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تعليم مهارة الكالم في املدرست الثاهىيت في إهدووسيا وهيجيريا

مستخلص
تهذف هزه الذساظت ئلى وـف ًِ أظالُب الخذسَغ في اإلاذاسط
الثاهىٍت في ئهذوهِعُا وهُجحرًا .الىشٍلت اإلاعخخذمت في هزه
الذساظت هي البدث الىىعي الىـفي اإلاُذاوي .ومجخمْ البدث=
اإلاذًش ،ومذسس ي اللغت الّشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت ووالب
اإلاذاسط في ئهذوهِعُا الىُجحرًا .واهذ وشق حمْ البُاهاث
اإلاعخخذمت هي اإلاالخٍت ،واإلالابالث ،والىزاةم ،مْ الخدلُل الفني
لبُاهاث الخثلُث .حؽحر هخاةج الذساظت ئلى أن حّلم مهاسة الخدذر
للمذسظت الثاهىٍت في ئهذوهِعُا ٌعخخذم وشٍلت العمُّت
الؽفهُت .جبذأ ِملُت الخّلم مْ رهش وكشاءة اإلافشداث مً كبل
اإلاذسط ،زم ٌؽاسن الىالب في الىىم زالر مشاثً .خم جلُُم
الخّلم مً خالٌ جلذًم أظئلت للىالب خىٌ اإلافشداث التي جم
مىدها زم ًلىم الىالب باإلحابت اللفٍُت .هما ًُىلب مً الىالب
ً
ؼفهُا .ئن اظخخذام
ولْ حمل مً اإلافشداث التي ٌّىيها اإلاّلم
هزه الىشٍلت حشجْ الى هجاح البِئت الّشبُت خُث ًخيلم الىالب
اللغت الّشبُت ًىمُا ،وجإدي الى وحىد حى حّلم جفاِلي وجىاـلي
وممخْ ختى ال ٌؽّش الىالب باإلالل  .وأما حّلُم مهاسة الىالم في
اإلاذسظت الثاهىٍت بيُجحرًا ٌّخمذ اِخمادا ّ
ولُا ِلى حّىٍذ الخالمُز
ِلى الىالم باللغت الّشبُت وجىمُت خبراتهم الىالمُت بأؼياٌ
مخىىِت مً الحىاس واإلاىاٌشة أو اإلاعابلت وغحرها .وٍدذر رلً
جدذ هُمىت اإلاذسط الزي ًالخَ في هالمهم مىالْ الىلق
وؤلاخفاق ،فُلىم بالخصحُذ مؽفىِا بالبُان والخىلُذ
والخىحُه اإلالىْ .مً بّن وحىه الاجفاق والاخخالف بحن
ئهذووعُا وهُجحرًا؛ خُث وان الاجفاق في هثحر مً ألاهٍمت
الخذسَعُت واإلاؽاول التي جىاحه الخالمُز في حّلُم مهاسة الىالم
مْ اهخذاء اإلاذسط ئلى هُفُت جبذًذ ؼمل هزه اإلاؽىالث مْ
ظُّه الحثِث إلًجاد الحلىٌ الىاحّت.

وشٍلت العمُّت الؽفهُت ،مهاسة الىالم ،بِئت الّشبُت
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Abstract
This study aims to describe speaking proficiency teaching
methods for high school level in Indonesia and Nigeria. The
method used in this study is descriptive qualitative, field
research with the subject of the principal, Arabic language
teachers, and senior high school in Indonesia and Nigerian
school students. Data collection methods used were
observation, interviews, and documentation, with technical
analysis of triangulation data. The results showed that learning
Indonesian conversation skills using the method of sam'iyah
syafahiyah (oral audio). The learning process begins with
mentioning and reading vocabulary by the teacher, and then
students participate in the pronunciation three times. Learning
is evaluated by asking questions to students about the
vocabulary that has been given, and students respond verbally.
Students are also required to make vocabulary sentences given
orally by the teacher. The use of this method encourages the
success of the Arab environment where students speak Arabic
every day and lead to an interactive, communicative and
enjoyable learning environment, so students do not feel bored.
Teaching speaking skills in secondary schools in Nigeria
depends entirely on the ability of students to speak Arabic and
develop their verbal skills in various forms of dialogue, debate,
competition, etc. This happens under the domination of the
teacher, who notes in their words about deficiencies and
failures, which are corrected with statements and clarification
and convincing guidance. There are similarities and differences
between Indonesia and Nigeria, for example the similarities in
the teaching system and the problems faced by students in
learning speaking skills with the teacher explaining how to
solve this problem by finding practical solutions.
Oral Audio Method, Speaking Skill, Environmental
Structuring

مقدمت
 ول ؤلاوعان ًدخاج اللغت لّالكت.اللغت هي أدواث الاجفاٌ التي جدلم في اليلماث ولها مّنى مدذد
 في. ؤلاوعان ال ًىفي أن ٌعخخذم أِماء الجعم فلي إلؼاسة أو لخُّحن ؼيئ.ؤلاحخماُِت لشخق أخش
.الحلُلت اللغت هي سمىص التي لها دوس هام ألدواث الخّبحر ًِ ألافياس واإلاؽاِشبحن الفشد وغحره
 مهاسة اللشاءة و مهاسة، مهاسة الىالم،ُ وهي مهاسة الاظخما،للذ ِشفىا في اللغت الّشبُت أسبْ مهاساث
 مهاسة الىالم هي أهم اإلاهاسة في. وال ؼً أن الىالم هى ميىهاث الشةِعُت في حّلُم اللغت الّشبُت.الىخابت
 ألن الىالم هى حضء مً اإلاهاسة التي حّلمها الىالب ختى مهاسة الىالم ٌّخبر أظاظُا حذا في.اللغت الّشبُت
 حهذف حّلُم الىالم هى وظُلت،( مً هزا الخّشٍفMamlu’atul Rosyidi, 2011)حّلم اللغت ألاحىبُت
.للخىاـلحن الفشد وغحره لفهم الشظالت اإلاىىىكت حعلُمها اإلاخدذزحن
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ومً أهمُت مهاسة الىالم أجها بمثابت الّمىد الفلشي في البيُت الّلمُت؛ ومً أحل رلً ٌّىيها ِلماء
التربُت ِىاًت هبحرة ،وهي جأحي ِلى الترجِب بّذ مهاسة الاظخماُ التي جىحذ مْ ؤلاوعان بأوٌ ِهذه ِلى
فشاػ الحُاة .وهي ملذمت ِلى مهاسحي اللشاءة والىخابت ،بل ئجها جيهئ لهاجحن اإلاهاسجحن ّ
الجى الفافي للىحىد
والخمىً في الىالب؛ ورلً في هلل اإلاّخلذاث وألاخاظِغ والاججاهاث واإلاّاوي وألافياس وألاخذار ئلى
آلاخشًٍ في والكت واوعُاب مْ صحت في الخّبحر وظالمت ألاداء (Ash-Shantiy, 1995).ولّل الّلت في
جلذًم مهاسة الىالم أن الىاط ٌعخخذمىن الىالم أهثر مما ٌعخخذمىن الىخابت في خُاتهم سغم أجهما
وظُلخان في هلل ما في أرهاجهم وىٌ خُاتهم ،أجهم ًخيلمىن أهثر مما ًىخبىن ،وألن الىالم هى الؽيل
الشةِغ لالجفاٌ اللغىي باليعبت لإلوعان(Fathiy Alliy Yunus, .د.ث) بغن الىٍش ًِ أظباب أخشي
رهشها بّن ِلماء التربُت في زىاًا بدىثهم اإلاعخفُمت ،منها أن ؤلاوعان ِشف الىالم كبل مّشفخه للىخابت
بضمً وىٍل ،وأن الىخابت ٌهشث في فترة مخأخشة مً جاسٍخ ؤلاوعان .وٍخّلم الىفل الىالم كُل أن ًأخز في
حّلم الىخابت واللشاءة التي ًبذأ في حّلمها ِىذ دخىٌ اإلاذسظت ،والدعاوي الحاـل بحن الىاط في الخدذر
بلغاتهم ألام بىالكت مْ وحىد ِذد هاةل بُنهم ال ٌّشفىن اللشاءة والىخابت ،ووحىد بّن لغاث الّالم
مىىىكت دون مىخىبت وغحر رلً مً ألاظباب اإلاؽاس ئليها)(Al-Kankawiy, 2012
خالٌ هزا ماصاٌ أن ًىاحه الىالب هثحر مً الفّىباث في حّلُم مهاسة .هىان ِىامل هثحرة جإزشها،
في لىء الخلفُت للىالب مخخلفت ،مما ًجّل الفّىباث بّن الىالب في فهم مدخىي اإلاادة ،وجللُذ
لخدذر ،ومداولت لخخدذر ًِ هفعها .في اإلاهاسة الىالم خاـت للؼُابً ،ىاحه اإلاّلم الىثحر مً اإلاؽىالث
لذًه الىالب في الفف .همثل،هىان بّن الىالب الزًً ٌؽّشون خىفا لخدذر ،أكل أو أي مؽاسهت مً
الىالب آلاخشًٍ ،واظخخذام لغتهم ألام فال حعخخذم لخدذر بلغت أحىبُت .ول رلً أـبذ اللماًا
الشةِعُت التي جدذر في الخّلم الىالم في الفف .لزلًً ،جب أن ًيىن اإلاّلمىن وشٍلتها الخاـت في خل
هزه اإلاؽىالث ،إلاعاِذة الىالب ِلى الخّلم في الففىٌ .مهاساث اإلاّلمحن في هزه الحالت لشوسٍت ،مثل
مهاساث اإلاّلمحن في اظخخذام الىظاةل الخّلُمُت.
هجاح الىالب في الخّلم ال ًخّلم ِلى كذسة ألاوادًمُت ولُا .بل ًيىن الّىامل الذاِمت الالصمت
اإلاىاظبت للٍشوف واخخُاحاث الىالب .بدُث ًمىً للىالب أن ًيىن الذافْ إلجباُ في الخّلُم في الفف.
مثل وشٍلت الخّلُمُت اإلاىاظبت باخخُاحاث الىالب)(Isa, 2015
ئن الىشٍلت العمُّت الؽفهُت جىلب الىالب في ؤلاهخمام بمهاسة الاظخماُ و الفهم و الخّبحر و
مهاسة اللشاءة و مهاسة الىخابت .ال سٍب فيها أن الىالم ،مهاسة ألاولى ًخّلمها جلمُز و ًىدعبها كبل أن ًخّلم
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مهاسجحن ألاخشجحن وهما مهاسة اللشاءة والىخابت وما ًىدعبهما ،أما مهاسة ألاولى فهي مهاسة الظخماُ (Hasyim,
) .2016العمُّت الؽفهُت هي وشٍلت فّالت في الخّلُم،لىمى سغابت الىالب في الىالم بىحىد البِئت اللغىٍت.
مفهىم مً بِئت اللغت الّشبُت هىا حمُْ ألاؼُاء والّىامل اإلاادًت واإلاّىىٍت التي مً ؼأجها أن جإزش
في ِملُت الخّلُم ختى ًشغب الىالب في الىالم باللغت الّشبُت وجذفّهم وحشجّهم ِلى جىبُلها في واكْ
خُاتهم الُىمُت أو ول ما ٌعمّها اإلاّلم وما ٌؽاهذه مً اإلاإزشاث اإلاهىُت وألامياهاث اإلادُىت به اإلاخّللت
باللغت الّشبُت اإلاذسوظت ،والتي ًمىنها أن جإزش في حهىده للحفىٌ ِلى الىجاح في حّلُم
اللغتالّشبُت (Zuhdi, 2009).ولىً هثحر مً الىالب في اإلاذسظت الثاهىٍت باهذوهِعُا ٌؽّشون بالخىف في
الىالم .لزلً ًخخاج الى جىبُم الىشٍلت اإلاىاظبت معاِذة للىالب في فهم اإلافشداث و مماسظت كذسة
الىالم ختى ال ٌؽّشون بالخىف في الىالم.
اإلاذاسط الثاهىٍت هي ِباسة ًِ جلً اإلاشخلت الخّلُمُت التي ًخخىاها الىالب أو الخلمُز ئلى
الذ اظاث الّالُت في الجامّاث أو اليلُاث واإلاّاهذ ،وهي اإلاشخلت التي ّ
حّذ والبا لخدذًاث اإلاعلبل الّلمي
س
بيل كىة وِخاد.
هُجحرًا حّذ مً أهبر دولت في أفشٍلُا وٍدذها غشبا حمهىسٍت بىحن ،وحؽاد واليامحرون ؼشكا ،هما
ًدذها الىُجش ؼماال وخلُج غُيُا حىىبا ،وٍبلغ ِذد ظياجها  4:7ملُىن وعمت ،فهي حّذ أهثر البلذ ظياها
ّ
في أفشٍلُا وفي اإلاشجبت العابّت بحن البالد التي جىخَ بالعيان في الّالم("maosuat el- hurrah", .د.ث) وهي
مً اإلاعخّمشاث البرًىاهُت التي حّذ مً بلاًاها فيها اللغت الاهجلحزًت التي حّخبر آلان لغت سظمُت في هزه
الذولت .وولْ اإلاذاسط الثاهىٍت بحن الذولخحن (ئهذووعُا وهُجحرًا) كذ ًخغاًش؛ ألن اإلاذاسط الثاهىٍت لها
اِخباسان في هُجحرًا؛ الاِخباس ألاوٌ ًخمثل في اإلاذاسط الثاهىٍت الاهجلحزًت التي ال وحىد للخّلُم الّشبي فيها؛
الن ئًمان هثحر غحر اإلاعلمحن بيُجحرًا أن اللغت الّشبُت لغت دًً ّ
مّحن ،فلِعذ هي هغحرها مً اللغاث
ّ
الّاإلاُت ألاخشي ،ففي خعباجهم أن الزي ًخّلم الّشبُت في اإلاذسظت كذ اِخىم ؤلاظالم بىشٍلت غحر مباؼش.
ّ
فخمُم ألاسك ِلى اللغت الّشبُت في اإلاذاسط الثاهىٍت الاهجلحزًت ،ولم حّي وفشة هفِب هما
أِىُذ الاهجلحزًت في مىادها اإلاذسوظت  .والاِخباس آلاخش أن اإلاذاسط الثاهىٍت الّشبُت والتي فيها جذسط
الّلىم الّشبُت وؤلاظالمُت وألن اللغت الّشبُت ظبلذ الاهجلحزًت وحىدا فيها ،وواهذ هي اللغت الىخُذة التي
وان أهلها ٌعخّلىجها في حسجُل خىاوشهم وجذوًٍ خلجاتهم كبل مجيء الاظخّماس ،وألجها لغت الّبادة التي
ال ًىفً ِنها اإلاعلم -بداٌ -في أداء الفشاةن وواحباتهم الذًيُت ،وِلى هزا المىء ،فخخمثل اإلاذاسط
الثاهىٍت في هزه اإلالالت باليعبت لذولت هُجحرًا في اإلاذساط الثاهىٍت الّشبُت.
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و تهذف هزه الذساظت ئلى وـف الخدذر ًِ أظالُب الخذسَغ في اإلاذاسط الثاهىٍت في ئهذوهِعُا
وهُجحرًاٌّ ،نى جىبُم وشٍلت العمُّت الؽفهُت و جأزحر ها في حّلُم مهاسة الىالم و البِئت اللغت الّشبُت.

مىهج
اإلاىهج اإلاعخخذم في هزا البدث هى البدث الىىعي الىـفي اإلاُذاوي .و مجخمْ البدث= اإلاذًش،
ومذسس ي اللغت الّشبُت في اإلاذسظت الثاهىٍت ووالب اإلاذاسط في ئهذوهِعُا الىُجحرًا .اإلاجخمْ= والب في
اإلاذسظت الثاهىٍت ؤلاظالمُت الحيىمُت  4كذط

(01 Kudus

 )MANففل الّاؼش  MIPAالخامغ ِام

الذساس ى ;ِ 4<\4ذد الىالب  .63و واهذ وشق حمْ البُاهاث اإلاعخخذمت هي اإلاالخٍت ،واإلالابالث،
والىزاةم ،مْ الخدلُل الفني لبُاهاث الخثلُث.

هتائج
مفهىم طزيقت التدريس
حّذ وشٍلت الخذسَغ الّىفش ألاظاس ي اإلايىن للّملُت الخّلُمُت ,ار بخفاِل هزا الّىاـش مْ باقي
الّىاـش ألاخشي اإلايىهت لها جخيىن جلً الّملُت وحّذ هي وإلاادة الفىُت مً ألامىس المشوسٍت والالصمت
للمذسط والىالب فال جذسَغ حُذ بذون وشٍلت حُذة أو مادة فىُت مىاظبت للمخّلم.
وشٍلت الخذسَغ مً وحُت هٍش التربُت الفىُت اإلاّاـشة ,هي مجمىِت ألاظالُب الخذسَعُت
واإلادذدة بأهذاف والتي ٌعخّملها اإلاذسط في كُادة اليؽاواث الفىُت الخّلُمت مْ الىلبت ,وي جمىىى مً
ً
اهدعاب اإلاهاساث واظخخذامها في اإلاجاالث الفىُت الخىبُلُت ووي حعاهم أًما في جىمُت ؤلامياهاث
والاهخماماث الفىُت الجمالُت ِىذهم ,وٍخىكف اخخُاس أًت وشٍلت مً وشاةم جذسَغ التربُت اإلاخخلفت ِلى
مجمىِت مً الّىامل التي جدذد مذي ـالخُت هزه الىشٍلت أو غحرها وجيىن هزه الّىامل بمثابت مبادب
ِامت جىحى وؽاواث اإلاذسط والىالب ِلى خذ ظىاء في ِملُت جضوٍذ واهدعاب اإلاّشفت والخحراث واإلاهاساث
الفىُت(Jaburi, 2014).
حّخبر وشاةم الخذسَغ مً ؤلاحشاءاث الففُت التي ًدذدها اإلاذسط في جخىُىه للذسط واإلاعاهمت
في هجاح اإلاىكف الخّلُمي ،فهي جلّب دوسا أظاظُا ومهما في جىاوٌ اإلاادة الّلمُت وفي جىٍُم الحفت
الذساظُت ،لزلً حّخبر أداة لشوسٍت وفّالت لخدلُم ألاهذاف التربىٍت الّامت والخاـت("Dauru Al-.
) Mu’allim Fi Ikhtiyari Al-Thariqah Al-Ta’limiyyah Al-Najihah Fi Al-Tadris", 2016أجها مجمىِت مً
ؤلاحشاءاث ًخىي الظخخذمها في جىفُز جذسَغ مىلىُ مّحن بما ًدلم ألاهذاف الخّلُمُت اإلاأمىلت في
لىء ؤلامياهاث اإلاخاخت .ووشٍلت الخّلُم ًخم اهخلائها جبّا إلاخغحراث مُّىت وهي بالخالي جىحه اخخُاس الىشٍلت
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ً
اإلاىاظبت والتي بذوسها جدذد أظلىب الخذسَغ ألامثل والزي ًخم اهخلاةه وفلا لّىامل مُّىت(Sulaiman, .
) 2008مً الخّشٍف مما ظابم أن الىشٍلت الخذسَغ هي ول ش ئ ٌعخخذمها اإلاّلم السظاٌ اإلاّلىماث الى
الىالب في ِملُت الخّلُم و الخّلم.
أهميت طزيقت التعليميت
بّذ أن أـبذ الخّلُم ملضما في بّن مشاخل واصداد .الىعي واخخل الخّلُم مياهت هبحرة في وشٍلت
الخّلُمُت أهمُت جشبىٍت وكذ أزبدذ هثحر مً الذساظاث حذوي اظخخذامها ودوسها في سفْ معخىي جدفُل
الىلبت ،وخاـت بّذ أن احعّذ اإلاىاهج الذساظُت وحّذدث حىاهبها وأـبدذ اإلاّاسف واإلاّلىماث جضداد
ًىما بّذ ًىم وجأحي مً حهاث ووظاةي مخّذدة ،هٍشا لخىىس وظاةل الاجفاٌ وحّذد وظاةل اإلاّلىماث
ومفادسها .هزلً حعاِذ وشٍلت الخّلُمُت اإلاّلم في مىاحهت ِذد هثحر مً الىالب.
ومما ًجّل وشٍلت الخّلُمُت مهمت أجها حؽىق الىلبت للذسط وجىحه اهخمامهم ئلُه وججّل أزش ما
ًخّلمىهه باكُا ومعخمشا وحعاِذهم ِلى ظشِت جزهش اإلاّلىماث الاسجباوها بأظاط خ ي ملمىط .هزلً
فان وشٍلت الخّلُمُت حّحن اإلاّلم ِلى مشاِاة الفشوق ِىذ الىلبت ألن جخىٍذ الخبراث وحّذد ألاظالُب التي
ًمش فيها اإلاخّلمىن جإدي ئلى خعً اظخجابتهم ،ول خعب كذساجه وماًىاظبه .(Bahruddin, 2011).لزلً
وشٍلت الخّلُمُت لها دوسهام في الخّلُم ،لِعاِذ اإلاّلم لالجفاٌ مْ الىالب ختى ًضٍذ مّشفت و خبرة
الىالب.
أهىاع طزيقت التعليميت
جخخلف أهىاُ وشق الخذسَغ باخخالف الحاحت لهزه الىشٍلت ًِ غحرها ،فيل هذف حّلُمي
ًدخاج ألظلىب مخخلف في الخذسَغ .وٍخم هىا رهش أهىاُ وشق الخذسَغ وجىلُذ ول وشٍلت فُما ًلي= ()4
طزيقت إلالقاءً :لىم اإلاّلم بخلذًم اإلاّلىماث للىالب بىشق ئللاةُت مثل= اإلادالشة والؽشح والىـف
واللفق؛ ُ
جدذ هزه الىشٍلت مً مؽاسهت الىالب وحّخبر مملت ئلى خذ ما )5( .طزيقت التمثيلً :ىلب
اإلاّلم مً الىالب جدمحر معشخُت كفحرة ًِ مىلىُ الذسط؛ وحّخبر هزه الىشٍلت ممخّت للىالب وجىىس
مهاساتهم هما أجها ال جدخاج لخجهحزاث مّلذة وحشجْ الّمل الجماعي ،لىً ًفّب جلُُم الىالب ًِ
وشٍلها )6( .طزيقت املىاقشتً :ىشح اإلاّلم كمُت للمىاكؽت وَؽاسن الىالب في اِىاء آساءهم بما ًخق
اإلاىلىُ وٍلىم اإلاّلم بالخّلُب ِلى ما هى صحُذ أو خاوئ؛ حعاِذ هزه الىشٍلت ِلى جىىٍش كذساث
الىالب ِلى جلذًم الحجح واظخخذام زلافتهم لؽشح وحهاث هٍشهم )8( .طزيقت املشكلت والحل :حّشك
اإلاعألت ِلى الىالب ِلى ؼيل مؽيلت جدخاج ئلى خل وٍىلب مىه ئًجاد خل؛ جمُف هزه الىشٍلت مهاسة
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خل اإلاؽىالث ِىذ الىالب )9( .طزيقت الدروس العمليتً :خم في هزه الىشٍلت جىٌُف أحهضة ومىاد
حعاِذ ِلى الخىبُم الّملي للذسط ئما ًِ وشٍم اإلاّلم أو ًِ وشٍم الخالمُز أو ًِ وشٍم مخخففحن
مً خاسج اإلاذسظت؛ حعاِذ هزه الىشٍلت ِلى جشظُخ اإلاّلىمت في رهً الىالب ):( .طزيقت
الاستقزائيتٌّ :شك اإلاّلم ألامثلت ِلى الىالب زم ًخم اظخيباوها أمامهم؛ حعاِذ هزه الىشٍلت ِلى جمشًٍ
الىالب ِلى الخفىحر للىـىٌ ئلى اظخيخاحاث حذًذة ،وهي مىاظبت للمشخلت الابخذاةُت وؤلاِذادًت);( .
طزيقت الاستداللً :لىم اإلاّلم بخلذًم اللاِذة الؽاملت زم ًلىم باظخخشاج الجضةُاث؛ حعاِذ هزه
الىشٍلت الىالب ِلى جىبُم اللىاهحن واظخخذام اإلاّلىماث في خُاتهم الّملُت ،وهي مىاظبت للمشخلت
الثاهىٍت )<( .طزيقت التركيبيت= جبذأ هزه الىشٍلت بالحلاةم واإلاّىُاث زم ٌعخيخج الىالب ِالكاث حذًذة
بىشٍلت مدعلعلت وهي مفُذة ِىذ هخابت مىلىُ دساس ي )43( .طزيقت التحليليتً :خم في هزه الىشٍلت
الىٍش ئلى الىلىب زم اظخخذام اإلاّىُاث إلزباث اإلاىلىب بالخذسٍج ختى ًفل الىالب إلزباث اإلاىلىب
ألاوٌ؛ حعاِذ هزه الىشٍلت في جذسٍب الخالمُز ِلى الخفىحر في خلىٌ إلاا ًىاحههم مً مؽىالث(".أهىاُ وشق
الخذسَغ" ,د.ث) ًمىً أن جيىن أخذ الىشق لمً أهثر مً الىشاةم ،وهمثاٌ ِلى رلً هالخَ أن وشٍلت
ؤلاللاء في الخّلم هي لمً وشٍلت الخّلُم غحر اإلاباؼش وهزلً لمً وشٍلت الخّلُم الخفاِلي.
فىائد استخدام طزيقت التعليميت
أن وشٍلت الخّلُمُت لذحها هثحر مً الفىاةذ آلاجُت= ( )4جلذم للخالمُز أظاظا مادًا لإلدسان
الحاس ى ،ومً زم فهي جللل مً اظخخذام الخالمُز أللفاً ال ًفهمىن لها مّنى )5( .جثحر اهخمام الخالمُز
هثحرا )6( .ججّل ما ًخّلمىهه باقي ألازش )7( .جلذم خبراث واكُّت جذِى الخالمُز ئلى اليؽاه الزاحي)9( .
جىمي في الخالمُز اظخمشاسا في الىفش ،هما هى الحاٌ ِىذ اظخخذام الفىاس اإلاخدشهت واإلاثُلُاث والشخالث.
( ):حعهم في همى اإلاّاوي ،ومً زم همى الثروة اللفٍُت للخالمُز جلذم خبراث ال ٌعهل الحفىٌ ِليها ًِ
وشٍم أدواث أخشي و حعهم في حّل ما ًخّلم الخالمُز أهثر هفاًت وُِملا وجىىِا(Abdurrahim, 1977).
السمعيت الشفهيت
العمُّت الؽفهُت هي الىشٍلت الخّلُم التي جخىلب الىالب مً ؤلاهخمام بمهاسة الاظخماُ،
والفهم ،والخّبحر ،ومهاسة اللشاءة والىخابت (Sumardi, 1974).اإلاشاد بهزه الىشٍلت هى الىشٍلت التى جىحب
فى حّلُم اللغت الاحىبُت ان ًبذأ بخّلُم الىخذة الفىجُه وألاهماه الفىجُت كبل مداوٌ حّلُم اللشاءة
والىخابت .تهذف هزه الىشٍلت ئلى= ( )4حّلُم اإلاهاساث اللغىٍت بهزا جشجِب = الاظخماُ والىالم واللشاءة
والىخابت )5( .جىىٍش فهم الىالب الظدُّاب خماسةأمت غحر امخه مً خالٌ دساظت لغتها.
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مً أهم هزه الىشٍلت الى ئهخمام هبحر فى البذاًت لخّلُم اإلافشداث ار ًىخفى منهااللذس الزي
ٌعاِذ الىالب ِلى حّلُم الىٍام الىحي والىدىي اللغت ألاحىبُت .وجشي هزه الىشٍلت ولْ الذاسط فى
مىاحهت اللغت ختى ًماسظها وَعخخذمها وال ماوْ مً اللجىء الى الترحمت اراظخذعى ألامش رالً .وٍيبػى
ئظخّماٌ الىظاةل العمُّت والبفشٍت بفىسة مىثفت .وٍخم جذسٍبا مشهضا غلى أهماه اللغت وجشاهُبها
الىدىٍت .ومما ًإخز ِلى هزه الىشٍلت الاهخمام بالىالم ِلى خعاب اإلاهاساث ألاخشي ،وؤلاِخماد ِلى
اللُاط ,دون ألاخيام الىدىٍت وؤلاكالٌ مً الجىء ئلى الترحمت.
ومً ُِىب الىشٍلت العمُّت الؽفهُت ما ًلى= ( )4اهخمذ بداظت العمْ وأهملذ الحىاط
ألاخشي )5( .ئجهم ّ
ًشددون مً غحر أن ًذسوىا اإلاّنى ,مما ًجّلهم ٌعخّملىهه فى مىاكف غحر التى أِذث)6( .
ئحشاءاث الحفَ جإدي الى اإلالل والعأم )7( .أهملذ الىىاحي الزهىُت وسهضث ِلى الىىاحى آلالُت(Huri, .
)2013
تعزيف مهارة الكالم
الىالم هى هالم اإلاىىىق الزي ٌّبر ًِ أخاظِغ ومؽاِش وخىاوش الفشد .وما ًشٍذ أن ًدفله مً
مّلىماث وأفياس للخشًٍ بأظلىب ظلُم .وٍمىً أًفا أن جفعش اإلاهاساث هي اظخّذاد في ؼيئ مّحن ،أو
اظخّذاد ؤلاهدعاب ؼيئ مّحن ،وباإلاثاٌ ًخطح اإلالاٌ فمثال اإلاهاسة لحم كىّتي خذًذ حضء مً اللذسة
الّامت في الحذادة الىالم مً اإلاهاسة ألاظاظُت التي ٌععي الىالب ئلى ئجلائها في اللغاث
ألاحىبُت(Mahmud, 2000).
وألن اللغت هي الىالم ،فاهه ًأخز هفِبا وافشاد في بشامج حّلُم اللغت لغحر أهلها ،والظُما أن
الهذف ألاجفالي هى الهذف ألاكىي ِىذ أغلب مخّلمي اللغاث ،وئرا لم ًىً اإلاخّلم كادسا ِلى الىالم،
وجىٌُف ماحّلُمه في بلُت اإلاهاساث في خذًثه فال جثبذ مّلىماجه ومهاسجه التي حّلُمها مً حهت ،والٌؽّش
بثمشة ماحّلُمه في اإلاجخمْ مً حهت أخشي .والخدذر هى الىظُلت اإلالابلت لإلظخماُ ،فاإلوعان ًمض ي هدى
هفف الشكذ في ؤلاظخماُ وأكل مً رلً في الىالم .(Al-Fauzan, 2010).مً هزا الخّشٍف ،أن هالم

هي أهم

المهارات .و حُّحن وشٍلت حّلُم الىالم هى وظُلت للخىاـل بحن الفشد وغحره لفهم الشظالت المنطوقة حعلُمها
المتحدثين.

أهميت مهارة الكالم
الىالم مً اإلاهاساث ألاظاظُت ،التي ٌععى الىالب ئلى ئجلاجها في اللغاث ألاحىبُت .وللذ اؼخذث
الحاحت ئلى هزه اإلاهاسة في الفترة ألاخحرةِ ،ىذما صادث أهمُت الاجفاٌ الؽفهي بحن الىاط .ومً المشوسة
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بميان ِىذ حّلُم اللغت الّشبُت الاهخمام بالجاهب الؽفهي ،وهزا هى الاججاه الزي هشحى أن ٌعلىه مذسط
اللغت الّشبُت ،وأن ًجّل همت ألاوٌ جمىً الىالب مً الحذًث بالّشبُت ،ألن الّشبُت لغت اجفاًٌ ،فهمها
مالًحن الىاط في الّالم.
وألن اللغت هي الىالم ،فاهه ًأخز هفِبا وافشاد في بشامج حّلُم اللغت لغحر أهلها ،والظُما أن
الهذف ألاجفالي هى الهذف ألاكىي ِىذ أغلب مخّلمي اللغاث ،وئرا لم ًىً اإلاخّلم كادسا ِلى الىالم،
وجىٌُف ماحّلُمه في بلُت اإلاهاساث في خذًثه فال جثبذ مّلىماجه ومهاسجه التي حّلُمها مً حهت ،والٌؽّش
بثمشة ماحّلُمه في اإلاجخمْ مً حهت أخشي .والخدذر هى الىظُلت اإلالابلت لإلظخماُ ،فاإلوعان ًمض ي هدى
هفف الشكذ في ؤلاظخماُ وأكل مً رلً في الىالم.
ومْ هزه ألاهمُت لهذف اإلاهاسة ،هجذ هثحرا مً البرامج الخللُذًت في حّلُم اللغت لغحر أهلها حغفل
هزا الجاهب فال حّىُه خله ،بل كذ ًخم ججاهله جماما .وئهه إلاً اإلاإظف أن هجذ هزا الاججاه الخاوئ جلْ
فُه مشاهض حّلُم اللغت الّشبُت لغحر الىاولحن بها بذسحت كذ الهجذها في هثحر مً بشامج حّلُم اللغاث
ألاخشي.
وهم جفِبً الذهؽت خحن جضوس ففال مً ففىٌ حّلُم الّشبُت في هثحر مً مشاهض حّلُم الّشبُت
خاسج الىوً الّشبي ،وجشي جمىً هثحر مً الىالب مً كىاِذ الّشبُت لذسحت هبحرة ،وباإلالابل الٌعخىُْ
هإالء أن ًخدذزىا بالّشبُِت أو ًففىا مىٍشا وـفا كفحرا ،وهزا أزش مً آزاس الخذسَغ بىشٍلت اللىاِذ
والترحمت .ولزا هذِى ئلى جصحُذ اإلاعاس والاهخمام بمهاسة الىالم في حّلُم اللغت الّشبُت لغحر الىاولحن بها،
ًتهُأ للغت الّشبُت مً الٍشوف ما ّ
ختى ّ
تهُأ لغحرها ،فُيىن حّلُمها ِلى ألاـىٌ الصحُدت في حّلُم
اللغاث ،والظُما أن هثحرا مً والبي اللغت الّشبُت أسادها ألهذاف دًيُت ،وهم ؼغىفىن بها ،وٍيخٍشون
الُىم الزي ٌعخىّىن فُه الىالم مْ الّشبي بلغت اللشآن(Al-Fauzan, 2010).
أهداف تعليم مهارة الكالم
مً أهم ما جهذف ئلُه مً حّلُم الىالم ما ًلي= ( )4حّىٍذ الخالمُز ئحادة الىىم ووالكت اللعان
وجمثُل اإلاّاويِ )5( .لى الخفىحر اإلاىىلي ،وجشجِب ألافياس ،وسبي بّمها ببّن )6( .جىمُت الثلت بالىفغ
لذي الخالمُز مً خالٌ مىاحهت صمالئهم في الففل أوخاسج اإلاذسظت )7( .جمىحن الخالمُز مً الخّبحر ِما
ًذوس خىلهم مً مىلىِاث مالةمت جخفل بدُاتهم وججاسبهم وأِمالهم داخل اإلاذسظت وخاسحها في ِباسة
ظلُمت )8( .الخغلب ِلى بّن الُّىن الىفعُت التي كذ جفِب الىفل وهى ـغحر والخجل أواللجلجت في
الىالم أو الاهىىاء )9( .صٍادة همى اإلاهاساث واللذساث التي بذأث جىمى ِىذ الخلمُز في فىىن الخّبحر الىٌُفي
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مً مىاكؽت وِشك للفياس وآلاساء وئللاء اليلماث والخىب ):( .الىؽف ًِ اإلاىهىبحن مً الخالمُز في
مجاٌ الخىابت والاسججاٌ وظشِت البُان في اللىٌ والعذاد في آلاساء );( .حّضٍض الجاهب آلاخش مً الخّبحر
وهى الخّبحر الخدشٍشي مما ًىدعبه الخلمُز مً زشوة لغىٍت ،وجشهُباث بالغُت ،ومأزىساث أدبُت )<( .تهزًب
الىحذان والؽّش لذي اإلاخّلم لُفبذ فشدا في حماِخه ؤلاوعاهُت )43( .دفْ اإلاخّلم الى اإلاماسظت الخدلُل
والابخياس.(Nurhadi, 2011).
طبيعت عمليت الكالم
ئن ِملُت الىالم لِعذ ِملُت الفذفت التي ال ٌعبلها داُ ولِعذ خشهت بعُىت جدذر فجأة،
وئهما هي ِملُت مّلذة وبالشغم مً مٍهشها الفجاتي وهي جخمْ لبّن خىىاث مُّىت منها ما هي داخلُت
وما هي خاسحُت ،وهزه الحلُلت زابخت ،وجخجلى مذي زبىتها فُما ًدمل الىالب ِلى خفٍه في اإلاشخلت كبل
الثاهىٍت في هُجحرًا ؼّش أبي ظهل الىبلي مً ألاؼّاس التي جذسط في هخاب حّلُم اإلاخّلم وشٍم الخّلم لإلمام
الضسهىجي=
أوـًُ في هٍم الىالم بخمعت *** ئن هىذ للمىص ي الؽفُْ مىُّا
ال حغـفـلـ ـ ــً ظ ــبب ال ـ ــىالم ووكخ ــه *** وال ــىُف والـ ـىــم واإلايان حمُّـ ــا
وهزه الخىىاث هي أوٌ ما ًلىم اإلاذسط بالىؽف ِنها وحّلُمها للىالب؛ ألن مّشفتها
جمىً الىالب أن ًخمْ وَعحر في هالمه خعب لىابي هزه الخىىاث وملخمُاتها ،هما ججّل الىالب
معاًشا مْ سوح هزا الّفش الزي ًدعم باالهفجاس اإلاّشفي ،والثىسة الّلمُت وجىبُلاتها الخللاةُت ،هما ًدعم
بتزاًذ اإلاىالبت بالّىدة ئلى فىشة هللا في ؤلاوعان أي الّىدة ئلى الحشٍت ،الحشٍت اإلاعإولت ،هأظلىب للحُاة
ؤلاوعاهُت العىٍت (Madkoor, 1991).وجخمْ ِملُت الىالم لىىِحن مً الخىىاث؛ ألاولى الخىىاث
الذاخلُت وألاخشي الخاسحُت.
والخىىاث الذاخلُت جخمثل في جلً الّىامل التي ًىفّل به الىالم خعب ما ًأحي=
ألاوٌ= الّامل الاظدثاسي الزي ّ
ٌّذ ِامال أظاظُا في الىالم الزي ًدذر اظخجابت إلاثحر أو خافض
داخلي ًفشك خذوزه ،ألن مً مهام اإلاذسط الىاعي أن ٌّلم جالمُزه وٍذسبهم ِلى أن ال ًخيلم أخذهم ئال
ئرا وان هىان داُ للىالم ،ألهه مً الفّىبت بميان أن ًخيلم ؤلاوعان بذون داُ أو مثحر خافض ًخىلب مىه
الىالم ،فالزي ًىىم أو ًخيلم دون مثحر ئما مجىىن أو هاةم(Madkoor, 1991).
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والثاوي= الّامل الخفىحري الزي ًأحي دوسه بّذ الاظدثاسة ،وفي هزه الىهلت ًبذأ ؤلاوعان باِماٌ
ّ
جخجعذ بها الىالم ،وهزه الحالت مً الحاالث
الفىش ِلى هُفُت اهخلاء ألالفاً والّباساث والتراهُب التي
ألاظاظُت في ِملُت الىالم؛ ألن ؤلاوعان فيها بداحت ئلى اخخُاس الشمىص أو ألالفاً التي ّ
جإدي سظالخه ِلى

وحه أهمل ،فهى ًمىش ئلى ئزباث بّمها خُىا وخزف البّن خُىا آخشّ ،
وٍلذم بّن الترهُب ِلى بّن
ّ
زم في النهاًت ًإخشه ِلى خعاب الخّذًل والخدعحن .وِلى اإلاذسط أن ٌّلم جالمُزه بمخىلباث هزه اإلاشخلت
بأن ًفىشوا حُذا وٍمّىىا الىٍش في اهخلاء ألالفاً أو الّباساث والتراهُب التي جىاظب ألاولاُ الىالمُت
وجإدي سظالخه اإلاهمت أداء وامال ،وحعخىُْ ِلى جىـُل اإلاّاوي اإلالفىدة الهادفت ئلى اإلاعخمْ أو اإلاخللي
حّمل مْ ملخمُاث الحاٌ واإلالام .ولِغ بالعهىلت جدذًذ ألاظبلُت بحن اإلاشخلخحن اإلاخلذمخحن (الاظدثاسة
والخفىحر)؛ ألن اإلاثحر ًأحي بالخفىحر ئلى ؤلاوعان في آن واخذ ،ومً الفّىبت أن ٌّشف ظابم أو الخم بُنهما.
والثالث= الّامل الفُاغي أو الىىلي؛ وهزا ،هى الّامل أو الخىىة الخاسحُت التي جأحي أخحرا في
ِملُت الىالم ،وهي حّذ آخش اإلاشخالث التي ًمش ِليها الىالم ئلى ِالم الىحىد ،ففي هزه الحالت ًلضم ِلى
ؤلاوعان أن ًخلُذ بمىابي ٌعخىحب الىالم العحر ِلى لىئها؛ ألن بالىىم العلُم جخم ِملُت الىالم،
وهى اإلاٍهش الخاسجي لّملُت الىالم (Madkoor, 1991).واإلاخيلم بداحت ئلى أن ًمْ هالمه في الىصن الحالي
واإلالامي ،وٍىىبْ في رهىه أن ليل ملاٌ ملاما وأن ليل ملام أخىالا وليل أخىاٌ ئوعاها ،فُخىدى ؤلاًجاص
في خُىه والبعي أو ؤلاظهاب في مىلّه الالةم ،وأن ًلضم ِلى هفعه الفمذ مْ ما بىالمه مً مثحر وحىدة
الخفىحر ئرا دِذ الحاحت ئلى الفمذ وِذم الىالم وَّمل ِلى لىء كىٌ الؽاِش=
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُّ ْ
ُ ْ
ْ
الىى ُم ُم ْع َخ ْه َج ًٌ
َواه ِى ْم ِب َد ُْث ال ِع ُّي ُم ْع َخ ْل َب ٌذ *** واـمذ ِبدُث
تعزيف البيئت اللغت العزبيت
اللغت لها دوس هام في خُاة اإلاجخمْ فهي اداة الخفاهم بحن ألافشاد والجماِاث ،وهي ـالح الفشدفي
مىاحه هثحرة مً اإلاىاكف التي جخىلب الىالم وؤلاظخماُ والىخابت واللشاءة ,وهزا الفىىن ألاسبّت أدواث
هامت في ئجمام ِملُتالخفاهم مً حمُْ هىاخيها ,وال ؼً أن هزه الىٌُفتمً أهم الىٌاةف ؤلاحخماُِت
اللغت(Majid, 2017).
فاللغت باليعبت ئلى الفشد هي وظُلت للخّبحر ًِ مؽاِشه وِىاوفه وئخعاظاجه وما ًيؽأ في رهىه
مً أفياس ،وبّذ هزا الخّبحرمً أٌهش الفىاسق بحن ؤلاوعان وغحره مً ألاخُاء ،ئر لىال اللغت لبلُذ اإلاعاِش
وألافياس سهُىت بفاخبها ال ٌعخىُْ ئًفاخها أوئًفالها ئلى غحره وي ٌؽاسهه فُما ًدعبه أو ًفىش فُه.
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فباللغت جىدعب الحُاة البؽشٍت ظمت ساتّت مً ؼماتها وهي ظمت اإلاؽاسهت واإلابادلت فى الّىاوف
وألاخاظِغ .وبلذس ما جيىن ججشبت اإلاشء الؽّىسٍت ـادكت ًيىن جأزحرها كىٍا فى هفىط ألاخشي.
مفهىم البيئت
ٌّىد ألا ـل اللغىي ليلمت البِئت ئلى الفّل "بىأ" ,ومىه "جبىأ ",والاظم مىه "البِئت" ،أي اجخز
مباءه وجبىأ مجزاٌ أي هضلخه كىله حّالى= "والزًً جبىؤا الذاس وؤلاًمان" مداٌ لهم ِلى اإلاثل وكذ ًيىن أساد
وجبىأ ميان ؤلاًمان والبلذ ؤلاًمان فدذف وجبىأ ميان خله وئهه لحعً البِئت أي هُئت الخبىب والبِئت
والباءة واإلاباءة اإلاجزٌ وكُل مجزٌ اللىم خُث ًدبىؤن مً كبل .وباءث ببِئت ظىء ِلى مثاٌ بُّت أي بدل
ظىء وئهه لحعً البِئت وِم بّمهم به حمُْ الحاٌ وأباه ِلُه ماله أساخه جلىٌ أبأث ِلى فالن
ماله(Mandzur, 2010).
ِشك الباخث هىا حّشٍفاث مخّذدة للبِئت وهي هما ًلي= ألاوٌ= البِئت هي وبُّت ,بما فيها مً
أخُاء وغحر أخُاء أي ِالم مً خىلىا فىق ألاسك .وِلم البِئت هى ِلم الزي ًداوٌ ؤلاحابت ًِ بّن
حؽاؤالث هُف حّمل الىبُّت وهُف جخّامل الياةىاث الحُت مْ ألاخُاء ألاخشًٍ أو مْ الىظي ًىلم ِلُه
الىٍام البُئي .لهزا هجذ الىٍام البُئي ًخيىن مً ميىهاث خُت وأخشي مُخت أو حامذة .فّلم البِئت هى
دساظتالياةىاث الحُت وِالكتها بما خىلها جأزحرها ِالكخىا باألسك .والىٍام البُئي هى ول ِىامل الغحر الحُت
واإلاجخماُ الحُت ل لهىاُ في مىىلت ما .والىبُّت جلىم جللاةُا بّملُت الخذوٍش ألاؼُاء التي اظخّملذ
لخُّذها ألؼُاء هافّت .وظلعلت الىّام فىق ألاسك وهي ـىسة إلٌهاس جذفم الىاكت الغذاةُت في البِئت.
والثاوي= البِئت الخّلُمُت هي ول الّىاـش التي ًدؽذها اإلاشبي مً الىخاب اإلاذسس ي ووشٍلت الخّلُم وأوؽىت
جشبىٍت أزىاء الففل الذساس ي وكبله وبّذه ،والتي تهذف ولها ئلى اظتراججُت جشبىٍت واخذة حؽيل اظخجابت
اإلاخّلم بالؽيل اإلاشغىب فُه .(Shalih Abdul Majid, 1981).والثالث= ًشي حىخُىهى بِئت اللغىٍت هي ول ما
ٌعمْ وٍىٍش الىالب اإلاخّللت باللغت الثاهُت الزي ًخّلمه الىالب(Chaer, 2009).
أما البِئت التي كفذها الباخث هىا هي هما كاٌ خلمي صهذي بِئت اللغت الّشبُت هىا حمُْ
ألاؼُاء والّىامل اإلاادًت واإلا ّىىٍت التي مً ؼأجها أن جإزش في ِملُت الخّلُم وجشغب الىالب في جشكُت اللغت
الّشبُت وجذفّهم وحشجّهم ِلى جىبُلها في واكْ خُاتهم الُىمُت أو ول ما ٌعمّها اإلاخّلم وما ٌؽاهذه
مً اإلاإزشاث اإلاهىُت وألامياهاث اإلادُىت به اإلاخّللت باللغت الّشبُت اإلاذسوظت ،والتي ًمىنها أن جإزش في
حهىده للحفىٌ ِلى الىجاح في حّلُم اللغتالّشبُت(Zuhdi, 2009).
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مىاقشت
طزيقت السمعيت الشفهيت و تعليم مهارة الكالم في اهدوهيسيا

إعداد املعلم
ًلىم اإلاّلم باِذاد مىاد الخذسَغ باإلؼاسة ئلى هخاب دوسوط اللغت الّشبُت اإلاداولت صسواش ي
وؼّباوي .في الىخاب ًدخىي ِلى اليلماث اإلافشداث التي جىملها ألاظئلت وألاحىبت مً اإلافشداث.

التىفيذ
ِملُت الخّلم اللغت الّشبُت جخيىن ِلى= ( )4ولماث ؤلافخخاح والذِاء مً اإلاّلم؛ ( )5أظئلت
ألاخبرًت مً اإلاّلم ئلى الىالب؛ ( )6جدلم مً خمىس الىالب هخخفق؛ ( )6ئِذاد الىالب البذوي
والىف ي في بذاًت ألاوؽىت الخّلم؛ ( )7مشاحّت ًِ الذساظت اللذًمت؛ ( )7ئدخاٌ اإلافشداثٌ ،عخمْ
الىالب ئلى اإلافشداث التي ٌّىيها اإلاّلم زم ٌؽاسن الىالب في الىىم زالر مشاثً .ىفش اإلاّلم اإلافشداث ًِ
وشٍم ئٌهاس الياةً أو الاظم اإلالفىد  ،مثل ِىذما ٌّىي اإلاّلم مفشداث "كلم" زم في حعلُم اإلاّلم أزىاء
ِشك مالخٍت حؽحر ئلى هزا الللم ختى ٌّشف الىالب ِلى الفىس مّنى اإلافشداث .في أخذ الاحخماِاث،
ً
ٌّىي اإلاّلم  43مفشداث مْ مّاهيها وَّىي مثاال ِلى اظخخذامها في الجملت .مثاٌ ،كلم= أهخب بالللم

التقىيم
ًخم الخّلم ًِ وشٍم ئِىاء أظئلت للىالب واخذا فىاخذا خىٌ اإلافشداث التي ئِىاؤها بالافت
أو باإلؼاسة زم الىالب ًجُبىن ؼفهُا .مثاٌ= هل هزا كلم؟ وّم  ،رالً كلم ًُىلب مً الىالب ولْ حمل
ً
ً
واخذا فىاخذا  ،في خحن أن الىالب الزًً ال ٌعخىُّىن ؤلاحابت
مً اإلافشداث التي ًلذمها اإلاّلم ؼفهُا
ظِخم ئِىاؤهم ِلىباث في ؼيل الىكىف في مياجها ختى ًجُب حمُْ الىالب زم ًىلب اإلاّلم مشة أخشي
ئلى الىالب الزي ٌّاكب  ،ئرا وان بامياهه ؤلاحابت زم الترخُب احلغ ولىً ئرا لم ٌعخىْ الىالب
ؤلاحابت ،فعٍُل ًلف ئلى أن ًيخهي اإلاّلم مً ئِىاء اإلافشداث اإلالبل.

إلاختتام
ألاوٌ= ًلذم اإلاّلم أظئلت مىخىبت كبل  48دكُلت مً جهاًت الذسط زم ًخم حمّها في جهاًت الذسط.
والثاوي= ولمت ؤلاخخخام مً اإلاّلم
تأثير طزيقت السمعيت الشفهيت في تعليم مهارة الكالم
جىبُم الخّلُم اإلاهاسة الىالم باظخخذام وشٍلت العمُّت الؽفهُت كذ دِم بؽيل هبحر بلذسة
الىالب الّمُلت ِلى الؽمىلُتً .خفىس هزا ألامش مً خالٌ كذسة الىالب ِلى اظخخذام اللغت الّشبُت في
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ً
مدادزتهم الُىمُت بؽيل حُذ .ئن اظخخذام وشٍلت العمُّت الؽفهُت فّاٌ حذا ،وٍمىً مالخٍت رلً
مً كذساث الىالب اإلااهشة في معخىي دساس ي ألاولى فليِ ،ىذما ًيىن الىالب كادسًٍ ووالكت في
اظخخذام اللغت الّشبُت في الحُاة الُىمُت.
هٍام حّلم اللغت الّشبُت ممخْ وظهل في الفهم باظخخذام وشٍلت العمُّت الؽفهُت ِىذ
ً
الىالب .ألن اإلاّلم ًلذم الذسط جذسٍجُا وبؽيل واضح وفي الخىبُم ًخم دِىة الىالب ِلى الفىس
ً
للمماسظت بالىالم .للذ جأزش هثحرا بىٍام و اظخخذام هزه الىشٍلت خُث جمىً والب معخىي دساس ي ألاولى
فلي مً اظخخذام اللغت الّشبُت في اإلادادزت الُىمُت .هزا ًذٌ ِلى أن اظخخذام وشٍلت العمُّت
الؽفهُت في حّلُم اللغت الّشبُت ،وخاـت في مهاسة الىالم فّاٌ.
العالقت بين طزيقت السمعيت الشفهيت و بيئت اللغت العزبيت
فان وشٍلت العمُّت الؽفهُت لها جأزحر هبحر في جىىٍش بِئت اللغت الّشبُت .ألهه في جىىٍش بِئت اللغت
الّشبُت ًدخاج ئلى مهاساث اللغت خاـت مهاسة الىالم ،لخىمُت هزه اللذساث ًدخاج الىالب ئلى وشٍلت
الخّلُمُت فّالت ،بدُث ًمىً جىىٍش بِئت اللغت الّشبُت حّمل بما أمل .في هزه الحالت ،حّخبر وشٍلت
العمُّت الؽفهُت هي مىاظبت لخدلُم البرهامج ،وكذ زبذ رلً مً خالٌ هجاح  MAN 01 Kudusفي
جىىٍش بِئت اللغت الّشبُت.
تعليم مهارة الكالم في املدارس الثاهىيت بييجيريا
كذ اهخذي هٍام الخّلُم الّشبي في اإلاذاسط الثاهىٍت في هُجحرًا أن ًمْ لىجاح مهاسة الىالم ِىذ
الىالب بّن اظتراجُجُاث خىُمت ،منها ما كذ ّ
مهذ به وشٍلا ئلى هزه اإلاهاسة الىالمُت مىز اإلاشخلت
الابخذاةُت في الىالم ِلى الىدى الخالي=
ألاوٌ= خمل الىالب ِلى خفَ هثحر مً آلاًاث اللشآهُت وملىىِاث مً ألاؼّاس وألاهثاس الّشبُت،
وكذ أفاد بزلً بً خلذون أن خفىٌ ملىت اللعان الّشبي ئهما هى بىثرة الحفَ مً هالم الّشب ختى
ًشحعم في خُاله اإلاىىاٌ الزي وسجىا ِلُه جشاهُبهم فُيسج هى ِلُه وٍخجزٌ بزلً مجزلت مً وؽأ مّهم
وخالي ِباساتهم في هالمهم ختى خفلذ له اإلالىت اإلاعخلشة في الّباسة ًِ اإلالاـذ ِلى هدى
هالمهم (Khaldun, 1980).وهزه اإلادفىٌاث حّىي الىالب في اإلاعخلبل سواتْ اإلاّلىماث ًِ هثحر مً
ّ
ألالفاً الّشبُت وهُفُت اظخّمالها في زىاًا هزه الىفىؿ وجمثل له سوافذ لغىٍت ججّله أن ٌؽّش أن في
ادخاسه الزهني ِذدا هاةال مً ألالفاً الّشبُت وهي ّ
جدشهه وٍيبّث بها أن ًخمشن بىفعه ِلى الخيلم
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ّ
لُصحح ألاخىاء الىاسدة في الىالم مْ الخىحُه اإلالىْ إلاىلْ الخىأ
الّشبي ،فُخاوب اإلاذسط وَعخمْ ئلُه
والاخخالٌ.

ّ
وَّذ هزا مً
والثاوي= حّىٍذ الىالب ِلى الىالم بالّشبُت الففخى في اإلاذاسط الثاهىٍت
الاظخحرجُجُاث ؤلاًجابُت في خلم ملىت اللعان الّشبي في الىالب؛ ألن الخخاوب بالّشبُت الففخى ّ
ًخم
بالخّىد ِلى رلً ظىاء أوان الىالب في بالد العجم أو الّشب ،فان مً حّىد ِلى ش يء اِخاده وٍجب أن ال

ٌعخخي وال ًخاف مً ألاغاله فاهما ًخّلم ؤلاوعان الخيلم بالخيلم وٍفخم اللعان باإلاداوسة واإلاىاٌشة مْ
أهل الّلم)(A. A. Al-Ilory, 1981

ّ
وٍفمل
والثالث= ئِىاء الىالب خشٍت الخيلم والفشـت العاهدت للخّبحر ًِ خىاوشه الخاـت،

اإلاذسط الفمذ باإلـغاء ئلُه ،ومثل هزه الحالت حشجْ الىالب ِلى الىالم والاهىالق فُه بدُث ال
ًلىْ ِلُه خذًثه ،بل ًفبر مّه اإلاذسط ختى ًيخهي مً هالمه ولى ظمْ مىه ما هى بداحت ئلى الخصحُذ.
والشابْ= جشغُب الىالب ِلى خىاس ِلمي مْ غحره؛ وهزا الحىاس كذ ًجشي بحن الىالبحن أو الثالزت
أو أهثر فِعخمْ ول منهم ئلى غحره اظخماِا ًبدث به مىالْ الجماٌ في الخّبحر ومىالْ ؤلاخفاق أو الخىأ،
فِؽاس ئلُه فُما بّذ ،ولىً هثحرا ما ًالخَ مً ألاخىاء الىاسدة في حّابحرهم جأحي مً كىاِذ الىدى الّشبي
التي ظشَّا ما جبذي ملذسة الىالب الىدىٍت ِىذ الخّبحر ،فُخخز الىالب اإلاخىئ فشـت هزه اإلاالخٍت وال
ٌّىد ئلى مثله ِىذ حّبحر آخش.
والخامغ= ِلذ اإلاىاٌشة الّلمُت بحن الىالبً ،لىم فُه اإلاذسط بخُّحن بّن اإلاىلىِاث
الفىشٍت ،مثل = العُف والللم أحهما أفمل؟ وٍجّل ليل مً العُف والللم فشٍلا بحن الىالب ،فُأحي ول
فشٍم بذوسه في معاهذة وحهخه والذفاُ ًِ اخخُاسه ،وأهم ما ٌّني اإلاذسط في مثل هزه اإلاىاٌشة كذسة
الىالب ِلى ئبذاء سأًه ومذي مداولخه في ئكىاُ العامّحن وكىة حّبحره وظالمت أفياسه مْ خعً ألاداء(H. .
)A. A. Al-Ilory, 2012
ّ
ًخفق وكخا
والعادط= حؽىُل البرهامج الثلافي اِخاد هثحر مً اإلاذاسط الثاهىٍت الّشبُت أن

ّ
مُّىا في ًىم مً أًامها الذساظُت لهزا البرهامج الثلافي الزي ًجمْ له الخالمُز في كاِت واظّت ِشٍمت،
ّ
ّ
ِلمُا أو ّ
وٍىالب بّن الخالمُز باخخُاس مىلىُ ظىاء وان ّ
احخماُِا فُخمثل هإالء الخالمُز واخذا
دًيُا أو
بّذ آخش في مدىت أهٍاس بلُت الخالمُز فُللىن اإلادالشة خعب اإلاىلىِاث اإلاخخاسة .وكذ ًأخز هزا
البرهامج ههجا آخش ورلً بأن كذ خمل أخذ الىالب أن ٌعخمْ ئلى اليؽشة ألاخباسٍت ِلى الشادًى والخلفاص
وىاٌ ألاظبىُ ،فُلىم بخلخُق هزه ألاخباس وٍلليها ِلى خمىس هزا البرهامج في أظلىب ِشبي سؼُم ،زم
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ًأحي دوس اإلاذاخلت والخّلُم ئرا وان في ألاخباس ما ًذِى ئلى رلً .وٍفُذ البرهامج ئلى خذ هبحر في ئِىاء
الخالمُز ملذسة هبحرة ،وجىظْ فيهم سكّت مهاسة الىالم .
والعابْ= خمل الىالب ِلى الخمثُلُت أو اإلاعشخُت ،واهذ ِادة مّشوفت بحن اإلاذاسط الّشبُت في
هُجحرًا في بّن اإلاىاظم الذًيُت أن ًىٍش في خُاة بّن ألامجاد ؤلاظالمُت مثل الصحابت سلىان هللا
ّ
ًّ
ًّ
معشخُا ٌؽهذه
جمثُلُا
ِليهم أو أن ًىلْ كفت مً كفق ألاهبُاء ِليهم العالم فُمثلها الىالب
الجمهىس مً الىاط ،وٍلىم ول بذوسه ًللي فُه الخّبحر خعب الخىحُه العابم له ،وكذ ظاِذث مثل هزه
الخمثُلُت في فخم لعان الىالب وظاهمذ معاهمت ئًجابُت في الاظخىاِت ِلى جبذًذ الخجل والاظخدُاء
أو الخىف الزي كذ ًىسر الىالب أال ًأخز هفِبه مً اإلاهاسة الىالمُت ،وفي الخدبب ئلُه الخيلم بالّشبُت
الففخى هدُجت ما ًخمخْ به مً الؽشف والخىشٍم بّذ هزه اإلاعشخُت؛ غحر أن هزه الٍاهشة في هزه آلاوهت
ألاخحرة لم حّذ مألىفت في هثحر مً اإلاذاسط الّشبُت؛ ّ
ولّل الّلت في رلً جشحْ ئلى جداش ي بّن اإلاخاِب أو
الخيلُفاث التي جلضمها هزه الخمثُلُاث اإلاعشخُت.
مً املشاكل التي تىاجه مهارة الكالم
ًلضم ِلى اإلاذسط أن ًخّشف ِلى اإلاؽىالث التي جىاحه الىالب في مهاسة الىالم لُخمىً مً ئًجاد
ّ
الجادة في غشط جلً اإلاهاسة في الىالب ،ولِغ في ئمياهىا
خلىٌ هافّت لهزه اإلاؽىالث ،وال جمُْ مداوالجه
أن وعخىِب جلً اإلاؽاول في هزا الفذد؛ ولىً هىخفي بزهش بّن ،منها =

خىف الطالب مً تعاطي ألاغالط وألاخطاء
ٌّاوي هثحر مً الىالب هزه الٍاهشة الخىفُت أو الخداش ي مً أن ٌعىذ ئلُه خىأ أو اخخالٌ أو
ئخفاق ،فُخفي هفعه ئرا ِشك في الففل مىلىُ ًىاكؾ ِلُه الىالبّ ،
وٍىد أن جبخلّه ألاسك ِىذ ما
أؼاس ئلُه اإلاذسط أن ًذلى بذلىه مْ آلاخشًٍ .وفي الحلُلت جخمحز اللغت الّشبُت بحن غحرها مً اللغاث
ّ
بخفاةق هثحرة منها وىجها لغت جدف بلىاِذ مُّىت جلضم أن ًخلُذ بها اإلاخيلم وَعحر خعب لىئها في
الترهُب ،والخّبحر خعب لىء هزه اللىاِذ ًدذر خىفا وكللا في العجم والّشب ِلى وحه العىاء.
واإلاذسط اللذًش ًأخز بُذ مثل هزا الىالب ببّن الخىحيهاث التي جضٍل ِىه هزا الخىف ،وٍلضم ِلُه
الىالم مشة بّذ أخشي ختى ٌعلُم لعاهه وٍخجشأ ِلى الخيلم الّشبي.

خشىهت تعامل املدرس
مً ألاوـاف التي ًجذس أن ًخفف بها اإلاذسط اإلاالوفت واللُىهت التي جبذو أزشها البالغ في فهم
الذساظت وخب الّلم والخفاوي فُه ،وئرا وان اإلاذسط فٍا غلٍُا في مّاملخه مْ الىالب فان ظلبُت رلً
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ظشَّا ما ًٍهش ِلى الىالب مً خلم هشاهت اإلاادة التي ًذ ّسظها مثل هزا اإلاذسط والىفىس الذاةم لها ،هاهًُ
ًِ غحر رلً مً هخاةج أخشي .فّلى اإلاذسط أن ًجزٌ هفعه أمام والبه مجزلت أب سخُم ٌؽفم ِلى أوالده
ّ
وَّض ِلُه ما ٌّاهىن مً مؽىالث ومخاِبً ،لابل كفىسهم بالفبر والّفى ِنهم ،وٍيىن مّهم مشجاح
الباٌ وميؽشح الحاٌ؛ ففي هزه الحالت ًخمخْ الىالب بدشٍت هفعُت وٍيىن رهىه ِلى اظخّذاد جام لُأخز
ِىه بالفهم والاظدُّاب ّ
الخام.

عدم صالحيت ّ
الجى والبيئت ملهارة الكالم العزبي
وكذ أؼشها فُما جلذم أن هثحرا مً اإلاذاسط الثاهىٍت الّشبُت جلضم ِلى والبها الخيلم الّشبي
الففُذ ئرا واهىا في اإلاذسظت ،وَّمل رلً ِلى جدفُل مهاسة الىالم بالعهىلت ،وٍضداد هزا ،ئرا وان ّ
الجى
الخاس ّ
جي غحر اإلاذسظت ٌّمل حىبا ئلى حىب في هزه الىاخُت ،هما هى الحاٌ في غحرها مً اللغاث مثل
الاهجلحزًت التي ال ًلخفش الخيلم بها في اإلاذاسط بل في ول الىىاحي ألاخشي مً الؽىاسُ واإلاىاصٌ خفىـا في
هُجحرًا ،وٍا خبزا لى وان هزه ألاحىاء غحر اإلاذاسط ّ
تهخم اهخماما بالغا ِلى معاِذة اإلاذسط في حّلُم مهاسة
الىالم وفسح اإلاجاٌ للخيلم الّشبي الففُذ.

خاتمت
حّلُم مهاسة الىالم بىشٍلت العمُّت الؽفهُت في اإلاذسظت الثاهىٍت باهذوهِعُا ًخيىن هزا اليؽاه
مً زالر مشاخل هي= ؤلاِذاد والخىفُز وؤلاخخخام .في مشخلت ؤلاِذادً ،لىم اإلاّلم باِذاد مىاد الخذسَغ
باإلؼاسة ئلى هخاب دوسوط اللغت الّشبُت اإلاداولت صسواش ي و ؼّباوي .في الىخاب ًدخىي ِلى اليلماث
اإلافشداث التي جىملها ألاظئلت وألاحىبت مً اإلافشداث .في مشخلت الخىفُزً ،لذم اإلاّلم ولمت ؤلافخخاح،
وأظئلت ألاخبرًت ،ومشاحّت ًِ الذسط اللذًم ،وئدخاٌ اإلافشداث ،زم أظئلت وأحىبت ؼفهُا .وفي مشخلت
ؤلاخخخامً ،لذم اإلاّلم ألاظئلت اإلاىخىبت كبل  48دكاةم مً النهاًت الذساظت زم ًخم حمّها في جهاًت الذساظت،
زم الذِاء وَعخمش بيلمت ؤلاخخخام.
و أما حّلُم مهاسة الىالم في اإلاذسظت الثاهىٍت بيُجحرًا ٌّخمذ اِخمادا ّ
ولُا ِلى حّىٍذ الخالمُز ِلى
الىالم باللغت الّشبُت وجىمُت خبراتهم الىالمُت بأؼياٌ مخىىِت مً الحىاس واإلاىاٌشة أو اإلاعابلت وغحرها مً
ألاؼياٌ اإلازوىسة ظالفا ،وٍدذر رلً جدذ هُمىت اإلاذسط الزي ًالخَ في هالمهم مىالْ الىلق
وؤلاخفاق  ،فُلىم بالخصحُذ مؽفىِا بالبُان والخىلُذ والخىحُه اإلالىْ .وِلى لىء ما جلذم ًجذ
اللاسب بّن وحىه الاجفاق والاخخالف بحن ئهذووعُا وهُجحرًا؛ خُث وان الاجفاق في هثحر مً ألاهٍمت
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الخذسَعُت واإلاؽاول التي جىاحه الخالمُز في حّلُم مهاسة الىالم مْ اهخذاء اإلاذسط ئلى هُفُت جبذًذ ؼمل
 وكذ خفل الاخخالف بحن الذولخحن في اإلاؽيلت.هزه اإلاؽىالث مْ ظُّه الحثِث إلًجاد الحلىٌ الىاحّت
الىبحرة التي حّاوي اللغت الّشبُت في ئخذاهما بدُث ًىحذ جفاوث هاةل في وعبُت اإلاعلمحن في ول منهما
ًوالزي به جدذر الغحرة الؽذًذة ِلى مهاسة الىالم الّشبي وحّلُم اللغت الّشبُت ولغت خُت مثل غحرها م
.لغاث الّالم التي ًدشؿ الىاط في فهما وئجلاجها بذون الخّفب الذًني والاخخالف الجي ي
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