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 الفصل الثاني
 نظريالطار الإ

 
 المفهوم النظري . أ

ادلفهوم النظري حبث عن اإلطار النظري ادلراد ببيان ادلفاىيم النظرية ادلتعلقة 
 بادلشاكل ادلبحوثة.

 يةالفعال .1
بادلعٌت احلصول على العمل.  efektiveىف اللغة اإلصللزية  Efektifومعٌت 

( وجود الفعال )العاقبة 1ومعناىا ىف معجم اللغة اإلندونيسية الكبَت فيما يأتى )
( اجلارية )ما يتعلق بالقوانُت 4( إنتاج احلاصلة )3( اجملرب )2واألثر واالنطباع( )

الية الفعمعٌت و  9وجارية. والنظم(. ومعٌت الفعالية ما ذلا أثر وانطباع ورلرب وصلاح
عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج، القرار أو 

 10واذلدف ادلثايل.
إنتاج احلاصلة ادلرجوة وادلعٌت األخر  Oxfordومعٌت الفعالية ىف معجم 

ومعٌت الفعالية عند  11وجود التناسب بُت منفذ الواجبة واألىداف ادلطلوبة.
( مقياس يتعُت بو مدى اذلدف )الكمية والنوعية 1996ادلفكرين منهم ىداية )

والوقت( ادلطلوب. وادلراد بادلنفذ ىنا )مدرس( وادلراد باألىداف ادلطلوبة 
)الطالب(. وواجبة ادلدرس الرئيسية إلقاء العلوم جيدا، وىذا اإللقاء حيتاج إىل 

 تيجي والتقنية.طريقة التدريس واإلسًتا
ومعٌت الفعالية عموما ما يدل على مدى اذلدف ادلتعُت. ىذا التعريف 
مناسب مبا قدمو ىداية حيث قال، إن الفعالية مقياس يتعُت بو مدى اذلدف 
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والتعليم الفعال تعليم لو أثر ومنتج  12)الكمية والنوعية والوقت( ادلطلوب.
عليم لو مطابقة باذلدف إما لزمان احلاصلة والسيما للطالب. والتعليم الفعال ت

احلال أم ادلستقبل. والنشاط ادلسمى بالنشاط الفعال ما لو أثر وعاقبة ومنتج 
 احلاصلة للطالب.

صلاح ادلدرس ىف انتقال العلوم إىل  بناء على الشرح السابق أن الفعالة
 الطالب مظتهرا باألنشطة أى عملية التعلم والتعليم داخل الفصل.

 13الفعالية فهي فيما يأتى وأما خصائص
 النجاح ىف معاونة الطالب على حصول األىداف التدريسية ادلتعينة (1
إعطاء خربة التعلم التفاعلية بتوريط الطالب تاما ىدفا إىل دعم احلصول  (2

 على األىداف التدريسية.
 وجود التسهيالت لدعم عملية التعلم والتعليم. (3

  Oral Composition  تدريبتقنية ال .2
وادلعٌت منو compositionو oralوىذا ادلصطلح ىف اللغة اإلصللزية يعٌت 

اإلنشاء الشفوي  تدريب الطريقة للمدرسة يف شاء الشفوي. ومعناه اصطالحااإلن
.  14الذى يهدف إىل ترقية قدرة الطالب على تعبَت األفكار والشعور

 يستوعب الطالب على عدة ادلفردات واختيار ادلفردات ادلناسبة وهبذاالتدريب
 واللحن واللهجة. ولذا ىذا التدريبوأسلوب الكلمة واألصوات العربية كالتنغيم 

 حيتوى على ثالثة أشياء فيما يأتى  االستعداد الناجج. وىذا التدريبحيتاج إىل
 االسئلة واالجوبة تدريب (1
 تكرار النطق تدريب (2
 ةياحلر  انشاء (3
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 وتبُت الباحثة تقسيم ىذا التمرين فيما يأتى
 االسئلة واالجوبة تدريب (1

القراءة ادلناسبة أم طويلة من  يقام بو على حسب ىذا التدريب
يناسب بطبقة الطالب أو على حسب الصورة  ، وىذا التدريباجلمل

فيما يأتى : الطالب األول  ء ىذا التدريبادلعرجة. والكيفية األخرى ألدا
جييب بكلمة واحدة مث الطالب األول يقدم األسئلة والطالب جييب األسئلة 

وأداء السؤال واجلواب يهدف إىل اختبار فهم الطالب وزيادة  15وىلم جر.
 العلوم وتقوية قدرة الطالب على تكلم اللغة العربية.

 16فهي فيما يأتى. االسئلة واالجوبةوأما خطوات تنفيذ
يقدم ادلدرس األسئلة إىل مجيع الطالب مث إىل الطالب الذين استوعبوا  .1

 على الدرس.
 يعطى ادلدرس الفرصة الطالب لتفكَت جواب األسئلة .2
 األسئلة ادلقدمة قلت ودلت .3
ال يكون ادلدرس زلكما على أسئلتو بل يهيئ الفرصة على إجابة األسئلة  .4

 لدى الطالب إجابة صحيحة ومكتفئة.
 النطق تكرار تدريب (2

يرتبط وثيقا مبهارة االستماع والقراءة، ولذا ينبغى  ىذا التدريب
يعتمد على النص ادلقروؤ  ف األفكار الرئيسية. وىذا التدريبيعر للمدرس أن 

أو مضمون التسجيالت الذى يدرس عنو مرارا. ويهيئ ادلدرس أوقات كافية 
يتكون من احلوار،  يبادلقرأ ادلسموع أو ادلقروؤ. وتقنية ىذا التدر  لتكرار نطق

وىذا احلوار البد عليو أن يكون مناسبا بطبقة مهارات الطالب وظروفيا أى 
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موجوعات احلوار مأخوذة من احلياة اليومية. واستخدام الوسئلة مثل الصورة 
 والشاشة والفيلم تعاون على اخًتاع اجلو ادلريح.

 يةاحلر  انشاء تدريب (3
الفرصة للطالب على أداء يعُت ادلدرس موجوعات احلوار ويهيئ 

احلوار باالعتماد على تلك ادلوجوعات، والفرصة لتكلم اللغة العربية حواىل 
وادلوجوعات ادلعينة ما يتعلق بادلوجوعات الىت  17مخس حىت سبع دقائق.

استوعب عليها الطالب من قبل ىدفا إىل االبتعاد عن الصعبة ىف فهم 
رين مقياس عن قدرة الطالب على ادلضمون ألن اذلدف الرئيسي من ىذا التم

فيما يأتى :  يفيات األخرى ىف أداء ىذا التدريب. والكتكلم اللغة العربية
توزيع اجملموعات مث ادلراقبة عن كل رلموعة وأداء ادلراقبة اخلاصة للمجموعة 

وإمنا  18الىت قل الطلق اللساين فيها أو اجملموعة الىت ال يكون فيها احلماسة.
 التمرين احلر مرافق فحسب دلعاونة الطالب على حل موقع ادلدرس ىف

حيتاج إىل  وىذا التدريب 19ادلشكالت عند البحث عن ادلفردات الالزمة.
استيعاب القواعد اللغوية اجليدة واختيار الكلمات ادلناسبة واالستيعاب على 

 األصوات العربية الصحيحة. ومطابقة ىذا التمرين احلر دلرحلة ادلتقدمُت.
الثالثة السابقة ال ديكن أدائها بلقاء واحد إال متدرجا ىدفا  يبوالتد

يفضل التعليم الكاملة ألن ىذا التدريب إىل احلصول على عملية التعلم و 
على اختبار قدرة الطالب على الكالم. وىذا االختبار متدرج. وأما خطوات 

 مبا يأتى تتكون من ثالث مرحلة ة التعلم والتعليم ىف ىذا التدريبعملي
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 20.للمرحلة ادلبتدئةعملية التعلم  (1
 يعد ادلدرس مواد احلوار أو السؤال واجلواب .1
ينطق ادلدرس ادلفردات ادلتضمنة ىف احلوار مث ينطق الطالب تلك  .2

 ادلفردات جيدا وصحيحا
 ينطق الطالب مواد احلوار بالتلفيظ واللهجة الصححية اجليدة. .3
 ديارس ادلدرس مواد احلوار بالزواج .4
 وم الطالب بالسؤال واجلواب عن ذلك احلواريق .5
 يقوم ادلدرس بادلراقبة وتقوًن قدرة الطالب .6

 21.عملية التعلم للمرحلة ادلتوسطة (2
 يعد ادلدرس مواد القصة الطويلة .1
 يعطى ادلدرس الفرصة للطالب ىف الفهم وتعمق مضمون القصة .2
يأمر ادلدرس الطالب بتعبَت مضون القصة على حسب ما قرؤوه  .3

 وفهموه
 يقوم ادلدرس بادلراقبة وتقوًن قدرة الطالب .4

 22.ة التعلم للمرحلة ادلتقدمُتعملي (3
 يعد ادلدرس مواد القصة .1
 يأمر ادلدرس الطالب بصناعة اإلنشاء الشفوي على حسب أفكارىم .2
 يأمر ادلدرس الطالب بالتحدث عن قصصهم أمام الفصل .3
اللغوية والطلق يقوم ادلدرس بادلراقبة وتقوًن النطق وادلفردات والقواعد  .4

 اللساين والفهم.
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لبحثة استخدام عملية التعليم للمرحلة , اوفقا على ىذا البحث
. فالناحيات ادلقومة فيما يأتى : النطق درسة العاليةالطالب ادلادلتوسطة لدى 

وادلفردات والقواعد اللغوية والطلق اللساين والفهم ودقة ادلعلومات وترتيب 
 القصة ومنوذج النطق.

 
 مفهوم الطريقة .3

مبا يلقيو على ي النظام الذي يسَت عليو ادلدرس طريقة التدريس ى
الطالب من دروس وما يبعثهم إىل حتصيلو من مهارة و نشاط يكسبوا اخلربة 

و  النافعة و ادلهارة و ادلعلومات ادلختلفة من غَت إسراف من الوقت و اجلهود
 23يها يف الًتبية.ة اليت نرمي إلبشكل يقرهبم من األغراض السامي

وسيلة اليت يستخدمها ادلدرس إلبالغ العلم الطريقة عند أولُت نوىا ىي  
زول احلنان ىي أسلوب ادلدرس  و طريقة التدريس عند24.إىل الطالب ىف التعليم

 25مادة الدرس عند التعليم. لبيان
 يف تعليم اللغة العربية ىناك طرق التدريس ادلتناوعة منها:

 الًتمجة طريقة القواعد و .1
 طريقة ادلباشرة .2
 طريقة القرأة .3
 طريقة السمعية الشفوية .4
 طريقة اإلنتقائية .5
 طريقة احلوارية .6
 طريقة الوحدة .7

                                                           
23

  19. المرجع السابق، ص  انذوس سوترسنو أحمذمع األصذقاء،
24

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pmbelajaran Bahasa Arab, (jogjakarta:diva press 

2012), hal.159  
21 

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 2014), hal. 80 
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 طريقة ادلمارسة النظرية .8
 عمليةالطريقة  .9

 ًتمجةالطريقة  .10
 26طريقة التنقيبية .11

 
 الطريقة السمعية الشفوية .4

 الطريقة السمعية الشفوية . أ
مترين االستماع والنطق مث القراءة الطريقة السمعية الشفوية طريقة تفضل 

. جائت ىذه الطريقة رد فعل للطريقة ادلباشرة معا، وللطريقة السمعية 27مث الكتابة
الشفوية مسمبات أخري مثل طريقة الشفوية و الطريقة اللغوية. وكان إمسها أول 
ماظهرت أسلوب اجليش ألهنا إستخدمت يف تعليمية العسكورين األمركيُت، 

ة األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج بالدىم بعد احلرب العادلية حيتاجون لغ
 الثانية.

 ومن أبرز إقًتجات ىذه الطريقة مايلي:
اللغة أساسا الكالم, أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم. ولذلك جييب أن  .1

 ينصب االىتمام يف تعليم اللغات األجنبية على الكالم.
األجنبية مبوجب تسلسل معُت: استماع،الكالم، جييب أن يسَت تعليم اللغة  .2

مث قرأة و الكتابة. وىذا يعٍت أن يستمع ادلتعلم اوال مث يقول ما يستمع إليو  
 مث يقرأ ما قال مث يكتب ما قرأ أو عما قرأ.

طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم. فهو  .3
إليو. مث يذىب أل ادلدرسة ليتعلم  يستمع أوال مث يبدأ حياكي ما ستمع

 القراءة مث الكتابة.
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أفضل طريقة ال كتساب اللغة األجنبية ىي تكون العادات اللغوية عن طريقة  .4
 ادلران على القوالب.

إن ادلتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية وليس إىل التعلم عنها. وىذا يعٌت  .5
يعرف قوانينها وحتليالهنا  أنو حباجو اىل التمرن على نطقها والينفعو أن

 اللغوية.
 كل لغة فريدة ىف نظامها اللغوي، والفائدة من ادلقارنات والتقابالت. .6
 الًتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية وال داعي الستخدامها. .7
 28أفضل مدرس للغة األجنبية ىو النطق األصلى ادلدرب. .8

 الطريقة السمعية الشفوية مبادئ . ب
ىناك مخسة ادلبادئ ادلستخدمة ىف الطريقة السمعية الشفوية )تأليف 

William G. Moulton ىف مقالتوlinguistics dan Language Teaching in The 

United States 1940-1960  كما نقلتو الدكتورندا جوارية دىالن( فيما يلى : 
 اللغة ىي النطق ال الكتابة (1

كنطق اإلنسان النافع أو اللغة ىي   وىذا ادلبداء مغبة تعريف اللغة
رمز مفيد. ولكل قوم لغة وبالرغم أهنم ال يعرفون النظام الكتايب. فلذا أن 
تعليم اللغة الرئيسي تعليم اللغة الشفوي مث اللغة الكتابية. وسلسلة تعليم 

 اللغة االستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة.
 اللغة عادة (2

( أن اللغة عادة مأخوذة من التنظيم. رأى اللغويون )الوصف الًتكييب
 وبعبارة أخرى أن ادلهارة اللغوية نأخذىا من البيئة أو تكوين العادة.
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 23دكتور محمذ علي الخولي،المرجع السبق، ص. 
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 29التعليم عن اللغة ال األسلوب اللغوي (3
وتعليم اللغة التقليدي يبدأ بتعليم القواعد. وىذه العملية تنتج 

اللغة العربية الطالب القادرين على حفظ القواعد اللغوية وتكوين مفاىيم 
ولكنهم ال يقدرون على التكلم واالتصال على حسب قواعد اللغة العربية 
اجليدة ألن ىدف تعليم اللغة تكوين الطالب القادرين على االتصال 

 باستخدام اللغة لىت تعلموىا، ولذلك يصدر الشعار السابق
 طالب.اللغة ما نطقها أىل اللغة واللغة ليست ما يفكرىا ادلرء لينطقها ال (4
 اللغات سلتلفة (5

وادلعروف أن اللغوي الوصفي الًتكييب يعاًف كل لغة بادلستقل. فلذا 
أن حتليل اللغة العربية يعتمد على تلك اللغة بنفسها بدون التقليد قواعد لغة 

 30أخرى. ينبغى لكل مرء أن يذىل ما استوعبو ىف تعلم اللغة العربية.
بادئ الطريقة السمعية وأما القوانُت السلوكية الىت ىي أساس م

 (.1976الشفويةاخلمسة فهي فيما يلى )جاستُت 
تعليم اللغة األجنبية يهدف إىل بناء طاقات الطالب الىت تناسب بطاقة  (1

الناطق األصلي. وألجل ذلك أهنم يستخدمون تلك اللغة ىف طبقة 
 الوعي.

عدم استخدام لغة األم من حيث أن ادلدرس يعلم اللغة األجنبية بدون  (2
 العتماد على لغة األم.ا

. وعندما تعلم الطالب S&Rيتعلم الطالب اللغة من خالل تقنيات  (3
الكالم ينبغى ذلم أن ال يهتمون بًتكيب اللغة. ويعطى ادلدرس ذلم فرصة 

 لتفكَت أجوبتهم.

                                                           
29

 89،ص:1986تذريس،طرق  -مذاخله -دكتور محمود كامل النقه، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغاٍت أخرى أسسه

30
Zulkifli,Log.Cit, Hal. 29-31 
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يعّلم ادلدرس ما يتعلق بالنماذج ىف أول وحلة دون الشرح. وتلك ادلمارسة  (4
 قبل البحث عن القواعد بالوقت القصَت.منفذة قبل الشرح. والنقاش 

تعليم تلك ادلهارات األربع على حسب الًتتيب تعٌت مهارة االستماع  (5
 31ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

 خطوات تقديم الطريقة السمعية الشفهية . ج
 وأما خطوات تقدًن الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما

ويقرأه ادلدرس متكررا، ويستمع الطالب قراءة تقدًن احلوار القصَت.  (1
 ادلدرس بدون النطر إىل النص

التقليد وحفظ احلوار. يقلد الطالب قراءة ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون  (2
 تلك ادلفردات. وىذه التقمية تقنية التقليد واحلفظ.

 تقدًن احلوار متناوبا أمام الفصل (3
 32تركيب اجلملة على حسب ادلادة ادلتعلمة. (4

 ايا الطريقة السمعية الشفوية وعيوبهامز  . د
 :فمزايا الطريقة السمعية الشفوية فيما يلى

 ادلزايا .1
 لدى الطالب مهارة احلفظ اجليدة (1
 يصبح الطالب ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة ادلتمرنة (2
جو التعلم مريح وجذاب ألن الطالب متسامهون، ينبغى للمدرس  (3

 33أن يؤثر الطالب مرارا.
الكالم لدى الطالب منذ ادلبكر، وبالرغم أن ادلادة لبناء مهارة  (4

 ادلتعلمة زلدودة.

                                                           
31

Henry Gunturtarigan, PengajaranPemerolehanBahasa,BANDUNG:ANGKASA,2011, 

Hal.260 
32

Zulkifli, Op cit, Hal.33 
33

Ibid, Hal.34 
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لبناء قوة فكرة الطالب والقدرة على التفريق بُت الصوت وكيفية  (5
 النطق.

 العيوب .2
استجابة الطالب ميكانيكية، وال يعرف ويفكر الطالب معٌت النطق  (1

ادلنطوق. ىذه احلالة جترى مدة عدة الشهور حىت يشعر الطالب 
 مل.بادل

قلة االىتمام بالنطق. يقدر الطالب على االتصال بالطالقة إن   (2
 34كانت الكلمة مستخدمة متارس داخل الفصل

معٌت الكلمة ادلدروس ال يتخلع عن النص حىت يفهم الطالب فهم  (3
 معٌت الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن النص

 رسنشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيبون هتيج ادلد (4
وال يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت  (5

 خيافوا ىف استخدام اللغة.
ومتارن اللغة منابلة غَت نصوصية وظاىرية حىت يشعر الطالب  (6

 35بالصعوبة عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.
 

 مهارة الكالم .5
والرأي مهارة الكالم قدرة على نطق األصوات العربية لتعبَت الفكرة 

وعموما أن مهارة الكالم هتدف إىل بناء  36واإلرادة واإلحساس إىل ادلخاطب.
قدرة الطالب على االتصال شفويا وجيدا على حسب اللغة ادلتعلمة أى 

 37االشتمال على أن ادلعلومات ادلعرجة إىل األخرين تعرض اجتماعية ومقبولة.
                                                           

34
Aziz Fachrurrozi&ErtaMahyuddin, Op cit, Hal.81 

35
Zulkifli, Op cit, Hal.34 

36
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.Bandung: REMAJA 

ROSRAKARYA.2013. hal 135. 
32

Ibid., hal.136. 
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مطلوبة ىف تعلم اللغة ومهارة الكالم عند أمحد فؤاد أفندي مهارة لغوية 
والكالم وسيلة رئيسية ىف بناء التفاىم  ادلعاصرة وتدخل فيها اللغة العربية.

واالتصال ادلتبادل، ومترين الكالم ىف الفصل لو اتصال بُت ادلتكلم وادلستمع، ولذا 
ينبغى أن يعتمد على مهارة االستماع ومهارة النطق واالستيعاب على ادلفردات، 

 يقدر الطالب على اتصال أفكارىم ومرادىم. ويتمكن هبا أن
ودلهارة الكالم ومهارة االستماع عند ادلذىب االتصايل والعملي ذلما 

 38عالقة وثيقة. والتفاعل الشفوي متسم بتقوية االستماع على قبول ادلعلومات.
وىف احلقيقة أن مهارة الكالم قدرة على إنتاج نظام األصوات اللفظية الىت هتدف 

وكمال أدوات النطق شرط رئيسي  39اء احلوائج واإلحساس إىل األخرين.إىل إلق
طبيعي إلنتاج األصوات ادلتنوعة والضغط والتنغيم واللحن والنرب. وىذه ادلهارة 

وهبذا العامل يقدر الطالب على التكلم  زلصولة عليها بوحود ادلستقل بالنفس
كلة السكلوجية كاحلياء باجليد والصدق والصحيح وادلسؤولية واالبتعاد عن ادلش

 وعقدة النقص والكاٌف وثقال اللسان وغَت ذلك.
ومهارة الكالم قدرة على إلقاء ادلعلومات شفويا إىل األخرين، ومن 

 40مؤشرات مهارة الكالم فيما يأتى.
 يقدر الطالب على نطق ادلفردات اجلديدة جيدا وصحيحا (1
 جيدا وصحيحايقدر الطالب على نطق احلوار بالتلفيظ والتنغيم  (2
 يقدر الطالب على تقدًن احلوار بالزواج (3
يقدر الطالب على أداء السؤال واجلواب باستخدام ادلفردات ومنوذج  (4

 الكلمات ادلعلمة
 يقدر الطالب على أداء السؤال واجلواب عن مادة ادلقرأ. (5

                                                           
38

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, malang: UIN-MALIKI 

PRESS(Anggota IKAPI).2011.hal.132. 
39

Ibid,. Hal.138 
40

Moh. Matsna dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab.,Tangerang 

Selatan:Alkitabah.2012.hlm.153. 
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 41وأما أىداف تعلم مهارة الكالم فهي فيما يأتى.
 التيسَت ىف الكالم (1
 الوجوح (2
 ادلسؤلية (3
 لتكوين االستماع النقدي (4
 تكوين العادة. (5

 :وأما أىداف تعلم مهارة الكالم دلرحلة ادلتقدمُت فهي فيما يأتى
 إلقاء ادلعلومات (1
 االشًتاك ىف احلوار (2
 العرض عن البيانات الشخصية (3
 تكرار التحدث عن حاصلة االستماع وحاصلة القراءة (4
 االشًتاك ىف ادلقابلة (5
 اللعب الدوري (6
 بادلناقشة واخلطابة واجملادلةتعبَت األفكار  (7

 42وأما العوامل األساسية ألنشطة تعلم مهارة الكالم فهي فيما يأتى
 أى ادلتكلم وادلخاطب وعلى األقل من شلثل احلوار (1
 استخدام الرموز اللغوية ادلفهومة مجاعة (2
 ادلراجع العامة أوالقبول واالعًتاف  (3
 التبادل بُت ادلشًتكُت (4
 واألخرين إىل البيئة بالفجأةالتوصيل بُت ادلتكلم  (5
 االرتباط بالزمان احلايل (6
 استخدام األدوات ادلرتبطة باألصوات اللغوية واالستماع (7

                                                           
41

Iskandarwassid dkk, Strategi Pembelajaran Bahasa,Bandung:2008.hal.242. 
42

H. Azis Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, Tangerang: 

2011.ha.139. 
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 عدم النظر إىل أداء الواقع والقبول دليال ىف ترميز الصوت. (8
وأما ادلبادئ الالزمة أن يهتم هبا ادلدرس عند تعليم الكالم فهي فيما 

 :يأتى
احلوار باللهجة والتنغيم حيث أن التقدًن يصور يعطى ادلدرس مثال تقدًن  (1

 ادلعٌت ادلطابق من ذلك احلوار
يهتم ادلدرس بالطالب ادلستحيُت عند أداء احلوار احلر أى يدفع ادلدرس  (2

عن احتكار الطالب ليتشجعوا ىف شلارسة تكلم اللغة العربية. ويبتعد ادلدرس 
 ببعض الطالب فحسب. الكالم من حيث أنو 

 لطالب ىف تصويب أخطاء الطالبال يستتع ا (3
ينظم ادلدرس غرفة الفصل حيث يشًتك مجيع الطالب عند عملية التعلم  (4

 والتعليم
وتعليم مهارة الكالم الفعال ما حيتوى على العناصر اللغوية وغَت اللغوية،  (5

 ومجيعها يقدم تفصيليا ىف قائمة التقوًن.
 

 المفهوم اإلجرائي . ب
اخلطوات الىت تقوم هبا الباحثة على حسب  ادلفهوم اإلجرائي بيان عن تنفيذ

 .ادلفهوم النظري فيما يأتى
باستخدام Oral Compositionتقنية التدريب طوات ادلنفذة ىف أدء أما خ

  :يأيتفيما  طريقة السمعية الشفوية
 بداء ادلدرسة بقرأة البسملةت  (1
 تقدم ادلدرسة أىداف التعليم وفوائدىا يف احلياة اليومية (2
 ادلدرسة متكررةاجلديدة ويقلدىا الطالب قرأة  تقرأ ادلدرسة ادلفردات  (3
 أو القصة الطويلة ةواد القصَت ادلتعرض ادلدرسة  (4
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 أو القصة الطويلة ةالقصَت  ادلوادتقرأ ادلدرسة  (5
النظر إىل ادلدرسةادلواد القصَتة أو القصة  بدون يستمع الطالب قرأة ادلدرسة (6

 الطويلة
اليها و حفظها أمام  اتمعو سبتعبَت القصة حسب ماارسة الطالب مر ادلدتأ (7

 الفصل
 تراقب ادلدرسة قدرة الطالب على تعبَت تلك القصة (8
 تسأل ادلدرسة الطالب عن ادلفهوم ادلقروء باألسئلة (9

 بتصحيح أجوبة الطالب تقوم ادلدرسة جييب الطالب أسئلة ادلدرسة و (10
 ح ادلدرسة تركيب اجلمل اليت ىف القرأةتشر  (11
تقوًن النطق وادلفردات والقواعد اللغوية والطالق ىف قبة و اادلدرسة بادلر تقوم  (12

 التكلم والفهم 
 المؤشرات مهارة الكالم فيما يأتي:

 يقدر الطالب على نطق ادلفردات اجلديدة جيدا وصحيحا (1
 يقدر الطالب على نطق احلوار بالتلفيظ والتنغيم جيدا وصحيحا (2
 بالزواجيقدر الطالب على تقدًن احلوار  (3
يقدر الطالب على أداء السؤال واجلواب باستخدام ادلفردات ومنوذج  (4

 الكلمات ادلعلمة
 يقدر الطالب على أداء السؤال واجلواب عن مادة ادلقرأ. (5

 الدراسات السابقة . ج
وىذا البحث قد قام بو إرسال أمُت طالب قسم تعليم اللغة العربية جلامعة 

ومية رياو. وموجوع حبثو فعالية الطريقة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلك
السمعية الشفوية لًتقية مهارة الكالم لدى طالب الصف الثامن ىف ادلدرسة الثانوية 
"ادلنورة". وادلساوة بُت البحث الذى قام بو إرسال أمُت بالبحث الىت تقوم هبا الباحثة 
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بو إرسال أمُت استخدام الطريقة السمعية الشفوية. والفرق بُت البحث الذى قام 
 لتقنية.بالبحث الىت تقوم هبا الباحثة استخدام ا

 الفرضية . د
االفًتاض إجابة مؤقتة مأخوذة من أسئلة البحث وأداء التثبيت. إذا وجد 

 ففرجية البحث فيما يأتى الفرق بُت الصف التجرييب والصف الضبطي
باستخدام طريقة السمعية   Oral Compositionتقنية تدريب : الفرجية البديلة

لدى الطالب ىف ادلدرسة الشفويةفعالية لًتقية مهارة الكالم 
 الشرقية فليال كمبار  العالية كمبار

باستخدام طريقة   Oral Composition تقنية تدريبالفرجية الصفرية: 
لًتقية مهارة كالم اللغة العربية  يةغَت فعال السمعية الشفوية 

 الشرقيةفليال كمبار لدى الطالب ىف ادلدرسة العالية كمبار 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


