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  الباب الثاىن
  الدراسة النظرية

 التدريب تقنياتمعرفة عن : الفصل األول 
  

 تعريف طريقة التدريب  .أ 
والطريقة ىف التعليم هى النظام الذى . كانت الطرائق مجع من الطريقة

ومات اىل أذهان الطالب بشكل يسري املعلم ىف إلقاء درسة ليوصل املعل
  27.يتحسن أغراض التربية

 من أحد طرق التعليم الذى يدع التالميذ أن تقنياتالكانت هذه 
  يعملوا نشطة التدريب ليملكون الكفائة العالية مما يدرس

 من أحد طرق التعليم بتدريب التالميذ من مواد تقنياتال كانت هذه 
  التعليم السابقة 

 من أحد طرق التعليم الذي كان إجرائه بالنشطة اتتقنيالكانت هذه 
   28و لتكميل النشطة لتكونا ثابتا) asosiasi (مكرارا واجتهادا لتقوية اجلمعية

كانت هذه الطريقة من أحد طرق التعليم احلسنة لتكوين العادة 
  29.هارةاخلاصة وهكذا أدرات لنيل التثبيت واملوافقة والفرصة وامل
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ومما سبق يلخص الباحث أن طريقة التدريب هي كيفية استخدام مادة 
  التعليم بالتدريب ألن يكون التالميذ ماهرا ومكافئا

،   تستخدم لنيل املهارة على ما يدرس ويتعلمتقنياتالوالعام من هذه 
  .  تنقص لنمو الفطرة أو إكتساب الطالب يف التفكريتقنياتالوكانت هذه 

 
 أهدافها  .ب 

أن ) Pasaribu dan B Simanjuntak(قال فشاريبوا و ب مسنجونتك 
أهداف هذه الطريقة أن ينيل التالميذ املهارة واملكافئة من النشاطات و مما 

  يدرس ويتعلم عمليا وفعليا
أن أهداف هذه الطريقة   ) Rustiyah N K( وهكذا قال روستياه 

 :للتالميذ كما يلى
 ألن يكون التالميذ ميلكون نشاط احلركة .1

 )Keterampilan Gerak( مثل حفظ الكلمات، والكتابة والرياضة ،
  وغري ذلك

والتقسيم واإلمجال ) Mengalikan(مثل الضرب : لتنمية الكفائة الذكائية .2
 والنقصان وغري ذلك

مثل السبب : ستطع التالميذ اإلتصال بني حال الشيئ بالغري ألن ي .3
 ومسابب السيل واملطر
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ومما سبق كان الباحث يلخص أن أهداف هذه الطريقة تـدريب           
)Melatih Mental(كفائة التالميذ احلركية وذيب الفس 

30
 

 
 حسانتها  .ج 

  : متلك اخلسانات كما يلىتقنياتالكانت هذه 
 تكوين العادة وزيادة املوافقة و تشريع اإلستعمال .1
 تقنياتالهذه ال حتتاج إىل اتركيز الكسري يف استخدام  .2
 31تكوين العادة باحلركات مطلقا وحتليل املشكالت .3

 :وقال يوسف وسيف األنوار أن حسانات هذه الطريقة كما يلى
 ينال التالميذ املعريفة والنشاط يف وقت قريب .1
 ينال التالميذ املعريفة العملية والفعلية  .2
 تماد بالنفسيتعاود التالميذ التعلم والتعليم باإلستمرار واإلع .3
 32 متعاودة التالميذ يف العمل هللاتقنياتالوأما يتصل بالدين فكانت هذه  .4

 

                                                        
30  .Ahmad Muradi. Teknik drill dalam pembelajaran B.arab. Internet.11-03-2009. Hal.1-2 
 215ص . 2005ألفبتاه، باندونج . Konsep dan makna pembelajaran. سيف السكاال.  31
32  . .Ahmad Muradi. Teknik drill dalam pembelajaran B.arab. Internet.11-04-2009. Hal.04-

06. 
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  ضعفتها  .د 
  :لي ي فهي كما هذه الطريقةكانت ضعفة 

كتساب التالميذ، ألم حيملون على  تسد امللكة واهذه الطريقةكانت  .1
ويوجهون على أونيفورميتاس ) Konformitas(كونفورميتاس 

)Uniformitas( 
 وقد تكون هذه الطريقة مكررة وكانت مللة و جامدة  .2
 تكوين العادة اجلامدة ألن التالميذ تظهرون نيل هذه الطريقةكانت  .3

 املهارة بعدم استعمال الذكاء
ألم يدربون حمافطة  ) Verbalisme(  تنبت لفظية ريقةهذه الطكانت  .4

 33السؤال واجلواب دفعة
 

  حتليل ضعفتها  .ه 
  :هذه الطريقة متنوعا كما يلى وكان حتليل ضعفة 

 كانت صفة املادة أو العمل دفعة .1
 التدريب ميلك املعىن الواسع، وبذلكأن يكون  .2

 يشرح املدرس أول أهداف ذلك التدريب -
  حليامأن يكون التالميذ يفهمون نفع ذلك التدريب -
 يلزم للتالميذ ملك اعتقاد، أن التدريب حمتاج لتكميل التعليم -
  كان وقت التدريب حمتصرا لكنه مكرار على الوقت اخلاص .3

                                                        
 217ص . 2005ألفبتاه، باندونج . Konsep dan makna pembelajaran. سيف السكاال.  33
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با وغري مؤمسا، وبذلك كان التدريب حيتاج إىل كان التدريب مدفعا وحم .4
 :ما يأتى 

 أن يكون التدريب موازنة ومعاونة اهلمة -
 وكان إجناز التالميذ وكفائتهم ظاهرا  -
 وكان أحسن التدريب قليل استعمال النفس  -
 وكان إجراء التدريب موافقة على حاجة األفراد املختلفة -
  تسلم التستوىكانت طبقة مهارة التالميذ الىت -
 اعطاء الفرد لزيادة تدريب الفرقة واتمع -

هذه الطريقة مهما يف إجرأ التعليم، فبذلك يهتم وكان حتليل ضعف 
  :املدرس علي ما يلي

: هذه الطريقة تستخدم على ما يوصف مبوتوريك مثل كانت  .1
إستعمال : احلساب، والتدافع مثل : الكتابة واللعب واملهارة مثل 

  زالرمو
إذا كان التدريب  ). Diagnosis(  توصف هذه الطريقةكان أول   .2

األول فشال أو مل خيصل فيجب للمدرس أن حيسن على ما سبق و 
 يكمله

 كان التدريب ال حيتاج إىل وقت طويل لكنه حيتاج إىل تكرار  .3
 كان التدريب يساوي على كفائة التالميذ .4
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 34املهمة واملنفعةياء شو األكان يف إجراء التدريب تقدمي ما أ .5
  

 تعريف الكالم وأمهيتهمعرفة عن : الفصل الثاىن 
 تعريف الكالم   .أ 

ملعرفة معىن الكالم " الكالم"ىف هذا البحث العلمى يبحث الباحث 
  :احلقيقية، تعرض الباحثة تعريف الكالم فيما يلى

االصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو : كالم ىف اصل اللغة عبارة عنال -
املعىن القائم بالنفس الذى يعرب عنه بألفاظ، يقال ىف نفسى كالم، وىف 

 .اجلملة املركبة املفيدة حنو جاء الثتاء: اصطالح النجاة
ذلك الكالم املنطق الذى يعرب به : أما التعريف االصطالح للكالم فهو -

 عما ىف نفسه من هاجسه او خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر املتكلم
دأى او فكر، ومايريد ان يزود غريه : واحساسات، وما يزخر له عقله من

من معلومات، او حنو ذلك ىف طالقة وانساب مع صحة ىف التعبري وسالمة 
  .ىف االداء

مايصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به : وميكن تعريف الكالم بأنه
  35. شيئ له داللة ىف ذهن املتكلم والسامع او على االقل ىف ذهن املتكلمعن

                                                        
 127ص.metodelogi pembelajaran  ،Depag ،2004يترجم من . 34
 86. ، ص)دار املسلم: رياض(أمحد فؤادى عليان، املهارة اللغوية، ماهيتها وطرائق تدريسها،  35
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 أمهيته الكالم .ب 
ملا كان للكالم مرتلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية، وهو أنه الغاية 

غة،سنحاول هنا ان نوضح أمهية الكالم يف احلياة يف نقاط من كل عروع الل
  . حمددة تكشف لنا جوانب من هذه األمهية

من املؤكد ان الكالم كويسلة االفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فإن  .1
 .االنسان تتكلم قبل ان يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم لكتابة

ىف التعبري عن أفكاره، التدريب على الكالم يعود االنسان الطالقة  .2
 .والقدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهري

احلياة املعاصرة مبا فيما من حرية وثقافة، ىف حاجة ماسة اىل املناقشة،  .3
وابداء الرأي واالقناع، وال سبيل اىل ذلك اال بالتدريب الواسع على 

 .التخدت، الذى يؤدى اىل التعبري الواضح عما ىف النفس
 خصوصا ىف هذا العصر الذى تعددت فيه وسائل النقل – الكالم .4

واملواصالت ليس وسيلة لطأنة الناس املتنقلبني فقط، بل طمأنة أهليهم 
 .وذويهم، ألن ىف إنقطاع االتصال بداية اخلطر

 للحكم على املتكلم، ومععرفة – اىل حدما –والكالم مؤشر صادق  .5
ته او حرفته ذلك الن املتكلني متسواة الثقاىف، وطبقته االجتماعية، مهن

على اختالف أنواعهم، إمنا يستحدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن 
عملهم ومن هنا فإن الكالم هو االنسان، ولذلك قال بعض علماء 

 .ان االنسان حيوان ناطق: املنطق
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 .والكالم وسيلة االقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب .6
 –تنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه والكالم وسيلة ل .7

 عالج نفسى خيفف من حدة األزمة الىت –ولو كان حيدث نفسه 
 .يعانيها

والكالم تشاط إنساىن يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل  .8
والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة، 

 .به الضروريةوالتعبري عن مطال
والكالم وسيلة رئيسة ىف العلمية التعليمية ىف خمتلف مراحلها، الميكن  .9

 36.ان يستغىن عنه معلم ىف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح
 

 أهداف تعليم الكالم .ج 
  : كانت أهداف الكالم متكن توضيحها فيما يلى

م جبميع الوان النشاط اللغوى الىت يتطلبها منهم اقدار االفراد على القيا .1
 .اتمع، والتعود على النطق التعليم للغة

 متكن االفراد ىف التعبري عما ىف نفوسهم او عما يشاهدونه بعبارة سليمة .2
توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بإقدارهم على تسيق عناصر الفكرة املعرب  .3

 .أثري ىف السامععنها مبا يضفى عليها مجاال وقوة ت
تعويد االفراد على التفكري املنطقى والتعود على السرعة على التفكري  .4

 37.والتعبري
                                                        

 88-87. نفس املراجع، ص 36
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ومن أهم األهداف الىت يريد اليها معلم اللغة أثناء تعليم الكالم 
هو أن يصيل بالطالب مستوى معقول من الطالقة اى ) التعبري الشفهى(

 .عبري بصورة مفهومة سليمة دون ترددالقدرة على الت
 

 أنواع الكالم  .د 
  :ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني

 الكالم الوظيفي )1
وهو مايؤدى غرضا وظيفيا ىف احلياة ىف حميط اإلنسان، والكالم 
الوظيفي هو الذى يكون الغرض منه اتصال الناس بغضهم ببعض، لتنظيم 

ثة، واملناقشة، وأحاديث احملاد: حيام، وقضاء حاجام، مثل
االجتماعات، والبيع والشراء، وأحاديث املتطلبات اإلدارية، وإلقاء 
التعليمات، واإلرشادات، واألخبار، واملناظرات والندوات، واخلطب 

  .السياسية واالحتماعية، وأحاديث السمر
والكالم الوظيفي ضروري ىف احلياة، اليستغىن عنه إنسان، والميكن 

ياة بدونه، فهو حيقق املطالب املادية واالجتماعية، والحيتاج أن تقوم احل
هذا النوع الستعداد خاص، واليتطلب أسلوبا خاصا، ومواقف احلياة 
العلمية ىف الوقت احلاضر تتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذى 
ميارسه املتكلم ىف حياته ىف العمل، وىف األسواق، وىف وسائل اإلعالم 

 .وعة واملرئيةاملسم
                                                                                                                                                              

 95-94.نفس املراجع، ص 37
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 الكالم اإلبداعي )2
إظهار املشاعر، واإلفصاح عن العواطف وخلجات : يقصد به

النفس، وترمجة اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، بليغة الصياغة 
مبا يتضمن صحتها لغويا وحنويا، حبيث تنقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة 

معها أو قارئها إىل املشارمة مثرية هى األداء األدىب، وحبيث تنقل سا
الواجدانية ملن قاهلا، كى يعيش معه ىف جةه، وينفعل بانفعاالته، وحيس ا 

التكلم عن مجال الطبيعة، او املشاعر العاطفية، أو : أحس هو به مثل
  .التذوق الشغرى، أو النشر القصصى، أو التكلم عن حب الوطن

كن التأثري ىف احلياة وهذا النوع ضرورى ىف احلياة، فعن طريقة مي
العامة بإثارة املشاعر، وحتريك العواطف حنو اجتاه معني، فأسلواألدىب 
من خصائصه إثارة األحاسيس، وحتريك العواطف، وكم من كلمات 

 .كان اهل فعل السحر ىف نفوس الناس
وينبغى مالحظة أن كال النوعني من التعبري الوظيفي واإلبداعى، 

خر انفصاال كليا، بل قد يلتقيان، فكل موقف الينفصل إحدمها عن اآل
تعبريى هو موقف للتعبري الوظيفي، واإلبداعية صفة تلحق بالتعبري 

 .الوظيفي بدرجات متفاوتة
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 ضروري لكل – كما قلنا –وكال التعبري الوظيفي واإلبداعى 
إنسان ىف اتمع احلديث، فالتعبري اإلبداعى ميكنه من أن يؤثر ىف احلياة 

  38.ة بأفكاره وشخصيتهالعام
  :التخطيط لعلمية الكالم

التخطيط لعلمية الكالم أمر ضروري ينبغى مراعاته، والتدريب عليه، 
  :والتخطيط للكالم يتطلب اآلتى

أن يعرف املتكلم ملن يتحدث؟ ويكون ذلك بالتعرف على نوعية  .1
وماحيبون مساعة املستمسن واهتمامام، ومستويات تفكريهم، 

ومااليرغبون ىف مساعة، فالتكلم مع املثقفني خيتلف عن التكلم مع طائفة 
وهكذا فمعرفة نوعية . الزارعني، والتكلم مع األطياء غريه مع املهندسني

املستمعني جيب أن تكون معروفة قبل البدء ىف الكالم بوقت كاف، كى 
 .ضوء نوعية املستمعنيخيطط املاكلم لكالمه، وجيدد ألفاظه وأفكاره ىف 

فالكالم بال هدف عبث وسخف : أن يعرف املتكلم اهلدف من كالمه .2
وبالهة، ولغو من القول، وحتديد اهلدف يساعد على حتديد املوضوع، 
وترتيب أفكاره، وعناصره، واختبار األلفاظ والشواهد واألدلة، وقدميا قال 

كل مقام مقال، ولكل البالعة هي مراعاة مقتضى احلال، ول: "البالغيون
 ".كلمة مع صاحبها مقام

                                                        
 104-102. نفس الراجع، ص38
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املوضوع، واألفكار الكلية، : فيحدد: أن حيدد املتكلم حمتوى كالمه .3
 .واألفكار اجلزئية، واأللفاظ، والعبارات، وترتيبها، وتنسيقها مع بعضها

أن خيالر أنسب األساليب، وأفضل الطرق لعرض موضوعه، وهذه يعتمد  .4
 39.ستمع، ونوعلة الكالمعلى معرفة نوعية امل

  
 طريقة تعليم الكالم  .ه 

والطريقة ىف التعليم هى النظام الذى يسري . الطرائق مجع من الطريقة
املعلم ىف إلقاء درسة ليوصل املعلومات اىل أذهان الطالب بشكل يتحسن 

  40.أغراض التربية
ك الطرائق كثرية ولكن ليست ىف تعليم اللغة العربية أو األجنبية هنا

  :كلها مناسبة بتعليم الكالم االبعضها، منها
 الطريقة املباشرة .1

أدى اهلجوم على طريقة القواعد والترمجة اىل ظهور الطريقة 
فقد كان البحث جاريا والتجاريب قائمة إلجياد طريقة الطلبة . املباشرة

سلىب الذى كانوا ليشاركون ىف الدرس مشاركة فعالة بدال عن مفهوم ال
يقفون عند تعلمهم بطريقة القواعد والترمجة فظهرت الطريقة الشفهية 

. الىت دف اىل اإلهتمام بتعليم الكالم أوال قبل تعليم القراءة والكتابة
وظهرت أيضا الطريقة الطبيعية الىت دف اىل أن التعلم جيب أن يتم 

                                                        
 105-104. نفس املراجع، ص39
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طريقة الىت يستحدموها . بنفس الكيفية الىت مسى ا ىف تعلم اللغة األم
  .معلم اللغات احلديثة

والطريقة املباشرة هى طريقة تعليم اللغة األجنبية الىت يلزم املعلم 
. والطالب إستعمال اللغة اهلدف مباشرة دون اإلستعانة اىل اللغة األم

وأذا وجدت املفردات الصعوبة فيشرحها املعلم باستعمال وسائل 
  41.اإليضاح أو الصور

دف هذه الطريقة اىل اكسب الطالب القدرة على التفكري الاغة 
سواء أكان ذلك ىف احملادثة أم ىف القراءة أم ىف الكتابة، . الىت بتعلمها

تم ذلك ألن يكون إستعمال اللغة استعماال مباشرا بني املعلم وي
  .والطالب دون اجلوى اىل الترمجة

ومن حماسن هذه الطريقة عند حممد على اخلوىل تم هذه الطريقـة     
 وعند علـى    42.مبهارة الطالب على حساب املهارات اللغوية األخرى      

هذه الطريقة تبعث احلمـاس والنـشاط       "ثور عبد اجلليل وامحد زهرا      
ألن تدرس النحو بطريقـة     " وتساعد الطالب على اخلالص من اخلوف     

 . وإذن أن طريقة املباشرة هى اجليدة لتعليم مهارة الكالم43.وظيفة

                                                        
 Tayar Yusuf, Saiful Anwar ; Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 153- 152م من يترج. 7

Arab(Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1995),) 
22ص  ) 1986, لكة العربية السعوديةالرياض املم(اساليب التدريس اللغة العربية , حممد على اخلوىل. 8  

  33, غربية اجلامعة سونن امبيل سورابايا صمعهد تعليم اللقة  ال, مذكرة طرق  التدريس للغة االجنبية, على ثورى عبد اجلليل وامحد رمزا. 9
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 الطريقة السمعية الشفهية .2
الطريقة السمعية الشفهية هى الطريقة الىت دف اىل تعليم 

. اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة: املهارات اللغوية ذا الترتيب
 : هذه الطريقة فكما يلىوإما خطوات

 .يقرء املعلم مجل احلوار كاملة مث مجلة فجملة )1
يردد الطالب احلوار بعد املعلم بصورة مجاعة مث شية مجاعة مث اىل  )2

حفظ احلوار وكلما مسع املعلم خطأ يصححه حىت يتأكد من إتقان 
 .الطالب النطق

 .ع من املعلميردد الطالب احلوار بأنفسهم دون حاجة اىل اإلستما )3
يشرح املعلم املفردات اجلديدة بالصورة والنكوذج وباألشياء  )4

 .املوجدة وبالتمثيل وباحلركات
" أ"قيسأل " أ و ب"توجية اسئلة استيعاب ويتم بتقسيم الفصل اىل  )5

 .والعكس" ب"وجيب 
بنتقل املعلم اىل تدريبات وهى تدريبات األمناط وهى تساعد على  )6

 .التركيب واجلمل اليوجد والسيبة ىف اللغة األمتدليل صعوبات 
ومن ابرز 44. بعد ذلك ميكن أن يعرض مكتوبات على السبورة

  :إفتراضات هذه الطريقة فيما يلى

                                                        
   35 -34. ص, نفس املراجع. 10
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ولذلك جيب . اللغة أساس الكالم أما كتابة ففى متثيل جزء للكالم )1
جنبية على الكالم وليس على أن ينصب األهتمام ىف التعليم اللغة األ

 .القراءة والكتابة
إستماع مث الكالم مث : تعليم اللغة األجنبية مبوجد تسلسل معني هو )2

 .القراءة مث الكتابة
. طريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة إكتساب الطفل للغة األم )3

فهو يسمع مث حياكى مااستمع اليه مث يذهب اىل املدرسة لتعليم 
 45.راءة مث الكتابةالق

 الطريقة احملاكات واإلستذكارة .3
وهى طريقة التدريس من املعلم وأساس هذه الطريقة هى احملاكات 

  :ومن حصائصها. واحلفظ
كانت عملية التعليم والتعلم تتكون من مظاهرة وتدريب الطالب  )1

ملة وتدريب على النطق الصحيح على القواعد وامناط اجل
والتمرينات على إستعمال املفردات مبحاكات نطق املعلم ونطق 

 .األصلى
كان الناطق األصلى هو الذى يكون معلما ىف هذه التدريبات وهو  )2

 . يلفظ عددا من اجلملة فيحاكيه طالبة بالتكرار حىت حيفظها
 46.اط اجلملةكان التعليم القواعد غري مباشرة بل ىف ضمن امن )3

                                                        
34 - 33ص , املراجع السابق, حممد على احلول. 11  

46 Juwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Al-Ikhlas, 1992;   يترجم من 117ص 
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 الطريقة التولية .4
 أى الطريقة اإلختالطية ”Active“وتسمى هذه الطريقة بطريقة 

ألا تشتمل على طريقة املباشرة القواعد والترمجة، كانت تعلم 
 وكانت . الكالم والكتابة والفهم القراءة: ذا التدريباملهارات اللغوية

عملية التعليم ىف هذه الطريقة تتكون من القراءة اجلهرية واحملاورة 
  .والترمجة

 الطريقة احلوار .5
هى طريقة إلقاء مادة اللغة العربية باحلوار يعىن احلوار بني املعلم 

وعند جويرية 47. والطالب، والطالب مع زمالئهم لتريد مترادفام
دهالن أن طريقة احلوار هى طريقة تعليم اللغة اإلجنبية باحلوار بني 
املعلم والطالب، والطالب مع زمالئهم أزواجا أو مجاعة تبدأ هذه 

ه الطريقة يكثرة السؤال واجلواب لتكوين احلوار اإلتصاىل ىف تدريب هذ
. الطريقة ينبغى على معلم أن يعلم كلمة السؤال ىف أول درس إستمرارا

األسئلة ىف : وكانت الكلمة تتكون من فعل األمر أو فعل النهى، مثل
  !فصل العربية

 ملاذا تتعلم اللغة العربية؟ -
 أين تتعلم الغغة العربية اآلن؟ -
 هل جتب العربية؟ -

                                                        
 13. 191, املراجع السابق ص, سيف االنوار, يوسف طري:  يترجممن
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 .اخل .... نب أمحدىب وال جتليس جبانإجلس جبا -
 
 الطريقة اإلتصالية .6

هى أحد الطريقة احلديثة وكانت هذه الطريقة تشدد على املهارة 
  .الكالم

دف تعليم اللغة العربية واألجنبية ذه الطريقة اىل تعليم الوسائل 
اللغوية للقيام بالوظائف الرئيسية للغة أتصال املعلومات، والتعبري عن 

شياء والتفاعل مع اآلخرين ولتحكم ىف األحاسيس واحلصول على اال
  48.سلوكهم مع مراعة وغبات الطالب وأهدافهم

  : وأما إجزاء هذه الطريقة فكمايلى
تعتمد الطريقة اإلتصالية على احلوار مدخال لتعليم وتعلم اللغة  )1

 .األجنبية
 ).مجاعى وفئوى وفردى(لى التدريب الشفهى تنص الطريقة ع )2
 .تم الطريقة بتعليم التعلبري اإلتصالية األساسية )3
موجه (تنص الطريقة على تشجمع الطالب على اإلنتاج الشفوى  )4

وكذلك كتابة احلوارات املماثلة الىت ترد ىف املنهج، اى أا ) وحر
 .تشجع اإلتصال مند بداية التعليم

 .طريقة الدفة ىف النطق ويكتفى بالنطق املفهومالتشترط ال )5
 .التستبعد الطريقة أية وسيلة لتعليم النحو )6

                                                        
35, املراجع السابق ص, على ثورى عبد اجلليل وامحد رمزا    .48  
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 .المتنع الطريقة بتعليم القراءة والكتابة منذ بداية تعلم اللغة األجنبية )7
تعتمد الطريقة ىف التعليم بصورة أساسية على املواد الواقعية أى  )8

فازو املكتوبة ىف الصحفى النصوص املذاعة ىف اإلداعة والتل
 49.واالت

 الطريقة الطبيعية .7
كانت هذه الطريقة متساوية بالطريقة املباشرة يعىن عندما يعلم 
املعلم البتجوز أن يستعمل اللغة األم أو اللغة الطالب اال أذا مانت 

 فمن 50.بة فيجوز هلم أن يفتحوا قاموسالطالب يواجهون الصعو
  :خصائص هذه الطريقة

 . تعليم األلفاظ اجلديدة بواسطة األلفاظ املألوفة عند الطالب )1
 .تعليم القواعد حيثما يواجه الطالب اخلطأ أى األصالح اخلطأ )2
ألشياء أو صور مث يذكرها صحيحة يبدأ املعلم تعليمه بغرض ا )3

 .واستمرار
 .إستحدام القاموس ملساعدة الطالب على إستذكار األلفاظ املنسية )4
إحضار الدرس باتباع هذا النظام على الترتيب االستماع واحملادثة  )5

  .واملطالعة والكتابة والقواعد
  

                                                        
106,املراجع السابق ص, سيف االنوار, يوسف طري: من يترجم .49  

111, املراجع السابق ص,  يترجم من جوارية دحالن   . 50  




