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Abstract: This study aims to determine how the application, objectives, functions, 

learning methods, learning steps, material taught, supporting and inhibiting 

factors, as well as problems experienced by the teacher while teaching Maharah 

Kalam at the Ta'dib Asy-Syakirin Islamic Boarding School, Medan. . The research 

method used is descriptive qualitative research methods. The results showed that 

the learning of Maharah Kalam at the Ta'dib Asy-Syakirin Islamic Boarding School 

was significant in changing the behavior of students towards the learning 

outcomes achieved, as well as the teachers who were generally professionals. 
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ّ بُٔ وألاهداٍ تهدٍ هره الدزاطت ئلى جددًد ُُُٖت الخؿ واإلاىاد م ُوزؿىاث الخهل والىقائِ وؾس

ظها والهىامل الدانمت واإلاثبؿتالتي ًخم جد هلم ثزىا  ، باإلغاَت ئلى اإلاش٘الث التي ًىاحهها اإلاَز

ًجأدًب  بمههد٘الم الجدَزع مهازة   ٍٓتدث اإلاظخسدم هى ؾس مىهج البما ث. ؤلاطالمُت الشاٍٖس

 .ىعيالى البدث الىضُي

ًجأدًب  بمههدم مهازة ٖالم ُثقهسث الىخائج ثن حهل ٗان مهًما في حًُحر طلٕى  ؤلاطالمُت الشاٍٖس

حنالؿالب ججاه هخائج ال ٗاهىا نمىًما مدتَر رلٚ اإلاهلمحن الرًً   خهلم املخٓٓت ، ٖو

 

  ، اللًت الهسبُتمهازة ال٘المحهلُم،:  يتساسلا  اثالكلم
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 املقدمت-أ

وإن ثَػل مازيب وحهلٔ به الؿالب  1اللًت هي ثلُاف ٌهبر بها ٗل ْىم نً مٓاضدهم،

ت لًت الهسب، َان الهسبُت هي اللًت التى ازخاز هللا لهراالدًً، م بها، َٓاٛ  2مهَس وثهٛص الٓسثن الٍ٘س

 3هللا نص وحل "ئها ثهصلىاه ْسآها نسبُا لهل٘م حهٓلىن."

حزة ألاولى فى ا  ت جمثل الٖس ت، وإن اإلاهازاث اللًٍى لظُؿسة نلى ولللًت الهسبُت مهازاث لًٍى

ت، وباالخالي طهل نلُه  ٗاهذ لدًه الٓدزة اللًٍى ت،  اللًت، َاذا امخلٚ اإلاخهلم اإلاهازاث اللًٍى

 4اطخهماٛ اللًت دون مشٓت ثو نىا .

ت ألازبهت هي مهازة ؤلاطخمام، ال٘الم، الٓسا ة وال٘خابت. وثزظ في هرا   ومً اإلاهازاث اللًٍى

ب مً ٗلمخحن وهي اإلاهازة وال٘الم.  واإلاساد بااإلاهازة  البدث نً مهازة ال٘الم. ومهازة ال٘الم جتٖر

اطخهداد زاص ثْل جددًدا مً الٓدزة، َهي اطخهداد في شحئ مهحن، ثو اطخهداد زاص الٖدظاب 

شحئ مهحن. وثما ال٘الم ما ًطدز نً ؤلاوظان لُهبربه شحئ له دالله في ذهً اإلاخٙلم و الظامو. 

ٓطد بمهازة ال٘الم هي ٖظب اإلا ً الجمل، وبىا  الهبازاث ٍو خٙلم نىد ال٘الم والٓدزة نلى جٍٙى

 والُٓساث ويحرها.  

وحهلم هره اإلاهازة اي مهازة ال٘الم لِع ثمسا طهال، ول٘ىه ثمسا ًدخاج الى جسؿُـ مظبٔ، 
5 

 والؿّس في جىمُتها، وطُؿسة اإلاُسداث، والبد للؿالب شجها  في جؿبُٓها.

ً مُدان في نملُت حهلُمُت زازج الُطل ثو وهره اإلاهازة جُػل بمههد جأدً   ب الشاٍٖس

باث مخطله، مو الخدزج جدذ زناًت  ٗأدا  خُل اإلاُسداث نلى ثْل زالر مُساداث زم جدٍز دازله. 

 مشٍس مخسطظ.

ب مهازة ال٘الم و ئجٓانها. والهىامل  ب اإلاظخمس نلى زناًت اإلاشٍس ثطاض مهم في جدٍز َالخدٍز

ٗاالحخاَت الُىمُت، واملخادزت اإلاباشسة، اإلاظاندة في الخؿبُٔ هره اإلا هازة ٌهجى اإلاىاشـ الؿبُهُت، 

. ٙىن ٗل ذالٚ جدذ زناًت مشٍس  واملخاغساث، وبسامج ْسا ة ال٘خب، ٍو

 

                                                             
 .7(، ص.2005، ) الٓاهسة: داز الخدًث، حامع الدروس العربيت مطؿُى الًالببن،  1
 2007، ) مطس: خٓىّ الؿبو املخُىقت، هون املعبود في شرح هظم املقصود مً الصرف ابً نبد السخمً ابساهُم،  2

 .6(، ص.
م : ًىطِ:  3  . 2الٓسان الٍ٘س
ااملهاراث اللغويتثخمد َإاد نلُان،    4  .9(، ع. 1413ع: م٘خبت داز اإلاظلم، ، ) الٍس
 ثخمد نلُان، هُع اإلاٙان  5
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 مىهج البحث -ب

الىضُي ألن البدىر الىىنُت  اإلاىهج الىىعي ثو مىهج البدث في هره الدزاطت هي ثما

الظلٕى و  طُاّ مظائل مً الكىاهسؤلاحخمانُت والثٓاَُتاإلاخٓدمت ٗىطُلت مً وطائل البدث فى 

س اإلاظألت اإلاىحىدة نً  البشسي. بحن طُس الدًً وشمالؤه: ًٓطد بالبدث الىضُي الُُ٘ي لخطٍى

ٓطد به  ئطخ٘شاٍ الكىاهس ؤلاحخمانُت. سا مىكما ومػبىؾا. ٍو  6اإلاخًحر والبىادز او ألاخىاٛ جطٍى

ت ثو اإلاساْبت اإلاىخسبًإزر البُاهاث مً اإلاساْبت  ت ويحر اإلاشتٖر املخاوزة وهي ، و تاإلاشتٖر

الجمو بحن ثطالُب حمو البُاهاث ومطادزها ، و الىزائٔ، و اإلاىكمت ويحر اإلاىكمت وشبهها املخاوزة

 7اإلاىحىدة.

 

 هخائج البحث -ج

 إلاطار الىظري  -1

 مفهوم مهارة الكالم 1.1

مهسا ومهىزا ومهازة  -ًمهس -ٗلمت اإلاهازة مشخٓت مً مهس نث ٛ ابً مىكىز في لظان الهسباْ

ٓاٛ : مهسث بهرا ألامس به مهازة: ثي ضسث خاذْا. :  8بمهجى: اإلااهس اي الظابذ، ٍو ع مهلٍى ٓٛى لَى ٍو

ٗان خاذْا ناإلاا به. اإلاهازة بمهجى الخرّ، َهى ماهس. ًٓاٛ " مهس في الهلم " اي 
9 

ُاث اللًى  ٍت ثن مهجى اإلاهازة في اللًت ًدوز خٛى ئخٙام الشحئ وهالخل مً زالٛ هره الخهٍس

ي  وإحادجه والخرّ َُه. وثما اضؿالخُا: ثدا  ًخمحز بالظسنت والُ٘ا ة في نمل مهحن، ثو همـ طلٗى

وثما ال٘الم في ثضل اللًت نبازة نً ثضىاث اإلاُُدة، ٖما ذٖس  10ًخ٘سزفي مىاطباث مسخلُت.

ب ا ىن ثن ال٘الم هى اللُل اإلاٖس  11لُُد بالىغو.الىدٍى

وثما الخهٍسِ الاضؿالحي ئن ال٘الم اإلاىؿّى الري ٌهبر به اإلاخٙلم نما في هُظه مً 

هاحظه، ثو زاؾسه ومشانس وإخظاطاث، وما ًصزس به مً زثي ثو َ٘س. ثوما ًطدز نً ؤلاوظان 

 12لُهبربه شحئ له داللت في ذهً اإلاخٙلم و الظامو، ثونلى ألاْل في ذهً اإلاخٙلم.

                                                             
6 Syafaruddin dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN- SU, 2011), h. 

17. 
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung :Alfabeta, 2010), h. 308-330. 

 . 35-34)الٓاهسة: ؾبهت مطىزة نً مؿبهت بىالّ(، ص.العرب،لسان ابً مىكىز،   8
ع مهلىٍ،  9 ، املىجد في الغت ولاعالملَى  .777(، ص.1986،)بحروث: داز اإلاشّس

 .8ثخمد َإاد نلُان، اإلاسخو الظابٔ: ص.  10
 .5(، ص.، ) ئهدووظُا: م٘خبت داز اخُا  ال٘خب الهسبُت الكواكب الدريتدمحم ابً نبد البازي الاهداٛ،   11
 86ثخمد َإاد نلُان، اإلاسحو الظابٔ: ص.   12
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 أهواع الكالم 1.1

 ال٘الم ؤلابداعيو  ال٘الم الىقُُي :13ًىٓظم ال٘الم نىد ثخمد َإاد نلُان ئلى ْظمحن هما

وهى ما ًإدي يسغا وقُُُا في الخُاة في مدُـ ؤلاوظان، وال٘الم  الكالم الوظيفي ( أ

الىقُُي هى الري ًٙىن الًسع مىه اجطاٛ الىاض بهػهم ببهؼ،  لخىكُم خُاتهم، 

ْػا  خاحاتهم مثل: املخادزت ، واإلاىاْظت، وثخادًث ؤلاحخماناث، والبُو والشسا ، 

ت وإلٓا  الخهلُماث، وؤلاز  شاداث، وألازباز، واإلاىاقساث وثخادًث اإلاخؿلباث ؤلاداٍز

 والىداواث، والخؿب الظُاطُت وؤلاحخمانُت، وثخادًث الظمس. 

وال٘الم الىقُُي غسوزي في الخُاة، الٌظخًجي نىه ئوظان، وال ًمً٘ ثن جٓىم الخُاة 

بدوهه، َهى ًدٓٔ اإلاؿالب اإلاادًت وؤلاحخمانُت، والًدخاج هرا الىىم إلطخهداد زاص، 

ب وال ًخؿللب  ثطلىب ا زاضت، ومىأَ الخُاة الهلمُت في الىْذ الخاغس جخؿلب الخدٍز

نلى هرا الىىم مً الخهبحر الري ًمازطه اإلاخٙلم في خُاجه في الهمل، وفي ألاطىاّ، وفي 

 وطائل ؤلانالم اإلاظمىنت واإلاسئُت.

ًٓطد به: ئقهاز اإلاشانس، وؤلاَطاح نً الهىاؾِ وزلجاث الىُع، ، الكالم إلابداعي ( ب

ؤلاخظاطاث املخخلُت بهبازة مىخٓاة اللُل، حُدة اليظٔ، بلًُت الطُايت بما وجسحمت 

ت الىحداهُت إلاً  ا، بدُث جىٓل طامهها ثو ْازئها ئلى اإلاشاٖز ا وهدٍى ًخػمً صختها لًٍى

دع بما ثخع هى به مثل: الخٙلم  ىُهل باهُهاالجه، ٍو ْالها ٗي ٌهِش مهه في وحىه، ٍو

لهاؾُُت، ثو الخرّو الشهسي، ثو الىثر الٓطصخي، ثو نً حماٛ الؿبُهت، ثو اإلاشانس ا

 الخٙلم نً خب الىؾً.

ان لٙل ئوظان في خدًث املجخمو، وال٘الم الىقُُي ًدٓٔ  وهران ال٘المان غسوٍز

لإلوظان خاحخه مً اإلاؿالب اإلاادًت وؤلاحخمانُت، وال٘الم ؤلابداعي ثن ًإزس في الخُاة 

 الهامت باَٙازه وشخطِخه.

 

 الكالمأهميت  1.1

هكسا ئلى ثهمُت ال٘الم ،طخداٛو الباخثت ثن جىضح ثهمُت ال٘الم في الخُاة في هٓـ مدددة 

 14مً هره ألاهمُت.

                                                             

 
اللغت العربيت والتربيت  ، طرق جدريسنؿا . اهكس اًػا ئبساهُم دمحم88-87ثخمد َإاد نلُان، اإلاسحو الظابٔ: ص.    14

ت(، ص. الدًييت  . 106، ) الٓاهسة: م٘خبت الجهػت اإلاطٍس
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ئن ال٘الم ٗىطُلت ئَهام طبٔ ال٘خابت في الىحىد، َاإلوظان جٙلم ْبل ثن ً٘خب، ولرالٚ  .1

 َان ال٘الم زادم لل٘خابت.

ب نلى ال٘الم ٌهىد ؤلاوظان الؿالْت في ا  .2 لخهبحر نً اَٙازه، والٓدزة نلى اإلابادثة الخدٍز

 ومىاحهت الجماهحر.

ت وزٓاَت، في خاحت ماطت ئلى اإلاىاْشت، وابدا  السثي،  .3 الخُاة اإلاهاضسة بما َحها مً خٍس

ب الىاطو نلى الخددر، الري ًإدي ئلى الخهبحر  وؤلاْىام، والطبُل ئلى ذلٚ ئال بالخدٍز

 الىاضح نما في الىُع. 

ْىام، والُهم وؤلاَهام بحن اإلاخٙلم واملخاؾب ثو بحن اإلاخٙلم واملخاؾبحن، ال٘الم وطُلت الا .4

بدو ذلٚ واضخا مً حهدد الٓػاًا اإلاؿسوخت للمىاْشت، بحن اإلاخددزحن ثو اإلاش٘الث  ٍو

الخاضت والهامت التى جٙىن مدال للخالٍ، وحهدد وحهاث الىكس َحها َان الًلبت َحها إلاً 

ْىام، ٖما ًبدواًػا مو اإلاخٙلم في حمانت اإلاظخمهحن، اذ هى اٖثر ْدزة نلى ئَهام والا

ىانت البرهان، لُػمً لىُظه  ًخؿلب مىه مهازة نالُت في جٓدًم الدج، ونسع الادله، ْو

، والاهطُام له.    حظلُم اإلاظخمهحن بما ًٓٛى

ال٘الم وطُلت زئِظُت في الهملُت الخهلُمُت في مسخلِ مساخها خُث ًمازض الخلمُر َحها  .5

 الم مً زالٛ الخىاز واإلاىاْشت.ال٘

  

 الخطواث  في عمليت الكالم 1.4

ب نلُه،  والخؿىاث في  الخؿىاث في نملُت ال٘الم ثمسا غسوزي ًيبغي مساناجه، والخدٍز

 15ال٘الم جخؿلب آلاحي:

سثجه.  (1 ً زثض اإلاىغىم ْو  جدٍو

ل الاولى مىاْشت الخالمُر بهدٍ جىغُذ حىائب اإلاىغىم وجددًد نىاضسه وذلٚ في اإلاساخ (2

 لخهلُم الخهبحر.

 مؿالبت الخالمُر بالخدًث في ٗل نىطس مو الخىحُه. (3

 خدًث الخالمُر نً اإلاىغىم. (4

 مىاْشت الازؿا  الهامه بهد َساى الخالمُر مً خدًثهم. (5

ت هىنُت  (6 ثن ًسخاز ثوظب ألاطالُب، وثَػل الؿّس لهسع مىغىنه، وهرا ٌهخمد نلى مهَس

 اإلاظخمو، وهىنُت ال٘الم.

                                                             
 ، ) الٓاهسة: داز الٙاجب الهصبي(، ص.مشكلت حعليم اللغت العربيت لغير العرب . اهكس ثًػا نلى الخدًدي ،115هُع اإلاسحو، ص.   15
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ٓت الجمانُت زم الُسدًت َُ٘سزون ألالُاف والهبازاث والجمل   (7 ًدزب اإلادزض اإلاخهلمحن باالؿٍس

 بهد هؿٔ اإلادزض لها هؿٓا طلُما.

8)   ً ًىحه اإلادزض ئهخمامه ٗله في هؿٔ الٙلمت او الهبازة الى هؿٔ الخسٍو اإلآطىدة با الخمٍس

 ال٘ثحر. 

 

 الخدرج في حعليم مهارة الكالم  1.1

لِع نملُت طهلت جخم دون مٓدماث، ثو دون جسجِب وجىكُم، وإهما هى نملُت  ئن ال٘الم 

ٓت اإلا ت وإما بؿٍس ٓت الخداوٍز ىاْشت. ٖما ْاٛ هجري ٖىخىز مىكمت جخم الخدزج في حهلُمها ئما بالؿٍس

ً٘ بىِذ مهازة ال٘الم بالخدزج والترجِب ؤلاطخمساز في جبادٛ الخىاز بحن اإلادزض والؿالب في : جٍس

 الُطل.

وثما الخدزج في حهلُم مهازة ال٘الم
16 : 

 البد   بهبازاث الخدُت والخهاٍز اإلاألىَت: الظالم نلُ٘م، ونلُ٘م .1

الظالم، ضباح الخحر، مظا  الخحر، ثهال، مسخبا، ُِٖ خالٚ، الخمد هلل، مااطمٚ، اطمي، 

 ثطخاذ، ؾالب...الخ

ألاَػل ان جٓىم مجمىناث ًؿلب مً الدازطحن جصدًد هره الهبازاث َسدًا وحمانُا، ومً  .2

 مً الدازطحن بخمثُل اإلاىاِْ التى جإدي َحها هره الهبازاث.

ى وؤلاًمائى ، ٖمايهخم بالخىًُم الري الجٓل ثهمُت، زطىضا  .3 يهخم اإلادزض بأدا  الؿالب الخٗس

 في هره اإلاسخلت، نً ْىاند اللًت.

ت وفي حجم الهبازاث ًخدزج الخهلُم بهد ذالٚ في اإلاىاِْ الخُاجُت، وفي الطهىباث الل .4 ًٍى

 والجمل.

بهد اإلاسخلت ألاولى، وباالغاَت الى الخٓلُد والخمثُل، ًخدزج الخهلُم ثًػا في مجاٛ ألاوشؿت.  .5

َُمً٘ حصجُو الؿالب نلى الاجطاٛ ببهؼ الىاؾٓحن باللًت ألاحىبُت، وجبادٛ بهؼ 

 ألاخادًث الٓطحرة مههم.

الٓطحرة ثو الخمثُلُاث في خدود خطُلتهم وبهد ذلٚ ًمً٘ ثن ٌشاهد الؿالب بهؼ ألاَالم  .6

ت دون مؿالبتهم بُهم حمُو الخُطُالث.  اللًٍى

ؿلب مً بهػهم الخهلُٔ ثو الُٓام  .7 زم ًلجأ ألاطخاذ الى مىاْشت الؿالب َُما شاهدوه. ٍو

 ببهؼ ألادواز التى حا ث في الُُلم ثو الخمثُلُت.

                                                             
، ) الٓاهسة: داز إلاجحاهاث املعاصرة في جدريس اللغت العربيت واللغاث الحيت لاخرى لغير الىاطقين بها دمحم ئبساهُم،  16

 . 237الُ٘س الهسبي(، ص. 
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وفي مسخلت الخٓت ، ًمً٘ لألطخاذ ثن ًؿلب مً الدازطحن انداد مىغىم مهحن زم ًىاْشهم  .8

 َُه. َُبدي ٗل مجهم زثًت في اإلاىغىم ثو ٌهلٔ نلى آزا  شمالئه. 

ؿلب  .9 بهد ذالٚ ٌظخؿُو اإلادزض ثن ًُاجئ الدازطحن بمىغىم لم  ًسؿسهم به مظبٓا، ٍو

ٓخطس دوز   ه نلى جىكُم اإلاىاْشت.مجهم مىاْشت اإلاىغىم َُما بُجهم ٍو

 

 أبرز مهارة الكالم 1.1

جخهدد مهازة ال٘الم جبها لهىامل مخهددة مجها حيع اإلاخددر: َمهازاث الرٖس جسخلِ نً 

مهازاث الاجثى، ومجها الهمس الصمجى: َمهازاث الطًاز فى ال٘الم جسخلِ نً مهازاث الشباب،و مهازاث 

اث الشباب جسخلِ نً مهازاث الشُىر وه٘را، ومج ها اإلاظخىي الخهلُمي: َمهازاث اإلاظخٍى

الخهلُمُت، وجسططاتها جسخلِ نً بهػها فى ال٘الم،  ومجها الخبراث الثٓاَُت، والسضُد اللًىي، 

سب اإلاىغىم اإلاخددر نىه، ثو بهد نً مجاٛ جسطظ اإلاخٙلم،وداَهُت اإلاخٙلم ئلى يحر ذلٚ مً  ْو

 17نىامل ثزسي. ولهل مً ثبسش مهازة ال٘الم ماًلى:

 .هؿٔ الخسٍو مً مسازحها الاضلُت، ووغىخهانىد اإلاظخمو 

  ،جسجِب ال٘الم جسجِبا مهُىا ًدٓٔ ما يهدٍ الُه اإلاخٙلم واإلاظخمو نلى الظىا . ٖخىغُذ الُ٘سة

 ثو اْىام بها.

  الظُؿسة الخامت نلى ٗل ما ًٓٛى زاضت َُما ًخهلٔ بخمام اإلاهجى، بدُث الًيسخى مثال الخبر

 صا  الجملت الشسؾُت، ٖما الًيسخى جسابـ الاَٙاز، وجخابهها.اذا بهد نً بُٓت اح

  هه، والػًـ نلى ما ًساد الػًـ نلُه احادة ًَ الالٓا  بما َُه مً جىًُم الطىث، وجىَى

 وجىبُه الظامو نلى مىاِْ الخعجب، والاطخُهام، والجمل الانتراغُت.

  واؾىاب ومظاواة.مساناة خاٛ الظامهحن، والخالؤم مههم مً طسنت وبـ  واًجاش 

  ٚأحى ذل اطىٓؿاب اإلاظخمو، والخأزحر َُه بما ال ًتٕر له مجاال بالهصٍو نىه، ثو اإلالل مىه. ٍو

، والاْخىام به. ىة ألادا ، والثٓت َُما ًٓٛى  باطخسدام خظً الهسع، ْو

  .ٗاث الجظمُت اإلاهبرة، والىطائل اإلاظاندة  الٓدزة نلى اطخسدام الىُْت اإلاىاطبت، والخس

 

 املعيىاث البصريت املسخخدمت فى أوشطت الكالم 1.1

حشخمل مهُىاث ال٘الم، باإلغاَت ئلى مهُىاث ؤلاطخمام، نلى بسامج ألاوشؿت مثل السخالث 

سص الظانت  ت ْو ت واإلاهُىاث اإلاظؿدت، مثل لىخت الهسع واللىخت الىبٍس اإلاُداهُت وألالهاب اللًٍى

                                                             
 ثخمد نلُان، هُع اإلاٙان  17
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ت اإلاظخسدمت فى ثوشؿت ال٘الم  والطىز والشسائذ وألاَالم الشسؾُت. هرا وجٓىم اإلاهُىاث البطٍس

ٗاة وؤلانادة والاطخهماٛ بالىقائِ الخالُت:  18التى حشمل املخا

 حصجُو الؿالب نلى ال٘الم. (1

 حظاند نلى ئًجاد الظُاّ الري ًجهل ل٘الم الؿالب. (2

 جىَس اإلاهلىماث التى ٌظخسدمها الؿالب في ٖالمه. (3

ت في اطخهما (4  ٛ اللًت.جمده باإلاإشساث يحر الشٍُى

ت إلنادة ضُايت خىاز ثو ابخٙازه. (5  جمده بملٓىاث يحر شٍُى

ٗاهااااذ ْاااادزتها  ت جساؾااااب الخااااىاض مباشااااسة، لاااارالٚ  ااااٛ دمحم ضااااالح طاااامٚ ان الظاااامهُت والبطااااٍس ْو

 19نكُمت نلى جىمُت خطُلت ألالُاف والتراُٖب وألاطالُب لدي اإلاخهلم.

ت فى حهلم اللًت الهس     بُت بهارا البداث هاي ألادواث اوالبظاُؿت التاي ئن اإلآطىد با اإلاهُىاث البطٍس

ااد ماً ْاادزة الخالمُاار نلااى الخُ٘حاار وخاال اإلاشاا٘الث، ونااً  ٌظاخسدمها اإلاهلاام فااى حهلاام اللًاات الهسبُاات لتًز

ٓها ٌظخؿُو ضًاز الخالمُر ان ًسبؿىا بحن الٙلماث وزبراتهم ألاشُا ، ٖما ٌظخؿُهىن الخطاٛى  ؾٍس

  ة والخددر وؤلاطخمام نً زبراث يحرهم.نلى اإلاهاوي بالخهبحر وال٘خابت والٓسا

ت وهااى: الطااىز، ، ألاَااالم الثابخاات،  الخمثُاال، الظاابىزة، اللىخاات ، البؿاْاات  واهااىام اإلاهُىاااث البطااٍس

 الخهلُمُت، اللىخت الجُىب.

 

 أهداف مهارة الكالم1.8

 :20ثما ثهداٍ مهازة ال٘الم نىد آزا  الهلمآ  

1.  ً  ومداوزتهم بلًت نسبُت طلُمت.حصجُو الؿالب نلى مىاحهت آلازٍس

جىمُت الٓدزة نلى الازججاٛ ال٘المي وشخر البديهت نىد ثصخابها، لدظاهم في جىالد  .2

 ألاَٙاز والخىاؾس

د الخالمُر احادة الىؿٔ وؾالْت اللظان وجمثُل اإلاهاوى .3  حهٍى

                                                             
اع: حامهت اإلالٚ طهىد،  املعيىاث البصريت في حعليم اللغت، )مدمىد ئطمانُل ضُجى نمس الطدًٔ نبد هللا،    18 الٍس

 .83(، ص.1984
اهماطها العمليتدمحم ضالح طمٚ،   19 اهطباعاتها املسلكيت و (،  1998، ) الٓاهسة : دازالُ٘س الهسبي، فً جدريس التربيت اللغويت و

 .601ص : 
20  ، ، نؿا . اهكس اًػا ئبساهُم دمحم72(، ص.1985، ) بحروث: داز الىُائع، خصائص العربيت وطرائق هاًِ مهسٍو

ت(، ص.  اللغت العربيت والتربيت الدًييت طرق جدريس  .  109-108، ) الٓاهسة: م٘خبت الجهػت اإلاطٍس
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د الخالمُر الخُ٘حر اإلاىؿٓى، وجسجِب ألاَٙاز، وزبـ بهػها ببهؼ. .4  حهٍى

 لىُع مً زالٛ مىاحهت شمالئت فى الُطل او اإلادزطت او زازج اإلادزطت.جىمُت الثٓت با .5

ٗالخجل او  .6 الخًلب نلى بهؼ الهُىب الىُظُت التى ْد جطِب الؿُل وهى ضًحر 

 اللجلجت فى ال٘الم او الاهؿىا .

ال٘شِ نً اإلاىهىبحن مً الخالمُر فى مجاٛ الخؿابت، والازججاٛ وطسنت البُان في  .7

، والظداد فى الا   دا .الٓٛى

 تهرًب الىحدان والشهىز لدي اإلاخهلم لُطبذ َسدا في حمانخه الٓىمُت وؤلاوظاهُت. .8

ع الطُُت ويحر  وهره ألاهداٍ ٌهمل اإلادزض نلى جدُٓٓها جبانا في حمُو طاناث الخدَز

الطُُت. وجحخُذ هرا الىىم مً الخهُبر ًخم مباشسة نٓب اهتها  الخلمُر مً خدًثه، بأطالُب 

 الجىاهب املخخلُت للخدًث لًت ومهجى وطُاْا. مىاطبت، وبشمل

 

 أسس وطرق جىميت مهاراث الكالم 1.9

ٓت اإلاظخسدمت بأخىاٛ  ٓت في نملُت حهلُمت هي مالئمت الؿٍس خُٓٓت ثن ثطع هجاح الؿٍس

ٓت مىآَه لؿبائو الخالمُر ومساخل الىمى  الؿالب. ٖما ْاٛ دمحمنبد الٓادز اخمد ثن جٙىن الؿٍس

. وثن دوز اإلاهلم في جىمُت مهازة 21ؤلاحخمانُت وؤلاْخطادًت التى ٌهِش الخالمُر الهٓلى والكسٍو

ال٘الم مهم ألن اإلاهلم انٍس اخىاٛ الخالمُر مً هاخُت الصخطُت والهٓلُت. ٖما ْاٛ دمحمنبد الٓادز 

اخمد ثًػا " اإلاهلم الىاجح هى ًىضل الدزض الى الخالمُر بأٌظس الظبُل. وثن ًٙىن ناإلاا لهلم 

دوة في ازالْه.ال  تربُت ونلم الىُع والازشاد التربىي ْو

ٓت الخهلُم، ٗي جدٓٔ   وثما نىد ثخمد َإاد نلُان شسوؽ نامت ًيبغي ثن جخىاَس في ؾٍس

 : 22الًسع مجها، وثهم هره الشسوؽ

 .اطدثازة دواَو اإلاخهلمحن ئلى الخهلم 

 .البىا  نلى مالديهم مً خطُلت طابٓت 

  الظلٕى اإلاؿلىب حهلمه.ئجاخت الُسضت لهم إلامازطت 

 .ئشهازهم باشبام الدواَو التى دَهتهم ئلى الخهلم 

                                                             
ت، طرق حعليم اللغت العربيتدمحم نبد الٓادز،   21  . 8(، ص. 1979، ) الٓاهسة: م٘خبت الجهػت اإلاطٍس
 ثخمد َإاد نلُان، هُع اإلاٙان  22
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د ثمً٘ جددًد هره  وفي غى  هره اإلاُاهُم ًمً٘ جددًد ألاطع التى جدبو لخىمُت مهازاث ال٘الم، ْو

 ألاطع في الخؿىاث الخالُت:

 .ٓت اإلاىاْشت  الخمهُد اإلاىاطب للمىغىم بهد ازخُازه نً ؾٍس

 ت للمخ ٙلم في ئزخُاز اإلاىغىم، وفي نسع ألاَٙاز، وفي ئزخُاز الهبازاث جىَحر الخٍس

سيبه.  التى جإدي بها ألاَٙاز، َُخددر اإلاخٙلم َُما ًألُه ٍو

  ت ثن ٌهبر اإلاخٙلم نً ثَٙازه هى ال ثَٙاز يحره، والماوو مً جٓدًم اإلاظاندة الٍُ٘س

 واللُكُت ئذا دنذ الػسوزة ئلى ذلٚ.

 ثو الخهلُٔ الظازس نلى ٖالٖه.ندم مٓاؾهت اإلاخٙلم، ثو هٓده ، 

  ثن جٙىن اإلاىغىناث اإلاخددر َحها مخطلت بمُٛى اإلاخٙلم الؿبُهت، وجدزل في

مجاٛ زبراجه، وحهالج مش٘الجه، وخٙاًت الخبراث الصخطُت مدزل مىاطب 

ب نلى ال٘الم.  للخدٍز

 .الخسؿُـ للمىغىم ْبل الخدًث َُه، واطخسدام الىطائل اإلاىضخت في ال٘الم 

  ٍب نلى ال٘الم ًخم في مىاِْ ؾبُهُت، ويحر مطؿىهت.الخدز 

  ئجاخت الُسص ال٘ثحرة للٓسا ة الىاطهت، إلجاخت الُسضت ثمام اإلاخٙلم لخٙاًت ما

 ْسثة نلى شمالئه.

  حز نلى اإلاهجى النلى اللُل، والخدزج في جىاٛو مكاهس الخُاة التى جدُـ التٖر

 باإلاخٙلم.

 تى ذانت  ئزشاد اإلاخدزبحن نلى ال٘الم ئلى ْو
ّ
بهؼ البرامج اإلاظمىنت واإلاسئُت في ؤلا

اتهم، ومؿالبتهم با لخددر نجها.  والخلُاش، اإلاىاطبت إلاظخٍى

ٙىن ألاطئلت إلاساْبت اإلاباشسة في اإلاُدان. َخبهرا البدث نلى طبُل املخاوزة وا الىضِ اإلاىاطب

ً مُدان ) ( ُِٖ طُؿسة الؿالب نلى اإلاُسداث بمههد جأدًب 1نلى زالزت امىز وهي:  ) ( 2الشاٍٖس

ً مُدان. )  ب مهازة ال٘الم 3ُِٖ زؿىاث نملُت مهازة ال٘الم بمههد جأدًب الشاٍٖس ( ُِٖ جدٍز

ً  مُدان.  بمههد جأدًب الشاٍٖس

 

 هخائج الخاصت -1

زؿىاث نملُت الىخائج الخاضت بما ًخهلٔ بهرا البدث هي طُؿسة الؿالب نلى اإلاُسداث و 

ب مهازة و  مهازة ال٘الم ً مُدان و  ال٘المجدٍز  الدواَو واإلاىاوو فى جؿبُٓهابمههد جأدًب الشاٍٖس
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  سيطرة الطالب على املفرداث بمعهد جأدًب الشاكريً ميدان 2.1

ً جسحو الى جىمُت اإلاىهج نلى مظخىي الىخدة بنملُت حهلُم اللًت الهسبُت  مههد جأدًب الشاٍٖس

ت في دزض اللهت الهسبُت في اإلاسخلت الهالُت  وجىمُت املخؿـ.  الري ًؿبٔ في مهُاز الُ٘ا ة، التربٍى

م، والىْذ، ومطدز اإلاادة. ُا ة اطاطُت ، ومادة الخهلُم، ونملُت الخهلُمت ، وؤلازشاد، والخٍٓى  ٖو

مههد بنملُت حهلُم اللًت الهسبُت ثن  اإلآسز في وشازة التربُت الىؾىُتوهره جىاطب بال٘خاب  

ً جسحو الى جىمُت اإلاى ت في دزض اللهت الهسبُت في جأدًب الشاٍٖس هج نلى مظخىي الىخدة التربٍى

 23.اإلاسخلت الهالُت وجىمُت املخؿـ

ً مُدان هي ْدزة  وثما ثهداٍ حهلُم اللًت الهسبُت في اإلادزطت الهالُت بمههد جأدًب الشاٍٖس

ُب الٙلماث  َهلُت او طلبُت ختى حظخسدم لإلجطاٛ  َو هم الخالمُر نلى طُؿسة زسوة اإلاُسداث وجٖس

بت ثوالخىمُت نلى طُؿسة مهازة ؤلاطخمام وال٘الم والٓسا ة وال٘خابت.    الىطىص الهٍس

ً مُدان في اإلادزطت الهالُت " حُد" ٖما ْاٛ ألاطخاذ   طُؿسة الخالمُر بمههد جادًب الشاٍٖس

اطخسدم  ثزي ثن طُؿسة الخالمُر نلى اإلاُسداث حُد. ألوي ":دًدي في هدُجت الخىاز مو الباخثت

ٓت اإلاباشسة. ًسجى بها طسنت الخالمُر نلى الخُل والُهم مً ؾٍس ٓت املخادزت، والخُل وؾٍس

 اإلاُسداث اإلادزوطت والخدزب بها نلى طبُل الخىاز مو مدزطحهم لخهبحر ئخظاطهم" 

 مثاٛ: اإلادزض: الهحن وألاهِ    

 الخالمُر: الهحن وألاهِ

اإلادزض ال ًرٖس مهجى اإلاُسداث ألن ًدٛ ئلى يػى الجظم، وزم ْاٛ " الهحن للىكس وألاهِ 

 للشم" نلى ثْل زالزت مساث، وزم ٌظئل الخالمُر " ألي شحئ اللهحن وألاهِ؟ 

اٛ ألاطخاذ دًدي ثن ثهداٍ مً هره الؿّس في اإلاسخلت الهالُت:        ْو

 د الخالمُر للخٙلم باللًت الهسبُت َط  ُدا وواضخاحهٍى

 ب الخالمُر لُهبر نً ثَٙازه وإخظاطه بااللًت الهسبُت حُدا  جدٍز

  ب الخالمُر لُيخٓل ئلى  اللًت الازسي  جدٍز

 ب الٙلماث باالٓىاند الحخُذ ب الخالمُر لحٖر جدٍز
24 
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ًجهل الخالمُر ثن ًمهسوا في ال٘الم  بىا  نلى هخائج البدىر ثن طُؿسة الخالمُر نلى اإلاُسداث 

 .وإطخهمالها فى ألاوشؿت الُىمُت واطخجابتهم بها فى حهلُم اللًت الهسبُت

 

 خطواث عمليت مهارة الكالم بمعهد جأدًب الشاكريً ميدان 1.1

وثما زؿىاث نملُت مهازة ال٘الم في حهلُم  اللًت الهسبُت ٖما ْاٛ ألاطخاذ دًدي في هدُجت 

 الخىاز مو الباخثت:   

 ئطخهداد اإلاادة و ج٘خب في جسؿُـ الخهلُم (1

 ئطخسدام آلت مظاندة الخهلُم اإلاباشسة التى جٙىن  (2

 جىاطب اإلاادة بٓدزة لًت الخالمُر ثَػل مً اإلاُسداث املخُىقت (3

ح اإلاهجى اإلاظخسدم في املخادزت وطئل الخالمُر لخؿبُٓها،  الخالمُر آلازس ثَػل شس  (4

 ٌظخمهىن ويهخمىن ْبل دوزهم

بهد ئهتها  جدُٓٔ املخادزت ًُخذ اإلادزض ألاطئلت إلاىاْشت جدُٓٔ املخادزت الجدًدة، وإن في  (5

أمسها لخ٘ب نلى م ا جدُٓٓها وحىد الٙلماث يحر اإلاُهىم َُىضح اإلادزض مسة ألازسي ٍو

 وضح.  

ٗان الخالمُر ال  (6 ًؿبٔ اإلادزض اللًت الهسبُت في الُطل والطُما في مدزل الخهلُم ولى 

 ًُهمىم ئال ْلُال.

 جإزس مادة الخهلُم و ٌصجههم للمجاهدة في الخهلُم وثَػل حصجُو نلى خُل اإلاُسداث (7

   25الخالُتًٓسز جددًد  اإلاادة في جؿبُٔ مادة املخادزت ختى ٌظخهد الخالمُر اإلاادة  (8

 مً هدُجت خىاز الباخثه بمدزض اللًت الهسبُت 

ب اللًت ؤلاطخمساز َالطهىبت في   ب لٙي ٌظُؿس اإلاادة، دون جدٍز جؿبٔ مهازة ال٘الم باالخدٍز

ب اللًت  طُؿسث اللًت الهسبُت. ؤلاًجاد مً الىٓىص في املخادزت ٌهجى هٓظ الخالمُر في جدٍز

ت.      26ال٘المُت ؤلاطخمساٍز

 

 جدريب مهارة الكالم بمعهد جأدًب الشاكريً  ميدان 1.1

ب نلى حهبحر في هره اإلاسخلت  هى اإلآدزة نلى الاهؿالّ في شسح ما  ئن الهدٍ ألاٖبر مً الخدٍز

ً، ثو  في الىُع مً اإلاشانس وألاَٙاز، وجىغُذ الخبراث التى جمس بدُاة الاوظان، وهٓلها ئلى ألازٍس
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ً جدُٓٔ  ؤلاجطاٛ بالخُاة والىاض وللىَا  بالخاحاث اإلاادًت وؤلاحخمانُت، وجدُٓٔ هرًً الهىطٍس

 ألهم ألايساع ألاطاطُت مً حهلُم اللًت الهسبي ويحر الهسبي. 

ب مهازة ال٘الم وجؿبُٓها في حهلُم  هدُجت الخىاز بحن الباخثت ومدزض اللًت الهسبُت نً جدٍز

د ال٘الم بااللًت الهسبُت جدخاج"اللًت الهسبُت هي: ت.  في حهٍى الى بِئت اللًت، ألن زلُُت الخالمُر مُتْر

ت ًخٙلم الخالمُر اللًت الهسبُت ألن ما طمو وما هؿٔ ٗله بااللًت الهسبُت "في . بىحىد البِئت اللًٍى

ب جؿبُٔ  اللً د مهازة ال٘الم ٌظخسدم اإلادزض اإلادزل بااللًت الهسبُت ختى ٌصجو في جدٍز ت حهٍى

حهلُم اللًت الهسبُت جدٓٔ املخادزت نلى خظب اإلاىغىم زم جؿبٔ  في الهسبُت في املخادزت الُىمُت.

جٓدم الهٓىبت للخالمُر الري ال ًخٙلمىن  خالمُر او بحن الخالمُر ألازسي.الخىاز بحن اإلادزض و ال

 27 ختى ًساَىن باللًت ؤلاهدووظُت" بااللًت الهسبُت ٖمثل ًبدث نشس اإلاُسداث

 

افع واملواوع فى جطبيقها 2.4  الدو

ثما الدواَو في جؿبُٓها في حهلُم اللًت الهسبُت َهي مهازة اإلادزض في ال٘الم واملخادزت. 

واإلآطىد بمهازة اإلادزض في ال٘الم هى ثهه خاذّ ذٗي في ازخُاز الٙلماث اإلاىاطبت للخالمُر نلى 

ُبه نلى ثطالُب حُدة صخُدت وماهس في حهبحر ألالُاف نل ى خظب مساخلهم في جىكُم ال٘الم وجٖس

طُذ واضح بلٌُ مً احل طُؿسجه الخامت نلى اللًت الهسبُت.  حهبحَر

وفى الخُٓٓت ثنها الدواَو الراجُت دازل هُع الخالمُر ثي ثن جلٚ اإلاهازة لً جدٓٔ في حهلُم 

اللًت الهسبُت  مادام الخالمُر ًسيب نجها، َاذا زيب الخالمُر في مهازة ال٘الم َؿبها ثهه ًجتهد 

ُت  وشاؾت لُىاٛ الهدٍ اإلآسز مً حهلُم هره اللًت والطُما مهازة ال٘الم. ٖرالٚ لخهلُمها ولتْر

بهؼ الدواَو التي ْدمذ الباخثت في هرا البدث ئغاَت ئشداًاد زصاهت اإلاُسداث ولظُؿسة نلى 

ت والخهىد في املخاوزة.   الٓىاند اللًٍى

طخسدامها وهى الظمو الىطائل الخهلُمُت حهخمد ٗل الخىاض إل هي  وثما اإلاىاوو في جؿبُٓها

ٓت ألاولى فى نملُت الخيشئت  والبطسي، واطخسدام الخىاض التى سخسها هللا لإلوظان هى الؿٍس

م: وهلل ثزسح٘م مً بؿىن امهاج٘م الحهلمىن  الراجُت للؿُل فى خُاة ٗل اوظان. وفى الٓسان الٍ٘س

(. هاهى دلُل ان 78:  شِئا وحهل ل٘م الظمو وألابطاز وألاَئدة لهل٘م حش٘سون. ) طىزة الىدل

ٗاؤلاذانت واإلاسجل والخلُاش  الظمو والبطس مهمان إلطخهملها فى خُاة الىاض اوفى الخهلم زاضت.  

 ويحرهم.

ثن جؿبُٔ مهازة ال٘الم مشٓت للمدزض مً ثحل ْلت زيبت في حهلُم اللًت اإلاشٙلت ألازسي هي 

مطادز  هي اخدي اإلا٘خبتو  اإلاُسداث.الهسبُت واملخادزت بها، ختى الًخهىدوا ونلى ثْل في طُؿسة 

و زيبت حهلم الؿلبت واهجاشهم فى اإلادزطت. الخهلم حظاندهم في خل مش٘الث و  ًسجى وحىدها لَس
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وو  الخهلم ت َز  بدُث ًمً٘ للؿالب ،اللًت الهسبُت زاضت جخهلٔ مو مادةفي الخٙلم و  الٓدزة الٍُ٘س

د نً تها اإلاٍص ٓا في اإلا٘خبت للًت الهسبُت ٘خبال بخ٘ساز الٓسا ة اللًت الهسبُت مهَس  ىاهبهمإلا َو

 .مهازاتهمو 

 

 الخالصت -د

ً الجمل، وبىا  الهبازاث  ئن مهازة ال٘الم هي ٖظب اإلاخٙلم نىد ال٘الم والٓدزة نلى جٍٙى

والُٓساث ويحرها،  وال٘الم ْظمان هما ال٘الم ؤلابداعي وال٘الم الىقُُي. وثهداٍ مهازة ال٘الم فى 

ت ْدزة الؿالب نً طُؿسة اإلادزطت الهالُت  ً مُدان هي إلاهَس بمههد نطسي جأدًب الشاٍٖس

اإلاُسداث والهبازاث والٙلماث وإطخهمالها فى ألاوشؿت الُىمُت واطخجابتهم بها فى حهلُم اللًت 

 الهسبُت.

ٓت  ٓت اإلاباشسة وؾٍس ٓت التى ٌظخسدم اإلادزض في جؿبُٔ مهازة ال٘الم هي الؿٍس والؿٍس

ٓت املخاد ٓت اإلاظخسدمت في هرا البدث  الخُل وؾٍس اإلاىهج الىىعي ثوالىضُي ألن زت. وثما الؿٍس

البدىر الىىنُت اإلاخٓدمت ٗىطُلت مً وطائل البدث فى طُاّ مظائل مً الكىاهسؤلاحخمانُت 

 الظلٕى البشسي.و  والثٓاَُت

ت اللًت الدواَو واإلاىاوو فى جؿبُٓها مجها ْلت زيبت الخالمُر الى اللًت الهسبُت، لم جٙىن بِئ

 الهسبُت، الىطائل الخهلُمُت
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