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Abstract

The background of the research comes from learners’ difficulties in developing
their language competencies especially speaking skill. Therefore, Arabic learning for
foreign learner needs a good quality of speaking skill. It is really necessary to develop
their speaking skill through good expressions and grammar in speaking especially for
advanced learner.
In this case, the researcher found that learners of Arabic speaking skill are still poor
and uncreative because learners still do not notice the art of Arabic speaking. Through
this underlying reason, the researcher composes sample of Arabic learning material for
speaking skill inspired from dialogue within Al Quran in Surah Al Kahfi. Hence, it leads
to the question about the appropriate example in Surah Al Kahfi which is suitable for
learning Arabic speaking skill.
This research uses descriptive analysis method consisting of: 1) Data Resource, 2)
Data Collection, 3) Data Analysis, 4) Composing Learning Material.
The result of this research shows that: 1) the dialogue within Al Quran in Surah Al
Kahfi consists of three kinds of dialogue with various forms and models; 2) the dialogue
within Al Quran in Surah Al Kahfi has special features which are able to be inspiration
as learning model to sharpen Arabic speaking skill; 3) the dialogue within Al Quran in
Surah Al Kahfi can be a guidance in composing learning material especially for speaking
with artistic Arabic expressions.

 سورة الكهف، مهارة الكالم، احلوار:الكلمات األساسية
 المقدمة-أ
 وقد وصلت إلينا من طريق.اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم
 وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم،النقل
.)7 : 1971 ،(مصطفى الغالييين
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القرآن هو رسالة السماء إىل األرض ،فمن أراد أن يفهمه على هذا النهج فقد وقف بنفسه
على مواطن العظمة ،ومواضع اإلعجاز فيه وتأثر دراسته أيضا يف اللغة العربية نظريا وتطبيقا يف جمال
ما ،وظهر ذلك األثر يف حياة املسلمني عقيدة وسلوكا وتعليما وتعلما.
إن اللغة العربية ذات منزلة عظيمة مل تصلها أي لغة يف العامل ،وتكفل اهلل حبفظها من خالل
حفظ القرآن ،ومن أجل ذلك سابق املسلمون إىل درسها لكي يفهموا الدين وغريه من العلوم.
وهي إحدى اللغات السامية ،متيزت بالرصانة ،واملتانة ،كما اتصفت بالتجلية والسمو واخللود من
خالل القرآن الكرمي .وتكفل اهلل حبفظه كما قال تعاىل( :إِنَّا َْن ُن َنـ َّزلْنَا ِّ
الذْك َر َوإِنَّا لَُه ََلافِ ُظ ْو َن) .إن
اهلل تعاىل أكرم اللغة العربية وبلغت بإكرامه ذروة اجملد والكمال ،فهي اللغة اليت يؤدي هبا املسلمون
شعائرهم الدينية والعلمية.
وإنه عز وجل أنزل القرآن عربيا يف سياق املدح والثناء على الكتاب وحيق لنا أن نعتربها أوىف
اللغات مجيعا مبقياس بسيط واضح ال خالف عليه وهو مقياس جهاز النطق يف اإلنسان .فإن اللغة
العربية تستخدم هذا اجلهاز على أمتة وال هتمل وظيفة واحدة كما حدث ذلك أكثر االجبديات
اللغوية ،فال التباس يف حرف من حروفها وبني خمرجني من خمارجها ،وقد تشاركها اللغات يف بعض
هذه املزايا ولكنها ال جتمعها كما مجعتها وال تفوقها يف واحد منها.
ويف عملية التعليم وتعلمها كان تعليم مهارة الكالم هو معيار جناح تعلم اللغة بعد املهارات
اللغوية األخرى وهي االستماع ،والكتابة ،والقراءة .وهو ليس تعبريا شفهيا خطابيا من الكلمات
الصحيحة وأساليب اجلمل املركبة فقط ،بل هو عملية إبداعية نشيطة تفكريية منظمة .وكان احلوار
هو أحد اخلطوات يف تعليم مهارة الكالم بالطريقة الصوتية من اجلمل املركبة .وعلى املدرس أن
ينظر إىل احلوار ،والتدريبات اليت تليه ،باعتبارها كال ال يتجزأ .كما أن دور الطالب ال ينتهي مبجرد
استيعاب احلوار وحفظه ،وإمنا باستخدامه يف مواقف احلياة املماثلة.
املواد التعليمية هي إحدى العناصر التعليمية اليت يلزم وجودها يف املنهج التعليمي .ومن هذا
جيب على املدرسني أن يكونوا متقنني يف اختيارها على حسب خصائص مادة مهارة الكالم اجليد.
واملواد اجليدة هي املواد اليت تناسب باألهداف املطلوبة هلذه املهارة املنشوذة.
ويوجد يف سورة الكهف أربعة حوارات :احلوار األول بني الصاحبني وعلى الرغم من كفر
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أحدمها إال أن الثاين عالقته باحلوار مازالت مستمرة ،واحلوار الثاين بني موسى عليه السالم وفتاه
الصاحل ،واحلوار الثالث بني موسى عليه السالم والعبد الصاحل يقال له اخلضر ،واحلوار الرابع بني ذي
القرنني والقوم املظلومني من يأجوج ومأجوج .ومن هذه الظواهر العلمية يريد الباحث أن يبحث
وحيلل ما يتعلق بني احلوار القرآين يف ترقية مهارة الكالم يف اللغة العربية خاصة يف إعداد املادة
التعليمية ملهارة الكالم .لذا خيتار الباحث املوضوع "إعداد املادة التعليمية ملهارة الكالم من احلوار
القرآين يف سورة الكهف منوذجا" .ويهدف هذا البحث إىل معرفة صالحية املادة التعليمية يف سورة
الكهف يف ترقية مهارة الكالم.
ب -اإلطار النظري
 -1المواد التعليمية
املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا،
واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم ،أو املهارات احلركية اليت يراد اكتساهبا إياهم ،يهدف
حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم ىف ضوء األهداف املقررة يف املنهج (حممود كامل الناقة ورشدي
أمحد طعيمة.)202 : 2003 ،
املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف
تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية .وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما .وتنوع وسيلة
هذا احملتوى التعليمي ،فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات التعليمية أو على اللوحات
أو السبورات أو امللصقات .وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم ،وقد يتخذ أشكاال
أخرى من البسيط إىل املعقد ،وقد تكون غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء (عبد الرمحن
بن إبراهيم الفوزان واآلخرون ،د.ت.)111 :
 -2أسس المواد التعليمية ومعاييرها واتجاهاتها
األسس إلعداد الكتاب هنا هي جمموعة من املعلومات اليت يقوم هبا املؤلف إلعداد كتابه
قبل إخراجه يف شكله النهائي ،وطرحه لالستخدام يف فصول تعليم اللغة .والوضع األمثل يف تأليف
كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يفرتض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أي كتاب،
لغويات ،السنة الثالثة ،العدد األول ،مايو 2021م
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فضال عن توفري عدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف الكتاب (حممود كامل
الناقة ورشدي أمحد طعيمة.)135 :1983 ،
ومن هذا املنطلق أصبح لزاما على املؤلفني ومقرري الكتب التعليمية لتعليم العربية لألجانب
مراعاة األسس اآلتية:
)

أاألسس الثقافية واالجتماعية

إن إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب فينبغي أن يكون له طابع اجتماعي وثقايف
إسالمي ،مبعىن أنه خيدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خالل مراعاة اآليت (ناصر عبد اهلل الغايل وعبد
احلميد عبد اهلل ،د ت:)27-20 :
1 -1أن يكون حمتواه عربيا إسالميا.
2 -2أن يتضمن احملتوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة املادية واملعنوية.
3 -3ضرورة االهتمام بالرتاث العريب وخصائصه.
4 -4انتقاء الثقافة العربية يف ضوء حاجات وما تناسب بالدارسني واهتمامهم من تعلم اللغة
والثقافة.
5 -5التدرج يف تقدمي الثقافة من احملسوس إىل املعنوي ،ومن البسيط إىل املركب ،ومن اجلزء إىل
الكل.
6 -6االهتمام بالثقافة اإلسالمية وتوظيفها يف تصحيح املفاهيم اخلاطئة.
) باألسس السيكولوجية
ومن الواضح أن لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية ،بل إن األفراد خيتلفون فيما
بينهم يف قدراهتم العقلية ومساهتم النفسية داخل املرحلة العمرية الواحدة .ومن هنا ظهر مبدأ الفروق
الفردية املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعاته عند إعداد واختيار املواد التعليمية .وقد أكد
علماء اللغة والرتبية على وجود عالقة وثيقة بني أمناط منو الفرد وبني قدرته على تعلم اللغة األجنبية،
كما أن هناك فرقا حمسوبا بني تعلم الصغري وتعلم الكبري للغة األجنبية ،وهذا الفرق ينبغى أن يراعي
يف املواد املقدمة لكل منهما (نفس املرجع ،د .ت .)28-27 :
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) جج)

األسس اللغوية والرتبوية

هتتم اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية باملستوى اللغوي واملستوى الرتبوي .فمثال
عند تقدمي الرتاكيب العربية يلزم معرفة أي نوع من اجلمل يقدم؟ هل االمسية أو الفعلية؟ وهل تبدأ
بالبسيطة أواملركبة؟ اإلجابة من هذه األسئلة من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب الرتبوي،
ومن مث رأينا أن هذين األساسني (اللغوي والرتبوي) يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفة
ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.
 -3مهارة الكالم
هناك تعريفات إصطالحية كثرية للمهارة ،لكن هناك تعريف يتناسب مع املهارات اللغوية
وهو أهنا :أداء لغوي (صويت أو غري صويت) يتميز بالسرعة ،والدقة ،والكفاءة والفهم ،ومراعاة
القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة.
والكالم يف أصل اللغة عبارة عن :األصوات املفيدة .وأما التعريف االصطالحي للكالم فهو:
ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه ،أو خاطره ،وما جيول خباطره
من مشاعر وإحساسات ،وما يزخر به عقله من رأي أو فكره ،وما يريد أن يزود به غريه من معلومات
أو حنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.
وقال مىن إبراهيم اللبودي "هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات واملعارف
واخلربات واألفكار واآلراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب
موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة" (مىن إبراهيم اللبودى .)10 :2003 ،ويتضح من هذا
التعريف مدى تعدد واتساع وظائف التعبري الشفهي وجماالته مما يكسبه أمهية خاصة بني فنون اللغة.
فمهارة الكالم هبذا املفهوم فيشتمل سهولة النطق السليم ،وإخراج احلروف من خمارجها،
والتنغيم الصويت ،ومتثيل املعىن ،وتسلسل األفكار وترابطها ،والضبط النحوي والصرف وغريها (أمحد
فؤاد حممود عليان.)10 :1431 ،
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 -4بعض الجوانب المهمة في تعليم مهارة الكالم
)

أالنطق

اجلانب الصويت ،إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا،
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ.
) باملفردات
تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية ،ذلك أن املفردات هي
أدوات محل املعىن ،كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكري ،فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث
يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد.
) جالقواعد
أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها املتكلم هبا جيدا ،وحنن واعون متاما
بأن صعوبات تعليم القواعد ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة ،فالقواعد شيئ ضروري
لتعلم مهارات اللغة (حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.)135-131 :1983 ،
 -5طرق تعليم مهارة الكالم
أهم الطرائق فيما يلي:
هناك طرائق عديدة يف تعليم مهارة الكالم ومن املمكن أن نوجز ّ
)

أالطريقة املباشرة

إن هذه الطريقة تفرتض وجود عالقة مباشرة بني الكلمة والشيء أو بني العبارة والفكرة ،من
غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها .ومن إحدى أهدافها اهتمامها كثريا باجلوانب الشفهية
من اللغة ،وتأخري اجلوانب املكتوبة منها .ويف الناحية النظرية ترى الطريقة املباشرة أن اللغة سلوك
طبيعي وأن األصل يف اللغة الكالم الشفهي ،وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة (عبد العزيز
بن إبراهيم العصيلي.)62 :2002 ،
) بالطريقة السمعية الشفهية
تنظر هذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات سلوكية ،يتم من خالل التقليد
واحملاكاة ،ويعتمد على املثري واالستجابة والتعزيز .فاكتساب اللغة وتعلمها -وفقا هلذه النظرة -سلسلة
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من املثريات اليت تعقبها استجابات صحيحة ،وينطفئ أو ينسي ما عدا ذلك من االستجابات
اخلاطئة.
) جطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ()Total Physical Response
هي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها .وتقوم هذه الطريقة على اتباع
إرشادات املدرس ،وذلك باالستجابة اجلسدية يف املشاهد .ومن مبادئ هذه الطريقة:
1 )1تأجيل تعليم احملادثة املباشرة ،حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة املتحدث هبا.
2 )2يتحقق فهم اللغة هبا عن طريق مجل يقوهلا املدرس بصيغة األمر .ميكن التوقع بأن الطالب
سيبدون استعدادهم للتحدث بعد أن حيسوا بفهمهم للغة (حممد خضر عرييف وأنور
نقشبندي.)59 :1992 ،
 -6الحوار وأهميته
احلوار هو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني ،وعرفه بعضهم بأنه نوع يف احلديث بني
شخصني ،أو فريقني يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة ،فال يستأثر أحدمها دون اآلخر
ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب ،وهو ضرب من األدب الرفيع وأسلوب من
أساليبه (حيىي زمزمي.)22 :
واحلوار ظاهرة إنسانية مرتبطة بوحي العقل وإهلامه ،وراجعة يف نشأهتا إىل طبيعة اإلنسان
املفكرة الناطقة .فهو يؤمن بفكرة معينة فيعرضها ويوضح أهدافها ويدافع عنها ،فإذا خالفه يف الرأي
أحد ما من البشر ،استجمع أفكاره وق ّدمها عن طريق حوار يبعث إىل إشغال الذهن وإعمال الفكر،
ليضيف إىل عقولنا معلومات جديدة ،وليفتح أمام أهل العلم آفاقا واسعة يف املعرفة .وصفة احلوار
صفة مالزمة لإلنسان ،بدليل قوله تعاىلَ ﴿ :وَكا َن ْالِنْ َسا ُن أَ ْكَثـ َر َش ْي ٍء َج َد ًل﴾ (سورة الكهف:
اآلية .)54
وهكذا تتنوع األفكار واآلراء يف كل مرحلة من مراحل حياته ،تبعا للقضايا اليت تُثار،
واألوضاع العامة اليت تفرض هذا الرأي أو ذاك ،مما جيعل قضايا الفكر تتنامى وختلّف وراءها العديد
من األتباع واألنصار .ويف ضوء ذلك كله ينشأ احلوار ،يف حماولة لتحقيق االنتصار ،أو مواجهة
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اهلزمية ،يف هذه املعركة الفكرية والعقائدية (فضل اهلل ،حممد حسني.)56 – 55 :2001 ،
تبدو أمهية الكالم باعتباره السالح األساسي يف هذه احلرب اإلعالمية أو النفسية ،وإذا
كانت سائر األسلحة العسكرية والنفسية ،ميكن لشيء منها أن يؤدي بعض األغراض اليت يؤديها
السالح اآلخر .فإن الكالم هو السالح الوحيد الذي ال يستغين عنه الداعية ،وال جيد شيئا قط حيل
أي غناء (عبد احلليم حفين.)17-16 :1985 ،
حمله ،أو يغين عنه ّ
ولذلك فقد جعل موسى عليه السالم قضية الكالم مطلبا أوليا يدعو ربه أن حيققه له﴿ :ق َ
َال
َر ِّب ْاش َرْح ِل َص ْدرِي * َويَ ِّس ْر ِل أَ ْمرِي * َو ْاحل ْ
ُل ُع ْق َد ًة ِم ْن لِ َس ِان * َيـ ْف َق ُهوا َقـ ْوِل﴾ (سورة طه :اآلية
 .)28-25بل نلحظ أنه حينما حتدث عن الكالم ربط به جوهر رسالته كلها يف فهم الناس عنه
(َيـ ْف َق ُهوا َقـ ْوِل) ألهنم إذا مل يفقهوا قوله فقد انفصمت الرابطة بينه وبينهم ،النعدام وسيلة االتصال
والتفاهم.
فموسى عليه السالم مل يطلب من اهلل قوة أو سالحا ليخوض معركته املقبلة ،وإمنا طلب
لسانا كامل البيان ،ومل يكن لسانه كذلك ،فطلب االستعانة بأخيه الفصيح الطلق اللسان ﴿ َوأَ ِخي
ْص ُح ِم ِّن لِ َسـانًا فَأَ ْر ِس ْل ُه َم ِعي ِرْد ًءا يُ َص ِّدق ُِن إ ِِّن أَ َخ ُ
ون﴾ (سورة القصص:
اف أَ ْن يُ َك ِّذبُ ِ
َه ُارو ُن ُه َو أَف َ
اآلية  .)34وطالقة اللسان وحسن العرض والصياغة البليغة ،اليت أعلن موسى عليه السالم أنه
حباجة إليها هي ذاهتا األدوات اليت حيتاج إليها كل داعية إىل اهلل يف كل زمان ومكان (عبد احلليم
حفين.)18-17 :1985 ،
وقد أشار القرطيب إىل أمهية احلوار باعتباره وسيلة للتفريق بني احلق والباطل عن طريق استخدام
احملاجة واجملادلة" :ذلك
احلجج والرباهني ،وإفحام اخلصم .فقال يف تفسري اآليات اليت تتحدث عن ّ
من اآلي فهو كله تعليم من اهلل عز وجل السؤال واحلوار واجملادلة يف الدين ،ألنه ال يظهر الفرق بني
احلق والباطل إال بظهور حجة احلق ورفض حجة الباطل" (القرطيب.)286 :1372 ،
إن أصل كلمة احلوار يف اللغة مأخوذة من حور :واحلور الرجوع عن الشيء إىل الشيء وحار
إىل الشيء رجع عنه وإليه ،واحملاورة هي مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة (ابن منظور:1997 ،
.)218
وعرفه األصفهاين بأنه املراد يف الكالم ،ومنها التحاور (األصفهاين.)142 ،
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ويف األساس الفلسفي للحوار يدل على املراجعة يف الكالم والتجاوب ،وتدل عليه املعاين
اآلتية -1 :توليد األفكار اجلديدة يف ذهن املتعلم ،وليس عرض األفكار القدمية ،كما أنه تباين
يف اآلراء ووجهات النظر (إبراهيم الكثريي -2 .)2005 ،تبادل الكالم ومراجعته هبدف الوصول
إىل نقاط االلتقاء (عقيل سعيد زادة -3 .)2010 ،تناول احلديث بني طرفني أو أكثر عن طريق
السؤال واجلواب حول موضوع معني ،يهدف يف النهاية إىل القدرة على توليد معرفة جديدة (عبد
الرمجن النحالوي.)2001 ،
ومن تلك التعريفات ما أشار القاين ( )124 :2007بأنه ذلك األسلوب الذي يقوم على
احلوار والنقاش اللفظي بني املعلم وطالبه باستخدام السؤال واجلواب من جانب املعلم ،أو من
جانب الطالب ،وهو يرمي إىل إثارة التفكري أكثر من التذكر.
وأن أسلوب احلوار هو حمادثة بني طرفني أو أكثر يتضمن تبادل اآلراء واألفكار واملشاعر،
ويستهدف حتقيق قدر أكرب من الفهم والتفاهم بني األطراف املشاركة لتحقق أهدافا معينة يسعى
املشاركون يف احلوار إىل إجنازها (مين إبراهيم اللبودي.)2003 ،
كما يعرف باحثون آخرون أسلوب احلوار من حيث العلميات املنظمة هلذا األسلوب،
واخلطوات امليسرة لعلمية التعلم وفقها ،ومن هذه التعريفات :أنه "طريقة تعليمية تعلمية معدلة عن
طريقة التدريس باحملاضرة ،ويعتمد على احلوار الشفوي بني املعلم وطلبته على شكل جمموعات
صغرية أو كبرية يكون فيها احلوار مقيدا أو حرا" (حممود حممد احليلة.)108 :2001 ،
ويف ضوء ما سبق من تعريفات ألسلوب احلوار يف التدريس يظهر أنه ميتاز مبجموعة من
اخلصائص ،تعطيه ميزة عن غريه من األساليب التدريسية .ومن هذه اخلصائص :أنه يعد من
األساليب اللفظية ،إذ يغلب عليه احلديث سواء من املعلم أو من الطالب ،ويتيح جوا من النشاط
أثناء الدرس ،ويتيح للطلبة مشاركة فعالة يف عملية التعلم.
 -7عناصر الحوار
إن أسلوب احلوار يتكون من عناصر رئيسية ،ال يتصور احلوار بدوهنا .وهذه العناصر حيب حتققها
يف عملية احلوار ،حىت يتحول احلوار إىل عملية إجيابية ذات نتائج مثمرة ،وهذه العناصركما يأتى (عقيل
سعيد زادة :)115 ،أ) املرسل ،ب) املستقبل ،ج) بيئة احلوار ،د) موضوع احلوار ،ه) أسلوب احلوار.
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ج -منهجية البحث
1 -1مدخل البحث ومنهجيته
(Deskriptif

استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي باملنهج الوصفي التحليلي
 .)Analisisواستخدم الباحث هذه الطريقة ألن البيانات فيه هي البيانات الوصفية وليس البيانات
الرقمية وال يقوم به احلساب أو العدد ،وألن املنهج الوصفي يقوم على أساس حتديد خصائص
الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بني متغرياهتا مثال وأسباهبا واجتاهاهتا وما إىل ذلك من
جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها يف الواقع .وللوصول إىل فهم
الشمول واجتناب االبتكار ،أخذ الباحث هذه الطريقة املستخدمة يف هذا البحث .وصورهتا فيما
يلى:
)

أمصدر البيانات

إن مصدر البيانات يف هذا البحث يتكون من مصدر البيانات الرئيسية مث يوجه إىل جانب
عدد من مصدر البيانات الثانوية .أما مصدر البيانات الرئيسية فهي القرآن الكرمي خاصة يف سورة
الكهف .ومصدر البيانات الثانوية هي كتب تعليم اللغة العربية اليت تتعلق مبنهج مهارة الكالم
واسرتاتيجيتها وخاصة بإعداد املواد التعليمية.
) بطريقة مجع البيانات
استخدم الباحث يف هذا البحث الدراسة املكتبية ( )Library Researchولذا جيمع الباحث
البيانات املكتبية اليت كانت تتضمن العناصر املناسبة والبيانات املتعلقة مبنهج تعليم مهارة الكالم اليت
استلهمها احلوار القرآين يف سورة الكهف .واملنهج الذي يستخدم به الباحث يف عملية مجع البيانات
هو الطريقة الوثائقية فهي طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة الوثائق املوجودة يف
مكان معني من الكتب أو اجلرائد أو اجملالت امللحوظة وغري ذلك (سوهارسيمي أريكونطو،
.)206 :2002
) ج طريقة حتليل البيانات
بناء على نوع البيانات احملتاجة فطريقة البيانات يف هذا البحث اليت يستخدمها الباحث هي:
1 )1الطريقة الوصفية ( )Descriptive Methodوهي أسلوب من أساليب التحليل املرتكز
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على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات
زمنية معلومة ،وذلك من أجل احلصول على نتائج عملية مت تفسريها بطريقة موضوعية
ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية الظاهرة (حمد عبيدات ،وحممد أبو نصار ،وعقلة
مبيضني.)46 :1999 ،
(Content

2 )2الطريقة التحليلية اليت تستخدم هلذا البحث هي طريقة حتليل املضمون
 .)Analysisهذه الطريقة تستخدم يف حتليل املواد اإلعالمية هبدف التواصل إىل
استدالالت واستنتاجات صحيحة ومطابقة يف حالة إعادة البحث أو التحليل (أمحد
أوزي .)12 :1993 ،وهذه الطريقة لتحليل املراكز على املعلومات والبيانات املتضمنة
يف الوثيقة بوضوح ،فال حياول الباحث أن يستنتج من الوثيقة بل يكتفي بالبيانات
الصرحية الواضحة املذكورة فيها (ذوقان عبيدات.)211 :1987 ،
) دأدوات البحث :املالحظة ،واملقابلة ،واالستبيان.
) هطريقة حتليل مضمون الوثائق
يبدأ الباحث يف تنفيذ حتليل البيانات وتفسريها .وحتليل البيانات املوجودة يف هذا البحث
يتوقع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات .وهذا التحليل عمل مشكل حيتاج إىل التأمل الدقيق
والصرب الطويل ألن طرق مجع البيانات تسبب إىل تنوع البيانات اجملموعة.
) وتصميم املادة
على األقل ،هناك مخس خطوات إلعداد أو تطوير املواد الدراسية اجليدة ،وهي ما يلي:
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د -مناقشة نتائج البحث
 -1لمحة عن سورة الكهف
كانت هذه السورة هي مكية إال اآلية الثمانية وعشرين ،ومن اآلية الثالثة ومثانني إىل اآلية
مائة وواحدة فهي مدنية .وذكر القرطيب أهنا مكية يف قول مجيع املفسرين ،وعدد آياهتا مائة وعشر
آيات .وقد نزلت بعد سورة الغاشية .مسيت سورة الكهف ألن هناك القصة اليت قصصت اللذين
ناموا حول سنوات يف غار ،وهو غار حقيقي (حممد متوايل الشعراوي .)236 ،وهناك قصص أخرى
يستطيع الناس أن يأخذوا منها العربة واخلربة النافعة يف حياهتم.
 -2مجموعة الحوار في سورة الكهف وتحليلها
ومن املعروف أن يف القرآن الكرمي قد أظهر أسلوبني من أساليب احلوار يف القصة القرآنية
الواردة يف سورة الكهف أوهلما :األسلوب املنطقي وثانيهما :األسلوب الوصفي.
)

أاألسلوب املنطقي

احلوار يُعد من الوسائل املستخدمة إلظهار احلق املعتمد على املنطق العقلي سواء للمتحاور
معه أو للمستمعني إىل احلوار .فاحلوار يكون لإلنسان أن حيصل على القناعة الذاتية املرتكزة على
احلجة والربهان يف إطار احلوار اهلادئ العميق سواء يف ذلك قضايا العقيدة ،وقضايا احلساب
واملسؤولية .وهذا هو األساس يف اعتبار احلوار قاعدة أساسية يف دعوته الناس إىل احلق ،فيمكن
القول بأن احلوار املوجه إىل احلق يف القصص القرآنية يعتمد على املنطق أكثر من اعتماده على
االستهواء العاطفي ألن أرقى درجات احلق ،وأزكى وسائل التعليم وتطبيق الرتبية ما قام على النظر
والتدبر.
) باألسلوب الوصفي
يقصد هبذا األسلوب هو عرض البيانات والقصص ومشاهدة احلوارية الواقعية بقصد إتيان
احلقائق وتبسيط فكرة وتقريبها للمستمع من خالل احلوار اجلاري ومحله على معرفة موقف صحيح.
ي* قـَ َ
ومثال ذلك حوار موسى عليه السالم مع فرعون﴿ :ق َ
ال َر ُّب
َال فِ ْرَع ْو ُن َوَما َر ُّب الْ َعالَ ِم ْ َ
َال َرب ُ
َال لِ َم ْن َح ْولَُه أََل تَ ْستَ ِم ُع ْو َن* ق َ
ي* ق َ
الس َما َو ِ
ُّك ْم َوَر ُّب
ات َوالَْ ْر ِ
َّ
ض َوَما َبـْيـَنـ ُه َما إ ِْن ُكنْتُ ْم مُّوقِنِ ْ َ
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َال إ َِّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أُ ْر ِس َل إِلَيْ ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌن* ق َ
ي* ق َ
َال َر ُّب الْ َم ْشر ِِق َوالْ َم ْغر ِ
ِب َوَما
آبَائِ ُك ُم الَْ َّولِ ْ َ
َبـْيـَنـ ُه َما إ ِْن ُكنتُ ْم َتـ ْع ِقل ُْو َن﴾ (الشعراء .)28-23 :
وأما احلوار ىف سورة الكهف يتكون فيما يايل:
)

أاحلوار عن الصاحبني:

هذه اآليات من جمموعة احلوار بني املؤمن وصاحبه الغين الكافر .ورأي الباحث يف هذا احلوار
يتصور باألساليب واألشكال املتنوعة يف التعبري ومنها:
1 -1اإلفصاح عن األفكار باألسلوب االستفهامي.
2 -2العناية يف انتقاء املوضوعات واأللفاظ.
3 -3الدفاع عن احلق والبعد عن األثارة للدفاع عن الذات.
) باحلوار بني موسى والعبد الصاحل يقال أنه خضر:
هذه اآليات من جمموعة احلوار بني موسى وخضر .ورأي الباحث يف هذا احلوار يتصور
باألساليب واألشكال املتنوعة يف التعبري ومنها:
1 -1التلطف يف الكالم واحملادثة.
2 -2اختيار األلفاظ املعربة واالعتناء هبا.
3 -3واقعية احلوار وبعده عن اجلدل.
) جاحلوار بني ذي القرنني والقوم املظلومني:
هذه اآليات من جمموعة احلوار بني ذي القرنني والقوم املظلومني .ورأي الباحث يف هذا احلوار
يتصور باألساليب واألشكال املتنوعة يف التعبري ومنها:
1 -1التلطف واهلدوء والثقة بالنفس.
2 -2اإلتقان يف فن االستماع.
ومن هذه البيانات تكشف أن مميزات احلوار يف سورة الكهف عديدة ،وباالضافة إىل صفات
النجاح والتأثري الفعال كما سبق ذكره.
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 -3تصميم المادة الحوارية وتحليلها
التعليق في الحوار
النتيجة واملستقبل
الطالب األول :السالم عليكم.
الطالب الثاين :وعليكم السالم.
الطالب األول :صباح اخلري.
الطالب الثاين :صباح النور.
الطالب األول :كيف حالك؟
الطالب الثاين :احلمد هلل خبري.
الطالب األول :هل أنت ناجح يف االمتحان؟
الطالب الثاين :كل شيء بإذن اهلل وأنا ناجح.
الطالب األول :كم نتيجتك؟ هل تصبح ممتازا؟
الطالب الثاين :أصبحت مقبوال احلمد هلل.
الطالب األول :ما شاء اهلل ،أنا أكثر منك
جناحا ومستقبال ،كنت ممتازا يف االمتحان.
الطالب الثاين :واهلل أعلم ماال نعلم ،فكيف
بذلك؟
الطالب األول :العمل حيتاج إىل النتيجة املمتازة.
الطالب الثاين :أتعلم أن اهلل قادر على كل
شيء ،وتظن أن النجاح معتمد باألرقام يف
الشهادة.
الطالب األول :استغفر اهلل العظيم ،أنا ظامل
لنفسي وأظن ذلك وأنسى أن اهلل عالم الغيوب.
الطالب الثاين :أعرفت بالذي جعل كل شيء
بإرادته؟
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الحوار األول

التلطف واهلدوء والثقة بالنفس

التلطف يف الكالم واحملادثة

اهلدوء والثقة بالنفس

اإلفصاح عن األفكار باألسلوب االستفهامي
واقعية احلوار وبعده عن اجلدل
اإلفصاح عن األفكار باألسلوب االستفهامي
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الطالب األول :نعم ،علمت هذه األمور باحلق .الدفاع عن احلق والبعد عن األثارة للدفاع عن
الطالب الثاين :لوال إذ وجدت اخلري يف حياتك الذات
قلت ما شاء اهلل ال قوة إال اهلل إن ترن أنا أقل
منك جناحا فانه قادر على كل شيء.
الطالب األول :فقد ظلمت نفسي وميتأل قليب اإلتقان يف فن االستماع
بالغرور الداين.
الطالب الثاين :عسى اهلل أن جيعل النجاح يف العناية يف انتقاء املوضوعات واأللفاظ
حياتك ويرزق فيها الرمحة والربكة.
تضمن هذ احلوار على احملاورين من الطالبني يف موضوع نتيجة االمتحان .ويتحاوران فيما
يتعلق باملستقبل ،ويصور هذه احملاورة يف حقيقة األمر طرفاه طالبان أحدها طالب ميسور احلال إىل
حد إىل أقصى ،بأسباب نتيجة االمتحان لديه ،ومع ذلك يوجد أن يصر على ظلم نفسه بالكرب
واجلحود .واآلخر طالب معوز قياسا على الطالب األول ولكنه طالب موصول بربه يف حقيقة األمر.
هذا احلوار يبني عن االهتمام حبفظ أحوال املخاطب حىت اليوسوس قلبه يف رد اإلجابة.
يستخدم احملاور األول يعين الطالب األول األسلوب املنطقي من حيث أن يتسم احلوار بطابع
االعتماد على العقل وتطبيق املقدمات املنطقية السليمة فيما يتعلق باحلوار بتقدمي الفكرة والتدليل
عليها ،أو بقبول ما يطرحه الطرف اآلخر ما دام أنه قد وصل إليها باملنطق السليم واحلجة القوية.
ويرد الطالب األول عن أحوال صاحبه العاند يعين الطالب الثاين يف اعتقاده.
وكان يف احلوار الطالب الثاين ال يوافق فيما تيقن الطالب األول عن حبث النتيجة ويعتقد أهنا
جمردة باألرقام ويقول« :ما شاء اهلل أنا أكثر منك جناحا ومستقبال ،كنت ممتازا يف االمتحان» .ويرى
الطالب الثاين أنه غري صحيح ويرده بقوله اجليد واليرتك الطالب األول يف إجياد التفكري الصحيح.
وكان يف إجراء الكالم يستخدم الطالب الثاين يف الرد عم يتيقن الطالب األول باالستفهام
اإلنكاري ويبني هبذا االستفهام أنه اليوافقه يف اآلراء عن عالقة النجاح واألرقام ويتصور بقوله:
«أتعلم أن اهلل قادر على كل شيء ،وتظن أن النجاح معتمد باألرقام يف الشهادة» وهذا أيضا
صورة من تلطف التعبري ،ال يستخدم «ال النهي» أو «ال النفي» يف الرد الذي يسبب اجلدل وبعد
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االحرتام يف الكالم .وهذا احلوار يصور أيضا متشابه مبا يقوم يف احلوار القرآين بني صاحبني يف احلوار
األول من سورة الكهف .ومن ناحية تدريس اللغة العربية يف تطبيق مهارة الكالم مناسبة يف تطبيق
كفائة الطلبة ملهارة التعبري الشفهي وسوف تتنمى كفائتهم من حيث األساليب املتنوعة يف إجياد
التعبري البليغ.
ه-
)

الخاتمة
أملخص نتائج البحث
وصل الباحث إىل االستنتاج األخري ،والنتائج يف هذا البحث تتخلص فيما يلي:

1 -1حيتوي احلوار يف سورة الكهف على ثالث حوارات باألسلوب والرتاكيب املتنوعة يف إجراء
التعبري.
2 -2حيتوي احلوار يف سورة الكهف على املميزات املتنوعة اليت تناسب بإنتاج مناذج احلوار إلعداد
املادة التعليمية ملهارة الكالم.
3 -3بناء على حتليل البيانات يدل على أن منوذج احلوار ىف سورة الكهف مناسب بإجناز التعبري
البليغ لتطبيق مهارة الكالم خاصة يف املستوى املتقدم.
4 -4بناء على حتليل البيانات يدل على أن مميزات احلوار ىف سورة الكهف مناسبة بإجراء الكالم
بالتعبري البليغ باألساليب والرتاكيب املتنوعة.
) بالتوصيات واالقرتاحات
اعتمادا على نتائج البحث ،سيقدم الباحث بعض االقرتاحات اليت تتعلق بالبحث ،فهي:
1 -1ينبغي جلميع املدرسني يف تدريس وتطبيق مهارة الكالم أن يستخدموا التعبري البليغ حىت
يقتدي طالهبم ىف تطبيق مهارة الكالم على سبيل املثال املتنوع والبليغ.
2 -2ينبغى للمدرسني يف إعداد املادة التعليمية خاصة مستوى املتقدمني أن يستخدموا مناذج
احلوارات اليت يصورها القرآن الكررمي.
3 -3ينبغي ملتعلمي اللغة العربية أن يتعودوا يف تطبيق مهارة الكالم بالتعبري البليغ واألسلوب
والرتاكيب املتنوعة حىت ترتقى وتتنمى مهارهتم يف الكالم.
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