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 الباب الخامس

 البحث

مهارة الكتابة  لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام  .أ 

لدى المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتار عام الدراسي 

 م0202/0202

طريقة تدريس ىي األدة ك الوسيلة الناقلة للعلم ك ادلعرفة ك ادلهارة. ك إذا  

تانت ىي ىكذا فإف دكرىا نراه تبَتا ُب النجاح العملية التعلمية, إذا يعود إليها 

إصلاح ادلنظومة التعلمية, ك فشلها أيضا يقوؿ إف صلاح التعليم الفضل األترب ُب 

يرتبط إىل حد تبَت بنجاح الطريقة ك تستطيع الطريقة اجلديدة أف تعاِب الكثَت من 

إف الطريقة ىي  (acep hermawanش)قاؿ إيسب ىَتماكان ٜٖٔضعف ادلنهج.

مستول زبطيط برنامج شامل بطبيعتو يرتبط ارتباطنا كثيقنا باخلطوات ُب تقدًن 

ادلوضوع بطريقة إجرائية ، كال يتعارض مع بعضها البعض ، كال يتعارض مع 

 ٓٗٔالنهج.
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أف الطريقة مهمة ُب تعليم ادلتعلم. يعمل تطبيق طرقة التدريس بفعالية 

التعليمية. ك ُب معهد ادلودة الثانية للبنات يستعمل  كتفاءة توسيلة سبهيدية للمواد

الطريقة التدريس ُب تعليم ادلتعلم. ك الطريقة الذل إستخدـ ُب تعليم مفردات ُب 

. إستخدـ ىذه طريقة ُب ىذا ادلعهد ادلودة شفهيةىذا ادلعهد كىي طريقة السمعية 

األف. ألف ىذه اىل األف أك منذ تأسس ادلعهد حىت  ٖٕٓٓالثانية للبنات منذ 

 الطريقة تسهل الطالبت ُب تعلم ادلفردات. 

أك الطريقة السمعية اللغوية نتيجة  شفهية تاف ظهور الطريقة السمعية

االىتماـ الكبَت بتعليم اللغات األجنبية ُب الواليات ادلتحدة حىت أكاخر اخلمسينيات 

من القرف ادلاضي. تانت احلاجة إىل تغيَت جذرم كإعادة التفكَت ُب منهجية تدريس 

لتحديد مدفوعة على كجو ا اللغة األجنبية الكثَت منها لو عبلقة بطريقة القراءة

، كقد اتبعت حكومة الواليات  ٜٚ٘ٔبإطبلؽ أكؿ قمر صناعي ركسي ُب عاـ 

ادلتحدة احلاجة إىل ادلزيد جهود لتعليم اللغات األجنبية حلمايتها من تنفَت التقدـ 

الطريقة ادلعتادة ادلستخدمة ُب تعلم اللغة العربية رل. العلمي احملرز ُب الدكؿ األخ

ؿ االستماع كالتحدث. باستخداـ ىذه الطريقة ، لتحقيق ما ىو مطلوب من خبل
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يتم التأتيد على شلارسة استخداـ اللغة العربية بشكل أترب كاستخداـ ادلزيد من 

 ٔٗٔ.احملاكرة ادلفردات كاألشكاؿ

 عند تستخدـ ما تثَتا  ُب تعليم ادلفردات الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ 

 بعد ادلساء ُب أياـ مخسة دلدة ادلفركدات اللغة قسم يوفر أسبوع ُب. ادلفركدات إدارة

 ادلرحلة .معنا اثةستغلئل يستخدماف ألهنما كاخلميس اإلثنُت كأياـ العشاء صبلة

 عملية فعالية لتحديد مفيد التعلم ُب التقييم. التقييم ىي التعلم عملية ُب األخَتة

ك ُب معهد ادلودة الثانية للبنات التقييم  ٕٗٔ.التعلم أىداؼ ربقيق ُب التعلم

 حقيقة كمعرفة الطالب فهم مستول مدل ربديد أجل منبئلمتحاف ُب تل أسبوع 

 . الطالب تتابة

 لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةإستخدام المشكالت من  .ب 

عام  مهارة الكتابة لدى المستوى األول بمعهد المودة الثانية للبنات بالتار

 م0202/ 0202الدراسي 

 أف غلب التعلم ُب. ادلشكلة حل يتطلب بياف أك مشكلة ىي شكالةادل

 مشاتل تتداخل سوؼ. حلوؿ عن كالبحث توقعها غلب مشاتل ىناؾ تكوف
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 ُب ادلقدمة البيانات مثل. بديلة حلوؿ على العثور يتم مل إذا التعلم صلاح مع التعلم

ُب تعليم  الطريقة السمعية شفهيةإستخداـ  ُب مصادفة مشاتل ىناؾ  الرابع الفصل

مهارة الكتابة لدل ادلستول األكؿ دبعهد ادلودة الثانية للبنات  لتحسُت ادلفردات 

 . بالتار

 استخداـ فإف لذا ، السبورة كسائط كفادلعلمة يستخدـ ما غالبنا ، التعلم ُب

 ُب التعلم كسائط استخداـ يؤدم أف ؽلكن ، الواقع ُب. األمثل ىو ليس الوسائط

 كنشاط احلافز كتوليد ، جديدة كاىتمامات رغبات توليد إىل كالتعلم التدريس عملية

ٖٗٔ.الطالبات على نفسية تأثَتات كإحداث التعلم أنشطة كربفيز ،الطالبات
 ُب

 اإلطبلؽ على السبورة ادلعلمة يستخدـ ال بالتارمعهد ادلودة الثانية للبنات 

 جيدة شفهية يةعالسم طريقة تعترب. تعلمو ُب شفهية يوعالسم طريقة فقط كيستخدـ

. التعلم أنشطة ُب الطالبات صلاح أيضنا تدعم التعليمية الوسائط كلكن ادلواد نقل ُب

 للمدرس ؽلكن  شفهية يةعالسم طريقة استخداـ من االنتهاء عند ادلثاؿ سبيل على

 خبلؿ من أخرل مرة منو التحقق طريق عن تتبوه ما لفحص الطالبات توجيو

 من للتحقق الطالبات حوؿ ادلعلمة يتجوؿ  سبورة كجود لعدـ نظرنا أمامهم السبورة

 . الوقت من الكثَت يضيع كىذافواحدة  كاحدة الكتابة. الطالبات
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 تبدأ. الطالباتب تتعلق مشاتل أكذلا التعلم ُب مشاتل عدة ىناؾ

 مدخبلت اطلفاض أك اخللفية من تعليم ادلفردات ُب الطالباتب ادلتعلقة ادلشكبلت

 تافية مهارة االبتدائية ادلرحلة طبلب ؽلتلك ال ادلثاؿ، سبيل على. الطالبات بعض

 شلا الطالبات فهم مستول ُب اختبلفات ىناؾ ذلك إىل باإلضافة. العربية اللغة ُب

 ُب العوامل ىذه مثل لديهم الذين الطالبات ؼلتار عادة. نشاطنا أقل الطالبات غلعل

  . صامتُت يكونوا أف التعلم

دلعلمات اليت ال تكوف ك  ة تلماهتا غَت كاضحةادلعلمةعندما يلفظ ك تذلك 

تاف ادلدرس إحدل العوامل ادلهمة اليت تعٍت ُب صلاح عملية الًتبية   أصواهتن عالية.

كتذلك ادلفركدات التعليمية. على  تكوين شخصية الطالبات.تما  أنو مسؤكؿ ُب 

الرغم من أف مدبرة اخلجرة ىي طالبة من الصف الرابع أك ادلستول الرابع ُب الفصل 

، إال أنو ؼلتلف عندما يكّن ُب الغرفة. مدبرة تانت مسؤكلة عما ػلدث ُب غرفتهن 

ت، أعطت ادلنظمة أمرىن كمنظمة مسؤكلة عما ػلدث ُب ادلعهد. ك عند تعلم ادلفردا

 دلدبرة الغرفة إلعطاء ادلفردات للطالبات ُب الغرفة.

تتكوف تل غرفة من ثبلثة إىل أربعة مدبرات تقريبنا. عند إعطاء ادلفردات، 

ا، فسيؤثر ذلك على   غلب أف تتصرؼ تمعلمة ، كلكن عندما ال يكوف النطق جيدن

ت اليت تتعلم ُب معهد ادلودة الثانية تتابة الطالبات مع األخذ ُب االعتبار أف ادلفردا
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ة كالطالبات اتبع بعد ادلعلمةحيث تقوؿ  شفهيةللبنات تستخدـ طريقة السمعية 

ذلك يكتنب ما يسمعن. إمبلء اللغة العربية ليس باألمر السهل ألف احلركؼ العربية 

 تُلفظ بشكل سلتلف عن احلركؼ البلتينية كحركؼ األجبدية. فادلدبرة غلب أف تكوف

 قادرة على التحدث بشكل جيد حىت ال تكوف ىناؾ أخطائت الطالبات ُب تتابة.

ة مؤثر للغاية ُب صلاح تعلم الطالبات. كبادلثل ُب تعلم ادلعلمةإف أداء 

ة بنقل ادلفردات ليس بصوت عاٍؿ ، فإف تتابات ادلعلمةادلفردات، عندما تقـو 

ناتج تعلم ادلفردات ىذا مربرنا ُب  الطالبات ستواجو أيضنا العديد من األخطاء. اعتبار

مهارة الكتابة، كلكن إذا مل يكن ادلتحوؿ متحمسنا على اإلطبلؽ كتاف صوهتا 

منخفضنا لدرجة أهنن ال يستطعن مساعو حىت الزكية، فهذا خطأ فادح كغلب 

 تصحيحو على الفور.

غلب إجراء التقييم ُب أنشطة التدريس كالتعلم من , اإلمتحاف ُب تل أسبوع

. كتذلك ُب التعلم ادلفردات ُب معهد ادلعلمةدلا نقلو  الطالباتأجل معرفة مدل فهم 

ادلودة الثانية للبنات يتم التقييم مرة كاحدة فقط ُب األسبوع. يتم التقييم مرة كاحدة 

دات األسبوع ادلاضي كيطبعن ُب األسبوع، شلا غلعل الطالبات ينسوف أمر تعلم ادلفر 

فقط على ادلفردات اليت سيتم اختبارىا ىذا األسبوع. التقييم الصحيح ُب تعلم 

ادلفردات ىو امتحانات تتابية كشفهية. يعد االختبار الذم يتم إجراؤه مرة كاحدة 
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ا أيضنا كلكنو ليس مثالينا ألنو ال يوجد إمتحاف أترب تل عاـ حىت  ُب األسبوع جيدن

 الطالبات من تذتر التعلم طويل ادلدل الذم يتم تقدؽلو.يتمكن 

إعطاء ادلفردات لكل غرفة كلكن يتم , تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس 

إعطاؤىا لكل فصل حبيث يتم رؤية ربسن اللغة بشكل ملحوظ حبيث ؽلكن 

للطالبات ُب أجوؼ ادلستول  ال يتم اخللط بينهما ألف عليهن اتباع األخت. كقد 

الفصل العديد من ادلفردات ، كيتم إعطاء مادة بسيطة كفقنا دلستواىا كمع مركر  أتقن

الوقت يتم أيضنا ربسُت أنواع ادلفردات ادلعطاة. كلكن بالنسبة للمستول األكؿ فهو 

 جيد ألهنم مل يتم درلهم مع زمبلئهم ُب الفصل.

مهارة  لتحسين في تعليم المفردات  الطريقة السمعية شفهيةالحلول إستخدام  .ج 

عام الدراسي  بمعهد المودة الثانية للبنات بالتارالكتابة لدى المستوى األول 

 م.0202/0202

 ربديد الضركرم من  ادلشكلة حل لتحديد. دلشكلة حل أك سلرج ىو احلل

 اخللفية عن احبث ذلك بعد  احلقائق عن البحث ٍب  السابقة ادلشكلة أك ادلشكلة

 احللوؿ سلتلف ُب تنظر أف ؽلكن كاخللفية كاضحة ادلشكلة تكوف عندما  دراستها ادلراد

 من بكرة تطوير الضركرم من ، العربية اللغة تعلم تنفيذ ُب. ربدث اليت ادلمكنة

. احمليطة البيئة ُب الواقعية احلياة ُب صورة الطالبات لدل يكوف حبيث التعلم كسائط
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 رسوؿ ىو التعلم كسائط الطالبات فهم لتسهيل التعلم كسائط استخداـ يتم

  ٗٗٔادلعلمة.

رلهزين  تمن ادلدرسة االبتدائية، فهم ليس اتلبافيما يتعلق خبلفية الط

أقل نشاطنا. إذف ما يفعلو  اتلبابشكل تاٍؼ لتعلم اللغة العربية، شلا غلعل الط

ىو ربط التعلم بأشياء حقيقية ربدث ُب البيئة احمليطة حبيث يسهل فهمها.  ادلعلمة

الذين ػلتاجوف إىل تعلم اللغة العربية  اتلباإلرشاد الط ادلعلمةاجلهود اليت يبذذلا 

بشكل مكثف. كىناؾ أيضنا إرشادات خاصة من رفيق ادلدرسة الداخلية. ىذا يعٍت 

دلشرؼ للطبلب الذين ليس لديهم معرفة تافية ا ادلعلمةأف ىناؾ جهدنا مكثفنا يبذلو 

بتعلم اللغة العربية باإلضافة إىل ادلزيد من التوجيهات من معلمي فصل اللغة العربية 

غَت اجملهزين دبا  الطالباتمعٌت ادلزيد من التوجيو ىنا ىو إرشاد  ادلعهد كتذلك رفاؽ

الفصل كعندما  ادلعلمة يكفي لبدء القراءة كفقنا لقواعد اللغة العربية عندما يوجو

 الطالبات. كأيضنا ذبميع عهديتم توجيههم بواسطة رفيق ادلعهد ُب ادل الطالباتيكوف 

الذين غليدكف اللغة العربية حىت  الطالباتغَت اجملهزين بشكل تاؼ باللغة العربية مع 

يتمكنوا من ادلناقشة مع بعضهم البعض عند القياـ بالواجبات للتغلب على 

. عندما تكوف ىناؾ الطالباتاليت تنشأ عن االختبلفات ُب خلفيات ادلشكبلت 
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رلموعات ُب الفصل عند القياـ بالواجبات. لذلك بشكل غَت مباشر، تقسيم 

اجملموعات ُب التعلم الذين ال يفهموف اللغة العربية ُب رلموعات مع أكلئك الذين 

وقفنا من ادلسؤكلية كالتسامح يتقنوف اللغة العربية حبيث يطور النقاش ادلتبادؿ أيضنا م

  .كالتعاكف كفقنا لعدة شخصيات من ادلتوقع ربقيقها

ة تلماهتا غَت كاضحة ك دلعلمات اليت ال تكوف ادلعلمةعندما يلفظ احللوؿ 

غلب أف يتم توفَت  ٘ٗٔ.ادلعلمة مهارة على يعتمد التعلم ُب النجاحأصواهتن عالية.

 قسم اللغة ك أستاذة ادلفردات مباشرة من قسم اللغة الذم يتم مراقبتو مباشر من 

حبيث ال يؤثر ك صوهتا عالية نطق جيد  نلديهيت ال خرلمة األضأيضنا من نيساعدى

 ستولالذين ما زالوا ُب ادل اتلبا، كخاصة الط اتلباالكتابة لدل الط ةعلى مهار 

 .األكؿ

ًب معهد ادلودة الثانية للبنات قسم اللغة ُب  اإلمتحاف ُب تل أسبوعك احللوؿ 

ترب لكن مل يتم تنفيذه تضمينو ُب برنامج العمل السنوم المتحاف التعلم ادلفردات األ

غلرف معهد ادلودة الثانية للبنات ُب  اتلباحىت اآلف. كُب الوقت نفسو ، فإف الط

للغة كمدل  الطالباتقييم مدل اتتساب االختبارات مرة كاحدة فقط ُب األسبوع لت
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ال يزاؿ توفَت  تل مرحلة  ُبإلقاء ادلفردات ليس ك احللوؿ  .ىنالكتابية ةجودة مهار 

 .مل تنفذ بعد للمستول األكؿ كللمستويات األخرل تل مرحلة فقط ادلفردات ُب

  


