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  الباب الثاىن
  الدراسة الّنظرّية

  
  عن منوذج التعلم السايف : الفصل األول 

  "  SAVI" (Somatic, Auditory, Visual danIntelektual) تعريف منوذج التعلم السايف. 1
النموذج التعلم هو الطريقة الذي استخدام املدرس يف األداء وظيفته عن أداة   

كان . النموذج تعلم اجليدا يلزم أن يكون عملية التعلم جيدا.لتحقيق أهداف التعلم
  .من النموذج السايف واحدمنهم للوصول إىل معلوماتبعض النموذج أن تفعل 

 احلركة البدنية الذي جيمع بنيالتعلم باستخدام منوذج السايف هو التعلم   
أّما العناصر التعلم . التعلم تأثري كبري علىأن يكون  مجيع احلواسو بالنشاط الفكري

  .من بني ذلك )DaveMeir(السايف عرضه دايف ماير 
 )التعليم باحلركة و الفعلية: (    Somatic  . أ
 )التعليم بالكالم واإلستماع: (   Auditory  . ب

  )التعليم بالراقب والصّور: (Visual               .ج
  )فكرالتعليم بالشّق املسئلة والت: ( Intelektual    .  د
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التعلم السايف هو التعلم الذي يؤكد أن التعلم جيب اإلنتفاع من مجيع احلواس 
حركة اجلسم  Somaticمن  االختصارالسايف هو. اململوكة الطالب

هو جيب أن يتعلم  Auditoryوالتفعل،  اخلربةحيث التعلم ب)  hands on،النشاطالبدين(
هو جيب أن يتعلم استخدام  Visual. باالستماع والكالم والتقدمي والتدليل واالستجابة

احلواس العني عن الرصد والتصف والشرح والقراءة وباستخدام وسائل اإلعالم 
، )minds-on(القدرة على التفكريهو جيب أن يتعلم باستخدام  Intelektual. والدعائم

العقل املمارسة استخدامه من خالل املسبب، والتحقيق، وحتديد  تركيزب جيب أن يتعلم
  23.اهلوّية، واالكتشاف، والتخلق، والّتشيِيد، وحتل املشكلة والتطبق

 التعلم القائم علىكان منوذج السايف يف التعلم يظهر مفهوم التعلم يعين 
 عندما تعلمالتعلم القائم على النشاط يعين يتحرك نشاطا بدنيا . )BBA(النشاط

متورطفي عملية  وجيعل اجلسم كله واالفكار. قدر اإلمكانباستخدام احلواس 
وحتسني ، ويدعو األشخاص لريتفعوا ويتحركوا دوريا إلنعاش اجلسم، التعلم

  .يف التعلم إجيايب ذو نفوذإىل الدماغ، وميكن أن يكون هلم  الدورة الدموية
  

   (Somatic, Auditory, Visual dan Intelektual) منوذج السايف املبادئ األساسية. 2
 ،Somatisسدياجلوهم االجسام أو . األبعاد األربعةقال ديف ماير أن اإلنسان   

التعلم  ألن. Intelektual/، والتفكريVisual/الرؤية، وAuditoryالسمعيأو  االستماعو
أيضا مماثل  املبدأو ،)Accelerated Learning )AL التعلم السريعباحلركة  مماثل السايف

  :م وغريه )AL(بالتعلم السريع 
  

 التعلم ينطوي على كل االفكار واالجسام .1

                                                 
  :يترجم من . 23

Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, h. 65. 



17 
 

، ولكن ينطوي )العقالين،والواعي(التعلم ليس فقط استخدم الدماغ 
  24.ماألعصاهب، واحلواس والعواطفأيضا على كل االفكار واالجسام بكل 

  
  
  

  ، وليس استهالكداعيتبالتعلم هواإل .2

 ختراعاإل ولكن شيئاللمتعلمني  ستوعبتالااملعرفة ليست شيئا 
يف  هارات اجلديدةمو املعرفة املتعلم يدمجحيدث التعلم عندما . للمتعلمني
عصبية التعلم حرفيا هو اإلجياد معاين اجلديدة، وشبكّية . وجوداملنفسه  اهليكل
األدمغة أو كل  أنظمةاجلديدة يف  الكهروكيميائية، والّتفاعل ديدةاجل

  25.االجسام
  

 عملية التعلمعلىال يساعد التعاون .3
النتعلم عادة . كل جهد تعليمية اجليدة يكون هلا األساسية اإلجتماعية

 املنافسة بني. بالرفقاء من تعلمنا بطريقة األخرى حيثما بالتفاعلاألكثر 
هم نتائج اجملتمع التعلم أفضل. التعاون بينهم تسارعهم. بطيء التعلم املتعلمني

  26.بشكل فرديدائما من بعض األفراد الذين يتعلمون 
  

 يف وقت واحد على العديد من املستوياتحيدث التعلم  .4

                                                 
  : يترجم من. 24

Dave Meier, h. 54-55 
 املرجع السابق.25
  املرجع السابق. 26
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، بشكل خطييف وقت واحد  قليال شيئا واحدا استيعابالتعلم ليس 
التعليم جيدا أن ينطوي . من األشياء دفعة واحدة استيعاب الكثريولكن 

، وحتت الّشعورّي الواعي(الناس على األكثر من املستويات يف وقت واحد 
واحلواس  ستقبالتامل واالنتفع من مجيع األعصاب) واجلسدي العقليو

  27.أو االجسام األشخاص الدماغ نظمةاألوالطريقة يف 
  
  
  

 ردود الفعلنفسه بالتعلم األصله من القيام بالعمل  .5

األشياء الذي يتعلم على انفراد . التعلم جيدا هو التعلم يف السياق
أن يكون  التجربة احلقيقية. تثاءبال سهلسيكون من الصعب تذكّر و
بشرط يف هذه معّد  تجريدّيالو ةالفرضّي العملّم بكثري جيد من شيء

ل، ، واحلصول على ردود الفعيف اجملموع للذهاب مباشرة الفرصة
  28.، واألوفد العودةتواصلوال

  
 املشاعر االجيابية هي التعلم مفيدة جدا .6

سلبيةتعيق الاملشاعر و.والكمية من التعلم أحدما شاعر حتديد نوعيةامل
التعلم الذي الكامل الضغط، واملؤمل، .واملشاعر اإلجيابيةتسريع التعلم. التعلم

، االسترخاءو التعلم األفرح،واحلالة العبوس اليستطيع أن يتفوق على نتائج 
  29.واجلذب القلب

                                                 
  املرجع السابق. 27
  املرجع السابق. 28
  املرجع السابق. 29
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 تلقائيامباشرة و استيعاب املعلوماتعلى  الدماغ صورةال .7

النظام األعصاب اإلنساين أكثر يشكل الصورة املعاجلات من الكلمة 
القبض عليه واحلفظ من التجريد  األسهل بكثريالصورة احلقيقة . املعاجلات
  .اللفظي
إىل أنواع خمتلفة من الصورة احلقيقة سيصنع التجريد  اللفظي التجريد يترجم

  30.اللفظي أهنا ميكن تعلمها بشكل أسرع وأسهل التذكر
  

   اخلصائص  .3
 ،Auditoryاالستماع، و Somatisسدياجلعلى األساس املختصر من السايف هم   

  :، كان خصائصهم األربعة األقسام هم Intelektual، والتفكري Visual الرؤيةو
 Somatisاجلسدي   .1

Somatis إذا يرتبط بالتعلم . األصله من اللغة اليونان هي اجلسم أو السومة
حىت التعلم اجلسدي هو التعلم الذي . فيمكون أن يتعلم باليتحرك واليفعل

، ويورط البدنية ويتحرك ركياحلوحاّسة اللّمس، (انتفع ويورط االجسام 
  ).االجسام عندما التعلم مباشرة

 
 Auditoryاالستماع  .2

وأفكارنا األقوى من الندرك، وآذاننا . التعلم بالكالم واالستماع
عند جنعل الصوت اخلاصة . مستمر القبض وحيفظ املعلومات حىت دون الندرك

يف هذا التعلم الطالب . تصبح نشطةأن دماغنا بالكالم بعض املساحة اهلامة يف 

                                                 
 املرجع السابق. 30
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، ويترجم جتربة الطالب أن تدعو الطالب تكلم عن ما يتعلموهنم جيب
ندعو نتكلم عند حل املسألة، وصنع النموذج، ومجع املعلومات، . بالصوت

وضع خطة العمل، وإتقان املهارات، وضع جتربة التعلم أو إجياد املعاين 
  .الشخصية ألنفسهم

 Visual الرؤية .3

لتشغيل  األجهزة يف دماغنا وجد أكثر من. التعلم باملالحظة واملصور
كل الطالب الذي يستخدام . املعلومات البصرية من مجيع احلواس األخرى

التعلم . البصريهم من األسهل للتعلم إذا كان يرى أن تكلم احملاضر أو الكتاب
الرسم وبصرية جيدة خاصة إذا يستطيعوا أن يرى مثاال من العامل احلقيقي 

  .واألفكار وهكذا عند التعلم التخطيطي
 Intelektualالتفكري .4

اإلجراءات املتعلمني الذين فعلوا شيئا مع . التعلم حبل املسألة والتفكري
أفكارهم على الداخلية عند استخدام الذّكاء للتفكري يف التجربة و أوجد 

وقد أكد مبعىن الفكرية هي . العالقات، واملعان، واخلطّة، وقيمة من التجربة
  31.اجلزء من التفكري واإلجياد، وحل املسألة

  
 خطوات التطبيق منوذج السايف  .4

 املراحل منوذج السايف  . أ

بناء على مبادئ السايف فخطوات اليت ميكن اختاذهم ملساند جناح يف 
  :عملية التعليمية باستخدام منوذج السايف كما يلي

                                                 
  :يترجم من . 31

Tanggal 29 juni 2013 savi.-pembelajaran-/ model. Wordpress.com/2009/04/22www.herdy07 
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خطوات يف تركيب إطار الّتخطيط تعلم السايف أن يستطيع املخطط 
اإلستعداد، والتبليغ، والتدريب واملظهر : وجتميعهم يف األربعة املراحل هم

أي إبداعات املعلمني واجب على أن تنضج يف هذه األربعة . النتائج
  32.املراحل

 )األنشطة األولية(املرحلة اإلستعداد  .1

يف هذه املرحلة أن حيرك املدرس رغبة الطالب، ويعطى الّشعور 
للتعلم على اإلجياّيب عن جتربة التعلم اآليت وضعهم يف الوضع األمثل 

  :خمّصص كما يلي
 يعطى االقتراحات اإلجياّيب  ) أ
 يعطى البيان النافع يف الطالب  ) ب

  يعطى األهداف الواضح وله معىن  ) ج
  إثارة الشعور يرغب أن يعرف)  د
  صنع بيئة الطّبيعّيات اإلجياّيب)  و
  صنع بيئة العاطفّي اإلجياّيب)  ف
  صنع بيئة اإلجتماعّي اإلجياّيب)  غ
  املخاوفهتدئة )  ه
  األزاح من العوائق التعلم )  ي
  الكثرية األسئلة ويقّدم خمتلف املسائل) ز
  حتفيز يرغب أن يعرف الطالب) ك
  تدعو املتعلمني يتوّرط الكامل منذ البداية ) ل
  

                                                 
  :يترجم من. 32

Suyatno,Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka,2009), h. 65. 
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  )األنشطة األساسية(املرحلة التبليغ . 2
يف هذه املرحلة جيب على املعلمني يساعد الطالب العثور على مواد 

التعلم جيدا بطريقة يورط على احلواس اخلمس، ومناسب جلميع 
  :احلاالت الذي يستطيع أن يعملوا املعلمني. أساليب التعلم

 التجربة التعاونية ومتنوعة املعرفة  ) أ
 املالحظة الظواهر يف العامل احلقيقي  ) ب

  تورط مجيع الدماغ ومجيع االجسام  )  ج
  تقدمي الّتفاعلية  )د
  الوسائل تقدمي املتنّوع األلواناخلطوط البيانّية و  )و
  املتنوعة من الطريقة لتناسب بكل أسلوب التعلم  )ف
  املشاريع التعلم القائم على الشراكة والقائم على الفرقة  )غ
  ) النفسه واملزدوج والتجّمع(التدريب اإلجياد   )ه
  التجربة التعلم يف العامل احلقيقي املوضوعّي  )ي
  التدريب حل املسئلة  )ز
  
  )األنشطة األساسية(املرحلة التدريب . 3

استيعاب ويف هذه املرحلة جيب على املعلمني مساعد الطالب التكامل 
على خمّصص األجرت املعلمني . بطريقة متنوع مهارات جديدةواملعرفة
  :هم
 األنشطة العملّية الطالبية  ) أ
 أو التفكر أو األعمال العود ردود الفعلاألعمال العملّي أو ال  ) ب

  بالعامل احلقيقيتظاهر   )ج
  األلعاب يف التعلم  )د
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  تدريب العمل التعليم  )و
  األنشطة حل املسئلة  )ف
  صورة املنعكسة ومفصل االفراد  )غ
  احلوار املزدوج أو التجمع   )ه
  الّتدريس والّتفتيش التعاونية  )ي
  األنشطة العملّية لبناء املهارات  )ز
  تدريس العاد  )ك
  
  )األنشطة تغطية(املرحلة التقدمي النتائج . 4

يف هذه املرحلة جيب على املعلمني يساعد الطالب التطبيق وتوسيع 
املعرفة أو مهاراهتم اجلديدة يف األعمال حىت نتائج التعلم سوف يلصق 

  :وتقدمي النتائج سوف تستمر اإلرتفع األشياء أن يستطيع العمل هم 
 تطبيق العامل احلقيقي يف الوقت فورا  ) أ
 العمل االجياد وتنفيذ خطة  ) ب

  األنشطة التقوية التطبيق  )ج
  املواد التقوية اإلدراك   )د
  التدريب املستمر  )و
  الردود الفعل والتقدير األداء  )ف
  األنشطة الدعم الرفاق  )غ
  تدعمالبيئة الوالتغيري التنظيمي   )ه
  
 SAVI"   (Somatis, Auditory, Visual"خطوات منوذج السايف .ب

dan Intelektual)                         
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ينقسم املدرس إىل الطالب بعض الفرقة من أربعة إىل مخسة أعضاء . 1
 (S)يف كل الفرقة 

  )A(يتكلم الطالب عن املاّدة الّدرس سيدرسهم بصوت الّرزمة . 2
الطالب أو كل الفرقة مراقبة وسائل الصور أن تعطى املدرس . 3

  )V(ويبحث يف املوضوع 
يف كل الفرقة أن يتظاهرون نتائج الفرقة العمل يف األمام الطالب . 4

  )I(اآلخرين وفق ماّدهتم 
  
  
  
  
  

  مهارة الكالم: الفصل الثاين 
 تعريف مهارة الكالم  . أ

أما . واملراد فيها االستطاعةمهارة،  -يهر - املهارة مصدر من مهر
والكالم هي تعترب من األمهية املهارات بالنسبة إىل اللغة  33.الكالم فهو القول

ألن الكالم جزء عملي الذي . األجنبية وتعابر من األهم املهارات اللغوية
فالكالم جزء أساسي يف منهج تعليم اللغة األجنبية، ويعترب . ميارسه املعلم

امليدان من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية، ذلك أنه يف  القائمون على هذا
  34.الغالب اجلزء العملي يف تعليم اللغة

                                                 
  895.ص)دار املشرف:بريوت (املنجد يف اللغة ةاألعالم،  املرجع السابق، لويس مألف،. 33
 151ص )1985جامعة أم القرى، : اململكة العربية السعودية(تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة، . 34
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ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو
هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر : به املتكلم عما يف نفسه من 

رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه : وإحساسات، وما يزخر به عقله من 
من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة 

  35.يف األداء
  

اللغة يف األساس، هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، 
  : والدليل على ذلك ما يلي 

ل، عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طوي .1
 .حيث ظهرت الكتابة يف فترة متأخرة من تاريخ اإلنسان

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف  .2
 .تعلمها عند دخول املدرسة

مجيع الناس األسوياء، يتحدثون لغاهتم األم بطالقة، ويوجد  .3
 .عدد كبري من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاهتم

 .ما زالت منطوقة غري مكتوبة هناك بعض اللغات .4

وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم 
  36.األهداف يف تعليم اللغة العربية

  
 أمهية مهارة الكالم  . ب

                                                 
  233االبتدائية، مرجع سابق، ص  تدريس اللغة العربية للمرحلة: حممد صالح الدين علي جماور . 35
  ه1428دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، . 36
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الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات 
املهارة يف الفترة األخرية، عندما زادت ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه . األجنبية

ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، . أمهية االتصال الشفهي بني الناس
االهتمام باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة 

ية لغة العربية، وأن جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العرب
اتصال، يفهمها ماليني الناس يف العامل، والحجَّة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم 

باجلانب الكتايب، مدعًيا أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد 
  37.يتكلّمها

  
  أهداف مهارة الكالم   .ج

  :هناك أهداف عامة لتعليم الكالم ميكن أن هندف ألمهها فيها يلي    
 .طق املتعلّم أصوات اللّغة العربيةأن ين .1
 .أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة .2
 .أن يدرك الفرق يف النطق بني الشكل القصري والشكل الطّويل .3
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة يف العربية  .5

 .مخاصة يف الكال
 .أن يستخدم بعض خصائص اللّغة يف التعبري الشفوي .6
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره، وأن يستخدم هذه الثروة  .7

 .يف إمتام عمليات االتصال العصرية
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أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه  .8
املعلومات األساسية عن االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض 

 .التراث العريب واإلسالمي
 .أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .9

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومترابط  .10
 38.لفترات زمنية مقبولة

هاخامنأمهأهدافتدريسالكالمالتييحبأنيعمالملنهجبمافيهاملدرسعلىتحقيق
  :صةفياملرحلةاألولىمنمراحاللتعلماألساسيكمايلي

 تطور وعي الطّفل بالكلمات الشفوية كالوحدات اللّغوية .1
 إثراء ثروته اللفظية الشفهية .2
 تقومي روابط املعىن عنده .3
 متكينه من تشكيل اجلمل وتركيبها .4
 تنمية قدرته على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية .5
 حتسني هجائه ونطقه .6
 39.للتعبري القصصي املسلياستخدامه  .7

  :مهارة الكالم يف املستوى األول. د
يف املستوى األول من تعليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم، حول     

األسئلة اليت يطرحها الكاب، أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب 
ياً، وثنائياً، ويف ومن ذلك أيضا قيام الطالب بالتدريبات الشفهية، فرد. باإلجابة عنها

  فرق  
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وننصح املدرس بأال يكلف الطالب . مث هناك حفظ احلوارات ومتثيلها) طالب 3/4(
بالكالم عن شيء ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت يعبِّرون هبا 

  40.عن األفكار اليت تطرح عليهم
  
  تشجيع الطالب على الكالم. ه

تشجيع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم اهتماماً ينبغي على املدرس   
كبرياً عندما يتحدثون، وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من 

وعليه أن يثين على الطالب، . الطالب إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه
إن املطلوب . ملا يقولهكلما كان أداؤه طيباً، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية 

جعل اجلو دافئاً يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب مهذب، عندما 
    41.خياطب بعضهم بعضاً

  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  البحثطريقة 

  
 نوع البحث  . أ
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