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الفصل الثانى

ار النظرىطاإل

فعالية.أ

فعالية هي أّكد على عالقة بني برنامج و 1فعلية هي مصدر من فّعال و هي أمثلة املبالغة.

ا هي حصول إىل هدف العملية التعليمية أو يرد املعىن 2حصول إىل هدف. ا فعالية التعليمية وز أل

صحيح ىف العملية والضعية

اتبإستيالء على الكلمستماع و الالعب .ب

وتستخدم األلعاب اللغوية لتسهيل الطالب يف فهم املادة املعروضة و جعل الطالب أكثر محاسال تعلم 

هو شكل من أشكال اللعب من جمموعة متنوعة من الكلمةبإستيالء علىاالستماع األلعاب اللغوية .اللغة

.اللغات املوجودة

ليكونوا قادرين على فهم لغة العربية األصلية أو رئيس األصلية عن هو أكثر وأكد هذا األلعاب الطالب

طريق فرز قطع اخلردة من الورق املقوى اليت كانت مليئة قطع قطعة من خمطوطة يف شكل من أشكال الكتابة ، 

.حىت يتمكن الطالب قادرون على وصف الربنامج النصي يف نص عادي

يف االستماعالميذالتاهلدف هلذااللعب فهو مترين مهالرة 

أ. األدوات المستخدمة في عملية التعليم

الألنشودة املستعملة.1

األنشودة يف الشريط أوالقراءة اليت قرأت يف احلاسوب أو شريط  النا شد..2

1 Atabik ali,kamus kontemporer Al-Ashri, yogyakarta Multi karya grafik 2003 h 1399
2 Bambang Warsita, teknilogi pembelajaran , jakarta : rineka Cipta 2008 h 287
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الخطوات لهذه االستراتيحية. ب

إىل فرقنيالتالميذتقسيم .1

التالميذتسمية الفرقة من املعلم أو من .2

القوقة متقربة بالسبورة او اللوحةأمساءكتابة .3

من  قبلالتالميذإختيار الغناء أو القراءة الىت مل يسمعه .4

كلمة من الغناء مث كتنب بشكت مفصلة15- 10إختيار .5

تعليق الكلمة على القرطا س.6

كل فرقة تقوم على السطر اما السبورة أوللوحة.7

و ال بد هلما أن يتسا بقا ألخذ تدوير الغناء وكان النميذان على السطر يستمع الغناء .8

الكلمة املعلقة عن السبورة اواللوحة و

3الفرفة باكثرالكلمة فهي الغائز.9

تعريف طريقة السمعية الشفوية.ت

كل ما تضمنه التدريس سواء أكا نت تدريس علوم أو رياضيات هم مو سيقي فالتددريس كله الطريقة  

أنواع اإلختيار واإلنتقاء و بعض أنواع التنظيم وبعض سواء أكانت جيدا أم رديا جيب أن يتضمن  بعض 

وسائلو اساليب. فمن املستحيل ان تقوم بتدريس كل ما يف ميدان املغرب اإلنسانية وازلك فعلينا ان 

4خنتار ما نرغب يف تدريسه

3Op.Cit FathulMujibdanNailurRahmawati hal:146-147

45محمود كامل الناقي, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات اخرى. صغحة  4
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ا املعلم يف تدريسه لكي ينبغي غلى اهداف التعلي ميه طريقة التدريس اساليب و تقنقيات اليت تستخدم 

5او ميلك التالميذ قدرة املعني اليت تشبتها يف ساليب

والرياضيات ، سواء يف تعلم اللغةعام,فإن هذه الطريقة أي شيء وارد يف أي عملية التعليم, بشكل 

6.املوادهندسةتسلووالتدابري، والعلوم، والدراسات االجتماعية اليت تغطي اإلجراءات والرياضة

" الطريق " يف االستعمال الشائع ، ويعرف األسلوب كوسيلة ملمارسة النشاط أو حرفيا ، األسلوب يعين

7األسلوب هو اجتاز مسار للوصول إىل الوجهةمنهجيةستخدام احلقائق و املفاهيم بصورةالعمل با

إذا كان األمر كذلك ، مث جيب أن يكون موجودا يف كل طريقة عملية التعلم والتعليم تتم من قبل معلم 

8.األسلوب هو عرض شامل للغة حتدد خطة منهجية النهج القائممربأو

9.حقيق أهداف التعلم اليت مت وضعهاطريقة يعين أيضا جمموعة من األساليب املستخدمة لت

يف أنشطة التعلم، و جيب أن حاجة هذه الطريقة على وجه السرعة من قبل املعلمني، و ختتلف أيضا 

طريقة السمعية الشفوية هى 10راد حتقيقها بعد االنتهاء من أنشطة التعلم .استخدامه وفقا لألهداف امل

الطريقة الىت املستملة يف تعلم اللغة العربية من خالل ترتب معني و هى

االستماع ، الكال م، القراءة، الكتابة. الطريقة السمعية الشفوية التدريس يف لغة األجنبية بإتقان مهارة 

11وايضا ميكنها إستخدم اللغ األم يف سرحها.االستماع والكالم 

185ة علم تربیة اإلسالمیة صفحبورو فیسور رمایولیس  5

6 M.Abdul hamid dkk.,pembelajaran bahasa arab(Malang : UIN Malang Press,2008 ) hlm 3

7 Muhibbin syah, psikologi pendidikan dan pendekatan baru ( Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006,)
hlm201

8 M. Arifin ,ilmu pendidikan islam ( Jakarta: bumi aksara,1996) hlm 61
9 Ahmad Fuad Ependy, metode pengajaran bahasa arab ( malang : misykat 2009), hlm 8

10 Anissatul Mufarokah, strategi belajar mengajar ( Yogyakarta: Teras,2009), hlm 47

57ص إمام معرف Op.Cit11
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جائت هذه الطريقة رد فعل للطريقة املبا شرو معا الطريقة السمعية الشفوية مسمبات أخري مثل طريقة  

ا إستخدمت يف تعليمية العسكورين  الشفوية  والطريقة للغوية . وكان إمسها اول ما ظهرت أسلوب اجليش أل

194312جنبية اإلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية يف سنة األمركيني, حيتا لغة األ

يف سنوات األخرية تزداد بني الدول  وانتشرت برامع مإلذاعة و التلفزون واتسعت املرعات واملعونات الغنية و  

م كثرت عملية التبادل الثقايف بني الدول مما أدى اسلوب زيادة إهتمام الناس بتعليم ل غت أخرى غري لغا

الوطنية. ولقد أد اإلهتمام اجلديد املزياد بان يكن اإلنسان قادرا على اإلنصال باللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح 

دف إىل إتقان مهارة اإلستماع والكالم أو ال كأساس  إلتقان مهارة القراة  السمعي الشفوية ليطلق على طريقة 

13والكتابة ثانيا. 

الطريقة السمعية الشفوية بعدة مزايا. و فيما يلي تلخيص ألمهها:تتصف 

ا تو يل اال تصال بني الناس األمهية  الكربى .أ تتطلق هذه الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها أ

يف تعليم اللغات

ا لغته أن الرتتيب الذي يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع يتفق مع الطريقة اليت يتعلم اإلنسان .ب

األوىل.

ج. تشبع هذه الطريقة كثريا من احلاجات النفسية عند املتعلمني من حيث متكينهم من استخدام اللغة و 

تو ظيفها

ا وليس من خالل لغات أخرى أمر حيمد هلذه الطريقة د. ان تعليم اللغة من خالل اللغة ذا

عة األشكال متعددة األهدافه. حيرص أنصار هذه الطريقة على إعداد تدريبات لغوية متنو 

س. أن استحدم الوسائل التعليمية تنقل إىل الطالب اخلرية يف شكل يعوضه عن عدم إتصاله املباشرة

Op.cit 23دكتور محمد صفحة 12
88محمود كامل النقي لوف جیت صفحة  13
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ظ. يتطلب النجاح يف تعليم اللغة وفق هذه الطريقة أن يكون املعلم ذاكفاية عالية وقدرة على االبتكار.

لعقد السابع من القرن العشرين حيث استخدمت يف طريقة السمعية الشفوية قمة انتشارها يف اوصلت

تعليم اللغات األجنبية يف الواليات املتحدة األمري كية وخارجها يف تعليم اللغة اإلجنليزية بوصفها لغة ثانية أو 

لغة أجنبية.

وبعد ذلك تعرضت الطريقة غلى النقد.وجاء النقد من ناحيتني فقد هو مجت األسس الظرية للطريقة 

ة الشفوية بوصفها أسسا غري سليمة سواء يف جمال نظرية التعلم .ومن نا حية أخرىأعلن املعلمون السمعي

م فقد ال  الذين مارسوا أو طبقوا هذه الطريقة أن النتائج العملية اليت توصتوا إليها ال ترقى إىل مستوى توقعا 

اكتسبوها خالل هذه الطريقة إىل مواقف حظوا أن املتعلمني يف أحيان كثرية يعجزون عن حتويل املهارات اليت

اتصالية خارج الصف.

كما وجدوا أن خربة الدراسة خالل إخراءات الطريقة جتربة مملة وغري مقنعة بالنسبة للمتعلمني.وفتح اهلو 

النظرى على مبادى طريقة السمعية الشفوية من التغيريات الىت طرأت على النظرية اللغوية األمريكية يف 

الستينيات من القرن العشرين على يد(تشو مسكي) الذي رفض مبادىء النظرية السلوكية يف تعليم اللغة

و خطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية هي:

إستماع التالميذ مثال إيل قصة أو حمادثة أو مجلة إفتتا حية من املعلم .1

ودة تتم السيطرة عليهاتردد بعض اجلمل اليت تشتمل علي الرتكيب اللغوية املقص.2

إستماع التميذات من املعلم مرة الثانية للقصة او احملادثة .3

ا.4 يطرح املعلم بعض السئلة املضوعة بدقة متناهية يستمع إليها من التميذات و يكروو

يبداء التميذات يف اإلجابة عن األسئلة بإستخدام اجلمل من القصة او احملادثة.5
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14اجلمل اليت تتضمن الرتكيب املستهدفة و بإستخدم مفردات اخريقول املعلم بكتابة بعض .6

. مهارة اإلستماعج

شريك احملادثة أو وسيلة مهارات االستماع هو القدرة على التخطيط وفهم الكلمة أو اجلملة اليت قاهلا

15معينة.

16ت تقبالمهارات االستماع، مبا يف ذلك قدرة الفهم، أو كما تسمى مهارا

عملية احلركية الستقبال وإرسال موجات صوتية إىل الدماغ، مث الدماغ يتفاعل مع نبضات االستماع هو 

الذي مث يرسل كال اآلليات املعرفية وفعالة سليمة. يف مراحل أعلى، هذه املهارة هي قادرة على إبالغ إعادة الفهم 

17.من خالل التحدث أو مهارات الكتابة

التكلم والقراءة والكتابة. عدااللغة  العربية مالتعليمساسيةمهارة اإلستماع هي هدف من األهدف األ

18هى تنبت و تتطور هناك.,اللغة العربية أصلها من البالد العربية يف املنطقة الشرقية الوسطى

خيلط بعض معلمياللغة بني مصطلحي السماع واالستماع، والزالة هذا االلتباس يقول رشدى طعيمة، 

ا مقصودا إنه عملية تعتمد على فسيو لو يقصد بالسماع جمرد است قبال األذن نبنبات من مصدر معني دون إعار

ا على التقاط هذه النبنبات الصوتية.أما االستماع فهو أعقد من ذلك ، إنه عملية يعطي فيها  جية األذن،وقدر 

هذا التوضيح شيء ال املستمع اهتماما خاصا وانتباحا مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات.إذن السماع وفق

يتعلمه اإلنسان،إمنامما يتعلمه اإلنسان هو اإلستماع.

23دكتور محمد علي صفحة  op.cit14

15 15 Acep herawan, medodologi pembelajaran bahasa arab ( bandung : remaja Rosdakarya, 2011) hlm
91

16 16 Sri uteri subyok-nababan, metodologi pengajaran bahasa (Jakarta: gramedia pustaka utama,
1993) hlm 150

17 Iskandarwassid dan dadangsunender, strategi pembelajaran bahasa (bandung : remaja rosda
karya, 2008) hlm 227-229

18 BAWANI.I tata bahasa arab (Surabaya, al hkhlas 1987) hlm 15
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مهارة االستماع هي تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة.لالستماع أمهية كبرية 

ا اإلنسان يف مراحل حياته األوىل باالخرين. عن طريقة  يكتسب املفرات، يف حياتنا، إنه الوسيتلة الين اتصل 

ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، ويتلقى األفكار واملفاهيم، وعن طريقة أيضا يكتسب املهارات األخرى اللغة، كال 

ماوقراءة و كتابة.إنالقدرة على متييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءتة او كتا بته. كما أن االستماع 

من أفكار أمر ال بد منه لضمان االستفادة منها، والتفا عل معها. بل اجليد ملا يلقى من معلومات أو يطرح

دده. إن األصم يتعرض يف حياته للكثري من األخطاء  إناإلستماع اجليد شرط حلماية اإلنسان من أخطار كثرية 

درك مصدرها، أو أنيحدد اجيا هها.اليت ال يستطيع أن ي

دى يستغرق يف اإلستماع ثالثة أمثال ما يستغر يف القراءة.  ولقد ثبت من أحباث كثرية أن الإلنسان العا

% من ساعات يقطته يف نشاط الفظى يتوزع عنده هذا النشاط بالنسب 70كما وجد أن الفرد الذى يستغرق 

% استماعا. كما صور 42% حديثا و 32% قراءة، و 15% من النشاط لفظى كتابة، و 11املئوية التالية:

مهارات اللغة من حيث ممارسة الفردهلا قائال: إن الفرد العادى(أو النمطى) يستمع إىل ما أحد اكتاب العالقة بني

يوازى كتابا كل يوم، ويتحد ما يوازى كتابا كل أسبوع، ويقرا ما يوازى كتابا كل شهر، ويكتب ما يوازى كتابا عام

هذا القران الكرمي قد أوىل هذه إن اإلستماع بذلك ميثل من حياتنا مكانة كبرية ومنزلة خاصة. من أجل 

املهارة ما تستحقه من أمهية حيث يقدمها اهللا عزوجل على البصر يف اآليات الىت يرد ذكر مها حما، إن السمع 

19والبصروالفؤاد أولئك كنا عنه مستوال.

ا بعض الدراسات اليت أجريت يف جمال تعليم اللغة العربية  بوصفها إن أهداف مهارة اإلستماع كما حدد

لغة ثانية أو أجنبية جاءت على النحو التاىل:

مهارة االستماع هي تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة..1

165صدار املعرفة،،، اللغة العربية والرتبية الدينيةوغريهاحسن ثحاتيوسف اخلمارى، 19
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فهم ما يلقى عليه من حديث باللغة الغربية، و بإيقاع طبيعي يف حدود املفردات الىت تعلمها.2

انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه.3

ر الرئيسيةالتقاط األفكا.4

التمتتز بني األفكار الرئيسية و الفكار اثانوية.5

تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها.6

تعرف التشديد والتنوين ومتييز مها صوتيا.7

إدلرلك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة.8

ادثه العادية.9 التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق  ا

بعة احلديث وإدراك ما بني جوانبة من عالقاتمتا.10

معرفة تقاليد اإلستماع وادابه.11

ة يف الصورة.12 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق و املتشا

إدراك أوجه  التشابه و الفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغته األوىل من أصوات.13

عوق ذلك قواعد تنظيم املعىناإلستماع اىل اللغة العربية وفهمها دون أن ي.14

إدرك مدى ما يف بعض جوانب احلديد من تناقض.15

التكيف مع ايقاع املتحث، فيلتقط بسرعة أفكار املسر عني يف احلديث ويتمهل مع املبطئني فيه.16

إدراك التغيريات يف املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة.17

راءالتقاط أوجه الشبه واالختالف بني اال.18

حتليل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه.19

استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات.20
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التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية.21

استحدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة، وإدراك أغراض املتحدث.22

و التنغيم العاديزإدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب.23

وميكن إمجال هذه األهداف اليت مت تفصيلها يف النقاط التالية:

التعرف على أصوات اللغة و التمييز بينها استماعا.أ

التعرف على مفرادت اللغة، والتمييز بينها استماعا.ب

التعرف على الرتاكيب اللغويةو التمييز بينها استماعا.ج

القدرة على فهم ما يستمع إليه.د

القدرة على التنبؤ بناء سيقال على ما قد قيل.ه

تقوم مهارة اإلستماع على مقومات شىت، منها ما هو لغوي نفسي، ومنها ما يتعلق مبعطيات املوقف 

التعليمي على النحو التايل"مير املستمع مبراحل متعاقبة يف سبيل حتقيق أهداف اإلستماع، ولكي يستطيع 

ذه املراحل  حىت تتحقق األهداف بنجاح فال بد أن يكون على علم بكلصو تيات اللغة للمستمع أن مير 

األجنبية، وقادرا على التعرف على الفروق بني األصواتاملتميزة، وملما مبا يكفي من قواعد النحو والصرف حلل 

املفردات الرموز الصوتية وعلى كفاؤة متكنة من تنظيم هذه األصوات يف جممو عات هلا معىن، وعلى علم مبعاين 

موعات هلا معىن، وعلى علم مبعاين املفردات اللغوية اليت تتكون من هذه  اللغوية اليت تتكون من هذه ا

موعات من األصوات،عند يتحقق اهلدف املرجو ويفهم املستمع حمتوى الرسالة بشرط أن خيلو املوقف من  ا

ضجة أثناء استيعايه لألفكار اليت يعرب عنها املتحدث.

لمفهوم العملىا. د
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لرتقيةطريقة السمعية الشفويةىفاتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع إن هذا البحث حبث جتريب 

كفصل جتريب. ".ب"السابع والفصل كفصل عادى "أ"السابعالفصل ىف لدى التميذاتمهارة االستماع

و اتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع املعلم ىف التعليم ينبغى أن يكون مطابقا خبطواتعرفة جناحملو 

، كما يلى:طريقة السمعية الشفوية

طريقة السمعية الشفويةفي الاتعلى الكلمبإستيالءلعب الخطوات لتطبيق .أ

إىل فرقنيالتالميذتقسيم .1

.التالميذتسمية الفرقة من املعلم أو من .2

القوقة متقربة بالسبورة او اللوحةأمساءكتابة .3

من  قبلالتالميذإختيار الغناء أو القراءة الىت مل يسمعه .4

كلمة من الغناء مث كتنب بشكت مفصلة15- 10إختيار .5

تعليق الكلمة على القرطا س.6

كل فرقة تقوم على السطر اما السبورة أوللوحة.7

لمة تدوير الغناء وكان النميذان على السطر يستمع الغناء و ال بد هلما أن يتسا بقا ألخذ الك.8

املعلقة عن السبورة اواللوحة 

رالفرفة باكثرالكلمة فهي الغائ.9

مثال إىل قصة أو حمادثة أو مجلة غفتتا حية من املعلمالتالميذإستماع .10

ه. اإلفتراض
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Ha اتالكلمبإستيالء علىلعب االستماع بني حتصيل التالميذ الدراسي باهناك مقارنة واضحة

تعليم.الىف هذا العباملعلممامل يستخدمو طريقة السمعية الشفويةىف

Ho بإستيالء علىلعب االستماع الدراسي التالميذليس هناك مقارنة واضحة  بني حتصيل

تعليم.الىف هذا العباملعلمو مامل يستخدمطريقة السمعية الشفويةىفاتالكلم


