
Jurnal AL-ANWAR, Volume 9, No. 1, June 2020:  93 -109   

 دراسة وصفية حتليلية: العربية الكالم ابللغة ةمهار يف تعليم  وظيف نشاط املناظرةت
Mohamad Azwan Kamarudin & Maryam Abdul Rahman 

 
 ملخص

أجري هذا البحث لدراسة املشاكل اللغوية تواجه متعلمي اللغة العربية كلغة اثنية من خالل 
عبارة عن اسرتاتيجية من  هي إن نشاط املناظرةنشاط املناظرة وردود أفعاهلم جتاه النشاط. و 

اسرتاتيجيات التعلم والتعليم تتمركز يف دور الطالب ذاته وتوفّر مساحة واسعة له 
الستكشاف مهاراته اللغوية األربع وشحذها. إال أن هذا البحث يسّلط الضوء تسليطا  

، مت استخدام كامال على مهارة الكالم وحدها. فمن أجل احلصول على بياانت البحث
تقنية التسجيل واستطالعات الرأي. ولقد شارك يف البحث ثالثون طالبا وطالبة من كلية 
الدراسات اإلسالمية ابجلامعة الوطنية املاليزية بباجني. ومن خالل هذا النشاط، توّصل 

ية الباحثان إىل التعرف على املشاكل اللغوية اليت وقع فيها الطالب يف تعّلمهم اللغة العرب
بوصفها لغة اثنية. كما أوضحت النتائج أيًضا أن الطالب إجيابيون جتاه نشاط املناظرة 

 املستخدمة يف تعلم اللغة العربية.
 

 : اسرتاتيجيات التعليم، املهارات اللغوية، مهارة الكالم، املناظرةالكلمات املفتاحية
 

USING DEBATE ACTIVITY IN TEACHING ARABIC SPEAKING 

SKILL: A DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL STUDY 
 

ABSTRACT 

This research was conducted to study the language problems facing 

Arabic language learners as a second language through debate 

activity and their reactions to the activity. The debate activity is a 

learning and teaching strategy that is centered on the students’ role 

and provides ample space for them to explore and sharpen their four 

language skills. However, this research fully sheds light on the skill of 

speaking only. In order to obtain the research data, recording 

technique and questionnaire were used. Thirty male and female 

students from the Faculty of Islamic Studies at The National University 

of Malaysia in Bangi participated in this research. Through this 
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activity, the researchers have identified the language problems faced 

by the students in their learning of Arabic language as their second 

language. The results also showed that the students are positive about 

the debate activity used in learning Arabic. 

 

Keywords: teaching strategies, language skills, speaking skills, debate 

 

 متهيد
إن تنوّع لغات العامل اليت يستخدمها البشرية للتواصل فيما بينهم دليٌل على عظمة هللا 

َماَواِت َواأْلَْرِض  تعاىل. فلقد قال هللا جل وعال يف كتابه العزيز: " َوِمْن آََيتِِه َخْلُق السَّ
يف َذِلَك ََلَََيٍت لِْلَعاِلِمنَي " )سورة الروم ، اَلية الثانية  َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ 

والعشرون(. إن إتقان املرء للغٍة من اللغات األجنبية إىل جانب لغته األم مينحه قيمة 
إضافية لنفسه. وعليه، تسعى الكثري من اجلهات إىل تقدمي فرص تعلم اللغة األجنبية للناس 

املؤسسات أو املعاهد التعليمية العليا اليت هلا صلة مبجال  سواء على مستوى املدارس أو
بغض النظر عن مستوى تعليم وتعلم اللغة العربية سواء يف املرحلتني االبتدائية أو و  اللغة.

الدارسني غري الناطقني هبا واليت تنطوي على أنشطة الثانوية، فإن عملية تعّلم هذه اللغة من ِقَبل 
 كن أن يكون هلا أتثري إجيايب يف عملية اكتساهبم لتلك اللغة.خارج الفصل الدراسي مي

على العموم، هناك اسرتاتيجيتان للتعليم والتعلم يستخدمهما املعلمون يف كثري 
من األحيان عند تقدمي حمتوَيت الدرس فاألوىل تتمركز يف دور املعلم والثانية تتمركز يف دور 

 دور املعلم هي اسرتاتيجية تقليدية معروفة يف الطالب. فإن االسرتاتيجية اليت تتمركز يف
عملية التعليم والتعلم ُتستخدم منذ قرون يف الفصول أو الصفوف أو الدورات أو حلقات 
العلم وما ماثلها. ومن خالل هذه االسرتاتيجية يؤدي املعلم دورًا كاماًل يف تلك العملية 

وين. كما أن التفاعل بني التالميذ التعليمية بينما يقوم الطالب مبجرد االستماع والتد
واملعلمني يكون ابجتاه واحد حيث يتحّدث املدّرسون كثريا يف حني يتصرف الطالب  

كمستمعني ومتلّقني. ومن بني األساليب املستخدمة يف هذه االسرتاتيجية هي اخلطبة 
ب إلعطاء ويف هذه االسرتاتيجية أيضا مل تُ َتح فرصة أمام الطالوإلقاء القصة.  واحملاضرة

آرائهم أو وجهات نظرهم حنو ما قّدمه املعلم فكّل ما على التالميذ فعله هو جمرد االستماع 
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واإلصغاء إىل كّل ما يقوله املعلم مث حيفظون ما هو مطلوب منهم أن حيفظوه عن ظهر 
 قلب من املتون أو الشروحات أو النقاط أو املعلومات اهلامة املتوقع أن يتّم اخبارهم عنها

 تناقش فيما بينهميف االمتحان. وهذه االسرتاتيجية حبد ذاهتا حتّد من قدرة الطالب على ال
. وأيضا يرى كلٌّ من حممد فهام غالب وحممد (Shahabudin, etc, 2007)عّما يدرسون

أن طرق التدريس التقليدية اليت تركز على املعلم جيب أن يتم  (2011) ىيفردوس حي
اقرتحاها والذي جيب تنفيذه اليوم هو هنج أكثر تركيزًا على جتديدها. فالنهج الذي 

الطالب. فيحتاج دور الطالب إىل التغيري من كوهنم جمرد متلّقني للمعلومات إىل كوهنم 
مستكشفني يف خمتلف جماالت املعلومات. ويف الوقت نفسه، يعمل املعلمون كمرشدين أو 

 ميّسرين يف عملية التعليم والتعلم.
تيار اسرتاتيجية التعليم وأساليبه وأنشطته يستطيع أن يساعد إن حسن اخ

الطالب على فهم دروسهم يف الفصل كما أنه قادر على أن يضمن أن تكون أنشطة 
التعليم والتعلم سلسة ومنهجية ومثرية لالهتمام وممتعة للطالب، وابلتايل يسهل على 

، فإن التعلم هبذه الطريقة Lickona(1991)  الطالب فهم حمتوَيت الدروس. ووفًقا ل 
سوف يتسبب يف فهم الطالب ملفهوم أو حقائق أو مهارات يتعلموهنا بسرعة أكرب 
وبسهولة ابلغة. ومع ذلك، فإن استخدام أسلوب واحد أو عدد معني من التقنيات وحدها 

، دون غريها قد يزعج الفعالية املرجوة إذ أن كل تقنية هلا نقاط قوة وضعف )زواوي إمساعيل
 (.2011 وعبد احلليم اتموري، ونيك حممد رحيمي نيك يوسف وحممد عالء الدين عثمان،

( الذي قال أبننا اَلن نشهد حتّوالت كربى يف Lado, 1980مت تعزيز ذلك من خالل )
اتريخ تدريس اللغة، وتلك التحّوالت متّس كل جانب من جوانب البحوث العلمية اليوم. 

ا يدرسها فئة صغرية من الناس كدليل على أهنم متعلمون، أما ففي السابق كانت اللغة إمن
اَلن فتدرسها مجيع فئات اجملتمع. وابلتايل فإن طرق التعلم أيضا تتغرّي وتتحّول بسرعة. 
ويعتمد هذا التغرّي والتحّول على األشياء األربعة التالية: سرعة تقّدم التكنولوجيا وظهور 

دوات متطّورة مثل أدوات التسجيل وأدوات الفيديو تقنيات التدريس اجلديدة وإنشاء أ
فضال عن الرغبة الشديدة واإلقبال الكبري لدى الناس على تعلم لغة جديدة من اللغات 

 املوجودة.
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غة العربية  كلغة اثنية، ففي ماليزَي إن هذه اللغة هي اللغة الثانية يتم تعليم اللأما ابلنسبة ل

هد التعليمية العليا واجلامعات. وبشكل عام، فإن أهداف تدريسها يف بعض املدارس واملعا
تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذه املراحل هي إتقان الطلبة ألربع مهارات لغوية وهي 
مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وإن جانب الكالم أو احملادثة يلعب دورًا 

ؤكد على أن مهارة الكالم هي مهارة صعبة يف ي  2005)،مهًما جًدا يف تعلم اللغة. و )بيلي
تعلم أي لغة من اللغات مقارنًة مبهارات اللغة األخرى. كما قالت )أشينيدا عالءالدين، 

( بناء على خربته الطويلة يف تدريس اللغة العربية للدارسني املاليزيني أن اجملال أو 2012
حمدود  ني الدارسني داخل الصفاملساحة أو الفرصة للتواصل الشفهي ابللغة العربية ب

للغاية واندر جًدا أن حيدث مثل ذلك التواصل خارج الصفوف. وهذا الوضع جيعل من 
  املستحيل على الطالب القيام بتطبيق ما تعّلموه داخل الصف يف أنشطتهم اليومية.

وية أن على املدرس أن يقوم بتنويع األنشطة اللغ (2012 وعليه، يرى )أزهر حممد وزمالءه،
 القائمة على ممارسة الكالم يف تعليمهم اللغة العربية للدارسني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل املناظرة نشاٌط قادٌر على إعانة الطالب يف 
تعلم اللغة العربية وخاصة من انحية الكالم؟ وفًقا ل )جمدي إبراهيم وإبراهيم أمحد فارس 

جتربة اجلامعة ’ يف مقالتهم بعنوان  (2010حممد وصالح عوض هللا صديق حممد، 
اإلسالمية العاملية مباليزَي يف اإلفادة من فن املناظرة العربية يف حتسني األداء اللغوي لدارسي 

، إذا كان هذا النشاط يقام جبدية كبرية ومنهجية اتمة فستصبح عملية تعّلم ‘ اللغة العربية
 وملحوظة. اللغة فّعالة ومثرية وجُتدي مثارها بصورة كبرية

وعليه، ففي هذا البحث يستخدم الباحثان املناظرة كنشاط لتعّلم اللغة العربية 
خاصة ملهارات الكالم. ومن خالل هذا النشاط، سيقوم الباحثان بتحديد وحتليل 
املشكالت اللغوية اليت تواجه الطالب أثناء حتّدثهم ابللغة العربية خالل ممارستهم هلذا 

طرح عدة اقرتاحات حللها وكذلك حتديد مستوى مشاركتهم يف  النشاط ابإلضافة إىل
 النشاط وعرض ردود أفعاهلم أو انطباعاهتم حنو هذا النشاط.



 دراسة وصفية حتليلية: العربية الكالم ابللغة ةمهار يف تعليم  وظيف نشاط املناظرةت |  97
 

 أهداف البحث
 هذا البحث له هدفان اثنان ومها:

معرفة وحتليل مشاكل اللغة اليت تواجه الطالب أثناء حتّدثهم ابللغة العربية من  (1
 خالل نشاط املناظرة

لى ردود أفعال الطالب وانطباعاهتم ووجهات نظرهم حنو نشاط االّطالع ع (2
 املناظرة كوسيلة لتعّلم اللغة العربية

 
 منهجية البحث

لقد أجري هذا البحث يف كلية الدراسات اإلسالمية ابجلامعة الوطنية املاليزية يف منطقة 
اسية على مستوى ابجني بوالية سلنجور. وهذه الكلية كما هو بنّيٌ يف امسها تتيح برامج در 

البكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية والعربية. وقد توّجب على مجيع 
هؤالء الطالب تعّلم أربع مواّد للغة العربية على أساس أهنا مواّد إجبارية على مجيع طالب 

ّمة هذه املرحلة. كما أن من شروط قبوهلم لالحتاق هبذه املرحلة معرفتهم وإن مل تكن ات
( أن الدراسة امليدانية تشري 2-1، ص 2002أبساسيات اللغة العربية. قالت أمسه عمر )

إىل مكاٍن حَتُدث فيه الظاهرة املراد دراستها واليت توفّر معلومات حبثية يتم تقييمها بناًء على 
هدف الدراسة. فلقد عقد الباحثان نشاطا للمناظرة يف موقع البحث كما هو خمطط له 

ب لتحقيق أهداف البحث. وقد مت تسجيل هذا النشاط صوتيًّا واستخدامه كمواد واملطلو 
حبثية الكتشاف املشكالت اليت تواجه الطالب عند استخدامهم اللغة العربية أثناء هذا 

 النشاط.
يستخدم التسجيل الصويت كأداة البحث من أجل احلصول على بياانت الكالم 

ة العربية. وقد مّت إعداد نصوص املناظرة من ِقبل من ِقبل الطالب أثناء حتدثهم ابللغ
تغّطي عدًدا معيّ ًنا من املوضوعات املتعلقة  -وهم يف ست جمموعات متفرقة-الطالب 

ابلقضاَي املعاصرة. وكانت املواضيع اليت مت حتديدها تتمحور حول السياسة واجملتمع 
 واالقتصاد والرتبية وحياة الطلبة.
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لتحضري ملدة يومني قبل قيامهم ابملناظرة. ابإلضافة إىل ذلك، ولقد قامت كل جمموعة اب
َح هلم القيام مبا يكفي من التدريب يف وقت حمدد. وبعد االنتهاء من املناقشة  فقد مسُِ

 والتدريب، بدؤوا أدائهم وسّجل الباحثان خطاب كل متحدث للقيام ابلتفريغ النصي.
االستبياانت اليت مت إنشاءها بناًء على أهداف ابإلضافة إىل ذلك، فقد وزّع الباحثان أوراق 

البحث على الطلبة الشاركني ليجيبوا عن أسئلتها االستطالعية بعد قيامهم أبنشطة 
 املناظرة.

تتأّلف عينة البحث من مخسة عشر طالبا ومخس عشرة طالبة. وهؤالء الطلبة من 
قسم فقه الكتاب والسنة،  األقسام العلمية اخلمسة)قسم الشريعة، قسم العقيدة والفلسفة،

قسم الدعوة والقيادة، قسم الدراسات العربية واحلضارة اإلسالمية( املوجودة على اختالف 
سنوات دراستهم يف كلية الدراسات اإلسالمية ابجلامعة الوطنية املاليزية مبنطقة ابجني يف 

ة أَيم دراستهم يف والية سلنجور. وكان هلؤالء الطلبة خلفية سابقة يف تعّلم اللغة العربي
 املرحلة الثانوية يف مدارسهم.

 : عدد الطلبة املشاركني يف نشاط املناظرة حسب أقسامهم العلمية1جدول 
 عدد الطلبة القسم العلمي الذي ينتمي إليه الطالب/الطالبة الرقم

 7 قسم الشريعة .1
 2 قسم العقيدة والفلسفة .2
 5 قسم فقه الكتاب والسنة .3
 4 لدعوة والقيادةقسم ا .4
 12 قسم الدراسات العربية واحلضارة اإلسالمية .5

ويف نتائج هذا البحث، مت تناول اهلدف األول من البحث بناًء على حتليل 
البياانت اليت مت مجعها. هلذا اهلدف وهو حتديد وحتليل املشاكل اللغوية اليت تواجه الطالب، 

 ئيسية املستخدمة لتحليلها وهي:تنقسم النتائج إىل اجلوانب األربعة الر 
 املفردات .1
 النطق .2
 الرتكيب النحوي .3
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 اسرتاتيجيات االتصال .4

 املفردات
أن ُتذكر يف  نبغييتعامل حتليل املفردات مع العديد من السمات، وهي ترك مفردات ي

 .اجلملة واستخدام مفردات غري صحيحة وإضافة مفردات غري ضرورية يف الكالم
 

 ب أن ُتذكر يف اجلملة: ترك مفردات جي2جدول 
 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة

 املوضوع الذي يتمحور حول القضاَي االقتصادية املوضوع الذي يتمحور القضاَي االقتصادية
 وهذه احلكومة ال تعطينا الدليل وهذه احلكومة ال إلينا الدليل

والدليل على ذلك، موانع تقف يف طريق 
 تنفيذ..

لك، وجود موانع تقف يف طريق والدليل على ذ
 تنفيذ..

 كما أن املعارضة قالت أبنه ال يوجد مربّر كما أن املعارضة قالت ال توجد مربّر
 وقد ذكران آنفا عن السبب الذي أّدى إىل.. وقد ذكران آنفا عن الذي أّدى إىل..

 مما سبق ذكرُه..... مما سبق.....
 والدليل غري موجود.. والدليل ما يف..

 
 : استخدام مفردات غري صحيحة3جدول 

 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة
 احلكومة جاءت ابحلجة الباطلة.. احلكومة جاءت ابحلجة العجة..

 ولكن املعارضة ال تفهم ماذا نقصد ولكن املعارضة ال تفهم ماذا نودّ 
 يف.. .. رغم أن هناك بعض نقاط الضعف .. رغم أن هناك بعض الضعفات يف..

 وابلتايل فإن ذلك كله يؤدي إىل بطالن حجتهم وابلتايل فإن ذلك كله يؤدي على بطالن حجتهم
 .. مع االتيان ببعض األرقام.. .. مع االيتاء ببعض األرقام..
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 : إضافة مفردات غري ضرورية يف الكالم4جدول 
 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة

 وإال فليس هناك حاجة للحديث عنها للحديث عنها وإال فليس هناك وجود حاجة
.. مما يرتتب على كل األمور أو النقاط اليت ذكرانها 

 آنفا
 .. مما يرتتب على ذلك كله

 .. ويف نفس السياق فإننا أّكدان لكم مجيًعا .. ويف نفس السياق فإننا أّكدان لكم أنتم كلكم مجيًعا

 النطق
 اليت يواجهها الطالب هي:مشاكل النطق أو خمارج احلروف 

 :أ. هناك ثالثة أخطاء يف النطق حبرف الذال إىل الزاي
 ذلك يُنَطق ب  زلك 
 ملاذا يُنَطق ب  ملازا 
  نَ زُْكر نَْذُكر يُنَطق ب 

 :ب. هناك أربعة أخطاء يف النطق حبرف احلاء إىل اهلاء
 حَمَّلّية تُنَطق ب  َمَهلّّية 
 احُلُكوَمة تُنَطق ب  اهلُُكوَمة 
  ِاهِلماية ماية تُنَطق ب احل 
 اأَلحزاب تُنَطق ب  األهزاب 

 ج. هناك ثالثة أخطاء يف النطق حبرف الثاء إىل السني:
 ني  مثَِني يُنَطق ب  مسَِ
 مَثَانية تُنَطق ب  مَسَانية 
  السالسة الثالثة تُنَطق ب 

 د. هناك ثالثة أخطاء يف النطق حبرف الظاء إىل الزاي:
  َزِرْ انْ َتِظْر يُنَطق ب  انت 
 َتْظَهر يُنَطق ب  تَ ْزَهر 
 ِإظهار يُنَطق ب  إزهار 
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 ه. يوجد خطأ واحد يف النطق حبرف الضاد إىل الدال:
 االْنِضباط يُنَطق ب  االندابط 

 ز. يوجد خطأ واحد يف النطق حبرف العني إىل اهلمزة:
 أَْعرَتِض يُنَطق ب  أَأْتَِرض 

 ب املد:ح. هناك ثالثة أخطاء يف مد احلرف الذي ال يتطل
 الُكُتب تُنَطق ب  الُكُتوب 
 ِصلة تُنَطق ب  ِصالة 
 الُنظُم تُنَطق ب  الُنظوم 

 الرتكيب النحوي
 هناك مشاكل يف الرتكيب النحوي اليت يواجهها الطلبة، وهي:

 : مشاكل يف الرتكيبني اإلضايف والوصفي5جدول 
 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة

 ،حجتنا األوىل حجتنا األول،
 النقطة األوىل، النقطة األول،

 أسباب مهمة أسباب املهمة..
 اجلامعات املختلفة جامعات املختلف

 خلفية القضية اخللفية القضية
 اقتصاد العامل / االقتصاد العاملي اقتصاد العاملي

 انحية السياسة / الناحية السياسية انحية السياسية
 

 : مشاكل يف استخدام الضمائر6جدول 
 الصواب لعبارات اليت ينطقها الطلبةا

 حجتنا األوىل وهي حجتنا الرئيسية حجتنا األول وهو حجتنا الرئيسية
 حنن انتهينا حنن خلصنَ 

 البيئة اليت حنتاجها يف... البيئة اليت حنتاجه يف... 
 .. أفراد اجملتمع فيما بينهم .. أفراد اجملتمع فيما بينها
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 الدوافع األخرى اليت من أجلها... جله...الدوافع األخرى اليت من أ
 

 : مشاكل يف استخدام أمساء اإلشارة7جلدول ا
 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة

 هذه احلجة هذا احلجة
 هذا الفكر هذه الفكر

 .. إىل تلك الساعة .. إىل ذلك الساعة
 .. اليت حتتاج إىل املنهج هذا .. اليت حتتاج إىل املنهج هذه

 ...هذه العوامل، وكّلها... ...هذا العوامل، وكّلها...
 هذه املعارضة هذا املعارضة

 .. إىل هذه الطريقة .. إىل هذا الطريقة
 

 : مشاكل يف تصريف األفعال8جدول 
 الصواب العبارات اليت ينطقها الطلبة

 اسرَتِح! اسرَتيح!
 وهذا يُؤّدي إىل.. وهذا ُتؤّدي إىل..

 وهذا الدليل يدعم... دعم...وهذا الدليل ت
 مما يُؤدي إىل.. مما ُتؤدي إىل..

 املتحدث الثالث يُنكر أبن.. املتحدث الثالث تُنكر أبن..
 .. وكأهنم يقولون أبّن... .. وكأهنم يقول أبّن...

 .. وهذه اجلهود لن تُعطَينا .. وهذه اجلهود لن يعطينا
 

 : مشاكل يف املبتدأ واخلرب9جدول 
 الصواب رات اليت ينطقها الطلبةالعبا

 أنِت طّيبة أنِت طّيب
 األسباب األخرى كثرية! األسباب األخرى كثري!

 املداخلة مرفوضة! املداخلة مرفوض!
 كل احلكومات يف العامل ال تريد أن.. كل احلكومات يف العامل ال يريد أن..

 فهذه احلجج غري منطقية فهذه احلجج غري منطقي
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 ت االتصالاسرتاتيجيا
هناك مشاكل عديدة بشأن اسرتاتيجيات االتصال تواجه الطالب أثناء ممارستهم مهارة 
الكالم خالل املناظرة وميكن تلخيص تلك املشاكل الثالث يف ثالثة أجزاء: فاألول التوقف 

 .املؤقت والثاين طلب املساعدة والثالث التكرار
ية االتصالية املسّماة ب التوقف هناك ستة أماكن حيث يستخدم الطالب االسرتاتيج .أ

 املؤقت.
 ويف حجتنا الثانية.....اه..اه..امم.. عن احملور االجتماعي 
 .ليست حجة قوية ألهنا........ال تتعلق ب الواقع... 
 .من حيث......تكاملها.. 
 .فاملتحدث األول مل يعّرف........كلمة تطبيق 
 .بل أن هناك مشاكل وصعوابت و............موانع 
  الدليل..اممم... ما كتبته جريدة..و 

 
هناك ثالثة أماكن حيث يستخدم الطالب االسرتاتيجية االتصالية املسّماة ب طلب  .ب

 املساعدة.
 !وأتيت بعدها.... ماذا ماذا.. مشكلة كبرية جدا 
 !احلكومة مل تبنّي لنا ما هي... ماذا ماذا..ما امسه؟.. اَلليات 
 وحجتنا.... حجتنا..ال..ال..اخلامسة! 

 
 هناك مخسة أماكن حيث يستخدم الطالب االسرتاتيجية االتصالية املسّماة ب  التكرار. .ت

 !واليت واليت هلا عالقة بقضيتنا يف هذا اليوم 
 !وذلك مما يؤدي إىل إىل إىل اَلاثر السلبية الكثرية 
 ..ملاذا.. ملاذا.. ملاذا.. احلكومة مل تشرح لنا عن عن كيفية 
  ّأن األسباب أو العوامل اليت..كما قلت سابقا أّن.. أن .. 
 .وهذه هي النتيجة اليت يعين.. يعين.. يعين.. بسبب قرار احلكومة السابق 
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 : ملخص املشاكل اللغوية اليت واجهها الطالب10جدول 
 النسبة املئوية عدد املرات اجلوانب اللغوية

 %40 38 املفردات
 %17 16 النطق

 %33 32 الرتكيب النحوي
 %10 11 ت االتصالاسرتاتيجيا

 %100 97 اجملموع الكلي
 

، ميكننا مالحظة أن مشكلة مفردات الطالب تصبح 10بناًء على جدول 
 تليها مشكلة الرتكيب النحوي من ،%40 خطأ متثل 38مشكلة رئيسية يف الكالم وهي أن 

 16. أما مشاكل النطق أو خمارج احلروف من انحية أخرى سّجلت %33 خطأ متثل 32
يف حني أن اسرتاتيجيات االتصال سّجلت أدىن املشاكل اللغوية عددها  %17متثل خطأ 

من اجملموع الكلي جلميع املشاكل اللغوية اليت يعاين منها  %10خطأ ميثل  11 وهي
 .الطالب

تدعم نتائج هذا البحث نتائج البحوث السابقة اليت كانت أيضا تعاجل بعض املشكالت 
لبة أثناء كالمهم وتوّصلْت أيضا تلك البحوث إىل أّن أكرب الرئيسية اليت يواجهها الط

مشكلة لغوية يواجهها الطلبة هي مشكلة املفردات. ومن بني تلك البحوث ما قام به 
 ابللغة العربية حيث وجد أن طالب املاليو مل جييُدوا الكالم( 2003 )شهاب الدين صاحل،

 يف اختيار املفردات الصحيحة. وتعود تلك املشكلة يف املقام األول إىل صعوبتهم
أما ابلنسبة ملعطيات ما قام به الباحثان من استطالع آراء الطلبة حول نشاط 
املناظرة اليت شاركوها من خالل توزيع أوراق االستبياانت عليهم، فيتم شرح تلك املعطيات 

 أدانه. 11يف جدول 
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 : مستوايت مشاركة الطلبة11جدول 
 املتوسط احلد األقصى األدىناحلد  اجملموع البنود

 1.27 2 1 30 التعاون قبل النشاط
 1.40 2 1 30 الثقة ابلذات أثناء الكالم

 1.30 3 1 30 اخنراط الطلبة يف النشاط
حماولة الكالم بطريقة صحيحة قدر 

 اإلمكان
30 1 2 1.13 

 1.63 2 1 30 مساعدة الزمالء على الكالم
 1.35 املتوسط الكلي

 
إبمكاننا أن نستخلص النقاط التالية: مستوى مشاركة الطلبة معتدٌل حيث  11 وفق جدول

هو أن الطلبة دائما  1.63والذي ميثل املتوسط األعلى أي  1.35املتوسط الكلي وهو 
يساعد بعضهم بعضا على الكالم بشكل صحيح وسليم، يف حني أن املتوسط األدىن أي 

و الكالم بشكل جيد. أما ابلنسبة ملستوى حماولة الطلبة قدر استطاعتهم حنهو  1.13
وهو مستوى معتدل. كما أن  1.27التعاون فيما بني الطلبة قبل البدء ابملناظرة فهو 

ومستوى اخنراط الطلبة يف النشاط هو  1.40مستوى ثقة الطلبة أبنفسهم أثناء الكالم هو 
 .وكالمها يُعدُّ مستًوى معتداًل  1.30

 املناقشة
البحث أن استخدام املناظرة كأسلوب من أساليب تعلم اللغة العربية توضح نتائج هذا 

يعطي بعض املزاَي لطالهبا. إن نشاط املناظرة كما ذكره إبراهيم الفارسي وصالح عوض هللا 
حسب وجهة -هو نشاط تعليمي جيذب الطالب للمشاركة. إن نشاط املناظرة  (2006)

)االستجابة  TPRاعتماده على نظرية  ال خيتلف كثريا عن نشاط التمثيل يف -نظران
اجلسدية الكلية(، وهو هنج يركز على االستجابة البدنية الكاملة )قمرالدين حسني، 

1993). 
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من خالل نشاط املناظرة ميكن ملدرسي اللغة العربية حتديد الصعوابت اليت 
على فرصة يواجهها الطلبة أثناء ممارستهم املهارات الشفوية. وهذا بسبب صعوبة احلصول 

ملمارسة اللغة العربية مع الناطقني األصليني هبا ابلنسبة لدارسي العربية يف ماليزَي )عزمان 
. وعليه، فإن نتائج هذا البحث تشري بوضوح إىل أن (2010 جيء مت وقوه يينج سون،

نقص املفردات لدى الطالب يؤدي إىل عدم قدرته على إتقان الكالم يف اللغة العربية. 
وهي عندما يكون  (2010)ماشى مع وجهة نظر عزمان جيء مت وقوه يينج سون وهذا يت

لدى الطالب مفردات مبا فيه الكفاية فإنه يستطيع استخدام تلك املفردات ويوظّفها يف 
 الكالم بطريقة جيدة.

أما من اجلانب الصويت فإن الطالب لديهم أيًضا مشاكل النطق ببعض احلروف 
إتقان الطلبة للحروف العربية. ويف رأي الباحثني، إن أحد العربية. وهذا بسبب ضعف 

العوامل املسامهة يف حدوث هذه املشكلة هو بسبب أن احلروف الالتينية تستخدم بشكل 
وهي اللغة  (2008، أكثر مقارنًة ابحلروف اجلاوية يف اللغة املاليوية )حممد حلمي عبد هللا

يزية. فلحّل مشكلة النطق ابللغة العربية فإن طريقة األم ابلنسبة لطالب اجلامعة الوطنية املال
Transliterasi  املفردات العربية الصعبة اجلديدة )عزمان النطق ببعض ميكن استخدامها يف

 .(2010 جيء مت وأمحد نزوكي يعقوب،
 ال تزال مشكالت الرتكيب النحوي أكرب املشكالت تواجه طلبة اللغة العربية

أساسي يف بناء الكالم. إال أن هنج التواصل الذي ُوِضع يف على الرغم من أهنا عنصر 
املرتبة األوىل يف قائمة أهداف عملية تعليم وتعلم العربية يف ماليزَي يف الوقت احلاضر قد 

ومن الواضح أنه جيب تدريس  .مَسََح لنا أبن نضع تعّلم قواعد اللغة العربية عند املرتبة الثانية
ولوَيت املهارات اللغوية األربع وهي مهارات االستماع والكالم اللغة العربية على أساس أ

(. ومع ذلك، فإنه ينبغي أيضا الرتكيز على 2009 والقراءة والكتابة )وزارة التعليم املاليزية
عزمان جيء مت  . ولقد قام(2009 اجلوانب النحوية املناسبة )ميمون األقصى لوبيس،

بق أن ذكرانه وتوّصلوا إىل أن طلبة اللغة العربية ببحثهما الذي س (2010)وقوه يينج سون 
وجدوا أن تعّلم القواعد مهم ابلنسبة هلم من أجل إتقان اللغة وهم يتوقعون دوًما من املعلم 

 أن يشرحها ابلتفصيل.
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أما ابلنسبة السرتاتيجيات االتصال يف هذا النشاط التناظري فإهنا ليست 
ك، فإن نتائج البحث الذي أجراه زواوي مشكلة كبرية عند معظم الطالب. ومع ذل

وجدْت أن ممارسات أغلب مدّرسي اللغة العربية يف ماليزَي مل (2011)  امساعيل وآخرون
تكن تتوافق مع النهج التواصلي يف تعليم اللغة العربية. وعلى عكس ذلك، أظهر هذه 

هم على إتقان البحث أن الطالب جاهزون وقادرون على االخنراط يف األنشطة اليت تساعد
اللغة العربية من خالل النهج االتصايل يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية. كما ذكره غزايل 

أن من بني أشكال النهج التواصلي  (2004)وأمحد خري حممد نور  (2010) يسري وآخرون
 هي احملادثة وتبادل أطراف احلديث بني الطلبة يف جمموعات صغرية. ولقد قمنا يف حبثنا

هذا إبجراء عملية تبادل أطراف احلديث بني الطلبة يف جمموعات صغرية يف شكل نشاط 
املناظرة. واّتضح أن مشاركة الطالب هذا النشاط ملحوظة جدا بل ومثرية وتستحق أن يتم 
تعزيزها بكثافة من خالل إرشادات املدرسني وإبداعهم. بل إن نشاط املناظرة تستطيع أن 

ة اللغوية لدى الطالب أمثال السلوك والشخصية والدافعية جتاه اللغة تبين القدرات النفسي
 اليت يتعلمها.

 
 اخلالصة

يف الواقع، جيب تعريف مدّرسي اللغة العربية ومن يُقبلون على تعليمها مبجموعة متنوعة من 
أساليب تعليمها وتعلمها. وإن نشاط املناظرة هو أحد األساليب اليت ينبغي توظيفها 

امال إىل جانب األساليب األخرى من طريقة السؤال واجلواب، واالستماع توظيفا ك
 هذا وألن والرتديد، وإلقاء الشعر والنثر، واحلوار وغريها من ابقي األساليب املوجودة.

األنشطة اليت يقوم هبا الطلبة أثناء ممارستهم نشاط املناظرة مثل املالحظة احلسية، واملناقشة 
علومات بني الزمالء، والتفكري النقدي واإلبداعي مما يؤدي هبم بعد اجلماعية، وتبادل امل

ذلك كله إىل تعبريهم عن وجهات النظر املختلفة واستخدامهم للغة اجلسم هي مكوانٌت 
تكميليٌة يف عملية اكتساهبم هلذه اللغة. ولذا، فإن مزاَي هذا النشاط تستحق أن تؤخذ بعني 

يف سبيل حتقيق إتقان طلبته هلذه اللغة. كما أن  ية وذلكاالعتبار من ِقبل كل معّلم العرب
الباحثني واملعلمني يف ماليزَي ُمطالبون أيًضا بتقدمي اقرتاحات وتوصيات تناسب املنهج 
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التعليمي املعتمد عند الوزارة والذي ينطوي على تنشيط مهارة الكالم وتوظيفها يف عملية 
لمي اللغة العربية إبعداد املواّد الالزمة لنشاط التعليم والتعلم. ويسّران هنا أن ننصح مع

املناظرة وترتيبها ترتيًبا ممنهًجا ليكون ذلك كله مرِجًعا ُموّحًدا يعتمده ابقي زمالءهم من 
 معلمي العربية يف كافة املراحل التعليمية.

 
 قائمة املراجع

ة قطر للرتبية والعلوم وتنمية (. املرشد يف فن املناظرة. مركز مناظرات قطر مؤسس2010ساميون كوين. )
 اجملتمع، قطر.

(. جتربة اجلامعة 2010جمدي إبراهيم، إبراهيم أمحد فارس حممد و صالح عوض هللا صديق حممد. )
اإلسالمية العاملية مباليزَي يف اإلفادة من فن املناظرة العربية يف حتسني األداء اللغوي لدارسي 

العربية "اللغة العربية بني االنقراض والتطور ، حتدَيت اللغة العربية. املؤمتر الدوىل للغة 
 وتوقعات، جاكارات أندونيسيا.

(. جتربة طلبة الدراسات اإلسالمية يف التدرب 2017حممد عزوان قمرالدين، نور العتبقة حممد راضي. )
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