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لباب الثانىا

دراسة نظريات

المفهوم النظري.أ

تعليم مهارة الكالم.1

مفهوم المهارة)أ

وهي:خصائصمخسلمهارةلإن 

.معينة(process)أو عملية (action)القدرة على أداء عمل )1

العقليةياتكأوالسلو اإلستجاباتمنخليطمنعادةاملهارةنتتكو )2

.)اجلسمانية(يةكواحلر واإلجتماعية

تكونإذأو املعلمات (knowledge)املعرفةعلىاملهارياألداءيتأسس)3

.األداءهذامنعنهالغىنجزءاأواملعلوماتاملعرفة

أو (training)التدريبعمليةخاللمنوحيسنللفرداملهارياألداءينمي)4

.(practice)املمارسة 

يفوالسرعةبهالقياميفالدقةمعياريمنلكلعادةاملهارياألداءتقييميتم)5

1ا.معاإلجناز

6- 4، ص: 2006، 3القاهرة : عامل الكتب، الطبعة: مهارات التدريس رؤية ىف تنفيذ التدريس،حسن حسني زيتون، 1
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مفهوم الكالم)ب

ا أاملعروفومن. غريهمعمعاملةيفاإلنسانيستعملهاماثركأالكالم

ذلكومايقتضيهواالجتماعيةاملاديةاحلياةمبطالبالوفاءعلىالناستساعدوسيلة

2،مفيدغريأومفيدابهمايتكلملكلاسمهواللغوينيعندالكالمبأناالتصالمن

لغويانظاممثللحديثمضمونامثللتكلمدافعتضمنتيةكإدارا عمليةعنعبارةأو

.الكالمشكليفواملضمونالدافعبواسطة

. الشفويوالتعبرياحملادثةاومهنيأساسينينوعالكالمهارةملأناملعروفومن

عنالتعبريفهوالشفويالتعبريوأمااملقعدة،االتصاليةاملواقفيفالكالمهياحملادثةو 

الكالمف. بإعدادهايعدو يقومموضوعاتيفباملناظرةأوبالسدرأوبالوصفالنفس

عنهيعربالذيبالنفسالقائماملعىن: هوو املفيدةاألصوات: عنعبارةاللغةأصليف

3.كالمنفسيفيقالو بألفاظ

عناصر الكالم)ج

وفق عملية سهلة بل البد هلا من عناصر تتحققليست عملية الكالم

4:اخلطوات املعروفة

30ص: مرععى،سليمان: سنغافورةألفية،علىعقيلابنشرحمالك،بناهللاعبدحممدالدينالمج2
806، ص: 2، ج: 2004مطبعة مصر: القاهرة، املعجم الوسيط،إبراهيم مصطفي وعبد السالم حممد هارون، 3
جاكرتا : قسم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة شريف هداية خمتصر طرق تدريس اللغة العربية لطالب املدارس واملعاهد بإندونبسيا،د. هدايات، 4

78م، ص: 1986اهللا اإلسالمية احلكومية، 
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تقديره يكون فإذا أسيء،مع تقدير أمهية هذا الدافعوجود دافع الكالم،)1

يستثارون بسهولة ان األشخاص الذينكمن هناك  و التحدث بال قيمة، 

فاشلني وغري حمبوبني يف جمتمعهم، فيندفعون يف الكالم بدون ضابط أشخاص

الرد على اآلخرين، كان هناك دافع قوي  كاليتحدثون إذا  بعكس أولئك الذين

تربية االنفعال.أو

كون مرحلة توقد يكون التفكري يف حد ذاته دافع للحديث، وقدالتفكير،)2

التحدث، وينبغي أن يكون تالية لالستثارة، إذ يفكر اإلنسان قبل أن يبدأ يف

مهمته األساسية تقدير املواقف ورطب وتكون تلقائيا وسريعا وغري ملحوظ،

.بعضها ببعضاملعاين

املمكن الفصل وليس منالجمل والعبارات التي من شأنها نقل األفكار،)3

التفكري يتم باللغة ومن خالهلا، بني مرحلة الصياغة اللغوية والتفكري ألن

ا وتكون مهمة املتحدث تنقيح بتعديلها املادة اللغوية قبل أن يتم التحدث 

ان من واجبكذلك بسرعة فائقة وغري ملخوطة من هنا  وحتسينها، ويتم

ينظموا أفكارهم وحيسنوا م على أّال يتحدثوا إّال بعد أنطالاملربني أن يعودوا 

صياغتها.

عملية وهو عنصر هام حيث يبدو اخلطوة األهم يفاألداء الصوتي،)4

.التحدث
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أهمية مهارة الكالم)د

اإلنسان. على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياةإن القدرة 

الناس. والكالم يف اللغة ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء حاجته، وتدعيهم ملكانته بني

ت هيانكوية. وإن  غايات الدراسة اللغالثانية من املهارة األساسية اليت متثل غاية من

شتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف بداية ولقد اوسيلة االتصال مع اآلخرين.نفسها

القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل االتصال،النصف الثاين من هذا

والتحرك الواسع من بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال الشفهي. بني الناس 

5.إىل إعادة النظر يف طرق التعليم اللغة الثانية

تدريس مهارة الكالماألهداف من )ه

البعيد من تعليم أول ما ينبغي أن يهتم به املدرس ومصمم املنهج هو اهلدف

والطريق تتجدد بتجديد اهلدف، اللغة األجنبية، ألن الكالم من خطة املادة اللغوية

مدارس بإندونيسيا.فأي هدف يصلح لتعليم اللغة العربية يف

الكالم والتدريب غوية منها ضروري ممارسالسبيل لتزيد الدارسني باملهارات اللو 

ا منذ نا الوقت كدر أبداية األمر، وإذا به على الذي يتعلم اللغة من أجل أن يتحدث 

بداية. الفعلينا أن نتعرف على أهداف تعليمه يف املناسب للبدء يف تعليم الكالم

الكالم وميكن أن نعرض ألمهها مايلي:عامة لتعليمالهداف األوهناك 

ا مناهجه وأساليبه، تعليم العرية لغرشد أمحد طعيمة، 5 1م، ص: 1989-ه 1310والعلوم والثقافة، املنظمة اإلسالمية للرتبيةري الناطقني 
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.صوات العربيةق الصحيح لألطالنبالطالبأن ينطق )1

أن ينتاج الطالب األصوات املتقاربة خمرجا والتفريق بينها.)2

.والتفريق بينها يف احلديثالطويلةو ات القصريةكاحلر ينتاج الطالب أن )3

أن يستخدم الطالب منط التنغيم املناسبة يف احلديث.)4

يف وحدة فكرية تامة يف خمتلف بلغة مفهومة الطالب عن نفسهم أن يعرب)5

املواقف مثل: طلب الطعام، السؤال عن الوقت، تعريفة عن نفسهم وباآلخرين 

.وهلم جرا

أن يستخدم الطالب اجلمل القصرية مع النرب والتنغيم املناسبني.)6

6.أن يستخدم الطالب األسئلة بسهولة)7

وسائل تنمية مهارة الكالم)و

:منهاالطالبهناك بعض وسائل لتنمية مهارة الكالم لدى و 

ال لل)1 موتعويدهعن ذاته دون حرج وجبرية تامة،واي يعرب كطالبإفساح ا

طابع أخالقي ولكنها احلرأة األدبية والصراحة والصدق، وهذه الصفات ذات

.من ضرورات تنمية ملكة الكالم

أو لغوية، علمية أو اجتماعيةانت كد الطفل باملعارف الضرورية سواء  تزي)2

.وتوفري وسائل اإلطالع له
رة، الطبعة املعرفة: القاهدار طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء اإلجتاهات الرتبوية احلديثة، دكتور حممود رشدي خاطر وإخوانه، 6

414، ص: 1983الثانية: 
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استسالم ملا تنمية أسلوب احلوار وذلك بإثارة القضايا وتعويد الفرد على عدم)3

.يقال له بل مناقشته وحتليله

حمورا للعملية وليس متلقيا سلبيا الطالبالبعد عن التلقني واإللقاء جيعل )4

7.ره يف املناقشة باستمراكا رت واش

:حو التايلميكن التدرج يف تعليم النطق والتعبري على النو 

السالم، : السالم عليكم، وعليكمعبارات التحية والتعارف املألوفةالبدء ب)1

ماامسك، امسى، طالب... يف احلال،كاخلري، مساء اخلري، أهال مرحبا  صباح

املواقف املهم أن يتم ذلك يف مواقف طبيعية وأن تتكرر هذه العبارات يفو اخل.

.ةاملختلف

األفضل أن تقوم يطلب من الدارسني ترديد هذه العبارات فرديا ومجاعيا. ومن)2

تؤدي فيها هذه العبارات.جمموعات من الدارسني بتمثيل املواقف اليت

قل أمهيته، التما يهتم الذيكى واإلميائى،  كيهتم املدرس بأداء الطالب احلر )3

غة.عن قواعد اللخصوصا يف هذه املرحلة

اللغوية ويف حجم يتدرج التعليم بعد ذلك يف املواقف احلياتية، ويف الصعوبات)4

.العبارات واجلمل

على االتصال يتدرج التعليم أيضا يف جمال األنشطة، فيمكن تشجيع الطالب)5

األحاديث القصرية معهم.ببعض الناطقني باللغة األجنبية، وتبادل بعض

197- 196املرجع السابع (فخر الدين قباوة)، ص: 7
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حدود األفالم القصرية أو متثيليات يفميكن أن يشاهد الطالب بعض )6

حصيلتهم اللغوية دون مطالبتهم بفهم مجيع التفصيالت.

التعليق ويطلب من بعضهم،يلجأ األستاذ إىل مناقشة الطالب فيما شاهدوه)7

أو القيام ببعض األدوار اليت يف الفيلم أو التمثيلية.

يناقشوهم فيه مثميكن لألستاذ أن يطلب من الدارسني إعداد موضوع معني )8

مبوضوع أم خيطرهم به مسبقا، بعد ذلك يستطيع املدرس أن يفاجئ الدارسني

8ة.فيما بينهم ويقتصردوره على تنظيم املناقشويطلب منهم املناقشة املوضوع

تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية الشفوية.2

مفهوم الطريقة)أ

جمموعة األسالب اليت يتم بواسطتها هيMethodطريقة التدريس الطريقة أي 

ال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة. نظر لوس و 9تنظيم ا

مبعىن السرية واحلالة واملذهب واخلط لمة الطريقة مجعها الطرائق أو الطرقكمعلوف أن  

10.يف الشيء

الطريقة هي اخلطة و وأما املعىن اخلاص فهو ما يتعلق بالطريقة يف جمال الرتبية.

ا اهلدف العمليات التعليمية يف أقصر وقت بأقل جهد اليت يرمسها املدرس ليحقق 

ا،، اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغريابرهيم محادة8 :، ص1987القاهرة : دار الفكر العرىب الناطقني 
237

392ص: )، حممود رشدي خاطر وإخوانهدكتور املرجع السابق (9
365:، ص1976بريوت: دار الشرق، املنجد يف اللغة العربية واألعالم،لويس معلوف، 10
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الطريقة وسيلة نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من جانبه ومن جوانب التالميذ. إن

11.ادمن الدروس يف أية مادة من املو 

فيها يب، وليسالطريقة خطة شاملة مناسبة بتقدمي املواد اللغوية بالرتتو 

الطريقة 12.املختارةلها على أساس املداخلكتالف بني جزء واحد وجزء آخرين، و اخ

13.معنيخطة شاملة يف تقدمي املواد اللغوية مناسبة مبدخل

ا املدرس يف تقدميلخص الباحثيو  املواد الدراسية أن الطريقة خطوات يقوم 

تم بالعوامل املرتبطة وهي املواد املقدمةبنظام معني لتسهيل التالميذ يف فهم تلك  و

التالميذ.األوقات واملواد واألغراض وأحوال

مفهوم الطريقة السمعية الشفوية)ب

إىل اللغة أوال مث الطريقة السمعية الشفوية هي الطريقة الىت جتَمع بني االستماع

إحدى طرق يف الطريقة هذه و . إعطاء الّرّد الشفوي مع وجود عنصر مرئي أو بدونه

تعليم اللغةالعربية يستخدمها أغلب مدرسي اللغة. ولقد أدت هذه تعليم أية لغة مبافيه

إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما ووظيفة. مل تعد اللغة وسيلة لالتصالالطريقة

االتصال الكتايب فقط أو نقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل أصبحت أداة لتحقيق

الكتايب مبهارته القراءة تيه االستماع والكالم مث يليه االتصالالشفهي، أوال مبهار 

89القاهرة: دار أحياء الكتب العربية، ص: ، روح الرتبية والتعليم،حممد عطية األبراشي11
12 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 19
13Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, Tahun

2005, hal. 6
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ظل الظروف اجلديدة أن ظهرت والكتابة. وترّتب على هذه النظرة إىل اللغة ويف

مسيت بالطريقة السمعية الشفوية. نظرا لصعوبة طريقة حديثه لتعليم اللغات األجنبية

له بروآس باصطالح آخر هووآثرة اخللط بني جزئية، استبدنطق هذا االصطالح

Audiolingual14.ليعين متاما ما يعتيه االصطالح السابق

اخلطوات قدم اخلالصة أن الطريقة هييكن للباحث أن ميراء السابقة اآلومن 

ا املدرس يف التعليم ويهتم بالعوامل املرتبطة ملواد واألغراض وهي األوقات واالىت يقوم 

.وأحوال التالميذ

السمعية و معا. الطريقة رد فعل للطريقة التقليدية وللطريقة املباشرةجاءت هذهو 

اللغوية. وآان امسها أول ما الشفوية مسميات أخرى مثل الطريقة الشفوية والطريقة

ا أول ما استخدمت يف تعليم العسكرين األمريكني اللغة ظهرت أسلوب اجليش أل

15ية.احلرب الثانمهمات خارج بالدهم بعداألجنبية إلرساهلم يف

السمعية الشفوية وتطورهانشأة الطريقة)ج

القرن التاسع عشر ظهرت الطريقة السمعية الشفوية استجابة ألمرين مهمني يف

مها:و يف الواليات املتحدة األمريكية، 

املكتوبة قيام عدد من علماء النفس واللغويني بدراسة اللغة اهلندية غري)1

األمريكية.بالواليات املتحدة 
133املرجع السابق (رشد أمحد طعيمة)، ص: 14
23م، ص: 1982-ه 1402،السعوديةالرياض : اململكة العربيةأساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل، 15
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أفرادها وخلق تطور وسائل االتصال بني الشعوب مما قرب املسافات بني)2

احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها يف القراءة وإمنا ايضا 

16.ملباشر بني األفراد بعضهم وبعضالستخدامها يف االتصال ا

حتدث أية لغة علىنظرا إىل هذين األمرين وإىل عدم قدرة الكثري من اجلنودو 

من اللغويني البنائيني يف حتطيط افية، فبدأ اجلنود باالستعانة مبجموعةكأجنبية بطالقة  

واحلديث بطالقة باللغة األجنبية وظهرت بعد مناهج تعتمد على إتقان فهم الكالم

هذه من املعروف، أن و 17.ية يف تدريس اللغات األجنبيةالشفو ذلك الطريقة السمعية

ما اعتمدت كعلم النفس  ية يفكدت على أسس ومبادئ النظرية السلو اعتمةالطريق

ا أتباع ية. وتبنتها وزارات كاملدرسة البنائية األمر على النظريات اللغوية الىت نادى 

املختلفة، ومنها مصر، باعتبارها الطريقة املثلى لتدريس اللغاتالرتبية يف الدول

العشرين تابا عن تدريس اللغات احلية خاللكل من ألف  كاألجنبية، بأسسها  

األخرية.

ا هذه الطريقة يف تدريس اللغات احلية فهيكأما النقاط اهلامة أو  يت:اآلكد

جرى تسجيله  نظر إىل أن اللغات حسب هذه الطريقة أصال حديث منطوق)1

بالنطق الطالباملدرس و تابة بعد ذلك، فيجب يف عملية التعليم أن يبدأك

فاءة كألننا لو بدأنا بالكتابة والقراءة فقد يؤخر ذلك من، اة أوالاكواحمل

ونطقها.يف احلديث بسبب الفروق الفردية بني هجاء الكلماتطالبال
133املرجع السابق (رشدي أمحد طعيمة)، ص: 16
يد العريب17 52، ص: 1981بريوت: دار الفكر، ، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظريات والتطبيق،صالح عبد ا
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بقواعدها، ولكن إن سالمة استخدام اللغة التعتمد أساس على معرفة واعية)2

لى لذا فينبغي عو احمليطني به. اللغة هي عادة يكتسبها الكائن احلي من

عد واالشتثناءات وقوائم اعقل تالميذه بالقو مدرسي اللغة احلية أال يشحن

الىت يعرضها المثلةال جهده على تكرار كز  كوالتصريفات، بل ير املفردات

18.عليهم

ا وال يقرأ ماكالطالبب ال يكت)3 يسبق له مللمة أو عبارة مل يسبق له قراء

مساعها. إن التسلسل الزمين لتعلم لمات مل يسبق لهكنطقة وال ينطق مجال أو  

دت هذه كلنطق فالقراءة مث الكتابة، وقد أالسماع فااملهارات اللغوية هو

يف منذ أول يومالطالبأمهية السماع واحلديث والنطق وتدريب الطريقة

من تسجيل صويت الدراسة على مساع النطق األصلي السليم إما من مدرس أو

ملن يتحدثون باللغة.

لبنائها الظاهر أن يسبق تدريس أية لغة حية إجراء حتليل علمي دقيقالبد )4

الوصول إىل االختالفات بني ومقارنته مبثيلة يف اللغة القومية للمتعلم بغية

االختالف يف حجرة الدراسة ويف املادة العلمية اللغتني والعناية بتدريس نقط

تب تعلم اللغة األجنبية.كالىت حتتويها

تكوين عادات يقة تشابه الرأي الذي ينادي بأن تعلم اللغة هوإن هذه الطر )5

.والتأمل وحل املشكالتومهارات والعالقة له بالقدرة على التفكري

47- 46نفس املرجع، ص: 18
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خصائص الطريقة السمعية الشفوية)د

ا هذه الطريقة يفكوسنعرض لبعض النطق اهلامة الىت أ :هيو تدريس اللغات احلية د

ذلك، تابة بعدكمبا أن اللغات أصًال هي حديث منطوق جرى تسجيلة  )1

اة أوًال، كواحملا فيجب، حسب النظرية البنائية يف اللغويات، أن نبدأ بالنطق

يف احلديث طالبفاءة الكألننا لو بدأنا بالكتابة والقراءة فقد يؤخر ذلك من

ونطقها.بسبب الفروق الفردية بني هجاء الكلمات

يكون مااملتعلم إىل قاعدة عامة فال بأس من ذلك، بشرط أنإن توصل)2

عليها.توصل إليه املتعلم استقراء طبيعيا من األمثلة اليت تدربي

ا، وال يقرأ ماملكاليكتب املتعلم  )3 يسبق له لمة أو عبارة مل يسبق له قراء

لمات مل يسبق له مساعها.كنطقه، وال ينطق مجًال أو  

الظاهر أية لغة حية إجراء حتليل علمي دقيق لبنائهاالبد أن يسبق تدريس)4

االختالفات بني ومقارنه مبثيله يف اللغة القومية للمتعلم بغية الوصول إىل

19.اللغتني

الشفويةخطوات التدريس في تعليم مهارة الكالم بالطريقة السمعية)ه

متنوعة، أما اساس اليت يقوم عليها هذا خطوات التدريس يف هذه الطريقة

:هيو 

46نفس املرجع، ص: 19
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ا ويتبعها الطالب بدون نظر )1 قّدم املدرس احلوار أو املقروءات القصرية بقراء

الكتب.

قراءات اليت قرائها املدرس وحفظها كلمة بعد  املأو قام الطالب بتقليد احلوار )2

ا. كلمة مبراعة خمارج احلروف ويهتّمو

تقدمي تراكيب اجلمل اليت كانت يف احلوار على بعض اإلختبارات اللغوية )3

)drill(.

احلوار أو قام الطالب بالتمثيل واحدا فواحدا أمام الفصل مطابقا على )4

املقراءات اليت مت حفظها.

تشكيل اجلمل األخرى مطابقا على الرتاكيب اليت مت تعليمها املدرس )5

20.والطالب

السمعية الشفويةالمزايا من الطريقة)و

الطريقة االهتمام باجلانب الشفهي من اللغة، انطالقًا من نظرة هذه)1

.لطبيعة اللغة ووظيفتها يف االتصال

تقدم االهتمام بثقافة اللغة اهلدف مبفهومها الشامل، واحلرص على)2

واألفالم مناذج منها يف مواقف احلياة العادية، من خالل الصور

.واألشرطة السمعية

20 Ahmad Fuad Effendy, op.cit., hal. 60
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وسيطة،  اللغة اهلدف من غري ترمجة إىل اللغة األم أو استعانة بلغةتعلم)3

يدفع املتعلم ما هو متبع يف هذه الطريقة، أمر جيد ومطلوب، ألنهك

على الرتمجة، حنو اجلد، واالعتماد على النفس، بدًال من االعتماد

األساليب اليت قد واالستعانة باملعاجم ثنائية اللغة، وغري ذلك من

.إىل االنتكاس والعودة إىل اللغة األمتؤدي 

هدف التفكري باللغة اهلدف هو اهلدف األمسى هلذه الطريقة، وهذا)4

واالبتعاد احلديث الشفهي،كنبيل، وقد وضعت عدة وسائل لتحقيقه،  

واألفالم وأشرطة الصوركعن الرتمجة، واالستعانة بتقنيات التعلم،  

التسجيل.

الشفويةالعيوب من الطريقة السمعية )ز

الطريقة، يد على اجلانب السمعي الشفهي، الذي قامت عليه هذهكالتأ)1

من الطرائق ثر من طريقةكديدًا يف امليدان، فقد نادت به أليس ج

حتقيق اهلدف األمسمى السابقة هلذه الطريقة، ومل تفلح واحدة منها يف

.الناجحمن تعلم اللغة، وهو حتقيق االتصال

غالياً ما هو احلال يف هذه الطريقة،كات اللغة،  الفصل التام بني مهار )2

راءة املهتمون بالقمايضيع الفرص على بعض الطالب، وخباصة الطالب



25

هذه الطريقة ال تليب ادميية، أي أنكوالكتابة ألغراض دينية أو أ

.احلاجات اخلاصة لبعض املتعلمني

ختصيص فرتة طويلة من الربنامج لالستماع فقط، وتأخري القراءة)3

املالحظ والكتابة، قد يؤثرًا سلبًا على فهم الطالب ملا يسمعون. فمن

مكتوبًا يف أن آثريًا من الطالب ال يفهمون الكلمة ما مل يروا شكلها

يسمعون من آملات تابة بعض ماكأثنا مساعها، وقد يضطرون إىل  

األخطاء وتستمر معهم، ويصعب وعبارات بطرائق خاطئة، فتثبت هذه

.يما بعدتصحيحها ف

الفردية بني بناء على الفقرة السابقة، فإن هذه الطريقة ال تراعي الفروق)4

املفرودة على املعلم، املتعلمني، وهذا ينطق على معظم أنشطة الطريقة

.اةكفضالً عن املتعلمني، وخباصة احملا 

(LKS)ورقة عمل الطالب.3

الطالب، وهلا جزء اختصار من ورقة عمل LKSويف املعجم اإلندونيسي أن 

وورقة عمل 21رئيسي من املقرر الذى يشتمل على اهلدف العام واملواضع املبحوثة.

الطالب مقررة للطالب يف أداء العمل اخلاص الذى يستطيع أن يرقي ويقوى حاصلة 

21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal.
512
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والعمل الذى يتضمن يف ورقة الطالب حيتوى على األسئلة واألمر جلمع 22التعلم.

ومن غريها، ومجيعها يهدف إىل تشجيع االبتكار وتطوير البيانات وصناعة الشيئ 

:وإحدى أهداف تنظيم ورقة عمل الطالب فيما يلىخميلة الطالب.

.الستعداد حالة الطالب يف التعلم قبل تنفيذ نشاط التعلم)أ

إلشراف الطالب يف حتليل حاصلة تعلمهم لالكتشاف أو التدليل على املفهوم )ب

.الذى تعملوه

.الطالب ليتعلموا أنفسهملدافعية )ج

.لتوفري املفهوم الذى تعلمه الطالب)د

:وتنظيم ورقة عمل الطالب يعتمد على االعتماد اآليت

.ورقة عمل الطالب مناسبة باملادة املدروسة)أ

واألمر يف أدائها ينظم  باستخدام اللغة الواضحة والسهلة يف فهمها.)ب

رادة ملعرفته.وحمتوى املطلوب يكون مشجعا لرتقية القدرة واإل)ج

إن ورقة عمل الطالب متعلقة مبصدر التعلم املوجود حوهلم.)د

إن ورقة عمل الطالب ترتكز يف تطوير القدرة املتعلقة مبهارة العملية.)ه

وكيفية أداء ورقة عمل الطالب ميكن أن يؤدى على الشكل الفردي أو 

ية الرجعية الفئوي. ومن خالل ذلك تعرف قدرة الطالب، والتعزيز من خالل التغز 

يؤخذ منه على الشكل الفردي أو الفئوي. ومن خالل ورقة عمل الطالب متكن أن 

22 Sumiati Asra, Metode Pembelajaran, 2007, hal. 171-172
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تنفذ التغزية الرجعية متواصلة حىت يعتصم تأييد التعلم الداخلي لدى الطالب. هذه 

كيفية استخدام ورقة عمل الطالبو احلالة ضرورية لرتقية فعالية التعلم.

عن كيفية أداء ورقة عمل الطالب مث يعطى املدرس التوجيه إىل الطالب )أ

يأمرهم املدرس إلجابتها مناسبة مبوضوع البحث.

وعندما أدى الطالب الواجبة أو التمرين ينبغى للمدرس أن يواجههم (بدون )ب

إعطاء الواجبة إليهم) حىت يكتشف الطالب مفهوم حاصلة تعلمهم على 

الشكل املستقل بأنفسهم.

صلة تعلمهم يف أخر عملية الدرس. وهذا ويبحث املدرس مع الطالب عن حا)ج

.البحث يرتكز يف االكتشاف وخربة الطالب عند أداء الواجبة

وينبغى للمدرس أن يعطى االقرتاح اإلجيايب عن حاصلة تعلم الطالب ليكون )د

عمل الطالب مفيدا. إذا أخطأ الطالب قام املدرس باإلصالح فجأة، وكذلك 

ء النشاط األخر.عكسه، إذا صح الطالب يتحمسون ألدا

الدراسة السابقة.ب

، وحاصلة حبثه أن طريقة املناقشة متلك 2005وهذا البحث قد قام به مراجب سنة 

. والتعلم باستخدام ورقة عمل %83،13األثر اهلام يف منجز تعلم الطالب على مدى 

.%76الطالب تتأثر يف منجز التعلم على مدى 
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المفهوم العملي.ج

استخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة :ومها؛من متغريينهذا البحث يتكون إن 

وترقية مهارة الكالم لدي الطالب)variabel x(العربيةتعليم اللغةعمل الطالب يف عملية 

)variabel y( . واستخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل الطالب يف عملية تعليم

يل:تعرف باملعايري التاسوفاللغة العربية

ها كانت يف ورقة عمل الطالب ويقرائالقصرية اليتقّدم املدرس احلوار أو املقروءات.1

أمام الفصل.

مبراعة خمارج احلروف احلوار أو املقروءات القصرية اليت قرائها املدرسيتبع الطالب.2

ا و  .كتابالدون نظر ويهتّمو

كلمة بعد كلمة.املدرسحيفظ الطالب احلوار أو املقروءات القصرية اليت قرائها .3

على بعض أو املقروءات القصريةتقدمي تراكيب اجلمل اليت كانت يف احلوار.4

.)drill(اإلختبارات اللغوية 

احلوار أو املقراءات اليت قام الطالب بالتمثيل واحدا فواحدا أمام الفصل مطابقا على .5

ا.وفظحيمت 

.املدرساجلمل األخرى مطابقا على الرتاكيب اليت مت تعليمها تصنيع.6
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فيما يلى:فهي)variabel y(وأما املعايري ملعرفة ترقية مهارة الكالم لدي الطالب 

.صوات العربيةالنطق الصحيح لألبالطالبأن ينطق .1

أن ينتاج الطالب األصوات املتقاربة خمرجا والتفريق بينها..2

.والتفريق بينها يف احلديثالطويلةو ات القصريةكاحلر ينتاج الطالب أن .3

أن يستخدم الطالب منط التنغيم املناسبة يف احلديث..4

.بلغة مفهومة يف وحدة فكرية تامة يف خمتلف املواقفالطالب عن نفسهم أن يعرب.5

أن يستخدم الطالب اجلمل القصرية مع النرب والتنغيم املناسبني..6

الطالب األسئلة بسهولة.أن يستخدم.7

فرضية البحث.د

) LKSإن استخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل الطالب (:)  Haلة (الفرضية البدي

باملدرسة الثانوية "حممدية فعالية لرتقية مهارة الكالم لدي الطالب 

." باكنبارو1

) LKSإن استخدام الطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل الطالب (:) H0(الصفريةالفرضية 

باملدرسة الثانوية فعالية لرتقية مهارة الكالم لدي الطالب غري 

." باكنبارو1"حممدية 


