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 تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي والعصري
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 االعتماد
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الطالب  إقـرار

 : أنا املوقع أسفله وبيانايت كاآليت
 أمحد صاحل الدين : الكامل االسم

 ١٢٩١٠٠٠٠٢ : رقم التسجيل
 سورابايا ٢٨ / ٣ بناوا : العنوان

 املاجستري يف ختـصص درجة أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل
 : ج ، وعنواا تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالن

 تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي والعصري
 ) دراسة مقارنة وتقوميية يف تعليم اللغة العربية بني معهد لريبويو السلفي يقديري واألمني العصري بسومنب (

 . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
 تأليفه وتبني أنه فعال ليست من حبثـي فأنـا أحتمـل وإذا ادعى أحد استقباال أا من

 املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية برنامج الدراسات العليـا
 . اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبالنج

 . حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

 ٢٠٠٧ يوليو ٣١ مالنج ،
 صاجب اإلقرار

أمحد صاحل الدين
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 ِبسم اهللا الرمحن الرِحيم
 ِإنَّ اللَّه ال يظِْلم الناس شيئاً ولَِكن الناس أَنفُسهم يظِْلمونَ

 ) ٤٤ : سورة يونس (

 ما اليدرك كله اليترك كله
) قاعدة أصولية (



هداء اإل
 

 

 : هذه الرسالة أهديها إىل
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 . ……………………… . إخويت وأخوايت قرة يين يف العيال

 ........ ………………… أصدقائي يف معهد تبوئرينج املبارك

....... . ………… يف نفس اجلهد والنشاط يف اللغة أصدقائي



 كلمة الشكر والتقدير

 ِبسِم اهللا الرحمِن الرحيِم

 رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه احلمد اهللا

 . و بعد , أمجعني

 توفيقه متت كتابة هذه الرسالة ، وعسى أن تكون نافعة للباحث و فبعون اهللا عز وجل

 يف فيود الباحث أن يقدم عظيم الشكر والتقدير للذين ساعدوه . واألمة مجيعا إن شاء اهللا اء والقر

 : ني جهدهم ، منهم بذل مجيع املشتركني امل , كتابة هذه الرسالة حىت ايتها

 لذان يربياين وحيثاين دائما على التعلّم والدراسة باجلد واإلجتهاد ، وخباصة أليب اهللا ل الوالدان ا . ١

 . يرمحه ويغفرله ، وإخويت وأخوايت يف العيال

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو ، كمدير . ٢

 مساحة األستاذ عمر منران املاجستري،كمدير برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج . ٣

 كرئيس ختصص تعليم اللغة العربية اجلامعة ، املاجستري ، يس مساحة الدكتور توركيس لوب . ٤

 . اإلسالمية احلكومية مباالنج

 الدكتور حممد شهداء ، املاجستري حيث يشرف الباحث ويعطيه اإلرشادات والتوجيهات مساحة . ٥

 . بكل دقة ومحاسة



 زوقي ، ر مساحة األساتيذ والسادة يف املعهد لريبويو بقديري وخباصة كياهي احلاج إدريس م . ٦

 واملعهد األمني بسومنب وخباصة كياهي احلاج حممد إدريس تيجاين جوهري الذين يساعدون

 . احث يف يئة البيانات احملتاجة الب

 . مجيع األساتذة الذين علموا الباحث وجاهدوا يف مصاحبته عند الدراسة والتعليم . ٧

 . ابه ح ص أ هذه الرسالة و ة األصدقاء األحباء يف اجلامعة الذين ساعدوا الباحث ىف كتاب . ٨

 . رسالة زمالئي الربرة  يف املعهد تبوئرينج الذين صاحبوين وحثوين إلمتام هذه ال . ٩

 وتكون هذه الرسالة نافعة , واهللا نسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومضاعفة جزاءهم عند اهللا

 . آمني , ومفيدة للجميع إن شاء اهللا

 الباحث

 أمحد صاحل الدين



 ملخص
 تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي والعصري ؛ دراسـة مقارنـة ، ٢٠٠٧ أمحد صاحل الدين ،

 تعليم اللغة العربية بني معهد لريبويو السلفي بقديري ومعهد األمني العصري بسومنب يف وتقوميية
 الدكتور حممد شهداء ، املاجستري : املشرف

 تعليم اللغة العربية ، املعهد السلفي ، املعهد العصري ، : الكلمات األساسية
 املعاهد العصرية طريقة املعاهد السلفية ، طريقة

 . العصرية املعاهد السلفية و تنقسم على نوعني املعاهد إندونيسيا املعاهد يف من املعروف أن

 فالتعليم يف . أيضا ، طريقة املعاهد السلفية واملعاهد العصرية على طريقتني فتعليم اللغة العربية جيري

 العـصرية املعاهـد وأما . ات الطالب ظهر من عدم استخدام اللغة العربية يف يومي املعاهد السلفية ي

 ، فمن املهم أن يقام البحث فيهما . اليومي فالعكس ، الطالب يستخدمون اللغة العربية يف كالمهم

 . معهد لريبويو السلفي بقديري ومعهد األمني العصري بسومنب و البحث وه ميدان يعني الباحث ف

 مث . ومادة وطريقـة هدف لعربية من تعليم اللغة ا ما يتعلق ب يكشف حاول هذا البحث أن

 . يقارن الباحث حبيث يستخلص أيهما أنسب من خالل نظريات تعليم اللغة العربية

 وفقا لنوع هذا البحث التصميم الوصفي فيعرض الباحث ما يتعلق بتعليم اللغة العربية فيهما

 يستخدم الباحث الوثائق جلمع . حيث يستخدم الوثائق واملقابلة واملشاهدة يف مجع البيانات احملتاجة

 البيانات املتعلقة بأهداف تعليم اللغة العربية ومواده ، مث املقابلة جلمع البيانات املتعلقـة باألهـداف

 ويستخدم أيضا . والطرق املستخدمة يف التعليم ، واملشاهدة جلمع البيانات املتعلقة بالتعليم يف الواقع

. نات املأخوذة من املدرسني لإلبعاد عن اخلطأ يف البيانات البيا لتحقيق االستبانة من التالميذ



 أن أهداف تعليم اللغة العربية هلا عالقة متينة وترابط مع املواد الدراسية والطرق جيد الباحث

عهد لريبويو السلفي يقرر اهلدف بناء على حاجات املتعلمني وهي قدرم على قراءة فامل . املستخدمة

 فاملدرسة تنظم . لقة بالعلوم الفقهية واللغوية ، فتصبح مهارة القراءة هدفا أساسيا الكتب وخباصة املتع

 فيتعلم التالميذ النحو والـصرف . موادا تدفع التالميذ ماهرين على القراءة وهي قواعد اللغة العربية

 وأمـا . والبالغة فحسب ، بل تتكرر دراستها يف املرحلة التالية باستعمال الكتب املختلفة للتعمـق

 . وطريقة القراءة ، هذه هي طريقة املعاهد السلفية والترمجة القواعد الطريقة املستخدمة فهي طريقة

 وأما املعهد األمني العصري يرى أن حاجات املتعلمني للغة العربية اليقتصر على قراءة الكتب

 املهارات األربع االستماع وإمنا تتوسع احلاجة إليها ، فيهدف تعليم اللغة العربية إىل قدرة الطلبة على

 املفردات وفهم املسموع واحملادثة واملطالعة والنصوص متنوعة من املواد ف . والكالم والقراءة والكتابة

 والسمعية الشفوية والطريقة املباشرة طريقة والطريقة املستخدمة هي . األدبية وقواعد اللغة العربية

 مجيعها ، هذه لغوية ال هارات امل تالميذ فرصة كبرية لتنمية حيث جتري باستعمال اللغة العربية وتعطي ال

 . هي طريقة املعاهد العصرية يف تعليم اللغة العربية

 بناء على نظرية تعليم اللغة العربية اليت وضعت اللغة العربية من حيث وظيفتها احلقيقة ، مث ،

 ات من االستماع والكالم والقراءة فمن املفروض أن يكون تعليم اللغة العربية يشتمل على مجيع املهار

 تعليم اللغة ف واملعهد األمني قد أجرى هذه النظرية . يتركز يف مهارة واحدة فحسب ال والكتابة و

. ف تعليم اللغة العربية احلقيقية أنسب إليها من املعهد لريبويو السلفي وإىل حتقيق أهدا هناك العربية



 خلفيـة البحـث

 سـكان ها الدنا إندونيسيا حمال خاصا وعاليا بـل جيعلـ حتل اللغة العربية يف ب

 فمن املعروف أن معظم سـكان ) ٤٥ : ١٩٨٢ كريداالكسانا ؛ ( إندونيسيا لغة مقدسة

 ونظام خيرجـان مـن القـرآن دستور له واإلسالم . إندونيسيا معتـنقون باإلسالم

 . بـشريعة دينـيهم واحلديث ، فاملسلمون يتعلمون كثريا باستفادة كل منهما ليقوموا

 املسلمون يعبدون رم يعتمدون مبا قرر دينهم من القرآن واحلـديث ، فهـم يـصلون

 ويصومون وحيجون تابعني ما نظّمه وعينه وشرعه اهللا ، بل يتخلقون ويقومون باملعاملـة

 . بينهم عاملني و متمسكني مبا جاء به رسوهلم من اهللا تعاىل

 وبالنـسبة للعلـوم . وم اإلسالمية بل العمومية فالقرآن واحلديث مصدران للعل

 الدينية صدرت منهما العلوم املتعلقة بالعبادات واملعامالت من التوحيد والفقه واألخالق

 واملسلمون بالطبع حيتاجون إىل تلك العلوم ليقوموا معاملة بـرم و . والفرائض وغريها

 مصنفة باللغة العربية ، ومن مث يكون فاإلندونيسيون يتعلمون علوما دينية . معاشرة بينهم

 . دور اللغة العربية مهمة ألا وسيلة للوصول إىل فهم العلوم الدينية املصنفة باللغة العربية

 فبدون فهم اللغة العربية يستحيل لإلندونيسيني أن يأخذوا أسس تعاليم اإلسالم وما يتعلق

. ا ليعملوها يف يوميام



 سة عند كل مسلم ألا لغة القرآن الكـرمي واحلـديث فاللغة العربية إذن مقد

 فالقرآن الكرمي كما عرفنا أنه وحي اهللا الذي أنـزل إىل . الشريف ولغة التراث والفكر

 حممد صلى اهللا علي وسلم ، وهو حيتوي على إرشادات وطرائق يف كيفيات تكوين مسلم

 راط مستقيم حلل مجيع صاحل مطيع لربه ورسوله ، فهو مرجع كل مسلم ليهتـدي إىل ص

 . مشكالت احلياة

 لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة : وكذلك احلديث الشريف ، فكما قال اهللا

 حسنـة ، فكل مسلم يسعى يف أن يتخلق ويعمل بناء على ما فعله نبيه ، ويعبد املـسلم

 . ه ربـه موافقا لعبادة نبيـه بل بعض كيفيات العبادة وتفصيلها شرحها النيب أو مثلــ

 فيصبح احلديث مرجعا لكل من يريد أن يكون شخصا مسلما كامال مثل نبيه حممد صلى

 اهللا عليه وسلم

 وأما الكتب التراثية فال غرابة أن علماءنا اإلندونيسيني يف حاجة ماسـة إىل أن

 يطالعوها ويستفيدوا منها ، فمنها أن يطالع العلماء الكتب التراثية ملادة التعليم يف العلـوم

 الدينية يف املدرسة أو يف املعهد ، ومنها أن يطالع العلماء الكتب التراثية ليطلبوا إجابة يف

مشكالت اتمع ، ومنها أن يطالع العلماء الكتب التراثية ليجعلوها مراجعا هلـم عنـد



 وأما الطالب فهم يستفيدون الكتب التراثية للتعمق يف علم مـن فـن . تصنيف كتاب

 . ، بل هم يستعملون الكتب التراثية للعلم يف كيفية فهم اللغة العربية العلوم الدينية

 وبعبارة أخرى أن اللغة العربية جدارة يف أن تعلـم للدوافع الدينيـة أي أـا

 فأن . جدارة بأن تعلم ملكانة دينية تـتميز ا ، ال توجد مكانة لغة ما متلك عالقة بدين

 كتاب املسلمني القرآن الكرمي ، فهذه تناسب مـا قالـه اللغة العربية هي املظهر اللغوي ل

 اخلويل والناقة أن هناك أسباب يف أن جتعل اللغة العربية هلا مكانة خاصـة وهـي األول

 لغة القرآن الكرمي ، والثاين لغة الصالة ، والثالث لغة احلديث الشريف ، والرابع املكانـة

 ) ١٩٨٢ : ٢٠ : اخلويل ( االقتصادية

 كانة تسبب كثريا من الطلبة أن يسعوا يف فهم اللغة العربية بدخوهلم إىل فهذه امل

 فهناك هم يتعلمون العلوم الدينية واإلسالمية جبانب العلوم العمومية . املدارس أو املعاهد

 . اليت تأخذها املدارس واملعاهد وتدخلها يف املنهج الدراسـي يف الـسنوات األخـرية

 مية مها منبعان ومرجعان للتعمق يف العلوم الدينية واإلسالمية يف فاملعاهد واملدارس اإلسال

 . فانتشرت املدارس واملعاهد يف مجيع أحناء هذه اجلزيرة . هذا البالد

 إن املدارس واملعاهد يف بالدنا عقدت تعليم وتعلم اللغة العربية بل هناك مدرسة

تصبح درسا مهما ألا أسـاس اللغة العربية . أو معهد متخصص يف تعليم اللغة العربية



 لفهم دروس أخرى معربة باللغة العربية ، فمن املعروف أن املدرسة أو املعهد تتعمـق يف

 العلوم الدينية وهي تصدر من الكتب العربية ، فالقدرة يف هذه اللغة حمتاجة مطلقا ملـن

 لفهم الكتب يريد أن يوسـع علومه الدينيـة ، فبدون االستطاعة يف هذه اللغة فالطريقة

 . العربية احملتوية على العلوم الدينية هي بوسيلة الترمجة فحسب

 فاللغة العربية يف بالدنا تصبح لغة مهمة وحمتاجة إليه ، فتطور هذه اللغة بتطـور

 الزمان والسكان   املنهج والطريقة يف التعليم والتعلم هلذه اللغة يبحثهما كثريا ، بل بعض

 ق هذا اال اللغة العربية من ناحية املنهج و الطريقة   الطالب اجلامعات متخصص يف تعم

 يف هذه الشعبة جيعلون اللغة العربية  مبحثا يف أن يتعرفوا اللغة العربية من حيـث املـادة

 واملنهج والطريقة  ،  فهم متعمقون يف كيفية تعيلم اللغة وما يتعلق ا من عناصر اللغـة

 إىل املتعلمني وما هي املواد الدراسية احملتاجة عنـدهم ومـا وتعليمها ، كيف إلقاء اللغة

 أشبـه ذلك مما يسبب املشكالت يف تعليم هذه اللغة

 وإذا نظرنا إىل تعليم اللغة العربية يف بالدنا إندونيسيا فإن فيه عدد من املشكالت

 اللغة . ت ، فمن املعروف أن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مل يزل يف مواجهة املشكال

. العربية تعترب لغة صعبة يف تعلمه بالنسبة إىل اللغات األجنبية األخرى مثل اللغة اإلجنليزية



 فاإلندونيسيون حيتاجون إىل زمن طويل يف تعلمه وفهمه لكثرة أنواع مواد ال بـد يف أن

 يدرسها املتعلمون ، بل هناك فنون يف هذه اللغة مثل الصرف والنحو وغريمها

 أن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا جيـري ) ٢٠٠٢ : ٢٥ ( اد عفاندي ذكر فؤ

 ولكنـه " . توروتان " ألول مرة بطريقة أجبدية ، وهي بأن يستعمل املسلمون كتابا يسمى

 ليس تعليم اللغة العربية احلقيقي ألن التعليم حمدود يف معرفة احلروف اهلجائية فحسب ،

 قها ، دون تعمق العلوم الدينية املركبـة باللغـة أي تعرف احلروف اهلجائية وكيفية نط

 . العربية وطبعا حيتاج إىل فهم الغة العربية أوال لفهمها

 فجاء املنهج الثاين يف تعليم اللغة العربية ، وهو تعلم اللغة العربية لتعمق العلـوم

 لوم الدينية فالطالب يتعلمون الع . الدينية ، وهذا املنهج ينشأ و جيري يف املعاهد اإلسالمية

 بأن يقرأ املـدرس كلمـة فكلمـة ) ٢٠٠٢ : ٢٦ : عفاندي ( بطريقة القواعد والترمجة

 ويترمجها باللغة املستعملة واملشهورة عندهم ، والطالب يسجلون معاين الكلمات الـيت

 هذه القراءة  ليست تتضمن على معاين الكلمات فحـسب ، . مسعوا من قراءة مدرسهم

 تفيد هذه الطريقة كثرية يف فهم العلـوم . لمات املقروءة أيضا بل تتضمن على موقع الك

الدينية ولكنها حمدودة يف استيعاب تلك العلوم ال اللغة العربية كآدة يف التفهم والتعمـق



 فاملعهد حينئذ يتركز يف استقراء العلوم الدينية دون أن يهتم باللغة العربية . للعلوم العربية

 . كوسيلة الستقرائها

 اء عصر التجديد ويؤثر أيضا يف طريقة تعليم اللغة العربية ، وهي طريقـة مث ج

 يف السنة األوىل تقدم هذه الطريقة العلوم . املباشرة ويستعملها بعض املؤسسات واملعاهد

 الدينية باللغة اإلندونيسية كأساس وتلقي درس اللغة العربية بطريقة املباشرة أي  باللغـة

 و , ثانية جيري تعليم العلوم الدينية بوسيلة اللغة العربيـة مباشـرة ويف السنة ال . العربية

 تنمو هذه . يتعمق الطالب درس اللغة العربية بأنواع الفنون مثل القراءة واإلنشاء واحملادثة

 الطريقة حسب منو طرق تعليم اللغة العربية احلديثة فاستعمل أيضا طريقة السمعية الشفهية

 ) ٢٠٠٢ : ٢٩ : دي عفان ( وطريقة االتصالية

 قـال . وأما املنهج الرابع فهو جيري يف املدارس أي املؤسسات التربوية الرمسية

 مـن ) ١ : ( واجز أنوار أن هذا املنهج ليس له شكل ضابط غري معني يظهر يف أمور آتية

 ناحية الغرض فيلتبس هل اللغة العربية هي الغرض يف التعلم أم األلة السـتقراء العلـوم

 من ناحية املادة فيلتبس أيضا هل اللغة املدروسة هي الغة العربية القدمية أو ) ٢ ( العربية ،

من ناحية طريقة التعليم ال يوجد طريقة متخصصة ، فاملدرسة ) ٣ ( احلديثة أو اليومية ، و



 تتغري يف أن تستعمل بني الطريقة القدمية أي القواعد والترمجة والطريقة احلديثة أي املباشرة

 . الشفهية أوالسمعية

 فمن مث يتضح لنا أن تعليم اللغة يف إندونيسيا جيري علـى طـريقتني الـسلفية

 وهذا يتضح يف املنهج املستخدم يف هذين النوعني ، فاألول جندها يف بعـض . والعصرية

 املدارس واملعاهد اليت أنشئت يف السنوات األوىل عند بداية قيام هذا البلد ، فهذه املدارس

 م بعملية التعليم بناء على أن اللغة العربية حمتاجة يف استفراء النصوص العربية واملعاهد تقو

 لفهم مضموا فحسب ، فال حاجة هناك يف أن تستعمل اللغة العربية لغريها مثل احملاورة

 . واملكاملة كآلة املواصلة بني اإلنسان

 عاهد حصصا فتتركز هذه املعاهد يف مادة أكثر من مواد أخرى ، فمثال تعطي امل

 كثرية يف قواعد اللغة العربية و تعطي حصة حمدودة ملواد أخر مثـل احملادثـة واإلمـالء

 فهذا االختالف يؤدي إىل عدم استفهام مجيع املواد جيدا ، . واإلنشاء واملفردات وغريها

 فالطالب يفهمون يف مادة متخصصة فحسب ، بل ال يعرفون أن هناك مـواد أخـر يف

 فهناك مبدأ يتمسك به ناظر هذا الدرس ، فأنه يرى أن تعليم اللغـة . ية درس اللغة العرب

. العربية ما هو إال فهم قواعد اللغة العربية ألا رأس مواد يف هذا الدرس



 فمن املعروف أنه ال شك يف أن للقواعد دور متفاضل يف فهم اللغـة العربيـة

 يف إندونيسيا ينحصـر على فهـم فهذا يناسب مع الواقع أن تدريس اللغـة العربيـة

 النصوص العربيـة وال يستعملها لالتصال و الكالم  ، فهذا هو ما يـدافع الطـالب يف

 املعاهد اإلسالميـة أن يتركزو يف تعميق و تطبيق القواعد اللغويــة   فالقواعـد هلـا

 عالقـة واسعـة و شاملـة مع مجيع نواحي اللغـة ، فمعرفـة النحـو و الـصرف

 وال ميكن االستغناء عنها ألا تفيد يف ضبط الكالم لفظا و قـراءة و كتابــة ضرورة

 عالوة على أا تساعد يف التمييز بني األلفاظ املتكافئـة    و مـن مث أصـبح تـدريس

 القواعد دراسـة مفضلـة و تدريس اللغـة العربيـة هو تدريس القواعد

 مبا شاع لديهم أن تـدريس فدارسو اللغـة  العربيـة يف إندونيسيا يعتمدون

 اللغـة اللعربيـة فما هو إال تدريس القواعد اللغويـة   فهم يتيـقنون بأن من يقـدر

 على قواعد اللغـة فيقـدر أيضا على اللغـة العربيـة  فالنحو والـصرف كمـاديت

القواعد هلا دورا هاما يف مجيع نواحي أنشطـة اللغـة  فال مراء أن الغايـة من تدريس

 د اللغـة وهي النحو و الصرف  هي إقامـة اللسان و جتنب اللحن يف الكالم   فإن قواع

 قرأ املتعلم أو حتدث أو كتب مل يرفع منخفضا ومل يكسـر منتصبا  فال ريب يف أن من

) ٢٠٧ : ١٩٩٥ يوسف و أنوار ، ( يفهم القواعد فيستطيع االطالع على النص  العريب



 فترى أن درس اللغة العربية ليس بفهم قواعـد وأما املعاهد أو املدارس العصرية

 اللغة العربية فحسب بل يرجع إىل وظيفة اللغة نفسها ، أن اللغة هي وسيلة اتمع يف نقل

 أن تعليم العربية للناطقني ) ٤٩ : ١٩٨٩ ( فذكر رشدي أمحد طعيمة . آرائهم بني الناس

 ارس الطالب اللغة العربيـة أن مي ) ١ ( بلغات أخرى تتركز يف ثالثة أهداف رئيسية وهي

 بالطريقة اليت ميارس ا الناطقون ذه اللغة ، مثل تنمية قدرة الطالب على فهـم اللغـة

 العربية عندما يستمع إليها و على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني و على قراءة

 ة العربية وما أن يعرف خصائص اللغ ) ٢ ( الكتابات العربية وعلى كتابتها بدقة وطالقة ، و

 أن يتعرف على الثقافة العربية وما يتعلق ا ) ٣ ( مييزها عن غريها  ، و

 فيجري تعليم اللغة العربية يف املعاهد أو املدارس العصرية باسـتعمال املـدخل

 فهذا املنهج يهدف إىل أمور تبىن على مصادر األهداف يف . االتصايل و بالطريقة احلديثة

 ) ٢ ( ثقافة اتمـع العـريب و ) ١ ( ليت تتكون من أربعة عوامل وهي تعليم اللغة العربية ا

 ) ٤ ( خصائص منـو التالميـذ و ) ٣ ( التطورات العلمية والفنية واحلضارة مبعناها الواسع و

 ) ٤٥ : ١٩٩٥ إمساعيل ؛ ( طبيعة املادة الدراسية

 فنستخلص إذن أن تعليم اللغة العربية جيري وبيىن على ما يتعلق بأهداف التعليم

فرمبا يعقد تعليم اللغة العربية بالطريقة القدمية ألن أهداف التعليم املرادة هي ليست مبنية .



 على أن اللغة هي أداة االتصال ، وإمنا يعقد التعليم لتزود الطالب باللغة كأداة لالطـالع

 . على الكتب العربية فحسب ، فال حاجة إذن إىل أنواع املواد وجتديد الطرق

 لتعليم املبين على أن اللغة ليست لالطالع فحسب فيجري بأنواع وبالعكس أن ا

 أهداف التعليم سـوف تعـين . املواد وباستعمال الطرق احلديثة وطبعا كفاءة املدرسني

 الطريقة املستخدمة واملواد املدروسة ووسائل التعليم وكفاءة املدرسني وأحوال الطـالب

 ) ١ : ٢٠٠١ احلديدي ، على ؛ ( أيضا

 ى ما سبق يريد الباحث أن يقارن تعليم اللغة العربية بني املعهـد املتـبىن بناء عل

 وعلى املنهج احلديث – ومساه الباحث املعهد السلفي - أهداف تعليمه على املنهج القدمي

 ملعرفة ما يتساوى و ما يتخـالف بينـهما ، فرمبـا – ومساه الباحث املعهد العصري -

 واختار الباحث معهد . دة النقصان املوجودة فيهما نستخلص مما يتساوى و يتخالف لزيا

 . لريبويو بقديري ومعهد األمني بسومنب ألما متمثالن باملنهج القدمي واحلديث

 أسئلة البحث

 بناء على ما سبق من خلفية البحث وجود منهجني السلفي والعصري فيقـدم

: الباحث أسئلة البحث ما يلي



 ربيـة واملواد الدراسـية والطريقـة املـستخدمة ما هي أهداف تدريس اللغـة الع . ١

 يف معهد لريبويو السلفي واألمني العصري ؟

 ؟ أيهما أنسب من حيث النظريات يف تعليم اللغة العربية . ٢

 أهداف البحث

 بناء على أسئلة البحث وحدود البحث فيما مضى فيهــدف هـذا البحـث

 : للوصول إىل األغراض اآلتية

 عرفـة أهداف تدريس اللغـة العربيـة واملواد الدراسية والطريقـة املـستخدمة مل . ١

 . يف معهد لريبويو السلفي واألمني العصري

 . أنسب املعهدين من حيث نظريات تعليم اللغة العربية ملعـرفة . ٢

 فوائـد البحـث

 : وهذا البحث سوف يفيـد كثريا إن شاء اهللا لكل من

 العلمي ، يكون وسيلـة و مرجعا للبحث اآليت و العميق مبا يتعلـق حول الباحث . ١

املوضوع املذكور



 للمعهد الذي جيري فيه تدريس اللغـة العربيـة ، يساعد يف حماولـة ترقيـة قدرة . ٢

 التالميذ على املهارات املختارة

 ا يتعلـق ملريب اللغة العربية خاصة يف تعليمها يفيد هذا البحث لريتبوا وينظمـوا مـ . ٣

 بتدريس اللغة العربية من األهداف ، واملواد ، والطرق ، وكذلك املدخل واألساليب

 الدراسات السابـقـة

 ويراد هنا البحوث السابقـة تتعلـق بنفس املوضوع ، وبعد االطالع والنظـر

 إىل البحوث املوجودة فيجد الباحث عددا كثرية و أنواعا من البحث يف تدريس اللغـة

 : يف املعهد من ناحية التعليم والتعلم ، منها العربية

 تنفيذ تدريس اللغة العربية الفعايل يف معهد األمني اإلسالمي برنـدوان بـسومنب ، - ١

 يصف هذا البحث تنفيذ تعليم اللغة العربية من . كتبه أمحد مناسب شهاب ٢٠٠٣

 أن ا الباحث رأى هذ . حيث جناح التالميذ يف استخدام اللغة العربية لالتصال بينهم

 تنفيذ تدريس اللغة العربية الفعايل فيه تبعا للظروف التدريسية  موجه إىل األهـداف

 بوضع خصائص الدرس والدارسني وتنمية الطرق جلعل االسـتراجيات التنظيميـة

وذكر أيضا العوامل الداعمة لتدريس اللغـة . والتبليغية واإلدارية للمواد التدريسية



 لتدريسية املساعدة والطرق اليت يستعملها املدرسـون يف حتقيـق العربية وهي البيئة ا

 وهذا البحث حيقق مدخل نظرية الوحدة . استخدام اللغة العربية تشجيعا للدارسني

 وينفذ تدريس اللغة العربية الفعايل يف تربية املعلمني اإلسالمية بانـدماج التـصميم

 يف أمريكا وجتربة التـدريس يف التدريسي عند هاربرت وجتربة التدريس للغة الثانية

 . ونتفيذ التدريس معتمدا على اآلراء السابقة يعد فعالية وكافية . األزهر الشريف

 ، كتبه ٢٠٠٣ باجنيل باسوروان يف تعليم اللغة العربية ، " يايف " جتربة املعهد اإلسالمي - ٢

 اجنيل يهـدف أن تعليم اللغة العربية يف املعهد يايف ب وينتج هذا البحث . خري األديب

 إىل وفاء حاجة االتصال من خالل اللغة العربية حتدثا وكتابة وفهم ثقافة األقطار اليت

 وبالنسبة للمواد ، تبدو صورا من افتتاح املعهد أبوابـه . تستخدم فيها اللغة العربية

 الستفادته من املراجع احلديثة واملصادر الدراسية العصرية السيما الصادرة مـن دول

 وأما الطريقة تبدو أن اللغة هي شيء تطبيقي ال ميكن حتصيلها دون اإلكثار . العرب

 . على تطبيقها يف كل املناسبات واللحظات اليومية شفويا كان أم حتريريا

 تعليم اللغة العربية يف برنامج التجهيز ، دراسة احلالة يف معهد الفـالح اإلسـالمي - ٣

 يصف هذا البحـث . ، كتبه مرسية ٢٠٠٣ للبنات باجنار بارو كلمانتان اجلنوبية ،

فينتج أن هدف التعلـيم . حاالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة هلا مرحلة إعدادية



 وأيضا أن طريقة التعليم اليت . يكون حسب تأييد القواعد جبانب استيعاب مفرداا

 . تستخدم فيه طريقة احملفوظات والقواعد

 لبحوث يف تعليم اللغة العربية يف املعهد فإنـه مل بناء على ما قدمه الباحث من ا

 يوجد البحث املتخصص الذي يقارن تدريس اللغة العربية بني املعهدين هلما خلفية خاصة

 فيعتقد الباحث أن هذا هو البحث األول الـذي يقـارن . وخيتلفان يف املنهج املستخدم

 . تنفيذ تعليم اللغة العربية بني املؤسسات املتخالفة

 ديد املصطلحات حت

 فمن املفروض أن يقدم الباحث بعض املصطلحات املتعلقة باملوضوع اسـتبعادا

 فمن املصطلحات اليت البد مـن . عن الغموض يف فهمها وجير إىل احنراف املعىن املراد

 : بياا كاآليت

ـو عمليـة . تعليم اللغة العربية ، فإنه يتركب من تعليم و اللغة العربية - ١  فـالتعليم ه

 هو نقل املعلومات من املعلّم التدريس داخل الفصل أو خارجه ، والتدريس أو التعليم

 املعلّم اإلجيايب اىل املتعلّم املتلقى الذي ليس له اال أن تقبل ما يلقيه املعلّـم , اىل املتعلّم

 ويراد بتعليم اللغة العربية هو نقل املواد اللغوية اليت ) . ٦ : ١٩٩٧ , صاحل عبد العزيز (

. حتتوي على املهارات األربع وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة



 املعهد السلفي ، هو املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطـوط القدميـة ، - ٢

 " بانـدوغان " و " سوروكان " باستفادة الكتب التراثية وباستعمال الطرق التقليدية مثل

 ومل توجـد بكـثري العلـوم العامـة ) . ١٧٣ : ٢٠٠٦ هيئة التحرير ، " ( وتون " و

 . كاالجتماعية واالقتصادية والطبيعية

 املعهد العصري ، هو املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطوط العـصرية ، - ٣

 وهو يعرف بوجود املنهج العصري يف عملية التعليم كبناء املدرسة التابعة للمنـهج

 هيئـة ( ب التراثية واستعمال طرق التعليم العصرية الوطين دون أن يترك استفادة الكت

 . ومن خصائصه تعليم العلوم العامة جماورة للعلوم الدينية ). ١٧٤ : ٢٠٠٦ التحرير ،

 هيكل البحث

 ويقـصد بـه . هيكل البحث يشتمل على مجيع نقط املباحث يف هذه الرسالة

 . تابة البحث العلمـي تسهيل استخراج البيانات وترتيبها بشكل منظم وفق النظام يف ك

 : ويتكون هذا البحث من مخسة أبواب ، وجاء تقسيمه فيما يلي

 الباب األول ، مقدمة ويتناول هذا الباب بعض األمور مما يتعلق خبلفية البحث

 مع بيان بعض مشكالت املوضوع  اليت أرادها الباحث أن حيلها ، مث أهـداف البحـث

. وتعريف بعض املصطلحات وهيكل البحث وفوائد البحث والدراسات السابقة



 مث الباب الثاين هو دراسة نظرية حيث حتتوي على ما حول تعليم اللغة العربيـة

 من أمهيتها ووظيفتها ، ومفهوم تعليم اللغة العربية وأهدافه ومـواده وأنـواع الطـرق

 األربـع يف وخيتم الباحث هذا الباب بوضع املهارات . املستخدمة يف تعليم اللغة العربية

 . تعليم اللغة العربية من االستماع والكالم والقراءة والكتابة

 مث الباب الثالث منهج البحث ، ويتضمن هذا الباب تصميم البحث ومـصادر

 البيانات وأساليب مجعها ، ووسائل البحث حتت مجع البيانات ، وأساليب حتليل البيانات

 رض البيانات ونتائج البحث ، يشتمل هـذا مث الباب الرابع يتكون من ع . ، وتصحيحها

 الباب على عرض بيانات البحث من طريق الوثائق واملقابلة واملراقبة مع االستبانة كمؤكد

 ينقسم هذا الباب قسمني ، األول البيانات املتعلقة بأهداف تعليم اللغة العربية . البيانات

 والثـاين البيانـات املتعلقـة . وموادها وطرق تعليمها يف معهد لريبويو السلفي بقديري

 . بأهداف تعليم اللغة العربية وموادها وطرق تعليمها يف معهد األمني العصري بسومنب

 ويف ختام . وتعقب أخري هذا الباب املناقشة فيما يتعلق بثالثة أمور مما ذكر الباحث سابقا

 مع بعـض هذا البحث أي الباب اخلامس يقدم الباحث خالصة البحث بشكل اإلقتصار

. االقتراحات املناسبة لتعليم اللغة العربية فيهما



 الباب الثاين

 دراسة نظرية

 اللغة العربية ، أمهيتها ووظيفتها . أ

 فإن اللغـة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني

 نظام ختضع اللغـة هي ال ) ١ ( : أعضاء مجاعة لغوية متجانسة ، فهذا التعريف حيتوي على

 لتنظيم معني أو تبدي تنظيما معينا يف مستوياا الصوتية والفونيمية والصرفية والنحويـة

 نظام اللغة اعتباطي ، فمثاله بعض اللغات تبدأ اجلملة فيها باالسم عادة ) ٢ ( ، و والداللية

 ساسـا اللغـة أ ) ٣ ( ، و مثل اللغة اإلجنليزية وبعض اللغات تبدأ اجلملة فيها بالفعل عادة

ـانوي مـن ، صوتية ، فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كالما  وأما الكتابـة فهي شكل ث

 ترمز إىل الشيء الذي هو بيت ولكنـها " بيت " اللغة رموز ، فكلمة ) ٤ ( ، و أشكال اللغة

 ذاته ، وعلى السامع أو القارئ أن حيل رموز هذا النظام ليفهم مدلوالت هـذا ا ليست بيت

 اللغة نقل األفكار واملشاعر ، ويربز دور اللغة يف نقل املـشاعر يف وظيفة ) ٥ ( ، و الرموز

 فإن للغـة دورا اجتماعيا عاطفيـا ، عبارات ااملة والتحية واملواساة اليت يتبادهلا الناس

) . ١٦ : ١٩٨٢ اخلويل ؛ ( باإلضافة إىل دورها الفكري اإلعالمي



 ئص تتـضمن علـى استمرارا على ما مضى فإن للغة خصائص ، وهذه اخلصا

 وقد ذكر اخلويل أن خصائص اللغـة . عناصر تكون لغة ما حىت يصبح لغة قوم أو جمتمع

 يف اللغـة هلجات اجتماعية متيز املـستويات االقتـصادية والثقافيـة ) ١ : ( حتتوي على

 يف اللغة هلجات جغرافية ختتلف من منطقة جغرافيـة إىل أخرى يف ) ٢ ( ، و ملتكلمي اللغة

 ميكن التعـبري عـن ) ٣ ( ، و ات يف املستوى ، فهناك اللهجة الفصيحة والعامية اللغة تنوع

 يقته اخلاصة كل فرد يتكلم لغته بطر ) ٤ ( ، و اللغة بالوسيلـة الشفوية وبالوسيلة املكتوبة

 للغـة مستويات يف البناء ، فهناك املستوى الصويت مث الصريف ) ٥ ( ، و اليت متيزه عن سواه

 ) ١٧ : ١٩٨٢ ( حوي مث الداليل مث املفردايت مث الن

 وفصل زكريا إمساعيل وظائف اللغة إىل اجتماعية ونفسية و مجاليـة وثقافيـة

 اللغة حتفظ التـراث االنـساين ) ١ : ( فالوظيفة االجتماعية هي ). ١٨ : ١٩٩٥ ( وعقلية

 اللغة أداة اتصال وتفاهم بني أفـراد اتمـع ) ٢ ( وتعمل على نقله من جيل إىل آخر ،

 اللغة وسيلة كل من اتمع والفرد للتعبري ) ٤ ( اللغة وسيلة التفكري وأداته ، ) ٣ ( ، الواحد

اللغة تساعد الفرد على التكيف مع اجلماعة ) ٥ ( عن حاجته ومطالبه والعمل على إشباعها



 تعمل اللغة على ربط املاضي باحلاضر توطئة واسـتعدادا ) ٦ ( وتعمل على تعديل سلوكه

 . اللغة اآلن للدعاية والتفاهم على كل ما يتعلق باألفراد وشؤوم تستخدم ) ٧ ( للمستقبل

 يستطيع الفرد أن يعرب فكره وما حييط حولـه ) ١ : ( وأما الوظيفة النفسية فهي

 يستطيع الفرد أن حيلل املواقف املختلفة ) ٢ ( بألفاظ تدل على مدى فهمه هلذه الظواهر

 أن يعري أفكار اآلخرين وعواطفهم بـل يستطيع الفرد ) ٣ ( ويطبقها على مواقف مشاة

 . يؤثر يف سلوكهم

 ميكن للفرد أن يصور ما يريده بلغة يعجـز ) ١ : ( و الوظيفة اجلمالية للغة هي

 ميكن للفرد أن يعرب عن نفسه ويعكـس ) ٢ ( عنها الوصف الفين أو الرسم أو التصوير ،

 يستطيع الفرد أن ) ١ : ( هي والوظيفة الفكرية . اجلوانب املختلفة تمعه عن طريق اللغة

 اللغة تساعد الفرد ) ٢ ( يتصور ويتخيل ويبتكر مث يعرب عن كل األمور باللغة مرورا بالفكر

 يف أن يرفع منوه الفكري والعقلي من أن ينتقل فيما حوله مـن املـدركات احلـسية إىل

 ملعاين ليكون يستطيع الفرد أن يعرب عن املعنويات ويربط األلفاظ با ) ٣ ( املدركات العقلية

يستطيع الفرد أن حيلل أفكاره ويركب األلفاظ واملفاهيم ويعرب عـن ) ٤ ( أفطارا جيدة ،



 يستطيع الفرد أن يتصور ويتخيل ويبتكر مث يعـرب ) ٥ ( طرق تفكريه يف حل املشكالت ،

 . عن مجيع األمور باللغة مرورا بالفكر

 فظ تراث اتمع من علـم مث الوظيفة الثقافية ، فإن اللغة حتل حمال عاليا يف ح

 فاللغة مرآة األمة الفعلية ودليل تقـدمها العلمـي . وفن وأدب وجوانب املعرفة املختلفة

 فهـم . فتعمل التربية على تنقية التراث وذيبه إىل التالميذ واتمع . والثقايف والفكري

 إليـه سوف يكتسبون خربات جديدة تدفعهم إىل األمام حيث يبدأون من حيث انتـهى

 . فقصص األبطال املسلمني مثال هلا أثر يف تشكيل شخصيات األفراد . اآلخرون

 إضافة ملا ذكـر أن ) ٢٥ : ١٩٩٠ ( وأكد حسني وظائف اللغة يف حياة الناس

 اللغة وسيلة االتصال ، فكما عرفنا أن اإلنسان له عالقتان العالقة األفقيـة والعموديـة ،

 وخالقه ، والثانية هي العالقة املعاملية بني الناس كاملخلوق فاألوىل هي العالقة بني اإلنسان

 فاإلنسان يعيش يف اتمع ويتعاملون بينـهم وبعـضهم حيتـاجون إىل أن . االجتماعي

 يتشاركوا ويتعاونوا يف أمر من األمور الدنيوية ، فحينئذ تكون اللغة وسيلة يف أن ينقـل

. أحد أفكاره إىل اآلخرين



 لة للتنفيس عن اإلحساسات ، بأن يعرب اإلنسان ما يشعره يف واللغة أيضا وسي

 فالشعراء مثال هم يسهلون يف تعبري ما حدث يف يوميام وحيام إىل . حالة من األحوال

 كلمات وعبارات نفيسة ، فاللغة إذن تستعمل أيضا يف تدليل وتعبري شعورنا من األفـراح

ـا يـشعره إذا أصاب األحد شيء من األفراح . واألحزان  واألحزان فيمكن له أن يعرب م

 . بالكلمات واجلمل حىت يعرف غريهم بأنه يشعر باألفراح أو األحزان

 وأما اللغة كوسيلة للتسلية ، فهي كثري منا عندما نتعاشــر يف أن نتالعـب

 قد يتالعب اإلنسان نيابة عن شغوله و أعماله باستعمال . بأصواتنا قصد التلذذ والسرور

 فمن عاداتنا أن نعرب ما نـشعر مبـا . فنجد هناك اللغة كوسيلة التسلية يف حياتنا اللغة ،

 فالناس يستعملون اللغة . أصابنا من األمور واحلوادث اليومية ، من املسرورات واحملزنات

 خللق احلاالت املسرورية ، فاللغة آلة للتسلية أثناء أعمال الناس اليومية وآلة تكسري حاالت

 . مفرحة مملة فتصبح

 مث اللغة آلة تساعد للفكر ، فاللغة وال شك أا طريقة تسهل الفكر ومع ذلك

 فاإلنسان كمخلوق اجتماعي له عالقة عمودية . يكون الفكر يؤثر يف منو اللغة وتطورها

فهم يتعاشرون ويتعاملون فيما بينهم وطبعا هذه املعاشرة واملعاملة حتتـاج إىل . بني الناس



 وكذلك املساعدة واملشاركة فإما من طبيعية اإلنسان حول حياتـه . كاملة املواصلة وامل

 فبدون اللغة تتوقف املشاركة واملساعدة مع أنه ليس هناك قـدرة واسـتطاعة . اليومي

 . لإلنسان يف أن يعيش منفردا يف هذه الدنيا وخاصة يف هذا العصر املتطور واملتقدم

 ان ألنه صفة أساسـية ألي متجمـع فالتواصل اللغوي هو أساس لتقدم اإلنس

 فاإلنسان جيب معاشرة اجلوار خربام وأفكارهم وجيب أيضا أن يكون لديه شيء . بشري

 وضعف االتصال أو ختلفه يقـف . ما يشترك به مع اجلوار ، فاالتصال واجب يف احلني

 ا يف عدم القدرة إذن على فهم مـ . وراء معظم الشرور والكوارث اليت يعاين منها العامل

 . عقل اجلوار يسبب يف الصراع معه بدال من الفهم املتبادل

 فوظيفة اللغة هي حتقيق االتصال بني املتكلمني بوسـيلة األصـوات تتـصور

 بالرموز ، فال فائدة لألصوات والكلمات والصيغ والتراكيب بدون مقدار مـا يتعـارف

 كوا معربة عن الـتفكري بـل فاللغة إذن مل تقتصر على . اتمع على أا رموز للداللة

 واألصوات اليت تتـضمن علـى ) . ٢٢ ص : ٢٠٠٠ قنييب ؛ ( كانت أداة منائه وارتقائه

 احلروف تفيد يف حتقيق االتصال ونقل األفكار من املتكلم إىل السامع إذا اتفـقها اتمع

ما مثـل فهناك أصوات متساوية بني القومني ولكنها خمتلفة يف املعىن هل . من حيث املعىن



 Philippe Le Corbeiler وهذا يوافق إىل ما ذهب فيليب لوكوربيية . جاوى وسوندا

 قنـييب ، ( حيث يرى أن اللغة هي نوع من الشفرة اليت تشري وترمز إىل شيء من األشياء

 ترشـد إىل (morse) وهو أيضا ميثل بنقطة أو شرطة معينة يف شـفرة ) . ٢٢ ، ٢٠٠٠

 . حرف معني

 ا ذكرنا سابقا فال شك يف أن اللغة هي وسيلة هامة بل أهم الوسائل بناء على م

 للناس يف جناح حيام اليومية ، فكل نفس يتعامل ويعاشر اآلخرين ، ويف احلني تكـون

 وبالنـسبة . اللغة آلة ليتفامهوا بينهم ويأخذوا املعلومات حوهلم للعمل والتقرير يف األفعال

 مستقلة ختتلف بني اللغات يف العامل ، فمثل اللغة العربية إىل لغة ما فهناك أمهية وخصائص

 . فإن هناك أمهية وخصائص تتميز من لغات أخرى

 وإذا أضفنا إىل اللغة العربية فجميع الوظائف املذكورة جتري أيـضا يف اللغـة

 العربية ، إال أن العربية هلا خصائص حيث جيعلها اهللا لغة القرآن كدسـتور املـسلمني ،

 به ويتركز عليه املسلمون لالستطالع واالستقراء مضمون القـرآن وجيعلونـه فيتمسك

مرشدا وقائدا يف حيام اليومية ، وهذا هو ما يسمى بالعامل الديين ، يـؤثر ويـضيف



 فاملسلمون يف . وظائف اللغة العربية ال ميلكه سائر اللغات األخرى حىت تتميز العربية عنها

 للغة العربية اهتمامهم بعقيدم اإلسالمية مجيع أحناء العامل يهتمون با

 مكانة خاصة و مهمة وترجع أمهية اللغة العربيـة إىل للغة العربية إن فمن هنا ف

 : وهي األسباب

 إن اللغة العربية لغة القرآن فيحتاجها كل مسلم للقراءة والفهم إىل القرآن الذي يستمد . ١

 منه املسلم األوامر والنواهي واألحكام الشرعية

 إن اللغـة العربيـة لغـة الصالة فيؤديها املسلم باللغـة العربيـة ألـا يرتبــط . ٢

 بركن أساسي من أركان اإلسالم

 إن اللغة العربية لغة احلديث الشريف فكل مسلم يريد أن يقرأ األحاديث لالستيعاب . ٣

مكانة اقتصادية للعرب ، علم األصوات النطقي والعرب اآلن ينمو اقتصاديا بـشكل . ٤

 ع بفضل ما لديهم من ثروات نقطية ومعدنية سري

 عدد متكلمي اللغـة العربيـة ، فاللغـة العربيـة مـستخدمـة كلغــة أوىل يف . ٥

 اثنتني وعشـرون دولـة عربيـة وكلغـة ثانيـة يف كثري من الدول اإلسالميــة

) ٢٠ : ١٩٨٢ اخلويل ؛ (



 ية اللغة العربية ما قاله اجلمايل أنه قد أرجع عامل ) ٣٧ : ١٩٩٥ ( ونقل إمساعيل

 : ورقيها للعوامل وهي

 تدل اآليات القرآنية أن اهللا اختار العربية لتكون لغة القرآن،ولغة املسلمني مجيعا أيضا - ١

 . احتوائها على أصوات تدل على أعلى مراتب النشوء اللغوي عند اإلنسان - ٢

 . احتوائها على ألفاظ تعرب عن معاين الوجود من كل جوانبه - ٣

 . لى كلمات تدل على العواطف يتكون منها تراث مثني يف الشعر واألدب احتوائها ع - ٤

 احتوائها على ثروة عظمى من أمساء األشياء احملسوسة واألفعال املنوعة اليت جتابه املرء - ٥

 . يف حياته اليومية أو يف حبوثه العلمية

 واالبداع اللغة العربية لغة حية نامية يف وسعها أن تواكب التطور العاملي واالكتشاف - ٦

 فإن هناك الدوافع األساسية حيث حتول اللغة األجنبية خاصة حمال ال بد يف أن

 : ، وهي ) ١٠ : ٢٠٠٣ علي يونس وعبد الرؤوف ؛ ( يقتدر عليه اإلنسان

 أن تعلم اللغة األجنبية نوع من تكوين الرجل احملتضر واملثقف ، وهذا الدافع لتنمية - ١

. كرية ما ميكن أن يسمى باألرستقراطية الف



 ما حيدث يف الواليات املتحدة ، حيث توجد اللغات األجنبية متجاورة مع اللغـة - ٢

 فينبغي لنا أن . القومية أو مع اللغة الرمسية ، فنعمل على وحدة اللغة حلفظ اتمع

 . ننمي دوافع دراسة اللغات األجنبية جنبا إىل جنب مع اللغة القومية

 . لق وحدة عملية أو اجتماعية متجانسة أن تعلم اللغات األجنبية ضرورة خل - ٣

 حتتل التجارة دافعا أيضا يف تعلم اللغة األجنبية حيث تكون صفقات أفـضل مـع - ٤

 . أناس أخرين فتستخدم لغتهم

 احلاجة العلمية والفنية وهي بأن حيتاج العلماء والفنيون لإلطـالع علـى تقـدم - ٥

 . اآلخرين بقراءة االنتاج العلمي باللغة اليت كتب ا

 فهمنا مما سبق أن اللغة العربية هلا أمهية ماسة يف أن يتعلمها العرب و األجنبيون

دين اإلسـالم فيـدفع  حيث حتتل مكانا ال يبلغ سائر اللغات األخرى وهو عالقتها باـل

 املسلمني لتعلمها راجني أن يسهل هلم يف فهم شريعة دينهم اليت يتضمنها القرآن املكتوب

 الثعاليب يؤكد أمهية هذه اللغة وقوة مكاا عن سائر اللغات حيث قـال و . باللغة العربية

إن من أحب اهللا أحب رسوله املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ومن أحب الـنيب أحـب



 العرب ومن أحب العرب أحب اللغة اللغة العربية اليت ا نزل أفضل الكتب على أفـضل

 ) ٢ : ١٩٤٧ ( ليها وصرف مهته إليها العجم والعرب ومن أحب العربية عين ا وثابر ع

 أهداف تعليم اللغة العربية . ب

 من املستحسن تقدمي مفهوم تعليم اللغة العربية قبل البحث يف أهداف تعليم

ـّن " علما - يعلم - علم " ماْخوذة من " تعليم " فإن . اللغة العربية  معناها عرف و تيق

 تعليما أي تقدمي علم - يعلم - مثّ ضعف عن فعله فصار علّم ) ٥٧٦ : ١٩٩٧ مألوف ؛ (

درس من الدروس ىف أي أو التوجيه إىل أن يكون عاملا أو بعبارة أخرى تفهيم التالميذ أي 

 أن التعليم هو نقل , وهذا يناسب إىل ما قال الدكتور صاحل عبد العزيز . مادة من املواد

 ملتلقى الذي ليس له اال انتقبل املعلّم اإلجيايب اىل املتعلّم ا , املععلومات من املعلّم اىل املتعلّم

 ) . ٦ : ١٩٩٧ ( ما يلقيه املعلّم

 Douglas)أما دوجالس براون Brawn) يف كتابه الذي ترمجه الراجحي 

 مساعدة " فقدم عدة العبارات عن التعليم وهي أن التعليم ) ٢٥ : ١٩٩٤ ( وأمحد شعبان

 التوجيه يف دراسة " و أ " تقدمي معلومات " أو " شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما

بناء على احلدود اليت قدمها " . الدفع إىل الفهم واملعرفة " أو " التزويد باملعرفة " أو " شيء ما



 برون فال خالف يف أن ذكر يونس أن للتعليم عوامل ثالث هي املعلّم و املتعلّم و

 تعليم ، رغم أن هناك عنصرا ال خيلو خالل عملية ال ) ٧٨ : ١٩٨٧ ؛ ٣ يونس ( املعلومات

 إىل أن نظرية التعليم جيب أن Brown وأضاف . ، وهو الطريقة مع الوسائل التعليمية

 الطرق ] ٢ [ اخلربات اليت تغرس يف الفرد نزوعا إىل التعلني ؛ و ] ١ : [ حتدد اخلصائص اآلتية

 أكثر الوسائل فاعلية يف تقدمي املواد الدراسية ؛ ] ٣ [ اليت ينبغي أن تقدم ا املعرفة ؛ و

 . ) ٢٧ : ١٩٩٤ الراجحي وأمحد شعبان ؛ ( طبيعة الثواب والعقاب يف عملية التعليم ] ٤ [ و

 ] ٢ [ معاملة بني املعلم واملتعلم ؛ و ] ١ :[ فالتعليم إذن حيتوي على األمور وهي

 جيري التوجيه ] ٣ [ تتضمن املعاملة على التوجيه والتفهيم والتزويد من املعلم إىل املتعلم ؛ و

 جيري إلقاء مادة باستعمال طريقة مع ] ٤ [ ن املعارف واملعلومات ؛ و والتزويد بإلقاء مادة م

 فعلى األقل جيري عملية التعليم بوجود األمور . الوسائل تساعده سهولة التفهيم والتزويد

 . األربع املاضية ، أي نرى أن يف التعليم تظهر و تترابط تلك األمور

 من املعلم اىل اللغة العربية هو نقل املعلومات ومهارات اللغة العربية فتعليم

 فإضافة اللغة العربية إىل . املتعلّم بطريقة خمصوصة و حسنة و وسائل االيضاح املناسبة

 إضافة إىل ذلك . التعليم تشري إىل أن تتركز عملية التعليم باملواد اللغوية يف اللغة العربية

: الذي جيري يف إندونيسيا وهي مراحل تعليم اللغة العربية ) ٣ : ٢٠٠١ ( صور هداية اهللا



 مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم ألفاظ العبادات املفروضة واألدعية اليومية ] ١ [

 مرحلة تعليم الدين عن طريق شرح الكتب الدينية وترمجتها إىل ] ٢ [ وقراءة القرآن ، و

 تعمال طرق التعليم مرحلة ضة تعليم اللغة العربية حيث يتجدد اس ] ٣ [ اللغة احمللية ، و

 مرحلة املغامرة يف التوفيق بني الطرق التقليدية واحلديثة يف ] ٤ [ مثل الطريقة املباشرة ، و

 مرحلة النضج حيث تظهر النتائج الواضحة من التجارب ] ٥ [ تعليم اللغة العربية ، و

 يف إلقاء وهذه املراحل تصور لنا عالقة تعليم اللغة العربية بالطريقة املستخدمة . الطويلة

 . املواد الدراسية وتؤيدها كعنصر من عناصر التعليم

 وهناك املصطلح احلديث لعملية التعليم وهو املنهج ، فكمـا ذكـره حممـود

 أن املنهج مبفهومه احلديث يشمل مجيع أنواع النشاط واملواقف ) ٣٤ : ١٩٩٨ ( معروف

 وفـصل . درسة داخلها وخارجها التعليمية والتعلمية اليت مير ا التالميذ حتت إشراف امل

 حممود معروف عناصر املنهج األساسية تشكل كيانا عضويا متكامال وهـي األهـداف

 واملضامني أي املواد الدراسية والطرائق أي طرائق التدريس والتقومي أي االختبار لتقـدير

. مدى ما حتقق من األهداف املراد الوصول إليها يف كل فقرة من فقرات املنهج



 هداف مجع هدف وهو وجود عمل مرتب منظم قائم على استبصار واأل

 يفكر االنسان الذى . سابق للنهاية املسكنة ىف ظل ظروف و امكانيات موضوعية فصاحية

 يقوم بعمل ما ىف نتيجة عمله ويفكر بذكاء ىف خطوات هذا العمل و يربط ىف ضوء

 ق إدراكه لعالقتها و تسلسلها خرباته السابقة وما يقوم به من تعديل خلطوات العمل وف

 وعرف حممود معروف . فإن دافعه هلذا العمل يصح هدفا . على حنو يستبصر فيه سالمتها

 . معىن األهداف وهي الغايات اليت يراد الوصول إليه يف اية مرحلة ما ) ٣٤ : ١٩٩٨ (

 ن وذكر يف التربية والتعليم للجزء الثالث أن الغرض لتعليم اللغة العربية نوعا

 التهذييب ، فاألول هو تعليم التالميذ التكلم بلغة صحيحة بعيدة عن ) ٢ ( العملي و ) ١ (

 وأما الغرض الثاين وهو التهذييب فيقف التالميذ . اخلطأ والكتابة الراكبة واألسلوب املتني

 على احلالة االجتماعية ألهل اللغة وعلى طبيعة البالد اليت يعيشون فيها ، ويعرف التالميذ

 ارات آداب اللغة وتنمي ملكة املالحظة وتريب قوة اإلدراك ملا تستلزمه من املقارنة مث خمت

 ) . ٤٦ : ١٩٨٦ يونس ؛ ( احلكم بالتشابه أو التضاد وتريب قوة االستدالل والتعليل

 أن تعليم اللغة العربية ) ١٩٠ : ١٩٩٥ ( وهناك األهداف أيضا لتيار يوسف

 : بالنسبة لإلندونسيني يهدف إىل

هم التالميذ القرآن واحلديث كمصادر أحكام اإلسالم وتعاليمه ، ليف - ١



 ليفهم التالميذ الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية ، - ٢

 ليكون التالميذ ماهرين يف التكلم واإلنشاء  ، - ٣

 تكون هذه اللغة مساعدة يف علوم أخرى ، - ٤

 . ليخلق أهل اللغة العاملني - ٥

 فهي ) ٢١ : ١٩٩٠ ( حممود يونس إمجاليا كما قال اللغة العربية تعليم أما

 : ليكون التالميذ

 . يفهموا قراءم حني قيامهم باالصالة - ١

 . ما قرءوا من القرأن ويستطيعون أن يستخرجوا منه املعلومات املضمونة يفهموا - ٢

 . اللغة العربية يستطيعوا قراءة الكتب املكتوبة ب - ٣

 . لغة العربية ال ميهروا ىف الكالم ب - ٤

 هكذا أهداف تعليم اللغة الربية عند اإلندونيسيني و يكمل هذه األهداف ما

 نقله الكاتب أهداف تعليم اللغة العربية من آراء غري اإلندونيسيني ، ومنها ما كتبه إمساعيل

 حيث يرى أن أهداف تعليم اللغة ) ٤٩ : ١٩٩٥ ( يف كتابه طرق تدريس اللغة العربية

 : فاألهداف العامة هي . سم إىل نوعني األهداف العامة واخلاصة العربية تنق

. غرس حمبة اللغة العربية يف نفوس التالميذ - ١



 . االعتزاز باللغة العربية والوالء التام هلا باعتبارها لغة القرآن - ٢

 . االعتزاز باألجماد العربية واإلسالمية - ٣

 . لغة العربية الفصحى اكتساب املعارف واملعلومات يف مجيع مواد اجلراسة بال - ٤

 . العمل على تضييق اهلوة بني اللهجات العامية والعربية الفصحى - ٥

 . العمل على الربط بني احلضارة العربية واإلسالمية واحلضارات العاملية - ٦

 . تنمية جوانب التذوق اللغوي لدى التالميذ - ٧

 . تنمية قدرات التالميذ العقلية من حيث استخدام األسلوب العلمي - ٨

 . التالميذ على تنظيم األفكار وتسلسلها تدريب - ٩

 . تدريب التالميذ على تصحيح األخطاء اللغوية قراءة وكتابة - ١٠

 . تنمية القدرة على االستماع اجليد - ١١

 . تنمية الثروة اللغوية واللفظية لدى التالميذ - ١٢

 . العمل على خدمة اتمع العريب املسلم - ١٣

 . العدالة اإلسالمية التشبع باملبادئ االجتماعية والروحية ومبادئ - ١٤

 . تنمية حب العمل وخدمة البيئة واحترام متطلباا واإلميان بقيمة هذا العمل - ١٥



 تنمية القدرة على تقليد غطاء عظماء اإلسالم والعروبة والتشبه م واختاذهم قدوة - ١٦

 . يف القول والعمل

 رحلية ، وإذا اطلعنا إىل املناهج التربوية يف البالد العربية فإن هناك أهدافا م

 : وهي متثل احلد األدىن الذي ينبغي الوصول إليه ومنها يراد حتقيق األهداف األتية

 اكتساب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى - ١

 اكتساب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتة - ٢

 اكتساب القدرة على القراءة اجلهرية السليمة - ٣

 اكتساب القدرة على الكتابة السليمة - ٤

 التزويد باملهارات اللغوية واخلربات احلياتية - ٥

 التدرب على تذوق النصوص األدبية - ٦

 تنمية امليل إىل املطالعة - ٧

 ) ٣٤ : ١٩٩٨ معروف ؛ ( تكوين الدافع للبحث والتدريب على استخدام املعاجم - ٨

 ويدبر إمساعيل هذه األهداف العامة بتفصيل أهداف تعليم اللغة العربية إىل

 : األهداف اخلاصة وهي

. إكساب التالميذ القدرة على استعمال اللغة العربية صحيحا نطقا وقراءة وكتابة - ١



 . تعويد التالميذ على فهم املادة املقروءة والتعبري عنها بلغتهم اخلاصة - ٢

 . تشجيع  التالميذ على التعبري عن أحاسيسهم ومشاعرهم بكل حرية وبلغة سليمة - ٣

 . نمي مداركهم وتغذى عقوهلم تشجيعهم على القراءات اخلارجية اليت ت - ٤

 . تكوين عادات قرائية صحيحة لدى التالميذ وتدريبهم على مهارا اخلتلفة - ٥

 . تنمية الذوق اجلمايل لدى التالميذ واألحساس بأنواع التعبريات األدبية - ٦

 . تدريب التالميذ على استخدام أساليب احلكم واملوازنة والنقد ملا يقرأون - ٧

 . ومهارام اخلطية واإلمالئية تنمية قدرات التالميذ - ٨

 . تدريب التالميذ على استخدام القواعد اللغوية أثناء القراءة والكتابة والتعبري - ٩

 تشجيع التالميذ على االختيار املفيد من القراءات وارتياد املكتبات واالنتـساب إىل - ١٠

 . إحدى األنشطة املدرسية

 . الكرمي ولغة تعاليم اإلسالم تنبيه التالميذ بأن اللغة العربية هي لغة القرآن - ١١

 العمل على تنمية قدرات التالميذ على فهم النصوص األدبية والقرائيـة واإلملـام - ١٢

 ) . ٥٢ : ١٩٩٥ ( باألفكار النصوصية

 إذا نظرنا إىل ما مضى فنرى أن معظم األهداف يسند إىل مكانة اللغة العربية

ففي القرن السابع . أيضا عند املسلمني والعرب ، مع أن هذه اللغة احتاجها غريهم



 امليالدي وجدت الرغبة يف تعلم اللغة العربية من غري العرب حيث يعتقدون اإلسالم

 كالدين اجلديد ، بل يعقب جناح نشر اإلسالم يف العامل حىت تكون اجلزيرة العربية مركز

 هذه النشاط الديين والعلمي الذي جذب كثريا من األجانب أي غري العرب والدارسني إىل

 . املنطقـة وبأسباب خمتلفة مثل االقتصاد والسياسة والثقافة واالجتماع

 : أن هؤالء األجانب يتركبون من ) ٢٥ : ١٩٧٨ ( وذكر فتحي علي نونس

 املسلمني غري العرب الذين يرغبون يف تعلم اإلسالم من مصادره األصلية - ١

 واجلامعات املبعوثني الذين يرغبون يف الدراسة يف املدارس واملعاهد - ٢

 األجانب الذين يرغبون يف االتصال بالعرب يف الشؤون مثل االقتصادية وغريها - ٣

 العلماء األجانب الذين يودون أن يقرءوا العلوم العربية والثقافة - ٤

 أن رغبة األجانب يف تعلم ) ٣٠ : ١٩٧٨ ( من هنا عرض فتحي علي يونس

 أن اللغة العربية تعترب إحدى اللغات السبع اللغة العربية ال ختلو عن العاملني اآلتيني ، األول

 العظمى يف العامل ، والثاين فإن هناك أمهية متزايدة لألمة العربية منذ ظهر ما يسمى

 وسوف يأتى بياا تفصيلها حسب اللغة العربية تعليم هكذا أهداف " . بالقومية العربية "

. التالية اللغة العربية تعليم مواد



 العربية طرق تدريس اللغة . ج

 هناك ثالثة عناصر يترابط بعضها ببعض تعقب الكالم يف طريقة التدريس ،  بل

 فـرأى . األكثرون يتداخلون وخيلطون فيما بينها ، وهي املدخل والطريقة واألسـلوب

 : أنطاين

Method  is  an  overall  plan  for  orderly  presentation  of  language material, 
no part of which contradicts and all of which  is based upon the selected 
approach.  An  approach  is  axiomatic,  method  is  procedural. 
(Anthony;1965:93) 

 فهذه املصطلحات الثالث هلا عالقة عمودية ، فاألسلوب هو التفصيل والشرح من الطريقة

 ملدخل شيء بديهي يتـبىن علـى وكذلك الطريقة هي التفصيل والشرح من املدخل ، فا

 الرأي الفلسفي واليقني ، فاملدخل جمموعة من االقتراضات املتعلق بعضها ببعض عالقات

 هـو االقتـراض مـن " اللغة ما مسعنا وقلنا والكتابة ترمجة من األصوات " فمثل . متبادلة

 . املدخل السمعية الشفوية

 . املادة مبنية على املـدخل وأما الطريقة فهي التخطيط الشامل واملتعلق بتقدمي

 هذه اخلطة ال ميكن و . الطريقة عبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم عرض املادة اللغوية

axiomatic وإذا كان املدخل هـو . أن تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه



 املدخل شيء مبدئي، والطريقة شـيء . proseduralفالطريقة هي التخطيط واخلطوات

 فاملدخل السفوية الشفوية . فمن احملتمل أن يتكون املدخل الواحد من عدة طرق . إجرائي

 . رمبا يتكون من الطريقة املباشرة  والطريقة السمعية البصرية

 وأما األسلوب فهو عمليات املدرس التطبيقية يف الفصل أثناء التدريس أو مـا

 التدابري واخلطـوات والوسـائل ، وهي حتتوي على اخلطط و (strategi) يقال ستراجتي

 وجيـب . تعملها املدرس يف حجرة الدراسة وتستخدم لتحقيق اهلدف من عملية التدريس

 (Sumardi ; 1975 : 13)أن يكون األسلوب مطابقا للطريقة وال جيوز أن خيالف املدخل

 . ال ميكن أن تتعارض مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منـه الطريقة وكذلك .

 مكن أن جند ت ففي املدخل الواحد ي . شيء مبدئي، والطريقة شيء إجرائي املدخل

 وهذه العمليات أي األساليب تتعلق بشخصية املدرس وقدرته وعنايته . أكثر من طريقة

 وإذا وجد املدرس متعلما ال يستطيع أن ينطق بصوت حرف مثال . عند التعليم يف الفصل

 . ة حىت يسهل علـى املـتعلم أن ينطـق بـه فاملدرس يدربه بأنواع العمليات التدريبي

وباالختصار أن املدخل هو اإلطار العام للطريقة ، والطريقة هي اإلطار العام لألسلوب ،



 واألسلوب هو الصورة اإلجرائية للطريقة أو يقال أن األسلوب هو تنفيذ الطريقـة الـيت

 ) . ٤٣ : ١٩٨٥ كامل النتقة ؛ ( تتطابق بدورها مع املدخل

 : ١٩٨١ فورباواجا؛ ( هنا هو الطريقة وهي الكيفية لفعل ما من األفعال والبحث

 وقال أمحد بامحيد أن الطريقة يف التعليم هي اخلطة املشروعة اليت يضعها املدرس ) . ١٩٨

 و رأى كاسبواله أن طريقة تعليم ) . ٢ : ١٩٩٦ ( يف نفسه ويعمل لتنفيذها يف التدريس

 واد اللغوية ترتيبا منظما ال معارضة بني فروعه اللغة هي التحطيط اجلامعي لتقدمي امل

 وقال عبد القادر أن طريقة ) . ٢٢ : ١٩٩٣ ( وإسنادا على املقاربة املستخدمة املواقفة

 التدريس هي األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول

 فطريقة التعليم ) . ٦ : ١٩٧٩ ( املعارف إىل تالميذه بأي السبيل وأقل الوقت والنفقات

 إذن السبيل يعمل به املدرس يف إلقاء مادة الدرس مساعدة له وللطالب يف فهمها ،

 وهلا أثر كبري ىف جناح . تكون الطريقة عاملة هامة من عوامل تدريس اللغة العربية وحينئذ

 - بري إىل حد ك - إن جناح عملية التعليم يرتبط : تدريسها حيث قال عبد العليم إبراهيم

 ريا من فساد املنهج وضعف التلميذ ث بنجاح الطريقة فتستطيع الطريقة السديدة أن تعاجل ك

. ) ٣١ ؛ ١٩٨٧ ( وصعب الكتاب املدرسى وغريها من املشكالت التعليمية



 والبحث يف الطريقة ال خيلو أن لكل شيء أساس لنجاح استعماله يف العمليات

 : هناك أسس جناح الطريقة وهي أن ) ٨ : ١٩٧٩ ( وذكر عبد القادر أمحد .

 . أن تكون موافقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقلي - ١

 أن تراعي بعض القواعد العامة يف استعمال الطريقة مثل التدرج من السهل إىل - ٢

 . الصعب ، ومن البسيط إىل املركب وغريمها

 أن تكون هناك الفروق الفردية بني التالميذ - ٣

 إجيابيا طوال مراحل الدرس أن يكون موقف التلميذ - ٤

 أن تنمي التطلع لدى التلميذ،واثارة اهتمامه وبواعثه ونزعته إىل االكتشاف واالبتكار - ٥

 أن يكون التعلم كاللعب متسما باملتعة والعمل متسما باملنفعة - ٦

 أن تنمي االجتاهات السليمة، واألساليب الدميقراطية يف التعاون واملشاركة يف الرأي - ٧

 ريقة من قوانني التعلم ، مثل قانون األثر أو النتيجة وقانون التدريب أن تستفيد الط - ٨

 وقانون االستعداد

 هكذا شرح موجز يتعلق بطريقة التدريس وسوف تتضح أنواع طرق تدريس

: اللغة العربية وبياا فيما يلي



 ريقة القواعد والترمجة ط - ١

 ) ٢٠ : ١٩٨٢ اخلويل ؛ ( تسمى أيضا الطريقة القدمية والطريقة التقليدية و

 تتركز هذه الطريقة على املهارتني ، مهارة القراءة . وكذلك طريقة النحو والترمجة

 ودف هذه الطريقة إىل أن خترج الطالب ذوى ثقافة عالية وقدرات عقلية . والكتابة

 نظرا إىل اسم هذه الطريقة فإا تتركز يف حفظ وفهم قواعد اللغة بناء على أن . كبرية

 هو درس قواعدها ألا جزء مهم بل - يف رأي هذه الطريقة – لغة األجنبية هدف تعلم ال

 يتحقق هذا اهلدف عن طريق البدء بتعليم القواعد . أهم األجزاء يف درس اللغة األجنبية

 النحوية بواسطة اللغة األم من خالل أمثلة خمتارة ويتبع يف ذلك أسلوب ترمجة اجلمل

 . للغة األجنبية والعبارات من اللغة األم إىل ا

 فاألنشطة اللغوية خالل هذه الطريقة هي قواعد اللغة وحفظ تصريفات أفعاهلا

 والعناية باهلجاء واإلمالء والترمجة الدقيقة للنص األجنيب باللغة القومية ، ويطلب من

 الطالب قراءة النص قراءة صامتة مث يشرح بعض النقط النحوية أو الصرفية غري أن املدرس

 وقد يقوم التدريس يف هذه الطريقة بتكلف أحد . بقراءة جهرية جزءا من القطعة قد يقوم

. الطالب أن يقرأ جزءا من القطعة ويترمجه أو يأمرهم بقراءة صامتة



 ويكون هدف هذه الطريقة هو أن تعرف كل شيء عن الشيء دون اإلملام

 هي و مالمح ، وهلا ) ٦ : ١٩٩٠ دار عامل الكتب ؛ ( بالشيء ذاتـه

 . تم مبهارات القراءة والكتابـة والترمجـة - ١

 . تستخدم اللغـة األم للمتعلم كوسيلـة رئيسيـة لتعليم اللغـة املنشودة - ٢

 . تم بأحكام النحو كوسيلـة لتعليم اللغـة األجنبيـة - ٣

 . كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقـة إىل التحليل النحوي يف اجلملـة - ٤

 : ذه الطـريقـة هي وعدة انتقادات هل

 . مل هذه الطريقـة مهارة الكالم اليت ينبغي عدم إمهاهلا - ١

 . تكثر هذه الطريقـة من استخدام اللغـة األم - ٢

تم هذه الطريقـة بالتعليم عن اللغـة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم اللغــة - ٣

 ) . ٢١ : ١٩٨٢ اخلويل ؛ ( ذاا

 أن هذه الطريقة ) ١٠١ : ١٩٩٤ : ترمجة ( Brownوأضاف دوجالس براون

 : ختتص بأشياء تالية

 . تقدم الدروس باللغة األم مع استعمال قليل للغة اهلدف - ١

. تعلم املفردات يف قوائم من كلمات معزولة - ٢



 . شروح مستفيضة ملشكالت النحو املعقدة - ٣

 . يقدم النحو قواعد تنظيم الكلمات ويركز التدريس على صيغ الكلمات وتصريفها - ٤

 . ءة نصوص كالسيكية صعبة يف مرحلة مبكرة جدا قرا - ٥

 . ال يوجه اهتمام إىل حمتوى النصوص وإمنا تعاجل تدريبات على التحليل النحوي - ٦

 . تتكون التدريبات الوحيدة من ترمجة مجل غري مترابط من اللغة اهلدف إىل األم - ٧

 . ال يواجه اهتمام إىل النطق - ٨

 يقة و عيوا ، فقدم أن حماسن هذه الطر ) ١ : ١٩٩٠ ( استخلص ثوري

 عليم الطالب القراءة الدقيقة للنصوص ، و أن يفهم مايقرأ فهما تاما  ، ت : حماسنها هي

 لطالب عددا من مفردات اللغة ا عطاء إ يعرف الطالب بقواعد النحو والصرف ، و و

 . احلديثة ويعرف داللتها واحلقيقة واازى

 هارتى الكتابة والقراءة واإلهتمام ركزت هذه الطريقة على م : أماعيوا فهى و

 الكبري بالترمجة ويعود الطالب أن يفكر باللغة األم، وطريقة التعليم تتم بصورة واعية

 فالكتابة والقراءة يفعلهما الطالب عند التدريس ذه الطريقة و يهمل املهارتني . دقيقة

 يسبب - ناحية أخرى واإلمهال يف – وهذا التركيز . األخرين ومها االستماع والكالم

إىل عدم االهتمام يف االستماع والكالم كمهاريت اللغة



 فعدم هذا االهتمام من عيوب هذه الطريقة أيضا ألن هذا اإلمهال يسبب ضعف

 النطق السليم ولغة احلديث العادي الضروري للتفاهم بني الناس  ويسبب أيضا عدم

 خدام اللغة استخداما وظيفيا له معىن يف االهتمام بتدريب الطالب على التعبري احلر واست

 فمنهج اللغة إذن حيتوي على كتاب . مواقف تستدعى هذا االستخدام بطريقة طبيعية

 وهناك كتاب أخر يتضمن على القراءة فيه مقتطفات . يضم كل القواعد النجية والصرفية

 . صرفية من عيون األدب مع أسئلة حول االشتقاق واستخدام املوضوعات النحوية وال

 طريقة القراءة - ٢

 القراء أكثر اهتماما ىف هذه الطريقة غري أن هناك مهارة االستماع ة كانت مهار

 ودف هذه الطريقة إىل تكوين القدرة على قراءة الّلغة اجلديدة سهولة واالستماع . أيضا

 باملقروء بغاية أن يؤدى ذلك إىل إنتاج مجل صحيحة عند الكتابة وإجادة النطق عند

 ومهارة القراءة إذن تصبح . فاملدرس يكلف الطالب بقراءة جهرية أم صامتة . الم الك

 هدفا أساسيا يف هذه الطريقة مع أن هناك مهارة أخرى ال بد أن يتولـها الطالب عند

 . درس اللغة األجنبية مثل االستماع والكالم والكتابة

 ا مل يتمكن من إجياد إتقان مهارة القراءة ها هو ما يهدف من هذه الطريقة ، فإذ

املهارات األربع فترى هذه الطريقة أنه من املمكن أن حيقق باهلدف العملي الوحيد الذي



 يستطيع املدرس أن حيققه يف فترة قصرية ، ومن ناحية الطالب أم يسهلون يف أن

 فهذه الطريقة تعني الطالب كثريا على القراءة . يتابعـوه بعد أن تنتهي الدراسة للغة

 . لسليمة بفهم كامل حملتوى املقروؤ والغاية اليت يريدها الكاتب ا

 وإذا تكلمنا هذه الطريقة فإا تتعلق باسم املريب اإلجنليزي مايكل ويست

Michael West عبد ( الذي استطاع أن يستخلص مادة علمية لتعلم اللغة اإلجنليزية 

 أسس علمية ، وهي حيث صنـف ويست كتبا مبنية على ) ٤٤ : ١٩٨١ ايد ؛

 االعتماد على قوائم املفردات اليت تبين أكثر الكلمات استعماال والكلمات األقل استعماال

 ورأى يف أن القراءة الصامتة أهم من القراءة اجلهرية فدعا إىل أن يقوم املدرس بنطق .

 ة من املفردات اجلديدة مث يقرأ الطالب فقرة بقراءة صامتة للجواب عن األسئلة الوارد

 مث يقرأ املدرس للمرة األخرى . وهذا للتأكيد أم فامهون ما قرؤوا . النص املقروؤ

 . بصوت عال ويتابعه الطالب بقراءة جهرية

 ١٩٩٠ ( رغم أن هناك نقصانات فإن هلذه الطريقة حماسن ، وذكرها ثوري و

 الب فرصة ظام القراءة املوسعة يعطى الط ن راءة ، و ق فع الطالب ىف قدرة ال ر : هي ) ٣ :

 يادة الطالب إىل مزيد من اإلطالع ىف حضارة وثقافة أهل اللغة ق للتحصيل بأنفسهم ، و

. اجلديدة



 إذا مل يلق الطالب توجيها : أما عيوب طريقة القراءة فيفصل ثوري فيما يلي و

 فإم يهتمون بالكم دون الكيف ، وضعف الطالب ىف مهارات استيعاب املسموع

 لغة اجلديدة ، ومهارة القراءة وحدها التكفى إلجادة االتصال و املناقشة التكلم بال ومهارة

 . ىف موضوعات خمتلفة

 فهذه الطريقة إذن مل جوانب شفهية يف تعلم اللغة األجنبية مثل احملادثة

 فمن املعروف أن احلاجة يف . والتعبري احلر إال أن هناك تدريب النطق عند القراءة اجلهرية

 يست يف فهم معاين النصوص املكتوبة فحسب وهذه الطريقة ال تعد فرصة تعلم اللغة ل

 لتنمية القدرة اللغوية األخرى ، وحينئذ تكون الطريقة مناسبة وسيلة لفن من فنون اللغة

 فإذا أردنا أن يكون تعليمنا ناجحا يف مجيع املهارات فال يكفي باستعمال . من املهارات

 . هذه الطريقة فقط

 : ذه الطريقة إذن هي وأهم مالمح ه

 تبدأ الطريقة بتدريب الطالب على بعض املهارات الصوتية باستماع اجلمل والنطق - ١

 مث القراءة على النص ويعمل املدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة - ٢

مث يقرأ الطالب  قراءة جهرية متبوعة بأسئلة - ٣



 وىل جتري يف الفصل بالتعمق يف تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل مكثفة وموسعة ، فاأل - ٤

 وأما املوسعة فتجري خارج الفصل حيث يواجه املدرس . الثروة اللفظية والقواعد

 ) ١٣٧ : ١٩٨٩ طعيمة ؛ . ( الطالب بالتراث العريب والثقافة العربية

 طريقة املباشرة - ٣

 هى جترى باستعمال املدرس اللغة األجنبية مباشرة حني تدريسه وال يستعمل و

 ب ال الط ومن مثّ دف هذه الطريقة إىل إكساب . ال عند مارأى ذلك ضروريا إ األم اللغة

 وال بد من مدخل . القدرة على التفكري باللغة الىت يتعلّمها ىف احملادثة والقراءة والكتابة

 شفهى ىف تعليم مجيع املهارات لشرح املفردات باإلحياء والصور واألفعال واحلركات ىف

 فل بد للمدرس من أن يستخدم اللغة األجنبية بطالقة . يتعلّمها الطالب ضوء املفردات الىت

 فالطالقة والكفاءة الكاملتان عاملتان تؤثران كثريا يف جناح . وكفاءة كاملتني يف تدريسه

 استعمال هذه الطريقة ، ومها أيضا تساعدان الطالب يف أخذ املعلومات من ناحية

 . ائعة املفردات واالصطالحات والقواعد الش

 قال كامل الناقة أن الطريقة املباشرة تتبىن على عدة الطرق وهي الطريقة النفسية

فاألوىل طريقة ) . ٧٤ : ١٩٨٥ ( أو السيكولوجية والطريقة الصوتية والطريقة الطبيعية



 تقوم على تعليم املفردات يف احلياة اليومية ، تعلم هذه الطريقة املتعلمني املواقف

 . طلحات اليومية لتساعدهم يف استعمال اللغة كآلة االتصال فيما بينهم والتعبريات واملص

 وتقصد بالطريقة الصوتية هي التركيز على املمارسة الشفهية تبدأ بدراسة اجلهاز

 فاستفادت الطريقة املباشرة منها حيث يبدأ تعليم . الصويت وطريقة إخراج األصوات

 وأما الطريقة . يدرس التالميذ النظام الصويت اللغة يف الطريقة املباشرة بفترة افتتاحية

 الطبيعية فهي عدم استخدام اللغة األم يف حجرة الدراسة ، فعملية التعليم والتعلم جتري

 باللغة األجنبية حيث تؤكد هذه الطريقة أن الفرد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس

 . الطريقة اليت يتعلم ا الطفل لغته الوطنية

 ملنا هذه الطريقة فإا تستهدف أن يصل الطالب إىل التفكري باللغة وإذا تأ

 فتجري هذه . األجنبية يف أقصر وقت بدون حاجة إىل الترمجة من اللغة األم أو إليه

 الطريقة بتحدث املدرس اللغة األجنبية منذ أول حلظة حبيث يربط بني الرمز اللغوي

 ويركز أيضا املدرس على تدريب الطالب . وحمتواه مباشرة دون وسيلة من اللغة األم

 . على نطق اللغة األجنبية واستخدامها

 : ١٩٨٩ ( ومما سبق ميكن أن نقدم أهم مالمح هذه الطريقة كما قاله طعيمة

: فيما يلي ) ١٢٩



 اهلدف األساسي هنا تنمية قدرة التالميذ على أن يفكروا بالعربية وليس بلغته األوىل ، - ١

 . العربية من خالل العربية ذاا دون أية لغة وسيطة جيري تعليم اللغة

 استخدام العربية يف احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول الستخدام اللغة يف اتمع ، - ٢

 . فالترمجة من وإىل العربية أمر ترفضه هذه الطريقة

 . يتعرض الدارس يف البدايات املواقف يستمع فيها إىل محل كاملة ذات معىن واضح - ٣

 . النحو وسيلة لتنظيم التعبري وضبطه - ٤

 . ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية - ٥

 . تنمية املهارات العقلية من أمور ال تشغل أصحاب هذه الطريقة - ٦

 تم هذه الطريقة بنطق األصوات واكتساب مهارة الكالم بأكثر من اجلوانب اللغوية - ٧

 . األخرى ، فمعظم الوقت لتدريبات لغوية

 : الطريقة إذن بأشياء تالية ختص هذه ت ف

 عدة كلمات توضع حسب سياقها وعبارات تستعمل كثريا تتكون مادة الدرس من - ١

 . ىف حياة التالميذ اليومية

 يطابق التالميذ عرضا أثناء درس احملادثة أو املطالعة ويكون هذا الدرس شفهيا وال - ٢

جيب على التالميذ أن حيفظوا القواعد



 االستماع واحملاكات يقصد ما الوصول إىل مهارة لغوية كثرت ىف الدرس مترينات - ٣

 . عملية التعليم حتدث كثريا ىف الفصل؛ يبدأ املدرس ىف تدريس املطالعة شفهيا - ٤

 ) ١٧ : ١٩٩٢ فوروايت ؛ (

 تبعث احلماس والنشاط ، : فاستعمال هذه الطريقة تؤدي إىل فوائد وهى

 د فرصة الستماع اللغة خارج وتساعد الطالب على اخلالص من اخلوف ،والدارس جي

 قد يكسب الطالب عدم الدقة يف : رغم أن هناك عيوب هلذه الطريقة وهي . الفصل

 التعبري ، والتعلم بالطريقة الطبيعية غري واقع ألن الظروف ليست واحدة ، وتتطلب هذه

 ) . ٤ : ١٩٩٠ ثوري ؛ ( الطريقة جمهودا كبريا من املعلم ومتكنا من اللغة

 عية الشفوية طريقة السم - ٤

 وتسمى ىف . ا انت هذه الطريقة ختالف للطريقة التقليدية والطريقة املباشرة مع ك

 أول ماظهرت أسلوب اجليش ألا استخدمت أول مااستخدمت ىف تعليم العسكرين

 اخلويل ( األمركيني اللغات األجنبية الرساهلم ىف مهمات خارج بالدهم يعد احلرب العاملية

 إىل تعليم املهارات اللغوية ذا ة الطريقة السمعية والشفوي دف ) . ٢٣ : ١٩٨٢ ؛

الترتيب االستماع والكالم والقراءة والكتابة وأيضا إىل تطوير فهم الطالب الستيعاب



 وهذه الطريقة إذن تم أوال مبهارة . حضارة أمة غري أمته من خالل دراسة لغتها

 األجنبية مبوجب تسلسل معني هو االستماع نظرا إىل أنه جيب أن يسري تعليم اللغة

 استماع مث كالم مث قراءة مث كتابة مبعىن أن املتعلم يستمع مرة أوال مث يقول ما استمع إليه

 . مث يقرأ ماقال مث يكتب ماقرأ

 : ومن مالمح هذه الطريقة

 اهلدف األساسي يف تعليم اللغة العربية عند هذه الطريقة هو متكني غري الناطقني - ١

 . االتصال الفعال بالناطقني ا بالعربية من

 يدرس املعلم املهارات اللغوية حسب الترتيب الطبيعي الكتساب األفراد هلا من - ٢

 . االستماع مث الكالم مث القراءة مث الكتابة

 تتبىن هذه الطريقة على نظرة األنتروبولوجيني للثقافة حيث يصبح تدريس األمناط - ٣

 ) . ١٣٤ : ١٩٨٩ طعيمة ؛ ( ل تدريس اللغة ذاا الثقافية العربية أمرا الزما من خال

 : فإدا نظرنا إىل هذه الطريقة أا تتبىن على أمور آتية

 أن اللغة حديث وليست كتابة - ١

 أن اللغة جمموعة منظمة من العادات - ٢

أن ما جيب أن يعلم هو اللغة وليس ما حول اللغة - ٣



 أن يتحدثوا به أن اللغة هي ما يتحدث ا أصحابه بالفعل وليس ما ينبغي - ٤

 ) ٨٩ : ١٩٨٥ كامل الناقة ؛ ( أن اللغات ختتلف عن بعضها البعض - ٥

 حيقق الطالب جناحا ىف فهم : هلذه الطريقة حماسن وعيوب ، وحماسنها هى و

 املسموع والطالقة ىف احلديث ، ويتعود الطالب على استخدام اللغة اجلديدة وعلى تطبيق

 الفعلية ىف حجرة الدراسة ، والترديد اجلماعى مايتعلّم ، وتساعد الطالب على املشاركة

 . يساعد على إبعاد اخلوف واخلجل

 اهتمت هذه الطريقة حباسة السمع وأمهلت احلواس األخرى ، : أماعيوا فهى

 وإم يرددون من غريأن يدركوا املعىن جيعلهم يستعملونه ىف مواقف غري الىت أعدت ،

 على النواحى ؛ امهلت النواحى الذهنية وركزت وإجراءة احلفظ تؤدى إىل امللل والسأمة

 ) . ٦ : ١٩٩٠ ثوري ؛ ( العالية

 طريقة املدخل االتصايل - ٥

 . تتبىن هذه الطريقة على أساس أن اللغة هي لالتصال يف فهم اللغة وإنتاجها

 فإن اللغة تتركب ليست من قواعد ومفرداا فحسب ، وإمنا تدور فيها عوامل نفسية

 فاللغة ال تكتفي بقواعدها وال مبفرداا وال . على معىن مراد كامل واجتماعية للحصول

فإنتاج اللغة وفهمها ال تتعلق بالتمسك . بصحة األصوات اخلارجة من اللسان فحسب



 فإذا تكلم املرؤ فإنه يتأثر مبواقف وأحوال تدور حوله إىل . على القواعد واملفردات فقط

 . ىل العامل النفسي واالجتماعي حىت خترج اللغة والفهم فيه حيتاج إ . أن تنتج اللغة

 Dell م حيث قدمها ديلل هيمس ١٩٧٠ تبدو هذه الطريقة بداية سنة

Hymes تعليقا ملا قدمه جومسكي Chomsky من كفاءة اللغة (Language 

Competence) . فاألول يتبىن على علم اللغة االجتماعي والثاين على علم اللغة النفسي . 

 سكي أن اللغة تتعلق باهليكل الداخلي واخلارجي ، فالداخلي متعلق بكفاءة ذهب جوم

 فالكفاءة أي القدرة على القواعد هي القدرة على اللغة . اللغة واخلارجي متعلق بأدائها

 وأما هيمس فقال أن املتكلم ليس هو من ينتج اللغة مع مراعاة . أي فهمها وإنتاجها

 اقف خارجية حوله أي املواقف االجتماعية ، أي أن القدرة قواعد اللغة دون أن يعلقها مبو

 عفاندي ؛ ( على اللغة حتتوي على القواعد واملعيار االجتماعي الذي يتعلق باستعمال اللغة

 فالكفاءة االتصالية هي استخدام اللغة حسب أنواع املواقف والعالقة ) . ٥٧ : ٢٠٠٢

 . بني املتكلم والسامع

 أربع عناصر ، وهي الكفاءة القواعدية و علم اللغة وهذا املدخل يشمل على

 فالكفاءة القواعدية ) . ٥٨ : ٢٠٠٢ عفاندي ؛ ( االجتماعي والكفاءة النصية واستراجتي

استعمال هذه . هي القدرة على القاعدة يف النحو والصرف واملفردات والنطق والكتابة



 إذ أن التطبيق من العناصر . العناصر يف الكالم أطلب من أن يتعلمها ويعرفها املتكلم

 فاإلنتاج مما تعلمه الدارس شيء مهم ومطلوب يف . يفضل من احلفظ يف الذهن فحسب

 . هذا املدخل

 والكفاءة التالية تتعلق بعلم اللغة االجتماعي ، فإا تؤدي إىل استخدام اللغة

 كفاءة تعترب . حسب املواقف االجتماعي تدور حول املتكلم والسامع حني يتحدثان

 القواعد غري كافية عند إلقاء الكالم فتحتاج فهم أحوال ومواقف اجتماعية لكمال

 مث الكفاءة النصية وهي القدرة على فهم النص املوحد ، . االتصال بني املتكلم والسامع

 فإن اجلملة هلا تعلق مع اجلمل األخرى يف نفس النص وفهمه حيتاج إىل ارتباط اجلمل

 . ا جير الفهم الكامل واجلامع كقراءة واحدة ال تتفرق بني أفراد اجلمل ومن هن . املوجودة

 وأما الكفاءة االستراجتية فهي القدرة على الكيفية والطريقة لوجود املشكالت مثل وقوف

 . االتصال حلدود املفردات أو القواعد ، أو لرفع فعال االتصال

 تشجيع : هي حماسن وعيوب هذه الطريقة و ) ٧٣ ؛ ٢٠٠٢ ( وذكر عافندي

 التالميذ يف تعلم اللغة العربية إلمكام على التكلم مباشرة بلغة اهلدف يف أول أيام

 الدراسة ، وجناح التالميذ يف التكلم واالتصال من حيث القواعد وعلم اللغة االجتماعي

والنص والكيفية أو استراتيجية ، وجعل الفصل فعاال مليئا بعملية االتصال اللغوي مع



 االحتياج إىل : وأما العيوب فهي . ألشكال ، وهذا ينايف ويعد امللل عند التالميذ شىت ا

 املدرس املاهر يف االتصال بلغة اهلدف ، وقلة االهتمام يف مهارة القراءة ، والعملية

 . االتصالية يف أول الدراسة قد تصعب التالميذ

 الطريقة االنتقائية - ٦

 تار، والطريقة االنتقائية هى أن خيتار املدرس االنتقائية مشتاقة من انتقى معناه اخ

 واألحوال . الطرق املناسبة ىف تعليم اللغة العربية حسب اختالف األمصار واألحوال

 حتتوي على أهداف التعليم وحالة الدارسني واملدرسني وكذلك اإلمكانيات والوسائل يف

 وهذه الطريقة . ا الدراسة ، فتؤدي هذه األحوال إىل أن جتمع عدة طرق مطابقة هل

 ذ جمموعة عدة الطرق يراها املدرس موافقة ومناسبة إليصال مادة الدرس إىل أذهان التالمي

 . وهلا عدة أمساء وهي الطريقة املختارة والطريقة التوفيقية والطريقة املزدوجة . بسهولة

 ة لطريقة االنتقائية تدمج عدة طرق تدريس اللغة العربية نظرا إىل أن لكل طريق ا

 حماسنها وميكن االستفادة منها ىف تدريس اللغة األجنبية وأيضا ال توجد طريقة مثالية متاما

 ومن املمكن . أوخاطئة متاما ، ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج هلا وحجج عليها

ملختلفة على أساس أن ببعضها يكمل البعض األخر بدال من النظر إليها ا استخدام الطرق



 فأهم األشياء يف تدريس اللغة العربية هو أن حيصل . رضة أومتناقضة على أساس أا متعا

 وكذلك املدرس حر يف أن . حاجة التالميذ يف تدريس اللغة العربية وال حاجة الطريقة

 . خيتار الطريقة تبعا حلالة التالميذ وحاجتهم

 استخدام هذه الطريقة يف معهد دار السالم ) ٧٥ : ٢٠٠٢ ( ومثل عافندي

 فإن يف أول مرة تستخدم الطريقة املباشرة حتت نظرية . جبونتور فونوروجو العصري

 الوحدة ، مث يف السنة التالية تستخدم أنواع الطرق حتت نظرية الفروع ، مثل طريقة

 وكذلك تدريس اللغة . القراءة يف املطالعة وطريقة القواعد دون ترمجة يف النحو والصرف

 قدرة الطالب يف اللغة العربية مع أنواع خلفيام من املدارس العربية يف اجلامعة اليت تتنوع

 . الثانوية

 ليعلم أنه ال توجد طريقة التدريس تناسب مجيع األحداث ومجيع و هكذا

 واملهم ىف التدريس . الطالب ومجيع املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

 ء لطريقة التدريس املعينة على حساب م وحاجاته وليس الوال ل هو التركيز على املتع

 وعلى املعلم أن يشعر أنه حر ىف استقبال االساليب الىت تناسب تالميذه . حاجات املتعلم

إذ من املمكن ان خيتار املدرس . بعض النظر عن انتماء األساليب لطرق التدريس املختلفة



 لمى الذى جيد املعلم طريقة األساليب الىت توافق حاجات التالميذ وتناسب املوقف التع

 . نفسه فيه

 : فيما يلي ) ٧٦ ؛ ٢٠٠٢ ( ومن أنواع االنتقاء ما قدمه عافندي

 ترتيب وتنظيم وتقسيم األساليب جيري تدرجا - ١

 تغيري وتنمية املواد الدراسية ، مثل تغيري االستقرائية إىل االستداللية يف مادة القواعد - ٢

 . زيادة التدريبات يف القراءة والكتابة - ٣

 هارات اللغوية األربع امل . د

 مهارتان سليبتان أو استيعابيتان ومها االستماع والقراءة : املهارات اللغوية أربع

 ، ومهارتان اجيابيتان أو ابتكاريتان ومها التعبري الشفوي والتعبري الكتايب ، وبلغة كـارول

(Carol) أن املهارتني األوىل تسميان مهاريت االستقبال (Reception) ي الثانيـة ، وتسم 

 ) . ٥٧ : ٢٠٠٣ يونس والرؤوف ؛ ( (Production) مهاريت اإلنتاج

 فاملهارة تشري إىل عمليـة . بناء على تسمية املهارة فإن هلا خصائص يف تعليمها

 أن املهارة هي السرعة ) ٥١ : ١٩٩٠ ( قال ناصر عبد اهللا الغايل . آلية ميكانيكية ولغوية

أن (Tarigan;1990:23) وذكـر تاريكـان . ال والدقة واإلجادة يف عمل من األعمـ



 أن املهارة اللغوية آليـة ) ١ : ( خصائص املهارة جتري أيضا يف تعليم املهارة اللغوية وهي

 تكـون ) ٣ ( اخلربة اللغوية  و ) ٢ ( ميكانيكية ، جتري بالتدريبات والتمارين املستمرة ، و

 هذه هي اخلصائص يف تعليم املهارة . األسئلة التطبيقية مطابقة بأكثر يف تنمية هذه املهارة

 : ويأيت بيان هذه املهارات األربع تفصيليا فيما يلي . اللغوية

 االستماع - ١

 االستماع هو تركيز الشخص املستمع لكالم املتحدث بغرض فهـم مـضمونه

 ومعناه أن املقصود من االستماع ليس االنـصات ) . ٥١ الغايل وعبد اهللا ؛ ( وحتليله ونقده

 فـإن االسـتماع هـو . وإمنا يتجاوز ذلك إىل  ربط الرموز بداللتها للحديث فحسب

 وهو بـالطبع ) . ١١٦ : ١٩٧٧ يونس والناقة ؛ ( إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها

 أصعب من القراءة باملقارنة مثال أن القارئ ميكن له أن يقف عند كلمة صعبة ملعرفة املعىن

 فإنه يقوم مبتابعة املتكلم متابعة سريعة لتحقيق املعىن ، وأما املستمع . من القاموس أو غريه

 هكـذا إذا . ويقوم بعمليات عقلية الستيعاب ما يقوله املتكلم ويتابع األفكار وحيفظ ا

 نقارن فيما بني مهارة االستماع والقراءة ، فإن القراءة تتركز على القيام بشكل كبري على

. إىل الرموز املنطوقة النظر إىل الرموز املكتوبة والقراءة



 Russelفاالستماع يتضمن على شيئني عملية السمع مع الفهم واالهتمـام & 

Russel,1959) يف (Tarigan ;1987 :28 . وإذا كان السمع هو عملية جمـرد قـبض 

 األذن أصواتا دون االهتمام واإلنصات ، أي يسمع األحد صوتا وال يهتم به مـن فهـم

 ومن ناحية البناء . ه ، فوجود االهتمام يكمل السمع إىل االستماع املضمون يسببه تعطيل

 فيطلب االستماع إىل االهتمام . فهمنا أن االستماع عملية السمع مع الطلب واحلاجة إليه

 . مع السمع ، ومن هنا تكون املهارة هي االستماع وال السماع

 . ة عن املهـارات الـثالث تعترب هذه املهارة من أول ما ميسه املتعلم للغة األجنبي

 فألول مرة ميكن للمتعلم أن يتعلم باللغة األجنبية هو االستماع ، فمثل الطفل الذي جيري

 . يف نشأته أنه من املمكن للمرة األوىل أن يستمع أكثر من أن يقرأ و يتحدث و يكتـب

 فق عليـه هذا هو السبب يف وضع هذه املهارة أوال على الترتيب من املهارات الثالث املت

 . اللغويون

 وكان لالستماع دور هام يف عملية االتصال االجتماعي السيما يف املاضي ، فإنه

 أكثر استعماال من القراءة يف عملية التعلم حيث اعتمد اإلنسان على الكلمة املنطوقـة يف

ويف ذلـك احلـني ) . ١٠٩ : ١٩٧٧ يونس والناقة ؛ ( جماالت الثقافة مبختلف فروعها



 اية الشفوية هي املسؤولة عن نقل التراث الثقايف حىت جاء عـصر الطباعـة و كانت الرو

 . انتقل الدور من االستماع إىل القراءة

 من مكانة االستماع كأول مهارة ميسه متعلم االلغة األجنبيـة سبق بناء على ما

 لى تتركز ع وأمهية دوره يف االتصال االجتماعي ، فتكون أهداف تعليم مهارة االستماع

 ثالثة أشياء وهي التمييز بني األصوات يف اللغة ؛ وفهم املعىن التركيـزي والـسيمانتيكي

 وأضاف يونس هـذه ) . ٩٨ : ١٩٧٨ يونس ؛ ( للكلمات ؛ و فهم معاين اجلمل التامة

 وفهم موضوعات مألوفة يف احلياة اليومية , معرفة نظام التنغيم والنرب : الثالثة تفصيليا إىل

 . فهم الداللة الصوتية لعالمات الترقيم ، و لعبارات والتعبريات الشائعة فهم بعض ا ، و

 وبالنسبة إىل مادة الدرس فإن هناك فرق يف خصائص املادة املـسموعة تبعـا

 فاهلدف له دور يف تعيني أي مـادة مناسـبة . الختالف اهلدف الذي يرمي إليه املدرس

 نقسم املادة هلذه املهارة إىل نوعني كبريين تبعا لذلك فنستطيع أن . إللقائها عند الطالب

 يندرج حتتهما مجيع األهداف املذكورة يف الفقرة السابقة ، األول االسـتماع للترديـد

 . والثاين االستماع للفهم

 فاألول االستماع للترديد  ، وهذا النوع يكون يف بداية متعلم اللغة األجنبيـة

ديد ما يسمعون ترديدا حرفيا أو مـع بعـض وجيري بأن يطلب املدرس من املتعلمني تر



 التعبريات كما يكون يف تدريبات األمناط ، وأن يطلب أيضا منهم احملافظـة علـى أداء

 فجميع هذه العناصر من الترديد يصبح أساسا ضروريا حنو . التنغيم والنرب واحترام  الوقف

 . املتعلمني اجلدد ووسيلة يف التحاق املادة امللحقة

 ا من خصائص االستماع للترديد فهناك طريقة التدريب علـى هـذه ومبا قدمن

 : جتري فيما يلي ) ٢٢٨ ١٩٨٧ ( املهارة ، وهي كما ذكره محادة إبراهيم

 توفري اجلو املالئم لالستماع - ١

 االستماع إىل النموذج من املدرس ويفضل أن يكون من مسجل الصوت ألن أداء - ٢

 املسجل ال يتغري مع التكرار

 طالب فرديا ومجاعيا ، فالترديد الفردي يكشف عن األخطاء ، والترديد الترديد من ال - ٣

 اجلماعي يشجع الطالب املترددين واخلجولني

 تقومي النطق مع التساهل يف اللفظ والتشدد يف األداء التنغيمي - ٤

 ويف حالة التقطيع يكون ذلك من النهاية . الترديد دائما يف مجل كاملة املعىن - ٥

 ينة املالئمة استعمال الوسائل املع - ٦

 والنوع الثاين االستماع لالستيعاب والفهم ، هذا هـو يف احلقيقـة اهلـدف

و يكون هذا االستماع من خالل نصوص طويلة نسبيا ، . األساسي من عمل االستماع



 و تكـون . وتتضمن العديد من األفكار والعناصر اليت ينبغي على الطالب أن يلموا ـا

 ة شاملة لعناصر جديدة مل يسبق أن مرت على الدارس ، كما مادة االستماع يف هذه احلال

 . أن عرضها قد يكون بواسطة أكثر من مصدر

 والتطيبق على هذا النوع حيتاج إىل أمور ينبغي للمدرس أن يراعيها عند إلقـاء

 : االستماع كاآليت

 أن تكون املادة مالئمة ملستوى الدارسني - ١

 لف لتطويعها أن تكون املادة أصيلة دون صنعة أو تك - ٢

 أن تلقي بالسرعة العادية دون أبطاء مقصود حىت يعتاد الدارس اإليقـاع الطبيعـي - ٣

 للحديث كما جيري يف واقع احلياة

 األخذ بيد الدارس وتشجيعه على االستمرار يف االستماع وإن غمضت بعض املعاىن - ٤

 الدارسني التمهيد هلذه املرحلة خالل دروس سابقة فيقرأ املدرس فقرات ويطلب إىل - ٥

 ) ٢٣٠ : ١٩٨٧ إبراهيم؛ ( حماولة فهمها باستعانة السياق ومبا لديهم من حصيلة لغوية

 ومن املعروف أن عملية االستماع ختتلف باختالف املراحل و األغراض ، فمـن

 : هنا وجدنا أن لالستماع مستويات تتمثل يف

مساع أصوات الكلمات دون التأثر باألفكار اليت حتملها - ١



 ملنقطع كاالستماع إىل املدرس االستماع ا - ٢

 نصف استماع ، كاالستماع إىل املناقشة - ٣

 االستماع مع تكوين روابط فكرية - ٤

 االستماع إىل تقرير للحصول على األفكار الرئيسية - ٥

 االستماع الناقد حيث ينفعل املستمع بالكلمات ويعايشها - ٦

 ) ٢٣٥ : ١٩٨٢ منصور ؛ ( االستماع التذوقي - ٧

 ستماع تندرج من طبقة إىل طبقة فإن هناك مكونات بعد أن ذكرنا مستويات اال

 فهم املعىن ) ١ ( عملية االستماع تتناسب إىل املستويات اليت تتكون من أربعة عناصر وهي

 ربط املضمون ) ٤ ( تقومي وفقد الكالم و ) ٣ ( تفسري الكالم والتفاعل معه و ) ٢ ( اإلمجايل و

 نها الترابط والتداخل وكذلك التأثري وهذه العناصر ما يتم  بي . املقبول باخلربات الشخصية

 ). ٢٣٦ : ١٩٨٢ منصور ؛ ( وتتطلب هذه العناصر أيضا من جهد املستمع . والتأثر

 وينبغي للمستمع الذي يريد أن يكون جيدا يف االستماع و تنمو قدرته فيه توافر

 ) ٣ ( التعاطف مع املتكلم و ) ٢ ( التعرف على أغراض املتكلم و ) ١ ( عبارات لديه تتمثل يف

 متابعة التفاصيل ) ٦ ( معرفة التفاصيل و ) ٥ ( معرفة األفكار الرئيسية و ) ٤ ( التوقع ملا يقول و

) ١٠ ( متييز الواقع من اخليال و ) ٩ ( تلخيص ما استمع إليه و ) ٨ ( استخالص النتائج و ) ٧ ( و



 حتليـل ) ١٢ ( واستخدام إشارات السياق الصوتية و ) ١١ ( التمييز بني العناصر األساسية و

 ) ٢٣٧ : ١٩٨٢ منصور ؛ . ( التذوق واالبتكار يف املادة ) ١٣ ( االستماع و وتنفيذ مادة

 وأن . وأخريا من املستحسن أن يسري تعليم مهارة االستماع يف خطوات حمـددة

 : هذه اخلطوات تساعد املدرس يف جناح إجياد أهداف االستماع ، وهي تتصور فيما يلي

 . ة االستماع وطبيعة مادته العلمية يئة الطالب لدرس االستماع ، مثل إيضاح أمهي - ١

 . تقدمي املادة بطريقة موافقة للهدف مثل البطء أو السرعة يف القراءة تدريبا للطالب - ٢

 توفري الطالب األمور الالزمة لفهم املادة ، وميكن بتذليل املـدرس أمـام الطـالب - ٣

 . مشكالت النص حىت يفهموا

 . ىت أن يستعمل املدرس الطريقة املناسبة مناقشة الطالب يف املادة ، متسكا باهلدف ح - ٤

 . تكليف بعض الطالب بالتلخيص وتقدمي التقرير الشفوي لزمالئهم - ٥

 ) . ٤ : ٢٠٠٦ فخر الرازي ونووي ؛ ( تقومي أداء الطالب عن طريقة إلقاء أسئلة - ٦

 الكالم - ٢

 واملراد به هو نطق األصوات العربية نطقا سليما حبيث خترج هذه األصوات مـن

، وأيضا يراد ذه املهارة أن يستطيع املتعلم حتقيق اهلدف األساسي للغة وهـو خمارجها



 أن الكـالم أو يف ال شـك ف ) . ٥٤ : الغايل وعبد اهللا ( القدرة على االتصال باآلخرين

ـوي للكبار و الصغار علـى الـسواء ، فالنـاس  التحـدث من أهم ألوان النشاط اللغ

 غم أما وسـيلتان ر الكتابة فـي حيام وا خـدم يستخدمون الكالم أكثر من أن يست

 . فـي نقل ما فـي أذهانـهم طـوال حياتـهم   أم يتكلمون أكثر من أن يكتبـوا

 ومن مثّ فهمنا أن  الكالم هو الشكل الرئيسـي لالتصال اللغوي بالنـسـبة لإلنـسان

 . داماتـها فلذلك يعتـرب الكالم أهم جزء فـي املمارسـة اللغـويـة واستخـ

 هذه املهارة تسمى أيضا تعبريا شفويا ، كما تسمى الكتابة تعبريا حتريريا ، كما

 إن الكالم أو احلديث عبارة عن مهـارة . عرفنا أن التعبري له شقان الشفوي والتحريري

 . نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين واألفكار واألحداث من املتكلم إىل غريه

 هذه املهارة هدفا أساسيا يف تعليم اللغة وأهم جزء يف ممارسة اللغة واستخدامها  ، فتكون

 وتعلـيم هـذه . إذ يفهم أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي بني األفراد

 املهارة يتصل بطبيعة عملية الكالم اليت تتركز على أمرين ومها النمو اللغـوي يف جانـب

) ٢٤٠ : ١٩٨٢ منصور؛ ( يعة الصوتية للكالم الكالم والنطق  والطب



 وهذان األمران يذكرمها إبراهيم أيضا بعبارة أخرى ، أن ملهارة الكالم مستويان

 ١٩٨٧ ( النطق والتعبري ، فالنطق هو املستوى األدىن والثاين هو املستوى املتقدم أو األرقى

 داية تعلم اللغة كما ميارسه كان النطق ميارسه املتعلم منذ الترديد الببغاوي يف ب ) . ٢٣٥ :

 وأما التعبري فيجري يف املرحلة الالحقة ، وهو ال يعتمد على الترديد . عند القراءة اجلهرية

 فيقـصد . اآليل وإمنا على التفكري واختيار العبارات واأللفاظ املالئمة واملناسبة للمواقف

 ألصوات من خمارجهـا ، بالكالم إذن ، األول نطق األصوات العربية نطقا سليما خترج ا

 ) . ٥٤ : ١٩٩٠ عبد اهللا الغايل ؛ ( والثاين القدرة على االتصال باآلخرين وإفهامهم املراد

 وكما سبق ذكره يف أن للكالم مستويني النظق والتعبري فإن أهداف تعليم مهارة

 أن يـستطيع ) ٦٠ : ٢٠٠٣ ( الكالم تتركز على هذين الشيئني ، وهي كما حدد يونس

 : لى األمور اآلتية املتعلم ع

 نطق األصوات العربية صحيحا - ١

 متييز األصوات املتشاة واحلركات - ٢

 استخدام العبارات العبارات - ٣

 استخدام التراكيب الصحيحة - ٤

تعبري األفكار بطريقة صحيحة - ٥



 التحدث بشكل متواصل ومترابط - ٦

 عملية احلوار مع الناطقني بالعربية - ٧

 غري اللفظية استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات - ٨

 وما سبق من القدرة اليت ينبغي أن حيصل عليها الطالب يف تدريس الكالم يوافق مـا

 أهداف تدريـس الكالم دون أن حيـدد أن ) ٩٩ : ١٩٧٨ ( حممود كامل الناقة ذكر

 و إمنا  يقـصد ا مجيـع مستـويات من املرحلـة األولـى إلـى , ملرحلة خاصـة

 ـي ما فوقـها  هـي كما تل

م أصوات العـربيـة وأن خيـرج أنواع التنغـيم املختلفـة . ١  . أن ينطـق املتعـل

 . أن ينطـق األصوات املتجاورة . ٢

 . أن يدرك الفرق فـي النطق بني احلركات القصرية والطويلـة . ٣

 . أن يعـبر عن أفكاره مستخـدما الصيغ النحويـة املناسبـة . ٤

 . الصحيح أن يعـبر عن أفكاره مستخـدما النظام . ٥

 أن يعـرف استخدام بعـض خصائص اللغـة فـي التعبـري الـشفوي مثـل . ٦

 . غريها التذكري والتأنيث وتـميـيز العدد واحلال ونظام الفعل و

. أن يكتسب ثروة لفظـية كالميـة مناسبـة لعمـره ومستوى قدراتـه . ٧



 ره أن يستخـدم بعـض أشكال  الثقافـة العربيـة املقبولـة واملناسبـة لعمـ . ٨

 . ومستواه االجتماعي وطبيعـة عقلـه

ي مواقف احلديث البسيـطة . ٩  . أن يعـبر عن نفسـه تعبريا واضحا ومفهوما ـف

 أن يتمكـن من التفكـري باللغة العربيـة والتحدث ا بشكل متصل ومتـرابط . ١٠

 . لفترات زمنيـة مقبولـة

 . ية االستماع وتكون مهارة الكالم عملية متسعة إذ ال يقل يف مفهومه عن عمل

 نظرا ىل كون هذه املهارة كالشكل الرئيسي لالتصال االجتماعي و بني األفراد فنرى أن

 : وهي ) ٢٤٣ : ١٩٨٢ منصور؛ ( هناك عناصر

 . التفكري كنشاط عقلي - ١

 . اللغة كصياغة لألفكار واملشاعر للكلمات - ٢

 . الصوت كعملية حلمل األفكار والكلمات عن طريق أصوات - ٣

 . هيئة جسمية واستجابة واستماع احلدث أو الفعل ك - ٤

 فمن املستحسن ينبغي للمتكلم أن يكون جيدا يف الكالم  وتنمو مهارته فيه حىت

فمن املعروف أن اللغة كوسيلة االتصال بني األفراد فينبغي . يستطيع أن يعرب تعبريا جيدا



 بل خيارج أن جيري هذا االتصال بالطالقة دون أن توجد هناك العوائق  حىت يلتبس املعىن

 : ولتحقيق هذه احلالة ينبغي أن تتوافر لدى املتكلم األمور اآلتية . من املراد

 . مهارات التعرف والتمييز - ١

 . أن يكون واعيا ومدركا على التعرف على الكلمات بسرعة وبدقة - ٢

 . القدرة على جتميع الكلمات بعضها إىل بعض يف وحدات - ٣

 . كنه من تفسري وإيضاح األفكار القدرة على استخدام التوضيحات اليت مت - ٤

 ) ٢٤٤ : ١٩٨٢ منصور؛ ( القدرة على ربط األفكار عن طريق نغمات ونربات صوته - ٥

 القراءة - ٣

 يتم  فيهـا ) ٨٥ : ١٩٩٨ معروف ؛ ( عملية عضوية نفسية عقلية هي القراءة

 / مـصوتة ( إىل معـان مقـروءة ) احلروف واحلركات والضوابط ( ترمجة الرموز املكتوبة

 مة ، يتضح أثر إدراكها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقـرأ وتوظيفـه يف مفهو ) صامتة

 و القراءة تكـون مهـارة . سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء القراءة أو بعد االنتهاء منها

أساسية يف تعليم اللغة األجنبية وبالذات ملن أراد أن يطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها



 نافذة اإلنسان واحلاسة لرؤية الواقع الـذي يـشاهده ، هي تعد العني فالعضوية

 فالنفسية هي أن االسقرار النفسي واالتزان العاطفي واالرتياح اجلواين العام تعد من األمور

 وأما العقلية فهي أمر ال يقبـل . اخلطرية اليت تفوق أمهية العيوب اجلسمية على اختالفها

 من عناصر التفكري يفقـد القـراءة مـضموا اجلدد واالجتهاد ، فاالفتقاد ألي عنصر

 . وجدواها ، وتتحول إىل عملية آلية ببغاوية

 هذه املهارة هلا أمهية كبرية يف حياة اإلنسان ألا مـن العامـل األساسـي يف

 يعرف األحد ويزداد علمه ومعرفتـه . اكتساب اخلربات واتساع آفاق املعرفة وخصوبتها

 واجلرائد وغريها من ما يكتسب منها أشياء جديدة  زيـادة بالقراءة من الكتب واالت

 فنرى يف كثري من املدارس يستخدم الطالب الكتاب املقـرر . من علومه ومعارفه من قبل

 يف درس من الدروس والسيما يف اجلامعات فإن التعلم فيها مبنية على القراءة من املراجع

 . املعينة أو املساعدة للدرس

 قراءة على عمليات ذهنية وحركية ، ويتضمن مفهوم القـراءة وتشتمل مهارة ال

 أيضا أربعة أشياء وهي األداء اللفظي السليم وفهم القارئ للمقروؤ ونقده إياه وترمجته إىل

 األداء اللفظـي هـو أول . سلوك حيل مشكلة أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جيـدا

، وهو بأن يقرأ القارئ نصا ويلفظـه عمليات الذي يعمل القارئ يف أخذ مهارة القراءة



 ومع ذلك يستفهم القارئ من النص الذي يقرأه ، مث . جهرا أو سرا بالنطق أو بالصمت

 . يستنبط مما فهم من النص املقروؤ ليكون علما ومعرفة جديدة لديه

 واألغراض اليت يهدف إليها تعليم مهارة القراءة تتركز على فهم املقروء رغم أن

 وميكن تفصيل األغراض إىل أن يقدر املـتعلم . كثرية من تفصيل هذا املفهوم هناك عدد

 : على ما يلي

 . قراءة نص بسهولة وسرعة - ١

 . أخذ الفكرة العامة والفرعية - ٢

 . معرفة معاين اللفظ املشترك والترادف - ٣

 . حتليل النص إىل أجزاء - ٤

 . وضع عنوان مناسب للنص - ٥

 . استنتاج املعاين الضمنية من النص - ٦

 . نتاج غرض الكاتب است - ٧

 . التمييز بني احلقائق واآلراء والنظريات - ٨

 . استخدام املعجم - ٩

) . ٦٠ : ٢٠٠٣ يونس والرؤوف ؛ ( استخدام الفهارس واهلوامش والصور - ١٠



 وجتري عملية القراءة على ستة أنواع ، أي أن القراءة دف إىل ستة أمور وهي

 القراءة للتلخيص ، يراد ) ٢ ( حث ، و القراءة للبحث ، للتمهيد على مادة متعلقة بالب ) ١ (

 القراءة لإلعالم ، لكي ) ٣ ( ا اكتشاف األفكار الرئيسية واستبعاد التفاصيل غري املهمة ، و

 القراءة لالختبار ، فيتكرر القارئ من أجل ضمان ) ٤ ( يسمع القارئ اآلخرين ما قرأه ، و

 القراءة ) ٦ ( ركزةٍ يف العادة ، و القراءة للمتعة ، فال يقرأ قراءة م ) ٥ ( االستيعاب واحلفظ ، و

 ) ٩٣ : ٢٠٠٦ فخر الرازي ونووي ؛ ( للعبادة ، مثل قراءة القرآن

 فبالطبع تبىن هذه املهارة مبادة عملية القراءة ، وهي تتنوع على ثـالث أشـياء

 فاألوىل هي العملية اليت يتم فيهـا ترمجـة الرمـوز . القراءة اجلهرية والصامتة والسمعية

 فمن هنا تظهـر ). ٢٤٨ : ١٩٨٢ منصور؛ ( ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة املكتوبة إىل

 ثالث عناصر وهي رؤية العني للرموز املقروء و نشاط الذهن يف إدراك معـىن الرمـز و

 فلهذا تكون هذه القراءة أصعب من الصامتة بأن ينطق ويلفظ القارئ . التلفظ باألصوات

 . ينغم القارئ صوته متثيال للمعىن املقروء املكتوب بصحيح القواعد الصوتية واللغوية بل

 والثانية القراءة الصامتة حيث يؤدي القارئ عملية القراءة بتفسري الرموز املكتوبة

 وهـذا . وإدراك مدلوالا ومعانيها بدون صوت وتلفظ من الكلمات واجلمل املقـروءة

والنشاط الذهين الـذي النوع جيري بعنصرين ومها جمرد النظر بالعني إىل الرمز املقروء ؛



 فاألول جيري بتحريـك ). ٢٤٧ : ١٩٨٢ منصور؛ ( يستثريه املنظور إليه من تلك الرموز

 والثـاين . العني وتركيزها إىل النص دون إخراج صوت احلروف من الكلمات واجلمـل

 . فيستفهم القارئ ما يقرأه من املعاين واملفاهيم

 اإلنسان األلفاظ والعبارات اليت ينطق وأما الثالثة القراءة السمعية فهي بأن يسمع

 ويف هذه احلال يكون ) . ٢٤٨ : ١٩٨٢ منصور؛ ( ا القارئ ويستقبل معانيها وأفكارها

 حسن اإلنصات ومراعات آداب االستماع ومالحظة نربات الصوت املنبعـث وطريقـة

 احملتاجـة إذا ختالف القراءة عن تلك األشياء . األداء اللفظي عند القراءة حمتاجة ومهتمة

 . فيتصعب السامع يف أن يفهم قراءة القارئ

 حىت تكون هناك قراءة ) نصوص ( فمن املعروف أنه ال بد أن تكون هناك كتابة

 من هنا تكون القراءة تشترك مع االستماع يف كوما مهـارتني سـلبيتني ، رغـم أن .

 وختتلف أيضا القـراءة . القارئ ال ميكن أن يكون سلبيا متاما ، وهو ميارس مهارة القراءة

 عن االستماع يف أن القارئ له فرصة عديدة ليقرأ النص أكثر من مرة ، وأن يرجـع إيل

 ومن ناحية أخرى يتميز االستماع علـى . غريه أو إىل القاموس يف فهم ما يتصعب عليه

 القراءة يف أن املستمع ميكن أن يستعني على فهم الرسالة مبالحظـة إميـاءات املتحـدث

. ته وإرشادته يف حالة املواجهة املباشرة مع املتحدث وحركا



 وتكون النصوص املقروءة أساسا يف هذه املهارة ألا مادة اليت جتري ا عمليـة

 فيمكن للمدرس أن يتبع التدرج اآليت يف نصوص تعليمه كما اقترحه إبـراهيم . القراءة

 وامللصقات املكتوبة خبط عبارات سبق للمتعلم أن يسمعها ويفهمها ، ) : ٢٣٤ : ١٩٨٧ (

 كبري واضح ، وعناوين الصحف واالت ، وبيانات جوازات السفر واهلويات وبعـض

 فالتدرج يف إلقاء املادة سوف يساعد سهولة األعمال الدراسـية وإجيـاد . االستمرارات

 . أغراض مهارة القراءة عند الطالب

 الكتابة - ٤

 ي املنظوري والشفهي والكتايب فمن املعروف أن االتصال جيري بوسائل شىت وه

(Tarigan;1986:19) . ا مل يتوسع استعماهلا يف االتصال بني الناس منفإن الكتابة غري أ 

 استعمال الكالم أو الشفهي ، فإا يف اليوم احلاضر يرتفع استعماهلا يف اتمع حيث تتقدم

 ملعارف واملعلومات مـن حيام بوجود املطابع ويتسهل نشر الكتابة ويسهل هلم يف نيل ا

 . فالكتابة اآلن حيل حمال هاما يف حياة الناس العصرية . القراءة

 أو التهجئـة copying والكتابة يف بعض الربامج يقتصر مفهومها على النسخ

spelling ويتسع يف بعضها األخر حىت يشمل خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن



 فمن هنا تكون الكتابة نشاطا ذهنيا إجيابيا فيها تفكري ) . ١٨٧ : ١٩٨٩ طعيمة ؛ ( النفس

 فالكتابة على هـذا املعـىن . وتأمل ، وعرض وتنظيم ، وفيها بعد ذلك حركات عضوية

 . نشاط يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه

 نـب وهـي أن القراءة تتناول ثالثة جوا ) ٦٣ : ١٩٩٠ ( وعرف عبد اهللا الغايل

 اخلط الواضح ومهاراته الفرعية مثل مراعات كيفية كتابة احلروف من فوق السطر وحتتـه

 واحلروف املطموسة وغريها وأسنان احلروف وغري ذلك ؛ والنـهج الـسليم حلـروف

 الكلمات مثل مراعاة ترتيب حروف الكلمة وفق نطقها ، و احلروف الـيت تنطـق وال

 وطة واملفتوحة ، وغريها ؛ وتركيب اجلمل وتضافرها حبيث تكتب ، والفرق بني التاء املرب

 . حتمل معىن ومضمونا أي مراعاة القواعد النحوية والصرفية يف الكتابة

 فهذه املهارة تعترب من عملية مهمة يف التعليم حيث أا عنصر أساسي يف عناصر

 فكار وآراء اآلخرين الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها والوقوف على أ

 وكما أن للغة وظيفة فيحقق التعبري الكتايب هـذا ) . ٢٦٢ : ١٩٨٢ منصور؛ ( واإلملام ا

 ومن هنا يتجه تعليم التعبري الكتـايب نـوعني ، األول اجتـاه . وظيفتني االتصال والتفكري

 التعبري األديب االتصال أو االجتاه الوظيفي والثاين اجتاه تسهيل عملية التفكري والتعبري عنه أو

) . ٢٦٣ : ١٩٨٢ منصور؛ (



 تتكون مهارة الكتابة من مستويني مها جودة اخلط والتعـبري عـن األفكـار أو

 فاخلط هو املستوى األدىن والثاين هو املستوى املتقدم أو األرقى كما وجدنا هذا . اإلنشاء

 الـصحيحة مـن فيبدأ املدرس بتدريب التالميذ على كيفية الكتابة . التقسيم يف الكالم

 حيث الترتيب والقاعدة مثل الكتابة من اليمني إىل اليسار واحلروف اليت تكـون فـوق

 السطر ، مث التدريبات على تكملة بعض اجلمل وتكملة النصوص املنقوصـة ومـشاهدة

 وميكن بعد ذلك أن يتدرج التعليم إىل مرحلة التعبري احلـر مث . بعض الصور والتعبري عنها

 . رتيب العناصر وكتابة املوضوع مع ذكر العبارات واأللفاظ احملتاجة إليها يقوم الطالب بت

 : فمن هنا دف مهارة الكتابة إىل األغراض اآلتية

 . تكوين القدرة على التمتع باخلربات الواسعة املألوفة - ١

 . تنمية قوة املالحظة - ٢

 . النظر ببصرية ووعي يف اخلربات الشخصية - ٣

 ) . ٢٦٤ : ١٩٨٢ منصور؛ ( حيحة للغة السيطرة على االستخدامات الص - ٤

 . وهناك نوعان من التعبري التحريري مها الـوظيفي واإلبـداعي أو اإلنـشائي

 فالوظيفي يراد به وجود اتصال األفراد بعضهم ببعض لتنظيم حيام وفضائ حـوائجهم

فيحقـق هـذا النـوع . مثل كتابة اإلرشادات واإلعالنات والرسائل والتقارير وغريها



 وأما اإلبداعي فرياد به التعبري عن األفكار . فرد من املطالب املادية واالجتماعية حاجات ال

ـاالت والقـصص  واخلواطر ونقلها إىل اآلخرين بطريقة مشوقة ومثرية مثل كتابـة املق

 . فيمكن للفرد من التأثري يف احلياة العامة بأفكاره وشخصيته . والتمثيليات والتراجم

 : أن يف الكتابة ال بد من األمور األربـع ) ١٤٢ : ١٩٩٨ ( وهلذا كتب معروف

 فمادا األلفاظ املكتوبة ، وآلتها القلم الذي يكتب ، وغرضها تقييد األلفـاظ بالرسـوم

 اخلطية ، وغايتها الشيء املستثمر منها وهو انتظام حياة اجلماعة وما يعود عليها من فوائد

 دور هام أيضا بالنظر إىل أا حتمل الفكـر فنرى أن للكتابة . مجة يف أمور الدين والدنيا

 فهي من مظاهر التقدم احلضاري كما أا الداللة األوىل على . اإلنساين من جيل إىل جيل

 فإذا مل جند الكتابة فكيف حنقق وجند خزانة الفكر املتراكمة من أمة إىل أمة . رق اإلنسان

 وهـذه . وافرها يف الطـالب وتعليم هذه املهارة حتتاج إىل اخلطة للوصول إىل ت

 : اخلطة تشتمل على أشياء آتية

 منهج مرن متطور ، يتضمن على األهداف يف عملية التعليم واحملتوى املنشود تعليمه - ١

 مع املناسبة للطالب لغويا وفكريا وثقافيا

 اختيار طرق التدريس ، فلكل عملية التعليم طريقة فينبغي للمدرس أن خيتار طريقـة - ٢

. ادة التعليم ، فلكل مهارة طريقة متخصصة و مناسبة مناسبة مل



 استعمال االختبارات ، وهذه تساعد املدرس معرفة مدى التقدم أو التـأخر الـذي - ٣

) . ٦٦ : ١٩٩٠ عبد اهللا الغايل ؛ ( وصل إليه الطالب



 الباب الثالث

 منهج البحث

 نـات يتضمن هذا الباب تصميم البحث ومصادر البيانات وأساليب مجع البيا

 : وجاء تفصيلها كما يلي . ووسائل البحث حتت مجع البيانات وتصحيح البيانات

 تصميم البحث - أ

 يعترب املدخل املستخدم يف البحث العلمي وظيفة خاصة كإحدي عملية مـن

 وذلـك . عمليات اليت ال بد اتباعها بشكل دائم من بداية عمليات البحث إىل ايتـها

 ج البحث وأمشلها وميلك البحث قيمة العمليات العاليـة ألجل احلصول على أحسن نتائ

 وهذا البحث يركز على عملية تدريس . تناسب مبحتوى املدخل ، مدى قدراته وأهدافه

 . اللغة العربية اليت جتري يف معهدي لريبويو السلفي بقديري و األمني العصري بسومنب

 ة العربية لدى الطالب مث يصفه وذلك يهدف إىل معرفة كل من املعهدين حني إلقائها اللغ

 . الباحث بصورة واضحة وتفصيلية

 يكون املدخل املستعمل هلذا البحث هو الكيفي لوجود البيانات اليت حيتـاك

 إليها الباحث هي صورة املعلومات البيانيـة التفصيليـة عن تدريس اللغـة العربيـة يف

وهذا البحـث مـن . سومنـب معهد لريبويو السلفي بقديري ومعهد األمني العصري ب



 نوع البحث امليداين حيث يأخذ الباحث املعلومات والبيانات يف معهدي األمني العصري

 فاملدخل الظواهري . بسومنب ولريبويو السلفي بكديري حول تدريس اللغـة العربيـة

 ينسبـه الباحث ألن اهلدف هو عرض األحوال والتغيـريات مع فهم الظواهر وامليـول

 . ية  واملتعلقـة مبوضوع البحث املوجودة يف ميدان البحث اجلار

 أن ممزيات ) ١٩٩٢ ( (Champion) وشامبيون (Black) وقال بالك

 بنسبة لطريقة مجع البيانات املستخدمة فيه فإن ) ١ : ( البحث بطريقة الدراسة الواقعية هي

 يقة موضـوع ومن مث فإن البحث ذه الطريقة يقدر أن يدخل حق ) ٢ ( صفتها مفتوحة ،

 تعطي ) ٤ ( إمكانية إجراءاا بشكل تطبيقي يف كثري من بيئات اتمعات ، ) ٣ ( البحث ،

 قد تكون إجراءاا باالقتصاد ، وذلك نظرا إىل ) ٥ ( هذه الطريقة فرصة لتقومي النظري ،

 . مدى موضوعاته واألساليب جلمع البيانات املستخدمة فيه

 مصادر البيانات ونوعها - ب

 تمع البحث هم املربون يف تعليم اللغة العربية والطالب يف معهدي األمني فمج

العصري بسومنب ولريبويو السلفي بقديري وهم سوف جييبون أسئلة يقدمها الباحث من



 أن ) ٢٢٠ : ١٩٨٦ ( فهذا يوافق ما قاله سوتريـسنا هـادي . خالل املقابلة واالستبانة

 . االستقصاء جمتمع البحث هو مجيع املكان املرغوب يف

 وأما عينة البحث يف احلقيقة فمتساوية مع اتمع ألن هذا البحث من نـوع

 grounded) كروند النظري theory) . فعينة البحث هم املربون يف تعلـيم 

 . اللغة العربية والطالب يف معهدي األمني العصري بسومنب ولريبويو السلفي بكديري

 باحث فنوعان ومها األول البيانات الرئيسية وهي أما البيانات اليت يستعملها ال

 بأن يأخذ الباحث البيانات من مريب معهدي األمني العصري بسومنب ولريبويو الـسلفي

 بقديري حول تدريس اللغـة العربيـة مثل األهداف والطريقـة املـستخدمة واملـواد

 نـات مـن الوثـائق والثاين البيانات اإلضافية وهي بأن يأخذ الباحث البيا . الدراسيـة

 املتعلقـة بتدريس اللغـة العربيـة يف معهدي األمني العصري بسومنب ولريبويو السلفي

. بقديري حول  تدريس  اللغـة  العربيـة



 أساليب مجع البيانات - ج

 أن أساليب مجع البيانات تتكون مـن طريقـة ) ٨٩ : ٢٠٠٥ ( ذكر حمصون

 وللحصول على البيانات احملتاجــة . واالستبانة الوثائق واملقابلة واملشاهدة أو املذاكرة

 : فيستعمل الباحث الطـرق جلمع البيانات كما يلي

 طريقـة الوثائق ، وهي اليت يستعملها الباحث للكشف على البيانات املتعلقـة -

 بصورة تدريس قواعد اللغـة العربيـة ، مثل املعلومات حول خلفية بناء املعهد ،

 . للغة العربية ، و املواد الدراسية و األهداف يف تعليم ا

 املقابلة ، تستعمل هذه الطريقة ليأخذ البيانات تتعلق بأهداف تدريس اللغة العربية -

 وطرق التدريس يستخدمها املدرس أثناء تعليمه وما حول عملية تعليم اللغة العربية

 . وتعلمها

 نفيذ تدريس اللغة املشاهدة أو املذاكرة ، تستعمل هذه الطريقة لنيل صورة يف ت -

 فهذه الطريقة تستشهد وتستبني ما نال . العربية أي عملية املدرس والطالب

 ) ١٢٥ : ٢٠٠١ ( الباحث من املقابلة أو من دراسة الوثائق ، كما رأى موليونج

. يف فوائد املشاهدة



 االستبانة، وهي تفيد تأكيد البيانات اليت أخذها الباحث من خالل املقابلة،  فلذلك -

 . ما عرض الباحث حصول االستبانة إال قليال أي ما يتعلق ويؤكد البيانات املعينة

 أداة البحث - د

 نظرا إىل التصميم الكيفي الوصفي فإن الباحث ميثل كأداة البحث الرئيسية ،

 ال تكون أداة البحث بـصفاا اخلارجيـة . ويف نفس الوقت يكون كمجتمع البيانات

(eksternal) ، هي ذات الـصفة الداخليـة وإمنا (internal) ) اجيسـو 

 والباحث ميثل وظيفته ألخذ البيانات ومجعها مث أخذ املعىن وعالقـة النتـائج ) ١٩٩٤ ؛

 . والنتيجة احمللية املختلفة اليت ال ميكن تعبريها عرب أسلوب أخر على سبيل املثال االستبانة

 دا ، منها أن املخرب يف ميدان وأما إجابية الباحث كأداة الرئيسية فإا كثرية ج

 البحث قد فهم بقصد حضور الباحث ، استطاع الباحث ملوافقة نفسه حنو خلفية البحث

 ، ومن مث ميكن الباحث أن يكشف كل زوايا خلفية البحث جلمع البيانات ، اإلمكانية يف

 ) ١٧٠ : ٢٠٠١ ( Moleong أخذ القرار بصورة مناسبة وموجهة ، ألقي موليـونج

شرحه حول حضور الباحث يف هذا البحث كأداة رئيسية لطلب البيانـات ويف نفـس



 الوقت هو كاملربمج ، وجممع البيانات وحمللها ، ومفسر البيانات حىت يكون يف النهايـة

 ومن مث ميكن القول أن اشتراك الباحث كأداة رئيسية يف هـذا . كمبتدئ نتائج البحث

 در أداة البحث يف البحث الكيفي أن تأخـذ البيانـات ال تق ) ١ ( البحث لسببني ، ومها

 ال تقدر أداة البحث أن تسجل كل امليـول ) ٢ ( بشكل أمشل إال حبصور الباحث نفسه ،

 بناء على ذلـك فـإن . وأعمال الناس اليت كوا ما زالت تتحرك وتتغري بشكل مستمر

ار الباحث حياول كل احملاولة يف مجع البيانات وتفصيلها ، وحيذر ك  ل احلـذر يف اختـي

 البيانات وترميزها وفق احلقائق يف ميدان البحث وذلك للحصول على موافقة البيانـات

 . وصحتها

 وأما أدوات البحث األخرى فما زالت مستخدمة لكـن وظيفتـها كـأداة

 ويف هذا البحث استفاد الباحث من بعـض . البحث اإلضافية اليت تساعد عملية البحث

 نها آلة التسجيل ، وهي لتسجيل البيانات الصوتية من املخربين حول األدوات املساعدة م

 النطاق التجريبية يف تعليم اللغة العربية اليت قام ا معهدي لريبويو واألمـني جبانـب إىل

 استعمال القلم واألوراق ، وكذلك الفتوغرافية  آلة التصوير ، استخدمها الباحث لنيـل

لتعليم والتعلم واألوحوال األخرى املتعلقة مبوضـوع لبيانات بشكل الصور حول عملية ا



 ومن مث وجودها ما زالت تلعب دورا هاما يف مسرية عملية هذا البحث وتعطي . البحث

 . مسامهة كبرية يف إكمال مجع البيانات إطالقا

 أساليب حتليل البيانات - هـ

 جيـري حتليل البيانات يف هذا البحث علـى ثالثـة إجـراءات يـسمى

flow model of analysis ) وهي ) ٥٧ : ٢٠٠٢ راهارجا ؛ : 

 انتخاب البيانات ، وهو بأن خيتار الباحث البيانات املناسبة واملفيدة من غريها ألن -

 . الخيتلط فيما بينهما

 عرض البيانات ، وهو بأن يضع الباحث البيانات جيدها يف ميدان البحث -

 بأن يأخذ الباحث النتائج احملصولة من البحث بعرض أوجه االتفاق استنتاج ، وهو -

 واالختالف بني تدريس اللغـة العربيـة يف معهدي األمني العصري بسومنب

 ولريبويو السلفي بكديري مث املزايا والعيوب لكل منهما و عرض قدرة التالميذ يف

. هذين القسمني



 الباب الرابع

 ث عرض البيانات و نتائج البح

 معهد  لريبويو السلفي . أ

 حملة الصورة العامة . ١

 وجعله . لريبويو هو اسم القرية يف مدينة كديري ويقع غرا بثالثة كيلوميترات

 وجـرت . م ١٩١٠ الشيخ صاحل واحلاج عبد الكرمي امسا للمعهد حيث أسساه يف سنة

 سوروكان ، ووتون عملية التعليم يف أوائل بناء هذا املعهد مبنهج ما يسمى باندوغان ، و

 . فاألول هو مىت يقرأ الشيخ نصا من الكتاب فيستمع إليه الطالب ويكتبون يف كتام .

 والثاين جيري بعكس األول أي يقرأ الطالب أمام الشيخ فيستمع إليه ويصححهم عنـد

 . وأما الثالث فهو جيري مثل األول مع وجود مواعيد معينة للكتب املقروأة . األخطاء

 ملنهج يف عملية التعليم جيري حىت اآلن إال أن هناك إصـالحات مالئمـة وهذا ا

 م  وهذه ١٩٢٥ وهي أن يف املعهد مدرسة تسمى هداية املبتدئني بنيت يف سنة . للزمان

 املدرسة تبىن على أسس تعلمية و تعليمية حيث توجد عناصر عصرية يف عملية التعليم مثل

 ة املتضمنة على جمموعة العلوم العربية واإلسـالمية وجود الفصول وترتيب املواد الدراسي

. و مواعيد الدراسة املعينة والقانون الدراسية وغريها



 فمن املعروف أن املنهج األول الذي جرى ألول مرة يف عملية التعليم يف املعهـد

 فنـون العلـم هو مبجرد إلقاء شيخ املعهد تعاليم اإلسالم بوسيلة قراءة الكتب التراثية يف

 فالشيخ يقرأ الكتاب والطالب يستمعون . كالتوحيد والفقه والنحو والصرف واألخالق

 فليس هناك مواعيد الدراسة املقـسمة إىل . إليه ويكتبون بعض االصطالحات والبيانات

 أنواع العلوم يف جلسة واحدة ، وإمنا جتري جلسة مبنية على كتاب خمصوص وعلم معني

 . ا تقسيم الطالب إىل فصول حسب قدرام وكفاءام وليس هناك أيض .

 واما املنهج اجلديد فهو أن املعهد أقام مدرسة يدرس فيها طالب املعهـد العلـوم

 الدينية املتنوعة مع مواعيد معينة تتمسك به املدرسة مع تقسيم الطـالب إىل الفـصول

 . ة املبتـدئني الدينيـة فهذا املعهد لريبويو مدرسة هداي . حسب قدرم على تلك العلوم

 فأصبحت هذه املدرسة مرجعة لطلب العلوم الدينية يف هذا املعهد دون أن ينفي املنـهج

أي أن الطالب يتعلمون يف املدرسة يف مواعيد معينة ويتدارس مع شيخهم خارج . األول

 . هذه املواعيد

 , بية والتعليم وكذالك هناك مدارس أخرى هلذا املعهد إجابة حلاجة اتمع يف التر

وهي مدرسة إبتدائية واملتوسطة والثانوية لكل منها تابعة لوزارة الشؤون الدينية ولـوزارة



 وهناك أيـضا . للدراسات العالية " تريباكيت " الشؤون التربية الوطنية ، و كذلك اجلامعة

 . جمالس العلم لقسم ترتيل القرآن وحتفيظه وتعليم الكتب التراثية

 مدرسة هداية املبتدئني الدينية حملة عامة عن . ٢

 كان بناء هذه . م  بعد أن قام معهد لريبويو ١٩٢٥ أسست هذه املدرسة يف سنة

 املدرسة جميبا حلاجة الطالب يف أن يتعلموا العلوم العربية والدينية منسجما ومتدرجا مـن

 مفتوحا للتغـيري وجود هذه املدرسة يدل على أن املعهد مل يزل . املرحلة األوىل إىل العليا

 قال الشيخ احلاج عبد الكرمي مؤسس معهد لريبويو أنه ال بد للطالب الذين مل . والتقدم

 يستطيعوا القراءة والكتابة أن يتعلموا يف املدرسة،ويراد ا مدرسة هداية املبتدئني الدينية ،

 . سة هذا هو التأييد واإلعانة من شيخ املعهد لتقدم املعهد مبناسبة إقامة املدر

 تتكون هذه املدرسة من أربعة مراحل وهي مرحلة اإلعدادية واالبتدائية والثانويـة

 فلكل مرحلة زمن الدراسة املعني ، فاإلعدادية يستغرق فيها الطالب للتعلم ملدة . والعالية

 سنة ، واالبتدائية ملدة ست سنوات ، والثانوية ملدة ثالث سنوات ، والعالية ملدة ثـالث

 ومـن األسـاس أن . تتواصل هذه املدارس من مرحلة إىل مرحلة بعدها . ا سنوات أيض

ار يف املرحلة ليست تبىن على سن الطالب وإمنا على قدرم ، فمن املمكن جيلس الكـب



 االبتدائية لقلة معرفتهم العلوم الدينية ، فإن هناك امتحان القبول يف أول سـنة دراسـية

 . لتعيني أحد يف مرحلة مناسب

 ص هذه املدرسة منذ بدايتها بالعلوم اللغوية أي بقواعدها كالنحو والصرف تتخص

 فمن املعروف أن املعاهد السلفية تتركز تعليم قواعد اللغة مع  الفقه أكثر مـن . والبالغة

 هذه اخلصائص جندها يف مواد امتحان القبول اليت حتتوي على الفقه والنحـو . األخرى

 فتتبىن هذه . يات من ألفية بن مالك وعقود اجلمان أيضا والصرف والبالغة بل حفظ األب

 واملواد . املدرسة على الكتب ما تسمى بالكتب املعتربة على طريقة أهل السنة واجلماعة

ـارج موعـد  الفقهية واللغوية يف هذه املدرسة مل تزل قوية ومتينة لوجود تعليم الشيخ خ

 . توي على الكتب الفقهية واللغوية الدراسة إضافة ملعرفة الطالب يف الفصل الذي حي

 تركيز هذه املدرسة املواد اللغوية ال تعتزل عن هدف املعهد إعـداد املتخـرجني

 فاستكثرت املدرسة املواد اللغوية . ماهرين يف قراءة الكتب الدينية العربية يف الفقه خاصة

 . أي الفقهيـة لتزويد الطالب بقواعد اللغة كآلة الستغراق العلوم واملعـارف الدينيـة

 واستكثرت أيضا مطالعة الكتب الفقهية تطبيقا للعلوم اللغوية اليت تعلمها الطالب وتدريبا

. حلل مشكالت اتمع املتعلقة بأمور خمتلفة من الدينية واالقتصادية واالجتماعية وغريها



 تصنع هذه املدرسة أيضا األعمال اإلضافية لرفع مهارة الطالب ومعرفتهم يف اللغة

 يعقد جملس املشاورة ملذاكرة الدروس . والفقه ، وهي جملس املشاورة وجلنة حبث املسائل

 ومساعدة تفهيم الطالب املواد الدراسية ، وهو يساعدهم التعمق والغرس والتفهيم هلـا ،

 فلتحسني إجراء هذا العمل أسس املعهد مجعية تسمى جملس املـشاورة ملدرسـة هدايـة

 ذه اجلمعية ختطط وترتب مواعيد ومواد املـشاورة وترفـع التقريـر ه . املبتدئني الدينية

 . للمدرسة

 وهناك أيضا جلنة حبث املسائل الذي يهدف إىل رفع قـدرة الطـالب يف حـل

 مشكالت اتمع الفقهية بأداء وإجياد جواا باالستقراء واالطالع على املراجع الفقهيـة

 هذه اللجنة تدرب الطـالب . السنة واجلماعة أي الكتب التراثية املعتربة على طريقة أهل

 تتضمن هذه . حل املسائل الفقهية باستعمال أصول الفقه وقواعده مع مراعاة آراء الفقهاء

 اللجنة على النشاطات وهي مشاورة الكتب مستندة على الكتب املقررة مثل احمللي وفتح

 وية ، وحبث املـسائل العـام املعني وفتح القريب ، وحبث املسائل العام للمتوسطة والثان

 . للمعاهد

 حملة عن تعليم اللغة العربية . ٣
أهداف تعليم اللغة العربية ٣,١



 يعترب معهد لريبويو من معاهد تقليدية حيث يعتمد منهج تعليم وتعلمـه العلـوم

 فمن املعـروف . الدينية واللغوية منهجا قدميا يتمسك به مدبروا املعهد منذ بناءه إىل اآلن

 جلنـة وزارة ( عان من املعاهد ومها املعهد العصري والتقليـدي أو الـسلفي أن هناك نو

 فاألول يعتمد على اخلطط واملناهج التعليمية القدمية وهي ) . ٧ : ٢٠٠٣ الشؤون الدينية ؛

 . تعليم املواد الدينية باستعمال الكتب التراثية مع طرق تعليمها الكالسيكية دون جتديـد

 فهناك  جتديد  من ناحية مـادة الـدرس وطريقـة التعلـيم وأما الثاين املعهد العصري

 فاملواد الدراسية ال تقتصر على املواد الدينية فحسب وإمنا تتوسـع بإضـافة . املستخدمة

 وكذلك طريقة  التعليم املستخدمة فإـا . املواد العامة مثل العلوم االجتماعية والرياضية

 العمليات اإلدارة يف ترتيب التعليم ونظام مبنية على أسس عصرية كنظام الفصول يف عملية

 . الدراسية

 خطط املعهد لريبويو نظامه التعليمي منذ تأسيسه إىل أن يقدر الطالب على قراءة

 الكتب العربية أو ما يشتهر بالكتب التراثية ، فمن هنا أنشئت مدرسة هدايـة املبتـدئني

 لكرمي رمحه اهللا املتوىف سنة الدينية حيث وافق بل شجع إنشائها شيخ املعهد عبد ا

: وأكدت هذا البيان عبارة من خالل الوثيقة اليت أخذها الباحث كما يلي



 أقيمت مدرسة هداية املبتدئني الدينية مبوافقة شيخ املعهد عبد الكرمي رمحه
 جيب على الطالب الذين مل يقدروا على الكتابة والقراءة " اهللا حيث قال

 وصار هذا القول مكتوبا يف القانون للمعهد " رسة أن يتعلموا يف هذه املد
 ) ٢٠٠٧ - ٤ - ١ / ١ - ١ : وثا ( قسم الواجبات

 يظهر لنا أن املدرسة أنشئت للوصول إىل مساعدة الطالب يف قدرم على الكتابة

 فليس من الغريب إذ تركز املدرسة أهداف تعليم اللغة العربية إىل . والقراءة باللغة العربية

فهذه األهداف إجراءات توقيعية للوصول إىل . طالب قراءة الكتب العربية أن يستطيع ال

 قدرة القراءة سوف تساعد الطـالب . قدرة القراءة والكتابة املقصودة ما شيخ املعهد

 استيعاب مضمون الكتب اليت تصبح مراجعا أساسية يف تعمق الفقه والشريعة ومها فـن

 درسة حىت تعقد جلنة حبث املسائل حتت إشراف هذه رئيسي للمعهد لريبويو تتابعه هذه امل

 : وهذا يبدو من العبارة اآلتية . املدرسة ، وهي جملس يتشاور الطالب حلل مشكلة

 تنتمي املدرسة بإدخال جلنة حبث املسائل  حتت رئاسة املدرسة ، فهي من
 حماولة املدرسة لرفع تفوق الطالب من حبث املسائل ودراسـة الكتـب

 واألحكام الفقهية ، فيستطيع الطالب أن حيل مشكالت اتمـع التراثية
) ٢٠٠٧ - ٤ - ١ / ٢ - ١ : وثا . ( الفقهية



 االعتراف الصريح تأكيدا ملا سبق جاء من األستاذ عبد املعيد ، وهو مدير املدرية

 : للمرحلة املتوسطة أو الثانوية

 اللغة العربيـة التركيز يف تعليم اللغة العربية هنا من حيث القواعد ، فتعليم
 هنا للدفاع على قدرة الطالب قراءة الكتب التراثية ، ولكنه يوجد منـذ
 سنتني ماضيتني تشجيع تطبيق اللغة العربية من حيث احملادثة وإن يتقلـل
 تطبيقها مثل نداء الطالب يف املعهد أو إلقاء اإلعالن ، فكان الشيخ يقول

 تعمـق القواعـد كلـها من األمر غري الكامل إن نعملها للمحادثـة فن
 ) ٢٠٠٧ - ٤ - ١ / ١ - ١ : مقا (

 وإضافة للبيان الذي قاله مدير املدرسة سابقا حول أهداف تدريس اللغة العربيـة

 جرت املقابلة بني الباحث و األستاذ حممد شيخ وهو مدرس اللغة العربية يف الفصل األول

 : من املدرسة املتوسطة أو الثانوية كما يلي

 ففي درس األلفية مثال يعلم املدرس بقراءة كتاب األلفية على سبيل قراءة
 كلمة فكلمة مع املعىن مث بشرح املقروؤ فنحن نركز تعليم اللغة العربية من
 ناحية القواعد لقراءة الكتاب حىت تكون القواعد اللغوية مغروسة لـدى

 / ٢ - ١ : مقا ( بية الطالب ، وهذا هو اهلدف األساسي يف تعليم اللغة العر
٢٠٠٧ - ٤ - ١ (



 وحىت يف تعليم درس اللغة العربية الذي يستخدم املدرس كتابا حيتوي على أنواع

 مواد من القراءة واحلوار والقواعد يف وحدة ، فيواجه املدرس العليم إىل قدرة القراءة كما

 : البتدائية قاله األستاذ فخر الدين مدرس اللغة العربية يف الفصل اخلامس من املرحلة ا

 ففي املفردات قرأها املدرس فقرأها الطالب وصرفوها مث عينـوا صـيغها
 وأوزاا وهكذا إىل آخر املفردات ، ويف القراءة أيضا قرأها املدرس مـع
 إلقاء معاين الكلمات ، فقرأ الطالب وترمجوها ، ويف احلوار أيـضا قـرأ

 ق مثل احلوار فاالهتمـام املدرس فأمر الطالب أن يتقدموا للقراءة ال للتطبي
 ) ٢٠٠٧ - ٤ - ١ / ٣ - ١ : مقا ( هنا البنية والشكل كيف التركيب للتعبري

 وجرت أيضا االستبانة حول أهداف تعلم اللغة العربية من عند الطالب وهـم يف

 : الفصل اخلامس ، فإن هدف تعلمهم حنو املهارات األربع يظهر يف اجلدول التايل

 - ١ - اجلدول
 دف إليها الطالب املهارات اليت يه

 % ت ع إجابة خمتارة منرة
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 

 استماع
 كالم
 قراءة
 كتابة

 مجيع املهارات

٢٨ - 
٢ 
١٢ 
١ 
١٣ 

- 
٧،١٤ 

٤٢،٨٦ 
٣،٥٧ 

٤٦،٤٣ 
١٠٠ ٢٨ ٢٨



 يشرينا اجلدول األول أن هدف الطالب يف تعلم اللغة العربية هو األول القـدرة

 هارة القراءة ، والثالث القدرة علـى مهـارة على املهارات األربع ، والثاين القدرة على م

 الكالم ، والرابع القدرة على مهارة الكتابة ، فلم يوجد طالب يهدف إىل القدرة علـى

 فهمنا من اجلدول أن هدف الطالب هو القـدرة . االستماع فقط يف تعلم اللغة العربية

 ف بعيـدا عنـها ، على املهارات األربع ولكنه يشرنا أيضا أن مهارة القـراءة ال ختتلـ

 . فنستخلص أن مهارة القراءة مل تزل تصبح هدفا مهما لطالب هذه املدرسة

 فما سبق من البيانات ناهلا الباحث من طريقة الوثيقة واملقابلة واالستبانة يعرض لنا

 أن هذا املعهد كما يبدو يف مدرسبة هداية املبتدئني الدينية يواجه تعليم اللغة العربيـة إىل

 وهذا يناسب ما . لقراءة وهي قراءة الكتب التراثية أو ما يشتهر فيه بالكتب املعتربة قدرة ا

 أن الصورة العامة للهدف األساسي يف تعلـيم اللغـة العربيـة ) ٢٣ : ١٩٨٥ ( قاله ظافر

 وهـو خمـالف . للمعاهد السلفية أو التقليدية هو االستفادة من الكتب القدمية أو التراثية

 حيث تضع أهداف تعليم اللغة العربية لألجانب كما ذكرها الباحـث لالجتاهات احلديثة

. يف الدراسة النظرية



 حملة عن مواد تعليم اللغة العربية ٣,٢
 رغم أن معهد لريبويو اإلسالمي من املعاهد السلفية فعملية التعليم والـتعلم قـد

 ، وإن جرت على النظام الفصلي ، فتترتب املواد الدراسية حسب الفـصول املوجـودة

 فمن املعـروف . توجد عملية التعليم خارج الفصول كما جتري يف املعاهد السلفية عادة

 أن الصورة العامة للمعاهد السلفية هي نظام تنفيظ التربية ، فالطالب مـرتبط مبـسكنه

 ) . ٤٤ : ١٩٨٥ ظـافر ؛ ( الداخلي واملسجد والشيخ الذي يدرسه والكتـب التراثيـة

 ري على النظام الشخصي أو اجلماعي أي احللقات املسيطر عليهـا فالطريقة يف التعليم تس

 طريقة التلقني والتفهيم ، وحمتويات الدراسة هي العلوم الدينية اليت صدرت من الكتـب

 )  . ١٦ : ١٩٩٤ ستينربنك ؛ ( التراثية

 . فكما ذكرنا أن هلذا املعهد مدرسة جتري عملية تدريسها على النظام الفـصلي

 جتري على أساس التعليم احلديث باسـتعمال األدوات الدراسـية مـن فعملية التدريس

 فبنـاء علـى . الوسائل التعليمية والكتب املقررة واملواد املواجهة إىل األهداف بـالطبع

 األهداف يف تعليم اللغة العربية نظمت املدرسة موادا توصل الطالب إىل األهداف املقررة

 هد جملسا ينظم ويرتب ما يتعلق بعملية التعليم لـسنة وهلذا التنظيم عقد املع . واملقصودة

. دراسية ويسمى هيئة صغرية وحصلت على مقرر يتمسك به املدرسة



 اللغـة " فهناك نوعان من مادة اللغة العربية ، ما يكتب يف جدول الدروس بعبارة

 الباحث فوجد . وما يكتب بفروع العلوم اللغوية مثل النحو والصرف والبالغة " العربية

 : أنواعا من مادة اللغة العربية علمها مدرسو اللغة العربية مثلما تصور كاآليت

 درس علوم اللغة العربية يف االبتدائية كما املكتوب يف جـدول الـدروس
 فالكتـب . يتضمن على عدة مواد وهي النحو والصرف واللغة العربيـة

 آلجروميـة املستخدمة يف النحو هي العمريطي والفـصول الفكريـة وا
 والعوامل ، ويف الصرف املقصود والقواعد الصرفية واإلعـالل واألمثلـة

 د . التصريفية ، وأما يف اللغة العربية فكتابان مها تعليم اللغة العربية ل هــ
 وأما املرحلة املتوسطة أو . هداية ومبادئ احملاورة لألطفال حلسن باحرون

 روع من مواد اللغة العربية وهي الثانوية فلم يوجد درس اللغة العربية إال ف
 ويف النحو تستخدم الكتـب مثـل . النحو والصرف والبالغة والعروض

 األلفية البن مالك وقواعد اإلعراب واألعراب ، ويف الصرف األلفية البن
 مالك أيضا ، وأما يف البالغة فاجلوهر املكنون ، ويف العـروض منظومـة

 مواد اللغة العربية إال واحدا وهـو ويف املرحلة العالية مل توجد . العروض
 / ٣ - ١ : وثـا . ( البالغة فحسب ، والكتاب املستخدم هو عقود اجلمان

٢٠٠٧ - ٤ - ١ ( 

 هكذا أنواع املواد يف تعليم اللغة العربية الذي ضمنها مقرر هيئة صغرية إلعـداد

فإـا فإذا نظرنا إىل اللغة العربية نفـسها . الدراسية ١٤٢٨ - ١٤٢٧ عملية التعليم سنة



 فإن هذه املواد ال . تتركب من عدة مواد كالقراءة واملفردات واحلوار والقواعد واإلنشاء

 توجد يف هذه املدرسة إال يف املرحلة االبتدائية اليت تعد حصة ملادة اللغة العربية باستخدام

 فدرس اللغة العربية يف الثانوية حتتـوي . الكتاب الذي يتكون من عدة فروع يف وحدة

 ى النحو والصرف والبالغة والعروض وتكتب يف جدول الدروس هذه الفروع مباشرة عل

 . وبقيت يف املرحلة العالية البالغـة فحـسب " . اللغة العربية " دون أن تستخدم عبارة

 فنقول أن هذه املدرسة تركز مواد تعليم اللغة العربية يف القواعد اللغويـة مـن النحـو

 . واد األخرى للغة العربية كاحلوار واإلنشاء واالستماع والصرف والبالغة مستبعدة امل

 وأكد هذه املواد ما قاله مدير املدرسة األستاذ عبد املعيد للمرحلة الثانوية حـول

 : تركيز املدرسة مواد اللغة العربية يف القواعد أي النحو والصرف كما يلي

 العربية ألقـاه كتاب اللغة العربية الذي يتضمن على فروع من مادة اللغة
 املدرس يف االبتدائية فحسب ، رغم أن هناك أنواع من فروع مواد اللغـة
 العربية مثل القراءة واحلوار واإلنشاء واملفردات والقواعد فإن التركيز عند
 التعليم هو القواعد أي النحو والصرف ، ألما تعتربان من مادة أساسـية

) ٢٠٠٧ - ٤ - ١ / ٤ - ١ : مقا . ( يتركزمها هذا املعهد منذ البداية



 يظهر لنا مما ذكر أن مواد تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تتركز يف القواعد أي

 النحو والصرف ومها يساعدان الطالب قراءة النصوص العربية من الكتب التراثيـة الـيت

 يف يتمسك ا هذه املدرسة واملعهد يف تفقه العلوم الدينية وتعمقها وتصبح هدفا أساسـيا

 بل حيدث تعليم اللغة العربية يف االبتدائية حيث يركز املدرس القواعد . تعليم اللغة العربية

 فجميع املواد املوجودة يف الكتاب مل يـزل . وإن تتفرع املواد الدراسية يف ذلك الكتاب

 . جيرها املدرس إىل التعمق يف القواعد بأن يعلق املدرس املادة بفهم القواعد العربية

 ذا طالعنا إىل جداول الدروس  اآلتية مثال فنجد واضحا ميـول املدرسـة إىل وإ

 تركيز املواد القواعدية يف اللغة العربية ، فهناك حصص بأكثر تفاوة من املـواد األخـرى

: كما يتضح يف اآليت



 – ٢ – اجلدول
 املواد الدراسية للمدرسة االبتدائية

 منرة مادة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ جمموع %

١ ٣ / ١ ٣ / ١ ١ / ٢ ١٢ ٦٧ ، ١٦    ١ صرف / حنو 
 ٢ فقه ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ١٠ ٨٩ ، ١٣
 ٣ أخالق ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ٣٣ ، ٨
 ٤ تدريبات ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ٣٣ ، ٨
 ٥ تاريخ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ٣٣ ، ٨
 ٦ لغة عربية ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٦ ٣٣ ، ٨
 ٧ مشافهة ١ ١ ١ ١ ١  ٥ ٩٤ ، ٦
٤ ٥٦ ، ٥      ٨ إمالء ١ ٢ ١ 
٤ ٥٦ ، ٥    ٩ توحيد ١ ١ ١ ١ 
 ١٠ جتويد  ١ ١ ١ ١  ٤ ٥٦ ، ٥
١ ٤ ٥٦ ، ٥    ١١ القرآن ١ ١ ١ 
٢ ٧٨ ، ٢        ١٢ علم احلساب ١ ١ 
٢ ٢ ٧٨ ، ٢          ١٣ احلديث 
١ ٣٩ ، ١          ١٤ لغة إندونيسية ١ 

جمموع ٧٢ % ١٠٠



 – ٣ – ل اجلدو
 املواد الدراسية للمدرسة الثانوية

 منرة مادة ١ ٢ ٣ جمموع %

 ١ حنو ٤ ٢ - ٦ ٦٧ ، ١٦
 ٢ فقه ١ ٢ ٢ ٥ ٨٩ ، ١٣
 ٣ حديث ٢ ١ ١ ٤ ١١ ، ١١
 ٤ توحيد ١ ١ ١ ٣ ٣٣ ، ٨
 ٥ تفسري ١ ١ ١ ٣ ٣٣ ، ٨
 ٦ إمالء ١ ١ ١ ٣ ٣٣ ، ٨
 ٧ أصول الفقه ١ ١ - ٢ ٥٦ ، ٥
 ٨ واعد فقهية ق - - ٢ ٢ ٥٦ ، ٥
 ٩ بالغة - - ٢ ٢ ٥٦ ، ٥
 ١٠ موارث  ١ - ١ ٧٨ ، ٢
 ١١ منطق - - ١ ١ ٧٨ ، ٢
 ١٢ علم التفسري - ١  ١ ٧٨ ، ٢
 ١٣ علم احلديث  ١  ١ ٧٨ ، ٢
 ١٤ عروض -  ١ ١ ٧٨ ، ٢
١ ٧٨ ، ٢    ١٥ أخالق ١ 

جمموع ٣٦ % ١٠٠



– ٤ – اجلدول
 لعالية املواد الدراسية للمدرسة ا

 منرة مادة ١ ٢ ٣ جمموع %

 ١ فقه ٣ ٢ ٢ ٧ ٨٩ ، ١٣
 ٢ بالغة ٢ ٢ ٢ ٦ ١١ ، ١١
 ٣ حديث ٢ ٢ ١ ٥ ٣٣ ، ٨
 ٤ أصول الفقه ١ ١ ٢ ٤ ٣٣ ، ٨
 ٥ أخالق ١ ٢ ١ ٤ ٣٣ ، ٨
 ٦ توحيد ١ ١ ١ ٣ ٥٦ ، ٥
 ٧ تفسري ١ ١ ١ ٣ ٥٦ ، ٥
 ٨ إمالء ١ ١ ١ ٣ ٥٦ ، ٥
 ٩ لق علم الف -  ١ ١ ٧٨ ، ٢

 جمموع ٣٦ % ١٠٠

 وجدنا يف اجلدول الثاين الذي يتضمن أنواع الـدروس وحصـصها يف املرحلـة

 االبتدائية املواد اللغوية وهي النحو والصرف واللغة العربية ،  فالنحو والصرف هلما حصة

 خاصة مع أن هناك درس اللغة العربية اليت تتضمن مادة النحو والصرف ، فتقدم إذن هذه

درسة مواد قواعد اللغة العربية على األخرى ، فالسيما إذا قارنا جمموع احلصص الذي امل



 فبناء األساس ملهارة القراءة يبدأ من أول املرحلة بتعلـيم النحـو . يغلب املواد األخرى

 والصرف ، إما مادتان أساسيتان يف القراءة فال قراءة وال مفهوم إال باستعمال النحـو

 ة القراءة كما قصدها هذه املدرسة واملعهد يف تعليم اللغة العربية تتـبىن والصرف ، فمهار

 . على مادة القواعد اللغوية وهي النحو والصرف

 ومن ناحية عدد احلصص وجدنا أن القواعد اللغوية النحو والـصرف تعلمهمـا

 فكثـرة . درسـا ١٤ من مجيع املواد املدروسة اليت عددها % ٦٧ ، ١٦ املدرسة إىل

 صص لدرس القواعد تدل على أمهية هذه املادة ، وأمهية هذه املادة ترجع إىل أهـداف احل

 تعليم اللغة العربية وهي رفع مهارة القراءة ، فمن املعروف أن قدرة القراءة تتعلق بفهـم

 القواعد مع معاين املفردات ، وطريقة فهم القواعد هي تعلم النحو والصرف بكثري مـع

 . ل للطالب قراءة النصوص العربية وفهمها التدريبات فيهما فيسه

 وكذلك إذا نظرنا إىل اجلدول الثالث وهو أنواع الدروس وحصصها للمرحلـة

 فليس هنـاك الـصرف . الثانوية  فوجدنا مواد اللغة العربية تتكون من النحو والبالغة

 حو يف الفصل يتعلم الطالب الن . كما يدرس الطالب يف املرحلة االبتدائية " اللغة العربية " و

 والبالغة حيول حمل . األول والثاين واستغىن عنه يف الفصل الثاين فال جند النحو يف الثالث

درس النحو حيث يبدأ الطالب يتعلموا يف الفصل الثالث تعمقا ملا سبق مـن القواعـد



 ء ررغم أن هناك االكتفـا . النحو والصرف من ناحية تأدية املعىن واإللقاء البالغي واألديب

 بالنحو يف الفصل الثاين فأنه ما زال يف الدرجة األوىل من ناحية عدد احلـصص للمـواد

 . املدروسة يف املرحلة الثانوية

 وأما اللغة العربية يف املرحلة العالية فأا حتتوي على درس واحد وهو البالغة اليت

 ا تلقـى لـست وإذا نظرنا إىل عدد احلصص فأـ . تواصل دراستها يف املرحلة الثانوية

 فهذه تدلنا على أن القواعـد . حصص تتفاوت حبصة من الفقه الذي يلقى لسبع حصص

 تعترب شيئا مهما بل أهم األشياء اليت ال بد للطالب من دراستها من املواد األخرى يف اللغة

 فاللغة العربية إذن هي القواعد عند هذه املدرسة من النحو والصرف والبالغـة . العربية

 . ا يف مساعدة الطالب مهارة القراءة وخباصة قراءة الكتب املعتربة عندهم يف الفقه لدوره

 فكما تعتز العلوم اللغوية لدورها يف فهم املقروؤ فيصبح احلفظ أي حفظ القواعد

 فتكـون هـذه . مبساعدة األبيات الشعرية احملتوية على مادة القواعد مهما عند الطالب

 هم أن حيفظوها ألا شرط من شـروط جـواز اشـتراك األبيات حمفوظة بل جيب علي

 وهذا يناسب ما قاله املدرسان األستاذ مشفع واألستاذ شيخ حيث قاال فيمـا . االمتحان

: يلي



 يلقي الطالب ما حفظه من األبيات يف ألفية بن مالك مخسة أبيات كـل
 . يوم، والتصحيح لألبيات احملفوظة جيري أسبوعيا ودوريا يف آخر املستوى
 . وحفظ األبيات شرط من شروط اشتراك الطالب يف االمتحان األخـري

 مقا . ( بيتا والباقي يكملوا يف السنة الثانوية ٤٦٠ حيفظ الطالب حوايل
: ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٥ - ١ ( 

 فمن هنا عرفنا أن درس اللغة العربية يف هذه املدرسة يواجهها املعهد إىل أن يفهم

 صرف والنحو والبالغة فهما جيدا وعميقا بإعطاء احلصص الطالب القواعد اللغوية من ال

 . الكثرية ووجوب احلفظ األبيات الشعرية من كتاب النحو والصرف ألفية بـن مالـك

 واألبيات ليس مبجرد احلفظ فحسب وإمنا يفهمها الطالب مبساعدة األعمال اإلضافية من

 اليت يؤديها الطالب قبل بدايـة وأيضا بعملية التعليم التطبيقة . املشاورة للفصل وللمرحلة

 و أخذ الباحث ذلك البيان مما قالـه األسـتاذ . تعلم باب جديد من األبواب يف الكتاب

 : حممد أنانج كما يلي

 ولكل فصل عملية إضافية كل يوم وهي املشاورة ، وهذه املشاورة تتعلق
 ورة وهناك أيـضا املـشا . بالدروس اليت يتعلمها الطالب يف اليوم التايل

 مث . األسبوعية يبحث فيها مشكالت النحو والصرف واملسائل الفقهيـة
هناك املشاورة الكربى يشترك فيهما مجيع الفصول كل نصف سنة تبحث



 املشكالت النحوية والصرفية واملسائل الفقهية اليت مل يكمـل حبثهـا يف
 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٦ - ١ : مقا . ( املشاورة األسبوعية

 : مد شيخ فيما يلي وكما قاله األستاذ حم
 ويف كل حصة ملادة األلفية يبدأ املدرس بتأدية احلفظ من الطالب األبيات
 من الكتاب ، مث يتقدم الطالب أو الطالبان يشرح الدرس املاضـي أمـام

 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٧ - ١ : مقا ( أصدقائه مثل املدرس ألقى مادة من الكتاب

 هذه املدرسة ختتصر على القواعـد وخالصة القول أن مواد تعليم اللغة العربية يف

 اللغوية من النحو والصرف والبالغة ، فإن هذه الثالثة مواد أساسية يف قواعد اللغة العربية

 فتركيز مادة اللغة العربية إىل القواعد يناسب ما يهدف املعهد واملدرسة وهو القدرة على

 يؤسـس املعهـد واملدرسـة قراءة الكتب التراثية املعتربة عندهم وهي الكتب الفقهية ، ف

 الطالب مبادة اللغة العربية اليت هي مكتوبة باللغة العربية فاآللة والوسيلة لفهم النـصوص

 . العربية هي فهم القواعد اللغوية

 حملة عن طرق تعليم اللغة العربية املستخدمة ٣,٣
 فمن املعروف أن الطريقة جانب من اجلوانب املؤثرة يف حتقيق أهداف تعليم اللغة

فالطريقة عامل من عوامل جناح التعليم ، حيث يلقى املـدرس مـادة بطريقـة . العربية



 وهناك عدة طرق تعليم اللغة العربية يستخدمها . تساعده إفهام الطالب بسرعة وسهولة

 فأنواع املواد قد تؤدي إىل اختالف الطرق املستخدمة . املدرسون عند إلقاء املواد اللغوية

 . الدراسية من األهداف واملادة واملتعلم والتسهيالت نظرا إىل املواقف

 وجد الباحث يف مدرسة هداية املبتدئني الدينية طريقة تواجه إىل طريقة القواعـد

 فهذه الطريقة مما عرفنا أن جتري بنقل لغة اهلدف إىل لغة األم من اللغة العربية . والترمجة

 رس النصوص العربية من الكتاب املقروؤ بتأديـة فقرأ املد . إىل اللغة اجلاوية أو اإلندونسية

 معانيها اجلاوية أو اإلندونيسية كلمة فكلمة مع استماع الطالب إليها وكتابتها يف كتبهم

 اليت مل تزل موجودة أمامهم أو جانبهم كما رأينا يف احللقة جملس التعليم يف املعهد بـني

 املعيد رئيس املدرسة للمرحلـة وهذه الصورة كما شرحه األستاذ عبد . الشيخ وطالبه

 : الثانوية األيت

 بترمجة كلمة فكلمة مثل قـراءة - تعليم اللغة العربية - نعلم هذا الكتاب
الكتاب التراثية ، ونتدرب يف التدريبات ، وإن كانت يف القواعد فنتعمق

 فهذا الكتاب وإن كان من املنهج الدويل أي لـيس مـن املنـهج . فيها
 إىل تعمق القواعد املوجودة فيه ، واملواد الباقيـة أي غـري املدرسي يواجه

 - ١ : مقا . ( القواعد فتكون زيادة وتوسعة ملا مل يوجد يف الكتب التراثية
٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٨ (



 ، فكما ذكره الباحـث أن درس " اللغة العربية " هذا هو البيان يتعلق بتعليم درس

 الدينية يف املرحلة االبتدائية فحسب ، ومل يوجد يف مدرسة هداية املبتدئني " اللغة العربية "

 فاملرحلة الثانوية والعالية يتعلم الطالب النحو والصرف . يوجد يف املرحلة الثانوية والعالية

 وأما مادة اللغة العربية يف . والبالغة باستعمال الكتب التراثية املبنية على الطريقة التقليدية

 املبين على الطريقة املعاصرة وهـي أن يتـضمن " عربية اللغة ال " االبتدائية فيستعمل كتاب

 الكتاب على الوحدات وكل وحدة حيتوي على أنواع املواد اللغوية من القراءة واملفردات

 . واحلوار والقواعد واإلنشاء

 وأضاف األستاذ فخر الدين مدرس اللغة العربية يف االبتدائية ما قاله رئيس املرحلة

 تعليم اللغة العربية مبين على طريقة تعليم الكتب التراثيـة رغـم أن الثانوية السابق ، أن

 ترتيب املباحث وتركيبها خمتلف ببعيد مع كتاب اللغة العربية املستخدم ، وهذا  هو بيان

 : األستاذ فخر الدين

 قرأ املدرس النصوص مع تأدية معانيها وترمجتها ، أو قرأ املدرس النصوص
 ر الطالب أن يقرؤوا ويترمجوا إىل لغتهم الصحيحة ، مع تأدية معانيها مث أم

 وهكـذا . مث يواجه املدرس إىل تعمق القواعد الـصرفية أي التـصريف
ارات مث أمـر  الطريقة حىت يف احلوار ، فقرأ املدرس مع تأدية معاين العـب

يف - املطلـوب هنـا . الطالب أن يتقدموا للقراءة وليس لتطبيق احلوار



 يق احلوار وإمنا ملعرفة أنواع التراكيب والعبـارات يف ليس لتطب – احلوار
 احملادثة ، كيف نعرب وكيف نتحدث ، فاملدرس ال يأمرهم حبفظ العبارات

 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١ / ٩ - ١ : مقا ( .

 نرى فيما مضى أن املدرس يعلم اللغة العربية بطريقة تأدية معاين الكلمات كلمـة

 أنه قرأ ) ٣٣ : ١٩٨٣ ( فيما نقله ماروان فكلمة ،  وهذا يطابق ما صور أبو بكر أجيه

 هذه هي الطريقة املشهورة عند تعلـيم . املدرس النصوص كلمة فكلمة مع تأدية معانيها

 فعرفنـا أن يف املعهـد . اللغة العربية وعند إلقاء املواد الدراسية باستعمال الكتب التراثية

 ، فكل منهما جيري بقـراءة (sorogan) و سوروكان (weton) طريقة ما تسمى بوتون

 يعملون مثل ذلك دائما – الطالب واملدرسون – كلمة بعد كلمة مع ذكر معانيها ، فهم

 . يف تعليم كتاب يف أي علم من الفنون بقراءة كلمة بعد كلمة

 تبيينا ملا سبق فالطلع الباحث عملية التعليم يف الفصل ، وهو الفصل اخلامس مـن

 : جاء بيان املذاكرة كما يلي املرحلة االبتدائية ، ف

 عندما جاء الباحث إىل الفصل وهو الفصل اخلامس من املرحلة االبتدائية ،
 رأى إىل املدرس والطالب يشتغلون بتأدية معاين املفردات مـن القـراءة

 وكان هذا الكتـاب . هداية . د . املوجودة يف كتاب تعليم اللغة العربية ل
 ة خارج املعهـد أي مـن املـدارس مثل ما يستخدمه الطالب يف املدرس

قرأ املـدرس . االبتدائية أو الثانوية أو العالية التابعة لوزارة الشؤون الدينية



 كلمة فكلمة مع تأدية معانيها اجلاوية وسجلها الطالب يف كتبهم مثلمـا
 مث ترمجها املدرس إىل اللغة اإلندونيسية ، وأحيانا . تعلموا الكتب التراثية

 - ٥ - ١ / ١ - ١ : مـذا . ( ب أن يكرر القراءة ويترمجها أمر بعض الطال
٢٠٠٧ ( 

 هذه الطريقة جتري بالطبع يف مجيع املراحل و مجيع املواد الدينية املستخدمة الكتب

 التراثية من مدرسة هداية املبتدئني الدينية يف معهد لريبويو وإن يوجـد اخـتالف قليـل

 الثانوية مثال يبدأ تعليم النحو أو الـصرف فاملدرس يف املرحلة . باختالف املراحل واملواد

 من األلفية البن مالك بتكرار املادة السابقة ، فيتقدم الطالب واحدا فواحدا يشرح الدرس

 وبعد أن يكتفي هـذا . السابق ، فتجري احملادثة بينهم فيما يتعلق باملادة اليت بينها األحد

 الكتاب قراءة كلمة بعد كلمة مع معانيها العمل فيبدأ املدرس يقرأ ويبحث املادة اآلتية من

 وهذه الطريقة عرضها األستاذ مشفع مدرس الفصل األول مـن . اجلاوية أو اإلندونيسية

 : املرحلة الثانوية كاآليت

 نأمر يف البداية بعض الطالب أن يتقدم إىل األمام لشرح ما سـبق مـن
 املـادة الـيت الدرس ويطلع اآلخرون إليه ، فتجري املناقشة بينهم حول

 وبعد أن جيري هذا العمل ويكتفي املدرس به . شرحها أحد الطالب منهم
يقرأ املدرس النصوص كلمة فكلمة مع . فيبدأ باملادة اجلديدة من الكتاب



 تأدية معانيها اجلاوية ، مث يشرحها املدرس وجتري عملية التعليم مع السؤال
 تتم احلصة باختبار القراءة واجلواب بني املدرس والطالب وهكذا إىل أن خن

 / ١٠ - ١ : مقـا . ( من الطالب النصوص اليت مضت قراءا من املدرس
٢٠٠٧ - ٥ - ١ ( 

 ولزيادة تلك البيانات السابقة ، نقدم بيانات أخرى حول طريقة تعليم اللغة العربية

 ا الباحث وهذه البيانات ضمن املذكرة امليدانية اليت قام . املبينة باستعمال الكتب التراثية

 : طوال وقت البحث امليداين

 جاء الباحث إىل الفصل الذي جتري عملية تعليم اللغة العربية يف الفـصل
 األول من املرحلة الثانوية ، ويف احلني قام أحد الطالب بالتعليم كبدايـة

 قرأ األحد الكتاب وشرح مضمونه مع كتابة ما حيتاج إليـه يف . الدرس
 سأل اآلخرون ما مل يكن واضحا مما شرحه األحد . الشرح على السبورة

 فجرت املناقشة بينهما واآلخرين حىت أن يضيف املدرس  ويعلق ما حيدث
 وبعد أن يتقدم بعض الطالب تكرارا ملا درسه من قبل أمام . أثناء املناقشة

 اآلخرين فبدأ املرس يعلم مادة جديدة بقراءة النصوص كلمة فكلمة مـع
 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ٢ / ٢ - ١ : مذا ( اوية وشرح املضمون تأدية معانيها اجل

 البيانات امليدانية السابقة تؤكد ما سبق مما قاله األساتيذ مـن اسـتعمال طريقـة

القواعد والترمجة ، وتدل لنا أيضا على أن طريقة القواعد والترمجة تالعب دورا هامـا يف



 فمن املعـروف أن . ني الدينية تعليم اللغة العربية يف مجيع مراحل من مدرسة هداية املبتدئ

 هذه الطريقة جتري بنقل لغة اهلدف إىل اللغة األم ، يترجم املدرس اللغة العربية إىل اللغـة

 فال يستعمل املدرس اللغة العربية أو العبارات املنصوصة عند . اجلاوية أو اللغة اإلندونيسية

 رس والطـالب وتفهيمـا شرح مضمون الكتاب ، وإمنا يستعمل اللغة األم تسهيال للمد

 . للمادة اليت يعرب باللغة اهلدف

 ومن ناحية املادة فإن املدرسة تعلم اللغة العربية يف قواعدها وال تعلم يف جوانـب

 فكما عرفنا من اسم هذه الطريقة . اللغة العربية األخرى من الكالم واالستماع والكتابة

 فتـسمى . وية مقدمة من املواد األخرى طريقة القواعد والترمجة ، فإن مادة القواعد اللغ

 هذه الطريقة طريقة القواعد ألن تعليم اللغة العربية يتركز يف القواعد ، فاملدرس يواجـه

 فنرى يف هذه املدرسة الطالب يتعلمون القواعد من . التعليم إىل فهم قواعد اللغة العربية

: الكتب الكثرية ، فننظر إىل اجلدول اآليت



 - ٥ اجلدول -

 الكتب املدروسة يف القواعد اللغوية

 منرة املرحلة اللغة العربية النحو الصرف البالغة

- 

 جوهر املكنون

 عقود اجلمان

 املقصود
 القواعد الصرفية

 اإلعالل
 األمثلة التصريفية

 ألفية البن مالك

- 

 العمريطي
 الفصول الفكرية

 اآلجرومية
 العوامل

 ألفية البن مالك
 قواعد اإلعراب

 اإلعراب

- 

 تعليم اللغة العربية
 مبادئ حماورة لألطفال

 االبتدائية

 الثانوية

 العالية

١ 

٢ 

٣ 

 مجيع الكتب السابقة يبحث يف القواعد النحو والصرف والبالغة إال الكتابني ومها

 ن الطريقة املـستعملة يف وذلك يؤكد لنا أ . تعليم اللغة العربية ومبادئ احملاورة لألطفال

تستخدم املدرسة هـذه . تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي طريقة القواعد والترمجة



 الطريقة استنادا إىل أن اهلدف األساسي يف تعليم اللغة العربية هو قدرة الطالب على فهم

 . النصوص العربية القدمية من الكتب التراثية

 . والترمجة أن الطالب حيفظون القواعـد اللغويـة ومن خصائص طريقة القواعد

 ونظرا إىل تطبيق تعليم اللغة العربية فإنه توجب املدرسة حفظ األبيات من األلفية البـن

 وأضاف األسـتاذ مـشفع . مالك ، ويقدمها الطالب أمام املدرس للتفتيش كل أسبوع

 : حول وجوب حفظ األبيات فيما يلي

 يوم ويقدموا أمام املدرس للتفتيش كـل حيفظ الطالب مخسة أبيات كل
 يوم اإلثنني ، ومجيع هذه األبيات يصكها املدرس كـل نـصف الـسنة

 وحفظ هذه األبيات شرط من شروط االمتحان ، أي ال . الدراسية أيضا
 حيفظ . جيوز ملن مل حيفظ األبيان أن يشترك االمتحان النصفي أو النهائي

 ول والثاين من املرحلة الثانوية ، يف كل الطالب هذه األبيات يف الفصل األ
 و اليكتفي الطالب حبفظ األبيات . بيتا فيتم احلفظ يف سنتني ٤٦٠ فصل

 فحسب وإمنا بفهمها أيضا حيث يشرح الطالب أمام اآلخرين كل تعليم
 ) ٢٠٠٧ - ٥ - ٢ / ١١ - ١ : مقا . ( اللغة العربية يف الفصل

 د والترمجة يف هذه املدرسة ويبدو أيضا فيبدو لنا إذن استخدام هذه الطريقة القواع

فمـن . سبب استخدامها ووسيلتها باستعمال الكتب التراثية وحبفظ األبيات القواعدية



 بداية بناء هذا املعهد تتبىن طرق تعليم اللغة العربية على طريقة تقليدية ، وهـي طريقـة

 ودها ودورها يف تعلـيم كانت هذه الطريقة قدمية مثل قدمي املعهد وج . القواعد والترمجة

 فكما عرفنا أن املعهد من املؤسسات القدمية تلعـب  دورا . اللغة العربية والعلوم الدينية

 هاما يف التربية والتعليم ، ويف ذلك احلني قد استعملت طريقة القواعد والترمجة ، وهي مل

. تزل مستخدمة إىل زماننا احلاضر كما وجدنا يف املعاهد السلفية والقدمية



 معهد األمني العصري - ب

 حملة عامة عن معهد األمني العصري . ٤

 معهد األمني العصري يقع يف قرية فرندوان غـرب مدينـة سـومنب بعـشرة

 م ، سـبع ١٩٥٢ كيلوميترات تقريبا ، أسسه الشيخ احلاج أمحد جوهري خطيب سنة

 درسة طبقة جديـدة يعترب قيام هذه امل . سنوات قبل قيام املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية

 فيتوسع املعهد مبختلف ااالت يعملها ويركزها تناسـب . توصل املعهد إىل تنميته اآلن

 . تقدم األحوال والعصور واتمع يف هذا العامل وخباصة يف إندونيسيا

 هناك مخسة شؤون يتركز املعهد تنميتها فيضع مخسة أقسام يعمل كل منها كـل

 ومخسة شؤون املقصودة هي شؤون التربيـة والثقافـة ، . الت اجلهد يف إجياد تلك اا

 وشؤون الدعوة وخدمة اتمع ، وشؤون الكوادر واخلرجيني ، وشؤون املال واجلهازات ،

 Pusat) ومركز الدراسات اإلسالمية Studi  Islam/Pusdilam) وهي حتت إشراف رؤساء ، 

 ) ٦ : ٢٠٠٧ رقة ؛ و ( الشؤون الذين مت اختيارهم من قبل جملس الرياسة

 تعترب شؤون التربية والثقافة إحدى الشؤون اليت هي حتت إشراف جملس رئاسـة

 . وهلذه الشؤون مسؤولية عن مسرية املؤسسات واملدارس مبعهد األمني العصري . املعهد

وهي تتضمن على ثالثة أقسام قسم شؤون املادة الدراسية ، ومركز اللغـات ، وقـسم



 ثالثة مسؤولة عن إجراءات النشاطات التعليمية مجيعها من ناحية فهذه ال . شؤون الطالب

 . املواد الدراسية والنشاطات للطالب املساعدة لعميلة التعليم يف املدرسة واملعهد

 Koordinator) قام كبار أساتذة املواد الدراسية Guru  Master/GM) بنـشاطات 

 خباصة فيما يتعلق بـالنمط واملنـهج مكثفة دف إىل ترقية النواحي التربوية والثقافية و

 ومسؤوليتهم التنحصر  على إجراء العملية التعلمية فحسب ، وإمنا حيتـوي . التدريسي

 إيضا على تطبيق التربية والتعليم يف حياة الطالب اليومية حىت حيصلوا علـى التهـذيب

 أساتذة املـواد ومن النشاطات اليت قام ا كبار . والتثقيف اإلسالمي والتربوي واملعهدي

 هي كما قاله كبار أساتذة املواد الدراسية األستاذ حممد مرزوقي ككبار أسـاتذة املـواد

 : الدراسية يف اللغة العربية اآليت

 من وظائف كبار أساتذة املواد الدراسية هنا هي تفتيش إعداد التـدريس
 املكثف جلميع مدرسي املواد الدراسية ، واملراقبة على تنفيـذ نـشاطات
 تدريسهم ، والقيام باللقاء األسبوعي جلميع مدرسي املواد الدراسية حسب

 مقا ( الفروق احملددة ، والقيام بإعالن ختطيط األهداف التدريسية للطالب
: ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ / ٢ - ١ . (



 طبقا لتركيز معهد األمني من ناحية اللغة على تزويد الطالب الكفاءات اللغويـة

 االستماع والكـالم - عند هذا املعهد – س مهارات لغوية األساسية وهي تتبىن على مخ

 وهذا املركز مسؤول عن ـوض . والقراءة والكتابة والترمجة فأنشأ املعهد مركز اللغات

 اللغات بني الطالب حيث ينفذ النشاطات الالفصلية مثـل التـشجيعات والتزويـدات

 والتمثيليات ، وأسـبوع اللغـة واحلوار، وتقسيم األسبوع إىل أيام العربية واإلجنليزية ،

 . وإصدارات االت والنشرات واجلرائد العربية واإلجنليزية

 فتأسـيس . يتميز هذا املعهد باستخدام اللغتني األحنبيتني العربية واإلجنلزية يوميا

 أقـام هـذا . هذا املركز يساعد متاما يف حتقيق هذا االستخدام مع دوره إىل احلد األعلى

 النشاطات والرامج اليومية أم األسبوعية مثـل برنـامج تزويـد املفـردات املركز بعدة

 والتشجيعات اللغوية ، وبرنامج احلوار العريب واإلجنليزي ، وبرنامج التعـبريات العربيـة

 . فهذه النشاطات بالطبع دف إىل ترقية مستويات لغة الطالب . واإلجنليزية

 ، وهي تساعدهم يف تعلم اللغة األجنبيـة فتخلق بيئة اللغة بني الطالب يف املعهد

 من هنا يعمل املركز بدوره كاحملاكمات اللغوية للمتجاوزين عـن . العربية واإلجنليزية

 بإقامة النظام اللغوية - قسم خاص لشؤون جتاوز اللغة - تعمل حمكمة اللغة . نظام اللغة

تجاوزين عن نظام اللغة الطالب مثل مراقبة حمادثة الطالب يوميا ، والقيام بالتعزيرات للم



 فالبيئة اللغوية يف هذا املعهد من أحد عناصـر . الذين يتحدثون بغري العربية أو اإلجنليزية

 . املعهد اليت مل يزل يهتم به املعهد ويراعيها دائما

 مث القسم الثالث لشؤون التربية والثقافة جملس الشورى للمنظمـة الـذي ينفـذ

 وهـذه . ة يف تطبيق النظريات اليت نالوا من املدرسة واملعهـد تدريبات الطالب مباشر

 الوظيفة واضحة جدا حيث أسس املعهد ست منظمات طالبية وهي رابطة طلبة معهـد

 ، ورابطة طلبة تربية املعلمني اإلسالمية للطالب والطالبات ، ورابطـة ) اسم احملل ( تقال

 طالبات معهد البنات ، ورابطة طلبة ، ورابطة ) قسم التحفيظ ( طلبة معهد حتفيظ القرآن

 بناء على ما سبق ، فالتربية القيادية من الـربامج ) . طلبة اجلامعة ( جامعة األمني اإلسالمية

 املفضلة يف نطاق هذا املعهد ، وتنفيذها الينحصر على تعليم النظريات فحسب ، وإمنـا

 . نظمات الطالبية مينح املعهد الطالب فرصة ساحمة للتدريب املباشر على إدارة امل

 حملة عامة عن مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية . ٥

 م  بعد أن قام معهد األمني سنة ١٩٧١ ديسمبري سنة ٣ أسست هذه املدرسة يف

 كان بناء هذه املدرسة قد مهده الشيخ جوهري املغفور له ألول مـرة سـنة . م ١٩٥٢

وىل الشيخ هذه املدرسة إىل عشر ت " . تربية املعلمني اإلسالمية جمالس " م ومسيت ١٩٥٩



 استمر هذا التمهيـد أوالده وأخـذوا ١٩٧٠ وبعد أن تويف الشيخ سنة . سنوات اآلتية

 خلق اللجينة تتكون من ثالثة أشخاص وهم الشيخ حممـد تيجـاين ) ١ ( اخلطوات وهي

 جوهري والشيخ حممد إدريس جوهري والشيخ مجال الدين الكايف لوضع املنهج الدراسي

 ) ٢ ( و . رسة وإلعداد افتتاج هذه املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية اجلديدة واألصلح للمد

 قامت اللجينة بدراسة مقارنة إىل معهد دار السالم العصري جونتور فونوروكو ومعاهـد

 فتح مكان جديد للمدرسة حيث ناله املعهد من األغنياء ) ٣ ( و . أخرى يف جاوى الشرقية

 . غرب املدرسة القدمية بكلومترين الذين وقفوه ، وهو يقع

 وفتح بعد ذلك الشيخ حممد إدريس جوهري رمسيـا مدرسـة تربيـة املعلمـني

 وهذه املدرسة يف نفس املنهج واالسـم . ١٩٧١ من ديسمبري سنة ٣ اإلسالمية للبنني يف

 وكان الـشيخ حممـد . بكلية املعلمني اإلسالمية ملعهد دار السالم جونتور بفونوروكو

 . رئيسا ألول مرة هلذه املدرسة إدريس

 . أن للمعهد األمني قسمني من املدرسة ، قسم داخل املعهد واآلخـر خارجـه

 فاملدارس خارج املعهد فأكثر الطالب قادمون من نفس القرية أو املنطقة أو بالقرب مـن

 وأما الطالب الذين يدرسون يف املدارس داخل املعهد فال بد هلم أن يسكنوا يف . سومنب

وهناك مدرستان أيضا داخـل املعهـد ، . املعهد ، وأكثرهم قادمون من خارج املدينة



 مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية ومدرسة حتفيظ القرآن اليت يتعلم فيه الطالب العلوم مثلما

 . يوجد يف مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية إال ومعهم حفظ القرآن جلميع أجزاءه

 ولكـن . ة املعلمني اإلسالمية من مرحلتني املتوسطة والثانوية تتكون مدرسة تربي

 kelas) هناك مرحلة خاصة ما يسمى بقسم السرعة akselerasi) يتعلم فيه الطالب الذي 

 وبعد أن يكمل الطالب دراستهم يف املرحلـة . (SMP) املتخرجون من املدرسة املتوسطة

 . وية الستمرار املنهج الدراسي يف هذا املعهد املتوسطة فينبغي أن يواصلوا دراستهم يف الثان

 . فقد نظم املعهد املنهج الدراسي على أساس االستمرار بني املرحلة املتوسطة والثانويـة

 . فمن املفروض واملستحسن أن يكمل الطالب دراستهم يف هذا املعهد لست سنوات

 ساسـية تتخصص هذه املدرسة بتقسيمه للمنهج الدراسي إىل قـسم العلـوم األ

(Kompetensi  Dasar/Komdas) والعلوم االختيارية (Kompetensi  Pilihan/Kompil) ، 

 مثل العلوم الترتيلية واللغة العربية ، احلساب وعلم الطبيعة ، العلوم االجتماعيـة واللغـة

 مث النشاطات اإلضافية مثل العسكرية ، البحث العلمـي ، . اإلجنليزية ، اللغة اإلندونيسية

 فيجب على الطالب أن يشتركوا ويتعلمـوا يف القـسم . يات ، الفنونية ، وغريها الرياض

 إىل ٠٧,٣٠ األول الذي يقوم به املدرسة داخل الفصل ألربع ساعات والنـصف مـن

. وكذلك جيب عليهم أن يشتركوا يف العلوم االختيارية لثالث ساعات بعده . ١٢,٠٠



 حملة عن تعليم اللغة العربية . ٦
 اللغة العربية أهداف تعليم ٣,٤

 يعترب معهد األمني من معاهد عصرية حيث يعتمد منهج تعليم وتعلمـه العلـوم

 . الدينية واللغوية منهجا يأخذه املعهد من معهد دار السالم العصري كونتور بفنوروكـو

 وكان يف أول بناء املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية أكد مدبروا املعهد أن يوجهوا املنـهج

 وهذا يظهر من نواحي عملية التعلـيم يف . كلية املعلمني اإلسالمية يف كونتور إىل منهج

 : هذا املعهد اآلتية

 فنرى من حيث االسم تربية املعلمني االسالمية ، وهو مثل اسم املدرسة يف كونتور - ١

 وهو كلية املعلمني اإلسالمية

 وجود البيئة اللغوية العربية واالجنليزية - ٢

 العربية استخدام بعض الكتب - ٣

 التخطيط يف تنمية املدرسة كذهاب املدبرين إىل كونتور لدراسة مقارنة - ٤

 فبناء على ذلك فنذكر هذا املعهد من املعاهد العصرية مع إضافة الدالئل اليت تستدعي هذا

. املعهد إىل أن يدخل يف قسم املعاهد العصرية



 أن ) ٧ : ٢٠٠٣ نيـة ؛ جلنة وزارة الـشؤون الدي ( فبما قسم وزارة الشؤون الدينية

 فيعتمد األول على املخططـات واملنـاهج . املعاهد نوعان العصرية والتقليدية أو السلفية

 التعليمية القدمية وهي تعليم املواد الدينية باستعمال الكتب التراثية مـع طـرق تعليمهـا

 لـيم والثاين أن هناك جتديد من ناحية مادة الدرس وطريقة التع . الكالسيكية دون جتديد

 فاملواد الدراسية ال تقتصر على املواد الدينية فحسب وإمنا تتوسـع بإضـافة . املستخدمة

 وكذلك طريقة  التعليم املستخدمة فإـا . املواد العامة مثل العلوم االجتماعية والرياضية

 . مبنية على أسس عصرية ، تتكون من عدة طرق وليس معتمدا على طريقة واحدة

 نظامه التعليمي للغة العربية إىل أن يقـدر التالميـذ علـى خطط املعهد األمني

 املهارات اللغوية األربع االستماع والقراءة والكالم والكتابة بل زاد املعهد مهارة أخـرى

 وهذا مذكور يف مقررات املنهج التعليمي اليت ألفها املعهد ويعتمـد . وهي مهارة الترمجة

 : اإلسالمية كما يلي ا املدرسون يف مدرسة تربية املعلمني

 ) ٢ ( تزويد املفردات و ) ١ ( يتكون درس اللغة العربية من عدة عناصر وهي
 احملادثة أو ) ٤ ( املطالعة أو فهم املقروؤ و ) ٣ ( االستماع أو فهم املسموع و

 ) ٧ ( الترمجـة و ) ٦ ( اإلنشاء أو التعبري التحريـري و ) ٥ ( التعبري الشفهي و
 - ٢٧ / ١ - ١ : وثا . ( مرينات اللغوية الت ) ٨ ( الكتابة أي اإلمالء واخلط و

٢٠٠٧ - ٢ (



 فمن هنا يظهر أن تعليم اللغة العربية ال يقتصر على كفاءة الطـالب يف مهـارة

 وهكذا تـنظم املدرسـة . واحدة أو مهارتني ، وإمنا تعلم املدرسة مجيع املهارات األربع

 ا يقصده تعليم اللغـة وتعد املواد الدراسية إلجياد تعليم اللغة العربية كوحدة متكاملة كم

 فإن للغة فروع من املهارة واملواد ، وهـذه . وهو تعليم مجيع نواحي من املهارات واملواد

 . املدرسة تعلمها كلها لوظيفتها املختلفة فيتمكنها الطالب

 ومبا قد ذكرنا أنواع املواد الدراسية يف درس اللغة العربية فمـن املستحـسن أن

 : نواع فيما يلي نذكر أهداف كل من تلك األ

 أهداف تزويد املفردات هي فهم معاين األمساء واألفعال وتلفيظها مع كتابتـها - ١
 . صحيحا ، مث يستعملها الطالب يف أنواع املواقف واملشاكل

 وأهداف االستماع أن حيب ويقدر التالميذ مساع األلفاظ العربية مع فهمهـا - ٢
 ا من أن يستطيع الطالب تعبريها وإجابة األسئلة 

 أهداف املطالعة القدرة على قراءة املادة واالطالع عليها ، مع فهمها مـن أن - ٣
 يستطيع التالميذ تعبريها بلغتهم وإجابة األسئلة ا

 أهداف احملادثة أن حيب ويقدر التالميذ صناعة الفكرة وتعبريها شفويا - ٤
 ريا أهداف اإلنشاء قدرة التالميذ على صناعة الفكرة وتأليفها وتعبريها حتري - ٥
 أهداف الترمجة قدرة التالميذ على ترمجة الكلمات والعبـارات مـن اللغـة - ٦

 اإلندونيسية إىل العربية
أهداف اإلمالء قدرة التالميذ على االستماع العبارات العربية وكتابتها - ٧



 أهداف التمرينات اللغوية قدرة التالميذ على حل املشكالت شفويا وحتريريـا - ٨
 و رفع قدرم فيها إجيابيا أم سـلبيا وشـفويا أم يف مجيع املهارات األربع ،

 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ٢ - ١ : وثا ( حتريريا

 فنرى من تلك األهداف أن تعليم اللغة العربية يتضمن على أنواع من األهـداف

 املتعلقة باملهارات اللغوية األربع ، وهي مهارة االستماع اليت يعلمهـا املـدرس يف درس

 يف احلقيقة ال تطلب حصة متخصصة وإمنا يستفيدها يف مجيع االستماع مع أن هذه املهارة

 املواد اللغوية ، فتجري هذه املهارة يف تزويد املفردات واملطالعة واحملادثة واإلنشاء واإلمالء

 من هنا عرفنا أن املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية يء فرصة خاصة . والتمرينات اللغوية

 . رسة ألمهية هذه املهارة عند املد

 . وأما مهارة الكالم فيعلمها املدرس يف درس احملادثة واإلنشاء والتمرينات اللغوية

 ومهارة الكتابة تظهر يف . ومهارة القراءة يعلمها املدرس يف درس املطالعة والترمجة أيضا

 تؤكد املدرسة تعليم هذه املهارات بقيام التمرينات اللغوية اليت . دروس اإلنشاء واإلمالء

 ويف هـذه . تعطي هلا املدرسة حصة خاصة أي كدرس خاص تضيف املـواد اللغويـة

. التمرينات جيري التقومي واالختبار ملا علمه املدرس من املواد املختلفة



 وأكدت هذا البيان عبارة من خالل املقابلة اليت جرت بني الباحث وشيخ املعهـد

 : األشتاذ حممد إدريس جوهري كما يلي

 تعليم اللغة العربية العصري هي املهارات األربع االستماع ومن خصائص
وإذا . والكالم والقراءة والكتابة ، بل نعلم أيضا هنـا مهـارة الترمجـة

 وجدنا عادة يف املعاهد التقيليدية أهداف تعليم اللغة العربية مقتصرة علـى
 ه هي مهارة القراءة والترمجة فحسب فإننا نعلم مجيع املهارات األربع وهذ

 / ١ - ١ : مقا ( أهداف تعليم اللغة العربية اليت نعلمها مجيعها معا ومستمرا
٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ ( 

 يظهر لنا أن املدرسة أنشئت للوصول إىل مساعدة التالميذ يف قدرم على مجيـع

 فليس من الغريب إذ تركز هذه املدرسة أهداف تعليم اللغـة . املهارات يف اللغة العربية

 فهـذه األهـداف . يستطيع التالميذ االستماع والكالم والقراءة والكتابة العربية إىل أن

 مجيع هذه املهـارات . إجراءات توقيعية للوصول إىل القدرات املقصودة ا شيوخ املعهد

 سوف يساعد التالميذ أن يطبقوا اللغة العربية يف يوميام يف كالمهم واتصاهلم مع سكان

 فاملعهد خيلق بيئة حتىي ا اللغة األجنبية العربيـة . والتالميذ املعهد من املشايخ واألساتيذ

 وهذا يبدو من خالل املقابلـة بـني الباحـث . واالجنليزية وميارس ا ويطبقها التالميذ

: واألستاذ حممد مرزوقي املدرس الفين للغة العربية ميا يلي



 استخدامهما على حنن يف يومياتنا نتكلم باللغة العربية أو اإلجنليزية ، نقسم
 فـنعلن كـل . الترتيب االسبوعني للغة العربية واألسبوع للغة اإلجنليزية

 فيجب على . اجلمعة ليال أن غدا بداية استخدام اللغة  العربية أو اإلجنليزية
 التالميذ أن يتكلموا ما ، وهذا التطيق بالطبع للممارسة ولرفع مهارام

 جها إىل أن يساعد التالميذ يف تطبيق اللغـة واملواد املدروسة نوا . اللغوية
 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ / ٢ - ١ : مقا . ( األجنبية

 وإضافة للبيان الذي قاله مدير املدرسة سابقا حول أهداف تدريس اللغة العربيـة

 أكد األستاذ سويونو أن أهداف تعليم اللغة العربية حتتوي على املهارات اللغوية األربـع

 ويقدم الباحث ذلك البيان الذي يأخذه من حيث . املهارات معا حيث يعلم املدرس هذه

 : املقابلة كما يلي

 املنهج هنا يهدف إىل هذه املهارات األربع ، فنعلم أوال االسـتماع وإذا
 وبعد ذلـك نعلـم . استحسن فيعرب التالميذ ما مسعوه ، مث يتحدثون به

 فهم القواعـد القراءة وهذه هي قسم صعب حيث حتتاج هذه املهارة إىل
 هكذا فهناك تنظيم نبدأ من . جيدا ، وأخريا نعلم الكتابة أصعب املهارات

 األسهل إىل األصعب كي ال يصعب التالميذ ، فنعلم التالميذ مما هو يسهل
 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ / ٣ - ١ : مقا ( عندهم

 ية فما قاله األستاذ سويونو من قبل يشرينا إىل أن تعليم اللغة العربية يف مدرسة ترب

املعلمني اإلسالمية جيري ويهتم بعناصر املهارات اللغوية ومببادئ تعليم اللغة ، وإذا طالعنا



 إىل تنظيم تعليم اللغة فإن هناك نظام يتمسك به مدرس اللغة العربية عند تعلـيم اللغـة ،

 مهارة االستماع يقدم على املهارات اآلخرى ) ١٨٠ : ١٩٩٠ ( Tarigan فقال تاريكان

 و ما يستفيده الباحث من خالل االسـتبانة حـول . الكالم فالقراءة والكتابة مث مهارة

 أهداف تعلم اللغة العربية عند الطالب وهم يف الفصل األول من املرحلة العاليـة ، فـإن

 : هدف تعلمهم اللغة العربية حنو املهارات األربع يظهر يف اجلدول التايل

 - ٦ - اجلدول
 التالميذ املهارات اليت يهدف إليها
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 يشرينا اجلدول اخلامس إىل أن هدف الطالب يف تعلم اللغة العربية مييل إىل مهارة

 تعلـيم فهمنا من اجلدول أن أهداف التالميـذ يف . الكالم ، مث القراءة فالكتابة فاإلنشاء

نعم أن الكالم هو اهلدف . اللغة العربية هي مهارة الكالم دون أن يترك املهارات األخرى



 األساسي هلم ، وهذا يطابق إىل معىن تعليم اللغة العربية حيث يواجه التعليم إىل وظيفـة

 وإذا اهتم وتركز التالميذ مهارة الكالم فإنـه . اللغة كآلة االتصال واملعاشرة االجتماعية

 . حيتاج هذه املهارة إىل مهارة االستماع ، فال جيري الكالم إال بعملية االستماع أيـضا

 وإذا قل اختيار مهارة القراءة والكتابة من إجابة التالميذ فليس املعىن أنه مل يوجد تعلـيم

 . مهارة القراءة والكتابة ولكنه هذه اإلجابة من خالل ميول التالميذ

 اهلا الباحث من طريقة الوثيقة واملقابلة واالستبانة يعرض لنا فما سبق من البيانات ن

 أن هذا املعهد كما يبدو يف مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية يواجه تعليم اللغة العربيـة إىل

 وهذا يناسب لالجتاهات احلديثة حيث تضع أهداف تعليم . قدرة املهارات اللغوية األربع

 . ا الباحث يف الدراسة النظرية اللغة العربية لألجانب كما ذكره

 حملة عن مواد تعليم اللغة العربية ٣,٥
 يعترب معهد األمني من املعاهد العصرية فعملية التعليم والتعلم قد جرت على النظام

 فالتعليم يسري علـى نظـام . الفصلي ، فتترتب املواد الدراسية حسب الفصول املوجودة

 ملية التدريس جتري على أساس التعليم احلـديث الفصول واجلدول للمواد الدراسية ، وع

باستعمال األدوات الدراسية من الوسائل التعليمية والكتب املقررة واملواد املواجهـة إىل



 فبناء على األهداف يف تعليم اللغة العربية نظمت املدرسة موادا توصل . األهداف بالطبع

 . الطالب إىل األهداف املقررة واملقصودة

 رس اللغة العربية يف هذه املدرسة إىل أربعة أقسام وهي اللغـة العربيـة ينقسم د

 فاللغة العربية تتكون من عدة . والقواعد اللغوية والبالغة والنصوص األدبية أو احملفوظات

 واالسـتماع ، واملطالعـة ، واحملادثـة ، , فروع وهي تزويد املفردات واالصطالحات

 والتمرينات اللغوية ، مث النحو والـصرف ، مث البالغـة واإلنشاء ، والترمجة ، والكتابة

 . وهذه الفروع تضمها درس اللغة العربية األوىل والثانيـة والثالثـة . والنصوص األدبية

 فتقسيم اللغة العربية إىل األوىل والثانية والثالثة يتصور مما قاله األستاذ حممـد مرزوقـي

 : املدرس الفين فيما يلي

 لعربية إىل ثالثة ، اللغة العربية األوىل والثانية والثالثـة ، نقسم درس اللغة ا
 فاألوىل تتكون من تزويد املفردات واالستماع واملطالعة واحملادثة واإلنشاء

 واللغة العربية الثانية تتكـون مـن . والترمجة والكتابة والتمرينات اللغوية
 والنصوص األدبية النحو والصرف ، واللغة العربية الثالثة تتكون من البالغة

 فهذه الفروع نعلمها تدرجييا ، فاللغة العربية األوىل نعلمها منذ الفصل .
 األول أي من املرحلة الثانوية  إىل الثالث من العالية ، واللغة العربية الثانية
نعلمها منذ الفصل الثاين من الثانوية ، وأما اللغة العربيـة الثالثـة فـنعلم



 لفصل األول من الثانوية ، والبالغة نعلمهـا منـذ النصوص األدبية منذ ا
) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ / ٣ - ١ : مقا . ( الفصل األول من العالية

 فإذا نظرنـا إىل . هكذا أنواع املواد يف تعليم اللغة العربية الذي صنفتها املدرسة

 اللغة العربية نفسها فإا تتركب من عدة مواد كالقراءة واملفردات واحلـوار والقواعـد

 فإن هذه املواد توجد مجيعها يف هـذه . واإلنشاء والبالغة واألدب أي النصوص األدبية

 فنأيت مثال البالغـة ال . املدرسة يف املرحلة الثانوية والعالية إال أن هناك ترتيب يف تقدميها

 يدرسها التالميذ إال يف املرحلة العالية ، والصرف يدرسه التالميذ يف الفصل الثاين والثالث

 : وإذا نعرضها يف اجلدول فكاآليت . من الثانوية فقط

 – ٧ – اجلدول
 توزيع املواد للغة العربية

 منرة مادة ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

 ١ املفردات
 ٢ االستماع

 ٣ املطالعة
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 احملادثة

٤ اللغة العربية األوىل



 ٥ اإلنشاء
 ٦ الترمجة

 ٧ الكتابة - - 
     ٨ التمرينات 
 ٩ النحو - ٢ ٢ ٢
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 الصرف 

 اللغة العربية
 ١٠ الثانية

 ١١ البالغة - - - ٢ ٢ ٢
 النصوص ١ ١ ١ ١ ١ ١

 اللغة العربية
 ١٢ الثالثة

 جمموع ٨ ١١ ٨ ٩ ٩ ٩

 حصص ٧ أي *

 هذه املدرسة ال تتركز يف مهـارة يظهر لنا مما ذكر أن مواد تعليم اللغة العربية يف

 واحدة فحسب وإمنا تم جبميع املهارات ألا تساعد التالميذ تطبيق اللغـة العربيـة يف

 ميوميام أي يستعملون اللغة العربية يف اتصاهلم فيما بينهم من املعاشرة وعملية التعلـيم

 اللغة األجنبية العربيـة أيضا ، مع وجود النظام والقانون يف املعهد وهو وجوب استخدام

 فاملعهد ينظم بئية التالميذ بأن يكون هناك بيئة لغوية يتكلم فيـه التالميـذ . واإلجنليزية

. ويشعرون ا أم يسكنون يف بئية عربية أو إجنليزية



 وإذا طالعنا إىل جدول توزيع فروع دروس  اللغة العربية السابقة فنجد واضـحا

 اللغة العربية من ناحية وظيفتها األساسية كوسيلة االتصال بـني اهتمام املدرسة إىل تعليم

 فتعلم املدرسة أوال ما ال يتعلق بقواعد اللغة النحو والصرف ، إما موجـودان . اتمع

 وهذا األساس مبين على أن تعلـيم اللغـة كآلـة . منذ الفصل الثاين من املرحلة الثانوية

 للغوية ، فيتدرب التالميذ ـا ويطبقهـا يف يومياـا االتصال يبدأ باملفردات واألمناط ا

 فدرس اللغـة العربيـة . مبساعدة البيئة اللغوية فيمارسوا ويتملك ا دون أن حيفظوها

 األوىل يدرب التالميذ كيف يتصلون ويتكلمون باللغة العربية ، وهذا يظهر من املواد اليت

 . ردات واالستماع واحلوار واإلنشاء والترمجة يدرسوا يف اللغة العربية األوىل ، مثل املف

 على الكالم باللغة العربية يوميـا ، وـتم نعم تم املدرسة مبواد تساعد التالميذ

 أيضا باملهارات األخرى ، فنجد يف درس اللغة العربية األوىل املطالعة والترمجة فهما مـن

 ليل واضح إذا طالعنا درس اللغـة فد . مهارة القراءة ، وكذلك اإلنشاء من مهارة الكتابة

 العربية الثانية احملتوي على النحو والصرف ، فالنحو والصرف يدرسهما التالميذ بعـد أن

 جرى تعليم اللغة العربية األوىل بسنة واحدة ، أي يدرس التالميذ النحـو والـصرف يف

 ا القدرة علـى وهذان الدرسان يساعدان التالميذ كثري . الفصل الثاين من املرحلة الثانية

. القراءة والترمجة ، ويساعدام إلقاء العبارة يف صحة من حيث التراكيب



 وال تترك أيضا املدرسة تدريس البالغة اليت هي أعلى درجة يف التعبري ، فيـؤخر

 ففي هذه املرحلة يدرس التالميذ البالغة بعد أن أمتـوا درس . تدريسها يف املرحلة العالية

 . موا مبادئ وأسس اجلمل وتكوينها منطوقة ومكتوبة يف املرحلة الثانوية اللغة العربية وفه

 ويـساعدهم . فالبالغة تكمل قدرة التالميذ على تكوين اجلمل الصحيحة اجليدة الرائعة

 كذلك درس النصوص األدبية الذي يتعلمها التالميذ يف املرحلة الثانوية إىل العالية علـى

 . ة وضع اجلمل الرائعة بطريقة صحيح

 إذن ، هذه املدرسة تقدم موادا شاملة يف اللغة العربية لبناء قدرة التالميـذ علـى

 املهارات األربع حيث يدرس التالميذ املواد املتعلقة ا ، فال يدرس التالميذ قواعد فقـط

 لرفع مهارة القراءة مثال ، أو يدرس التالميذ مفردات وحمادثات فقط لرفع مهارة الكـالم

 يقدمون واحدا على األخرى ليهتموا به وليتركزوا فيه ، فإم يدرسون املـواد مثال ، أو

 وهذا كما قاله األستاذ عبد القادر مدرس اللغة العربيـة يف . املتعلقة مبهارات األربع معا

 : املرحلة العالية فيما يلي

يف هذه املدرسة مل توجد أمساء الدروس كالنحو والصرف واحملادثة مثال ،
 . مجيع هذه الفروع نضمها يف اسم واحد وهو درس اللغة العربيـة وإمنا

 ويف هذا الدرس يتفرع إىل النحو والصرف والبالغة وغريها كما قـررت
املدرسة تقسيم هذا الدرس مثل اللغة العربية األوىل تتفرع إىل مواد واللغة



 هـذه العربية الثانية تتفرع إىل مواد وهكذا اللغة العربية الثالثة ، مجيـع
 حـصص ٨ يعلمهـا املـدرس يف - مثال اللغة العربية األوىل – الفروع

 فاملهارات األربع توحد يف هذا الدرس فنجد يف اللغة العربيـة . لألسبوع
 ولكـن هنـاك . األوىل مهارة االستماع والكالم والقراءة واإلنشاء أيضا

 . ع تركيز وتعمق ، يف النصوص مثال يتركز التعليم يف مهـارة االسـتما
 فاملدرس إذن يعلم االستماع أوال مث التعبري والكالم مث القراءة ويف األخري

 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ٤ - ١ : مقا ( الكتابة

 إضافة ملا قاله األستاذ عبد القادر ما يتعلق بتدريس املواد املتعلقة باملهارات األربع،

 األمـني للبنـات أن فزاد البيان من األستاذ سويونو مدرس اللغة العربية ومشرف املعهد

 integrated املدرسة تستخدم املنهج املوحد curriculuum فكل مدرس ينبغي أن يقـدر 

 : على علم من فروعه ، فأكّد ومثّل األستاذ بيانه كاآليت

 وعندما يعلم املدرس املطالعة مثال فيعلق املضمون بفروع اللغـة العربيـة
 بد أن يتفوق املدرس يف من هنا ال . املتعلقة واملساعدة كالنحو والصرف

 اللغة العربية مع فروعها ألن يف التعليم ال خيلو عن التعليق بني مواد اللغـة
 العربية ، فرمبا نفرق مواد اللغة بفروعها ولكنه يعلق املدرس عند التعلـيم

 وعندما يعلم املدرس املفردات فال خيلو عن يعلم االستماع أو . فيما بينها
 / ٥ - ١ : مقـا . ( الذي هو يتعلق بالنحو والصرف ال خيلو عن التركيب

٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ (



 وهذا البيان يناسب ما شاهد الباحث عند دخول الفصل الذي جيري تدريس اللغة

 : وهو يظهر فيما يلي . العربية

 . كان املدرس يعلم النصوص األدبية يف الفصل األول من املرحلة العاليـة
 بتأدية العبارات شفويا أي قال النص - امسه األستاذ حمفوظ – بدأ املدرس

 وبعد أن يتكـرر . والتالميذ يسمعون ، وهذا العمل من جمال االستماع
 القول أمر املدرس بعض التالميذ أن يكرروا ما قاله ، مث خيطـو إىل فهـم
 املضمون أي بتأدية املعاين من املفردات حىت أن يفهموا مضمون الـنص ،

 . ذ أن ينقلوا النص بكتابته على  كراسام وبعد ذلك يأمر املدرس التالمي
 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ١ - ١ : مذا (

 يبدو من املذاكرة السابقة أن املدرس ال يكتفي تدريس النصوص األدبية مبهـارة

 فـإن . واحدة مثل القراءة أو االستماع فقط ، وإمنا يتوسع أيضا تعليم املهارات األخرى

 فهمنا إذن أن املواد . اع مث القراءة والكتابة أيضا يف تلك املادة يعلم املدرس مهارة االستم

 اللغوية من فروعها املختلفة واملهارات األربع مل تزل مدروسة يف تعليم اللغة العربيـة يف

 هذه املدرسة ، فإن درسا واحدا من فروع اللغة العربية يتضمن على أنواع من املهـارات

 . معلقا مبادة أخرى أي يعلم املدرس املهارات األخرى أو يعلم مادة

 فما ذكرنا من البيانات اليت يأخذها الباحث من خالل الوثيقة واملقابلة واملـذكرة

من املواد على التالميذ من دراستها مهما جيب يدلنا على أن املهارات األربع مجيعها يعترب شيئا



 هـارات األربـع فاللغة العربية إذن هي ما يضمن على مجيع امل . املختلفة يف اللغة العربية

 اللغة العربية عند هذه املدرسة تتكون من املفردات . وليس على مهارة واحدة أو مهارتني

 واحملادثة والقواعد ، فتتفرع إىل مواد من املفردات واالستماع واملطالعة واحملادثة واإلنشاء

 . واإلمالء ، مث القواعد اليت تتكون من النحو والصرف والبالغة

 ل أن مواد تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تتضمن علـى مجيـع وخالصة القو

 . وهذه الفروع مواجهة إىل قدرة التالميذ على املهارات اللغوية . فروع مواد اللغة العربية

 فإن هذه الفروع واملهارات تدفعهم أن حيل اللغة العربية حملها الوافية والشاملة ، فإا لغة

 فهم يستخدمها لالتصال فيما بينهم كل يوم ألن البيئة اللغوية . االتصال حتريريا وشفويا

 تدفعهم وتالزمهم أن يطبقوها وميارسوها ، فبىن املعهد واملدرسة قدرة التالميذ على اللغة

 . العربية على وظيفة اللغة احلقيقة و الصحيحة

 حملة عن طرق تعليم اللغة العربية املستخدمة ٣,٦

 عامل من عوامل جناح التعليم ، حيث يلقى املدرس مادة فمن املعروف أن الطريقة

 فالطريقة جانب من اجلوانب املـؤثرة يف . بطريقة تساعده إفهام الطالب بسرعة وسهولة

وهناك عدة طرق تعليم اللغـة العربيـة يـستخدمها . حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية



 د تؤدي إىل اختالف الطرق املستخدمة فأنواع املواد ق . املدرسون عند إلقاء املواد اللغوية

 . نظرا إىل املواقف الدراسية من األهداف واملادة واملتعلم والتسهيالت

 وجد الباحث يف مدرسة تربية املعلمني اإلسالمية أساليب التعلـيم والطرائـق ال

 ة ، تتواجه إىل طريقة التعليم الواحدة، وإمنا تتنوع  الطرق املستخدمة حسب املواد الدراسي

 فهذه الطرق مما عرفنا مثل . وهذه الطرق تواجه إىل نوع الطرق املعصرة وليست القدمية

 الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفوية ، فالطريقة املباشرة والسمعية الشفوية مناسبتان

 . يا يف إلقاء املواد اللغوية اليت هي دف إىل قدرة التالميذ يف استخدامها كآلة االتصال يوم

 وقد عينت املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية استخدام الطريقة املباشرة يف تعلـيم

 : اللغة العربية ، وهذا الواقع واضح من بيان األستاذ حممد مرزوقي فيما يلي

 نستخدم الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية ، فنعرض أشـياء فنـذكر
 ، " دفتر ، باب ، كرسـي ، مكتـب كتاب ، " معانيها باللغة العربية مثل

 مث . فنبدأ مما هو أسهل وأبسط عند التالميذ إىل ما هو أصـعب وأشـق
 " هل ، هل هذا كتاب ، هل هذا كرسي " نستمر باستخدام االستفهام مثل

 يف احلقيقة حنن نعلمهم مجيع " . ال " مث ننتقل إىل " هل " ، فاجلواب نبدأ ب
 / ٦ - ١ : مقـا . ( ملرحلة الثانوية املهارات األربع منذ الفصل األول من ا

٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ (



 واضح مما مضى أن استخدام الطريقة املباشرة شيء مهم يف هذه املدرسة ، فيبعد املـدرس

 يف املطالعة مثال يـشرح . استخدام لغة األم عند تعليم اللغة العربية يف أي مادة من املواد

 املفردات ومرادهـا باللغـة العربيـة املدرس مضمون القراءة باللغة العربية ويعطي معاين

 . بالكلمات والعبارات العربية

 و أكد ذلك األستاذ سويونو  أن تعليم اللغة العربية مبين على الطريقـة املباشـرة

 واستبعاد استخدام لغة األم أو الترمجة ، وفيما يلي بيان األستاذ سويونو من خالل املقابلة

 يف تقدمي مجيع املواد ، نبدأ باملذاكرة Herbart نستخدم طريقة هريبارت
 أي نسأل التالميذ مادة سابقة ، مث نأيت يتزويد املفردات ونـشرح فقـرة
 ففقرة ليفهموا املضمون ، مث يفتحون الكتاب ويقرؤون ، وبعـد ذلـك
 نأمرهم الكتابة حىت يستطيعوا أن يقرؤوا ويفهمـوا ويطبقـوا العبـارات

 حيرم على املدرس أن يترمجـوا معـاين . والتراكيب املأخوذة من القراءة
 املفردات إىل اللغة اإلندونيسية ، نعطي معانيها باللغة العربية أيضا ، ومـن

 الفهـم سـيأيت " املمكن هم يطلبون معانيها يف القاموس ، عندنا شـعار
 ، فرمبا مل يفهم التالميذ يف احلني ويتـركهم " جتريديا بعد القراءة الكثرية

 من هنا نركز مهارة الكالم مع عدم إلغاء املهـارات . ك ليتعلموا بعد ذل
 األخرى ، فال نعلم الترمجة يف الفصل األول ألنا نستخدم الطريقة املباشرة
 ، وإذا نعلم املفردات فنحضرها أي األشياء املقصودة أمام التالميذ مثل املاء

 ٧ - ١ : ا مق . ( ، القرطاس ، البيت فندل مباشرة إىل األشياء املدلولة إليها
/ ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٦ (



 وأكد األستاذ عبد القادر استبعاد الترمجة يف تأدية معاين املفـردات أن املـدرس

 يساعد التالميذ فهم معاين املفردات بكلمات تقارب معناها أو باإلشارة حتريك أعـضاء

ارات ببطـئ ،  اجلسم ، ويف الفصل األول مثال يشرح املدرس معاين املفـردات أو العـب

 : ابق ما صور األستاذ عبد القادر فيما يلي وهذا يط

 عندما نعلم الفصل األول فنعرب الكلمات أو العبارات ببطئ ، نشرح معاين
 املفردات متمهال أو باإلسارة استخدام حركة أعضاء جسمنا ، نبعد طريقة
 الترمجة ألا المتارس التالميذ لالتصال باللغة العربية وتسبب صـعوبة يف

 ويف الفصل الثاين والثالث من املرحلة العالية يبحث . للغة العربية احملادثة با
 و " لـسان العـرب " التالميذ عن معاين املفردات املطلوبة بأنفسهم مـن

 إذن . ، مث يفتش ويصحح املدرس معانيها هل هي صحيحة أم ال " املنجد "
 ٨ - ١ : مقا . . ( ، ال نترجم إىل اللغة اإلندونيسية إال عند الضرورة امللحة

/ ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ ( 

 وصحح التالميذ استخدام املدرس اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية حيث يستبني

: الباحث من خالل االستبانة ، فنعرضها فيما يلي



 - ٨ - اجلدول
 اللغة اليت يستخدمها املدرس عند التعليم
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١٠٠ ٢٥ ٢٥ 
 واضح لنا أن اللغة العربية هي اللغة املستخدمة عند التعليم من شرح املفردات والعبـارات

 يتحدث املدرس باللغة العربية ويتعامل ا أمـام التالميـذ . وبقية املواد اللغوية األخرى

 . للغة العربية لغة رمسية يف املواد اللغوية والدينية فتصبح ا

 تبيينا ملا سبق فاطلع الباحث عملية التعليم يف الفصل ، وهو الفـصل األول مـن

 : املرحلة العالية ، يدرس األستاذ حمفوظ النصوص األدبية ، فجاء بيان املذاكرة كما يلي

 رحلة العالية ، رأى عندما جاء الباحث إىل الفصل وهو الفصل األول من امل
 املدرس يذكر األبيات . املدرس يبدأ بسماع العبارات من األبيات الشعرية

 متكررا و يقلده التالميذ حىت النهاية ، مث يأمر املدرس بعض التالميـذ أن
 يكتب املدرس األبيات . يذكروا تلك األبيات مع التصحيح عند األخطاء

املفردات وجيري السؤال واجلواب املقصودة على السبورة مث يشرح معاين



 وبعد أن يفهم التالميذ األبيات . بني املدرس والتالميذ حول فهم معانيها
 الشعرية فهما كامال من كلماا وعباراا يأمر املدرس أن ينقل التالميـذ
 األبيات املكتوبة على السبورة إىل كراسام هم يكتبوا ومعانيها كمـا

 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ٢ - ١ : مذا . ( حبثوها من قبل

 البيانات امليدانية السابقة تؤكد ما سبق مما قاله األساتيذ من استعمال طريقـة املباشـرة ،

 وتدل لنا أيضا على أنه ال يكتفي املدرس بالطريقة املباشرة فحسب وإمنا يستعمل الطريقة

 مث يكررها السمعية الشفوية أيضا حيث يذكر املدرس الكلمات أو البعارات أو التراكيب

 . التالميذ بعده

 هكذا تطبيق عملية التعليم بالطريقة املباشرة والسمعية الشفوية يف درس النصوص

 األدبية ، فكما عرفنا أن الطريقة املباشرة جتري بتأدية معاين املفردات من طريق إحـضار

 ) . ٣٦ ي ؛ عفانـد ( األشياء مباشرة أمام التالميذ وإبعاد تفهيم معانيها عن طريق الترمجة

 والطريقة السمعية الشفوية تقدم املهارات األربع على الترتيب اآليت الـستماع والكـالم

 ) . ٤٧ عفاندي ؛ ( والقراءة والكتابة ، وجتري بتقليد التالميذ ما ذكره املدرس

 إذا اطلعنا ما مضى من الطريقة واخلطوات التعليمية املستخدمة فإا قـد قررـا

 هناك منهج اللغة العربيـة . بقها املدرسون حني تعليم اللغة العربية املدرسة ووضعتها ليط

: كتبته املدرسة تنظم الطريقة واخلطوات املقصودة ، وهي



 : اخلطوات التعليمية يف تزويد املفردات ] ١ [
 يعرض املدرس األشياء أو األعمال أو العبارات الىت يشرحها فيما بعد مث يلفظها - ١
 ن املادة اليت سبق ذكرها يسأل املدرس التالميذ ع - ٢
 يساعد املدرس التالميذ بتلفيظ املادة ووضهعا يف اجلملة - ٣
 يكتب املدرس املفردات املقصودة أو املرادفات هلا - ٤
 يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يسألوا ويفهموا ويكتبها على الكراسات - ٥

 : اخلطوات التعليمية يف االستماع ] ٢ [
 رح املفردات أو العبارات يساعد املدرس التالميذ بأن يش - ١
 يسمع املدرس املادة مرتني أو ثالث مرات مباشرة أو بوسائل التعليم - ٢
 يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يفكروا ما مسعوا من قبل ، ويناقش من جانبه ، - ٣

 يكتب املفردات ، ويسأل ما مل يفهم من املادة
 : اخلطوات التعليمية يف املطالعة ] ٣ [

 ات اجلديدة ويشرح معانيها يقدم املدرس املفرد - ١
 يصور املدرس املادة اليت يتعلمها التالميذ فيما بعد - ٢
 يقرأ املدرس املادة منوذجا للتالميذ - ٣
 يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يقرؤوا املادة متبادال ، - ٤
 مث يطلع التالميذ املادة ويناقشوا بينهم ويكتبون املفردات واالختصار - ٥
 ميذ ما مل يفهم من املادة ومن املمكن أن يسأل التال - ٦

 : اخلطوات التعليمية يف احملادثة ] ٤ [
 ) تزويد املفردات ( يقدم املدرس املفردات اجلديدة ويشرح معانيها - ١
 يصور املدرس املادة اليت يتعلمها التالميذ فيما بعد - ٢
يقرأ املدرس العبارات الصحيحة منوذجا للتالميذ - ٣



 عبارات قرأها املدرس يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يقلدوا ال - ٤
 يتدرب التالميذ تعبري ما يف ذهنهم - ٥
 يكتب التالميذ املفردات واالختصار - ٦
 يسأل التالميذ  ما مل يفهمونه من املادة - ٧

 : اخلطوات التعليمية يف اإلنشاء ] ٥ [
 تزويد املفردات - ١
 يصور املدرس املادة اليت يتعلمها التالميذ فيما بعد - ٢
 منوذجا للتالميذ يقرأ املدرس العبارات الصحيحة - ٣
 يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يقلدوا العبارات قرأها املدرس - ٤
 يتدرب التالميذ تعبري ما يف ذهنهم - ٥
 يكتب التالميذ املفردات واالختصار - ٦
 يسأل التالميذ  ما مل يفهمونه من املادة - ٧

 : اخلطوات التعليمية يف الترمجة ] ٦ [
 تزويد املفردات - ١
 علمها التالميذ فيما بعد باللغة اإلندونيسية يصور املدرس املادة اليت يت - ٢
 يقرأ املدرس العبارات الصحيحة منوذجا للتالميذ - ٣
 يعطي املدرس فرصة للتالميذ أن يقلدوا العبارات قرأها املدرس - ٤
 يتدرب التالميذ الترمجة بلغتهم - ٥
 يكتب التالميذ املفردات واالختصار - ٦
 يسأل التالميذ  ما مل يفهموه من املادة - ٧

 وات التعليمية يف اإلمالء اخلط ] ٧ [
يصور املدرس املادة اليت ميليها كمادة يف اإلمالء - ١



 يأمر املدرس التالميذ أن يكتبوا املفردات املشاة للمفردات اليت يعلمها على السبورة - ٢
 يصحح املدرس الكتابة وكيفيتها مع التالميذ مع بعض التعليق - ٣
 بة يأمر املدرس تلميذا أن يكتب على السبورة املقلو - ٤
 ميلي املدرس مجلة أو تركيبا ويتكرر هذا اإلمالء مث يصصحح كتابة التالميذ - ٥

 ) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ٣ - ١ : وثا (

 يبدو لنا من الوثيقة السابقة أن الطرق املستخدمة تتركز على نوعني ومها الطريقة املباشرة

 ت واملطالعة فالطريقة املباشرة تستخدم يف مثال تزويد املفردا . والطريقة السمعية الشفوية

 أو نقـول أن . واالستماع ، والطريقة السمعية الشفوية تستخدم مثال يف اإلنشاء واحملادثة

 الطريقتني تستخدمان معا يف أنواع الدروس السابقة ، فأن هناك االنتقاء واالخـتالط يف

 . استعماهلما ، أي يستخدم املدرس هاتني الطريقتني معا يف التعليم

 ت السابق عند تعليم اللغة العربية ما قاله األستاذ عبد القـادر وأكد ترتيب املهارا

 : فإنه يوافق تعليم املهارات على الترتيب من االستماع إىل الكتابة ، فيقول

 أن التالميذ يتدرب على االستماع أوال ، فاملدرس يعلمهم االستماع وإذا
 م فالقراءة وهي استحسنوا فيلقون ما مسعوا أي التعبري مما مسعوا ،  مث الكال

 ومنهج اللغة العربية يف هذه املدرسـة . من أصعب املهارات بعد الكتابة
 يركز مجيع املهارات األربع ، ال أحد يقدم علـى اآلخـر إال أن هنـاك

) ٢٠٠٧ - ٢ - ٢٧ / ٩ - ١ : مقا . ( املواجهة وهي احملاورة



 بيـة يتعلـق استخدام الطريقة املباشرة والسمعية والشفوية يف تعليم اللغـة العر

 باألهداف األساسية أن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يهدف إىل قدرة التالميذ على

 وأن هلذا املعهد بيئة لغوية . املهارات األربع مع تطبيق اللغة العربية يف الكالم بينهم يوميا

 تعني عميلة يطبق وميارس فيها التالميذ قدرة مهارام اللغوية األربع  ، فمن املفروض أن

 التعليم من الطرق املستخدمة و املواد الدراسية واملهارات اللغويـة الوصـول إىل هـذه

 فتحصل مطابقة الطرق التعليمية واملواد الدراسية واملهارات اللغويـة والبيئـة . األهداف

 . اللغوية يف هذا املعهد ، وهي تناسب ما يهدف إليه تعليم اللغة العربية

 تخدام هذه الطريقة املباشرة والسمعية الشفوية يف هذه املدرسـة يبدو لنا إذن اس

 فمن بداية بناء هذا . ويبدو أيضا سبب استخدامها وفروع موادها مع تطبيق البيئة اللغوية

 املعهد أنه يواجه املؤسسون أن يتعلم التالميذ اللغة العربية مجيع أنواعها مـن املهـارات

 ولون أن يضعوا منهجا دراسيا يشمل مجيعهـا وحـصول اللغوية واملواد الدراسية ، فيحا

 فاألهداف واملواد تتعلقان بالطبع بالطرق التعليمية املستخدمة بالنظر . األهداف املقصودة

. إىل حاالت التالميذ وعملية التعليم والتعلم اليت تغطي حوهلا



 مناقشة بيانات البحث - ج

 نوعني متخالفني من منهج تعلـيم انطالقا مما سبق من نتائج البحث رأى الباحث

 فالنوع األول ما ينفذه املعهد السلفي لريبويو بقديري حيث جتري عمليـة . اللغة العربية

 والنـوع . التعليم بطريقة تقليدية ومواد متخصصة ومناسبة ألهداف تعليم اللغة العربيـة

 م بطريقة معاصرة الثاين ما ينفذه املعهد العصري األمني بسومنب حيث جتري عملية التعلي

 . ومواد خمتلفة من اللغة العربية املناسبة ألهداف تعليم اللغة العربية

 . فمن املعروف أن التعليم يتعلق بعناصر من األهداف واملواد والطرق والتقـومي

 والبحث هنا يتركز ثالثة عناصر وهي أهداف تعليم اللغة العربية وموادها وطرق تعليمها

 أراد الباحث أول مرة أن يطلع على مجيعها الرتباطها كوحدة . ومي ، وال يبحث هنا التق

 وتعلقها يف عملية التعليم والتعلم ، بل أراد الباحث أن يطلع علـى إجنـاز التالميـذ يف

 ولكنه رأى الباحث أن وجود االختالف يؤدي إىل عدم متكني . املهارات اللغوية األربع

 . وعيوب وإن يفضل قسم على اآلخر املقارنة يف اإلجناز ، فلكل قسم مزايا

 تكثـر . يتميز املعهد السلفي يف تعليم اللغة العربية من خالل قواعد اللغة العربية

 فالتالميذ يتعلمون اللغة العربيـة . احلصص الدراسية يتعمق فيها التالميذ القواعد اللغوية

االختالف واآلراء لفهم قواعدها كلها مع أنواع فروعها أي يتعلمون من حيث اإلعالل و



 فال يتعلمون اللغة العربية إال املواد املتعلقـة . من علماء اللغة كمدرسة البصرة والكوفة

 . بقواعد اللغة العربية ، من النحو والصرف والبالغة مع اتساع الفرصة املهيأة لتعلمهـا

 م اللغة العربيـة فالنحو والصرف والبالغة هي املواد األساسية يف تعليم اللغة العربية ، فتعل

 . هو تعلم النحو والصرف والبالغة اليت تعترب مواد مساعدة يف فهم العلوم العربية

وكان االهتمام الكبري للتالميذ أن يتعلموا القواعد اللغوية يتعلق بأهداف تعلمهـم

 ربية وإذا نظرنا إىل املهارات اللغوية أن هناك أربع مهارات يف تعليم اللغة الع . اللغة العربية

 فمن املفروض أن تكون أهداف تعليم . وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة

 اللغة العربية هي أن حتتوي على مجيع هذه املهارات ، فيتعلم التالميذ املـواد الدراسـية

 فال يكتفي التالميذ أن يقتصر على مهارة الكالم فحسب مثال أو مهارة . املتعلقة جبميعها

 . لوظائف اللغة املتنوعة ، فاالقتصار على مهارة أو مهارتني ينكر هذه الوظائف القراءة

 نرجع إىل أهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي أنه يقدم مهارة القراءة على

 وهذا يتعلق بأهداف تعليم اللغة العربية املوجودة ، وباألحوال املتبنية . املهارات األخرى

 لسلفي كما عرفنا يركز عملية التعليم والتعلم يف علوم الفقـه واملـسائل واملعهد ا . فيه

 هناك املراجع والكتب املكتوبة باللغة العربية تتحدث علوما دينية من العقيـدة . الفقهية

والفقه واألخالق واللغة ، والعلوم الفقهية أكثر حبثا من األخرى لنظام املعهد منذ تأسيسه



 يف اللغة العربية يهدف إىل استيعاب الكتب العربية وفهمها ، وهذا فإذن التعليم والتعلم .

 . شيء عادي جيري يف املعهد السلفي منذ قدمي الزمان

 بناء على أهداف تعليم اللغة العربية املواجهة إىل فهم الكتب العربية فتكون مـواد

 مـا يف فهـم الدراسة منظمة على أن يفهم التالميذ القواعد العربية حيث يلعب دورا ها

 . فلم جند هناك موادا تتعلق بقدرة التالميذ على مهارة االستماع والكالم . الكتب العربية

 وإذا أراد التالميذ أن يفهموا مضمون الكتب العربية فمن وسائله األساسية فهم قواعـد

 عدم اللغة العربية ، فيتعمقون قواعدها ألن اجلمل العربية مكتوبة بناء على قواعد اللغة ، ف

 . فهم القواعد اليؤدي إىل استيعاب مضمون الكتب العربية

 ميول املعهد السلفي إىل تعمق العلوم الفقهية من أحد أسباب تركيز تعليم اللغـة

 فنرى أنشظة التالميذ املتعلقة بتعمق العلوم الفقهية ، مثل حبث . العربية قواعد اللغة العربية

 الكتب املنصوصة باللغة العربية حيث يأخذ الباحثون وتكون املراجع فيه . املسائل الفقهية

 من هنا ثبت دفع التالميذ فهم القواعـد . النصوص اليت ترجع إليها إجابة املسائل الفقهية

 وهـذه . اللغوية ، فهم حياولون أن يستطيعوا قراءة الكتب من أن يستطيعوا احملادثة مثال

 ، فتكثر مواد الدراسة يف القواعد بل هنـاك االستطاعة ترجع إىل القدرة على قواعد اللغة

. حبث املسائل املتخصص يف مشكالت النحو  والصرف يتقدم على حبث املسائل الفقهية



 وبالنسبة إىل طرق التعليم املستخدمة فإا تتبع وتناسب املواد املدروسة يف هـذا

 املواد الدراسية املدرسون هنا يستخدمون طريقة القواعد والترمجة حيث يقدمون . املعهد

 فمن املعروف أن يف املعهد السلفي مصادر املواد الدراسية . بترمجة الكلمات إىل لغة األم

 الكتب العربية ، فتعليمها بتأدية معاين اجلمل كلمة فكلمة من املدرس ، وهذا ما يـسمى

 غة ، أي يقرأ املدرس كلمة فكلمة مع معانيها يترمجها إىل ل bandongan " باندوغان " ب

 الـذي - يف االبتدائيـة – وهكذا حىت يف درس اللغة العربية . األم وعادة اللغة اجلاوية

 . مصدره ليس من الكتب العربية ولكن الكتب اليت ألفها اإلندونيسيون

 فاملعىن إذن أن تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي حمدود مبهارة القـراءة حيـث

 اللغة العربية من النحو والصرف والبالغة حيث تـساعد تتركز املواد الدراسية يف قواعد

 هذه املواد قراءة الكتب العربية اليت تصبح مصدرا أساسيا يف تعمق العلوم الدينية وخباصة

 فاملعهد لريبويو يصور أحوال املعاهد . العلوم الفقهية اليت تتركز فيها أكثر املعاهد السلفية

 وهذا املعهد كما . العربية باملنهج الذي سبق ذكره السلفية حيث يعمل عملية تعليم اللغة

 قرره املؤسسون منذ بدايته أنه من قسم املعهد السلفي ، فوجود مدرسة هداية املبتـدئني

. الدينية يؤكد منهجه التعليمي الذي قررته املدرسة عند عملية التعليم



 بية من خالل الكالم خبالف املعهد األمني العصري ، فإنه يتميز يف تعليم اللغة العر

 تنقسم احلصص الدراسية إىل محيع املواد الدراسـية . بل من مجيع املهارات اللغوية األربع

 فالتالميذ . املتعلقة باملهارات األربع ، واليتعمق التالميذ أو يفضل مهارة ما من املهارات

 فهم . الكتب العربية يتعلمون اللغة العربية لوظائفها املختلفة ، لالتصال بني األفراد ولفهم

 . يتعلمون احلوار وقواعد اللغة ويتدربون على الكتابة واالستماع أيضا

 معهد األمني العصري يواجه تالميذه إىل أن يقدروا على االتصال والتكلم باللغـة

 يطبق هذا املعهد بيئة لغوية حيث جيب على التالميذ أن يتكلموا ويواصلوا بينهم . العربية

 فهذا النظام حيتـاج إىل . عريب واإلجنليزي أي باستعمال اللغة العربية واإلجنليزية بالكالم ال

 فتـنظم . أن يتدرب التالميذ على الكلمات والعبارات تزودهم يف التكلم باللغة العربيـة

ـوا اللغـة  املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية موادا دراسية تسهل وتساعد التالميذ أن يطبق

 . فلهذا ال تتركز املواد الدراسية على القواعد اللغوية . ام العربية يف يومي

 بناء على ما سبق جند أنواعا من املواد الدراسية يف اللغة العربيـة ، مثـل فهـم

 املسموع واملطالعة واإلنشاء التحريري والكتايب وتزويد املفردات والنصوص األدبية ، وال

 نرى يف الدروس . هي النحو والصرف والبالغة تترك املدرسة موادا تتعلق بقواعد اللغة و

السابقة أن املدرسة تضع اللغة العربية موضعها احلقيقي حيث يستفيد التالميذ اللغة العربية



 فلذلك متتد احلصص الدراسـية إىل . من مجيع املهارات وليس من مهارة واحدة فحسب

ـذ علـى مجيع املواد الدراسية املتعلقة جبميع املهارات ، فهم املس  موع مثال يدرب التالمي

 االستماع ، واملطالعة تدرب التالميذ على القراءة ، وأما اإلنشاء التحريـري والكتـايب

 . يدربان التالميذ على الكالم والكتابة ، فتشمل املواد على املهارات اللغوية مجيعها

 فاملواد الدراسية تسند إىل األهداف ، األمني كما قـرره املؤسـسون كاملعهـد

 فـاألوىل جتعـل . العصري يعلم اللغة العربية كأداة االتصال من ناحية الكالم والكتابة

 التالميذ يستطيعون التكلم باللغة العربية جيدا ، فيتعلمون املواد اليت تتعلق بـه املفـردات

 والثانية جتعلهم يستطيعون القراءة والكتابة ، فيتعلمون املواد اليت . واحملادثة وفهم املسموع

 . تتعلق ما مثل اإلنشاء التحريري وقواعد اللغة العربية

 وأما طرق تعليم اللغة العربية املستعملة فمناسبة للمواد الدراسـية أي أن املـواد

 فليس من املستحسن استعمال . الدراسية تؤثر أيضا يف استخدام طرق تعليم اللغة العربية

 فمـن . ملسموع أو احملادثة وإن أمكن ذلك طريقة القواعد والترمجة مثال يف تدريس فهم ا

 املفروض أن تكون الطرق املستخدمة تساعد التالميذ يف فهم املواد الدراسية بـسهولة ،

 من هنا نرى يف املدرسـة تربيـة املعلمـني . وهذا يتبىن أيضا على نوع املادة املدروسة

. طريقة السمعية والشفوية اإلسالمية أنواعا من الطرق املستخدمة وهي الطريقة املباشرة وال



 جتري الطريقة املباشرة باستعمال اللغة اهلدف عند تعليم اللغة العربية مـع إبعـاد

 . استعمال لغة األم ، مع إحضار األشياء احملسوسة املتعلقة مبا حبث التالميـذ يف الفـصل

 صورة فاملدرس يشرح الكلمات أو العبارات باللغة العربية أو بوسائل التعلـيم مثـل الـ

 جتري الطريقة أيضا باالتصال العـريب . واألشياء واإلشارات تساعد التالميذ أن يفهموها

 . بني املدرس والتالميذ وبينهم ، فال فرصة الستخدام لغة األم إال لضرورة وهي نادرة

 والطريقة السمعية الشفوية جتري بتقليد التالميذ ما مسعوا من املـدرس ، فـذكر

 وهذه تـساعد . العبارات بصوت عال ويكررها التالميذ من بعده املدرس الكلمات أو

 التالميذ التدريب على املفردات أو العبارات إىل أن يتعودوا بأنفسهم دون أن يشعروا أم

 فهذه الطريقة تـدرم . يف وجوب أن يستطيعوا حفظ الكلمات أو العبارات املقصودة

 . ا وتساعدهم عند االتصال باللغة العربية املمارسة على األمناط اللغوية حىت يتعودون

 واضح إذن الفرق بني العهد السلفي والعصري يف تعليم اللغة العربية حيث يتميز

 فاملعهد لريبويو كنوع املعهد السلفي يفـضل القـراءة علـى . كل منهما خبصوصياما

 آلة لفهـم الكتـب األخري ، فيتبىن تعليم اللغة العربية على أساس أن اللغة العربية هي

 فأحوال املعهد السلفي اليت تقدم العلوم الفقهية حيث . العربية واالستيعاب واالستقراء ا

تكون الكتب الفقهية مراجع أساسية يف حل املشكالت الفقهية هي السبب يف وضع اللغة



 وهـي فتنظم املدرسة مواد تتعلق بكيفية فراءة الكتب . العربية كآلة لفهم الكتب العربية

 . القواعد اللغوية باستعمال طريقة القواعد والترمجة بالطبع

 فتنظم املدرسـة . واملعهد األمني يضع اللغة العربية كآلة االتصال كالما وكتابا

 تربية املعلمني اإلسالمية موادا تتعلق ما ، مثل املفردات واحملادثة واملطالعة وقواعد اللغـة

 يف يوميام حيث يوجب املعهد أن يتكلموا باللغـة العربيـة والتالميذ يطبقوا . العربية

 فالبيئة اللغوية تدفع التالميذ أن يتعلموا املواد الدراسية املعينة لتطبيق اللغـة . داخل املعهد

 عرفنا إذن ، أن . فتصبح املمارسة والتطبيق هنا شيئا مهما عند تعليم اللغة العربية . العربية

 ي يتفوق يف مهارة القراءة لتركيزها على املواد املتعلقة ا وهي قواعد املعهد لريبويو بقدير

 ويتفوق املعهد األمني بسومنب يف مهارة الكالم وإن اليتـأخر يف مهـارة . اللغة العربية

 . وهذا الفرق يتأسس من وضع اللغة العربية والنظر إليها . القراءة

 عت اللغة العربية من حيث وظيفتـها وبناء على نظرية تعليم اللغة العربية اليت وض

 احلقيقة ، فمن املفروض أن يكون تعليم اللغة العربية يشتمل على مجيع املهارات األربـع

 . من االستماع والكالم والقراءة والكتابة وليس أن يتركز يف مهارة واحـدة فحـسب

 هناك أنـسب واملعهد األمني العصري قد أجرى هذه النظرية وبالطبع تعليم اللغة العربية

. إليها من املعهد لريبويو السلفي بقديري وإىل حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية احلقيقية



 تصحيح البيانات - و

 األمر النهائي بعد عملية مجع البيانات وقبل حتليلها وتفسريها اليت ينبغي على

 وهذه العملية . الباحث إلقامتها هو تصحيح نتائج البيانات لتقرير صدقها يف هذا البحث

 . يكررها الباحث على عدة مرات ويذاكرها مع بعض األصدقاء تبيينا وتصحيحا هلا

 أن هنـاك بعـض اخلطـوات Moleong وهذا يوافق ما قاله موليونج

 التثليثي ) ٣ ( عمق املالحظة و ) ٢ ( طوال االشتراك و ) ١ : ( لتصديق نتائج البحث  ، وهي

triangulation كفايـة ) ٦ ( حتليل احلالة السلبية و ) ٥ ( مناقشة األصحاب و ) ٤ ( و 

ومن . auditing حسابة ) ٩ ( تفصيل الشرح و ) ٨ ( مراقبة األعضاء و ) ٧ ( املراجع و

 هذه احلطوات املناسبة ذا البحث ثالث ، والباحث يأخذ بعضا منها وهو عمق املالحظة

) . ١٧٥ : ٢٠٠١ موليونج ؛ ( ومناقشة األصحاب واحلسابة



 الباب اخلامس

 م االختتا

 اخلالصة - أ

 اعتمادا على ما سبق من عملية البحث واملناقشة حول تعليم اللغة العربية يف املعهد

 لريبويو السلفي بقديري الذي ينفذه مدرسة هداية املبتدئني الدينيـة ، واملعهـد األمـني

 العصري بسومنب الذي ينفذه املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية ، فيستخلص الباحث إىل

 : ما يلي

 أن أهداف تعليم اللغة العربية هلا عالقة متينة وترابط مع املواد الدراسـية والطـرق - ١

 فاملعهد السلفي مثل لريبويو بقديري يقرر اهلدف يف تعليم اللغة العربية . املستخدمة

 كانت حاجات التالميذ يف . بناء على حاجات املتعلمني وحاالت املعهد احمليطة له

 . قراءة الكتب العربية وخباصة املتعلقة بالعلوم الفقهية واللغوية املعهد أن يقدروا على

 وقد يتبىن ذهن التالميذ على أن اللغة العربية هي وسيلة لفهم الكتـب املنـصوصة

 بالكلمات واجلمل العربية ، فكيفية فهمها وحل معانيها املقصودة هي فهم قواعدها

 تعليم اللغة العربية عند املـتعلمني يف فتصبح مهارة القراءة هدفا أساسيا يف . اللغوية

وأما احلاالت احمليطة يريدها الباحث هي أن املعهد السلفي . املعهد لريبويو السلفي



 قد اشتهر بتعمقه العلوم الفقهية حىت يتعود التالميذ أن يبحثوا مسائل فقهية حـول

 . تب فمن مث أصبحت القراءة مهارة أساسية لفهم مضمون الك . مشاكل اتمع

 فإذا كانت األهداف الرئيسية هي مهارة القراءة فاملدرسة تنظم موادا تدفع التالميذ

 فيتعلم التالميذ يف املعهـد لريبويـو . ماهرين على القراءة وهي قواعد اللغة العربية

 النحو والصرف والبالغة فحسب ، بل تتكرر دراستها يف املرحلة التالية باسـتعمال

 وكذلك احلصص املهيـأة تـصبح كـثرية . ق يف هذه املواد الكتب املختلفة للتعم

 . لتخصص هذه املدرسة  يف قواعد اللغة كمادة أساسية يف تعليم اللغة العربية

 وأما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية فاملعهد لريبويو هي طريقـة املعهـد

 فهما بـالطبع . ة السلفي وهي حيتوي على طريقة القواعد والترمجة وطريقة القراء

 فنجد يف هذا املعهد طريقة احلفظ وهو حفـظ . تناسبان موادا يتعمق فيها التالميذ

 أبيات األلفية البن مالك ملدة سنتني ، كما ظهر يف مالمح هذه الطريقة هي حفـظ

 يقرأ املدرس املواد كلمة فكلمة مع تأديـة معانيهـا . التالميذ املواد اليت يتعلموا

 . ، ويستمع إليها التالميذ مع كتابة معانيها وذكر مواقعها

 وأما املعهد األمني العصري يرى أن حاجات املتعلمني للغة العربية اليقتصر علـى

قراءة الكتب فحسب وإمنا تتوسع احلاجة إليها مثل االتصال بني الدويل ، فيهـدف



 ربـع االسـتماع تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد إىل قدرة الطلبة على املهارات األ

 فتخلق بيئة لغوية حيث يطبق وميارس فيهـا التالميـذ . والكالم والقراءة والكتابة

 فهذه البيئة تصور حاالت االتصال يف الدول العربيـة الـيت . الكالم واحملادثة يوميا

 . يكثر التالميذ التحاق دراستهم بعد ختام دراستهم يف هذا املعهد

 رة على األخرى ، وإمنا يرجع هدف التعليم إىل وظيفة واملعهد األمني ال يفضل مها

 اللغة األساسية وهي كآلة االتصال بني األفراد ، فيعلم مجيع املهارات من االستماع

 بناء على ذلك جند يف املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية . والكالم والقراءة والكتابة

 وع واحملادثة واملطالعة والنـصوص أنواعا من املواد اللغوية مثل املفردات وفهم املسم

 هذه املودا تعتـرب عناصـر . األدبية وقواعد اللغة العربية النحو والصرف مث البالغة

 . تساعد التالميذ يف إملام املهارات اللغوية األربع

 وأما من حيث الطرق التعليم فأن املعهد األمني يستخدم الطريقة املباشرة والطريقـة

 فالطريقة املباشـرة . يستخدمهما املدرسون يف املعهد األمني السمعية الشفوية اليت

 اليت جتري باستعمال اللغة العربية أثناء تدريس مواد اللغة تعطي التالميذ فرصة كبرية

من هنا يصبح دور التالميذ إجيابيا حيـث . لتنمية مهارات لغوية ويف الكالم خاصة

وهـم يتـدربون أيـضا . يطبقوا يستمع التالميذ الكلمات والعبارات العربية و



 الكلمات والعبارات باستعمال  الطريقة السمعية الشفوية من خالل إلقاء املـدرس

 . األمناط اللغوية ويقلدوا ويتكرروا إىل أن حيفظوها تلقائيا

 املعهد لريبويو كنوع املعهد السلفي يتبىن تعليم اللغة العربية على أسـاس أن اللغـة - ٢

 واملعهـد األمـني . لفهم الكتب العربية واالستيعاب واالستقراء ا العربية هي آلة

 عرفنا إذن ، أن املعهـد لريبويـو . يضع اللغة العربية كآلة االتصال كالما وكتابا

 بقديري يتفوق يف مهارة القراءة لتركيزها على املواد املتعلقة ا وهي قواعد اللغـة

 وهذا الفرق يتأسس من . يف مهارة الكالم ويتفوق املعهد األمني بسومنب . العربية

. وضع اللغة العربية والنظر إليها



 وبناء على نظرية تعليم اللغة العربية اليت وضعت اللغة العربية من حيث وظيفتها

 احلقيقة ، فمن املفروض أن يكون تعليم اللغة العربية يشتمل على مجيع املهارات

 ة والكتابة وليس أن يتركز يف مهارة واحدة األربع من االستماع والكالم والقراء

 وبالطبع تعليم اللغة ، واملعهد األمني العصري قد أجرى هذه النظرية . فحسب

 العربية هناك أنسب إليها من املعهد لريبويو السلفي بقديري وإىل حتقيق أهداف

 . تعليم اللغة العربية احلقيقية

 االقتراحات - ب

 يقدم الباحث بعض املقترحات حـول تعلـيم من نتائج البحث بناء على ما سبق

 : اللغة العربية يف معهد لريبويو السلفي ومعهد األمني العصري كما يلي

 . أن األهداف هي األساس األول للتعلم حيث يتحرك منها عملية التعليم والـتعلم - ١

فمن . فأهداف تعليم اللغة العربية ترجع إىل وظيفة اللغة كآلة االتصال بني األفراد

 مث من املستحسن إذا كانت األهداف تبىن على مجيع املهارات اللغوية وليست مهارة

 نعم أن هناك مواد خمتلفة واألوقات املوسـعة إذا أراد املـتعلم أن . واحدة فحسب

فمن املمكن أن تفضل املدرسة مادة على مواد أخرى . حتتوي قدرته اللغوية األربع



 ة فمادة إىل أن يكمل مجيع املواد اللغوية اليت توصله ويتعلم املتعلم شيئا فشيئا أو ماد

 من هنا يقترح الباحث أن يتم املعهد لريبويو تعليم اللغة العربية . إىل كمال املهارات

 . بتعليم مهارات التالميذ على اللغة مجيعها من القراءة واالستماع والكالم والكتابة

 دراسية إىل ما يساعد إملام املتعلم علـى استمرارا مما مضى ينبغي أن تتوسع املواد ال - ٢

 املواد اللغوية اليت تتركز على القواعد فحسب قد تـؤدي . املهارات اللغوية األربع

 وهذا لتمسكهم بالقواعد الـيت قـد . إىل خوف التالميذ يف استخدام اللغة العربية

 ة فمن املستحسن أن ال يؤكد املعهد أمهي . حكمت الكلمات من حيث نظام لغوي

 . القواعد فحسب بل يؤكد أيضا أمهية املواد األخرى

 من ناحية الطريقة فإنه ليس هناك طريقة مثلى يف التعليم ، وإمنا توجد الطريقة أكثر - ٣

 فلذلك من املهـم أن يفكـر . مناسبة يف مساعدة التالميذ يف فهم املواد املدروسة

 فمن املمكن أن يعلم املـدرس . املدرس طريقة التعليم املناسبة لفهم املواد الدراسية

 القواعد اللغوية بطريقة جديدة ختالف ما استعمله السابقون ، تعليم القواعد اللغوية

 ال يقتصر تعليمها بطريقة القواعد والترمجة وطريقة القراءة فحسب ، وإمنا تنتمـي

 وهذا . الطريقة جبمع الطرق األخرى حىت ال يتمحود التعليم حول املدرس فحسب

. كون أسهل باستعمال الوسائل التعليمية مثال سوف ي



 قائمة المراجع

 املراجع العربية . أ

 االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ، ١٩٨٧ إبراهيم ، محادة ، . ١

 ، دار الفكر العريب ، القاهرة احلية األخرى لغري الناطقني ا
 ، دار املعارف ملدرسي اللغة العربية املوجه الفين ، ١٩٨٧ عبد العليم ، ، إبراهيم . ٢

 ، مصر ، الطبعة العاشرة
 ، مكتبة النهـضة املـصرية طرق تعليم اللغة العربية ، ١٩٧٩ ، عبد القادر ، أمحد . ٣

 الطبعة األوىل
 ، رجـا غرافينـدو، درس البالغة العربيـة ، ١٩٩٦ أمحد بامحد ليسانس أدب، . ٤

 جاكرتا، الطبعة األوىل
 ، مكتبة النهضة طرق تعليم اللغة العربية ، ١٩٧٩ أمحد حممد عبد القادر ، . ٥
 ، دار املعرفة اجلامعية دريس اللغـة العربية ت طرق ، ١٩٩٥ مساعيل ، زكريا ، إ . ٦
 كلية التربية جلامعـة , اللغة العربية مذكرة طرق تدريس , ١٩٩٢ ، يىن فوروانىت إ . ٧

 اإلسالم سونن أمبيل سورابايا
 فقـه اللغـة ، ١٩٤٧ حممد بـن إمساعيـل ، أبو منصور عبد امللك بن ، ثعليب . ٨

 ، مكتبة احلياة ، بريوت وسر العربية
 املعـاجم واملـصطلحات مباجـث ، ٢٠٠٠ / ١٤٢٠ ، حامد صادق قنـييب . ٩

 ، الدار السعودية ، جدة يف املصطلحات واملعاجم والتعريب
ة اللغة العربية ، املوجه ، العدد الثالث ، عاملي ١٩٩٠ حسني ، سعود عبد اهللا علي ، . ١٠



 ، معجم قواعد اللغة العربية ىف جـدوال ولوحـات ، ١٩٨١ ، نظوان أ ، دحدح . ١١
 مكتبة لبنان بريوت

 تعليم العربية لغري الناطقني ا ، األستاذ الدكتور ، ١٩٨٩ طعيمة ، أمحد رشدي ، . ١٢

 ، جامعة املنصورة ، مصر مناهجه وأساليبه
 ، معهد تعليم اللغـة للغة العربية ا مذكرة طرق تدريس ى ثورى ، ل ع ، عبد اجلليل . ١٣

 العربية املسجد اجلامع الكبري سونن أمبيل سورابايا
 ، دار التربية و طــرق التـدريس , عبد العزيز ، صاحل و عبد العزيز عبد ايد . ١٤

 املعارق مصر
 التعليميـة أسس إعداد الكتب عبد اهللا ، ناصر الغايل ،  وعبد اهللا عبد احلميد ؛ . ١٥

 ، دار الغايل ، الرياض لغري الناطقني بالعربية
 ، حامعة امللك السعود ، علم اللغة النفسي ، ١٩٨٢ عبد ايد سيد أمحد منصور ، . ١٦

 الرياض
 ، دار االكتـب العـريب مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب على احلديدي ، . ١٧

 للطباعة والنشر ، بالقاهرة
 ، اململكـة العربيـة يس اللغة العربية ر أساليب تد ، ١٩٨٢ ، علي اخلويل ، حممد . ١٨

 السعودية ، الرياض
 ، اململكـة العربيـة يس اللغة العربية ر أساليب تد ، ١٩٨٢ ، علي اخلويل ، حممد . ١٩

 السعودية
 حبث ( تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب ، ١٩٧٨ علي يونس ، فتحي ، . ٢٠

دار الثقافة ، القاهرة ) جبرييب



 املرجع يف تعليم اللغة ، ٢٠٠٣ يونس ، فتحي ، وحممد عبد الرؤوف الشيخ ، على . ٢١

 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ) من النظرية إىل التطبيق ( العربية لألجانب
 أساليب تدريس املهارات اللغوية ، ٢٠٠٦ حمصن نووي ، و فخر الرازي ، عزيز . ٢٢

 عة شريف هداية اهللا ، جام العربية ، قسم اللغة العربية كلية التربية والتعليم
 الطبعة , دار املشرف بريوت , املنجد للعة واألعالم ، ١٩٩٧ ، لوف ، لويس مأ . ٢٣

 التاسعة والعشرون
 ، املكتبة العصرية للطباعـة جامع دروس اللغة العربية ، ١٩٨٧ ، اليبىن غ صطفى ال م . ٢٤

 والنشر والتوزع بريوت، الطبعة احلادية والعشرون
 ، دار صائص العربية وطرائـق تدريـسها خ ، ١٩٩٨ معروف ، نايف حممود ، . ٢٥

 النفائس ، بريوت
 ، شركة ومكتبة ومطبعة أمحد ة ي قواعد اللغة العرب فىن بك واصدقاؤه ، ح ناصف ، . ٢٦

 سعيد بن النبهان سورابايا
 ، جامعة تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، ١٩٨٥ ، حممود كامل ، ناقة . ٢٧

 أم القرى ، مكة
 ، معهـد أساسيات تعليم العربية لغـري العـرب ، ١٩٧٨ ، حممود كامل ، ناقة . ٢٨

 اخلرطوم الدويل للغة العربية
 ، دار الثقامة اإلسالمية بريوت، ملخص قواعد اللغة العربية ، ١٩٩١ ؤاد ، ف ، مة ع ن . ٢٩

 الطيعة التاسعة
 و عبده على الراجحي ، مترجم أسس تعلم اللغة وتعليمها ، هـ دوجالس براون . ٣٠

، دار النهضة العربية ، بريوت ١٩٩٤ على أمحد شعبان ،



 أساسيات تعلـيم اللغـة ؛ ١٩٧٧ يونس ، فتحي علي و الناقة ، حممود كامل ، . ٣١

 ، دار الثقافة العربية
 ، التربية و التعليم اجلزء األول , ١٩٨٧ , يونس ، حممود و حممود قاسم بكرى . ٣٢

 كونتور فونوروغو
 ، ربية والتعليم اجلزء الثالـث الت ، ١٩٨٦ ، يونس ، حممود و حممود قاسم بكرى . ٣٣

كونتور فونوروكو
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