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   السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكالماستخدام الطريقة فعالية 
  )كرسيك- سوجياملتوسطة اإلسالمية  منبع الصاحلني  مدرسةيف حبث إجرائي(

    
   لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي

  
  
  
  :إعداد

  )s2/٠٧٩٣٠٠١٧ (مضـــاري

  
  :إشراف

  عفيف الدين دمياطي. د
  ببكري حممد خبيت أمحد. د

  

  العام
   م٢٠٠٩
  هـ١٤٣٠



 

 
ب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

   ))تفِْلحونَ لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا أَبواِبها ِمن الْبيوت وأْتوا(( 
  ]١٨٩آية : سورو البقرة [

                                    
  

" :  رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللايب مسع الن: عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال
  " أرشدوا أخاكم 

  ))صحيح: صحيح اإلسناد و مل خيرجاه؛ تعليق احلافظ الذهيب يف التلخيص ((
 )٤٧٧ص  / ٢ ج - املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص (

  
  

رب؛ ومن من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله ؛ ومن أحب الرسول العريب أحب الع"
أحب العرب أحب العربية، اليت نزل ا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم؛ 

  ".ومن أحب العربية عىن ا وثابر عليها وصرف مهته إليها
 

  )أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقه اللغة وسر العربية(
  
  
  
  



 

 
ج 

  إهداء
  

   ووالديتإىل والدي
  يه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاءاملعلم األول الذي تلقيت على يد

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
  تقدمة إجالل واحترام

  
  إىل أساتذي الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال
  

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة
  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  

  لى اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائهاإىل الذين حيرصون ع
 رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان



 

 
د 

  شكر و تقدير

 والثبات النوال، جزيل وأسأله املتوال، فضله على وأشكره حال، كل على هللا احلمد
 الغر وأصحابه آله وعلى الشاكرين، الصابرين خري على وأسلم وأصلي واملآل، احلال يف

  :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني ني،امليام
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

 الذين كان هلم فضل  أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل– بعد محد اهللا تعاىل –
يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 

  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة موالنا  الدراسات العليا كلية عميدران، مساحة األستاذ الدكتور عمر من
 مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية تعليم اللغة العربية قسمرئيس  ، تور كيس لوبيس مساحة الدكتور
  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 

 كليةتعليم اللغة العربية  قسم كاتب، شهداء صاحل نورمساحة الدكتور 
  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 

، املشرف األول الذي أفاد الباحث حممد عفيف الدين دمياطيمساحة الدكتور 
علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

  .فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقديرحىت اإلنتهاء منه، 
، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن بكري حممد خبيت أمحد مساحة الدكتور

عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 
 وكان البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه،



 

 
ه 

 نفس الباحث فله مين خالص الشكر  مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يفلتفضله
  . والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

 تعليم قسم كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف 
.  ة احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمي الدراسات العليا كليةاللغة العربية 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

صاحب الفضيلة والسعادة شيخي ومريب كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
ك كرسي-منبع الصاحلني سوجي املعهد خويدم-روحي الشيخ احلاج مسبوحني فقية

منبع  أن أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء ىف املدرسة كما يطيب يل
 .سونان أمفيل ماالنج واملعهد العايل كرسيك-سوجياملتوسطة اإلسالمية الصاحلني 

إمتام هذا  كان له بعد اهللا تعاىل فضل يوالدي الكرمي الذفرتى وعلى رأسها أما أس
 عرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتوامل من حب للعلم يالبحث مبا غرسه ىف نفس

  . يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف 

 الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير زي حإىل
  .واالمتنان
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  تقرير املشرفني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  .  اله وصحبه أمجعنيىاألنبياء واملرسلني وعل
  : طالع على البحث العلمي الذي حضره الطالببعد اإل  

  مضـــاري:   اعداد الطالب
                                           ٠٧٩٣٠٠١٧ :   رقم التسجيل

 الطريقة السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام :   موضوع البحث
حبث إجرائي يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية  (

  ) كرسيك- سوجي
  .مناقشة البحثوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  

  املشرف األول
  

           حممد عفيف الدين دمياطي. د
١٥٠٣٦٨٤٢٢ 

  املشرف الثاين
  

           بكري حممد خبيت أمحد.د            
 

  

  االعتماد                            
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية                   

 

  
  تور كيس لوبس. د                       

  ١٥٠٣١٨٠١٢٠: رقم التوظيف                 



 

 
ز 

  االعتماد من طرف جلنة املناقشة
  : البحث عنوان

   الطريقة السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام 
  ) كرسيك-حبث إجرائي يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية  سوجي(

   لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةيحبث تكميل
  

  ريمضا : الطالب إعداد
  ٠٧٩٣٠٠١٧ : تسجيلال رقم

  
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

  .   م٢٠٠٩  يونيو ١٩:املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخلميس، بتاريخ
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة

  رئيسا       تور كيس لوبسالدكتور  .١
  ..................  :التوقيع    ١٥٠٣١٨٠١٢٠: م التوظيفرق

  مناقشا        شهدآء صاحل نورالدكتور  .٢
  :...................التوقيع    ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف

  مشرفا      حممد عفيف الدين دمياطيالدكتور  .٣
  .................. :التوقيع    ١٥٠٣٦٨٤٢٢  :رقم التوظيف

  مشرفا    مد حبيت أمحدبكري حمالدكتور  .٤
  : ..................التوقيع               -     :رقم التوظيف

  اعتماد علي 
 الدراسات العليا،عميد كلية 

    
  عمر منران. د. أ

 ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



 

 
ح 

  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  مضــاري:   االسم الكامل
  ٠٧٩٣٠٠١٧:   رقم التسجيل

  الطريقة السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام  :     عنوانال
   -سوجياملتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني   مدرسةيف حبث إجرائي(                  

  )                   كرسيك
لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط 

حتت جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج  الدراسات العليا كلية عربيةال
   :عنوان

  

   الطريقة السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكالمفعالية استخدام 
  ) كرسيك-سوجي املتوسطة اإلسالمية منبع الصاحلني   مدرسةيف حبث إجرائي(    

  
    ا وكتبتها بنفسي وما زوروإذا ادعـى أحـد     . ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر      حضر

استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن     
جامعة موالنـا مالـك إبـراهيم      الدراسات العليا    كليةتكون املسؤولية على املشرف أو على       

  . اإلسالمية احلكومية ماالنج
  . هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و حررت 

   م ٢٠٠٩ماالنج، يونيو 
  توقيع صاحب اإلقرار 

  
  مضـــاري
٠٧٩٣٠٠١٧   

  



 

 
ط 

  مستخلص البحث
 الطريقة السمعية الشفهية لتنمية مهارة الكـالم      فعالية استخدام    ، م ٢٠٠٩،  مضاري

 -سـوجي إلسـالمية   املتوسـطة ا   منبـع الـصاحلني       مدرسـة  يف حبث إجرائـي  (
: ، واملـشرف الثـاىن   حممد عفيف الدين دمياطي   الدكتور:  املشرف األول .)كرسيك
  بكري حممد خبيت أمحدالدكتور 

  
   .تنمية مهارة الكالم ،الطريقة السمعية الشفهية :الكلمات األساسية

  
دريس  ته في بالنسبة إىل تدريس أي لغة ودخل جزءا رئيسا مهارة الكالم  تدخل

 وال سيما   ت ال بد من متكينها جتاه تالميذ      هم مهارا ا اجلزء من أ   ويعد هذ . لعربيةاللغة ا 
وهذا كما  . جتاه هؤالء الذين هم يف سن أول أومستوى أول يف تدرسهم اللغة العربية              
طرائق تدريس  "أشار إلية حممود كامل ناقة ورشدي أمحد طعيمة حيث ذكر يف كتابه             

 االلغة العربية لغري الناطقني ."  
وبالرغم من جوهرية مكانة الكالم يف تعلم اللغة إال أن الباحث يرى من خالل 
مقابلة مدرس اللغة العربية ضعف كفاءة طلبة مدرسة منبع الصاحلني يف الصف الثاين             

يف الكالم وأم خيافون أداء الكالم أو احملادثة واحلوار باللغة العربية، وإذا حتـدثوا        ) ز(
املدرسة نظرا إىل أن هذه  مث الكالم بطالقة، ويعسرهم  طالقة وجتويد حبوار حتدثوا بغري

  . ه حيث يسعى إىل تكوين البيئة العربيةحيتابعة للمعهد وتقع 
 السمعية الـشفهية    الطريقةالباحث   أي افترض    ك املشاكل، حدد  بناء على تل  

ـ   -قال رشدي أمحد طعيمة   اليت ستكون حال هلذه املشكالت، حيث        ـ  أا مل د ن أح
الطرق اليت توىل املهارات الصوتية اهتمامها، يتأسس على تدريبات النطق والكـالم،            

ة أن هذه الطريقة يستلزم حفـظ       وألن تدريس الكالم فيعين ممارسة الكالم، وباالضاف      
 شجاعة الطلبة يف أداء أنشطة احملادثة واحلـوار، واعتمـادهم           ازداد  ست املادة حيث 

  . ذلك ارتتفاع مهارم يف الكالم  وك ألنفسهم يف أداء الكالم
 لتنميـة ما مدى فعالية الطريقة السمعية الشفهية   : " هيومشكلة هذا البحث    

صاحلني املتوسطة اإلسالمية   ملدرسة منبع ال  )  ز( الكالم لدى طلبة الصف الثاين       مهارة
  ". رسيك؟سوجي ك



 

 
ي 

 Classroom Action)   الصفياإلجرائي من نوع البحث ومنهج هذا البحث  

Research)      ٣(التطبيـق، و  ) ٢(تصميم خطـة التعلـيم، و     ) ١(  الذي يتركب من (
 من التالميذ يف أما جمتمع البحث فيتكون. التقومي علي صورة الدورين  ) ٤(املالحظة، و 
 العـام الدراسـي     كرسـيك، -املتوسط اإلسالمية منبع الصاحلني سـوجي     املدرسة  
) ٣(االستبانة و   ) ٢( و   املالحظة) ١:  (البياناتومن األدوات جلمع    . ٢٠٠٨/٢٠٠٩
  . االختبار

 استخدام) ١: ( فيما يأيت   الباحث لخصيتفيمكن أن    أما نتائج هذا البحث     
الطريقة السمعية الشفهية يكون فعاال يف تنمية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثـاين              

جـة   نتي ترفعحيث  ،   سوجي كرسيك   املتوسطة اإلسالمية  منبع الصاحلني ملدرسة  ) ز(
لى كلّها أع دول السادس والثاين عشر     الطالب وتقديرهم يف اختبار احلوار كما يف اجل       

بة كلّهم ناجحون يف تقـومي      هذه تدلّ أنّ الطّل    (KKM) من معيار األدىن لنجاح الطلبة    
علـى    الطريقة ترقية، من حيث    مبعيار النجاح الصفّي  بالقياس  لك  ، وكذ مهارة الكالم 

، وهذه تعين أن الطريقة مؤثرة جدا عليهـا،      ٧٩,٢ وهي    حصلت درجة تأثريها   نطقال
 ، فهذه تعـين  ٧٥,٦ فحيث حصلت عليها درجة تأثريها    املفردات اللغوية  ومن حيث 

 طالقةالترقية  أن هذه الطريقة كفاءة التأثري على إملامهم للمفردات اللغوية، ومن حيث            
على طالقتهم  رة جدا   ، وهذه تعين أن الطريقة مؤث     ٨١,١درجة تأثريها    فحصلت عليها 

، ٦٦,٧ حصلت عليها درجة تأثريهـا  لتدريس القواعد يف الكالم، ومن حيث تأثريها      
، بـل   تـدريس القواعـد   فهذه تعين أن هذه الطريقة كفاءة التأثري علـى إملـامهم            

 حيث نتيجتها هي     الكالم  تدريس مهارة   التالميذ يف  استخدامها أيضا يزداد حتمس   )٢
اشـتياقهم  يتـأثر يف      الطريقـة  ستخدام هـذه  ه تعىن بأن ا    وهذ مؤثرة وتفسريها   ٨٦

حيث  وازداد شجاعتهم يف أداء احلوار     ،وحتمسهم باستخدام يف تدريس مهارة الكالم     
يف  تؤثر جـدا    الطريقة هذه وهذه تعىن بأن     جدا مؤثرة وتفسريها   ٨١,٧نتيجتها هي   

   .إمناء شجاعة الطلبة يف أداء الكالم باللغة املنشود
 



 

 
ك 

  باللغة اإلجنيليزية  البحثصمستخل
  

Mudhori, 2009.Aُpplication of Audio-lingual Method for Increasing the 

Conversation Skill (Applying at Mamba’us Sholihin Junior high School Suci-

Gresik.). Advisors: 1) Dr.H.M.Afifuddin Dimyathi, 2) Dr. Bakry Mohamed 
Bakheet 

   

Keywords: Audio-lingual Method, Conversation Skill.  

  
Speaking skill relating to the second language studying, including Arabic  

learning is the most important of it, that must be given to them, moreover, those 
who are in early stage of their studying of the secod language. It is completely fit 
to what Mahmud Kamil Naqah and Rusydi Ahmad Thuaimah say in their book in 
the title “Methods of educating Arabic language toward its Non-native speakers”. 
In spite of how significant of the position of the speaking skill in area of second 
language educating, but it’s a pity fact that the large number of students studying 
in G eight class of Islamic junior high school of Mamba’us Sholihin Suci-Gresik 
are in a low Arabic speaking skill rate as it are known through the interview of 
language instructor in the class.  

According to the result of it, the instructor says that the most students are 
not fluently enough and also not so clear in producing their voice. And besides, 
the school its self is located in the middle of Moslem Boarding school area, in 
where it tries to create the second language environment. 

Based on the problems, the researcher determines the audio-lingual 
method as a hypothesis of the research that wills solute the problem of the 
research. This method is taken as hypothesis because it (method) as Mahmud 
Kamil Naqah and Rusydi Ahmad Thuaimah say “the method refuses the practice 
and exercise, and also obligate the student to memorize the subject of studying. 
And then it is hoped the braveness of them to speaks and there is able be increase 
of the speaking skill. 

Problem statement of this research is “How far the effectiveness of the 
application of Audio-lingual Method in increasing the speaking Arabic skill 
(Classroom Action Research in Mamba’us Sholihin Islamic junior high school 
Suci-Gresik)?” 

So, the reseach head for describing how is the way to increase the ability 
of speaking skill, partikulary dialog skill of  the second G class students of 
Mambaus Sholihin Islamic junior high school, Suci-Gresik..  

This research used Classroom Action Research that consists of four steps: 
planning, acting, observation and reflection. Subject of this research was students 
studying in G eight class of Islamic junior high school of Mamba’us Sholihin 
Suci-Gresik in academic year 2008-2009. The instruments for this research were 
researcher him self, observation schedule, questionnaire, and test.  

Result of research indicate that applying of Audio-Lingual method proven 
effectivelly about the improving of speaking skill of student eight G class, in 
school year of 2008-2009 with the facts that 1) Student learn spaking skill with 
pleasure, high spirit, and their bravery in conversing become increasing, and 2) 
Ability of students in speaking skill being proved with the attainment of the 
learning minimize standard complete in the field of Arab Ianguage study. And its 
quantitative evidence are the results of oral tes toward all student. Where it  
indicated that all of them obtain the scores more then the minimal learning 
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completely standar of the subject, namely 6.5. while minimum score obtaining  by 
them is 69.2 both at the first cycle and the second one. Whereas, the scors of 
speaking skill test for detile are 79.2 for Phonation, and it --as table II, about the 
interpretation of obtained score-- means that the method has an effect so much on 
increasing the skill of students’s uttering of Arabic Ianguage speaking skill, and 
75.6 for vocabulaty, it means that the method has an enough effect on increasing 
the skill of students’s vocabularies of Arabic Ianguage speaking skill, 76.7 for 
fluency’s scor at the first cycle’s tes and 81.1 for the second cycle’s test, both the 
scors mean that this method has an effect so much on increasing the skill of 
students’s fluency of Arabic Ianguage speaking skill, and 66.7 for structure’s scor, 
it means that the method has an enough effect so much on increasing the skill of 
students’s structure of Arabic Ianguage speaking skill. 

 The conclusion of research result is that the Audio-Lingual method is very 
effective to increase Arabic speaking skill of the students in class G, Islamic 
junior hogh school of “Mamba'us Sholihin”, Suci- Gresik, in academic year 2008-
2009. 
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Kata Kunci: Metode Audio-lingual, Kecakapan Berbicara. 
 

Kecakapan berbicara dalam pembelajaran bahsa kedua (Asing) termasuk  
bahasa Arab menempati posisi sangat signifikan, sehingga harus dibekalkan 
kepada setiap peserta didik –lebih-lebih pada era komunikasi global seperti 
sekarang ini. Pembelajaran kecakapan berbicara itu bahkan harus dibekarkan 
kepada peserta didik dalam tahap awal pembelajarannya terhadap bahasa kedua 
(Asing) termasuk pada pembelajaran bahasa Arab. Mahmud Kamil Naqah dan 
Rusdi Ahmad Thuaimah dalam bukunya yang berjudul “Metode-metode 
Pembelajaran Bahasa Arab bagi Pembicara selain Arab” menegaskan demikian. 
Meskipun demikian vital posisi kecakapan berbicara, namun peneliti mendapati 
melalui hasil wawancara dengan pengajar bahasa Arab pada kelas delapan G 
bahwa kebanyakan siswa kelas delapan G lemah dalam kecakapan berbicarannya, 
kurang keberaniannya dalam melakukan dialog mata pelajarannya.  

Fakta ini juga dikuatkan dengan nilai hasil tes lihan bahasa Arab mereka 
dimana kebanyakan nilai mereka berada di bawah batas ketuntasan minimal 
dalam bidang studi bahasa Arab. Kemudian dengan melihat lokasi sekolah berada 
pada lingkungan pondok pesantren, dimana sedang mengusahakan keterciptaan 
lingkunagan berbahasa, sementara siswa kelas delapan G ini keseluruhannya 
adalah berasal dari anak penduduk setempat, tidak tinggal didalam ma’had yang 
di dalamnya ada aturan kewajiban mengunakan bahasa Arab dan beberapa 
kegiatan yang beroirentasi pada kecakapan berbicara bahasa Arab, dengan 
demikian ada perbedaan volume pengunaan bahasa Arab dalam percakapan antara 
kelas yang lain dan kelas G dan beberapa. Maka ini merupakan sebuah 
permasalahan yang cukup layak untuk dicarikan solusi tepatnya. 

Selajutnya didasarkan masalah diatas, peneliti, dengan pertimbangan 
pengajar matapelajaran bahasa Arab, menghipotesikan penerapan Metode Audio-
lingual sebagai solusi atas permasalahan kecakapan berbicara tersebut. Hipotesis 
tersebut peneliti ambil dengan pertimbangan: 1) Rusdi Ahmad Thuaimah dan 
Mahmud Kamil Naqah menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab khususnya 
kecakapan berbicara sebenarnaya pelatiahan berbicara (mumarasah al-kalam), 2) 
dan dengan melihat bahwa metode Audio-lingual adalah sebuah metode yang 
mendasarkan pada latihan-latihan berbicara dengan porsi yang cukup banyak, 
selain mengaruskan peserta didik untuk menghafar materi pembelajaran. 

Selanjutnya berdasarkan pada fakta permasalahan diatas, dirumuskan 
permasalahan atau rumusan penelitian ini adalah “Sejauh mana efektifitas 
penerapan metode Audio-lingual dalam meningkatkan kecakapan berbicara siswa 
kelas delapan G pada madrasah tsanawiyyah Mamba’us Sholihin tahun ajaran 
2008-2009. 
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Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode Audio-lingual akan meningkatkan kecakapan siswa dalam berbicara 
bahasa Arab. 

Tujuan penelitian ini adalah adalah mendiskripsikan proses meningkatkan 
kecakapan berbicara bahasa Arab dalam hal ini kecakapan hiwar bagi siswa kelas 
delapan G madrasah tsanawiyyah Mamba’us Sholihin Suci Gresik. 

Untuk mencapai tujuan itu, peneliti mengunakan ini rancangan penelitian 
Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, refleksi, dengan melibatkan data kualitatif dan kualitatif, dan 
berlangsung dua siklus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan 
Peneliti adalah observasi, dan angket, serta tes kecakapan berbicara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Audio-lingual 
terbukti efektif meningkatkan kecakapan berbicara siswa kelas delapan G tahun 
akademik 2008-2009 dengan melihat kenyataan: 1) Siswa belajar keterampilan 
berbicara dengan senang, semangat, dan keberanian mereka dalam berbicara 
meningkat, dan 2) Kemampuan siswa dalam kecakapan berbicara meningkat 
dengan dibuktikan dengan ketercapaian standar ketuntasan belajar minimal dalam 
bidang studi bahasa Arab. Bukti kuantitatifnya adalah hasil tes lisan seluruh siswa 
yang menunjukkan bahwa semua kelompok memperoleh skor dalam rentang 
lulus, artinya melebihi standar ketuntasan minimal pelajaran bahasa Arab yakni 
6.5. dengan skor minimal yang diperoleh seluruh siswa 69.2  baik pada siklus 
pertama maupun kedua. Adapun dari aspek tes kecakapan berbicara yang berupa 
pengucapan diperoleh skor 79.2 --sebagaimana tabel II mengenai penafsiran skor 
yang diperoleh-- berarti bahwa metode ini sangat berpengaruh terhadap 
peningkatan kecakapan pengucapan bahasa Arab, yang berupa kosakata diperoleh 
skor 75.6 berarti bahwa metode ini cukup berpengaruh terhadap peningkatan 
kecakapan kosakata bahasa Arab, yang berupa kelancaran diperoleh skor 76.7 
untuk tes siklus pertama, 81.1 untuk siklus kedua, berarti bahwa metode ini sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan kecakapan kelancaran berbahasa Arab, dan 
yang berupa tata bahasa diperoleh skor 66.7 berarti bahwa metode ini cukup 
berpengaruh terhadap peningkatan kecakapan pengucapan bahasa Arab. 

Dengan demikian secara umum dapat disimpulakan bahwa metode Audio-
lingual sangat efektif untuk meningkatkan kecakapan berbicara bahasa Arab siswa 
kelas delapan G madrasah tsanawiyyah Mamba’us Sholihin Suci Gresik tahun 
pelajaran 2008-2009.  
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 حمتويات البحث
  صفحةال  املوضوع

  أ   .......................................................صفحة العنوان
  ب  ............................................................استهالل 

  ج    ..............................................................إهداء
  د  ....................................  .................الشكر والتقدير
  و    ......................................................تقرير املشرفني

  ز    .....................................االعتماد من طرف جلنة املناقشني
  ح  ..  .......................................................إقرار الطلبة

  ط    ...................................................ص البحثستخلم
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  الفصل الثالث
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  ١١٤    .................................................... نتائج البحث-أ
  ١١٥  ...............................................لبحث   توصيات ا- ب
  ١١٦    .............................................. مقترحات البحث- ج

    املراجع واملصادرقائمة 
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 ١١٨  ...............................................: ......املراجع العربية 

 ١١٨  .............................................................كتب  -

  ١١٩   ........................................................... حبوث -
  ١٢٠  ........................................... : األجنبيةع و املراجاملصادر

  ١٢٠    ............................................................ كتب-
    مالحق

     أوراق أدوات البحث -
    صور تعليمية

صاحلني اإلسالمية خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مدرسة منبع ال
   رسيكك-املتوسطة سوجي
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    إىل عميد كلية الدراسات العليا

  

    بطاقة اإلشراف 
    السرية الذانية للباحث 
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  قائمة اجلداول
  

  الصفحة  عنوان اجلداول  اجلدول  النمرة

  ٤٦  عن تفسري نتيجة االستبانة  ١جدول   ١
  ٤٩  عن نفسري نتيجة اختبار الكالم من حيث نقطه  ٢جدول   ٢
) ز(شفهي للصف الثاين نتيجة االختبار العن   ٣ جدول  ٣

  يف مسستري أولّ
٥٢  

  ٧٥  الدرجة املَعطية لبدائل األسئلةعن   ٤ جدول  ٤
ني تدلّ على إصدار الطريقة حوصفعن إجابة امل   ٥ جدول  ٥

  حتمسهم واشتياقهم يف الكالم
٧٦  

ني تدلّ على تأثر أسلوب حوصفعن إجابة امل   ٦ جدول  ٦
باالستخدام الطريقة إىل ارتفاع التدريس 

  شجاعتهم يف الكالم

٧٨  

ني تدلّ على تأثري أسلوب حوصفإجابة املعن   ٧ جدول  ٧
  التدريس يف طالقتهم يف الكالم

٨٠  

درجة املفحوصني ونتيجتهم حني القيام عن    ٨ جدول  ٨
  الشفهي للدور األول/ باختبار الكالم

٨٢  

 الشفهي للدور عن اجلانب النطقي من اختبار  ٩ جدول  ٩
  األول 

٨٤  

عن جانب املفردات اللغوية من اختبارالشفهي   ١٠ جدول   ١٠
  للدور األول

٨٤  

عن جانب الطالقة من اختبار الشفهي للدور   ١١جدول   ١١
  األول

٨٤  
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عن جانب القواعد من اختبار الشفهي للدور   ١٢جدول   ١٢
  األول

٨٥  

يام درجة املفحوصني ونتيجتهم حني الق  ١٣جدول   ١٣
   للدور الثاينباختبار الكالم

١٠٤  

عن اجلانب النطقي من اختبار الشفهي للدور   ١٤جدول   ١٤
  الثاين

١٠٦  

عن جانب املفردات اللغوية من اختبارالشفهي   ١٥جدول   ١٥
  للدور الثاين

١٠٦  

عن جانب الطالقة من اختبار الشفهي للدور   ١٦جدول   ١٦
  الثاين

١٠٦  

عد من اختبار الشفهي للدور عن جانب القوا  ١٧جدول   ١٧
  الثاين

١٠٧  

  ١١٠  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال األول  ١٨جدول   ١٨
  ١١٠  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال الثاين  ١٩جدول   ١٩
  ١١١  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال الثالث  ٢٠جدول   ٢٠
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  قائمة املالحق
  موضوع  رقم

  ورقة املالحظة  ١
  تقييم االختبار الشفهي  ورقة  ٢
  ورقة االستبانة  ٣
  صور تعليميةورقة   ٤
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل رئيس مدرسة منبع   ٣

   كرسيك-الصاحلني املتوسطة اإلسالمية سوجي 
خطاب رئيس مدرسة منبع الصاحلني املتوسطة اإلسالمية سوجي   ٤

   كرسيك إىل عميد كلية الدراسات العليا-
  طاقة اإلشرافب  ٥
  السرية الذاتية للباحث  ٦

  



  اإلطار العام 
 والدراسات السابقة
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، البحثأهداف  - مشكلة البحث، ج- مقدمة، ب-أ: يشتمل الفصل على و      
 . الدراسات السابقة-حدود البحث، ز- أمهية البحث، و-فروض البحث، هـ-د
  
   مقدمة-أ

 كما عرفنا أن تدريس اللغة العربية لطلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية يهدف

إىل تدريس وتنمية املهارات اللغوية األربع وهي االستماع والكالم والقرآءة 
  للمستوى املبتدئيوالكتابة ، وحيثّ املنهج أيضا أن يكون تدريس اللغة العربية

مث إنه قد اتضح لنا أمهية . ١ إىل حصول مهارة االستماع والكالماشددمقدما وم
فروع اللغة العربية ، بل هو وال عن باقي ليس فرعا لغويا معزالكالم من حيث أنه 

تصونان : الغاية من دراسة كل فروع اللغة العربية، فدراسة النحو والصرف 
تزيد من ثروة : اللسان والقلم من اخلطأ يف ضبط بنية الكلمة وأواخرها، والقراءة 

جاته ده، بألوان املعرفة والثقافة، ليتمكن من التعبري عن حاوتزو، ةاإلنسان اللغوي
منبعان للثروة األدبية ، وترتقيان بأسلوب املتكلم، : ومشاعره، واألدب والنصوص 

 مطابقة الكالم ملقتضى احلال ، كما أا: وتساعدان على اإلجادة، والبالغة هي
 الكالم وترصعه بالعبارات الرشيقة، واجلمل البديعة، واخليال احمللق، وهذا جتمل

ة خادمة للتعبري، فهو احملصلة النهائية لكل دراسات ع اللغة العربيويعين أن كل فر
  ٢.اللغوية

فمنذ البداية ينبغي أن يكون الدارسون قادرين على استخدام اللغة من حيث 
التعبري الشفوي ، فإم يقبلون على تعلم اللغة ويف ذهنهم االستخدام الشفهي هلا، 

 هلم نوع من اإلحباط، وعندما متر األيام دون أن يتمكنوا من الكالم ا حيدث
                                                 

1 Departemen Agama, Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyyah 
(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, Direktorat Mapendais pada Sekolah Umum, 
Depag.2003) hal: 1. 
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 ٨٧ص



 

 
٣

ذه اللغة أمر صعب بعيد املنال، لذلك ال ينبغي تأخري موينتا شعور بأن التحدث 
نشاطا طبيعيا منذ الدرس األول لتعلم أن يكون التدريب على احلديث بل جيب 

  .، فتقدمي تعلّم احلديث يف فترة مبكرة من تعلّم اللغة أمر مهم١اللغة
ى من أر أن الباحث ة الكالم يف تعلم اللغة إالوبالرغم من جوهرية مكان

 مدرسة منبع الصاحلني يف ضعف كفاءة طلبةخالل مقابلة مدرس اللغة العربية 
 أو احملادثة واحلوار باللغة وأم خيافون عند أداء الكالميف الكالم ) ز(الصف الثاين 

 القواعد ريفك بونبغري طالقة وجتويد وهم يشتلغالعربية، وإذا حتدثوا حبوار حتدثوا 
نظرا إىل أن هذه املدرسة تابعة للمعهد ، يعسر عليهم الكالم بطالقةكثريا حىت 

ر  حيث جيري فيه نظام من إجباحيه حيث يسعى إىل تكوين البيئة العربيةيف وتقع 
الطلبة فيه على التحدث بالعربية يف حيام اليومية وحيث كذلك فيه أنشطة تدعم 

مكانية الطلبة على مهارة الكالم من أنشطة التمرن أواملمارسة وتعزز إىل إجادة وإ
أوالتدريبات و أيضا احملادثة، وكان أعضاء هذا الفصل تتكون كلها من أبناء أهاىل 

 والطريقة الذي قد ،القرية، وهذا يعين أم ال جيري عليهم تلك األنشطة املعهدية
حظا وارا لعملية التمرن أو استخدمها املعلم يف التدريس هلا الفصل ال تعطي 

املمارسة والتدريبات كثريا يعين أن الطريقة الذي قد استخدم يف هذا الفصل هي 
الطريقة التقليدية، وأيد هذه الظاهرة من ضعفهم يف مهارة الكالم درجتهم 

اختذ الباحث مهارة الكالم حبثا له من أجلها  فاختبارهم شفهيا لدرس اللغة العربية،
 لتلك املشكلة فهية اليت ستكون خمرجا وحالطريقة السمعية الشالاحث واختار الب

الطرق اليت  من إحدى -كما قال رشدي أمحد طعيمة–بافتراض أن هذه الطريقة 
، يتأسس على تدريبات النطق والكالم، وألن ٢توىل املهارات الصوتية اهتمامها

                                                 
منشورات : إيسيسكو (، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، يمة، حممود كامل الناقة ، رشدي أمحد طع 1
 ١٢٧ص  ) م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، سالمية للتربية والعلوم والثقافة املنظمة اإل

سالمية منشورات املنظمة اإل: إيسيسكو ( تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  2
 ١٦٠ص  ) م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠، ة والعلوم والثقافة للتربي



 

 
٤

ه الطريقة تستلزم حفظ ة إىل أن هذ، وباالضاف١تدريس الكالم فيعين ممارسة الكالم
   .٢دةاملا

  
   البحث مشكلة-ب

 الكالم لدى طلبة  مهارةلتنميةالطريقة السمعية الشفهية ما مدى فعالية 
  رسيك؟ صاحلني املتوسطة اإلسالمية سوجي كملدرسة منبع ال)  ز(الصف الثاين 

  :وتتفرع من هذه املشكلة أسئلة فرعية آتية 
الشفهية لترقية نطق طلبة الصف ما مدى فعالية الطريقة السمعية  - ١

  يف مهارة الكالم؟)  ز(الثاين 
) ز(ما مدى فعالية الطريقة السمعية الشفهية إلملام طلبة الصف الثاين  - ٢

 باملفردات اللغوية؟

ما مدى فعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقية طالقة طلبة الصف  - ٣
 يف الكالم؟) ز(الثاين 

ية الشفهية لتدريس القواعد لدى طلبة ما مدى فعالية الطريقة السمع - ٤
 ؟) ز(الصف الثاين 

ما مدى فعالية الطريقة السمعية الشفهية الرتفاع شجاعة طلبة  - ٥
 يف أداى الكالم أو احلوار بتدريس اللغة العربية ؟ ) ز(الصف الثاين 

ما مدى فعالية الطريقة السمعية الشفهية الشتياق وحتمس طلبة  - ٦
  ريس اللغة العربية؟حنو تد) ز(الصف الثاين 

  
 

                                                 
  ١٦٠، ص املرجع نفسه 1
مكتبة امللك فهد : الرياض (، ترمجة عائشة موسى سعيد، أساليب ومبادىء تدريس اللغةدايان الرسن وفارميان،  2

  ٣٨ص ) م١٩٩٥الوطنية أثناء النشر، 
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   أهداف البحث-د
) ز(تنمية مهارة الكالم بالطريقة السمعية الشفهية لدى طلبة الصف الثاين 

رسيك للسنة الدراسية   ك–حلني املتوسطة اإلسالمية سوجي مبدرسة منبع  الصا
 . م٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
   فروض البحث-هـ

طلبة مدرسة منبع ل- مهارة الكالم حتسنإن تطبيق طريقة السمعية الشفهية 
للسنة الدراسية ) ز(رسيك للصف الثاين صاحلني املتوسطة اإلسالمية سوجي كال

 من جانب نطقهم و إملامهم باملفردات العربية ومن حيث - م،٢٠٠٩-٢٠٠٨
ترقية طالقتهم ، وفعاليتها يف تدريس القواعد العربية ومن حيث اشتياقهم 

ارتفاع شجاعتهم يف  أيضا من حيثوحتمسهم يف عملية تدريس اللغة العربية و
 . أداء احلوار أو الكالم باللغة العربية

  
   أمهية البحث-و

  .      يرجو الباحث من هذا البحث أن تعم الفائدة من التطبيق والنظرية معا
 . التطبيقيةالناحيةمن . ١

  للطلبة  
  . تنمية كفاءم يف الكالم إىل املستوى األحسن-  
  للمدرسني  
املدرس صورة عن كيفية حتسني مهارة الكالم باسستخدام الطريقة  امتالك -

 .السمعية الشفهية
 
 



 

 
٦

 للمدرسة أو املؤسسة 

كمداخلة عن تنمية كيفية التدريس والتعليم وهي وسيلة املدرسة ملساعدة           -
  .مدرسي اللغة ودفع التعاون بينهم لتنمية وحتسني جودة الطالب

   النظريةالناحيةمن . ٢
ث دخال ودخرية يف جمال تعليم اللغة العربية مبدرسـة          يكون هذا البح  

منبع الصاحلني اإلسالمية املتوسطة سوجي غرسيك وألمثاهلا من املدرس الـيت           
 هذه الطريقـة عالجـا      كونمبشكالت هذا البحث لت   لديها مشكالت تشبه    

  .  وحال
  

   حدود البحث-ز
  : احلد املوضوع. ١

لّبها منهج  تعليم اللغة العربية كفاءة الكالم عن املوضوع املعني كما تط
عن كفاية أساسية لتدريس الكالم يعين الكفاءة على احلوار والتعبري عن حمتوى 

م  سيقوواألمور اليت.  بطريقة صحيحةاحلوار شفهيا عن ذلك املوضوع
من الباحث بقياسها أو اليت يسعى الباحث إىل تنميتها من مهارة الكالم هي 

عىن أن الباحث ال هذا ي.  والطالقة والقواعدة اللغويداتعناصر النطق و املفر
عناصر اليقيس وال يالحظ كال من عناصر مهارة الكالم  اليت تتكون من 

  .ةاللغوية و غري اللغوي
 :احلد املكاين. ٢

-جيرى هذا البحث يف مدرسة منبع الصاحلني املتوسط اإلسالمية سوجي
 م، اختار ٢٠٠٩-٢٠٠٨ سنة دراسية) ز(غرسيك حنو طلبة الصف الثاين 
 من أبناء أهل القرية كلها الفصل طلبةألن الباحث هذا الفصل كميدان حبثه 



 

 
٧

ذلك حيتاج أعضاء هذا الفصل إىل تدريبات  ل.حيث أم ال يسكنون باملعهد 
  .الكالم وممارسته أكثر بالنسبة إىل سائر الفصول

  

  :احلد الزمين. ٣
  . م٢٠٠٩ريل سنة  أباير إىلشهر ينلبحث من      زمن القيام ذا ا

 

   الدراسات السابقة-ح
استراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه " البحث حتت املوضوع .  ١

دراسة حالة يف الربنامج اخلاص لتعليم (التعليم والتعلم على سياق العام 
  ١)اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

تيجية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه لكشف استرا: أهداف البحث
التعليم والتعلم على السياق العام  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، والكشف عن املشكالت يف تعليم 
مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام  يف الربنامج اخلاص 

  ة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجلتعليم اللغ
هذا البحث من إحدي احملاوالت لتنمية نوعية التعليم : أمهية البحث  

 والتعلم فيه، ويرجي نتائج هذا التحليل ان يكون اسهاما نافعا يف جمال
جتهيز املواد التعليمية يف تعليم مهارة تعليم اللغة العربية وأن يسهم يف 

  . بالكالم للطال
دخل الوصفي املاستخدم الباحث يف هذا البحث : منهج البحث

وجمتمع البحث وعينته هو الطالب الربنامج . التحليلي التجريب الكيفي
اخلاص   لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج عام 

 Purpose(واستخدم الباحث العينة العمدية . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥اجلامعي 

                                                 
 )٢٠٠٥كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية : ماالنج(، غري منشورة   سيف املصطفي، رسالة املاجستري، 1



 

 
٨

Sample .( وأداوت مجع البيانات هي املالحظة واملقابلة الشخصية والوثائق
من حصيلة التعليم وأما أنشطة حتليل البيانات فهي تسجيالت البيانات مث 

  .عرض البيانات مث مراجعة البيانات
طريقة منشار املنحنيات  يف تعليم استراتيجية : أمهية نتائج البحث

 األكثر يف رفع مستوي كفاءة مهارة الكالم مناسبة وجذابة وهي تكون
عاب مهارة الكالم يف اللغة العربية، واملشكالت اليت يالطالب على است

يواجهها املعلم عند تطبيق طريقة منشار املنحنيات باستراتيجية اجتاه التعليم 
ناسبة حلياة الطالب املاختيار املواد التعليمية : والتعلم على السياق العام هي

عدد الفرقة قبل املناسبة لنة العداد الوسائل التعليمية وىل املؤاليومية وحيتاج إ
  .التدريس

تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم " البحث حتت املوضوع .   ٢
 ايل اإلسالمي احلكومي حممود يونساللغة العربية باملعهد الع

 .١"بباتوسنجكار

بة تعليم العربية ولنيل ملعرفة منط مهارة الكالم يف شع: أهداف البحث
املعرفة كيف تكون مهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية باملعهد العايل 
اإلسالمي احلكومي حممود يونس بباتوسنجكار تقوم بدور فعال يف اجناح 

  .تعليم العربية فيه

املدخل البحث فيه مدخل الكيفي الكمي ونوعه هو : منهج البحث
حطة واالختبار ته يف مجع البيانات هي املاليب وطريقيـالبحث التجر

                                                 
كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية : ماالنج(غري منشورة ،  يوفردالفطر نور سالم، رسالة املاجستري، 1
٢٠٠٦( 



 

 
٩

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ العامملستوي الثالث اطالب وأما عينته فهي . واالستبيان
  . طالبا للفصل الضابط٢٤ طالبا  للفصل التجريب و ٢١ معددهو

الطريقة باستخدام نظرية الوحدة هي طريقة : أمهية نتائج البحث
ة وتزيد قدرة الطالب على يدراسلاادة املصاحلة ألن يدرس احملاضر ا من 

  .استعاب مهارة الكالم

تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات لطلبة "ضوع والبحث حتت امل.  ٣
  ١"املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج

وصف عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة : أهداف البحث
 بعد تدريسها على اساس رمم قبل تدريس مهارة الكالم وقدوقدر

  .املفردات وفعالية تدريسها

. يبي الكمي الوصفي التجرهذا البحث من النوع: منهج البحث
يب يللفصل التجر" ب"وجمتمع البيانات وعينته هي الطلبة يف الفصل العاشر 

أما أداوت مجع البيانات . للفصل الضابط" ج"و الطلبة يف الفصل العاشر 
ث املتغريات املستقبل حواستخدم البا. ختبار واالستبيانفهي املالحظة واال
  .والتابع والضابط

إن تدريس مهارة الكالم على اساس املفردات : أمهية نتيجة البحث
فعال لترقية مهارة الكالم عند الطلبة وله دور كبري يف تسهيل وتشجيع 

مهارة وتسريع الطلبة يف مهارة الكالم، ونال الطلبة ثقة النفس يف تطبيق 
  .الكالم

                                                 
 ) ٢٠٠٧كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية : ماالنج(،  شريف الدين ، رسالة املاجستري، 1
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 قدرة ترقية ىف الشفهية السمعية الطريقة فعالية "البحث حتت املوضوع .  ٤  
  ١" العربية الكالم مهارة ىف الطالب

 السمعية الطريقة فعالية عن البحث على للحصول: أهداف البحث
  .العربية الكالم مهارة تدريس ىف الطالب قدرة ترقية ىف الشفهية

نوع البحث اإلجرائي باستخدام املدخل  من هذا البحث: منهج البحث
  .Experiment Research البحث التجرييب الكمي باستفادة أسلوب

خدام الطريقة السمعية الشفهية ة الكالم باستكفاء: أمهية نتيجة البحث
مستوى جيد ر األول، و يف الدور الثاين يف مقبول و جيد يف الدويف مستوى 

لنتائج اجليدة جدا و ال يشعرون بالصعوبة جدا و الطالب حيصلون على ا
  .عندما يتحدثون بالعربية

حبث  يتفق كلها يف مهما–تلف هذا البحث عن البحوث السابقةوخي
 فإنه -كما جيري هذا البحث لعالج تلك املشكلة-مشكلة مهارة الكالم 

طريقة الفإن هذا البحث يتخذ .  كلّها من حيث طريقة عالجهاهاخيتلف عن
  . املذكورةية الشفهية لعالج مشكلة الكالم يف مدرسة الباحثالسمع

قام به أيريك كوسباندونو  إىل البحث الذي وأما هذا البحث بالنسبة
 أن بينهما فربغم–طريقة السمعية الشفهية لعالج مشكالا الواليت يتخذ 
 -ارة الكالم لدى الطلبة من حيث مشكالما وهي مشكلة مهتشاا أو اتفاقا

  . من حيث اخللفيات واختالف الظروف وهيئة جمتمع البحثختلف معهفي
  

                                                 
 )٢٠٠٧كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية : ماالنج(،دراسة أيريك كوسباندونو، ، رسالة املاجستري،  1
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 اإلطار النظري



 

 
١٢

   مفهوم مهارة الكالم،-١: تدريس الكالم -أ: ويشتمل الفصل على        
الوقت املناسب لتدريس -٤طبيعة عملية تدريس الكالم، - ٣أمهية تدريس الكالم، - ٢

  بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم،  -٦أهداف لتعليم الكالم، -٥الكالم، 
تقومي مهارة  -١٠،طرق تعليم الكالم - ٩ توجيهات عامة لتدريس الكالم، - ٧

، مدخل الطريقة السمعية الشفهية - ١:  الطريقة السمعية الشفهية-ب مث   .الكالم
  ،أسس نظرية الطريقة السمعية الشفهية -٣، مالمح الطريقة السمعية الشفهية - ٢
 .تفكري يف اخلربة عن الطريقةال -٥، )الطريقة السمعية الشفهية(ة عملية خرب - ٤
 
 

   تدريس الكالم-أ
   مفهوم مهارة الكالم-١

وهناك تعريفات اصطالحية كثرية للمهارة، لكن هناك تعريف يتناسب         
يتميـز  ) صويت أو غري صـويت    (أداء لغوي   : مع املهارات اللغوية وهو أا    

ءة والفهم، ومراعاة القواعـد اللغويـة املنطوقـة         بالسرعة، والدقة، والكفا  
   ١.واملكتوبة

األصوات املفيدة، وأمـا التعريـف      : والكالم يف أصل اللغة عبارة عن       
ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف         : االصطالحي للكالم فهو  

هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات،         : نفسه من 
رأي أو فكره، وما يريد أن يزود بـه غـريه مـن             : ربه عقله من    وما يزخ 

معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسـالمة             
  ٢.يف األداء
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١٣

هو فن نقل املعتقدات و املشاعر واألحاسيس       "وقال مىن إبراهيم اللبودي     
خـرين  و املعلومات واملعارف واخلربات واألفكار واألراء من شخص إىل آ         

نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع القبـول و الفهـم و               
 ويتضح من هذا التعريف مـدى تعـدد واتـساع           ١" .التفاعل واالستجابة 

  .وظائف التعبري الشفهي وجماالته مما يكسبه أمهية خاصة بني فنون اللغة
ـ     : فمهارة الكالم ذا املفهوم      راج فيشتمل سهولة النطق السليم، وإخ

احلروف من خمارجها، والتنغيم الصويت، ومتثيل املعىن، وتسلـسل األفكـار           
  ٢.وغريها.. وترابطها، والضبط النحوي والصرف 

  

  أمهية تدريس الكالم -٢
. تظهر أمهية تعليم الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاته يف اللغة            

جنبية، ويعربه القـائمون    فالكالم يتعرب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة األ        
ة، ذلك أنه ميثل يف الغالـب       على هذا امليدان من أهم أهداف تعلم لغة أجنبي        

إننا كثريا ما جند  وضرورات تعلمه وهو ٣. العملي والتطبيقي لتعلم اللغةاجلزء
 التمكن  من     عالية ممن يقبلون على تعلم اللغة العربية دف أوال إىل          أن نسبة 

   اللغـة  فـالن يعـرف     ( اللغة، كما أننا حينما نقول       ذهالكالم والتحدث
 إىل األذهان أنه يتحدثها ، معـىن ذلـك أن هنـاك             يتبادر) اإلجنلزية، مثال 

  :ضرورات لتعلم الكالم ميكن أن توجز بعضها فيما يلي
  .أن األسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إمنا تتوقع أن يتحدث ا  )أ 
 لغة ما ، يكون التحدث ا يف مقدمـة          أن الكبري عندما يقبل على تعلم       ) ب 

 .أهدافه
 .أن النجاح يف تعلم الكالم يف لغة األجنبية يدفع إىل تعلمها وإتقاا  ) ج 
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١٤

أننا ال نتصور إمكانية االستمرار يف تعلم القراءة والكتابة باللغة األجنبية             )د 
 .دون التحدث ا

 M (       ة ، وملـشاهدة     لالستماع للربامج اإلذاعي    ميال أكثرأننا اآلن نعلّم أجياال
برنامج التلفزيون واألفالم، وأقل ميال للقراءة والتعامـل مـع الكلمـة            

 .املكتوبة
أن الفرد عندما يقرأ ويكتب إمنا يفكر بواسطة ما تعلمه شفويا استماعا              ) و 

وحديثا، ففي القراءة مثال حنن نفحص ما وراء السطور حبثا عن املقابل            
ست ظاهرة يف الكلمـة     الشفوي حيث نضيف فكريا ومعنويا أشياء لي      

 ).املنلوج(املكتوبة 

أن عملية تعليم اللغة ذاا واالستفادة من املعلم تعتمد على احلـديث،              )ز 
خطاء الدارسني يستخدم الكالم، وهـو   ألفاملعلم يف تدريسه وتصحيحه     

 .حىت عندما يصحح كتابات الدارسني إمنا يناقشهم يف ذلك شفويا
إن معظـم   : خربات املمارسة تقول  أن هناك حقيقة أثبتتها الدراسات و       ) ح 

الذين يتعلمون اللغة األجنبية من خالل القراءة والكتابة فقط يفـشلون           
 .عند أول ممارسة شفوية للغة

   :١ طبيعة عملية الكالم-٣
الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القـدرة علـى اسـتخدام            

كلمات الـيت   األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب ال        
ي أن الكـالم    أتساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث،           

عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، مث مـضمونا للحـديث، مث             
نظاما لغويا بوساطته يترجم الدافع واملضمون يف شكل الكالم، وكل هـذه            
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١٥

عدا الرسالة الشفوية   العمليات ال ميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما         
   .املتكلمة

وقال علي أمحد مدكور بعبارة أخرى أن عملية الكالم أو التحـدث            
: ليس حركة بسيطة وإمنا عملية معقدة تتم يف عدة خطوات وهي كما يلي            

  ١.نطق) ٤صياغة، ) ٣تفكري، ) ٢استشارة، ) ١
كما أن الكالم يعترب عملية انفعالية اجتماعية ، فهناك مصدر 

ر، واالجتاه الذي تأخذه، واملوقف الذي تقال فيه، والشخص الذي لألفكا
تقال له، معىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بامتام عملية 
اتصال مع متحدث من أبناء اللغة يف موقف اجتماعي، ومن هنا فالغرض من 

فر يف  دون أن تتواحلقيقة أنه ليس هناك اتصال حقيقيالكالم نقل املعىن، وا
الرسالة ناحية عقلية وناحية انفعالية اجتماعية، ومها ناحيتان تعطيان للرسالة 

  . ميكننا يف ضوء هذا فهم عملية الكالم اليت سنعلمهاه، ولعلأمهيتها ومعناها
 يقدمها هلـم    هل يتكلم الطالب عندما نسمعهم يقلدون األصوات اليت        -

  املعلم؟
 فوظ ؟هل يتكلمون عندما يعيدون متثيل حوار حم -

 هل يتكلمون وهم يرددون تدريبات النطق النمطية ؟ -

إن تقليد األصوات، ومتابعة منوذج لغوي وترديده، ونطق بعض األمناط           -
اللغوية كل هذه العمليات عمليات صوتية وليست كالمية، ذلـك أن           
الكالم هو التعبري عن األفكار، أي إننا نعلم الكالم من أجل أن يستطيع             

وليس معـىن هـذا أن      .  الشفوي املباشر مع أبناء اللغة     املتعلم االتصال 
يتساوى املتعلم مع ابن اللغة يف القدرة على الكـالم ويف سـرعته ويف              

 نطقه وتنغيمه، ولكن يكفينا يف ذلك مستوى ميكّن املتعلم مـن            ةطريق
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١٦

التعبري عن أفكاره ومن تبادهلا مع سامعه وحمدثه، لذلك فعلينـا عنـدما     
 أن ندرك أن الغرض هو تنمية القدرة الكالميـة عنـد        نعلّم هذه املهارة  

الدارسني إىل احلد الذي يستطيعون معه التركيز على الرسالة أكثر مـن            
 .الصيغة اللغوية أي التركيز على املضمون أكثر من الشكل

 
   :١ الوقت املناسب لتعليم الكالم-٤

لصحيحة تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية ا        
جتنبنا كثريا من اإلجراءات اإلصالحية واألعمال العالجية، فإذا صممنا على          
أن نعلم اللغة منذ البداية تعليما سليما فإننا بذلك نكون قد عرفنا طريقنا إىل              
تشكيل العادات السليمة الستخدام اللغة، إنه لسهل على اإلنسان أن يكون           

مية ، ولذلك فـاألمر سـهل       عادة جديدة سليمة من أن يستأصل عادة قد       
بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالم منذ البداية تعليما سليما، علـى حـني             
سيكون األمر صعبا جدا عندما حياول ذلك بعد بداية خاطئة يكون املعلم قد        

  .كون فيها عادات خاطئة
ولعل حتديد البداية يف تعليم الكالم تدعونا لإلجابة عـن الـسؤال            

  .أ تعلم الكالم؟مىت نبد: التايل
ويف اإلجابة عن هذه السؤال جند أن البعض كان يعمل يف املاضـي             
لتأخري الكالم حىت املراحل املتقدمة من دراسة اللغة، وذلك إصرارا منـهم            
على االستخدام الصحيح للغة يف الكالم وهذا ال يتأتى إال بعد فترة من تعلم              

يح للغة يف الكالم لن يتأتى      اللغة، وهذه النظرة قاصرة ألن االستخدام الصح      
إال إذا استخدمت اللغة فعال منذ البداية املبكرة لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي            
أن يكون الدارسون قادرين على استخدام حمتوى الدرس األول يف التعـبري            
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١٧

الشفوي عن أنفسهم قبل االنتقال إىل الدرس الثاين، فتقدمي تعلّم احلديث يف            
م اللغة أمر مهم ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بالدافعية،          فترة مبكرة من تعلّ   

            فالدارس يقبل على تعلم اللغة ويف ذهنه االستخدام الشفهي هلا، وعندما متر
األيام دون أن يتمكن من الكالم ا حيدث له نوع من اإلحبـاط، وينتابـه       

خري شعور بأن التحدث ذه اللغة أمر صعب بعيد املنال، لذلك ال ينبغي تأ            
التدريب على احلديث بل جيب أن يكون نشاطا طبيعيا منذ الـدرس األول             
لتعلم اللغة، وباإلصرار على البدء من الدرس األول وتدرج السيطرة علـى            

يستطيع املعلم أن يبين أسسا صـلبة للمـستقبل         . كل جزء يقدم من املقرر    
دما يرى  عندما يتقدم الدارس يف تعلم اللغة، كما سيحس الدارس بالرضا عن          

وهناك حقيقة تقول إن    . أن أهدافه القريبة  من تعلم اللغة تتحقق شيئا فشيئا         
الفرد ال يستطيع أن يكتسب مهارة اللغة إال إذا مارسها يف التعبري عن نفسه،        

  . ومثل هذا التعبري ليس ممكنا فقط منذ البداية بل هو أساس
 مـن حتقيقيهـا     أن اليت ال بد   ": تدريس فنون اللغة العربية   "وقال يف   

تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفهية     ) ١: وخاصة يف املرحلة األوىل ما يلي     
حتسني هجائه ونطقـه،  ) ٣إثراء ثروة اللفظية اللغوية،   ) ٢كوحدات لغوية،   

  ١.وإىل غري ذلك
   :٢ أهداف تعليم الكالم-٥

  :هناك أهداف عامة لتعليم احديث ميكن أن نعرض ألمهّها فيما يلي
املتعلم أصوات اللغة العربية ، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغـيم           أن ينطق     )أ 

  .املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية
 .صوات املتجاورة واملتشاةاألأن ينطق   ) ب 
 .أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة والقصرية  ) ج 

                                                 
 .٩٣ ، ص سابقالرجع امل ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  1
  .١٣١-١٣٠: ، ص سهاملرجع نف 2



 

 
١٨

 .أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة  )د 
 M (     أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية        أن يعربعن

 .خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التغبري الـشفوي مثـل التـذكري               ) و 

والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلـزم            
 .املتكلم بالعربية

مستوى نضجه وقدراته،   أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و         )ز 
 .وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

 املقبولـة واملناسـبة لعمـره       أن يستخدم بعض أشكال الثقافية العربية       ) ح 
 االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتـسب بعـض املعلومـات           ومستواه

 .األساس عن التراث العريب واألسالمي
 .وما يف مواقف احلديث البسيطةأن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفه  )ط 
أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث ا بشكل متصل ومترابط             )ي 

 .لفترات زمنية مقبولة
إن تعليم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثري من أنشطة           

  :اإلنسان وحتقيق أهدافه ومن ذلك
  .أن تطلب املتعلم شيئا ما  )أ 
 .واألوقات واألشخاصأن يستعلم عن األماكن   ) ب 
 .أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما  ) ج 
 .أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة  )د 
 M (  أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرين. 
 .أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيئ ما  ) و 
 .أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم  )ز 



 

 
١٩

 .الأن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعم  ) ح 
 
  :١ بعض اجلوانب املهمة يف تعليم الكالم-٦

 : النطق-) أ
من أهم اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى التربويون األمهيـة          
الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، فالنطف أكثر عناصر          

  . بشكل خاطئهاللغة صعوبة يف تغريه أو تصحيحه بعد تعلم
ليس املطلوب يف النطق أن ينطق      وليكن واضحا يف األذهان أنه      

الدارس بشكل كامل تام، إي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة           
 القدرة على إخـراج األصـوات       يها، ولكن السيطرة هنا تعين    متحدث

بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظرعن           
  . مالدقة الكاملة يف إخراج أصوام ونربام وتنغيمه

 : املفردات-)ب
تعد تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة           
أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن ،كما أـا يف ذات             
الوقت وسائل التفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم          

اللغة فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب املفردات يف            
األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث تأيت      
مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اال لتنميتهما والتـدريب علـى          
استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي            
من خالل استخدامها يف مواقف شـفوية أو موضـوعات للقـراءة،           

ل تقدمي الكلمات للدارسني مـن خـالل موضـوعات          ولذلك يفض 
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يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمـة مـن           
 .حيام

 : القواعد -)            ج
كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبيـة اإلشـارة إىل          
القواعد، بل نرى بعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبيـة           

ا يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم اسـتخدام          فكثريا م 
اللغة ، أي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن األمـر            

كمها جمموعة مـن    فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حت        
بغي أن يعرف جيدأ املتكلم ا، واليت جيب أيـضا أن           القواعد اليت ين  

مت ذلك يف وقت مبكـر أو وقـت         يعرفها الراغب يف تعلمها سواء      
متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي، وحنن إذ نقرر هذا إمنا نقرره             
وحنن واعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد ال حتـل وال يـتم             
التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شـيئ ضـروري لـتعلم           

  .مهارات اللغة
  .١ توجيهات عامة لتدريس الكالم-٧

موعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطـوير          وفيما يلي جم  
  :تدريس مهارة الكالم يف العربية كلغة ثانية 

يقصد بذلك أن يتعرف الطالب     :  تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم       - )أ 
إن .. بالفعل إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غـريه عنـه            

.. لم وظل هو مـستمعا    الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املع       
من هنا تقاس كفاءة املعلم يف حصة الكالم مبقدار صمتة وقدرته على            

  .توجيه احلديث وليس بكثرة كالمه واستئثاره باحلديث
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يقصد يـذلك أال يكلـف الطـالب       :  أن يعرب الطالب عن خربة       -  ) ب 
ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديه      .. بالكالم عن شيئ ليس لديه علم به        

ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع        .  عنه شيئ يتحدث 
 رصيده اللغوي ما     يف دوقد ال جي  . ف إذ أن هذا يعطل فهمه     غري مألو 
 .يسعفه

  ليس الكالم نشاطا آليا يـردد فيـه        : التدريب على توجيه االنتباه      -  ) ج 
إن الكالم نشاط عقل    .. الطالب عبارات معينة وقتما يراد منه الكالم      

زم القدرة على متييز األصوات عند مساعها وعنـد         إنه يستل .. مركب
والقدرة على تعرف التراكيب وكيف أن ختالفها يـؤدي إىل          . نطقها

إن الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد        ... اختالف املعىن   
.. أن يكون واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما ال يـالم عليـه               

 .ن عثرات السنانوقدميا قيل إن عثرات اللسان أفتك م
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث :  عدم املقاطعة و كثرة التصحيح -  )د 

وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني      . وإحباطا له أن يقاطعه اآلخرون    
.. يف لغام األويل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانيـة           

 احلديث أو   إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسترسال يف          
إخراجه بشكل متكامل ، ولعل مما يزيد يف إحساسه ذا العجـز أن             

 ..يقاطعه املعلم

 .ويرتبط ذا أيضا أال يِلح املعلم يف تصحيح أخطاء الطالب
 M (  -    زيد توقعاته كما سبق القول     من املعلمني من ت   :  مستوى التوقعات

ثه على  حللطالب، فيظل يراجع الطالب، ويست    مكانات احلقيقة   عن اإل 
إن احلقيقة  . يلومه إن مل يكن عند مستوى التوقعات      استيفاء القول مث    

اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األجنيب، خاصـة إن             
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 عند ممارسته   تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب         
إمنـا  ختتص بتعلم العربية وحـدها، و     هرة ال   وهذه ظا .. مهارة الكالم 

 .تشمل كافة الدارسني للغات الثانية
وأن مييز بني   . وعلى املعلم إذن أن يقدر ذلك،وأن يكون واقعيا       

مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية وذلك الذي يصدر          
 ..عن الناطقني بلغات أخرى

إن الكالم، كمـا قلنـا،      .. ق مبدأ التدرج هنا أيضا    بينط:  التدرج   -  ) و 
وتعلُّم هذه املهارة ال حيدث بني      .. نشاط عقلي متكامل  مهارة مركبة و  

إا عملية تستغرق وقتا وتطلـب      . يوم وليلة، وال بني عيشة وضحاها     
وعليه أن يهيـئ    . من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم        

 :من مواقف الكالم ما يناسب مع كل مستويات الدارسني كالتايل 
ميكن أن تدور مواقف الكالم حول      : ائي  بالنسبة للمستوى االبتد   )١

ومن خـالل هـذه     . أسئلة يطرحها املعلم وجيب عليها الطالب     
اإلجابة يتعلم الطالب كيفية اننتقاء الكلمات وبناء اجلمل وعرض         

ويفضل أن يرتب املعلم هذه األسئلة بالشكل الذي ينتهي         . األفكار
تكليـف  ومن املواقف أيضا    . بالطالب إىل بناء موضوع متكامل    

الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية ، وحفظ بعض احلوارات         
 .واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص قرأوه

يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من       : املستوى املتوسط    )٢
  role playingمن هذه املواقف لعب الدور . خالهلا مهارة الكالم

لثنائية، ووصف األحـداث الـيت      وإدارة االجتماعات، واملناقشة ا   
وقعت للطالب، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوهـا يف التلفـاز           
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واإلذاعة واألخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبـسط           
 .وغريها

وهنا قد حيكي الطالب قـصة أعجبتـهم، أو         : املستوى املتقدم    )٣
ون اهر الطبيعة، أو يلقون خطبـة أو يـدير        يصفون مظهرا من مظ   

 أو يتكلمون يف موضوع مقترح، أو يلقون حوارا  debateمناظرة 
 .يف متثيله ، أوغري ذلك من مواقف

املهم يف هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغـوي عنـد            
الدارسني وكذلك اهتمامهم ومدى مالديهم مـن خـربة عـن           

 ..موضوع احلديث

 ما يتعلمونه تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان: قيمة املوضوع  )٤
وينبغي أن حيـسن املعلـم      . ذا معىن عندهم، وذا قيمة يف حيام      

اختيار املوضوعات اليت يتحدث الطالب فيها خاصة يف املـستوى          
فينبغـي أن يكـون     . املتقدم، حيث أن الفرصة متاحة للتعبري احلر      
ـ   . املوضوع ذا قيمة، وأن يكون واضحا وحمددا       رح ويفضل أن يط

 أو أكثرحىت تكون حريـة      مرة موضوعا على كل طالب يف كل      
 .االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما يعرفون

 
  . طرق تعليم الكالم-٨

هناك الطرائق العديدة يف تعليم مهارة الكالم ومن املمكن أن نوجز 
  :أهم الطرائق فيما يلي

   . الطريقة املباشرة-)أ
د عالقة مباشرة بني الكلمة إن هذه الطريقة تفترض وجو  

 أو بني العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم لشيءوا
 كثريا باجلوانب الشفهية من هاومن إحدى أهدافها إهتمام. أو تدخلها
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ناحية النظرية ترى الطريقة الويف . اللغة، وتأخري اجلوانب املكتوبة منها
أن األصل يف اللغة الكالم الشفهي، واملباشرة أن اللغة سلك طبيعي 

 ١.وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة
  . الطريقة السمعية الشفهية-)ب

إنّ هذه الطريقة تنظر إىل اللغة على أا جمموعة من الرموز   
الصوتية، واألنظمة الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بنيوية 
. شكلية، يتعارف عليها الناطقون باللغة، لتحقيق اإلتصال فيما بينهم

 تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أا مظهر منطوق، وأن الكتابة كما
مظهر ثانوي طارئ، وتؤكد أن اللغات ختتلف فيما بينها ، وأن لكل 

 من اللغات، وأنه ال لغة مساا وخصوصيتها اليت متيزها من غريها
كما تؤمن بأن اللغة هي ما . ئية وأخرى متحضرةتوجدلغات بدا

  .ما ينبغي أن يتحدثوا بهميارسها أبناؤها ال 
وتنظر هذه الطريقة إىل تعلم اللغة على أنه اكتساب لعادات   

واحملاكاة، ويعتمدعلى املثري واالستجابة  سلوكية، يتم من خالل التقليد
 سلسلة من -  وفقا هلذه النظرة- فاكتساب اللغة وتعلمها. والتعزيز

نسى ما عدا صحيحة، وينطفئ أو ياملثريات اليت تعقبها استجابات 
   ٢.ذلك من االستجابات اخلاطئة

  ). Total Physical Response( طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة -) ج
وتقوم هذه . هي تربط النشاط البدين مباشرة باستيعاب اللغة وفهمها

سدي اجلالطريقة على اتباع إرشادات املدرس، وذلك باالستجاب 
  :ومن مبادئ هذه الطريقة. شاهدامل
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، حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة ةأجيل تعليم احملادثة املباشرت )١
  .املتحدث ا

غة ييتحقق فهم اللغة ا عن طريق مجل يقوهلا املدرس بص )٢
ميكن التوقع بأن الطالب سيبدون استعدادهم للتحدث بعد .األمر

  ١.أن حيسوا بفهمهم للغة
   

   تقومي مهارة الكالم-٩
رأت سوهرسيمي أريكنتو أنه . نتائج التعليميةالالتقومي هو وسيلة ملعرفة 

وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا على نتائج 
ورأى نور كنجانا أن التقومي هو الوسيلة لنيل النتائج من وظائف . تعلمه

  .٢الطلبة أو جمموعة من الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة
كون بعدة طرق، ي) الكالم(الشفوي  أنّ يف اختبار التعبري ٣ويل ويرى اخل

  :منها
ويقيم على . يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه  )أ 

 أساس الطالقة والصحة؛

توجه إىل الطالب أسئلة كـتابـية أو شفهـية تطلب إجابات شفهية   )ب 
 قصرية؛

ـتـرك من املمكن أن تكـون األسئلـة مسجلة على شريــط وي  )ج 
وتضمن هـذه . بني كـل سؤال وآخر وقت كـاف لـإلجابـة 
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الطـريقة تساوي مجيع الطـالب يف عامل الـوقت وطريقة االستماع 
 إىل السؤال؛

تـقدم إلـى الطالب صورة يـطلب منه أن يعلق عليها شفهـيا يف   )د 
 وقت حمدد؛

 M(   يـشتـرك طالبان أو أكـثـر يف مـحاورة شفهية حول موضوع
 ١. يف مـحادثة حرةمـعـيـن أو

  
  الطريقة السمعية الشفهية-ب

   مدخل الطريقة السمعية الشفهية-١
كانت هذه الطريقة تعكس علم اللغة النفس السلوكي أو النظريـات           

إن اللغة ظاهرة منطوقة، وهي جمموعة مـن الرمـوز          السلوكية اليت تقول    
يوية شكلية،  الصوتية، واألنظمة الصرفية والنحوية، اليت تربطها عالقات بن       
، وعلى النظرية   يتعارف عليها الناطقون باللغة لتحقيق االتصال فيما بينهم       

  . البنيوية للغة حيث تعترب بأن التركيب هو يف نفس املعىن بنمط اجلملة
 خيتلف هـدفها    -كالطريقة السمعية الشفهية  –وكانت هذه الطريقة    

معية الـشفهية يف    متاما عن طريق النحو والترمجة ، فقد بدأت الطريقة الس         
ب العاملية الثانية ، و ألسباب عسكرية احتـاج         رالواليات املتحدة إبان احل   

  . إىل أسلوب سريع لتعلم اللغات األجنبية-يف ذلك الوقت–الناس 
طريقة النحو والترمجة مل تعمل على يئة من يدرسون         وكما رأينا فإن    

وقد . ريقة املباشرة   الستعمال اللغة اهلدف ، كما فعلت الط      ) الطالب(ا  
ظهرت يف ذلك احلني أفكار مثرية عن اللغات والـتعلم ، انبثقـت مـن               

، وعلم اللغة النفسي ) descriptive language(نظريات علم اللغة الوصفي 
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، وأدت تلك األفكـار إىل ظهـور   ) Behavioral Psychology(السلوكي 
 مبـادئ  –يـان  يف بعـض األح –الطريقة السمعية والشفهية واليت تشابه  
 ١.الطريقة املباشرة مع بعض االختالفات

  
  الشفهية السمعية الطريقة مالمح -٢

 األجنبية اللغة يتقن أن لألجنيب فينبغي ناطقوها، به يتحدث ما هي اللغة  )أ 
 .ا الناطقون يتقنها مثلما

 واحملاكاة، التقليد خالل من يتم سلوكية، لعادات اكتساب هو اللغة تعلم  ) ب 
  .والتعزيز واالستجابة املثري عل ويعتمد

 عالقـة  من اللغة وبني بينها ملا اهلدف للغة الثقافة أمناط بتعليم االهتمام  ) ج 
  .وطيدة

  .املعاصر االستعمال يف الشائعة والتراكيب والصيغ املفردات تقدمي  )د 
 M (  نتـائج  أساس على تبىن املقرر الكتاب خالل من املقدمة التعليمية املواد 

 .  التقابلي التحليل

 اهلـدف  باللغة التفكري على القدرة وهو اللغوي الذوق بتكوين الهتماما  ) و 
  . عفوي بشكل ا التحدث

 هـو  الشفهي االتصال ويعد الطبيعي، بالتسلسل اللغوية املهارات تقدمي  )ز 
  .التعليمية العملية من األمسى اهلدف

 نـصوص  خـالل  من مباشرة غري بأساليب وتقدميها بالقواعد االهتمام  ) ح 
  .وحوارات

 وضعت اليت القوائم خالل من وليس السياق، خالل من الكلمات دميتق  )ط 
  . النص بعد
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  الشفهية السمعية الطريقة نظرية أسس -٣
   :١اآلتية النظرية األسس على الطريقة هذه وتقوم
  .الكتابة وليست الكالم هي اللغة إن  )أ 
  .اللغة عن التدريس وليس اللغة تدريس جيب  )ب 
  .ومتباينة خمتلفة ملالعا لغات إن  )ج 
  .عادة تكوين عملية عن عبارة هو اللغة تعلم إن  )د 

  :باآليت وتتميز
  .حوار شكل على النصوص تقدم - ١
 لدى واجلمل التعبريات حفظ مقدرة وتنمى, احلفظ على كثريا يعتمد - ٢

  .لديهم عادة تصبح حىت الطالب
  .بالترتيب أمناط صورة يف النحوية التراكيب تقدم - ٣
  .كثريا التكرار متارين تستعمل - ٤
 أن الطـالب  علـى  بـل , النحوية القواعد شرح على كثريا ركزالت - ٥

  .النصوص من يستنبطوها
   اكتب-اقرأ-تكلم-استمع:هو تدرس اليت اللغوية للمهارة املتبع الترتيب - ٦
  .   الثانية اللغة ومجل ألصوات الطالب نطق على كثريا ركزت - ٧
ـ  وال القواعد على اللغوية ألخطاءا تصحيص على ركزت - ٨ كـثريا  تم 

  .املعنوي املضمون أو وىباحملت
  :يأيت ما الطريقة هذه على أخذ ومما
 فـإن , مكتوبة برؤيتها له يسمح أن دون للطالب تقدم النصوص أن  )أ 

  .مكتوبة تعليمها من أطول وقتا يأخذ النصوص هذه تعليم

                                                 
 ٥٥. ص,)١٩٩٢, دار اخلصر, بريوت(, مقدمة يف علم اللغة التطبيقي, كتورالد,  حممد خضر عريف1



 

 
٢٩

 مـن  صاحلة غري habit formation اللغة لتعلم عادة تكوين عملية إن  ) ب 
  .طويال وقتا تستغـرق إا حيث واألداء التعلم سرعة ناحية

 غـري  جيعلهم مما يقولون ما يعوا أن دون التمارين يرددون الطالب إن  ) ج 
  .اللغوية بالقاعدة وال باملعىن ملمني

  .التعلم بواعث على سليب عائد هلا يكون أن ميكن التكرار متارين إن  )د 

  . ١)الطريقة السمعية الشفهية( خربة عملية -٤
 حيث يستمع الطالب للمعلمة وهي تقـرأ        جند الفصل يف حالة انتباه ،     

الطالب يعلمون أن معلمتـهم     : حوارا جديدا، عبارة عن حمادثة بني شخصني      
تستعمل املعلمة اللغة اإلجنلزيـة يف      . سوف تطلب منهم حفظ احلوار فيما بعد      

ية لتوصيل املعىن ، وال     لمكما تؤدي أحيانا بعض احلركات الع     كل تعليمها ،    
غة األم، مث تطلب منهم اهلدوء ، واالستماع حبرص وهـي           تورد أية كلمة بالل   
  .تعيد قراءة احلوار

شخصان يسريان على الرصيف باملدينة ، ومبا أما يعرفـان بعـضهما            
  :يقفان ويتبادالن احلديث ، سأمثل أنا دور سايل، ودور بيل استمعوا

  صباح اخلري يابيل : سايل
  صباح اخلري يا سايل : بيل 
  ك ؟ كيف حال: سايل 
  أنا خبري، شكرا ، وأنت ؟ : بيل 
  أنا خبري ، إىل أين أنت ذاهب ؟ : سايل 
  أنا ذاهب إىل مكتب الربيد : بيل 
  أنا كذالك ، هل نذهب معا ؟ : سايل 
  بالتأكيد ، هيا بنا : بيل 

                                                 
 .٤٦- ٣٨ ، ص املرجع السابق و فرميان ،  نسالردايان  1
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مث تقرأ )) واألن استمعو مرة أخرى ، حاولو فهم كل ما أقول ((
 ، وتكرر املعلمة عدذ مرات قبل االنتقال املعلمة ويعيد الفصل كل سطر بعدها

أنا ذاهب إىل (( وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل .  للسطر الذي يليه
) البناء العكسي(تستعمل املعلمة تدريب البناء من آخر اجلملة )) مكتب الربيد

، والغرض من هذا التدريب هو تقسيم اجلملة الصعبة إىل ، أو تدريب التوسعة 
أصغر ، تبدأ املعلمة بنهاية اجلملة ويردد الفصل الكلمات األخرية فقط ، أجزاء 

ستيعاب   العبارة والفصل يردد حىت يتم اوتستمر يف زيادة الكلمات يف
  ).أنا ذاهب إىل مكتب الربيد: (الطالب للجملة كاملة ، وتعامل اجلملة هكذ

  مكتب الربيد : املعلمة 
  مكتب الربيد : الفصل 
  إىل مكتب الربيد : املعلمة 
  إىل مكتب الربيد : الفصل 
  ذاهب إىل مكتب الربيد : املعلمة 
  ذاهب إىل مكتب الربيد: الفصل 
  أنا ذاهب إىل مكتب الربيد : املعلمة 
  أنا ذاهب إىل مكتب الربيد : الفصل 

مـساعدة  ))  خطـوة    –اخلطوة  (( عن طريق إجراء     ةتستطيع املعلم 
اء صغرية متكنـهم    ل، وذلك بتقسيمه إىل إجز    سطر الطوي الطالب على تقدمي ال   

يد الطلبة  وبعد ترد . مة أو عبارة يف اجلملة      من حتديد موقع بداية واية كل كل      
للمحادثة مرات عديدة متنحهم املعلمة الفرصة للقيام بدور بيل ، بينما تقـوم             

وقبل أن يردد  الفصل السطر تقرأه املعلمة على سـبيل           . هي بأداء دور سايل   
ال ، وبذا يكون الفصل قد مارس تدريب احملاكاة والـذي يتحـتم فيـه               املث

  .االستماع بدقة وحماولة تقليد منوذج املعلمة ما أمكن ذلك
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مث تعكس املعلمة األدوار زيادة يف التدريب، فتقوم هي بـدور بيـل             
الفصل بدور سايل ، بعدها تقسم املعلمة الفصل إىل قسمني للقيام بدور سايل             

يادا ، ولكنها توقفهم من وقت آلخر كلما ابتعدوا عن النموذج           وبيل بدون ق  
ولزيادة التدريب على احملادثة تقسم املعلمة الفصل إىل        . الذي قصدت أن تقيده   

  .األوالد ليقوموا دور بيل والبنات ليقمن دور سايل: فئتني
مث تبدأ املعلمة تدريبا آخر ميكّن الطالب من التمرين كل على حدة ،             

  :تعملت املعلمة تدريب التسلسل ، أو التتابع والذي يتخلص يف اآليتوقد اس
، فريد  )jose(صباح اخلري يا جوريه     : ختاطب املعلمة أقرب طالب منها      
أنا خبري، شكرا، : كيف حالك ؟ فريد: وتستمر  . صباح اخلري يا معلميت   : عليها

ت إىل رفيقتـه    أنا خبري، وتؤمى املعلمة، فبفهم الطالب ويلتف      : وأنت ؟ فتجيب  
جتيبه الطالبة مستعملة احملادثة نفسها، وهكذا يستمر احلال حىت يصل          . وحيييها

  .الدور للطالب األخري، حيث يوجه التحية للمعلمة مرة أخرى
ما وأخريا ختتار املعلمة طالبني إلعادة احلوار بأكمله على الفصل، وعند           

ع الطلبة ألداء احلـوار يف       تسنح الفرصة جلمي   ورمبا ال . ينتهيان يعقبها آخران  
  .أزواج اليوم ، ولكن رمبا حيدث هذا يف فرصة أخرى خالل األسبوع

مث ينتقل املعلمة للمرحلة الثانية من الـدرس، فيـستمر الفـصل يف             
. على لغة احلوار واليت حيتاج التدريب عليها أكثر من التكرارالبسيط         . التدريب

تدريب التبديل لكلمة واحدة والـيت      وأول التدريبات اليت بدأا املعلمة كان       
 الطالب اجلملة مغ تغيري كلمة أو عبارة واحدة متـدهم املعلمـة،             ايكرر فيه 

: املثري تبدأ املعلمة بقراءة عبارة من احلوار هـي        : وتسمى هذه الكلمة البديلة     
: ، مث تعرض صـورة ملـبىن بنـك وتقـول          )) أنا ذاهب إىل مكتب الربيد    ((
، فيفهم الطالب من    ))أنا ذاهب إىل البنك   : ((تواصل، وتصمت، مت    ))البنك((

عندما  تعرضـه    )) البنك((هذا املثال أن املطلوب منهم هو التعرف على املثري          
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وعندما تعرض املعلمة صـورة     . املعلمة ووضعه يف مكانه الصحيح يف اجلملة      
ـ   )) أنا ذاهب إىل الصيدلية   : ((يردد الطلبة معا    )) الصيدلية(( ة ، فتبتسم املعلم

أنـا  : ((فريد الطالب   )) احلديقة((مث تعرض   )). جيد جدا (( مشجعة بقوهلا   
الـسوق  ((،  )) املقهى: (( ، وتقدم عبارات أخرى هي      )) ذهب إىل احلديقة  

، كـل منـها     )) املكتبـة ((و)) امللعب(( ،  )) ، موقف احلافالت  )) املركزي
قراءة اسم  وبعد إعادة التدريب ثالث مرات توقف املعلمة        . مصحوبة بصورة 

املثري ، وتكتفي بعرض الصورة واحدة تلو أخرى، ويعيد الطـالب اجلملـة             
وتتبع املعلمـة الطريقـة     . بأكملها بوضع العبارة املفقودة يف املكان الصحيح      

، حيـث   ))كبف حالـك؟  : ((نفسها للتعامل مع مجلة أخرى من احلوارهي        
دريب أكثر صعوبة وهو ت) you, they, she, he(تستعمل ضمائر الفاعل كثرية 

أو ) am(أو إىل   ) is(إىل  ) be(مما قبله، إذ على الطالب أن يغريوا شكل الفعل          
ويبدو أن الطالب قـد     . متشيا مع ضمري الفاعل الذي تقدمه املعلمة      ) are(إىل  

ستعمل الصور  فاعل من قبل ، إذ إن املعلمة مل ت        تدربوا على استعمال ضمائر ال    
عدة مرات مستعملة املثريالشفوي بدأت باإلشـارة       بل إا بعد إعادة التمرين      

) be(حنو صيب بالفصل، فيفهم الطالب أن املطلوب منهم هو استعمال الضمري            
، وتسري حنو الطلبة آخرين حىت يتدرب الفـصل         )) كيف حاله؟ : ((فريددون  

  .على مجيع ضمائر الفاعل ويضعوا يف املكان الصحيح يف اجلمل
لة تعقيدا، وذلك باستعمال ترتيـب التبـديل        وبعد ذلك تزداد األسئ     

املتعدد للكلمات املفقود، وهو من فصيلة التدريب الـسابق نفـسه، وعلـى             
واملوقـع الـذي   ) part of speech(الطالب التعرف على دور املثري يف اجلملة 

يناسبه يف اجلملة بعد تلقيه من املعلمة، وعليهم اختاذ القـرار حـول املوقـع               
وتبدأ معلمة هذا الفصل بأن طلبت من       . ملة اليت تقرأها املعلمة   املناسب يف اجل  

، ))أنا ذاهب إىل مكتـب الربيـد      : ((الفصل قراءة اجلملة األصلية من احلوار     
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، مث تقـول    )) هي ذاهبة إىل مكتب الربيد    :((فريدد الفصل ) she(ومتدهم باملثري 
، ))ة إىل احلديقةهي ذاهب: ((، فريدد الفصل مث يقولون ))إىل احلديقة : ((املدرسة

  .وتستمرعلى هذا املنوال تقدم مرة ضمري الفاعل وأخرى اسم مكان
والـذي  ) Transformation Drill(يتبع تدريبات التبديل تدريب حتويل   

تـة إىل    من نوع إىل أخر، أي اجلملة املثب       يطلب فيه من الطالب حتويل اجلملة     
  .هولعلوم إىل املبىن امجلة منفية أو اجلملة من امل

 yes/no(وهنا تستعمل املعلمة تدريب حتويل عبارة إىل سؤال نعم أو ال   

question(  فتقول املعلمة ،)) : هم ذاهبون إىل   : ((، حسنا فلنبدأ  )) هل فهمتم؟
وهكـذا  )) هل هم ذاهبون إىل البنـك؟     : ((صل بدوره ، فيجيب الف  ))نكالب

ى استعداد لإلنتقـال    حيولون حوايل مخسة عشر منوذجا مث تقرر املعلمة أم عل         
  .إىل تدريب السؤال واإلجابة

تعرض املعلمة إحدى الصور اليت استعملت يف الفصل سابقا واليت متثل             
، ))هل أنت ذاهب إىل ملعب كرة القدم؟      : ((كرة القدم، تسأل الفصل   لملعبا  

، مث تسأل سؤاهلا    )) نعم أنا ذاهبة إىل ملعب كرة القدم      : ((فيجيب عن سؤاهلا    
ومرة )) هل أنت ذاهبة إىل احلديقة ؟     : (( ، وهي تعرض صورة احلديقة     التايل  

وثعرض صورة ثالثة   )) نعم أنا ذاهبة إىل احلديقة ؟     : ((أخرى جتيب عن سؤاهلا   
فيجيب الطالب  )) هل أنت ذاهب إىل املكتبة ؟     : ((متثل املكتبة وتسأل الفصل     

  )). إىل املكتبة ؟ون ذاهبحنننعم : ((معا
، فقد تعلم الطلبة من خـالل حركاـا         )) حسنا جيدا ((فترد املعلمة     

واألمثلة اليت أوردا أن الطلبة منهم هو اإلجابة على نفس النمط الذي اتبعته،             
ويستمر هذا التدريب على هذه النموذج لعدة دقائق، وعند االطمئنان علـى            

 وهم جييبون إجابتهم لإلجابة صارت تنتقي األفراد بسرعة واحدة تلو اآلخر،          
 ينجح الطلبة يف االستجابة للسؤال بالسرعة املطلوبة ،         وعندما. بالسرعة نفسها 
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: تنتقل املعلمة إىل اخلطوة التالية، وتعرض على الفصل صورة املتجر وتسأهلم            
ال، أنا ذاهـب    : ((، وجييب عن سؤاهلا   ))هل أنت ذاهب إىل حمطة الباص ؟      ((

م هـو النظـر إىل الـصورة        يفهم الطلبة بأن املطلوب منه    )) . إىل املتجر ؟  
 ما تعرضه الصورة ، وتسأهلم املعلمة وهي تعـرض           و واالستماع إىل السؤال  

ال، : ((فيجيب الفـصل    )) هل أنت ذاهب إىل حمطة الباص؟     : ((صورة املقهى 
، وتستمر يف عرض صور     )) حسنا جدا ((، فتستجيب   ))أنا ذاهب إىل املقهى؟   

تستدعي يف هـذه    .  صيغة اإلجياب  متثل مواقف تتطلب اإلجابة عنها استعمال     
املرحلة أفرادا مشجعة لكل باالبتسام، فتعرض الصور واألسئلة واحـدة تلـو            
أخرى بدون أن يشكل هذا أي صعوبة لدى الطلبة ، وال تغري هذا املنوال إال               
عندما حيتاج أحد الطلبة للمساعدة يف نطق كلمة ما فتعيدها مع الطالب حىت             

  .تستطيع تقليدها ما أمكن
ويف الدقائق األخرية للدرس تعود املعلمة مرة أخرى للحوار الذي بدأ             

به درسها، فتعيده مرة أخرى وتطلب من الطلبة اجلالسني إىل يسارها متثيـل             
بيل، واجلالسني إىل ميينها متثيل دور سايل، فريدد الطلبة احلوار بال تـردد، مث              

انتهى . حسنا جدا ((مة قائلة تعكس األدوار وتكرر العملية نفسها فتبتسم املعل      
  )).االدرس

وينتهي درس اليوم بعد عمل شاق من املعلمة والفصل، فقد اسـتمع الطلبـة              
وحتدثوا باللغة اإلجنلزية فقط خالل الدرس، وأجهدت املعلمة مما بذلتـه مـن           

  .جمهودات ولكنها سعيدة حبسن سري الدرس
ني للكلمات املـساعدة    تعلم الطلبة احلوار واستعملوا بال تردد مستجيب        

  .اليت قدمتها هلم الستعمال مناذج التدريب
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  :ويف دروس الحقة خالل هذا األسبوع تقوم املعلمة مبا يلي
  .مراجعة احلوار .١
أنا ذاهب إىل مكتب الربيـد      : تنمية احلوار بإضافة بعض األسطر إليه مثل       .٢

 .لشراء طوابع الربيد
 : ات جديدة من خالهلا، مثالالتدريب على األسطر اجلديدة وتقدمي مفرد .٣

  ))أنا ذاهب إىل املتجر، أحتاج قليال من الزبد((
  ))أنا ذاهب إىل املكتبة ، أحتاج بعض الكتب((
  ))أنا ذاهب إىل الصيدلية، أحتاج قليال من الدواء((

التعرف على الفرق بني األمساء الكتلية والعددية ، واملقابلة بينها وكلمـيت             .٤
ال تشرح أية قواعد حنوية للطالب، بل حيثـون         .  على التوايل  بعض/ ليلق

 .على استنتاج القاعدة من تعلمهم مع أمثلة املعلمة
: اللغة  األم واللغـة اهلـدف        : املقارنة بني اللغتني    (قاد التحليل التقابلي     .٥

املعلمة لتوقع الصعوبة اليت سيواجهها الطالب عند نطق كلمـة          ) اإلجنلزية
/ I/لذلك قارنت املعلمة بني     /. I/على الصائت   واليت حتتوي   ) little(مثل  
) minimal pairs(عدة مرات مستعملة تدريبات الثنائيات الصغرى / i/و 
عتاد الطالب على الفرق بني  ي حىتhe's/his, sheep/ship, leave/live: مثل

نطق كل كلمة عن األخرى، مث تدريبهم على نطـق الـصوتني أوال، مث              
 .ا يف جملتدخلها يف كلمات وأخري

تكتب املعلمة قبيل اية األسبوع احلوارعلى السبورة مبساعدة الطالب ،           .٦
مث تطلب منهم نقله على كراسام، ويقومون كذلك بـبعض األنـشطة            
الكتابية احملدودة مثل أن يقوم الطالب بنسخ احلوار بعد أن حذفت منـه             

لذي كتبوه  املعلمة مخس عشر كلمة، فيضعوا بدون الرجوع إىل احلوار ا         
 .من قبل



 

 
٣٦

صل لعبة احلروف اهلجائية والـسوق املركـزي        ويف يوم اجلمعة يؤدي الف     .٧
)super market(  تبدأ اللعبة بطالب حيتاج نوعا من الطعام يبدأ بـاحلرف ،
)A (أنا ذاهب إىل السوق املركـزي، أحتـاج بعـض التفـاح            : فيقول
)apples(   فيقول الطالب الثاين ،)) :    ملركزي، وهـو   أنا ذاهب إىل السوق ا

، أو بعـض    )bread(حيتاج بعض التفاح،وأنا أحتاج قلـيال مـن اخلـرب           
، ويـستمر   )b(، أو أي نوع أخر من الطعام يبدأ باحلرف          )bananas(الوز

تـاج  أنا ذاهب إىل السوق املركزي، هـو حي       : ((الطالب الثالث ، فيقول   
جلـنب  ل من اخلبز، وأنا أحتاج لقليل من ا       لبعض التفاح، وهي حتتاج لقلي    

)cheese(           وتستمر اللعبة بإضافة كل العب لنوع من الطعام يبدأ باحلرف ،
التايل للحروف اهلجائية، مع إعادته للمواد اليت حيتاجها من سبقوه مـن            
الطالب قبل ذكر ما حيتاجه من السوق املركزي، وإذا تعذر األمر علـى             

 .أحد الطالب ساعده زمالؤه أو املعلمة
ن األسواق يف أمريكا، وحتاول املعلمة جبد توصـيل         يعقب اللعبة مناقشة ع    .٨

املعىن للطالب فتجيب عن أسئلتهم عن الفرق بني األسـواق يف أمريكـا             
وأسواق مايل املكشوفة، مث تنتقل املناقشة إىل االختالفات بـني أمريكـا            

يبدي الطالب محاسهم للمناقـشة فتعـدهم       . ومايل يف جمال كرة القدم    
ألسبوع التايل وحيدد موضوع املناقشة بالرياضـة يف        املعلمة مبواصلتها يف ا   

 .أمريكا
   .١التفكري يف اخلربة عن الطريقة -٥  

وعلى الرغم من قصر التجربة مع الطريقة السمعية الشفهية، فإننـا           
سنحاول أن نستقي بعض املالحظات من سلوك املعلمة واألساليب الـيت           

                                                 
 .٤٩-٤٧، ص  ،  املرجع السابقفرميان  ونس الريانا د1
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ريقة، وسنتبع خطة الدرس    استعملتها، مث نستلخص املبادئ الكامنة يف الط      
  .يف املالحظات

  
 املبادئ املالحظات

 .تقدم املعلمة حوارا جديدا .١
  
  
 أثنـاء   تستعمل املعلمة اللغة اهلـدف     .٢

الدرس، كما تستخدم األداء احلركي     
 .والصور والنماذج لشرح املعين 

 
تقدم معملة اللغـة احلـوار مـرتني         .٣

كنمودج، مث تبدأ التدريبات كـذلك   
إلجابات الـصحيحة،   بتقدمي منوذج ل  

ويف أوقات أخرى تصحح أخطـاء      
النطق بتقدمي النطق السليم يف اللغـة       

  .اهلدف
 
 
يكرر الطلبة اجلملة احلواريـة عـدة        .٤

 .مرات
 
عند تعثر الطلبة يف تأدية إحدى اجلمل  .٥

احلوارية تستعمل املعلمة تدريب بناء     

 معزولة، بل   قدم الصياغ اللغوية  تال   -
 .جيب أن تقدم يف سياق طبيعي

  
اللغة اهلدف واللغة األم هلما نظـم        -

نـهما  لغوية خمتلفة، جيب أن يفرق بي     
حىت ال تتأثر اهلدف باللغة األم عند       

 .التعلم
أحد األدوار األساسية للمعلم هو أن       -

يكون منوذجا مثاليا يف اللغة اهلدف ،       
حبيث يكون النموذج مشاا للغـة      

لذلك جيـب أن    . املتحدث األصلي 
يكون النموذج متفقا حىت يـستطيع      

 .الطلبة تقليده بعد حسن االستماع
 
عن عملية تكـوين    تعلم اللغة عبارة     -

عادة، فكلما كثـر التكـرار زادت       
 .العادة قوة وزاد التعلم

منع حدوث اخلطأ أمر مهم جـدا ،         -
. حيث إن اخلطأ ينمي عادة سـيئة      

فعند حدوث خطأ جيب تـصحيحه      
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  .اجلمل من آخرها
 
 
 chainتبدأ املعلمة مترين التسلسل   .٦

drill ، حيث حييي كل طالب أحد 
 .زمالئه

تستعمل املعلمة تدريبات التعويض  .٧
 .املفرد واملتعدد اخلانات

  
  
  
 
عندما يأيت الطالب باإلجابة الصحيحة  .٨

 .تتقدم املعلمة بكلمات الثناء
 
تستعمل املعلمـة مـثريات لفظيـة        .٩

 .وبصرية
تقدم املعلمة متـارين التحويـل       .١٠

 .ومتارين األسئلة و األجوبة
 
 

علمة أمثالتـها بـسرعة     تسأل امل  .١١
عندما تشعر بأن الطالب أصـبحوا      

 .قادرين على االضطالع بذلك
 

 .يف احلال من قبل املعلم
 
اهلدف من تعلم اللغة هو استخدامها       -

 .للمخاطبة
 
كل خانة أو موقع يف اجلملة يشغله        -

فعل، : (حمدد من أقسام الكالم     قسم  
، ولتكوين مجل   )إخل...اسم، حرف   

جديدة جيب أن يتعلم الدارس موقع      
كل قسم مـن أقـسام الكـالم يف         

 .اجلملة
التعزيز اإلجيايب يشجع الطلبة علـى       -

 .تكوين العادات الصحيحة
 
جيب أن يتعلم الطلبـة االسـتجابة        -

 .للمثريات اللفظية واملرئية
ـ      - ن األمنـاط،   لكل لغة عدد حمدد م

وتساعد تدريبات األمنـاط علـى      
تكوين العادات اليت متكّن الطـالب      

 .من استخدام األمناط
 
جيب أن يتعلم الطلبة لدرجة اإلجابة       -

  .overlearningالتلقائية على األسئلة 
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تقدم املعلمة مؤشرات وتتعامل مع      .١٢
األفراد، وتبتسم مشجعة هذا وذاك،     
وترفع الصورة تلو األخرى للمساعدة     

 .على االستجابة
 

 اجلديدة من خالل    تقدم املفردات  .١٣
 . حمدودةسطور احلوار وهي

  
 

الب القواعد النحوية   ال يتعلم الط   .١٤
نظريا، إمنا تقدم هلم من خالل األمثلة       

 .والتمرينات أي وظيفيا
  
  
  
  
  
 
 

تقوم املعلمة بدراسة حتليلية مقارنة      .١٥
بني اللغة األم واللغة اهلدف لتحديـد       
النقاط الـيت قـد تـسبب بعـض         

 .املشكالت
  

)) كاملايسترو((على املعلمة أن تكون      -
تقود وتشرف وتتحكم يف سـلوك      

 .الطلبة حيال اللغة اجلديدة
  
 
غرض األساسي لتعليم اللغـة هـو       ال -

متكني الطلبة من اكتساب التراكيب     
 .اللغوية، ويأيت تعلم املفردات الحقا

 
تعلم اللغة اهلدف جيب أن يكون مثل        -

اكتساب اللغة األم، حيث ال حيتاج      
املرء فيه حلفظ القواعد لكي يتحدث      

وينبغـي اسـتنباط    . لغته األصـلية  
القواعد الضرورية الستخدام اللغـة     
اهلدف من خالل سـياق التجربـة       

 .السمعية واللغفظية
  
 
 
التحدى األساسي يف تعلـم اللغـة        -

اهلدف هو كيف تستطيع املعلمة أن      
تأخذ بيد الدارس لكـي يتجـاوز       
العادات اليت اكتـسبها مـن لغتـه        

تيح املقارنة بـني اللغـة      تاألصلية؟ و 
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تكتب املعلمة احلوار على السبورة      .١٦
 لبة بعمل ويقوم الط يف اية األسبوع،    

 .كتايب حمدود
  
 

ـ   .١٧ صة علـى لعبـة     اشتملت احل
الـسوق  ((و)) احلروف اهلجائيـة  ((

، ونوقـشت األسـواق     ))املركزي
 .املركزية وكرة القدم األمريكية

 

األصلية واللغـة اهلـدف الفرصـة       
 للمعلمة لكي تتعرف على األجـزاء     
اليت حيتمل أن تسبب بعض الصعوبة      

 .للدارسني
 
 
لغة التخاطب تأيت قبل تعلم الشكل       -

الذي )) فالنظام الطبيعي ((املكتوب،  
يتبعه الطفل يف اكتساب لغته األوىل      

اسـتماع،  : للمهارات املكتسبة هو    
 .الكالم، القراءة، الكتابة

 اللغة والثقافـة ،     الميكن الفصل بني   -
ب والفنون فقط،   ثل األد فالثقافة ال مت  

ولكنها تتمثل كـذلك يف الـسلوك      
اليومي ملتحدثي اللغة، ومن واجبات     
 .املعلم أن يعرف الطالب ذه الثقافة
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 منهجية البحث
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  إجراءات البحث،-منهجية البحث، ب-أ:  علىويشتمل الفصل      
  .البحثمعيار جناح -هـأساليب مجع البيانات، - بيانات البحث ومصادرها، د- ج
  
   البحثمنهج -أ

املنهج الذي يستخدمه الباحث يف هذه الدراسة هو منهج البحث اإلجرائي 
)Classroom Action Research(  . وجمتمع هذا البحث هو طلبة الصف الثاين
الكالم ، اختار الباحث هذا الصف لكونه أدىن درجة من حيث مهارة ) ز(

  . بالنسبة إىل سائر الفصول
  
  البحث إجراءات -ب

 Kemmis dan Mc(إجراءات البحث هي منودج البحث لكميس وماج تاغغري 

Taggert ( التخطيط مث التنفيذ املالحظة واالنعكاس: وهي تتكون على.  
.  ملشكالت هذا البحث املادة اليت ستكون حالالتخطيط هو عملية ختطيط. ١

تتعرف ما يشكل وهذا التخطيط قد تقدمه عمليةُ املالحظة التمهيدية حيث ا 
عمليةَ التدريس داخل الفصل اليت هي تدني الطلبة يف الكالم وإباءِة طلبة 

يف الكالم خوفا من اخلطأ وكذلك حياء فيه، وتعين يف هذه ) ز(الصف الثاين 
 .ها وهي أعين باستخدام الطريقة السمعية الشفهية حل طريقةُاملرحلة

   التخطيط يف الدور األولوهذا هو
 حللّها حلّها، وقد عين ما يفترض فعلهتعرف مشكلة التعليم و تعيني  -)أ

  .طريقة السمعية الشفهيةالوهي 
ختطيط عملية التدريس أو خطة التدريس اليت سيقوم ا املدرس أو  -)ب

 .الدارس اليت هي باستخدام أسلوب الطريقة السمعية الشفهية
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. اسية اليت ال بد من حصوهلاتقرير معيار الكفاءة و الكفاءة األس -)ج
 .وهذه الكفاية قد قررها منهج تدريس اللغة العربية

 .تنظيم ورقة التقييم وتعيني دليل املالحظة -)د
وتعيني معيار لكل لقاء ومعيار جناح الدورالذي هو أيضا معيار  -)هـ

  .جناح البحث
 التنفيذ واملالحظة. ٢    

ذا التنفيذ حيتمل أن يقوم به وه. تنفيذ ما قد خطّطه املدرس والباحث
على ما اتفق به مدرس اللغة ) ز( املعاون أي مدرس الصف الثاين والباحث أ
  .صالحية البحث يف حلّ مشكالتهبالنظر إىل والباحث 

واألمور اليت . سيقوم ا املدرس أو الباحث معا داخل الفصلفوأما املالحظة 
اشتراكية كالت البحث يعين يالحظها الباحث داخل الفصل هو ما يتعلق مبش

 مما يدل على إطالع شجاعتهم وعدم استحيائهم يف  فعاال اشتراكا الطلبةكل
فهية يف عملية تدريس مهارة باستخدام الطريقة السمعية الشأداء الكالم 

ويستخدم الباحث دليل املالحظة جلمع بيانات البحث و قائمة األسئلة . الكالم
  .اليت متثل هدف البحث

 نعكاساال. ٣

البيانات املنحصلة من خالل املالحظة وغريها ففي هذه املرحلـة حيللـها            
الباحث ومن خالهلا ستعرف فاعلية عملية التدريس و جوانب نقصاا، واليت           

وتستمر عملية تنفيذ الدور على . تستند عليه ختطيط عملية املعاجلة للدور التايل  
ب فعال لتنمية مهارة الكـالم      هذه احلالة حىت يستدرك عالج فعال أو أسلو       

باستخدام الطريقة السمعية الـشفهية وتنحـصل       ) ز(لدى طلبة الصف الثاين     
  .درجة ضبط الطلبة الدرس درجة أحسن
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 بيانات البحث ومصادرها -ج

عملية تعليم اللغة العربيـة حيـث       نظرا إىل أن هذا البحث اهتمامه حتسني        
باالستخدام الطريقة السمعية الشفهية      التعليم الفعال هلا   أسلوبصل من خالله    حي

صل أيضا نتيجة الكفاءة اللغوية األحسن من مهارة الكـالم وتـدلّ            وبالتايل حي 
عليها أي يؤيدها قيمة درجة االختبار شفهيا يف آخر الدور، فبان للباحث بـأن          
. البيانات احملتاجة هلذا البحث هي البيانات املتعلقة بعملية التعليم داخل الفـصل           

يالحظ الباحث أنشطتهم داخل الفصل أثناء التدريس مما يتعلـق          جل ذلك،   وأل
و أيضا عملية التفاعل والتعامـل بـني املـدرس          . بتطوير مشكلة هذا البحث   

  . والتالميذ
  

  اناتيأساليب مجع الب -د
  :قام الباحث جبمع البيانات هلذا البحث باألدوات التالية 

 املالحظة .١

طريقة السمعية  الت تعليم مهارة الكالم ب    ذه األسلوب، تالحظ إجراءا   
            ستخدم املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلـق جبـوالشفهية، حيث ت
الصف، ونشاطات الطلبة ومحاستهم وابتهاجهم يف عملية التعلـيم والـتعلم           

.  مما يدل على اطالع شجاعتهم وعدم استحيائهم يف أداء الكالم          داخل الفصل 
وهذه .  الذي سيأخذ ها فيه هومن نوع البيانات الكيفية        فلذلك، نوع البيانات  

املالحظة المناص للباحث إال أن يتوالها بنفسه ويساعده املعلم اآلخر بصفته           
ويستخدم الباحث يف تنفيذها دليل املالحظة مساعدة على عمليـة          . مشاركا
  .املالحظة
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 االستبانة .٢

وتقدم . ادر البيانات يعرض الباحث بعض األسئلة اليت ال بد أن جييبها مص         
تهم جاباستواملعلومات املتطلبة ا هي اليت يتعلق ب      . هذه االستبانة إىل التالميذ   

ستخدام الطريقة السمعية الشفهية وتأثريها على تنميـة مهـارم وهـذه            ال
مة على البيانات احملصولة من     ومتمباإلضافة إىل صفتها كمؤكّدة     -املعلومات  

 .ة لتخطيط عمليات التدريس للدور الثاين فهي نافع-خالل املالحظة
 

 االختبار  .٣

 يستخدمه الباحث إلكشاف ضبط التالميـذ حنـو مـادة           وهذا االختبار 
التدريس وأيضا ملعرفة تطورهم أو عدمها من جهةكالمهم بعد إقامة الـتعلم            

 وهـذا   .والتعليم باستخدام هذه الطريقة السمعية الشفهية وبعد متام الـدور         
  .١ الباحث على الطلبة باختبار احملاورةاالختبار يؤديه
  

  معيار جناح البحث -هـ
 عملية تدريس اح هذا البحث يتأسس على جانب حسنإن معيار جن

ومن ضمن حسن عملية التدرس هو . ودرجة نتيجة الطلبة يف ضبط الدرس
ارتفاع الشجاعة يف الكالم أو احلوار واحلماسة فيه ودقّة فهمهم حنو النص 

الفعال بينهم يف أثناء التدريس وغري ذلك من ضمن جمال  لتعاملاملدروس، وا
 باستخدام هذه الطريقة أي طريقة السمعية عملية التدريس والتعليم الفعال

   .كفايتهم يف مهارة الكالميالحظ أي يقيس ، وكذلك الشفهية
جبانب أن معيار جناحه مكتسب من خالل املالحظة فيكسب كذلك من 

  :تبانة فهو باستخدام الرمز التايل خالل بيانات االس

                                                 
 .  ١٠٨ص ) ٢٠٠٠،  دار الفالح للنشر والتوزيع: األردن( ،االختبارات اللغويةمحد علي اخلويل، أ 1



 

 
٤٦

ن  
د
م
=×100  
  .النتيجة من درجة أو قدرتأثري الطريقة= ن 
  . لكلّ نقطة أو سؤال-احملصولة–جمموع الدرجات = م  
  ) . من وجود التأثري(الدرجة األعلى = د 

 :اجلدول التايلمث تقاس النتيجة أو الدرجة احلصولة بالتأسيس على 
   األولاجلدول

  عن تفسري نتيجة االستبانة
 البيان النتيجة النمرة

 تؤثر جدا ١٠٠-٧٦ ١

 مؤثرة ٧٥ – ٥١ ٢

  بني –بني  ٥٠ – ٢٦ ٣

 غري مؤثرة ٢٥ -  ١ ٤

وكذلك استخدم الباحث اجلدول السابق لتفسري جمموعة الدرجات     
  .يف مهارة الكالم) قطالن(لكل نقط اختبار الكالم من قدر ارتفاعها 

  

  .فهذا هو املعيار املستخدم فيه تطورهم يف الكالم مث بالنسبة إىل قياس
 النطق. ١

 الدرجة املعايري النمرة

 ٤ صحيح من حيث املخرج واملد والقصر والنرب  ١
 ٣ وجدود خطأ يف واحد من العناصر اخلمسة السابقة ٢
 ٢ وجود خطأ يف اثنني من العناصر اخلمسة  ٣
 ١ وجدان خطأ يف ثالثة من العناصر اخلمسة  ٤

  

١٠٠ 



 

 
٤٧

  

 القواعد/ النحو والصرف . ٢

 الدرجة املعايري النمرة

يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تؤثّر يف  ١
 فهم املعىن

٣ 

 ٢ كثرة األخطاء النحوية حىت يصعب فهم ما يقوله  ٢
 مما لكثرة األخطاء النحوية ال ميكن فهم أي شيء ٣

 يقوله

١ 

  
 املفردات اللغوية. ٣

 الدرجة املعايري النمرة

 ٣ مناسبة لألسئلة ) يف األجوبة(املفردات  ١
 ٢ )يف األجوبة(بعض املفردات غري مناسبة بالسياق  ٢
 ١ جهله بالكثري من املفردات جيعل حديثه غري مفهوم ٣

  
 الطالقة. ٤

 الدرجة املعايري النمرة

 ٣  صحيح من حيث الوقف واإلبتداءيتحدث بطالقة، ١
يتحدث بطالقة ناقصة، وصحيح من حيث الوقف  ٢

 واالبتداء

٢ 

يتحدث بطالقة الناقصة، مع وجود اخلطأ من حيث  ٣
 الوقف واالبتداء

١ 

  



 

 
٤٨

   : مث تعترب النتيجة بالرمز اآليتحن كل ممتوبعد أن يقدر
  

    الدرجة احملصولة        
   %١٠٠  x__________  _=             النتيجة   

    الدرجة القصوى          
  

وملعرفة جناح كل الطالب فيحتاج إىل ما يسمى باملقياس األدىن لنجاح 
) Essensial( بالنظر إىل مهمة املآدة  املدرساعتمدهالذي ) KKM(الطالب 

، ودرجة الصعوبة للمادة ، والوسائل )Intake(والكفاءة األساسية للطالب 
ذا كان نتيجة الطلبة أعلى من هذا املقياس فهم ناجحون وإذا إ. ١التعليمية

  .كانت متساوية به أو أدىن منه فهم مل ينجحوا
إذا كان مخسة وسبعون مئويا أو فوأما نسبة معيار النجاح الصفي   

   .٢أعالها من طلبة الصف ناجحني فالتدريس ناجح
الكالم من ولقدر قدر ارتفاع الطريقة السمعية من حيث نقط اختبار   

  :النطق واملفردات اللغوية والطالقة والقواعد، استخدم الباحث الرمز التايل 

ن        
د
م
=×100  
  .النتيجة= ن 
  . لكل نقط احتبار مهارة الكالم -احملصولة–جمموع الدرجات = م 
  : الدرجة األعلى لكل نقط احتبار الكالم، وهي = د 
   .١٢٠طق هي درجة أهلى لنطقة الن. ١
    .٩٠درجة أهلى لنطقة املفردات اللغوية هي . ٢

                                                 
1 H. Khaeruddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan 

Implementasinya di Madrash, (Jogjakarta:Pilar Media, 2007), hal. 234. 
2.  E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2007), hal.257 

١٠٠ 



 

 
٤٩

    .٩٠درجة أهلى لنطقة الطالقة هي . ٣
    .٩٠درجة أهلى لنطقة القواعد هي . ٤

  : التايلاجلدولباستخدام         مث يفسر الباحث النتيجة منها 
  الثاين اجلدول  
  اخنبار الكالم من حيث نقطهعن تفسري نتيجة 

 البيان يجةالنت النمرة

 تؤثر جدا ١٠٠-٧٦ ١

 مؤثرة ٧٥ -  ٥١ ٢

  بني –بني  ٥٠ -  ٢٦ ٣

 غري مؤثرة ٢٥ -  ١ ٤

  
 
 
 
 
 
 



 

 
٥٠

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  ومناقشتهاعرض البيانات وحتليلها



 

 
٥١

: طبيق الطريق السمعية الشفهيةت- االنعكاس األول، ب-أ:  علىويشتمل الفصل     
الدور -٢االنعكاس، -)املالحظة، د-)تنفيذ، جال-)التخطيط، ب- )أ: لدور األول- ١

بيانات البحث -االنعكاس، ج-)املالحظة، د-)التنفيذ، ج-)التخطيط، ب- )أ: الثاين
  .معيار جناح البحث-أساليب مجع البيانات، هـ-ومصادرها، د

  
  االنعكاس األول -أ

دريس اليت يريد الباحث إزالتها وحلها هي نقص  التكما ذكر أن مشاكل
لنطق، وعدم الطالقة فيه، و اجمال  يف )ز(ة من بعض طالب الفصل الثاين الشجاع

ت هذه كتشفنوا.  فن الكالمخاصةم يف درس اللغة العربية احنفاض درجا
إىل  بعض الطالب علم عندما أمر املبعد أن قام الباحث باملالحظةل الثالث املشاك

 وهذا  إال بعد التكليفوعا طأبون عن التقدمييالتقدم إىل مقدمة الفصل للنطق هم 
 وأيد ذلك نتيجة املقابلة مبدرس اللغة .اإلباء للتقدم ممن ال حيفظون نص احلوار

يعسرون أن ينطقوا أو أن ) ز(إن معظم طالب الصف الثاين : العربية حيث أنه قال
لباحث مث يقدم ا). ٢٠٠٨ ديسمرب ٢١يوم اآلحد،(ميثل احلوار يف مقدمة الفصل 

عن كفاءم يف فن الكالم؟ ، ) ز(ربية للفصل الثاين علم اللغة العالسؤال إىل م
ما عقد االختبار اللساين أو الكالمي فتبني لنا بأننا ال بد  بعد: "يشرح املعلم قائال

من إكثار تدريبات النطق والكالم، ألم يبطئون وعدم التجويد يف نطقهم وطول 
مث بالتايل اجلدول لدرجة  ، "داء احلوارتأملهم يف إجابة أسئلة االختبار الكالمي وأ

منهم لديهم ) أي ستني من مائة( حيث أن مثانية عشر طالبا  الشفهياالختبار
درجة االختبار الشفهي األدىن من درجة مقياس األدىن هلذا الدرس وهو مخس 

 .وستني
 
 

  



 

 
٥٢

  يف مسستري أول ) ز( االختبار الشفهي للصف الثاين وهذه هي نتيجتهم يف
 )دول الثالثاجل(

 

درجة اختبار 
 اللسان العريب

 النمرة  أمساء الطلبة

 ١ أمحد صايف محيم ٩٣
 ٢ أمحد زين الفناين ٩٢
 ٣ حممد نور هاشيم ٦٠
 ٤ حممد عني الرمحن ٦٠
 ٥ حممد أكوس ساليم نور ٦٠
 ٦ حممد محيم جزويل ٦١
 ٧ حممد زين الكمال ٨٦
 ٨ أمحد حممودين ٨٣
 ٩ عبد الرؤوف ٦٢
 ١٠ أمحد زيين ٦٠
 ١١ حممد شافعي ٦١
 ١٢ أمحد رزاة العلوم ٧١
 ١٣ حممد نور العزمي ٦٠
 ١٤ مفتاح احللمي ٧٣
 ١٥ حممد فيصل صربي ٧١
 ١٦ حممد نظام الدين ٨٦
 ١٧ حممد ولدان خري ٦٠
 ١٨ أمحد راري رمضان ٦٠
 ١٩ حسن اخللق ٦٢
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 ٢٠ حممد جزويل ٦٨
 ٢١ رادين حممد سوكارديانتو ٦٠
 ٢٢ حممد فخر األنام ٨١
 ٢٣ سفتيان عبد ايب ٦٠
 ٢٤ حممد مسسو ريزال ٦٠
 ٢٥ حممد عبيد اهللا ٦٠
 ٢٦ حممد سعيد خملص ٦٠
 ٢٧ يوكي فراتاما بكيت ٨٤
 ٢٨ حممد نور اهلداية ٧١
 ٢٩ إيكا موالنا يوسف ٦٠
 ٣٠ حممد شريف الدين ٦٠

  

شفهي أن مثانية عشر طالبا علم من اجلدول السابق عن درجام يف االختبار ال
) KKM(أي ستني من مائة لديهم درجة أدىن من درجة النجاح الدنيا للدرس 

  ).٦٥(وهي مخس وستني 
مث يشاور الباحث مع مدرس اللغة العربية ابتغاءا ملا يعد فعاليا حللّ هذه 
املشكالت، فاتفق بأن الطريقة السمعية الشفهية هي اليت يفترض أن تكون حال 

  :ذه املشكالت باإلعتماد إىل األمور التاليةهل
  ).ز(أن هذه املشكلة يف الكالم تنطبق على أغلبية الطلبة يف الفصل  .١
أن هذه املدرسة تقع يف داخل املعهد حيث أن املعهد يسعى إىل جريان البيئة  .٢

 .العربية فيه، ومعظم جمتمع املعهد يقيس اللغة مبجرد إجادة الكالم يف اللغة
وهذا يعين أم ال يتكلمون . وأن طلبة هذا الفصل معظهم من أبناء قرية املعهد .٣

 . اللغة أكثر بالنسبة إىل الذين يسكنون يف املعهد



 

 
٥٤

وأن هذه الطريقة يعتمد على تكرار تدريبات الكالم باإلضافة إىل أا تستلزم  .٤
م من الطلبة حفظ املادة حيث أنه سيزداد شجاعتهم للكالم وكذلك طالقته

  . فيه
  

  تطبيق الطريقة السمعية الشفهية  -ب
 الدور األول -١

   التخطيط-)أ
 إلزالة مشكالت هذا البحث -إن األمور اليت قد خطّطها الباحث 

اليت كما انكشفت هي من املالحظة واملقابلة مبدرس اللغة العربية 
 يف فن الكالم و) ز(نتيجة اختبار طلبة الصف الثاين /وأيدها بتدينّ قيمة

) الكالم(عدم شجاعتهم فيه وكذلك بطئهم فيه يعين عدم طالقتهم فيه 
  : هي -

أن هذا الدور األول يقرر له الباحث ست حصص أي تالث لقاءات 
 دقائق ،  واملادة اليت سيلقيها املدرس هي مادة احلوار ٩٠لكل لقاء 

كما أا من ضمن مواد الصف الثايت  "املكتبة" اليت حتت املوضوع 
وقد خطط الباحث إعداد . السنة الثانية لتدريس اللغة العربيةلنصف 

خطة التدريس للدور األول من هذا البحث اإلجرائي وهي باستخدام 
معيار  )أي يف خطة التدريس(الطريقة السمعية الشفهية،  وفيها 

 اليت ال بد من حصوهلا وكذلك عين فيها الكفاءة و الكفاءة األساسية
  . معيار جناحها
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  :ذه هي خطة الدور األول للقاء األول والثاين وه
 خطة التدريس الدور األول

 
  خطة التدريس للقاء األول يف الدور األول

  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 
  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "املكتبة: "  املوضوع
  مهارة الكالم:  التدريس 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  راسي العام الد
  دقيقة٩٠:   الوقت 

  
  :معيار الكفاءة -  أ 

إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقٍة لفظية بصورة متثيل 
 ".املكتبة" املوضوع  احلوار البسيط عن

  
  :الكفاءة األساسية -  ب 

  ".املكتبة"اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن  .١
 .بصحة" املكتبة"يطة عن إلقاء املعلومات البس .٢
 

 :املؤشرات  -   ج 
  .قراءة املفردات أو العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة .١
 .متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة .٢
 ".املكتبة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣



 

 
٥٦

  :أهداف التدريس - د 
  : الطالب بعد متابعتهم على التدريس، يتوقع من

  .أن ينطقوا املفردات أو العبارات عن املكتبة بطريقة صحيحة .١
 .أن حيفظوا احلوار ويقوموا بتمثيله بطريقة صحيحة .٢
  ".املكتبة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣
 

  :املادة الدرا سية -  ه 
 – أُِحب –نْ أَذْهب  أُِريد أََ–أُِريد : من املفردات اجلديدة يف الدرس 

   - أَي ِخدمٍة؟ – أَستِطيع أَنْ أَذْهب – أَستِطيع –أُِحب أَنْ أَذْهب 
  . ِبطَاقَة– يستِعير – يفْهم – يفَضل – ِقصص عرِبية –ِقصة ج ِقصص 

 
  :الطريقة املستخدمة -  و 

 .الطريقة السمعية الشفهية: الطريقة املستخدمة 
  :استراتيجية التدريس -  ز 
 :مقدمة .١

  .إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار
 :إجراء التعليم  .٢

 .تكييف الفصل إىل حال انتباه  )أ 
 -من املعىن-  مع إلقاء حمتواها أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد )ب 

 .نص احلوار
األداء احلركي والصور  استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام )ج 

 .والنماذج لشرح املعين 



 

 
٥٧

ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلبعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث ت  )د 
 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق منوذج لإلجابات الصحيحة،

  .بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف
 ينتقل  من مجلة إىل مجلة واليكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مراتو  )ه 

). فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها(إىل أخرى إال بعد أن يتقنواها 
التكرار : وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب 

 .اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي
وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، يستعمل املعلم تدريب البناء   )و 

 التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل من آخر اجلملة أو تدريب
 . أجزاء أصغر

مينح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم   )ز 
 . للمحادثة مرات

وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ أمام الفصل بالتناوب  )ح 
 . بينهم

   :االختتام -  ح 
عزيز على ما فهموا وحفظوا إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وت

  .من املادة
  

   يف الدور األولخطة التدريس للقاء الثاين
  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 

  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "املكتبة: "  املوضوع
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  مهارة الكالم:  التدريس 
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  العام الدراسي 

  دقيقة ٩٠:   الوقت 
  
  :معيار الكفاءة -  أ 

إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقٍة لفظية بصورة متثيل 
  ".املكتبة" املوضوع  احلوار البسيط عن

  :الكفاءة األساسية -  ب 
  ".املكتبة"اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن  .١
 .بصحة" املكتبة"إلقاء املعلومات البسيطة عن  .٢
 

 :رات املؤش -  ج 
  .قراءة املفردات أو العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة .١
 .متثيل احلوار عن املكتبة بصورة صحيحة .٢
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة  .٣

 ".املكتبة"وهي
 

 :أهداف التدريس - د 
  :بعد متابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب 

  .و العبارات عن املكتبة بطريقة صحيحةأن ينطقوا املفردات أ. ١  
 .أن حيفظوا احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة. ٢
 ".املكتبة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي . ٣
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  :املادة الدرا سية - ه 
 – أُِحب – أُِريد أََنْ أَذْهب –أُِريد : من املفردات اجلديدة يف الدرس 

 ب أُِحبع –أَنْ أَذْهِطيتب – أَسأَنْ أَذْه عِطيتٍة؟ – أَسمِخد ة ج - أَيِقص 
  . ِبطَاقَة– يستِعير – يفْهم – يفَضل – ِقصص عرِبية –ِقصص 
 

  :الطريقة املستخدمة - و 
  .الطريقة السمعية الشفهية:     الطريقة املستخدمة 

 
  :استراتيجية التدريس - ز 

 :مة مقد .١
  .     إلقاء التشجيعات والدافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار

 :إجراء التعليم  .٢
 . تكييف الفصل إىل حال انتباه  )أ 
من -  مع إلقاء حمتواها أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد )ب 

 . نص احلوار-املعىن
 األداء احلركي استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام )ج 

 .والنماذج لشرح املعين والصور 
ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلبعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث ت  )د 

 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء منوذج لإلجابات الصحيحة،
  .النطق بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

 من مجلة إىل مجلة وال يكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مراتو  )ه 
فهمها، وتعبريها بصحة و (بعد أن يتقنواها ينتقل إىل أخرى إال 

وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة ). حفظها
 .التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي: أساليب 
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وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، يستعمل املعلم تدريب   )و 
جلملة البناء من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم ا

 . الصعبة إىل أجزاء أصغر
مينح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد   )ز 

 . ترديدهم للمحادثة مرات
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ أمام الفصل  )ح 

 . بالتناوب بينهم
   :االختتام –  ح 

ظوا إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا وحف
  .من املادة

  
   من الدور األولخطة التدريس للقاء الثالث

 
  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 

  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "املكتبة: "  املوضوع
  مهارة الكالم:  التدريس 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  العام الدراسي 
   دقيقة٩٠:   الوقت 

 
  :ءةمعيار الكفا -  أ 

إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة لفظية بصورة متثيل احلوار 
  .البسيط عن املكتبة
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  :الكفاءة األساسية -   ب 
 ".املكتبة"اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن . ١
 .بصحة" املكتبة"إلقاء املعلومات البسيطة عن . ٢    

 
 :املؤشرات  -  ج 

  .و العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحةقراءة املفردات أ .١
 .متثيل احلوار عن املكتبة بطريقة صحيحة .٢
  ".املكتبة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣
 

  :أهداف التدريس - د 
  :بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الطالب 

  . صحيحةأن ينطقوا املفردات أو العبارات عن املكتبة بطريقة .١
 .أن حيفظوا احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة  .٢
  ".املكتبة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣
 

  :املادة الدرا سية - ه 
 – أُِحب – أُِريد أََنْ أَذْهب –أُِريد : من املفردات اجلديدة يف الدرس 

 ِقصة ج - أَي ِخدمٍة؟ –ِطيع أَنْ أَذْهب  أَست– أَستِطيع –أُِحب أَنْ أَذْهب 
  . ِبطَاقَة– يستِعير – يفْهم – يفَضل – ِقصص عرِبية –ِقصص 
 

  :الطريقة املستخدمة -  و 
  .الطريقة السمعية الشفهية: الطريقة املستخدمة 
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  :استراتيجية التدريس -  ز 
 :مقدمة  .١

 .لدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار             إلقاء التشجيعات وا
 :إجراء التعليم  .٢

  .تكييف الفصل إىل حال انتباه  )أ 
 -من املعىن- مع إلقاء حمتواه أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد )ب 

 .نص احلوار
 األداء احلركي والصور استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام )ج 

 .والنماذج لشرح املعين 
ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلدميه احلوار مرتني كنمودج، مث تبعد تق  )د 

 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق منوذج لإلجابات الصحيحة،
 .بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

 من مجلة إىل مجلة وال ينتقل يكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مراتو  )ه 
) . ها بصحة و حفظهافهمها، وتعبري(إىل أخرى إال بعد أن يتقنواها 

التكرار : وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب 
 .اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي

وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل املعلم تدريب البناء   )و 
من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل 

  .أجزاء أصغر
مينح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم   )ز 

 . للمحادثة مرات
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ أمام الفصل بالتناوب  )ح 

  . بينهم
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   :االختتام -  ح 
  .إلقاء الدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا وحفظوا من املادة

 
   :التقييم -ط 

 الدرجة  الناحية  السؤال  الشكل  لتقنيةا  اجلنس
  

  ٤ - ١  النطق
  ٣- ١  املفردات اللغوية

  ٣- ١  الطالقة
  ٣- ١  القواعد

اإلختبار 
  الشفوي

اإلختبار 
  الفئوي

  احملاورة
  التطبيق/

أد حوارا 
باملوضوع 

  "املكتبة"

  ١٣  الدرجة األعلى
  

  .التنفيذ - ب
  :اللقاء األول . ١

 ٢١دريس يف اللقاء األول من الدور األول يوم السبت قام الباحث بالت
 دقيقة، وهي يف احلصة ٤٠ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩فربايري سنة 
  . األوىل والثانية

  : املقدمة -)أ
دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف الفصل 

دعاء قبل التدريس طالبا، مث أمر املعلم الطالب أن يقرأوا ال) ثالثني (٣٠
مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشتركون كلهم يف قراءة الدعاء ، 
وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائال كيف 

  . حالكم وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا
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ية فهم وبعد ذلك سعى املدرس أن جيعل الطالب لديهم دافعية كافية و أمه
اللغة العربية هلم باعطاء التوجيهات واملعلومات ما حيفّز أنفسهم حملبة اللغة 

إىل  العربية باإلضافة إىل إعطاء املعرفة عن جوهرية موقف الكالم بالنسبة
أيها الطلبة كنا اآلن نعيش يف العصر احلديث، : تدريس اللغة الثانية قائال 

ة يتصل أقصاها بأدناها يف حيث أصبح العامل كما يقال قرية صغري
، وكالمها "تفجر املعلومات"حلظات، كما أن هذا أيضا هو عصر 

يستلزمان كل من يعيش  فيه أن يكون لدية كفاءة لغوية ثنائية والسيما 
وحنن كمسلم يتطلب أكثر بالنسبة . اللغة العربية حيث أا من لغة عاملة

 القرآن، لغة الصالة، لغة احلديث، إىل غرينا ملعرفة اللغة العربية، لكوا لغة
مث باإلضافة إىل . فيصبح بذلك تعلم اللغة العربية واجبا على كل مسلم

ذلك أن اللغة العربية هلا املكانة االقتصادية للعرب وكذلك أن العربية 
مستخدمة كلغة أوىل يف اثنني وعثرين دولة عربية وتستخدم كلغة ثانية يف 

 وتقدم الباحث عن منافع معرفة اللغة العربية .كثري من الدول اإلسالمية
أن اللغة العربية بوصفها لغة عاملية ولغة إقتصادية ولغة دينية : وهو يقول 

من منافع دينية تزايد قيمة . دينية كانت أو إقتصادية: هلا منافع العدد هلا
تها أن الصالة ال بد من إقام:"وعلى سبيل املثال. عبادتنا اهللا وعلومنا الدينية

." باللغة العربية وإذا ما علم املصلى العربية فأىنّ خيشع هو يف الصالة
كم من أصحابنا "مثل : وجبانب منافع دينية هناك منافع اقتصادية أو دنيوية

يكتسب املنحة الدراسية إىل بالد العرب بسسب اللغة العربية، وال يزال 
ذا اللقاء وإمنا يف اللقاء هناك أمثال كثرية ال ألقيها إليكم أيها الطلبة يف ه

املقبلة إن شاء اهللا تعاىل مث أريد أن أبين إليكم ما الذي ال بد من أداءه أوال 
بالنسبة إىل تدريس اللغة العربية؟، ما الذي البد أن نتقنه ىف البداية من 

وحينما قيل عن الرجل "  املهارات اللغوية األربع؟ مثّ يستمر املعلم بيانه 
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 اللغة فيتبادر إىل الذهن أنه جييد الكالم بتلك اللغة ال الكتابة أو أنه ماهر يف
القراءة يف اللغة، وكذلك الطلبة إذا قيل ملا تدرس اللغة فتخطر تلقائيا يف 

وللفصل املبتدئ كأنتم مجيعا . ذهنهم قائال ألجل الكالم يف اللغة املنشودة
 هي الكالم، ملاذا؟ إن املهارة اليت ال بد تقدميها يف التدريس والسيطرة

الفتراض أن الطلبة يف أول مرحلتهم يف التدريس اللغة ال يقدرون على 
الكالم باللغة املنشودة ولو قليال فهذا يترتب من بعد على إحساسهم من 

ولنيل كل املهارات اللغوية األربع . لَصعبة) الثانية/األجنبية(أن تعلّم اللغة 
ن يتقن يف البداية مهاريت اإلستماع جبميعها فال مناص لنا أوال إال أ

والكالم، وال سبيل هلذا إال بطريق إكثار تدريبات االستماع والنطق 
والكالم، ولذلك ففي عملية التدريس اليت سأقوم ا أستخدم كثريا طريقة 
التدريبات واحملاكاة وأرجو منكم أن تشتركوا يف عملية التدريس اشتراكا 

 ينصتون انتباها إىل تلك التوجيهات الطالبفرأى الباحث . فعاال
  . وهذه عملية التوجيهات جتري ملدة عشر دقائقواملعلومات

  : عرض املادة -)ب
 وهي تقرأ ع الطالب للمعلمجند الفصل يف حالة انتباه ، حيث يستم

وبعد أن يلقي املعلم املعلومات الدافعية عن أمهية اللغة . حوارا جديدا
احلاضر وموقف مهارة الكالم يف جمال تدريس العربية وفوائدها يف العصر

اللغة الثانية وضرورة مهارة الكالم لكوا من متطلبات الزمان احلديث 
أن التالميذ يستمعون بانتباه حىت ال يتكلم أحد قط وأرى الباحث . كاآلن

 مث يبدأ .وهذه الظاهرة كمؤشرة إىل نشأة انتباههم لتدريس اللغة العربية
هل أنتم مستعدون لقبول الدرس وإقامة تدريبات (ئال املعلم الدرس سا

) حنن مستعدون: (أجاب التالميذ مجيعا بقوهلم ) النطق والتدريس بفعال ؟
استمعوا جيدا، وقبل قراءة احلوار يبني املعلم بشرح خمصر : مث قال املعلم
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وكان املعلم قد طلب من التالميذ أن ال يفتحوا  .عن حمتويات احلوار
  . قبلكتام من

سأمثل أنا دور إلياس ، ودور  ، تلميذان ومها إلياس وحسن يتحدثان
  :حسن استمعوا

  هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟: إلياس 
  !نعم، تعالْ نذْهب معا : حسن 
  ماذَا تِريد ؟: إلياس 
  .أُِريد أَنْ أَستِعير ِكتابا: حسن 

  ). عن السؤال عن إرادة امرء يف الذهاب إىل املكتبةوهذه عبارة(
، )الْمكْتبةْ(وحياكي كل التالميذ ) الْمكْتبةْ(حاكوا أنتم مجيعا ما أقول لكم 

وحياكي كل ) ِإلَى الْمكْتبةْ(ويكرره املعلم ثالث مرات، مث يقول املعلم 
فكرره الفصل ثالث مرات وقاله املعلم ثالث مرات ) ِإلَى الْمكْتبةْ(التالميذ 

، وحياكوه بقول جهري "ِإلَى الْمكْتبةْ"واآلن للفريق اليمني : أيضا، مث يقول
ويقوله املعلم ثالث مرات ويقلدوه " ِإلَى الْمكْتبةْ "مجاعة وبتحمس كبري 
 بعض األخطاء الفردية، وهذا التكرار الفئوي إلكشافأيضا ثالث مرات، 
 التكرار الفردي حيث أمر املعلم طالبا اكتشفه املعلم من مث انتقل املعلم إىل

تذْهب ِإلَى (تكرار ما قاله  .  خالل التكرار الفئوي بأنه مل ينطق بصحيح
هلْ (مث قال املعلم ) تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ(وحياكي كل التالميذ ) الْمكْتبةْ

هلْ تِريد أَنْ تذْهب (وحياكي كل التالميذ ) تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟
. ، قرأه املعلم ثالث مرات والثالميذ يقلدوه ثالث مرات)ِإلَى الْمكْتبةْ ؟
نعم، تعالْ : (ويقلده الطلبة قائلني!)  نعم، تعالْ نذْهب معا: (وقال املعلم 
: وجوابه) نْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟هلْ تِريد أَ: (، وقال املعلم!)نذْهب معا 

ويدرب ". هي ِبنا"، وتعالْ هذا يرادف بلفظ !)نعم، تعالْ نذْهب معا (
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العلم عدة مرات حىت يعتقد املعلم أن الفصل قد حفظوا هذه العبارة مع 
أَنْ هلْ تِريد : (جواا، مث يقدم املعلم سؤال إىل أمحد صايف محيم قائال

، وقال !)نعم، تعالْ نذْهب معا : (وأجاب صفي) تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟
واآلن اسأل أخاك جانبك األمين، وبعد أن جييب سؤالك أخوك (املعلم 

وهو بالتايل يطرح نفس السؤال إىل جانبه األمين، وهكذا يستمر حىت 
: وقال صفي )  السؤال نفس ) املعلم(وصل إىل أخيك األخري ويقدم إىلّ 

نعم، تعالْ : (أجاب أكوس) يا أكوس،هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟(
يا راري، : (، مث التفت أكوس إىل ميينه وهو راري رمضان!)نذْهب معا 

 نذْهب معا نعم، تعالْ: (وأجاب راري) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟
هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى :(، مث التفت راري إىل ميينه وهو شريف يقول!)

، وهكذا، كل !)نعم، تعالْ نذْهب معا : (وأجاب شريف) الْمكْتبةْ ؟
طالب حييب و يقدم سؤال ملن جلس حواليه، وجيري هذا األداء جريا 

 واصل املعلم هذه عملية التكرار مث. سليما، هم ينطقون بنطق سليم
يكررها ) ماذَا تِريد ؟: (وتأثر الطلبة قائلني) ماذَا تِريد ؟:(واحملاكاة يقول 

املعلم ثالث مرات ويتبعه الطلبة كذلك ثالث مرات، مث يستمر املعلم 
أُِريد : (وقال الفصل"). أُِريد أَنْ أَستِعير ِكتابا"اجلواب، : ( تدريباته يقول
وقاهلا املعلم واملدرس عدة مرات حىت يغلب يف ظن املعلم ) أَنْ أَستِعير ِكتابا

  . أن الفصل قد حفظ نص احلوار
  : االختتام -)ج

وكاختتام التدريس، أمر املدرس التالميذ أن يتقدم مثىن مثىن إىل مقدمة 
ا من ظهور الفصل ليقوما باحلوار على املآدة اليت متّ تدريبها وحفظه

وأخريا أدعوكم مجيعا عسى أن . قلوم، وهم يتقدمون حبماسة وشجاعة
تكونوا من العاملني اللغة العربية اليت هي اللغة القرآن، لغة اجلنة ولغة 
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 وإىل اللقاء يف اليوم األحد - آمني: ويقول الفصل- اإلسالم واملسلمني، 
  . ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم السالم-والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، 

 
   :اللقاء الثاين. ٢

 ٢٢قام املدرس بالتدريس اللقاء الثاين من الدور األول يوم األحد 
 ، يف احلصة الرابعة مستمرا للمادة التدريس اليت حتت ٢٠٠٩فربايري 

  " .املكتبة"املوضوع 
  : املقدمة -)أ

لفصل دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف ا
طالبا، مث أمر املعلم الطالب على أن يقرأوا الدعاء قبل ) ثالثني (٣٠

التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشتركون كلهم يف قراءة 
الدعاء ، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائال 

  .كيف حالكم وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا
  عرض املادة-)ب

حسنا، أنتم قد أدركتم احلوار يف الدرس املاضي وهو : (ويقول املعلم
) احلور بني إلياس و حسن، أنا سأمثل دور إلياس وأنتم متثل دور حسن

نعم، تعالْ : (وأجابوا) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمكْتبةْ ؟: (وقال املعلم
، )أُِريد أَنْ أَستِعير ِكتابا: (يقول الطلبة) ماذَا تِريد ؟: (، املعلم!)نذْهب معا

واآلن هؤالء : مث يقول املعلم. ويرى الفصل جييبون مجاعة بصوت جهري
منكم الذين جيلسون يف اجلانب األمين يقوموا  بدور حسن والذين يف 

د أَنْ تذْهب ِإلَى هلْ تِري: (، مث قالوا)اجلانب األيسر يقوموا بدور  إلياس
، )ماذَا تِريد ؟: (، مث قالوا!)نعم، تعالْ نذْهب معا: (وأجابوا) الْمكْتبةْ ؟
واآلن انتقال الدور، : وقال املعلم ). أُِريد أَنْ أَستِعير ِكتابا: (وأجابوا

 تذْهب ِإلَى هلْ تِريد أَنْ: (وقالوا) اجلانب األيسر يقوم يف مقام حسن
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) ماذَا تِريد ؟: (وقالوا!) نعم، تعالْ نذْهب معا: (وأجابوا) الْمكْتبةْ ؟
  ).أُِريد أَنْ أَستِعير ِكتابا: (وأجابوا

الْمسِجد، هلْ تِريد أَنْ : (مث يعرض املعلم صورة الْمسِجد ويقول
 الطالب من هذا املثال بأن املطلوب هو ففهم) تذْهب ِإلَى الْمسِجد؟

، واآلن أنتم وأنا أعرض صورة، وأخذ املعلم )الْمسِجد(التعرف على املثري
هلْ تِريد أَنْ تذْهب : وقال الطالب) الْفَصل: (صورة الْفَصل وهو يقول

د أَنْ هلْ تِري: ِإلَى الْفَصل؟ مث يعرض املعلم صورة الْمعلَب وقال الطالب
: مث يقوم) جيد جدا: (تذْهب ِإلَى الْمعلَب ؟، وتبسم املعلم مشجعا يقول

: مث يقول املعلم) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى السوق؟: (السوق وقال الطالب
ويستمر املعلم يف تقدمي السؤال مع عرض الصورة ). جيد جدا: (يقول

) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمسِجد؟: (لوهذه الصورة صورة املسجد يقو
) نعم أو نعم أُِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمسِجد؟: (وأجاب بنفسه أمام الطالب

) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمسِجد؟: (مث يقدم املعلم صورة املدرسة يقول 
). د أَنْ أَذْ هب ِإىلَ الْمدرسةْ؟الَ، أُِري: وأجاب بنفسه بصوت جهري قائال

واآلن سأقدم لكم سؤاال وأجيبوا سؤايل باإلعتماد على الصورة اليت 
، -فمن خالل هذا املثال فهم الطالب ما هو الطلوب-أعرض لكم ، 

) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمعلَب ؟: (وقال املعلم مع عرض صورة امللعب
، يسأل املعلم فورا مع ثبوته ) أُِريد أَنْ ِأذْهب ِإلَى الْمعلَب ؟نعم،: (وأجابوا

وأجاب ) هلْ تِريد أَنْ تذْهب ِإلَى الْمدرسة ؟: (يف عرض صورة امللعب 
فَِهمتم مجيعا على : وقال املعلم. الَ، أُِريد أَنْ ِأذْهب ِإلَى الْمعلَب: الطلبة

  . فهمنا: الدرس ؟ وأجابوا
وبعد أن وصل إلياس وحسن إىل املكتبة الستعارة : وقال املعلم 

أنا سأمثل لكم دور : الكتب، وتوجها إىل املوظّف وجرى احلوار كالتايل
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أََي ِخذْمٍة ؟ ): املُوظَّف( املوظف ودور إلياس عدة مرات، استمعوا جيدا
  .ستاّذأًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة يا أُ: وقال إلياس

ظَّفة:املُورص كَِثيا ِقصندة. ِعنِسيِنيودنص ِإنِذِه ِقصهة، وِبيرص عِذِهٌ ِقصه.  
  .أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: ِإلْيٍاس 

 ظَّفاذَ ؟: املُوِلم  
  .جيداالَ أَستِطيع أَنْ أَفْهم اللُّغة الْعرِبية : ِإلْيٍاس 
: وحاكى الفصل مجاعة)) أََي ِخذْمٍة ؟: (حسنا، وقلدوين أيها الفصل(

أََي : (وقالوا) أََي ِخذْمٍة ؟(اجلانب األمين : ، وقال املعلم) أََي ِخذْمٍة ؟(
، "أََي ِخذْمٍة ؟"(، وأنت يا راري)أََي ِخذْمٍة ؟: (واجلانب األيسر) ِخذْمٍة ؟
) أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة يا أُستاّذ: (اجلواب: وقال املعلم.  ِخذْمٍة ؟أََي: (وقال

: كرر املعلم عدة مرات يقول(، )أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة يا أُستاّذ: (، وقالوا
 الِْقصة يا أًِحب أَنْ أَقْرأَ: (ويقلدوه الطالب) أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة يا أُستاّذ(

أُحاد التالميذ من جانب األيسر إىل األمين حىت إىل : وأشار املعلّم ). أُستاّذ
وال يزال الطلبة متحمسني يف أداء ). ز(منتهى عدد التالميذ يف الفصل 

عملية الدرس باشتراكهم مجيعا ألداء املمارسة والتدريب باحملاكاة مهما 
   .تبدو مظهر التعب يف وجوههم

ٌ ِقصص عرِبية ، . ِعندنا ِقصص كَِثيرة): املوظف( قال املعلّم مثّ هِذِه
ويقرأها املعلم مخس مرات وحياكيه التالميذ . وهِذِه ِقصص ِإنندوِنيِسية

، )أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: (إلياس) املعلم(مث قال . أيضا مخس مرات
وبعد ). أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: (يدربه هلم املعلم قائلنيويتبع التالميذ ما 

  .، ينتقل إىل العبارة التالية)العبارة(أن شعر املعلم من إجادة التالميذ فيها 
وتأثر ) ِلماذَ؟ :(مث واصل املعلم هذه عملية  التدريب واحملاكاة يقول 

الَ  "اجلواب، : ( ملعلم تدريباته يقولمث يستمر ا) ِلماذَ ؟: (الطلبة قائلني
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الَ أَستِطيع أَنْ أَفْهم : (وقال الفصل"). أَستِطيع أَنْ أَفْهم اللُّغة الْعرِبية جيدا
وقاهلا املعلم واملدرس عدة مرات حىت يغلب يف ظن ) اللُّغة الْعرِبية جيدا

واآلن اسأل أخاك ( وقال املعلم .املعلم أن الفصل قد حفظ نص احلوار
جانبك األمين، وبعد أن جييب سؤالك أخوك وهو بالتايل يطرح نفس 
السؤال إىل جانبه األمين، وهكذا يستمر حىت وصل إىل أخيك األخري 

، فعندئذ يصوت اجلرس عالمة على )نفس السؤال ) املعلم(ويقدم إىلّ 
  . انتهاء احلصة وحضور وقت االستراحة

  :تام  االخت- ج  
انتهيت هنا درسنا وإن شاء اهللا ىف اللقاء املقبل سيستمر (وقال املعلم 

درسنا وسيعقد اختباراحلوار هلذا الدرس وأرجوكم أن تطالعوا دروسكم 
كل يوم وأدعوكم مجيعا عسى أن تكونوا من العاملني اللغة العربية اليت هي 

: ويقول الفصل-لغة القرآن، لغة أهل اجلنة ولغة اإلسالم واملسلمني، 
- وإىل اللقاء يف اليوم األحد والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، -آمني

  .وعلكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
   :اللقاء الثالث. ٣

 ٢٨قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور األول يوم السبت 
صة  دقيقة، وهي يف احل٤٠ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩فربايري سنة 
  . األوىل والثانية

  : املقدمة -)أ
بعد أن دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف 

طالبا، مث قرأ الطالب الدعاء قبل التدريس مجاعة  ) ثالثني (٣٠الفصل 
فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشتركون كلهم يف قراءة الدعاء ، وبعد أن 

ملدرس عن أحواهلم قائال كيف حالكم انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل ا
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وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا خبري، احلمد هللا ، وقال املدرس أنا يف هذا 
) دور(اللقاء سأطلب منكم أن يتقدم ثالثة ثالثة لتطبيق أو لتمثليل 

  .احلوار كما يف املوضوع
 : عرض املادة -)ب

خدام طيب، األمر على الفور كما قلت من قبل، باست: وقال املعلم
النص احلوار من الدرس املاضي ابتداءا بك يا صفي، اسأل جانبك األمين 

مث قال صفي . وأخوك اجلالس يف املقعد األخري يقدم لك أسئلته بعد
) يا أكوس، أََي ِخدْمٍة؟: (يلقي سؤال إىل صاحبه اجلالس يف جانبه األمين

، ويستمر صفي تقدمي )ي صِف أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة، يا: (أجاب أكوس
هِذِهٌ ِقصص عرِبية ، . ِعندنا ِقصص كَِثيرة: (سؤاله إىل أكوس وهو يقول
) أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: (وأجاب أكوس) وهِذِه ِقصص ِإنندوِنيِسية

ستِطيع الَ أَ(وأجاب أكوس ) ِلماذَ؟: (واستمر صفي سؤاله ألكوس قائال
، مث التفت أكوس إىل ميينه وهو راري )أَنْ أَفْهم اللُّغة الْعرِبية جيدا

أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة، : ((وأجاب راري) يا راري، أََي ِخذْمٍة؟: (رمضان
ِعندنا : (، ويستمر أكوس تقدمي سؤاله إىل راري وهو يقول)يا أكوس

ٌ ِقصص عرِبية ، وهِذِه ِقصص ِإنندوِنيِسية.ِقصص كَِثيرة وأجاب )  هِذِه
: واستمر أكوس سؤاله لراري قائال) أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: (راري

مث ). الَ أَستِطيع أَنْ أَفْهم اللُّغة الْعرِبية جيدا: (وأجاب راري) ِلماذَ؟(
) يا شريف، أََي ِخذْمٍة؟: (إيل ميينه يقدم أسئلة إىل شريف التفت راري 
، ويستمر راري تقدمي )راري أًِحب أَنْ أَقْرأَ الِْقصة، يا: (أجاب شريف

هِذِهٌ ِقصص عرِبية ، . ِعندنا ِقصص كَِثيرة: (سؤاله إىل شريف وهو يقول
) أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: ( شريفوأجاب) وهِذِه ِقصص ِإنندوِنيِسية

وأجاب ) ِلماذَ؟: (واستمر راري رمضان سؤاله إىل شريف قائال
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، مث التفت شريف إىل )الَ أَستِطيع أَنْ أَفْهم اللُّغة الْعرِبية جيدا :(شريف
أًِحب أَنْ (: (وأجاب يوكي) يا يوكي، أََي ِخذْمٍة؟: (ميينه وهو يوكي

، ويستمر شريف تقدمي سؤاله إىل يوكي وهو )أَقْرأَ الِْقصة، يا شريف
ٌ ِقصص عرِبية ، وهِذِه ِقصص . ِعندنا ِقصص كَِثيرة: (يقول هِذِه

واستمر شريف ) أُفَضلُ الَِقصة الِْإندوِنيِسية: (وأجاب يوكي) ِإنندوِنيِسية
يع أَنْ أَفْهم الَ أَستِط: (وأجاب يوكي) ماذَ؟ِل: (ىل يوكي قائالسؤاله إ

وهكذا، جيري على املنوال عملية التساؤل بني ). اللُّغة الْعرِبية جيدا
جريانا جيدا حيث ال ويرى الباحث بأن هذه األنشطة جتري . الطالب

يكون هناك من التالميذ الذي ال حيفظ نص احلوار مهما  يوجد أحد
يؤشر على عدم  حفظهم النص حفظا تاما من طول التأمل إلنتاج النص 

   .احلوار
  : االختتام -)ج

بقى احلصة الواحدة من الدرس استخدمه املعلم إلقامة اختار وت
احلوار من الطلبة وهم ثالثة ثالثة يتقدمون إىل مقدمة الفصل أمام املعلم 

وهم ميثلون دور إلياس وحسن . وضوعألداء احلوار كما هو احلوار يف امل
وحيث  من خالله أجرى الباحث عملية تقييم كالمهم . وموظف املكتبة

من مهارات عناصر الكالم األربعة كما ذكر يف ورقة تقييم مهارة 
وعند متام االختبار انتهى احلصة الثانية وقبل اخلروج يشجع . الكالم

السالم عليكم :  يسلم قائالاملعلم التالميذ وميدحه على حسن تقدمهم مث
  .وعلكم السالم ورمحة اهللا وبركاته-ورمحة اهللا وبركاته، 
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  .املالحظة  -ج
عملية التدريس /ويالحظ الباحت البيانات احملصولة من عمليات التنفيذ

  :وهي كما يلي 
 .  البيانات املنحصلة من خالل املالحظة .١

شرة ومستخدما وقد الحظ الباحث واملتعاون مالحظة مشاركة ومبا
توجيهات املالحظة عملية تعليم الكالم باستخدام الطريقة السمعية 

ط يشتركون بنشا حيث أم يةالطلبة يتعلّمون بفعالويرى  .الشفهية
 ألداء احلوار وهم ويقدمون ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصل

  مؤشرةوهذه ظاهرة . بشجاعة إلدائه لكوم قد حفظوا النص املطلوب
  .تهم يف الكالمإىل زيادة شجاع

 .البيانات املنحصلة من االستبانة .٢
ويقدم الباحث اإلستبانة إىل الطلبة بعد متام تنفيذ عملية التعليم ملعرفة 

وهم ثالثني طالبا ، وحتتوي االستبانة على . موقفهم عن إجراءات التعليم
سهم واشتياقهم السوال بالنمرة األوىل وهي تسأل عن حتم: ثالثة أسئلة
باستخدام هذه الطريقة، والسؤال الثاين وهو يسأل ) الكالم(يف التدريس 

عن تأثر أسلوب التدريس باستخدام الطريقة إىل ارتفاع شجاعتهم يف 
الكالم، وأما السؤال الثالث فهو يسأل عن وجود تأثر أسلوب التدريس 

  . يف طالقتهم يف الكالم



 

 
٧٥

 بديلة درجةٌ كما عرض الباحث يف ولكلّ سؤال أربعة بدائل ولكلّ
  :اجلدول التايل

  اجلدول الرابع
  عن الدرجة املَعطية لبدائل األسئلة 

  الدرجة  البدائل  النمرة
  ٤  أ  ١
  ٣  ب  ٢
  ٢  ج  ٣
  ١  د  ٤

  
  :  ولتقدير النتيجة لكلّ نقطة أو سؤال استخدم الباحث الرمز التايل

ن
د
م
=×100  

  .النتيجة من درجة أو قدرتأثري الطريقة= ن 
  . لكلّ نقطة أو سؤال-احملصولة–جمموع الدرجات = م  
   .١٢٠وهي) من وجود التأثري(الدرجة األعلى = د 
وملعرفة قدر الدرجة األعلى متّت بضرب الدرجة األعلى لكلّ نقطة   

-فوحني هلذا البحث هو ثالثون طالبا، وعدد املص-بعدد املفحوصني ، 
   .١٢٠ = ٣٠ X ٤ويعين 

١٠٠ 



 

 
٧٦

ويف التايل اجلدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة 
  .األوىل اليت تسأل عن حتمسهم واشتياقهم بالطريقة على تدريس الكالم 

  امس اخلاجلدول
  لكالم يف ا واشتياقهمحتمسهمفحوصني تدلّ على إصدار الطريقة إجابة امل

  درجة   جواب خمتار  أمساء الطلبة  النمرة
 ٣ ب أمحد صايف محيم  ١
 ٤ أ أمحد زين الفناين  ٢
 ٣ أ حممد نور هاشيم  ٣
 ٢ ج حممد عني الرمحن  ٤
 ٣ ب حممد أكوس ساليم نور  ٥
 ٣ ب حممد محيم جزويل  ٦
 ٣ ب حممد زين الكمال  ٧
 ٤ أ أمحد حممودين  ٨
 ٣ ب عبد الرؤوف  ٩

 ٣ ب ينأمحد زي  ١٠
 ٢ ج حممد شافعي  ١١
 ٣ ب أمحد رزاة العلوم  ١٢
 ٣ ب حممد نور العزمي  ١٣
 ٢ ج مفتاح احللمي  ١٤
 ٣ ب حممد فيصل صربي  ١٥
 ٣ ب حممد نظام الدين  ١٦
 ٣ ب حممد ولدان خري  ١٧
 ٢ ج أمحد راري رمضان  ١٨



 

 
٧٧

 ٣ ب حسن اخللق  ١٩
 ٣ ب حممد جزويل  ٢٠
 ٣ ب رادين حممد سوكارديانتو  ٢١
 ٣ ب حممد فخر األنام  ٢٢
 ٣ ب سفتيان عبد ايب  ٢٣
 ٣ ب حممد مسسو ريزال  ٢٤
 ٣ ب حممد عبيد اهللا  ٢٥
 ٣ ب حممد سعيد خملص  ٢٦
 ٣ ب يوكي فراتاما بكيت  ٢٧
 ٣ ب حممد نور اهلداية  ٢٨
 ٢ ج إيكا موالنا يوسف  ٢٩
 ٢ ج حممد شريف الدين  ٣٠

  ٨٦  جمموعة الدرجات
  ٧١,٧  النتيجة

  



 

 
٧٨

ويف التايل اجلدول ألجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة الثانية اليت 
تسأل عن تأثر أسلوب التدريس باستخدام الطريقة إىل ارتفاع شجاعتهم 

  .يف الكالم
  اجلدول السادس

  ني تدلّ على تأثر أسلوب التدريس باالستخدام الطريقةحوصفإجابة امل
   شجاعتهم يف الكالم إىل ارتفاع

    
  درجة   جواب خمتار  أمساء الطلبة  نمرةال
 ٣ ب أمحد صايف  محيم  ١
 ٤ أ أمحد زين الفناين  ٢
 ٣ أ حممد نور هاشيم  ٣
 ٣ ب حممد عني الرمحن  ٤
 ٤ أ حممد أكوس ساليم نور  ٥
 ٣ ب حممد محيم جزويل  ٦
 ٤ أ حممد زين الكمال  ٧
 ٤ أ أمحد حممودين  ٨
 ٤ أ عبد الرؤوف  ٩

 ٣ ب أمحد زيين  ١٠
 ٤ أ حممد شافعي  ١١
 ٣ ب أمحد رزاة العلوم  ١٢
 ٣ ب حممد نور العزمي  ١٣
 ٣ ب مفتاح احللمي  ١٤
 ٣ ب حممد فيصل صربي  ١٥



 

 
٧٩

 ٢ ج حممد نظام الدين  ١٦
 ٤ أ حممد ولدان خري  ١٧
 ٣ ب أمحد راري رمضان  ١٨
 ٤ أ حسن اخللق  ١٩
 ٣ أ حممد جزويل  ٢٠
 ٢ ج رادين حممد سوكارديانتو  ٢١
 ٢ ج مد فخر األنامحم  ٢٢
 ٣ أ سفتيان عبد ايب  ٢٣
 ٣ أ حممد مسسو ريزال  ٢٤
 ٤ أ حممد عبيد اهللا  ٢٥
 ٣ ب حممد سعيد خملص  ٢٦
 ٤ أ يوكي فراتاما بكيت  ٢٧
 ٤ أ حممد نور اهلداية  ٢٨
 ٣ ب إيكا موالنا يوسف  ٢٩
 ٣ ب حممد شريف الدين  ٣٠

  ٩٨  جمموعة الدرجات
  ٨١,٧  النتيجة

  



 

 
٨٠

تايل اجلدول ألجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة الثانية اليت مث ال
   تسأل عن وجود تأثري أسلوب التدريس يف طالقتهم يف الكالم

  اجلدول السابع
   طالقتهم يف الكالميفالتدريس  أسلوب ريني تدلّ على تأثحوصفإجابة امل

  درجة   جواب خمتار  أمساء الطلبة  النمرة
 ٤ أ أمحد صايف  محيم  ١
 ٤ أ أمحد زين الفناين  ٢
 ٤ أ حممد نور هاشيم  ٣
 ٤ أ حممد عني الرمحن  ٤
 ٤ أ حممد أكوس ساليم نور  ٥
 ٣ ب حممد محيم جزويل  ٦
 ٤ أ حممد زين الكمال  ٧
 ٤ أ أمحد حممودين  ٨
 ٤ أ عبد الرؤوف  ٩

 ٣ ب أمحد زيين  ١٠
 ٤ أ حممد شافعي  ١١
 ٤ أ أمحد رزاة العلوم  ١٢
 ٤ أ  العزميحممد نور  ١٣
 ٤ أ مفتاح احللمي  ١٤
 ٤ أ حممد فيصل صربي  ١٥
 ٤ أ حممد نظام الدين  ١٦
 ٣ ب حممد ولدان خري  ١٧
 ٤ أ أمحد راري رمضان  ١٨



 

 
٨١

 ٤ أ حسن اخللق  ١٩
 ٤ أ حممد جزويل  ٢٠
 ٣ ب رادين حممد سوكارديانتو  ٢١
 ٤ أ حممد فخر األنام  ٢٢
 ٤ أ سفتيان عبد ايب  ٢٣
 ٤ أ سو ريزالحممد مس  ٢٤
 ٤ أ حممد عبيد اهللا  ٢٥
 ٤ أ حممد سعيد خملص  ٢٦
 ٤ أ يوكي فراتاما بكيت  ٢٧
 ٤ أ حممد نور اهلداية  ٢٨
 ٤ أ إيكا موالنا يوسف  ٢٩
 ٤ أ حممد شريف الدين  ٣٠

  ١١٦  جمموعة الدرجات
  ٩٦,٧  النتيجة

  



 

 
٨٢

 

  .اختبارالكالم بيانات منحصلة من . ٣
 مهارة الكالم الحظهم الباحث واملتعاون قيامهمولقياس كفاءة الطّلبة يف 

  :حصل النتيجة كما يف اجلدول الثامن، وباختبار الكالم
  اجلدول الثامن
  القيام باختبار الكالمدرجة املفحوصني ونتيجتهم حني 

  نقط االختبار والدرجات
  البيان  النتيجة  اموع  قواعد  طالقة  مفردات   نطقي  أمساء الطلبة  النمرة

  ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٢ ٣ ٤ أمحد صايف  محيم  ١
 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٤ أمحد زين الفناين  ٢

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حممد نور هاشيم  ٣

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٢ ٣ ٤ حممد عني الرمحن  ٤

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد أكوس ساليم نور  ٥

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد محيم جزويل  ٦

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ كمالحممد زين ال  ٧

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ أمحد حممودين  ٨

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ عبد الرؤوف  ٩

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٣ ٣ أمحد زيين  ١٠

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد شافعي  ١١

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ أمحد رزاة العلوم  ١٢

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد نور العزمي  ١٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ ح احللميمفتا  ١٤

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد فيصل صربي  ١٥

 ناجح ٩٢,٣ ١٢ ٢ ٣ ٣ ٤ حممد نظام الدين  ١٦



 

 
٨٣

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد ولدان خري  ١٧

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ أمحد راري رمضان  ١٨

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حسن اخللق  ١٩

 جحنا ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد جزويل  ٢٠

رادين حممد   ٢١
 سوكارديانتو

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٤ حممد فخر األنام  ٢٢

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ سفتيان عبد ايب  ٢٣

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد مسسو ريزال  ٢٤

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حممد عبيد اهللا  ٢٥

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد سعيد خملص  ٢٦

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٣ ٣ يوكي فراتاما بكيت  ٢٧

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٣ ٣ حممد نور اهلداية  ٢٨

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ إيكا موالنا يوسف  ٢٩

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد شريف الدين  ٣٠

  ٢٩٣ ٦٠ ٦٩ ٦٨ ٩٥ اموع

٢٢
٤٦

,٢
 

  

٧٩  نتيجة لكل نقط االختبار
,٢

 

٧٦ ٧٥,٦
,٧

 

٦٦,٧       

  
  
  



 

 
٨٤

  :البيان
  ٤ – ١=  النطق درجته -
  ٣ – ١=  املفردات اللغوية، درجتها -
  ٣ – ١=  الطالقة درجتها -
   ٣ – ١=  القواعد درجتها -
  

 من حيث -كما هو اجلدول السادس-وإذا فصل الباحث نتائج اختبار الكالم 
  :جوانبها فحصل البيانات كما يف اجلداول اآلتية 

  اجلدول التاسع
  ختبار الكالمعن اجلانب النطقي من ا

  

  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٧٩,٢  ٩٥  النطق

  
  اجلدول العاشر

   من اختبار الكالماملفردات اللغويةعن اجلانب 
  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٧٥,٦  ٦٨  املفردات اللغوية

  
  احلادي عشراجلدول 

   من اختبار الكالم الطالقةعن جانب
  النتيجة  موعة الدرجةجم  نقطة االختبار
  ٧٦,٧  ٦٩  الطالقة



 

 
٨٥

  
  شرثاين عالاجلدول 

   من اختبار الكالم القواعدعن جانب
  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٦٦,٧  ٦٠  القواعد

  
  :    الزمر املستخدم لتقدير احتبار مهارة الكالم-

ن         
د
م
=×100         
  .النتيجة= ن 
  . لكل طالب-احملصولة– الدرجات جمموع= م 
  ١٣الدرجة األعلى وهي = د 
  ٦٥=  (KKM) املعيار األدىن لنجاح الطلبة -
  : الزمر املستخدم لتقدير نقط احتبار مهارة الكالم-

ن   
د
م
=×100  

  .النتيجة= ن 
  . لكل نقط احتبار مهارة الكالم -احملصولة–جمموع الدرجات = م 
  : وهي لكل نقط احتبار الكالم، رجة األعلى الد= د 
   .١٢٠درجة أهلى لنطقة النطق هي . ١
    .٩٠درجة أهلى لنطقة املفردات اللغوية هي . ٢
    .٩٠درجة أهلى لنطقة الطالقة هي . ٣
    .٩٠درجة أهلى لنطقة القواعد هي . ٤

١٠٠ 

١٠٠ 



 

 
٨٦

ا يف ارتفاع مث التنيجة احملصولة من الرمز، يقيسها الباحث ملعرفة تقدير تأثريه
 :كالتايل  الثاين وهومهارة الكالم باستخدام اجلدول

     
 البيان النتيجة النمرة

 تؤثر جدا ١٠٠-٧٦ ١

 مؤثرة ٧٥ -  ٥١ ٢

  بني –بني  ٥٠ -  ٢٦ ٣

 غري مؤثرة ٢٥ -  ١ ٤

  
  

  .االنعكاس -د
بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها أقام الباحث واملتعاون بعملية 

عكاس على الدور األول من تطبيق الطريقة السمعية الشفهية وباستخدام االن
  . البيانات احلاصلة من خالل املالحظة واملقابلة واالستبانة

إنّ بتطبيق هذه الطريقة كان الطلبة : فحصل من هذا االنعكاس ما يلي
يشتركون يف عملية التكرار والتدريب واملمارسة كما اكتشف من املالحظة 

ألداء ط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصليشتركون بنشام حيث أ 
احلوار وهم ويقدمون إىل مقدمة الفصل بشجاعة، وأيدها أيضا بيانات 

 أن -كما أشارإليها سؤال االستبانة بالنمرة األوىل–االستبانة حيث اكتشف 
اثنان  يعربون عن اشتياقهم وحتمسهم بل أجاب  عشر من ثالثني طالباةأربع

اليت تعين أن هذه الطريقة تؤثر هلما جدا يف اشتياقهما ) أ(منهم ببديلة 
فحصلت من من ذلك السؤال األول . وحتمسهما يف تدريس مهارة الكالم

 وتفسر هذه الدرجة ٧١,٢ مث حصلت درجةَ النتيجة ٨٦جمموعة الدرجات 



 

 
٨٧

اشتياقهم باستخدام اجلدول عن تفسري املفحوصني فتدلّ أا مؤثرة على 
  .وحتمسهم يف تدريس مهارة الكالم

 وكذلك كانوا حيفظون مجيعا نص حوارهم، وتزداد شجاعتهم ودلّ على 
تدلّ على أن هذه الطريقة يتأثر كثريا ) أ(هذا باختيارهم أي عشر منهم بديلة 

يف تشجيعهم يف أداء الكالم بالعربية، و أن ست عشر منهم خيتارون بديلة 
مث كانت هذه أجوبة . معناه أا مؤثرة يف شجاعتهم فيه حيث أن هذا ) ب(

  ٨١,٧السؤال الثاين بالقياس باستخدام الرمز السابق حصلت درجة نتيجة 
وتفسر هذه الدرجة باستخدام تفسري املفحوصني فتدلّ أا تؤثر جدا يف 

وكذلك بالرجوع إىل أجوبة السؤال . شجاعتهم يف تدريس مهارة الكالم
ث سأل عن تأثري هذه الطريقة بطالقتهم يف الكالم حصلت درجة الثالث حي
  . حيث أا تؤثر جدا يف طالقتهم يف الكالم٩٦,٧النتيجة 

وبالنظر إىل البيانات املكتسبة من خالل احتبار الكالم كما يف اجلدول 
السادس عرف الباحث بأن  نتيجة الطلبة كلها أعلى من معيار األدين لنجاح 

وهذه تعين أم ناجحون يف تقييم مهارة الكالم ، وكذلك إذا ) KKM(الطلبة 
أسندت هذه النتيجة مبعيار النجاح الصفي عرف بأن تعليم مهارة الكالم 

  .باستخدام الطريقة السمعية الشفهية لناجح لكوم ناجحني مائة يف مائة
وباملالحظة إىل درجات أحادى نقط من احتبار الكالم أو احلوار، حصل 

 حيث أن هذه الدرجة باإلرجاع إىل اجلدول ٧٩,٢ث من النطق درجة الباح
 تدلّ على أن الطريقة السمعية الشفهية تؤثر جدا على عن نفسري إجابة الطلبة

يف تدريس مهارة الكالم، ومن نقط ) ز(إجادة نطق طلبة الصف الثاين 
ثرة   وهذه تدل على أن هذه الطريقة مؤ٧٥,٦ حصل الدرجة املفردات اللغوية

 ٧٦,٧على إملامهم املفردات اللغوية ، مث النظر إىل نقط الطالقة حصل درجة 
وهذه تدل على أن هذه الطريقة مؤثرة جدا على طالقتهم يف الكالم، وبالنظر 
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 وهذه تدل على أن هذه ٦٦,٧إىل درجة الطلبة عن نقط القواعد حصل 
  . الطريقة تؤثر على إملامهم يف القواعد

قد جنح كما يرام، لكن تبت أن خطط الباحث الدور مهما يكن الدور 
يف احلقيقة ال حياول إىل عالج املشكالت ) الدور الثاين(وهذا التخطيط . الثاين
ألن املشكالت قد متّت إزالتها ذه الطريقة كما قد أشارت إليها البيانات –

وأجازت هذا سوهرسيمي أريكونطو . السالفة، وإمنا لتعزيز تدعيمها فقط
وجاز أن يعقد الدور الثاين ألجل تعزيز ما يف الدور األول أو : ث أا تقولحي

  .ألجل جناح أكثر من جناح الدور األول لعدم اقتناعهم بنجاح الدور األول
  

 .ثاينالدور ال. ٢
  : التخطيط-)أ

وهذا التخطيط للدور الثاين كما هو يف التخطيط للدور األول وهذا الدور 
  . ر على جناح دور األولليس إال ألجل التغري

  :وهذه هي خطة الدور الثاين للقاء األول والثاين 
 خطة التدريس الدور األول

 
  تدريس للقاء األول يف الدور الثاينخطة ال

  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 
  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "اِملهنة: "  املوضوع
  مهارة الكالم:  ريس التد

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  العام الدراسي 
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  دقيقة٩٠:   الوقت 

  
 :معيار الكفاءة -  أ 

إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقٍة لفظية بصورة متثيل احلوار 
  ".اِملهنة " املوضوع  البسيط عن

  
  :الكفاءة األساسية -  ب 

  ". اِملهنة"عن اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة . ١
 .بصحة"  اِملهنة"إلقاء املعلومات البسيطة عن . ٢
 

 : املؤشرات–  ج 
  .قراءة املفردات أو العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة. ١
 . بطريقة صحيحةاِملهنةمتثيل احلوار عن . ٢
 ." اِملهنة"القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي . ٣
 

 :أهداف التدريس -  د 
  :بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الطالب 

  .طريقة بصحيحة اِملهنةأن ينطقوا املفردات أو العبارات عن . ١
 .أن حيفظوا احلوار ويثمثلونه بطريقة صحيحة. ٢
 ".اِملهنة "القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي . ٣
 

 :سيةاملادة الدرا  - ه 
  : من املفردات اجلديدة يف الدرس 
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 – مهنِدس – ِعالَج – يعاِلج الْمرضى – املَرضى – يعاِلج –مستشفَى 
 سمك ج – يربي – سوق – باِئع املْلَاَِبس – الْمباِني – يبِني –مشغول 
   يربي الْأَسماك–أَسماك 

 

  :الطريقة املستخدمة -  و 
  .الطريقة السمعية الشفهية: الطريقة املستخدم 

 
  :استراتيجية التدريس -  ز 

 : مقدمة- ١
  .إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار

  
  : إجراء التعليم - ٢

 .تكييف الفصل إىل حال انتباه )ط 
 -من املعىن- مع إلقاء حمتواه أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد )ي 

 .ص احلوارن
 األداء احلركي والصور استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام )ك 

 .والنماذج لشرح املعين 
ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلبعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث ت )ل 

 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق منوذج لإلجابات الصحيحة،
  .بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

 من مجلة إىل مجلة وال ينتقل ر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مراتيكرو  )م 
). فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها(إىل أخرى إال بعد أن يتقنواها 

التكرار : وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب 
 .اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي



 

 
٩١

يل، يستعمل املعلم تدريب البناء وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطو )ن 
من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل 

 . أجزاء أصغر
مينح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم  )س 

 . للمحادثة مرات
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ إمام الفصل بالتناوب  )ع 

 . مبينه
 

  :االختتام -  ح 
إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا وحفظوا من 

  .املادة
  

   الدور الثاين يفخطة التدريس للقاء الثاين
  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 

  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "اِملهنة : "  املوضوع
  مهارة الكالم:   التدريس

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  العام الدراسي 
  دقيقة٩٠:   الوقت 
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  :معيار الكفاءة -  أ 
إمكام التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقٍة لفظية بصورة متثيل احلوار 

 ".اِملهنة " املوضوع  البسيط عن
  

  :الكفاءة األساسية -  ب 
  ".اِملهنة  "اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن .٣
 .بطريقة صحة" اِملهنة "إلقاء املعلومات البسيطة عن  .٤
 

 :املؤشرات  -  ج 
  .قراءة املفردات أو العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة. ١
 . بطريقة صحيحةاِملهنةمتثيل احلوار عن . ٢            

  ".اِملهنة "ي القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وه. ٣
  

 

 :أهداف التدريس - د 
  :بعد متابعتهم التدريس، يتوقع من الطالب 

  . بصحيحةاِملهنةأن ينطق املفردات أو العبارات عن  .٤
 .أن حيفظوا احلوار ويقوموا بتمثيله بطريقة صحيحة  .٥
 ".اِملهنة "القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٦

 
  :لدرا سيةاملادة ا -  ه 

  : من املفردات اجلديدة يف الدرس 
 – مهنِدس – ِعالَج – يعاِلج الْمرضى – املَرضى – يعاِلج –مستشفَى 
 سمك ج – يربي – سوق – باِئع املْلَاَِبس – الْمباِني – يبِني –مشغول 
  . يربي الْأَسماك–أَسماك 
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  :ستخدمةالطريقة امل -  و 

  .الطريقة السمعية الشفهية: الطريقة املستخدمة 
 

  :استراتيجية التدريس -  ز 
 :مقدمة .٣

  .إلقاء الدافعية ، واستطالب الطالب حلفظ مآدة احلوار أو التدريس
 :إجراء التعليم  .٤

 .تكييف الفصل إىل حال انتباه  )أ 
 -من املعىن- مع إلقاء حمتواه أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد  )ب 

 .نص احلوار
 األداء احلركي والصور استعماله اللغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخدام  )ج 

 .والنماذج لشرح املعين 
ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلبعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث ت  )د 

 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق منوذج لإلجابات الصحيحة،
 .بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

 M(  من مجلة إىل مجلة وال ينتقل يكرر الطلبة اجلملة احلوارية عدة مراتو 
). فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها(إىل أخرى إال بعد أن يتقنواها 

التكرار : وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أسلوب 
 .اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي

لطويل، يستعمل املعلم تدريب البناء وعندما يتعثر الفصل يف السطر ا  )و 
من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل 

 . أجزاء أصغر
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مينح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم   )ز 
 . للمحادثة مرات

وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ إمام الفصل بالتناوب   )ح 
 .ينهمب

 
   :االختتام –  ح 

  .إلقاء الدافعية مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا وحفظوا من املادة
  

  خطة التدريس للقاء الثالث من الدور الثاين
 

  منبع الصاحلني الثانوية:  اسم املدرسة 
  اللغة العربية:   الدرس 
  الثاين/ الثاين: السمستري / الفصل

  "اِملهنة ا: "  املوضوع
  هارة الكالمم:  التدريس 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨:  العام الدراسي 
   دقيقة٩٠:   الوقت 

 
  :معيار الكفاءة -  أ 

إمكام عن التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة لفظية بصورة 
  .اِملهنةمتثيل احلوار البسيط عن 

  :الكفاءة األساسية -  ب 
 ".اِملهنة "اإلجادة يف إقامة احلوار البسيط بطريقة صحيحة عن  .١
 .بصحة" اِملهنة " املعلومات البسيطة عن إلقاء .٢



 

 
٩٥

 
 :املؤشرات  -  ج 

  .قراءة املفردات أو العبارة اليت هي من املادة بطريقة صحيحة .١
 . بطريقة صحيحةاِملهنةمتثيل احلوار عن  .٢
  ".اِملهنة "القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٣
 

  :أهداف التدريس -  د 
  :بعتهم التدريس، يتوقع من الطالب      بعد متا

  . بطريقة صحيحةاِملهنةأن ينطقوا املفردات أو العبارات عن  .٤
 .أن حيفظ احلوار وميثلونه بطريقة صحيحة .٥
  ".اِملهنة "القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي  .٦
 

  :املادة الدرا سية -  ه 
   :      من املفردات اجلديدة يف الدرس

 – مهنِدس – ِعالَج – يعاِلج الْمرضى – املَرضى – يعاِلج –مستشفَى 
 سمك ج – يربي – سوق – باِئع املْلَاَِبس – الْمباِني – يبِني –مشغول 
  . يربي الْأَسماك–أَسماك 

 
  :الطريقة املستخدمة -  و 

  .سمعية الشفهيةالطريقة ال: الطريقة املستخدم 
 

  :استراتيجية التدريس -  ز 
 :مقدمة  .١

  .               إلقاء التشجيعات والدوافع ، وتوجيه الطالب حلفظ مادة احلوار
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 :إجراء التعليم  .٢
  . تكييف الفصل إىل حال انتباه   )أ 
 -من املعىن- مع إلقاء حمتواه أي ما قُصد به  حوارا جديدامي املعلمتقد )ب 

 .نص احلوار
 األداء احلركي والصور للغة اهلدف أثناء الدرس، كاستخداماستعماله ا )ج 

 .والنماذج لشرح املعين 
ك بتقدمي بدأ التدريبات كذلبعد تقدميه احلوار مرتني كنمودج، مث ت  )د 

 ويف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق منوذج لإلجابات الصحيحة،
 .بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

 من مجلة إىل مجلة وال ينتقل ارية عدة مراتيكرر الطلبة اجلملة احلوو  )ه 
) . فهمها، وتعبريها بصحة و حفظها(إىل أخرى إال بعد أن يتقنواها 

التكرار : وهذه عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب 
 .اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي

دريب البناء وعندما يتعثر الفصل يف السطر الطويل، تستعمل املعلم ت  )و 
من آخر اجلملة أو تدريب التوسعة بغرض تقسيم اجلملة الصعبة إىل 

 . أجزاء أصغر
متنح املعلم الطلبة فرصة للقيام بدور من يكون يف احلوار بعد ترديدهم   )ز 

 . للمحادثة مرات
وبعد انتهاء كل اجلمل املدروسة ميثلها التالميذ إمام الفصل بالتناوب  )ح 

 .بينهم
   :االختتام –  ح 

اء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا وحفظوا إلق
  .من املادة



 

 
٩٧

 

   :التقييم –ط 
 الدرجة  الناحية  السؤال  الشكل  التقنية  اجلنس

  

  ٤ - ١  النطق
  ٣- ١  لغويةاملفردات ال

  ٣- ١  الطالقة
  ٣- ١  القواعد

اإلختبار 
  الشفوي

اإلختبار 
  الفئوي

  احملاورة
التطبيق /

بطريقة 
  متزاوجة

أد حوارا 
  باملوضوع

   " اِملهنة"

  ١٣  الدرجة األعلى
  

  .التنفيذ-)ب
  : اللقاء األول. ١

  ١قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور الثاين يوم األحد 
 دقيقة، وهي يف احلصة ٤٠ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩ماريس سنة 

  . والثالثة والرابعة
  : املقدمة -)أ

دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف الفصل 
طالبا، مث أمر املعلم الطالب على أن يقرأوا الدعاء قبل ) ثالثني (٣٠

التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشتركون كلهم يف قراءة 
ال الدعاء ، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائ

  . كيف حالكم وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا
مث سأل املعلم الطلبة عن استعدادهم يف عملية تدريس اللغة وهم جييبون 

  . حنن مستعدين لقبول التدريس
  : عرض املادة -)ب

حنن نتعلم عن املهنة، وعن كيف حنن نبني ألصحابنا عن مهنة أبائنا أو 
هم، هناك حوار بني يزيد ومروان أنا سأمثل دورمها أعمامنا وعماتنا وغري
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: يزيد قال : لكم، مث يعرض معلم صورة طبيب وقال املعلم استمعوا باتباه
هو : يزيد  ، أَين يعمل ؟: مروان  .هذَا عمي! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة 

: يزيد ، .بعاِلج املْرضى ، ِإذَنْهو : مروان  ، طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدينة
وقرأ املدرس هذا احلوار عدة مرات  . صِحيح، يذْهب الناس ِإلَيِه ِللِْعلَاج

حاكوا أنتم مجيعا ما : مث قال املعلم. قبل أن يأمر التالميذ مبحاكاته تدرجييا
، ويكرره )رةهِذِه الصو(وحياكي كل التالميذ ) هِذِه الصورة(أقول لكم 

وحياكي كل ) أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة(املعلم ثالث مرات، مث يقول املعلم 
وقاله املعلم ثالث مرات فكرره الفصل ) أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة(التالميذ 

 أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة "واآلن للفريق اليمني : ثالث مرات أيضا، مث يقول
 " أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة "حياكوه بقول جهري مجاعة وبتحمس كبري ، و"

وهذا التكرار ويقوله املعلم ثالث مرات ويقلدوه أيضا ثالث مرات، 
 بعض األخطاء الفردية، مث ينتقل املعلم إىل التكرار شافتالفئوي إلك

 الفئوي بأنه الفردي حيث أمر املعلم طالبا اكتشفه املعلم من خالل التكرار
هذَا ! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة : (مث يستمر املعلم قائال.  مل ينطق بصحيح

، قرأه )هذَا عمي! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة (وحياكي كل التالميذ ) عمي
فهمتم :  وقال املعلم . املعلم ثالث مرات والثالميذ يقلدوه ثالث مرات

مث أجاب : ، مث يقول املعلم!جاب التالميذ فهنما، يا أستاذعن املعىن وأ
) أَين يعمل ؟( :، وحياكي الطلبة قائلني)أَين يعمل ؟: (مروان وهو يسأل

املعلم ثالث مرات والثالميذ يقلدوه ثالث مرات، مث يقول ) العبارة(قرأها 
هو : (وقال التالميذ) مِدينةهو طَِبيب ِفي مستشفَى الْ: (مث قال يزيد: املعلم

قرأها املعلم ثالث مرات والثالميذ يقلدوه ) طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدينة
) هو بعاِلج املْرضى ، ِإذَنْ( :مث قال مروان : مث قال املعلم . ثالث مرات

  .ويقلدوا املعلم بقرائته ثالث ثالث مرات
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هذَا ! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة : (ل املعلم واآلن سقلدون مرة ثانية، وقا
  ).هذَا عمي! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة (: وقال التالميذ) عمي

  ).أَين يعمل ؟(: وقلّد قراءته التالميذ) أَين يعمل ؟: (قال املعلم 
: وقلّد قراءته التالميذ) نةهو طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدي(: قال املعلم   
  ).هو طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدينة(

هو بعاِلج : (وقلّد قراءته التالميذ )هو بعاِلج املْرضى ، ِإذَنْ(: قال املعلم 
  ).املْرضى ، ِإذَنْ
هو : (ءته التالميذوقلّد قرا) صِحيح، يذْهب الناس ِإلَيِه ِللِْعلَاج(: قال املعلم 

  ).ح، يذْهب الناس ِإلَيِه ِللِْعلَاجصِحي(
واآلن اسأل أخاك جانبك األمين، وبعد أن جييب سؤالك (مث قال املعلم 

أخوك وهو بالتايل يطرح نفس السؤال إىل جانبه األمين، وهكذا يستمر 
ؤاال حىت وصل إىل أخيك األخري مث يقدم أخوك اجلالس يف أخري املكتب س

هذَا ! أُنظُر ِإلَى هِذِه الصورة : (وقال صفي )  إىل صفي بنفس السؤال 
هو طَِبيب ِفي : (، وأجاب صفي)أَين يعمل ؟: (وسأل أكوس، )عمي

)   ، ِإذَنْهو بعاِلج املْرضى:(مث استدرك أكوس وهو يقول) مستشفَى الْمِدينة
ح، يذْهب الناس ِإلَيِه صِحي: ( أكوس قائالوصحح صفي على قول

أُنظُر ِإلَى هِذِه : (، مث التفت أكوس إىل ميينه وهو راري رمضان)ِللِْعلَاج
هو : (، وأجاب أكوس)؟أَين يعمل: (وسأل راري، )هذَا عمي! الصورة 

هو بعاِلج :(هو يقولمث استدرك راري و) طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدينة
ىضِإذَنْاملْر ، (ح أكوس على قول راري قائالوصح) :ِحيص بذْهح، ي

نظُر أُ: (مث التفت راري رمضان إىل ميينه وهو شريف، )الناس ِإلَيِه ِللِْعلَاج
، وأجاب )؟أَين يعمل: (وسأل شريف، )عميهذَا ! ِإلَى هِذِه الصورة

مث استدرك شريف وهو ) هو طَِبيب ِفي مستشفَى الْمِدينة(: راري
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: وصحح راري على قول شريف قائال) ، ِإذَنْهو بعاِلج املْرضى:(يقول
وهكذا، جيري على املنوال عملية ). ح، يذْهب الناس ِإلَيِه ِللِْعلَاجصِحي(

جتري جريانا جيدا ألنشطة ويرى الباحث بأن هذه ا. التسائل بني الطالب
  . حيث ال يوجد أحد من التالميذ الذي ال حيفظ نص احلوار

  : االختتام - )ج       
وعند انتهاء احلصة اختتم املعلم بإلقاء التشجيعات وا لدوافع مرة ثانية 

 .وتعرض عن شعور وده على حسن متابعتهم يف هذا التدريس 
   :اللقاء الثاين. ٢

 ماريس ٧ريس اللقاء الثاين من الدور األول يوم السبت قام املدرس بالتد
 ، يف احلصة األوىل والثانية مستمرا للمادة التدريس اليت حتت ٢٠٠٩

  ".املهنة "املوضوع 
  : املقدمة -)أ

دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف الفصل 
قرأوا الدعاء قبل طالبا، مث أمر املعلم الطالب على أن ي) ثالثني (٣٠

التدريس مجاعة  فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشتركون كلهم يف قراءة 
الدعاء ، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائال 

  .كيف حالكم وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا
  : عرض املادة -)ب

مرارا للحوار املاضي وهو واحلوار الذي حنن نتدربه اآلن هو است
بني يزيد ومروان أنا سأمثل دورمها لكم، مث يعرض معلم صورة احلوار 

  )هلْ هذَا مهنِدس ؟ (:مروانقال : مهندس وقال املعلم استمعوا باتباه
:  يقولمروان، مث استدرك )نعم، هذَا مهنِدس، هو ِابن عمي(: أجاب يزيد

)بِى الْمبني واِجد (: ، يزيد)ِاين، ِإذَنْهسالْماَِرس وِنى املْدبي وصحيح، ه
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وقرأ املدرس هذا احلوار عدة مرات قبل أن أمر  .)والْشوِارع وغَيِِرها
حاكوا أنتم مجيعا ما أقول لكم : مث قال املعلم. النالميذ من حماكاته تدرجييا

، ويكرره )هلْ هذَا مهنِدس ؟(ذ  وحياكي كل التالمي)هلْ هذَا مهنِدس ؟(
 )نعم، هذَا مهنِدس، هو ِابن عمي(املعلم ثالث مرات، مث يقول املعلم 

 وقاله املعلم ثالث )نعم، هذَا مهنِدس، هو ِابن عمي(وحياكي كل التالميذ 
و يبنِى ه(: مرات فكرره الفصل ثالث مرات أيضا، مث يستمر املعلم قائال

، قرأه املعلم )هو يبنِى الْمبِاين، ِإذَنْ( وحياكي كل التالميذ )الْمبِاين، ِإذَنْ
  مث أجاب : ثالث مرات والثالميذ يقلدوه ثالث مرات، مث يقول املعلم

  ).صحيح، هو يبِنى املْداَِرس والْمساِجد والْشوِارع وغَيِِرها(: يزيد
واآلن اسأل أخاك جانبك األمين، وبعد أن جييب (م مث قال املعل

سؤالك أخوك وهو بالتايل يطرح نفس السؤال إىل جانبه األمين، وهكذا 
يستمر حىت وصل إىل أخيك األخري مث يقدم أخوك اجلالس يف أخري 

وقال صفي وهو يعرض صورة )  املكتب سؤاال إىل صفي بنفس السؤال 
نعم، هذَا مهنِدس، هو ِابن (: وقال أكوس، )؟هلْ هذَا مهنِدس (: مهندس 
، مث استدرك أكوس وهو )هو يبنِى الْمبِاين، ِإذَنْ: (، مث قال صفي)عمي
مث ، )اصحيح، هو يبِنى املْداَِرس والْمساِجد والْشوِارع وغَيِِره: (يقول

، )ا مهنِدس، هو ِابن عمينعم، هذَ(: التفت أكوس إىل ميينه أجاب راري
مث استدرك راري وهو ) هو يبنِى الْمبِاين، ِإذَنْ: (مث قال أكوس

مث التفت ، )اصحيح، هو يبِنى املْداَِرس والْمساِجد والْشوِارع وغَيِِره(يقول
هلْ هذَا : راري رمضان إىل ميينه وهو شريف، معرضا صورة مهندس

نهِاين، ِإذَنْ(: وقال شريف، )ِدس ؟مبِى الْمبني ومث استدرك راري وهو )ه ،
وهكذا، ). اصحيح، هو يبِنى املْداَِرس والْمساِجد والْشوِارع وغَيِِره(يقول

ويرى الباحث بأن هذه . جيري على املنوال عملية التساؤل بني الطالب
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 يوجد أحد من التالميذ الذي ال جتري جريانا جيدا حيث الاألنشطة 
 . حيفظ نص احلوار

  : االختتام - ج  
انتهيت هنا درسنا وإن شاء اهللا ىف اللقاء املقبل سيستمر (وقال املعلم 

درسنا وسيعقد اختباراحلوار هلذا الدرس يف اللقاء املقبل وأرجوكم أن 
 تطالعوا دروسكم كل يوم وأدعوكم مجيعا عسى أن تكونوا من العاملني
-باللغة العربية اليت هي اللغة القرآن، لغة اجلنة ولغة اإلسالم واملسلمني، 

 وإىل اللقاء يف اليوم األحد والسالم عليكم ورمحة -آمني: ويقول الفصل
  .وعلكم السالم ورمحة اهللا وبركاته- اهللا وبركاته، 

   :اللقاء الثالث. ٣
 ٨ول يوم األحد قام الباحث بالتدريس يف اللقاء الثالث من الدور األ

 دقيقة، وهي يف احلصة ٤٥ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩ماريس سنة 
  . الثالثة والرابعة 

  : املقدمة -)أ
بعد أن دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف 

طالبا، مث قرأ الطالب الدعاء قبل التدريس مجاعة  ) ثالثني (٣٠الفصل 
تفع يشتركون كلهم يف قراءة الدعاء ، وبعد أن فقرأوا مجاعة بصوت مر

انتهوا من قراءة الدعاء ، سأل املدرس عن أحواهلم قائال كيف حالكم 
وأحوالكم؟ فأجابوا مجيعا بقول خبري، احلمد هللا ، وقال املدرس أنا يف 

) دور(هذا اللقاء سأطلب منكم أن يتقدم ثالثة ثالثة لتطبيق أو لتمثليل 
  .وضوعاحلوار كما يف امل
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  : عرض املادة -)ب
وأمر املعلم التالميذ أن يقوموا باحلوار و يقيييمها املدرس مبعيار ورقة 

 .تقييم الكالم
  : االختتام -)ج

وقبل اخلروج يشجع املعلم التالميذ وميدحهم على حسن تقدمهم مث 
وعليكم السالم ورمحة -السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، : يسلم قائال

  .ركاتهاهللا وب
  

  .املالحظة-)ج
عملية التدريس /     ويالحظ الباحت البيانات احملصولة من عمليات التنفيذ

  :وهي كما يلي 
 .  البيانات املنحصلة من خالل املالحظة .٣

وقد الحظ الباحث واملتعاون مالحظة مشاركة ومباشرة ومستخدما 
عية توجيهات املالحظة عملية تعليم الكالم باستخدام الطريقة السم

ط ويبقى الطلبة يتعلّمون بفعالية حيث أم يشتركون بنشا .الشفهية
 ألداء احلوار وهم ويقدمون ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصل

وهذه ظاهرة  . بشجاعة إلدائها لكوم قد حفظوا النص املطلوب
  .تهم يف الكالممؤشرة إىل زيادة شجاع

  .اختبارالكالم بيانات منحصلة من . ٢
      وقاس الباحث واملتعاون مرة ثانية كفاءة الطّلبة يف مهارة الكالم 

، وحصل النتيجة باختبار الكالم والحظهم الباحث واملتعاون عند قيامهم
  :كما يف اجلدول التايل
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   عشراجلدول الثالث
   يف الدور الثاينالقيام باختبار الكالمدرجة املفحوصني ونتيجتهم حني 

  نقط االختبار والدرجات
  لطلبةأمساء ا  النمرة

  قواعد  طالقة  مفردات  نطقي
  البيان  النتيجة  اموع

  ناجح ٩٢,٣ ١٢ ٢ ٣ ٣ ٤ أمحد صايف  محيم  ١
 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٤ أمحد زين الفناين  ٢

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حممد نور هاشيم  ٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٤ حممد عني الرمحن  ٤

حممد أكوس   ٥
 ليم نورسا

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد محيم جزويل  ٦

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد زين الكمال  ٧

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ أمحد حممودين  ٨

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ عبد الرؤوف  ٩

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٣ ٣ أمحد زيين  ١٠

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد شافعي  ١١

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ د رزاة العلومأمح  ١٢

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣ حممد نور العزمي  ١٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ مفتاح احللمي  ١٤

حممد فيصل   ١٥
 صربي

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

 ناجح ٩٢,٣ ١٢ ٢ ٣ ٣ ٤ حممد نظام الدين  ١٦

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد ولدان خري  ١٧
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أمحد راري   ١٨
 رمضان

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حسن اخللق  ١٩

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد جزويل  ٢٠

رادين حممد   ٢١
 سوكارديانتو

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٢ ٤ حممد فخر األنام  ٢٢

سفتيان عبد   ٢٣
 ايب

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

 حناج ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد مسسو ريزال  ٢٤
 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٣ ٢ ٣ حممد عبيد اهللا  ٢٥

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣ حممد سعيد خملص  ٢٦

يوكي فراتاما   ٢٧
 بكيت

 ناجح ٨٤,٦ ١١ ٢ ٣ ٣ ٣

 ناجح ٧٦,٩ ١٠ ٢ ٢ ٣ ٣ حممد نور اهلداية  ٢٨

إيكا موالنا   ٢٩
 يوسف

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

حممد شريف   ٣٠
 الدين

 ناجح ٦٩,٢ ٩ ٢ ٢ ٢ ٣

     ٢٩٦ ٦٠ ٧٣ ٦٨ ٩٥ اموع
  ٦٦,٧ ٨١,١ ٧٥,٦ ٧٩,٢  نتيجة لكل نقط االختبار
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  :البيان
  ٤ – ١=  النطق درجته -
  ٣ – ١=  املفردات اللغوية، درجتها -
  ٣ – ١=  الطالقة درجتها -
   ٣ – ١=  القواعد درجتها -

 من - عشرالرابعكما هو اجلدول -وإذا فصل الباحث نتائج اختبار الكالم 
  :وانبها فحصل البيانات كما يف اجلدول اآليت حيث ج

   عشراجلدول الرابع
   للدور الثاينعن اجلانب النطقي من اختبار الكالم

  

  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٧٩,٢  ٩٥  النطق

  
   عشراجلدول اخلامس

   للدور الثاين من اختبار الكالماملفردات اللغويةعن اجلانب 
  النتيجة  ة الدرجةجمموع  نقطة االختبار
  ٧٥,٦  ٦٨  املفردات اللغوية

  
   عشرالسادساجلدول 

   للدور الثاين من اختبار الكالم الطالقةعن جانب
  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٨١,١  ٧٣  الطالقة
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   عشرالسابعاجلدول 
   للدور الثاين من اختبار الكالم القواعدعن جانب

  النتيجة  جمموعة الدرجة  نقطة االختبار
  ٦٦,٧  ٦٠  القواعد

  
  :    الزمر املستخدم لتقدير احتبار مهارة الكالم-

ن         
د
م
=×100         
  .النتيجة= ن 
  . لكل طالب-احملصولة–جمموع الدرجات = م 
  ١٣الدرجة األعلى وهي = د 
  ٦٥=  (KKM) املعيار األدىن لنجاح الطلبة -
  :دير نقط احتبار مهارة الكالم الزمر املستخدم لتق-

ن   
د
م
=×100  

  .النتيجة= ن 
  . لكل نقط احتبار مهارة الكالم -احملصولة–جمموع الدرجات = م 
  : وهي لكل نقط احتبار الكالم، الدرجة األعلى = د 
   .١٢٠درجة أهلى لنطقة النطق هي . ١
  .  ٩٠درجة أهلى لنطقة املفردات اللغوية هي . ٢
    .٩٠درجة أهلى لنطقة الطالقة هي . ٣
    .٩٠درجة أهلى لنطقة القواعد هي . ٤
  

  

١٠٠ 

١٠٠ 



 

 
١٠٨

مث التنيجة احملصولة من الرمز، يقيسها الباحث ملعرفة تقدير تأثريها يف ارتفاع 
  :اآليتك  الثاين وهومهارة الكالم باستخدام اجلدول

   
 البيان النتيجة النمرة

 تؤثر جدا ١٠٠-٧٦ ١

 ثرةمؤ ٧٥ -  ٥١ ٢

  بني –بني  ٥٠ -  ٢٦ ٣

 غري مؤثرة ٢٥ -  ١ ٤

  
  .االنعكاس )د

     بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها قام الباحث واملتعاون بعملية 
االنعكاس على الدور الثاين من تطبيق الطريقة السمعية الشفهية فحصل من 

ع درجتهم فيه هذا انعكاس بأن محاسة الطلبة وشجاعتهم يف الكالم وارتفا
 ال تزال ثابتة كما -بالنظر إىل التنفيذ الدور الثاين- باستخدام هذه الطريقة 

فاستخلص بأن هذه الطريقة هي فاعلة لتطور مهارة الكالم . يف الدور األول
بل يكتشف أيضا أا تزيد شجاعة الطلبة يف أداء احلوار وصدور محاستهم 

  .فيه
  
  .هاحتليل البيانات ومناقشت-ج

بعد أن عرض الباحث البيانات، فيأيت بعد ذلك حتليلها وتفسريها، و
وباالعتماد على البيانات اليت قدمها الباحث يف الصفحات السابقة فيحلّلها 

وهو أنه بالنظر إىل بيانات املالحظة واالستبانة وحصيلة : الباحث كما يلي 
 قد افترضه الباحث كما-اختبار احلوار تشعر بأن تطبيق طريقة السمعية الشفهية 

ا تنمى - نمي مهارة الكالما تيف حبثه من حيث أصحيح وبشكل مثبت أ 



 

 
١٠٩

مهارة الطلبة يف الكالم بل إا أيضا تزيد شجاعة الطلبة يف أداء الكالم وارتفاع 
  .محاستهم فيه

و الدليل عليه هو بيانات املالحظة حيث كان يرى الطلبة يتعلّمون بفعال 
ن بنشاط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة الفصل ألداء حيث أم يشتركو

وهذه . احلوار وهم ويتقدمون بشجاعة إلدائه لكوم قد حفظوا النص املطلوب
  .الكالمظاهرة  مؤشرة إىل زيادة شجاعتهم يف 

السوال :  حيث أن االستبانة حتتوي على ثالثة أسئلة بيانات االستبانةومن 
) الكالم(ل عن حتمسهم واشتياقهم يف التدريس بالنمرة األوىل وهو يسأ

باستخدام هذه الطريقة، والسؤال الثاين وهو يسأل عن تأثري أسلوب التدريس 
باستخدام الطريقة يف اتفاع شجاعتهم يف الكالم، وأما السؤال الثالث فهو يسأل 

  .عن وجود تأثري أسلوب التدريس يف طالقتهم يف الكالم
كما   الثاين ناهلا الباحث بطريقة االستبانة فيستخدم اجلدولولتحليل البيانات اليت
  :التايلمر ذكره وهو
 البيان النتيجة النمرة

 تؤثر جدا ١٠٠-٧٦ ١

 مؤثرة ٧٥ -  ٥١ ٢

  بني –بني  ٥٠ -  ٢٦ ٣

 غري مؤثرة ٢٥ -  ١ ٤

  
 السؤال األول الذي يسأل عن اشتياقهم وحتمسهم باستخدام  وإذا الحظنا

 السؤالقة يف تدريس مهارة الكالم، فأجاب املفحوصون  الطريهذه
  : التايل اجلدولونتيجتهم كما 

  



 

 
١١٠

   عشر الثامناجلدول
  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال األول

  البيان  النتيجة  منرة السؤال
  مؤثرة  ٧١,٧  ١

 فعرفنا أن السؤال األول أجابه املفحوصون اجلدول التاسعنظرا إىل   
ستخدام  وهذه تعىن بأن امؤثرة وتفسريها ٧١,٧نتيجتها هي إجابة حيث 

 باستخدام يف تدريس مهارة اشتياقهم وحتمسهميتأثر يف   الطريقةهذه
  .الكالم

السؤال الثاين الذي يسأل عن تأثري أسلوب التدريس  مث إذا الحظنا
 شجاعتهم يف الكالم، فأجاب املفحوصون باستخدام الطريقة يف رفع

  : التايل اجلدولهم كما  ونتيجتالسؤال
   عشراجلدول التاسع

  ثاينتفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال ال
  البيان  النتيجة  منرة السؤال

  تؤثر جدا  ٨١,٧  ١
 أجابه املفحوصون الثاين فعرفنا أن السؤال العاشراجلدول نظرا إىل   

 ههذ وهذه تعىن بأن جدا مؤثرة وتفسريها ٨١,٧إجابة حيث نتيجتها هي 
  . شجاعتهم يف الكالم يف رفعتؤثر جدا الطريقة

  
   
  



 

 
١١١

السؤال الثالث الذي يسأل عن تأثري هذه الطريقة على  مث إذا الحظنا
 اجلدول ونتيجتهم كما السؤال ، فأجاب املفحوصون طالقتهم يف الكالم

  : التايل
  لعشروناجلدول ا

  ثالثتفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال ال
  البيان  نتيجةال  منرة السؤال

  تؤثر جدا  ٩٦,٧  ١
 أجابه الثاينفعرفنا أن السؤال  التاسع عشراجلدول بالنظر إىل   

 وهذه جدا مؤثرة وتفسريها ٩٦,٧املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 
  .طالقتهم يف الكالميف  تؤثر جدا  الطريقةهذهتعىن بأن 
 احلوار كما يف القائمة نظرنا إىل البيانات املكتسبة من خالل اختبارمث إذا 

اخلامسة والسادسة عرفنا أنّ نتيجة الطلّبة كلّها أعلى من معيار األدىن لنجاح 
هذه تدلّ أنّ الطّلّبة كلّهم ناجحون يف تقومي مهارة الكالم  (KKM)الطلبة  

وكذلك إذا علّقت هذه النتيجة مبعيار . باستخدام الطريقة السمعية الشفهية
ذلك بأنّ تعليم مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية النجاح الصفّي عرف ك

  .الشفهية لناجح لكوم ناجحني مائة يف مائة
مث إذا دقق الباحث باملالحظة إىل درجات أحادى نقط من احتبار الكالم 

 حيث أن هذه الدرجة ٧٩,٢أو احلوار، حصل الباحث من النطق درجة 
 تدلّ على أن الطريقة السمعية لطلبةعن نفسري إجابة اباإلرجاع إىل اجلدول 

يف تدريس مهارة ) ز(الشفهية تؤثر جدا على إجادة نطق طلبة الصف الثاين 
  وهذه تدل على أن ٧٥,٦ حصل الدرجة املفردات اللغويةالكالم، ومن نقط 

هذه الطريقة مؤثرة على إملامهم املفردات اللغوية ، مث النظر إىل نقط الطالقة 
هذه تدل على أن هذه الطريقة مؤثرة جدا على طالقتهم  و٨١,١حصل درجة 



 

 
١١٢

 وهذه ٦٦,٧يف الكالم، وبالنظر إىل درجة الطلبة عن نقط القواعد حصل 
  . تدل على أن هذه الطريقة تؤثر على إملامهم يف القواعد



 

 
١١٣

  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
 نتائج البحث والتوصيات واملقترحات



 

 
١١٤

   توصيات البحث،-لبحث، ب نتائج ا-أ: ويشتمل الفصل على       
  .مقترحات البحث - ج

 

 .نتائج البحث  - أ

وبعد أن قام الباحث ذه الدراسة اليت كانت جتري على دورين انثني 
ولكل دور ثالث لقاءات ، لكل لقاء حصتان زمن كل حصة مخس وأربعون 
دقيقة، مث قام كذلك بعرض البيانات وحتليلها وتفسريها، حيسن له أن يعرض ما 

إليه من نتائج من حيث اإلمجل  وهي بأن الطريقة السمعية الشفهية هي توصل 
) ز(فعال وجنح إىل حد كبري لتحسني مهارة الكالم لدي طلبة الصف الثاين 

 نتيجة الطالب وتقديرهم ترفعكرسيك، حيث –مبدرسة منبع الصاحلني سوجي 
نّ نتيجة أب دول السادس والثاين عشر حيث عرفيف اختبار احلوار كما يف اجل

هذه تدلّ أنّ الطّلّبة  (KKM)الطلّبة كلّها أعلى من معيار األدىن لنجاح الطلبة  
. كلّهم ناجحون يف تقومي مهارة الكالم باستخدام الطريقة السمعية الشفهية

وكذالك إذا علّقت هذه النتيجة مبعيار النجاح الصفّي عرف كذلك بأنّ تعليم 
 مائة ناجحنيالسمعية الشفهية لناجح لكوم  مهارة الكالم باستخدام الطريقة 

  :وأما جناحها على وجه التفصيل فكما يلي  .مائةيف 
يف )  ز(السمعية الشفهية لترقية نطق طلبة الصف الثاين إن الطريقة  - ١

 تؤثر كثريا على كفاءة أو مهارة الطلبة يف نطق الكالم مهارة الكالم
، وهذه ٧٩,٢ تأثريها وهي العربية تأثريا شديدا، حيث دل عليها درجة

 . تعين أن الطريقة مؤثرة جدا عليها
) ز(فعالية الطريقة السمعية الشفهية إلملام طلبة الصف الثاين وإن  - ٢

  ، فهذه ٧٥,٦ فحيث حصلت عليها درجة تأثريها باملفردات اللغوية
 .تعين أن هذه الطريقة كفاءة التأثري على إملامهم للمفردات اللغوية



 

 
١١٥

) ز(ية الطريقة السمعية الشفهية لترقية طالقة طلبة الصف الثاين فعالوأما  - ٣
، وهذه تعين أن ٨١,١درجة تأثريها وهي   فدلّت عليهايف الكالم

 .على طالقتهم يف الكالمالطريقة مؤثرة جدا 
 فعالية الطريقة السمعية الشفهية لتدريس القواعد لدى طلبة الصف مث - ٤

، فهذه تعين أن هذه ٦٦,٧ها  حصلت عليها درجة تأثري)ز(الثاين 
 .لتدريس القواعدالطريقة كفاءة التأثري على إملامهم 

فعالية الطريقة السمعية الشفهية الرتفاع شجاعة طلبة الصف الثاين مث  - ٥
 ظاهرة تأثري  تبدويف أداى الكالم أو احلوار بتدريس اللغة العربية) ز(

 ٨١,٧ها هي هذه الطريقة يف رفع شجاعتهم يف الكالم، حيث نتيجت
يف إمناء  تؤثر جدا  الطريقةهذه وهذه تعىن بأن جدا مؤثرةوتفسريها 

  .شجاعة الطلبة يف أداء الكالم باللغة املنشودة
اشتياقهم وحتمسهم باستخدام يف يتأثر يف   الطريقةستخدام هذهأن او - ٦

، ويبدو ذلك من )ز( لدى طلبة الصف الثاين تدريس مهارة الكالم
محاستهم يف مشاركتهم يف عملية التدريس ودل عليها ظاهرة سرورهم و

 ٨٦حيث نتيجتها هي إجابتهم عن سؤال االستبانة بالنمرة األوىل 
اشتياقهم يتأثر يف   الطريقةستخدام هذه وهذه تعىن بأن امؤثرةوتفسريها 

  . وحتمسهم باستخدام يف تدريس مهارة الكالم
  

   .توصيات البحث  - ب

حث من نتائج هذه البحث حيسن له أن يقدم بناء على ما حصل عليه البا
  :توصيات ما يلي

مبدرسة منبع الصاحلني ) ز(من اجلدير مبدرسي اللغة العربية للفصل الثاين 
اإلسالمية املتوسطة أن يستخدم الطريقة السمعية الشفهية بأنواع أسلوا 



 

 
١١٦

 حيث وبتنوع وسائلها، وال سيما ألن أعضاء هذا الفصل كلها من أبناء القرية
أم ال يتمرون كثريا باللغة العربية كتمرن أبناء املعهد لوجود قانون لزوم 

  .الكالم بالعربية يف املعهد
 

 .مقترحات البحث  - ج

وعلى الباحث األخر يف املوضوع أن يتعرف نواحي إجابية وسلبية، أو 
جهات القصور والنقصان من هذه الدراسة من حيث أن هذا البحث ال يطبق 

ريقة بكلّ أساليبها وباحتمال استخدام أنواع الوسائل احلديثة هذه الط
لذلك ، فعليه إكمال ما يراه من القصور والنقصان . اإلليترونيكية هلذه الطريقة

  .وألن يكون شعارنا دائما، ليستفيد الدارس أكرب قدر ممكن من املنفعة
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  املصادر واملراجعقائمة 
  املصادر العربية -أ

 رآن الكرميالق .١

 ٢ ج - املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص  .٢
  
  املراجع العربية -ب

  : كتب
وكالة املطبوعات، : ،  الكويتالبحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،   .٣

  م١٩٨٢
، تدريسهاهارات اللغوية وامهيتها و طرائق املأمحد فؤاد حممود عليان،  .٤

  هـ١٤٣١ر و الوزيع، دار املسلم للنش: الرياض

الشركة : القاهرة  ،األلعاب الكالمية اللسانية أمحد عرب ايد هريرى، .٥
 م١٩٩الدولية للطباعة، 

دار الفكر : ، القاهرةتدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،  .٦
 م٢..٢/هـ١٤٢٣العريب، 

دار أسامة للنشر و : ، الرياضالبحث العلميدقان عبيدات و أخرون،  .٧
 .م١٩٩٨زيع، التو

 عائشة موسى ،أساليب ومبادئ يف تدريس اللغةايان الرسن و فرميان ، د .٨
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٨ جامعة امللك سعود، ،السعيد

، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبهرشدي أمحد طعيمة،  .٩
 ١٤١ية والعلوم و الثقافة، منشورات املنظمة اإلسالمية للترب: إيسيسكو

  م١٩٨٩/هـ



 

 
١١٨

مكتبة : ، بريوتتعلّم اللغات احلية وتعليمها، صالح عبد ايد العريب .١٠
 ١٩٨١لبنان، 

دراسات يف املناهج ، صاحل ذياب و عليان هندي وهشام عامر .١١
 ١٩٨٧دار الفكر،  ،واألساليب العامة

سلطان /، السببعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، تعليم اللغة العربية .١٢
 ، دون السنةلنشر والتوزيعمكتبة الضامري ل: عمان 

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني ، العصيليعبد العزيز بن إبراهيم  .١٣
  م٢٠٠٢: ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةبلغات أخرى

دار الفالح للنشر : ،  األردناإلختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،  .١٤
 ٢٠٠٠والتوزيع، 

مجيع : الرياض،  اللغة العربيةأساليب تدريس حممد علي اخلويل،  .١٥
  م١٩٨٦احلقوق حمفوظة للمؤلف، 

، مقدمة يف علم اللغة التطبيقي، نقشبنديحممد خضر عرييف و أنور  .١٦
 م١٩٩٢دار خضر، : جدة

طرائق تدريس اللغة العربية ، د كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمةحمم .١٧
لوم تربية و العمنشورات املنظمة اإلسالمية لل: ، إيسيسكولغري الناطقني ا

  م٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٤و الثقافة، 

، األلعاب اللغوية يف تعليم األجنبيةمصطفى عبد العزيز،  ناصف .١٨
 دار املريح، بدون السنة: الرياض

 : حبوث
فعالية الطريقة السمعية الشفهية لترقية مهارة كوسباندونو،  أيرك .١٩

م اللغة العربية ، قسم تعلي ، ةمنشوررسالة املاجستري، غري  ،الكالم العربية
  م٢٠٠٧ .كومية  اإلسالمية ماالنجاجلامعة احلكلية الدراسات العليا، 



 

 
١١٩

استراتيجية تعليم مهارة الكالم  يف ضوء اجتاه سيف املصطفى،  .٢٠
رسالة املاجستري، غري منشورة ، قسم ، التعليم والتعلّم على السياق العام

امعة اإلسالمية احلكومية ، اجلتعليم اللغة العربية ، كلية الدراسات العليا 
  م٢٠٠٦ماالنج، 

تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة ، يوفردالفطر نور سالم .٢١
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PANDUAN OBSERVASI 

Mengenai Proses Pembelajaran  

 

N

O 

INDIKATOR DISKRIPSI 

1 Keberanian 
berbicara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Semangat/ 
senang dengan 
proses 
pembelajaran 
yang dilakukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Keaktifan/ 
partisipasi aktif 
dalam kelas 
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LEMBAR PENILAIAN MAHARAH AL KALAM 

 
Nama Sekolah  : 
Topik   :  
Kelas/Semester : II (dua)/Genap 
Bidang Studi   : Bahasa Arab 
Pokok Bahasan : ....................... 
 
No 

Nama  Siswa 
 

املفردات  النطق
 اللغوية

 القواعد الطالقة

  1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

               

               

               

               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
KETERANGAN 

4: Sangat Baik 
3: Baik 
2: Cukup 
1: Kurang 
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ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama          : ……………………… 
Kelas          : ……………………… 

Sekolah  : ……………………… 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang kalian anggap paling tepat dengan cara memberi 

tanda silang (X). 

1. Apa pendapat Anda mengenai pembelajaran telah dilakukan oleh guru 

(dengan mengunakan metode Audio-lingual)? 

a. sangat senang  b. senang 

c. biasa saja  d. Tidak senang       

2. Apakah Anda merasa lebih berani untuk berbicara bahasa Arab setelah belajar 

dengan mengunakan metode Audio-lingual? 

a. sangat berani           b. Cukup berani       

      c. Biasa saja          d. Kurang berani         

3. Apakah dengan mengunakan metode ini Anda merasa lebih lancar ketika 

berbicara Bahasa Arab? 

a. sangat      b. cukup  

c. biasa     d. kurang   
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 حني القيام باختبار حلوار أو االختبار الشفهيصورة الطلبة 

 يحني القيام باختبار حلوار أو االختبار الشفهصورة الطلبة 
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 صورة الطلبة يصغون إىل دافعية املدرس بتمام االنتباه

 اشتراك عملية التدريس يتحمسون كلهم يفصورة الطلبة 
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  الباحث بني السطور
 

 

  مضاري:      االسم
  حممد مدري:    اسم األب 

  سومننت:   اسم األم
  م١٩٧٦ –  ديسمرب-٣١:    يالدتاريخ امل

 

 
  املدرسة منبع الصاحلني سوجيي يفحصل على شهادة التعليم االبتدائ •

  م١٩٩٠عام 
 منبع الصاحلني سوجياملدرسة  حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف •

 م١٩٩٣عام      
 املدرسة منبع الصاحلني سوجي حصل على شهادة التعليم الثانوي يف •

 م١٩٩٧عام 
املعهد العايل رادين سانتري كرسيك  يف سيحصل على شهادة الليسان •

 م٢٠٠٢عام 
 ١٩٩٧ عام  املدرسة االبتدائية منبع الصاحلني سوجي يفعني مدرسا •

 .  اللغة العربيةو أسواجا،ملادة 

 م٢٠٠٠عام  منبع الصاحلني سوجيالثانوية عني مدرسا يف املدرسة  •
 .   اإلعالل،واللغة العربيةة علم النحو والصرف وملاد

  
  
  
  
  
  
  
 


