
 
 
 

 الباب الثاىن
 الدراسة النظرية

 مفهوم الطريقة يف اللغة العربية  :الفصل االّول

قبل ان نتحدث عن الطريقة، فمن اجليد أن نتحدث أوال حول بعض املصطلحات  

اللغة السيما اللغة األجنبيةكلغة اهلدف. كان هناك على األقل  لتعليماليت تستخدم عادة 

 teaching)ثالثة مصطلحات مصنفة على مراحل يف عملية تعليم اللغة. وهي: مدخل 

approach) وطريقة ،(teaching method)وأسلوب ،(teaching technique) 

اض موقف أورأي عن شيء، والذي يكون عادة يف شكل االفت  إن املدخل هو 

أمر بديهي  أوجمموعة من اآلراء اليت ترتبط عن الشيء. ولذلك، فيكون املدخل هو

)aksiomatis( .1أي لن حيتاج إثبات حقيقته 

كانت الطريقة هي تنظيم الّتوفري الذي اعّدته   2وأما الطريقة هي اخلطّة يف الشيئ. 

املادة اللغويّة املرتّبة، وليست فيها املعارضة بعضها على بعض وأتّسس بطريقة املدخل 

(approach) .وتتعلق النظرية ببيان االجراءات يف عملية التعليم، واختيار  3املختارة الرمسّية
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 راسية وإلقائها، االشادت يف أداء أنشطة التعليماملهارات املدروسة وتعيينها وتنظم املادة الد

 .4األعمال الظاهر أواحملاول اإلستعمال لتحقيق الغرضو سلوب هاألوكان .

 إلستماعمفهوم طريقة ا  :الفصل الثاين

عملية اإلنسانية املقصودة اليت هتدف إيل االكتساب والفهم والتحليل  االستماع هو 

هي طريقة تعليم اللغة العربية بغرض  اإلستماعطريقة  5الذهين.والتفسري واالشتقاق مث بناء 

الصعبة اليت حيتاج الشخص املستمع  هارةستماع هي املاإل مهارةف .تالميذل اإلستماعمهارة 

هتمام، ويركز إيل حديثه، ويفهم أصواته، وإمائة لكالم املتحدث إيل اهتمام كالمهم كل اإل

ه ييزداد صعبا يف تعلمها وخاصة لغري الناطقني هبا لتشب ستماعوهذه اإل بدنه وحركاته.

 األحروف يف صفاهتا وخمارجها اليت ال توجد يف اللغة سوى اللغة العربية.

 طريقة التدريسالصعبة لدى املتعلمني هبا، أهنا  طريقةومع أن االستماع هي ال 

بوا ويقرؤوا ا ويكتلمو تكاألخرى، ألن املتعلمني يستطيعون أن ي طرقاألساسي يف تعلم سائر 

 تاج دائما إيلماع حتالست، ألن تعلم املهارات اللغوية سوى مهارة اتعليم اإلستماع بوسيلة

 تعلم يفراكبا با مبدوهنا سوف يواجه املتعلم صع اسالمة االستماع من جهة الدرس، إذ

 املهارات يف اللغة العربية. 
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أن  اننبغيت انتلن الان متكاملتويف اجلهة األخرى يعترب االستماع والفهم مهارات 

 6عليهما منذ بداية تعلمهم اللغة العربية ألمهيتهما على فهم تلك اللغة. التالميذيتدرب 

فمن هذا، من يستمع وال يفهم فال يعرف املضمون من الكالم، ومن ال يستمع ال يفهم 

ملسموعة متييز األصوات ا ستماع هوطبعا فال يعرف املضمون من الكالم أيضا. فاإل

 واألحرف املنطوقة، والفهم هومعرفة ضمن الكالم املقصود من جهة املتكلم.

عملية  ي يفرق بني السماع واإلستماع واإلستماع ابلدقيق. السماع هوو العامل اللغ 

مساع الصوت أوقبول الصوت من غري قصد ومن غري إهتمام، املثال مساع الضوضاء 

حيتاج إيل القصد واإلهتمام إيل أي مسموع. واإلستماع  أوحمموم الطريق. وأما اإلستماع هو

 7أويل املهارة من اإلستماع الذي حيتاج إيل تركيز وإهتمام إيل املتكلم. ابلدقيق هو

العملية البدنية اليت تعتمد على  فاحلاصل من العبارات السابقة، أن السماع هو 

ا، ني طبعتحدثكالم امل  األذن. فاألصم ال يفهم املخصوص للسماعة وهو سالمة العضو

يه يف صعب عليضاء ألنه اليستطيع استماع كالمهم أبذنه، وكذا من يسكن يف مكان الضو 

 فهم كالم األخرين حيث يوشوش ذلك الضوضاء على أذنه.

 كما يلي:  اتقوم ابخلطو عملية تطبيق طريقة اإلستماع ت
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  خري ع األيقرأ املدرس احلكاية القصرية من الكتب أواجمللة أومن املراج .1

أمام  لميذالتن مادة املدرس ويستطيع قراءة امل ءعن املادة اليت يقر  التالميذيسمع  .2

 الفصل

 ابلتفصيل  ملدرسااءة من قر  وااملناقشة بينهم علي ما يسمع التالميذأمر املدرس علي  .3

أن يكتبوا حاصل مناقشتهم يف القرطاس. هذا  التالميذبعد ذلك طلب املدرس علي  .4

علي اإلستماع  التالميذوكي يعرف املدرس قدرة  التالميذاحلال يكون تدريبا علي 

   8وفهم مادة الدرس

ن معين شون ع يناقمثعن مادة الدرس من قراءة املدرس  التالميذسمع يويف اإلمالء،  .5

 اإلستماع

مث يطلب  عربيةة الابللغ التالميذيستطيع املدرس أن يعطي التوجيهات ابللسان إيل  .6

 ليكرروا ما يقول املدرس من التوجيهات التالميذإيل 

 املزااي والعيوب لطريقة اإلستماع -

كل شيء يف العامل ال يتخلص من الصواب واخلطأ ومن املزااي والعيوب، سواء  

زااي والعيوب. يف هذا احلال طريقة اإلستماع هلا املزااي والعيوب بطريقة التدريس اليت هلا امل

 أيضا، وهي ما يلي:  
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 املزاي لطريقة اإلستماع هي:

 . تدريب الدقة علي اإلستماع واإلهتمام1

علي اإلستماع واإلهتمام إيل شيء  تالميذإن طريقة اإلستماع تكون تدريبا ل 

 املسموع عليهم، حنواألصوات، واجلمل، واحملتوايت وشيء آخر.

 .قوة يف الذكر. 2

املهارة اليت تستخدم احلواس اخلمس  اإلستماع يف هذا احلال يتعلق ابلسماع وهو 

أحد . وهذا لسماعهي ابإحداها السمع أواألذن. كما عرفنا أول ما يفهم الناس عن اللغة و 

 عوامل الرئيسية يف ذكر الكالم مبا يسمعه من املتكلم.

 .لفهماسريع . 3

يستطيعون أن يسمعوا ويفهموا احملتوايت اليت ُتسمع  التالميذطريقة اإلستماع ب 

تلف ابإلستماع اليت متيل إيل استنزاف ختطة الواقعية، و شعليهم. ألن اإلستماع هواألن



 
 
 

الدماغ ( الذي يسري علي فهم الكلمة ابلكلمة أوالفقرة  احلواس البصرية ) العني ( والعقل )

 9قراءةابلفقرة من ال

 

  واما عيوهبا:

 :اإلستماع كذلك ميلك متنوع النقصان والعيوب، وهي مايلي 

ري منهم ال ء، كثببغامييلون إيل االستجابة يف وقت واحد والتقنية مثل ال التالميذ .1

 تكلم املمعين الكالم من  اوال يفكرو  ايعرفو 

 ذالتالميلذلك  ،الدرس رج من مادةختمعىن اجلملة اليت يدرس املدرس يف العادة  .2

 درس.دة الما مبل املعين من اجلملة كثرية اعتمادا علي مقا ايفهمون إال معن

 .ن املدرسابة مإلستجايف الفصل ألهنم مييلون إيل  اال يسامهو  التالميذيف احلقيقة  .3

 ة قبل يستويللكتابأوا ال يوصي التفاعل ابللسان تالميذالألن اخلطأ يعترب ابإلمث  ف .4

 للغةدام اخيافون استخ التالميذشكل اجلملة الكثرية. والعاقبة من ذلك، 

عند استخدامها يف  ونيصعب التالميذالسياقية.  تدريبات األمناط فقد املتالعبة غري .5

  10مقام الصريح
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 طريقة اإلستماعبتعليم الأهداف  -

شيء املقصود وهو إجناز شيء ابألنشطة أواجلهد. لكل طريقة  األهداف مبعين 

كذلك   تدريس.ضل الإيل أفعملية التدريس  توجهف يف استخدامها كي التدريس هلا األهدا

 لطريقة اإلستماع هلا أهداف وهي ما يلي :

 قادر علي اإلستماع، واإلهتمام وتركيز إيل مادة مساعة (1

 السماعةقادر علي اتباع السماعة واتقان  (2

 قادر علي فهم السماعة من املتكلم بسريع ودقيق (3

 قادر علي السمع والفهم املفردات مناسبة مبحادثة اليومية (4

 ةقادر علي فهم املعين ابإلستماع فقط، من غري فهم قواعد اجلمل (5

 قادر علي التحليل وترمجة معين املفردات من اإلستماع   (6

 

 العراقيل مفهومالفصل الثالث: 

 اللغة العربية لتعليمالعراقيل  .1

 التالميذالبحث عن العراقيل التعليم، كثري من النقاد يذكر أن العراقيل املوجه لدي  

يف عملية التدريس يساوي مبشكلة التعليم. عند قاموص الكبري اللغة العربية أن العراقيل هو 



 
 
 

يف املشكلة هي العائق، واحلاجز واحلال احملدود علي أنشطة الرمسي وغري الرمسي. وأما تعر 

عدم التطابق بني الرجاء واحلقائق. وهناك من يرى أن املشكلة هي مل يتم حاجات اإلنسان 

اللغة  لتعليموكذلك من يرى بشيء غري الئق يف الشعور. ومن تعريفات املذكورة أن العراقيل 

لدرجة وحيرِّج علي عملية تغيري النفس إيل أحسن ا التالميذالعربية هو احلال املعني لدي 

 .اخلارجيالداخلي و علي اإلنسان، وهذا احلال يعود إيل حال اإلنسان 

العائق أوالصعوبة املوجه عند اللغة العربية هو  لتعليمأن العراقيل  11عند هريمان ينوار 

عملية التعلم والتعليم. أما اخلطأ هو املغالطة واألخطأ الذي يعمل اإلنسان ابلقصد أو 

 بدون القصد.

 

 اللغة العربية لتعليمعوامل العراقيل  .2

بعض العوامل إما عوامل الداخلي ل أو املشكلة عند عملية التدريس يف خيرج العراقي 

 Psikologi) . قال سومادي سورايبراات يف كتابه سيكولوجي التبوي اخلارجيوعوامل 

Pendidikan) " وإجنازات التعلم هي عوامل داخل  التعلمالعوامل اليت تؤثر علي عملية

حتتوي علي شأن سيكولوجي  التالميذ. عوامل داخل التالميذ التالميذ وعوامل خارج
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 ومن عوامل خارج (Fisiologis Siswa) التالميذوشأن فسيولوجية (Psikologis Siswa)  التالميذ

 .12حتتوي علي بيئة األسرة، وبيئة اجملتمع حيت وسائل وخزائن التعلم" التالميذ

 وإجنازاتوكذلك بيجو سيسونتو يقول "إن العوامل اليت تؤثر علي عملية التعلم  

التعلم هلما عالقتان مرتبطتان. إذا أراد التطور علي امليل يف نفوس التالميذ فيحتاج التالميذ 

وإذا ال يدافع األسرة واجملتمع علي ميل التالميذ فيحرِّج تطور الدوافع من األسرة واجملتمع، 

عوامل وبناء علي بيان املذكورة تنقسم عوامل العراقيل علي قسمني رئيسني مها  13التالميذ".

داخل التالميذ إيل أربعة  عواملالتالميذ. وتنقسم كذلك  داخل التالميذ وعوامل خارج

 أقسام وهي ما يلي:

 لتالميذداخل ا عوامل .أ

 خلفية تربية التالميذ .1
إن خلفية تربية التالميذ هي عاصمة األساسية لتالميذ لتعليم اللغة العربية.  

ن إلسالمية ومدرسة اامل وهذا احلال يثبت الفرق لتعليم اللغة العربية بني اخلريج من

 املدرسة العامية.

 ميل التالميذ .2
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اإلحتمال الذي حيتاج إيل التطور امليل يف العادة مبعين القدرة النفسية وهي  

املثال ميل  والتدريبات. امليل هو القدرة العاملية لتناول العلوم واملهارات العامة،

واخلاصة، املثال ميل األكادميي  (Bakat Intelektual Umum) الفكرّي العام

 Bakat Akademis Khusus(.14 (اخلاص

 

 

 رغبة التالميذ .3

وذكر األنشطة. إذا رغب الفرد يف األنشطة الرغبة هي اإلجتاه لإلهتمام  

 15فيهتم األنشطة دائما ابلسعيد. وهذا احلال يرجع إيل اجتاه التالميذ.

 اإلرادة أو دوافع التالميذ .4
العوامل األساسية لوجود أحسن النتائج علي شئ املقصود البد ابإلرادة.  

 .خرآلافمن اجليد تظهر اإلرادة من نفوس النالميذ دون إجبار إنسان 

 التالميذ خارجعوامل  .ب

 كتب اللغة العربية  .1
يعجب الصعوبة وكثرة املادة. وحمتوايت املادة ال تساوي حبياة التالميذ اليومية  
 اترة.
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 املدارس غري املهنيني .2
هناك املدرس املاهر ابللغة العربية ولكن ال يدير الفصل ابجليد، ومن اجليد  

 تعلم يفالميذ الت أن يدير املدرس الفصل وماهر ابللغة العربية أيضا، كي يدافع
 اللغة العربية.   

 الوقت، وسائل واخلزائن يف تعلم اللغة العربية .3
تمر تعليم اللغة العربية تعلم اللغة العربية ال يقف تعليمها يف الفصل بل يس 

ربعة لدى غة األالل خارج الفصل أو جتعل املدرسة مكان تعلم اللغة الرتفاع مهارة
يف تعلم  لسهولةسة االتالميذ. املكان املالئم والوقت الواسع جيعل تالميذ احلما

 اللغة العربية.
   ئة التبيةيمع، وبجملتة هي عوامل البيئة، إما بيئة األسرة، وبيئة اري خوعوامل األ .4

 : البحث السابقالرابع الفصل

املدرسة الثانوية اإلسالمية  تالميذاستخدام وسيلة فيديو لتعليم مهارة اإلستماع لدي  

 ( 2015 يونيو, ييسسي ايرليك فوسفا جنذيرا) تولونج اجونج 2احلكومية 

عربية غة الالل إختالف هذا البحث وهو من جهة استخدام وسيلة فيديو عند تعليم

, عوة واإلرشادار الدية دلسهولة املدرس علي جناح التعليم وتعلم. وأما يف املدرسة الثانو 

     ماع.املدرس يستخدم وسيلة ورقة األسئلة ليعرف قدرة تالميذه عن اإلست

 
 


