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استخدام تطبيق " "Hello Talkكالحل في تعلم اللغة العربية من الناطقين
بها
عرفة ميسرة و وحي جيمي فرادانا
جامعة مطالع الفالح اإلسالمية باطي
Irfatinm@gmail.com
املستخلص :كفاءة إتقان املهارات اللغوية هي جزء الينفصل عن تعلم اللغة العربية،
وتعتبر هدفا أساسيا في تعلم اللغة العربية .قد تعلم متعلمو اللغة العربية تلك املهارات
من خالل دراستهم ولكن لم تزل مهاراتهم في املستوى األدنى ،وذلك بأسباب وعوامل
متنوعة .ومن تلك العوامل ضيق وقت الدراسة ،وعدم البيئة املهيئة ،وقلة الكفاءة
اللغوية للمعلمين لكونهم غير الناطقين بها .يهدف هذا البحث إلى معرفة استخدام
التطبيق  ””Hello Talkكحل في تعلم اللغة العربية من الناطقين بها .هذا البحث بحث
ا
وصفي كيفي يصف التطبيق في كونه حال لعوائق تعلم اللغة العربية مستندا للكتب
املتعلقة .ثم يحلل البيانات ويربطها بطريقة كيفية .أما النتيجة في هذا البحث هي)١( :
تطبيق " "Hello Talkهو وسيلة مرنة فيها امليزات كمثل الدردشة ،واملكاملة الصوتية،
ومكاملة الفيديو التي تمكن مستخدميه أن يتعلموا املهارات اللغوية األربعة في أي ساعة
وأي مكان شاؤوا )٢( .تطبيق " "Hello Talkييهئ البيئة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربية
الناطقين بغيرها ألنه يعطي الفرصة للتواصل مع الناطقين بها مباشرة .
الكلمات املفتاحية :املهارات اللغوية ،تطبيق " ،"Hello Talkالناطق باللغة العربية.

اللغة نظام من الرموز الصوتية يقوم وسيلة لالتصال بين مجتمع اإلنس .يالحظ
هذا التعريف من جانبين وهما أن اللغة لها طبيعة صوتية ووظيفة اجتماعية .األول يدل
أن أصل اللغة أصوات .والثاني يدل أن اللغة أهم وسائل االتصال التي لها وظيفة اجتماعية
وهي للتعبير وكذا التواصل بين أفراد املجتمع .وقد جمعه قول ابن جني في تحديد اللغة
حيث قال" :اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" (ابن جني .)٣٣ :١٥٩٢ ،ومن
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الجانب الثاني في تحديد اللغة علم أن لها دورا كبي را في حياة الناس حيث تكون وسيلة
لالتصال بينهم .والناس كمخلوقات اجتماعية ال محالة يحتاجون إلى إتقان اللغة ليعبرون
عن أغراضهم ويتواصلون مع اآلخرين لقضاء حاجاتهم .فأصبح تعلم اللغة ضروريا لكل فرد
من أفراد الناس .وتعلم اللغة لغرض أساس ي على وهو لالتصال بين املجتمع يشمل إتقان
املهارات اللغوية وهي االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة .ألنها حاجة أساسية لالتصال.
فكل من ال يتقنها جي دا أو ال يتقنها البتة يجد كثي را من العوائق وال يستطيع أن يتواصل مع
غيره .فمتعلمو اللغة العربية الذين يريدون أن ينجحوا في تعلمهم ال بد لهم أن يتقنوا كال
من املهارات األربعة.
متعلمو اللغة العربية في إندونيسيا بدءوا دراستهم منذ صغارهم ،وقد استغرقوا
وقتا طويال في تعلمها من املدرسة االبتدائية حتى الجامعة .ولكن لم يزالوا في املستوى األدنى
ألسباب متنوعة منها قلة املمارسة ،وضيق وقت الدراسة ،وعدم البيئة املهيأة ،وقلة كفاءة
املعلمين لكونهم غير الناطقين بها .ال يجتهد املتعلمون في ممارسة اللغة بأسباب وهي :قلة
املفردات واملعرفات ،وال يجدون الصاحب للتحدث ،وقد يجدون لكنهم في املستوى السواء.
حتى إذا أخطأ أحد الشريكين ال يهتم به اآلخر أو اليصححه.
إحدى العناصر الرئيسية ذات مساهمة كبيرة في ذلك هو املعلم .املعلم آخذ الزمام
في عملية التعليم ألنه هو الذي ييهئ الحالة املساعدة للتعليم .يؤثر املعلم العناصر األخرى
من املتعلم والبيئة .يقول املتعلمون أن تعلم اللغة العربية صعب ،ألن املفردات في اللغة
العربية كثير جدا .فعلى سبيل املثال هناك أكثر من ثالثمائة اسم لألسد .وفي اللغة العربية
قواعد التي ال توجد في اللغات األخرى مثل اإلعراب واإلع الل .اختيار اإلست راتيجيات
والطرائق التي يستخدمها املعلم تؤثر في نتاج التعليم اللغة العربية وقد تجزمها .ويساهم
املعلم في إيجاد البيئة اللغوية لدفع املتعلمين وتشجيعهم إلى استخدام اللغة العربية .فعلى
املعلم أن يسيطر املواد الدراسية من املواد اللغوية واملعارف املرتبطة بها سيطرة واسعة
وعميقة – وهو املسمى بالكفاءة املهنية( -زين العارفين .)٣٢ :٢١١١ ،وأحيانا ال يتقنها
املعلمون لكونهم غير الناطقين بها .ال يهتمون بالثقافة العربية كجزء في تعلم اللغة العربية،
ويستخدمون اللغة العربية مستندا إلى الت راكيب املعروفة في لغتهم األم وهي اللغة
اإلندونيسية .كما قيل في تعليم اللغة الثانية ،أن لغة األم تحرج على تعليم اللغة الثانية (
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) . Abdul Chaer, 2009: 257إذ كلما يتحدث أو يكتب اإلندونيس ي مثال باللغة العربية،
فطبعا سيربط اللغة العربية بلغته األم وهي اللغة اإلندونيسية .فعلى سبيل املثال ،يقول
غير الناطق باللغة العربية عند إرادة الذهاب "أنا سوف أذهب" والعرب سيقول "أذهب"
فقط الشتمال تلك الكلمة الواحدة الفاعل والحدث ومعنى االستقبال وهي جملة مفيدة.
قلة كفاءة املعلمين ،وضيق وقت الدراسة ،وعدم البيئة املهيئة تحمل املتعلمين إلى
قلة املمارسة .فأصبح وجود املعلم الناطق باللغة العربية حاجة ضرورية في تعليم العربية
لغير الناطقين بها .لكن في محاولة إحضار املعلمين الناطقين بها عوائق أخرى وهي عدم
التعامل بين الجانبين لعدم العالقة التعاونية بينهما ،وغالء املصروفات ،وغيرها.
فلذلك احتيج إلى حل تلك املسا ئل األساسية ،ومن أحد طرقه استخدام الوسيلة
التي تساعد وتيسراملتعلمين في دراستهم .فأجري البحث عن استخدام تطبيق ”“Hello Talk
في تعلم مهارات اللغة العربية من الناطقين بها وإيجاد البيئة املهيئة له .ويهدف هذا البحث
ملعرفة استخدام تطبيق ” “Hello Talkكالحل في تع لم اللغة العربية من النطقين بها.
منهجية البحث
هذا البحث بحث وصفي كيفي يصف ويصور الظواهر والوقائع طبيعية كانت أو
اصطناعية في استخدام تطبيق ” “Hello Talkفي عملية تعلم اللغة العربيةُ .ويحمل هذا
البحث لفهم الظواهر الواقعة ووصفها بحسب مالحظة الباحث وخبرته عند استخدام
التطبيق (  .) Sukmadinata, 2016هذا البحث الوصفي يعطي ثالث بيانات لتحليل املسألة
وهي . ١ :البيانات عما يقع في الحال ،يعني املسائل أو العوائق املوجودة في عملية التعلم .٢
البيانات عما يراد الوصول إليه ،وهو الحلول للمسائل التي تواجهها املتعلمون  .٣البيانات
عن كيفية الوصول إلى ما يراد ،يعني انحالل أو حل املسائلُ .فيستخدم هذا املنهج في هذا
البحث الكتشاف استخدام الوسيلة وهي تطبيق ” “Hello Talkلحل املشكالت أو العوائق
التي يواجهه متعلمو اللغة العربية.
تتكون البيانات في هذا البحث من البيانات الرئيسية والبيانات ال ثناوية .البيانات
الرئيسية في هذا البحث هي تطبيق ” “Hello Talkبجميع املي زات فيه .وأما البيانات الثانوية
فهي الكتب التي تبين وتوضح ما يتعلق بتعلم اللغة العربية من العناصر وغيرها.
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إذ البحث بحث كيفي فالجهاز الرئيس ي في جمع البيانات وتحليلها هو الباحث نفسه.
يعم ل الباحث املقابلة مع بعض الطلبة من قسم اللغة العربية عن مشكالت تعلم اللغة
العربية عندهم .ثم يحللها للبحث عن انحاللها فيجمع تلك البيانات باملراقبة التشاركية
واملنهج التسجيلي .يشترك الباحث في العملية املبحوثة ويراقب ما يجري فيها ،ثم يكتب نتائج
املراقبة ويحللها.
املهارات اللغوية
املهارة عند  Driverهي أداء عمل حركي بالسهولة و السرعة والدقة ،وأما عند Munn
فهي الكفاءة في أداء مهمة ما (رشدي أحمد طعيمة .)٢٥ :٢١١٢،فيقال في تعريف املهارة
اللغوية أنها الكفاءة في أداء لغوي صوتي كان أو غير صوتي بالسهولة والسرعة والدقة مع
مراعة القواعد اللغوية نطقا وكتابة .تشمل املهارة اللغوية أربع مهارات وهي االستماع والكالم
والقراءة والكتابة .ولكل من املهارات األربع مستويات تفصل كما يلي:
 .١االستماع .١ :املستوى األدنى (آليات االستماع)  .٢املستوى األوسط (كفاءة
نحوية ،فهم املسموع ،مستوي ات عقلية عليا) .٣املستوى األعلى (اتهاجات
االستماع ،قيم االستماع ،الفهم الثقافي)
 .٢الكالم .١ :املستوى األدنى (آليات الكالم)  .٢املستوى األوسط (كفاءة نحوية ،
مستويات عقلية عليا ،الطالقة في الكالم) .٣املستوى األعلى (اتهاجات الكالم،
قيم الكالم ،الفهم الثقافي)
 .٣القراءة .١ :املستوى األدنى (آليات القراءة أي التعرف)  .٢املستوى األوسط
(كفاءة نحوية  ،مهارات عقلية أولية أي الفهم ،مهارات عقلية وسطى أي النقد،
املهارات عقلية عليا أي التفاعل) .٣املستوى األعلى (عادات القراءة واهتماماتها،
الفهم الثقافي)
 .٢الكتابة .١ :املستوى األدنى (النسخ ،اإلمالء)  .٢املستوى األوسط (الكتابة
املوجهة ،الكتابة الحرة) .٣املستوى األعلى (املعايير الجمالية ،الفهم الثقافي)
(رشدي أحمد طعيمة)٢٥ :٢١١٢،
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ال بد ملتعلمي اللغة أن يتقنوا تلك املهارات إذ يتعين إتقانها لترقية الكفاءة اللغوية لقصد
عملي وهو التواصل .ولو كانت املهارات مرتبة ،فيقدم االستماع على الكالم وكذا غيره ،ال
يعني أن املتعلمين يكتسبون واحدا فواحدا .لكن يمكن لهم أن يتعلموها معا.
ناطق اللغة العربية ودوره في عملية التعلم
ناطق لغة األم هو الذي ينطق بها أصالة أو يستعملها على طريقة طبيعية (Parera,
) . 1993: 120ومن ثم علم أن الناطق باللغة العربية هو الذي يستخدمها في تواصله اليومي
مع غيره كلغة األم سواء كان من بالد العرب مثل اليمن أو من غيرها مثل مصر .أصبح وجود
الناطقين باللغة العربية في عملية تعلمها مهما جدا .اعتبارا من دراسة Cristin Carpenter
يستعمل ناطقو اللغة التقنية املختصة في تواصلهم مع غير الناطقين بلغتهم ،وهذا يساعد
املتعلين أن يفهموا ما يسمعون ).(Baradja, 1990: 8
ُتبدأ عملية تعلم اللغة األجنبية بإتقان القواعد األساسية والت راكيب والرموز
الصوتية واملفردات املكتسبة من املحادثة اليومية ) .(Baradja, 1990:47ويتطور كفاءة
املتعلمين باملمارسة والتدريب والتطبيق طوال مدة التعلم .ومما يدفع إلى جري تعلم اللغة
على أقص ى الغاية إعطاء الفرصة للمتعلمين أن يستخدموا اللغة للتواصل حين عملية
التعلم وأن يعرفوا الثقافة من الناطقين باللغة املستخدمة وأن ا
يطوروا توثيقهم معتمدين
على أنفسهم ويدبروا تعلمهم ) .(Pringgowidagda, 2002وذلك مما ال يتم إال بحضور
الناطقين باللغة في عملية التعلم فيحاولوا على ترقية مهاراتهم بطريق التواصل مع الناطقين
بها.
البيئة اللغوية
البيئة هي جميع األشياء املادية واملعنوية وتشمل العوامل التي لها تأثيرفي عمل ية التعليم.
البيئة اللغوية تشمل األحوال في عملية التعلم واملحادثة مع األصدقاء وعند قراءة الجريدة
ومشاهدة التلفاز وغيرها( .حليمي زهدي .)٢١١٥:٣٢ ،تنقسم البيئة إلى قسمين وهما البيئة
الرسمية وغير الرسمية)Krashen, 1982: 36 ( .
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أ ) البيئة الرسمية تشيرإلى ا لبيئة التعليمية في املدرسة يعني البيئة التي تركزاملتعلمين
على إتقان قواعد اللغة مع االنتباه .وسيماتها :أ) أنها اصطناعية ب) وهي جزء من
جملة تعليم اللغة في املدرسة ج) وفيها يطلب املتعلمون إلقامة األنشطة اللغوية
التي يطبقون فيها قواعد اللغة املعلومة عندهم ،ووجود النتائج والتقدير وكذا
اإلصالح للخطيئات الصادرة منهم.
ب) البيئة غيرالرسمية هي البيئة الطبيعية التي ال اصطناع فيها .وتشمل البيئة اللغوية
في املنزل وحوله يعني االتصال مع العائلة واألصدقاء وغيرهم.
البيئة اللغوية لها دور كبيرفي تعلم اللغة .والبيئة الطبيعية أفضل وأكثر تأثي را في اكتساب
اللغة وترقية الكفاءة اللغوية .فاحتيج إلى إيجاد البيئة املهيئة املؤيدة لتعلم اللغة العربية،
حتى أصبحت اللغة معتادة لدى املتعلمين ،كما هو أساس النظرية السلوكية .وتتوقف
عملية التعلم ب-التنشيط واإلجابة ،-ويقدم واتسن ) (Watsonمبدأين عن نظرية -
التنشيط واإلجابة -وهما مبدأ الحداثة ومبدأ الكثافة .مبدأ الحداثة هو الذي ينص على أن
املعلومات التي ُتكتسب حديثا أسهل تذكرها من التي تم اكتسابها بعد مدة طويل .وينص
مبدأ الكثافة على أن املواد التي ُتدرس مرات أي أكثر كثافة أسهل حفظها في الذاكرة (Abdul

).Chaer, 2009:88
انطالقا من ذلك فاملهم في تعلم اللغة العربية هو إيجاد البيئة التي تتخذ ما يبصره املتعلمون
وما يسمعونه ويحسونه كله باللغة العربية .اكتساب املنبهات باإلبصار واالستماع واإلحساس
ا
يمكن املتعلمين أن يرقوا مهاراتهم.
نتائج البحث ومناقشتها
Hello talk
تطبيق  Hello talkهو أول تطبيق لتعلم اللغات األجنبية يستند إلى الوسائط
ً
االجتماعية ويربط مستخدميه بالناطقين األصليين مباشرة .أصدر في هذا التطبيق
موقع  PoliglotClub.comفي  ١١ديسمبير  .٢١١٣اعتبا ًرا من  ٢مارس  ،٢١٢١وتم تنزيل
Hello Talkأكثر من  ٩ماليين مرة  ،وبلغ تصنيف التقييم  ٢،٢على مقياس .٩وقد فاز هذا
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التطبيق ً
أيضا بجائزة أفضل التطبيق  GooglePlayلعام  ٢١١2بالنسبة لفئة تطبيقات
الوسائط االجتماعية.
من خالل هذا التطبيق يستطيع املستخدمون أن يتعلموا أكثر من  ١١١لغات في العالم
 ،ومنها اللغة العربية .مثل الوسائط االجتماعية األخرى Hello Talk ،يوفر مي زات التي تساعد
املستخدمين لإلتصال باملستخدمين اآلخرين .فيما يلي بعض الصفحات في تطبيق Hello
Talkومي زاته:
 .١املحادثات ) :(Talksتحتوي الصفحة على محادثات مع مستخدمين آخرين .املي زات
الواردة فيه هي )١ :الدردشة .يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والرد
عليها باستخدام الرموز التعبيرية  ،وإرسال الصور ومقاطع الفيديو  ،وكذالك إرسال
أحدث موقع ) ٢ .الرسائل الصوتية :يمكن للمستخدمين بالتفاعل اللفظي مباشرة
من خالل الرسائل الصوتية ) ٣ .املكاملات الصوتية ومكاملات الفيديو :يستخدم
 Talk Helloالصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ) (Voipالذي يسمح ملستخدميه بإجراء
مكاملات والتحدث مباشرة مع شركاء الدراسة.
 .٢لحظات ) :(Mommentsيتمتع املستخدمون بحرية مشاركة املنشورات ومشاهدة
منشورات املستخدمين اآلخرين من جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة ،وإضافة
تعليقات أو طرح أسئلة في منشورات اآلخرين .توجد في تلك الصفحة عدة فئات
من املنشورات التي يمكن اختيارها للوصول إليها ،بما في ذلك  )١توصية ،ملشاهدة
املنشورات املتعلقة باللغة املراد بتعلمها  )٢ساعد اآلخرين  ،ملساعدة املستخدمين
اآلخرين الذين يرغبون في تعلم لغتهم األم )٣ .تابع ،لرؤية مشاركات األشخاص الذين
تابعهم )٢ .قريب ،ملشاهدة منشورات األشخاص في حولك .يجب على املستخدم
تمكين املوقع إلستخدام هذه امليزة )٩ .تعلم ،وهي رؤية املنشورات باللغة التي يتم
تعلمها من الناطقين األصلي )١ .صوت  ،يحتوي على منشورات في شكل أصوات
مسجلة يمكن تشغيلها ملستخدمين اآلخرين )2 .زمالء الصف  ،لرؤية املستخدمين
اآلخرين الذين يتعلمون في نفس اللغة.
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 .٣البحث ) :(Searchلتتمكن من العثور و الوصول على شركاء الدردشة والتواصل
معهم  ،يوجد حقل بحث .هناك العديد من املستخدمين اآلخرين الذين يمكن
دعوتهم للتحدث والتعلم ً
مع ا من جميع أنحاء البلدان املختلفة والخلفيات املختلفة.
 .٢التعلم ) :(Learnالصفحات التي تحتوي على مواد التعلم اللغة من املبتدئين إلى
املتقدمين .يمكن للمستخدمين اختيار  Hello Arabicلتعلم اللغة العربية .يقدم
املواد في عدة من املواضيع بشكل الحوار .يمكن للمستخدمين أن يترجموها
ويستمعوا نطقها ويقرؤوا شرحها .وتوجد أيضا املفردات بحسب املوضوع ،وأمثلة
الجمل ،وقواعد اللغة.
 .٩أنا) :(Meتحتوي صفحة اإلعدادات لحساب املستخدم على بيانات ذاتية وبيانات
أخرى.
بجانب مي زات التفاعل بين املستخدمين  ،تحتوي ً
أيضا على مي زات أخرى في املحادثة
التي تساعد املستخدمين على تعلم اللغات  ،منها -١ :الترجمة ) .(Translationكتطبيق لتعلم
اللغة  ،يجهز نفسه بمي زات الترجمة التي تسهل على املستخدمين لتعلم .يمكن للمستخدم
ترجمة الرسالة التي يتلقاها والرسالة التي سيرسلها  ،من خالل النص والصوت–٢ .
النسخ ) .(Transkripsiيمكن للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى كتابة  ،والعكس
بالعكس لتسهيل الفهم -٣ .الحرفي ) :(Transliterasiيمكن للمستخدمين الذين يجدون
صعوبة في القراءة استخدام هذه امليزة ملعرفة كيفيةالنطق أو قراءة الكتابة التي يقرؤونها .
 -٢التصحيح ) :(Correctionيوفر ميزة تقييمية لتصحيح أخطاء املستخدم في كتابة أو ترتيب
الكتابة.
تتمكن من استخدام  Hello Talkكوسيلة لتعلم اللغة العربية  ،يحتاج املستخدمون إلى
اتخاذ الخطوات التالية:
 )١قم بتنزيل تطبيق في  Playstoreأو  Appstoreأو من خالل املوقع .www.Hellotalk.com
بعد تنزيل ناجح  ،افتح التطبيق وسيظهر خيار التسجيل ) (Sign upوتسجيل الدخول (Log
) .Inاختر التسجيل للتسجيل  ،ثم اختر و ً
احدا من  e-mailأو  facebookأو wechatوأدخل
كلمة املرور.
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 )٢بعد إنشاء الحساب ُ ،
سيطلب من املستخدم ملء بياناته الشخصية بما في ذلك :االسم
والعمر وبلد امل نشأ واللغة األم واللغة املنطوقة واللغة التي يريد أن يتعلمهاُ .يطلب من

املستخدمين ً
أيضا تحديد املقياس كمؤشر على قدرتهم على اللغة التي سيتعلمونها  ،من
املبتدئين،املتوسط  ،حتى املتقدم.

 (٣بعد اكتمال كل ش يء  ،يمكن للمستخدمين بدء البحث عن شركاء الدردشة على صفحة
البحث .ستوص ي بشريك دردشة يناسب احتياجات املستخدم ً
بناء على البيانات الشخصية
التي تم ملؤها .فعلى سبيل املثال  ،إذا كان املستخدم هو الناطق باللغة اإلندونيسية ويريد
تعلم اللغة العربية  ،فإن التوصيات التي تظهر هي املتحدثون الناطقون باللغة العربية
والبعض اآلخر يرغب في تعلم اإلندونيسية ً
أيضا .وبالتالي  ،يمكن للمستخدمين التعلم من
بعضهم البعض.
استخدام ” “Hello Talkفي تعلم اللغة العربية
التعلم هو األنشطة الكتساب املعرفات ،وترقية املهارات ،وإصالح األخالق والهيئات،
وتثبيت الشخصية (سويانا و هريانطا .)٥ :٢١١١ ،فتعلم اللغة هو العملية الكتساب
املعرفات عن اللغة وما يتعلق بها من القواعد وترقية املهارات اللغوية .قال مرقويس و
هلغارد ) (Marquis dan Hilgardأن التعلم هو عملية اكتساب املعلومات التي تجري في
داخل أنفس املتعلمين بأنشطة التدريب واملمارسة والتعليم وغيرها حتى يوجد التغير في
أنفسهم .(Suyono dan Haryanto, 2016:12) .التغير املقصود هنا هو التغير إلى ما هو
أحسن ،إما في حسن األخالق أو في زيادة املعرفة أو غيرذلك مما يؤثر تأثي را إيجابيا للمتعلمين.
في تعلم اللغة ،يعني العربية ،التغيراملراد به هو زيادة املعرفات و الكفاءات اللغوية .ويتوصل
إليه استخدام تطبيق ” “Hello Talkالذي هو وسيلة التواصل بين املجتمع من الخلفيات
املختلفة وكذا البالد .يمكن للمستخدمين أن يتعلموا اللغة العربية والحال أنهم يتواصلون
مع أصدقائهم من جميع أنحاء العالم.
يقدم تطبيق ” “Hello Talkامليزة الدردشة أي ال تحدث عبر الرسالة النصية التي تمكن
متعلمي اللغة العربية أن يمارسوا مهارة القراءة والكتابة من املرحلة االبتدائية حتى التقدمية
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حسب كفاءتهم .في ابتداء التحدث الجمل البسيطة التي قد تعلموها في املدرسة مثل
التعبي رات للتعارف" :ما اسمك؟"" ،أين تسكن؟"" ،كم عمرك؟" وم ا أشبه ذلك .ثم في األيام
التالية يستعملون العبارات اليومية اليسيرة مثل" :كيف حالك؟"" ،ماذا تفعل اآلن؟" ثم
يتحدث بعضهم بعضا عن أنشطتهم في ذلك اليوم ،ويتحدثون عن خلفيتهم وشغلهم وغير
ذلك .وهذا يرقي كفاءتهم تدريجيا في تركيب الجمل وكتابتها صحيحا مناسبا لقواعد اإلمالء.
وفي ذلك الوقت يمارسون مهارة القراءة أيضا .ألنه ال بد لهم أن يفهموا ما يكتب في الرسائل
التي ترسل إليهم .ومن هذه األنشطة يتعلمون الثقافة العربية ويعلمون كيف يتحدث العرب
في حالة ما ،وملاذا قال كذا وكذا في تعبير هذا وهذا .ثم يدعون أنفسهم لإلجابة بعبارة
صحيحة ،ويكشفون معارفهم عن القواعد واملفرادات .وهذا يدرب مهارة قراءتهم ،إذ كلما
أرادوا أن يتحدثوا مع أصدقائهم و يعبروا مقاصدهم ال بد لهم أن يركبوا الكلمات حتى تكون
جملة مفيدة.
وال يخاف املتعلمون املبتدؤون اإلخطاء إذ يضمن تطبيق ” “Hello Talkأدوات اللغة
البد يهية وهي التصحيح والترجمة والتدوين أو النقل ) (transcriptionونسخ كتابة لغة
بحروف لغة أخرى ) . (transliterationهذه األدوات يجعل عملية التعلم سهلة مثل
الدردشة ،وربما ال يشعر املستخدمون أنهم في عملية التعلم .وعندما تيسر التعلم ازداد
االندفاع والتشجيع والغيرة لفعله ،وذلك يقرب املتعلمين إلى النجاح )(Makmun, 2007: 37
وبجانب استخدام الدردشة أي التواصل عبر الرسالة النصية ،يمكن للمستخدمين أن
يرسلوا الرسائل الصوتية .املراسلة عبر التسجيل الصوتي يدربهم في مهارت االستماع،
وبالعكس إجابتها يدربهم في مهارة الكالم .بسماع الرسائل الصوتية يعرف املتعلمون النطق
الصحيح ملخارج الحروف العربية ،واللهجة ،والتنغيم ،واملهم أنهم يفهمون ويستطيعون أن
يستنتجوا األفكار الرئيسية مما يستمعون .وإذا شاءوا أجابوا عبر التسجيل الصوتي أيضا،
وهذا يرقي مهارة الكالم عندهم .عندما يستطيعون أن ينطقوا الحروف العربية نطقا
صحيحا ويحكمون كفاءتهم في إتقان القواعد بحسن صناعة الت راكيب ،ويفهم املخاطبون
فقد تحققوا في إتقان مهارة الكالم .وذلك بالطبع يحتاج إلى ممارسة مستمرة وهي باستخدام
تطبيق ” “Hello Talkكل يوم.
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إذا تطور كفاءة املتعلمين وكثر مفرداتهم يمكن لهم أن يستخدموا املكاملة الصوتية أو
مكاملة الفيديو .وفي هذه الحالة ال بد لهم أن يصغوا إلى صوت املتكلم ليفهموا ما يستمعون
بسرعة ويجيبون فورا .هذا هو الذي يميز املكاملة الصوتية أو الفيديو من الدردشة أو
التسجيل الصوتي .التواصل عبر الرسالة يعطي الوقت للمتعلمين أن يفكروا ساعة قبل
اإلجابة ،ويمكن لهم أن يستمعون إلى الرسائل الصوتية مرات حتى يفهمون ما يسمعون.
وأما في املكاملة ُيطلبون أن يستمعون ويفهمون ثم يجيبون بسرعة.
ويمكن للمستخدمين أن يتعلموا أكثر عبر اللحظات ) .(Mommentsنشر املستخدمون
من بلد ما املنشورات الكثيرة والنافعة ملتعلمي اللغة .يتعلمون منها املفردات الجديدة،
وقواعد اللغة ،واملهم الثقافة العربية التي ال ينالونها في فصل دراستهم .تكون املنشورات
بأشكال مختلفة منها الصور معها الشرح وأكثرها صور األماكن السياحية أو األنشطة
اليومية ،وقد تكون املنشورات من املحفوظات أو األشعار ،يتعلم املتعلون كيف يعبرون
عن مشاعرهم وكيف يركبون الكلمات لتكون جملة مفيدة .وقد تكون املنشورات بشكل
صوتي ،يستمع املستخدمون ويتعلم منها النطق والتنغيم والنبر وغيرها من ناطق اللغة
مباشرة.
أما ميزة التعلم ) (Learnفهي كالدورة على اإلنترنت Hello Arabic .في  Hello Talkيجهز
الدروس في عديد من املوضوعات التي تجمع حسب املستوى ومقاطع األمثلة كما يلي:
1. Beginner
!- Call Me, Please
أ :أين تذهبين رانيا؟
ب :أذهب إلى الجامعة وعندي درس في الساعة الثالثة
أ :اتصلي بي بعد الدرس لو سمحت
ب :حاضر بابا .مع السالمة!
2. Elementary:
!- Let’s do the Dabkeh
أ :تعال يا سام ندبك!
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ب :شكرا جزيال!دعني أشاهدكم اليوم ،وفي املستقبل أدبك إن شاء هللا
أ :هذا ليس سؤاال يا أخي ،تفضل معنا!
ب :لم أدبك من قبل
أ :ما في مشكلة ،الدبكة سهلة .ضع يدك على كتفي هكذا!
3. Pre-intermediate
- Shopping in Saudi
أ :ال أعرف ماذا أشتري من الهدايا لوالدي ووالدتي
ب :كم عمر الوالد الفاضل والوالدة الفاضلة؟
أ :والدي عمره ستة وستون سنة ووالدتي عمرها اثنان وخمسون سنة
ب :طيب ،أعرف جدا ماذا يسر قلب أبيك .هذه ساعة من سويسرا من النوع
الفاخر.
4. Intermediate
!- Attention
أ :سام! اصح! أنت سرحت من جديد
ب :أنا آسف ،ال أستطيع التركيز .لقد مللت من هذا العمل
أ :احمد ربك على هذا العمل ،معاشك معقول!
ب :أنا أعرف لكني ال أستمتع بعملي
أ :ليس من الضرورة أن يكون العمل ممتعا .لهذا سموه عمال!
5. Upper-intermediate
- Snap Trap
أ :أستاذ سام أنت رائع! لم يكن هناك مدرس يشرب القهوة معنا من قبل
ب :أغريتموني بعيد ميالد وفاء .انا أموت في الكيك!
ج :هذا الكيك عملته بيدي بجوز الهند ،عملته من قلبي
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أ :شكلكما جميل مع بعضكما في صورة! ابتسما! ياه ،أمامير! سأنزلها على الفيس
على طول
ب :أفضل أن ال تفعلي ،لم اطلب منك أن تأخذي صورتي ،وكنت أمد يدي إلى كأس ي
وأنت تصورين
كل املوضوعات معها حوار ،مفردات ،جمل ،قواعد اللغة ،تشغيل ،والشرح .من األمثلة
املوجودة يتعلم املستخدمون العبارات واملفردات الجديدة لم تكن معلومة عندهم من قبل،
ولهم أن يستمعو إلى التشغيل فيعرفوا كيف النطق بالكالم ،وهذا هو الذي يجعل هذا
التطبيق أفضل.
كون الناطقين باللغة العربية شركاء في الدردشة هو املميزة لهذا التطبيق .فهم
كاملعلمين في أنهم ييسرون عملية التعلم ويرشدون املتعلمين،ويصوبونهم ،وينقحون
ا
ويقومونهم ) . (Dimyati dan Mudjiono, 2015: 164بميزة التصحيح الدي
أخطاءهم،
يتضمنه التطبيق ،ينقح ويصحح الناطقون باللغة األخطاء من املتعلمين حين التواصل.
ولهم أن ُيسمعوا كالمهم عبر التسجيل الصوتي الذي يتعلم منه غير الناطقين عن
عناصراللغة من مخارج الحروف والنبر والتنغيم مما يتعلق بالنطق.
كما قال سترن ( )١٥٥٢يساهم الناطقون باللغة في إنشا ء البيئة التعليمية املساعدة
َّ
للتواصل باللغة املتعلمة .هذا التواصل هو الذي ينش ئ البيئة اللغوية الطبيعية للمتعلمين
في حياتهم اليومية ،فيمكن لهم أن يمارسوا مهاراتهم بال حدود الزمان واملكان .وعلى كون
البيئة الطبيعية يثيرأكثر تأثيرفي تقدم الكفاءة اللغوية فيكون تطبيق يساهم مساهمة كبيرة
في ذلك .ألنه يعطي الخبرة للمتعلمين أن يتواصلوا مع الناطقين باللغة التي يتعلمونها مباشرة
ويطبقون ما عرفوه من القواعد واملفردات وغيرها ،حتى ال يكون معرفتهم متوقفة على اللغة
نفسها بل وعلى تطبيقها.إذ اللغة ممارسة ،فكلما شاؤوا دردشوا وتعلموا .وكلما كثراملمارسة
كبر الفرصة للنجاح في تعلم اللغة العربية .ويهيأ هذا التطبيق تلك البيئة بالتواصل مع
ناطقي اللغة في أي مكان وأي زمان شاؤوا.
الخالصة واالقتراح
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باعتبار ما قد سبق بيانه يستخلص الباحث أن استخدام تطبيق  Hello Talkيؤثر تأثي را
إيجابيا لتعلم اللغة العربية من حيث أن له مي زات التي تمكن املتعلمين أن يتعلموا املهارات
اللغوية األربعة بالسهولة وذلك بالتواصل مع املستخدمين اآلخرين .أصبحت عملية التعلم
سهلة بحيث تكون مثل التحدث عبر الرسالة النصية أو الصوتية في وسيلة التواصل وهي
تطبيق  .Hello Talkوأفضل ما يكون في التعلم باستخدام تطبيق  Hello Talkهو التواصل
والتعلم من الناطقين باللغة العربية .يساعد الناطقون باللغة العربية كل من يريد أن
يتعلمها ويطبق مهاراتها ويرغب في معرفة أكثر عن العربية .والتواصل مع الناطقين بها ينش ئ
البيئة الطبيعية التي هي األكثر تأثي را في نجاح تعلم اللغة .ومن ثم نلخص أن استخدام
تطبيق  Hello Talkيحلل املشكالت التي يواجهها املتعلمون ويساعدهم في عملية تعلمهم.
ويقترح الباحث متعلمي اللغة العربية أن ال يجعلوا عوائق تعلم اللغة العربية علال لتركه .بل
عليهم أن يجتهدوا فيه ويحاولوا على التدريب واملمارسة بجهدهم وباستخدام وسيلة ما .منها
تطبيق ” “Hello Talkكوسيلة التواصل والتعلم بطريقة سهلة بال حدود الوقت واملكان.
ويستطيع متعلمو اللغة العربية أينما كانوا أن يستخدموا تطبيق” “Hello Talkهو وما أشبهه
استخداما صحيحا نافعا لترقية كفاءتهم في اللغة العربية.
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