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الثانيالباب 
اإلطار النظرى

التعليم هو عملية لتنفيذ املنهج ىف املؤسسة الرتبوية لتأثري التالميذ بلوغ أهداف 

الرتبية املقررة. أهداف الرتبية حقيقة إيصال التالميذ اىل التغيريات الفعلية تثقيفا كان أم 

وىف بلوغ جمتمعني.خلقا أم إجتماعا لكى يستطيعوا احلياة بأنفسهم أشخاصا كانوا أم 

1مبوسيلة عملية التعلياملعلمالتعليمية الىت نظمهااألهداف يعاشر التالميذ ببيعتهم

وفلسفة, التعليم حيتاج اىل إستعداد علمى وفىن, ألن له أصوال واساسيا وقواعدا

فليس التعليم, إيصال من علم اىل عقول التالميذ فحسب, بل تنمية أخالق الكرمية ىف 

م , فبذلك املعلم ال يتعامل مع طبيعة جامدة أو حيوانات عجمية, بل هو يتعامل حيا

2معه جسدا ونفسا وروحا وخلقا وعطفا وكل أجزاء غري منفصل وممتزجة متداخلة.

يعتمد تعليم اللغات على أسس نفسية ولغوية وتربوية. حيسن بالدارس هلذا العلم 

ق التدريس املختلفة حىت يستطيع أن يتفهم أن يتبع األصول النظرية الىت تبىن عليها طر 

املربرات الىت تدعوه إىل تفضيل بعض أنشطة التعليم على غريها, ولتسلح حبصيلة علمية 

لرئسى الذى ترمى إليه هذه ترشد ىف تعديل بعد هذه األنشطة, دون خروج عن اهلدف ا

.األسس
1 Nana Sudjana, Media Pengajaran (Bandung : Sinar Baru Algerindo, 2005) h.1

16ص. 1979, (بريوت: دار املشرف) ,  العربيةالتوجه فى تدريس اللغةحممود على السمان, 2
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النظريات فى تعليم اللغة

أ. األسس النفسية

التعليمى على  أن عناصر التعليم تشمل سى و علماء علم النفجتماع بنيإهناك 

طريقة إدراك املتعلم للمثريات اخلارجية, وحاجة املتعلم ورغباته وحوافزه وهدفه من التعلم, 

وخرباته السابقة, كما تشمل حكمه على املوقف التعليمى الختيار اإلستجابة املناسبة, 

طريق موجات عقلية, أو موجة صادرة عن اجلهاز وأخريا تشمل استجابته للمثرية رمبا عن

ومع تسليم العلماء بأمهية كل هذه العصي تأمر اجلسم بأن يتصرف حسب قرار املتعلم,

العناصروأخذاها ىف اإلعتبار ىف اية عملية تعليمية, فقد دب اخلالف بينهم حول القيمة 

:3عن األسئلة اآلتيةالنسبية لكل منها, وقد ظهرت اخلالفات بينهم عند إجيابتهم 

 أية هذه العناصر أو أية جمموعة منها هلا أثر أكرب من غريها على

العملية التعليمية؟

 ما مدى تأثرية العوامل اخلارجية من بيئة ومدرس وكتب ..إخل على

عملية التعلم؟ 

يد العرىب , تعلم اللغات احلية وتعليمها , ( القاهرة : مكتبة لبنان) , 3 7ص. 1981صالع عبد ا
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ه رغباته وحوافزه وخربته ما مدى إجيابية املتعلم وما الدور الذى تقوم ب

؟السابقة

فى التعليم بوجه العامBehavioristic Theoryالنظرية الحسية السلوكية .1

ميكن أن جنمل كل جوانب املدرسة احلسية السلوكية حتت نظرة واحدة شاملة 

ا كل فرع من فروع هذه  مع التسليم ببعض اإلختالفات ىف التطبيقات الىت خيتص 

املدرسة. بكل من يربز قيمة املؤثرات اخلارجية احملسوسة وخيصها باهتمامه وجتاربه, 

. يعترب من أتباع النظرية احلسية السلوكية

–Pavlov)1939ومن الرواد األوائل هذه املدرسة العامل الروسي بافلوف 

) الذى أجرى جتاربه املشهورة على الكلب, حيث ربط بني املثري احلفيفي وهو 1939

الطعام ومثري ثانوي هو إضاءة مصباح كهربائ (او فرع اجلرس ىف التجارب األىل) حبيث 

يسيل لعاب احليوان مبجرد إضاءة املصباح حىت ولو مل يقدم له األكل بعد ذلك. ويسمى 

وتبني Classical Conditioningية هذا مبدرسة التدريب التقليدى فرع املدرسة السلوك

هذه التجربة أن الكلب قد تعلم الصلة بني إبضاءة املصباح واحلصول على الطعام 

وقد استطاع بافلوف –أو غيابة –وهو الطعام –بصرف النظر عن وجود املثرياألصلي 

أخرى منها صوت إدارة قرص. أو أن يعلم الكلب أن يسيل لعابه استجابة املثريات 
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دقات ساعة حائط, مثبتا بذلك أنه ميكن أن يتعلم احليوان الصلة بني أي مثري 

واإلستجابة الىت يهدف اليها الباحث.

الربط بني املثريأطرق التدريس الىت تعتمدعلى مبدضناقش ىف مكان آخر بعيوس

إىل أن شرييويكفى هنا أن تعلم.واإلستجابة, بصرف النظر عن نوعية املثري أو حوافرامل

الرتديد واحملاكاة واحلفظ عن ظهر قلب هي بعض األنشطة الىت تعتمد على فرع التدريب 

4التقليدى للمدرسة السلوكية.

.  النظرية السلوكية وتعلم اللغات2

يتضح مما تقدم شرحه عن األفرع الرئسية الثالثة للمدرسة احلسية السلوكية 

م سواء اهتمت بالت دريب التقليدى أو بفعل قانون االثر أو مبفهوم التعزيز أن ما 

أتباع هذه املدرسة بالدرجة األىل هو العوامل اخلارجية وأن السيطرة على البيئة 

االستجابة الذى يهدف إليه التعليمية هي وسيلتهم لكي يتعلم الكائن احلي ىف

هو كل العناصر الىت حيشدها املرىب الباحث أو املعلم. واملقصود بالبيئة التعليمية هنا

من كتاب مدرسى وطريقة تعليم وأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسى وقبله وبعده, 

8نفس املرجع , ص : 4
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دف كلها إىل اسرتاتيجية تربوية واحدة تشكل استجابة املتعلم بالشكل  والىت 

املرغوب فيه. 

أو –واب فاملرىب هو الذى خيتار املثري املطلوب وهو الذى مينح املتعلم الث

والعقاب وهو الذى حيده نوعية التعزيز الذى يؤدي إىل هذ الغرض, كما إنه - التعزيز

ا وطريقة تدريسها,  هو الذى يقوم باختيار املادة التعليمية الالزمة وحيدد وحدا

واإلجابات املطلوبة عن كل أسئلة تثار حوهلا أو تنبع منها. وتعلم اللغات ىف نظر 

هو عمل فسيولوجى حسى بالدرجة األىل يرمى اىل تكوين أتباع هذه املدرسة 

عادات لغوية يستفيد منها املتعلم كلما واجه مثريا يشابه ما اختاره له املدرس أثناء 

5التعليم ىف الفصل.

)Congnitive Theory.  النظرية المعرفية ( 3

ويسخر أتباعهاترفض النظرية املعرفية أن التعلم هو نتيجة ملؤثرات خارجية فقد

من السلوكيني الذين يعتقدون أن عقل املتعلم هو صفحة بيضاء تسطر عليها 

العوامل البيئة ما يرتاءى هلا من أفكار. ويؤكد أتباع النظرية املعرفية أمهية الدور 

اإلجاىب الذى يسهم به املتعلم, وىف رأيهم أن املتعلم هو الذى يسيطر على عملية 

يد العرىب , تعلم اللغات احلية وتعليمها , ( القاهرة : مكتبة لبنان) , 5 11ص. 1981صالع عبد ا
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أن البيئة ليست هي املرجع األول واألخريىف التأثري إجياتا أو التعلم ويتحكم فيها و 

تم هذه النظرية باستعاب اخلربات وتنظيم املدركات حىت  سلبا ىف نتيجة التعلم. و

ا ما يتضمنه ادعاء السلوكيني من أن سلوك  يستفيد منها املتعلم ويرفض أصحا

أن عقل املتعلم يطغى دوره ويؤكدوناإلنسان تشكله املؤثرات اخلارجية على هواها,

على أي دور آخر تلعبه البيئة ىف مجيع مراحل التعلم : فالعقل هو الذى خيتارمن بني 

املدركات احلسية واملثريات ما يناسب حاجات املتعلم ورغباته, وهو الذى يصنف 

هذه املدركات ويربط بينها وبني اخلربات السابقة, وهو الذى ينتهى من ذلك اىل 

6حتده نوع االستجابة املالئمة حسب الظروف احمليط بالتعلم.قرارات 

األسس اللغوية لتعلم اللغات –ب 
عتقد أن يبالتعلم ونظريات تعلم اللغات احلية ىف الباب السابق الالباحثبدأ

ذلك هو املنطلق األساسى إىل دراسة اللغويات مث طرق تدريس اللغات سواء 
اهتمامنا ىف هذا الباب على طبيعة اللغة وأساليب األجنيية أو القومية, وسنركز 

وصفها واملدارس املختلفة الىت وضعت أسس حتليلها وإهتمامات هذه املدارس بنواح
دون أخرى. وسنقتصر ىف هذا الباب على شرح مفاهيم مدرستني رئسني ىف حتليل

ني دون أخرى. وسنقتصر ىف هذا الباب على شرح مفاهيم مدرستاللغات , مها : 
رئسني ىف حتليل اللغات , مها :   

يد العرىب,  6 12م  ص. 1981, (رياض : مكتبة لبنان) تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق. صالع عبد ا
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American Structural School. المدرسة اللغويات البنائية األمريكية 1

–Ferdinand de Sausure)1857يعترب فرديناند دي سوسري

) العامل اللغوى السويسري الرائد األول هلذا املدرسة, فقد قام بشرح 1913

طبيعة اللغة يفرق بني العمليات الذهنية والنواحى احملسومة فيها وبية الصلة بني 

الرمز واملفهوم. أي بني أصوات الكالم وحروف الكتابة من جهة واملعاىن الىت 

ى, واكد أنه ال قيمة للرمز إال إذا متكن تعرب عنها هذه الرموز من جهة أخر 

املتحدث أن السامع من أن يربط بينه وبني معناه. وقد ظهرت بعد دي سوسري 

مدرسة براغ ببغويات الىت تعترب امتدادا ألفكاره ولكن أتبعها اهتموا بصوتيات 

. ومن أعضاء هذه املدرسة البارزين ترو بتسكوي 7اللغة وحتليلها بالدرجة األىل

ستاذ جبامعة موسكو الذى أيد فكرة فصل الرمز عن مفهومه وزاد عليها األ

باهتمامه بوزيفة صوتيات اللغة وإدراك اإلنسان هلا على أساس متييزه بني صوتني 

مهتلفني, وأن هذه القدرة على التمييز هي الىت متكن الدارس من إدراك 

إطار نظام لغوي العالقات بني صوتيات اللغة وتعنيه على حتديد كل منها ىف 

صوتى متكامل. 

. النطرية التحويلية اإلبتكارية :2

26/20. نفس املرجع, ص : 7
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1957بدأت أسس النظرية اإلبتكارية ىف كتب األنصار هلا منذ سنة 

كتابه " –اللغوي األمريكى Noam Chomskyعندما نشر ناعوم تشومسكى 

الرتكيب اللغوية " , وزاد عدد مؤيديها على مر السنني حىت صارت اليوم أهم

يزرية ىف حتليل اللغات وتفسري العمليات الىت مت منذ أن يبدأ املتحدث التفكري 

ىف رأي أو وجهة نظر حىت مرحلة األداء وهي الكالم أو الكتابة عندما يقوم 

8بالتعبري عن هذا الرأي

األسس التربوية لتعلم اللغات-ج

لغات احلية, األسس النفسية واللغوية لتعلم الالثانيةتناول بابان األول و 

وستناول ىف هذا الباب األسس الرتبيوة الىت تنطلق من هذه املبادى, وتتعداها 

لتشمل حتقيق بعض األهداف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية الىت  يرمى واضعو 

برنامج تعلم اللغات احلية إىل حتقيقها. وقد وضع املربون طرقا لتدريس اللغات 

دي دف إىل حتقيق القيم وامل بادى السائدة ىف كل عصر, مهتدين دائما 

النظريات النفسية واللغوية اإلجتماعية الشائعة. 

11هـ ,  ص.1426م /2006, (القاهرة: عالم الكتب) التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأمحد إبراهيم قنديل, . 8
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يتضح من العجالة التارخيية السابقة أن هناك أهدافا تربوية كانت تسعى 

كن إمجاهلا فيما يأتى : مييس السابقة , در لتحقيقها كل من طرق الت

امللكات العقلية وتقوية الذاكرة والقدرات : تعلم اللغة احلية يهدف إىل تنميةأوال

التحليلية املنطقية لدى املتعلم . وقد متيزت  الطرق الىت حتاول حتقيق هذا 

اهلدف باإلطالة ىف شرح القواعد النحوية و األمثلة الىت تنطبق عليها وتربير 

اإلستثناءات الىت تتعداها. وحماولة الوصول إىل قواعد منطقية عامة ختضع 

ة لقوانينها. وقد اهتمت هذه الطرق بالقراءة والكتابة. وأمهلت لغة اللغ

احلديث وسالمة النطق.

:تعلم اللغات احلية ضروري اخلاصة والقادة. لتحقيق اإليراء الثقاىف واحلضارى ثانيا

زاملسامهة ىف متييز طبقة السادة عن عامة الشعب, وسيعترب هذا اهلدف 

حد هو تركيزه على الطبقية وامتياز فئة على مقاربا للهدف األول مع فارق وا

اخرى. ومن خصائص كتب تعلم اللغات الىت حتاول حتقيق هذا اهلدف أن 

تكون هلا قيمة أدبية أو دينية رفيعة,  كالكتب السماوية وعيون األدب من 

أشعار وحكم وأمثال متيز بالبالغة واملوعظة احلسنة الىت يرددها اخلاصة ىف 

جمالسهم. 
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:هدف تعلم اللغات احلية هو اإلسهام ىف تكوين املواطن الصاحل وإمتام تعليمه ثالثا

واستكمال ثقافته ليشرتك بقدر فعال ىف النهوض ببلده. ومع أن هذا اهلدف 

عام غامض إال أنه يتمثل اجتاها لتحدى نظام الطبقية واملتياز ىف التعلم. 

سواء باعتبارها جزءا وجيعل اللغت األجنبية من حق اهلصة والعامة على ال

أساسيا من الثقفة العامة لكل مواطن. 

:تعلم اللغات يساعد على سهولة االتصال بالعامل اخلارجى. وقراءة األجب رابعا

والسياسة واإلقتصاد ونظرياته العاملية. وفهم مهتلف احلضارات, وطرق معيةنة 

م وبراجمهم " التلفز  يونية" وقراءة صحفهم الناس ىف العامل باالستماع إىل إذاعا

م وأديهم ومؤلفتهم العلمية والفنية ىف عصر سهلت فيه " التكنولوجيا"  وجمال

وسائل اإلتصال بني الناس. ومتهد اللغات احلية الطريق لالتفتاح على العلم 

9اخلارجى, وتقضى على التعصب واإلقليمية الضيقة األفق. 

االبصرية)وسائل التعليمية (وسيلة السمعية ال-ب

وسائل التعليمةال. مفهوم 1

يد العرىب , صالع 9 39ص. 1981, ( القاهرة : مكتبة لبنان) , تعلم اللغات الحية وتعليمهاعبد ا
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كلمة وسيلة تعىن طريقة أو سبيل للتواصل بني املدرس وتالميذه ولذلك يطلق 

أي سبل أو Means of Communicationعلى مصطلح الوسائل التعليمية ىف اإلجنليزية 

وسائل للتواصل, والفيلم السجل عليه مثال شعاع ضوئى ينعكس على مراة ىف حد ذاته 

ليس وسيلة تواصل, ولكنه يصبح كذلك عندما يعرض على شاشة باستخدام جهاز 

عرض سينمائ مثال, وعليه  فإن :

+ وسط + جهاز مبلحقاته الالزمة= مادة علمية الوسيلة التعليمية

أو = مادة تعليمية + جهاز مبلحقاته الالزمة

مادة تعليمية ؟ماذا عن اللوحة التعليمية هل هي وسيلة أم ولكن

وحتسني تسهيلعلى أن الوسيلة التعليمية تعىن كل ما يستخدم لإتفق الباحث

عملية التعليم التعلم   ( تسهيل التعليم يعىن مساعدة املدرس ىف أداء رسالته, وحتسني 

تخدم كوسائل سواد التعليمية تالتعلم يعىن رفع كفاءة تعلم التالميذ) فأن بعض امل

ا تعليمية, مثل ا للوحات التعليمية والسبورة العادية املكتوب عليها مادة علمية, ذلك أل

ا  ترفع من كفاءة عملية التعلم وتسهل عمل املدرس ولكن بدون استخدام جهاز : وشأ

10ىف ذلك شأن الفيلم املسجل عليه مادة علمية عندعرضه باستخدام جهاز. 

11هـ ,  ص.1426م /2006أمحد إبراهيم قنديل, التدريس بالتكنولوجيا احلديثة, (القاهرة: عالم الكتب) 10
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الشكل األتى أكثر تفصيال : 

. تصنيف الوسائل التعليمية2

ظهرة, تصنيفات كثرية الوسائل التعليمية. منها ما قسم تبعا لدرجة حمسوسية 

اخلربة املرئية من ناحية, وأزدياد عدد املنبهات التعليمية من ناحية أخرى, ومنها ما ركز 

على التكاليف املادية للوسيلة وبعض منها فسم تبغا ملشاركة التالميذ ىف استخدام 

أساس آلية (تعرض على أجهزة ) وغري آلية (ال تعرض الوسيلة , وبعض أخر صنق على

الوسائل المركبة الوسائل 
البسيطة

مواد 
التعليمية

التفاعلأجهزة التعليميةمواد التعليميةالتفاعل

تجهيز وإنتاج 
وعرض المادة 

التعليمسية

توجيه وارشاد وتغنية 
مرتجعة أثناء 

استخدام المادة 
التعليمية

تجهزة وإنتاج 
المواد التعليمية 

واستخدام وتشغيل

توجه وإرشاد وتغنية 
أثناء عرض مرتجعة 

المواد التعليمية على 
األجهزة

الوسائل التعليمية 
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على أجهزة) والفلسفات الكامنة ورائ كل هذه التصنيفات كانت متداخلة وتشمل أكثر 

من احتة فكري, وكن تعددها يرجع ىف األساس إىل صعوبة تضمني بعض الوسائل  

مسعية بصرية كلرحالت واملسارح حتت نوع معني من احلواس (هل هي مسعية أو بصرية أم 

؟)

ولكن إذا سلمنا مببداء " أنه كلما أشركنا أكثرمن حاسة للمعلم كن تعلمه أكثر 

ثباتا و أبقى تأثسرا " وجدنا أن تصنيف الوسائل على أساس احلواس املستخدمة ىف 

إدراك ما حتويه من مادة علمية يعد مقبوال منطقيا, ويبعدنا عن اخلوض ىف تعدد 

ا وسائل جامعة التصنيفات بدون عائد ي ذكرخاصة إذا أطلقنا على وسائل كالرحالت أ

حيث تشرتك مجيع حواس املتعلم ىف إدراك اخلربة الناجتة عنها, وعليه فإننا نري أن 

الوسائل ميكن أن تقسم على أساس احلواس كاألتى:

ا, سمعيةالسائل الو - 1 : وتعتمد أساسا على حاسة السمع ىف إدراك ماد

وسائل مركبة (أي مواد تعليمية تعرض باستخدام أجهزة)وتكون غالبا 



51

51

: وهي الىت تعتمد على حاسة البصر كمدخل رئيس بصريةالسائل الو .  2

ا العلمية, ومنها وسائل بسيطة (تعمل بدون أجهزة), وأخرى  إلدراك ماد

11مركبة (ال تعمل إال بأجهزة)

: وتعتمد أساسا على كل من حاسىت السمع بصريةالسمعية السائل الو -3

ا العلمية, وتكون غالبا مركبة .  والبصر ىف إدراك ماد

: وتعتمد على حواس أخرى جبانب السمع والبصر ىف جامعة السائل الو -4

ا, وتكون غالبا مركبة,  حيث يستخدم فيها أجهزة , وكذالك  إدراك ماد

ا العلمية, أي تعتمد على وإنفعاالت التالميذ ىف إدتشرك مهارة راك ماد

مجيع حواس ومدركات التلميذ وجوانب شخصية املختلفة.

. أهمية الوسائل التعليمية3

ال خيتلف إثنان ىف أمهية الوسائل التعليمية ودورها ىف العملية التعليمية . 

م فالوسائل التعليمية تساعد بشكل كبري على استشارة إهتمام التالميذ وإشتع حاجا

م مما جيعلهم أكثر استعدادا وأوفق مزاجا للتعلم. 12املتعلم, كما تساعد على زيادة خربا

13/22نفس املرجع , ص : 11
68-67هـ  ص.1421م / 2000(الرياض: املفردات ) , تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك, 12
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ا,  تساعد الوسائل التعليمية ىف تسهيل وحتسني عملية التعليم والتعلم ورفع كفاء

ويرجع ذلك لألسباب األتية : 

: . إثارة انتباه التالميذ1

بنموذج أو صورة ثابتة أو متحركة مع تقدمي املادة العلمية للتالميذ مقرتنة

استخدام األلوان وفنيات التكبري والتصغري جيذب انتباه التالميذ ويثريهم حنو 

ا تفقد التالميذ   موضوع الدرس, أما املادة العلمية املقدمة باحلوار اللفظى فإ

كثريمن انتباههم وتسمح بشرود الذهن أثناء الدرس. 

. جعل التعلم مشوقا : 2

ث أن تقدمي املادة العلمية وشرحها بأكثر من وسيلة يشوق التلميذ حي

للمدة مما يزيد دافعية لتعلم (الحظ أن اللغة اللفظية وسيلة فإذا أضفنا إليها 

وسيلة أخرى أوأكثر كان لدينا أكرت من وسيلة ). فمثال : شرح خكوات تصنيع 

طوات مث إجراؤها املرىب لفظيا مصحوبة بصورة أو فليمتعليمى يوضح هذه اخل

عمليا من شأنه تشويق التالميذ لتعلم عمل املرىب أكثرمن شرحها لفظيا فقط . 

. زيادة اإليجابية والنشاط الذاتى : 3
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مشاهدة التالميذ لفيلم عن أضرار األمية وأخطارها يدفعهم للمشاركة 

ىف حموها. ومشاهدة فيلم عن زرع شجرة أو عن النظافة  جيعل التلميذ أكثر 

نشاطا وإجيابية سواء أثناء التعلم أن بعد ذلك (خلدمة بيئته مثال) : ألن التلميذ 

حيا عن قصة شاب جد مييل بطبيعته للتقليد, فالتلميذ الذى شاهد عرض مسر 

واجتهد ىف تعلمه مث جنح ىف حياته حىت أعلى املراتب وأصبح يعيش سعيدا جيعله 

مييل لتقليد هذا الشاب وبالتاىل يتولد عده احلماس والنشاط الذاتى . 

. معالجة مشكلة اللفظية : 4

رس تعد  على الرغم من أن األلفاظ الناجتة عن حهاز الصوت عنج ا

ا غري أن استخدامها يعتمد على حاسة استقبال واحدة من وسيلة ىف حد  ذا

قبل التلميذ, ولكن االستعانة بالرسوم التخطيطية أو اللوحات التعليمية أن الصور 

الثابتة أو املتحركة أو غري ذلك من الوسائل من شأنه إشراك أكثر من حسة 

عض استقبال عند التالميذ, ويسهم ذلك كثريا ىف حل مشكلة صعوبة ت

الكلمات اللفظية على بعض التالميذ, ووتيسري إدراكهم ملعانيها.

. مساعدة المدرس فى مراعاة الفروق الفردية :5
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كلما تنوعت الوسائل املستخدمة لتوصيل مادة علمية معينة للتالميذ 

زادت احتمالية فهم التالميذ ذوى املستويات العقلية املختلفة هلذه املادة, فمن 

يصعب عليه حتصيل حمتوى التعلم مبساعدة وسيلة قد يسهل عليه ذلك 

باستخدام وسيلة أخرى. 

. تكبير الصغير والعكس: 6

م بعض األجهزة لتكبري صور أو كتابات أو رصوم نظرا ميكن استخدا

لك املرور األشعة الصوبية املنعكسة عن الصور والرسوم بعدسات مكربة, وك

وتساعد هذه العمليات - ميكن تصغري الرسم أو الصور بنوع أخر من العدسات

ىف جاالت مثل توصيح طبيعة تضاريس بلد معني أن مو قع بلد بالنسبة ألخر 

الشكل األصلى , وأمل التكبري فيفيد ىف حاالت مثل دراسة تركيب بشرة بتصغري

لك من شأنه تسهيل التعليم نبات أو شكل حشرة أو أحد أجزائها, وكل 

وحتسني التعلم. 

. تقريب البعيد : 7
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لتدريس مادة علمية عن أشياء حدثت ىف املاضى اىف كثري من حاالت 

. فمثال دراسة آثار مثر الفرعونية أو معركة عيدة عن املدرسةبد ىف أماكن جأو تو 

حربية أو نقل معلومة من مكان ىف أوربا إىل مصر, مجيعها تدهل حتت تقريب 

البعيد, والذى ميكن عمله عن طريق عرض فيلم لآليار أو املعركة أو عن طريق 

. شبكات اإلتصال واملعلومات 

. جعل التعلم أكثر ثباتا وأبقى أثرا : 8

وع الوسائل التعلية فإن استخدامها جيعل التلميذ يستقبل املادة نظرا لتن

العلمية بأكثرمن حاسة إصافة إىل حاسة املسع, معا يؤدي إىل ثبات املعلومات 

مدة أطول ىف ذاكرة التلميذ . فعند عرض منوذج جلسم اإلنسان يستخدم التلميذ 

اجلهاز اهلضمى حاسة البصر جبانب السمع, وفيلم تعليمى عن مسار املطعام ىف

13يرتك تأثريا أفضل من جمرد احلديث اللفظى عن عملية اهلضم ... إخل.

طريقة السمعية الشفوية-ج

مفهوم الطريقة السمعية الشفوية

15هـ  ص.1426م /2006, (القاهرة: عالم الكتب) التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأمحد إبراهيم قنديل, 13
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الطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة الىت جتمع بني إستماع اللغة ىف البداية مث 

14إعطاء الرد الشفوي مع وجود عنصر مرئي أو بدونه

وقد تطّورت هذه الطريقة إىل ما بات يعرف باسم الطريقة السمعّية الشفويّة يف 

تعليم اللغة ,فاملنهجّية اليت استخدمها األمريكان تشبه إىل حّد كبري تلك اليت استخدمها 

أصحاب املذهب الشفوّي الربيطاّين , غري أن املذهب األمريكّي كان أكثر  ارتباطاً   

ا اللغويّة التطبيقّية , وخباّصة التحليل التقابلّي .باللغويّات البنيو  يّة األمريكّية واستعماال

ومن األسباب اليت جعلت اللغويني األمريكيني حيّثون اخلطا حنو تطوير طرائق تعليم اللغة 

, شعورهم بأّن الطريقة السائدة يف تعليم اللغة حىت منتصف القرن العشرين وهي طريقة 

1957جمدية , ال سّيما بعد أن أطلق الروس قمرهم الصناعّي األّول عام القراءة مل تعد 

.

وقد أّدى مجع علماء علم اللغة التطبيقّي األمريكّيني _ وال سّيما يف جامعة 

بني النظريّة البنيويّة , والتحليل التقابلّي للغات , واإلجراءات السمعّية - ميتشجان 

تعليم اللغة األجنبّية إىل ما عرف بالطريقة السمعّية الشفويّة , وعلم النفس السلوكّي يف 

الشفويّة . 

72-70... , ص طرائق تدريسعبد العزيز بن إبراهيم العصيلى , 14
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ونظرًا هلذا التقارب بني املذهبني الشفوّي الربيطاّين , والسمعّي الشفوّي األمريكّي , فقد 

اصطلح على تسمية املذهب السمعّي الشفوّي بـ ( املذهب الشفوّي , املذهب السمعّي 

15الشفوّي , املذهب البنيوّي ) .

ا يف األساس كالم , ويعاجل الكالم عن طريق  ّ وعّرف هذا املذهب اللغة بأ

األبنية , فاملذهب السمعّي الشفوّي متأثّر باملدرسة السلوكّية اليت ترى أّن السلوك يتشّكل 

عند توافر ثالثة عناصر يف التعليم , هي :

املثري الذي يستدعي قيام الفرد بسلوك استجاّيب .-

االستجابة اليت يستدعيها املثري .-

التعزيز الذي يعمل على تثبيت االستجابة املرغوب فيها , ويشّجع على -

تكرارها , بينما يعمل على كبت االستجابة اخلاطئة غري املرغوب فيها , 

والعمل على انطفائها وحموها .

الدارسني على ولذلك الطريقة السمعّية الشفويّة إىل أن يبدأ تعليم اللغة بتدريب 

االستماع , مثّ  تدريبهم على النطق , ويأيت بعد ذلك التدريب على القراءة والكتابة  .

ظهرت هذه الطريقة ردا على طريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة معا يف 

جانب، واستجابة الهتمام متزايد بتعلم اللغات األجنبية يف أمريكا يف اخلمسينيات 

يد عرىب,  15 46, مكتبة لبنان, اجلامعة األمركية القاهرة, ص. وتعليمهاتعلم اللغة الحية صالح عبد ا
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القرن املاضي يف جانب آخر. وكان هذا االهتمام بتعلم اللغات األجنبية والستينيات من 

ال  ينتج من سياسة أمريكا يف متابعة ما جرى يف العامل من التطورات سواء كانت يف ا

ال العسكري. فقد أدى ذلك إىل ضرورة إعادة النظر إىل أساليب تعليم  العلمي أم يف ا

نت ال تزال متأثرة بطريقة النحو والرتمجة والطريقة اللغة األجنبية وتعلمها اليت كا

. مث أجريت العديد من الدراسات اللغوية اليت انتهت إىل ظهور نظرات جديدة 16املباشرة

ا ما حنو اللغة منها ا جمموعة من العادات، وأ : أن اللغة كالم وليست كتابة، وأ

تب على هذه املبادئ اجلديدة ميارسها أهلها وليست ما يظن أنه ينبغي أن ميارس. ويرت 

ظهور طريقة جديدة يف جمال تعليم اللغات األجنبية وهي ما يسمى بالطريقة السمعية 

الشفوية.

من أهم افرتاضات هذه الطريقة ومبادئها التدريسية ما يلي:

اللغة أساًسا كالم، أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالم. ولذلك جيب أن .1

تعليم اللغات األجنبية على الكالم، وليس على القراءة ينصب االهتمام يف

والكتابة.

80-76؛ مكتبة وهبة, القاهرة, ص. المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانبفتح على يونس , حممد عبد الرؤوف الشيخ,  16
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جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو: االستماع، مث .2

الكالم، مث القراءة، مث الكتابة. وهذا يعين أن يستمع املتعلم أوال، مث يقول ما 

استمع إليه، مث يقرأ ما قال، مث يكتب عما قرأ.

طريقة تعلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل لغته األم. فهو .3

يستمع أوال، مث حياكي ما استمع إليه، مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة 

مث الكتابة.

أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات اللغوية عن .4

طريق املران على القوالب.

ليه املتعلم هو تعلم اللغة األجنبية، وليس التعلم عنها. وهذا إن ما حيتاج إ.5

ا  يعىن أنه حباجة إىل التمرن على نطقها، وال إىل معرفة قوانينها وحتليال

اللغوية.

.الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي الستخدامها.6

.أفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدرَّب.7

هذه الطريقة:من مزايا

ا تنطلق من تصور صحيح للغة ووظيفتها كوسيلة لالتصال بني الناس..1 إ
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إن الرتتيب الذى يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع استماع فكالم فقراءة .2

ا اإلنسان لغته األويل. فكتابة ترتيب يتفق مع الطريقة اليت يتعلم 

جات النفسية عند الدارسني من حيث كثريا من احلاتشبع هذه الطريقة.3

متكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها.

لقد واجهت هذه الطريقة انتقادات أهمها ما يلي:

ا تركز على الكالم على حساب املهارات اللغوية األخرى اليت التقل أمهية .1 َّ إ

عن الكالم. والكالم ليس الشكل الوحيد للغة.

ن استماع إىل كالم إىل قراءة إىل كتابة ليس ترتيبا قطعًيا إنَّ ترتيب املهارات م.2

ملزًما، إذ ميكن تعليم هذه املهارات أو بعضها يف وقت واحد وليس بالضرورة 

على وجه تتابعي.

اكتساب اللغة األجنبية خيتلف اختالفًا جوهريًا عن اكتساب اللغة األم. فعند .3

اطفًيا بوالديه وأسرته، ويكون حباجة اكتساب اللغة األم يكون الطفل مرتبطًا ع

إىل اللغة ليعرب عن حاجاته األساسية وعواطفه وأفكاره. وعند اكتساب اللغة 
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األجنبية، ال يكون لدى املتعلم ارتباط عاطفي قوي باملعلم، كما ال تكون لديه 

ا عن  نفس احلاجة إىل تعلم اللغة األجنبية حيث تكون لديه لغة أخرى يعرب 

أفكاره.عواطفه و 

اكتساب اللغة األجنبية بالتكرار ممكن، ولكن هذا االكتساب يكون أسرع لو .4

ا. وهذا ما جيعل  رافق التكرار إدراك ملاهية اللغة وماهية تراكيبها وعالقا

لألحكام النحوية دورا تلعبه.

من املمكن استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية بطريق حكيمة تفيد .5

وتوفر الوقت واجلهد للمعلم واملتعلم على حد سواء.املتعلم

ليس صحيحا أن الناطق األصلي هو أفضل معلم للغة األجنبية، ألنه غالبا ما .6

ا وال يستطيع التنبؤ  ال يدرك مشكالت الطالب مع اللغة اليت يتعلمو

يعلمها بأخطائهم وال تفسريها، ومرد ذلك إىل أنه مل مير بتجربة تعلم اللغة اليت 

17بوصفها لغة أجنبية.

خطوات التدريس فى تعليم مهارة الكالم بالطريقة السمعية الشفوية 

تقوم هذه الطريقة ختطوات التدريس كما يلى : 

(املقالة ), طرق التدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها د. نصر الدين إدريس جوهر, 17
http://lisanarabi.net/مـ , الساعة : 8/2015/ 7بغيرها- للناطقين-العربية- اللغة-تدريس-طرق-351/مقاالت

05.03
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. البدء باإلستماع إىل أصوات اللغة وبنائها حىت بليفها أذن الدارس1

. اإلنقال إىل الكالم قبل القراءة والكتابة2

اللغوية ىف مواقف حية طبيعية غري مصطنعة وأن تتدرج حىت . تقدمي األمناط3

تتكون لدى الدارس العادات اللغوية.

. تعليم أصوات اللغة بطريقة بنيوية اعتمادا على احملاكاة والتكرار والتدريب على 4

بعض األصوات الصعبة ىف النطق. 

معانيها . تقدمي املفردات ضمن القوالب اللغوية ألن املفردات ختتلف ىف 5

باختالف موقعها ىف الرتكيب اللغوية, واللغة ىف تراكيبها ونظمها البنيوية ال ىف 

ا. مفردا

. التدريج ىف تقدمي املادة اللغوية مراعاة للمبادى الرتبوية األساسية, وجتنب تقدمي 6

أكثر من صعوبة لغوية ىف الوقت الواد.

ت الدرس.. عدم اإلستعانة بلغات الدارسني ىف توضيح خطوا7

. اإلعتماد الكلى على التدريب بطريقة احملاكاة والتكرار. 8

18. تعزيز اإلسبجابات الصحيحة حاال وتصحيح اإلستجابات اخلاطئة حينها. 9

مهارة الكالم/ الحديث–ب 
70- 69م, ص. 2003هـ / 1424ثانوي), رياض: مكتبة الرشد –متوسط –(إبدائ تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخلليفة, 18
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تشمل املهارات اللغوية اإلستماع والفهم مث القراءة  فاحلديث املنطوق وأخريا 

يب الذى يتعلم عن  تنا تتقدم أن هناك إختالفا على الرت مهارة الكتابة. وقداتضح م

طريقة الطالب هذه املهارات. وقبل ظهور الطريقة املباشرة كان اإلجتاه السائد هو تقسيم 

املهارات اللغوية قسمني : 

: املهارات اإلستيعابية وهي السماع والقراءة. األول 

19والكتابة.: املهارات اإلبتكارية وهي احلديث الثانيةو 

يهدف تعليم اللغات بشكل عام إىل إكتساب الدارسني جمموعة من املهارات, 

واملهارة اللغوية هي أبسك وحدات النشاط اللغةي الذى يؤدى أداء صحيحا وجيدا ىف 

أقل زمن ممكن, ويتصل بأى من جماالت اإلستماع أو احلديث أو القراءة أو الكتابة. 

على أن مهارات اللغة أربع هي اإلستماع, واحلديث, والقراءة, الرتبويون واللغويونوجيمع

20والكتابة , ولكل مهارة من هذه املهارات األربع مكونات فرعية أخرى. 

وبالنظر إىل الشكل جند أن كارول استخدم مصطلح املستويات بدال من 

كما Ollerر , والذى استخدمه كل من هاريس وأولComponentsمصطلح مكونات 

يد العرىب,  19 63م  ص.1981, (رياض : مكتبة لبنان) تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالع عبد ا
هـ  1423م /2003, (القاهرة : مكتبة وهبة المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي على يونس, حممد عبد الرؤوف,20

55ص. 
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والسياق ContextوGrammarأنه استخدم ىف هذه املستويات مصطلحى القواعد 

اللغوى ومل يستخدمهما كل من هاريس وأولر ونستطيع أن نقول أن السياق يعىن سياق 

تركيب أو بناء اجلملة وعلى  ذلك فاملصطلحني يعىنStruktureالكالم ومصطلح 

مث نستطيع اقرتاح منوذج آخر لتقسيم يعنيان شيأ واحدا وهو الرتكيب اللغوى ومن

21املهارات اللغوية على النحو التاىل :

المهاراتاإلنتاجاإلستقبال
المستويات الكتابةالكالمالقراءةاإلستماع

اختيارات املدخل املنفصل

األصوات
املفردات
السياق
القواعد

السرعة والطالقةمعدل اختيارات املدخل املتكامل

اللغة يف األساس، هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل 

على ذلك ما يلي: 

59ص :نفس المرجع21
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عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة 

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة،يف فرتة متأخرة من تاريخ اإلنسان.

م األم اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول املدرسة. مجيع الناس األسوياء، يتحدثون لغا

م . هناك بعض اللغات ما بطالقة، ويوجد عدد كبري من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغا

زالت منطوقة غري مكتوبة. 

وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم 

داف يف تعليم اللغة العربية.األه

أهمية تعليم مهارة الكالم :

ا يف اللغات  الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقا

األجنبية.ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 

اللغة العربية، االهتمام االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم 

باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن 

جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها 

يب, ماليني الناس يف العامل، وال حجَّة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكتا

مدعياً أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمها .
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دور الحوار في تعليم اللغة .

للحوار أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسه: غاية ألنه 

الصورة املركزة حملتويات الدرس، واألساس الذي ميد الطالب بألوان من اجلمل والتعبريات 

أللفاظ واألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب، وخباصة عند التدريب على مهارة الكالم. وا

واحلوار وسيلة، ألنه يضم الرتاكيب النحوية واملفردات يف مواقف وسياقات خمتلفة، تعتمد 

عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب حنو استعمال اللغة وممارستها يف التعبري 

املدرس أن ينظر إىل احلوار، والتدريبات اليت تليه، باعتبارها كًال ال واالتصال. وعلى 

يتجزأ، كما أن دور الطالب ال ينتهي مبجرد استيعاب احلوار وحفظه، وإمنا باستخدامه يف 

مواقف احلياة املماثلة.

مهارة الكالم في المستوى األول :

يف املستوى األول من تعليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم، حول األسئلة 

اليت يطرحها الكتاب، أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب باإلجابة عنها. 

3/4ومن ذلك أيضًا قيام الطالب بالتدريبات الشفهية، فردياً، وثنائياً، ويف فرق (

ثيلها. وننصح املدرس بأال يكلف الطالب بالكالم طالب) مث هناك حفظ احلوارات ومت
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ا عن  ون  عن شيء ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت يعربِّ

األفكار اليت تطرح عليهم.

تشجيع الطالب على الكالم :

ينبغي على املدرس تشجيع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم اهتماماً  

، وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من كبريًا عندما يتحدثون

الطالب إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه. وعليه أن يثين على الطالب، كلما  

كان أداؤه طيباً، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية ملا يقوله. إن املطلوب جعل اجلو 

ىل استخدام أسلوب مهذب، عندما خياطب دافئًا يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إ

بعضهم بعضاً.

تصحيح األخطاء الشفهية :

على املدرس أال يقاطع الطالب أثناء الكالم، ألن ذلك يعوقه عن االسرتسال يف 

احلديث، ويشتت أفكاره، وخباصة يف املستوى األول. ومن األفضل أن منيز بني 

هذه احلالة، للمدرس أن يتدخل، وينبه أمرين:األول؛ األخطاء اليت تفسد االتصال، ويف

الطالب إىل اخلطأ، ويشجعه على تصحيحه بنفسه، ما أمكن. والثاين؛ األخطاء اليت ال 
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تؤثر يف فهم الرسالة، ولكنها تتعلق بشكل الرسالة، وهذه ال يلح املدرس عليها يف املرحلة 

، إىل كثري من التشجيع.األوىل، وإمنا يعاجلها برفق. إن الطالب حيتاج يف بداية األمر

ممارسة الطالب الكالم بالعربية:

إن أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم، هي أن نعرِّضهم ملواقف تدفعهم 

لتحدث اللغة. والطالب، ليتعلم الكالم، عليه أن يتكلم. ونود أن ننبه هنا، إىل أن 

الوقت، والطالب الطالب لن يتعلم الكالم، إذا ظل املدرس هو الذي يتكلم طول 

يستمع. ومن هنا, فإن املدرس الكفء يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند تعليم 

هذه املهارة، إال عند عرض النماذج، وإثارة الطالب للكالم، وتوجيه األنشطة.

مجاالت مهارات النطق والكالم :

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .-1

ة متييزا واضحا مثل : ذ , ز , ظ , التمييز عند النطق , بني -2 األصوات املتشا

اخل .)

التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة .-3

تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .-4

نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا ( مثل : ب, م, و, ..اخل .)-5
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ستخدام الصيغ النحوية املناسبة .التعبري عن األفكار با-6

اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة .-7

املة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة -8 استخدام عبارات ا

العربية .

استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم .-9

ثروة لفظية , متكنه من االختيار الدقيق التعبري عند احلديث , عن توافر -10

للكلمة .

ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع .-11

التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة , فال هو بالطويل اململ, وال -12

هو بالقصري املخل.

التحدث بشكل متصل , ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة -13

س وقدرة على مواجهة اآلخرين .بالنف

نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر .-14

استخدام اإلشارات واإلمياءات  واحلركة غري اللفظية استخداما معربا عما -15

يريد توصيله  من أفكار .
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فكار. أو التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم ، عند ما يريد إعادة ترتيب أ-16

توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه .

االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال -17

التعبري وأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم.

صوغ فيه الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي ي-18

هذا املعىن.

تغيري جمرى احلديث بكفاءة عند ما يتطلب املوقف ذلك.-19

حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.-20

إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر .-21

وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها –إدارة مناقشة يف موضوع معني -22

ء اليت يطرحها األعضاء.واستخالص النتائج من بني اآلرا

22إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني بالعربية. 

خطوات عرض الحوار:

م عليها.–1 التحية: حي الطالب بتحية اإلسالم, وتلق إجابا

إعداد السبورة: اكتب التاريخ, وعنوان الوحدة, أو الدرس, ورقم الصفحة.–2

انظر دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة.22
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املنزيل, إن وجد, ومراجعة الوحدة, أو املراجعة: وتشمل مراجعة الواجب –3

الدرس السابق, وتتضمن املراجعة العناصر واملهارات اللغوية, واحملتوى الثقايف.

التمهيد للدرس: ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للحوار, عن طريق –4

األسئلة.

املفردات اجلديدة: اخرت من املفردات اجلديدة, ما تعتقد أن الطالب لن -5

يفهموا معانيه عن طريق السياق, وسجلها على السبورة, وناقش الطالب يف 

معانيها.

االستماع والكتب مغلقة: اطلب من الطالب إغالق الكتب, واالستماع –6

جيداً. أدر التسجيل, أو أّد احلوار.

االستماع والكتب مفتوحة: اطلب من الطالب فتح الكتب, واالستماع –7

ل, أو أّد احلوار.جيداً وأدر التسجي

االستماع واإلعادة: اطلب من الطالب إغالق الكتب, وإعادة احلوار بعدك –8

مجاعياً, مث قسم الطالب إىل جمموعات, واطلب من كل جمموعة أن تؤدي 

جزءاً من احلوار. اخرت بعد ذلك طالبني, ألداء احلوار ثنائياً.
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موعات, وثنائياً طلب من الطالب أداء احلوار قراءة: مجاعياً,أ–9 وعن طريق ا

.23

اتالسابقاتدراسال-ث

هـ  1436م/ 1015السنة 111121249. حزب اللة , رقم التسجيل 1

كلية الرتبية قسم اللغة العربية. موضوع رسالته : " فعالية إستخدام وسيلة الفيلم 

اإلحسان كوبتج "العاليةلرتقية مهارة الكالم لدى الطالب ىف املدرسة 

خلالصة من حبثه, أن إستخدام وسيلة الفيلم فعال لرتقية مهارة الكالم لدى ا

ومن 3,03: %5أكرب من ىف درجة داللة TO= 3,48الطالب, ألن 

مردودة. Hoمقبولة و Haباحلاصل 3.12: %1درجة داللة 

م / 2015السنة 10812002494. امحد شكرى , رقم التسجيل 2

هـ , كلية الرتبية قسم اللغة العربية . موضوع رسالته : " فعالية تطبيق 1436

الطريقة السمعية الشفوية وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب 

افظة رياو" . رانا أيرترييس مبنطقة كامبار حمالعاليةىف املدرسة الثانيةالصف 

اخلالصة من حبثه أن تطبيق الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة الصورة "فعاال " 

لرتقية مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية فيها. 

23 faculty.ksu.edu.sa اللغويةتدريساملهارات . diakses tgl 15/8/2015 : Jam : 10.19
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. نور أفرياىن,  كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة سلطان شريق قاسم باكن 3

قية مهارة الكالم لدي الطلبة ىف موضوع حبثها : اثار طريقة التعليم ىف تر بارو, 

دار القرآن تاري باجون, تامباج (الدراسة التقابلية بني طرقة العاليةاملدرسة 

, ما فرق حبثهامناخلالصةالسمعية الشفوية وطريقة التواصل ىف تعليم العربية) 

بني إستخدام طريقة السمعية الشفوية وطريقة التواصل   ىف ترقية مهارة الكالم  

, 5=%5ىف الطبقة TTأصغر من TO = 1, 99الطالب , ألن النتيجة عند

Hipotesis)فرضية مبعىن%)1<1,99%>5(2,75% =1و 04

Alternat)  Xوفرضية ,مردودY(Hipotesis Nihil).مقبول

. على عثمان رقم وهوطالب من الطالب ىف كلية الرتبية, قسم اللغة العربية  4

اإلسالمية احلكومية سلطان شريف قاسم . موضوع حبثها : " فعالية جبامعة 

طريقة السمعية الشفوية بوسائل ورقة عمل الطالب ىف ترقية مهارة الكالم 

باكن بارو "1بالعربية ىف مدرسة املتوسطة العامة احملمدية رقم 

Tأكرب من قيمة TO4,2نتيجة حبثه أن البيانات يدل على قيمة اإلختبار 

Tabel 1) أو ىف حد األدىن 1,99(%5سواء كان حد األعلى%

. بذالك أن فرضية 2,63> 4,2<1,99) أو بكلمة أخرى 2,63(

مردود , وفرصية البديلة مقبول, مبعىن أن طريقة السمعية الشفوية )HO(العدم 
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بوسائل ورقة عمل الطالب, فعالة ىف ترقية مهارة الكالم لدي الطالب ىف فصل 

باكن بارو.1, مدرسة املتوسطة العامة احملمدية 2سى الدرا

اإلفتراضات.ج

السمعية وسيلةدورحتت عنوان " البحثهذاىفيؤسساالفرتاضات الذى

العاليةاملدرسة ىف رتقية مهارة الكالم لدى طلبة لىف طريقة السمعية الشفويةالبصرية 

النموزجية باكنبارو "الثانيةاحلكومية اإلسالمية 

. هناك إرتباط بني كيفية املعلم ىف استخدام أو إختيارالوسائل التعليمية املناسبة 1

بنجاح املعلم ىف التعليم.

. هناك دور مهم لوسائل التعليمية املستخدمة ىف ترقية دوافع التعلم لدى طلبة 2

النموزجية باكنباروالثانيةاحلكومية اإلسالميةالعاليةاملدرسة 

. الوسائل التعليمية (السمعية البصرية ) هلا دور كبريلرتقية مهارة الكالم لدى 3

النموزجية باكنباروالثانيةاحلكومية اإلسالميةالعاليةطلبة املدرسة 

الفرضية.ح

: Haو ترقية بني وسائل التعليمية (السمعية البصرية )هامإرتباط و دور كبريهناك

الطلبةعندالكالممهارة
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: Hoو وسائل التعليمية (السمعية البصرية )بنيهامإرتباط و هناك دور كبريليس

الطلبةعندالكالممهارةترقية 


