
الفصل الثانى

ىالنظريات والمفهوم العمل

مفهوم النظري.1

تعريف اإلستراتيحية.أ

به املدّرس والتالميذ حلصول على أهداف التعليم فعالية قيامالذيالتعليماإلسرتاتيجية هي نشاط

او املفاهيمالنظري األساسيفتزالاالسرتاتيجيةهذهيعين أنالتخطيطمفهوماسرتاتيجية تعليمية هي1وكفاءة.

التعلم.تنفيذاختاذهايفجيباليتالقراراتيعن

املدرس يفمنالعملهياالسرتاتيجيةهذهأنكتابه اساسيات عملية التعلم،قال نانا سوجنا يف

والتقييم من اجل التأثري على وادوات،واساليب،ومواد،مثل اهداف،التعليمية،املتغرياتاستخدام بعض

االهداف احملددة.التالميذ حلصول

اكثر التعليم بطريقة معينة الذيتنفيذهي عمل الواقع من املدرس أو ممارسة املدرس يفاالسرتاتيجية

.التعليمعمليةيفاملدرسمستخدمةأوالتكتيكاتسياسيةهياسرتاتيجيةفعالية وكفاءة. وبعبارةأخرى،

اينبغياليتاألشياءمناننوعهناك خطةهيالتعلماملذكورة. أوال،اسرتاتيجيةاملفاهيممنمراعا

صياغةيعينوهذا.التعلميفالقوةاونقاطاملواردمنواستفادةأساليباستخداميفاألنشطة)،منالعمل(سلسلة

حمددة. ترمي حلصول أهدافاسرتاتيجيةالثانية،.العملإىليأتىملالعملإعدادخطةلعمليةجديدةاسرتاتيجية

واستفادة املرافقالتعلم،صياغة خطواتلذلك،.األهدافحتقيقهياالسرتاتيجيةالقراراتمجيعاجتاهيفيعين

التعلم كلهم الستعداد يف حصول اهداف التعلم.ومصادر

1Wina Senjaya. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Penؤdidikan. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group ,2007



إستحدم املدرس اإلسرتاتيجية املتنوعة لرتقية مهارة اإلستماع، ولكن من قبله أحسن إذا املدارس يهتمون 

يف تعليم اللغة العربية. ومن املبادي املهمة اليت جييب أن تكون واضحة لدينا هي أن اإلسرتاتيجية تتحدد املبادي 

دائما يف ضوء األهداف, أى إن أهداف حتديد تعليم اللغة العربية هو الذي حتدد اإلسرتاتيجية اليت تتناسب 

تدريسه, ونظام الدرس الذي يقدمه نظرا . وحتقيق هذه, و من مث فتحديد املدرس ألهدفه هو الذي حيدد طريقة 

إستخدام اإلسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية ال بد للمدرس أن خيتار اإلسرتاتيجية التعليمية املناسبة يف حصول 

أهداف التعليم. كما قالت روستية"جيب على املدرس ان يستخدم اإلسرتاتيجية حىت حصل اهلدف املطلوب".

سمفهوم طريقة التدري.ب

الطريقة كل ما تضمنه عملية التدريس سواء كانت تدريس علوم أو رياضيات أم موسيقي. فالتدريس كله 

سواء أكانت جيدا أم رديا جيب أن يتضمن بعض أنواع اإلختيار واإلنتفاء وبعض أنواع التنظيموبعض وسائل 

لك فعلينا أن خنتار ما اذنية و اإلنساوأساليب الغرض. فمن املستحيل أن تقوم بتدريس كل ما يف ميدان املغرف 

. 2نرغب يف تدريسه

ا املعلم يف تدريسه لكي ينبغي إىل أهداف التعليميه أو  طريقة التدريس أساليب وتقنقيات اليت تستخدم 

ميلك التالميذ املدارس يستخدمون الطرق املتنوعة لرتقية مهارة اللغوية, ولكن من قبله أحسن إذا املدارس يهتمون 

املبادي يف تعليم اللغة العربية. ومن املبادي املهمة اليت جييب أن تكون واضحة لدينا هي أن الطريقة واألساليب 

تتحدد دائما يف ضوء األهداف, أى إن أهداف حتديد تعليم اللغة العربية هو الذي حيدد الطرق واألساليب اليت 

الذي حيدد طريقة تدريسه, ونظام الدرس الذي يقدمه تتناسب وحتقيق هذه, و من مث فتحديد املدرس ألهدفه هو 

3نظرا

45الناقي, تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخري. صفحة : محمود كامل 2
52محمود كامل الناقي, لوف جیت. صفحة : 3



ال .الطريقة هي واحدة من أهم مكونات وأيضا حتديد ما إذا كان أو مل يتم التوصل لغرض التدريس

اليت ميكن ةريقالط.شيء لذلك من التعليم والتعلم األنشطة اليت ال تستخدم الطريقة، خصا يف تعلم اللغة العربية

ترمجطريقة النحوية، الطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، :استخدامها يف تعلم قواعد اللغة العربية حتدثللمعلمني 

.وطريقة صوت لساين، والطاريق التواصل، والطاريق الكهربائية

وميكن استخدام هذه االلطاريق يف اللغة العربية املختلفة يف التعليم والتعلم. وينبغي التخطيط لتحديد 

لتدريس املستخدمة من قبل املعلمني يف التدريس قبل أنتدرس والصوديوم نسبة االمتصاص من املالبس، طرق ا

ولكن جيب ان يكون من خالل اختيارذات الصلة للغرض، والدولة من الطالب، واملوضوع، والوضع، 

.واملرافق،واملعلمني، وإيالء اهتمام خاص ملزايا وعيوب طريقة

.دم املعلمون متنوعة طرق التدريس يف ذلك الوقت من عملية التعلم حيدثوبالتايل، جيب أن يستخ

وبالتايل، فمن الضروري جدا مهارات املعلمني يف استخدام الطاريق التدريس املتنوعة وليس االستثناء يف عملية 

لديهاموطن ويتفقهذا مع أن كشف عنهانانا سوجنا: على ما يلي: جيب استخدام أي طريقة .تعلم اللغة العربية

والضعف، حبيث تكون عملية التعلم ميكن أن تعمل بشكل جيد، وتناوبتأنواع خمتلفة من طرق التدريس أو جنبا 

.4إىل جنب مع بعضها البعض

طريقة السمعية الشفويةمفهوم.ج

ملة يف تعليم اللغة العربية من خالل ترتيب معني وهيعالطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة اليت املست

. الطريقة السمعية الشفوية طريقةالتدريس يف لغة األجنبية بإتقان مهارة 5اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة

. 6اإلستماع والكالم وأيضا ميكنها إستخدام لغة األم يف سرحها

4 Nana Sudjana,Op.Cot, h. 76
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ة جائت هذه الطريقة رد فعل للطريقة املباشرة معا, وللطريقة السمعية والشفوية مسمبات أخري مثل طريق

ا إستخدمت يف تعليمية العسكورين  الشفوية والطريقة اللغوية. وكان إمسها أول ماظهرت أسلوب اجليش أل

19437األمركيني, حيتاجون لغة األجنبية إلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب العاملية الثانية يف سنة 

والتلفزون واتسعت املسرعات واملعونات يف سنوات األخرية تزداد بني الدول, وانتشرت برامج اإلذاعة 

أخرى غري ةوب زيادة إهتمام الناس بتعليم لغالفنية وكثرت عملية التبادل الثقايف والعلم بني الدول مما أدى أسل

م الوطنية. ولقد أد اإلهتمام اجلديد املزياد بأن يكون اإلنسان قادرا علي اإلتصال باللغة األجنبية إيل ى لغا

دف إيل إتقان مهارة اإلستماع والكالم أوال كأساس صياغة مصطلح السمعي الشفوي ليطلق علي طريقة 

تعبري مهري وغامض وصعب النطق إقرتاح aural-oralإلتقان مهارة القرأة والكتابة ثانيا. وملا وجد أن تعرب 

. 8ليطلق علي هذه الطريقةaudio-oralمصطلح 

لي :ما ي9ومن إبرز إقرتضات هذه الطريقة

كالم, أما الكتابة فهي متثيل جزئ للكالم. ولذلك جييب أن ينصب اإلهتمام يف تعليم الاللغة أساس.1

اللغة األجنبية علي الكالم. 

قرأة والكتابة. وهذا الستماع, الكالم, مث اإلة األجنبية مبوجيب تسلسل معني : جييب أن يسري تعليم اللغ.2

مث يقرأما قال, ما قرأ أو عما قرأ طريقة تكلم اللغة همايستمع إلياملتعلم اوالمث يقول يعين أن يستمع 

حياكي ماستمع إليه. مث يذهب مث يبدأسب الطفل للغة األم. فهو يستمع أوالاألجنبية متاثل طريقة إكتا

ة ليتعلم القرأة مث الكتابة.ساملدر إىل

طريقة املرأن علي القواليبأفضل طريقة إلكتسب اللغة األجنبية هي تكون العادات اللغوية عن .3

23العربیة, صفحة دكتور محمد علي الخولي, أسالیب تدریس اللغة 7
88محمود كامل الناقي. لوف جیت, صفحة: 8
23دكتور محمد علي الخولي, أسالیب تدریس اللغة العربیة, صفحة 9



تعليم عنها. وهذا يعين أنه حباجة أيل التمرين علي تعليم اللغة األجنبية وليس إىلإن املعلم حباجة إىل.4

نطقها وال ينفعه أن يعرف قوانينها وحتليلها اللغوية.

كل لغة فريضةيف نظامها اللغوي, وال فائدة من املقارنات والتقابالت..5

تعليم اللغة األجنبية وال داعي الستخدامها.الرتمجة تضر .6

أفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلي املدرب.7

وأما خصائص الطريقة السمعية الشفوية هي : 

األعراض يف تعليم اللغوي إستعاب املهارات األربعة متعادلة.1

كتابةمث القرأة وم كالالستماع و اإلطوات يف إلقاء تلك املهارات هي اخل.2

ألفيا صيغ اجلملة األعجمية مباشرة.3

الطريقة املستخدمة يف إستعاب تلك اجلمل بالقاء التدريسات البسيطة .4

وخطوات التعليم بالطريقة السمعية الشفوية هي : 

مثال إيل قصة بشيطة, أو حمادثة أو مجلة إفتتاحية من املعلم طالبإستمع ال.1

للغوية املقصودة حيت تتم السيطرة عليها تردد بعض اجلمل اليت تشتمل  علي الرتكيب ا.2

من املعلم مرة الثانية للقصة أو احملادثةطالبإستمع ال.3

ا.4 يطرح املعلم بعض األسئلة املصوعة بدقة متناهية يستمع إليها من التالميذ ويكررو

ستخدام اجلمل من القصة أو احملادثة ايذ يف اإلجابة عن األسئلة سؤال بيبداء التالم.5

يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرتكيب املستهدفة و بإستخدم مفردات أخر.6

األسرار المتصلصللعبةمفهوم .د



7- 6جمموعتني، كل جمموعة تتكون من لعبة اللغة تتكون منهياألسرار املتصلصيللعبة

لتعزيز جمموعة،كلاألمامي منقدمت للطالب يف اجلزء واملعلمني يهمس املفردات أو اجلمل اليت ,طالب

موعة احلقيقة هيحىتالطالب وراءه مهست يتعلموسوفاللعبة،هذهيفاوالفوز أسرعطالب آخر،ا

ودقةالدقةإىلاالنتباهدفعنفسهالوقتويفاآلخرين،مناملعلوماتالتقاطيفسرعةالطالب

10.و غريهالتعجب،واألخباراجلملة،إمااألمر،مجلأومجلةكلمة،عبارةاملعلوماتتكونأناملعلومات،ميكن

املستخدمةاألداةأنحنييفاالستماع،يف مهارة الطالبهوتدريباللعبةهذهمنما الغرضأو 

للطالب.املعلمقبلمنمهسقصريةرسالة–أورسالةاملسلسلباهلمساجلملةهياللعبةيف

:يلىكمالاألسرار املتصلصلعبةخطوات التعليم ب

طالب7- 6منتتكونجمموعةجمموعات،كلأوثالثجمموعتنيإىلالطالبجعل.1

شكليفأوالعباراتالكلماتبعضاملعلمالظهر،مهستوالسريمستقيمالوقوفعلىالطالبتعيني.2

. وراءهاصطفالذياملقبلصديقإىلالطالبواهلمسجمموعة،كلمنطالبزعيمرسالةإىل

أوالسبورةاحلائطعلىالرسالةمبضمونعلمااإلحاطةينبغياهلمسايةالطالبمعظمحصلتو 

صحيح،أسرعبشكلالرسالةالتقاطمنمتكنالذيالفريقوحتديدجمموعةكلمقارنةنتائجاملدرس .3

موعةأبطأحنييف.صحيحبشكلئزاهوالفالرسائلوكتابةجمموعة 11.يعاقباألخطاءوالكثريمنا

االستماعمفهومه.  

10M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 2013. H.51.
11M. Khalilullah.Ibid. h.58



موعة من األصوات الواردة ىف املفردات, أستماع اإل لمة و اجلملة هلا معىن املرتبطة بكهو عملية استقبال ا

, نعم. الوىل انه يفهم (bearing)ستماع, ولو عند بعض الدائرة بفهم بسمع السابقة ىف املوضوع معني. اإل

12باستماع مع عدم الربءة من املوضوع.

صلى. وبني ذالك, اذا السمعية, لصعوبة غى جتليب ناطق أستماع بوسائلعام, يواصل تعلم اإلبشكل 

ستماع, ليكون أصليا, يوجد فرق اللهجة باللغة األصلية. يقصد اإلفعل املعلم بنفسه مباشرة وهو ليس عربيا 

ا. ىف تطوير هذه  ا و يتلفظو ينظر إىل جانب الفهم و االسرتاجتية الوىلالطالب يستمعون االصوات فبقلدو

13و لسانا.إعادة البني شفهيا كان أ

بعض وسائل التعلم الىت ميكن استخدامها ىف مواد االستماع, منها : 

القرص.1

لعبة اللغة.2

كاسيت ( املسجل ).3

14اللغةمعمل.4

مذياع.5

متثيل.6

ن يقدمها املعلم ىف التعلم :عديدة الىت ميكن أماع, يوجد مرحل ستىف اإل

مرحلة الفهم املتوسط. 3مرحلة التعرف.1

15. مرحلة املتقدم4مرحلة الفهم األوىل    .2

12M. Khalilullah, Ibid.h. 41
13Imam Makruf, StrategiPembelajaranBahasa Arab Aktif, Semarang: Need’s Press, 2009, h. 133
14Ibid, h. 100



ىل ما هو املراد.التعلم لكون غرض التعلم يتوجه إن يفعلها املعلم ىفيلزم تلك األربع, أ

الدراسة سائل اللعبة اللغة الىت تتواصل املعلومات.لعاب ىف هذه يقصد املؤلف با األ

ا يسر املعلم املعلومات إىل أحد الطالب وبواصلها إما أ ىل صاحبه جبانبهالشكل من هذه اللعبة, أ

م ىف إ 16نتهاء, يوضع املعلم امللومات.يسمعها كل الطالب املعلومات من أسرار أصحا

الدراسات السابقة.ز

الرسلة حتت املوضوع " 2011الدراسات السابقةيعىن ما قامت به إرسال أمني وجد الباحث حبثا عن 

فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لرتقية مهارة الكالم لدى التالميذ الصف الثاىن يف املدرسة الثانوية مبعهد 

رتقية مهارة الكالم لدى التالميذ املنورة باكنبارو. وأما أهداف حبثه ملعرفة فعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية ل

وهذا خمتلف جيد". %. "78,5مرحلة عالية الصف الثاىن يف املدرسة الثانوية مبعهد املنورة باكنبارو. نتيجته يف

األسرار املتصلصيل لرتقية مهارة لعبةسرتاتيجية بفعالية تطبيق الطريقة السمعية الشفوية "مبا قام به الباحث يعىن 

."اإلستماع ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب الصف الثاين ىف املدرسة الثانوية مبعهد الشهر الدنّية كمبار كريي

لىمفهوم العم.3

هذا البحث يتكون من متغريان فهما:

جمموعتني،  لعبة اللغة اليت تتكون من ستخدام اإلسترياتيجية ، يعىن اتيجية لعبة األسرار املتصلصلاإلسرتا.أ

قدمت للطالب يف يهمس املفردات أو اجلمل اليت واملعلم,طالب7-6كل جمموعة تتكون من 

.جمموعةكلاجلزء األمامي من

.ستخدام اإلسترياتيجية لعبة األسرار املتصلصلمتغرية املقيد متأثر باة اإلستماعمهار .ب

15AcepHermawan, Loc,Cit.,, h. 131-134
16Ibid, h. 135



بسرتاتيجية لعبة السمعية الشفوية املعلم ىف التعليم ينبغى أن يكون مطابقا خبطوات الطريقةعرفة جناحملو 

األسرار املتصلصل ، كما يلى: 

.سرتاتيجية لعبة األسرار املتصلصلبخطوات طريقة السمعية الشفوية 

املقدمة و األهداف وفوائد الدرس.درسيقدم امل.1

باملواد الدرساملدرس كل أدوات التعلم وفقاإستعد.2

مثال إيل قصة بشيطة, أو حمادثة أو مجلة إفتتاحية من املعلم طالبإستمع ال.3

تردد بعض اجلمل اليت تشتمل  علي الرتكيب اللغوية املقصودة حيت تتم السيطرة عليها .4

من املعلم مرة الثانية للقصة أو احملادثةطالبإستمع ال.5

ايطرح املعلم بعض األسئلة املصوعة .6 بدقة متناهية يستمع إليها من التالميذ ويكررو

ستخدام اجلمل من القصة أو احملادثة ايذ يف اإلجابة عن األسئلة سؤال بيبداء التالم.7

يقوم املعلم بكتابة بعض اجلمل اليت تتضمن الرتكيب املستهدفة و بإستخدم مفردات أخر.8

الطالب.7-6من تتكونجمموعةجمموعات،كلأوثالثجمموعتنيإىلالطالبجعل.9

الكلماتبعضاملعلمالظهر،مهستوالسريمستقيمالوقوفعلىالطالبتعيني.10

إىلالطالبواهلمسجمموعة،كلمنطالبزعيمرسالةإىلشكليفأوالعبارات

ينبغيايةاهلمسالطالبمعظمحصلتو وراءه.اصطفالذياملقبلصديق

السبورة.أواحلائطعلىالرسالةمبضمونعلمااإلحاطة

بشكلالرسالةالتقاطمنمتكنالذيوحتديدالفريقجمموعةكلنتائجاملدرس مقارنة.11

موعةحنيصحيح. يفبشكلهوالفائزالرسائلوكتابةجمموعةصحيح،أسرع أبطأا

يعاقب.األخطاءوالكثريمن



يراجع املدرس و التالميذ الدرس.12

17.ختتم املدرس الدرس بااللغة العربية.13

من هذه الدالئل:استماع الطالب مذيدة ما قدرةأ

يستحب الطالب كل حمدثة سرعة ىف اللغة العربية الذى يوصله املعلم.أ

ن يكتب ىف اللغة العربية صحيحا موافقا ملا يوصله املعلميستطيع الطالب أ.ب

املعلميستجب الطالب السؤل بشكل اللسان الذي يعطيه .ج

.18الطالب أن جييب السؤل بشكل اخلطيستطيع.د

17. M. Khalilullah,Ibid . h.58

18Acephermawan .metode pembelajaran bahasa arab.PT Remaja Rosdakarya,Bandung.2011. hlm 244-245


