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الفصل الثاني

اإلطار النظري

فعاليةمفهومأ.
فعالية هي أّكد على عالقة 1فعالية هي مصدر من فّعال وهي أمثلة املبالغة.

ا هي يف حصول إىل 2بني برنامج و حصول إىل هدف. ا فعالية التعليمية وز أل
هدف العمالية التعليمية أو يرد املعىن صحيح يف العملية وضعية.

طريقة السمعية الشفوية مفهومب. 

عربية من ملة يف تعليم اللغة العطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة اليت املست
طريقة السمعية و . 3والكالم والقرأة والكتابةاالستماعخالل ترتيب معني وهي 

والكالم وأيضااالستماعطريقة التدريس يف لغة األجنبية بإتقان مهارة هي الشفوية 
. 4ستخدام لغة األم يف شرحهااميكنها 
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السمعية الشفويةنشأة الطريقةت. 

ظهرت هذه الطريقة استجابه ألمرين مهمني يف مخسينات و ستينات هذا القرن, 
ومها : 

قيام عدد من عماء النفس و اللغويني بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوبه بالو .1
اليات املتحدة األمريكية. 

تطور و سائل االتصال بني الشتزب مما قرب املسافات بني أفرادها. و خلق .2
علم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها يف القراءة و إمنا أيضا احلاجة إىل ت

بعض. من الستخدامها يف االتضال املباشر بني األفراد بعضهم 

إىل اللغة مفهوما ووظيفة. مل تعد اللغة و ولقد أدى  ذلك إىل إعادة النظر 
وسيلة لالتصال الكتايب فقط أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب, بل أصبحت أداة

لتحققيق االتصال الششفهي. أوال مبهارتيه االستماع والكالم. يليه االتصاال الكتايب 
مبهارتيه القراءة والكتابة. ورتب على هذه النظرة إىل اللغة ويف ظل الظروف اجلديدة 

اللغة األجنبية مسيت بالطريقة السمعية الشفوية. مأن ظهرت طريقة حديثة لتعلي
ذا االصطالح و كثرة اخللط بني جزئية, استبدله بروكس أو نظرا لصعوبة نطق ه

audioباصطالح آخر هو  – lingual.5ليعين متاما ما يعنيه االصطالح السابق

ا إىل عدة نتائج شقت لو لقد انتهت الدراسات اليت قام ال غويون أخريا 
ويلخص لنا ف وطريقة. اهدأىثارها علأجنبية وتركت ألها إىل تعليم اللغات اتطريق

جدت يف تعليم اللغة األجنبية يف ضوء الدراسات اللغوية و هيم اليت اأهم املفسيلة بو 

ص )، 1989.( املغرب :الرباط، 1. ط.تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة. .. 15
133 -134
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ا جمموعة من العادات،اللغة كالم وليست كتابةألن يف علم يوأنه ينبغى أن ،وأ
ا فعالين ألاللغة ال  وليست ،علم عن اللغة, وأن اللغة هي ما ميارسه الناطقون 

بعض.من وأن اللغات تتباين بني بعضها ،بغى أن ميارسما يظن أنه ين

الشفوية لطريقة السمعية ااملباشرة معا, و هذه الطريقة رد فعل للطريقة تأيت 
الطريقة اللغوية. وكان إمسها أول ماظهرت طريقة الشفويةالات أخري مثل يمسم

ا إستخدم يف تعليم العسكورين األمركيني,  لغة الحيتاجونو أسلوب اجليش أل
سنة الاألجنبية إلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية 

1943.6

وانتشرت برامج اإلذاعة والتلفزون ،يف سنوات األخرية تزداد بني الدولو 
واتسعت املسرعات واملعونات الفنية وكثرت عملية التبادل الثقايف والعلم بني الدول 

م الوطنية. ولقد أدةمما أدى أسلوب زيادة إهتمام الناس بتعليم لغ ىأخرى غري لغا
ألجنبيةيا بأن يكون اإلنسان قادرا علي اإلتصال باللغة اااإلهتمام اجلديد املز 

دف إيل إتقان مهارة إيل صياغة مصطلح السمعي الشفوي ليطلق علي  طريقة 
ة والكتابة ثانيا. وملا وجد أن تعرب اءوالكالم أوال كأساس إلتقان مهارة القر االستماع

aural-oral تعبري مهري وغامض وصعب النطق إقرتاح مصطلحaudio-oral ليطلق
.7علي هذه الطريقة

كما يلي :ضات هذه الطريقةارت فإبرز إومن 

23، ص. 1976، أساليب تدريس اللغة العربية, اململكة العربية السعوديةحممد علي اخلويل, . 16
88. حممود كامل الناقة. نفس املرجع.  ص: 17
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أما الكتابة فهي متثيل جزئ للكالم. ولذلك جييب أن ينصب ،اللغة أساسا كالم.1
اإلهتمام يف تعليم اللغة األجنبية علي الكالم. 

ستماع, الكالم, االجييب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجيب تسلسل معني : .2
يقول مايستمع إلية مث يقرأأن قرأة والكتابة. وهذا يعين أن يستمع املتعلم المث 

ب اكتسا تماثل طريقة باللغة األجنبية كالمأو عما قرأ طريقة  ما قرأ ،ما قال
مسع إليه. مث يذهبحياكي مامث يبدألالطفل للغة األم. فهو يستمع األو 

الكتابة.ة مث اءليتعلم القر سةإيل املدر 
تكون العادات اللغوية عن طريقة تكتسب اللغة األجنبية هي ال أفضل طريقة .3

القواليب .ىاملرأن عل
إن املعلم حباجة إيل تعليم اللغة األجنبية وليس إيل تعليم عنها. وهذا يعين أنه .4

نطقها وال ينفعه أن يعرف قوانينها وحتليلها اللغوية.ى التمرين علىلإحباجة 
يف نظامها اللغوي, وال فائدة من املقارنات والتقابالت.يضةكل لغة فر .5
الرتمجة تضر تعليم اللغة األجنبية وال داعي الستخدامها..6
.أفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدريب.7

وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية هي : 

ةاألعراض يف تعليم اللغوي إستعاب املهارات األربعة متعادل.1
الكتابة.ة و اءقر المث الكالمستماع و االاخلطوات يف إلقاء تلك املهارات هي .2
ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة.3
عاب تلك اجلمل بالقاء التدريس البسيط يستاالطريقة املستخدمة يف .4
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وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية هي : 

ستماع التالميذ مثال إيل قصة بشيطة, أو حمادثة أو مجلة إفتتاحية من املعلم ا.1
كيب اللغوية املقصودة حيت ا تردد بعض اجلمل اليت تشتمل  علي الرت .2

تتم السيطرة عليها 
ستماع التالميذ من املعلم مرة الثانية للقصة أو احملادثةا.3
ة متناهية يستمع إليها من التالميذ يطرح املعلم بعض األسئلة املصوعة بدق.4

ا .ويكررو
يبداء التالميذ يف اإلجابة عن األسئلة سؤال بإستخدام اجلمل من القصة .5

أو احملادثة 
ستخدم باكيب املستهدفة و ا يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرت .6

.ىخر األفردات امل

مالمح الطريقة.ج

من املمكن أن نوجز مالمح الطريقة السمعية الشفوية تعليم العربية كلغة ثانية 
فيها يلي : 

ا جمموعة من الرموز الصوتية اليت ةتنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤدا.1 أ
تمع على داللتها بقصد االتصال بني بعضهم  ،     بعضمن يتعاف أفراد ا

طقني بالعربية الناليم العربية هو متكني غري ومن هنا فإن اهلدف األساسي يف تع
ا. من االتصال الفعايل بالناطقني 
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لرتتيب الطبيعي الكتساب األفراد هلا يف ملعلم يف تدريس املهارات اللغوية ليتبع ا.2
لغته األوىل. يكتسب اإلنسان لغته األوىل, كما نعلم, عن طريق االستماع إليها 

ا, مث يقرأ هذه أوال. مث تقليد احمليطني به يف الكالم, فينطق بعض كلما
الكلمات, وأخريا يكتبها. ومن مث جند أن ترتيب املهارت األربع يف هذه الطريقة 

يبدأ باالستماع مث الكالم وتأيت بعد مما القراءة وأخريا الكتابة.

ا ليست جمرد أشكال  تتبىن هذه الطريقة نظرة األنثروبولو جيني للثقاقة. إ
ا أسلوب احلياة اليت يعيشها قوم معينون يتكلمون لغة معينة. الفن أو  األدب إ

و من مث يصبح تدريس األمناط اثقافية العربية أمرا الزما من خالل تدريس اللغة 
ا. إنه من املمكن كما ترى هذه الطريقة تقدمي األمناط الثقافية من خالل ،ذا

يعي أن يدود احلوار حول موافق احلوار الذي يقدم يف كل درس. إن من الطب
احلياة العادية اليت يعيشها الناس مثل تناول الطعام, و أسلوب التحية, والسفر, 

حيث ،من أمناط ثقافية خمتلفة. و كذلك يف مواد القراءة املوسعةوالزواج وغريها
يقدم للدارس نصوص وموضوعات حول موافق ثقافية معينة.

السمعية الشفويةتقومي الطريقة.د

يف ضوء املالمح السابقة للطريقة السمعية الشفوية ميكن تسجيل املالحظات 
التالية : 

ا تويل االتصال بني .1 تنطلق هذا الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها. إ
الناس األ مهية الكربى يف تعليم لغات بعضهم للبعض. وال شك أن االهتمام 
تمع  مبهاريت االستماع والكالم يف تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع ظروف ا
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عددت حاجات الناس اإلنساين املعاصر حيث تقدمت و سائل املواصالت و ت
بعضهم لبعض وأصبح االتصال املباش بينهم أمرا ليس فقط يسريا وممكن 

التحقيق بل واجبا يف حاالت كثرية.
ستماع االة وهيإن الرتتيب الذى يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع.2

تفق مع الطريقة اليت يتعلم تاملهاراترتتيبفوالكالم والقراءة والكتابة. 
ا لغته األوىل. اإلنس ان 

تشبع هذه الطريقة كثريا من احلاجات النفسية عند الدارسني من حيث .3
ا يف وقت قصري متكن الدارس  متكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها. إ

أن يعرف نفسه لالخرين. 

األناشيده. 

خلق مت.جعلهالناس الذينأيضا و من حولناللعاملهي انعكاساملوسيقى
على الريح، وأمواج البحر، وهدير هدير.جداالطبيعية اجلميلةاملوسيقىمعالكون
طبيعةاملوسيقىتؤثر، وكيف وثبتجداالطبيعية اجلميلةهو املوسيقىاملطر و اجلبل،

اليت حيصل عليها الفردالصوتأن املوسيقى هيفهمآخرونويقول.احلياة البشرية
الشخص . موقعمناألذواق والثقافة و التاريخ ختتلف بناء على و 

ويعتقد خرباء أن التدريب على استخدام املوسيقى لتشكيل مسارات 
جديدة يف الدماغ وتوفر أكثر من جمرد عالقة سببية يف تطوير أجزاء معينة من 
الدماغ على املدى الطويل . املوسيقى الزناد الربط أكرب مما ميكن توفريه من قبل 

خرى على نصف الكرة املخية األيسر مع احلق واملناطق يف الدماغ احملفزات األ
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املسؤولة عن العاطفة والذاكرة. باستخدام املوسيقى كأداة ل حتقيق أقصى قدر من 
اإلمكانات البشرية سيكون جهدا كبريا . ألن املوسيقى قادرة على حتفيز و تشجيع 

ا أن تساعد على حت قيق األهداف يف الوظائف املشاركة يف األنشطة اليت من شأ
االجتماعية ، واللغة واحلركية. ويقال أيضا أن يكون خطيا كامبل أن االستماع إىل 
املوسيقى وقد تبني إلبطاء معدل ضربات القلب ، وموجات الدماغ تتحول إىل 
أنشطة التفكري العليا ، وخلق حالة عقلية إجيابية ، واسرتخاء ، واملثل األعلى تقبال 

للتعلم .

أحدث النظرية الرتبوية يقول ان الدماغ تعمل على النحو األمثل عند 
استخدام نصفي الكرة األرضية معا. وهذا ميكن أن ينظر إليه عندما يتعلم األطفال 
فقط باستخدام الدماغ قد غادر ملعاجلة عن وظيفة العلم، واألعمال التجارية 

من املفرتض أن يكون وظيفة والتعليم يف حني يتم تنشيط الدماغ األمين اليت ليس
التفكري، والشعور، والتعب والنعاس. هكذا أيضا أولئك الذين يستخدمون فقط 
الدماغ األمين جيري يقابله استخدام الدماغ األيسر، لذلك ميكن أن يكون هناك 
الكثري من الغناء، واحلديث أو الرسم لكن فقط القليل من املعرفة ميكن أن تذهب 

ة واحدة لدمج وظائف الدماغ األمين واأليسر اليت تستخدم عند إىل دماغه. طريق
حفظ دروس املوسيقى.

حنو منهجية التعرض موسيقية (التعلم عن طريق تعريض األطفال إىل 
املوسيقى) ، متت بدعم من الدراسات العلمية تكشف عن أن التعرض إىل 

ا تعزيز عملية التعلم يف أذهان األطفال. و  يدعم هذا أيضا من املوسيقى من شأ
قبل اخلرباء الذين يعتقدون أن املوسيقى (عزف املوسيقى أو االستماع) فإنه ميكن 
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توفري املواد الغذائية، والصوت لتحسني احلركة، واالستماع والتعبري لدى األطفال. 
م واإلبداع، فضال عن زيادة معدل  مع االطفال املوسيقية أيضا ميكن حتسني مهارا

ين.الذكاء املكا

التعلمأساليبوتشمل.التدريسكجهازقيمة للغايةهياملوسيقى اجليدة
إىل التعلماملوسيقى معجيمع بنيالفنطبقتلألطفالإىل املوسيقىالتعرض

، بورترديمنالبيانويدعم هذا.والتعليم العايلالتعليممستويات جديدة من
، كمدرس.والطالباملعلمنيتؤثر علىاملوسيقىينص على أنالذي.وآخرون

بيئة و ، للطالباحلالة النفسيةتغيري املزاج، و إلعداداملوسيقىميكننا استخدام 
أكثر من يف تذكرتعمل على حنو أفضلاملوسيقىالطالبيساعد.داعمةتعليمية 

باإلضافة .بوعي أو بغري وعيإماالتعلم،تعزيز و ، وجتديد، حتفزاملوسيقىذلك،
.املوسيقىحبمعظم الطالبفعلتإىل ذلك،

وعالوة على ذلك ، يعتقد اخلرباء أن هناك عالقة بني املوسيقى و النمو 
هذا التأثري ليس فقط يبدأ بعد الوالدة ، .البدين والنفسي للشخصية الشخص
استخدام املوسيقى للطالب الذين يتم قراءة .ولكن منذ الطفل ال يزال يف الرحم 

وضوع، تغين مسألة مهمة موضوع اجلملة ، وتلعب املوسيقى عند املعلومات أو امل
مناقشة الطالب حيث املوسيقى يبدو كبريا مثل صوت الطالب املطرودين ، و 

. العديد من الطرق األخرى اليت ميكن القيام به مع استخدام املوسيقى لتعلم
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وفقا ل اورتيز استخدام املوسيقى يف التعلم هو مفيد ل :

حتفيز األطفال على ممارسة .1
زيادة حساسية اجلسم .2
ت احلركية الكبريةمتكني منو املهارا.3
حتسني التنسيق .4
وير الثقة بالنفس واحرتام الذات تط.5
مبثابة حمفز لل ارجتال اخليال.6
حلفاظ على هيكل األنشطة العادية إدخال و ا.7
مبثابة مصدر السعادة والسرور.8
خيلق بيئة اخلاضعة للرقابة يف الكشف عن تشجيع العالقات االجتماعية و.9

.8الذات اليت ميكن أن تتحقق
، ودعم موسيقيةالدماغإىللهمقدمةيف كتابهمن جامعة هارفاردغاردنر

واحلركة من خالل املوسيقىالتحفيزمزيد منحيصل علىالطفلفكرة أنبقوة
لكثري منومرحيةإجيابيةأجواء جيلباملوسيقى.لهتكون ذكيةسوفالفن، وأكثر و 

يف عام .األمدطويلةللذاكرةالالزمةاحلواستكامل يسمح أيضا لل، فإنه الطبقات
املوسيقى اليتمشروع مستقبلاملرتبطةمعلمنيثالثة، وجدت 1992و 1972

التحصيل و ، العلوم (لغة أجنبيةمبا يف ذلك)اللغة والقراءة، و دروس املوسيقىتساعد
على ميكن أن تساعدمن املوسيقىنغمة و إيقاعوذلك ألن.عامبشكلالدراسي 

.9أطوليف فرتة زمنية، نظرا للمفاهيم جديدة التفكري املنطقي

8 . Sari, N.R.. Musik dan Kecerdasan Otak Bayi. Bogor : KH. Kharisma Buka Aksara. .2005
9 . Campbell, D. 2002. Efek Mozart Bagi Anak-Anak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
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و االستماعهو لغرض ليدّرب التالميذ تعليم األلعاب بسمع األناشيد 
تذّكر ألنه مسيقى أستطيع حيّيج أو املسيقى لرتقية حول الاألناشيد .األناشيديوّفق 
قبل الكشف اللغة الكتبة ، املسيقى .العصري و يساعد الرتقية احلول الّتذكرفكرة 

لينقد العلم و إخبار املهّم من أحد جيل هو أحدى الطريقة مّهم لقبالء القدمي و
إشرون الذ الرتّىب التعريف عشرة حىت New Guineaاجليل اآلخره . أحدما لتمل ىف 

ألف أمساء القبيلة بدون مساعدة الكلمات املكتوب عليه حبفظا مّر احلن. املثل الذ 
قريبا كثري بيننا الذ يدرس أجبد مّر الذّكاء املموسيقى . ( مثال : اللحن أ ، ب ، 

.ت ، ج . . . )
جييد حماوله الذ irvineىف of californiaمعّلم ىف اجلامعة 1993ىف الّسنة 

الظاهره يدّل إن اليستمع املسيق قدمي أستطع الرتقية اخلول التذّكر وترقية الذّكاء . 
. ألنه إنتخاب املسيقى الذ يف الظاهر the mozart effectهذا الثر عّرف مثل 

. ىف wolfgang amadeus mozartأستطع اترقية احلول اتذّكر هو اللحن الكتبه ل 
, التالميذ واجب أن يستمع مادام عشرة الّدقيقة . بعد يستمع اللحن هذه التجربة

mozart التالميذ يتبع جترب فّكرمذكور .spasial و احلاصل يرى إن النثهم
.mozart10يرتفع بعد يستمع الرقيم

فيما يلي :ألناشيداستخدام خطوات تعليم مهارة االستماع  باوأما 
تالميذللالعنوانمسار يبلغاملعلم 1 .
االستماعيف الطالببينما طلب منكمثال على ذلك،املعلمغنتمرة واحدة

2.إليها

10 .My Lwin, Adam Khoo, Kenneth Iyen, Caroline Sim, Cara Mengembangkan Berbagai Komponen
Kecerdasan, PT  Indeks : Jakarta, 2008, hal 135
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للطالب غنائيأغنيةكلمات أوإعطاءاملعلمني .3
حتاكيأغنيةقراءة الشعروالطالباملعلمطلب .4

ببطءالطالبكامل معغنائيأغنيةيغيناملعلمني .5
السرعة العاديةالغناء يفأكرراملعلمني والطالب .6

قيام يف دائرة و على الوقوفالطالبويطلب مناألغنية،ميكن الربهنةإذا.  7
املعلممنمع املثالاملعرض 

التدريسالتعلم يفكمواداألغاينمضمونشرح

و. مفهوم تعليم مهارة االستماع

مفهوم مهارة االستماع. 1

اليتالنافذةفهوالبشر،بنياالتصالأنشطةمنأساسينشاطاالستماع
بواسطتهايستقبلاليتاألداةوهوحوله،منالعاملعلىخالهلامناإلنسانيطل

يتحدث،فردهناكشفوي،اتصالموقفيفحيدثماولنتأملالشفوية.الرسالة
هذهفيرتجمآخرفردقبلهايستومجالً ألفاظاً فيهايستخدممعينة،قضيةيعرض

اللغةمعيستخدمقدحتدثهأثناءيفوالفردودالالت.معاينإىلواجلملاأللفاظ
السياقهذاضوءيفاملستمعوعلىرسالته،توصيليفايستعنيأخرى،إشارات

إليه.توصيلهااملتكلميريداليتالرسالةيفهمأن

بنيكبرية،عالقةاألخرىويةاللغواملهاراتاالستماعبنيوالعالقة
امؤداهاعالقةوالكالماالستماع مهارةإحدامهاكانتوإنصوتية.مهاراتأ
يتحدثموقفيتصوروال(الكالم)،إنتاجمهارةواألخرى(االستماع)استقبال
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والقراءةاالستماعوبنيرسالته،يستقبللهمستمعهناكوكانإالإنسان،فيه
والكتابةالكالمبنيفيهجيمعالذيالوقتيفاستقبالمهارتاماأمؤداهاعالقة
ما ذه العالقة أن املهارات اللغوية قسمان :إنتاج.مهارتاأ واملراد 

األول    : املهارات االستيعابية وهي السماع و القراءة

.11الثاين    : املهارات االبتكارية وهي احلديث والكتابة

والسبب يف هذا التقسيم اعتقاد املربني بأن هناك عوامل مشرتكة بني 
السماع والقراءة منها أن املتعلم ال خيتار املادة اللغوية اليت يستمع هلا أو يقرؤها، 
ومنها أنه يف موقف سليب نسبيا فيستجيب فيه ملا يسمعه أو يقرؤه، ومنها أيضا أن 

هم ما يسمع ويقرأ من تلك اليت يستخدمها املتعلم لديه حصيلة لغوية معينة على ف
يف احلديث والكتابة، وهناك شواهد كثرية تثبت صحة ذلك، فكل متعلم يستطيع 
أن يقرأ ويفهم ما يكتبه كبار األدباء، مثل توفيق احلاكم وطه حسني بلغتنا 

م  .  12القومية، ويندر منا من يستطيع أن يكتب أو يتحدث بأسلو

عمهارة فهم املسمو . 2

حيظى االستماع يف حياة األفراد بدور مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم 
ك إىل القدر الذي تنشده من التمكن من تالميذاللغة العربية قليل. وللوصول ب
جوانب هذه املهارة نقرتح أن :

)، 1989.( املغرب :الرباط، 1. ط.وأساليبهتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه . طعيمة، رشدي أمحد. 21
235ص.

يد العريب، صاحل. 22 . ( بريوت : مكتبة 1ط.. تعلم الغغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق. عبد ا
63) ص . 1981لبنان، 
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لدرس االستماع، وتوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه واهلدف تالميذك يئ .أ)
منه.

املادة بأسلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب؛ كالبطء يف قراءة املادة تعرض .ب)
املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات معقدة.

فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط باهلدف لتالميذ ناقش اي.جـ)
املوضوع. وتقّوم أداءهم للوقوف على مدى تقدمهم.

ثله يف ذلك مثل القراءة املكثفة، هناك استماع يسمى االستماع املكثف، م
على االستماع إىل بعض عناصر اللغة، كجزء تالميذويكون اهلدف منه تدريب ال

من برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف االستماع املكثف إىل تنمية القدرة على 
استيعاب حمتوى النص املسموع بصورة مباشرة. وهذا النوع من االستماع املكثف، 

أن جيري حتت إشراف املعلم مباشرة، وهو يف ذلك خمالف لالستماع املوسع.ال بد

يهدف االستماع املوسع، إىل إعادة االستماع إىل مواد سبق أن عرضت 
، ولكن تعرض اآلن يف صورة جديدة أو موقف جديد. كما أنه تالميذعلى ال

ا أو مل يألفها غري قادر على استيعاتلميذيتناول مفردات أو تراكيب ال يزال ال
بعد.

يضع املعلم الكفء يف حسبانه أن متكني طالبه من التفكري باللغة العربية 
(دون اللجوء إىل الرتمجة إىل اللغة األم أوًال). وهذا يعين ضرورة تنمية مهارة سرعة 
استيعاب الطالب ملا يسمعونه، دون تكرار. لذا فإن عامل السرعة يف طرح 

الذين بدؤوا تالميذبالسرعة املطلوبة، يفرق بني أولئك الالسؤال، وتلقي اإلجابة 
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يألفون التفكري باللغة العربية، وغريهم من الذي يلجؤون أوًال إىل التفكري باللغة 
األم، ومن مث ينتقلون إىل اللغة العربية . ومن هنا عليك قياس سرعة الفهم 

م، بسرعة ك، عن طريق طرح أسئلة عليهم، وتلقي تالميذوسهولته لدى  إجابا
توقِّت هلا.

ألن فهم النص املسموع يعد أصعب من فهم النص املقروء (املكتوب)، 
اإلجابة عن األسئلة -خاصة يف املستويات األول- تالميذلذا ال يتوقع من ال

إجابة كاملة؛ فقد يرتدد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا ميكنك أن 
ارات اليت تيسر هلم اإلجابة، ولكن ال تعطهم تزودهم ببعض التعليمات، أو اإلش

اإلجابة كاملة، وال تكرر هلم اجلمل، أو العبارات، أو احلوارات، إال إذا ما اتضح 
م عاجزون متاماً عن اإلجابة الصحيحة. لك أ

جماالت مهارات االستماع :. 3

تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة..أ)

تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها ..ب)

ة يف الصوت ..جـ) اورة يف النطق واملتشا التمييز بني األصوات ا

إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة الطالب .د)
األوىل من أصوات .

وبإيقاع طبيعي يف حدود املفردات فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية .ه)
املدروسة.
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انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه . .و)ـ

التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية ..ز)

تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتياً ..حـ)

متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات..ط)

13االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن..ي

خطوات تعليم مهارة االستماع.4

يقدم املعلم األخبار اليت نطقها يف نص مرتب ذي معىن..أ)

يستمعون إىل نص األخبار، مث يسأهلم املعلم من مضمون نص تالميذال.ب)
ل واجلواب فيما بينهم.السؤاتالميذاألخبار، مث يتبادل ال

ليتحدث أمام زمالئه عن نص األخبار مث يسأهلا إىل زمالئه تلميذيتقدم .جـ)
عن مضمون نص األخبار.

متقابلني على زواج مث يتبادلون السؤال واجلواب.تالميذيقف مجيع ال.د)

إىل جمموعتني مث يقف طالبان ممثل كل منهما جمموعته تالميذاليقسم املعلم .ه)
مث يتبادالن السؤال واجلواب.

)، 1989:الرباط، .( املغرب 1. ط.تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه. . طعيمة، رشدي أمحد23
159.-147ص.
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من السؤال واجلواب، ويف الدروس تالميذتتكرر هذه اخلطوات حىت يتمكن ال
التالية يقدم املعلم النص اآلخر  عينه مع شيئ من التوسيع واإلضافة. بعد استماع 

اطلب منهم قراءة نص فهم املسموع املوجود ،للنص, وحل مجيع التدريباتتالميذال
م بأنفسهم،ابيف آخر الكت .14وتصحيح إجابا

م العمليو املفهز.
مما سبق ذكره ىف طريقة السمعية الشفوية تشتمل يف إجراءات أتية :موافقا

تقدمي احلوار أو القرأة البسيطة والتالميذ يستمعون إىل احلوار أو القراءة بدون أ). 
لنظر إىل النص

مثل و حتفظ احلوار أو القرأة البسيطة بتقنقية متثيل قرأة املدرس كلمة فكلمة ب). 
موعة و حيفظون تلك الكلمات.  با

تقدمي القواليب املوجودة يف احلوار أو القرأة البسيطة وخاصة يف قرأة الصعوبة, جـ). 
ألن فيها موجودة تركيب أو تعبري خيتلف برتكيب لغة األم. يستخدم هذا 

ب التمرينبأسلو 
ا, التالميذ ميثلون احلوار الذي قد د).  متثيل احلوار أو القرأة البسيطة اليت مترو

حفظوا أمام الفصل متبادال
.تكون الكلمات األخري مناسبة بالقواليب اليت قد تعلمها التالميذه). 

مكة املكرمة ( . طرق تدريسه-مداخله- تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, أسس. الناقة، حممود كامل. 24
148-121) ص. 1985. : حقوق الطبع وإعادته خمفوظة جلامعة أم القرىجامعة أم القرى
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األناشيدإستخدام. ـح
وأما إستخدام األلعاب بسمع األناشيد: 

للطالب      مسار العنوانيبلغاملعلم 1 .

االستماعيف الطالببينما طلب منكمثال على ذلك،املعلمغنتمرة واحدة

2.إليها

للطالب غنائيأغنيةكلمات أوإعطاءاملعلمني .3

حتاكيأغنيةقراءة الشعروالطالباملعلمطلب .4

ببطءالطالبكامل معغنائيأغنيةيغيناملعلمني .5

السرعة العاديةالغناء يفأكرراملعلمني والطالب .6

قيام يف دائرة و على الوقوفالطالبويطلب مناألغنية،ميكن الربهنةإذا.  7

املعلممنمع املثالاملعرض 

التدريسالتعلم يفكمواداألغاينمضمونشرح .8

الدراسات السابقةط.
تطبيق الطريقة السمعية تنفيذالرسلة حتت املوضوع "2011إرسال أمني ، .أ

الشفوية لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية 

ترقيةرياو" من حتليل البيانات أن اخلالصة موجودة هناك -مبعهد املنورة باكنربو
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بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ تنفيذيعلمون

أكرب من TOرياو ، ألن -الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنربو

Tabel T وهذه مبعىن الفرضية البدائلة مقبولة و 2,76% : 1و 2,05% : 5ىف درجة

-%56(جيد) ألن ىف درجة % 84,79الفرضية الصفرية مردودة . واملالحظة نيل 

85.%

تطبيق الطريقة السمعية الشفوية تنفيذالرسلة حتت املوضوع "2013رولياين ، .ب

بوسيلة الشريط لرتقية مهارة الكالم لدى طالبات الصف الثاىن ىف املدرسة 

الثانوية مبعهد الدينية فرتى باكنبارو".  من حتليل البيانات أن اخلالصة موجودة 

بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم تنفيذ يعلمونرقية تهناك 

لدى التالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية مبعهد الدينية فرتى باكنبارو أن 

TO أكرب منTabel T وهذه مبعىن الفرضية 2,76% : 1و 2,05% : 5ىف درجة

% (جيد) ألن 68,33البدائلة مقبولة و الفرضية الصفرية مردودة . واملالحظة نيل 

%.85-%56ىف درجة 
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9،1جدول 

رسوم الدراسات السابقة  

نتائج البحثالموضوعالباحثرقم

2011إرسال أمني , 1

تطبيق الطريقة السمعية تنفيذ
كالم الشفوية لرتقية مهارة ال

لدى التالميد الصف الثاىن 
ة الثانوية مبعهد ىف املدرس

رياو-النورة باكنربو

من حتليل البيانات أن 
هناك اخلالصة موجودة 

ترقية يعلمون تنفيذ 
الطريقة السمعية الشفوية 
لرتقية مهارة الكالم لدى 
التالميذ الصف الثىن ىف 

املدرسة الثانوية مبعهد 
رياو, -املنورة باكنربو

أكرب من TOألن
Tabel T 5ىف درجة %

% : 1و 2,05: 
وهذه مبعىن 2,76

بدائلة مقبولة الفرضية ال
والفرضية الصفرية 

مردودة . واملالحظة نيل 
% (جيد) ألن 84,79
-%65يف درجة 

80 . %
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2013رولياني ,2

تطبيق الطريقة السمعية تنفيذ
الشفوية بوسيلة الشريط 

لدى لرتقية مهارة الكالم 
طالبات الصف الثاىن ىف 

املدرسة الثانوية مبعهد الدينية 
فرتى باكنبارو

من حتليل البيانات أن 
اخلالصة موجودة هناك 

ترقية يعلمون تنفيذ 
الطريقة السمعية الشفوية 
لرتقية مهارة الكالم لدى 
التالميذ الصف الثىن ىف 

املدرسة الثانوية مبعهد 
الدينية فرتىباكنربو,أن 

TO من أكربTabel T

% : 5ىف درجة 
% : 1و 2,05
وهذه مبعىن 2,76

الفرضية البدائلة مقبولة 
والفرضية الصفرية 

مردودة . واملالحظة نيل 
% (جيد) ألن 68,33
-%65يف درجة 

80%


