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Aslam JANKIR
الملخض

اإلسهام يف ميدان تعليم اللغة العربيّة للناطقني بغريها بتناوله مهارًة من مهارات
حياول هذا البحث
َ
املهمة إ ْن مل نقل أمهّها ملا هلا من
تعليم اللغة العربيّة األربع؛ وهي مهارة احملادثة اليت تُع ّد من املهارات ّ
أث ٍر وتأث ٍري يف املهارات األخرى إضافة إىل كوهنا ذروة أداء اللغة.والبحث حياول تأصيل مصطلح احملادثة
ودراسة مفهومها واستخالص تعريف ٍ
النظري ،ومن
شامل هلا ودراسة صورها ومستوياهتا يف اجلانب
ّ
مثّ تطبيق هذا النظري يف ضوء جتربة قسم اللغة العربيّة وآداهبا يف جامعة ماردين آرتوقلو متّ ًبعا املنهج
املرجوة إىل القارئ بأقصر
الوصفي التحليلي .وقد آثرنا يف هذا البحث اإلجياز ً
أمال يف إيصال الفائدة ّ
املطو ِ
الت.
وقت يف زمن السرعة الذي جيايف فيه املرء َّ
مهارة المحادثة ،جامعة ماردين ،اإلسهام ،الناطقون بغير
العربية ،أداء اللغة.
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Conversation Skill Between Theory and Practice
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This research attempts to contribute in the field of teaching Arabic language to non-speakers of
Arabic by taking up one of the four skills of teaching Arabic language, which is the conversation skill
that is considered one of the important skills if not the most important one because of its impact on
other skills in addition to being the pinnacle of language performance. The research attempts to trace
the origin of the conversation term, study its concept, extract a comprehensive definition of it, study
its images and levels in the theoretical side, and then apply this theory in light of the experience of the
Mardin Artuklu University Arabic Language and Literature Department by following the analytical
descriptive approach. In this research, we have opted for brevity hoping to deliver the desired benefit
to the reader in the shortest time during which one avoids long writings at a time of speed.
r : Conversation skill, Levels, Contribution, Non-speakers, Language performance.
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ÖZ
Bu araştırma, dört dil öğretme becerisinden sadece birini inceleyerek, ana dili Arapça olmayanlara
Arapçayı öğretme alanına katkıda bulunmaya çalışacaktır. Dil becerilerinin en önemlisi konuşma becerisi olarak bilinmektedir. Çünkü konuşma becersinin diğer becerilere büyük etkisi vardır, ayrıca dil
ifadesinin zirve noktasını oluşturmaktadır. Araştırma, konuşma terimini incelemeye, kapsamlı bir tanımını çıkarmaya, teorik açıdan şeklini ve seviyelerini incelemeye çalışmaktadır. Daha sonra çalışma,
müfredata uyarak, Mardin Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü tecrübesi ışığında bu
teoriyi uygulamaya çalışmayı amaçlar. Araştırmamızda kişilerin uzun sözden hoşlanmadığını, bu hızlı
zamanda hızlı bir şekilde okuyucuya beklenen faydayı ulaştırmak için, sözü fazla uzatmadan icazı
tercih ettik.
n

r

r Konuşma becerisi, Seviye, Pay, Başka dil konuşanlar, Dil kullanımı.
Extended Summary

Researchers and those interested in Arabic have long focused on teaching this language to non-native
Arabic speakers. Because the Arabic language has been the language of science for a long time under
the shadow of Islamic civilization. Later, the Arabic language took its place among the world languages; Many science students, researchers and even educational institutions and scientific institutions
have turned to this language.
The attention paid to Arabic education has increased; since the beginning of the movement of Arab
people to migrate to various places in a decade due to wars, more and more people have learned Arabic
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day by day. Migratory Arab peoples, have carried the Arabic language in the migration to this region,
especially to the Republic of Turkey. In this study, we take Turkey as an example regarding teaching
this language to non-native speakers of Arabic. Because Turkey is in a great historical heritage which
has manifested in Arabic. In addition, the religion of Islam is in the position of being the belief of the
majority of the population in this country.
Reading and memorizing the Quran in religious schools and Quran memorization academies are
included in the official education program of the state. It should not be forgotten that there are many
Syrians and other Arabs residing within the borders of this state, whether they are students, teachers,
doctors, engineers, workers or refugees.
All these factors prompted Turks to be interested in the Arabic language and learn it at the highest
level. This is the situation that has shaped in flesh and bones in the faculties of Islamic sciences and in
the departments of Arabic language.
This is not all. We see that the residents of some provinces have turned to Arabic as a result of their
contact with Arabs or people who reside in those provinces and belong to Arab culture.
This situation encouraged people who are interested in Arabic to teach this language to non-native
Arabic speakers and to make serious studies to facilitate teaching Arabic; to discover new and original
ways for Arabic and promote them to learn Arabic.
There is no doubt that the speaking skill is the pinnacle of using the language element. This is the
highest skill relative to the student, provided that other skills are not underestimated. Other skills are
also important because each skill is linked to other skills. Each skill aids the other sibling skill and
gives the student the opportunity to master the language quickly.
All of these mentioned above have led us to choose this topic for research, as we focus on speaking
skills. Although we cannot say speaking is “the most important skill” to non-native Arabic speakers,
we intend to contribute to the field of teaching this language through the speaking skill, which we can
call “one of the most important skills” due to the impression and impact it has on other skills. Also,
this skill is the pinnacle of using language effectively.
In this research, it is also tried to explain the term “speaking”, to examine its concepts and objectives, to make a comprehensive definition, to examine its forms and levels at the theoretical level. Based
on this, through the experience of Mardin Artuklu University-Department of Arabic Language and
Literature, the issue of putting this theoretical level into practice is mentioned, educational objectives,
various speaking teaching methods, activities carried out in and outside the classroom are explained.
This research is based on the analytical description method and is completed with a final word containing the most important results of the research.
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مقدّمة

ٍ
شك ٍ
طويل؛ أل ّن اللغة العربيّة أصبحت
حظي تعليم اللغة العربيّة
املهتمني باللغة العربيّة منذ زم ٍن ال ّ
َ
للناطقني بغريها باهتمام كب ٍري من الباحثني و ّ
ٍ
املؤسسات
وحت
الباحثني
و
العلم
طلبة
من
ري
لكث
ة
قبل
أصبحت
اليت
اللغات
من
غريها
يف
ر
ف
تتو
ال
قد
اليت
زة
املمي
خصائصها
من اللغات العامليّة هلا
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
التعليميّة والعلميّة واملراكز اللغويّة العامليّة الرمسيّة (احلكوميّة) منها كاجلامعات واملدارس ،وغري الرمسيّة كمراكز تعليم اللغة الثانية التابعة هليئات
رقما صعبًا يصعب جتاوزه أو إمهاله! ّإال
مهتمني باللغة الثانيةّ ،
ومنظّمات أو أفراد ّ
حت أصبح عدد املتكلّمني باللغة العربيّة والناطقني هبا يف العامل ً
شت الدول يف السنوات األخرية املاضية نتيجة
فأكثر منذ بدء حركة النزوح واهلجرة واللجوء إىل ّ
أ ّن االهتمام بتعليم اللغة العربيّة وتعلّمها ازداد أكثر َ
احلراك الشعيب من أجل حياة كرمية وما شهدت البالد من ممارسات ال إنسانيّة من قتل وسجن وتعذيب دفعت الشعوب إىل اهلجرة حاملةً معها
أمنوذجا لتعليم العربيّة للناطقني بغريها  -يف هذا البحث-
حناول ّاتاذها
األم أو لغةَ ثقافتِها إىل بالد املهجر وال سيّما مجهورية تركيا اليت ُ
لغتها ّ
ً
اإلسالمي هو معتقد
عظيما جتلّت فيه اللغة العربيّة ،إضافة إىل أ ّن الدين
لعوامل كثرية تتميـُّز هبا هذه الدولة من غريها ،فهي متتلك إرثًا تارخييًّا ً
ّ
الغالبيّة العظمى وقراءة القرآن وحفظه يف املدارس الدينيّة ومعاهد حتفيظ القرآن اللتني تكادان توازيان أو جتاريان التعليم العام يف الدولة ،وال ننسى
كل أولئك دفع األتر َاك لالهتمام باللغة
مدر ًسا ،أو طبيبًا
ومهندساً ،
ً
العدد الكبري للسوريني وغريهم ممّن يقيم يف الدولة طالبًا أو ّ
عامال أو الجئًاّ ،
اخلاصة اليت
يتجسد يف كلّيات العلوم اإلسالميّة وأقسام اللغة العربيّة،
ُ
يضاف إليها املراكز واملعاهد ّ
مستوى وهذا ما ّ
العربيّة وتعلّمها على أعلى ً
مكوناهتا األساسيّة يقبلون
إحدى
العرب
ل
ك
يش
اليت
الواليات
بعض
ان
ك
س
أينا
ر
بل
فحسب
هذا
ليس
بغريها،
للناطقني
هتتم بتعليم اللغة العربيّة
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ني باللغة العربيّة إىل العمل جب ّد
املهتم
ع
شج
الذي
األمر
هذا
الوالية،
يف
املقيمني
من
ة
بي
ر
الع
الثقافة
ذوي
أو
بالعرب
احتكاكهم
نتيجة
ة
بي
ر
الع
على
َّ
ّ
ّ
ّ
سنام االستعمال
لتيسري تعليم العربيّة للناطقني بغريها وابتكار طرق تدريس جديدة للعربيّة و ّ
احلث على تعلّمها ،وال ّ
شك أ ّن مهارة احملادثة هي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
كل مهارة تساعد
هنمل املهارات األخرى؛ أل ّن املهارات كلها مرتبطةٌ ببعضها و ّ
لعنصر اللغة وهي الوجه الراقي هلا بالنسبة للمتعلّم من دون أ ْن َ
ٍ
بسرعة.
وتساعد املتعلّم للتم ّكن من اللغة
أختها
ُ
معتمدا على
املتنوعة ،وأنشطتها الص ّفيّة وغري الص ّفيّة
ُ
ً
يتناول هذا البحث مهارة احملادثة فيعاجل مفهومها ،وأهدافها ،ومستوياهتا ،وطرق تدريسها ّ
جتربة قسم اللغة العربيّة يف جامعة ماردين آرتوقلو الرتكية.
احملادثة شكل من أشكال ممارسة اللغة اليت يقوم هبا اإلنسا ُن للتواصل مع اآلخرين يف اجملتمع وهي مهارة من مهارات أدائها ،بل هي ذُروةُ ِ
الكالم؛
ُ
َْ
َ
ِ ِ
حيسن طالب العربيّة ممارستها.
كي
أمور
من
هبا
ق
ل
يتع
وما
تها
ّ
لذلك ال ب ّد لنا من معرفة مفهوم احملادثة وأمهّيّ
َ
من هنا نعلم أ ّن احملادثة هي األداة اليت يستعملها اإلنسان للتعبري عن حاجاته ،وتنفيذ متطلّباته يف اجملتمع الذي حييا فيه ،وهي وسيلة تفاعل
تؤدي وظائف كثريةً يف حياته وشؤوهنا وتكاد تتوقّف على مهارة احملادثة لش ّدة أمهّيّة
الفرد مع الوسط الذي يعيش فيه؛ إذ يستخدمها بصورة واسعة ّ
مهارة احملادثة يف اجملتمع واحلياة.
ٍ
كل حبسب مستواه الذي
واحملادثة هي الوسيلة اليت ال تقتصر على فئة دون أخرى ،فيستعملها الكبري والصغري والعامل واملدير واملث ّق ُ
ف وغريهم؛ ّ
خيتلف من ٍ
وعما يف ّكُر فيه ،وكلّما كانت مهارة
فئة إىل فئة ومن شخص إىل شخص
داخل الفئة أو الشرحية نفسهاّ ،
حيس ويشعرّ ،
فيعب كلٌّ ّ
َ
عما ٍّ
ٍ
ِ
كبرييْ ِن ال يشعر هبا َم ْن هو دو َن مستواه يف
احملادثة متق ّدمةً لَ َديْه ْ
أكثر ّ
وتأثريا يف تفاعله يف اجملتمع ،وحينئذ يشعر املرء باعتزاز وثقة َ
فعاليةً ً
كانت َ
ِ
إتقان هذه املهارة ،ونسطيع القول :إ ّن الذي يتقن مهارة احملادثة يف لغة من اللغات يتميـُّز من غريه ممّن ال يتقنها ،والذي يتقن مهارة احملادثة يف
لغتني يكون أكثر متيـًّزا ،والذي يتقن هذه املهارة يف ثالث لغات يكون أكثر متيـًّزا ،وهكذا كلّما أتقن هذه املهارة يف أكثر من لغة تب ّدت مداركه
حت تستطيع أن
السر يف هذه املهارة ّ
حيمل إجازات متع ّددة ،فما ّ
وقدراته وإبداعاته الفكريّة وحت النفسيّة واالجتماعيّة ،وأصبح إنسانًا مميـًّزا وكأنّه ُ
القوة؟!.
بكل هذه القدرة و ّ
مت ّد املرء ّ
يقربنا أكثر من مفهوم احملادثة.
واجلواب على هذا السؤال ّ
يؤدي إىل إدراك كثري من أسرار لغتها ومن َمثّ فهمها وفهم ثقافتها واالخنراط مع القوم الذي يتح ّدث هبذه اللغة
ال ّ
شك أ ّن إتقان مهارة احملادثة ّ
فيتحول الفرد املمارس ملهارة احملادثة موضع إعجاب هؤالء القوم وأولئك ،ومن هنا يكتسب ثقةً كبى يف التعامل مع أهل اللغة من غري خوف
ّ
يؤدي مهارة احملادثة – أحيانًا – بثقة أفضل من بعض أبنائها إن مل نقل أكثرهم.
أو وجل ،بل قد ّ
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تدل على املفاعلة واملشاركة أي كلّمته فكلّمين وحادثته حمادثة كاملته ،وهو من مادة حدث ومن احلديث
احملادثة من
مت واأللف ّ
حادثت أي تكلّ ُ
ُ
ث ،معروفة( .ابن منظور[،؟].)133/2 ،
د
التح
و
،
التحادث
و
احملادثة،
و
،
ِّث
حد
امل
به
ث
د
حي
ما
احلديث
و
اخلب،
مبعىن
ّ ُ
ُ
ُ
ُّ ُ
ُ
بأهنا «عملية يتم من خالهلا إنتاج األصوات تصحبه تعبريات الوجه اليت
شك أنّنا ال نقف على تعريف واحد أو وحيد للمحادثة اليت عُّرفت ّ
ال ّ
تسهم يف عملية التفاعل مع املستمعني ،وهذي العملية نظام متكامل يتم تعلمه صوتيا ودالليا وحنويا بقصد نقل الفكرة أو املشاعر من املتحدث
عما يف نفسه من هاجسه أو خاطره ،وما جيول خباطره
عرفت ّأهنا« :الكالم الذي يعب به املتكلِّم ّ
إىل اآلخرين» (احلريب 207( :2017 ،وكذلك ّ
من مشاعر وإحساسات ،وما يزخر به عقله من رأي أو فكر ،وما يريد أن يزود به غريه من معلومات وحنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صحة
بأهنا« :قدرة الفرد على نقل وتوصيل املعلومات واخلبات واآلراء واالجتاهات إىل
فت ّ
يف التعبري وسالمة يف األداء» (احلريبِّ 208( : 7102،
وعر ْ
اآلخرين بطريقة منطقية منظمة جتد القبول واالستحسان عند املستمعني مع سالمة اللغة وحسن التعبري(احلريب 207( : 7102،من هذه
بأهنا القدرة على نقل األحاسيس واحلاجات النفسيّة والعقلية أو الفكريّة إىل اآلخرين ومن َمثّ ترّكز
التعريفات نالحظ ّأهنا حت ّدد ماهيّة احملادثة ّأوًال ّ
على أسلوب هذا النقل وطريقته املنطقيّة املنتظمة وسالمة اللغة ثانيًا.
ِ
اإلنسان للغة الفصيحة السليمة من األخطاء ِ
خيتلج يف
بأهنا :ممارسة
ومهما يكن من أم ٍر فإنّنا نسطيع أن خنلص إىل تعريف احملادثة ّ
كل ما ُ
لنقل ّ
االجتماعي والتالقح مع اآلخرين فكريًّا وشعوريًّا.
نفسه وعقله من مشاعر ورغبات وفِ َكر لتحقيق التفاعل مع الوسط
ّ

 .3صور المحادثة )استراتيجيات المحادثة(
ٍ
ملستوى من مستويات تعلّم اللغة ،ومن هذه
تتجلّى احملادثة يف صوٍر متع ّددة ،أو ما تُ ّ
كل صورة هلا مناسبة ً
سمى اسرتاتيجيات احملادثة ،و ّ
االسرتاتيجيات:
149

استراتيجية المناقشة والحوار :و»تعتمد هذه االسرتاتيجية على إثارة تفكري الطلبة ومشاركتهم ،وإتاحة الفرصة لألسئلة واملناقشة ،مع احرتام
آرائهم واقرتاحاهتم ،وهذه الطريقة تساعد يف تنمية شخصية الطالب معرفيا ووجدانيا ومهاريا؛ تناسب هذه االسرتاتيجية املستوى املتقدم ،فهي
تقوم يف جوهرها على البحث ومجع املعلومات وحتليلها ،واملوازنة بينها ،ومناقشتها داخل الفصل ،حبيث يطلع كل طالب على ما توصل إليه
زمالؤه ،وبذلك يشرتك مجيع الطلبة يف إعداد درس احملادثة»(احلريب .207( : 7102،وهذه االسرتاتيجية أو الصورة متنح الطالب فرصة املشاركة
وتنمي قدراته التفكرييّة وشخصيّته ،وتعلّمه
ّ
الفعالة يف عمليّة التعلّم ،وإبداء آرائه ونضج معلوماته ،ومتنحه الثقة بالنفس واجلرأة على التحليل والتعبري ّ
باملدرس واآلخرين.
الطالب
عالقة
ز
وتعز
الكالم
و
ار
و
احل
آداب
ّ
ّ
يتفرع عنه من اسرتاتيجيات و»يتضمن التعلم التعاوين جمموعة من اسرتاتيجيات التعليم اليت
ومن استراتيجيات المحادثة التعلّم التعاوني :وما ّ
تتضمن العمل اجلماعي للطلبة داخل جمموعات صغرية لتحقيق أهداف احملادثة ،ويعمل على حتسني مشاركة الطلبة ويعطي الفرصة جلميع الطلبة
لكي يتفاعلوا يف أداء احملادثة» (احلريب .208( : 7102،واسرتاتيجيات أخرى مثل أداء األدوار والتمثيل واخلطابة وأداء الشعر والتعبري عن
سنوضحه أكثر يف فقرة األنشطة
املوضوعات شفويًّا ،وطرح األسئلة وغري ذلك ممّا
ّ

 .5أهداف المحادثة
ٍ
أهداف ٍ
ِ
اللسان ،وتقوية المنظومة العقلية للطالب أو املتح ّدث يف اللغة
كثرية منها :تقويم
شك أ ّن مهارة احملادثة وتدريسها تسعى لتحقيق
ال ّ
اجلديدة الستيعاب ثقافتها والتعامل معها ،والطالقة في الكالمّ ،إال أنّنا ميكن أ ْن ُنمل هذه األهداف يف:
األول أو املرحلة األوىل لتعلّم احملادثة ،كما
ّأوًال :أ ْن يتح ّدث
ّم أكثر ما ميكن :وهذا اهلدف مرتب ٌ
ُ
الطالب ويتكل َ
ط ارتباطًا وثي ًقا باملستوى ّ
ِ
سيأيت احلديث عنها الح ًقا ،ويُرتك الطالب على سجيّته وإ ْن أخطأ يف الكلمات أو الرتاكيب ،وجيب على كل ٍ
الكالم و ّأال
طالب أ ْن يندفع إىل
ُ
ّ
يد وإ ْن رّكب الكلمات اليت ميتلكها تركيبًا غلطًا.
ر
ـ
ب
يع
أن
و
ة)،
األصلي
(لغته
األم
لغته
دون
خياف من حماو ِلة التّح ّدث باللغة العربيّ ِة
َ
عما ير ُ
ّ
ّ
َّ ّ
ثانيا :أ ْن يتكلّم الطالب على الوجه األفضل ،وهذا اهلدف يدخل يف مرحلة أخرى متق ّدمة ،فيصحح املدرس أخطاء الطالب بطر ٍ
يقة ذكيّ ٍة
ّ
ً
ُّ
كي يرتقي مبحادثة الطالب إىل املستوى املطلوب (السيد.298,299( :1996,1997 ،
كل املتطلّبات واالحتياجات ،إضافةً إىل التفاعل
ثالثًا :أ ْن يح ّق َق التواصل مع اآلخرين على الوجه املطلوب يف احلوارات والنقاشات و ّ
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احلقيقي مع القراءة والكتابة يف أرقى صوِرمها.
ّ
تلخص األهداف املباشرة اآلتية:
وهذه األهداف ّ
اجلرأة على البدء بالكالم باللغة العربية.

-

تنمية الثروة اللغوية يف كل درس وذلك حبقل املفردات واجلمل احملددة.
احلي.
تشجيع الطالب على توظيف ما تعلّموه يف الكالم ّ

-

-

التم ّكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

-

نطق الطالب ألصوات اللغة العربية ،وأن يؤدي أنواع النب والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء
العربية.
نطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة وأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.

-

-

التعبري عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة والتعبري عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب
الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم(احلريب208(. :7102 ،

-

-

كسر احلاجز النفسي للطالب وإشعاره بثقة نفسيّة وألفة مع الناطقني بالعربيّة.
سنوضحها
مرجوة من تعليم مهارة احملادثة لِما هلذه املهارة من أمهّية يف تعلّم اللغة العربيّة ولعالقتها باملهارات األخرى اليت
ّ
وأهداف أخرى كثرية ّ
يف الفقرة اآلتية.

 .6عالقة المحادثة باالستماع والقراءة والكتابة
تتم ّإال باالستماع إىل نصوص من عيون الفصاحة وفهمها يساعد على
ثَ ّمةَ عالقة قويّةٌ بني احملادثة واالستماع والقراءة والكتابة ،فاحملادثة ال ّ
عما يريده من وصف أو تعبري عن شعوٍر أو فكرة ،وتتجلّى «العالقة بني االستماع واحملادثة يف أن احملادثة تتمثل يف اإلنتاج،
احملادثة والتعبري ّ
واالستماع ميثل جانب االستقبال ،وال ميكن للمتكلم أن يكتسب اللغة من خالل استماعه هلذه اللغة يف البداية ،فاحملادثة تعكس لغة االستماع
ألهنا تكون مبنزلة ع ّدة القراءة من ٍ
جهة ،وهي
اليومي اليت ميارسها املتكلم يف بيئته االجتماعية» (احلريب ،2015( :7102،وتُع ّد أساس القراءة؛ ّ
ُ
ِ
ِ
االستعداد احلقيقي للقراءة من ٍ
جاهال
متييز
احملادثة
جهة أخرى ،ومن هنا ند املتم ّك َن يف
املرفوعات من املنصوبات واجملرورات وإ ْن كان ً
يستطيع َ
ُ
ٍ ّ
ِ
لكن هذا ال يعين أ ّن القراءة ال تؤثّر بدورها يف احملادثة ،بل القراءة تسهم يف تطوير
وهذا
منها،
كل واحد
بعلّة ِّ
ينعكس على القراءة إذا ما بدأ هباّ ،
ُ
نميها ،فالعالقةُ بينهما عالقةٌ متبادلة ،وإ ْن كان للمحادثة الرتبةُ األوىل ،وميكن إجياز هذه العالقة بـ ـ ــأن القراءة «تساعد يف
احملادثة لدى الطالب وتُ ّ
املتكلم الكثري من األلفاظ والتعبريات اليت ميكنه توظيفها يف أحاديثه وحماوراته ،وأن عادات املتحدث يف أثناء
وتكسب
للمتكلم
منو اللغة الشفهية
َ
عملية التكلم تنتقل بشكل تلقائي من جمال احلديث إىل جمال القراءة وخصوصاً عندما يقرأ قراءة جهرية ،وأن القراءة اجلهرية ،وعملية التحدث
مهارتان شفويتان يستعني فيهما القارئ واملتكلم بالعديد من األشياء اليت تُعد قواسم مشرتكة ،مثل النب ،والتنغيم الصويت؛ متثل املعىن عند القراءة
اجلهرية أو عند التحدث يف وحدات فكرته التامة املعىن ،واالستعانة باإلشارات اجلسمية املعبة عن املعىن يف عملية التحدث ،مراعاة جمموعة من
العالمات االصطالحية عند القراءة اليت ترتجم هذه اإلشارات إىل واقع (عالمات الرتقيم)» (احلريب.216( :7102 ،
فاجلمل واألساليب البالغية والرتاكيب وسائر
مهم يف إغناء الكتابة؛
ّأما العالقة بني احملادثة والكتابة فهي ً
عامل ّ
أيضا عالقة متبادلة؛ فاحملادثة ٌ
ُ
ِ
سن الكتابة
حي
ال
للمحادثة
العائقة
املشكالت
بعض
يعاين
ن
م
ن
أ
هذا
يعين
وال
ا،
أيض
كتابته
على
تنعكس
األمناط اللغويّة اليت يستعملها املتح ّدث
ً
ّ َْ
ُ ُ
ِ
فيشكل
وحافزا له؛ إلتقان مهارة الكتابة،
عنده
أو أ ّن الكتابةَ َ
ُ
دافعا ً
ميكن أ ْن تكو َن هذه املشكالت ً
أضعف من الكتابة عند املتح ّدث اجليّد ،بل ُ
ُ
العلو ومت ّكنه من «حتديد املوضوع الذي سيتحدث فيه ،واختيار عنوان معني
النّقص لديه ّقوةً إضافيّة تُسهم يف إبداعات كتابيّة من حيث اجلودةُ و ُّ
عن موضوع احلديث ،وحتديد األفكار الرئيسة والفرعية الواردة يف هذا املوضوع ،وترتيب هذه األفكار بشكل مسلسل يؤدي إىل إفهام املستمع،
والربط بني هذه األفكار بأدوات الربط املتعارف عليها ،وحتديد نوعية اجلمهور الذي سيستمع إىل املوضوع ،فلو أجاد املتحدث كل العناصر
السابقة فإنه من السهل عليه بعد ذلك أن خيطط ملوضوع كتايب» (احلريب ،216 :7102 ،والسيد.298,299( :1996,1997 ،
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ِ
تسهيل
ومن هنا نرى أ ّن العالقة بني هذه املهارة – احملادثة – واملهارات األخرى عالقة قويّة تبادليّة وما تقسيم هذه املهارات يف تعليم اللغة سوى
عملي ِة التعلي ِم و ِ
استقالال كلّيًّا.
كل مهارٍة عن األخرى
أداء دورها
ً
ّ ّ
التكاملي ال استقالل ِّ
ّ

 .7عالقة المحادثة بالفكر
ِ
تتضح مدى العالقة بني احملادثة
ممّا سبق من
ٍ
توضيح ملفهوم احملادثة وتعريفها رأينا أ ّن احملادثة هي تعبري املرء عن حاجاته ومشاعره وف َك ِره ،وهنا ّ
والفكر فهي ترمجان الفكر وأداته إضافة إىل أ ّن احملادثة تؤثـُّر يف تأسيس الفكر فالعالقة بينهما عالقة تالزميّةٌ تأثرييّة وتعبرييّة.

 .8موضوعات المحادثة
مقرر احملادثة (سلسلة أجبد) للسنة التحضرييّة يف قسم اللغة العربية جبامعة ماردين آرتوقلو
خنصص احلديث عن موضوعات احملادثة مبوضوعات ّ
الرتكيّة من منطلق جتربتنا يف تعليم العربيّة يف اجلامعة منذ أكثر من مخس سنني خلت.
كل املواقف والثقافات والعلوم احمليطة باإلنسان ،لكنّنا ميكن أ ْن نصنّف هذه املوضوعات حبسب مستويات
موضوعات احملادثة كثرية جدًّا تشمل ّ
طالب السنة التحضرييّة يف قسم اللغة العربيّة حصريًّا  -وال خيفى أ ّن التنسيق بني املوضوعات ومراحل احملادثة أو
احملادثة – وهنا أحت ّدث عن ّ
فق مستويات احملادثة:
علمي أو
شعوري يف املرحلة االبتدائيّة ً
مثال؛ لذلك رأينا أ ْن ّ
نوزع املوضوعات َو َ
ّ
مستوياهتا ّ
مهم جدًّا ،فال ميكن اختيار موضوع ّ
تشمل احلروف
مبفاتيح هلذا املستوى
يل للطالب ،ويكو ُن يف احلدود الدنيا ،وهنا نبدأ
األول :وهو املستوى
ُ
المستوى ّ
المبتدئ :وهو املستوى ّ
َ
األو ّ
موضوعات تتعلّق حبياته اليومية ،كموضوعات الطعام والشراب والسكن واملدرسة واجلامعة ُوالتعارفِ
ٍ
واملفردات ،والرتاكيب البسيطة ،ومن مثّ خنتار
ّ
ِ
اإلنسان والرياضة..
التسوق ،واألعمال واملهن ،واهلوايات ،والوقت ،والدوام والعطلة ،وجسم
والسفر و ّ

151

يف هذه املرحلة يراعى التدرج يف ِ
تناول هذه املوضوعات؛ لألخذ بيد الطالب إىل احملادثة والنطق والكالم باللغة العربيّة وتشجيعه على ممارسة مهارة
ُ
ّ
ويتم ترديد هذه القوالب وهذه املفردات احملفوظة وتوظيفها
ة
بداي
حفظها
اليت
الطالب
حمفوظات
على
االعتماد
املستوى
هذا
على
الكالم ،ويغلب
ً ّ
ٍ
حي ،وقد يثري املوقف كلمات جديدة قد تكون مبعىن ما حفظ أحيانًا أو دالّةً على ما يقارب معناها مبعىن ّأهنا قد ال تكون جديدة
يف موقف ّ
متاما.
ً

ٍ
موضوعات مألوفة؛ وهنا اخرتنا هلذا املستوى موضوعات مناسبة
حول
المستوى الثاني :املستوى
مجال َ
ينتج الطالُب ً
ّ
المتوسط :ويف هذه املرحلة ُ
هلا ،مثل :البلدان واألماكن ،والسياحة ،واملواصالت ،والعادات ،واللغات ،والشخصيات الشهرية ،والزراعة ،والعلوم ،واملعامل احلضارية ،والقصص،
والبيئة ،واألرض..
ومثل هذه املوضوعات تثري حافظته وتفكريه اللغوي إىل إجياد ما هو أوسع من ذي قبل للتعبري عن املوضوع ووصفه وهنا تزداد ح ّدة الصراع
بلطف ليفتح عليه آفاقًا جديدة من التفكري اللغوي ويوجهه إىل خيار ٍ
يتدخل املدرس ٍ
ات كثرية يشعر الطالب أ ّن
الداخلي لدى الطالب ومن مثّ ّ
ّ ّ
ّ
فسحةَ تن ّفس الصعداء َسنحت له فيتن ّفس ويتكلّم...
المستوى الثالث :املستوى المتق ّدم :وهنا يتعامل الطالب مع موضوعات ُمع ّقدة ومقرتحة ،واخرتنا هلذه املرحلة موضوعات كموضوع تطوير
الصحة ،والشباب ،واملصارف ،والطاقة ،وعلوم القرآن ،واالتصاالت والتواصل ،واإلعالم يف حياتنا ،واألخالق والقيم ،والتجارة،
الذات ،و ّ
واجلامعات الشهرية ،واحلياة البيّةّ ،إال أنّنا جيب أ ْن نعلم أ ّن قولنا باملستوى املتق ّدم ال يعين – يف هذا املستوى – انفتاح املوضوع باملطلق ،بل ال
يتحرر
اللغوي للطالب أو التفكري
نوعا ما ،وال تزال اجلمل الوصفية الدالّة حمدودةً وال يزال العقل
تزال األفكار قصرية ً
ّ
ّ
اللغوي للطالب مقيّ ًدا مل ّ
حتتل
داخله
يف
منتصرة
–
املستوى
هذا
يف
–
)
األم
(لغته
للطالب
الداخلية
اللغة
الت
ز
ما
آخر
مبعىن
أو
ة
الداخلي
اللغة
كامال ومل يدخل عامل
ً
ّ
ّ
ّ
مساحةً كبريةً من داخله التفكريي والوجداينّ ومن َمثّ تكون مقيّدة للغة الطالب اجلديدة.
أفضل من املستويات السابقة ،فيكون لز ًاما علينا اختيار
المستوى الرابع :وهو املستوى
ّ
المتفوق يستعمل الطالب يف هذه املرحلة لغة عاليةً َ
ِ
خاصة لغويًّا ،مثل :العقيدة ،واحلقوق ،واألمم واملتح ّدة ،وعجائب الدنيا،
موضوعات مناسبة هلذه املرحلة وهي موضوعات جتريدية حتتاج إىل كيفيّة ّ
واألدب ،واملشاعر ،واملكتبات ،وعلوم احلديث ،والطرائف والفكاهات ،واالخرتاعات (احلريب.209( :7102 ،
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المعوقة للمحادثة
 .9العوامل
ّ
ٍ
ومتنوعةٌ من حيث طبيعتُها ،فمنها ما يتعلّق باملعلّم من حيث
العوائق اليت حتول دون تعلّم ّ
أي لغة والصعوبات اليت تعرتض طريق املتعلّم كثريةٌ ّ
أهم العوائق اليت متنع الطالب
على
هنا
ز
ك
ونر
م
ل
املتع
أو
الطالب
و
بالبيئة
ق
ل
يتع
ما
ومنها
يسها
ر
تد
يتم
اليت
باملناهج
ق
ّ
كفاءتُه أو عدمها ومنها ما يتعلّ
ّ ّ
ّ
ّ
من احملادثة ،وهي ضعف احلصيلة اللغويّة لديه ،وضعف استثمار هذه احلصيلة يف حوارات ومجل يف احملادثة ،واخلوف من اخلطأ ،إضافةً إىل عوائق
املادية والبيئة اللغويّة وغري ذلك.
أخرى كثرية مرتبطة باجلوانب ّ

 .10العوامل المش ّجعة على المحادثة
أل ّن احملادثة ذات أمهّيّة بالغة يف تعليم اللغة كان ال ب ّد من مجلة عوامل تساعد الطالب وتعينه على احملادثة وميكن إمجال هذه العوامل مبا يأيت:
ٍ
حبصيلة لغويّة كافية.
تزويد الطالب

-

تشجيع الطالب على احملادثة واستعمال هذه احلصيلة اللغوية اليت اكتسبها يف احملادثة
اللغوي ،وذلك بتهيئته ودفْعه إىل احملادثة.
واإلنتاج
ّ

-

مجال صحيحة( .مصطفى ،مهارة احملادثة
تدريبه على كيفيّة صوغ ما اكتسبه من لغة ومفردات ً
)aljazeera.net/https://learningtr/blogs.يف تعليم العربيّة للناطقني بغريها،

-

الصف وخارجه.
وميكن حتقيق هذه العوامل وغريها وفق آليات األنشطة املتّبعة يف
ّ

 .11تنمية مهارة المحادثة
ٍ
مستمر؛ لنصل إىل أرقى أشكاهلا ،وقد اخرتنا مجلة من الوسائل لتحقيق هذه الغاية وفق
بشكل
من أجل االرتقاء هبذه املهارة ال ب ّد من تنميتها
ّ
اآليت (احلدييب:27( :2015 ،
االستماع إىل متحدثني لبقني.

-

تنمية املفردات العربية ،وما يرتبط هبا من معرفة قواعد النحو والصرف واإلمالء.
التدريب املستمر على مهارات التَّحدُّث ،وممارسته باللغة العربية.

-

-

استخدام اسرتاتيجيات حتدُّث فاعلة ،مثل اسرتاتيجية حا ِوْر قبل أن تتحدث ،حدد هدفك من التَّحدُّث ،ابدأ
وقومه.
حديثك بثقة ،وظِّف األدلَّة و َّ
الشواهد أثناء حتدُّثك ،راجع حديثك ّ
فيدعمها ،ونقاط الضعف فيتجنَّبها.
تسجيل املتعلِّم حديثه باللغة العربية؛ ليعرف نقاط القوة فيه ِّ

-

-

 .12األنشطة المتّبعة لتدريس مهارة المحادثة
التطبيقي هلذا البحث عن جتربة قسم اللغة العربيّة يف جامعة ماردين آتوقلو من حيث األداء والتنفيذ ،وهي جتربة ال
رأينا أ ْن نتح ّدث يف اجلانب
ّ
العام يف تعليم اللغة العربيّة يف املؤسسات املختلفة.
ترج عن اإلطار ّ
تتنوعُ حبسب
هناك مجلة من البامج واخلطوات املتّبعة اليت َ
س يف حجرة الدرس وخارجها من أجل النّهوض مبهارة احملادثة عند الطالب ،وهي ّ
متار ُ
املوضوع ّإال أنّنا نملها يف:
.أ
الصف واخلطوات اليت يقوم هبا املعلّم
الص ّفيّة :وهي العمليّة التعليميّة الداخليّة داخل
ّ
األنشطة ّ
مهمةٌ
والطالب داخل حجرة الدرس من أجل تعزيز املعلومات واألهداف احمل ّددة هلذا الدرس أو ذاك ،وهذه ّ
وتشجعه على ممارسة ما تعلّمه يف
الصف وتبعده عن امللل
فاعال إجيابيًّا يف
جدًّا؛ ّ
حترك الطالب وجتعله ً
ّ
ّ
ألهنا ّ
الصف.
ّ
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الص ّفيّة على:
وتقوم األنشطة ّ
األسئلة واألجوبة :هلا أمهّية كبرية يف عملية العصف ال ّذهين؛ إذ جيد الطالب أو املتعلّم نفسه يف ٍ
جيتازهُ،
ُ
فيحاول اإلجابةَ
موقف ال ب ّد له أ ْن َ
ّ
ّ
ُ
ُ
ِ
اإلجابة وكيفيّتها فهذا النشا ُط يساعده على اإلجابة ومن مثّ التكلّم ،وهذا هو اهلدف املنشود ،وقد تكون هذه األسئلة بني
ومهما يكن من أمر
وتتحول إىل وسيلة تواصل وتعبري عن
املعلّم واملتعلّمني أو بني املتعلّ َ
مني أنفسهم ،ومنيل إىل الثاين أل ّن اللغة إذا دارت بني املتعلّمني حت ّقق وظيفتها ّ
األفكار واملشاعر واحلاجات ،ومن َمثّ ترج من فكرة التعلّم والتعليم بوصفها غاية.
الطالب
كل ّ
س الفاعليّةَ لدى ّ
المقابالت :لكي حي ّقق ّ
املدر ُ
الطالب يف درس احملادثة جيري مقابالت بينهم ،ثنائيّة أو أكثر ،فيسمح مبشاركة ّ
وحي ّقق فعاليتهم يف احملادثة.
هذه املقابالت ترتبط مبوضوع الدرس كما هو معلوم وليس مبوضوع غريب يُشعر الطالب بالعجز بعدما هتيّأ نفسيًّا وذهنيًّا يف هذه امل ّدة الزمنيّة
النفسي والذهين
اجلو
احملددة للدرس
ٍ
ملوضوع بعينه ،من هنا كان لز ًاما أ ْن يكون موضوع املقابالت مرتبطًا مبوضوع الدرس؛ أل ّن اللغة تنبع من هذا ّ
ّ
جو غريب.
من
ال
أ
املهي
و
الشعوري ّ
ّ
ّ
تقليدا حرفيًّا كما يف فقرة التقليد
مني وليس تقليد املمثّلني ً
مشاهدة مقطع تمثيلي :اهلدف من هذا املقطع هو متثيله وأداؤه بأسلوب املتعلّ َ
ص بأسلوهبم ،وهذا من األهداف السامية يف احملادثة؛ إذ يُط ِوعُ املتعلّ ُم اللغة للتعبري عن أفكاره فيوظُّفها
يتصر ُ
ف املتعلّمو َن يف النّ ّ
واحملاكاة اآلتية ،بل ّ
تؤدي احملادثة وظيفتها اليت نسعى لتمكني الطالب منها.
املتصرفة ،وهبذا ّ
حبسب أفكاره ّ
العامة حول املقطع وأفكاره اجلزئيّة ّ
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العامة املتّبعة يف تدريس مهارة احملادثة؛ إ ْذ يقوم الطالب
آخر نتّبعه يف قسم اللغة العربيّة وهو من األنشطة ّ
التقليد والمحاكاة :وهذا نشا ٌط ُ
باالستماع إىل ٍ
يؤديه املعلّم بصوته أو بوساطة إحدى التقنيات
ا،
نثر
أو
،
العريب
الشعر
عيون
من
ا
شعر
أو
ا
فصيح
ا
ار
و
ح
يكون
عريب ،قد
صوت ٍّ
ً ّ
ً
ً
ً
ّ
مرٍة كي يستوعب مضمون النموذج املسموع مث حياكيه ،مثّ تدور النقاشات
يكرر الطالب ما مسع بعد فهمه واالستماع إليه غري ّ
املتوفّرة لديه ،مثّ ّ
املفتوحة حوله ،ويرّكز املعلّم يف هذا النشاط على األصوات سواء يف املفردات أو اجلمل وهذا النشاط من أسهل األنشطة املتّبعة يف تعليم احملادثة؛
ألنّه يُع ّد املرحلة املب ّكرة أو األوىل للتعليم اليت تعتمد على االستماع وفهم املسموع ومن مثّ احملاكاة والتقليد ّإال أنّه جيب عدم الرتكيز على متييز
األصوات يف هذا النشاط على حساب معاين هذه األصوات لِما هلا من أمهّيّة يف تيسري احملاكاة وإتقاهنا( .صيين.83( :1984 ،
ب هذه
األم واألبناء واملعلّم واملدير والبائع واملشرتي  ..وميثّ ُل ّ
متنوعة كاألب و ّ
الطال ُ
أداء األدوار :وهنا خنتار موضوعات فيها شخصيات ّ
الطالب فيتفاعلون مع الدرس ،وحياولون إتقان احملادثة ،وهذه األدوار تبعث إىل املرح يف كثري من األحيان
األدو َار وهذا نشا ٌط يدفع امللل عن ّ
الطالب متثّل اللغة والتعبري عن األشياء واحلاجات حمادثةً.
يسهل على ّ
األمر الذي ّ
يشجع الطالب على احملادثة وتكملة احلوار أو الكالم الناقص.
الفراغات :وهذا ً
أيضا نشا ٌط ّ
العصف الذهني :وهنا نقوم بعرض مشكلة أو صورة أو سؤال ،يقوم الطالب باحلديث والتعبري عن املشكلة املطروحة.
املدرس من
الوصف :وهو نشا ٌط متّ ٌ
املدرس إىل الطبيعة أو السوق ،ويطلب ّ
بع يف قسمنا وأحيانًا نستعمل الطبيعة فيخرج الطالب بإشراف ّ
السبّورة ونطلب من الطالب وصفها.
الطالب وصف ما رآه أو ما مسعه ،وقد نعرض صورةً ما أو نرسم صورةً على ّ
القصة بني املتعلّمني على شكل
قصةً أو ُ
نقرؤها ،وبعد فهمها ّ
يعب املتعلّمون عنها بأسلوهبم وتدور احملادثة حول هذه ّ
سرد القصص :نَعرض ّ
الطالب
قصة ويسردها أمام زمالئه ،مثّ تدور احلوارات بني ّ
جيهز املتعلّم ّ
نقاش أو انتقاد أو سرد ..؛ أي يسردون ّ
القصة بأحداثها لكن بأسلوهبم ،أو ّ
القصة وشخصيّاهتا ومغزاها وأحداثها وعناصرها كلّها.
حول هذه ّ
.أ
الطالب خارج القاعة
الص ّفيّة :وهي املمارسات اللغويّة (احملادثة) اليت يقوم هبا ّ
األنشطة غير ّ
قبال،
تقل أمهّيّةً عن أختها ،فهي مت ّكن الطالب من اخلبات واملعلومات اليت استقاها ً
الص ّفيّة ،وهذه األنشطة ال ّ
نذكر منها:
الطالب على
الطالب إىل أحضان الطبيعة ،ويتحادث معهم حول عناصرها وتشجيع ّ
املدرس بإخراج ّ
ممارسة المحادثة في الطبيعة :يقوم ّ
وصف األشجار والزهور والطيور بطريقة احلوار بني اثنني أو أكثر.
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حيتك الطالب حباجاته اليومية ،فتبدأ احملادثة مبا يتعلّق بالطالب فتهفو نفسهُ وترج منها اللغة ،فيحاور
الخروج إلى السوق :ويف هذه احلال ّ
احملل أو البضاعة بالعربيّة إذا كا َن عربيًّا أو يعرف العربيّة (اللهجة) كما هي
أصدقاءهُ ومعلّ َمه حول هذه احلاجات وأحيانًا يتح ّدث مع صاحب ّ
ف يف غاية األمهّيّة أل ّن احملادثة العمليّة أو التطبيقيّة تكون يف احلياة وليس بني أربعة جدران!.
الص ّ
احلال يف ماردين ،وهذه املمارسة خارج ّ
للطالب بإشراف ثلّة من األساتذة الذين حرصوا
إضافةً إىل أنشطة أخرى كثرية مفتوحة ،مثل الرحالت الرتفيهية اليت قام هبا قسم اللغة العربيّة ّ
املتنوعة؛ يف الشارع ،واملسكن،
ة
احلي
اقف
و
امل
الطالب إىل ممارسة اللغة العربيّة حيّةً يف
الطالب باللغة العربيّة الفصيحة وأرشدوا ّ
على التح ّدث مع ّ
ّ ّ
واملطعم ،واجلامع ،واملراكز الثقافية واملتاحف األثريّة ،ممّا جعل الطالب ميارس اللغة واحملادثة على وجه اخلصوص للتعبري عن مكنونات نفسه وعقله
وإيصاهلا إىل اآلخرين بلغة سليمة.
عما يف داخله،
املهم يف تعليم مهارة احملادثة؛ أل ّن االحتكاك املباشر باحلياة ّ
ّ
يشجع الطالب على التح ّدث والتعبري ّ
نشجع على القيام هبذا النشاط ّ
فيسأل وجييب ويصف ويأمر وينهي ويسرد...
فيعيش املوقف ُ
ِ
املرجوة من تعليم هذه املهارة.
كل األهداف ّ
وهذا ما نتغيّاه من تعليم مهارة احملادثة ،وهذا ما خيتزل ّ
الخاتمة
يسا (املعلّم) وتعلّ ًما
املادة اليت
هذا الشرح
املهتم باللغة العربيّة على فـَْهم طبيعة ّ
التوضيحي يساعد ّ
سيتعامل معها عند دخوله عامل احملادثة تدر ً
ُ
ّ
الص ّفيّة
األنشطة
خالل
من
معها
التعامل
وطرق
وموضوعاهتا،
ومستوياهتا،
ومفهومها،
احملادثة،
مهارة
ف
فيتعر
بية)،
ر
الع
اللغة
قسم
يف
(الطالب
ّ
ّ
تفاعال جيّ ًدا مع مهارة احملادثة اليت تُ ُّ
حتتل املرتبة األوىل حبسب الدراسات اللغويّة.
وغري الص ّفيّة اليت حت ّقق له ً
عد ذروة أداء اللغة العربيّة ،واليت ّ
كل جماالت
إضافةً إىل اجملال الواسع يف االستعمال ،بالنسبة إىل الفئات املختلفة عمريًّا وثقافيًّا ومهنيًّا ،هذه الفئات اليت تستعمل هذه املهارة يف ّ
حياهتا؛ ألمهّيّة هذه املهارة ،وإ ْن اختلفت درجات إتقاهنا من فئة إىل أخرى.
السبّاق إليهاّ ،إال أنّنا نسطيع القول :إنّه كان األسبق يف توضيح املفهومات
وقد أفضى البحث إىل مجلة من النتائج اليت ال ن ّدعي أنّه كان ّ
واالسرتاتيجيات والعالقات بني احملادثة وغريها من اجلوانب ،واألمور!.
وسيحكم القارئ الكرمي على ما نقول بعد قراءة البحث ويستخلص هذه النتائج ويستفيد منها إن شاء اهلل على ما هو مأمول.
وضح العالقة بني احملادثة
وضح مفهوم احملادثة ووضع تعري ًفا ً
شامال هلا ،إضافةً إىل أنّه ّ
توصلنا إليها يف أ ّن البحث ّ
نمل النتائج اليت ّ
ميكننا أ ْن َ
وضح العالقة بني احملادثة والفكر ،وأ ّن هذا البحث أفضى إىل جتلّي احملادثة يف اسرتاتيجيات متع ّددة قمنا
واملهارات األخرى ،وال ننسى أ ّن البحث ّ
قائم على فكرة توضيح جتربة احملادثة يف قسم اللغة العربية جبامعة ماردين آرتوقلو وسبل تطويرها.
بشرحها وتوضيحها ،وال خيفى أ ّن البحث ٌ
كبريا والوسائل والتقنيات واألساليب املتّبعة يف سبيله
بقي أن نقول :إ ّن تعليم مهارة احملادثة ال ميكن له أن يبلغ الغاية مهما كان االهتمام به ً
بعضا.
مكملة بعضها ً
متطورة ،ما مل يصحبه اهتمام موا ٍز باملهارات األخرى؛ فاملهارات كلّها ّ
ّ
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