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د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية

امللخ�س

ف الوزن الن�سبي  ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج 
ّ
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعر

�سا�سي، ومنهاج اللغة  ردن، كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ اللغة العربية يف الأ

هداف  �سا�سي، من خالل حتليل جميع الأ العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

بق�سد  املحتوى،  حتليل  اأ�سلوب  الباحثان  ا�ستخدم  وقد  فيها.  الواردة  اخلا�سة  التعليمية 

ت�سخي�س مهارة الكالم، وك�سف جوانبها عن طريق ر�سد معدل تكراراتها، ومواطن الرتكيز 

عليها، �سمن قوائم معدة لهذا الغر�س. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك تباينا كبريا يف تقدير 

وىل  خرى، اإذ احتلت املرتبة الأ الوزن الن�سبي ملهارة الكالم مقارنة مع املهارات اللغوية الأ

من الهتمام، وبفارق ب�سيط عن مهارة الكتابة التي جاءت يف املرتبة الثانية ويف �سوء 

هذه النتائج قدمت الدرا�سة جمموعة من القرتاحات والتو�سيات.

الكلمات املفتاحية: مهارة الكالم، التعبري ال�سفوي، مهارات اللغة العربية، منهاج لغة عربية.
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The Speaking Skill (oral communication) in the Curriculum of Arabic 
Language for the Seventh Grade in Jordan: An Analytical Study

Dr. Akram A. Al Basheer
Faculty of Educational Sciences 

Hashemite University

Abstract

This study aimed at investigating the speaking skill (oral communication( by 
analyzing all teaching objectives included in the curriculum of Arabic language 
for the basic stage of teaching in Jordan. Content analysis technique was used 
as a tool in collecting and analyzing data. Frequencies and percentages of the 
included language skills were computed in classified lists. The results showed 
that considerable weight was given to the speaking skill in comparison with 
other language skills. Thus, relevant recommendations were suggested to 
curricula developers and researchers. 

Key words: speaking skills, oral communication, language skills, teaching Arabic 
language, curriculum of Arabic language.
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املقدمة

وىل بعد   حياته الأ
ّ
يعد الكالم املهارة الثانية من مهارات اللغة التي يكت�سبها الفرد يف �سني

�سوات التي ي�ستمع اإليها، وحماكاتها ليعرب بها عما  مهارة ال�ستماع، اإذ يبداأ الطفل مبناغاة الأ

ي�سعر به، اأو يريده ممن حوله، لي�سل هذا التطور يف املراحل الالحقة، اإىل امتالك القدرة على 

الكالم، بكل ما يتطلبه من مهارات تتالءم مع التطور املتزايد الذي مير به الفرد يف مراحل 

فراد. تعليمه املختلفة، من درا�سة لنظام اللغة وقواعدها، وواقع الت�سال بني الأ

وم�ستوياتهم،  اأعمارهم  اختالف  على  فراد  الأ بني  يقوم  �سفويا  ن�ساطا  ب�سفته  الكالم  اإن 

اإن�سانية، مبا يتيحه للفرد من فر�سة للتفاعل مع كافة جوانب احلياة، والت�سال  يعّد �رشورة 

واإزالة  املختلفة،  النظر  لوجهات  وتقريب  واحلياتية،  الجتماعية  ملطالبه  وتلبية  باجلماعة، 

فراد. وعليه  حواجز اخلوف والتوتر التي تخلقها املواقف احلياتية املختلفة لدى كثري من الأ

�سا�س فيما يدور من نقا�س وحوار ما بني املعلم وطلبته يف غرفة ال�سف،  تعد هذه املهارة الأ

اأنها  املتعلم، مع  التي مير بها  التعليم املختلفة  ا�ستثناء يف مراحل  الدرا�سية دومنا  املواد  جلميع 

اتفق  فقد  لذا  ال�سفوي(؛  )التعبري  اللغوية  الدرو�س  بع�س  ذاتها يف  بحد  مق�سودة  تكون  قد 

  Wilson, 19972000؛ ومناع،  )طعيمة  وتعليمها  اللغة  تعّلم  جمال  الباحثني يف  من  كثري 

Morreale, 2000;( على الهتمام مبهارة الكالم، ملا لها من اأثر يف قدرة الطلبة على التعبري 
ال�سفوي، الذي يعد من اأهم املهارات اللغوية؛ فاملتعلم ينبغي له تعّلم التحّدث مبهارتيه الكالم 

الناجعة  الطريقة  تكون  قد  نها  لأ والكتابة؛  القراءة  مهارات  بتعّلم  يبداأ  اأن  قبل  وال�ستماع، 

والكتابة  القراءة  ميّكنهم من  مما  املهارتني،  والتقدم يف هاتني  النمو  الطلبة على  يف م�ساعدة 

 .(Lindsay & Dockrell, 2002( مبهاراتهما املختلفة

�رشا �سادقا للحكم على املتكلم، وامل�ستوى     وتنبع اأهمية مهارة الكالم يف كونها تعطي موؤ

خرين.  فهام بينه وبني الآ قناع والفهم والإ الثقايف الذي ينتمي اإليه، ف�سال عن اأنها و�سيلته لالإ

اإن الفرد بحاجة اإىل امتالك املهارات املرتبطة بالكالم من حيث القدرة على انتقاء الكلمات 

حتى  والنحوية،  اللغوية  خطاء  الأ وجتنب  �سلوب،  الأ وفنية  العامية،  عن  والبتعاد  املوحية، 

مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية لل�شف

ردن: درا�شة حتليلية �شا�شي يف الأ ال�شابع الأ
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ثر يف �سامعيه. اإن الهتمام مبهارة الكالم كما اأ�سارت موريل  يكون ملا يقوله قيمة ثقافية، توؤ

)Morreale, 2000) �سوف يعود على املتعلم بالنمو والتطور الذاتي، والنجاح يف العمل، 
ولية �سواء اجتماعيا اأو ثقافيا.  وي�سبح اأكرث حتمال للم�سوؤ

اإن عجز الطالب عن التعبري �سفويا عما ي�سعر به اأو يح�سه، �سوف يقلل من قدرته على نقل 

خرين، ف�سال عن احلّد من فر�س تعّلمه وتقدمه الدرا�سي؛ مما يرتتب عليه    اأفكاره واآرائه اإىل الآ

اإخفاق يف مواجهة ما تتطلبه مواقف احلياة املختلفة التي يتعر�س لها، تبعا لعالقاته املتعددة 

اإرباك  ي�ساحبه من  بالنف�س، وما  الثقة  اإىل فقدانه  دي  يوؤ به، مما قد  الذي يحيط  املجتمع  مع 

ثر �سلبا يف منّوه اللغوي و الجتماعي لحقا )اأبو مغلي، 1997؛  واهتزاز ل�سخ�سيته، مما يوؤ

.(Florez, 1999
وىل من التحاقهم بدرب  وعليه، فاإن تدريب النا�سئة على التعبري ال�سفوي منذ املرحلة الأ

درا�سية  مراحل  اأم يف  طفال  الأ وريا�س  احل�سانة  دور  ذلك يف  اأكان  �سواء  والتعليم،  التعّلم 

اجلامعة  اأو  املدر�سة  تتولها  التي  الظروف  طبيعة  تقت�سيها  تربوية  �رشورة  اأ�سبح  متقدمة، 

 عمره، يف �سبيل 
ّ
لحقا، ب�سفتيهما املكانني اللذين مي�سي فيهما املتعلم  فرتة مهمة من �سني

 1978 العابدين،  1981؛ زين  اأكادمييا وم�سلكيا للحياة )يون�س، والناقة، وخاطر  اإعداده 

ال�سفوي، �سوف  التعبري  يتطلبها  التي  للمهارات  الطلبة  امتالك  اإن   .  );Morreale، 2000(

مينحهم العفوية والنطالق والندفاع غري املقيد فيما يعربون عنه، مما قد يجعلهم اأكرث خمالطة 

للغة يف اأبنيتها وتراكيبها واألفاظها.

اإن عدم اإتاحة الفر�سة، وخلق البيئة املواتية للطلبة لكي يعربوا عما يجي�س يف �سدورهم 

خر موقع القبول والر�سا، اأ�سبح  من معاٍن تعرب عن م�ساعرهم واأحا�سي�سهم تعبريا يقع من الآ

نف�سهم  مهمال يف كثري من مواقف التعليم والتعلم يف الدر�س اللغوي، يف ظل اإيثار املعلمني لأ

تتطلبها  التي  التعبريية  مهاراتهم  يطّوروا  اأن  من  للمتعلمني  ي�سمح  ل  مبا  الكالم،  بنوا�سي 

 (Wilson, 1997; Riley, Burrell, & McCallum, 2004( املختلفة  احلياة  مواقف 

خرين، اأو اخل�سية من الوقوع يف اخلطاأ اأثناء الكالم، ل زالت  فاخلجل واخلوف من مواجهة الآ

ف�ساح عما يجول يف  من العوائق املنيعة التي تقف يف وجه الطلبة، اإذا ما اأرادوا الكالم اأو الإ

خواطرهم جتاه م�ساألة ما.

الكالم  ملهارات  واإهماًل  تغييبا  يجد  العربي،  عاملنا  يف  اللغوي  الدر�س  لواقع  املتاأمل  اإن 

)التعبري ال�سفوي(، والتدريب عليها، مقارنة مع غريها من املهارات اللغوية كالقراءة والكتابة، 

التعبري ال�سفوي؛ فال زال  التي يتطلبها  اإذ تفتقر هذه الدرو�س تدريب الطلبة على املهارات 

العتقاد لدى الكثري من معّدي املناهج ووا�سعيها يف العديد من البالد العربية، باأن مهارة 

ن يفرد لها م�ساحة وا�سعة يف املناهج  الكالم وما يرتبط بها من مهارات، لي�ست بحاجة لأ

املقررة، اإذ تكت�سب ب�سكل تلقائي تبعا للمواقف التي مير بها الفرد يف حياته، ف�سال عن اأن 
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خرى كالقراءة والتعبري الكتابي وما يتبعهما من مناق�سات وحوار واأ�سئلة 240 الدرو�س اللغوية الأ

يجيب عنها الطلبة رمبا ت�سّد احلاجة – من وجهة نظرهم- عن و�سع منهاج خا�س لتدري�س 

هذه املهارة )يون�س واآخرون، 1981؛ ال�سيد، 1988؛ طعيمة ومناع، 2000(.

اإن �سعف الطلبة يف مهارة الكالم كما اأ�سار اإليه كثري من الرتبويني )وايل، 1998؛ طعيمة 

 Riley, Burrell, & McCallum, 1997؛  ع�رش،  1988؛  مدكور،  2000؛  ومناع، 

Zhang ,2004 & ) رمبا يعود اإىل تكليف الطلبة التحدث يف مو�سوعات ل متّت اإىل واقعهم 
جنبية  الأ العامية والف�سيحة من جهة، والعربية واللغات  اللغة ما بني  ازدواجية  ب�سلة، واإىل 

عن  املهارة  هذه  وعزل  الطلبة،  لدى  اللغوي  املح�سول  وقلة  اأخرى،  جهة  من  جنليزية  كالإ

هذا  خرى،  الأ اللغة  درو�س  يف  �سليم  ب�سكل  بتوظيفها  ي�سمح  ل  مبا  اللغوية  املهارات  باقي 

عدم  يف  تتمثل  التي  املعلمني،  من  كثري  ينتهجها  التي  التعبري  تدري�س  طرق  عقم  عن  ف�سال 

يف  النطالق  على  وت�سجيعهم  الف�سيحة،  با�ستخدام  الكالم  على  الطلبة  بتدريب  الهتمام 

الكالم، والتعبري عن اأنف�سهم بحرية، يف ظل تركيزهم على النمط الكتابي من التعبري ب�سقيه 

�رشة العربية يف كثري من اأمناطها تربي اأطفالها على جتنب احلديث  بداعي. اإن الأ الوظيفي والإ

خرين اأو م�ساركتهم به، والكتفاء بال�سمت، حر�سا منها على اأبنائها من الوقوع يف  اإىل الآ

اخلطاأ، وفهما منافيا للحكمة القائلة »اإذا كان الكالم من ف�سة،  فال�سكوت من ذهب«.

باأن ي�سجعهم على  املعلم، كفيل  اإىل  الطلبة  فيه  يرتاح  الثقة والطمئنان  اإن خلق جّو من 

دلء مبا يختلج يف �سدورهم  خرين اإىل امل�ساهمة يف احلديث، والإ الكالم، ت�سجيعا قد يدفع الآ

منه. لذا ينبغي للمعلم اأن يدفع الطلبة لكي يقدموا اأفكارهم وخرباتهم حول مو�سوع التعّلم 

بحرية، واملهّم هنا لي�س الكتفاء باأن يتكّلم الطلبة دومنا الوقوع يف اأخطاء يف النحو اأو اللغة، 

وملاذا، ويف   يتكلمون  متى  الطلبة  يعي  اأن  بل  ال�سحيحة،  من خمارجها  احلروف  اإخراج  اأو 

اأي �سكل يجب اأن يكون كالمهم؛ فللكالم مهاراته اخلا�سة التي تختلف عن بقية املهارات 

.(Cohen, 1996 Florez, 1999( خرى اللغوية الأ

عديدة،  للطلبة  اإك�سابها  اإىل  ي�سعى  اأن  للمعّلم  ينبغي  التي  ال�سفوي  التعبري  مهارات  اإن 

اأ�سار العديد من الباحثني )يون�س، والناقة، وخاطر، 1981؛ الناقة، 2002( اإىل هذه  فقد 

املهارات، التي ميكن اإجمالها يف اجلوانب اخلم�سة التالية:

فكار الرئي�سة املحددة، واملبتكرة،  1- اجلانب الفكري: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف الأ

واملتوالدة، واملت�سل�سلة، واملرتابطة، والوا�سحة، واملتنوعة، واملمتعة.

2- اجلانب اللغوي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف ا�ستخدام الف�سيحة، والرتاكيب اللغوية 

ال�سحيحة، والكلمات املوحية، واجلمل املبا�رشة، واملرّكزة، واملتنوعة، والوا�سحة، وال�سبط 

النحوي ال�سليم.

3- اجلانب ال�سوتي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف و�سوح ال�سوت، واإخراج احلروف 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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من خمارجها ال�سحيحة، ومالءمة طبقة ال�سوت للمعنى، ونطق الكلمات بعناية، والوقوف 

بال�سوت الوقفة ال�سحيحة، والتحدث ب�رشعة منا�سبة.     

املعنى،  تقّوي  التي  الوجه  تعبريات  يف  اجلانب  هذا  مهارات  تتمثل  امللمحي:  اجلانب   -4

واإ�رشاك حركات اجل�سم، ومتثل املعاين وجت�سمها، والنظر يف اأعني امل�ستمعني.

لقائي: تتمثل مهارات هذا اجلانب يف اإثارة امل�ستمعني وا�ستمالتهم،  5- اجلانب التفاعلي الإ

بعناية  وال�ستماع  والرتكيز،  يجاز  والإ مرئية،  بو�سائل  احلديث  واإثراء  امل�ستمعني،  واحرتام 

راء امل�ستمعني، وتوجيه احلديث يف �سوء املتغريات، وترك انطباعات �سارة لدى امل�ستمعني،  لآ

وختم احلديث ب�سورة مريحة.

على  العربية  اللغة  يف  ال�سفوي  التعبري  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  يخ�س  فيما  اأما 

تناولت  التي  الدرا�سات  من  قي�ست مع غريها  ما  اإذا  قليلة  فتعد  والعربي،  املحلي  امل�ستويني 

-على  الباحثني  فاهتمام  والوظيفي.  بداعي  الإ ب�سكليه  )الكتابي(  التعبري  من  خر  الآ النمط 

بالتعبري الكتابي وحتديد جمالته، وكيفية  ما يبدو- قد ان�سّب على درا�سة املهارات اخلا�سة 

ودرا�سة   ،)2002( والنا�رش  ن�سيب  درا�سة  و   ،)1986( �سحاته  درا�سة  يف  كما  تنميتها، 

ال�رشعة وحممد )2004(؛ اأو تقومي م�ستويات الطلبة يف الكتابة التعبريية كما يف درا�سة ن�رش 

التعبري  مهارات  تعّلم  تعيق  التي  العوامل  حتديد  اأو   ،)1995( اإبراهيم  ودرا�سة   ،)1995(

الكتابي كما يف درا�سة املال و املطاوعة )1997(.

دب الرتبوي ال�سابق الذي تناول مهارة التعبري ال�سفوي، درا�سة  ففي اجلانب العربي من الأ

لعاب اللغوية  ال�سويركي )2004( التي هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام برنامج قائم على الأ

�سا�سي يف  الأ الرابع  ال�سف  طلبة  لدى  ال�سفوي  التعبري  اللغوية، ومهارات  مناط  الأ تنمية  يف 

مناط اللغوية ومهارات  ردن. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك عالقة اإيجابية بني اكت�ساب الأ الأ

لعاب اللغوية التي ت�سمنها الربنامج - مبا يحتويه من مواقف مثرية  التعبري ال�سفوي؛ اإذ كان لالأ

دراك والتخيل والبتكار وال�سعور  وم�سوقة - اأثر يف قدرة الطلبة على الرتكيز والنتباه والإ

باحلرية والثقة والقدرة على العمل، مما �سجعهم على امل�ساركة يف التعبري دون خجل اأو خوف 

اإىل  الكلباين )1997( فهدفت  اأما درا�سة  ال�سفوي.  التعبري  اأو تردد، مما منا لديهم مهارات 

عدادية يف �سلطنة عمان. وقد اأ�سارت  تقومي مهارات التعبري ال�سفوي لدى طالبات املرحلة الإ

التعبري  اخلا�سة مبجالت  املهارات  الدرا�سة يف  عينة  الطالبات يف  م�ستوى  تدين  اإىل  النتائج 

ال�سفوي التالية: قراءة ال�سور والر�سوم، �رشد الق�س�س واحلكايات، اإكمال الق�س�س ال�سفوية، 

التعليمات  اإلقاء  بالهاتف،  واحلديث  التهنئة  املناظرة،  املناق�سة،  اخلطابة،  واحلوار،  املحادثة 

فراد، والعتذار والو�سف. اأما عليان )1988( فقد هدفت  والتوجيهات، التعارف بني الأ

درا�سته اإىل بناء برنامج عالجي لتنمية مهارات التعبري ال�سفوي الوظيفي لدى طلبة ال�سفني 

�سا�سي يف جمهورية م�رش العربية. وقد حدد الباحث  اخلام�س وال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ
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واملحادثة،  �رشدها،  بعد  الق�س�س  عن  ال�سفوي  والتعبري  ال�سور،  عن  ال�سفوي  التعبري  على: 

واملناق�سة، واخلطابة، والكلمات، واإدارة الجتماعات. وقد اأ�سارت النتائج اإىل اأن كال من 

واأن  ال�سفوي،  التعبري  مهارات  يف  �سعوبات  من  يعانون  وال�ساد�س  اخلام�س  ال�سفني  طلبة 

اإيجابي يف زيادة عدد الكلمات  تاأثري  له  الربنامج العالجي الذي ا�ستخدم يف الدرا�سة كان 

اإ�سهام الربنامج يف تخل�س الطلبة من  واجلمل والفقرات التي ا�ستخدمها الطلبة، ف�سال عن 

ال�سعوبات التي واجهوها يف التعبري ال�سفوي.

العديد  اأجريت  اإذ  خمتلفا،  يبدو  مر  فالأ الرتبوي،  دب  الأ من  خر  الآ اجلانب  على  اأما 

فدرا�سة  التعبريية.  الطلبة  قدرات  يف  وتاأثريها  الكالم  مهارة  تناولت  التي  الدرا�سات  من 

)Lerstrom, 1990) كما وردت يف )Wilson, 1997)، اأ�سارت اإىل اأن 75% من معلمي 
اأية تعليمات خا�سة  املرحلة البتدائية الدنيا الذين ا�سرتكوا يف الدرا�سة، مل يقدموا لطلبتهم 

حول كيف يتكلمون داخل غرفة ال�سف، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن كثريا من املعلمني قد 

اأهملوا يف تدري�سهم مهارات التعبري ال�سفوي يف ظل تركيزهم على مهارات القراءة والكتابة. 

اأما درا�سة هيوك�س )Hughes, 1994 ) التي هدفت اإىل تعرف اأهم ال�سعوبات التي يواجهها 

اأن �سعف  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  فقد  الكالم،  باملدر�سة يف جمال مهارة  التحاقهم  الطلبة عند 

اأو تف�سريات للكالم الذي  الطلبة يف هذه املهارة متثل يف عدم قدرتهم على تقدمي تربيرات 

لديهم،  اللغوي  املح�سول  �سئلة، ووجود �سعف يف  الأ يقولونه، وعدم قدرتهم على طرح 

بالتعبري بجمل  اأثر على قدرتهم  للعامية يف كالمهم، مما  ال�سلبي  التاأثري  النتائج  اأظهرت  كما 

كرث  كاملة عما يريدون. اأما موريال )Morreale, 2000)، فاأ�سارت يف درا�ستها امل�سحية لأ

من )100( مقالة وتعليق نادت بالهتمام مبهارات الت�سال، اإىل اأن املربر املنطقي ل�رشورة 

طفال حتى املرحلة الثانوية،  وجود منهاج خا�س لتعليم مهارات الت�سال من مرحلة ريا�س الأ

يتمثل يف اأن مهارة التعبري ال�سفوي تعد اأمرا �رشوريا يف التعليم الذي يقدم للطلبة يف جميع 

املو�سوعات الدرا�سية، وهو مهارة اأ�سا�سية يجب على كل طالب اأن يتقنها من اأجل النجاح 

وال�ستمرار والتقدم. اأما رمانثن وبرننج )Ramanthan & Bruning, 2002)، فقد اأ�سارا 

اإىل  ال�سف، وهذا عائد  اهتماما كبريا يف غرفة  تلقيا  ال�ستماع والكالم مل  اأن مهارات  اإىل 

جمموعة من العوائق منها عدد الطلبة الكبري يف غرفة ال�سف، وامل�ستوى التعليمي للوالدين، 

كرب على قيا�س قدرات الطلبة  والختبارات التي ل تقي�س مهارات الكالم، يف ظل تركيزها الأ

يف القراءة والكتابة.

)Riley, Burrell, & McCallum, 2004 ) التي بحثت يف  اأما درا�سة رينلي واآخرين 

التحاقهم  من  وىل  الأ ال�سنوات  يف  طفال  لالأ واأهميتها  ال�سفوي،  والت�سال  الكالم  مهارة 

هذه  يف  طّور  الذي  الربنامج  يف  ا�سرتكوا  الذين  الطلبة  اأن  اإىل  نتائجها  فاأ�سارت  باملدر�سة. 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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الدرا�سة لتح�سني قدرات الطلبة يف مهارة الكالم والت�سال ال�سفوي، قد كان له اأثر اإيجابي 

ثر قد امتد  اأن هذا الأ اإىل  النتائج  اأ�سارت  يف تنمية مهارات ال�ستماع والكالم لديهم، كما 

لي�سمل اأي�سا املعلمني الذين ا�سرتكوا يف هذا الربنامج، مما �ساهم يف تطورهم املهني.

م�شكلة الدرا�شة

ديها املعلم،  مبا اأن مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( تعد اأ�سا�سا يف جميع الدرو�س التي يوؤ

اإذ يعول عليها كثريا يف التوا�سل ال�سفوي بينه وبني الطلبة، مل جتَر درا�سات علمية تك�سف 

التي  ربع  الأ اللغوية  املهارات  اإحدى  ب�سفتها  املهارة،  هذه  به  حظيت  الذي  الرتكيز  مقدار 

�سا�سية من تعليمهم. فمعظم  ي�سعى منهاج اللغة العربية اإىل تنميتها لدى الطلبة يف املرحلة الأ

لحقا  اعتمدتها  التي  العربية،  للغة  اجلديدة  املناهج  على  اأجريت  التي  ال�سابقة،  الدرا�سات 

متر التطوير الرتبوي العام �سنة 1987، تناولت يف  ردن، اإثر موؤ وزارة الرتبية والتعليم يف الأ

هداف التي و�سعت من  جمملها هذه املناهج بالتحليل والتقومي، للتاأكد من مدى مواءمتها لالأ

اأجلها، �سواء من وجهة نظر املعلمني اأو امل�رشفني اأو الطلبة الذين يدر�سونها )اخلمو�س،1994؛ 

لغوية  مهارة  على  تركيز  دومنا  مقدادي،1997(،  1995؛  �سطناوي،  1994؛  ال�ساطر، 

بعينها – كال�ستماع اأو القراءة مثاًل - كما وردت يف الكتاب املدر�سي، اأو اأدلة املعلمني، اأو 

�سا�سي والثانوي. وعليه تاأتي  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة  يف مرحلتي التعليم الأ

من  الثانية  اللغوية  املهارة  ب�سفتها  الكالم،  مهارة  تناول  يف  وجديتها  الدرا�سة،  هذه  اأهمية 

مهارات اللغة التي يكت�سبها الطلبة، والتي ي�سعى منهاج اللغة العربية اإىل تنميتها لديهم.

اأهداف الدرا�شة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل:

ردن،  1- تعّرف الوزن الن�سبي ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج اللغة العربية يف الأ

�سا�سي، ومنهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة  كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ

هداف التعليمية اخلا�سة الواردة فيها. �سا�سي من خالل حتليل جميع الأ يف مرحلة التعليم الأ

2- حتديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( الواردة يف منهاج اللغة العربية 

�سا�سي. ل�سفوف احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ

اأ�شئلة الدرا�شة

�سا�سية  الأ املرحلة  من  الثانية  احللقة  ل�سفوف  العربية  اللغة  منهاج  راعى  مدى  اأي  اإىل   -1

القراءة،  )ال�ستماع،  خرى  الأ اللغوية  املهارات  ال�سفوي( مقارنة مع  )التعبري  الكالم  مهارة 

الكتابة(؟
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العربية 244 اللغة  منهاج  يف  الواردة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  املهارات  ما   -2

�سا�سي؟ لل�سف ال�سابع من مرحلة التعليم الأ

اأهمية الدرا�شة

دي اإىل : تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة يف اأن نتائجها �ستوؤ

1. اإعطاء �سورة �سادقة وحقيقية عن واقع مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( يف منهاج اللغة 

�سا�سي. �سا�سي اإىل ال�سابع الأ العربية لل�سفوف من اخلام�س الأ

2. حتديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( التي ي�سعى منهاج اللغة العربية 

اإىل تنميتها لدى الطلبة.

الكتابة،  )القراءة،  اللغوية  املهارات  ببقية  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مهارة  ارتباط  3. مدى 

الكالم(.

4. اقرتاح اأفكار جديدة ت�ساعد املعلمني يف تدري�س مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي(.

 حمددات الدرا�شة

التعليمية اخلا�سة بكل وحدة درا�سية  هداف  الدرا�سة احلالية على حتليل جميع الأ تقت�رش 

يف  الواردة  هداف  الأ اإىل  �سافة  بالإ �سا�سي،  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  يف  وردت  كما 

الثانية  باحللقة  اخلا�سة  �سا�سي  الأ التعليم  العري�سة يف مرحلة  العربية، وخطوطه  اللغة  منهاج 

ربع: الكالم  هداف من تنمية للمهارات اللغوية الأ من هذه املرحلة، وبيان ما تت�سمنه هذه الأ

وال�ستماع والقراءة والكتابة.

منهجية الدرا�شة واإجراءاتها:

منهج الدرا�شة

وهو  اأ�ساليبه  من  اأ�سلوب  با�ستخدام  وذلك  الو�سفي،  املنهج  احلالية  الدرا�سة  اعتمدت 

هداف التعليمية الواردة  اأ�سلوب حتليل املحتوى )Content Analysis)، حيث �سيتم حتليل الأ

املهارات  تت�سمن  حتليل،  وحدة  ب�سفتها  �سا�سي  الأ ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  يف 

هداف التعليمية الواردة  اللغوية املراد تدري�سها للطلبة. لذا �سيقوم الباحثان بتحليل جميع الأ

هداف التعليمية الواردة يف منهاج  يف دليل املعلم )Teacher,s guide)، ف�ساًل عن حتليل الأ

الثانية من هذه  �سا�سي اخلا�س باحللقة  الأ التعليم  العري�سة يف مرحلة  العربية وخطوطه  اللغة 

املرحلة، بق�سد ت�سخي�س مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي(، وك�سف جوانبها عن طريق ر�سد 

معدل تكراراتها ومواطن الرتكيز عليها، �سمن قوائم معدة لهذا الغر�س. 

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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جمتمع الدرا�شة 

هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم اخلا�سة باللغة  ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على جميع الأ

العربية لل�سف ال�سابع التي اعتمدت من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف جميع مدار�س اململكة 

�سافة اإىل )105( اأهداف  ردنية الها�سمية �سنة 1995 والبالغ عددها )580( هدفا، بالإ الأ

�سمن  وردت  كما  �سا�سي  الأ التعليم  من  ال�سابع(  )اخلام�س-  الثانية  باحللقة  خا�سة  تعليمة 

ردن. �سا�سي يف الأ منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

جمع البيانات وحتليلها

هداف التعليمية الواردة يف جمتمع الدرا�سة،  1- قام الباحثان بقراءة فاح�سة دقيقة جلميع الأ

لهذا  املعّدة  القوائم  �سمن  ور�سدها  حتليلها،  بق�سد  وذلك  هدفا؛   )685( عددها  البالغ 

الغر�س.

هداف التعليمية اخلا�سة  2- اأعّد الباحثان بطاقات خا�سة للتحليل، تت�سمن ر�سد جميع الأ

�سافة اإىل تلك الواردة  بكل وحدة درا�سية، كما وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع، بالإ

�سا�سي، وت�سنيف كل هدف  يف منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

فردي املهارة يف فئة التحليل التي يت�سمنها من ا�ستماع، اأو قراءة، اأو كالم، اأو كتابة، اأو ثنائي 

هداف التي تت�سمن اأكرث من مهارة لغوية واحدة �سمن الهدف الواحد، التي �سعى  املهارة لالأ

�سا�سي،  ردن اإىل تنميتها لدى طلبة ال�سابع الأ منهاج اللغة العربية ل�سفوف احللقة الثانية يف الأ

ربع، وح�ساب عددها يف كل  وذلك لر�سد التكرارات اخلا�سة بكل مهارة من املهارات الأ

وحدة درا�سية كما وردت يف جمتمع الدرا�سة، ومن ثم ح�ساب عددها ون�سبها املئوية.

3- للتاأكد من �سدق التحليل وثباته قام الباحثان بعر�س عينة من نتائج التحليل ) بحدود 

اأربعة من املخت�سني الرتبويني يف جمال تدري�س اللغة العربية  10% من جمتمع الدرا�سة( على 

وطلب  والتدري�س،  املناهج  يف  واملاج�ستري  الدكتوراه  درجتي  يحملون  ممن  املناهج  وحتليل 

منهم اإبداء الراأي مبا مّت حتليله وفق النموذج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة، وهل طريقة التحليل 

ن�سبة التفاق  اأم ل؟ وقد بلغت  بال�سكل املطلوب  الدرا�سة قد نفّذت   اّتبعت يف هذه  التي 

بينهم على �سالمة التحليل %94.

4- ا�ستعان الباحثان باثنني من م�ساعدي البحث والتدري�س من حملة درجة املاج�ستري، ممن 

در�سوا م�ساقات مناهج البحث وتخطيط املناهج وتقوميها، وذلك بعد اأن مّت تدريبهما على 

هداف اخلا�سة  جراءات املتبعة يف عملية التحليل من خالل قيام الباحثني بتحليل جميع الأ الإ

باإحدى الوحدات الدرا�سية الواردة يف جمتمع الدرا�سة وفق البطاقات املعدة للتحليل، وطلب 

هداف اخلا�سة بوحدة درا�سية اأخرى  من م�ساعدي البحث والتدري�س اأن يقوما بتحليل الأ

من جمتمع الدرا�سة؛ وذلك لالطمئنان والتاأكد من قدرتهما على اإجراء عملية التحليل.
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هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم لوحدتني 246 5- قام الباحثان وم�ساعدا البحث بتحليل الأ

هداف )61( هدفا  الأ بلغ عدد  الدرا�سة، وقد  اختيارهما ع�سوائيا من جمتمع  مّت  درا�سيتني، 

الثالثة  توزعت كما يلي: الوحدة الرابعة )ال�سو�ساء( وا�ستملت على )33( هدفا، الوحدة 

ع�رشة )من ذكريات املا�سي( وا�ستملت على )38( هدفا.

قام  ثم  م�ستقل،  ب�سكل  هداف  الأ هذه  البحث  وم�ساعدي  الباحثني  من  كل  حلل  وقد 

الباحث با�ستخدام الن�سبة املئوية لالتفاق بينه وبني م�ساعدي البحث وفق املعادلة التي و�سعها 

الن�سبة املئوية لالتفاق بني  Wilson, 1997)). وقد بلغت  اإليه يف   )Cooper) امل�سار  كوبر 

ول 94%، يف حني بلغت هذه الن�سبة 91% مع م�ساعد البحث  الباحثني وم�ساعد البحث الأ

الثاين، وهذه ن�سب عالية، تدل على توّفر درجة عالية من الثبات يف التحليل.

نتائج الدرا�شة

ول النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأ

ال على “اإىل اأي مدى راعى منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع من املرحلة  ن�س هذا ال�سوؤ

خرى )ال�ستماع،  �سا�سية مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( مقارنة مع املهارات اللغوية الأ الأ

القراءة، الكتابة(.

بكل  اخلا�سة  التعليمية  هداف  الأ جميع  بتحليل  الباحثان  قام  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  لالإ

�سافة اإىل تلك الواردة  وحدة درا�سية كما وردت يف دليل املعلم املعلمني لل�سف ال�سابع، بالإ

فئة  يف  ور�سدها  �سا�سي،  الأ التعليم  مرحلة  يف  العري�سة  وخطوطه  العربية  اللغة  منهاج  يف 

التي  للنتائج  يلي عر�س  وفيما  املئوية.  ون�سبها  تكراراتها  يت�سمنها، وح�ساب  التي  التحليل 

تو�سلت اإليها الدرا�سة:

�سا�سي: 1- ال�سف ال�سابع الأ

�سا�سي، التي مت حتليلها  هداف التعليمية الواردة يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ بلغ عدد الأ

يف هذه الدرا�سة )580( هدفا، منها )351( هدفا يت�سمن تنمية مهارة لغوية واحدة يف كل 

هدف، و )229( هدفا ثنائي املهارة يت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية واحدة يف الهدف 

الواحد. وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )1(

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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اجلدول رقم )1(

�شا�شي هداف اأحادية املهارة الواردة يف دليل املعلم لل�شف ال�شابع  الأ توزيع الأ

ح�شب املهارات اللغوية التي تنميها

املجموعكالمكتابةقراءةا�ستماعا�سم الوحدةالرقم

�سراء1-  وىل: اآيات من �سورة االإ 258950الوحدة االأ

2510744الوحدة الثانية : من اأحاديث الر�سول2- 

267839الوحدة الثالثة : جابر عرثات الكرام3- 

336833الوحدة الرابعة: ال�سو�ساء4- 

355630الوحدة اخلام�سة: طرائف ونوادر5- 

256525الوحدة ال�ساد�سة: جامعة موؤتة6- 

138730الوحدة ال�سابعة: التعاون »مملكة النحل«7- 

147829الوحدة الثامنة: جر�س8- 

448733الوحدة التا�سعة: م�سرحية دولة الع�سافري9- 

2461039الوحدة العا�سرة: غزوة بدر الكربى10- 

126524الوحدة احلادية ع�سرة: فل�سطني العزيزة11- 

235427الوحدة الثانية ع�سرة: من كتاب كليلة ودمنة12- 

257938الوحدة الثالثة ع�سرة: من ذكريات املا�سي13- 

165728الوحدة الرابعة ع�سرة: موؤ�س�سة اآل البيت14- 

 -15
الوحدة اخلام�سة ع�سرة: النه�سة ال�سناعية 

احلديثة
157628

 -16
الوحدة ال�ساد�سة ع�سرة: �سفية بنت 

عبداملطلب 
248633

 -17
الوحدة ال�سابعة ع�سرة: م�سوؤوليات ال�سباب 

وحتديات الع�سر
135724

126526الوحدة الثامنة ع�سرة: الوقت اأثمن ثروة18- 

3374120124351املجموع

100%3,35%2,34%1,21%4,9%الن�سبة املئوية

الكالم، احتلت  تنمية مهارة  التي راعت  التعليمية  هداف  الأ اأن  يظهر اجلدول رقم )1( 

 ،)%3،35 ( ن�سبته  مبا  ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  معّدي  اهتمام  من  وىل  الأ املرتبة 

وبفارق ب�سيط عن مهارة الكتابة التي حلت باملرتبة الثانية بن�سبة قدرها )2،34%(، والقراءة 

خرية من الهتمام. اأما فيما يخ�س  باملرتبة الثالثة، يف حني جاءت مهارة ال�ستماع يف املرتبة الأ

�سا�سي  هداف التعليمية ثنائية املهارة، التي وردت يف دليل املعلم لل�سف ال�سابع الأ توزيع الأ

ح�سب املهارات اللغوية التي تنميها، فاجلدول التايل رقم )2( يو�سح ذلك
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اجلدول رقم )2(248

هداف ثنائية املهارة التي وردت يف دليل املعلم لل�شف ال�شابع توزيع الأ

�شا�شي, ح�شب املهارات اللغوية التي تنميها الأ

املجموعقراءة +كتابةكالم + كتابةكالم +قراءةكالم+ ا�ستماعا�سم الوحدةالرقم

�سراء1-  وىل: اآيات من �سورة االإ 01113226الوحدة االأ

0109120الوحدة الثانية: من اأحاديث الر�سول2- 

069116الوحدة الثالثة: جابر عرثات الكرام3- 

246113الوحدة الرابعة: ال�سو�ساء4- 

082111الوحدة اخلام�سة: طرائف ونوادر5- 

04217الوحدة ال�ساد�سة: جامعة موؤتة6- 

081211الوحدة ال�سابعة: التعاون »مملكة النحل«7- 

06309الوحدة الثامنة: جر�س8- 

 -9
الوحدة التا�سعة: م�سرحية دولة 

الع�سافري
334010

0611017الوحدة العا�سرة: غزوة بدر الكربى10- 

 -11
الوحدة احلادية ع�سرة: فل�سطني 

العزيزة
037010

 -12
الوحدة الثانية ع�سرة: من كتاب كليلة 

ودمنة
067013

 -13
الوحدة الثالثة ع�سرة: من ذكريات 

املا�سي
076215

 -14
الوحدة الرابعة ع�سرة: موؤ�س�سة اآل 

البيت
05319

 -15
الوحدة اخلام�سة ع�سرة: النه�سة 

ال�سناعية احلديثة
02529

 -16
الوحدة ال�ساد�سة ع�سرة: �سفية بنت 

عبداملطلب
076013

 -17
الوحدة ال�سابعة ع�سرة: م�سوؤوليات 

ال�سباب 
03508

028212الوحدة الثامنة ع�سرة: الوقت اأثمن ثروة18- 

510110716229املجموع

%2٫18%44٫1%46٫7%6٫99%100

لل�سف  املعلم  دليل  يف  الواردة  املهارة  ثنائية  هداف  الأ اأن   )2( رقم  اجلدول  من  يت�سح 

مهارة  احتلت  حني  ففي  متفاوتة،  بن�سب  ربع  الأ اللغوية  املهارات  تنمية  راعت  قد  ال�سابع 

هداف اأحادية  وىل من اهتمام معّدي منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع يف الأ الكالم املرتبة الأ

املهارة، جاءت مهارتا الكالم وال�ستماع اللتني ت�سكالن طريف احلوار )متكلم وم�ستمع( يف 

هداف  خرية من الهتمام، حيث حظيت فقط مبا ن�سبته )2٫18%( من جمموع الأ املرتبة الأ

التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية واحدة  يف الهدف الواحد. وهذه النتيجة  ت�سري اإ�سارة 

همية الالزمة  �سا�سي يف اإعطاء الأ وا�سحة  اإىل تق�سري منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع الأ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية



20
08

  
و

ي
ون

ي
  
2  

د 
د

ع
ال

  
د 9

ل
ج

مل
ا

249

جملة العلوم الرتبوية والنفي�سة

كرث ا�ستخداما يف حياة الفرد كما اأ�سارت بع�س الدرا�سات  لهاتني املهارتني معا ب�سفتهما الأ

ال�سابقة. يف حني حظيت مهارة الكالم بن�سب عالية مع مهارتي القراءة والكتابة )%44٫1( 

ال�سفوي  التعبري  مهارات  بني  الوثيق  لالرتباط  متوقعا  يعد  وهذا  التوايل.  على   )46٫7( و 

ديها الطلبة �سواء يف ح�س�س القراءة اأم يف ح�س�س التعبري  ومهارات القراءة اجلهرية التي يوؤ

الكتابي، وما تتطلبه من قراءة الطلبة اأمام زمالئهم للمو�سوعات التي كتبوها من اإن�سائهم.

�سا�سي: 2- منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

العري�سة يف  العربية وخطوطه  اللغة  منهاج  التي وردت يف  التعليمية  هداف  الأ بلغ عدد 

�سا�سي، التي مت حتليلها  �سا�سي، اخلا�سة باحللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ مرحلة التعليم الأ

ح�سب املهارات اللغوية التي تنميها )105( اأهداف، منها )59( هدفا يت�سمن تنمية مهارة 

لغوية واحدة يف كل هدف، و )46( هدفا ثنائي املهارة  يت�سمن تنمية اأكرث من مهارة لغوية 

واحدة يف الهدف الواحد. وقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )3(

اجلدول رقم )3(

هداف اأحادية املهارة الواردة يف اخلطوط العري�شة ملنهاج اللغة العربية توزيع الأ

املجموعكالمكتابةقراءةا�ستماعاملو�سوعالرقم

-1
ول : اأهداف مواد اللغة العربية اخلا�سة  اخلط العري�س االأ

وحمتواها يف احللقة الثانية 
010101232

-2
اخلط العري�س الثاين: اأهداف تدري�س مبحث اللغة العربية 

�سا�سي يف مرحلة التعليم االأ
166518

-3
هداف العامة لتدري�س اللغة العربية يف مرحلة التعليم   االأ

�سا�سي االأ
04419

120201859 املجموع

%69,1%9,33%9,33%5,30%100

يف  وردت  التي  الثانية،  باحللقة  اخلا�سة  التعليمية  هداف  الأ اأن   )3( رقم  اجلدول  يظهر 

�سا�سي، قد راعت تنمية مهارة  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

الكالم ب�سكل وا�سح، اإذ احتلت املرتبة الثالثة من اهتمام معّدي منهاج اللغة العربية لل�سف 

ال�سابع مبا ن�سبته )5٫30%( وبفارق ب�سيط عن مهارتي القراءة والكتابة اللتني حلتا  باملرتبة 

هداف التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة  وىل بن�سبة قدرها )9٫33%(. اأما فيما يخ�س الأ الأ

لغوية واحدة يف الهدف الواحد، فاجلدول رقم )4( يو�سح ذلك
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اجلدول رقم )4(250

هداف ثنائية املهارة الواردة يف اخلطوط العري�شة ملنهاج اللغة العربية توزيع الأ

املو�سوعالرقم
كالم + 

ا�ستماع

ا�ستماع 

+قراءة

كالم + 

قراءة

كالم + 

كتابة

كتابة 

+قراءة
املجموع

-1

ول: اأهداف مواد اللغة  اخلط العري�س االأ

العربية اخلا�سة وحمتواها يف احللقة 

الثانية 

211316133

-2

اخلط العري�س الثاين: اأهداف تدري�س 

مبحث اللغة العربية يف مرحلة التعليم 

�سا�سي االأ

006107

-3
هداف العامة لتدري�س اللغة العربية يف   االأ

�سا�سي مرحلة التعليم االأ
020406

 املجموع

الن�سبة املئوية

231921146

%35,4%52,6%41٫30%45٫65%2٫17%100

اللغة  الواردة يف منهاج  املهارة  ثنائية  هداف  اأن ن�سب توزيع الأ يظهر اجلدول رقم )4( 

يف  �سابقتها  عن  كثريا  تختلف  ل  �سا�سي،  الأ التعليم  مرحلة  يف  العري�سة  وخطوطه  العربية 

هداف  قل من بني الأ جدول رقم )2(، اإذ ح�سلت مهارتا الكالم وال�ستماع على املرتبة الأ

التي تنمي اأكرث من مهارة واحدة يف الهدف الواحد، بن�سبة )35٫4%(. وهذه الن�سبة تظل 

اإذ  والكتابة  القراءة  مهارتي  مع  الكالم  مهارة  به  حظيت  مبا  قورنت  ما  اإذا  جدا  منخف�سة 

اإىل  اأن تعزى  النتيجة ميكن  التوايل. وهذه  حظيتا مبا ن�سبته )3٫41%( و )65٫45%( على 

عدم التن�سيق الكامل بني اللجان التي كلفت باإعداد منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة 

الكالم  همية مهارتي  ما لأ اأو دومنا ق�سد  اأغفلت عن ق�سد  اإذ  �سا�سي،  الأ التعليم  يف مرحلة 

وال�ستماع يف خلق احلوار وتبادله ما بني املتكلم وامل�ستمع.

النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين

يف  الواردة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  املهارات  “ما  على  ال  ال�سوؤ هذا  ن�س 

�سا�سي“. منهاج اللغة العربية لل�سف ال�سابع من مرحلة التعليم الأ

ال�سفوي  )التعبري  الكالم  مبهارة  اخلا�سة  هداف  الأ توزيع  مّت  ال  ال�سوؤ هذا  عن  جابة  ولالإ

ح�سب املهارات التي تنميها يف كل وحدة درا�سية كما وردت يف دليل املعلم املعلمني لل�سف 

�سافة اإىل تلك الواردة يف منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم  ال�سابع، بالإ

�سا�سي. فقد جاءت النتائج كما يف اجلدول رقم )5( التايل الأ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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اجلدول رقم )5(

هداف اخلا�شة مبهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( ح�شب املهارات توزيع الأ

التي تنميها �شمن عينة الدرا�شة

الن�سبة املئويةاملجموعاخلطوط العري�سةدليل ال�سف ال�سابعاملهارةالرقم

33,10%37441اإن�ساء جمل جديدة1-

فكار الرئي�سة2- 82,8%32335ا�ستخال�س االأ

54,39%13918157مناق�سة وتو�سيح3-

55,6%22426�سرد معلومات 4-

56,7%27330حماكاة اأمناط لغوية5-

57,9%281038ال�سبط ال�سليم6-

55,6%21526الرثوة اللغوية7-

32,9%29837الطالقة واالن�سياب8-

50,0%022التلخي�س9-

-10
املواقف االجتماعية )التهنئة، 

العزاء، التعارف،...(
011%25,0

100%33760397املجموع

اأثناء  املعلم وطلبته يف  التي جتري بني  املناق�سة والتو�سيحات،  اأن  يبني اجلدول رقم )5( 

املهارات  كرب )39٫54%( من بني  الأ بالن�سيب  الدرو�س والتعليق عليها، قد حظيت  �رشح 

�سا�سي،  التي تنميها مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( كما وردت يف منهاج ال�سف ال�سابع الأ

يف حني مل تتجاوز بقية املهارات ما ن�سبته )10٫33%( يف اأعالها، و)0٫25%( يف حدها 

يف  التحدث  و  التلخي�س  مهارتي  على  الطلبة  تدريب  اأن   )5( اجلدول  يظهر  كما  دنى.  الأ

�سا�سية يف التعبري ال�سفوي، مل تنل  املواقف الجتماعية املختلفة، والتي تعّد من املهارات الأ

اأي  النتائج  تظهر  مل  اإذ  �سا�سي،  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  معّدي  قبل  من  كبريا  اهتماما 

)0٫75%( يف  ن�سبته  ما  �سّكلتا  ب�سكل حمدد، يف حني  املهارتني  هاتني  بتنمية  يتعلق  هدف 

�سا�سي، وهذه الن�سبة تعّد قليلة  منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

همية التي حتتلها يف حياة الفرد. جدا، اإذا ما قي�ست بالأ

مناق�شة النتائج

اللغة  منهاج  مراعاة  مبدى  ول  الأ ال  ال�سوؤ يتعلق  ول:  الأ ال  بال�سوؤ املتعلقة  النتائج  مناق�سة 

مع  مقارنة  ال�سفوي(  )التعبري  الكالم  ملهارة  �سا�سية  الأ املرحلة  من  ال�سابع  لل�سف  العربية 

خرى )ال�ستماع، القراءة، الكتابة(. وقد اأظهرت النتائج اأن اهتماما كبريا  املهارات اللغوية الأ

خرى، فقد حظيت  قد اأعطي ملهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( مقارنة مع املهارات اللغوية الأ

�سا�سي ومنهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة يف  مهارة الكالم يف دليل ال�سف ال�سابع الأ
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هداف التي تت�سمن تنمية 252 �سا�سي على ن�سب عالية، �سواء اأكان ذلك يف الأ مرحلة التعليم الأ

مهارة لغوية واحدة، اأو تلك التي تت�سمن تنمية اأكرث من مهارة يف كل هدف، با�ستثناء مهارتي 

هداف ثنائية املهارة يف  الكالم وال�ستماع اللتني مل حت�سال على ن�سب عالية من جمموع الأ

الهدف الواحد. وهذه النتائج على تباينها، تتفق مع ما تو�سل اإليه كثري من الباحثني الرتبويني، 

الذين تناولوا مهارات اللغة بالبحث والدرا�سة، والذين اأ�ساروا يف درا�ساتهم اإىل اأهمية مهارة 

 .(Wilson, 1997( (Lindsay & Dockrell, 20022000؛ ومناع،  )طعيمة  الكالم 

اأما من حيث اتفاق نتائج هذه الدرا�سة مع غريها من الدرا�سات ال�سابقة ، فاإنها تتفق مع ما 

انتهت اإليه درا�سة )Morreale, 2000)، التي اأ�سارت اإىل اأن مهارة الكالم  )التعبري ال�سفوي( 

تعد اأمرا �رشوريا يف التعليم الذي يقدم للطلبة يف جميع املو�سوعات الدرا�سية، وهي مهارة 

اأ�سا�سية يجب على كل طالب اأن يتقنها من اأجل النجاح وال�ستمرار والتقدم.

ال الثاين املتعلقة بتحديد املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم  اأما فيما يخ�س مناق�سة نتائج ال�سوؤ

التعليم  مرحلة  من  ال�سابع  لل�سف  العربية  اللغة  منهاج  يف  وردت  كما  ال�سفوي(  )التعبري 

كرب  �سا�سي، فاأ�سارت النتائج اإىل اأن مهارة املناق�سة والتو�سيحات، قد حظيت بالن�سيب الأ الأ

من بني املهارات التي تنميها مهارة الكالم )التعبري ال�سفوي( كما وردت يف منهاج ال�سف 

�سا�سي، وهذه النتيجة تعّد طبيعية نظرا لكون التعّلم املفرت�س حت�سيله من قبل الطلبة،  ال�سابع الأ

املواقف  املعلم وطلبته يف  التي حتدث بني  املناق�سة والتو�سيحات  يتّم يف معظمه من خالل 

التعليمية املختلفة. لكن على الرغم من هذا الهتمام الكبري مبهارة املناق�سة والتو�سيحات، 

وخطوطه  العربية  اللغة  منهاج  يف  اأو  �سا�سي  الأ ال�سابع  لل�سف  املعلم  دليل  يف  جند  ل  فاأننا 

�سا�سي، اأية اإ�سارة وا�سحة اإىل كيف جنعل الطلبة مناق�سني يتقنون  العري�سة يف مرحلة التعليم الأ

املقدمة  التي ذكرت يف  ال�سفوي  للتعبري  اخلم�سة  اجلوانب  تتمثل يف  مهارات  بها  يرتبط  ما 

النظرية لهذه الدرا�سة، والتي اأ�سار اإليها عدد من الباحثني )يون�س واآخرون، 1981؛ الناقة، 

2002(. اأما فيما يخ�س تنمية بقية املهارات اخلا�سة مبهارة الكالم، فاأ�سارت النتائج اإىل عدم 

اإيالء دليل املعلم لل�سف ال�سابع و منهاج اللغة العربية وخطوطه العري�سة للعديد من املهارات 

الناقة،  2004؛  )ال�سويركي،  ال�سابقة  الدرا�سات  التي وردت يف  ال�سفوي  بالتعبري  اخلا�سة 

اإكمالها،  اأو  ال�سفوية،  الق�س�س  �رشد  على  الطلبة  تدريب  مثل   )1997 الكلباين،  2002؛ 

للمعنى،  ال�سوت  طبقة  ومالءمة  العامية،  عن  عو�سا  الف�سيحة  وا�ستخدام  �سئلة،  الأ وطرح 

وتعبريات الوجه التي تقوي املعنى،....اإلخ. وهذه النتيجة ميكن اأن نعزوها اإىل عدم وجود 

�سا�سي لتنمية  ية وا�سحة اأو اآلية خا�سة لدى القائمني على اإعداد منهاج ال�سف ال�سابع الأ روؤ

والكتابة.  القراءة  مهارات  على  الكبري  تركيزهم  ظل  يف  ال�سفوي(،  )التعبري  الكالم  مهارة 

  Ramanthan & Bruning, 2002( وهذا يتفق مع تو�سلت اإليه بع�س الدرا�سات ال�سابقة

همال احلا�سل ملهارتي الكالم وال�ستماع  يف املناهج  Morreale, 2000;)التي اأ�سارت اإىل الإ

د. اأكرم الب�شري, د. �شعاد الوائلي مهارة الكالم )التعبري ال�شفوي( يف منهاج اللغة العربية
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من  املهارتني  هاتني  لتعليم  منهاج خا�س  بعدم وجود  واملتمثل  للطلبة،  تقدم  التي  الدرا�سية 

طفال حتى نهاية املرحلة لثانوية. مرحلة ريا�س الأ

التو�شيات

يف �سوء ما اأ�سفرت عنه هذه الدرا�سة من نتائج، فاإن الباحثني يو�سيان مبا يلي:

والتحدث،  والكتابة  والقراءة  ال�ستماع  ربع:  الأ اللغوية  املهارات  بني  التوازن  مراعاة   -1

عند بناء منهج اللغة العربية، بحيث يتم الرتكيز على جميع املهارات اللغوية ب�سكل متكافئ، 

ي�سمن اكت�ساب الطلبة لها.

دب الرتبوي،  2- �رشورة الهتمام باملهارات اخلا�سة مبهارة الكالم التي اأ�سار اإليها بع�س الأ

على اعتبار اأن كل مهارة من هذه املهارات بحاجة اإىل تدريب لكي يكت�سبها الطلبة.

3- وجود منهاج خا�س بتعليم مهارات الكالم )التعبري ال�سفوي(.

خرى من قراءة وكتابة  4- اإعداد درا�سات حتليلية لتعرف الوزن الن�سبي للمهارات اللغوية الأ

�سا�سي. وا�ستماع، جلميع �سفوف مرحلة التعليم الأ
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