
896 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies  2022.26 (February)  

Developing speaking skill in the light of the audio-visual approach for non-Arabic speakers / A. Alali (pp. 896-910) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

 تنمیة مھارة المحادثة في ضوء المدخل السمعي البصري للناطقین بغیر العربیّة
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 ُملّخص

ً من جوانب تعلیم اللغة العربیّة للناطقین بغیرھا أال وھو مھارة الُمحاد ه المھارة ذھفلكي نعطي   ثة،یسلّط ھذ البحث الضوء على جانِب مھٍم جدّا
أن ندرك عالقتھا  ، ویجبللغة العربیة من الناطقین بغیرھابرز لكّلِ متعلمي اإنھا تكاد تكون الھدف األ؛ علینا أن نعي أھمیتھا الكبرى حیث حقھا

وقت المناسب لبدء لوتتضّمن خطة ھذا البحث  كل ما سبق إضافةً إلى تحدید اواعھا، وركائزھا، وأھداف تدریسھا، ، ونقف على أنبباقي المھارات
ثة التي تندرج تحت ما یُسمَّى ، ویرسم ھذا البحث مالمح أھّمِ أسالیب تدریس المحادم اللغة العربیة للناطقین بغیرھاتعلیم مھارة المحادثة أثناء تعلی

 . ألھمیّة ھذا المدخل في تیسیر تعلیم المحادثة ، وذلكالسمعي البصري المدخل

 ثةأسالیب تدریس المحاد –ھارة المحادثة م -للناطقین بغیرھا العربیة  الكلمات المفتاحیة:

 

54-Görsel-işitsel yaklaşım ışığında anadili Arapça olmayanlar için konuşma 
becerisinin geliştirilmesi 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, Arapça öğretiminde önemli bir yere sahip olan konuşma becerisine ışık 
tutmaktır. Konuşma becerisinin hakkını vermek onun öneminin bilincinde olmaktan geçer. Zira 
Arapçayı yabancı dil olarak öğrenenlerin neredeyse en belirgin hedefi de bu beceridir. Bu becerinin 
diğer dil becerileriyle ilişkisini bilmek, türleri, dayanakları ve öğretim hedefleri üzerinde de durmak 
gerekmektedir. Bu araştırmanın taslağı bütün bu yazdıklarımızı içermekle birlikte, ana dili Arapça 
olmayanlara Arapça konuşma becerisi edindirmeye başlamak için uygun zamanın belirlenmesini de 
kapsamaktadır. Bu araştırma, konuşma öğretimindeki en önemli metotlarının çerçevesini 
çizmektedir. Konuşma öğretimini kolaylaştırılmasındaki önemine binaen görsel-işitsel bölüm olarak 
da isimlendirilen bölüm de bu metotlar kapsamda değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Anadili Arapça olmayanlar için Arapça, Konuşma becerisi, Konuşma öğretim 
yöntemleri 

Developing speaking skill in the light of the audio-visual approach for non-
Arabic speakers  

Abstract 

This research sheds light on a very important aspect of teaching Arabic to non-native speakers, which 
pertains specifically to conversational ski lls. We must realise its great importance, as it is almost the 
most prominent goal for all learners of Arabic from non-native speakers, and we must realise its 
relationship in regards to other linguistic skills, and actively engage with its types, pillars, and 
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teaching objectives. This research includes all of the above in addition to determining the appropriate 
time to start teaching conversational skills whilst teaching Arabic to non-native speakers. This 
research draws the features of the most important methods of teaching conversation. 

Keywords: Arabic to non, native speakers, conversational skill, methods of teaching conversation 

 تمھید:

، ونفھم من ھذا أّن ربیّة، ومن ھنا برز دور المحادثة؛ ألنھا جسُر التواصل االساسيإن التواصل أھمُّ الغایات من وراء تعلّم اللغة الع
م اللغة أھمیّة المحادثة جاءْت من أھمیّة اللغة نفسھا، فھي المرآة التي تنعكس علیھا كلُّ عناصر اللغة، ومقِصُد غالبیّة الُمنكبیَن على تعلّ 

وإعطاؤه حقّھ بحثًا  ،المنطلق وجب علینا التركیز على ھذا الجانب الُمھم من جوانب اللّغةِ العربیّة من الناطقیَن بلغاٍت أُخرى، ومن ھذا 
 وتحلیًال .

 مشكلة البحث :

وتألیفًا على الرغم من القدر الكافي من االھتمام بحثًا، -على الرغم من أھمیتھا الكبرى  - المھارة تتجلى مشكلة البحث في عدم نیل ھذه
ذي یتناول أسالیب تدریس ذا الجانب المھم من جوانب تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا ال سیما في الشق العملي الوجود ثغرة واضحة في ھ

. إضافة إلى النتائج المتواضعة التي نحصدھا بسبب عدم إعطاء ھذه المھارة حقّھا في البرامج التعلیمیّة التي تعتمد علیھا المحادثة
 تي تُعنى بتدریس العربیة للناطقین بغیرھا.المؤسسات التربویّة التعلیمیة ال

 أمهّية تعليم مهارة املُحادثة :أّوًال: 

 .)115: 1989طعیمة، ( من غایات الدراسة اللغویّةوھي الغایة األھم  ،المحادثة في اللغة الثانیة من أھم المھارات األساسیّة

ویعتبرھا القائمون  ،ثة تُعتَبُر جزءاً أساسیاً في منھج تعلیم اللغة األجنبیّةومن ھنا تبرز أھمیة تعلیم المحادثة في أّيِ لغٍة كانت، فالمحاد
 ).151: 1985وذلك ألنھا تُمثّل الجزء العملي والتطبیقي لتعلُّم اللّغة(الناقة، ،على ھذا المیدان من أبرز أھداف تعلُّم اللّغة األجنبیّة

وتستوقفنا ھنا مصطلحات (غیر الناطقین بھا) أو (الناطقین  .ألول التحدُّث بھذه اللُّغةوغالبیة الراغبین في تعلّم اللُّغة العربیَّة ھدفھم ا
 ).500: 1989(طعیمة، بغیرھا) ونسأُل لماذا لم یُوصف ھؤالء المتعلمون بـ (غیر القارئین بھا) أو (للكاتبین بغیرھا)؟

 لُّم الكالم والمحادثة بھا.وھذا إذا دلَّ على شيء إنما یدلُّ على أن تعلُّم لغٍة جدیدة یعني تع

 .والدارس عندما یُتِْقن ھذه المھارة فإنھ یستطیع أن یحقِّق الھدف األسمى للغة، وھو القدرة على االتصال باآلخرین وإفھامھم ماذا یرید

 ً  أو مناقشة ،ك في حدیثأو یسأل بدوره بعض األسئلة، أو یشتر ،ویزاول المتكلم مھارة المحادثة عندما یُجیب عن أسئلة المدّرس شفھیّا

 )54: 1999الغالي، عبدهللا،(

 ولذلك عندما یسأُل شخٌص عادي مثقّفاً یقول لھ: كم لغةً تتحدَّث؟

 وكأن الحدیث باللّغة ھو معیار الكفاءة فیھا ومعیاُر إتقانھا، وھذا صحیح إلى حّدٍ كبیر.

ً لتعلیم ھذه اللُّغات. َسواٌء في اختیار نوعیة فاتخذ ،وخبراء تعلیم اللّغات ذلك ،وقد أدرك بعض علماء اللّسانیات وا المحادثة محورا
 أو في استثارة دوافع الدارسین لتعلّم اللُّغة. ،نصوص الكتب المدرسیّة أو في اقتراح أسالیب النشاط اللّغوي في الفصول

 :) 152: 1985ناقة،(ال والنتیجة لكل ما سبق أن ھناك ضرورات لتعلّم المحادثة یمكننا أن نلخصھا فیما یأتي

 ـ إن أيَّ إنسان یرغب في تعلُّم لغٍة ما یكون التحّدث بھا في مقدمة أھدافھ.1

 وتیّسر علیھ ما تبقّى منھا. ،ـ قدرة المتعلّم على التحّدث باللّغة تدفعھ إلى تعلُّم جوانبھا األخرى من (قراءة ـ كتابة)2
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 م القراءة والكتابة باللّغِة األجنبیّة دون التحّدث بھا.ـ ال یدور في مخیلتنا إمكانیّة االستمرار في تعلّ 3

وتصفّح مواقع التواصل  ،فنحن أمام جیٍل أكثر میالً لمشاھدة برامج التلفزیون ،ـ یجب أن نراعي طبیعة المتعلّمین في ھذا الوقت4
 لنص المكتوب.ومشاھدة المقاطع المصّورة بشكٍل سریع، وأقلُّ میالً للقراءة والتعامل مع ا ،االجتماعي

ن ـ إن عملیّة تعلّم اللغة األجنبیّة واالستفادة من المعلّم تعتمد على المَشافھة والحدیث، فالمعلّم في تدریسھ وتصحیح أخطاء المتعلمی5
ح كتاباتھم  إنما یُناقشھم في ذلك شفویّاً. ؛یستخدم الكالم، وحتى عندما یَصّحِ

ممارسة تقول: إن معظم الذین یتعلمون اللّغة األجنبیّة من خالل القراءة والكتابة فقط، یفشلون ـ ھناك حقیقة أثبتتھا الدراسات وأكدتھا ال6
 عند أّول ُمَمارسة شفویّة للّغة.

ویكتب إنما یفّكر بوساطة ما تعلّمھ شفویّاً استماعاً وحدیثاً، ففي القراءة مثالً نحن نفحص ما وراء السطور بحثاً  ،ـ إن الفرد عندما یقرأ7
وفي الكتابة نحن نكتب ما نقولھ  ،المقابل الشفوي حیث نضیف فكریاً ومعنویّاً أشیاء لیست ظاھرة في الكلمة المكتوبة (المونولوج)عن 

والصور التي تعبّر أحسن تعبیر أدبي عن المعنى  ،والجمل ،والتراكیب ،شفویًا ألنفسنا فعن طریق الحوار الداخلي نقوم باختیار الكلمات
 الذي نریده.

نرى جلیّاً أن ھذه المھارة لم تلَق االھتمام  ؛ومن ثمَّ تعلُّم المحادثة ،وعلى الرغم من ھذه الضرورات التي تدفع الدارسین إلى تعلّم اللّغة
یث ولم تأخذ نصیبھا من البحث اللغوي لتطویر مھاراتھا وأسالیبھا، ح ،الكافي في عملیّة تعلیم اللّغة، ولم تُحَشد لھا الجھود المطلوبة

 غة.یُنظر إلیھا على أنھا جزٌء ُمتَّمٌم أو ثانويٌّ من الّلغة یمكن أن یتطّور ویتحقّق بطریقة تلقائیّة مع تقّدم الّدارس في تعلّم اللّ 

عونا إلى ونحن على یقین أن ھذه النظرة خاطئة تماماً، ولعلّھا من أھم أسباب اإلخفاق في تعلّم استخدام اللّغة استخداماً فعّاالً؛ وھذا ما ید
وإعطائھا اھتماماً یوازي االھتمام الذي یُعطى للقراءة  ،وحث المعلّمین على ابتكار أسالیب جدیدة لتدریسھا ،التركیز على ھذه المھارة

 والكتابة والقواعد إن لم یكن أكثر.

 ،م مھارة المحادثة وطبیعة عملیة التحّدثولكن علینا في الوقت نفسھ  أن ننتبھ إلى أمور ِعدة نُْجملھا بأسئلة تفرضھا علینا أھمیة تعلی
 :) 153: 1985الناقة،(  واإلجابة عن ھذه األسئلة یشكل إلى حد كبیر مالمح عملیة تعلیم مھارة المحادثة، وھي

 ـ ھل یتكلّم الطّالب عند تقلیدھم األصوات التي یقّدمھا لھم المعلم؟1

 ـ ھل یتكلمون عندما یرّددون سطراً من حوار؟2

 تكلمون عندما یعیدون تمثیل حوار محفوظ؟ـ ھل ی3

 ـ ھل یتكلمون عندما یرّددون تدریبات النُّطق النمطیّة؟4

وال بد أن نذكر ھنا أن غیَر واحد من علماء اللّغة واللسانیات أّكد على أن تقلید األصوات ومتابعة نموذج لغوي معیّن وتردیده وتكرار 
 )153:1985ة وغیر كالمیّة.(الناقة،أجزاء من الحوارات لیست إّال عملیات صوتیّ 

ساوى فالكالم أو الحدیث ھدفھ التعبیر عن األفكار، وھدف تعلیم أّيِ لغٍة ھو اتصال المتعلّم الُمبَاشر مع أھل اللّغة، وال یعني ھذا أن یت
یُمّكن المتعلّم من التعبیر عن أفكاره المتعلّم مع ابن اللّغة في قدرتھ على الكالم، وفي سرعتھ وطریقة نطقھ، ولكن یكفینا في ذلك مستوى 

ثھ.  وتبادلھا مع سامعِھ، ومَحّدِ

وعلینا أن ندرك ونحن نعلّم ھذه المھارة أن الغرض من تعلیمھا ھو تنمیة القدرة الكالمیّة عند الدارسین إلى الحّد الذي یستطیعون فیھ 
 ضمون أكثر من الشكل.التركیز على الرسالة أكثر من الصیغة اللغویّة، أي التركیز على الم

 :بالمھارات األخرى  المحادثةثانیًا: عالقة مھارة 
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رى، بعد أن حاولنا أن نسلِّط الضوء على أھمیة مھارة المحادثة َبِقَي أن نذكر أن "لھذه المھارة عالقات واشجة مع المھارات اللغویّة األخ
ً تبادل المواقف بین طرفي االتصال اللغوي الحي فمثالً یربط الصوت الحي بینھا وبین مھارة االستماع، كما یربِطُ  ھا باالستماع أیضا

م، والمتكلِّم   )75: 2008إلى ُمْستَِمع" (عمر الصدیق،وھما: المستمع والمتكلّم، بحیث یتحّول المستمع إلى ُمتََكلِّ

وعامل التجاوب بین  ،لین ھما عامل الزمنكما تتفق مھارة المحادثة مع الكتابة في اإلنتاجیّة واالبتكار، ولكنھا تختلف عنھا في عام
   .المتحّدث والمستمع، فالكاتب یستطیع إعادة ما كتب، أو التعدیل فیھ، أو حذفھ بینما یَْصُعب على المتحّدث ذلك

یتعیّن أن تنطوي  وتتكامل مع بعضھا البعض في استخدام اللّغة استخداماً طبیعیّاً، ومن ھنا ،ومعنى ھذا "أّن كل المھارات اللغویّة تتداخل
: 2003(طلیب ، كل مھمة من مھّمات اللّغة في قاعة الدرس على أكثر من مھارة لغویّة واحدة كما ھي الحال في واقع الحیاة الحقیقیّة"

9( 

م؛ ولھذا فھو نتیجة وذلك ألّن الحدیث "فن لغوي یظھر في حیاة الطفل مبّكراً، وال یُْسَبق إالَّ باالستماع الذي من خاللھ یتعلّم الطفل الكال
كار لالستماع وانعكاس لھ، كما یُعد الكالم خطوة أولى لتعلّم القراءة والكتابة، من خاللھ یكّون الطفل ثروة من المفردات والتراكیب واألف

ملیة االتصال والمعاني؛ وبالتالي ارتكز كل نتاج لغوي مكتوب على الطالقة في الكالم؛ إضافة إلى أن الحدیث ھو الشكل األساسي في ع
(عبّاس،  "بین األفراد، وھو أكثر أنواع التعبیر شیوعاً وأكثرھا قدرة على ترجمة المشاعر والعواطف واألفكار واالنفعاالت بشكل ُمباشر

1995 :7(. 

 ثالثًا: الوقت المناسب لتعلیم المحادثة أثناء تعلیم اللغة:

منا تعتبر البدایة الصحیحة أساساً لنجاح العمل، فالبدایة  الصحیحة تجنّبنا كثیراً من اإلجراءات اإلصالحیّة واألعمال العالجیة، فإذا َصمَّ
نھ ألسھل على على أن نعلّم الّلغة منذ البدایة تعلیماً سلیماً فإننا بذلك نكون قد عرفنا طریقنا إلى تشكیل العادات السَّلیمة الستخدام اللّغة. إ

ن أن یستأصل عادةً قدیمة خطأً، ولذلك فاألمر َسْھٌل بالنسبِة للمعلّم عندما یعلِّم ھذه المھارة منذ اإلنسان أن یَُكّون عادةً جدیدة سلیمة م
ن فیھا عادات خا طئة لدى البدایة تعلیماً سلیماً، على حین سیكون األمُر صعباً جداً عندما یحاوُل ذلك بعد بدایة خاطئة یكون المعلّم قد َكوَّ

 )154: 1985(الناقة، المتعلِّم

إذن فالبدایات الصحیحة في تعلیم المحادثة ھي أساٌس ال غنى عنھ لبناء عادات لغویّة سلیمة؛ وحدیثنا عن البدایات یضعُنا أمام سؤال 
 مھم ھو: في أّي مرحلٍة من مراحل دراسة اللّغة نبدأ بتعلیم الدارس المحادثة؟

حادثة حتى المراحل المتقّدمة من دراسة اللّغة، وذلك إصراراً منھم وفي اإلجابة عن ھذا السؤال نجد أن بعضھم كان یمیل لتأخیر الم
 على االستخدام الصحیح للّغة في التحّدث، وھذا ال یتأتّى إالَّ بعد فترة من تعلّم اللغة.

(الناقة،  األولى لتعلّمھا وھذه النظرة قاصرة بامتیاز؛ ألن االستخدام الصحیح للّغة ال یكون إالَّ إذا استُخِدمت اللّغة فِعالً منذ البدایات
1985 :155.( 

ً على استخدام محتوى الدرس األول في التعبیر الشفھي عن نفسھ قبل االنتقال إلى الدرس  فمنذُ البدایة ینبغي أن یكون المتعلُّم قادرا
 الثاني.

نھا ما یتعلّق بالدافعیّة، فالّدارس یُقِبل على تعلّم والحرص على تعلیم مھارة المحادثة منذ بدایات تعلّم اللغة أمٌر مھمٌّ جداً؛ ألسباب عدیدة م
ً في تعلّم اللّغة ومبادئھا دون أن یتحّدث بھا یحدث لھ نوٌع من اإلحباط  اللّغة وفي ذھنھ االستخدام الشفوي لھا، وعندما یقطُع شوطا

)، وإحساسھ بصعوبة الحدیث قد ینھي عنده عملیّة 155: 1985(الناقة،  ویخالجھ شعور یوھُمھ أن التحّدث بھذه اللّغة أمٌر َصْعُب المنال
 تعلّم اللّغة بُرمتھا وقد یدفعھ لرفع الرایة البیضاء.

 لذلك علینا أن نحرص كل الحرص على أن ندّرب المتعلمین منذ البدایة على المحادثة.

 تعلّم اللّغة.ویجب أن یشعر الدارسون أن التدّرب على مھارة المحادثة نشاٌط طبعيٌّ منذ الدرس األول ل
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وجمل في مواقفھ الحیاتیة أي (المخزون اللغوي  ،واستخدام الّدارس كل ما یتعلّمھ من عبارات ،وباالصرار على الَبدء من الدرس األول
سیشعر  الحي) في كل درس من دروس المقّرر یُساعد المعلّم على أن یبني أسساً ُصْلبة للمستقبل عندما یتقّدم الدارس في تعلّم اللغة؛ كما

 الدارس بالرضا والثقة بالنفس عندما یرى أن أھدافھ القریبة من تعلّم اللغة تتحقّق شیئاً فشیئاً.

صاً ما ولعل ھذا الشعور جناٌح قوي یُحلّق بھ متعلّم اللغة عالیاً في سماء اللغة الھدف. إن المسلَّمة التي تقول: إنھ ال یجب أن تُْلِقي شخ
لن أن یتعلّم اللغة، مسلّمةٌ خطأ.  أن یتعلّم السباحة، وبالتالي ال یجب أن یمارس الشخص التحّدث باللغة إال بعدفي الماء لیسبَح إّال بعد 

ي یسبح الفرد إال إذا مارس السباحة، لن یتعلّم المحادثة إال إذا مارَس الكالم فعالً، فالسباح لم یَِصل إلى ھذا المستوى من المھارة ف
ب السباحة إّال بعد أن تدرّ  ب ومارَس السباحة فعالً مّدة طویلة؛ والذي یتعلّم اللّغة من أجل أن یتحّدث بھا لن یحقّق ذلك إال بعد أن یتدرَّ

ُحھا لھ مدربھ أو معلُمھ  ویمارس الكالم منذ الیوم األول لتعلّمھ اللغة، وفي كلتا الحالتین ال بدَّ أن یتعّرض ألخطاء كثیرة یُصّحِ
 .)156: 1985(الناقة،

لَّ الممارسة ھنا ھي التي كشفت عن أخطائِھ، والخطأ لیس معناه أن المتعلّم ال یعِرف قواعد اللّغة، بل قد یكون معناه عجزه عن ولع
  .تجمیع عناصر اللّغة ووحداتھا للتعبیر عن الفكرة

األسف ھناك بعض المعلّمین  وھا نحُن أماَم حالٍة خاصة علینا أن نراعي خصوصیتھا، فال نرفع سقف المطالب من المتعلِّم، ومع
عند "یزیدون توقعاتھم عن اإلمكانات الحقیقیّة للطالب، ویظلُّ المعلّم یُراجع الطالب ویستحثّھُ على استیفاء القول، ثم یلومھ إن لم یكن 

م العربیّة وھو كبیر ـ یندر أن مستوى التوقعات... إن الحقیقة التي ینبغي أن یعرفھا معلم العربیَّة كلغة ثانیة أن األجنبي ـ خاصة إن تعّل 
یصل إلى مستوى العرب عند ممارستھ مھارة الكالم... وھذه ظاھرة ال تختص بتعلّم العربیّة وحدھا، وإنما تشمل كافة الدارسین للغات 

 ).488: 198(طعیمة،  ثانیة"

ال یستطیع أن یطبّق ما یتعلّمھ في الفصول من عادات وعلى المعلّم أن یقّدر ذلك وأن یكون واقعیاً وینتبھ إلى "أن الدارس للغِة أجنبیّة 
ساعة  كالمیّة جدیدة في حیاتھ الیومیّة مثلما یفعل ذلك أبناء اللّغة، وألن ممارستھ للحدیث في مواقف مھیأة ُمْسبقاً في المدرسة ال تتعّدى

: 1985(الناقة،  التعبیر عن نفسِھ باللّغة الھدف"أو ساعتین في الیوم؛ وألن ترّسخ عادات لغتھ األم في شخصیتھ تشارك في إعاقتھ عن 
156 .( 

 وكل ما سبق یقودنا إلى أھمیة التدریب المبّكر على الكالم، ویحتّم علینا أن نبدأ بالمحادثة مع بدایة تعلیمنا للّغة.

 واحٌد ال یمكن فصُل بعضھ عن وینبغي أن ندرك أن تعلیم مھارة من مھارات اللّغة یؤثّر في تعلیم األخرى، فالمھارات األربع نسیجٌ 
بعض ، حیث إن نمو القدرة على الكالم یزید القدرة على القراءة بطالقة؛ وباالنطالق في القراءة، واتساع قراءة الدارس یزداد محصولھ 

واسعة ومحاولة كتابة بعض اللفظي و إلمامھ بالمفاھیم الثقافیّة، مّما یساعده على اختیار مفرداتھ وأفكاره عندما یتحّدث، ومع القراءة ال
  .األفكار تزداد حصیلة الدارس اللغویة وتصبح جاھزة لالستخدام الشفوي

یضاً إذن فالمھارات األربع إن جاز التعبیر ھي أنھار تَُصبُّ في بحر إتقان الدارس للّغة الھدف... وكما أن تلك األنھار قد تتباین غزارة أ
 تقان تلك المھارات األربع.یكون ھناك اختالف في أھمیّة وأولویة إ

المھارات  ونحن نؤّكد على أھمیة تعلیم الكالم منذ البدایة "ألن اللُّغة الُمتََكلَّمة ھي في الحقیقة اللّغة بمعناھا الصحیح، إذن وبرغم اتصال
 وتداخلھا یجب تقدیم اللغة الُمتََكلَّمة على اللغة المكتوبة.

 ).157: 1985(الناقة،  فقط من دراسة األصوات الجدیدة للّغة واالستماع إلیھا"ومن ھنا فالكالم یأتي بعد فترة قصیرة 

  رابعًا: أنواع مھارة المحادثة: 

ص بتدریس العربیَّة للناطقین بغیرھا والباحث المھتم على حدود المصطلحات التي تُخص مھارة  من المھم جداً أن یَِقف المعلِّم المتخّصِ
وا بتلك المصطلحات لكي یُبنى  الكالم لكیال یقع في اللَّبس أو یكون ُعرضة ِلَفوَضى المصطلحات وتداخلھا؛ وعلى المختصین أن یُِلمُّ

 فَْھمھم لھا على تصّور ذھني متین یجعلھم بمنأى عن الخلط بینھا.

 ویفّصل صالح العربي حیث یقول: لھذه المھارة ِشقَان: النطق والحدیث.
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رھا ھو الجانب اآللي الذي ال ی النطق:-1 حتاج إلى الكثیر من التفكیر والعملیّات الذھنیّة المعقَّدة، ومن أنشطة النطق التردید لعبارات كرَّ
المعلم، والقراءة الجھریّة، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة وتردیدھا؛ ویعتمد الطالب في ذلك على ذاكرتھ السمعیّة التي تمكنھ من 

الذھني العضلي بین المخ وأعضاء الكالم من لسان وشفتین ولھاة وحبال صوتیّة؛ وعلى  تردید أصوات سبق لھ سماعھا، وعلى التناسق
ة؛ تمییزه بین الصوتیات الساكنة والمتحّركة في اللّغة األجنبیّة، وقدرتھ على التنغیم، والتعبیر، ومعرفة النظام الصوتي للّغة األجنبیّ 

 ).79: 2008(عمر الصدیق،  عن الناسویعتبر النطق مھارة فردیّة یستطیع أن یزاولھا بمعزل 

ق لھذه المھارة، والمحادثة وأسالیبھا ھي موضوع ھذا البحث.الحدیث -2  (المحادثة): وھو الشق االجتماعي الخالَّ

 وقبل أن نشرح مصطلح المحادثة علینا أن نبیّن العالقة بین ُمْصَطلحي (المحادثة) و(الكالم)، وھل ھما وجھان لعملة واحدة؟ ویمیّز
 ـ القول.3ـ التحّدث. 2ـ الكالم. 1"ویدوسون" بین ثالثة مصطلحات في ھذا المجال ھي: 

القدرة على االستعمال  talking، بینما یُقّصد بالتحّدث usageویقصد بھ القدرة على االستخدام الصحیح للّغة  speakingالكالم -
َمل اللغة اللفظیة واللّغة المصاحبة وعندما یؤدي أحد أطراف عملیة االتصال المناسب للُّغة في سیاقھا، والتحّدث ھنا ـ بخالف الكالم ـ یش

). وبالتالي نستطیع 61: 2006(طعیمة، الناقة،saying دور المتكلّم فإن الجانب اإلنتاجي في الموقِف یُطِلق علیھ "ویدوسون" لفظ القول 
توصیل المعلومات والخبرات واآلراء واالتجاھات إلى اآلخرین بطریقة أن نعّرف المحادثة بإیجاز فیما یأتي: ھي "قدرة الفرد على نقل و

). أي أنھا المناقشة 153: 2010(الحّالق، منطقیة منظمة تجد القبول واالستحسان عند المستمعین، مع سالمة اللغة وحسن التعبیر"
 الحّرة التلقائیة التي تجري بین فردین حول موضوع معیّن.

اآلتیة: المناقشة، الحرة، التلقائیّة، فردین، موضوع، ولكل من ھذه النقاط تطبیقھ  keywordsُفنا النقاط الحاكمة وفي ھذا التعریف تستوقِ 
 التربوي في ھذا المجال.

المحادثة ُمنَاقشة، ونفھم من ھذا أن بعض أشكال االتصال اللّغوي ال یُعتبر محادثة، وإن كان شفھیّاً كالمحادثة، ومن ھذه  ـ المناقشة:1
األشكال إلقاء الشعر في المھرجان، أو إلقاء الكلمات في بعض اللقاءات، أو بعض أشكال الحدیث الشفوي مّما نخرجھ من نطاق المحادثة 

 ألنھا تفتقد إلى روح المناقشة ومتطلباتھا.

ة... أي یجب أن تبتعد المحادثة عن التردید غیر الواعي أو اإلجبا ـ الحّرة:2 ر على شيء معیّن؛ أي أن حریّة المحادثة مناقشة ُحرَّ
المتحّدث شرط لحدیثھ، واألمر نفسھ یصدق في فصول تعلیم العربیّة للناطقین بلغات أخرى؛ إن فرض مواقف التعبیر بالشكل الذي 

طعیمة، ( یتعارض مَع میول الدارسین أمٌر ال یَْحظى منھم بقبول؛ وال یمكن أن یُجدي في تعلیمھم المحادثة، أو إكسابھم مھاراتھا
1985:493( 

كما أنَّ فرض عبارات ُمَعیّنة ال یقتنع الدارس بأھمیّة استخدامھا ال یجعل الدارس یتعلّم مھارات المحادثة؛ فالمحادثة إذن موقف حر، 
 حیث یشعر الفرد ـ وھو یتحّدث بحریّة ـ بذاتھ، ویمارس حقّھ في أن یَُعبِّر بالطریقة التي یجب أن یعبِّر بھا.

أن یتكلَّم الفرد على سجیّتھ بتلقائیّة، فیستخدم ما یُتِقن من الجمل واألسالیب، فال تَُمر المحادثة خالل خطوات رتیبة متوقّعة  یة:ـ التلقائ3
 مرسومة سابقاً، بل قد تجري بشكٍل ال یتوقّعھ السامعون.

بحیث یتبادالن األدوار من آٍن آلخر فیصبح  إذن "ال یتم الحدیث إال بحضور طرفین على األقل ھما: المتحّدِث والسامع، ـ فردان:4
 )79: 2008(عمر الصّدیق،  المتحّدث سامعاً والسامع متحّدثاً"

 ة.ونفھم مّما سبق أن إطالق لفظ محادثة على أیَِّة عملیة كالمیّة ال یتوفّر فیھا متحدثان إنما ھي من قبیل المجاز ولیست محادثة حقیقیّ 

ة حول موضوع، وقد نُسأل: ھل ھناك محادثة تجري بال موضوع؟ الجواب: نعم، فقد یُفَرض على یجب أن تدور المحادث ـ موضوع:5
المتحّدِث موضوع ال یرید الخوض بھ وال یؤمن بھ أصالً؛ وھذا أخطر ما یكون عندما یقوم بعض المعلمین بفرض مواقف الحدیث التي 

ھُ، وبالتالي لن یكون عنده ما ی قولھ بشأنھا.  فالمحادثة یجب أن تدور حول قضیّة یشعُر أمامھا كل من المتحاِدثَْیِن ال تجذب الدارس وال تُِھمُّ
 ).494: 1985(طعیمة،  برغبة إلبداء اآلراء، وتبادل وجھات النظر فیھا

  خامًسا: ركائز المحادثة:
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ل قلیالً فیما تحتاجھ المحادث  ة من ركائز إلرساء دعائمھا، ومن ھذه الركائز:استناداً لما رأیناه من أھمیة المحادثة یتوّجب علینا أن نفّصِ

 ـ النُّطق: 1

یجب أن نھتم بتعلیم الدارس النطق منذ البدایة تعلیماً صحیحاً، وھذا ما أجمع علیھ كل أھل االختصاص؛ إذ إن تصحیَحھ بعد تعلّمھ بشكل 
 خاطئ عملیةٌ صعبةٌ جداً.

 نرید من الّدارس أن ینِطق كأھل اللّغة، وال نرید منھ أن یتحّكم بالنظام الّصوتي للّغة وال بدَّ أن نشیر إلى نقطة ُمھّمة جّداً، وھي أننا ال
ون أن كما یتحّكم متحّدثوھا؛ ونقصد بالتحّكم ھنا القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي یمّكن المتعلّم من الكالم َمَع أبناء اللّغة من د

  .براتھم وتنغیمھمنراعي الّدقة الكاملة في إخراج أصواتھم ون

 وھنا ال بدّ من أن نذكر أن الكثیر من الدارسین یعتمدون في تعلّمھم النطق الصحیح على تقلید المعلّم، ومع افتراض سالمة نُطق المعلّم
ت اللسان ودقّتھ، إّال أن ھذا ال یكفي، فالدارسون محتاجون للتدریب المنّظم على تقلید األصوات وإخراجھا، والتركیز على وصف حركا

والشفاه والتدریب على االستماع الواعي للعبارات والجمل التي دخلْت في خزینتھ اللغویّة، وحصیلة ما ذكرنا سابقاً أنَّ األذن یجب أن 
ب على أن تسمع األصوات الجدیدة والغریبة بشكل دقیق.  تُدرَّ

أنھم یسمعون األصوات الجدیدة بشكٍل جید، وھم في الحقیقة ال یسمعون وال بُدّ ھنا من أن نلفت االنتباه إلى أن كثیراً من الدارسین یظنّون 
 سوى تلك األصوات في لغتھم األم القریبة من أصواِت اللّغة التي یتعلمونھا.

حتَّم فعادةً ما یستمع الدارس فقط إلى األصوات التي تعّودت أذناه على سماعھا، وتعّود عقلھ على استقبالھا واالستجابة لھا؛ ومن ھنا یت
توضیح على معلم العربیَّة أن یقوم بعملیّة تقویم ِلنُطق الدارسین لألصوات، ویحّدد األصوات العربیَّة التي یصعُب نُطقھا علیھم، ثم یقوم ب

الفرق بین نطقھم لألصوات والنطق الصحیح لھا... ثم یكشف لھم عن الخطأ الذي ارتكبوه في تحریك اللسان والشفاه، ثّم یدربھم مرة 
 )160: 1985(طعیمة، أخرى على النطق الصحیح

رموزھا  وتأكیداً لما سبَق نقول: إن كثیراً من االتجاھات الحدیثة في تعلیم اللّغات األجنبیة تحبّذ االھتمام بتعلیم أصوات اللّغة قبل تعلیم
ة للّغة، فإذا كانت القراءة تقوي المھارات السمعیّة المكتوبة؛ حیث تُعتَبر الفترة التي تسبُق القراءة فترة أساسیّة في بناء العادات الصوتیّ 

الشفویّة، فمن الضروري أن یسبقھا دائماً تدریب كامل على األصوات... ولكن ال ینبغي أن یُفَھم من ھذا وجوب تأجیل القراءة والكتابة 
أي الباحث ببناء تتمُّ فیھ تسویة األرضیّة، حتى تتمَّ السیطرة الكاملة على النظام الصوتي للّغة، والموضوع ھنا أشبھ ما یكون في ر

 فإرساء القواعد في حالة من التوالي الزمني.

اءة، وأخیراً نقول: إن التحّول من الكالم إلى القراءة یمكن الوصول إلیھ بنجاح بوساطة معلِّم یراعي تقدیم الفترة الصوتیّة على فترة القر
فترة التي تسبق القراءة َرغم قِصِرھا إّال أنھا ُمھّمة جداً لحقیقٍة أكدتھا نظریات التعلیم التي أي یُؤّخر قلیالً الكلمات المكتوبة، وھذه ال

ل عادةً جدیدة من أن تعید تشكیل نفس العادة بعد أن تشكلْت بصورة خاِطئة"  ).161: 1985(طعیمة، تقول: "أسھل علیك أن تُشّكِ

 ـ المفردات:2

ف أّيِ خطٍة لتعلیم لغة أجنبیة، وذلك لدورھا الكبیر في إنجاح عملیة االتصال حیث تُعد المفردات مقّدمة: تنمیة المفردات ھدٌف من أھدا
أبناء  المكّون األساسي للكفاءة اللغویّة التي تمّكن المتعلمین من التحّدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة، وبالتالي التواصل والتفاعل مع

مفردات ضروري للوصول إلى المستویات المتقّدمة.وذلك ألّن المفردات ھي أدوات حمل المعاني اللّغة، فامتالك ذخیرة واسعة من ال
دف ووسائل ترجمة األفكار... وبالمفردات یستطیع المتكلّم أن یفّكر باللّغة ثم یترجم فكره إلى كلمات تحِمل ما یرید؛ وتفكیره باللغة الھ

ب المفردات في اللّغة الھدف من خالل مھارات االستقبال (االستماع والقراءة) ثم تأتي مھارتا فتٌح كبیر في عملیّة تعلّم اللُّغة... وتُكتسَ 
 أن الكلمات ال تُحصدُ ثمار تعلّمھا إّال من خالل السیاق المحادثة والكتابة فتفسحان المجال لتنمیتھا والتدریب على استخدامھا، ومعنى ھذا

 )161: 1985 (الناقة،

 غويّة:مفهوُم املفردِة الل

  عن معنى داللي سواء أكانت فعالً أو اسماً أو أداةً  تُعبِّرُ المفردة اللغویة ھي أصغر وحدة لغویّة 
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 ویشمل مصطلح "مفردات لغویّة" في سیاق تعلیم اللغة العربیّة بوصفھا لغةً ثانیة:

 ».كبیر، صغیر«ـ كلمات منفِصلة: 

 ».َرِغَب في، َرغَب عن«أفعال اصطالحیة: 

 ».ارتكب خطأ، ألقى كلمة«ات لفظیّة: ـ متالزم

 ».أخیراً ولیس آخراً، من ُكّلِ َحَدٍب وصوب«ـ تراكیب ثابتة: 

 ).69: 2016(الرھبان، »غلى الّدُم في عروقھ: غضب«تعبیرات اصطالحیة:  

 ـ القواعد:3

كرھا تماماً؛ أما المتعلمون للغٍة أجنبیٍة فكثیراً ما كثیراً ما یھمُل المھتمون بتعلیم اللغة األجنبیّة اإلشارة إلى القواعد، بل نرى بعضھم ین
یصرحون بأن القواعد لیسْت ضروریّة في تعلّم استخدام اللّغة، أي لیسْت ضروریّة للتحّدث باللّغة، ومھما یكن األمر ھناك حقیقة ال 

ر أو ُمتَأّخر،  یمكن إنكارھا وھي أن اللّغة مجموعة من القواعد التي ینبغي أن یعرفھا جیّداً المتكلّمُ  بھا أو الراغب في تعلِّمھا في وقٍت مبّكِ
  .وسواء تمَّ بوعي أو بغیر وعي

األجنبي وبالتالي ال مناص من تقدیم قواعد اللّغة العربیّة لمن یتعلّمھا من غیر الناطقین بھا، وقد یسأل سائل: لماذا نقّدمھا ولماذا یدرسھا 
 على الرغم من صعوبتھا؟ 

 )666:1978(مجاور، ھذا السؤال نقول: إننا ندرس القواعد لثالثة أمور ھيوفي اإلجابة عن 

 ـ ألنھا مظھر حضاري من مظاھر اللّغة ودلیل على أصالتھا.1

 ـ ألنھا ضوابط تحكم استعمال اللغة.2

 ـ ألنھا تساعد على فھم الجمل وتركیبھا... الخ.3

بیّة للناطقین بغیرھا وجدنا أن من جادة الصواب أن یُْدِرك األجنبي المتعلِّم أصالة وإذا نظرنا إلى ھذه اإلجابة من منظور تعلیم اللّغة العر
ً من مظاھر حضارتھا؛ وأنھ ما دام یتعلَّم اللّغة فال بُدَّ من استخدامھا، ومن ثمَّ علیھ أن یتعلَّم الضوابط التي تحكم ھذا  اللغة ومظھرا

جانب أمر مھم جداً وھو أن تدریس النحو ومعھ األدب أیضاً فیھ متعة عقلیّة للدارس  االستخدام، وتساعده على الفھم والتركیب، ھذا إلى
األجنبي ألنھما مظھران غیر عادیین من مظاھر اللّغة، كل منھما یعتمد على جزء نفسي وآخر عقلي. فإذا نظرنا إلى النحو مثالً وجدنا 

ات معنویَّة تجریدیَّة یقوم فیھا العقل بتجرید ووصف واستنتاج ثم تعمیم. أنھ: عبارة عن معاییر وضوابط وقوانین وأدلّة، وكلُّھا عملی
 وھي عملیات تناسب المتعلِّم األجنبي الكبیر وتشدُّه نحو االستمتاع ببعض العملیات العقلیَّة التجریدیَّة.

 :سادًسا: أھداف تدریس مھارة المحادثة

من خاللھا عن مشاِعرنا ومعتقداتنا وآرائنا، وبالتالي فمن الطبیعي أن یكون لھذه المھارة مھارة المحادثة كما ذكرنا سابقاً ھي التي نَُعبُِّر 
 أھداف وغایات یسعى إلى تحقیقھا كل من یرید أن یتقن المحادثة، 

) ACTFLوسنحاول أن نوّزع أھداف تدریس المحادثة على مستویات تعلیم اللغة بحسب المرجع العالمي األقدم وھو اإلطار األمریكي (
الصادر عن المجلس األمریكي لتعلیم اللغات، والذي یتكّون من خمسة مستویات رئیسیة ھي: المبتدئ، والمتوسط، والمتقّدم، والمتفّوق، 

 والمتمیّز. وتقّسم المستویات الثالثة األولى إلى ثالثة مستویات فرعیّة سنقدمھا اآلن ونوزع علیھا أھداف تدریس المحادثة.

 :)2016: 158(الرھبان،  بتدئ األدنىـ المستوى الم1

 ـ أن ینطق المتعلِّم األصوات العربیة نطقاً صحیحاً.
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 ـ أن یمیِّز عند النطق بین األصوات المتشابھة، مثل: (ذ، ز، ظ...).

 ـ أن ینطق األصوات المتجاورة نطقاً صحیحاً، مثل: (ب، ت، ث...).

 ة.ـ التمییز عند النطق بین الحركات القصیرة والطویل

 ـ نطق الكلمات والجمل المقّدمة في المقّرر نطقاً صحیحاً معبِّراً.

 ـ أن ینطق الكلمات المنّونة نطقاً صحیحاً.

 ـ أن یتمّكن من العبارات السھلة المحفوظة، مثل التحیة والوداع والشكر.

 ):156: 2016(الرھبان ,  ـ المستوى المبتدئ األوسط2

ل  یم لالستفھام والنداء واألمر.ـ أن یستخدم نظام التنغیم السَّ

 ـ أن یستطیع تقدیم نفسھ لآلخرین.

 ـ أن یتمكن من استخدام النبر السلیم في مقاطع الكلمة والجملة العربیّة.

 ـ أن یتمكن الطالب من التحّدث مع من حولھ بصورة مقبولة في حدود المفردات والتراكیب اللغویّة التي تعلمھا في ھذا المستوى.

 دم اإلشارات واإلیماءات والحركات غیر اللفظیّة استخداماً معبّراً عّما یرید توصیلھ من األفكار.ـ أن یستخ

 ):159:2016(الرھبان،ـ المستوى المبتدئ األعلى3

 .ـ أن یُتِْقن نطق التضعیف واإلشباع واإلدغام والتشدید بالضم والفتح والكسر والتنوین

 ).285: 1994(براون، یة باستخدام عبارات َسبَق أن تعلّمھاـ أن یستطیع التعبیر عن الحاجات األساس

 ـ أن یستطیع توجیھ األسئلة البسیطة مستعیناً بما تعلّمھ.

 ـ أن یستطیع أن یكّون جمالً جزئیّة فیھا قدر ال بأس بھ من الدقّة.

 ـ أن تلمس عنده شیئاً من التلقائیّة والمرونة.

 تھ األساسیّة.ـ أن یُلم بالمفردات التي تتعلّق بحاجا

 ):159:2016(الرھبان،ـ المستوى المتوسط األدنى 4

 ـ استخدام النظام الصحیح لتركیب الكلمة العربیة عند الكالم.

 ـ أن یستطیع أداء الحد األدنى من الحاجات األساسیّة ومتطلبات الحیاة االجتماعیة.

 ـ أن یستطیع توجیھ بعض األسئلة.

 یسیرة في مجال الحاجات األساسیّة والموضوعات المألوفة.ـ أن یستطیع اإلجابة عن أسئلة 

 )1994:285(براون،  ـ أن یستطیع بدء حوار أو مواصلة حوار بسیط وجھاً لوجھ
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 ):159: 2016(الرھبان ,  المتوسط األوسط . المستوى5

 ب مثالً.ـ أن یدرك الموقف االنفعالي لطبیعة المحادثة، واتخاذ األسلوب المناسب لھا.في حالة التعجّ 

 ـ أن یتقن الظواھر اللغویّة للّغة العربیّة التي درسھا.

 ـ اختیار التعبیرات المناسبة للمواقف المختلفة، كعبارات التبریكات والتھاني .

 ـ أن یكتسب القدرة على الحدیث في مواقف اتصالیة متنّوعة مع نسبة أخطاء قلیلة.

 .ـ أن یلّخص شفویاً نّصاً قرأه أو استمع إلیھ

 ـ استخدام عبارات المجاملة والتحیّة استخداماً سلیماً في ضوء فھمھ للثقافة العربیّة اإلسالمیة.

 :) 286: 1994(براون، ـ المستوى المتوسط األعلى6

 ـ یستطیع أداء الحاجات األساسیة وبعض المتطلّبات االجتماعیة المحدودة.

 ما.ـ أن یتسم بالتلقائیّة في استخدام اللغة إلى حّدٍ 

 ـ أن یستطیع البدء بحوار عام مع االستمرار فیھ.

 ـ یجب أن تظھر مرونتھ في الحدیث وقد ازدادت في عدد من السیاقات خارج نطاق الحاجات األساسیّة.

 ـ أن یستقر ترتیب الكلمات لدیھ إلى حّدٍ ما.

 ـ أن یكون على وعي بطرائق الربط األساسیّة مثل الضمائر وتصریف األفعال.

 یستطیع أن یتكلم مستعمالً الزمن الماضي والمستقبل. ـ أن

  :) 286: 1994(براون،ـ المستوى المتقّدم األدنى 7

 ـ یستطیع أداء المتطلبات االجتماعیّة الروتینیّة، وبعض متطلّبات العمل المحدودة كأن یطلب إجازة مثالً 

ھ لآلخرین، والحوارات العضویّة عن األحداث الجاریة والعمل واألسرة ـ یستطیع التعامل بثقة مع معظم المواقف االجتماعیّة كتقدیم نفس
 والمعلومات الشخصیّة.

 ـ یستطیع التعامل مع بعض متطلبات العمل المحدودة.

 ـ یمتلك قدراً كافیاً من المفردات للرد على بعض العبارات غیر المباشرة.

 ـ تكون لھجتھ واضحة إلى حّد كبیر.

 ستخدام التراكیب األولیَّة كالتراكیب التي تُستَخَدم في حالة الوداع أو الترحیبـ أن یكون دقیقاً في ا

 ):161: 2016(الرھبان، ـ المستوى المتقّدم األَْوَسط8

 ـ التعامل بسھولة وثِقة مع عدد كبیر ِمن الموضوعات التواصلیّة.
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ي موضوعات تتعلّق بالمدرسة والبیت واألنشطة (خارج ـ المشاركة في أكثر المحادثات غیر الرسمیة، وبعض المحادثات الرسمیّة ف
 العمل) في أوقات الفراغ أو تلك العائدة لألحداث ذات االھتمامات التجاریة والشخصیة والعامة والفردیّة.

 ـ التحّدث عن بعض الموضوعات المتعلِّقة بالتوظیف واألحداث الجاریة والمسائل التي تھم العامة والمجتمع.

وصف باستخدام الصیغ الزمنیّة الرئیسة لألفعال في الماضي والحاضر والمستقبل من خالل تقدیم كامل مع ضبط جید للشكل، ـ السرد وال
 ویتم السرد والوصف بالتجمیع والتشابك لیجعل من الوقائع الداعمة وذات العالقة حدیثاً ممتّداً في فِقرة كاملة.

غم من أنَّ معالجة السرد والوصف في ھذا المستوى تتمُّ بشكٍل ـ تجمیع وربط الجمل في حدیث مترابط على امتد اد الِفقرة، على الرَّ
 منفصل أكثر مّما ھو محبوك.

یاغة واإلطناب.  ـ استخدام اإلستراتیجیّات التواصلیّة كإعادة الّصِ

م األعلى9  ):161: 2016(الرھبان ,  ـ المستوى المتقّدِ

م كلّھ بسھولة من حیث اللّغة وبثقة وبجدارة.ـ إنجاز كافة الموضوعات المطلوبة المتع  لّقة بالمستوى المتقّدِ

 ـ القیام بالشرح التفصیلي والسرد الكامل والدقیق في الصیغ الزمنیّة لألفعال كافة.

 ـ القیام ببناء ُحّجة داعمة لرأیِھ، والقدرة على بناء فرضیّات، واستخدام مفردات دقیقة بنبرة مناسبة .

 لموضوعات بشكل مجّرد السیما عندما تكون متعلّقة باھتماماتھ الشخصیّة، وبتخّصصھ . ـ مناقشة بعض ا

   أسالیب تدریس المحادثة :سابعًا: 

 (أسالیب تدریس المحادثة) ولم تسّمھا ُطُرق تدریس المحادثة مثالً أو غیرھا من األسماء سائٌل: لماذا اطلقت علیھا اسم قد یسألُ 

السم لقناعتي بمنھجیة اللغوي التطبیقي أنتوني في تمییزه بین ھذه المصطلحات وشمولیة كّلٍ منھا، حیث شرح في الحقیقة اعتمدُت ھذا ا
الطریقة على أنھا ھي الخّطة العامة لعرِض المادة اللغویّة بصورة منّظمة، وبشكٍل ال یُناقُض فیھ جزٌء من ھذه الخطة أيَّ جزٍء آخر، 

یّة والذي نختار فیھ المھارات المحّددة التي نودُّ تعلیمھا، والمحتوى المطلوب تدریسھ، وكذلك الترتیب فھي المستوى الذي نطبّق فیھ النظر
 الذي نقّدم بھ ذلك المحتوى، ویكون ذلك كلّھ مبنیّاً على المذھب الذي نختاره.

یقاتھا العملیّة، أي أن األسلوب تطبیقي یرید أما األسلوب عنده فھو المستوى الذي نصف فیِھ اإلجراءات الصفیّة التي تحُدث حقّاً بكل تطب
الوصول إلى غایة محّددة، وكل أسلوٍب یجُب أن یّطرد مع طریقة معینة، والطریقة یجب أن تتفق مع مذھب معیّن؛ أي أن األسالیب تنفذ 

 ).28: 1410(ریتشارد،روجرز، الطریقة التي تسیر وفَق مذھب ما

 نّھا أدقُّ وأكثُر تعبیراً.لذلك ارتأینا اختیار مفردة (أسلوب) أل

ً ـ ھو ما یحدث في حجرة الصف من  :تعریف األسلوب أوالً: األسلوب بحسب اللغوي التطبیقي األمریكي أنتوني ـ وكما ذكرنا سابقا
إجراءات وأعمال، وبالتالي ھو نشاط تطبیقي یمثل خدعة معیّنة أو إستراتیجیة، أو وسیلة نستخدمھا في الصف لتحقیق غایة 

 ) 29:1410اشرة(ریتشارد،روجرز،مب

وتكاد تدور معظم تعریفات العلماء حول ھذه النقاط الواردة في تعریف أنتوني، ولكن بعض العلماء أشركوا الدارس ورّدات فعلھ في 
یقوم بھا ) : األسلوب ھو مجموعة من اإلجراءات والخطوات التعلیمیّة التعلّمیّة التي 87: 2002(جابر،  توصیفھم لألسلوب فقالوا

ً وفعّاالً في بناء معرفتھ وأفكاِره وتصّوراتھ بنسف ً ونَِشطا ِھ، المعلّم والتالمیذ، وتحدث بشكل منتظم ومتسلسل، ویكون التلمیذ إیجابیّا
 وتصویبھا بشكٍل دائم.

 وألسلوب التدریس الناجح مواصفات، ھي:
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 للموقف. ـ المعلِّم حر في اختیار األسلوب المناسب حسب رؤیتھ ھو وتقدیره1

د على مشاركة الّطالب في النشاط داخل الحجرة 2 ـ أن یكون األسلوب متماشیاً مع نتائج البحوث الحدیثة وعلم النفس الحدیث، والتي تؤّكِ
 الصفیّة.

حیث یتالءم كل ـ نتیجة للفروق الفردیّة بین التالمیذ، فإن المعلّم اللّماح یستطیع أن یستخدم أكثر من أسلوب في أداء الدرس الواحد، ب3
 أسلوب مع مجموعة من الطّالب.

ـ أن یضع المعلّم في اعتباره مستوى نمو التالمیذ، ودرجة وعیھم، وأنواع الخبرات التعلیمیة، وبالتالي یجب تغییر األسلوب تبعاً 4
 لتطّور مستوى الطّالب.

 آلیّة اختیارنا لألسالیب التي سنعتمدھا في ھذا البحثثانیاً: 

ـ أسلوب األسئلة واألجوبة. 3ـ األسلوب السمعي الشفھي. 2ـ األسلوب المباشر. 1أسالیب عدیدة لتدریس المحادثة، مثل: بال شك ھناك 
 ).164:1985ـ أسلوب حّل المشكالت... إلخ(الناقة،7ـ األسلوب التولیفي. 6ـ أسلوب المناظرة. 5ـ أسلوب أداء األدوار. 4

 سمعي الشفھي واألسلوب المباشر وأسلوب أداء األدوار من بین تلك األسالیب لسببین:ولكننا سنختار ثالثة فقط ھي (األسلوب ال

لقد حاولنا في ھذا البحث أن نجمع أھم األسالیب وأشملھا ـ بحسب رأینا ـ وبحسب أسٍس ومعطیات جعلت ھذه األسالیب  السبب األول:
 أسلوب األسئلة واألجوبة ھو إستراتیجیة أساسیة في األسلوب الثالثة أوسع من غیرھا، بل وتشمل على أسالیب فرعیّة أخرى، فمثالً 

المباشر، ویعتمد علیھ أیضاً األسلوب السمعي الشفھي، وأسلوب المناظرة ـ كما سنرى الحقاً ـ جزء مھم من األسلوب المباشر وأسلوب 
 نھا تختصر الكثیر من األسالیب الفرعیّة.تمثیل األدوار واألسلوب السمعي الشفھي، لذا اخترنا تلك األسالیب الثالث األساسیة أل

انتقینا أسالیبنا من األسالیب التي تندرج تحت ما یسّمى المدخل السمعي البصري الذي یشمل أسالیب وإستراتیجیّات كثیرة السبب الثاني: 
جوبة، ومن اإلمكانات نجد (كاألسلوب المباشر، وأسلوب سالسل المواقف التمثیلیة واألسلوب السمعي الشفھي وأسلوب األسئلة واأل

 )165: 1985.(الناقة، المعسكرات والرحالت والمناقشات... إلخ)

 )165: 1985 ،لناقةاألنّنا على قناعة بفوائد ھذا المدخل في تعلیم المحادثة و مؤمنین بأھمیة ركائزه التي تؤّكد على ما یلي(

واللفظ ھنا یرتبطان ارتباطاً مباشراً دون حاجة  فالمعنىاجة إلى اللغة األم، ـ ارتباط الصورة بالصوت یقلّل كثیراً من اإلحساس بالح1
 لتدخل من اللغة األم.

 ـ ھذه األسالیب تلفت االنتباه منذ البدایة إلى تدریب الدارسین على التفكّر في اللغة األجنبیة باللغة األجنبیة ذاتھا.2

ة ال تترابط فقط مع التتابع الصحیح للنطق، بل أیضاً مع ما تثیره الصورة من معاٍن مما ـ الحاجة للكتابة ھنا تقل، ألن الكلمات المتكلم3
 یُساعد على حفظ النطق واستدعائھ بمجّرد رؤیة الصورة.

ـ التعلّم ھنا یعتمد على العرض البصري مع التذّكر السمعي مع االستخدام الشفوي، وال شك أن البصر مع السمع مع النطق واالستخدام 4
 ؤكد القدرة على الحدیث.ت

ـ ھذا المدخل یتضّمن دوافع ومثیرات للمتعلّم حیث تُتَاح لھ الفُرص العملیة الستخدام ما حفظ من عبارات في فترة االستماع، وللشعور 5
 بأنھ تعلّم شیئاً مفیداً، فھو یعایش الناس والصور ویقحم نفسھ في مواقف حقیقیّة حیّة متحركة.

سالیب تدریس المحادثة علینا أن ننبّھ إلى نقطة مھمة وھي عدم وجود أسلوب كامل في تدریس المحادثة، فكل وقبل أن نّطلع على أ
 أسلوب یحتاج إلى غیره كي یُؤّدي الفائدة المرجّوة، وھذا یلقي بمسؤولیة التنسیق والدمج على كاھل المدّرس ـ كما ذكرنا سابقاً ـ الذي

ن، ثم یكیّفھ تبعاً لظروفھ الخاصة وظروف طّالبھ، فھناك الكثیر من األفكار التي یمكن اكتسابھا یجب أن یختار أفضل ما جّربھ اآلخرو
من خالل فحص الجوانب الجیّدة في كل أسلوب، ناھیك عن تنمیة الحدس عند المعلم بعد ذلك الفحص، وتلك األفكار وھذا الحدس یُمكن 

 ).200: 1994(براون، م بالتأني واالستنارةأن یصیر جزءاً من نظام المدرس االنتقائي الذي یتّس
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  األسلوب السمعي الشفھي:

یرة یبدأ ھذا األسلوب تعلیم اللّغة على أساس أحادیث ُمتباَدلة تتضّمن التعبیرات المستخدمة في الحیاة الیومیّة وعلى تراكیب أساسیَّة كث
 الشیوع.

وبحسب منّظري ھذا األسلوب یجب أن یسیطر أوالً وبشكل محكم على  أما المحتوى من المفردات فیظل عند الحد األدنى؛ ألن الدارس
 التراكیب.

و یتعلم الدارس المحادثة برأیھم عن طریق عملیة الحفظ التمثیلي، فالدارسون یحّصلون ُجَمل المحادثة بفاعلیة جملة جملة حیث یستمعون 
دؤون بتكرار تلك الجمل إلى أن یتقنوھا بدقة وطالقة، ومن ثم یصبحون أوالً بانتباه للمدّرس أو للنموذج مسّجالً على شاشة العرض، ثم یب

العادات السلوكیة  قادرین على استخدامھا في المواقف االتصالیة مع اآلخرین، أي تصبح اللغة عادة یكتسبونھا كما یكتسبون بعض
 ):96: 1985،األخرى(الناقة

ن  ولعلَّ ھذه النقطة أھم ما یُمیّز ھذا األسلوب، إذ أنھ یرى تعلُّم اللّغة األجنبیّة في األساس عبارة عن تكوین عادة آلیة، وھذه العادة تُكوَّ
وتترّسخ من خالل إعطاء االستجابات الصحیحة أكثر من تكوینھا عن طریق ارتكاب األخطاء، فعن طریق استظھار الحوارات وأداء 

 ).1410:98(ریتشارد ،روجرز ، دنىتدریبات األنماط یمكن تقلیص فرص الوقوع في الخطأ إلى الحد األ

واللغة عند منظري ھذا األسلوب سلوك لفظي، وھذا یعني ـ اإلنتاج اآللي وفھم العبارة المنطوقة ـ یمكن تعلمھ عن طریق توافر ثالثة 
 عناصر أساسیة في التعلیم ھي:

 أ ـ المثیر الذي یستدعي السلوك.

 ب ـ االستجابة التي یحدثھا المثیر.

ـ ـ التعز  یز الذي یساعد على تحدید صحة االستجابة (مناسبة ھي أم غیر مناسبة)، ویشجع على تكرار االستجابة أو كبتھا في المستقبل.ج

والتعزیز یُعد من أھم سمات ھذا األسلوب، وھو عنصر مھم في عملیة التعلیم ألنھ یزید من قوة احتمال حدوث السلوك مّرة أخرى 
 ). 97، 1410(ریتشارد ،روجرز ، مروتحّولھ إلى عادة في نھایة األ

ر  وبناًء على ما سبق فقد استطاع أنصار ھذا األسلوب أن یحقّقوا لدى التالمیذ السالسة والطالقة في الحدیث باللغة الھدف في وقت مبّكِ
 جّداً، وبجزٍء محدود من مواد اللغة التعلیمیّة.

  .استخدامھا في الحال في مواقف االتصالفالتلمیذ ُمنذ البدایة یتعلَّم شذرات من اللُّغة یمكن 

ف نفسھ باآلخرین ویتعرف علیھم ویجیب عن أسئلتھم مّما یؤدي إلى ثقة الدارس بنفسھ ویدفعھ إلى مزید من التعلُّم  حیث یعّرِ

 )333: 1422(العصیلي،

 :أسلوب تمثیل األدوار  وأداء الحركات واألعمال

لجسدیّة الكاملة، وھي طریقة لتدریس اللغة مبنیّة على تنسیق الكالم والفعل؛ لذلك نجدھا ینتمي ھذا األسلوب إلى طریقة االستجابة ا
 تحاول تدریس اللغة عن طریق النشاط الجسدي (الحركي). 

ویرى منظرو  ھذا األسلوب كـ"آشر" وغیره أّن تعلّم اللغة الثانیة الناجح لدى البالغین ھو عملیة توازي اكتساب اللغة األولى لدى 
ألطفال؛ حیث یزعم البعض منھم أن الكالم الموّجھ إلى األطفال صغار السن یتكّون بشكل رئیسي من األوامر التي یستجیبون لھا جسدیّاً ا

التي  (حركیّاً) قبل أن یبدؤوا مرحلة االستجابات اللفظیّة؛ وبالتالي ینبغي على البالغین الذین یتعلّمون لغةً ثانیة أن یستعیدوا العملیات
 ).166/167: 1410(ریتشارد ،روجرز، تخدمھا األطفال في اكتساب لغتھم األمیس

 مھا. ، وأن یعیشوا ذات األجواء، ال سیما المرح والراحة التاّمة بال توتّر، وإزالة التوتّر شرط أساسي لفھم اللغة الھدف واالنطالق في تعلّ 
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قاعة الدرس بیئةٌ تبعث على القلق والتوتّر، فأوجد إجراءات تخلو من ھذا وقد رّكز "آشر" كثیراً على ھذه النقطة حیث كان مقتنعاً أن 
 ).197،ص1994(براون، الضغط حیث ال یشعر الدارس أنھ واعٍ في ذاتھ أو أنّھ في موقٍف دفاعي

 التعلّم.إذاً فالتوتّر في رأیھ یتدّخل بین عمل المتعلّم وبین الشيء الذي ینبغي تعلّمھ، لذلك كلما قّل التوتّر ازداد 

على مجموعة من األنشطة والحركات واألفعال المتشابھة التي تؤّدى داخل الفصل، ولیست طریقة ویعتمد ھذا األسلوب بشكٍل كامل 
 )351: 1422(العصیلي، فلسفیّة معقدة

األسلوب من أنشطة وحركات  ولعّل ما سبق ذكره أھم ما یمیّز ھذا األسلوب عن باقي األسالیب، وتلك اإلجراءات التي یعتمد علیھا ھذا
جعلتھ یدخل في إطار من المدخل السمعي البصري، ویتكامل مع األسلوب المباشر، ویفترق عنھ في التركیز على األحداث بدالً من 

المتتابعة األشیاء، أي توسیع مدى المعنى في الكالم، واالنتقال من الكلمة والجملة إلى الموقف المتكامل المكّون من سلسلة من األحداث 
 والمترابطة؛ حیث یقوم المعلّم بأداء مجموعة من األعمال ذات موضوع واحد، ویصحب أداء تلك األعمال وصٌف لما یقوم بھ. 

ویقوم الدارسون بعد ذلك بأداء ھذه األعمال في جماعات صغیرة، ویمكن أن تقوم إحدى الجماعات بالكالم المصاحب لألداء في شكل 
 كل دارس أن یصف األداء أو أن یؤّدي دوراً، ویتكلّم عنھ وھو یؤّدیھ.  كْوَرس، أو یُطلب من

وذلك ألن لعب األدوار في األساس ھو أحد أشكال التصویر الدرامي؛ وھو محاولة لخلق عالقات اجتماعیة بین أفراد المجموعة حیث 
نظرھم(حسین،الجمل،موقفاً أو مشكلة ما، یحاولون عرضھا أمام أصدقائھم معبّرین عن وجھات  یواجھون 148: 1996)  

 :األسلوب المباشر

 ةھو من األسالیب التي انتشر استخدامھا في تعلیم وتعلّم اللّغات األجنبیّة، ولعلَّ ھذا األسلوب ھو ما شاعْت تسمیتھ بالطریقة المباشر
 )166: 1985(الناقة، 

مة والشيء، أو بین العبارة والفكرة، من غیر حاجة إلى وساطة وُسّمي باألسلوب المباشر؛ ألنھ یفترض وجود عالقة ُمباشرة بین الكل
 اللّغة األم أو تدّخلھا.

ونفھم مّما سبق أن أھم ما یمیِّز ھذا األسلوب ھو "تحریم الترجمة" حیث یرتبط المعنى ـ كما ذكرنا مباشرة باللّغة الجدیدة( 
 ) 21: 1422العصیلي،

 یسي من مبادئ سیكولوجیة اللّغة یمكن تحویلھ ُمباشرة إلى مواقف تعلیمیة في حجرة الدراسةوھذا األسلوب یقوم في الحقیقة على مبدأ رئ

 ).166: 1985(الناقة، 

ق، حیث یبدأ بتعلیم المفردات أّوالً من خالل سلسلة من الجمل تدور حوَل أنشطة الحیاة الیومیّة، مثل: االستیقاظ، وتناول الطعام، والتسوّ 
 معتِمدة في ذلك على تحویل الموقف التعلیمي إلى موقف تمثیلي مع االستعانة بالصور والرسوم وغیرھاوزیارة الطبیب... إلخ، 

 ).73: 2003(الناقة،طعیمة، 

یُخِطئ من یظّن أن ھذا األسلوب خاص بتدریس الكلمات والُجَمل فقط الستخدامھا في الكالم، ذلك «یقول الدكتور محمود كامل الناقة: 
ي تدریس الكلمات والتراكیب الجدیدة فقط، بل في تدریس قواعد اللّغة المختلفة. ویشیع استخدام ھذا األسلوب دون َوْعي أنھ ال یُْستخدم ف

في كثیر من المواقف والطُُّرق التعلیمیّة؛ فھو یستخَدم في المحاضرة والمناقشة والشرح، وفي أداء األغاني أو قّص القصص، وفي 
 ).166: 1985(الناقة،  »عمل وتمثیل وحركة في تعلیم اللّغة األجنبیّةمعظم المواقف التي تحتاج إلى 

ویجب أّال یظّن مدرس العربیّة (للناطقین بغیرھا) أن ھذا األسلوب یَْقتَِصر على ربط الكلمات باألشیاء الّدالة علیھا، وربط األشیاء 
ربط الكلمات باألشیاء الّدالة علیھا، ثم ربط األشیاء بالسیاق،  بالسیاق فقط، حیث إن الفكرة األساسیة التي یقوم علیھا ھذا األسلوب ھي

لك ربط السیاق ثم ربط السیاق بالتعبیر في اللّغة المتعلّمة، وبما أن السیاق قد یكون فكرةً أو َحَدثاً أو موقفاً حیویّاً كامالً، فإنھ یأتي بعد ذ
 لتي أعطت الفكرة أو السیاق نبضھُ الحقیقي.بھذا المعنى (فكرة أو حدث) بالتجربة أو الخبرة الحقیقیّة ا

  : خاتمة
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ھي یُعدُّ تعلّم المحادثة  الھدف األمثل لمعظم الدارسین من الناطقین بلغات أُخرى، وال غرو في ذلك فھي الشق اإلبداعي لمھارة الكالم، و
أنھ من األفضل البدء بتعلیم المحادثة منذ بدایة تعلّم اھمُّ ألوان النشاط البشري للكبار، والصغار، للناطقین بھا، أو بغیرھا، ولذلك نرى 

الدارسین للغة العربیّة، مع وجوب االھتمام بركائز المحادثة كحفظ الكثیر من الكلمات، وفھم بعض القواعد النحویة الضروریة، وتجربة 
وواقع الطّالب، وظروف العملیّة التدریسیّة،  واختیار ما یناسب شخصیة المعلّم وإمكاناتھ،مختلف األسالیب واالستراتیجیّات الحدیثة، 

بالنسبة  دخل السمعي الشفوي، وذلك لما لھا من فائدة كبرى في سرعة تعلّم العربیّةالسیما تلك األسالیب التي تنضوي تحت ُمسّمى الم
ق الدارسین لألھداف اللغویة في كل وعلینا نحن المعلمین أن نھتم بتحقی لمعظم شرائح الطّالب، ولما تتّمیّز بھ من سھولة في التطبیق.

 مستوى من المستویات، ألن تحقیق أھداف تدریس المحادثة یُعدُّ مؤّشًرا دقیقًا على مدى نجاح عملیة تعلیم المحادثة، وتعلّمھا. وبما أن
أُوصي الزمالء  ؛ألفكارالمحادثة ھي الشكل الرئیس لالتصال، وأكمل أشكال التعبیر، وأصدقھا في نقل المشاعر، وأوضحھا في تبیان ا

القائمین على المؤسسات التعلیمیّة بتقدیم الدعم، وحشد الجھود، من خالل إعداد برامج منھجیّة قائمة على أسس تربویّة علمیّة من أجل 
ال شك رأس الحربة أن تأخذ ھذه المھارة مكانةً متمیّزة في برامج تعلیم العربیّة للناطقین مكانة تناسب قیمة مھارة  المحادثة التي ھي ب

واُوصي أیًضا بعقد دورات تدریبیّة یتم فیھا تدریب، وتأھیل المعلمین الراغبین بتدریس  ،في عملیة تدریس العربیّة للناطقین بغیرھا
  المحادثة وإطالعھم على كل ما ھو جدید في ھذا المیدان.
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