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 الثاين الباب

 النظرايت

تشتمل على  العربية اللغة يف كالمال مهارة عن دراسة حيتوي الباب الثاين على

وطوات على اخلأمهيات مهارة الكالم، أىداف مهارة الكالم،  مفهوم مهارة الكالم،

 يف الشفوية  السمعية الوطريقة عن دراسةتدريب الكالم، عوامل تعليم مهارة الكالم. و 

 ية،الشفو   السمعية الوطريقة مفهوم الوطريقة، مفهومتشتمل على  العربية اللغة تعليم

 الوطريقة مزااي الشفوية، سمعيةال الوطريقة خوطوات الشفوية، السمعية الوطريقة اىداف

 .الشفوية السمعية الوطريقة وعيوب الشفوية السمعية

 العربية اللغة يف الكالم مهارة عن دراسة .أ

 مهارة الكالم مفهوم .1

عد االستماع، وىو ترمجة يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة اآلربعة ب

الكتابة، وىو من نسان عن طريق االستماع والقراءة و اللسان عما تعلمو اإل

الكالم ىو اللفظ  العالمات ادلميزة لإلنسان فليس كل صوت كالًما، ألن

الكالم يف أصل اللغة  1واإلفادة، واللفظ ىو صوت ادلشتمل على بعد احلروف.

عبارة عن: األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت القائم ابلنفس الذي 
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يعرب عنو أبلفظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصوطالحى النحاة: اجلملة ادلركبة 

 2دة ضلو: جاء الشتاء.ادلفي

أما التعريف االصوطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم ادلنوطوق الذي يعرب 

بو ادلتكلم عما يف نفسو من: ىاجو، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر 

ود بو غَته من وإحساسات، وما يزخربو عقلو من: رأى أو فكر، وما يريد أن يز 

معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة وانسياب ، مع صحة يف التعبَت وسالمة يف 

 3األداء.

عن وديكن تعريف الكالم أبنو: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو 

شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم. وبناء 

على ىذا، فإن الكالم الذي ليس لو داللة يف ذىن ادلتكلم أو السامع اليعد  

 4كالماً، بل ىي أصوات ال معٌت ذلا.

الكالم ىو النشاط احلايل للمتحدثُت اللغة توطالب ادلبادرة احلقيقية يف 

استخدام اللغة يف التعبَت عن أنفسهم شفهيا. يف ىذا ادلعٌت الكالم ىو جزء من 
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مهارات اللغة النشوطة اإلنتاجية. كجزء من مهارات اللغة النشوطة اإلنتاجية، 

 5م توطالب التمكن من بعض جوانب وقواعد استخدام اللغة.والقدرة كال

مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أو الكلمات وأما 

، أو ادلشاعر للشريك للتعبَت عن أفكارك يف شكل أفكار وآراء، والرغبات

احملادثة. مبعٌت أوسع، والكلم ىو عالمة على وجود النظام الذي ديكن أن يسمع 

ورأيت أن يستخدم عددا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان 

حىت وفقا لكلم اتريكن رلموعة من   .لنقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم

لية، واللغوية على نوطاق واسع يحي  ديكن العوامل اجلسدية والنفسية والدال

 .6اعتباره أىم أداة للسيوطرة االجتماعية اإلنسان

و النحوية  ،مرتبوطة بقدرات نظم ادلفردات الكالم فإن ادلهارات ،و ىكذا

. و كل تلك القدرات تتوطلب إىل زاد من للصوتو احلكيم السليم  ،دالليةو ال

الكلمات و اجلمل اليت تتناسب مع الوضح ادلوطلوب الذي حيتاج إىل ادلمارسة و 

 7الكثَت من الكالم عن طريق الفم. الًتبيات على

                                                           
5
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الكالم ليس رلموعة من ادلهارات اللغوية ادلتنوعة الىت جيب أن يتقنها 

يف يسر، بل إن الكالم لو بعد  عنوالفرد، حىت يصبح متمكنا شلا يريد أن يعرب 

آخر غَت ىذا البعد اللغوي، وىو البعد ادلعريف: وىذا البعد ادلعريف يرتبط بتحصيل 

فكار واخلربات عن طريق القراءة ادلتنوعة. وتتعذد مهارات ادلعلومات واحلقائق واأل

الكالم تبعا لعوامل متعددة منها: جنس ادلتحدث: فمهارات الذكر يف الكالم 

ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر : فمهارات الصغار ىف الكالم ختتلف 

 8عن مهارات الشباب.

إن القدرة لًتتيب الكلمات بشكل صحيح و واضح ىو أتثَت عظيم يف 

كان الكالم ىو  9أو لتلبية احتياجاتو. أفكارهحياة اإلنسان. إما للتعبَت عن 

نشاط اللغة الشفهي ادلتعلق بصوت اللغة. و عند الكالم كان اإلنسان يلقى 

إن مهارة الكالم إحدى ادلهارات 10ادلعلومات عن طريق األصوات اللغوية.

اللغوية اليت يراد حصوذلا يف تدريس اللغة العربية خاصة يف إندونسيا الذى كان 

 .أكثر سكاهنا مسلمون
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، لذلك  اللغوي للصغار والكبَت نشاطلوالشك أن الكالم من أىم ألوان ا

كان الناس يستخدمون الكالم اكثر من الكتابة، أي اهنم يتكلمون أكثر شلا 

يكتبون. و من مث نستوطيع أن تعترب أن الكالم ىو الشكل الرئسي لالتصال 

ابلنسبة لإلنسان ولقد تعددت رلاالت احليات اليت ديارس اإلنسان فيها الكالم 

ونبيع ونشًتي، نسأل عن أو التعبَت الشفوي فنحن نتكالم مع األصدقاء 

 11اآلحداث واألزمنة واألمكنة وعَت ذلك كلها بوسيلة الكالم.

اللغة اليت درست  استخدامالكالم يف ىذه احلالة ىو قدرة الشخص على 

تصال بُت بعضها البعض معقول وسلس لو تلبية كوسيلة لال ()العربية

حىت القدرة على التحدث ليس فقط أن أقول مرحبا ولكن دتكُت  .االحتياجات

اللغة يف ادلوقف الفعلي، على ىذا ادلستوى، ليس اجلميع لديو من الكفاءات  

مهارات الكالم وديكن  12.كافية، لذلك اندراً ما الناس قادرون على القيام بذلك

حتقيق ذلك من خالل العديد من التدريبات من ما يسمع بشكل سليب يف 

دون شلارسة شفهية مكثفة من الصعب جدا للوطالب لتحقيق  .جلسة ادلمارسة

 13.إتقان اللغة العربية دتاما

                                                           
 16-18م( ص.  3055, )ماًف: ربيت عثمان، لتعليم ادلهارات اللغويةلغَت الناطقُت هباادلوجو  نور ىادي،11
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1116), hal. 101.   
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ولتحقيق ىذا اذلدف، ينبغي أن يستخدموهنا يف تعلم اسًتاتيجيات 

جيب تغيَت شخص ما يف العادة من دراسة الكالم اليت ال  .وطريقة التنمية للكالم

على اتصال مباشر مع ادلتكلم ىو ادلعلم يف  تتصل ابدلتكلم ابلقيام ابحلصول

الوطالقة يف الكالم تتوطلب ادلنوطقة اجملاورة، أو صديق الذين قادرة على التواصل. 

التعود والشجاعة، ولذلك فإنو من الضروري أن يتكلم واحد مرارا وتكرارا 

جلعل األمر أكثر سهولة دلمارسة قدرات رسم  .للحصول على خوطاب الصحيح

لالزمة تتحدث مسبقا مع شكل فيو ومن مث اختاذ قرار بشأن ادلوضوع اخلرائط ا

الذي ىو عليو إىل اسًتاتيجية اإلنوطقائية ىي اختارت أن كسر أحد ادلوضوعات 

هبذه الوطريقة ادلرحلة القادمة سوف حيرمهم  من اخليارات القليلة يفعلونو أفضل.

محاستها من الشعور أبن اللغة كانت صعبة وتشبع، ولكن سوف تسبب 

 14.الستخدام اللغة العربية يف احلياة اليومية مع منط حالة استخدام

 :ولدعم ىذا الكالم ىناك عدة عوامل

ولذلك، ينبغي للمرء أن جتهز  .، ىو العامل الرئيسيادلفردات، أوال

 .التزود نفسها دائما مع ادلفردات قدر اإلمكان مع
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يف كثَت من األحيان  .، والشجاعة ليقول على الرغم من اخلوطأنيةالثا

اخلوف جتربة / يشعر ابحلرج ليقول كلمة / اجلملة إذا كان أحد وليس 

ولذلك، ينبغي أن يتم تعلم اللغة بشكل طبيعي من  .على ضلو سلس

ادلفردات ادلوطلق والتحدث ومع رلموعة جديدة من القواعد بشكل 

 مل يكن مثال لكالمىل أن يكون الوعي أن اوحيتاج أيضا إ .صحيح

 .وديكن أن يتم ذلك عن طريق حتويل األمثلة زلادثة العرب بةوطااخل

مفيدة جدا الكالم  بيئة اللغوية موقف .، األصدقاء أو بيئة اللغةالثال 

ولكن األكثر أمهية  .ألنو أيخذ صديق القلم أو أي شخص آخر .صلاح

 .لرغبة يف جعل البيئة لغة يف حد ذاتومن حيثهذا البيئة ىو واحد من ا

االلتزام واجلهد الشخصي دائما اىل استخدام لغة ولو مع نفسو ىو 

بعد ذلك فقط مع  .التشكيل األويل الرئيسي من مهارات التحدث واحد

 15.لتحسُت الكالمالتعاون  أشخاص آخرين من حولو إلنشاء

 أمهيات مهارة الكالم .2

ا أردان أن صللي أمهية الكالم وقيمتو يف حياة البشر فلنا أن نوطلق العنان إذ

تعوطلت فيو لغة الكالم يوما أو بعض  خليالنا لتنصور رلتمعا ما من اجملتمعات وقد
                                                           

11
Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 1112), hal. 
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ود، وال غَت يف ذلك، فالكالم من يوم. كما أن احلياة فيو ستصاب ابلشلل والقع

التصال، ومعظم الناس يسلخون أكثر أو قاهتم ثر فنون اللغة توظيفا يف عملية أك

فقد خلق هللا اإلنسان متكلما قبل هتيؤه يف الكالم، وال عجب أيضا يف ذلك، 

للكتابة أو قراءة، فالكالم وسيلة اإلنسان يف الفهم واإلفهام. كما أنو وسيلة 

ب بناء ثقتو بنفسو، ومقدرتو على ادلواجهة ابلكلمة، كما أن الكالم ادلتعلم ف

أمهية  وىنا تتضعيسهم يف زايدة الثروة اللغوية لدى ادلتعلم فيتسع قامسو اللغوي، 

القراءة أيضا وارتباطها بفن الكالم ودورىا يف جتويدة ةحتسينو، خاصة إذا أحسن 

 16علمُت.اختيار مادة قرأنية جادة وجيدة ومناسبة للمت

ويتعُت على ادلعلم ىنا "أال يفكر يف قدرة التلميذ على حسن التعبَت 

وحدة، بل جيب أن يفكر يف إصالح طريقة تفكَته، وجتاربو، ووجدانو وعواطفو 

إذا عن طريق الكالم يعرب ادلتعلم عن كل ما يدور برأسو، 17ضلو من يعيش معهم.

وكل ما جييش بصدره، وكل ما يعن خباطرة ويتواصل مع غَته وحيقق موطلوب هللا 

منو ابعتبارة خليفة هللا ىف األرض. والكالم من أىم وسائلة لتحقيق ذلك، ويغَت 

انية ومن ىنا قيل: ان الكالم ىو اإلنسان، ومن ذلك فقد ادلتعلم مسة اإلنس

                                                           
 16.ص. ..لتعليم ادلهارات نور ىادي، ادلوجو  16
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خالل استماعك للمتكلم ديكنك أن حتدد ادلستوى الثقايف ةالفكري الذي ينتمى 

 18وأصالتهت، أو ابتسارىا وضحالتها.إليو وتقف على عمق أفكاره 

الم رتو على مهارات الكفالصلة جد وثيقة بُت التعبَتين، إذ إن سيوط

، فكثَتا ما يلجأ تتوطلب يف كثَت من اإلحيان سيوطرتو على مهارات الكتابة

، ليتوخي بذلك الدقة يف تعانة ابلكتابة ليسجل أفكاره وخواطرهسادلتحدث إىل اال

 19صياغتها، وجودة الًتتيب يف عرضها.

للغة العربية، وىو أنو الغاية من  منزلتو اخلاصة بُت فروع ا دلا كان الكالم

كل فروع اللغة، سناحول ىنا أن توضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط زلددة 

 20تكشف لنا جوانب من ىذه األمهية.

ام سبق من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فا .1

الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكالم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم 

 خادم للكتابة.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الوطالقة يف التعبَت عن أفكره، والقدرة  .1
 على ادلبادأة ومواجهة اجلهاىَت.

                                                           
 18.ص. لتعليم ادلهارات.. نور ىادي، ادلوجو  18
 50، ص. ادلرجع نفسو19
 88 ص.......ادلهارات اللغوية ماىيتهاأمحد فؤاد زلمود عليان. 20
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، ةاحلياة ادلعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقش .3

وابداء الرأي، واإلقناع، وال سبيل إال ذلك إال ابلتدريب الواسع على 

 التحدث الذي يؤدي إىل تعبَت الواضح عما يف النفس.

الكالم خصوصا يف ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل النقل  .6
 وادلواصالت ليس وسيلة لوطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط.

على ادلتكلم، ومعرفة مستواء  والكالم مؤشر صادق إىل حدما للحكم .1

 الثقايف، وطبقتة االجتماعية ومهنتو أو حرفيو.

والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطب، ويبدو ذلك  .4

 واضحا من تعدد القضااي ادلوطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت.

رد عن نفسو ولوكان والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألن تعبَت الف .7

 حيدث نفسو.

والكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر  .2

 واإلنثى، حي  يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة.

والكالم وسيلة رئيسة يف العلمية التعليمية يف سلتلف مراحلها، الديكن أن  .0

 21من ادلواد للشراح والتوضيح. يستغٌت عنو معلم يف أية مادة

                                                           
 81ص. ادلهارات اللغوية...أمحد فؤاد زلمود عليان.  21
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إن أفضل طريقة لتعليم الوطالب الكالم، ىي أن نعر ِّضهم دلواقف تدفعهم 

لتحدث اللغة. والوطالب، ليتعلم الكالم، عليو أن يتكلم. ونود أن ننبو ىنا، إىل 

، الوقترس ىو الذي يتكلم طول أن الوطالب لن يتعلم الكالم، إذا ظل ادلد

فإن ادلدرس الكفء يكون قليل الكالم، أقرب إىل  ،والوطالب يستمع. ومن ىنا

الصمت عند تعليم ىذه ادلهارة، إال عند عرض النماذج، وإاثرة الوطالب للكالم، 

 وتوجيو األنشوطة.

إن مهارة الكالم عند امحد عزان ىي التدريبات اليت يقدمو ادلعلم ضلو 

إلستيعاب مهارة الكالم مبمارسة اإلستماع سلبيا يف تدريب االستماع. الوطالب 

 22يعٍت، من غَت تدريب اللسان اجيابيا كانت مهارة الكالم صعبا يف حصوذلا.

 أهداف مهارة الكالم .3

ة ومتنوعة للكالم، وير روبرت بوىل أن ىناك مبدأين كثَت   ىناك أىداف

 أساسُت يف اي جهد يقوم بو اإلنسان عند اتصالو ابآلخرين عن طريق اللغة مها:

 األفكار اليت يعربهبا. -

 23.واللغة اليت ينقل هبا ىذه األفكار إىل اآلخرين  -

                                                           
11

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora,1112), 

hal. 137 
 81ص. ادلهارات اللغوية ماىيتها......أمحد فؤاد زلمود عليان.  23
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وأىداف الكالم تشًتك  مع أىداف  اللغة العامة، ىناك أىداف خاصة 

 ديكن توضيحها فيما يلي:للكالم 

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان  النشاط اللغوي الىت يتوطلبها منهم  .1

اجملتمع، والتعود على النوطق السليم للغة، وىذا يستدعي أن يتعلم الفرد 

 فن اللغة وقواعدىا.

ُت األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم، أو عما يشاىدنو بعبارة دتك .1

بتزويدىم ابدلادة اللغوية، لتًتقى لغتهم، وتكون سليمة، ويكون ذلك 

 لديهم القدرة على توضيح األفكار ابستخدام الكلمات ادلناسبة.

توسيع دائرة أفكارىم، وذلك إبقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب  .3

يضفي عليها مجاال وقوة أتثَت يف السامع، وإقدارىم عل نقل  عنها مبا

 وجهة نظرىم إىل غَتىم من الناس.

تعويد األفراد على التفكَت ادلنوطقي، والتعود على السرعة على التفكَت  .6

 ، وكيفية مواجهة ادلوافق الوطارئة وادلفاجئة.والتعبَت

، واإلعداد للموافق القدرة على مواجهة اآلخرين، وتنمية الثقة ابلنفس .1

 احليوية الىت تتوطلبفصاحة اللسان.
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اتساع دائرة التكيف دلواقف احلياة، ابعتبار أن الكالم بتضمن كثَتا منها:   .4

 كالسؤال واجلواب, وادلباحثة، وادلناظرات.

إتقان ادلالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها  .7

 وتنسيقها، فالفرد يدقق يف كتاابتو.

هتذيب الوجدان والشعور، وشلارسة التخيل واالبتكار، والتعبَت الصحيح  .2

 24عن األحاسس وادلشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر.

 مايلي : الكالممن تعليم  وأما أىداف

 تعويد التالميذ إجادة النوطق وطالقة اللسان ودتثيل ادلعاين. .1

ميذ على التفكَت ادلنوطقي، وترتيب اإلفكار، وربط بعضها تعويد التال .1

 ببعض.

تتمية الثقفة ابلنفس لدى التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم ىف  .3

 الفصل أو خارج ادلدرسة.

دتكُت التالميذ من التعبَت عما يدور حوذلم من موضوعات مالئمة  .6

ا يف عبارة تتصل يحياهتم وجتارهبم وأعماذلم داخل ادلدرسة وخارجه

 سليمة.

                                                           
  81-81، ص. ادلرجع نفسو31
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التغلب على بعض العيوب النفسية الىت قد تصيب الوطفل وىو صغَت   .1

 كاخلجل أو اللجلجة ىف الكالم أو االنوطواء.

زايدة منو ادلهارات والقدرات الىت بدأت تتمو عند التلميذ يف فنون  .4

التعبَت الوظيفي من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء وإلفاء الكلمات 

 واخلوطب.

الكشف عن ادلوىوبُت من التالميذ يف رلال اخلوطابة واالرجتال وسرعة  .7

 البيان ىف القول والسداد يف آلراء.

تعزيز اجلانب اآلخر من التعبَت وىو التعبَت التحريري شلا يكتسبو  .2

 التلميذ من ثروة لغوية، وتركيبات بالغية، ومأثورات أدبية.

م ليصبح فردا يف مجاعتو وجدان والشعور لدى ادلتعلهتذيب ال .0

 اإلنسانية.

 25دفع ادلتعلم إىل شلارسة التخيل واالبتكار. .11

أم ا أىداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور دمحم 

أن ديي ز  أن ينوطق األصوات العربي ة نوطقا صحيحا، عبد الرؤوف الشيخ فهي:

أن  األصوات ادلتشاهبة نوطقا،أن ديي ز احلركات الوطويلة و احلركات القصَتة،

                                                           
 11-11.ص. لتعليم ادلهارات.. نور ىادي، ادلوجو  25
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عن أفكاره بوطريقة  يستخدم الًتاكيب العربي ة الصحيحة عند التحد ث، أن يعرب 

أن يدب ر حوارا مع أحد الن اطقُت ابلعربي ة ويدب ر حوارا موضوع  صحيحة،

. أن ينوطق ادلتعلم أصوات اللغة  وأم ا أىداف التعليم مهارة الكالم ىي: 26معُت 

 تصحيح األخوطاء الشفهي ة، تشجيع الوطال ب على الكالم، سليمة صحيحة،

شلارسة الكالم ابلعربي ة.
27 

 ميدان الًتبية مصوطلحات كثَتة، منها الغرض العام والغاية تًتدد يف

واذلدف وأاي كانت التفسَتات ادلقدمة للفرق بُت ىذه ادلصوطلحات فإننا منيز بُت 

 :نوعُت من األىداف

تلك اليت تعرب عن الفلسفة ( GeneralObjectivesأىداف عامة، ) (1

اد ادلختلفة يف الًتبوية العامة. وااميز بعموميتها كما تشًتك ادلو 

 .حتقيقها

                                                           
(, ص. 3001)القاىرة: دار مكتبة و ىيبة,  ع يف تعليم اللغة العربية لألجانبادلرجفتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ, 26

18 
 81، ص. ادلرجع نفسو27
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تلك اليت تصف لنا غاايت ( Specific Objectivesأىداف خاصة، ) (1

ادلعلم يف الفصل من تقدديو خربة تعليمية معينة. إهنا أكثر حتديدا 

 28.ودقة يف وصف ما يريد ادلعلم إحداثو من تغيَت عند الوطالب

 اخلطوات على تدريب الكالم .4

ىو اصعب مهارة اللغة. ألنو يفكر  (Speaking Skill)مهارة الكالم 

مبسألة اليت البد أن يقال. و البدان يستعد ابلكلمات اليت تناسب األحوال، و 

و من ادلعلوم أن  29ذلك حيتاج شلارسة القول و شعور اللسان ابلقواعد اللغوية.

على االستماع خوطواتن مهمتان السمع و التكرير. و جيمع ىنا التدريب  التدريب

م، و لكنو ينبغي ادلعرفو أن األساس لإلستماع و التدريب للمهارة يف الكال

اذلدف النهائي منها خيتلف بعضو بعضا. إن اذلدف النهائي من تدريب 

اإلستماع ىو الفهم عن الكالم ادلسموع، و أما اذلدف النهائي من تدريب النوطق 

 30)الكالم( ىو التعبَت، و استخدامو لتقدًن األفكار، و بياانت إىل الغَت.

أتيت ىنا عدة التدريبات على الكالم قصدا حملل  الصعوابت يف 

 :استعمال اللغة العربية للكالم

                                                           
 581. ص 5868، قُت بلغات أخرى القسم األولادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطرشدي أمحد طعيمة،  28

10
Http//id.wikipedia.org./wiki/Rintisan_Sekolah_Bertaraf_Internasional,(online) 

diakses pada tanggal 1 April 1111. 11.11 WIB. 
31

Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1007), hal. 23. 
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 التدريب على ربط ادلعاىن وتوصيفها. (1

بتدريب التالميذ على سرعة ربط وليس ىدف ىذا التدريب إال  القيام 

معٌت التعبَتات ادلسموعة و وصفها. واخلوطوات اجلارية يف ىذه التدريبات 

 تتكون من األمور التالية:

نوطق ادلعلم بكلمة واحدة، مث عرب الوطالب بعد ذلك الكلمة  (أ 

 األخرى ادلتعلقة بتلك الكلمة ادلنوطوقة.

كلمة أخرى ما ليس ذلا نوطق ادلعلم بكلمة واحدة، وعرب الوطالب   (ب 

 عالقة بتلك الكلمة ادلنوطوقة.

نوطق ادلعلم بكلمة واحدة من أنواع االمساء، وعرب الوطالب اسم  (ج 

 الصفة ادلناسبة.

 التدريب على وضع أنواع من أمناط الكلمة. (1

إن أنواع التدريب على أمناط الكلمة اللغوية كثَتة، ولكن على وجو عام 

قسام، وىي: تدريب األلعاب، وتدريب ابدلعٌت أهنا تنقسم إىل ثالثة أ

 والتدريب االتصايل.
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 التدريب على احملادثة. (3

احملادثة أو اإلنشاء الشفهي ىي االتصال اجلاري بُت الشخصُت أو أكثر 

إليصال األمور ادلكتوبة أو ادلقولة الصادرة من القلوب و األفكار. و قدم 

ان ابللسان عماخوطر قي الفؤاد زلمود يونس أن تعبَت الكالم ىو "البي

وحيسن للمعلم 31بوسيلة األقوال الصحيحة و ادلناسبة ابلغرض ادلوطلوب".

خالل القيام بتعليم ىذا التدريب غَت مهتم ابلشؤون اللغوية فقط، ولكن 

ليو االىتمام أيضا ابألمور اإلجتماعية والثقافة مثل األخالق وجب ع

واحلركات والسلوك عند احملادثة. وىناك أنواع كثَتة من التدريبات على 

احملادثة، تذكر منها: التساؤل وحفظ أشكال من احلوار واحملاورة ادلوجوىة 

 واحملاورة احلرية.

 تلقُت القصص. (6

ات ادلشوقة عند الوطالب. ولكن كان تلقُت القصص من بعض النشاط

تغلب فيو الكراىة لوطالب ابلضعاف أي دلن مل ديكن لديو زاد وإعداد يف 

إلقاء القصة. فلذا، ينبغي للمعلم إرشاد الوطالب و مساعدهتم على نيل 

                                                           
31

 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya, 

1003) hal. 47. 
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ادلوضوعات ادلتعلقة ابلقصص مع االىتمام أبساس فعالية يف الكالم أو 

 إلقاء القصص.

 يح  ادلسائل. (1

نواع من األشكال ألنشوطة يح  ادلسائل، ديكن إستعماذلا ىناك أ

حدة على للتدريب على الكالم. ومنها ىى:)أ( تعيُت ادلعلم قضية وا

صورة السؤال أو التعبَت، )ب( تقرير ادلعلم موضوعا واحدا، )ج( اجلدال 

 )د(البح  اجلدال اجلماعي. الفرقي،

 ادلقابلة. (4

الكالم وىو حيتاج إىل زاد كثَت. وقبل  كانت ادلقابلة من نشاط التعليم يف

القيام ابدلقابلة فيكون للمستجيبون أوال مسائل يبحثوهنا. وديكن قيام 

 ىذا النشاط بنوعُت:

 ادلقابلة مع بعض الضيوف يف ادلدرسة او ال،

 .ادلقابلة مع اإلخوان الدارسُت يف الفصل اثنيا،

 التمثيل ادلسرحي. (7

وطة التعليم الًتفيهية. وذلك ألنو نوع من كان التمثيل ادلسرحي أحد أنش

األلعاب ادلفرحة. ولكن مل يكن عند كل الوطالب استعداد طبيعي أو 
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شوق ابلتمثيل ادلسروحي، فلذلك ينبغي للمعلم أن حيتار بعض الوطالب 

للقيام ابلتمثيل ادلسروحي وأما الوطالب اآلخرون فعليهم االستماع إليهم 

 وادلساعدة عليهم جيدا.

 وطابة.اخل (2

وينبغي أن يقوم الوطالب هبذا النشاط بعد أن كانت لديهم خربة كافية 

عن أنواع األنشوطة األخرى يف الكالم مثل احلوار، وتلقُت القصص، 

وادلقابلة وادلناقشة وغَتىا. كي يكون تعليم النوطق جيدا و خاصة 

للناطقُت بغَت اللغة العربية ينبغي احملافظة على األمور :)أ( أن يكون 

وطالب حىت ال للمعلم كفاءة الزمة يف ىذه ادلهارة، حيت يصَت منوذجا لل

 أن يبدأ التعليم من األصوات ادلتشاهبة بُت اللغتُتيهتمون ابلدرس، )ب( 

)ج( أن يراعي ادلؤلف وادلعلم طريقة ، ومها لغة الوطالب ولغة اذلدف، 

ر،)د( ة ادلكونة من كلمتُت فثالث فأكثالتدرج، كأن يبدأ أبلفاظ السهل

( اإلجتناب عن الكلمات تضمن ى) البداية من ادلفردات الشائعة،

)و( أن يركز على ادلهارات  اية األمر،حروف ادلد )احلركة الوطوال( يف بد

كيفية إخراج األصوات من  :الفرعية دلهارة النوطق الرئيسية اليت من أمهها

الوطويلة،  سلارجها الصيحيحة، تفريق النوطق بُت احلراكة القصَتة واحلركة
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)ز( كثرة التدريبات ادلتنوعة ، مراعة النرب والتنعيم يف الكالم والنوطق

ف )ح( تدريب الوطالب كيف يبدأ احملادثة وكي األغراض،ادلتعددة 

 يفهمها ابلصورة الوطبيعية.

 عوامل تعليم مهارة الكالم .5

عوامل التعليم والتعلم ىو: كل ما ديكن إقامة عمل التعليم والتعلم 

اقف ادلؤثرة إجراء التعليم والتعلم أو بقول آخر عوامل التعليم ىي العوامل وادلو 

مل التعليم تعُت من ذلك التعريف نعرف أن عوا. ادلوقف ادلشًتكة يف تعيُت التعليم

يف األساس، أن عوامل . ال. وكذا اذلدف يعينها ادلشًتكون فيوحصول التعليم أو 

تعليم العلوم االخرى،بينما ىذه العوامل تعليم مهارة الكالم ال خيتلف لعوامل ال

 .تؤثر على إجراءات التعليم وزلصوالتو

دافعية  أعباء ادلعلم، تدريب ادلعلم، 32:وأما عوامل التعليم فكما يلي

ذكاء ، ميل الوطالب، تعليم ادلعلم خصية ادلعلم،ش ادلعلم،عادات ادلعلم،

العالقة بُت اللغة األم واللغة  توقعات الوطالب، عمر الوطالب، الوطالب،

 .حجم الصف، االختبارات األىداف، التسهيالت، مادة الربانمج،، األجنبية

ادلعلم ىو الذي يعمل عمل التعليم جيب عليو ان ديلك ادلعلومات الكثَتة، 

                                                           
 38-38، ص. 5868ادلملكة العربية السعودية، الرايض، أساليب تدريس اللغة العربية، أمحد علي اخلويل، 32
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ة، وطريقة التعليم، وغَتىا شلا يتعلق بوظيفتو وظيفة إنسانية، وفوطانة اساسي

 تتعلق أبوالد اآلخرين. 

وخربات أكثر شلا ديلكو التالميذ،  معلوماتوينبغي أن يكون للمدرس 

ألن ال يكون ادلدرس يلعبو ويذلو التالميذ. وينبغي أن يكون ادلدرس زلاسبا 

دة ونقصان، وجيب أن يكون على نفسو دائما على أنو بشر كاآلخرين، لو زاي

لو صفات نفسية، مثل: تقوى هللا، ومتخلق ابألخالق الكردية، والصحة 

وجيب أن يكون ادلدرس زلبواب عند ادلتكلمُت .جسداي أم روحانيا، وغَت ذلك

ىم يقبلون كل ما . حىت يكون شرحو ونصيحتو ويلقاه مقبوال عند ادلتعلمُت

 . ليم ديكن أن حيقق الغاية ادلقصودةيلقيو ادلدرس بكل سرور وفرح، والتع

 :ادلتعلمون عند انسوتيون فكما يلي حيبهمأما ادلدرسون الذين 

، يشرح الدرس والوظيفة شرحا واضحا ة الدراسةعملحيب اإلعانة يف  (1

 .عميقا ويستخدم األمثلة عندما يعلم

 .أن يقبل اذلزيل على نفسو لسبب الفرح و يوجا ذلزلفرح،  (1

 ة، ويشعر ابألخوه بُت األعضاء يف الفصل.ادلصاحب (3

 .على التالميذ ويفهمهم وجود اذلمة القويةلو  (6

 .حياول على أن يكون العمل ادلدرسي رائعا ودافعا إىل ميول العمل (1
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 .حازم وقادر على أن حييط الفصل ودافع على توقَت التالميذ (4

 .غَت شليز وليس لو ولد شلتاز (7

 .السخرة واألذل والتلميحال حيب التذمر و  (2

 .يعلم التالميذ األشياء الثمينة جبد (0

 33.لو شخصية طبيبة (11

 الكالم مهارة تعليم يف الشفوية لسمعيةا الطريقة دراسةعن .ج

 مفهوم الطريقة .1

 (greek)  "الوطريقة" ألة مشتق من لغة إغريقية ادلفهوم احلر يف من لفظ

مبعٌت وسيلة   ”meta”. ولفظ ”hodos"و  ”meta“حي  تتكون من لفظُت ومها

مبعٌت السبيل أو مسلك. وبذلك ديكن أن يكون معٌت الوطريقة ىو   ”hodos"و

 34عليو الفرد للوصول إىل الغرض.الكيفية أو ادلسلك يسَت 

الوطريقة ىي طريقة العمل أن توطبيق لتسهيل تنفيذ األنشوطة الرامية إىل 

وطريق، يف االستعمال الوطرق: حرفيا، وطريقة يعٍت ال35.حتقيق األىداف وجدت
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الشائع، ويعرف طريقة عن كيفية القيام بنشاط أو أتدية وظيفة ابستخدام 

 36.احلقائق

م وقد أبو بكر دمحم تعريف الوطريقة حي  يتعلق مباشرا بعملية التعل

والتعليم وىذا التعريف ادلقصود ىو أن الوطريقة ىي السبيل يسَت عليو ادلدرس يف 

وصلاح سَت العملية يف تلك األنشوطة يتعلق   37إلقاء ادلادة الدراسة إىل التالميذ.

ا ابلوطريقة ادلختارة، ويقول زلمود يونوس كما نقلو أزىار أرشاد إن الوطريقة كثَت 

وىذا القول راد فعليو أن استيعاب ادلادة الدراسية ضامن  38أىم من ادلادة.

يم تلك ادلادة الدراسية إىل غَته. ولكن الواق أن الفرد ادلاىر يسمح للفرد يف تعل

ويستوب علما معينا يواجو كثَتا التحدى يف إصال علمو عن طريق فعاىل مادام 

 اليعرف الوطريقة ادلستخدمة إللفاء علمو.

والبح  عن الوطريقة ال ينفصل من الكالم عن ادلدخل واألسلوب. 

 ل والوطريقة واألسلوب( يتعلق بعضها ببعض.وذلك، أن بُت ىذه الثالثة )ادلدخ

( رلموعة من االفًتاضات الىت تتعلق حقيقة اللغة approachوأن مدخل )

وماىية تعليم اللغة، إذا كانت صفتها فلسفية. وأما الوطريقة فهي خوطة شاملية 
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Press, 1111) hal. 110 
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تتعلق إببعال دزس اللغة بوطريقة منتوطمة حي  ال يتعارض بعضها عن بعض 

وكانت صفتها إجرائية. وأسلوب التعليم دخل ادلختار وكلها تبٌت على ادل

(technique عبارة عن كل ما يقع واقعيا ىف الفصل وىو أيضا عملية أو توطبيق )

 39من الوطريقة ادلختارة، وكانت صفتها توطبقية.

وىناك بعض اآلراء الكثَتة الىت ذلا عالقة مبعٌت الوطريقة. والوطريقة عند 

أفندى ىي ختوطيط شاملي لتقدًن مادة اللغة بوطريقة منتوطمة طبقا  أمحد فؤاد

ابدلدخل ادلقرر، وىي تتضمن على األغراض، واخلصائص يف إختيارىا، وتنظيم 

 40، ودور ادلتعلم، ودور مادة التعليم. ادلادة الدراسية ، وأنواع أنشوطة التعليم

إبصال وأما مفهوم الوطريقة عند أكرام ماليباري فهو خوطة شاملية ترتبط 

ادلعلومات الدراسية عن طريق منتظم حي  ال يتعارض مع االعتماد على ادلدخل 

دمحم الوطريقة ىي الكيقية اليت استعملها ادلعلم ىف إيصال عند أبو بكر  41ادلعُت.

ادلعلومات الدراسية إىل الوطالب وذلك كما قدمو أبو بكر أن الوطريقة ىي السبيل 

 42اد الدراسية إىل الوطالب.الذي يسَت عليو ادلعلم ىف إيصال ادلو 
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ومث قال زلب الدين شاة: معٌت الوطريقة لفة "الكبفبة" وأما معٌت الوطريقة 

العام ىو الكيفية ادلستعملة ألداء األنشوطة أو أألعمال ابستعمال الوقائع 

هي الكيفية الىت حتتوى على والنظرايت عن طريق منتظم. واما طريقة التعليم ف

اإلجراءات ادلعتربة ألداء أنشط الًتبية وخاصة ألداء أنشوطة إيصال ادلعلومات 

 43الدراسية إىل التالميذ.

 الشفهيةمفهوم طريقة السمعية  .2

ىو نتيجة كمية من االىتمام لتدريس اللغات  السمعية الشفوية ظهور طريقة

 يف وقت متأخر. السمعية الشفوية 5810األجنبية يف الوالايت ادلتحدة حىت عام 

يوطالبون بتغيَت تدريس اللغة  5881مصوطلح ابتدعو الربوفيسور نيلسون بروكس يف عام 

 على اكتساب مهارات اللغة األجنبية بكفاءة من فن إىل علم وىذا تسهيل ادلتعلمُت

.وفعالية
44

 

 من طريقة السمعية الشفوية ىي واحدة من الوطرق األكثر شعبية اليت ىي

م. ىذا الوطريقة  20من القرن  1970حىت منتصف  1950 ةتعليم اللغة منذ سن

عن -ىي نتيجة العتماد أجراه علماء اللغة التوطبيقي االقًتاب ادلدخل هنج أورال

ىذه طريقة السمعية الشفوية أفضل طريقة  (.Aural-oral approachطريق الفم )
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بُت  ويعكس ىذا األسلوب االجتماع .اليت تصف تدفق ادلقاربة هنج أذين الفم

 45نظرية تدفق ادلدرسة السلوكية يف علم النفس ونظرية اللسانيات البنيوية.

واعتربت ادلادي اللغوية التوطبيقية اليت بنبت عليها جتسيدا ألكثر ادلذاىب 

ىف تعليم اللغة. وإن كان ىناك ثحة نظرية تقف وراء ادلواد  العلمية ادلتقدمة

السمعية الشفوية فإن تلك نظرية ىى إلستعمال اجليد للفكرة القائلة : )إن 

ز للنظرية التعليمية ادلران يقود إىل اإلتقان( وال توجد إشارة واضحة ىف أعمال فري

غوية للمذىب أن ذلك. لقد أدى الدمج بُت ادلبادى اللدة الىت كانت سائ

السمعى الشفوى وبُت أحدث نظرية تعلم النفسية )النظرية السلوكية(. يف 

 46منتصف العقد السادس من ىذا القرن ما يعرف ابلوطريقة السمعية الشفوية.

إىل اإلىتمام الكبَتة الذى حظى  ويعزى طهور الوطريقة السمعية الشفوية

بو تعليم اللغات اإلجنبية يف الالايت ادلتحدة األمريكية ىف هناية اخلمسيتيات. 

م األمريكيُت يشعرون  1957فقد جعل إطالق الروس ألول صاروخ فضائى سنة 

وأدى اجلمع بُت ابحلاجة إىل إعادة الظرى ىف منهجية تعليم اللغات األجنبية.

ية البنوية والتحليل التقابلى واإلجراءات السمعية الشفوية وعلم النظرية اللغو 
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النفس السلوكى إىل الوطريقة السمعية الشفوية. ويعود الفضل ىف ابتكار مصوطلح 

م الذى زعم أن ىذه  1964السمعية الشفوية إىل األستاذ نلسون يروكس سنة 

ُت من إجادة الوطريقة حولت عملية تعليم اللغات من فن إىل علم ديكن الدارس

السمعية الشفوية مذىب لغوى يقوم على البنية 47اللغة األجنبية بكفاية واقتدار.

يف تعليم اللغة. يبدأ مبنهخ لغوى يشتمل على العناصر األساسية يف األصوات 

 48مرتبة وفقا لنظم تقدديها.الوظيفة والصرف والنحو ىف اللغة اذلدف 

على عدة افًتاضات، وىي أن اللغة يف طريقة السمعية الشفويةويستند 

ومن ىنا ينبغي أن تبدأ تدريس اللغة من خالل اللعب  .ادلقام األول ىو الكالم

.  على أصوات اللغة يف شكل كلمة أو مجلة مث يقول، قبل تعلم القراءة والكتابة

وسوف تصبح والسلوك  .عادةافًتاض آخر من ىذا طريقة ىو أن اللغة ىي ال

ولذلك، ينبغي أن يتم تدريس اللغة مع  .عادة إذا كان يتكرر عدة مرات

 49.أسلوب التكرار

مات ىذه الوطريقة هتتم كثَتا بتعليم اللغة ادلدروسة من جهة تلفيظ الكل

والتدريبات العديدة عن طريق مكشف, وىذه التدريبات العديدة ىي اليت 
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الك، االفًتاضة ادلسثعملة ىي أن تعليم تكون أسلواب أساسيا ذلذه الوطريقة. فلذ

اللغة البد أن تبتدأ من تسميع األصوات اللغوية يف صورة كلمات أو محل مث 

لغة ىي العادة والتقاليد، وكل تلفيظها قبل درس القراءة والكتابة. ويعتقد أن ال

سلوك سوف يكون عادة إن كان أييت بو مرات عديدة. والبد أن يفوم ادلعلم 

 50بتعليم اللغة على اسلوب التكرار أو ادلرات.

عية الشفوية ىي الوطريقة الذي يقوم على مدخل حيتوي على طريقة السم

ولذلك، ينبغي  .ومن بُت ىؤالء، أن اللغة ىي الكالم .العديد من االفًتاضات

أن تبدأ تدريس اللغة من خالل اللعب على أصوات اللغة يف شكل كلمة أو 

وسوف تصبح  .مجلة مث يقول. افًتاض آخر من الوطريقة ىي أن اللغة ىي العادة

ولذلك، ينبغي أن يتم تدريس اللغة  .والسلوك عادة إذا كان يتكرر عدة مرات

 51مع طريقة التكرار.

ل ىي طريقة لتعلم اللغة العربية واليت تتم من خال السمعية الشفوية طريقة

لذلك تعلم مع ىذا الوطريقة كان اإلنسان يستمع  .االستماع إىل مث نوطق صحيح
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إىل الكلمات العربية سواء من خالل شريط كاسيت أو صوت معلم مث حتاكي 

 52.مرارا وتكرارا حىت أن سيد والتحدث بوطالقة

وتعوطي ىذه الوطريقة األولوية للمندايت  السماعية والتدرابت الكالمية 

ىي مستعملة لنحضَت ماداة اللغة االجنبية عن طرق التدرابت بوسيلة االستماع 

مث أتتى بعد ذلك التدريب ىف ندق الكلمات واجلمل ابستعمال اللغة األجنبية 

ويتضح ىنا أن بُت مهارايت اللسان اى مهارة االستماع والكالم  53ادلدروسة.

قوية، إذا ضعفت قدرة ادلهارة االوىل فضعفت ادلهارة الثانية، ىنا عالقة 

  54.درة ادلهارة االوىل فارتفعت الثانيةوالعكس إذا ارتفعت ق

 الشفوية السمعية الطريقة اهداف .3

 األول النوع. شفوى مسعى  لربانمج األىداف من نوعُت بُت بروكس دييز

 تشمل ادلدى بعيدة اىداف ىي اآلخر والنوع. ادلدى قصَتة األىداف ىي

 يفوالتعر  السليم والنوطق ادلسموع فهم على التدريب ادلدى قصَتة األىداف

 على والقدرة ادلوطبوعة الصفحة على كتابية عالمات بوصفها الكالم رموز على
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 ادلباشرة األىداف تنوطوى بروكس، يقول كما. كتابة الرموز تلك إنتاج إعادة

 : ىي أخرى أىداف ثالثة على

 .الوطجديدة اللغة يف والنظم والصيغة الصوت أبنية يف التحكم: أوال

 .األبنية تلك إىل ادلعٌت جتلب الىت لفاظاأل عناصر على التغرف: اثنيا

 للناطقُت اللفظية الرموز تلك ثحملو الذى ادلدلول بنفس ادلعٌت: اثلثا

55.ابللغة األصلُت
 

أما األىداف بعيدة ادلدى كما يقول بروكس: )جيب أن تكون اللغة كما 

ى أن تكون ىناك بعض ادلعرفة بلغة اثنية يستخدمها النوطق األصلى. كما ينبغ

تصل إىل مستوى من جييد التحدث بلغتُت. وىذا يعٌت على مستوى ادلمارسة أن 

منصبا على ادلهارات الشفوية مع ربوطها تدرجييا يكون الًتكيز يف ادلراحل األوىل 

ابدلهارات األخرى كلما تقدم التعلم. والكفاية الشفوية تعادل النوطق والنحو 

ليمُت والقدرة على اإلستحابة السريعة السليمة يف مواقف الكالم. تعليم فهم الس

ادلسموع والنوطق والقواعد وادلفردات مرتبط بتوطور الوطالقة الشفوية. وقد تعلم 

القزاءة والكتابة، ولكن ينبغي أن يعتمد يف ذلك على ادلعرفة ادلسبقة ابدلهارات 

ولكن ظر الوطريقة السمعية الشفوية. اللغة ىف أساس الكالم من وجهة نالشفوية.
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مهارات الكالم نفسها تعتمد على القدرة على إدراك وإنتاج مسات الوحدات 

 56الصوتية الوظيفة األساسية للغة بوطريقة سليمة.

 الشفوية سمعيةال الطريقة خطوات .4

 الوطريقة ماستخدا يف ادلعلمُت جانب من اختاذىا ديكن اليت ااخلوطوات وام

 : الشفوية السمعية

أو القراءة القصَتة عن طريق القراءة ادلعلم ذلك احلوار أو القراءة  أ(. تقدًن احلوار

 مرات عديدة والتالميذ يستمعون قراءة العلم من دون النظر إىل الناص.

التقليد والتلقُت حوار / تقنيات القراءة قصَتة نسخ يف وقت واحد كل مجلة ب(. 

 .وتسمى ىذه التقنية التمثيل التحفيظ .ملوحيفظ اجل

ج(. إلقا امناط اجلمل ادلوجودة ىف احلوار أو القراءة القصَتة وخاصة ما يعد 

صعبا. وذلك، أن ىناك تراكيب أو عبارات ختالف عن تراكيب اللغة األم, 

 وجيري ىذا أبسلوب التدريب العديدة.

 هبما التالميذ.د(. دتثيل احلوار أو القراءة القصَتة اليت تدرب 

 .57تشكيل اجلمل غَتىا من أمناط العقوبة ادلناسبة اليت مت تعلمهاه(. 
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 الشفوية السمعية الطريقة مزااي .5

 ومن. مزااي ذلا الشفوية السمعية طريقة األخرى، الوطرق يف احلال ىو كما

 :ىي مزاايىا بُت

ن التدريب وادلمارسة يف جوانب مهارات االستماع تعوطي الكثَت م(. أ

 والتحدث

 جيد بشكل النوطق إتقان الوطالب(. ب

 58.ابرعون الوطالب يف اختاذ مثل ىذه األمناط اجلملة اليت مت تدريب(. ج

 الوطالب لديهم مهارات النوطق جيدة(.د

جيدا ألن التواصل الشفهي ديارس اإلستماع ادلكشف  وديكن للوطالب أداء(.ه

 والتحدث.

الفصول الدراسية حية ألن الوطالب ال تبقى صامتا، جيب أن يستجيب  أجواء(.م

.ابستمرار إىل ادلعلم
59

 

 80.مستوايت الوطالبمناسبة جلميع (.و
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58 
 

 عيوب الطريقة السمعية الشفوية  .6

. عيوب ذلا السمعية الشفوية طريقة األخرى، الوطرق يف احلال ىو كما

 :ىي عيوهبا بُت من وأما

 .حتتاج معلم ماىراً وماىرأ(. 

 .اللغة قواعد وتعيق شللة  كثَت من األحيانسفر التثنية يف(. ب

أقل من ذلك االلتفات إىل اخلوطاب، ألنو يتم تدريب الوطالب على ج(. 

 61.االستجابة استجابة اآللية حلافز

  نفكر يفالاستجابة الوطالب دتيل اآللية، يف كثَت من األحيان ال يعرفون أو د(. 

 .معٌت كلمة ادلنوطوقة

وديكن للوطالب التواصل مباشرة مع التيار تستخدم إال إذا كان قد مت حفر ه(. 

 .اجلملة سابقا يف الفصول الدراسية

آخر من الوطالب يف الفصول الدراسية ىو حيوية واضحة، ألهنا تستجيب م(. 

 62.فقط للمنبهات ادلعلم
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