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 الباب الثاني

 النظريات

 مفهوم تعليم اللغة العربية . أ

 تعليم اللغة العربية ريفتع (1

معان ، وىي جهود لنقل ادلعرفة للطالب / الطالب يف ادلدارس ،  5التعليم لو 

مؤسسات التعليم ادلدرسي ، واجلهود ادلبذولة وترث الثقافة إىل جيل الشباب من خالل 

لتنسيق البيئة خللق ظروف التعلم للطالب ، واجلهود ادلبذولة إلعداد الطالب ليصبحوا 

مواطنُت صاحلُت ، وعملية دلساعدة الطالب على التعامل مع حياة الناس على أساس 

 .يومي

 ىناك .اللغوية راتادلها اللغة تدريس عامل يف اللغة استخدام على القدرة تسمى

 تصنيف ويتم ، والكتابة والقراءة والتحدث االستماع مهارات وىي ، مهارات أربع

 التحدث مهارات تصنيف يتم بينما ، تقبلية مهارات إىل والقراءة االستماع مهارات

 .إنتاجية مهارات إىل والكتابة

 ، اللغوية ادلهارات اكتساب يف ألنو ، البعض ببعضها وثيًقا ارتباطًا مهارة كل ترتبط 

 الطفولة مرحلة يف البداية يف .ادلنتظم التسلسل عالقات خالل من متابعتها يتم ما عادة

 ادلهارات .والكتابة القراءة يتعلم وبعدىا ، يتكلم مث ، اللغة إىل االستماع الطفل يتعلم ،

 مفردة أو مفردة شطرنج لعبة األساس يف ىي األربعة
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 االستماع ةمهار  (1

 أو الكلمات فهم أو ىضم على الشخص قدرة ىي (إستيما ماىارا) االستماع مهارات

 فعلًيا القدرة ىذه ربقيق ديكن .الوسائط بعض أو الكالم شريك هبا يتحدث اليت اجلمل

 الصوتية التبادالت - االختالفات إىل االستماع على ادلستمر التدريب خالل من

 من مباشرة ادلهراج لرسائل وفًقا أخرى عناصر مع (الصوتيات) الكلمات وعناصر

 .التسجيل خالل من أو األصلية السماعة

 مهارة الكالم (2

 عن للتعبَت الكلمات أو التعبَت أصوات عن التعبَت على القدرة ىي الكالم على القدرة

 بادلعٌت .التحدث شريك إىل مشاعر أو رغبات أو آراء أو أفكار شكل يف األفكار

 من عدًدا تستخدم اليت وادلالحظة ادلسموعة العالمات من نظام ىو التحدث ، األوسع

 احتياجاهتم تلبية أجل من األفكار لنقل اإلنسان جسم يف العضلية واألنسجة العضالت

 القراءة ةمهار  (3
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القراءة عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا القارئ, عن طريق عينية 

الربط بُت اخلربة الشخصية وىذه وتتطلب ىذه العملية فهم ادلعاين , وتتطلب 

 .1معقدة لدرجة كبَتة. -على ىذا–ادلعاىن فالعمليات النفسية ادلرتبطة بالقراءة 

 الكتابة مهارة (4

 اجلوانب من بدءًا ،الفكرة زلتويات عن التعبَت أو وصف يف مهارات ىي الكتابة مهارات

 .للكتابة ادلعقدة واجلوانب الكلمات كتابة مثل البسيطة

 ال فئات ثالث إىل واسع نطاق على العربية اللغة دروس يف الكتابة مهارات تقسيم ديكن

 اإلنشاء, والكتابة ،  واخلط ، اإلمالء :وىي ، فصلها ديكن

ادلقصود بالكالم أو التحدث ىو نطق أصوات اللغة العربية بشكل صحيح حسب 

ادلفردات العربية اللغوي. ديكن أن تتحقق مهارات التحدث بعد مهارة االستماع إىل 

 العربيةإتقان لغة ونطقها. كالم )الكالم( ىو نوع من القدرة اللغوية اليت ديكن ربقيقها يف

احلديث ىو أيضا الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل ، التواصل ادلتبادل ، استخدام 

 1.اللغة كوسيط

                                                           
أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينية. دكتور فتحى على يونس وأصحابو. دار الثقافة للطباعة  1

 157ص .1981.والنشر. بالقاىرة

1. Father rohman,2015, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , Madani. Malang  
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 الطريقةمفهوم  ب .

 تعريف الطريقة .1

"الطريقة" ألة مشتق من لغة إغريقية حيث تتكون من لفظُت ادلفهوم احلر يف لفظ 

دبعٌت السبيل أو   ”hodos”دبعٍت وسيلة و ”meta”ولفظ “ hodos”و ”meta”ومها

مسلك. وبذالك ديكن أن يكون معٌت الطريقة ىو الكيفية أو ادلسلك يسَت عليو الفرد 

 1للوصول إىل الغرض.

تنفيذ األنشطة الرامية إىل ربقيق  الطريقة ىي طريقة العمل أن تطبيق لتسهيل

الطرق :حرفيا, وطريقة يعنٍت الطريق, يف اإلستعمال الشائع, ويعرف 1األىداف وجدت.

وأبو بكر زلمد  5طريقة عن كيفية القيام بنشاط أو تأدية وظيفة باستخدام احلقائق.

قصود ىو أن تعريف الطريقة  حيث يتعلق مباشرا بعملية التعلم و التعليم وىذا التعريف ادل

وصلاح سَت  6التالميذ. الطريقة ىي السبيل يسَت عليو ادلدرس يف إلقاء ادلادة الدراسة إىل

العملية يف تلك اإلنشطة يتعلق كثَتا بالطريقة ادلختارة, ويقول زلمود يونوس كمانقلو 

  7أزىار إرشاد إّن الطريقة أىّم من ادلادة.

                                                           
2

  M.Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal 97. 
4
 Fatimah Djajasudarma, Metode Linguistik (Bandung:PT Refika Aditama, 2010) Hal 69  

5
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta : DIVA Press, 

2012) Hal . 159 
6
 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab , (Surabaya : Usaha Nasional, 

1981), Hal 18 
7
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), 

Hal 66 
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الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف إقامة وفقا لنانا سوجانا ، طريقة التدريس ىي 

عالقات مع الطالب أثناء فًتة التدريس. دبعٌت آخر ، طريقة التدريس ىي الطرق اليت 

يستخدمها ادلعلمون يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء التدريس. دبعٌت آخر ، طرق 

يق األىداف. التدريس ىي طرق يستخدمها ادلعلمون لنقل ادلواد التعليمية للطالب لتحق

يف األنشطة التعليمية ، يتم استخدام األساليب األكثر مالءمة ، حيث أن أنشطة التعليم 

والتعلم األكثر فعالية وكفاءة اليت يقوم هبا ادلعلمون والطالب ستدعم يف هناية ادلطاف 

 .صلاح الطالب يف التعلم وصلاح التدريس الذي جيريو ادلعلم

 :ار وربديد األساليبالعوامل اليت تؤثر على اختي

 قيمة استراتيجية األسلوب .أ 

يف أنشطة التعليم والتعلم ، ىناك تفاعالت تربوية بُت ادلعلمُت واألطفال يف الفصل. 

الدرس ، جيب على ادلعلم استخدام اإلسًتاتيجية الصحيحة. ىنا ،  عند تقدًن مادة

 حيتل وجود األساليب مكانة مهمة يف تقدًن ادلواد التعليمية

 فعالية استخدام األساليب . .ب 

سيكون استخدام األساليب اليت ال تتفق مع غرض التدريس عائًقا أمام ربقيق 

األىداف اليت سبت صياغتها. يضيع الكثَت من الدروس ادلستفادة جملرد استخدام 
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أساليب غَت صحيحة ، وىذا فقط وفًقا إلرادة ادلعلم ويتجاىل احتياجات الطالب 

صل. على سبيل ادلثال ، ادلعلمون الذين يستخدمون دائًما طريقة وادلرافق ومواقف الف

احملاضرة ، على الرغم من أن الغرض من التدريس ىو أن يتمكن الطالب من أداء 

خدمة الصالة ، فإن أنشطة تعليم مثل ىذه ليست مفيدة. جيب أن يكون استخدام 

 .تعديل الطريقة الطرق قادراً على دعم ربقيق أىداف التدريس ، وليس الغرض من

لذلك ، ديكن أن ربدث فعالية استخدام األساليب إذا كان ىناك تطابق بُت األسلوب 

 .كتحضَت مكتوب satpel ومجيع مكونات التدريس اليت سبت بررلتها يف

 .أهمية اختيار وتحديد األساليب .ج 

النقطة األساسية اليت جيب أن يتحققها كل نشاط تعليمي وتعليمي ىي ربقيق   

أىداف التدريس لتحقيق أىداف التدريس فعالة وكفؤة. بُت ادلعلمُت والطالب جيب أن 

تكون نشطة. جيب أن يكون لدى الطالب إبداع عايل يف التعلم. ليس فقط انتظار 

 أوامر ادلعلم. وادلعلم جيب أن يعلم حبماس واحلماس قد ال يكون مع الكسل

بتوفَت بيئة تعليمية إبداعية ألنشطة تعلم يلتزم ادلعلم باعتباره أحد موارد التعلم   

ىم ىو اختيار وربقيق بعض األساليب اليت تتفق مع  الطالب يف الفصل. واحد من

األىداف ادلراد ربقيقها. على سبيل ادلثال ، الغرض من التدريس ىو أن األطفال ديكنهم  

ىي طريقة التدريب  ، مث الطريقة ادلناسبة ىي الطريقة ادلناسبة 1s / d 50كتابة األرقام 
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، وليس من ادلناسب إذا كان ادلعلم يستخدم فقط أساليب احملاضرات وادلناقشات 

والعروض التوضيحية وغَتىا. لذلك ، يف عملية التعليم والتعلم ، يكون ادلعلم مهًما أو 

جيب عليو اختيار طريقة التدريس وربديدىا من خالل التعرف على اخلصائص )مزايا 

 يقة تدريسوعيوب( كل طر 

: 1212بالغضب وعثمان زين ) Winarno Surahmad (1990) عالوة على ذلك ، يشرح

 :( أن العوامل اليت تؤثر على اختيار األساليب ىي كما يلي78

 الطالب. أ

ىم من البشر احملتملُت الذين حيتاجون إىل التعليم. يف ادلدرسة ، ادلعلم ملزم   

ب من خلفيات حياة ادلعلم عدًدا من الطاليف الفصل الدراسي ، سيواجو  .بتعليمو

االجتماعي خيتلف أيضا. وبادلثل حول جنسهم ، ىناك أنواع سلتلفة من  سلتلفة. وضعهم

النساء. مواقفهم مرتفعة ومتوسطة وبعضها منخفض. باختصار ، من ىذا اجلانب ادلادي 

 .، ىناك دائًما اختالفات وأوجو تشابو يف كل طالب

دية لدى الطالب يف اجلوانب البيولوجية والفكرية والنفسية على تؤثر الفروق الفر   

النحو ادلذكور أعاله ، على اختيار وربديد األساليب اليت ينبغي للمعلمُت اتباعها لتهيئة 

بيئة تعليمية إبداعية طويلة نسبًيا من أجل ربقيق أىداف التدريس ادلصممة تشغيلًيا ، 
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الب ادلتنوع على اختيار أساليب التدريس وبالتايل بشكل واضح ، يؤثر نضج الط

 وربديدىا

 ب.اذلدف 

األىداف ىي األىداف ادلقصودة لكل نشاط تعليمي وتعليمي. األىداف يف   

التعليم والتدريس ىي أنواع ووظائف سلتلفة. ينتقل التسلسل اذلرمي لألىداف من األقل 

وأىداف ادلناىج أو أىداف إىل األعلى ، أي األىداف التعليمية أو أىداف التعلم ، 

 ادلناىج ، واألىداف ادلؤسسية ، وأىداف التعليم الوطنية. أىداف التعلم ىي أىداف

intermerdier ( واليت ىي األكثر مباشرة يف أنشطة التعليم والتعلم يف ، )بُت

األىداف التعليمية ) TIU الفصول الدراسية. ىناك ىدفان تعليميان معروفان ، ومها

صياغة أىداف تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت )األىداف التعليمية اخلاصةالعامة( و 

تعليمية زلددة ، على سبيل ادلثال ، سوف تؤثر على قدرة ما حيدث للطالب. تأثرت 

العملية التعليمية. وبادلثل ، اختيار األساليب اليت جيب على ادلعلمُت استخدامها يف 

تارىا ادلعلم متوافقة مع مستوى القدرة اليت سيتم الفصل. جيب أن تكون الطريقة اليت خي

ملؤىا يف كل طالب. وىذا يعٍت أن الطريقة جيب أن زبضع إلرادة الغرض وليس العكس. 

لذلك ، فإن قدرة ما ىو مرغوب فيو من قبل اذلدف ، جيب أن تدعم الطريقة بالكامل 

 .ذلك
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 ج. حالة   

ق دائًما نفس الوضع من يوم آلخر. حالة أنشطة التدريس والتعلم للمعلم ال زبل  

يف وقت من األوقات ، قد يرغب ادلعلم يف خلق مواقف تعليمية وتعلمية يف العراء ، أي 

خارج غرفة ادلدرسة. لذلك ، يف ىذه احلالة ، بالطبع ، اخًتت طريقة التدريس اليت 

رة على تناسب الوضع الذي مت إنشاؤه. يف أوقات أخرى ، وفًقا لطبيعة ادلادة والقد

ربقيقها من خالل اذلدف ، خيلق ادلعلم بيئة تعليمية للطالب يف رلموعات. ينقسم 

الطالب إىل رلموعات دراسة متعددة ربت إشراف ادلعلم وتوجيهاتو ، حيث يتم تكليف 

مجيع الطالب يف كل رلموعة دبهمة ادلعلم حلل ادلشكلة. يف ىذه احلالة ، بالطبع ، اختار 

للتعرف على طالبو ، وىي طريقة حل ادلشكالت. وبالتايل ، فإن  ادلعلم طريقة تدريس

 .ادلوقف الذي خيلقو ادلعلم يؤثر على اختيار أسلوب التدريس وربديده

 ادلرافق  ه.   

ادلرافق ىي األشياء اليت تؤثر على اختيار أساليب التدريس وربديدىا.   

التسهيالت ىي التسهيالت اليت تدعم تعلم الطالب يف ادلدرسة. مرافق التعلم كاملة أو 

ال تؤثر على اختيار طرق التدريس. عدم وجود سلترب دلمارسة العلوم ، على سبيل ادلثال ، 

ة أو طرق العرض. وبادلثل ، فإن عدم وجود مرافق يدعم استخدام األساليب التجريبي
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رياضية يصعب بالتأكيد على ادلعلمُت تطبيق طريقة التدريب. وبالتايل ، سوف نرى 

 .فعالية طريقة التدريس إذا دعمت عوامل أخرى

 ه. معلم

كل معلم لديو شخصية سلتلفة. ادلعلم ، على سبيل ادلثال ، ال حيب التحدث ،  
حيب التحدث. خيتلف ادلعلم احلاصل على درجة يف التعليم وتدريب لكن مدرًسا آخر 

ادلعلمُت عن ادلعلم الذي ليس تعليماً ومعلًما يف رلال إتقان التعليم وتدريب ادلعلمُت. قد 
يتقن ادلعلمون الذين زبرجوا من التعليم وتدريب ادلعلمُت طرق التدريس ، ألنو يف الواقع 

علمُت ، وكان من الطبيعي أن يكون مصدر إذلام لعامل طُبع كخبَت يف رلال تدريب ادل
 .ادلعلمُت

يتم التعرف على اخللفية التعليمية للمعلم للتأثَت على الكفاءة. ديثل االفتقار إىل   

إتقان أنواع سلتلفة من الطرق عقبة يف اختيار األساليب وربديدىا. ىذا ىو ما يشعر بو 

تعليم ادلعلمُت. عالوة على ذلك ، ليس لديك عادة أولئك الذين ليس لديهم خلفية يف 

 خربة تعليمية كافية بعد. ومع ذلك ، سواء كان لديو خلفية يف تعليم ادلعلمُت أو لو

 الكالم  مهارة تعليم مفهوم ج . 

 تعريف مهارة الكالم .1

تظهر مبكرة يف حياة يقول اللغويون ان "الكالم ىو اللغة" فالكالم مهارة لغوية   

الذى من خاللو يعلم الكالم, ولذا فهو الطفل وال تسبق اال باالستماع فقط, ذلك 
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اللفظية اليت تعلمها الطفل من بالثروة لالستماع وانعكاس لو, ومن مث فهو زلدود نتيجة 

.كما ان اى انتاج لغوى بعد أن يتعلمها اوال, مث من خالل القراءةخالل اإلستماع 

وادلعاين مكتوب يعتمد على الطالقة يف الكالم وعلى الثروة اللغوية من الكلمات 

نفس ادلهارات للكالم الفعال ىي بعض من واالفكار , ومن مث فان ادلهارات الضرورية 

 ادلطلوبة للقراءة واإلستماع والكتابة الفعالية.

, وىي األداة ي حييا فيوالكالم ىو وسيلة ادلرء الشباع وتنفيذ متطلباتو يف اجملتمع الذ

من يف حياة الناس وأكثر قيمة يف اإلتصال اإلجتماعي األكثر تكرارا وشلارسة واستعماال 

كلم : بُت ادلتيف الفصل ذلا رلال إتصايل على الوجهُت  أما أنشطة الكالم8الكتابة. 

أوال األمور األتية :القدرة وادلستمع بالتبادل, فلذالك ينبغي لتدريب الكالم أن يسبقو 

  9وأمناط اجلمل. وادلعرفة عن ادلفرداتوالقدرة على النطق على اإلستماع 

إلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكاره الكالم يف أصل اللغة ىو اإلبانة وا

ىو عبارة عن وعرفو أمحد عليان بأن الكالم لغة:  12من حيث يفهمو اآلخرون.ومشاعره 

يف وعند ادلتكلمُت ىو ادلعٍت القادم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظ األصوات ادلفيدة 

ارة نقل ادلعتقدات واألحاسس واالذباىات وادلعاين ويعرف أيضا بأنو مه11نفسي كالم.

                                                           
 195(ص 1997)دمشق:منشورات جامعة دمشق,  1زلمود أمحد السيد , يف طرائق تدريس اللغة العربية ط  8

81,ص 1221أمحد فؤاد أفندي "منهج تعليم اللغة العربية " ماالنج: مشكة,  9  
 122(ص 1221أردان: دار الشروق, -على حسُت الديلمي, الطرائق العملية يف تدريس اللغة, )عمان 12
 86م( ص 1991تدريسها,)الرياض: دار ادلسلم, أمحد فؤاد عليان , ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق  11
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حاسيس وادلشاعر واألوالكالم من ناحية االصطالح ىو فن نقل ادلعتقدات  11واألفكار.

من واألفكار واألراء من شخص إىل أخرين نقال يقع  وادلعارف واخلرباتوادلعلومات 

ىناك من  11والتفاعل واإلستجابة.ادلستمع أو ادلستقبل أو ادلخاطب موقع القبول والفهم 

عما يف ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم ىو ذلك الكالم يقول أن معٌت الكالم اصطالحا 

وإحساسات وما يزخر بو نفسو من : ىاجسو أو خاطره وما جيول خباطره من مشاعر 

أو ضلو ذلك يف طالقة ى أو فكر وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات من: رأ عقلو

                                 .يف التعبَت وسالمة يف األداءوانسياب مع صحة 

 تنميتها :الطبيعة الصوتية للكالم وكيفية  .1

فالصوت يبدا تعليم الكالم واحلديث يف ادلدرسة اإلبتدائية عن طريق ادلعلم,   

كلها تؤثر على نوعية ادلستخدم وطريقة احلديث وادلفردات ادلستخدمة من قل ادلعلم  

يسبب جدا للدرجة اليت ال تسمع, أو العاىل ادلثَت كالمها التعلم. فالصوت ادلنحفض 

تسلب ادلوضوع  رتابة الصوت وضالة ناتج العملية التعليمية كما أن توتر الفصل 

من عناصر الشخصية, من أحاسيس وعواطف, أن الصوت عنصر ىام ادلعروض ما فيو 

                                                           
ه ص 1121الدكتور عبد اجمليد سيد أمحد منصور, علم اللغة النفسي, عمادة الشؤور ادلكتبات, جامعة ادللك السعود , الرياض,  11

111 
 12(ص 1221مٌت إبراىيم اللبودي,"احلوار فنيات واسًتاذبياتو وأساليب تعلمية,)القاىرة :مكتبة وىبة, 11
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يف جزء كبَت منو على ق وادلتزن فكثَتا ما نبٌت حكمنا وضلن عندما نفكر يف الشخص اللب

 أسس من صوتو الشديد او تعبَته الشفوي.

ها يف احلديث الشفوي دبا يعطيها ادلتحدث من خالل معاني ىالكلمات يعطأن   

انطباعا بالضعف  قد يعطى وضبط وانفعال بادلعٌت, أن الصوت الرفيع صوتو من اتساق 

حيددان انتباه ادلستمع, كما أ، وضوح النطق يرتبط دبا فيو من جرس ورنُت قد يصرف شلا 

أن صوت ادلتكلم يكون ذا قيمة عظيمة االذباىات واالحباث الىت يقصدىا ادلتكلم, 

, ألن يكون معربا وواضحا ىادئا ثابتا يتغَت ويتعدل ويتلون بشكل كاف عندما يكون 

 ادلشاعر والعواطف ادلختلفة.للجميع وبشكلل مناسب لنقل 

يف تدريب الكالم ببعض مام والنتاج الكالم واحلديث يف صوت مناسب ديكن اإلىت

 األمور منها:

التحكم يف جلستو وتنفسو, فاجللوس أو الوقوف مع رفع الرأس أن نعلم التلميذ  ( أ)

 بعمق يساعد كثَتا على تنمية وضوح الصوت.واالكتاف اىل اخللف والتنفس 

جذاب شخاص الذين يتمتعون بصوت قوي اىل األان نعلم التلميذ كيف يستمع  ( ب)

 تقليدا واعيا , ففي ذالك مساعدة لو على تنمية صوتو.تقليدىم وحياول 

ان يساعد كثَتا على احلنجرة والشفاه ديكن التالميذ اىل ان اسًتخاء ان نوجو  ( ت)

 اخراج اصوات دافئة وعريضو.
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على ديكن أن يساعد كثَتا أن نوجو التالميذ إىل ان اسًتخاء احلنجرة ولشفاه  ( ث)

 إخراج اصوات دافئة وعريضو.

 اىل ذبنب االنفية واخلشونة والصوت العاىل واحلاد والصراخ.أن نواجو التالميذ  ( ج)

, ليس فقط نبُت للتالميذ ان اإلسًتخاء امر أساسى يف كل تدريبات احلديثان  ( ح)

إجراء اجلسم اليت ينبغي اال يف العضالت ادلستخدمة يف احلديث , ولكن يف كل 

باسًتخاء وىدوء حبيث يوفر للفرد القدرة على أن يتحدث تكون متوترة, ان ذالك 

احلديث, وتدريب التالميذ على  متسقا تتفاعل فيو كل ميكانيكياتخيرج الصوت 

بواسطة استخدام قصة ىادئة , او مقطوعة شعرية, أو االسًتخاء ديكن أن يتم 

 11التامل يف منظر مريح أو لوحة مجيلة ووصفها.بواسطة 

 :مستويات مهارة الكالم  .2

يطرعها ادلعلم : ديكن أن تدور موافق الكالم حول أسئلة ادلستوى اإلبتدائي  .1

كيفية انتقاء الكلمات ومن خالل ىذه اإلجابة يتعلم الطالب  وجييب عليها الطالب. 

شكل الذي ينتهي بالىذه األسئلة وعرض األفكار . ويرطب ادلعلم وبناء اجلملة 

تكليف الطالب باإلجابة عن موضوع متكامل. ومن ادلواقف أيضا بالطالب إىل بناء 

                                                           
 1981. الدكتور صالح عبد اجمليد العريب . مكتبة لبنان . تعلم اللغات احلية وتعليمها. بُت النظرية والتطبيق   11

 .111-111الصفحة 
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بنص واإلجابة الشفوية عن أسئلة مرتبطة الشفهية, وحفظ بعض احلوارات التدريبات 

 قراءة.

مهارة يرتفع مستوى ادلواقف اليت يتعلم الطالب من خالذلا ادلستويات ادلتوسطة :  .1

. وادلناقشة جتماعاتوإدارة اال  role playingمن ىذه ادلواقف لعب الدورالكالم. 

مسعوىا يف خرب اليت حداث اليت وقعت للطالب, وإعادة رواية األالثنائية, ووصف األ

 جرت أو إلقاء تقرير مبسط وغَتىا.ىاتفية التلفاز واإلذاعة واألخبار عن مادثة 

, أو يصفون مظهرا ادلستوى ادلتقدم : وىنا قد حيكى الطالب قصة أعجبتهم .1

أو يديرون مناظرة أو ينكلمون يف موضع مقًتح, أو يلقون أو يلقون خطبة الطبيعة. 

ستقوم وبناء على األسس النظريات ادلذكورة  حوارا يف سبثيلية, أو غَت ذلك من مواقف.

دبعهد مهارة الكالم  يف تعليميف استخدام طريقة السمعية الشفهية الباحثة  بالبحث 

-1218تولونج أجونج للعام الدراسي اجلامعة باجلامعة باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

  .م1219

 :الكالم ومشكالتهبعض صعوبات  .1
صعوبات ومشكالت يف تقريبا من التالميذ يعانون  52أثبتت الدراسات أن 

 الكالم معظمها مشكالت نطق ومنو لغوى منها:
 اخرى. اسقاط األصوات واستبداذلا باصوات .1
 التأتأة واللجلجة وادلًتدد. .1
 السرعة يف النطق لعدم التمييز. .1



16 

 

 
 

 البطء والرتابة. .1
 الصوت األجش. .5
 الصوت ادلرتفع عن ادلناسبة. .6
 اخلجل. .7
 ضعف الدافع للكالم. .8
 الكالم ادلتقطع غَت كامل ادلعٌت. .9

 .اجلمل الضعيفة.12
 الكالم كلمة كلمة. .11
 العجز عن التنغيم والتعبَت الصوتى عن ادلعٌت..11

ولقد ذكرنا ان معظم الصعوبات ترجع اىل النطق ويف ىذا السياق نعرض 
 لنتائج بعض الدراسات فيما يتصل بعيوب النطق.

ويبُت اجلدول االتى ىذه العيوب الىت ظهرت يف نطق األطفال, وعدد 
من ظهرت عندىم , ونسبتهم يف عينة الصفوف الثالثة األوىل من 

 15ادلرحلة االبتدائية.
 تعليم مهارة الكالم أهية .4

, فالناس للصغار والكبارالشك أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي   
يتكلمون أكثر شلا يكتبون, ومن مث يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة, أي أهنم 

                                                           
15

 . 1995.  162ل الناقة .الصفحة : , زلمود كام تعليم اللغة العربية أسسو و إجزائو اجلزأ األول 
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ومن مها فهو بالنسبة للإلنسان الرئيسى لالتصال نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو الشكل 
 16شلارسة اللغة واستخدامها. يعترب أىم جزء يف

يف اللغات  األساسية , اليت يسعي الطالب إىل إتقاهناالكالم من ادلهارات 
الكالم ذاتو يف اللغة .مهارة األجنبية. تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أىية 

القائمون على ىذا ادلبدان  يف منهج تعليم اللغة األجنبية, ويعتربه الكالم تعترب جزءا ربسا
اجلزء العملي والتطبيقي لعلم تعليم لغة أجنبية ذلك أنو دبثل يف الغالب من أىم أىداف 

 .اللغة

الواضحة ذات أثر يف حياة قال طعيمة أن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة   
دلكانتو بُت الناس. وأضاف , وقضاء جلاجتو, وتدعيم اإلنسان ففيها تعبَت عن نفسو

يف اللغة العربية من ادلهارات األساسية اليت سبثل غاية من غايات طعيمة قائال أن الكالم 
 .الدراسة اللغوية, وإن كان ىو نفسو وسيلة التصال مع األخرين

ويا معزوال عن باقي الكالم من ادلهارات اللغوية األساسية, وليس الكالم فرعا لغ  
من دراسة كل فروع اللغة العربية لألجانب. شرح أمحد لعربية, بل ىو الغاية فروع اللغة ا
 علبان من أمهية الكالم ىي :فؤاد زلمود 

 سبق الكتابة يف الوجود, فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب.الكالم كوسيلة إفهام  .أ 
على التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكاره, والقدرة  .ب 

 ادلبادأة ومواجهة اجلماىَت.

                                                           
16

 https://www.academia.edu/28167740 jurnal ummulتعليم_مهارة_الكالم_للناطقُت_بغَت_اللغة_العربية 

qura vol III, No.2, agustus 2013. Hal 11 diakses pada sabtu. Pukul 17.18 

https://www.academia.edu/28167740
https://www.academia.edu/28167740
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, يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة وابداء الرأي احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة .ج 
ي الواسع على التحدث الذي سيؤد, وال سبيل إىل ذالك إال با لتدريب واإلقا

 إىل التعبَت الواضح عما يف النفس
ألن ادلنقلُت فقط, بل طمأنة أىليهم وذوهبم,  الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس .د 

أىلو باذلاتف فادلغًتب وادلسافر عندما يكلم يف أنقطاع اإلتصال بداية اخلطر 
 قائو فيطمئن عليهم. ويطمؤون عليو.يطمئهم, ويكلم رفاقة و أصد

للحكم على ادلتكلم , ومعرفة مستواه  –إىل أحد ما  –الكالم مؤشر صادق  .ه 
,ذلك ألن ادلتكلمُت على إحالف وطبقتو اإلجتماعية, ومهنتو أو حرفتو الثقاىف, 
قيبء عن عملهم, ومن ىنا فإن , إمنا يستخدمون إصطالحات لغوية أنواعهم

 ادلنطق :إن اإلنسان حيوان ناطق., ولذالك قال بعض علماء الكالم ىو اإلنسان
, ويبدأ ذلك ب , والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطالكالم وسيلة اإلقاع .و 

, أو ادلشكالت للمناقشة بُت ادلتكلمُتواضحا من تعدد القضايا ادلطروحة 
 اخلاصة والعامة اليت تكون رلال للخالف.

وسيلة لتنقبس الفرد عما بعانيو, الن تعبَت الفرد عن نفسو ولوكان حيدث الكالم  .ز 
اليت اليت بعانيها, أو ادلواقف عالج نفسي خيفف من حدة األزمة  –نفسو 

 يتعرض ذلا.
, الديكن أن يستغٍت الكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها .ح 

 للشرح والتوضيح.عنها معلم يف أية مادة من ادلواد 
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, والكبَت, وادلتعلم واجلاىل, والذكر واألنثىالكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت  .ط 
عن مطالبة حيث يتبح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة, والتعبَت 

 17الضرورية.
 للناطقين بغير اللغة العربية أهداف تعليم مهارة الكالم  .6

بأربعة مهارات ىي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة, ولكل فن إن اللغة تتمثل 
عادة باحلصة الدراسية, أو مهارة من ادلهارات اللغوية أىداف خاصة ترتبط 

 زبتلف عن األخرى.ولكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغوية 
األىداف العامة دلهارة الكالم للناطقُت بغَتاللغة العربية كما يشَت وفيما يلي 

 كثَت من علماء اللغة التطبقُت :بذالك  
 نطق األصوات نطقا صحيحا. . أ

 .سبييزا واضحاق بُت األصوات ادلتشاهبة التمييز عند النط . ب
 القصَتة وبُت احلركات الطويلة.التمييز عند النطق بُت احلركات  . ت
 العربية.تأدية أنواع اخلرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي  . ث
 نطق األصوات ادلتحاورة نطقا صحيحا. . ج
 ادلناسبة.واستخدام الصبغ النحوية التعبَت عن األفكار  . ح
 ادلختلفة.استخدام التعبَتات ادلناسبة ادلواقف  . خ
يف ضوء فهمو للثقافة والتحبة استخداما سليما إستخدام عبارات اجملاملة  . د

 العربية.
 العربية عند الكالماستخدام النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة  . ذ

 من اإلختبار الدقيق للكلمة.عند توافر ثروة لغوية شلكنو التعبَت واحلديث 
 نطقيا يلمسو ادلستمع.ترتيب األفكار ترتيبا م . ر

                                                           
نفس المرجع  11  
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من اللغة فال ىو بالطويل ادلمل وال ىو  ترتيب األفكار بالقدرة ادلناسبة . ز
 بالقصَت ادلمل.

بالنفس نيبء عن ثقفة شكل مًتابط لفًتات زمنية مقبولة شلا التحدث ب . س
 األخرين.وقدرتو على مواجهة 

 التنوين عن غَته من الظواىر .ادليونة نطقا صحيحا ديي نطق الكلمة  . ش
ت واإلدياءت واحلركات غَت اللفظية استخداما مصربا إستخدام اإلشار  . ص

 توصيلو من أفكار.عما يريد 
ترتيب أفكاره يف فًتات مناسبة عند الكالم, عندما يريد إعادة التوقف  . ض

 صياعة بعض ألفاظو.أو توضيح شيئ منها, أو مراجعة 
دوع فيها أشكال دلا بدور أمامو من حديث استجابة تلقائية االستجابة  . ط

 عن ربرر من القوال التقليدية يف الكالم.بئ شلاالتعبَت وأمناط الًتاكيب 
عند الكالم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ الًتكَت  . ظ

 .فيو ىذا ادلعٍت
 .ذلكتغيَت رلرى احلديث والكفاءة عندما يتطلب ادلوافق  . ع
 ومناسبة.حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة  . غ
 إلقاء خطبة قصَتة متكادلة العناصر. . ف
 فيها  األعضاء ادلشًتكُتإدارة ادلناقشة يف موضوع معُت, وربديد أدوار  . ق

 اآلراء اليت يطرحها األعضاء.واستخالص النتائج من بُت 
 18الناطقُت ثالعربية.إدارة حوار ىاتفي مع أحد  . ك

  
                                                           

  11-11نفس ادلرجع .ص  18
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  تعليم مهارة الكالم مواد .5
 احملادثة  .أ 

أو أكثر, متحدث ىو مرسل تتم بُت متحدث ومستمع  ىي عملية   
تصال, ودور للفكرة, ومستمع ىو مستقبل الفكرة وكل منهما لو دوره يف عملية اإل

بعضها مع بعض يف  ادلتحدث يتخلص يف توضيح أفكاره عن طريق نظم الكلمات
  19الغامض يف احلديث.وحدات ربمل فكرة واالستفسار عن ادلعٌت 

ادثة من أىم ألوان النشاط للصغار والكبار. فإذا أضفنا إىل لذالك أن احمل  
ينبغي أن ما تقتضيو احلياة احلديثة من اىتمام باحملادثة وجدنا أن احملادثة ذلك 

لديو قدرة على ربظي دبكانة كبَتة يف ادلدرسة فالبد أن يتعلم التلميذ أن تكون 
, ومعرفة تغيَت رلرى احلديثرلاملة غَته يف أثناء احملادثة, وأن يكون قادرا على 

على تقدًن األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها, والبد أن يكون قادرا 
 12الناس بعضهم لبعض.

 ادلناقشة . ب
يكون فيو مؤيد ومعارض, وسائل ورليب, ىي احلديث ادلشًتك الذي   

وفيها ادلناقشات اليت ذبرى 11ة التفكَت الناقد.وأساس ادلناقشة ىي أهنا نشاط إلثار 
عند اخلالف يف مسألة ما أو عند وضع خطة للقيام بعمل, أو عند تقدًن عمل 

كل ىذه اجملاالت للمناقشة. وينبغي أن نلتفت اآلن للقدرات وادلهارات وادليول ما,  
 11فها يف تعليمنا.اليت جيب أن نستهد

                                                           
 129م, ص 1991أمحد فؤاد عليان, "ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها, الرياض : دار ادلسلم ,  19
 117م(ص 1221زلمد إبراىيم اخلطيب, طرائق تعليم اللغة العربية, )الرياض : مكتبة التوبة,  12
 112م, ص 1991سلم , أمحد فؤاد عليان, "ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها, الرياض : دار ادل 11
22

 117زلمد أبراىيم اخلطيب, ادلرجع السابق, ص  
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شة ذات أىداف من حيث اذلدف, فادلناقوزبتلف ادلناقشة عن احملادثة   
, وىي تعٍت يف جوىرىا زلددة ىادفة مفهومة ومتفق عليها بُت ادلعلم والتلميذ

اليت ستكون موضوع ادلناقشة أمر مهّم أسلوب حل ادلشكالت وأن ربديد ادلشكلة 
ودييلون إليو, ومجع للغاية, وجيب أن يكون موضوع ادلناقشة يف خربة الطالب 

ضروري, كأن يقوم تلميذ جبمع معلومات يف  مات عن موضوع ادلناقشة أمرادلعلو 
عمر بن اخلطاب رضي الّلو عنو ليكون ذلك موضوع مكتبة ادلدرسة عن اخلليفة 

هي بعد أن يعرضو التلميذ على زمالئو وديكن أن ادلناقشة يف حصة التعبَت الشف
قرر ىذا ادلوضوع الذي اختاره التلميذ من كتاب القراءة أو الكتاب التاريخ ادليكون 

 11.عليو
 حكاية القصص. . ج

من اخليال أو الوقع أو منهما معا, تستمد أحداثها حكاية نثرية ىي   
, فالقصة خَت وتبٍت على قواعد معينة, وحكاية القصص من ألوان الكالم اذلامة

جيعلها عامال من  معُت للتدريب على مهارات الكالم, فحب الناس للقصص
  11عوامل ترقية الكالم.

 (audiolingual)  طريقة السمعية الشفهيةال مفهوم . د

 طريقة السمعية الشفهية ال .1

ضباط يف اجليش األمريكي بعدم قدرة الكثَت من إبان احلرب العادلية الثانية فوجئ ال

شرق اسيا كفيتنام على ربدث أية لغة أجنبية بطالقة كافية, خاصة لغات جنوب اجلنود 

                                                           
23

  161-161نفس ادلرجع ,ص  
 محد فؤاد عليان, ادلرجع أ 24
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اليت ظهرت مؤسسة أو معهد علمي يقوم بتدريس ىذه اللغات وكوريا . ودلا مل جيدوا أية 

 structural linguistsالبنائيُت أمهيتها يف احلرب, بدأوا باالستعانة دبجموعة من اللغويُت 

بطالقة باللغة األجنبية ضمن يف زبطيط مناىج تعتمد على إتقان فهم الكالم واحلديث 

يف تدريس بشائر ظهور الطريقة السمعية الشفهية برامج إعداد العسكريُت, وبدأت بذلك 

 اللغات األجنبية.

السلوكية يف علم وقد اعتمدت ىذه الطريقة على أسس ومبادئ ادلدرسة احلسية 

اليت نادى هبا أتباع ادلدرسة البنائية النفس, كما اعتمدت على النظريات اللغوية 

نجاح الواضح الذي صادفها على يد ىذه الطريقة بعد الاألمريكية. واشتد ساعد 

كل القائمُت بتدريس اللغات يف القوات ادلسلحة األمريكية, شلا شجع  العسكريُت 

بأمريكا و أوروبا والشرق ادلختلفة التعليم يف ادلهاىد األجنبية على اتباعها يف كل مراحل 

رىا الطريقة ادلثلى ادلختلفة, ومنها مصر, باعتباوتبنتها وزارات الًتبية يف الدول األوسط. 

, واستعان بأساسهاكل من ألف كتابا عن تدريس اللغات احلية لتدريس اللغات األجنبية

 15العشرين سنة األخَتة.خالل 

طريقة السمعية الشفهية ىي طريقة لتعليم اللغة العربية واليت تعطي األولوية 

لالستماع والتحدث قبل القراءة والكتابة. بعبارة أخرى ، تتم طريقة تعلم اللغة العربية من 
                                                           

25
دكتور فتحى على يونس وأصحابو. دار الثقافة للطباعة والنشر.  .أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينية  

 16 الصفحة .1981بالقاىرة.
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خالل االستماع إىل الصوت مث نطقها كما ىي. إذاً ، بالتعلم مع ىذه الطريقة ، يستمع 

عربية إما من خالل الكاسيت أو صوت ادلعلم مث يكررىا مراراً شخص ما إىل الكلمة ال

 16.وتكراراً حىت يتقن ويتكلم بطالقة

 الشفهية السمعية للطريقة األساسي المفهوم .2

 نظرية وىي ، نعلم كما ، اللغة تدريس عليهما تقوم نظريتان طريقتان ىناك

 النظرية تؤمن .القواعد حيث من سلتلفة نظر وجهات كالمها .واذليكلية التقليدية القواعد

 العامل يف اللغة - اللغة بنية بأن اذليكلية النظرية تؤمن بينما ، عامة قواعد بوجود التقليدية

 للعلماء وفًقا ىي واحلقيقية الصحيحة اللغة أن التقليدية للنظرية وفًقا ، نفسها ىي ليست

 اجليدة اذليكلية للنظرية وفًقا بينما ، (وصفية عليها يطلق اللغوية ادلصطلحات يف)

 عليو يطلق اللغوية ادلصطلحات يف) األصليون الناطقون يستخدمو ما ىي واحلقيقة

 .(وصفي

 اللغة بنية تعترب .االىتمام زلور ىي اللغة بنية أن يرى اذليكلي النهج فإن وىكذا

 ينظر الذي التقليدي النهج مع يتعارض الرأي ىذا .اجلملة أمناط نفس ىي احلالة ىذه يف

 .العكس إىل
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 يف ىيكلية منهجية على نفسك لتأسيس طريقة ىي الشفهيةالسمعية الطريقة

 سيتم اليت اللغة ووصف مراجعة على الطريقة ىذه تؤكد ، كتضمُت .اللغة تدريس

 الكلمة تكوين نظام مث ، (األصوات علم) الصوت نظام من البدء خالل من دراستها

 يف ، للغة العامة البنية يتضمن ألنو .(اجلملة بناء) اجلمل تشكيل ونظام ، (التشكل)

 من اذلدف تعليم يتم لذلك .وغَتىا والنغمة والضغط النظام على التأكيد يتم احلالة ىذه

 ما عادة .متكرر بشكل ادلكثف التدريب ىو وما ، للكلمات االىتمام تكريس خالل

 لتدريس تقنية ىي .والتعلم التعليم عملية يف رئيسي كأسلوب التدريب ىذا استخدام يتم

 على الطالب إلجبار واحد وقت يف الدينيُت ادلعلمُت مجيع قبل من استخدامها يتم اللغة

 .أخطاء دون جيًدا ونطقها اجلملة نطق نطق تكرار

 ، huburt لتدريبات وفقا .اللغة يف جيدة عادة تلد سوف باستمرار سبرين عقد

 اليت السلوكية للعادات وفًقا .السلوكية تسمى نفسية نظرية على مباشرة يعتمد فإنو

 مكافأة دائم بشكل (زلفز) ادلنبهات على (استجابة) جواب إعطاء عند تشكلت

 .البشرية اللغة بسلوك ادلهتمة سكينر ىي الشهَتة شخصيتو .(التعزيز) التعزيز مثل مكافأة

 لفظي غَت سلوك أي مثل ومضخمة واضحة ادلذكورة األصوات أن قل ، التحليل نتائج

 17.آخر
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 الشفهية  األساليب السمعية .1

 :ذلا خصائص مثل الشفهية ةالسمعيّ 

 .أ. الغرض من تدريس اللغة ىو التمكن من أربع مهارات لغوية بطريقة متوازنة

 .ب. تسلسل العرض التقدديي ىو االستماع والتحدث ، مث القراءة والكتابة

 .زلادثات حلفظج. وترد مناذج اجلملة لغة أجنبية يف شكل 

د. تتم إتقان أمناط اجلملة عن طريق سبرينات النمط )شلارسة النمط( ، أو يتبع 

 .التعزيز -االستجابة  -عدد من الباحثُت تسلسل التحفيز 

ه. ادلفردات زلدودة للغاية وترتبط دائًما بسياق اجلمل أو التعبَتات ، وليست  

 .كلمات مستقلة بذاهتا

ية بشكل منهجي )منظم( حبيث ديكن استخدامها / و. تدريس األنظمة الصوت

أو شلارستها من قبل الطالب ، مع تقنيات العرض والتقليد وادلقارنة والتباين ، 

 .إخل

ز. دروس الكتابة ىي سبثيل لدروس التحدث من خالل التأكيد على أمناط 

 .اجلملة وادلفردات اليت مت تعلمها شفهيا

  السمعية الشفهية طريقةم الاستخدا إجراءات. 1
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السمعية  طريقة باستخدام اخلاص اإلجراء ادلؤلف يصف سوف ، ذلك بعد

 :كالتايل التقدديي العرض خطوات الشفهية

 متكرر بشكل بقراءتو ادلعلم قيام ، للقراءة تقدديي عرض أو قصَت حوار .أ

 .النص رؤية دون إليو الطالب ويستمع

 مجلة قراءة زلاكاة خالل من القصَتة القراءات أو احلوارات وحفظ تقليد .ب

 باسم التقنية ىذه تُعرف .اجلمل حفظ أثناء كالسيكية بطريقة مجلة لكل ادلعلم

 .tehcnique (mim-mem) التقليد ربفيظ

 خالل من القصَتة القراءات أو احلوارات يف الواردة اجلملة أمناط عرض يتم .ج

 بُت سلتلفة ىياكل أي ، صعبة تعترب اليت اجلملة أمناط على خاصة ، التدريبات

 .للطالب األم واللغة ادلستهدفة اللغة

 سبارس اليت القراءات أو القصَتة احلوارات من الطالب جانب من درامات .د

 .بدوره الفصل أمام

 18.تعلمها مت اليت اجلمل ألمناط وفًقا أخرى مجل تشكيل .ه

 :يلي كما ىي الشفهية  السمعية الطريقة مزايا

 .حفرىا مت اليت اجلمل أمناط صنع يف ماىرين الطالب يصبح .أ
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 وصحيح جيد نطق لديهم الطالب .ب

 باستمرار يستجيبوا أن جيب ولكن احلوار يف صامتُت الطالب يبقى ال .ج
 .ادلعلم يقدمها اليت للمنبهات

 :يلي كما ىيالشفهية السمعية الطريقة ىذه عيوب

 ، "الببغاء" مثل (فردي بشكل أو) واحد وقت يف االستجابة إىل الطالب دييل .أ

 .للغاية ميكانيكي ىو الرد ىذا .يقولون الذي ادلعٌت يعرفون ال ما وغالباً 

 يف تدريبها يتم اليت اجلمل من أخرى معاين على الطالب تدريب يتم ال .ب

 أن ديكن وال ، اجلملة معٌت أو معٌت فقط يتقنون فإهنم ، لذلك ونتيجة .السياق

 حىت ، الفصل يف تدريبها مت اليت اجلمل كانت إذا إال سلًسا التواصل يكون

 .ادلتقبلة اجلوانب على يركز اجلملة بنية تعليم

 للمنبهات فقط يستجيبون ولكنهم نشطًا دورًا الطالب يلعب ال ، الواقع يف .ج

 إنو .الفصل يف وادلوضوع التدريبات مجيع ادلعلم حيدد لذلك .ادلعلم يقدمها اليت

 دبعٌت .الفصل يف طرحت اليت األسئلة مجيع عن اإلجابات يعرف الذي الشخص

 ."بالكامل ادلعلم إتقان" الفصل يف األنشطة إتقان على يُطلق أن ديكن ، آخر

 ال / يفهمون ال الطالب من األولية ادلراحل يف أنو على الطريقة ىذه تنص .د

 على عالوة .للقلق مثَتًا أمرًا ذلك يعترب فال ، يقلدوهنا اليت اجلمل معٌت يفهمون

 ، الصحيحة االستجابة وإعطاء ، ادلعلم يقولو ما إىل االستماع خالل من ، ذلك



19 

 

 
 

 بشكل الوجهة لغة تعلم بالفعل الطالب يعترب ، خطأ دون ادلهام جبميع والقيام

 ادلعٌت معرفة دون التقليد ألن ، مقبول غَت ادلؤسسة ىذه ربليل مت إذا .صحيح

 جيد بكالم اجلمل أمناط حفظ فإن ، ذلك باستثناء .دببادر يقوم نشاط ىو

 بشكل التواصل على قادرين سيكونون "وحدىم" الطالب أن يعٍت ال وصحيح

 على القدرة ىذه ربقيق يف مكثف توجيو إىل حاجة ىناك ، لذلك .طبيعي

 .التواصل

 تقويم الطريقة السمعية الشفهية :. 5

يف كل طرق التدريس جلميع سبتعت ىذه الطريقة بتأييد عادلي كبَت ,ظهر أثره 

على احلمسينيات حىت الوقت احلاضر. ومن السهل التعرف اللغات األجنبية من أواخر 

أ كل ادلرحلة األوىل بتدريب مسعي شفهي : فهو يبديتبع ىذه الطريقة أى كتاب مدرسى 

من , مث يعرض مادة للقراءة تتكون من زلادثة بسيطة ربوى الكثَت فقط لعدة أسابيع

اللغوية  الشائعة , مث يتبع ذلك تدريب على األمناطعبارات اجملاملة والتحية , مث العبارات 

الفصل مجيعا, مث تالميذ , ويرددىا معو ادلدرس ىذه العبارات يف خطوات زلددة: يردد 

فردا فردا أن يكرر وا  . وأخَتا يسأل التالميذبذالكيطلب من رلموعات صغَتة أن تقوم 

مث يتبادلون األدوار, وراء ادلدرس كل مجلها و. و يف حالة احملادثة يكرر طلبة الفصل مايقول

يف وبالعكس , وبعد ذلك حيتوي الدرس على تدريب فيسأل ادلدرس وجييب الفصل 
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يف تركيب اجلملة. فمثال لتعويد تكرار األمناط اللغوية وإجراء تعديل زلدود فيها ال يغَت 

 ترتيب الفعل يف اجلملة وطريقة تكوينو يطلب من التلميذالطالب على التعرف على 

 إجراء التعديالت التالية:

 قول الطالبفي  )ذىب( جاء علي 
 فيقول الطالب  )حضر( ذىب علي
 يقول الطالبف  )أكل( حضر علي
 أكل علي

ذلا يف النمط كلمة جديدة يقوم الطالب باستبدال الكلمة ادلقابلة وىكذا يفًتح ادلدرس  

على أو تصريفات أفعاذلا, مّث يدرب ادلدرس الطالب األصلي دون تغيَت يف ضلو اجلملة 

 ادلؤنث بدال من ادلذكر يف األفعال :إجراء تغيَتات زلدودة أخرى, مثل صيغة 

 فيقول الطالب  )زينب( عليجاء  
 جاءت زينب 
 فيقول الطالب )فردوس( ذىب زلمد 
  ذىبت فردوس 

إال تدريب الطالب على ىذه األمناط , وال يقوم ادلدرس أن التكرار أساس ويالحظ ىنا 

 ديكن الطالب من اإلجيابة الصحيحة.يشرح زلدود لقواعد النحو بالقدر الذي 
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عن طريق ترديد وربتوي الدروس األوىل عادة على تدريبات على نطق األصوات الصعبة 

دلا يقولو ادلدرس. وقد تصاحب ىذه الفصل كلو مث رلموعات صغَتة مث ترديد أفراد 

 19هبا ادلدرس كنموذج يقوم الطلبة دبحاكاتو يف النطق.الكتب تسجيالت صوتية يستعُت 
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