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يالباب الثان
دراسة نظرية

ويشمل على تعريفهما ) علم األصوات(عن ميميم وفوناتيك : الفصل األول
وأهدافهما وخطوات تدريسهما

تعريف ميميم.أ

مييميم سواء بعلم النحو يف تعليم اللغة . ميميم هو أحد من نوع األسلوب
و تعليم ميميم هو التعليم القواعد ه. لكن كانت بينهما الفرقة هي يف إيصال الدرس

أمهية تطبيق هذا األسلوب هو تدريب التالميذ لتكلم ميميم . الوضحيةاللغة العربية 
مباشرة أي يقدم املعلم الكلمة املركبة من الكلمة اليسرية إىل الصعبة مث يتكلم التلميذ 

اللغة تعريف ميميم للتلميذ مهمة يف١٥.منفردا أو مع صديقه حىت يكون ذلك عادة
علم الصوت ١٦.العربية وينبغي للمدرس أن يهتم به ويدرب االمناط البدل اآلخر للتلميذ

يد األصوات الكالمية هو فرع من فروع اللسانيات خيتص بدراسة املستوى الصويت وحتد
:أقسام علم األصوات.وفق منهجية علمية موضوعية, وكيفية إنتاجها

ويبحث يف أصوات الكالم من ناحية ): الفسيولوجي(علم األصوات النطقي .١
كما يهتم بوصف األعضاء النطقية وطبيعتها , طريقة إنتاج أعضاء النطق هلا
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٨

, ار اهلواء من اعرتاض بفعل العائقوكذلك يبحث فيما يطرأ على تي, الفسيولوجية
ويعد أقدم أنواع علم األصوات

ويعين بدراسة املوجات ): الفيزيائي أو علم األصوايت(علم األصوات االكوستيكي .٢
وما هلذه املوجات , فيبحث يف خصائصها الفزيزيائية, الصوتية بني املتكلم والسامع

. خربية لرسم الصور الطبعية هلاوقد يستعني باألجهزة امل, من ذبذبة وتردد وشدة
أما الفونولوجيا فهي حديثة . وهو أيضا سواء مبعىن اإلندماج بني االستماع والكالم

لكن ). دروس يف األلسنية العامة(يف كتابه ) سوسري(وهي مثرة إجناز العامل , نسيبا
, الفونولوجيا تدرس األصوات يف املستوى الذهين

. فهي معنية بدراسة النظام الصويت للغة املعنية, صوت ومعناهال
ومعىن ذلك أن . بوصف أنظمة األصوات وأمناطها ضمن نطاق لغة معنية

ولذلك . الفونولوجيا علم معين بدراسة األصوات يف لغة معنية دراسة وظيفية
توبني النطقي ودراسة األصوات على املس. يسميها بعضهم الفوناتيك الوظيفي

.هي ما يعرف بعلم األصوات) الفيزياء(واألكوستيكي ) الفسيولوجي(
وهو أقل املباحث , ويعين بدراسة اإلحساس بالسمع: علم األصوات السمعي.٣

.والنشاط السمعي له) املستقبل(دراسة ألنه يتعلق بالسمع 
أهداف طريقة ميميم وطريقة فوناتيك.ب

:ليأهداف طريقة ميميم كما ي
وأن يستطيع استعمال , أن يعرف التالميذ على نسق اجلملة العربية ونظام تكوينها.١

.
وكثرة , واحملاكاة, أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع.٢

.االستعمال



٩

اخلطأ من الصواب وذلك عن طريق زيمتيوعلى , تنمية قدراته على التعبري السليم.٣
.تقوين العادات اللغوية السليمة

١٧..٤

:أما أهداف طريقة فوناتيك كما يلي
تنمية قدرته على أن خيطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو مجاعة من .١

.الناس
تنمية قدرته على قص القصص واحلكايات.٢
أن يكتسب التالميذ القدرة على معرفة غرض املتكلم.٣
ة والشفهيةإثراء ثروة التلميذ اللفظي.٤
تنمية قدرته على تنظيم األفكار يف وحدات لغوية.٥
١٨.حتسني هجائه ونطقه واستخدامه للتعبري القصصي املسلي.٦

فحينما يستمع إىل شخص يتكلم جيب , الستماع اجليدأن يتعلم التلميذ عادات ا.٧
.ولكن فيما يقوله املتحدث, أن يفكر يف ماذا جيب أن يقول

أن تنمو لديه مهارة االستماع إىل زمالئه ومعلميه واملتحدثني اآلخرين من اجل .٨
١٩.وحل املشكالت. احلصول على املعلومات واملعارف وتنمية الفهم

مصرللطبعنھضةدار: القاھرة(.الدنیةوالتربیةالعربیةاللغویةلتدریسالحدیثةاالصول. التوانيالفتحوابوالجمبالطيعلي١٧
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١٠

:وظهرت الفضائل والنقائص عن طريقة ميميم و طريقة فوناتيك كما يلي
:أما الفضائل والنقائص عن طريقة فوناتيك كما يلي.١

فضائل طريقة فوناتيك.أ
.يحاصترقية مهارة كالم التلميذ صحيحا أو ف.١
التلميذ خطأ املعلم صديقه يف الكالم أو احملادثة وبعد ذلك أن يسمع .٢

.يستطيع التلميذ أن يصح اخلطأ
النقائص من علم األصوات.ب

.طلب أهلية املعلم واجتهاده.١
تطبيق هذه الطريقة غري مناسبة يف الطبقة االبتدائية والسّيما روضة .٢

على املعلم أن يعطى ال ميلك أسس اللغة العربية حىت جيبناألطفال الذي
.الدوافع

:كما يليميميمأما الفضائل والنقائص عن طريقة .٢
فضائل طريقة فوناتيك.أ

ميكن للتلميذ املتحرك يف لفظ لغة العربية اليومية, إتقان بعض اجلمل.١
مباشرة ذلل , حالأيألن يف, ما صعب للتلميذهذا الطريقة سهل أو.٢

الطالب مفردات العربية
لكي سري التعليم , اهتم هذا الطريقة التعليم عن كفائة احلفظ الطالب.٣

متحركا ومطبقا
النقائص من علم األصوات.ب

يناسب هذا الطريقة للتعليم درجة األوىل.١
بل ميكن أن يقع التباس يف الكتابة , حيتاجكثريا ما مفصل لغة الطالب ال.٢

ولفظ اللغة



١١

بين طريقة ميميم وطريقة فوناتيكخطوات تدريس االندماج.ت
:خطوات ميميم كما يلي

يعّد املدرس ميميم الذي يشمل املعىن قبل أن يبدأ الدرس.١
املدرس يقول املفردات وأمناط اجلمل واحدا وواحد اليت سيدرس مث تكرر الطالب .٢

.ما يقوله املدرس
اء الدراسةمث يأمر املدرس التلميذ ليكرر ما يقول املدرس قبل انته.٣

:أما خطوات طريقة فوناتيك كما يلي
يعد املدرس الفقرات أو املوضوعات أو القصة القصرية ويضمنها بعض األماكن أو .١

.األفكار أو احلقائق أو القواعد النحوية
يتكلم املعلم الفقرات أو املوضوعات أو القصة القصرية ويطلب من تالميذه  .٢

.االستماع إليها جيدا
مثال يسأل املعلم التالميذ . املعلم يستطيع أن يعمل تدريب الكالم, ذلكعدوب.٣

أو -ملاذا و هل, كيف, أين,مىت, من, ماذا-عن املوضوعة بالكلمة االستفهام
أو ليسألوهيطلب املعلم احد التالميذ ليتكلم أمام زمالئه مث يطلب املعلم زمالئه 

احد منهم جييب وبقيتهم يسألون أو ينقسم املعلم الفرقة ومجلتها أربعة الشخص 
.باألسلوب املتنوعة

.توضيحا للكالم ينبغي هذه األسلوب أن يستخدم وسيلة التعليم.٤
ينبغي للمدرس أن يعطى املراجعة والتمرينات واخلالصة كل اللقاء عن املادة تعطى .٥

لكي  مل ينس التلميذ مث ينبغي للمدرس وجيب عليه أن يدفع وينصح لتعلم 
٢٠.يداج

٩٢ص, السابقالمراجع٢٠



١٢

:أما خطوات االندماج بني ميميم وفوناتيك كما يلي
ويطلب من تالميذ , يعد املدرس مجال تامة أو نصا قصريا مث يتكلم أمام الفصل.١

.االستماع إليها جيد
.بشكل القصة أو غريها مرة بعد مرةقرأ املعلم على التالميذ املادة .٢
لتالميذ املشكالت بالتحليل عن املعىن الصعب أو يشرح مع امث يبحث املعلم .٣

املعلم للتالميذ عن املفردات الصعبات يف القصة أو يأمر املعلم أن يسأل التالميذ 
.الكلمة الصعبة

, من, وبعد ذلك يسأل املعلم التالميذ عما يسمعونه الكلمة االستفهام مثل ماذا.٤
.كلم التلميذ ميميم بوسيلة األسئلةحىت يت. و هل, ملاذا, كيف, أين, مىت

.ليسألوهيطلب املعلم احد التالميذ ليتكلم أمام زمالئه مث يطلب املعلم زمالئه .٥
.املعلم الفرقة ومجلتها أربعة الشخص احد منهم جييب وبقيتهم يسألوهقسمي.٦
.ينبغي للمعلم أن يعطى اخلالصة التقومي و واجب املنزيل على التلميذأخريا.٧

عن مهارة الكالم ويشمل على تعريفها وأنواعها وأهميتها : الثانيالفصل 
.وعوامل مؤثرة عليها وطريقتهاوأهدافها

مهارة الكالمتعريف.أ
طاعة وأما الكالم فهو االستمرادفها و مهارة -ميهر- مهارة مصدر من مهر

وهلذا يعترب أهم جزء يف , اجتماع عند اإلنسانالكالم هو الرئيسي لالتصال ٢١.القول
ملهم يف احلياة اليومية  والكالم أيضا هو النشاط اللغوي ا٢٢.ممارسة اللغة واستخدامها

١٩٨ص). تاریخبدون, الثالئونالطبیعیةیروتب: المشرقةدار. (واالعالماللغةفيمنجد, مألوفلویس٢١

٢٤٠ص). ١٩٨٠, سعودالملكجامع: الریاض. (النفساللغةعلم. منصوراحمدسیدالمجیدعبد٢٢



١٣

بدون التعبري عن . كان اإلنسان حياول به أن يعرب كّل ما خطر بباله من األفكار شفويا
والكالم هو إحدى املهارة اللغوية األربعة . نفسه ال يعرف اإلنسان ما فكره وما شعره

كالم من يعترب ال. يف اللغة العربية وهي مهارة القراءة و االستماع و الكتابة و الكالم
ألن الكالم جزء . املهارة املهمة بالنسبة إىل اللغة األجنبية ويعرب من أهم املهارة اللغوية

, فالكالم جزء أساسية يف منهج تعليم اللغة األجنبية. عملي جيب على املتعلم ممارسته
ذلك . ويعترب القائمون على هذا امليدان التعليمي من أهم أهداف تعليم اللغة األجنبية

.نه ميثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي يف تعليم اللغةأل
وهو جزء من , اللغةتدريسهو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع يف والكالم

, املناقشة, احملادثة: التعبري الوظيفي من حيث املنطوق به ألّن التعبري الوظيفي يشتمل
, وكتابة التقارير,التعليميةوإمالء , وإلقاء اخلطب, وحكاية القصص والنوادر واألخبار

وماهرة . وامللخصات والنشرات واإلعالنات وحترير رسائل وما أشبه ذلك, واملذاكرات
الكالم . الكالم بعض من كفاءة اللغة مأخوذ يف تعليم اللغة العصري أو اللغة العربية

٢٣.وسيلة مهمة للرتكيب املعاشرة التعبري بالتبادل وباستعمال اللغة

أنواع الكالم.ب
. الوظيفي والتعبري اإلبداعيالتعبري: التعبري من حيث املوضوع إىل نوعنيينقسم

.التعبري الشفويالتعبري التحرير و: كما ينقسم من حيث األداء إىل نوعني أيضا ومها

وقص , مثل احملادثة واملناقشة, وقضاء حوائجهم فهذا ما يسمى بالتعبري الوظيفي

١٥١ص). ١٩٨٠, القرىامجامعة: المكرمةمكة. (أخرىبلغةلناطقینالعربیةاللغةتعلیم, الناقةكاملمحمد٢٣



١٤

وكتابة الرسائل , وعمل اإلعالنات, وإلقاء التعليمات واإلرشادات, القصص واألخبار
.إىل ذلكواملذاكرات والنشرات وما 

النفسية ونقلها إىل اآلخر واخلواطرأما إذا كان الغرض هو التعبري عن األفكار 
فهذا هو التعبري اإلبداعي أو اإلنشائي مثل كتابة , شوقة واملثريةاملبتدائية بطريقة اال

فهذان . اخل....املقالة وتأليف القصص والتمثيليات والرتاجم ونظم الشعور
يفاإلنسانيساعدفاألول,احلديثجمتمعيفإنسانلكلريانرو ضالتعبريمنالنوعان
والثاين ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة , واالجتماعيةاملاديةومطالبهحاجاتهحتقيق

وإذا كان التعليم والتدريب على نوع الثاين ذي أمهية خاصة يف . بأفكاره وشخصيته
ى النوع األول وهو التعبري الوظيفي جييب أن فإن التعليم والتدريب عل. املرحلة الثانوية

يقظى باالهتمام األول يف احللقتني األوىل والثانية من مرحلة األساس وذلك من خالل 
.التعليمية والتدريب واملمارسة الشفوية والكتابة

والكالم أو التحدث االستماعأن اللغة متثل فنونا أربعة هي , نظرا على ما ذكرنا
ابة وأننا سوف نفرد هذا الفصل ملناقشة الفن الثاين من فنون اللغة وهو والقراءة والكت

٢٤.الكلم أو التحدث أي التعبري الشفوي

الكالممهارةأهمية.ت
تبدو أمهيته لكونه أداة . 

والنجاح فيه حيقق كثريا من األغراض  يف شىت ميادين , االتصال السريع بني الفرد وغريه
الشك أن الكالم أو حتدث من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار . 

. , والصغار على سواء

٨٥ص, السابقالمراجع٢٤



١٥

الشكل الرئيسي لالتصال ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو . يتكلمون أكثر مما يكتبون
وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة اللغوية . اللغوي بالنسبة لإلنسان

.
لكن املشكلة احلقيقية يف تعليم الكالم أو التحدث للصغار هي أن األغراض 

من أجلها غري واضحة وال -أي التعبري الشفوي-اليت تعلم التلميذ الكالم والتحدث
فأين تنمية قدرة التلميذ على احملادثة واملناقشة وقص القصص وكتابة الرسائل . دودةحم

إرشاد التلميذ إىل مصادر احلصول على األفكار أينواملذاكرات والتقارير امللخصات؟ 
واالعتماد عل النفس؟ , والتعلم الذايت, واملعلومات اليت تعلمه مهارة البحث عن املعرفة

اليت توفرها املدرسة كي تثري دوافع التلميذ إىل الكالم املصطنعةغري وأين الفرص احلقيقة
أو التحدث؟ كيف نستغل ما يتعلمه التلميذ يف منهج األخرى يف دروس التعبري حىت 

٢٥.يتم الربط والتكامل بني املعارف املختلفة اليت يتعلمها التلميذ

لكالم يعترب اللغة فاأمهية الكالم ذاته يفمناألجنبيةاللغة تظهر أمهية الكالم يف
اللغة األجنبية وتعبريه القائمون على امليدان من أهم تعليممنهج جزء أساسية يف
٢٦.ة أجنبيةأهداف تعليم اللغ

والكالم أهم مظهر ميكن أن يعيش الناس به فهم املعلم اللغة األجنبية وعندما 
ىل األذهان أنه حيدثها وهناك لغة ما فأول ما يتبادر إيعرفا ن شخصا مأيقال 

:ا يليرحها حممود كامل الناقة فيملكالم على ما صضرورات تعليم ا
إىل تعلمها و لم الكالم باللغة األجنبية يدفع إتعأن النجاح يف.١
كون التحدث به يف مقدمة أهدافهان الكبري عندما يقبل على تعلم اللغة ما يأ.٢

دار, القاھرة. (الحدیثةالتربویةاالتجاھاتضوءفيالدینیةتربیةوالالعربیةاللغةتدریسطرئق. واخرونخاطررشديمحمد٢٥
٣ص). ١٩٨٠, المعرفة

١٦٠ص, )١٩٨٩, املنصورةجامعة, مصر(, الناطقنيلغريالعربيةتعليم,طعيمةأمحدرشدى٢٦



١٦

ة األجنبيــــة دون للغــــرار يف تعلــــم القــــراءة والكتابــــة باســــتمأننــــا ال نتصــــور أمكانيــــة اال.٣
التحدث

فـاملعلم يف. علـم تعتمـد علـى التحـديثسـتفادة مـن امل.٤
حح  أخطــاء الدارســني يســتخدم الكــالم وهــو حــىت عنــدما يصــتصــحيحهتدريســه و 

.ذلك شفوياكتابات الدارسني أن ما فشهم يف
قـول أن معظـم الـذين يتعلمـون إن هناك حقيقة أتينها الدراسات وخربات املمارسـة ت.٥

فوية تابــة فقــط يفشــلون عنــد أول ممارســة شــاللغــة األجنبيــة مــن خــالل القــراءة والك
.اللغة

:همة لرتقية مهارة الكالم فيما يليعوامل املالهناك 
تار الكالم مناسبة بلقاء املعلمن خييستطيع املعلم أ.١
ميلك املعلم القدوة تطور مهارة الكالم.٢
الكالماملتعلم يفمساعة.٣

ىل املتعلم والكالم ويعطى علم أن يعطى الدوافع السماعة إولذا يستطيع امل
.ن اخلوف عن اخلطيئات هو خطاء كبريأالنصيحة 

:فيما يليحممولتدريب الكالم حيتملفلذلك
ستماعكفاءة اال.١
ادثةكفاءة احمل.٢
تسلط على املفردات.٣

الكالمتعليمأهداف .ث
يت التلقائية والطالقة والتعبري من غري تكلف على رأس قائمة أهدف تعليم اللغةتأ
عليهجيب , هيف الكالم عن النفس أمر ذايت عندالتالميذن رغبةألذلك . للتالميذ



١٧

وجيب على املدرس أن يشجع هذه الرغبة لدى التالميذ وأن يساعده على . مارسةبامل
٢٧.االنطالق يف كالمه

ومن أهم األهداف اليت جيب أن يعمل املنهج مبا فيه املدرس على حتقيقها 
:ا يليممخاصة يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي 

للغةاالتالميذ بالكلمات الشفوية كوحدات يتطوير وع.١
إثراء ثروته اللفظية والشفهية.٢
تقومي روابط املعىن عنده.٣
ن تشكيل اجلمل وتركيبهامتكينه م.٤
لغويةالتنمية قدرته على تنظيم األفكار يف وحدات .٥
حتسني هجائه ونطقه.٦
ةسلاستخدامه للتعبري القصصي املسل.٧

, األساسيالتعليمالثانية من مرحلة احللقةإىل احللقةفإذا ما جتاوز التلميذ هذه 
:تيةتنمية مهارات اآلالتالميذ فرصة كاملة لب أن يعطيفإن منهج اللغة جي

دب احملادثة واملناقشة وطريقة السري فيهماأ.١
االتحضري لعقد ندوة وإدار .٢
القدرة على أن خيطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو مجاعة من .٣

الناس
قص القصص واحلكاياتعلى أن يالقدرة .٤
القدرة على إعطاء التعليمات والتوجيهات.٥
األة على عرض التقارير عن القدر .٦

.٩٤ص, بقالساالمرجع٢٧



١٨

القدرة على التغليق على األخبار واألحداث.٧
تهمسالقدرة على جمالسة الناس وجمال.٨
القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة.٩

القدرة على البحث عن احلقائق واملعلومات واملفاهيم يف مصادرها املختلفة .١٠
واملتاحة

, ويف كل األحوال فـأنه ينبغي تعليم وتدريب التالميذ على االسرتخاء أثناء الكالم
كما تعلمهم االعتدال يف الوقوف أو . واخلشونة والصوت احلاد والصراخ, وجتنب األنفية

والتحكم يف صوت وتدريب جهاز النطق على إلقاء السليم , اجللوس أثناء الكالم
تصال زمة الصوات واملفردات متالدثة من حيث تلفظ األحملااال يتوقع .القوي اجلذاب

احلياة فهي وهلا منزلة كبرية يف. األداء املنظمة وترقى حسب مصطلحات السامع
ي ال ميكن لإلنسان أن يستغىن عنه يف أي مراحل من مرحلة عمره وال يف أ

حل وقضاء احلاجات تبادل املصاألنه وسيلة االتصال بني األفراد يف, يقيم فيهمكان 
نسان نفس اإلعما يففصاحبانة واإلوهي وسيلة اإل,وتقويه الروابط الفكرية االجتماعية

٢٨.يشعر فيهوما

:فيما يليالهتمامها ميكن عامةف هداهناك أ. الكالموكذلك يف تعليم 
وأن يؤدي النرب والتعليم املختلفة وذلك بطريقة . أن ينطق املعلم أصوات اللغة.١

.مقبولة من أبناء اللغة
٢.
.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.٣
.مستخدما ليضع النحوية املناسبةأن يعرب عن أفكاره .٤

٢١٣ص, )١٩٧٩األوىلالطبعةاملصريةالنهضيةمكتبة, املصر(,العربييةاللغةالتعليمطرق, أمحدالقادرعبدحممد٨



١٩

أن يعرب عن أفكاره مستخدما لنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف .٥
لغة الكالم 

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري والتأنيب .٦
.لعربيةوالتمييز والعدد واحلال ونظام الفعل وأزمنة وغري ذلك مما يلمز املتكلم با

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضيجة وقدرته وان .٧
.يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية

أن يستخدم لبعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه .٨
اث االجتماعي وطبيعة عمله وان يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرت 

.العريب واإلسالمي
أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.٩

١٠.
٢٩.زمنية مقبولة

:أقسامثةثالالعوامل المؤثرة لترقية مهارة الكالم تنقسم إلى .ج
:يليمن جهة التعليم، كما.١

يف هذا الربنامج، يعرفها التالميذ قراءة اللغة : تنفيذ الربنامج اإلعداد .أ
العربية، الضمري وكذلك املفردات

يعطى كل تلميذ ثالث املفردات اجلديدة يف اليوم : حفظ املفردات.ب
الذي يتعلق باملواد املوجودة

ء املواد الدراسية لو كان قليالاملمارسة يف إلقا.ت

١٨٥ص, السابقالمرجع٢٩



٢٠

:يليمن جهة اللوازم، كما.٢
ألن البيئة تؤثر جتاح وفشل التالميذ يف : تكون املدرسة كالبيئة اللغوية.أ

.استيالء املواد الدراسية
: تعليم اللغة، مثلاملهمة يفللوسائل : استعمال الوسائل التعلمية .ب

ية، يستطع التالميذ أن يقصوا ما الصورة املسلسلة بنظر الصور اللغو 
.عرفوا

:من جهة دور املدرسني، كما يلي.٣
م اللغة األجنبية دون الرغبة من املدرس، لن تيسري يتعل: الرغيبة والدفع.أ

ريا جيدا، لذلك للمدرس دور مهم يف ترقية وتطوير مهارة التالميذ س
.اللغة العربيةيف

، يشعر وحياول التالميذ لرتقية      باملالحظة من املدرس: املالحظة.ب
اللغة العربية كاآللة االتصايلواستعمال

الكالممهارة تعليم طريقة .ح
يسري املعلم يف إلقاء الذيالتعليم هي نظام ق مجع من الطريقة والطريقة يفائالطر 

٣٠ذهان الطالب بشكل يتحسن أغراض الرتبيةأىل درسه ليوصل املعلومات إ

ال إاحملادثةتعليم اللغة األجنبية طرق كثرية ولكن ليست كلها مناسبة بتعليميف
:بعضها ومنها

.١٥١ص) االسالميةاملتعلمنيالطلبة, كونتور, فونوروكو(١.جوالتعليمالتربية, بكرقاسم, نوسيو حممود٣٠



٢١

طريقة املباشرة.١
م لعواملتتلزم املعلم اليتطريقة لتعليم اللغة األجنبية املباشرة هي الطريقة

تعمال اللغة اهلدف مباشرة دون االستعانة باللغة األم وإذا وجدت املفردات اس
تعمال وسيلة ملعلم باساصعب على املتعلم فهمها فيشرحها الصعبة اليت

٣١.ىل ذلكاإليضاح أو باحلركة أو بالصور وما إ

األجنبيةتدريسه يستعمل اللغة يت بطريقة املباشرة ألن املعلم يفومس
شرح املفردات ال جيوز املعلم أن يستعمل لغة الطالب عندما يفمباشرة وال

الصور واألفعال احلركية وال يلجأ ن يستعمل اإلشارة و يستعمل اللغة األم ولك
٣٢.ىل الرتبيةإ

:من فوائد الطريقة املباشرة
إن من اخلوفأن ختلصتساعد الطالب أ

ستماع للغة خارج الفصلالدارس جيد فرصة لال
:من عيوب الطريقة املباشرة

التعلم الطبيعية غري قة يف التعبريقد يكسب الطالب عدم الد, أحيانا
واقعي ألن الظروف ليست واحدة الطريقة املباشرة تتطلب جمهودا كبريا من 

املعلم ومتكنا من اللغة اهلدف ليكون مستعدا لكل مواقف

: منيرتجم٣١

Tayar Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, ١٩٩٧), Hal ١٥٣-١٥٢

١٥٥- ١٥٤: ص, املرجعنفس٣٢



٢٢

طريقة السمعية الشفهية.٢
تعليم مهارات اللغوية إيلطريقة السمعية الشفهية

.والكتابة, القراءة, الكالم, ستماعرتتيب اال
طريقة احملادثة واحلوار.٣

هي إلقاء مادة اللغة العربية باحلوار يعىن احلوار بني املعلم واملتعلم بني 

أن طريقة احلوار هي طريقة تعليم اللغة األجنبية "الن حعند جويرية د
٣٣"زواجا ومجاعةأالطالب مع زمالئهم و,الطالبباحلوار بني املعلم و 

تدريب تصال يفاحلوار االليكونتبدأ هذه الطريقة بكثرة السؤال واجلواب 
.اأول درس استمرار كلمة السؤال يفأن يلقيعلى املعلميهذه الطريقة وينبغ

لترقية مهارة الكالموفوناتيكبين طريقة ميميم االندماجتأثير : الفصل الثالث
وعلم فوناتيك مها من طرق يف تعليم اللغة ميميم كما عرفنا من البحث السابق أن 

يتكلم املعلم عن مادة . ٣٤ميميم هو طريقة اليت تندمج بني التقلد والتحفيظ. العرابية
. ٣٥أما العلم الفوناتيك االندماج بني االستماع و التكلم. التعليمية مث يقلد التالميذ وحيفظها

.ر بالتكلماملعلم يعطى االمتحان أوال باالستماع مث استم
وأهدف األوىل من علم فوناتيك تدريب التلميذ لتكلم اللغة العربية ولكن إذا مل 

االكالم لكي يتكلم املتكلم صحيحلرتقيبيفة ميميم وظألن . يدمج مبيميم فهو سدى
:منيرتجم٣٣

Djuwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas, ١٩٩٢), h. ١١٩.

:مرتجم من٣٤
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Humaniora. 2009). Hal 103
35

Ibid, hal 91



٢٣

. أما أهداف األوىل من ميميم تكلمه املركب املفيد حىت صار ذلك عادة للتالميذ. سليما
اخلالصة مها . ألنه حيتاج إىل التطبيق. ميميم بعلم فوناتيك فهو سدىكذلك إذا مل يدمج

ولذلك هذا واضح بأن احد من األسباب اليت يؤثر ملهارة . أمهيتني لرتقية مهارة الكالم
.التالميذ يف التكلم اللغة العربية باستعمال االندماج بني ميميم و علم فوناتيك




