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 الباب الثاين

  الدراسة النظرّية
  

 الفصل األول

 دراسة طريقة الّتجاهل الّسقراطي  -أ 

 أنواع طرق التدريس وتعريف طريقة الّتجاهل الّسقراطي -1

طريقة الّتدريس هي الّنظام الّذي يسري عليه املدّرس فيما يلقيه على 
 مهارة ونشاط حىت يكسوا الّتالميذ من دروس وما يبعثهم إىل حتصيله من

اخلربة الّنافعة واملهارة الالزمة املعلومات املختلفة من غري إسراف من الوقت 
و اجلهود وبشكل يقرهبم من األغراض السامية اليت نرمي إليها يف 

  .10التربية
الطّريقة القومية أو املثلى أوالّنجاحة هي اّليت توصل إىل الغاية 

و هي الّيت توقظ . املنشودة يف أقلّ وقت وأيسر جهد من املعلم و املتعلم
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 واملشاركة ، وتدفعهم إىل العمل اإلجييب ، وتثري اهتمامهم،ميول التالميذ
  .11لتفكري احلر احلكم املستقلوهي اليت تشجع على ا. املثمرة يف الدرس

ال توجد طريقة واحدة ميكن وصفها بأهنا أحسن طريقة يف 
وقد ال يقتصر الدرس على طريقة واحدة بل قد حيتاج الدرس . التدريس
 وال يتعارض استخدام طريقتني أو ، إىل استخدام عدة طرقالواحدة

 و ،وقد يبدأ الدرس بطريقة وينتهي بطريقة أخرى. أكثر يف درس واحد
 .كل ذالك متروك لفطنة املعلم وحكمته ومعرفته بفن التدريس

  :و من طرق التدريس اهلامة هي
 :الطريقة القياسية أو التطبيقية  −

عروفة اليت تسمى أيضا طريقة القاعدة هي من أقدم الطرق التدريس امل
 وفيها يعطي املعلم للتلميذ قاعدة أو حقيقة أو ،أو التطبيق أو التمثيل

ويف هذه الطريقة يكون البدء . قانونا ويقيس على القاعدة بأمثلة
 و هي ، و التدريج إىل السهل وهو األمثلة،بالصعب وهو القانون

 التعلم من حيث البدء بذلك تسري يف عكس ما تنادي به قوانني
  .بالسهل والتدرج إىل الصعب
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 :الطريقة االستقرائية أو االستنباطية أو االستنتاجية −

 ،فهي طريقة يبحث فيها عن اجلزئيات أوال للوصول إىل قاعدة عامة
كأن يتاقش املدرس التالميذ يف األمثلة املدونة على السبورةحيت 

حبيث تكون األمثلة كثرية  ،يستنبط منها حكما أو قاعدة من القواعد
  . ميكن اإلستنباط منها

 :الطريقة اإللقائية  −

هي عرض املعلومات يف عبارات متسلسلة يسردها املدرس مرتبة مبوبة 
 أن يكون اإللقاء قصريا ،و ليحقق الفائدة منها. بأسلوب شائق جذاب

 و ألفاظها ، و تكون اللغة سهولة،إال إذا دعت الضرورة إىل ذلك
: و من أهم أساليب و طرق اإللقاء. مجلتها بسيطة و،واضحة
  . و القصص، و الوصف، الشرح،احملاضرة

 :الطريقة السقراطية  −

  أريد البيان واضحا يف البعد
 :الطريقة التنقيبية  −

هي طريقة البحث عن موضوعات خاصة يف كتب معينة يبينها املدرس 
ه الطريقة من و هذ.  ليدرسوها و ينتهو منها يف مدة حمدودة،للتالميذ

  .أحسن الطرق احلديثة اليت تعود املتعلم اإلعتماد على نفسه
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 :ستجواب الطريقة األسئلة أو اال −

أي طلب منه أن " استجوبة"االستجواب يف اللغة مشتق من كلمة 
و حيتل االستجواب مكانة مرموقة .  فيستدعي السؤال اجلواب،جييب

 فهو وصيلة تنقيبية ،اءيف طرق التدريس القدمية و احلديثة على السو
 وهو الوسيلة ،هامة إلشراك الطالب يف إستنباط املعلومات مع املعلم

  . و اإلستنباط،املفضلة للمراجعة و التطبيق
 :طريقة حل املشكالت  −

 و من خالهلا يتدرب التالميذ ،تعتمد هذه الطريقة على التفكري العلمي
  .على ممارسته هذا النوع من التفكري السليم

 : ة املناقشةطريق −

 ، و جيميعها،يقوم فيها التالميذ بتخضري مادة الدرس و البحث عنها
وا به داخل الفصل أ مث مناقسة ما ج،وحتليلها و املوازنة بني جوانبها

حبيث يطلع كل تلميذ على ما توصل إليه زميله من مادة و حبيث و 
ونون  ويتع، وبذالك يشترك مجيع التالميذ يف إعداد الدروس،اصتقصاء

  .يف جتميع مادته
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حد الفيلسوف اليوناين القدمي بأتيين وهي أكلمة سقراطي مأخوذة من 
 ،ولد بأتيين و هو اجليل من أجيال الثالثة و هم سقراطي . سقراطي  

  .فلتوو أريستوتليس
أّول من استخدم هذه الطرّيقة الفيلسوف اليوناين القدمي سقراط 

ا لطّريقة الّسقراطية تقوم  فتنسب إليه وتسمى ب،) م 399 -470(
 حبيث ال ،هذه الطّريقة على احلوار الّذي يتم بني املعلم و تالميذه

 ،يظهر أنّ علمه باملوضوع أكثر من علمهم بل صرح بأّنه جاهل عنه
ويعتمد هذااحلوار على إلقاء . يعرف هذا األسلب بالّتجاهل الّسقراطي

 حبيث توصل ،الطّالبجمموعة من األسئلة املتسلسلة املترابطة على 
عقوهلم إىل املعلومات اجلديدة بعد أن يكتشفوا نقصهم أو خطأهم 

 وهي من هذااملفهوم طريقة تأخذ بيد املتعلم شيئا فشيئا مبا ،بأنفسهم 
 و إظهار ما جيول خياطره متدرجا ،يتيحه املعلم للّتالميذ من إبداء ارائه

وهي من الطرق . حيحةمعه إىل أن يوصله إىل احلقيقة و املعلومة الص
ومّرت هذه الطّريقة .12الّيت يقوم التعاون فيها بني املعلم و التالميذ

  13.نفار أو أكثرأبالّتحاورية و اجلدال على نفرين أو الثلّاثة 
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 خطوات طريقة الّتجاهل الّسقراطي -2

  :أّما خطوات هذه الطّريقة الّتجاهل الّسقراطي هى
أن يستعد املعلم باألسئلة الّيت سيلقيه إىل الّتالميذ بإعطاء الّشكل  −

  أواإلشارة الّيت حتتاجها
  م األسئلة إيل الّتالميذ ورجي علي إجابة صحيحةإلقاء املعا −
ستمر املعلم إىل األسئلة األخري ميت كان التالميذ جيب بإجابة ا −

  صحيحة
جلى على املعلم أن يعد .و إذا كان اإل جابة مل يكون صحيحة −

  .األسئلة بإعطاء التصوير وتوضيح الرسم حيت يكون اجلواب ممتازا
  

  يأهداف الطريقة التجاهل السقراط -3
يهدف تعليم هذه الطّريقة إلظهار ما جيول خياطره متدرجا معه 

وهي من الطّرق الّيت . إىل أن يوصله إىل احلقيقة و املعلومة الّصحيحة
  .يقوم التعاون فيها بني املعلم و الّتالميذ
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  مزايا وعيوب طريقة الّتجاهل الّسقراطي -4
مزايا طريقة و بعض . لكل الطّريقة هلا مزايا و عيوب يف الّتعليم

  :الّتجاهل الّسقراطي هي
  هذه الطريقة يرشد الّتالميذ إىل الّتفكري املعقول والعلمية −
  جيعل الّتالميذ إىل العملي الّنشيطة −
  منو الغرية و الّشجاعة الّتالميذ يف موجهة الّرأي  −
  جيعل الّتالميذ متيقنا على نفسه −
  زيادة إشتراك الصحابة يف التعليم −
  منو النظوم اجليدة −

  :و أّما عيوهبا هي 
 ألنّ ،هذه الطّريقة التزال صعوبة يف العمل مبدرسة منخفضة طبعا −

  .الّتالميذ مل يفكرمستقل بنفسه
هذه الطّريقة هلا صفة أيل أي ميكانيكية و هي جتعل الّتالميذ كاملكنة  −

  البد تستعد باحلركة
  مل يستعد املعلم بإستعمال هذه الطيقة عادة −
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  الفصل الثاين

  
 يف مهارة الكالمتعر  -أ 

 و ، املراد فيها اإلستطاعة، مهارة– ميهر -مهارة هي مصدر من مهر
 تأثري مهارة الكالم من أهم املهارات اللغوية ألن ،14أما الكالم فهو القول

وكثري ما جند أن املتعلم اللغة . ارسة املتعلماللغة هي اللغة هي اجلزء العملى ملم
مهارة الكالم تعتمد . العربية يهدف إىل التمكن من الكالم و النطق هبذه اللغة

 ،و الكالم وسيلة مهّمة يف األول لبناء الّصحابة . إىل الكالم و الفم واللسان
  . بإستعمال اللّغة أو وسائل األخري،و احلوار اجليدة

 الّتدريب الكالم ألنّ يستحق بعض األساس املهمة ولذي رجي علي كلّ
  . 15األساس لإل ستماع ، و األساس اإللقائ اللغة ، و املستولية اللغة: يعين

                                                      

 895. ص ) 1972 ،دار املشرف: بريت  (،املنجد يف اللغة و األعالم.  لويس معلوف5
6 Effendi،Ahmad Fuad، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  
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بأن مهارة الكالم يعىن  ) 2003، أمستروغ، 1983( على أرى جينر 
واملثال . نقول كذالك مبهارة صناعة املفردات. لّغةاإلحساس على الّصوت وال

  .16الكاتب ، و رئيس اجللسة واألخر: يف من جناح عن هذه املهارة هي
 ،واعد اللّغة القدرة علي ترتيب و استعمال املفردات أي الق: دليل
  : و بعض عالماهتا هي.  واملعىن اللّغة، املنطق،اللّحجة

  الغرية على الكتابة و احلكاية −
  سرعة حفظ اإلسم −
  الغرية عن القراعة −
  الغرية عن املناقسة −
  الغرية عن اللعب املفردات −
  استويل على اللغة و املفردات −

 
 أنواع تدريب الكالم  -ب 

  :احلوار 

                                                      

7  Agustin M.Pd، Dr Mubiar، Permasalan Belajar Inovasi Pembelajaran، 2011 Refika Aditama، 
Bandung 
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و من . عن مجيع احلال و مناف الوقتوهى التكرار و احلفظ احلوار
هذا الّتدريب رجي على كل الّتالميذ يكون ماهرا يف حالة احلوارعلى 

  القدرته و ليست بغش مبثل العريب
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  :املفردات 
هذاالّتدريب يعرب عن تكرار الكلمة و املفردات مرارا بأي طريقة 

  و الّتكرار يف هذا احلال تتكون على ثالثة عناصرهي. كان
  داجمنو −
  تلميح −
  إستجابة −

  :أنظر مث قل
تستعمل ).أنظر مث قل(طريقة األخر اليت تستطيع أن تستعملة يعين طريقة 

  .املدري عادة هو ببطاقة ملون أي مصور ليهيج الّتالميذ يف الّتفكري
  :تعرب الشفهي 

هذا الّتدريب جيعل احلكاية باللسان و املقصود لنمو قدرة الّتالميذ 
األسئلة و : التعبري الشفوي تدل على التدريب . لغرضيف إلقاء الفكر و ا

 17. و احلوار العامة، كرر املفردات،اجلواب 

  
                                                      

7 izzan ahmad H.drs ( metodologi pembelajaran bahasa arab ) ISBN 979-778-083 hal 140 



30 

 

 

  أهداف و منافع مهارة الكّالم  -ج 
 و   . أغراضهمأهداف هذه الطّريقة هي للخبارمبا قد مسعه الّسامع عن

 إلعطاء ، للّتفسري عن الصور أو احلكاية،ذلك يشبه كا إلشراح عن احلال
 و ،و يف هذه املّهارة ليس هلا فقط األهداف بل املنافع كذالك. العلم واألخر

  :من بعض منفع هلذه املهارة هي
  إللقاء الغرض −
  للحث على الغرية أحد −
  للحوارعن احلال اخلاصة −
  لرسالةللّتوصيل األمانة و ا −
  ليتحدث بأحد −
  ليتكلم للّغة اخلاصة −
  18للوسائل املنطقة والثقافة −

                                                      

8 file:///C:/Users/septy/Downloads/keterampilan-berbicara.html 
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  الفصل الثالث
  تأثري طريقة التجاهل السقراطي لترقية مهارة الكالم  -أ 

 و لكل منها منافع ،ملا قلت يف باب أول علي أنّ مهارة هي أربع
  :و من بعض تأثري هذه الطريقة لترقية مهارة الكالم هي. و التأثريخاصة 

  لزيادة املفردات العربية كي يكون كثريا −
  ليسهل و ليعرف اللّحجة العبية الّصحيحة −
  ليسهل الطّالب للّتكلم العربية −
  ليعرف الطّالب عن كيفية التكلم العربية الّصحيحة −
  لّغة العربيةكي يكون الطّالب ليستطيع إلقاء العبارة بال −
  كي يكون الطّالب ليستطيع إلقاء العبارة املختلفة أو املتساوي −
كي يكون الطّالب ليستطيع أن يفرق العبارة الّذي يقرأ حبركة الطويل  −

  والقصري
كي يكون الطّالب ليستطيع إلقاء الغرض الّنفس با للّغة العربّية  −

  الصحيحة يطلبق على حنوها و الصرفها
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يستطيع إستعمال العبارة العربّية على احلال كي يكون الطّالب ل −
املتفرقة و يعرف عن كيفية استعمال كلمة املؤنث و املذكر و العدد 

 واللحال و الفعل

  أهداف ملهارة الكالم العربية  -ب 
 و هلذ احلال يعىن ،و هناك األهداف ملهارة الكالم العربّية كذلك
ّتكلم باللّغة العربّية كي يكون الطّالب يستويل عل هذااللّغة و يستطيع لل

  .الّصحيحة
 أنّ ،يف كتاب خصاص اللّغة االعربّية نييف حممود معروف قال

  :أهداف ملهارة الكالم اللّغة العربّية هي
  كي يكون الطالب شجاعا إللقاء و التكلم اللغة العربية اليت تعلم هبا −
تدريب الطالب لتعبري الفكر علي طريقة الصحيحة و اجليدة  و إلقاء  −

  هذه اللغة العربية بالواضح و املفهومة
  تدريب الطالب إللقاء الغرض التكلم تدرجييا و مرتبا −
  .زيادة املفردات لتعبري مجيع الفكر  −




