الباب الثّاني
اإلطار النظري عن ترخيم الحوائط ومهارة الكالم
أ .بحث العام عن وسائل ترخيم الحوائط
 .1مفهوم وسائل التعليمية وأهميتها
فأما الوسائل لغة دتكن ترمجتها بكلمة "ألة""،وسيلة" اإلندونسية،
و"أسلوب"" ،اكتساب" اإلصلليزية .وىى أيضا مبعناىا اللغوية تعترب بو إىل
الغري وىى عبارة عن االالت تقرب هبا ادلدرس اجلديد إىل أذىان التالميذ
ويوضح إىل مافيو ادلعلومات واألذكار 1 .بينما تفهم الوسائل صناعة ىي كل
ما يستعني بو معلم على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية ادلختلفة.

2

عرض الطرباين رسياين عن تعريف الوسائل أهنا كل أداة مستخدمة
دلساعدة حتقيق عملية التعليمية واستهدف لتبني ادلعاين ادلتضمنة يف الكلمات
ادلغرضة حىت يتصل إىل األىداف ادلرجوة.

3

وكانت الوسائل دتتثل بأداة يبسط األمانات وتقدر أن يغيظ القوة
النفسية يف ادللكوت العقلية واحلواس وادلشاعر ورغبة الطلبة حىت تدافع على
ترقية حتصيل التعليم يف نفوسهم.

4

1لوبس معلوف ،المنجد في اللغة واإلعالم ،( ،بيروت  :دار المشرف  1891 ،م) ،ص 564
2عبد العالم إبراهيم ،المرجع السابق ،ص432.
3
Thabrani Rusyan, Proses Belajar Mengajar yang Efektif, (Bandung:Bina Budaya,
1993), hal.189
4
Basyirudin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal.11
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ومن ىنا ديكننا القول إن الوسائل ىي كل أداة معينة يستخدمها
ادلدرس يف إلقاء الدرس إىل التالميذ من أجل جتدية اىتمامهم وترقية دوافعهم
يف التعليم.
ويكون استخدام الوسائل يف تعليم اللغة العربية زلتاجا من أجل حتقيق
األىداف التعليمية ادلطلوبة .كما قال عبد العليم إبراىيم إن الوسائل ذلا أمهية
كبرية يف تعيني صلاح عملية التعليمية ،ألهنا دتتلك مزايات ،من أمهها ما يلي :
 )1أهنا جتلب السرور للتالميذ ،جتدد نشاطهم ،حتبب إليهم ادلدرس،
 )2أهنا تضفي على الدرس حياة ،مبا يطلبو استخدامها من احلركة والعمل
 )3أهنا ترىف احلواس ،وتدعو اىل دقة ادلالحظة،
 )4تساعد على تثبيت احلقائق يف أذىان التالميذ ألهنم أدركوىا عن
طريق احلواس ادلختلفة.

5

ومن ىنا عرفنا أن الوسائل قد لعبت دورا ىاما وتأثريا كبريا يف اظهار
السرور عند التالميذ يف التعلم ،بل تستطيع على فقدان ادللل واجلنوح يف
التعلم ،وتستطيع على ترقية ادليول والدوافع عند التالميذ يف التعلم ،وباخلاصة
يف تعلم مهارة الكالم.
 .2تعريف وسائل ترخيم الحوائط
ترخيم احلوائط ىي رلموعة اليت تكتسبها يف منظمة بانتظام من
الكلمات ادلعروضة بأحرف الظاىرة على حائط أو شاشة كبرية يف الفصل.
5عبد العالم إبراهيم ،المرجع السابق ،ص434.
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اسًتاتيجية استخدام ترخيم احلوائط يهدف استخدام الوسائط إىل البحث
عن معٌت كلمات معينة من خالل عملية تعليم تفاعلية وتواصلية .من العبارة
السابقة ديكن أن خيتصر ترخيم احلوائط سلسلة من الكلمات ادلعروضة
حبروف كبرية لبدء كلمة واحدة وديكن أن تساعد الطالب يف البحت على
كلمات جديدة للمساعدة يف عملية التعليم التفاعلي واالتصال.

6

ىناك الفوائد ونواقص من سيلة ترخيم احلوائط لتصنيف وسيلة مرئية وىي
كما يلي :
 .1مميزات وسائل ترخيم الحوائط
أ .ىذه الوسيلة ليّنة للغاية حبيث أن ديكن استخدامها مبستوى مدرسة
العالية مع اختالفات سلتلفة،
ب .ترخيم احلوائط جدابة لطالب ألن باستخدامها كتواجد يف لعبة
وتسحذ بتفكري حادق وسريعة ودقة،
ج .ىذه الوسيلة ليست يف نطاق تعليم اللغة العربية ولكن يف نطاق
مواضيع أخرى بطريق استبدال الورقة،
إبداعا.
د .ىذه الوسيلة شلتعة لتتطلب الطالب أكثر ً
 .2عيوب وسائل ترخيم الحوائط

أ .ترخيم احلوائط ىي الوسيلة ادلرئية فحسب،
ب .ترخيم احلوائط ثقيلة ال ديكن محلتها يف أي مكان،
http://ristiadini.blogspot.com/2016/12/pengaruh-media-word-wall-terhadap.html
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6

ج .ترخيم احلوائط تستخدمها على انفراد،
د .ترخيم احلوائط حصني للمخاطر البيئية مثل ادلاء واحلرب.

7

 .3خطوات من وسيلة ترخيم الحوائط
أ .اعطاء عشرة ادلفردات للطالب كل اسبوع،
ب .جتعل الكلمات بأشكال سلتلفة كي تكون جدابة للطالب،
ج .استخدام الكلمات ادلتناسب دلوضوع ادلتعلقة،
د .جتعل بأشكال متنوعة من اسًتاتيجيات االستخدامة ادلمتعة للطالب،
ه .استخدام تقييم فهم الطالب للمفردات يف االختبارات ادلختلفة،
و .جتعل ترخيم احلوائط ليحصل احملاولة الطالب و اعطاء النتيجة
وتقدير.

8

ب .بحث العام عن مهارة الكالم
 .1تعريف مهارة الكالم
مهارة مصدر من مهر-ديهر-مهرا -ومهورا -ومهارا -مهارة الشيئ
وفيو وبو :حدق ىو مهر يف العلم ،أي كان حادقا عادلا بو ويف صناعتو اتقنها
معرفتو 9.وقد عرف الباحثون وادلختصون ادلهارة تعريفات سلتلفة وفيما يلي
رلموعة من التعريفات:

http://sanakfanjudep.blogspot.com/2011/07/final-project-media-pembelajaran.html
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/25/metode-pembelajaran-inovatifwordwall/
8لوبس معلوف ،،المنجد في اللغة واإلعالم ،( ،بريوت  :دار ادلشرف  1987 ،م) ،ص 26
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8

 .1ادلهارة ىي القدرة على أداء عمل معني أو رلموعة من األعمال
بشكل متناسق.
 .2ادلهارة ىي السرعة والدقة يف أداء عمل من األعمال مع التكيف
للمواقف ادلتغرية.
 .3ادلهارة ىي نشاط معقد يتطلب فًتة من التدريب ادلقصود وادلمارسة
ادلنظمة واخلربة ادلضبوطة حبيث يؤدي بطريقة مالئمة.

10

التعاريف السابقة ديكن تعريف ادلهارة تعريفا يتناسب مع ادلهارات
اإلدارية بأن ادلهارة ىي أداء عمل معني يتكرر يف رلال اإلدارة ادلدرسية ينجز
بدقة وإتقان وسرعة وسهولة مع اقتصاد يف الوقت واجلهد والتكاليف.
والكالم مبعٌت احلقيقي " ما يصدر اإلنسان ليعرب بو عن شيء لو داللة
يف دىن ادلتكلم والسامع أو على األقل يف دىن ادلتكلم" 11.و الكالم يف
اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت دتثل غاية من غايات الدراسة اللغوية.
و إن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين.

12

وقصارى القول ،إن الكالم ىو أىم أغراض الدراسة اللغوية على
اإلطالق .يف الكالم البد أن حياول ادلتكلم أن جيعل ما يقولو مطابقا
بالضروف يف ذلك الكالم وواضحا بسهل ادلنال لدى السامعني.
10نقل زلمد صاحل عبد اهلل ادلنيف من لسان العرب والمعجم الوسيط ،المهارات األساسية لمدير اإلدارة المدرسية( ،الرياض :
فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر ، )2002 ،ص .
http///samehar.wordpress.com/2010/04/02/listening 11
 .11زلمود يونس ،طريقة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية(،القاىرة  :مكتبة النهضة )1389.ص105 .
 .12د .رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغير الناطقين بها( ،عميد كلية الًتبية جامعة ادلنصورة) ص160.
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 .2أهمية مهارة الكالم
من ادلعروف ان معظم الناس يتحدثون اكثر شلا يكتبون وسيطرة
الكلمة ادلكتوبة وكثري من الناس حيبون السماع اكثر من حبهم للقراءة تتطلب
منهم انتباىا اكثر والتتيح ذلم فرصة سؤل ادلتحدث ومساع اجابتو واإلستفسار
عن الغامض من كالمو.
الكالم وسيلة رئيسية يف تعليم اللغة يف سلتلف مراحلها ،حيث ديارس
الدارس فيها الكالم من خالل احلوار وادلناقشة .ولذا كانت شلارسة الكالم
مهمة جدا بالنسبة إىل تعليم اللغة .ويتم تعليم لغة ما للشخص بعد أن
يستطيع أن يتحدث بطالقة وانسياب ووضوح ،وأن يعرب عما يدور مبشاعره
وإحساسو بكالم منطقي  ،ومدخل نفسي وذلك يف أسلوب مجيل وفكرة
واحدة ،وىو ما يطلق عليو يف العملية التعليمية بالتعبري الشفهي.
تدريس الكالم الذي يعد أىم الطريقة يف تعليم اللغة العربية بل يف
تعليم اللغة األخرى ،ألن مهارة الكالم تبني درجة ومدى استيعاب الفرد للغة
وإمكانية استخدامها ،كما تعترب مؤشرا لشخصية من حيث القوة والضعف
فال بد للدارس أن يتقنها بالتدريب حىت جييده .وال شك أن الكالم أو
التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على السواء ،فالناس
يستخدمون الكالم اكثر من الكتابة يف حياهتم ،أي التكلم اكثر شلا
يكتبون 13.ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم الشكل الرئيسي لإلتصال اللغوي
 .13نور ىادي ،الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها (مطبعة احلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية )2011
ص47 .

16

بالنسبة لإلنسان .وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية
واستخداماهتا 14.وبالنسبة اىل الدارس ،فان الكالم ىو االساس يف التعامل
بني ادلدرس والتلميذ ،بل من أىم األساس يف العملية التعليمية كلها.
 .3أهداف تعليم الكالم
ىناك اىداف عامة لتعليم احلديث ديكن أن نعرض ألىم فيما يلي:
أ .أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية.
ب .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة.
ج .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة.
د .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.
ه .أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف
العربية
و .أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي.
ز .أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة ومستوى نضحو وقدراتو.
ح .أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره
ومستواه اإلجتماعي وطبيعة عملو.
ط .أن يعرب عن نفسو تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث
البسيطة.

 .14علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية (القاىرة  :دار الفكر العريب )2000 ،ص87 .
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ي .أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل
ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة.
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 .4مجاالت مهارات الكالم :
مهارة الكالم من ادلهارات اللغوية ،وىي جزء مهم فيها ،ألن الكالم
ىو النشاط اللغوي االول الذي يعتمد عليو الطفل يف قضاء حاجاتو وتسيري
أمور حاجاتو ،ألن غري قادر على استخدام الكتابة ،كوسيلة من وسائل
اإلتصال اللغوي .وبالكالم ينال الطالب ادلعرفة وادلعلومات واخلريات.
والكالم لو رلاالت كثرية كما يلي :
أ .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا
ب .التمييز عند النطق  ,بني األصوات ادلتشاة دتييزا واضحا
ج .التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة
د .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية
ه .نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا
و .التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة
ز .اختيار التعبريات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة
ح .استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمو
للثقافة العربية
ط .استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالم
 .15كامل زلمود الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه-مداخله-طرق تدريسه(،ادلملكة العربية السعةدية جامعة أم
القرى ،مكة ادلكرة ) ص157 .
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ي .التعبري عند احلديث  ,عن توافر ثروة لفظية  ,دتكنو من االختيار
الدقيق للكلمة
ك .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع
ل .التعبري عن األفكار بالقدر ادلناسب من اللغة  ,فال ىو بالطويل
ادلمل ,وال ىو بالقصري ادلخل
م .التحدث بشكل متصل  ,ومًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا ينبئ عن
ثقة بالنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين
ن .نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز التنوين عن غريه من
الظواىر
س .استخدام اإلشارات واإلدياءات واحلركة غري اللفظية استخداما معربا
عما يريد توصيلو من أفكار
ع .التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالم  ،عند ما يريد إعادة ترتيب
أفكار .أو توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو
ف .االستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها
أشكال التعبري وأمناط الًتكيب ،شلا ينبئ عن حترر من القوالب
التقليدية يف الكالم
ص .الًتكيز عند الكالم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي
يصوغ فيو ىذا ادلعٌت
ق .تغيري رلرى احلديث بكفاءة عند ما يتطلب ادلوقف ذلك
11

ر .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة
ش .إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر
ت .إدارة مناقشة يف موضوع معني
ث .إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقني بالعربية.
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 .5مستويات تعليم الكالم
للكالم يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ثالثة مستويات
رئيسية تتفاوت متطالبها و خصائصها بتفاوت اللغوي للدارسني
 .1المستوى األول  :اخلاص بالدارسني اجلدد الذين ينتظمون يف برامج
اللغة العربية فيو يلقى ادلعلم احملادثة اوال ،يقرءوىا قراءة سليمة و بأداء
طبيعى ال تكلف فيو مث يطلب من الدارس تكرار ىذه احملادثة مجلة
مجلة أو دتثيلها ،أو تكليف هبضهم بذكر ما حيفظون منها .ادلهم ىنا أن
يألف الدارس أصوات اللغة و مفرداهتم و أن يعًتف على منط الكالم
و التعبري فيها .وعلى ادلعلم يف ىذا ادلستوى االول من تدريس احملادثة
أن يقدم بدائل سلتلفة للمواقف اللغوية يف حدود فهم الدارس ورصيده
اللغوى .كما أن عليو أال ينتقل بني ىذه البدائل قبل أن يثق دتام الثقة
بأن الداربني قد استوعبوا كال منها و استطاعوا شلارستها امامو
 .2المستوى الثاني :ىو أعلى درجة من سابقة ،تدور زلادثة عادة حول
موضوعات أوسع و قضايا أعقد و مواقف أكثر جتريدا .وتدور احملادثة
 .16زلمد إبراىيم اخلطيب ،طرائق تعليم اللغة العربية( ،مكتب التوبة ،د،م) ص142 .
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يف ىذا ادلستوى حول موضوعات و أفكار مثل ادلناقشة و حتفيظ
التعبريات معينة و اصطالحات خاصة
 .3المستوى الثالث :ىذا أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف تعليم
العربيةكلغة ثانية .يف ىذا ادلستوى يتوقع من الدارسني شلارسة احملادثة
بادلفهوم تناولو للمحادثة من مناقشة حرة بني أفرادمها يف ختالف
االراء .و ادلعلم يف ىذا ادلستوى يعتدر دوره إلقاء احلوار حىت يقلده
الدارسون ،إنو رلرد موجو للحديث .يرقب رلراه و يضبط حدوده ،و
يصحح أخطاءه ،ويوجو تيار الفكر فيو

17

 .6خطوات في تعليم مهارة الكالم
ختطيط عملية التعليمية دلهارة الكالم ىو كما يلي :
 .1أن يتعرف ادلتكلّم أوال على نوعية ادلستمعني واىتماماهتم ومستويات
تفكريىم وما حيبون مساعو ،وما اليرغبون يف االستماع إليو
 .2أن حيدد أىداف كالمو ،فقدديا قال العرب إن البالغة ىي مراعة
مقتضى احلال ،وأن لكل مقام ولكل حال مقتضان
 .3أن يكون ادلتكلم قادرا على حتديد زلتوى كالمو أي أن حيدد األفكار
وادلعاين وادلشكالت اليت تريد احلديث منها.

 .11رشدي أمحد طعيمة ،نفس ادلرحع،.ص 168-166
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أن يتم اختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو احلديث ،واختبار
األسلوب ادلناسب للكالم يعتمد على عدة عوامل نوعية األىداف ادلراد
حتقيقا.18

 .11عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان ،إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطيقين بها(،الرياض :فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء
النشر )2011،ص245 .
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