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  إهــداء

  ...المحبوب والدي حياته، في 
شكوى من إلى

  ...الوسيمة والدتي الحياة، في القّوة وعلمتني بالودّ  ھّذبتني من وإلى

  ...أسرتي أعضاء وجميع النبيل الصغير وأخي

  

  الدارين في بإحسان هللا جزاھم الكرام، أساتذتي جميع وإلى

   العالي أمبيل سونان لمعھد المشايخ جميع وإلى

  نجما
 الحكومية اDسCمية إبراھيم مالك مو
نا بجامعة

  اHعظم دينه سبيل في والمجاھدات المجاھدين وإلى

  المحبوبات" بكر أبي بنت أسماء" مبنى في المشرفات لجميع خاصة

  

  العربية اللغة تعليم قسم) ب( فصل في اHحباء زمCئي وإلى

  الخيرات في ا
متياز علموني الذين

  
  "مكــــروه كل من هللا رعانــــا"

 

 

  



  رـــوتقدي شكر

 احلمد اجلاحدين، جحود ينقصه وال احلامدين، محد ملكه يف يزيد ال الذي هللا احلمد
 ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد. عصا من معصية تضره وال أطاع، من طاعة تنفعه ال هللا

. شرِع دين بأعظم علينا ومن أُرسلَ، نبي خبري وأكْرمنا أُنزل، كتاب خبري خصنا له، شريك
 اهللا يف وجاهد لألمة، ونصح الرسالة، وبلغ األمانة، أدى ورسوله، عبده داحمم أن وأشهد

 ضل فقد ورسوله اهللا يضلل ومن عظيما، فوزا فاز فقد ورسوله اهللا يطع فمن جهاده، حق
  :بعد أما. مبينا ضالال

 ملا واالجتهاد اجلد بعد البحث، هذا اعداد من االنتهاء هي علي اهللا رمحة سقاية فمن
 واحلمد بالشكر علي فجدير املفيد، البحث هذا كتابة أثناء واملعضلة الشقاء رنني من فيهما

 بعد والفرج العناء، كل من التامة العناية هذه على واإلكرام اجلالل ذي املتقني رب إىل
 أن -محده بعد– يشرفين هذا، على فبناء. باإلحسان والنجاح العسر، بعد واليسر احلرج،
 حيز إىل البحث هذا إجناز يف الفضل هلم كان الذين إىل والعرفان التقديرو بالشكر أتقدم

  :منهم الوجود،

 مالك موالنا جامعة مدير سربايوكو، إمام الدكتور بورفيسور السماحة صاحب
  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية عميد مهيمن، الدكتور األستاذ مساحة
  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس صاحل، شهداء الدكتور مساحة
  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 الباحثة أفادت الذي األول املشرف دمياطي، الدين عفيف حممد الدكتور مساحة
   وعمليا علميا

 العلمية اخلربات علمين قد الذي الثاين، املشرف خبيت، حممد بكري كتورالد مساحة
 خالص مين فله البحث، هذا إعداد فترة طوال والتشجيع العون كل للباحثة قدم وقد الوفرية،
  .واجلزاء الثواب عظيم اهللا ومن والتقدير الشكر



 اللغة تعليم مقس يف املعلمني األساتذة إىل والتقدير الشكر حبسن الباحثة وتتقدم
 ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية العربية

 البحث إجراء يف أفاديل قد الذي جوهر، إدريس الدين نصر الدكتور مساحة إىل وخاصة
 على الشكر جزيل مين فله البحث، جمال يف إمكاين لضعف فيه دقيقة أكن مل ولو الدقيق،
  .التربية يف ضمريه صفاء

 املاجستري، خملص أمحد األستاذ مساحة إىل والتقدير الشكر من جبال أتقدم كما
 الذي مبادورا، اإلسالمية باملعاهد اللغة مراكز رؤساء ومجيع اللسينس، اهلادي نور واألستاذ
 أحسن اهللا جزاهم البحث، هذا إعداد يف واملسامهة اإلعانة خري منهم الباحثة استفادت

  .واآلخرة الدنيا دار الدارين، يف لثوابا

 إبراهيم مالك موالنا جامعة العايل أمبيل سونان اجلامعة ملعهد املشايخ مجيع ومساحة
 الغفور، اهللا عون لنيل اخلريات استباق يف شجعوين الذين ماالنج، احلكومية اإلسالمية
 اجلامعة، معهد يف باينامل كل يف واملشرفات واملشرفني واملربيات، املربيني مجيع وكذلك
 يعلمين جهادكن بكر، أيب بنت أمساء مبىن يف الكرميات احملبوبات للمشرفات وخاصة

  .الشكر أعظم أشكرهم. القيادة هذه يف والقوة الشجاعة

 جامعة العليا الدراسات كلية العربية اللغة قسم يف) ب( فصل يف األحباء وزمالئي
 يف واحلنني اإلشتياق يثمر رفقكم حسن ماالنج، كوميةاحل اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا
  الفؤاد صميم

 من سعادتكم النبيل، وأخي احلبيبة، ووالديت احلبيب والدي رأسها وعلى أسريت وأما
 جيعلكم أن وجل عز اهللا إىل دعائي ابتهال إال أجدر كلمة ال الكون، هذا يف حيايت أغراض

  ...  رمحن يا أمني مكروه، كل من ورعانا لدارين،ا يف والنجاح والسرور األحوال أحسن يف

  
 

 

  

  



  

  

 

  

  

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

املشرفني تقرير  

 األنبياء أشرف على الموالس الصالة العاملني رب هللا احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى واملرسلني

: الطالبة حضرته الذي التكميلي البحث على االطالع بعد  

  عارفة ديانا نور:     االسم

  ٠٨٧٢٠٠٢٧:   التسجيل رقم

  مبادورا اإلسالمية باملعاهد اللغة مراكز يف العربية اللغة تعليم منهج: البحث موضوع

  ) تقوميية ليليةحت وصفية دراسة(      

  .اجلامعة جملس إىل تقدميه على املشرفان وافق

  الثاين املشرف            األول املشرف

  أمحد خبيت حممد بكري الدكتور      دمياطي الدين عفيف حممد الدكتور

  يعتمد،

  العربية اللغة تعليم قسم رئيس

  صاحل شهداء الدكتور

١٥٠٣٧٤٠١٠ 



  

  

 

  

  

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك ناموال جامعة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

 املناقشة جلنة اعتمـاد

  :البحث عنوان

  ادوراـمب الميةـاإلس اهدـباملع اللغة مراكز يف العربية اللغة تعليم منهج

  )تقوميية حتليلية وصفية دراسة(

 العربية اللغة تعليم يف سترياملاج درجة لنيل تكميلي حبث

  ٠٨٧٢٠٠٨٧: التسجيل رقم      عـارفة ديـانا نور:  الطالبة اعداد

 املاجستري درجة لنيل شرطا قبوله وتقرر اجلامعة جلنة أمام البحث هذا عن الطالبة دافعت قد
  .م٢٠١٠ يوليو ٥ اإلثنني، يوم يف وذلك العربية، اللغة تعليم يف

  :األساتذة لسادةا من املناقشة جلنة وتتكون

  : ............................التوقيع     مناقشا رئيسيا إبراهيم آدم حممد فيصل. د - ١

  :..............................التوقيع            مناقشا         لوبيس توركيس. د - ٢

  ..........: ....................التوقيع   ومناقشا مشرفا    دمياطي الدين عفيف. د - ٣

  : .............................. التوقيع   ومناقشا مشرفا أمحد خبيت حممد بكري. د - ٤

  يعتمد،

  العليـا الدراسات كلية عميد

  مهيــمن. د.أ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ 



  ةالطالب إقرار

  :كاآليت وبيانايت أدناه، املوقعة أنا

  عــارفة ديـانا نور:     االسم

  ٠٨٧٢٠٠٢٧:   التسجيل رقم

  مادورا:     العنوان

 كلية العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل شرط لتوفري حضرا اليت الرسالة بأن أقر
  :عنوان حتت ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات

  مبادورا اإلسالمية باملعاهد اللغة مراكز يف العربية اللغة تعليم منهج

  )تقوميية حتليلية وصفية دراسة(

 أحد ادعى وإذا. اآلخر تأليف أو غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حضرا
 ولن ذلك، على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أا استقباال

 إبراهيم مالك ناموال جامعة العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون
  . ماالنج احلكومية اإلسالمية

  .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،

  مـ٢٠١٠ ولييو ١٦ ماالنج،              

  اإلقرار صاحبة توقيع               

          

    عـارفة ديـانا نـور              

                  ٠٨٧٢٠٠٢٧  

 

  



  مستخلص البحث

منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة باملعاهد مـ، ٢٠١٠ نورديانا عارفة،
الدكتور : املشرف األول ).دراسة وصفية تقوميية حتليلية(اإلسالمية مبادورا 

الدكتور بكر حممد خبيت : حممد عفيف الدين دمياطي، واملشرف الثاين

  .  أمحد

  .املنهج، مركز اللغة، املعاهد اإلسالمية: الكلمات األساسية

 ن تعليم اللغة العربية يف املدارس الرمسية مل يكن مستوفيا على متكني الطلبة باللغةإ

يف بعض احلاالت، :"هذا يوافق مبا قال حممد علي اخلويل العربية كالميا كان أم كتابيا، 

فهي تفرض عليه . يكون الطالب جمربا على تعلم اللغة األجنبية يف الربنامج املدرسي

بناء على ذلك، اتفق الرؤساء يف بعض املعاهد على ."خيار له فيهكموضوع دراسي ال 

تأسيس مركز اللغة كربنامج املكثف فيها ليكون وسيلة للطلبة على تعلم اللغة العربية على 

  .وجه دقيق حسب ميوهلم

 مراكز بعض يف  املستخدمة املناهج أنواع من كثري يف توجدومشكلة هذا البحث هي   

 الطريقة،و احملتوى،و األهداف، ناحية من ختالفالفا مبادورا،سالمية باملعاهد اإل اللغة

 اليت املؤسسات من واخلرجيني اللغوية نتاجاتاإل نوعية يف كثريا ؤثري قد والتقومي الوسائلو

 من وخصوصا املؤسسات كل من اخلرجيني إن. تعليمها يف األول مهها العربية اللغة وضعت

قد  البحث هذا الظاهرة، هذه على بناءا. اللغوية نتاجامإو فاءمك تلفخت املثاليني، اخلرجيني

وأما األسئلة يف  .مبادورا اللغة مراكز بعض يف املستخدمة املنتظمة املناهج أنواع وصف وقوم

 املستخدمةوالوسائل  التعليمية والطرق واحملتويات األهداف هي ما: هذا البحث تدور حول

 يف العربية اللغة تعليم منهج مالئمة مدى ما: ، والثاينمبادورا؟ غةالل مراكز بعض والتقومي يف

  ا؟ الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مبنهج مبادورا اللغة مراكز



 املستخدمة والطرق احملتويات، وأنواع األهداف، معرفةواألغراض هلذا البحث هي 
 اللغة تعليم منهج مالئمة دىم معرفة، ومبادورا اللغة مراكز بعض يف والوسائل والتقومي

ونوع الدراسة هلذا . ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مبنهج مبادورا اللغة مراكز يف العربية
البحث هي دراسة وصفية تقوميية حتليلية، اليت حتتوي من وصف النبذة التارخيية ملراكز اللغة 

، ومركز اللغة )ن نوع املعهد العصريم(الثالثة وهي مركز اللغة يف معهد األمني اإلسالمي 
، ومركز اللغة يف )من نوع املعهد  العصري السلفي(يف معهد دارالعلوم بنيو أنيار باميكاسان 

، ويليها الوصف عن منهج )من نوع املعهد السلفي(بتا باميكاسان - معهد منبع العلوم بتا
  . االتعليم فيها، مث أقامت الباحثة حتليل تلك املناهج وتقوميه

أن من حيث بنية املنهج، إن منهج تعليم اللغة العربية يف ) ١: (ونتائج هذا البحث هي

هذه املراكز الثالثة، يدل على عناصر متكاملة تشتمل فيها األهداف، احملتوى، الطريقة، 

وإن نوع تعليم اللغة العربية يف هذه املراكز الثالثة هي من نوع التعليم . الوسائل والتقومي

من حيث النظرية، إن منهج تعليم اللغة العربية يف كل املراكز الثالثة ) ٢. (ف يف املعهداملكث

يدل على مالئمته مبنهج تعليم اللغة العربية احلديث للناطقني بغريها بالنسبة إىل التقومي 

الداخلي، ويعرف أن منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد األمني اإلسالمي سومنب 

ب شأنا بتوجيه منهج تعليم اللغة العربية املعاصر من خالل حتقيق اللغة باالتصال وكمالة أقر

ومن حيث آثار تعليم اللغة العربية يف هذه املراكز الثالثة اليت ) ٣. (الوسائل التعليمية فيه

كانت من نوع التعليم املكثف، إن التعليم يف املركزين وهو مركز اللغة مبعهد دار العلوم 

أقوى وأشد " بتـا باميكاسان-بتـا"، ومركز اللغة مبعهد منبع العلوم "نيو أنيار باميكاسانب"

تأثريا للطلبة من تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد األمني اإلسالمي سومنب، ذلك ألن 

 للمنهج احلديث املفهوم يف املتضمنة املبادئالتعليم يف مركز اللغة مبعهد األمني ال يعتمد  إىل 

 ومشكالم وحاجام واجتاهام التالميذ ميول يراعي أن ينبغي املنهج إن :منها التربوي

وهذا خبالف ما مر من املنهج التعليمي يف املركزين املذكورين الذان . واستعدادام وقدرام

لبة يف يهتمان باألسس النفسية يف التعليم، وحياوالن على إصدار الدافعية الداخلية عند الط

  .  تعليم اللغة العربية، والسماحة عليهم يف تقرير ميوهلم ورغبام يف  تعلم اللغة
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Arabic learning in Islamic Boarding Schools in Madura has the central position with the 

important role in making students understand perfectly about Islamic teaching by learning 

Islamic traditional books -as the original source of Islam- which mostly written in Arabic 

language, therefore, some educators in Islamic Boarding Schools assume that the Arabic 

teaching in the formal schools still can not make the students expert in Arabic language field, 

orally and also in writing, as it is stated by Mohammad Ali al Khauli: “in some special condition, 

some students feel being forced to study foreign language in formal school, because it is 

obligated for the students such other materials that must be taken without any other choices”. 

Because of it, the educators in Islamic Boarding School agree to establish Markazul Lughah  as 

the additional/ intensive learning in Islamic Education Schools as the media for students in 

learning Arabic language more seriously according to their interest. 

The problem in this research is laid in the various curriculum used in some Markazul 

Lughah of Islamic Boarding Schools in Madura, and the difference of purposes, materials, 

methods, media and evaluations which caused some different quality in the language works 

and also the quality of students’ ability who use it as the main purpose in learning. In the 

reality, the people who graduate from the Islamic Boarding Schools, especially the precedent 

people, have many differences or special characteristic in their language capability and also the 

language products. Base on it, this research tries to explore and to evaluate the types of the 

curriculum, and also to analyze it in some Islamic Boarding Schools in Madura. And the 

problems of this study involve around: ١) What are the purpose, material, method, media and 

evaluation presented in Markazul Lughah in Madura? ٢) What is the standard of curriculum 

appropriateness of Arabic language learning in Markazul Lughah with the special curriculum 

Arabic language learning non Arabic?  

The purposes of this research are to know the purpose, material, method, media and 

evaluation of Markazul Lughah in Madura, and to know the standard of curriculum 

appropriateness of Arabic learning in Markazul Lughah with the special curriculum Arabic 

Language learning non Arabic. This research is analytic evaluative descriptive study which 

consists of the brief description about the history of the three Markazul Lughah in Madura, 

they are Markazul Lughah in Tarbiyatul Mu’allimien Al-Ialamiah Al-Amien Islamic Boarding 

School (one of the modern Islamic boarding school), Markazul Lughah in Darul Ulum Islamic 

Boarding School Banyu Anyar Pamekasan (one of the semi-modern Islamic boarding school), 

Markazul Lughah in Manbaul Ulum Islamic Boarding School Bata bata Pamekasan (one of the 

traditional Islamic boarding school), and this brief history description is continued by the 



description of those Markazul Lughah’s curriculum, and then the researcher evaluates and 

analyzes all of them. 

The results of this research are: ١) from curriculum construct side, the Arabic curriculum 

in those three Markazul Lughahs shows the perfect elements, they are purpose, material, 

method, media and evaluation. And the type of Arabic learning in those three Markazul 

Lughahs  is the intensive/ additional learning. ٢) from theoretical side, the Arabic curriculum in 

those three Markazul Lughahs shows the appropriateness with the special Arabic curriculum  

non Arabic if it is viewed from the internal evaluation, and it can be known that learning 

curriculum in Markazul Lughah of Al-Amien Islamic Boarding School is seemingly same with the 

guidance of the special Arabic language learning curriculum  non Arabic from the language 

application side and from the learning facilities used. ٣) from the side of the effect of Arabic 

language learning in those three Markazul Lughah, the learning in the two Markazul Lughah, 

they are Markazul Lughah in Darul Ulum Islamic Boarding School Banyu Anyar Pamekasan, and 

Markazul Lughah in Manbaul Ulum Islamic Boarding School Bata bata Pamekasan, have more 

effect for the students then the Arabic language learning of Markazul Lughah in Al-Amien 

Islamic Boarding School, because Arabic Language learning in Al-Amien Islamic Boarding School 

does not stand on the modern education curriculum which said that “curriculum should keep 

the students’ inclination, orientation, interest, difficulty, ability and preparation”. It is different 

from what has been applied in the learning curriculum in the two Markazul Lughahs which 

pays the attention to the psychological principle in learning, and those two also stimulate the 

internal motivation of students in Arabic language learning, and allow the students decide 

their inclinations or their preferences in studying a language.                               
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Pesantren. 

Para pengasuh pondok pesantren berasumsi bahwa pembelajaran bahasa arab di 

sekolah-sekolah formal belum mampu mencetak santrinya ahli dalam bidang bahasa 

arab baik dalam hal berbicara maupun secara tertulis, dan hal ini senada dengan apa 

yang diungkapkan oleh Mohammad Ali al Khauli: "Dalam keadaan tertentu, siswa 

terkadang merasa terpaksa belajar bahasa asing di sekolah formal, karena hal itu 

diwajibkan kepada siswa seperti halnya materi ajar lainnya yang tidak ada pilihan lain 

didalamnya." Oleh sebab itu, para dewan pengasuh di sebagian pondok pesantren 

bersepakat untuk merintis Markazul lughah sebagai pembelajaran tambahan/intensif 

didalam pondok pesantren agar menjadi sebuah wahana terhadap santri dalam 

mempelajari bahasa arab dengan lebih serius dan teiliti sesuai minat mereka. 

Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini terletak pada banyaknya jenis 

kurikulum yang digunakan di Markazul lughah dipondok pesantren Madura, dan 

perbedaan dalam segi tujuan, materi, metode, media dan evaluasi telah menyebabkan 

perbedaan yang tajam baik dari segi kualitas karya-karya bahasanya maupun kualitas 

para alumni dari pesantren yang menjadikan bahasa arab sebagai target utama dalam 

pembelajaran. Para alumni dari pondok pesantren khususnya para alumni teladan, 

banyak memiliki perbedaan atau karakteristik baik dari sisi kapabilitas bahasanya 

maupun produk-produk kebahasaan mereka. Berdasar hal itulah, penelitian ini mencoba 

mengungkap, mengevaluasi jenis-jenis kurikulum yang telah tersusun, sekaligus 

menganalisis beberapa permasalahan didalamnya. Rumusan masalah disini menilik 

seputar: ١) apakah tujuan, materi, metode, media dan evaluasi yang ada di markazul 

lughah di Madura? ٢) dan apakah standard kesesuaian kurikulum pembelajaran bahasa 

arab di markazul lughah dengan kurikulum pembelajaran bahasa arab khusus non arab? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan, materi, metode, 

media dan evaluasi yang ada di markazul lughah di Madura, dan mengetahui standard 



kesesuaian kurikulum pembelajaran bahasa arab di markazul lughah dengan kurikulum 

pembelajaran bahasa arab khusus non arab. Jenis penelitian ini adalah kajian deskriptif 

evaluatif analitik, dan tempat yang diteliti terdapat tiga Markazul Lughah, yakni 

Markazul Lughah di Pondok Pesantren Al Amien Bitarbiayatil Muallimien Al Islami 

(dari jenis Pondok Pesantren Modern), Darul Ulum Banyu Anyar Pamekasan (dari jenis 

Pondok Pesantren Semi-Modern), Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan (dari jenis 

Pondok Pesantren Salaf). 

Dan hasil dari penelitian ini adalah: ١) dari segi konstruk kurikulum, pada 

hakekatnya kurikulum pembelajaran bahasa arab ditiga  Markazul Lughah ini 

menunjukkan unsure-unsur yang sempurna, yaitu adanya tujuan, materi, metode, media 

dan evaluasi. Dan adapun jenis pembelajaran bahasa arab ditiga Markazul Lughah ini 

merupakan pembelajaran intensif/tambahan. ٢) dari segi teori, sesungguhnya kurikulum 

pembelajaran bahasa arab ditiga Markazul Lughah ini menunjukkan keseuaiannya 

dengan kurikulum pembelajaran bahasa arab khusus non arab jika ditilik dari evaluasi 

internal, dan dapat di ketahui bahwa kurikulum pembelajaran di Markazul Lughah 

Pondok Pesantren al Amien lebih mendekati dengan dengan tuntunan kurikulum 

pembelajaran bahasa arab khusus non-arab dari segi aplikasi bahasa dengan komunikasi 

serta kelengkapan fasilitas pembelajaran didalamnya. ٣) dari segi pengaruh 

pembelajaran bahasa arab ditiga Markazul lughah ini yang mana tergolong dalam jenis 

pembelajaran intensif/tambahan, sesungguhnya pembelajaran di dua Markazul Lughah 

yakni Markazul lughah di pondok pesantren darul ulum Banyu Anyar pamekasan dan 

Markazul Lughah dipondok pesantren Mambaul ulum Bata-bata pamekasan lebih kuat 

pengaruhnya terhadap santri daripada pembelajaran bahasa arab di Markazul Lughah 

Pondok  Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, hal itu terjadi karena pembelajaran 

bahasa arab di Pondok Pesantren Al Amien tidak berpijak pada prinsip yang terkandung 

dalam pemahaman modern dalam kurikulum pendidikan, yaitu:"sesungguhnya 

kurikulum itu seyogyanya menjaga kecenderungan siswa, orientasi, minat, kesulitan, 

kemampuan dan persiapan mereka." berbeda halnya dengan apa yang diterapkan dalam 

kurikulum pembelajaran yang ada didua Markaz tersebut yang memperhatikan landasan 

psikologis dalam pembelajaran, dan keduanya berupaya untuk merangsang motivasi 

internal dari siswa dalam pembelajaran bahasa arab, serta persilahan kepada siswa untuk 

menentukan kecenderungan maupun kesukaan mereka dalam mempelajari sebuah 

bahasa.     
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  مقدمة



 أن يستطيع ال واجباته من أساسي وواجب جمتمع، أي مهام من أساسية مهمة التربية
 عنها، يرضى السلوك من اأمناط والناشئة األطفال يف غرسي أن إىل جةحا يف فاتمع. يغفله

 األمناط، هذه اكتساب على والناشئة األطفال اتمع فيساعد استمرارها، يف ويرغب ويقرها
 أو به يشعرون أو فيه، يعتقدون أو يفكرون، ما هذا ويشمل. منها لديهم ما تنمية أو

  .يفعلونه

 أهم ومن. التأثري هذا إلحداث دة،حمد أهداف ذات خاصة، مؤسسات اتمع فينشئ
 فاملدرسة املدارس، مقصودة، تربية فيه الناشئة لتربية احلديث اتمع أنشأها اليت املؤسسات

 الصغار هؤالء لتربية املدرسة ووسيلة. وشبابه صغاره لتربية اتمع أنِشأها اليت املؤسسة هي
 لتربية تتيحه، أو املدرسة، تقدمه ما كل وه املنهج أن اعتبار اال هذا يف ميكن  املنهج، هي

 أمهية  إىل القرآن أشار كما ١.ويرتضيها اتمع، يرغبها اليت الوجهة لتوجيههم أي تالميذها،
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 مكان كل يف ونشرها بقائها، وضمن فأحياها، العربية، باللغة الكرمي القرآن نزل
 األوىل، اإلسالمية العصور يف حبماس العربية اللغة تعلم على الناس وأقبل الدعوة، إليه وصلت

 – العشرون القرن أطل حىت املتأخرة، العصور يف عليها اإلقبال وقل تعليمها، راحنص مث
 تعلم اليت الثانية، اللغة فأصبحت األوىل، سريا العربية فعادت – منه ثاينال النصف وخباصة
 إحدى أا كما آسيا، شرق وجنوب إفريقيا، يف: اإلسالمية البالد من كثري يف إجباريا
   ٣.وأمريكا أوربا يف الكثريون تعلمها على يقبل اليت اللغات

                                                           
١
 ١٤-١٣:  ص. ١٩٩١. المعارف دار. وعناصره المنھج. عميرة بسوني إبراھيم  

٢
 ۹ ٤ : المائدة سورة  

٣
 .العبرية اللغة تعليم في الخاص بالبرنامج بھا الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي التدريبية الدورة. الفوزان ابراھيم بن الرحمن عبد  
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 احلديثة الدراسة منذ حندد أن ستطيعن إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم ضة بداية إن
 الشيخ عودة بعد وبالتأكيد. م۱۹۳٠ سنة يف العربية اللغة لتعليم احلديثة الطرق تنفذ اليت

 احلديثة الطرق تنفيذ يف مباشرة فطبقه ، القاهرةب الشريف األزهر جامعة خريج يونس حممود
 جبزيرة بادنج مبدينة" اإلسالم نور"  ةمدرس بإنشاء القاهرة من محلها اليت العربية اللغة لتعليم

 يف أمرها وانتهى طويال املدرسة هذه متض مل سفاملؤ ومن م،۱۹۳۱ سنة الغربية سومطرة
  ٤.خاصة بظروف ۱۹٤٦ سنة

 ،واحلضارة الدين كلغة العربية اللغة تعلم وهي املهمة الظاهرة هذه بدت أن وبعد
 وجود ذلك، على ودلّ. إندونيسيا بالد يف صدارةال مكانة تلحي تعليمها حنو االهتمام فكان

 تثبيتها و العربية، اللغة تعليم مناهج خالل من متكامل شكل على الوفرية اإلسالمية املعاهد
 حىت حني إىل حني من وتطورها احلكومية، والثانوية واملتوسطة اإلبتدائية املدارس يف

  .لعامليةا اللغات بني من وىلاَأل اللغة هي العربية اللغة أصبحت

 اللغة، هذه عن مبعلومات الطالب أذهان حشو جمرد من أكرب العربية اللغة تعليم إن
 الطالب قدرات تنمية:  أشياء ثالثة يستهدف متكامل نشاط إنه. عنها بأفكار تزويدهم أو

 واكتساب ثقافتها، و العربية اللغة حنو جيابيةاإل واجتاهام الطالب مشاعر تنمية العقلية،
 بينما واحدة، التعليمي املوقف أساسيات إن هذا، على بناءا. معينة لغوية مهارات بالطال

 واملواد متعددة، التدريس وطرق خمتلفة، الدراسة فمناهج. األساسيات هذه معاجلة ختتلف
   ٥.شكل من أكثر يأخذ الفصول وتنظيم متباينة، التقومي وأساليب متنوعة التعليمية

 من مبجموعة الطالب تزويد طريقه عن يتم معني تنظيم ثانية ةغكل العربية تعليم ملنهج
 ختتلف اليت العربية باللغة االتصال من متكنهم اليت حركية والنفس والوجدانية املعرفية اخلربات

 املعهد داخل الالزمة النشاط أوجه وممارسة ثقافتها فهم من كنهمومت األم، لغتهم عن
  ٦.املعهد هذا إشراف حتت وذلك خارجه أو التعليمي
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 تركيز  إىل بالنسبة املختلفة اللغوية النتاجات تثمر وعناصرها املناهج يف واالختالف
 يف املوجودة املنشآت يف تبدو كذلك الظاهرة وهذه. اتاملؤسس كل يف العربية اللغة تعليم

 وهي مناطق أربع من تتكونو الشرقية جاوى جزيرة من فرع اجلزيرة هذه. راوماد جزيرة
  . وسومنب ميكاسان،اب بانج،مس الند،بنك

 هلا احلكومية واملدارس اإلسالمية املعاهد مثل املؤسسات جند املناطق، من كل يف
. مسلمون هم املادوريني معظم ألن ،اإلسالم دين كلغة العربية اللغة تعليمب اهتمام كبري

 مسؤولية حتت اتنظيمه خيتص املؤسسات كل من العربية اللغة تعليم إن ذلك، على وعالوة
 ما كل عن ذلك أشبه وما اللغوية والبيئة واملعلم التعليم، مناهج ناحية من إما اللغة، مركز
  .اجليد العربية اللغة تعليم بتنظيم يتعلق

 اللغوية االنتاجات كانت اللغة، مراكز كل يف املستخدمة املناهج أنواع توفري وجبانب
 العربية اللغة تعليمب املراكز بعض اهتمت لقد ا،مبادور اللغة مراكز بني خاصة خصائص هلا
والعكس  كالميا، اللغة استخدام من تعهدا أكثر الدينية الكتب وترمجة القواعد حيث من

 وال قط،ف الكالم مهارة خالل من العربية اللغة تعليم على املراكز بعض ركزت لقد ،صحيح
 القواعد تعليم اومه ،جبانبني يهتم ما اللغة مراكز بعض ومن. قليال إال القواعد بتعليم يهتم

  . اليومية احلياة يف العربية اللغة وتطبيق

من  العربية اللغة تعليم منهج يف التركيز الباحثة أخذت ،إىل ما سبق بيانه استنادا
 اللغة تعليم يف والتقومي الوسائل كذلكو ،املستخدمة والطرائق ،احملتوياتو األهداف، خالل
 املنتظمة املناهج من والكبري الواضح االختالف لوجود مبادورا اللغة راكزم بعض يف العربية

   .مبادورا اللغة كزمرا كل يف املستخدمة

 البحث مشكلة  - أ

 كل يف  املستخدمة املناهج أنواع من كثري يف جدوت البحث هذا يف تتوفر اليت واملشكلة
 والتقومي الوسائلو طريقة،الو ،ىاحملتوو األهداف، ناحية من ختالفالفا ا،رمبادو اللغة مراكز

 العربية اللغة وضعت يتال املؤسسات من واخلرجيني اللغوية االنتاجات نوعية يف كثريا ؤثري قد
 املثاليني، اخلرجيني من وخصوصا املؤسسات كل من اخلرجيني إن. تعليمها يف األول مهها



أدت الباحثة على  الظاهرة، هذه على بناءا. اللغوية وانتاجام مكفاء يف كثريا خيتلفون
  . مبادورا اللغة مراكز بعض يف وحتليلها املستخدمة املنتظمة املناهج أنواع تقومي

 البحث أسئلة - ب

 بعض والتقومي يف املستخدمةوالوسائل  التعليمية الطرقو احملتوياتو األهداف هي ما - ۱
  ؟ ورامباد اللغة مراكز

 العربية اللغة تعليم مبنهج مبادورا اللغة مراكز يف يةالعرب اللغة تعليم منهج مالئمة مدى ما - ۲
    ؟ ا الناطقني لغري

  البحث أمهية -ج

  :  التالية اجلوانب يف مفيدا يكون أن البحث هلذا يرجى

  النظري انباجل -۱

 وتنظيمها العربية اللغة تعليم مناهج استخدام يف تقومييا حبثا البحث هذا يكون : أوال
  احلديثة اللغة تعليم طورت حسب على وتطورها

  وتوضيحا للمعلم يف التعليم العربية اللغة تعلمعلى  للطالب تشجيعا البحث هذا يكون : ثانيا

  احلديثة اللغة تعلم نوعية تطور معرفة يف زيادة البحث هذا يكون : ثالثا

  التطبيقي انباجل -۲

 تعليم مناهج تطور حنوة ملركز اللغ وتقوميا خربة معرفة، يكون سوف اللغة، ملركز:  أوال
  .والتقومي والوسائل الطريقة احملتوى، األهداف، جمال يف خاصة العربية، اللغة

 والطريقة احملتوى اختيار للمدرس يف  ومساعدا معرفةلل مقدرا يكون للمدرس،:  ثانيا
   العربية اللغة تعليم يف واجلذابة الطالب مبستوى املناسبة والوسيلة

  العربية اللغة تعلم يف للرغبة زيادةللطالب و  تشجيعا يكون للطالب،:  ثالثا
 ترقية يف خاصة العلوم ختزين يف ومداخلة املراجع زيادة للجامعة يكون للجامعة،:  رابعا

  وتطورها مناهجها حيث من العربية اللغة تعليم



 هجمن مقدار خالل من املعرفة زيادة للباحثة البحث هذا يكون سوف للباحثة،:  خامسا
  احلديثة العربية اللغة تعليم منهج بنظرية ومالئمته وأنواعه، العربية اللغة تعليم

  البحث أهداف -د

  : البحث أسئلة يف ذكر قد ما إىل استنادا البحث هذا يهدف

 بعض يف والوسائل والتقومي املستخدمة الطرقو تويات،احمل أنواعو األهداف، معرفة - ۱
  مبادورا اللغة مراكز

 اللغة تعليم مبنهج مبادورا اللغة مراكز يف العربية اللغة تعليم منهج مالئمة مدى معرفة - ۲
  ا الناطقني لغري العربية

  البحث حدود -ه

 ،احملتوىو األهداف، خالل البحث هذا موضوع الباحثة حددت:  املوضوعية احلدود – ۱
 وهلا من اآلثار التعليمية، وما حالعربية اللغة تعليم مناهج يف والتقومي والوسائل والطريقة

  مبادورا اللغة مراكز كل يف
  :هي و مبادورا، اللغة مراكز ثالثة يف البحث هذا مكان الباحثة قررت:  املكانية احلدود – ۲

  سومنب برندوا" اإلسالمية املعلمني بتربية األمني" معهد يف اللغة مركز:   أوال
  ميكاساناب اريأن ويبان "العلوم دار" معهد يف اللغة مركز و :  ثانيا
  ميكاساناب باتا-باتا "العلوم منبع" معهد يف اللغة مركز و :  ثالثا

شهر مارس إىل شهر مايو من العام الدراسي   من البحث هذا جيري:  يةالزمان احلدود – ۳
  م٢٠١٠ -٢٠٠٩

  البحث مصطلحات -و

 املدرسة إشراف حتت التلميذ ا يقوم أو يكتسبها خربة أو نشاط أو دراسة كل:  املنهج - ۱
   ٧خارجه أو الفصل داخل ذلك أكان سواء وتوجيهها

 بعد الطالب سلوك يف إحداثها املطلوب التغري ألشكال املوضوعي الوصف:  األهداف - ۲
     ٨.معينة تعليمية خبربة مروره
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 اتنظيمه يتم اليت و االختيار عليها يقع اليت املعارف نوعية بأنه احملتوى يعرف: احملتوى - ۳
  ٩أساسية أو أفكار أو حقائق أو مفاهيم املعارف هذه أكانت سواء معني، حنو على

 أقصر يف التعليمية العملية من اهلدف ا ليحقق املدرس يرمسها اليت اخلطة هي: الطريقة - ٤
  ١٠.التالميذ جانب من و جانبه من جهد بأقل و ،وقت

 Audiovisual التالية صطلحاتبامل إليها فيشار التعليمية األجهزة هي:  الوسيلة - ٥

Equipmment أو Hardware .ا يقصد و التعليمية الوسائل عبارة تذكر ما كثريا و 
 اليت التعليمية املواقف و األجهزة املواد التعليمية بالوسائل يقصد. معا األجهزة و املواد

 أو رةفك لتوضيح خاص نظام و بطريقة التعليمي االتصال جمال يف املدرس يستخدمها
 سلوكية ألهداف التلميذ حتقيق بغرض املوضوعات أحد شرح أو غامض مفهوم لتفسري
    ١١. حمددة

 يتم اليت اإلجراءات جمموع" هو التقومي لعملية شامال نعتربه الذي التعريف إن:  التقومي - ٦
 البيانات هذه دراسة و بظاهرة أو مبشروع أو بفرد خاصة بيانات مجع بواسطتها
 قرارات اختاذ أجل من سلفا حمدودة أهداف حتقيق مدى من للتأكد يعلم بأسلوب

    ١٢.معينة

  السابقة الدراسات -  ز

  ۲٠٠۸ سعيد، عبد - ۱
 مبنور اإلسالمية املتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة منهج: " البحث ضوع مو •

 ميةاإلسال باجلامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث ،" الوسطى جاوى دماك مراجنني
 )منشور غري. (ماالنج إبراهيم مالك موالنا احلكومية

 العربية اللغة تعليم منهج اتساق معرفة إىل البحث هذا يهدف:  البحث أهداف •
 .طالا اجتياجات مع اإلسالمية املتوسطة" رمحنية" مبدرسة
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 يهدف. التقوميي الوصفي املنهج الدراسة هذه يف الباحث استخدم:  البحث منهج •
 ما بتقرير أيضا يهتم و معينة أشياء أو أحداث أو ظواهر وصف إىل بحثال هذا

 أو قيم ضوء يف ذلك و البحث، يتناوهلا اليت الظواهر و األشياء عليه تكون أن ينبغي
 ميضي وإمنا تبويبها، و البيانات مجع على الوصفي البحث يقتصر ال و. معينة معايري

 .  البيانات هلذه التفسري من قدرا يتضمن ألنه ذلك من أبعد هو ما إىل

 تنفيذ يف مهما دورا يؤدون املدرسني أن البحث هذا نتائج من يتضح:  التنائج أهم •
 الواضحة، الدراسية اخلطط اجليدة، املنهج وثائق. املدرسة ذه العربية اللغة منهج

 مع املدرسة ذه العربية اللغة منهج اتساق بالضرورة تعين ال التعليمية والوسائل
  .   الطالب احتياجات

   ۲٠٠۷ محيدة، ديوي - ۲
 العلوم نور مدرسة يف احملتوى مبدخل العربية اللغة منهج تطوير": البحث موضوع •

 باجلامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث ،"ماالنج كبونساري الدينية اإلسالمية
 )منشور غري( .ماالنج إبراهيم مالك موالنا احلكومية اإلسالمية

 

 :  البحث فأهدا  •

 العلوم نور مبدرسة احلال حقيقة عن الكشف إىل البحث هذا يهدف -
 منهج طبيقبت العربية اللغة مادة تعليم يف ماالنج كبونساري الدينية اإلسالمية

 .املوجود العربية اللغة

 على الصاحل املنهج إنتاج و فيها العربية اللغة منهج تطوير عملية وختطيط -
 العربية اللغة مهارات ةلترقي الدراسية املواد تقدمي يف احملتوى مدخل أساس

 .للتالميذ

 املواد إىل هاحتويل و الدراسية املواد تنوع وراء تقوم املقترح املنهج فعالية و -
  على املركزة األهداف على املؤسسة اللغوية، املهارات املواد على املصورة

 .(case study) احلالة ثحب بنوع كيفي أو نوعي حبث البحث هذا إن:  البحث منهج •

 : يلي كما باختصار يعترب البحث هذا نتيجة و:  النتائج أهم •



 مستوفيا و شامال يكن مل املدرسة هذه يف العربية اللغة منهج تطبيق أن -
 يطور منهجا فيها املدرسني تطبيق لعدم اجليد العربية اللغة تعليم لشروط
 .األربع اللغة مهارات

 الدينية اإلسالمية العلوم نور مدرسة يف املقترح العربية اللغة منهج إن -
 يظهر املقترح املنهج فعالية و. فيها التعليم عملية يف تؤثر ماالنج كبونساري

 استخدام يف و التدريس وكيفية األهداف حتقيق يف املدرسني نفوس يف
 الفعالية هذه يظهر و املدرسني جبانب. التقومي ف كذلك و التعليمية الوسائل

 و. رتقيت و زدادت العربية اللغة تعلم يف مهتهم أن وهي التالميذ، فوسن يف
  .البعدي اإلختبار يف ممتازة نتيجة حصلوا أم ذلك على دليل

  ۲٠٠۱ خليل، الدين حارس حممد - ۳
 اإلسالمية العالية باملدرسة العربية اللغة دراسة منهج تنفيذ":  البحث موضوع •

 مقدم حبث ،"طالا مستوى ترقية يف احملاولة و غنجوك كرطاصانا علواء احلكومية
 غري. (ماالنج إبراهيم مالك موالنا احلكومية اإلسالمية باجلامعة املاجستري درجة لنيل

 )منشور

 

 

 : البحث أهداف •

 اليت تعليمها لقواعد طبقا العربية اللغة تعليم يف املدرسة خطة نتائج وصف هو -
 .ةالديني الشؤون وزارة حددا

 .العربية اللغة دراسة منهج يف والعوائق لدوافعا ووصف -

 درس يف طالا مستوى لترقية املدرسة خططتها اليت التخطيطات ووصف  -
 .العربية اللغة

 أو الوصفي املنهج هو العلمي البحث هذا يف املستخدم املنهج:  البحث منهج •
 الواقع يف توجد كما الظاهرة أو الواقع دراسة على يعتمد وهو الوصفي، األسلوب

 . دقيقا وصفا بوصفها يهتم وهو

 : يلي كما البحث نتائج الباحث يستنبط:  النتائج أهم •



 عالواء احلكومية العالية املدرسة يف العربية اللغة دراسة منهج تنفيذ أن -
 و. املواد حيث من ۱۹۹٤ سنة التعليم خطوط مبقتضى مطابق كرطاصانا

 .٪٦٦،۹۱ إىل تهامناسب درجة تبلغ التعليم توجيهات حيث من

 .عوائق و دوافع املنهج تنفيذ يف أن -

 الطالب مستوى ترقية يف خطوات األساتذة و مؤسسة املدرسة خطت قد أنه -
 .العربية اللغة جمال يف

  : السابقة الدراسات على التعليق

 البحث هذا بني التشابه الباحثة جتد الثالثة، الدراسات هذه من:  التشابه أوجه •
   العربية اللغة تعليم منهج عن البحث وهو البحث يف السابقة الدراسات وتلك

 من هو الثالث الدراسات وتلك البحث هذا بني اخلالف أوجه وأما : اخلالف أوجه •
استخدمت الباحثة النظريات املتعلقة مبنهج تعليم اللغة العربية (اإلطار النظري خالل

هذا البحث من نوع دراسة حيتوي ( البحث منهجية، و)احلديث لغري الناطقني ا
، ونتائج البحث مكان وكذلك املنهج، حتليل ومضمون ،)وصفية تقوميية حتليلية

 .البحث

 الدراسات تلك الباحثة مطالعة وبعد:  السابقة الدراسات من االستفادة أهم •
يف البالد  العربية اللغة تعليم يف املنهج تنفيذ أن هي و مهمة، نقطة على فتأيت الثالث

 إىل وحيتاج ا، الناطقني لغري اجليد العربية اللغة تعليم لشروط ومستوفيا جيدا نيك مل
 على بناءا. العربية اللغة تعليم إجراء من اجليدة النتيجة لبلوغ مستمر وتطوير ،تقومي
 اللغة تعليم منهج وتقومي وحتليل وصف على البحث هذا يف الباحثة قامت هذا،

 اللغة تعليم نوعية ترقية يف مهم عنصر بأا تعترب اليت اللغة مراكز يف خاصة العربية
  . مبادورا املوجودة املنشآت كل يف العربية

  
 

 

 

 

  



  الفصل الثاني
  

  

  

  

  اDطار النظري  

  مفھوم المنھج:   المبحث اHول

 للناطقين العربية اللغة تعليم أسس :  المبحث الثاني
  بغيرھا

 للناطقين بيةالعر مـتعلي مناھج أنواع:   لثالثا المبحث
  اـبغيرھ

 العربية اللغة تعليم منھج عناصر:   الرابع المبحث
  اـبغيرھ  للناطقين

  

 ♣ منھج تعليم اللغة العربية في مراكز اللغة بالمعاھد ا"س مية بمادورا ♣

  )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الثاين الفصل

  النظري ارـاإلط

  املنهج مفهوم:  األول املبحث 

١٣:اصطالحا و لغة املنهج مفهوم -  أ
 

 ،) أوضحه و أبانه( جا األمر حممد ج ويقال” ج“ هو منهج لكلمة الثالثي األصل
 خطة إذن املنهج. الواضح الطريق سلك أي) اهلاء بسكون( والنهج ).سلكه( الطريق وج

  .أهدافهم  لتحقيق التربويون يسلكه أن ينبغي لطريق

 يدرسها اليت واألفكار واملفاهيم احلقائق  جمموع هو الحااصط القدمي املنهج مفهوم
  ١٤.دراسية مواد صورة يف التالميذ

  : التعريف هلذا االنتقادات

 .النحو االتجم بباقي اهتمام دون فقط املعريف واجلانب العقلي النشاط إىل العناية توجيه) أ

 .بعض عن بعضها الدراسية املواد فصل  ) ب

 من مبجموعة الطالب تزويد على يقتصر املفهوم هذا ضوء يف نيةثا كلغة العربية تعليم) ج
 .باللغة اخلاصة واملعلومات املعارف

  ١٥املنهج مفهوم تطوير إىل أدت اليت العوامل - ۱

 والتكنولوجي العلمي التطور عن الناشئ الثقايف التغري) ۱

 التغريات بسبب ،املدرسة وظيفة إىل النظرة وعلى التربية، افدأه على طرأ الذي التغري) ۲
  احلديث العصر يف اتمع اتجاحتيا على طرأت اليت

 أظهرت واليت التقليدي، أو القدمي للمنهج املتعددة اجلوانب تناولت اليت البحوث نتائج) ۳
  مفهومه ويف فيه جوهريا قصورا

                                                           
١٣

. الرباطمنشورات المنظمة ا"س مية للتربية والعلوم والثقافة، ). وأساليبه منھجه( بھا الناطقين لغير العربية تعليم .طعيمة حمدأ رشدي  
 ٥٩:ص

١٤
 ١٠. ص. ١٩٨٧. الفكر دار: عمان. العامة واIساليب المناھج في دراسات. عليان عامر ھشام و ھندي ذياب صالح  

١٥
 ١٥. ص .سابقال مرجعال. ذياب صالح  



 ياتوالنظر والثقافة واتمع والبيئة بالتلميذ يتأثر فهو نفسه، التربوي املنهج طبيعة) ٤
  التربوية

   للمنهج احلديث املفهوم -۲

 ملساعدة املدرسة توفرها اليت املخططة) واملمارسات النشاطات( اخلربات مجيع هو املنهج) ۱
 قدرام تستطيعه ما أفضل إىل املنشودة التعلمية) العوائد( النتاجات حتقيق على التالميذ

 حتت فيها ميرون اليت اخلربات مجيع وأ ا، التالميذ يقوم اليت النشاط أنواع مجيع هو )۲
 ١٦خارجها يف أم املدرسة أبنية داخل ذلك أكان سواء منها بتوجيه و املدرسة إشراف

 املدرسة إشراف حتت التلميذ ا يقوم أو يكتسبها خربة أو نشاط أو دراسة كل )۳
  ١٧خارجه أو الفصل داخل ذلك أكان سواء وتوجيهها

  التربوي للمنهج احلديث وماملفه يف املتضمنة املبادئ -۳

  ا التالميذ يقوم اليت النشاطات مجيع هو وإمنا دراسية، مقررات جمرد ليس املنهج إن )۱
 الشروط توفري خالل من التعلم على املتعلم مساعدة على يقوم اجليد التعليم إن )۲

  املباشر التلقني أو التعليم خالل من وليس لذلك، املالئمة والظروف
 املراد التربوية األهداف بلوغ على املتعلمني مساعدة إىل يهدف أن ينبغي اجليد عليمالت إن )۳

  حتقيقها
 حبيث مرنا يكون وأن ومستقبلهم، التالميذ حاضر مع متكيفا يكون أن ينبغي املنهج إن )٤

 خصائص وبني التعليم ساليبأ أفضل بني يوفقوا أن تنفيذه على القائمني للمعلمني يتيح
  ذهمتالمي منو

 وقدرام ومشكالم وحاجام واجتاهام التالميذ ميول يراعي أن ينبغي املنهج إن )٥
  واستعدادام

  ا الناطقني لغري العربية تعليم ملنهج يإجرائ تعريف -ب

 من مبجموعة الطالب تزويد طريقة عن يتم معني تنظيم ثانية كلغة العربية تعليم ملنهج 
 ختتلف اليت العربية باللغة االتصال من متكنهم اليت حركية والنفس نيةوالوجدا املعرفية اخلربات

                                                           
١٦

 ١٨-١٧. ص. سابقال مرجعال. ھندي ذياب صالح  

 ٧. ص. سابقالمرجع ال .إبراھيم سيوتي عميرة  ١٧



 أو التعليمي املعهد داخل الالزمة النشاط أوجه وممارسة ثقافتها فهم من كنهمومت لغتهم، عن
  ١٨.املعهد هذا إشراف حتت وذلك خارجه

  : هي التعريف هذا مميزات و

 واعتبار التخطيط مببدأ تسليم فيه نظام أنه على املنهج إىل والنظر التنظيم مببدأ أخذه ) أ
 .أكرب لتنظيم فرعيا تنظيما  املنهج

 هو ليس التعريف هذا ضوء يف فاملنهج ،املنهج وعناصر املنهج مفهوم بني متييزه ) ب
 الطريقة، ليس أنه كما األهداف ليس واملنهج احملتوى، هي اخلربات ألن اخلربات

 مفهوم منفردة وهي متثل، وال كوناتهوم املنهج عناصر فهذه أيضا، التقومي وليس
 .املنهج

 ليس املنهج هذا ضوء يف العربية اللغة فتعليم ،التعليمية العملية إىل الشاملة نظرته  ) ج
 هو وإمنا العربية حول واملعلومات احلقائق من مبجموعة الطالب تزويد على قاصرا
  .مهاراا اكتشاف من متكينهم أيضا

 اليت املناهج عن خيتلف هنا وهو ،الناس بني االتصال حتقق ابأ اللغة لوظيفة حتديده) د
  .التراث قراءة يف اللغة وظيفة حتدد

 ويشرق اخلطة يضع علمي معهد يأ هنا وهي ،اللغة تعليم يف املسؤولية جلهة حتديده) ه
  .خارجه أو املعهد جدران داخل سواء تنفيذها، على

 العلمي املعهد إىل حيضر ال الطالب إن ،ةغاي ال وسيلة أنه على املنهج إىل النظرة )و
 أن يريد ألنه حيضر إنه األصحاب، لقاء جمرد يف رغبة أو الفراغ  لوقت إزجاءا
 هذه لتحقيق وسيلة املنهج و تعليمه، مسؤولية عاتقه على املعهد أخذ وقد. يتعلم

  . عندها نقف غاية جمرد ليس و املسؤولية
  بغريها للناطقني لعربيةا اللغة تعليم أسس:  ينالثا املبحث

   النفسية األسس - أ

 من جمموعة يستند إىل أخرى تربوية عملية أي شأن ا الناطقني لغري للعربية تعليم
 احلديث على الفصل هذا يف وسنقتصر ١٩.قوانينه و النفس علم حقائق من املستقاة املبادئ
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 ٦٠. ص, سابق مرجع. طعيمة أحمد رشدي  



 كلغة اللغة تعليم منهج لوضع تصديهم عند للخرباء أساسية نراها اليت اجلوانب بعض عن
 واالجتاهات ، والدوافع الثانية، اللغة وتعليم األوىل اللغة اكتساب بني لعالقةا مثل ثانية

  ٢٠.الثانية للغة الناجح املتعلم خصائص مث الثانية، اللغة تعليم يف ودورها الشخصية والعوامل

 : يلي ماك مفصال شرحها يأيت والثانية األوىل اللغة بني الشبه أوجه من) أ

 لتعلم األوىل مراحله يف الطفل ولنالحظ. متارس أن لغة أية تعلم أن ينبغي:  املمارسة : أوال
 يستريح وما ، أصوات من حيبه مبا ويتناغى ومرات، مرات يسمعه ما يكرر إنه. اللغة

 هلا إتقانه يستلزم حيث الثانية، اللغة متعلم على يصدق نفسه واألمر. كلمات من له
 .الوسيلة أمكنته وما اجلهد وسعه ما سهاميار أن

 اليت األصوات إن أهله، للغة الطفل إتقان يف كبريا دورا تؤدي احملاكاة إن:  التقليد  : ثانيا
 واألمر. ا يسمعها اليت وبالطريقة حوله يسمعه مما هي يرددها اليت والكلمات ينطقها
 .الثانية اللغة تعليم يف يصدق نفسه

 على القدرة إن. استعماله على يقدر أن قبل املنطوق فهم إىل الطفل يصل : الفهم : ثالثا
 .يسمع ما فهم على القدرة تتطلبه مما واعقد أكثر املهارات من تتطلب التعبري

 ما إال لمكيت ال و يسمعه، ما إال ينطق ال املتعلم أن:  اللغوية املهارات ترتيب : رابعا
 . الكتابة تسبق والقراءة القراءة، يسبق والكالم الكالم، سبقي إذن االستماع. يفهمه

 أمر يستلزم ال حيث الثانية، اللغة متعلم على يصدق نفسه األمر:  النحو تعلم : خامسا
 مما اصطالحاته تقدمي أو النحو قواعد عن باحلديث الطريق أول يف نصدمه أن تعلمه

 من أخرى صورة الثانية اللغة تعلم أن نبيهالت على ينبغي هنا و. وتعلمها اللغة عن يصرفه
 واحدا، أسلوبا أو مماثلة، خطوات اللغتني تعلم يف نتبع وأننا األوىل، اللغة تعليم صور
 منا يستحق وما التماثل، دعوى يبعد ما الفروق من اللغتني من كل تعلم ألن ذلك

  .عليه اإلشارة
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 دار:  القاھرة. الحديثة التربوية ا9تجاھات ضوء في الدينية التربية و العربية اللغة تدريس طرق. آخرون و خاطر رشدي محمود  
 ٣٨٦:  ص. ١٩٨٣. ةالمعرف

٢٠
  ٧٥: ص. السابق المرجع. طعيمة أحمد رشدي  



 .أجنبية كلغة العربية اللغة بتعليم املرتبطة النفسية اجلوانب بعض) ب

 أم إال الثانية اللغة تعلم يف الدافعية تأثري حول النفس علماء اختالف مع : الدافعية:  أوال
 يستحثه، دافع الدارس وراء كان كلما أنه أوهلما: هامتني حقيقتني على جيمعون
 منه اهلدف وحتقيق إمتامه إىل أدعى ذلك يف كان ما ءشي التعلم إىل يشده وحافز
 حاالت من الكثري وراء أن:  وثانيتهما املتشابكة، ومهاراته املعقدة لهأشكا يف خاصة
  .الدافع فقدان التعلم يف الفشل

٢١:  يلي مما أقسام ثالثة إىل الثانية اللغة تعلم دوافع عن احلديث ينقسم و
 

 لغة لتعلم الدارسني تدفع اليت الدوافع من نوعني بني الباحثون يفرق:  الدوافع أنواع) ۱(
 الدارس أن التكاملية والدوافع الذرائعية أو الغرضية الدوافع:  مها الدافعان هذان. ةثاني

 حاجة لقضاء إال اللغة هذه يتعلم ال معينة ثانية لغة لتعلم غرضية دوافع حتركه الذي
 بلد يف فالسياحة فيه، يستمتع وقت قضاء يف رغبة أو وظيفة وراء سعيا تكون كأن ما

 على للحصول استعدادا أو دراسي مقرر ملتطلبات استجابة أو اللغة ذه الناطقني
 استجابة أو معينة بكتابات ليتصل القراءة مهارة إمتالك على حرصا وأ عملية درجة

 . اللغة ذه أداؤها ليعلمهم دينية لشعائر

 ومستوى ثانية لغة تعلم إىل باحلاجة املتعلم إحساس مدى بذلك يقصد:  الدوافع شدة) ۲(
 .لذلك تدفعه اليت عالدواف

. ثانية كلغة العربية اللغة لتعلم الدارسني دوافع يستثري أن ميكن كيف:  الدوافع استثارة) ۳(
 دافعية استثارة جمال يف بإتباعها النفس علماء يوصي اليت املبادئ بعض وطبق

 :الدارسني

 باألهداف الطالب وعي -

 معىن ذات سياقات يف املعلومات تقدمي -

 الدارسني اتخرب على البناء -

 بعد منها واحدة يقدم وأن البسيطة جزئياها إىل ومهاراا اللغة عناصر املعلم حيلل أن -
 .األخرى

 للدارسني اإلجيابية املشاركة -
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 ٣٧٧:  ص. السابق المرجع. وأصحابه خاطر رشدي محمود  



 النشاط أوجه يف التنوع -

 الثقافية األنشطة -

 الفردية الفروق ومراعاة الترويح التعزيز، -

 الفصل يف االنسانية العالقات -

 توجيه على وتعمل الشخصية التجارب طريق عن عقلي استعداد حالة وه:  االجتاه:  ثانيا
 أخرى بعبارة نقول. االستعداد ذا تتعلق اليت املواقف و األشياء لكل الفرد استجابة
 الفرد تأييد أن الثابت ومن. ما قضية إزاء الفرد يأخذه سليبأو  إجيايب موقف االجتاه

 هذا إزاء يأتيها اليت السلوك كالأش خمتلف على ينعكس ما ملوضوع رفضه أو
 كبريا دورا تلعب االجتاهات أن كثرية دراسات أثبتت ولقد. به املتصلني أو املوضوع

 . الثانية اللغة تعلم يف

  :  يلي كما تبني موضوعاا حسب االجتاهات أنواع أما و

 على تهقدر و إمكاناته يف الطالب ثقة مدى بذلك ويقصد:  نفسه حنو الدارس اجتاه) ۱(
 نفسه يف الكبرية الثقة ذا الطالب أن املختلفة االجتاهات من ثبت ولقد. اللغة تعلم

 اإلجيايب االجتاه تعين هنا بالنفس والثقة. غريه من وأجود أسرع اللغة تعلم يستطيع
 .للدارس

 دوره االجتاه من النوع هذا يلعب:  عام بشكل األجنية اللغات تعلم حنو الدارس اجتاه) ۲(
 حياته يف ويقتصر نفسه على ينغلق من الدارسني من إن. ثانية كلغة العربية تعلم يف

 لديه مث ومن .به احمليطني إطار عن للخروج حماولة دون جلدته بأبناء االتصال على
 عكس وعلى. وثقافات لغات من األخرى اتمعات به ختتص ملا داخلي نفسي رفض
 ريب بال يستطيع األخرى الشعوب لغات تعلم وحن اإلجيايب االجتاه ذا الفرد فإن ذلك
 .أجنبية لغة بوصفها العربية تعلم

 اللغات تعلم وحن إجيايب اجتاه للدارس يكون قد:  نفسها العربية اللغة حنو الدارس اجتاه) ۳(
 لديه اصطالحا أكثر بعبارة و. العربية لتعلم رفضا لديه أن إال عام بشكل األجنبية

 الذي بالشكل العربية يتعلم  يستطيع ال الفرد هذا مثل. مهاتعل حنو سليب اجتاه
 .تعلمها يف ويرغب ويقدرها العربية حيترم آخر فرد يستطيعه

 الناطقني من األجنيب الدارس موقف بذلك يقصد:  العربية الثقافة حنو الدارس اجتاه) ٤(
 ولقد. افتهمثق أوسع ومبعىن. حيام وأسلوب وتارخيهم وعادام، وقيمهم بالعربية



 تعلمها يستطيع األجنبية اللغة ثقافة حنو اإلجيايب االجتاه ذا الطالب أن الدراسات أثبتت
 .حنوها سلبيا اجتاها جنبيه بني يضمر الذي ذلك من وأجود أسرع بشكل

 الذي فاملعلم. طالبه على كبري تاثري ذات املعلم شخصية إن:  املعلم حنو الدارس اجتاه) ٥(
 إمكانات من لديهم ما أقصى يستخرج أن على أقدر كش بال كوني طالبه حيبه

 أكثر وما. ذلك يف العلمية الكفاءة لديه مادامت قدرات من عندهم ما ويوظف
 .ياهإ لبغضهم كرهوها أو معلمها حلبهم مادة أحبوا الذين الطالب

 يقوم اليت الثقافة حنو نفسه املعلم اجتاه إن:  ثقافتها و العربية اللغة حنو املعلم اجتاه) ٦(
 طالبه تعلم على كبري ثريأت ذو اللغة هذه يتحدث  الذي والشعب لغتها، بتدريس

  . اللغة هلذه
  
   اللغوية األسس -ب

 اللغة مفهوم -١

  :منظورين من نتناوله أن جيب فإننا اللغة مفهوم عن نتكلم عندما
 املعىن أساس اللغوي املعىن ألن اللغوية، جمااملع خالل من وذلك له، اللغوي املعىن:  أوهلما

  .االصطالحي
 حاولوا الذين اللغة، يف الباجثني اجتهادات خالل من وذلك االصطالحي، املعىن:  وثانيهما
  .اللغة ملعىن احلقيقي البعد حيدد تعريف إىل الوصول جاهدين

 و لغو، أو لغى أصلها اللغة: " يلي ما املعاجم يف اللغة لكلمة اللغوي املعىن عن و

 فائدة ال الذي الباطل الكالم أي: اللغو تفسري يف قيل و لغات، و لغى مجعها و عوض، اءاهل

 ،"له مجعة فال لغى ومن لغا، فقد احلصا مس من": صلى اهللا عليه وسلم الرسول وقال فيه،

š: تعاىل قوله ومنه تكلم، أي لغا ومعىن Ï% ©!$# uρ Ÿω šχρ ß‰ yγô± o„ u‘ρ –“9$# # sŒ Î) uρ (#ρ “÷ s∆ Èθ øó ‾=9$$ Î/ (#ρ“÷ s∆ 
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٢٢

 ٧٢:  آية الفرقان،  



 ال مجيعا أا إال كثرية بتعريفات الباحثون عرفه فقد االصطالحي، اللغة مفهوم وأما

 االصطالحية التعريفات أن كما كالم، أا وهو واحد، جانب يف إال اللغوي باملعىن ترتبط

  .  اللغة وظيفة من أكثر أو جانبا روتص كلها

  : يلي مما وسنقدمها اللغة، ووظائف صرالعنا فيها تشمل واللغة
  اللغة عناصر:  أوال

  ٢٣: وهي إليها التحليل ويرجع منها، تتألف أربعة عناصر للغة
:  حيث من الكمات أي األلفاظ منها تتكون اليت احلروف ا ويقصد:  األصوات) ۱(

 ات،األصو علم:  صرنالع هذا ومبحث وتطورها، تبدهلا وقوانني صفاا، و خمارجها،
  . والتجويد

 وشكلها اشتقاقها،:  حيث من اجلمل، منها تتألف اليت الكلمات ا ويقصد:  األلفاظ) ۲(
 واإلمالء، اللغة، وعلوم واملعاجم، الصرف، علم:  العصر هذا ومبحث ومعانيها،

  .واخلط
 ا،عراا وقواعد بناؤها:  حيث من فعلية، أو امسية املفيدة اجلمل ا ويقصد:  اجلمل) ۳(

  .والبالغة النحو علم:  صرنالع هذا وومبحث أنواعها، و وتركيبها
 تراكيب ا يقصد كما فأكثر، مجلتني تتضمن اليت العبارات ا ويقصد:  التراكيب) ٤(

 الرابطة، واألدوات الكالم ربط وطريقة أجزائه، وتركيب الكالم، ونظام اللغات،
 بنفسية وصلته كله، ذلك وحتليل ،إعراا وأحوال التركيب، يف الكلمات ووظائف

:  ذلك مبحث و وأسبابه، العصور خالل التراكيب وتطور السامع، وعقلية املتكلم
 .واألدب البالغة وعلم النحو علم

 

 

 

  اللغة وظائف:  ثانيا

 بعالقة متعلق هو ما ومنها نفسه، بالفرد متعلق هو ما منها متعددة، وظائف للغة إن
  : يأيت مما الوظائف هذه حصر وميكن واتمع، الفرد

                                                           
٢٣

  ١٩:  ص ھـ،۱٤۱۳ التوزيع، و للنشر المسلم دار:  الرياض تدريسھا، طرائق و اللغوية المھارات عليان، محمود فؤاد أحمد  



  : بالفرد املتعلقة الوظائف) ۱( 
 على) الكاتب أو املتحدث( الشخص وإمكانية قدرة ا ويقصد:  شخصية وظيفة ) أ(

 لديه، ومدركات ومفاهيم، حقائق من إبرازه يود وما الداخلية، أفكاره عن التعبري
 أو بغض أو ب،ح:  من ومشاعره عواطفه عن التعبري على قدرته إىل باإلضافة

 .احتقار أو إعجاب أو حزن أو سرور

 مشجعا يكون قد تأثريا اإلنسان نفسية على أدائها يف تؤثر اللغة إن:  نفسية وظيفة ) ب(
 أن ذلك املعنوية، للروح وخافضا مثبطا، يكون وقد اته،ـملعنوي ورافعا ومعززا
 قد فاإلنسان ه،نفس يف سويا املتعلم الفرد جتعل بنجاح واستعماهلا اللغوية القدرة
 تشجيع جيب ولذا سليما، أداء اللغة أداء عن يعجزه الذي اخلوف أو باخلجل يشعر

 يف املهارة من شيئا هلم حيقق مبا مشاكلهم وحتل اخلجولني، املنعزلني األفراد
 .اللغوي االستعمال

 عرالش يف سواء والتأليف اإلبداع عملية إىل الوظيفة هذه تشري:  خيالية تذوقية وظيفة ) ج(
 .النثر أو

  :  باتمع املتعلقة الوظائف) ۲(
 أن ميكن فال اليومية، عامالتامل يف اللغة استخدام ا ويقصد:  اجتماعية وظيفة ) أ(

 .كتابة أو نطقا بينهم فيما اللغة بتبادل إال التفاهم يتم أو املصاحل تقضي

 سواء احلياة يف عنها غىن وال احملتضر، اتمع يقتضيها وظيفة وهي:  توجيهية وظيفة ) ب(
 .عام بوجه احلياة يف أو األسرة نطاق يف

 وأخذها الثقافة، اكتساب ويف والتعلم، التعليم يف تستخدم اليت وهي:  تثقيفية وظيفة ) ج(
 الكتابة ووسائلها .املستقبل يف األجيال إىل وتوصيلها واحلاضرين، املاضني من

 . واالستماع والكالم والقراءة

          

 العربية ةاللغ أمهية -٢

 يف يوم بعد يوما تزيد اللغة أمهية أن كما. العامل لغات بني خاصة مكانة العربية للغة إن
  :  التالية األسباب إىل العربية اللغة أمهية وترجع. احلاضر عصرنا



 مياثله ال وثيقا عضويا ترابطا اإلسالمية والعقيدة العربية اللغة بني إن:  الديين األثر:  أوال
 مطالب مسلم فكل. واملعاصرة القدمية األخرى اتمعات من جمتمع أي يف رآخ ترابط

 بلغة العميقة كاملعرفة أصحابه أعني يف يرفعه شيئ وال بالعربية، اإلملام بعض يلم أن
  .املقدسة اإلسالم

 الفكري العرب تراث جيمع الذي الوعاء هي العربية اللغة:  احلضاري األثر:  ثانيا
 اليت األلفاظ من الكثري العربية استوعبت وقد والفصاحة، البالغة غةل فهي واحلضاري،

  .والتقدم احلضارة لغة حبق فأصبحت األخرى، اللغات من دخلتها
 املاضي يف واضحا تالزما العريب الوجود وبني العربية اللغة بني إن:  القومي األثر:  ثالثا

 والغزوات، النكبات اجهةمو يف وجوده له حفظت املاضي ففي واملستقبل، واحلاضر
   ٢٤.تعثر أو هجمة كل بعد الوجود هذا يستأنف أن على وساعدته

   العربية اللغة خصائص -٣

 ال توزيعا املوزع الصويت نظامها فلها متعددة، أنظمة هلا كربى منظومة العربية فاللغة
 وقع،م مع موقع فيه يتعارض ال الذي التشكيلي نظامها وهلا صوت، مع صوت فيه يتعارض

 خبصائص تنفرد العربية اللغة إن.صيغة مع صيغة فيها تتعرض ال الذي الصريف نظامها وهلا
  : منها
  صوتيا اللغة متايز:  أوال

 وأحسنه، أمته على اإلنساين اجلهاز هذا تستخدم" هي العربية اللغة أن العقاد يقول
 بني اللغوية تاألجبديا أكثر يف ذلك حيدث كما وظائفه، من واحدة وظيفة مل وال

 السامية، أخواا عليها اشتملت اليت األصوات خمارج مجيع على اشتملت فقد". حرفني
 و والغني، والذال، الثاء،:  مثل منها، واحدة يف هلا وجود ال كثرية بأصوات عليها وزادت
  .والظاء واخلاء، الضاد،

  باملعاين احلروف ارتباط:  ثانيا
 بني التناسب بوجود االقتناع من مييلون جعلهم ما مثلةاأل من العرب علماء ذكر فقد   

 الذاتية وصوريت والتوليد، النشأة وطوري والتركيب، البسط حاليت:  يف ومدلوله اللفظ
 -الكلمة من جزء وهو-  الواحد احلرف رأوا البسط حالة يف األمثلة هذه ومن واالكتساب،

                                                           
٢٤

 ٣٣:  ص السابق، المرجع عليان، محمود فؤاد أحمد  



 الصاد فجعلوا وسعد، صعد:  مثل املناسب، باملعىن يوحي مث معني واحد صوت على يقع
  .يرى مشاهد أثر فيه ملا -أقوى ألا–

  الترادف بظاهرة العربية اللغة متيز:  ثالثا
 يف تنشأ ظروفا ولكن واحد، ملعىن الواحد اللفظ فيها يوضع أن لغة كل يف األصل

. االشتقاق هو والثاين الترادف هو األول واحد، ملعىن األلفاظ تعدد إىل تؤدي اللغة
  .سياق أي يف بينها فيما للتبادل وقابلة املعىن متحدة متعددة ألفاظ:  هو والترادف

 اختالفا العربية اللغة يف التام الترادف هذا وقوع يف العرب اللغويون اختلف وقد
 وباحلضرة حبلب، الدولة سيف جملس يف كان أنه لنا يقول الفارسي علي أبو فهذا. كبريا
 أبو فتبسم امسا، مخسني للسيف أحفظ:  فقال خالوية، ابن فيهمو اللغة، أهل من مجاعة
 املهند فأين:  خالوية ابن قال السيف، وهو واحدا، امسا إال أحفظ ما قال و الفارسي علي

 االسم بني يفرق ال الشيخ وكأن صفات، هذه: علي أبو فقال كذا، و وكذا والصارم
  .والصفة

 أن:  سببها العربية اللغة يف حقيقية هرةظا الترادف أن النفس إليه متيل أن على
 أن هذا ومعىن. اللهجات هذه مفردات إليها نقل األخرى باللهجات قريش لغة احتكاك

 وهكذا. أخرى قبيلة يف خرآ واسم قبيلة يف اسم له ذلك إىل وما كالسيف الواحد الشيئ
 .    واحد ملسمى ألفاظ ومنه األلفاظ، هذه كل أثبتت تدوينها و اللغة ألفاظ مجع وعند

  اشتقاقية لغة العربية اللغة:  رابعا
 من و صوامت، ثالثة من يتكون جذر فيها فعل لكل اشتقاقية، لغة العربية اللغة إن

 العربية يف واالشتقاق ٢٥.حصرها األحيان بعض يف يصعب كلمات تشتق الثالثي اجلذر هذا
  مادا، حيدد واحد، صلأ من ا والرجوع بعض، من األلفاظ لبعض توليد عن عبارة
 إحدى هو واالشتقاق اجلديد، اخلاص مبعناها يوحي مثلما األصيل، املشترك مبعناها يوحي

 فتتمكن املفردات، يف ثراءها ويزداد وتتصل، اللغات طريقها عن تنمو اليت الرائعة الوسائل
   ٢٦. احلياة وسائل من واملستحدث األفكار، من اجلديد عن التعبري من به

   إعراب لغة بأا العربية اللغة تتميز:  ساخام

                                                           
٢٥

 ١٨:  ص القرى، أم جامعة:  المكرمة مكة بھا، الناطقين لغير العربية اللغة لتعليم والثقافية المعجمية ا9سس طعيمة، أحمد رشدي  

٢٦
 ٣٨-٣٧:  ص السابق، الموجع عليان، محمود فؤاد أحمد  



 املعاين بني الوحيد الفارق تعد ومراعاته ،العربية اللغة خصاص من إلعرابا يعترب
 فارس ابن يقول ذلك ويف. الكالم متييز ميكن اإلعراب طريق عن أنه إذ اللفظ، يف املتكافئة

 يف املتكافئة املعاين بني الفارق وه الذي اإلعراب العربية به خصت اليت اجلليلة العلوم من:"
 مضاف وال ومفعول، فاعل ميز ما ولواله الكالم، أصل هو الذي اخلرب يعرف وبه اللفظ،

  ".توكيد من نعت وال استفهام، من تعجب وال منعوت، من
   اتمع تصيب اليت التغريات مواجهة على قادرة العربية اللغة:  سادسا

 هذه من جديد كل عن والتعبري التغريات، ذهه كل استيعاب ميكن كوعاء فهي
 ةمرن وهي التأقلم، على قادرة فهي الغلظة، العذوبة وفيها والرقة، اخلشونة ففيها التغريات،
 جديد لكل تشتق أن وميكنها ثروة، أو غىن يعطيها ما األلفاظ اشتقاق من تأخذ أن تستطيع

 اسم) للراديو( و اهلاتف، اسم) ونللتليف( اختيارها:  مثل تالئمها الفاظا التغريات من
 أمكنها وذا واشتقاقاا، ألوزاا ختضعه فاجلديد التلفاز، اسم) للتليفزيون( و املذياع،
  .العريب اتمع يبصت اليت التغريات مواجهة على وتقدر جديد، كل تستوعب أن وميكنها

  
  الثقافية األسس -ج

 ةاإلسالمي الثقافة مقومات و الثقافة مفهوم -١

 اإلقتصادية السياسية وأنظمتها الشعوب حياة طرائق رهااباعتب الثقافة حتتل
 مكونا تعترب وهي األجنبية، اللغات تعلم و تعليم يف هامة مكانة والتربوية واالجتماعية

   ٢٧.امليدان هذا يف التعليمية املواد حملتوى مهما مكمال  أساسيا
 بثقافة ترتبط اللغات من اغريه دون عربيةال واللغة الثقافة، وعاء نعلم كما اللغة إن
 وتتشابك عضويا ارتباطا عامة بصفة اإلسالمية الشعوب وبثقافة خاصة، بصفة ا الناطقني
 إن. بينهما االنفصال من شيئ حيدث أن -يستحيل يكن مل إن– معه يصعب تشابكا

 متتد إا املفاهيم، و داتاملفر جمرد تتعدى العربية اللغة عناصر حتملها اليت الثقافية الدالالت
  .ذاا اللغوية البنية جوانب بعض لتشمل
 ودورها أمهيتها مع يتكافأ  االهتمام من مبزيد العربية الثقافة حتظي أن وجب هنا من 
   ٢٨.فيها األلفاظ لدالالت واستيعاب لفهمها ضرورا بل العربية للغة بالنسبة

                                                           
٢٧

 مكة. تقويمه تحليليه، اعداده، أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة لتعليم اIساسي الكتاب طعيمة، أحمد رشدي و الناقة كامل محمود  
 ٤٠:  ص ١٩٩٢. القرى أم جامعة:  المكرمة



  :  يلي مما يصهاتلخ فيمكن اإلسالمية الثقافة مقومات أما و

 األخرى الثقافة لثمار آفاقه اتسعت غين خصب تراث الثقافة هلذه الفكري التراث إن:  أوال
  .مجود أو تعصب دون

 الدنيا احلياتني جلوانب تصورها يف األصالة ماتومق متلك اإلسالمية الثقافة إن:  ثانيا
  .رأي أو مبذهب يسبق مل ما اإلسالمية ميهااملف من إن. واآلخرة

 و تنوعها على احلاجات أشبعت الفصحي العربية هي الثقافة هلذه األساسية اللغة إن:  ثالثا
 الشعوب بني أن هو هنا نربزه أن ينبغي والذي. العقيدة وأركان الدنيا مبتطلبات وفت

 يف مادام. حلها يستحيل والرابطة يمها،قست ميكن ال وصلة زم، ال وحدة اإلسالمسة
 وأطراف الليل آناء يتلى وهو اثنان، منه واحد حرف نطق يف خيتلف ال كتاب العربية
  .مبني عريب بلسان النهار

 أو الطبيعة أو اتمع ليس و فيها، القيم مصدر الدين بأن اإلسالمية الثقافة متتاز:  رابعا
 ونراملفك ويعتقد املختلفة الفلسفات ترى كما القيم، مصادر من ذلك غري أو الفرد

  .الغربيون
 نواحيها، كل يف اإلنسان حياة تتناول فهي بالشمول أخريا اإلسالمية الثقافة ومتتاز:  خامسا

 من أي يف العطاء على قدرا اإلسالمية الثقافة به تتميز ما اعظم إن وباطنها، ظاهرها
  ٢٩. احلياة جوانب
  واإلسالمية العربية الثقافة بني الفرق

  .معيارية اإلسالمية فةوالثقا وصفية العربية الثقافة:  أوال
 الثقافة وأما. القومي واالعتزاز املعرفة هي إمنا العربية الثقافة تعليم من املرجوة الفائدة:  ثانيا

  .واإلرشاد واملوعظة القدوة فغايتها اإلسالمية
 مما رغم على اجلاهلية عناصر ترفض ال البحتة، القدمية اجتاهاا حبكم العربية، الثقافة:  ثالثا

 والعصيبة املقذع ءواهلجا الفاحش ولقوال كالفخر اإلسالم رفضها أمور من لهحتم
 فال نسبهو سبهحب اجلاهلي افتخر فإذا العناصر، هذه فترفض اإلسالمية الثقافة أما. القبيلة
  .بالتقوى إال ملسلم فخر
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  .فعاملية اإلسالمية الثقافة أما مية، قو كوا حبكم حملية العربية الثقافة:  رابعا
 اإلسالمية الثقافة لكن و العرب، على لطعنها الشعوبية ترفض العربية الثقافة:  خامسا

 .اإلسالمية الوحدة مع تتناىف ألا ترفضها

 ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم أساس الثقافة -٢

  : منها األجنبية اللغة تعلم من أساسيا جزء الثقافة من جتعل األسس من جمموعة هناك
 اللغة، مهارات اتقان على فقط تعتمد ال باللغة الناطقني مع التفاعل على القدرة أن:  الأو

  . تطلعاا و آماهلا و عاداا و اللغة أهل ثقافة على أيضا تعتمد بل
 العاملي فالتفاهم ذاته، حد يف مهم أمر معها التفاعل و األجنبية اللغة ثقافة فهم أن:  ثانيا

  . العامل بلدان من بلد أي يف للتعليم األساسية األهداف م اآلن أصبح
 اليت اللغة يتكلمون الذين بالناس مشغوفني يكونون عادة أنفسهم الدارسني أن:  ثالثا

  .عنهم مثرية أشياء معرفة ويودون يتعلموا،
 يتصرف باللغة فاملتحدث اللغوية، املهارات كبري حد إىل تشبه الثقافية العادت أن:  رابعا

 ينبغي مث ومن الطريقة، بتفس اللغة يتحدث أنه كما تلقائية، وبطريقة معني بشكل
  .التعليمية املواد يف اللغة مهارات تعامل كما الثقافة تعامل أن

 على جتمع تكاد األجنبية اللغة تعليم ميدان يف الدراسات و الكتابات من الكثري أن:  خامسا
  . أجنبية لغة عليملت مقرر أي من النهائي اهلدف هي الثقافة أن

 على التعليمية املادة تقتصر ال مث ومن ومستقبلة، وحاضرة ماضية ابعاد الثقافة أن:  سادسا  
 وتطلعاا آماهلا مث ماضيها مث الثقافة حاضر تقدمي جيب مناإو منها، واحد بعد تقدمي

  .أفضل مستقبل حتقيق حنو وسعيها
  .وشواذ وخصوصيات عموميات للثقافة أن:  سابعا
 والغرض الديين، الغرض منها. والثقافة اللغة دراسة من متعددة أغراضا للدارسني أن:  ثامنا

  . ذلك وغري والعلمي والوطيفي التجاري والغرض السياسي،
 منهم وكل الثقايف، واحملتوى اللغوي وعاءال بني متبادلني وتأثريا تأثرا هناك أن:  تاسعا

  . اآلخر مستوى يشكل
  
 



  ٣٠ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف ةالثقافي ادئاملب ةمراعا -٣

 يف تراعي أن ينبغي اليت املبادئمن  جمموعة نضع أن ميكن املنطلقات هذه إطار يف و
 :ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم األساسية التعليمية للمادة الثقايف احملتوى

 .اإلسالميةو العربية الثقافة حمتوى عن املادة تعرب أن ) أ

 .العربية األقطار يف احلياة عن سليمة و صادقة صورة ستعك أن ) ب

 .اختالفهم على للدارسني والفكرية الثقافية االهتمامات املادة تعكس أن ) ت

 الثقافة من إطار يف متعددة وفكرية ثقافية وجماالت ميادين تغطي حبيث املادة تتنوع أن ) ث
 .اإلسالمية العربية

 اللغات لفتخم من الدارسني من عريضة قطاعات تقابل حبيث املادة تتنوع أن ) ج
 .واألعراض والثقافات

 من العرب أهداف مع أيضا لكن و الدارسني أغراض مع قفط ليس املادة تتسق أن ) ح
 .نشرها و لغتهم تعليم

 .الثقافات بني ةواملشترك العامة احلياة جوانب املادة تغفل ال أن ) خ

 .فيه يعيش لذي العصر إطار يف احملتضر العريب اإلنسان حياة احملتوى يعكس أن ) د

 هذا يف االستمرار و اللغة تعلم إىل يدفعه و املتعلم للمادة الثقايف احملتوى يثري أن ) ذ
 .التعلم

 من أو املستقبل إىل احلاضر من أو البعيد، إىل القريب من إما الثقايف احملتوى ينظم أن ) ر
 .عاألوس اتمع إىل األسرة من أو اآلخرين، إىل األنا

 .اللغة بأصحاب املتعلم خربات املادة تقدم أن ) ز

 .ثقافتهم يف بقةاالس الدارسني خبربات الثقافية املادة ترتبط أن ) س

 .التعليمي مستواهم و الدارسني عمر يناسب الذي باملستوى الثقايف احملتوى يقدم أن ) ش

 .سالميةواإل العربية الثقافة يف املقبولة األصلية القيم إىل خاص وبشكل املادة تلتفت أن ) ص

 العربية الثقافة عن خاطئة أفكار من الكثريين عقول يف ملا تصحيحا و تقوميا تقدم أن ) ض
 .اإلسالمية و

 .العربية للثقافة متعصبة أحكام راإصد تتجنب أن ) ط
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 .األخرى الثقافات ضد أحكام إصدار تتجنب أن ) ظ

  ٣١ا لغريالناطقني العربية تعليم مناهج أنواع:  لثالثا املبحث
 و اللغة هذه لتعليم خاص تصور منهج لكل و الثانية، اللغة تعليم مناهج أنواع تتعدد

 و تفصيال، لذكرها اال يتسع ال اليت املنطلقات من جمموعات إىل يستند كما مهاراا تقدمي
  : هنا بعضها سنعاجل

 (grammatical syllabus) النحو منهج.  أ

 القواعد موضوعات حول تدور ةعام حماور شكل يف اللغوي احملتوى تقدمي هو
 القواعد من جمموعة على يشتمل والنظام. نظام اللغة أن: أوهلما مؤدي منطقني إىل استنادا

 لكل أن هو الثاين املنطلق مؤدى و. اللغة استخدام على قادرا أصبح الفرد تعلمها لو اليت
 تيسر معينة معاين تنقل اليت املختلفة التراكيب حنضر أن وعلينا. يناسبه لغويا تركيبا معىن

 . باللغة االتصال لإلنسان

 أو بالشكل هنا يهتم( ؟ معىن من لديه عما املتكلم يعرب كيف يسأل النحو منهجف  
 اليت الطريقة وهي, والترمجة النحو طريقة استخدام النحو منهج مع ويشيع. )النحوية الصيغة
 الفرد تعلمها إن اليت القواعد من جمموعة اللغة نأ وهو. السابق املنطلق نفس من تنتطلق

 معجمي أساس على املفردات من هائلة حبصيلة الطالب تزود واليت. اللغة استخدام استطاع
  .للطالب الفعلية احلاجة أساس على وليس

  : يلي كم األخرى املناهج أنصار يوجهه نقد املنهج هلذا و

 فال معناها، تعرف أجل من تركيبها وحتليل ،حنويا اجلملة وصف استطعنا إذا إننا ) أ
 يف اجلملة هذه فيها تستعمل أن ميكن اليت الطريق حصر استطعنا أننا هذا يعين

  .تعجبا ينطقها قد و سخرية فيها الفرد ينطقها فقد. الكالم

 خاصا قالبا أو فيها تصب معينة صيغة اجلملة معىن يشترط أن الالزم من ليس و  ) ب
:  بسيط تفاوت بينها بدا وإن تراكيب عدة يف الواحد املعىن تنقل فلقد. فيه توضع
 : اجلملة هذه يف ولننظر
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 أمس الدواء املريض تناول -

 الدواء أمس املريض تناول -

 الدواء املريض تناول أمس -

  الدواء املريض أمس تناول -

 الدواء أمس تناول املريض -

 حيتاج اليت املواقف بتحديد يبدأ ال إذ الفرد، عند االتصال حاجات يغفل اال هذا إن) ج
  .اللغة الستخدام فيها الفرد

 بني العالقات فهم ما، حد إىل وحيسنون اللغة قواعد يعرفون أفراد ختريج لنا يضمن إنه) د
  .  حي موقف يف باللغة االتصال حيسنون أفراد ختريج لنا يضمن ال أنه إال. اجلمل و الكلمات

 (situational syllabus) قفااملو نهجم. ب

 من ويتعلم الفصل، يف الفرد ميارسها املواقف شكل يف اللغوي توىاحمل تقدمي هو
 من املستوى نفس على تقف حقيقة إىل يستند املنهج هذا. املنشودة اللغوية التراكيب خالهلا
 بد وال. األفراد بني التواصل لتحقيق نشأت اجتماعية ظاهرة اللغة أن وهي. واألمهية الصدق
 الذي السياق إىل يرجعها أن ومجال، ومفردات أصواتا ة،اللغ عناصر يفهم كي لإلنسان
 اليت تلك على ونظامها هدفها يف ختتلف جديدة تعليمية مواد لبناء أساس وهذا. فيه وردت

  .النحو للمنهج تبىن
 هذا ويف. اللغوي احملتوى ليس و مطالبه و حباجته املتعلم هو إذن هنا االهتمام حمور  

 يف وذلك. باللغة لإلتصال فيها الفرد حيتاج قد اليت باملواقف لتنبؤا على اخلرباء حيرص املنهج
 حاجة يشبع الذي اللغوي احملتوى خيتار مث تعمل، أحباث أو جتري، ميدانية دراسات ضوء
  . املواقف هذه يف لالتصال الفرد

 يتعلمه ملا جيعل إذ الدرس مواصلة على الطالب دافعية من يزيد التصور هذا ومثل  
 الفصل لغة بني التمييز أشكال ختتفي مث ومن. االهتمام مركز هو املادة وليس املتعلمف. معىن
 فإن النحو، موضوعات حول النحو املنهج يف تدور الوحدات كانت وإذا. احلياة ولغة



 يف ودرس املطار، يف درس فهناك االتصال، حاجات حول تدور املواقف منهج يف الوحدات
  .اخل...  احلافلة يف واخلامس املطعم، يف رابعالو معة،اجلا مكتبة يف خرآو السوق،

  :  منها انتقادات ايضا املنهج هذا ملثل أن إال
 يناسب فما ألخر، مجهور ومن فرد، إىل فرد من خمتلفة اللغوية االتصال حاجات أن ) أ

 حاجات لتعدد املواقف مناهج تعدد يستلزم وهذا. ذاك يناسب ال قد اجلمهور هذا
 أن يتوقع اليت ةاملشترك املواقف حصر إمكانية هو النقد هذا على دوالر. االتصال

 احلاجات ملعاجلة املنهج من جزء ختصيص مث اللغوي، لالتصال فيها الدارسون حيتاج
  .خاص جوء اعداد جهد يستحق الدارسني من عدد هناك كان كلما اخلاصة

 االتصال حلاجات تصور من تنطلق كانت وإن حىت الفصل، يف تدار اليت اللغة إن  ) ب
 نقله يصعب للغة الطبيعي فاملوقف. مصطنعة أيضا تظل أا إال األفراد، عند اللغوي

 اللغوي للمحتوى اجليد االختيار أن هو النقد هذا على والرد الفصل، جدران إىل
 من هناك أن كما. الفرد يواجه قد مبا التنبؤ يف اخلرباء ةءكفا على يتوقف املناسب

 التدريب منها. باللغة الفعلي لالتصال الطالب يئة أساليب على اعديس ما األساليب
 أو التمثيلي األداء أو الدور، لعب طريق عن الفصل يف اللغة استعمال على املستمر

 .الطالب مع حوار إلدارة بالعربية الناطقني بعض استضافة

 بيصع طبيعي موقف وبني الدرس، حوله يدور منطي موقف بني فرقا هناك إن ) ج
 شراء يف تنحصر قد السوق، يف ا مير الفرد بأن اخلرباء يتنبأها اليت فاملواقف توقعه،

 مفردات من تستلزمه وما الشراء عملية حول الدروس تدور مث ومن. البضائع
 لبيع يذهب فقد الشراء، عملية من ألكثر السوق إىل اإلنسان حيتاج بينما وتراكيب،

 على اللغوي حملتوى يقتصر مث ومن. ا التنبؤ يصعب بأغراض يذهب وقد ما، شيئ
 يف وقع احلياة إىل الدارس خرج إذا حىت به التنبؤ صعبي ما مغفال به التنبؤ أمكن ما

             ...صبي حيص
 (national syllabus) الفكرة منهج.  ج

 منطلق إن. السابقان املنهجان إليه يستند عما خيتلف منطلق إىل الفكرة منهج يستند
 الفكرة منهج ا ينفرد اليت امليزة إن. بداية كنقطة االتصالية القدرة أخذ هو الفكرة منهج
 الفكرة منهج جند. منها ويزيد الطالب دافعية استمرار يضمن مما االتصالية الكفاءة تنمية هي



 ملهحت الذي املعىن هو االهتمام حمور فإن هنا من. ؟ اللغة عرب معىن من ينتقل ماالذي:  يسأل
  .حوله دار الذي املوقف وال خالله من انتقل الذي الشكل وليس اللغة

 منها كل حتت ينضوي كبرية وحدات إىل الفكرة على املبىن منهجه ويلكنر يقسم
 – املكان – العدد – الزمن:  يلي ما الكبرية الوحدات ومن. الصغرية الوحدات من عدد
 جمموعة قلنا كما كبرية وحدة كل وحتت. هابسياق املنطوقة اجلملة ربط – العالقات معىن
 اآلن،:  مثل الزمن، حتديد:  هي وحدات عدة حتته فالزمن: يلي ما الصغرية الوحدات من
 اليوم، أمس، دقيقة، ٢٥و الثامنة الساعة ،١٩٥٧ سنة ابريل من والعشرون الثالث االثنني، يوم

 هي والثالثة املدة،: هي الثانية الصغرية والوحدة. اخل....التايل الشهر الشهر، هذا غدا،
  .التتابع هي واخلامسة التكرار، هي والرابعة الزمن، عالقات

 : منها أيضا انتقادات املنهج هذا وملثل

 يدور أن ميكن اليت األفكار أهم لنا حيدد) املعىن إىل نسبة( معنوي إطار بعد يوجد ال ) أ
 املنهج حوهلا

  .هاومعنا اجلملة بني حمددة عالقة توجد ال  ) ب
 املنهج هذا ملثل التنظيمي للشكل تصور وضع صعوبة )ج

  (Multidimensional Curriculum) األبعاد متعدد منهج.  د

 ACTFL : Americanِ رابطة عقدت عندما ۱۹۸٠ سنة إىل ملنهج هذا تاريخ يرجع

Council On The Teaching Of Foreign Language القومية األوليات لتحديد بوسطون مؤمترا 
 جلنة يف عمل أوراق مخس قدمت املؤمتر هذا يف و للثمانينات، األجنبية اللغات تعليم يف

 إليه انتهى ما تلخص شاملة ورقة اعداد إىل وانتهت ونوقشت. التعليمية املواد و املناهج
 هذه ومسيت. األجنبية اللغة تعليم منهج لبناء هلم جديدا تصورا وتقدم اللجنة، هذه يف اخلرباء

 وكان " األبعاد متعدد املنهج"  فكرة فيها وطرحت Boston Paper   بوسطون بورقة قةالور
 يقف و" البؤري التعدد منهج أو البؤر متعدد املنهج"  مصطلحات من عليه أطلق ما بني من
  .  Unidimentional" البعد أحادي للمنهج" كمقابل املنهج هذا

 :مقررات أو راسيةد خطط أربع إىل األبعاد متعدد املنهج يستند

  



 اللغوي املقرر -  أ

 أن ويبدو   )usage( استعماهلا و )use( اللغة استخدام بني الفرق املنهج هذا يتبىن
  .استعماهلا من أكثر اللغة استخدام على مركز املنهج هذا يف االهتمام

 التراكييب، مستوى بني التكامل وإحداث توازنال إقامة على املنهج هذا حيرص     
 واملستوى. ذلك غري وإىل تراكيب إىل مفردات من, اللغة مبكونات خيتص الذي وهو

 املثال سبيل وعلى. املختلفة وظائفها وفهم اللغة لاستعما بطريقة خيتص الذي الوظيفي
 معينة اجتماعية مواقف يف تؤدي لغوية مهارات على اللغوي للتمكن األول املستوى يشتمل
  : كالتايل

 .إليه تؤدي اليت التعليمات وفهم معني طريق عن االستفسار -

 .بريد وطوابع هدايا و طعام لشراء السوق إىل الذهاب -

 القهوة إىل الذهاب -

 يتبناه الذي اللغوي املقرر أن ويتضح. بالوظائف التراكيب امتزاج يتبني املواقف هذه ومن
  . الوظيفي التركييب املقرر هو األبعاد متعدد املنهج

 الثقايف املقرر -ب

 مقرر اعداد يستلزم األمر إن:  األجنبية اللغات تعليم منهج يف ثانويا دورا لثقافةا تؤدي
 ممثلة عينة على املقرر هذا يشتمل أن وينبغي. معىن اللغة لتعليم يعطي مما الثقافة، لتعليم خاص

 املوجودة األقليات ذلك يف مبا. اجلديدة باللغة الناطقني جمتمع يف السائدة، الثقافية لألمناط
  .اللغة ذه الناطقة األصلية للبالد الثقايف احملتوى اختيار يف األولوية وتعطي فيه،

 يطعم وإمنا. حبت لغوي أساس على مستوياته حتديد أو املنهج حمتوى اختيار يستند ال  
 بثقافة الوعي على الدارس قدرة تنمية هو الثقايف املقرر من واهلدف.  الثقايف باحملتوى
 .اللغوية اإلجادة غرار على الثقافية اإلجادة ةوتنمي االخرين

 االتصايل املقرر -ج



. ومهامه االتصال ملطالب الكفء واألداء املعىن نقل على التركيز سيتم االتصايل املقرر يف
 مث املعىن، يف تؤثر ال مادامت الدارسون يرتكبها اليت الشكلية اللغوية األخطاء عن التغاضيو

 .االتصال يف اللغة استقبال ينبغي. تهاملعاجل حصة وختصيص الشائعة األخطاء جتميع
 يف أو طبيعية مواقف يف اللغة يستخدم لكي للدارس الفرص توفري املقرر هذا ويستهدف

  .املواقف هذه من قريب سياق

 وزميلهتا اللغوي املقرر يف اللغوي التعليم أنشطة غري فاصلة خطوط توجد ال أنه والواقف
 التركيز كان فإذا والتركيز، االهتمام مواطن إىل ذلك يف ينظر أنه إال. يلاالتصا املقرر يف

 املوضوع، على التركيز كان وإذا. اللغوي املقرر إىل أقرب ذلك كان اللغوية العناصر على
  .      االتصايل املقرر إىل برأق ذلك كان احلياة، ومواقف النشاط وجماالت

 بيةالعر اللغة لتعليم العام املقرر - د

 ويدربه .تعليمها و وتعلمها باللغات، الدارس وعي من تزيد أن املعلومات هذه شأن من
 املعرفة إىل هلا الضيقة املعرفة حدود وختطي) تعليمها و تعلمها اللغة،( بينها املقارنة  لىع

  :يلي ما املقرر هذا يف تدرس أن ميكن اليت املوضوعات ومن باتمعات األوسع

  )لغوية خريطة( العامل لغات عن خمتصرة فكرة -
 اللهجة  وبني بينها الفرق و اللغة مفهوم -

  اللغوي والتنوع التعدد ومفهوم املعيارية،  اللغة مفهوم -
  والفكر اللغة بني العالقة -
  اتمع يف اللغة دور -
  اللغوي والتعدد اللغوية الثنائية -
  وأساليبه طرقه اللغة، تعلم -
  واملعاجم سيالقوام واستخدام النحوية القواعد -
  اللغات أصل -
   الطفل عند اللغوي النمو -
  والشخصية اللغة بني العالقة -
  األخري االتصال ليباأس -



  .األخرى باللغات وعالقتها اتمع يف املستهدفة اللغة موقع -
 يعضا، بعضها خيدم أن و األربعة املقررات تتكامل أن األبعاد متعدد املنهج ولنجاح

 يطغي ال وحىت األجنبية، اللغة تعليم لربنامج احملدود وقتال يف معاجلتها ميكن حىت وذلك
 خطوط توجد ال وأنه املقررات، هذه بني العالقة املعلمون  يدرك أن ينبغي. آخر على مقرر

  .بينها قاطعة وحواجز فاصلة

٣٢ األجنبية اللغات تعليم برامج أنواع -هـ
 

  : األجنبية اللغات تعليم برامج من نوعان هناك

 سيةاالدر املوضوعات من ةكواحد األجنبية اللغة تعلم حيث:  املدرسي الربنامج ) أ
 سنوات ست ملدة العربية البالد يف اإلجنليزية اللغة تعلم املثال، سبيل على. ةداملتعد

 من سواها مع دراسي كموضوع يوميا دقيقة أربعني مبعدل سنوات مثان أو
 .املوضوعات

 بني تتراوح حمدودة ملدة فقط األجنبية للغةا الطالب يتعلم وفيه:  املكثف الربنامج ) ب
 .يوميا ساعات ست و أربع بني يتراوح مبعدل سنتني و أسبوعني

 ما الفروق هذه بني من و الربامج، من النوعني هذين بني واضحة فروق هناك و     

  : يلي

 الربنامج يف منها أكثر املكثف برنامج يف  التعليم ساعات إن. التعليم ساعات  ) أ(
 ساعات ست املكثف الربنامج يعطي فقط. الدراسي اليوم مستوى على سياملدر
 بل. املدرسي الربنامج يعطيها يوميا واحدة ساعات مقابل األجنبية اللغة لتعليم يوميا

 يعطيها ساعات ثالث مقابل األسبوع يف ساعتني يعطي قد املدرسي الربنامج إن
 كمية يف تعادل املكثف لربنامجا هذا مثل يف سنة فإن وهكذا،. املكثف الربنامج
 .األجنبية اللغة تعليم كمية حيث من الربامج من سنة عشرة مخس التعليمية ساعاا

. األجنبية اللغة لتعليم متنوعة بأهداف عادة املدرسي الربنامج يهتم. األهداف  ) ب(
 ضوء يف األمر هذا يتيسر و. اللغوية املهارات خمتلف األهداف هذه تغطي ما وكثريا

 الوقت، ضغط حتت املكثف الربنامج يكون املقابل، ويف. الزمنية الفترة ستطالةا
 فقد. األخرى دون اللغوية املهارات بعض على التركيز إىل يؤدي قد الذي األمر
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 األمر ويتوقف. القرائية باملهارة أو فقط الكالمية باملهارة املكثف الربنامج يهتم
 فقد الكافية، الكمية منها توفرت فإذا. كثفامل الربنامج ساعات كمية على بالطبع
 .اللغوية املهارات مجيع على والتركيز األهداف توسيع إىل هذا يؤدي

 الربنامج يف األجنبية اللغة تعلم على جمربا الطالب يكون احلاالت، بعض يف .الدافعية  ) ت
 احلاالت، بعض ويف. فيه له خيار ال دراسي كموضوع عليه تفرض فهي. املدرسي

. أكثر أو لغتني بني من واحدة أجنبية لغة خيتار أن للطالب املدرسي الربنامج يحيت
 أدىن يف األجنبية اللغة لتعلم الطالب بعض دافعية تكون قد األول، الوضع ففي

 تتاح حيث حاال، أحسن عام بوجه الدافعية تكون الثاين، الوضع يف أما مراتبها،
 يف أما. تعلمها إىل باحلاجة يشعر أو ليهاإ مييل اليت اللغة اختيار فرصة للدارس
 يعلم أنه أو الربنامج يف الدراسة خيتار الذي هو نفسه املتعلم فإن املكثف، الربنامج

 املتعلم دافعية تكون أن األرجح فإن وهلذا،. املكثف الربنامج هذا من بد ال أنه سلفا
 . املدرسي املتعلم دافعية من أقوى املكثف الربنامج يف

  

   ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهج عناصر:  الرابع بحثامل

 القائمة العالقات وحندد. عناصره على نقف أن منا تتطلب كنظام املنهج إىل نظرتنا
 على حتتوي ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهج عناصر متثل اليت املكونات هذه. بينها

  : هي عناصر مخسة
   التقومي – الوسائل – الطريقة – توىاحمل -األهداف

  غري الناطقني انهج تعليم اللغة العربية احلديث لاهليكل املنظم مل): ١(اجلدول رقم 

  

 
 

  

 



   األهداف تعريف - أ

 سلوك يف إجيابية تغريات إحداث عملية ابأ للتربية السائد التعريف ضوء يف
 كنتيجة املتعلمني سلوك يف إحداثه يراد تغري أي يعين التربوي اهلدف أصبح فقد املتعلمني،

 األهداف أمهية وتتمثل وخاصة، عامة ، نوعني على التربوية األهداف وأمهية. التعلم لعملية
  : أا يف العامة التربوية

  التربوية العملية من النهائية الغاية متثل) أ
 أقصى توفري أو تمع،ا بناء إعادة أو الثقافة، نقل مثل للتعليم العريضة الغايات حتدد) ب

 أو الذايت االكتفاء أو األفراد، عند االجتماعية املسؤولية تنمية أو للفرد، النمو
  . اخل...االبتكار

 عن النبثاقها املدرسي العمل حتكم و التعليمي، الربنامج يف عليه يركز ملا دليال تقدم) ج
 قيمهم و واألفراد اتمع اتحاج نقل يف تساعد أا كما اتمع، وفلسفة التربية فلسفة
  .حتقيقها على ليعمل التربوي املنهج على
 السلوك يصف وما عامة، بصفة التعليم نتائج يصف ما( بنوعها اخلاصة األهداف أما

  : أا يف أمهيتها فتتمثل) للمتعلم إكسابه املراد
  .املنهج توىحم من اختياره ينبغي الذي وما عليها، التأكيد جيب اليت اجلوانب تبني) أ

 حتديد ويف املناسبة، النشاط وأوجه التعليمية اخلربات اختيار يف يساعد دليال تقدم) ب
  . يعلم وكيف يعلم ما مستويات

 سلوكية وصيغ قريبة أهداف إىل ترمجتها خالل من العامة األهداف بلوغ يف تساعد) ج
  ٣٣. حتقيقها يسهل حمددة

  : ربويةالت األهداف عن هؤزمال و بلوم تصنيف -۱

 التذكر من تتدرج مستويات ست إىل يصنف:  Cognitive Domain املعريف اال) ۱
  .التقومي مث والتركيب، والتحليل،  التطبيق وو الفهم، إىل ،)املعرفة(

     دراتوهل اال هذا صنف قد:  Affective Domain الوجداين اال) ۲
 Drathwohl االستقبال من التعقيد، إىل البساطة من تتدرج مستويات مخسة إىل زمالؤه و 

  .قيمي بنظام االتصاف إىل قيمي، تنظيم بناء إىل بقيم، االعتزاز إىل االستجابة إىل
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 بني التنسيق مفهوم على ديف تصنيف:  Psychomotor Domain  النفسحركي اال) ۳
 األجزاء عليها متقو اليت املختلفة العضلية األفعال بني و العقلية، و النفسية األفعال
  ٣٤.التطبيع التنسيق، التدقيق، التناول، التقليد، من ذلك ويتضح اجلسم، يف املختلفة

  : والنفسحركية والوجدانية املعرفية ااالت يفنتص بعض

  اال  )بلوم( املعريف  )كراتوهل( الوجداين  )هارو أنيتا( النفسحركي

 العمل خطوات أداء

 تقليل و روتينية بصورة

   الواعي داجله

 االستيعاب و الذايت التبىن
  القيم و لإلجتاهات الداخلي

  التنظيم مبدأ  العقلية العمليات تعقيد

  املنعكسة احلركات - ۱

  األساسية احلركات - ۲

 مستوى ذات نشاطات   التذكر -۱  االستقبال -۱
  منخفض

 يعطي مما أكثر يأخذ هنا واملتعلم األفق، ضيق مرن غري حمدودا، فيها املتعلم سلوك يكون املستوى هذا نشاطات

  .بنفسه الكثري يفعل ال إجيايب، مما أكثر سليب ،)انطالقا أعطى أن(

 احلركية املقدرة - ۳

  احلسية

  البدنية املقدرة - ٤

  االستجابة -۲
  قيمة اضفاء -۳

   الفهم -۲
  التطبيق ۳

 مستوى ذات نشاطات
  متوسط

. يأخذ مما أكثر يعطي نشطا، يكون بذاته، فيها ويستقل سه،نف على املتعلم فيها يعتمد املستوى هذا نشاطات

  جديدة أو مشاة تعلم مواقف يف واملهارات واالجتاهات، املعرفة يستخدم أن ويستطيع

  املاهرة احلركات - ٥

  املبتكر احلركي التعبري - ٦

  التنظيم -٤
  قيم مبركب االتصاف -٥

  التحليل -٤
  التركيب -٥
  التقومي -٦

 توىمس ذات نشاطات
   عال

  املعرفية اجلوانب يف واضح تداخل ا يوجد وكذلك وتتشابك، مفاهيمها تترابط معقدة، املستوى هذا نشاطات

  .تكيفية طبيعة وذات والوجدانية

  اهليكل لألهداف التربوية): ٢(اجلدول رقم 

  ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم أهداف -۲

٣٥األهداف اشتقاق مصادر )۱
 

 عدة من أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم أهداف املعلم يشتق أن ينبغي
  : وهي مصادر
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 تتعارض ال و اإلسالمية الثقافة مفاهيم مع أهدافه تتفق أن ينبغي إذ:  اإلسالمية الثقافة) ۱(
 .معها

 باختالف ذلك و بلد إىل بلد من خيتلف ثانية كلغة العربية فتعليم:  احمللي اتمع) ۲(
 .بلد كل ظروف

 يف باجلديد وعي على املعلم يكون أن ينبغي أي:  التدريس يف املعاصرة االجتاهات) ۳(
 .الثانية اللغات تعليم ميدان

 اخلاصة النفسية للجوانب املعلم تعرف ضرورة بذلك دويقص:  الدارسني سيكولوجية) ٤(
 يف ومستويام م،قدرا ميوهلم، حاجام، العربية، تعلم من دوافعهم بالدارسني،

 جوانب من ذلك غري و العربية، وبني بينها والعالقة األوىل لغام نوع العربية،
 .مهمة سيكولوجية

 تعليمها يريد يتلا الدراسية باملادة املعلم وعي ضرورة بذلك ويقصد:  املادة طبيعة) ٥(
 .القراءة فأهدا غري االستماع أهداف غري النطق أهداف غري الكالم فأهداف. للطالب

٣٦ثانية كلغة العربية تعليم من الرئيسية األهداف )۲
 

 رئيسية أهداف ثالث يف ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم أهداف تلخيص ميكن
 : هي

 بصورة أو اللغة ذه الناطقون ميارسها اليت بالطريقة العربية اللغة الطالب ميارس أن) ۱(
 كلغة العربية تعليم بأن القول ميكن األربع اللغوية املهارات ضوء يف و. ذلك من تقرب
  :  يلي ما يستهدف ثانية

 .إليها يستمع عندما العربية اللغة فهم على الطالب قدرة تنمية -

 حديثا بالعربية الناطقني مع والتحدث للغة الصحيح النطق على الطالب قدرة تنمية -
 .األداء يف سليما املعىن، يف معربا

 .فهم و بدقة العربية الكتابات قراءة على لبالطا قدرة تنمية -

 . طالقة و بدقة العربية باللغة الكتابة على الطالب قدرة تنمية -

 أصوات اللغات من غريها من مييزها ما و العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن) ۲(
 .مفاهيم و تراكيب و مفردات

                                                           
٣٦

 ٤٠٧:  ص السابق، المرجع أصحابه، حاطرو رشدي محمود  



 يعيش اليت والبيئة العريب إلنسانا خبصائص يلم وأن العربية الثقافة الطالب يتعرف أن) ۳(
 .معه يتعامل الذي واتمع فيها

  اللغوية املهارات أهداف )۳
 تنقل اليت والوسيلة. والكتابة والقراءة والكالم االستماع:  هي مهارات، أربع للغة

 القراءة مهارتا أما. واملستمع املتكلم بني املباشر االتصال عرب الصوت هي الكالم مهارة
 قيود دون األخريتني، باملهارتني االتصال ويتحقق. املكتوب احلرف فوسيلتهما بة،والكتا
 االستماع مهاريت عرب واخلربات، املعلومات اإلنسان يلقى أخرى ناحية ومن. واملكان الزمان

 مبا رسالته، ببث الكتابة و الكالم مهاريت عرب اإلنسان ويقوم استقبال، مهارتا فهما والقراءة،
 رصيد إىل حيتاج اإلنسان أن ويالحظ. إنتاج مهارتا فهما وخربات، معلومات من حتويه
 اللغة، من أقل رصيد إىل حيتاج أنه حني على القراءة، و االستماع ميارس ووه أكرب، لغوي
  .والكتابة الكالم ميارس وهو
  : يلي كما األربع اللغوية املهارات كل أهداف عن البيان ويأيت   
٣٧: االستماع مهارة أهداف) ۱(

 

 .داللة ذات اختالفات من بينها ما ومتييز العربية األصوات على التعرف -

  .بينهما والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات على التعرف -
  .الصوت يف واملتشاة النطق يف املتجاورة األصوات بني التمييز -
 .مابينه والتمييز واملكتوبة الصوتية الرموز بني العالقات ادراك -

 من األوىل الطالب لغة يف يوجد وما العربية األصوات بني والفروق التشابه أوجه إدراك -
 .أصوات

 .صوتيا ومتييزمها والتنوين التشديد بني التعرف -

 .الرئيسية األفكار التقاط -

 .املدروسة املفردات حدود يف طبيعي وبإيقاع العربية باللغة حديث من يلقي ما فهم -

 .الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز -

 .عالقات من جوانبه بني ما وادراك اجلديث متابعة -

 .مقدمات من مسعه ما بني من النتائج استخالص -

                                                           
٣٧

 ١٣٣:  ص. السابق المرجع. الفوزان براھيمإ بن الرحمن عبد  



 .املتحدث أغراض وإدراك اجلديدة، الكلمات فهم من السياق استخدام -

 .العادي والتنغيم النرب خالل من عنه التعبري املتحدث يريد ما إدراك -

٣٨ الكالم رةمها أهداف) ۲(
 

 .صحيحا نطقا العربية األصوات نطق -

 .اخل ظ ز، ذ،:  مثل واضحا متييزا املتشاة األصوات بني النطق، عن التمييز -

 .والطويلة القصرية احلركة نيب النطق عند التمييز -

 .مقبولة بطريقة التنغيم و النرب اعوأن تأدية -

 .املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات اختيار -

 .العربية للثقافة فهمه ضوء يف سليما استخداما التحية و ااملة عبارة ماستخدا -

 .الكالم عند العربية لتراكيب الصحيح النظام استخدام -

 .السامع يلمسه منطقيا ترتيبا األفكار ترتيب -

 مواجهة على وقدرة بالنفس ثقة عن ينبئ مما ومترابط متصل، بشكل التحدث -
 .اآلخرين

 .العناصر تملةمك قصرية خطبة إلقاء -

 .بالعربية الناطقني أحد مع هاتفي حوار إدارة -

 القراءة مهارة أهداف) ۳(

 .يسر و بسهولة باملكتوبة الصوتية الرموز ربط -

 .مريح و سهل بشكل اليسار إىل اليمني من النص قراءة -

 عند اإلعراب  حركات مراعاة و صحيحا، إخراجا احلروف إخراج و النطق دقة -
 .اجلهرية القراءة

 .بينها العالقة معرفة و أجزاء إىل املقروء النص حتليل -

 .القراءة فترة ذهنه يف حية ا واالحتفاظ أفكار، من النص عليه يشتمل ما متابعة -

 .  املقروء النص من العام املعىن استنتاج -

 .املقروء  النص يف الثانوية واألفكار الرئيسية األفكار بني التمييز -

 .السياق يف اجلديدة داتاملفر معاين على التعرف -

                                                           
٣٨

 ١٤٠:  ص. نفسه المرجع. الفوزان إبراھيم بن الرحمن عبد  



 .يليه الذي السطر أول إىل السطر أخر من الرجعية احلركة يف الدقة -

 .اجلهرية القراءة عند املناسبة السرعة و املعىن متثيل -

 .وافيا اتلخيص مقروء نص عليها يشتمل اليت األفكار تلخيص -

 : االستماع مهارة أهداف) ٤(

 .لكتابةا يف األساسية اإلمالئية القواعد ةمراعا -

 .األخطاء من وسالمتها الكتابة سرعة -

 .وأبعادها أوضاعها يف الكلمات وتناسق واتساعا، طوال احلروف بني التناسب مراعاة -

 .ووافيا صحيحا كتابيا تلخيصا يقرؤه موضوع تلخيص -

 .خطاب كتابة عند األساسية العناصر استيفاء -

 .ناسبةامل والتراكيب اتداملفر مستعمال فقرات يف أفكاره ترمجة -

 .معينة تماعيةجا مناسبة يف صديق إىل يرسلها رسالة صياغة -

 .مقروء خبط وكتابته دقيقا، وصفا معني مشهد أو الطبيعة مناظر من منظر وصف -

  
  احملتوى مفهوم -ب

 معارف، من أي وتفسريات، وتعريفات ومبادئ حقائق من املنهج حمتوى يتكون
 والقياس والتصنيف واملالحظة ساباحلو كالقراءة، ومهارات اتعملي من يضم كما

 ومعتقدات قيم على كذلك ويشتمل القرار، واختاذ الناقد، والتفكري واالسنتناج واالتصال
. والتعاون والتنافس الفاضلة واحلياة والقبح، واجلمال واخلطأ، والصواب والشر، اخلري عن

 هلا املتعلم ا مير خربة لوك املنهج يف متالمحة متماسكة مترابطة توجد هذه احملتوى وجوانب
 واجلانب املعريف اجلانب أو واملعتقدات، والقيم واملهارات، العمليات املعارف،: اجلوانب هذه

   ٣٩.للمنهج التخطيط عند االعتبار يف هذا نأخذ أن وينبغي. الوجداين واحلانب املهاري،
 ويعترب األمهية،و الصدق مثل أساسيا، بعضها يعترب املعايري من جمموعة هويلر يقترح

 واملنفعة، اهتماماته، ومراعاة املتعلم، احتياجات تلبية مثل ومدعما مكمال اآلخر البعض
 .املعايري هذه بعض عن يلي فيما دثوحت ،االجتماعية احلقائق مع والتوافق للتعلم، والقابلية

  

                                                           
٣٩

 ١٢٩:  ص. سابق مرجع. عميرة بسوني إبراھيم  



   احملتوى الختيار األساسية املعايري -۱

 validity الصدق) ۱

  .كثرية معان له احملتوى صدق    
  حتقيقها، يرجى اليت األهداف وبني احملتوى بني الوثيقة العالقة يعين ناحية من فهو

  ٤٠. حيققها أن قصد النتائج حيقق كان إذا احملتوى يعترب املعىن وذا
 مدى أي فإىل العلمي، بالصدق يتعلق له، آخر وجه أو احملتوى، لصدق آخر معىن

 بسرعة تتقادم جيعلها املعرفة، يف السريع التغري أن ذلك اصرة،املع العلمية املعرفة يعكس
 تنظم اليت والنظريات املفاهيم على ينطبق كما احلقائق، على هذا ينطبق الزمن، عليها ويعفي

 ويف إليها، التوصل يف تستخدم اليت الفكرية األساليب على وكذلك وتفسرها، احلقائق هذه
 فكرية وأساليب ونظريات ومفاهيم حقائق حملها تحلل مكاا هذه ختلى املناسب الوقت
 املعارف من احملتوى تنقية إىل مستمرة حاجة وهناك املعاصرة، للمعرفة مالئمة وأكثر أحدث

  . علميا ثدااألح واألساليب للمعرفة اال لتفسح الزمن عليها عفى اليت واألساليب
 البحث روح احملتوى كشفي أن طابا، هيلدا إليه تشري احملتوى لصدق أخر ومعىن

  .صادقا متثيال تركيبه وميثل و إليه، ينتمي الذي املعريف اال يف وطرائقه
 significanse الداللة) ۲

 بالنسبة أساسيا كان إذا وما املعريف، للمجال بالنسبة أمهيته احملتوى بداللة ويقصد
 تطبيقات له مفاهيم و معلومات من يضمه ما فهل احملتوى، له يوضع الذي املعرفة مليدان
 تنظيم على يساعد هل مشكالته، من الكثري حل يف يساعد هل اال؟ هذا يف واسعة

 أو باجلديد التنبؤ يف واملفاهيم املعلومات هذه تساعد وهل تفسرها؟ على ويساعد حقائقه،
  عنه؟ الكشف

 وله أساسيا، يكون ما بقدر املختار، احملتوى مكونات يف الصفات هذه من تتوفر ما يقدر
 وتعلمها املعرفة من مزيد إىل التوصل يف وأمهية داللة أكثر ويكون واسعة، تطبيقية قدرة

 .وتطبيقها وتكاملها وربطها

 

  

                                                           
٤٠

 ١٤٥:  ص. سابق مرجع. عميرة بسوني ابراھيم  



   املكملة املعايري -۲

 عند إليها يرجع مدعمة مساعدة، هلا، مكملة فهي األساسية، املعايري بعد تراعي وهي
  .األساسية املعايري مجيعا هافي توفرت متكافئة بديالت بني االختيار

  : اهتماماته و املتعلم احتياجات تلبية) ۱
 وقد أفضل كان وخرباته واهتماماته املتعلم باحتياجات مرتبطا احملتوى كان فكلما

 وتترك املقرر يف العامة املبادئ أو األساسيات حتدد أو االختيارية، املواد طريق عن هذا حيقق
  . واهتمامام املتعلمني احتياجات إطار يف لتختار صيلوالتفا والتطبيقات األمثلة

  : utility املنفعة) ۲
 حاضرا مشكالته حل يف للمتعلم فائدة أكثر هو ما املعريف، اال أو املدة من فنختار

 االعداد يتطلب املهن فبعض املهنية، التربية يف مهمة تطبيقات املعيار هذا ويوجد. ومستقبال
 أو مواد دراسة املهن هلذه تعد اليت باملعاهد االلتحاق يتطلب قذ بل معينة، دراسات هلا

  .معينة معلومات
  االجتماعي الواقع مع والتوافق املالئمة) ۳

 و فيه يعيش الذي العامل لدارس النافع، السليم التوجيه على ساعدت املعرفة فبعض
 دراسة فإن العامة، افاألهد نفس حتقق الذرة ودراسة الطحالب دراسة كانت فإذا به، حييط

 على أكثر تساعد أن ميكن حيث املعيار، هلذا حتقيقا أكثر تكون قد العامة، التربية يف الذرة،
 أكثر الوبائي الكبدي االلتهاب أو البلهارسيا دراسة تكون قد وباملثل املعاصر، العامل فهم

  .دزاألي مرض دراسة من لواقعنا مالئمة
 learnability للتعلم القابلية) ٤

 والقابلية. معه تفاعلهم وتسهيل التالميذ، قدرات ليناسب احملتوى تكييف ا ويعين
   ٤١. املادة جتريد ومستوى صعوبة ومستوى وقدراته، املتعلم عمر مراعاة عىنت للتعلم

  ٤٢: أخرى بلغات للناطقني العربية منهج حمتوى الختيار اآلتية املعايري اشتقاق وميكن -۳

 العربية باللغة االتصال حواجز ختطي على الطالب يساعد ما حملتوىا يف يكون أن) ۱
 مل ما اللغة نم يألف حىت معه متدرجا اللغوي، التصحيح عملية يف به مترفقا الفصحي

                                                           
٤١

 ١٤٨-١٤٧:  ص سابق، مرجع. عميرة بسوني إبرھيم  

٤٢
 ٦٧:  ص. السبق المرجع. طعيمة أحمد رشدي  



 اللغوي الرصيد على نتعرف أن بالطبع هذا ويتطلب. كالمه به جير مل أو أذنه عليه تتعود
 .نبدأ كيف متاما نعرف حىت ةاملدرس إىل الطالب به يقدم الذي العريب

 ينتجها أن فقط وليس اللغة يبدع أن على الطالب يساعد ما احملتوى يف يكون أن) ۲
. اللغة من الطفل رصيد يثري ما الفرص على يوفر أن احملتوى على إن. آلية كاستجابة

 .هلا الفعال االستعمال من ميكنه وما

 يف اجلمال مواطن وإدراك العربية، صخبصائ الطالب يعرف ما احملتوى يف يكون أن) ۳
 .العربية بتعليم باالعتزاز هعند اإلحساس وتنمية أساليبها

  : حملتوىا اختيار طرق -٤

 أكثر يلي وفيما. ملنهج ا اختيار عند اتباعها املنهج لواضع ميكن أساليب عدة هناك
  : خرىأ بلغات للناطقني العربية اللغة مادة حمتوى اختيار يف شيوعا األساليب

 اإلجنليزية مثل الثانية اللغات تعليم مبناهج يسترشد أن للمعلم ميكن:  األخرى املناهج) ۱
 احملتوى ينتقي يستطيع املناهج هذه ضوء ويف. Foreign أجنبية لغة أو Second ثانية كلغة

) ةاإلجنليزي و العربية( اللغتني طبيعة بني التفاوت االعتبار يف األخذ مع منهجه يف اللغوي
 .الربامج وظروف

 تعليم يف متخصصني أكانوا سواء اخلرباء بآراء يسترشد أن للمعلم ميكن: اخلبري رأي) ۲
 من أم تربويني، أم لغويني، كانوا أم معلمني، كانوا أم أخرى، بلغات للناطقني العربية
 اليت للخربات تصورا يقدم أن للمعلم ميكن احلالة هذه ويف. بامليدان وثيقة صلة له كانت
  . إياها تعليمهم يريد اليت املوضوعات أو ا، الطالب تزويد يريد

 ما وتعرف الدارسني خصائص حول ميدانية دراسة إجراء بذلك ويقصد:  املسح) ۳
 املستوى يف الشائعة اللغوية األخطاء حول دراسة جنري كأن. لغوي حمتوى من يناسبهم
. عالجها أو األخطاء هذه تاليف على كيبالترا أو النحو موضوعات خنتار مث اإلبتدائي

 مث. العربية الثقافة حول واهتمامام القراءة، يف الطالب ميول حول دراسة حنري وكأن
 دوافع ندرس وكأن. املناسبة املوضوعات الختيار أساسا الدراسة هذه نتيجة نتخذ

 اللغة بني لعالقةا ندرس وكأن. العربية اللغة تعلم يف مشكالم أو اجتاهام أو الطالب
 .اللغوي التقابل دراسات منهج ذلك يف متبعني الدارسني ولغات العربية



 كأن. بالعربية لإلتصال فيها لباالط حيتاج اليت املواقف حتليل بذلك يقصد و:  التحليل) ٤
 الوظيفية املواقف ندرس أو بالعربية الكتابة املواقف أو الشفهي احلديث مواقف ندرس
 يف). Arabic For Special Purposes خاصة ألغراض العربية( التخصصية امجللرب املناسبة

      . العمل حتليل أو املهمة بتحليل يشبه مبا الباحث أو املعلم يقوم الدراسات هذه مثل

  احملتوى تنظيم -٥

 من قدر أكرب لتحقيق الظروف أحسن توفر بطريقة ترتيبه احملتوى بتنطيم يقصد
  : مها املنهج حمتوى لتنظيم تصورين اخلرباء حويطر. املنهج أهداف

 مراعاة أي ذاا، املادة ضوء يف مرتبا احملتوى تنظيم بذلك ويقصد:  املنطقي التنظيم) ۱
 ففي. لذلك الطالب ةقابلي مدى عن النظر بصرف واملفاهيم للمعلومات املنطقي الترتيب

 وينتهي)  الفعلية أو اإلمسية جلملةا( البسيطة النحوية باملوضوعات املنهج يبدأ مثال النحو
 مبادئ تراعي التنطيم هذا ويف...). العمل يف التنازع غال،تاالش( املعقدة باملوضوعات

 احلديث، إىل القدمي من الصعب، إىل االسهل من املعقد، إىل البسيط من التدرج
 ...وهكذا

 الطالب، حاجات ضوء يف احملتوى تقدمي بذلك ويقصد:  السيكولوجي التنظيم) ۲
 املنطقي بالترتيب التنظيم هذا يلتزم وال. وحدها املادة طبيعة يف وليس. اخلاصة وظروفهم

 حسب وذلك مثال...واإلضافة والتعجب االستفهام بتعلم الطالب يبدأ فقد. للمادة
  .   أوال اإلمسية أو الفعلية اجلملة بتقدمي التزام دون ا ميرون اليت اللغوية املواقف

  :  يلي كما احملتوى لتنظيم املعايري اأم -٦

 حمتوى تنظيم يف التفكري عند بشأا، القرار اختاذ ينبغي رئيسية معايري عدة توجد
:  هي املعايري هذه املنهج، حمتوى واختيار األهداف، يف التفكري عند جنب إىل جنبا املنهج،
  .والتتابع واالستمرارية واملتكامل النطق أو اال

 scope النطق أو اال )۱

 املدرسة منهج يضمن فهل املنهج، سيشمله وما نعلم، مباذا يتعلق الذي املعيار وهو
 هي ما فيها، يضمن فماذا معينة، مادة عن احلديث كان وإذا ؟ أجنبية لغة مثال االبتدائية
  احملتوى؟ تضمن اليت الرئيسة األفكار

 

  



 integration التكامل )۲

 ملساعدة احملتوى أجزاء أو املناهج خربات بني األفقية قةالعال يف يبحث الذي وهو
  .   احلياة مشكالت مع بفعالية تعامله سلوكه توجه توحدا أكثر نظرة بناء على املتعلم

 continuity االستمرارية )۳

 يف مهما الطاقة مفهوم كان فإذا املنهج، يف الرئيسية للمفاهيم الرأسي التكرار هي
 فمن مهما، السليم اهلجاء كان وإذا العلوم، منهج يف ومرات مرات لهتناو فينبغي العلوم

  .  الزمن امتداد على مهاراته وتنمية عليه، والتأكيد به، االهتمام الطبيعي
  Sequence التتابع )٤

 باالستمرارية، التتابع يرتبط و الزمن، امتداد على احملتوى به يعرض الذي الترتيب هو
 فنفس االستمرارية، إليه تذهب مما أبعد إىل يذهب التتابع كنول بينهما، تداخل فهناك

 أو فهمه، يف منوه حيدث فال ومرات، مرات احملتوى بنفس يعاجل أن ميكن العنصر أو املفهوم
  .به املرتبطة االجتاهات أو املهارات

 احملتوى ويتجاوز له، سابق عنصر فوق ينبين أن ينبغي عنصر كل أن فيعىن التتابع أما
 يعىن ولكنه والتكرار، االعادة جمرد اليعىن فالتتابع والعمق، االتساع حيث من به عوجل يالذ

  . املعاجلة من أعلى مستويات
  : من بكل تتعلق أسئلة ارتث التتابع حتديد يف النظر عند و
 .التتابع هذا على رتكزت اليت املبادئ  -  أ

 الترتيب ذا وملاذا ماذا، يتبع ماذا - ب

  للمتعلمني احملتوى من معني جزء فيه دميق وقت أنسب - ج
   احملتوى تنظيم يف الرأسي البعد معا يشكالن والتتابع واالستمرارية

 

  الطريقة مفهوم -ج

 من عمل من معينا هدفا ا ليحقق الفرد يرمسها اليت اخلطة هي:  العام مبعناها الطريقة
 يف والتاجر زراعته يف لزارعوا صناعته يف الصانع كطريقة وقت، أقصر و جهد بأقل األعمال

  .لعمله هأدائ يف انسان كل طريقة و ته،جتار



 من اهلدف ا ليحقق املدرس يرمسها اليت اخلطة:  التربية يف بالطريقة واملقصود
  ٤٣.التالميذ جانب ومن جانبه من جهد وبأقل وقت أقصر يف التعليمية العملية

 املتعلمني إىل املعلومات إليصال لوسائ تعتربها التدريس طرق إىل الشائعة والنظرة
 من للمعلومات نقل عملية التعليم أن هو النظرة عليها تقوم الذي واألساس. املعلم بتوسط
 على التعليم تقصر أا النظرة هذه على ويؤخذ .املتعلم عقل إىل املعلم عقل من او الكتب

 املعلم وجتعل حاليا، موجود هو فيما البشرية املعرفة وجتمد األخرى، أهدافه دون املعلومات
 من بينهم عما النظر بصرف املتعلمني بني وتسوي املعلومات، استقبال إال له عمل ال سلبيا
  .واالهتمامات القدرات يف فروق

 حييط الذي اخلارجي اال لتنظيم وسائل التدريس طرق إىل احلديثة النظرةأن  يبد
 املعرفة يشمل الذي الواسع معناه السلوك من افهمن إذا سلوكه، من ويغري ينشط كي باملتعلم

 نتيجة حيدث التعليم أن هو النظرية هذه عليه تقوم الذي واألساس. واألداء والوجدان
 حبيث الظروف هذه يئة هو املعلم دور وأن اخلارجية، والظروف املتعلم بني للتفاعل

   ٤٤.معها ويتفاعل املتعلم هلا يستجيب
 وقت، أقصر ويف جهد بأقل الدراسية املواد ألهداف يذالتالم حتقيق:  فائدا

 مل أحدمها ضعفت فإذا واحدة، لعملة وجهان ومها متالزمان، الدراسية واملادة فالطريقة
 يستطيع ال السيارة ئداق كمثل الطريقة فمثل املطلوبة، الصورة على العملية من اهلدف يتحقق

 كمثل املادة ومثل مهارة، ذا يكن مل ذاإ – التجهيز تامة تكن مهما – سيارته يقود أن
. خمتلة أو ناقصة أجهزا كانت إذا – ماهرا يكن مهما – قيادا قائدها اليستطيع السيارة،

 هي اليت – السيارة تكون أن بد وال ماهرا، – الطريقة هو الذي – القائد يكون أن بد فال
  .سليمة – املادة

  : الطريقة اختيار أسس -۱

 ما منها خيتار أن اللغة ملعلم يستلزم حيث الكثرة من الثانية اللغات تعليم طرق إن
 طرق من مثل طريقة مثة ليس أنه هي هنا الذهن يف نستقر أن ينبغي اليت واحلقيقة. يناسبه
 والطريقة. الدارسني كل ويف اتمعات كل ويف الظروف كل مع تتناسب اللغات تعليم

                                                           
٤٣

 ٩١: ص.سابق مرجع.السمان علي محمود  

٤٤
 ٢٠-١٩:  ص. ھـ١٤١٤-١٩٩٣. اللبنانية المصرية الدار .والتطبيق النظرية بين العربية ةاللغ تعليم. شحاتة حسن  



 اللغة بتعليم اخلاصة الظروف يف املرجو اهلدف حتقيق على تساعد اليت هي رأينا، يف املناسبة
  . هناك مناسبا يكون ال قد هنا مناسبا يكون قد فما. الثانية

  : هي العوامل من جمموعة املناسبة التدريس طريقة اختيار يف حيكمنا أن وجب هنا من
 .ثانية كلغة العربية اللغة فيه تدرس الذي اتمع -

 .ثانية كلغة عربيةال اللغة تدريس أهداف -

 .خصائصهم الدارسني، مستوى -

 .للدارسني القومية اللغة -

 .اللغة تعليم امكانيات -

 . اخل..عامية تعليمها، املراد اللغةةالعربية مستوى -

  : الطريقة اختيار معايري -۲

 يف ينبغي يريامع منه تشتق أن ميكن الثانية اللغة تعليم لعملية جيدا تصورا جونسون قدم
  :  هي املعايري هذه. الثانية اللغة تدريس طريقة ياراخت ضوئها

 جتعل معىن ذات سياقات يف اجلديدة اللغوية الوحدات كافة تتقدم أن أي:  السياقية) ١
 .الدارس حياة يف قيمة ذا تعلمها

 بني االتصال أشكال من شكل ألقصى الفرصة الطريقة يئ أن أي:  االجتماعية) ٢
 .املتعلمني

 وأن جيد، لغوي حمتوى يف تعلمه سبق الذي اللغوي احملتوى يوظف أن أي : الربجمة) ٣
 . يفسره سياق ويف بسابقه متصال اجلديد احملتوى هذا يقدم

. يستفيد أن كفرد طالب، لكل يسمح بشكل اجلديد اللغوي احملتوى تقدمي أي:  الفردية) ٤
 .اجلماعية تيار أمام الفرد حق فيها يضيع ال اليت هي اجليدة الطريقة إن

 . اللغة تعلم يف ااكاحم ميكن جيدة مناذج توفري أي:  النمذجة) ٥

 .اجلديد اللغوي احملتوى عرض ليباأس تعدد أي:  التنوع) ٦

 التعليمية واملواد واملعلم املتعلم من كل فيها يتفاعل اليت هي اجليدة الطريقة إن:  التفاعل) ٧
 اليت هي اجليدة والطريقة الدراسة، حجرة يف املتوفرة واإلمكانيات الظروف إطار يف

 .االهتمام مركز املتعلم جتعل



 اجلديد اللغوي للمحتوى الفعلية للممارسة الفرصة متعلم لكل تعطي أن أي:  املمارسة) ٨
 حدود تتعدى اليت تلك هي اللغات تعلم أشكال أفضل إن وضبط، إشراف حتت

 .ممارستها و اللغة تنمية إىل وحفظها املعلومات استيعاب

 وتنمية عنده، االستجابة درجات أقصى إظهار من للمتعلم ميكن أي:  الذايت التوجيه) ٩
 الفصل جدران بني جيري الذي اللغوي النشاط نأ ذلك. الذايت التوجيه على قدرته

 . الفصل خارج فيه الدارس يتحرك الذي اللغوي النشاط من صغري جزء إنه حمدود،

  : يثةاحلد الطريقة أنواع -۳

  الترمجة و النحو طريقة) ۱

 عصر إىل وتعود الثانية، اللغات تعليم طرق أقدم الطريقة هذه تعترب:  الطريقة نشأة -  أ
 الكثري اإلنساين للتراث الالتينية و اليونانية اللغتان نقلت حيث االوربية، البالد يف النهضة
 أهلها أشعر مما وربية،األ البالد خمتلف بني العالقات تزايد عن فضال الغريب، للعامل

 تلك يف واتبعت. تعليمها و تعلمها على اإلقبال فاشتد. اللغتني هاتني تعلم إىل باحلاجة
 كان ولقد. الوسطى العصور يف الثانية اللغات تدريس يف شائعة كانت اليت األساليب

 مهارات تعليم إىل القواعد هذه من واالنطالق قواعدها شرح هو تدريسها يف املدخل
 نظر حيث. ذاته يف غاية النحو تدريس صار مث. والترمجة بالقراءة، اخلاصة األخرى للغةا

 هذه استخدام شاع ولقد. التفكري طريقة و العقل ملكات لتنمية وسيلة أنه على إليه
 ٤٥.القرن هذا يف الثالثينات من ابتداء الطريقة

 العربية تعليم يف والترمجة النحو طريقة مالمح أهم نوجز أن املمكن من : الطريقة مالمح - ب
 :  يلي فيما ثانية كلغة

 من بالعربية الناطقني غري متكني هو ثانية كلغة العربية تعليم من الرئيسي اهلدف إن -
 . نصوصها فهم و كتابتها قراءة و العربية الثقافة مبصادر االتصال

 .ملمارستها أساسي شرط العربية اللغة بقواعد االملام إن -

 لغته من الترمجة على التدريب خالل من بالعربية الكتابة على الطالب ديساع أن ينسغي -
 .العربية اللغة إىل األوىل

                                                           
٤٥

 ٣٩٦:  ص. السابق المرجع أثحابه، و خاطر رشدي محمود  



 يف تقدم كلما. فيها ثروته ناءغوإ العربية اللغة مفردات من كبري بعدد بالطال تزويد يتم -
 .ثانية كلغة العربية تعليم برنامج

 العربية تعليم أهداف من اسيأس هدف به واالستماع املكتوب العريب األدب تذوق إن -
 .أخرى إىل لغة من الترمجة هي الوحيدة والوسيلة

 خصائص يتعرف أن جيب بل العربية بالقواعد الطالب يلم أن على يقتصر ال األمر إن -
 .للدارس األوىل اللغة خاصة اللغات من غريها إىل باملقارنة العربية اللغة

 ميكنه الذي بالشكل العقلية الطالب قدرات تنمية ثانية، كلغة العربية تعليم يتوخاه مما إن -
    .املتعددة مبشكالا املختلفة التعلم مواقف مواجهة من

 The Reading Methode القراءة طريقة) ۲

  النشـأة -  أ

 االجنليزي التربوي إىل نسبة ،West Methode  ويست بطريقة الطريقة هذه عرفت
 موادها اعتمدت الىت القراءة، ىف بكتبه رفع الذى ،Michael West  ويست مايكل املعروف

 اللغة تعليم ىف الكتب هذه استعمال وشاع شيوعا، ثركاأل املفردات قوائم على ونصوصها
 من وغريها االوسط الشرق ىف أخرى ودول. العربية والدول اهلند ىف أجنبية لغةك اإلجنلريية

 مصر ىف وخباصة العربية البالد ىف الطريقة هذه العمل واستمر. أنذاك الربيطانية املستعمرات
  .العشرين القرن من اخلمسينات أوائل حىت

 اللغة تفتيش عميد منصب الربيطاىن التربوي  Johnsonجونسون توىل وعندما
 اإلجنليزية اللغة معلمي من وكثري هو الحظ الثانية العاملية احلرب إبان مصر ىف اإلجنليزية

 وموضوعات كلمات حتوى األ العريب املتعلم بتناس ال ويست مايكل كتب أن. انذاك
 اللغوية، والعناصر املواد ترتيب ىف تتبعها الىت الطريقة سالمة وألجل .العربية البيئة عن غريبة
 وبقيت االساسية، للقراءة ويست كتب على تعديالت بإدخال ومعاونوه جونسون فبدأ

   ٤٦.جونسون طريقة باسم ةاملعدل اجلديدة الكتب ومسيت هي، كما املساعدة الكتب

                                                           
٤٦

 ٧٨: ص. ٢٠٠٢. أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس طرائق .العصيلى ابراهيم بن العزيز عبد  



 تنبيه ىف الطريقة هذه صادفته الذى بالنجاح نعترف أن ويست ملايكل االنصاف ومن
 العاملية الكتب بعض يقرأ أن استطاع التالميذ من جيل خلق ويف القراءة، ألمهية األذهان

  ٤٧. سهلة بسيطة بطريقة االجنليزية باللغة

   واملالمح األهداف -ب

 بني تلفخت قد األهداف هذه لكن. أهداف اللغة بتعليم علقتت الىت الطرق لكل
  :هي الطريقة هذه هدافأ ومن واتمع، الفرد وبني ربونامل

 دقيقا فهما املقروء فهم على القدرة - ۱

 لتنمية منطلقا بوصفها منها، االستفادة على الطالب وتدريب الصامتة، بالقراءة االهتمام - ۲
 .أخرى إىل مهارة من التدريب أثر  انتقال مبدأ نم انطالقا األخرى، املهارات

 السهولة حيث من ومتدرجة مقننة بأساليب للمتعلمني وتقدميها باملفردات، االهتمام - ۳
  .والشيوع والصعوبة

 اللغة، ألصوات السليم بالنطق االهتمام وعدم اللغة، من الشفهى باجلانب االهتمام قلة - ٤
 .الكتابة على التدريب قلة مع

 حاالت ىف إال إليها اللجوء عدم بل والنحوية، الصرفية القواعد شرح من التقليل - ٥
  .الضرورة

  
  اخلطوات -ج

 هذه يرتب أن وميكن. املقروؤ النص يعد أن لألستاذ فالبد اخلطوات، ذهه إجراء قبل
  :  يلى ما اخلطوات

 وصورها ءاألشيا مناذج( معناها يوضح مبا مصحوبة واجلمل الكلمات املعلم يقرأ - ۱
 الكلمات هذه معىن فهموا قد الطالب أن من املعلم ويتأكد... )  الوجه حركات
 .حية اتصال مواقف ىف يستخدموا وبدأوا واجلمل

                                                           
٤٧

 ٤٥:  ص.  ١٩٨١. لبنان مكتبة:  بريوت.  التطبيق و النظرية بني:  وتعليمها احلية اللغات تعلم .العريب ايد عبد صالح  



. أخرى مرة واجلمل الكلمات امامهم ويقرأ الكتاب، فتح الدارسني من املعلم يطلب - ۲
 .بدقة يسمعونه ما ترديد منهم ويطلب

 ثالثة، أو قسمني إىل الصف املعلم يقسم مث واجلمل، الكلمات هذه امجاعي الطالب يردد - ۳
 أن عشوائيا املختارين الدارسني بعض من يطلب مث يردد أن قسم كل من ويطلب
 .وراءه يرددوا

 مبسطة نصوص عرض يتم والتراكيب، املفردات من رصيد الطالب عند يتكون عندما - ٤
 الصامتة القراءة من لالنتهاء املناسب الوقت ويعطون. صامتة قراءة يقرأوا مث. عليهم
 .التوقف اىل دفعهم دون

 منهم يطلب الصامتة القراءة من انتهوا قد عام بشكل الطالب بأن املعلم يشعر أن بعد - ٥
 .أمامهم مفتوحا الكتاب وترك إليه االلتفات

 .يؤخرغريهم هذا ألن إضافيا، وقتا املتأخرون يعطى أن ينبغى ال - ٦

 بأس وال. ذاكرم خنترب ال ألننا...الطالب أمام مفتوح والكتاب النص فهم أسئلة تلقى - ۷
 .االجابة على للعثور للتص الطالب عودة من

 ىف حنن أين نعرف حىت، النص ىف االجابات فيه ترد الذى بالترتيب سئلةأ تلقى أن ينبغى - ۸
 رةخمتص إجابات يتطلب الذي النوع من أسئلة تكون أن جيب. وقت أي

 مفهوم تأكيد أو. معينة فكرة على للحصول أخرى مرة بداية للنص االستاذ يعود وقد - ۹
 ...النص ىف ظهرت الىت واالجتاهات املواقف سبابأ على لتعرفا أو. معني

 .غريه تكليف جيب املطروح السؤال عن إجابة الطالب لدى يكن إذامل - ۱·

 الطالب على نشق أن دون عبارته وذكر. النص من اإلجابات استقاء تشجيع جيب -۱۱
  .عنده من جديدة بصياغة بتكليفه

 قد الطالب عند االنتباه مدى أن املعلم يشعر عندما األسئلة طرح يتوقف أن ينبغى -۱۲
  .دقيقة ٢٥ ،٢٠: بني ما هو سئلةاأل لطرح املناسب الوقت ومتوسط. ضعف

 الىت األفكار يسترجعون حبيث ،)صامتة( كاملة قراءة ذلك بعد النص الطالب يقرأ -۱۳
 وكما النص ىف به وردت الذى ترتيبها ىف اإلجابات على ويطلقون األسئلة تثري كانت
 .املؤلف كتبه



 ضوء ىف اتعديله أو ا، األخذ ىف احلق للمعلم مقترحة، خطوات جمرد فهذه وبعد،
  ٤٨.مسويدر الذين الطالب ظروف

   The Audio Lingual Methode  الشفهية السمعية الطريقة -۳

  الطريقة نشأة -أ

 يف تتلخص وعلمية سياسية عوامل إىل الشفهية السمعية الطريقة نشأة أسباب ترجع
  :آتية نقاط

 العاملية احلرب وضعت أن بعد الدول وأفراد الشعوب بني املباشر لالتصال املاسة احلاجة - ۱
 .االتصال وسائل يف امللحوظ التطور عن فضال أوزارها الثانية

 .احلاجة هذه تلبية يف والترمجة القواعد طريقة وخباصة السابقة الطرائق ضعف ظهور - ۲

 النظريتني بني جيمع الذي امليالدي العشرين القرن منتصف يف النفسي اللغة علم تطور - ۳
 .السلوكية احلسية والنظرية الوصفية البنية النظرية مها

 األمريكيني واللغويني النفس علماء بعض وقيام  )anthropology( اإلنسان دراسة تطور - ٤
 .املكتوبة غري األمريكية اهلندية اللغة بدراسة

  .التعليمية التقنيات تطور - ٥
 جذور أن يرينا التدقيق أن إال ةيأمريك طريقة هي الطريقة هذه أن قولنا من وبالرغم

 املوسوم كتابه كتب الذي" Harold palmer"  اإلجنلزي العامل فكرة إىل تعود الطريقة هذه
 هو بأمريكا حدث ما أن نقول أن بإمكاننا لذلك".The oral Method in language teaching"با

  .والتوسيع التطوير دور دوره كان وإمنا ابتدائيا اختراعا ليس

  واألهداف املالمح -ب

 هي اللغة بأن القائلة السلوكية البنيوية النظرية من الشفهية السمعية الطريقة تنطلق - ۱
. االتصال ألجل ومعناها وظيفتها يف اللغة أهل عليها اتفق اليت الصوتية الرموز جمموعة
  .ثانوي مظهر فهي الكتابة أما األصل هو فالكالم
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 القواعد قررته ما حسب يكون أن جيب ما وليس فعال اللغة أهل استعمله ما هي اللغة - ۲
 وصفية بطريقة تدرس أن بد ال اللغة أن من البنيويون قاله ما تتبع النظرة وهذه. اللغوية

 .معيارية ال

 والفن التراث أشكال جمرد ليست الثقافة أن ترى اليت األنثروبولوجيني نظرة الطريقة تتبع - ۳
 تدريس عن يتجزأ ال جزء الثقافة فتدريس هذا وعلى. احلياة أسلوب هي بل واألدب

  .اللغة
 يف بد ال املدرسي الكتاب مؤلف أو لطريقةا هذه يتبىن الذي الدراسية املناهج واضع - ٤

 يف العناصر من ذلك إىل وما واجلمل واملفردات والتراكيب األساليب خيتار أن من عملهم
 هو ما...و وتراكيب بأساليب فيبدأ. الصعوبة ودرجة الشيوع قاعدة على الدراسية املواد
  .الصعوبة بدرجة يتعلق فيما احلال وهكذا. شيوعا أقل هو ما إىل ينزل مث شيوعا أكثر

 .بيئتهم من األطفال اكتسبها اليت السلوكية العادات من جمموعة هي اللغة - ٥

  اإلجراءات -ج

 اللغة يف درجتهم تفاوت إعتبار على الطالب بني ختتلف الطريقة هلذه اإلجراءات
 جلية الطريقة هذه لتكون الدرس حجرة يف حيدث ما ملعرفة أمنوذجا هنا ونعرض. اهلدف

  .لعيانل

. الدرس مضمون لبيان الالزمة والصور املدرسي الكتاب حيمل الصف املدرس دخل - ۱
 . الصف أمام اجلدار على الصور هذه املدرس علق

 معناها بيان يف بالصور مستعينا تدرس سوف اليت املفردات املدرس قدم - ۲

  .يقلدون لدارسونوا احلوار املدرس قرأ مث الكتاب، يف النص أو احلوار الدارسون فتح - ۳
 كالم األوىل اموعة تقلد بأن وأمر احلوار قرأ مث جمموعتني إىل الفصل املدرس قسم - ٤

  .احلوار يف الثاين الرجل كالم الثانية واموعة احلوار يف األول الرجل
 من جزءا تقرأ أن اموعات من كال وأمر جمموعات عدة إىل الفصل املدرس قسم - ٥

  .كله احلوار انتهى أن إىل احلوار بقية التالية موعةا فتكمل احلوار
 جلي واضح بصوت الفصل أمام احلوار يقرأ بأن الدارسني من واحد كل املدرس أمر - ٦

  يراقبه واملدرس
  .األمناط تدريبات وهو الطريقة هذه يف األنشطة بأهم املدرس قام - ۷



  )role play( واراألد بلعبة للقيام الدارسني املدرس قاد ذلك بعد مث - ۸
  .الدرس مبادة تتعلق اليت املنزلية بالواجبات الدارسني املدرس كلف األخري ويف - ۹
   The Direct Methode  املباشرة الطريقة -٤

  النشأة -أ

 طريقة من التذمر نتيجة نشأت وتعليمها وتعلمها اللغة ىلإ الطبعية النظرة أنّ
 بدأ النظرة هذه أنّ وذكرنا الفلسفية، نطقيةامل املبادئ على القائمة والترمجة القواعد
 وأوائل عشر التاسع القرن أواخر ففي. امليالدي عشر التاسع القرن أوائل يف تطبيقها

  ٤٩. النفس وعلم اللغة علم يف العلمية الدراسات تطورت العشرين، القرن

 بيعية،الط الطريقة مزايا من لالستفادة جادة حماوالت بدأت املبادئ، هلذه تطبيقاً
 وعلم اللغة علم يف والبحوث الدراسات اليه توصلت ما على بناء وتقنينها وتنظيمها

 القرن وبداية عشر التاسع القرن اية يف املباشرة الطريقة ظهور النتيجة فكانت النفس،
 اللغات تعليم جيعل بأن تنادي ۱۸٥٠ سنة منذ كثرية دعوات ظهرت ولقد. العشرين
   ٥٠.فعاال مشوقا حيا األجنبية

 الكلمة بني مباشرة عالقة وجود تفترض ألا املباشرة، الطريقة  هذه مسيت وقد
  .تدخلها أو األم اللغة وساطة اىل غريحاجة من والفكرة، العبارة أوبني والشيئ

  ومالحمها الطريقة أهداف -ب

 طبعي بشكل الناس، مع ا االتصال هو الطريقة، هلذه وفقا الثانية، اللغة تعلم من اهلدف - ۱
  .عفوي

 اللجوء دون ممكن، وقت أقصر يف ا التفكري اىل اهلدف اللغة تعلم يقود ان على احلرص - ۲
  .وإليها األم اللغة من الترمجة اىل

  . منها املكتوبة اجلوانب وتأخري اللغة، من الشفهية باجلوانب كثرياَ اإلهتمام - ۳
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 يف مرتبة اهلدف اللغة ملتعلم تقدم أن ينبغي األربع اللغوية املهارات فإنّ ذلك، على بناء - ٤
  حبيث األصلية، لغتهم اكتسام يف األطفال لدى مراحلها لترتيب مشاة زمانية مراحل

  .متأخرة مرحلة يف فالكتابة القراءة مث الكالم، يليه كافية، فترة املسموع بفهم تبدأ
 اللغة تكتسب مثلما مباشرة طبعية يقةبطر تعلمها ميكن الثانية اللغة بأن ااجلازم االعتقاد - ٥

  .األم
 يؤكدون إذ ، Learning Method تعلم طريقة بوصفها إليها الطريقة هذه أصحاب ينظر - ٦

  .بنفسه اجلديدة اخلربات الكتساب املتعلم مشاركة ضرورة على
 يف مية،اليو حياجاته واملرتبطة الطالب، حميط يف الشائعة واجلمل املفردات بتعليم االهتمام - ۷

: يقول الذي باملبدأ أخذا العامة، احلياة اىل ذلك بعد االنطالق مث املنزل يف مث املدرسة
here and now.  

 واكتساب األصوات نطق على الدارس قدرة بتنمية الطريقة هذه اهتمام فإن أخريا
   ٥١.والترمجة النحو طريقة ا تم أخرى جبوانب اهتمامها يفوق الكالم مهارات

  

 جراءاتإ -ج

 اللغة يف قطعوها اليت واملراحل املتعلمني مستوى حسب الطريقة ذه التدريس خيتلف
 خطوة فيه التتقدم ومتدرج، منظم بشكل املادة تقدمي هو واحد أمر يف تتفق أا بيد اهلدف،

 إىل املعلم يدخل مثال، الشفهية املرحلة ففي. مكتوبة أم شفهية كانتأ خطوة،سواء على
 وعن اليوم درس عن يسأهلم مث. اهلدف باللغة وحيييهم الطالب على ويسلم ،الصف غرفة
 ومجل وعبارات معروفة، كلمات مستعملني أيضا، اهلدف باللغة عليه فريدون أهدافه، بعض
 أحيانا ويقوم  جييبون، وهم الطالب على األسئلة طرح يف املعلم يستمر. بسيطة قصرية

 زميلك جبوار اجلس سلطان، يا الباب أغلق: حنو م،هل التطبيقية األوامر بعض بإصدار
  .وهكذا...ناقب

 فهما الطالب ويفهمها والعبارات، الكلمات تدريس من املعلم ينتهي أن بعد
 اليت الطريقة مع تنفق جيدة قراءة املقرر الكتاب من النص واأيقر أن منهم يطلب حقيقياً،

 وهم مجلة، مجلة بنفسه النص املعلم رأيق ما وعادة. والعبارات املفردات هذه ا تعلما
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 عىمرا صحيحة، سليمة قراءة ةبعد النص الطالب يقرأ مث. زمريا وأ مجاعياً خلفه يرددون
  .وقف و غيموتن نرب من السليم، النطق فيها

 والطالب ، النص حول تدور اليت األسئلة من عددا املعلم يطرح احلصة اية ويف
 املعلم يقوم عبارات، وأ كلمات فهم يف صعوبات ترد عندماو اهلدف، باللغة عنها جييبون

 على او امللحوظات كراسة يف ذلك يدونون والطالب السبورة عىب الشرح وكتابة بشرحها
 الكلمات على حتتوي الطالب، يرددها بأناشيد الدرس خيتم ورمبا. املقرر الكتاب حواشي

 ملادة وفهمهم مبشاركتهم مغتبطني فرحني القاعة يغادرون مث تعلمها، املراد والعبارات
  ٥٢.الدرس

  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة -٥

  النشأة -  أ

 اجلسد حركة استجابة الطريقة باستخدم االجنبية اللغات تدريس ىف التعلم طريقة
 عند .االم اللغة اكتساب ىف وايسرها االساليب اكثر من االطفال لدى لفظية املثريات حتمل

 و تنفيد على املتعلم قدرة عند الثانية اللغة اكتساب ىف النجا باملران وثيوودر باملر هارولد
 اساس شرط هي الطريقة وتلك. الثانية اللغة وأ ةاالجنبي اللغة تعليم ىف املعلم وامرأ إطاعة

 كثريا الخيالف ألثانية اللغة مفه ىف البالغني عند التعلم الطريقة وأما, الثانية اللغة  الكتساب
   ٥٣.الطفل عند التعلم ةطريق عن

  ومالحمها الطريقة أهداف -ب

 اإلستجابة طريقة إىل يستند الذي الثانية اللغة تعليم يف هناك أهداف ومالمح كثرية
  :منها, سديةاجل

 الطفل به يكتسب الذي باألسلوب الثانية اللغة يتعلم ان ميكن البالغ بأن االعتقاد كان - ۱
  .االم لغته
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  .للبالغني اللغة تعليم يف اللفظية لألوامر اجلسدية تجابةاالس على االعتماد - ۲

  .والقراءة الكالم أثرامن وابلغ علمالت يف أسرع حلركةبا الفهم ربط بان االعتقاد - ۳

 نأو, اإلنتاج مهارات االستيعاب مهارات تسبق حبيث اللغوية املهارات بني التام الفصل - ٤
  .املقروء فهم على املسموع فهم يقدم

 املتحدثة اللغة أن يرى من برأي أخذاً, اللغة تعليم يف االستيعاب أمهية على تأكيدال - ٥
Spoken Language احلديث لغة تسبق أن ينبغيLanguage      .Speaking  

  اإلجراءات -ج

 األنشطة من جمموعة أا غريها من االستجابةاجلسدية طريقة يعين الطريقة ذههل املميز
 األنشطة وهذه, التعلم من األوىل املراحل يف الفصل داخل تؤدي يتال املتشاة واحلركات

  :مراحل أو أقسام ثالثة إىل تنقسم

  .االستماع على التدريب مرحلة - ۱
  :فيها الدرس تسري اليت طواتاخل كانت التدريب مرحلة يف

 وايتخلق أن منهم ويطلب اهلدف بااللغة الطالب على فيسلم الصف إىل يدخل املعلم: أوالً
  .صامتون وهم ذلك فيفعلون حوله

 .بدقة ويقلدوا بأوامره املقرونة جسمه حركة إىل ينظروا أن منهم يطلب: ثانيا

 ويطلب, يتحرك أن دون من لنفسه يوجهها كان اليت رواملأل مشاة أوامر هلم يوجه :ثالثا
 .قةبد بسرعة األوامر هلذه االستجابة منهم

 رادفةتم كلمات إليها يضيف مث الباب إىل يمشأ مثل, وىلاأل اجلمل بتوسيع يقوم :رابع
 .الطالب يعرفها

  االنتاج مرحلة - ۲
 اليت واالستجابة االستماع على التدريب من دقائق عشر ورمر بعد املرحلة هذه وتبدأ

  :التايل النحو على وجهاأل كانت املرحلة هذه ويف, الدرس على فهمهم يف الطالب على تزيد



 فيتحرك, له اجيبوويست اهلدف للغةبا األوامر بعض يوجهوا أن طالبه من ماملعل يطلب: أوال
  .وىلاأل املرحلة يف يفعلون كانو مثلما

 .معينة ساليبوأ مقترحات يقدموا أن منهم املعلم يطلب مث: ثانيا

 حريق كاشعال فجأة خيتلفه مأزق وأ مشكلة يف الطالب بوضع املرحلة ههذ املعلم خيتم: ثالثا
 هلذه جسدية استجابات يتبعها مث, بسرعة اخرج, الباب افتح: مثل, الفصل يف ومهي

  .احلال يف وامراأل

  والكتابة القراءة مرحلة - ۳
 الطالب حوافز إلثارة حصص األول, مناذج ربعةأ أشر أعطى املرحلة هذه يف أما
 رسالد مراجعة الثاين, التوضيحية األمثلة بعض مع حصة كل يف الدرس خبطوات وتعريفهم

 يف أيضا وكذلك وقصرية جديدة وعبارة الكلمات حتوي اليت األوامر بعض وإعطاء األول
  ٥٤.وموسعة جديدة وعباراته كلماته فجميع الرابع والدرس, الثالث درس

 

 The Silent Way الصامتة الطريقة -٦

  النشأة -أ

 طريقة وهي ان،ألو يف الكلمات Word in Colors:  املعروفة التعليمية بسلسلته اشتهر كما
 ونشرها املواد هذه غاتينو مجع وقد. معينة بألوان لألصوات فيها يرمز القراءة مبادئ لتعليم

  ٥٥.Educational Solution تدعى نيويورك، يف بنفسه يديرها مؤسسة خالل من

 ملعلم ينبغي بأنه القائل املبدأ على العتمادها الصامتة، بالطريقة الطريقة هذه مسيت
 وال ويستمع االنتباه ويلفت املواقف حيضر ولكنه الوقت، معظم صامتا يكون أن اللغة

   ٥٦.للضرورة الإ يتحدث
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  ومالحمها الطريقة أهداف -ب

 خارج اللغات لتعليم موجهة أا أي األجنبية، اللغات لتعليم خمصصة الطريقة هذه - ۱
 األمريكية، تحدةامل الواليات يف واإلسبانية والفرنسية كاألملانية األصلية، مواطنها

 ال حينما. بريطانيا يف والسواحلية والفارسية والعربية الصني، يف والفرنسية واإلجنليزية
 هنا ومن الفصل، جدران خارج اهلدف اللغة املتعلمني الستعمال الكافية الفرص تتاح

  .األجنبية اللغات لتعليم الصامتة بالطريقة تسميتها جاءت
 املبتدئ املستوى يف الشفهية السمعية املرحلة بناء إىل موجهة الطريقة هذه أنشطة معظم - ۲

 .حمدود بشكل والكتابة القراءة مهاريت يف منها االستفادة وميكن اللغة، تعلم من

 طالقة من قريبة اهلدف اللغة يف عامة طالقة الطالب إكساب إىل الطريقة هذه دف - ۳
 اللغة، أهل نطق من يقترب ليمانطقاس األصوات بنطق خاصة وطالقة ا، الناطقني
 عن واختالفها األصوات تنوع إىل تنبيههم خالل من ذلك على املتعلمني وتدريب
 .بالنحو سليمة معرفة لبناء متهيدا املعلم، صوت يف املتمثل األمنوذجي الصوت

 :علمالت من األوىل املراحل يف التالية املطالب هذه طريقتهم حتقق أن وأتباعه غاتينو يتوقع - ٤

 وأحداثه وبلده املتعلم حياة حول تدور أسئلة عن وسهولة بيسر الصحيحة اإلجابة -أ
  .اليومية

 .مفهومة جيدة بلكنة التحدث - ب

 .كتابيا أو شفهيا والصور املناظر وصف على القدرة -ج

 .باللغة الناطقني ثقافة حول تدور عامة أسئلة عن اإلجابة -د

 .والكتابة والقرأة والصرف لنحووا اهلجاء يف املناسب األداء -ه

 هذه يف عليها املنصوص الوسائل خالل من واستعماالا اللغة مفردات تقدمي -و
 .واحلركات واألوامر والرسوم واأللوان العصي وهي عليها، اخلروج وعدم الطريقة

 استعمالة مع الوقت، معظم صامتا يبقى أن املعلم على أن الطريقة هذه عنوان من يتضح - ٥
 املتعلم يستوعب أن على اإلمكان، قدر للكالم فرصا وإعطائهم احلديث، لبدء املتعلمني



 حديثا ينتجه أن قبل العملية، واملمارسة احلسية التجربة خالل من ذهنيا، اللغوي العنصر
  .مكتوبا نصا أو مسموعا

 من ذلك وحنو أنظر، ضع، أعط، خذ،: مثل االستعمال، الشائعة بالكلمات االهتمام - ٦
 الوسائل باستخدام الدرس حجرة يف طبعيا استعماال استعماهلا ميكن اليت الكلمات
 املوصولة، واألمساء اإلشارة، وأمساء كالضمائر،: الوظيفية الكلمات وكذلك احملدودة،

 .اجلر وحروف والظروف،

 الكالم، على الفهم يقدم حيث ووظائفها، وعناصرها اللغة مهارات تقدمي يف التدرج - ۷
 ما على االستعمال شائع النطق سهل هو ما والتراكيب والعبارات الكلمات من يقدمو

  .احلديث وسرعة اللغوية، الصحة يف التدرج يراعى كما سواه،
 

  اإلحيائية الطريقة -۷

  التعريف -أ

 George) لوزانوف جورجي النفسي الطبيب طورها طريقة هي اإلحيائية الطريقة

lozanov)  التوصيات من جمموعة من الطريقة هذه تتكون). الشرقية أوربا( بلغاريا من وهو 
 املنظمة بالدراسة يهتم علم" بأن لوزانوف وصفه الذي اإلحياء علم من املشتقة التعليمية
  ٥٧. مستمر بشكل البشر هلا يستجيب اليت" كليهما أو والالشعورية الالعقالنية للتأثريات

 اخلاصة والطريقة واألثاث، الديكور، استخدام هو الطريقة هذه مسات أبرز إن
 أثناء املعلم يتبعه الذي السلطوي والسلوك املوسيقي واستعمال الدراسة، غرفة لترتيب

  .التدريس

 كالكتاب مباشر بشكل مساندة مواد من اإلحيائية الطريقة يف التعليمية املواد وتتألف
 البيئة ألن. املوسيقيو الصف أثاث تشمل مباشر غري بشكل ومساندة التسجيل، وأشرطة
  .   الطريقة هذه يف رئيسيا دورا تلعب التعليمية

  األهداف -ب
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 إىل الطالب يوجه ال" اإلحيائية الطريقة برنامج أن لوزانوف يذكر اللغة، نظرية ناحية من - ۱
 .اتصالية ممارسات إىل ولكن الكالم عادة واكتساب املفردات استظهار

 . احملادثة يف متقدمة مقدرة وبسرعة، الطالب، إعطاء إىل اإلحيائية الطريقة دف - ۲
 واحللول الفهم ولكنه االستظهار ليس اإلحيائية بالطريقة للتدريس الرئيسي اهلدف و - ۳

 .للمشكالت االبداعية
 الطريقة هلذه األساسية املكونات -ج

 املدخل وتؤسس تقيم واإلحياء اإلحياء نزع خالهلا من يعمل رئيسية مكونات ستة
 :يلي فيما نذكرها االحتياطات، إىل املوصل

   (Authority) السلطة - ۱
 يف قدرة هلم أن كل الطالب نفوس يف النفس ثقة غرس يف وكفاءة قدرة للمعلم أن بد ال

   ٥٨).األجنبية( اهلدف باللغة االتصال

 وحتضر تتيح النفس ثقة بأن الطريقة هلذه املتحمس وهو  (١٧٩٠ ,Stevick) ستيفك قال
  . اهلدف باللغة االتصال يف الشجاعة منها اآلثار وقمة الطالب، نفوس يف طمئناناإل

   (Infantilization) الطفالنية - ۲
 والطالب املدرس بني عالقة إىل تؤدي لكي اإلحيائية الطريقة يف السلطة تستخدم    
 الطفل ردو خالل من اإلحيائية، الطريقة يف الدارس جند لذلك. والطفل الوالدين بني كاليت
 ألا الرياضية والتدريبات األغاين، و واأللعاب، األدوار، متثيل يف يشترك به، يقوم الذي

 ا يتميز اليت التلقن وسرعة والتلقائية بالنفس الثقة استعادة على البالغ الدارس تعني"
  ٥٩".األطفال

   (Dual comunication) املضاعفة التدابري - ۳
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 فيها جيري اليت البيئة من أيضا يتعلم ولكنه فقط املباشر التدريس من الدارس يتعلم ال
  .سلوكه يف والغضب الكراهة مالمح املدرس واليظهر التدريس،

 املوسيقية، واخلليفة الدراسة، لغرفة البهيج الديكور تعترب اإلحيائية الطريقة أن جند لذلك
 .نفسها لتعليميةا املادة صيغة أمهية مثل التدريس يف مهمة أشياء الكراسي وأشكال

  (Intonation) التنغيم - ٤
 والثاين اخلفي، بالتنغيم أوهلا خمتلفات، تنغيمات بثالثة التعليمية مادة املدرس لقىي
  .معىن ذات العاطفية باإلثارة جهر بصوت حىت العادي املعتدل بالتنغيم

  (Rhythm) اإليقاع - ٥
 املناسب والشعور الكلمات نيب ملدة الطالب يقف باإليقاع، حيضر القراءة درس وهو

  .اإلحيائية الطريقة  هذه تطبيق يف عظيما دورا تلحي Yoga واليوغا. الداخلي التنفس بإيقاع

  (Pseudo-passive) السلبية  شبه احلالة - ٦
 يف بالتركيز املصحوب االسترخاء حالة يف الطالب يكون أن بد ال املكونة، هذه يف
 الذاكرة قوة تأيت احلالة هذه يف أن (١٩٧٧ ,Racle) راكيل قالف. ۱۸ عصر يف املوسيقي استماع
  .الرائعة

  اإلجراءات - د
 ساعات، أربع مدته الذي اإلحيائية بالطريقة اللغة درس أن بنكروفت تذكر

 :خمتلفة أجزاء ثالثة إىل يقسم

  الشفهية املراجعة بقسم األول اجلزء - ۱
 عشر واإلثين املعلم قبل من للنقاش اعدةق املاضي يف الطالب تعلمها اليت املادة تؤخذ  - أ

 .الدرس يف املوجودين طالبا
 وجيري خاصا تصميما صممت اليت كراسيهم يف دائرة شكل على اجلميع جيلس -  ب

 .ندوة على النقاش
 (micro-studies) الصغرية بالدراسات يسمى ما على اجللسة هذه تشتمل - ج

  .(macro-studies) الكبرية والدراسات



 .حمددة وأجوبة أسئلة وعلى النحوية القواعد هو الصغرية الدراسات يف يزالترك -د
  . األدوار متثيل هو الكبرية الدراسات يف والتركيز - هـ

  .وتناقش اجلديدة املادة تقدمي الدرس من الثاين اجلزء و - ۲
 .للطالب األصلية باللغة وترمجته جديد حوار مطالعة - أ

 .واملفردات ويةالنح القواعد يف نقاط أي واملناقشة -  ب
  الطالب أسئلة تكون ذلك ومع اهلدف، اللغة باستعمال عادة يتم القسم هذا ويف  -  ج

 .اللحظة تلك يف ا التعامل على قادر بأنه الطالب يشعر لغة بأي وتعليقام
 شيئ أا على اجلديدة الدراسية املادة مع التعامل خربة إىل ينظرون بالالط جعل -د

  .هلم مشوق
  .اإلحيائية الطريقة صميم هو العنصر وهذا املوسيقية، أو الروحية اجللسة هو الثالث اجلزء - ۳

 ىلإ املعلم ويستمع دقيقتني، أو قيقةد ملدة الكالم عن اجلميع ميتنع اجللسة بداية يف -أ
 .التسجيل آلة من املنبعثة املوسيقي

 تتالءم نفسية حالة أو جو يف يدخل أن إىل املويسقية القطع من عدد إىل املعلم ظل - ب
 . املوسيقي مع

 .املوسيقية بالعبارات يتناسق لكي صوته ينظم و اجلديد النص قراءة يف املعلم يبدأ - ج
 ترمجة درس لكل يوجد حيث كتبهم يف النص مبتابعة األثناء تلك يف الطالب يقوم -د

 .األصلية بلغتهم
 املتسم الصمت من دقائق عدة املوسيقية اجللسة من والثاين األول اجلزء بني يوجد - ه

 .بالوقار
 من دقائق عدة أيضا هناك يكون املوسيقية اجللسة من الثاين اجلزء بداية قبل - و

 يبدأ أن قبل أخرى مرة املوسيقية العبارات بعض إىل الطالب ويستمع الصمت،
 .النص قراءة يف املعلم

 .النص يقرأ وهو املعلم إىل يستمعون وهم كتبهم الطالب يغلق - ي
 .صمت يف الدراسة غرفة الطالب يغادر الدرس اية يف  - ز

 
 
  



  الوسيلة مفهوم -د

  التعريف -۱

 أو audiovisual equipmment التالية باملصطلحات إليها فيشار التعليمية األجهزة
hardware .ا ويقصد التعليمية الوسائل عبارة تذكر ما وكثريا يقصد. معا واألجهزة املواد 

 االتصال جمال يف املدرس يستخدمها اليت التعليمية واملواقف األجهزة وادامل التعليمية بالوسائل
 أحد شرح أو غامض مفهوم لتفسري أو فكرة لتوضيح خاص ونظام بطريقة التعليمي

    ٦٠. حمددة سلوكية ألهداف التلميذ حتقيق بغرض املوضوعات

 التعلم و التعليم جماالت يف الوسائل أمهية -۲

 يف تتم اليت والتعلم التعليم عمليات مجيع يف رئيسي بدور ميةالتعلي الوسائل تقوم
 كاملدارس formal education الرمسي أو النظامي بالتعليم املعروفة التعليمية املؤسسات

 فيها ويباشر املؤسسات، هذه حارج حتدث اليت التعلم عمليات يف أو واجلامعات واملعاهد
 رمسي الغري بالتعليم وتسمى املعرفة من ستزادةاال ويف منه وبرغبة مسؤولية على التعلم

informal education .  

 مبا والتعلم ليمالتع عملية حتسني يف التعليمية الوسائل تلعبه الدورالذي نلخص أن ميكن
  : يلي

 يف جوهريا دورا تلعب التعليمية الوسائل أن واألحباث الدراسات أوضحت:  التعليم إثراء -أ
 اجلغرافية احلدود وختطي املفاهيم بناء وتيسري املتعلم خربات عوتوسي التعليم إثراء

 و مثرية بأساليب التعليمية الوسائل تعرض متنوعة اتصال وسائل باستخدام والطبيعية
 .جذابة و مشوقة

 من أكرب بدرجة اقتصادية التعليم عملية جعل بذلك ويقصد:  التعليم اقتصادية حتقيق - ب
 حتقيق هو التعليمية للوسائل الرئيس فاهلدف. تكلفته ىلإ التعلم نسبة زيادة خالل

 و اجلهد و الوقت يف التكلفة من قدر بأقل فعال مبحتوى للقياس قابلة تعلم أهداف
 . املصادر
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 .للتعلم حاجته وإشباع التلميذ اهتمام استثارة على املساعدة - ج

 .للتعلم استعدادا أكثر جيعله مما التلميذ خربة زيادة على املساعدة -د

 .التعلم عملية يف املتعلم حواس مجيع اشتراك على املساعدة -ه

     ٦١. اخلربة اكتساب يف اإلجيابية التلميذ مشاركة زيادة على املساعدة -و

  : التعليمية الوسائل ختيارال املعايري بعض -۳

 ساباكت أو املعلومات كتقدمي منها، حتقيقه إىل نسعى الذي الغرض مع الوسيلة توافق -أ
 . اجتاهاته تعديل أو املهارات لبعض التلميذ

 عن متكاملة صورة واعطائها للواقع ومطابقتها الوسيلة تقدمها اليت املعلومات صدق - ب
 .املوضوع

 .الدراسة مبوضوع الوسيلة حمتويات صلة مدى - ج

 رباتباخل تتصل اليت السابقة وخربام ذكائهم ومستوى التالميذ العمار الوسيلة مناسبة -د
 اليت املوضوع وعناصر املستعملة اللغة حيث من وذلك الوسائل هذه يئوها اليت اجلديدة
 .العرض وطريقة تعرضه

 أو واضح غري التصوير أو مقطعا الفيلم يكون فال جيدة، حالة يف الوسيلة تكون أن
 .مشوش الصويت التسجيل أو ممزقة اخلريطة

 واحلصول اعدادها يف التلميد أو املدرس يصرفه ذيال املال او اجلهد الوسيلة تساوي أن -ه
 . عليها

 ومجع واملالحظة التأمل على التلميذ قدرة زيادة إىل التعليمية الوسائل تؤدي أن -و
 .  العلمي والتفكري املعلومات

 .جمتمع لكل والتكنولوجيا العلمي التطور مع الوسائل تتناسب أن -ز
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  : التعليمية الوسيلة أنواع من -٤

 – واخلرائط الرسومات - التعليمية الصور -الكتب:  مرسومة أو مطبوعة وادم - أ
 .الرموز – البطاقات – الشفافيات – التعليمية اللوحات

 .اسطوانات و صوتية أشرطة – ثابتة أفالم:  ثابتة بصرية مسعية مواد -  ب

 وما احلاسوب أقراص – الفيديو أشرطة – متحركة أفالم:  متحركة بصرية مسعية املواد - ج
 .ذلك أشبه

  التقومي مفهوم -هـ

 يتم اليت اإلجراءات جمموع" هو التقومي لعملية شامال نعتربه الذي التعريف إن
 بأسلوب البيانات هذه ودراسة بظاهرة أو مبشروع أو بفرد خاصة بيانات مجع بواسطتها

    ٦٢.معينة قرارات اختاذ أجل من سلفا حمدودة أهداف حتقيق مدى من للتأكد علمي

  التقومي معايري -١

 العربية تعليم جمال يف اجليد التقومي معايري نشتق أن لنا ميكن السابق التعريف ءضو يف
  : يلي ما املعايري هذه أهم من. أخرى بلغات للناطقني

 يعتمد أن ينبغي العربية اللغة مادة يف الطالب تقومي:  املنهج بأهداف التقومي ارتباط ) أ
 من أو اخلاصة أو العامة األهداف حيث من سواء ا،ملناهجه موضوعي حتليل على

 .الفرعية أو الرئيسية املوضوعات حيث

 من مبجموعة الطالب تزويد يستهدف العربية اللغة تعليم:  التقومي عملية مشولية  ) ب
 املتكامل الشامل النمو حتقيق ذلك فوق يستهدف إمنا و فقط، األدبية أو اللغوية احلقائق
 .مهاريا و نياووجدا عقليا للطالب

 .وتتابعها وتلزمها التعليمية العملية تسبق عملية التقومي:  التقومي استمرارية ) ت
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 إن. والطالب املعلم شخصية احترام أساس على يقوم اجليد التقومي:  التقومي إنسانية ) ث
 كثرية قضايا يف الطالب رأي يأخذ أن وينبفغي. التعليمية العملية يف شريك منهما كال

 .املعلم وكذلك وميبالتق خاصة

 يف العلمي األسلوب خبطوات يلتزم الذي هو اجليد التقومي عملية إن:  التقومي عملية ) ج
 أهداف حتديد عند سواء العلمية، باألسس فيه املعلم يلتزم الذي وهو. املشكالت حل

 الشروط من وهناك. حتليلها أو البيانات مجع أو تطبيقها، أو األدوات، اعداد أو التقومي
 عن احلديث عند نتناوله سوف ما التقومي أدوات يف تتوفر أن ينبغي اليت علميةال

 .اهللا شاء إن اللغوية االختبارات

 والوقت اجلهد اقتصاد على يساعد الذي هو أيضا اجليد التقومي:  التقومي اقتصادية ) ح
 يف طويال وقتا يستغرق التقومي من أسلوبا املعلم يستعمل أن احلكمة من ليس واملال
 يستثمر الذي ذلك هو اجليد التقومي إن بياناا، حتليل يف أو تطبيقها أو أدواته إعداد
 .املنشود اهلدف حتقق مادامت إمكانيات من لديه ما فيه املعلم

  اللغة اختبارات -۲

 : اجليد االختبار مواصفات ) أ

 يتميز نأ جيب والفنية، اللغوية الثغرات من وخال جيد بأنه االختبار يوصف لكي
  :  اللغة علماء من االختبارات خرباء حددها صفات بعدة

 مبثابة يكون أن به قصد ما إذا االختبار يف التذبذب عدم بالثبات يقصد:  الثبات ) أ(
 .املقياس

 من وضع الذي الشيئ يقيس مدى أي إىل يعين االختبار صدق إن:  الصدق ) ب(
 عالقة ذا ىاحملتو يكون أن جيب لالختبار، عالية صدق درجة ولتوفري. أجله

 . قياسه يراد الذي بالشيئ

 اإلمكانات حدود يف أي عمليا، االختبار يكون أن بد ال:  التطبيق سهولة ) ت(
 .والتفسري والتصحيح التطبيق، بسهولة يتميزو املتاح، والزمن املادية



 بني التمييز على القدرة فيه تكمن أن اجليد االختبار صفات من:  التمييز ) ث(
 بني مستويات و والضعيف املتفوق من إما األداء، ثحي من الدارسني خمتلف
 .وهؤالء هؤالء

 قياسه يف موضوعيا يكون أن اجليد االختبار صفات أهم من:  املوضوعية ) ج(
 .لقياسها أعد اليت النواحي

  العربية االختبار صياغة يف اخلطوات -ب

  : يلي ما يراعي أن باملعلم حيسن االختبار، اعداد عند

 : االختبار اعداد ) أ

 الدراسة منهج هو املستخدم املنهج كان إذا. املدرسي والكتاب املنهج حنو البحث -
 الالزمة، الكفاءة:  هي نالحظها أن بد ال اليت فاألمور الكفاءة، أساس على ٢٠٠٤

 .املعدة األوقات تقسيم و والنتائج، املدروسة، املوضوعات التحصيل، املشريات،

  ٦٣االختبار هدف حتديد من بد ال -

 ٦٤االختبار حملتوى واضح تصور -

 : املختربة املادة اختيار) ب

 االختبار سيتناوهلا اليت باملوضوعات عام ختطيط -

 ٦٥االختبار ونوع الشكل تعيني -

 فيه األسئلة عدد تعيني -

 االختبار عناصر من عنصر كل ثقل -

 االختبارات من لسواه بالنسبة االختبار وزن سلفا املعلم حيدد -
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 احملدد االختبار دف سؤال كل يتقيد أن جيب -

  االختبار بداية يف السهلة األسئلة توضع -

 احملدد االختبار وزن إىل بالنسبة له الكايف الوقت لإلختبار يعطى -

 بل االختبار، يف األسئلة عدد و األوقات تقرير يف خاص نظام هناك ليس بالطبع، -
 التعليم لجما يف احلدة غريزته حسب على يفترضهما أن على يقدر املبتكر املدرس

 .. واالختبار

  األسئلة لكل الدرجة تثبيت -

 .املختربة األسئلة وزن على دائما تستند االختبار يف الدرجة وإن -

 الطالب على توزع اليت األسئلة ورقة على الدرجة هذه تظهر أن األفضل ومن -

 املخطط االختبار على التجربة - أ

  التقومي و الدعاء -  ب

  : اهلدف حيث من االختبار أنواع -ج

 بني ويفرق يتنبأ أن فيه يفترض مقياس عن عبارة وهو:  اللغوي االستعداد اختبار ) أ
 أو يقل الذين وأولئك األجنبية، اللغة لتعلم االستعداد لديهم الذين الدارسني أولئك
 اللغة لدارس احملتمل األداء لقياس يصمم اختبار إذن فهو. االستعداد هذا لديهم ينعدم

 .تعلمها يف حىت يشرع أن قبل األجنبية

 كل اجلدد الدارسني توزيع دف يصمم التصنيفي ختباراال إن:  التصنيف اختبار  ) ب
 دورة يف االبدء له تسىن حىت تناسبه اليت اموعات من جمموعة يف مستواه حسب

 . اللغة

 أو تطول قد فترة خالل الدارس درسه ما لقياس يصمم هو و:  التحصيل اختبار ) ت
 بأكملها، دراسية دورة يف درسه ما لقياس أو أقل، أو عاما تكون فقد تقصر،



 يف اآلخرين بزمالئه مقارنة الدارس إليها توصل الذي املستوى اكتشاف به ويقصد
 .نفسه املستوى

 معرفة على والدارس املدرس كل مساعدة دف يصمم وهو:  التشخيص اختبار ) ث
 دورة يف بعينها عناصر تعلم يف تقدمه ومدى الدارس لدى والقوة الضعف نقاط
 . اللغة

 اللغوية، املقدرة قياس اختبارات أحيانا تسمى وهذه:  اللغوية الكفاية اختبارات ) ج
 من النوع وهذا السابقة، املتراكمة خرباته ضوء يف الفرد استطاعة مدى ملعرفة

 يعين ألنه اللغة لتعليم معني دراسي برنامج أو مقرر أي على حمتواه يعتمد ال االختبارا
 .   مستقبال منه يطلب ما إىل بالنظر حاليا الدارس عند ما بقياس أوال

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  الفصل الثالث

  

  منھجية البحث                  

  البحث مـتصمي – ١

  البحث ميدان -٢

  ادرھاـومص اتـالبيان -٣

  اتـالبيان جمع اليبـأس -٤

 اتـالبيان صحة فحص -٥

  اتـالبيان لـتحلي -٦
  

 ♣ لغة العربية في مراكز اللغة بالمعاھد ا"س مية بمادورامنھج تعليم ال ♣

  )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

  

  

  

  

  

  

  
  



  الثالث الفصل

  البحث يةمنهج

 البحث تصميم - ۱

 أو التصميم يعينهوو. التقوميي التحليلي الوصفي البحث هو البحث هذا نوع إن
 من واالستفادة النتيجة لتحقيق ةاملنظم البيانات وحبث مجع يفالتحليلية  التقوميية اخلطوات

  ٦٦.التربوية العملية
 معيار باستخدام البيانات مجع أساس على التربوية العملية من واالستفادة النتيجةإن 

 واإلدارة، والتعليم، واملناهج، الربامج، على شتملت التربوية والعملية. نسيب بوصف شيئ
 الفصل، داخل يف إما جتري التربوية والعملية. كذل وغري التربوي واالنتاج املنظمة، وهيكل

 جوانب كل أو اجلوانب بعض إما التربوية، أطراف من بطرف تتعلق وعما املدرسة، أو
  .التربية

 مبادورا اللغة مراكزبعض  يف العربية اللغة تعليم مناهج تقومي على البحث هذا ويقوم
ويقصد . منها لكل وصفها بعد وميوالتق الوسيلة ،الطريقة ،احملتوى األهداف، خالل من

بالوصف يف هذا البحث هو الوصف عن نبذة تـارخيية من مراكز اللغة الثالثة باملعاهد 
مث يليها . اإلسالمية يف مادورا، وكذلك الوصف عن عناصر املنهج يف تعليم اللغة العربية فيها

مي اخلارجي حول آثار التعليم التقومي، إما التقومي الداخلي حول البنية وعناصر املنهج، والتقو
 .  يف كل املراكز، واألخري هو التحليل من نتيجة التقومي الداخلي واخلارجي

  البحث ميدان -۲

 كل يف املوجودة مبادورا اللغة مراكز يه البحث هذا ميادين أن الباحثة قررت
 راكزامل وهذه ا،مبادور اللغة مراكز ثالثة يف الباحثة قررتو. املؤسسة أو اإلسالمية املعاهد
 اتمع يعرفها ولقد العربيةاللغة  تعليم خالل من املعاهد نوعية دعم يف كبرية آثار هلا الثالثة
  : هي الثالثة اللغة مراكز و اجلذابة، خصوصياا كل على مبادورا
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من ( مادورا سومنب برندوا اإلسالمية املعلمني بتربية" األمني" معهد يف اللغة مركز:  أوال
  )ع املعهد العصرينو

من نوع املعهد ( مادورا ميكاساناب اريأن ويبان" العلوم دار" معهد يف اللغة مركز:  ثانيا
  )العصري السلفي

من نوع املعهد ( مادورا ميكاساناب باتا-باتا" العلوم منبع" معهد يف اللغة مركز:  ثالثا
  )السلفي

  مصادرها و البيانات -۳

 العلم تطور حسب على تطوريو متغري ثابت، غري يءش ةالتربوي واألنشطة الربامج إن
 التحليل إىل حيتاج التربوية، االحتياجات تلك وتطور التغيري وملعرفة اتمع، احتياجات ريتغو

  ٦٧.والتطور التغيري لكذب مالئمة التربوية الربامج تكميل ليكون والتقومي،

 من البيانات لباحثةا أخذت ،واضحا البحث هذا يف والتقومي التحليل وليكون
 كل يف الدراسية والوثائق .واملقابلة املالحظة بوسيلة )Human Resource( اإلنسانية املصادر
 يف اللغوية املنشورات من اللغوية وانتاجات العربية اللغة تعليم مناهج عن مبادورا اللغة مراكز

   .املعاهد كل

 أو ةذاألسات كبار من إما لغةال مراكز كل من املدبرون همف البيانات مصادر أما و
 .املعاهد كل يف نياملثالي الطالب بعض و املعهد، رؤساء من و  الطالب،

  البيانات مجع أساليب -٤

  : هي و أساليب ثالثة الباحثة اختذت البحث، هذا يف البيانات جلمع و

   املقابلة:  أوال

 شفوية وبيانات علوماتم جبمع الباحثة خالله من تقوم شفويا استبيانا املقابلة تعترب
 جابةاإل يكتب الذي هو املفحوص أن يف يتمثل واالستبيان املقابلة بني والفرق املفحوص، من

ويعتمد  ٦٨.املقابلة يف املفحوص إجابات بنفسه الباحث يكتب بينما االستبيان، أسئلة على
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وعلى إخالص  )املستوجب(صدق البيانات اتمعة عن طريق املقابلة  على كفاءة من جيرا 
وتعترب املقابلة عملية تفاعل وتعامل مع الطبيعي أن يتسرب يف . املستجيب وحسن دافعيته

  . بياناا نوع من التحيز، ولكن ميكن أن حتول مهارة الباحث دون ذلك

وتتسم املقابلة مبميزات عديدة نسبة للتفاعل الودي الذي ينشأ بني الباحث 
د مقابلة املستجيبني أن يشجعهم باستمرار على التداعي واملستوجب إذ يستطيع الباحث عن

احلر الطليق مما ميكنه من احلصول بطريق غري مباشر على معلومات هامة حيث تساعده 
    ٦٩.نربات الصوت وتغري مالمح الوجه يف التوصل إىل املواقف احلقيقية

ق لذلك ميكن وتتميز املقابلة على غريها من تقنيات مجع البيانات باملباشرة والعم
احلصول عن طريقها على بيانات أكثر دقة إذ يستطيع الباحث شرح ما غمض من أسئلته 

  .  للمستجيب خصوصا إذا كان أميا أو طفال

  : قسمني من تتكون األسئلة طبيعة حيث من املقابلة و

. اإلجابة وحمددة دقيق وبشكل سلفا موضوعه أسئلة على وحتتوي:  املقننة املقابلة - أ
 من واحدا خيتار أن منه ويطلب والطريقة الترتيب بنفس مفحوص كل ىلإ توجه

 طبيعة حيث من املقيد االستبيان املقابلة من النوع هذا ويشبه احملددة، اإلجابات
. عليها احلصول يتم اليت للبيانات االحصائي التحليل وسهولة احملددة اإلجابة

 إىل الوصول دف اليت ميةالعل الدراسات يف املقابالت من النوع هذا يستخدم
 .العلمية التعميمات من نوع

 تتيح اليت واحلرية باملرونة املقابلة من النوع هذا ويتصف:  املقننة غري املقابلة -  ب
 و. املفتوح باالستبيان أشبه وهي تلقائية، بصورة نفسه عن التعبري للمفحوص

 التعديل ءبإجرا يقوم الباحث فإن هلا، التخطيط سبق اسئلة يستخدم عندما
 مستويات و املواقف طبيعة مع تتناسب حبيث بعد فيما عليها ااملناسب

     ٧٠.املفحوصني
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 مركز يف املدبرون) ب. املؤسسات أو اهداملع رؤساء) أ :مع جتري البحث هذا يف واملقابلة
  .املعاهد كل يف املثاليون الطالب عضب) د. العربية اللغة مدرسي وبعض) ج. اللغة

 العربية اللغة تعليم جمنه بتنظيم املتعلقة البيانات معجل أو ملعرفة ملقابلةا هذه ودف
 كل يف التقوميو ،املستخدمة الوسيلةو والطريقة احملتوىو األهداف خالل اللغة مراكز كل يف

  .مبادورا اللغة مراكز

  املالحظة:  ثانيا

 البيانات، مجيع لوسائ من هامة وسيلة Direct Observation املباشرة املالحظة تعترب
 للباحثة ميكن معلومات وهناك. التقوميي الوصفي البحث يف أساسيا إسهاما تسهم ألا ذلك

. والنماذج املادية باألشياء متعلقا األمر يكون عندما وذلك املباشر، بالفحص عليها صلحت أن
ع البحوث، فهي تستخدم يف كافة أنوا. تعترب املالحظة أوسع وسائل مجع املادة انتشارا ٧١

  :وتتميز املالحظة عن غريها من األدوات يف أا

 .تفيد يف دراسة سلوك األفراد واجلماعات كما حيدث يف احلياة العادية -

تستعمل يف مجع معلومات ال نستطيع احلصول عليها باألداوات األخرى وخباصة إذا  -
 .رفض املفحوص اإلجابة عن أسئلة البحث

 .ات  سواء كانت استطالعية أو وصفية أو جتريبيةتستخدم يف مجيع أنواع الدراس -

  :ومن تقسيمات خمتلفة للمالحظة هي

 مالحظة بسيطة ومالحظة منظمة -

 مالحظة مشاركة ومالحظة غري مشاركة -

 مالحظة مباشرة ومالحظة غري مباشرة -

واملالحظة يف هذا البحث من نوع مالحظة منظمة بالنسبة إىل استعداد البحث، يستخدم 
يف الدراسات الوصفية، ويستعان يف املالحظة املنظمة بعدد من اإلجراءات  هذا النوع

والوسائل اليت تعني على الوصول إىل أكرب قدر ممكن من الدقة العلمية مثل أدوات القياس 
 مراكز يف املالحظةب الباحثة وستقوم. الدقيقة وآالت التصوير والتسجيل الصويت وغريها
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 مناهجإدارة  حول املالحظة وجتري. البحث ميدان يف ذكرت كما مبادورا الثالثة اللغة
  .الثالثة اللغة مراكز كل يف العربية اللغة تعليم

ومن خالل املشاركة يف املالحظة، فإن الباحثة تقوم على املالحظة غري املشاركة، 
ليت وهي املالحظة اليت تقوم فيها الباحثة بدور املراقبة من حني آلخر لألفراد أي اجلماعة ا

  .ينوي دراستها دون حاجة أن ينخرط يف حياة هذه اجلماعة
وبالنسبة إىل املباشرة وغري املباشرة يف املالحظة من هذا البحث، فإن الباحثة تأخذ 
النوعني معا، تتم املالحظة املباشرة من خالل االتصال املباشر باألفراد أو الظواهر اليت تنوي 

ري املباشرة فتتم عندما تقوم مبراجعة السجالت والتقارير اليت أما املالحظة غ. الباحثة مراقبتها
  .  ميكن أن تعطي انطباعا عن اجلماعة اليت تنوي مالحظتها

  الوثائق حتليل:  ثالثا

 يهتم حبث هو واملسجالت الوثائق يف البحث بأن القول إىل البعض يذهب رمبا
 رةم نؤكد وحنن. اال هذا يف نادرة الفروض وأن ،Fact Finding احلقائق عن بالتنقيب

 من املستمدة واملبادئ التعميمات يف تكون وداللة فائدة البحث نتائج أكرب بأن أخرى
 -التعميمات إىل أدى قد الناحية هذه من الوثائقي والبحث. احلقيقة واملعلومات البيانات
  ٧٢.كثرية فروض

ال تعد ألجل الطلب يقصد بالوثائق هي كل شيء أو إنتاج مكتوب أو األفالم اليت 
ولنجولن  Gubaوقد استخدم الوثائق يف كثري من البحوث كما قال غوبا . من الباحث

Lincoln، الذان افترضا على فعالية حتليل الوثائق يف البحث حبجة ما يلي:  

استخدم الوثائق يف البحث ألا مصدر البيانات الثابتة، وإثراء األخبار والدعم  )١
 .فيها على تقدم العلوم

 .تفيد الوثائق بكوا برهانا أو شهادة للبحث )٢

إن الوثائق تناسب بالبحث الكيفي من صفاا األصيلة، ومناسبة باحلالة اخلارجية  )٣
 .منها، كذلك كانت يف تلك احلالة

 ال يصعب للباحث على حبثها )٤
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والنتيجة من حتليل الوثائق تتيح الفرصة الوفرية لآلخرين لتوسيع العلوم والبحوث  )٥
  .ليةالتا

 يف العربية اللغة تعليم مناهج وثائق يف تتركزف البحث هذا يف الوثائقي التحليل أما
، والبيانات اإلدارية يف مراكز اللغة الثالثة فيها اللغوية واملنشورات مبادورا، اللغة مراكز كل

 .اليت تربز منها العالقة الوطيدة بني املراكز واملعاهد اإلسالمية

  تالبيانا صحة فحص -٥

 البيانات صحة وفحص. الفحص تدقيق إىل البحث حيتاج البيانات، صحة لتحقيق و
 التغيري ،)Transferability( التحويل ،)Credibility( الصدق:  وهي شروط عدة من تتكون

)Dependability(، التقرير و )Confirmability .(٧٣  

 ملالحظة،ا عمق:  وهي البيانات، صحة لفحص املستخدمة الطرق بعض جند و
يقصد بعمق املالحظة هو احملاولة على حبث . والتثليث األصحاب، ومناقشة االشتراك، وطول

ويهدف عمق املالحظة بالبحث . الثقة يف تفسري البيانات بعدة الطرق املتعلقة بعملية البحث
ففي  .عن السمات والعوامل املؤثرة باحلالة املتعلقة بالبحث، مث التركيز على حتليلها بالضبط

هذا البحث، قامت الباحثة على تعميق املالحظة مبراجعة البيانات املتعلقة مبنهج تعليم اللغة 
  .العربية يف مراكز اللغة الثالثة، مث تفسريها وتبويبها بدقة

مث تقوم الباحثة على تثليث البيانات، والتثليث هو طريقة فحص صحة البيانات 
ام املصادر، أي الفحص من بني املصادر اليت تأيت باإلستفادة من أربع طرائق وهي باستخد

أو باستفاد الطرق املتعددة يف فحصها، أم باستفادة املقارنة بني البيانات . منها البيانات
أما التثليث يف هذا البحث يدور حول تثليث البنية للبحث، وتثليث املضمون . والنظريات

اليت تأيت من املقابلة -ريقة تفويض البيانات من البيانات وتثليث اللغة يف تفسري البيانات بط
إىل األساتذة يف املركز للمالحظة  -بني الباحثة ومدبري مراكز اللغة الثالثة، واملالحظة

  .  والتصحيح عليها
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  البيانات حتليل -٦

 الوصفي البحث خطوات يف تكمن كما متر البحث هذا يف البيانات حتليل وطريقة
مجع البيانات وعرضها وتفسريها، مث :  يلي كما اخلطوات هذه يوحتتو ،التحليلي التقوميي

التقومي الداخلي من حيث بنية املنهج وعناصره، التقومي اخلارجي نتيجة من التقومي الداخلي، 
ولتوضيح إجراء التقومي والتحليل، يبينه من  .والتحليل التقومي من النتائج وعرضمث التحليل 

  :خالل هذا اجلدول

  اهليكل لتحليل البحث): ٣( اجلدول رقم

 

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  

  تحليــل البيــانات

  مراكز اللغة بالمعاھد اDسCمية بمادورالنبذة تاريخية :   المبحث اHول

  منھج تعليم اللغة العربية في مراكز اللغة بمادورا:   المبحث الثاني

غة بمادورا تقويم منھج تعليم اللغة العربية في مراكز الل:   المبحث الثالث
  وتحليله

  التقويـم الداخلي  �

  التقويـم الخارجي  �

  التحليـل     �
  

 ♣منھج تعليم اللغة العربية في مراكز اللغة بالمعاھد ا"س مية بمادورا  ♣

  )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  ومناقشتها وتقوميها هاحتليلعرض البيانات و

  مراكز اللغة مبادوراوخصائص  يةنبذة تارخي: املبحث األول 

إن تعليم اللغة العربية قد احتل مكانة عظيمة وحيوية يف كل املعاهد اإلسالمية 

مبادورا، وهذا من خصائص املعاهد اإلسالمية بالرغم أن تعليم العربية قد بدأ يف املدارس 

ول حممد علي اخلويل الرمسية، لكن جرى تعليمها فيها بعدم الدافعية الكافية عند التالميذ، يق

فهي . يف بعض احلاالت، يكون الطالب جمربا على تعلم اللغة األجنبية يف الربنامج املدرسي:"

ويف بعض احلاالت، يتيح الربنامج املدرسي . تفرض عليه كموضوع دراسي ال خيار له فيه

تكون  ففي الوضع األول، قد. للطالب أن خيتار لغة أجنبية واحدة من بني لغتني أو أكثر

الدافعية لدى بعض الطالب لتعلم اللغة األجنبية يف أدىن مراتبها، أما يف الوضع الثاين، تكون 

الدافعية بوجه عام أحسن حاال، حيث تتاح للدارس فرصة اختيار اللغة اليت مييل إليها أو 

الدراسة أما يف الربنامج املكثف، فإن املتعلم نفسه هو الذي خيتار . يشعر باحلاجة إىل تعلمها

وهلذا، فإن األرجح أن . يف الربنامج أو أنه يعلم سلفا أنه ال بد من هذا الربنامج املكثف

  ٧٤.تكون دافعية املتعلم يف الربنامج املكثف أقوى من دافعية املتعلم املدرسي

 منهج ختطيط على زةكَّراملُوأما وظيفة مركز اللغة يف املعاهد اإلسالمية هي املؤسسة 

 من بانتظام اللغوية نتاجاتاإل وترقية األجنبية ةاللغ بيئة وتنظيم وإدارته، األجنبية اللغة تعليم

ووجود مركز اللغة .  وتعلمها تعليمها يف اللغة نوعية لدعم املكثّفة اإلضافية اللغوية ربامجال

هي وسيلة وطاقة عند كل املعاهد اإلسالمية خاصة مبادورا ملا فيها من االهتمام الكبري 

ربية اإلسالمية اليت تراعي فيها تعليم كتب التراث والكتب اإلسالمية األخرى املستخدمة بالت

  .باللغة العربية
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استنادا ملا مر عن تعليم اللغة العربية يف كل مراكز اللغة، فإا تتكون من أهداف 

ئق وأساليب وتركيز التعليم املتنوع يف كل املعاهد، وألن للمعاهد كذلك أهداف عامة وطرا

خمتلفة يف تنظيم الربامج املعهدية، فأهداف تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة ال بد أن 

ولوجود هذه األهداف املختلفة يف . تتماشى وتسعى لبلوغ أهداف تلك املعاهد اإلسالمية

كل املعاهد اإلسالمية، فإا تنقسم إىل أنواع و أشكال بالنسبة إىل خصوصيات املعاهد، 

اهد اإلسالمية العصرية، واملعاهد اإلسالمية العصرية السلفية، واملعاهد اإلسالمية وهي املع

  .السلفية

ومن خصائص املعاهد اإلسالمية العصرية مبادورا، إن التعليم املنظم فيها إما من 

التعليم الرمسي والتعليم غري الرمسي قد استند إىل منهج التعليم املعاصر، مثل نوع أسلوب 

وكذلك يف  ٧٥.نظيم الربامج املعهدية ال يستند إىل تعليم كتب التراث إال قليالالتعليم وت

املعاملة اليومية، ال يهتم كثريا بالتفريق بني أبناء مشايخ املعهد والطالب يف ذلك املعهد، 

  .وعدم التمييز يف اخلدمة املعهدية فيما بينهم

عصرية السلفية، ومن خصائص والنوع الثاين من نوع املعاهد اإلسالمية هو املعاهد ال

هذا النوع هو اإلندماج التام بني أسلوب التعليم الديين وتعليم املواد العامة كاملهارات 

فينبغي للطالب فيها السيطرة على العلوم الدينية . التكنولوجية بانتظام على وجه أوسع

الثالث  هو املعاهد و .والعلوم العامة معا حىت صارت العلوم متوازنة بعضها بعضا يف أذهام

السلفية اليت تراعي فيها أسلوب التعليم القدمي مثل التركيز على تعليم كتب التراث وال يهتم 

  ٧٦.بتعليم العلوم العامة إال قليال

ببحث ثالثة املعاهد اإلسالمية ملا فيها من مراكز بناء على ما مر، فقامت الباحثة 

اللغة اليت تتضمن اخلصائص املختلفة يف تعليم اللغة العربية، وهي مركز اللغة مبعهد األمني 

بتربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب من نوع املعهد املعاصر، ومركز اللغة مبعهد دار 
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املعهد ما قبل املعاصر، ومركز اللغة مبعهد منبع من نوع " بانيو أنيار باميكاسان"العلوم 

من نوع املعهد السلفي، وسيتضح البيان عن مراكز اللغة الثالثة " بتا باميكاسان- بتا"العلوم 

  :تفصيال كما يلي 

  مركز اللغة مبعهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية -أ

رئيسي يف إقامة مركز اللغة يف هذه العبارة هي املبدأ ال" اللغة العربية تاج يف معهدنا"

، وهو مصدر الطاقة يف بلوغ الغرض الرئيسي هلذا األمني بتربية املعلمني اإلسالميةمعهد 

لذا . املعهد الذي يريد أن جيعل قطعة من أرض العرب، حىت أصبحت فيه بيئة عربية جذّابة

باللغتني معا، اللغة م بأستاذ احلاج مرزوقي معروف املتمكّن ٢٠٠٥أسس هذا املركز يف سنة 

  .العربية واللغة اإلجنليزية

احتوى تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد على نوعني، أحدمها تعليم وتعميق علم 

من جزء األول إىل جزء السادس يف التعليم " النحو الواضح"النحو املأخوذ من كتاب 

للغة مع تعاونه مبسؤول كل املدرسي الرمسي، أما الربامج اللغوية األخرى قد خططها مركز ا

املراحل الدراسية إما من املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية يف حمل التنفيذ، فمنصب مركز 

  .اللغة ومسؤول املراحل الدراسية يف هذا املعهد حتت إشراف شئون التربية والثقافة

لكفاءات اللغوية إن تعليم اللغة العربية املربمج يف هذا املركز يتركز يف تزويد الطلبة ا

وحتقيقا . األساسية اليت تشمل أربع مهارات لغوية هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة

هلذا العمل كون معهد األمني اإلسالمي قسما خاصا قام بترقية املستويات اللغوية من 

املدرسني واملدرسات والطلبة والطالبات حتت قيادة شؤون التربية والثقافة وهو مركز 

  .اللغات

ومن خالل تنفيذ براجمه اخلاصة املخططة، قام هذا املركز بتنفيذ النشاطات الالفصلية 

أي اإلضافية من التعليم املدرسي بترقية مهارات املدرسني والطلبة ومقدرم اللغوية 

كالتشجيعات والتدريبات اللغوية مثل التمثيل األسبوعي وبرنامج احلوار والتعبريات 

  ".مركز تنمية اآلراء واالبتكارات"رها األسبوعية مق



  :وبيان النشاطات اليت أعدها هذا القسم تنقسم إىل أربعة أنواع 

 :النشاطات اليومية  )١(

 .تزويد املفردات كل صباح يوم اإلثنني والثالثاء واخلميس واجلمعة -

 .برنامج احلوار يف يومي الثالثاء واجلمعة من كل أسبوع -

٧٧.مي اإلثنني واخلميسكتابة اإلنشاء اليومي يف يو -
 

، )اللغة اإلندونيسيا(برنامج احملاضرة أو التدريب على اخلطابة كل يوم السبت   -

 )اللغة اإلجنليزية(، يوم اخلميس )اللغة العربية(ويوم اإلثنني 

دقيقة قبل  ٣٠التشجيعات اللغوية كل يوم اإلثنني والثالثاء واخلميس واجلمعة يف  -

 .املغرب

 : النشاطات األسبوعية )٢(

 )كل يوم اخلميس(برنامج التمثيل األسبوعي  -

 مشاهدة التلفاز من األفالم العربية واإلجنليزية -

 التدريب اللغوي يف معمل اللغة -

 :النشاطات الشهرية  )٣(

 تنفيذ برنامج احملاضرة أي التدريب على اخلطابة الكربى حسب الصفوف -

 إصدار الة احلائطية للغة العربية واإلجنليزية -

 :السنوية النشاطات  )٤(

 "أسبوع اللغة العربية واإلجنليزية"تنفيذ الدورة اللغوية للطلبة املعروف باسم  -

 الدورة التدريبية يف اعداد حمركي وحمركات اللغة العربية -

 احلفلة اللغوية بأنواع املسابقات باللغة العربية واإلجنليزية -

 العربية واإلجنليزية الرحلة اللغوية إىل املؤسسات املعينة اليت تم بتنمية اللغة -

 تلصيق احملفوظات والعبارات التشجيعية يف األماكن املعينة من مركز اللغة  -
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مية سوف تبين من اهليكل وأما مكانة مركز اللغة يف معهد األمني بتربية املعلمني اإلسال

  :اآلتية

 

  دوان سومنباهليكل اإلداري ملعهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمي برن): ٤(اجلدول رقم 
  هـ ١٤٣١-١٤٣٠للعام الدراسي  

تدخل مؤسسة األمني اإلسالمية عامها السابع واخلمسني، سجلت خالهلا إجنازات 

معهد تيقال األمني، معهد : هائلة تعود باخلري والنفع بإذن اهللا تعاىل إىل املعاهد املندرجة فيها 

ية، ومعهد حتفيظ القرآن للبنني األمني للبنات، ومعهد تربية املعلمني واملعلمات اإلسالم

شؤون : وكان هلا مخسة شؤون لكل منها إدارا الذاتية . والبنات، وجامعة األمني اإلسالمية

التربية والثقافة، وشئون الدعوة واتمع، وشئون املال واألجهزة، وشئون الكوادر 

ت إشراف شئون فمركز اللغة يف هذا املعهد حت. واخلرجيني، ومركز الدراسات اإلسالمية

  .التربية والثقافة

وتعاقب على جملس الرئاسة يف معهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية أربعة رؤساء، 

فكان تأسيس هذا املعهد حتت رعاية كياهي احلاج أمحد خطيب، ويواصل بعده كياهي 

حىت  احلاج جوهري خطيب، فخلفه ابنه بعد وفاته كياهي احلاج تيجاين جوهري املاجستري



، مث تولّى أخوه الفضيل كياهي احلاج حممد إدريس جوهري بعد وفاة أخيه إىل ٢٠٠٨سنة 

  .اليوم

  مركز اللغة العربية يف معهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان -ب

من أشكال التربية والتعليم يف هذا املعهد، عرفنا أن تعليم اللغة العربية قد أجري يف 

 ٧٨أحدمها ىف الربنامج املدرسي الرمسي، واآلخر ىف الربنامج املكثف :نوعني من برامج التعليم

ولكنه اختلف الذى . والذى يتمثل يف أداءه مركز اللغة العربية وهو داخل التعليم غري الرمسي

توىل األمر يف إشراف هذين النوعني من التربية والتعليم ىف اهليكل اإلداري للمعهد، حيث إن 

م التربية والتعليم، غري أن التربية ىف الربامج الغري الرمسي يشرف عليها التعليم ىف املدارس قس

  .قسم برامج الطالب

لقد أسس مركز اللغة العربية يف هذا املعهد أستاذ احلاج غزايل سامل املاجستري يف سنة 

يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ) الليسانس(مـ، بعد ما متت دراسته اجلامعية ١٩٩١

اللغة العربية وأدا، وحصل على درجة املاجستري ىف اجلامعة اإلسالمية ماالنج خالل  قسم

اشتغاله باجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسان مادورا ومل يزل حياضر اللغة العربية فيها وىف 

  ٧٩.هذا املركز حىت اآلن

على نظام الربنامج  ويف البداية، كان تعليم اللغة العربية يف هذا املركز مل يكن مربجما

فاملركز وقتئذ عبارة عن يئة البيئة . املصمم لتعليم اللغة العربية كالربنامج املكثفة اجليدة

العربية ملن يرغب ىف دراستها وخصص هلا أربع غرف ىف املعهد مكانا خمصوصا للتعليم 

والذى يسبب . حدةواملعايشة باللغة العربية، إالّ أن مدة الدراسة يف املركز حمدودة بسنة وا

هذه احلالة هو عدم منهج التعليم والكتب املدروسة فيه، إضافة من قلة اهتمام الطلبة يف تعلم 

  . اللغة العربية حينذاك

                                                           
٧٨

  ٣٠. مـ، ص ١٩٨٩ -ھـ  ١٤١٠مطابع الفرزدق التجارية، : ، الرياض٣. محمد علي الخولى، أساليب تدريس اللغة العربية، ط  

٧٩
 Kosim. Muhammad. PONDOK PESANTREN DI PAMEKASAN (PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN). 

Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P٣m) : STAIN Pamekasan. Hal : ٢٣ 



مـ كان عدد الطلبة الذين هلم الرغبة ىف االشتراك ذا املركز ١٩٩٦ولكن من سنة 

يت يلفت انتباه الطلبة منذ ذلك ومن الدوافع ال. طالبا لكل عام دراسي جديد ٩٠ازداد ويبلغ 

احلني جناح بعض الدراسني احلصول على املنحة الدراسية إىل خارج البالد، وهم أربعة 

ثالثة منهم جنحوا وقبلوا ىف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وطالب منهم التحق : طالب

ول على املنحة مـ جنح طالبان احلص١٩٩٨وىف السنة . جبامعة األزهر الشريف بالقاهرة

الدراسية إىل جامعة األزهر الشريف، ويليهم عدد كبري من الطلبة الذين التحقوا باجلامعات 

  .املعروفة ىف البلدان العربية من جيل إىل جيل

فبدأ مركز اللغة العربية يدير التعليم على منهج الدراسة ويقوم بتقسيم الطالب إىل 

ويوجد ثالث . راء اإلمتحان لتحديد املستوىاملستويات حسب كفائتهم اللغوية بعد إج

مستويات خمتلفة حتت إدراة هذا املركز وهو املستوى للمبتدئني، واملستوى للمتوسطني، 

واملستوى للمتقدمني، إال أنه قد جرت املصطلحات اخلاصة لتسمية تلك املستويات ونربزها 

  :كالتايل

نفصل بعضها من بعض حسب ، ويتكون من أربع جمموعات تاملبتدئنيمستوى : أوال

الغرفة الىت اجتمع الدارسون فيها، ولكل غرفة تسميات خاصة مأخوذة من أمساء أئمة 

، "املالكي"، والثانية بـ"احلنفي"احلجرة األوىل مسيت بـ: املذاهب اإلسالمية املشهورة

- ٢٠وعدد الطالب لكل جمموعة يتكون من ". احلنبلي"، والرابعة بـ"الشافعي "والثالثة بـ

وجيري تعليم اللغة العربية يف هذا املستوى ملدة سنة واحدة، ويعقد االختبار . طالبا ٣٠

  .النهائي يف آخر السنة، مث يلتحقون بالدراسة يف مستوى املتوسطني

، وهذا املستوى يتكون من ثالث جمموعات منفصلة ىف املتوسطنيمستوى : ثانيا

البا، وجيري تعليم اللغة العربية يف هذا ط ٣٠-٢٠غرفة معينة، ولكل جمموعة حتتوى على

  .املستوى سنة كاملة، مث يواصل الناجحني منهم يف االختبار النهائي إىل مستوى املتقدمني

، وهلذا املستوى جمموعة واحدة يف املتقدمنيملستوى " اعداد املعلمنيبرنامج : "ثالثا

العربية يف هذا املستوى فقط  طالبا، وجيري تعليم اللغة ٤٠-٣٠غرفة كبرية حتتوى على قدر 



ستة أشهر، واملتخرجون يف هذا املستوى منهم من يعلّم الدارسني يف مستوى املبتدئني 

  .ومستوى املتوسطني

وأما موقف مركز اللغة العربية ضمن هيكل إداري يف معهد دار العلوم بانيوأنيار فهو 

املسئولني الذي اتصل  حتت إشراف قسم برامج الطلبة، وهذا القسم يشرف عليه رئيس

  :مباشرة، ونستطيع أن تبني يف هيكل التنظيم اإلداري كما يلي) خادم املعهد(برئيس املعهد 

 
  ميكاسان للعام الدراسياهليكل اإلداري ملعهد دار العلوم بانيوأنيار با): ٥(اجلدول رقم 

  هـ١٤٣٣- ١٤٣٠ 
  
  
  
  
  
  



بني من األنشطة اليومية، واألنشطة وأما األنشطة اللغوية يف كل املستويات الثالثة تت

  :األسبوعية والشهرية، واألنشطة السنوية، ويأيت بياا تفصيال كما يلي

Hللمبتدئين نشطةا  
  دار العلوم بانيوانيار باميكاسن ركزاللغة بمعھد مفي 

  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ العام الدراسي
  

  

  األنشطة اليومية . أ

 العامل املكان الوقت األنشطة الرقم 

 األعضاء لكل غرفة ٠٥,٤٥ – ٠٥,٣٠ لنظافةا ١   

مع  املشرف لكل غرفة ٠٦,١٥– ٠٦,٠٠ التصريفأمثلة قراءة  ٢   
 األعضاء

نظم التصريف أو أمثلة حفظ  ٣   
 ٨٠العمريطي

 األعضاء لكل غرفة ٠٦,٢٠ – ٠٦,١٥

 األعضاء لكل غرفة ٠٧.٠٠ – ٠٦,٢٠ )اللغة العربية( تعليم الصباح ٤   

من كتاب كتابة املفرادات  ٥   
 "زاد احملب للغة العربية"

 األعضاء لكل غرفة ١٢,٠٠

 األعضاء يف أي مكان ٢٠,٠٠ – ١٢,٣٠ فظ املفراداتالفترة حل ٦   

 األعضاء لكل غرفة ٢٣,٠٠ – ٢٢,٠٠ املشاورة ٧   

ليلة الثالثاء واجلمعة  ٨١يوم اللغة العربية ٨   
 ويومهما

 األعضاء يف أي مكان

 

 

  األنشطة األسبوعية . ب 

 البيان التمويل اهلدف ألنشطةا الوقت الرقم

                                                           
٨٠

  بعد انتھاء الحفظ من أمثلة التصريف، بدأ الدارسون فى حفظ نظم العمريطي  

٨١
  ساعة فى ھذين اليومين ولياليھما  ٢٤على الدارسين أن يتحدثوا باللغة العربية   



 منفذ - نشر اللغة العربية ٨٢جولة أسبوعية صباح يوم اجلمعة ١   

دورة اللغة  ليلة اجلمعة ٢   
 ٨٣العربية

تنمية اللغة 
 العربية

شهرية 
 األعضاء

 منفذ

احملاورة "تعليم  صباح يوم األحد ٣   
احلديثة باللغة 

 "العربية

 منفذ - تعميق املادة

تنمية اللغة  لغة العربيةدورة ال ليلة اجلمعة ٤   
 العربية

شهرية 
 األعضاء

 منفذ

  

  األنشطة الشهرية. ج

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 

لكل  الثالثاء الثالثة ١   
 شهر

زيارة ال
 ٨٤يةودال

بني  املساعدة ممارسة اللغة
 األعضاء

 منفذ

مشاورة  الثالثاء الرابعة ٢   
 ٨٥كربى

بني  املساعدة تعميق اللغة
 عضاءاأل

 منفذ

  

 

 

 

  األنشطة السنوية . د

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 

                                                           
٨٢

ويتواجھون مثنى يتحدون باللغة العربية حسب الموضوع الذى أشرف إليه رئيس المركز ثم اصطف الدارسون أمام مكتب المعھد   

  .ويدور حول المعھد) يعنى بالصفوف مثنى(يتجولون بھذه الھيئة 

٨٣
  يحاضر ھذه الدورة اIستاذ غزالي سالم الماجستير وھو يأتى من خارج المعھد كل أسبوع  

٨٤
  . ن، اIول لصلة الرحم بين المعاھد ا"س مية والثاني لجلب دافعية الطلبةالزيارة الوّدية لھا ھدفان اIساسيا  

٨٥
وفى الغالب –فى المسجد للمعھد ويبحث عن موضوع معين ) يعنى أعضاء أربع غرف(اجتماع جميع الدارسين : مشاورة كبرى  

  .فى الموضوعباستخدام اللغة العربية في المناقشة، وبإشراف اIستاذ المتخصص  -اIحكام الشرعية



 منفذ مساعدة تقدير كفاءة الطالب اصدار الشهادة شوال ١   

 منفذ مساعدة - دتسجيل األعضاء اجلد شوال ٢   

 منفذ مال املركز  تشجيع األعضاء ات بالعربيةاملسابق شوال ٣   

 منفذ املركز مال - قابلة الشخصيةامل شوال ٤   

 منفذ مال املركز - تعيني الناجحيني شوال ٥   

ربيع  ٦   
 ولاأل

 منفذ مال املركز تشجيع األعضاء اتاملسابق

 منفذ مساعدة معرفة ملكة األعضاء مقارنة التدريس رجب ٧   

  

  اهليكل ألنشطة مركز اللغة املستوى املبتدئ): ٦(اجلدول رقم 

  اHنشطة للمتوسطين
  دار العلوم بانيوانيار بلنجاءن باميكاسن بمعھد  في مركز اللغة

  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ العام الدراسي
  

  

  نشطة اليومية األ. أ

 البيان العامل املكان الوقت األنشطة الرقم 

 – ٠٥,٣٠ النظافة- ١
٠٥,٤٥ 

حول 
 املركز

 منفذ األعضاء

قاعة  ٠٦,١٥– ٠٦,٠٠ التصريفأمثلة قراءة - ٢
 املركز

مع املشرف 
 األعضاء

 منفذ

و مثلة التصريف أحفظ أ- ٣
 ابن مالك ألفيةبعض نظم 

٠٦,١٥ – 
٠٦,٢٠ 

قاعة 

 املركز

 منفذ األعضاء

  تعليم الصباح- ٤
 )كتاب العمريطي(

٠٦,٢٠ – 
٠٧.٠٠ 

قاعة 

 املركز

 منفذ األعضاء



لكل  ١٢,٠٠ كتابة املفرادات- ٥

 غرفة

 منفذ األعضاء

 – ١٢,٣٠ حفظ املفرادات- ٦
٢٠,٠٠ 

قاعة 

 املركز

 منفذ األعضاء

 – ٢٢,٠٠ ورةاملشا- ٧
٢٣,٠٠ 

قاعة 

 املركز

 منفذ األعضاء

يوم الوجوب حملادثة اللغة - ٨
 العربية

ليلة الثالثاء واجلمعة 
 ويومهما

يف أي 

 مكان

 منفذ األعضاء

  

  األنشطة األسبوعية . ب 

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 

جولة  صباح يوم اجلمعة- ١
 أسبوعية

 منفذ - نشر اللغة العربية

دورة اللغة  ليلة اجلمعة- ٢
 العربية

شهرية  تنمية اللغة العربية
 األعضاء

 منفذ

تعليم العربية  يوم األحد- ٣
للناشئني اجلزء 

 الرابع

شهرية  تعميق املادة
 األعضاء

 منفذ

  

 

 

  األنشطة الشهرية. ج

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 



 منفذ املساعدة غةممارسة الل زيارة ودية الثالثاء الثالثة- ١

مشاورة  الثالثاء الرابعة- ٢
 كربى

 منفذ املساعدة تعميق اللغة

  

  األنشطة السنوية . د

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 

تقدير كفاءة  اصدار الشهادة شوال- ١
 الطالب

 منفذ مساعدة

 منفذ مساعدة - عضاء اجلدودتسجيل األ شوال- ٢

 منفذ املركز نفقة جيع األعضاءتش إقامة املسابقة شوال- ٣

 منفذ املركز نفقة  عضاء اجلدودقبول األ شوال- ٤

 منفذ املركز نفقة - مقابلة الشخصية شوال- ٥

 منفذ املركز نفقة - تعيني الناجحيني شوال- ٦

ىل معهد ترقية اللغة زيارة إ ذوالقعدة- ٧
 والدراسة اككور

 منفذ مساعدة تشجيع األعضاء

ربيع - ٨
 االول

 منفذ املركز نفقة تشجيع األعضاء ملسابقةإقامة ا

 منفذ مساعدة معرفة ملكة األعضاء مقارنة التدريس رجب- ٩

  اهليكل ألنشطة مركز اللغة املستوى املتوسط): ٧(اجلدول رقم 

 
 

  )للمتقدمين(برنامج اعداد المعلمين أنشطة 
  دار العلوم بانيوانيار بلنجاءن باميكاسن  في مركز اللغة بمعھد

  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ الدراسي العام



  

  

  األنشطة اليومية . أ

 البيان العامل املكان الوقت األنشطة الرقم 

 – ٠٥,٣٠ النظافة- ١
٠٥,٤٥ 

غرفة 
 الربنامج

 منفذ األعضاء

 – ٠٦,٠٠ تعليم جواهر األلفية- ٢
٠٧.٠٠ 

غرفة 

 الربنامج

 منفذ األعضاء

غرفة  ١٢,٠٠ كتابة املفرادات- ٣

 الربنامج

 منفذ األعضاء

املفرادات من كتاب  حفظ- ٤
 الرصيد اللغوي

١٢,٣٠ – 
٢٠,٠٠ 

غرفة 

 الربنامج

 منفذ األعضاء

 – ٢٢,٠٠ املشاورة- ٥
٢٣,٠٠ 

غرفة 

 الربنامج

 منفذ األعضاء

يوم الوجوب حملادثة اللغة - ٦
 العربية

كل األنشطة 
 اليومية

غرفة 

 الربنامج

 منفذ األعضاء

  

  األنشطة األسبوعية . ب 

 البيان التمويل دفاهل األنشطة الوقت الرقم 

 منفذ - نشر اللغة العربية جولة أسبوعية صباح يوم اجلمعة- ١

دورة اللغة  ليلة اجلمعة- ٢
 العربية

شهرية  تنمية اللغة العربية
 األعضاء

 منفذ

تعليم علم  يوم األربعاء- ٣
 البيان

 منفذ - تعميق املادة



علم تعليم  يوم السبت- ٤
الصرف 

شرح "
 "الكيالين

رية شه تعميق املادة
 األعضاء

 منفذ

  

  األنشطة الشهرية. ج

 البيان التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم

 منفذ املساعدة ممارسة اللغة وديةالزيارة ال الثالثاء الثالثة- ١

مشاورة  الثالثاء الرابعة- ٢
 كربى

 منفذ املساعدة تعميق اللغة

  األنشطة السنوية . د

 يانالب التمويل اهلدف األنشطة الوقت الرقم 

 منفد مساعدة  تقدير كفاءة الطالب صدار الشهادةإ شوال- ١

 منفد مساعدة - دتسجيل األعضاء اجلد شوال- ٢

 منفد مال املركز  تشجيع األعضاء إقامة املسابقة شوال- ٣

 منفد مال املركز - مقابلة الشخصية شوال- ٤

 منفد مال املركز - تعيني الناجحيني شوال- ٥

ربيع - ٦
 االول

 منفد مال املركز تشجيع األعضاء ةإقامة املسابق

 منفد مساعدة معرفة ملكة األعضاء مقارنة التدريس رجب- ٧
  

  اهليكل ألنشطة مركز اللغة املستوى املتقدم): ٨(اجلدول رقم 

لقد أسس معهد دار العلوم بانيوأنيار على يد كياهي احلاج إثبات بن إسحاق بن 

ل وتطور بوجه من تطوير مناهج م ومازا١٨٧٨- ١٧٨٨حسن بن عبد الرمحن يف سنة 



وتغريت الرئاسة يف هذا املعهد إىل ستة مرات بعد وفاة الرئيس األول إىل . التعليم إىل اآلن

  :اليوم، فتدرج مرور الرئاسة كما يلي

 -١٧٨٨كياهي احلاج إثبات بن إسحاق بن حسن بن عبد الرمحن يف سنة  -

 .مـ ١٨٧٨

 .مـ١٩٣٣-١٨٧٨ة كياهي احلاج عبد احلميد بن إثبات يف سن -

 .مـ١٩٤٣-١٩٣٣كياهي احلاج عبد ايد بن عبد احلميد يف سنة  -

 .مـ١٩٦٦- ١٩٤٣كياهي احلاج بيضاوي بن عبد احلميد يف سنة  -

 .مـ١٩٨٠-١٩٦٦كياهي احلاج عبد احلميد باكر بن عبد ايد يف سنة   -

 .إىل اليوم-١٩٨٠كياهي احلاج حممد مشس العارفني يف سنة  -

ربية والتعليم يف هذا املعهد فيحتوي على نوعني، نوع يف التعليم الرمسي وأما تدبري الت 

)formal(  ونوع آخر يف التعليم غري الرمسي)non formal( . أما التعليم الرمسي فهو التربية

املدرسية الىت اشترك املعهد فيها املستوى الدويل حتت إشراف وزارة التربية الوطنية أو وزارة 

التابعة جلمهورية إندونيسيا، ويتكون هذا النوع من التعليم عدة مراحل كما الشئون الدينية 

  :يلي

 )TPA/TKA(تربية األطفال  -

 "اخلريات"املدرسة الدينية ملؤسسة  -

 )MADIN(املدرسة الدينية األوىل  -

 )MDW( املدرسة الدينية الوسطى -

 )MDU( املدرسة الدينية العليا -

 )MTS(املدرسة الثانوية  -

 )SMP T(نوية لتحفيظ القرآن املدرسة الثا -

اللغة، وعلم اإلجتماع، وعلم : وهلا ثالثة أقسام ىف التخصص( )MA(املدرسة العالية  -

 )الطبيعة



 )اهلندسة واإلدارة املكتبية: هلا ختصصانو() SMK(املدرسة العالية املهنية  -

 ).وهلا ختصص علم اإلجتماع) (SMA T(املدرسة العالية لتحفيظ القرآن  -

عليم غري الرمسي يف هذا املعهد فهو نوع من عملية التربية والتعليم الىت وأما الت

الترتبط باملدرسة، وتعددت اجتاهات التعليم ىف هذا النوع حسب الفنون الىت ي الريد الطلبة 

  : أن يتعمقوا فيها، وهي تتمثل يف حلقات التعليم أو املراكز التعليمية أو املنتديات كما يلي

 )MDQ(القرآنية مركز الدراسات  -

 )HTQ(احللقة لتربية القرآن  -

 املنتدى لتحقيق الكتب التراث -

 )MLA( مركز اللغة العربية -

 )BEC(مركز اللغة اإلجنليزية  -

 )KSB(مجعية الكفاءة والفن  -

 )DUBACOM(املركز التدرييب للحاسوب أو الشبكة الدولية  -

 الربنامج اإلضايف لإللكترونيك -

 )FLP(املنتدى لترقية الكتابة  -

٩٦٣.٨٦غوديب " دار العلوم"هيئة الكشافة اإلسالمية  -
 

  بتا باميكاسان-مركز اللغة مبعهد منبع العلوم بتا -ج

مركز ترقية اللغة العربية هو أحد املؤسسات األوىل واألقدم من بني املؤسسات 

 م بأستاذ غزايل١٩٩٥بتا باميكاسان الذي أقيم يف سنة - بتا" منبع العلوم"املوجودة يف معهد 

أسس مركز اللغة ). مؤسس مركز اللغة يف معهد دار العلوم بنيو أنيار باميكاسان(املاجستري 

بتا لوجود املشكالت يف اكتساب اللغة العربية عند طالب هذا -بتا" منبع العلوم"يف معهد 

تتعلق كثريا بالربامج املعهدية اليت دف إىل تكوين  - اللغة العربية–املعهد، وهذه النقطة 

طالب قادرين على فهم كتب التراث لوجود اهتمام املعهد الكبري حنو تعليم الكتب ال
                                                           
٨٦

  Buku santri, lembaga pendidikan Islam PP. Banyuanyar Pamekasan Madura, hal : ٧  



بناء على هذا، . اإلسالمية، وال بد أن يشارك يف هذا الربنامج مجيع الطالب كل يوم وليلة

فإن خصائص برامج هذا املعهد قد أدى بتسمية املعهد بنوع املعهد السلفي لوجود تركيزه 

  . اث للسلف الصاحلحنو تعليم كتب التر

بتا التدبري التام للطالب الذين يعزمون -بتا" منبع العلوم"أما وظيفة مركز اللغة مبعهد 

عقد تعليم اللغة العربية . مهتهم حنو تعلم و تعميق اللغة العربية تعلما جذابا و مرحيا يف التعليم

ع الطالب إىل أربعة طالبا، مث يوز ٨٠-٧٠للمسجلني من الطالب الذين يبلغ عددهم تقريبا 

فصول على حسب مستويام، إما املستوى املبتدئ، واملستوى املتوسط، واملستوى املتقدم، 

  .أشهر يف كل املستويات ٦ومدة التعليم فيه حوايل  طالبا، ٢٢-١٨وكل فصل فيه 

والربامج املقامة يف هذا املركز اللغوي ينفصل أدائها عن الربامج املعهدية، و 

  :سم مسؤول مركز اللغة األنشطة اللغوية فيه ببجدول الدراسة اخلاص كما يلي لتوضيحها ق

  بتا اLسKمي-معھد منبع العلوم بتا

  ٦٩٣٠١باميكاسان  ١٢ص ب  -بالنجائن-بنائن

  مركز ترقية اللغة العربية

  إندونيسيا –جاوى الشرقية  -مادورا

  ١٩٣٠١باميكاسان  ١٢. م.بتا ص٠ية معهد منبع العلوم بتاإدارة مركز ترقية اللغة العرب: مكتب التسجيل و التقدمي 
  جدول الدراسة الصباحية في مركز ترقية اللغة العربية

  اليوم

  املتقدم  املتوسط  املبتدئ

  ــــــــ  ب  أ  ب  أ

الرمز  املادة  الرمز  املادة

  س
  الرمز  املادة  الرمز  املادة  الرمز  املادة

  ي  قواعد  د  ٢احملاورة   هـ  ٢اورة احمل  ق  التعبريات  ج  ١احملاورة   السبت

  أ  متثيلية املثقفة  أ  متثيلية املثقفة  أ  متثيلية املثقفة  أ  متثيلية املثقفة  أ  متثيلية املثقفة  األحد

  ي  البالغة  م  القواعد  و  القواعد  ن  ١احملاورة   ح  التعبريات  اإلثنني

  ل  تكرار املفردات  ل  ار املفرداتتكر  ل  تكرار املفردات  ل  تكرار املفردات  ل  تكرار املفردات  الثالثاء

  ز  املشاهدة  د  ٢احملاورة   هـ  ٢احملاورة   ن  ١احملاورة   ك  القواعد  األربعاء

  ب  كيفية اإلنشاء  م  القواعد  و  القواعد  ش  القواعد  ج  ١احملاورة   اخلميس

  قاعة املركز  الغرفة الرابعة  الغرفة الثالثة  الغرفة الثانية  الغرفة األوىلحجرة 



  التلقى

  املوعد املؤقت الساعة السادسة إال النصف حىت الساعة السادسة متاما    

 

 البيـــــان

 أ  قسم التربية  هـ  زبيدي  ل  إمام شافعي

 و  عبد اللطيف  ب  علي رضا  ك  عبد الرافع

  ج  حممودي يزيد  ز  مهاجر  م  حممد زهدي

  ح  حممد حفين  د  زين املخلص  ن  عبد اجلليل

  ق  رمحة اهللا  ش  إمام شافعي  ي  مهيمن أسكندار

 قائمة اWنشطة المسائية في مركز ترقية اللغة العربية

 كل المستويات الثKثة
 الليل البرامج المادة

  السبت  متثيلية مثقفة   إشارة املريد

  األحد  احملادثة  حسب التضايف

  اإلثنني  القراءة و الترمجة   ٢احملاورة 

  األربعاء  متثيلية مثقفة   إشارة املريد

  اخلميس  القراءة و الترمجة  ٢ احملاورة

 يف الساعة الثالثة و النصف مساء إىل الساعة الرابعة والنصف  

 

 قائمة اWنشطة الليلة في مركز ترقية اللغة العربية

 كل المستويا الثKثة
 الليل البرامج القائد

  السبت  خطابة  قسم احملاضرة

  األناشيد  قسم التربية
  األحد

  ةاملناقش  قسم املناقشة

  اإلثنني  التضايف  قسم التضايف

  الثالثاء  احملاورة جزء الثاين  أستاذ غزايل املاجستري

  األربعاء  تقدمي احملاورة  رؤساء الغرفة

  اخلميس  متثيلية مثقفة  قسم التربية

 بعد راتب احلداد حىت الساعة احلادية عشرة و النصف

 نبع العلوممعهد ممركز اللغة يف  اهليكل ألنشطة): ٩(اجلدول رقم 

  

وأما مكانة مركز اللغة يف هذا املعهد حتت إشراف رئيس قسم املؤسسات املعهدية، 

 :و لوضوح البيان فإا مدونة يف هذا اهليكل املعهدي كما يلي 



 

  اهليكل اإلداري ملعهد منبع العلوم باميكاسان): ١٠(اجلدول رقم 

  هـ ١٤٣١- ١٤٣٠للعام الدراسي 
لوجوده يف إحدى القرى يف باميكاسان " بتا-بتا"مبعهد " ممنبع العلو"اشتهر معهد 

، و أقامه كياهي احلاج عبد ايد بن عبد احلميد بن إثبات، و يدبر مرور "بتا-بتا"باسم 
. م ١٩٥٧، و تويف يف سنة م ١٩٥٧-١٩٤٣سنة من سنة  ١٤الرئاسة يف هذا املعهد ملدة 

ري رئيس املعهد، ألن ابن الرئيس الذي و بعد وفاته فكانت الرئاسة أصبحت خالية من تدب
يوصى عليه استالم الرئاسة املعهدية بعده مازال يف أثناء التحاق الدراسة يف مكة املكرمة، 
لذا، فوض األمر الرئيسي حينذاك إىل كياهي احلاج عبد احلميد باقر وهو مدير معهد دار 

  .العلوم بنيو أنيار باميكاسان الذي يدير و يدبر معهدين معا
منبع "وعاد كياهي احلاج عبد القادر من مكة املكرمة ملواصلة الرئاسة املعهدية مبعهد 

م ، لكن مل مير طويل الزمن يف تدبري املعهد لوفاته يف تلك  ١٩٥٩يف سنة  بتا-بتا" العلوم
مث بدله كياهي احلاج حمفوظ زيادي الذي ينفذ أسلوب التعلمي اجلديد . السنة بسبب املرض

عهد، وقد أدى إىل منو وارتقاء املعهد كثريا بإقامة املدرسة االبتدائية يف سنة يف هذا امل
يف سنة ) MA(م، و املدرسة العالية ١٩٧٠يف سنة ) MTS(م، و املدرسة الثانوية ١٩٦٢
 ١٩٨٧بعد حني، وتولّى ابنه وهو كياهي احلاج عبد احلميد رئاسة املعهد من سنة . م١٩٧٧

  .إىل اليوم



. هذا املعهد حيتوي على نوعني، مها التعليم الرمسي و التعليم غري الرمسي إن التعليم يف
  :أما التعليم الرمسي يشتمل على ثالثة أنواع 

 املدرسة اإلبتدائية -

 )MTS(املدرسة الثانوية  -
 )MA(املدرسة العالية  -

  :و التعليم غري الرمسي يتبني فيما يلي 
 )LPBA(مركز ترقية اللغة العربية  -

 )BBEC(اللغة اإلجنليزية  مركز ترقية -
 )LPTQ(مؤسسة ترقية حفظ القرآن  -

 )JQKH(مؤسسة ترقية الكفائة يف تالوة القرآن احلكيم  -
 )M٢KD(مؤسسة ترقية علم الفقه  -
 )HRA(مؤسسة ترقية قراءة القرآن خاصة لألطفال  -
 )MAKTUBA(مؤسسة ترقية علم النحو لألطفال  -
 )FB(مؤسسة ترقية علم الفلك  -
 )BILINGUAL(اللغتني معا، العربية واإلجنليزية  مؤسسة ترقية -
 )التخصص(  MAKTUBAمؤسسة تعميق الكتب السلفية بعد  -

  

  منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة مبادورا: املبحث الثاين 

 "سومنب"مركز اللغة مبعهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية  -أ

مصدر الطاقة ملعهد األمني بتربية املعلمني  إن تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة

اإلسالمية سومنب على بلوغ الغرض األساسي وهو تكوين البيئة اللغوية يف داخل املعهد، 

لذا، فإن تنفيذ الربامج اللغوية اليت أقامها مسؤول مركز اللغة ملزمة جلميع الطالب و 

ة من برامج مركز اللغة تابعة إىل وكانت مدة تعليم العربي. الطالبات يف هذا املعهد الشريف

تنقسم املؤسسات املدرسية يف هذا املعهد إىل . العام الدراسي يف التعليم املدرسي الرمسي

وهي معهد تربية املعلمني واملعلمات اإلسالمية، ومعهد حتفيظ القرآن للبنني : نوعني 



اليت تشتمل على املرحلة   Regulerيف معهد تربية املعلمني واملعلمات نوعان العادي . والبنات

واآلخر فصل املركز، . املتوسطة واملرحلة الثانوية، وكانوا يتخرجون من املدرسة اإلبتدائية

الذي حيوي الطلبة املتخرجني من املدرسة التوسطة احلكومية خارج املعهد مث يلتحقون 

املركز، والصف  بالدراسة إىل معهد األمني اإلسالمي فيدخلون الصف األول املركز، والثالث

الفصل الثالث من املرحلة (، والصف السادس)الفصل الثاين من املرحلة الثانوية(اخلامس 

فيلتزم كل الطلبة يف هذه املؤسسات أن . ومعهد حتفيظ القرآن للبنني والبنات). الثانوية

وين يشاركوا يف كل األنشطة اللغوية املقررة من مركز اللغة وكذلك مشاركتهم التامة يف تك

  . البيئة لغوية ماداموا يسكنون يف هذا املعهد األمني اإلسالمي

  :وحتتوي منهج تعليم اللغة العربية يف معهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية كما يلي 

  أهداف التعليم -أ

بعد إجراء املقابلة بني الباحثة ورئيس مركز اللغة يف هذا املعهد، فاستخلصت منها 

العربية يهدف إىل متكني الطلبة من استخدام اللغة العربية على مجيع ألوان  بأن تعليم اللغة

األنشطة اليومية، ومتكينهم من التعبري اللغة العربية يف أذهام كالميا كان أم كتابيا، 

 .واإلبداعات يف اإلنتاجات اللغوية كالميا كان أم كتابيا

  احملتويات -ب

ذا املعهد على التركيز على املهارات اللغوية األربع كما يتم ختطيط تعليم اللغة العربية يف ه

  :يلي 

  

  حمتوى املنهج): ١١(اجلدول رقم 

 املهارات األربع



مهارة  مهارة الكتابة

 القراءة

مهارة  مهارة الكالم

 االستماع

كتابة  -
 املفردات

كتابة اإلنشاء  -
 األسبوعي

إصدار الة  -
 والنشرة

  التمرينات -

مطالعة 

الكتب 

  اإلسالمية

قراءة (

كتب 

التراث كل 

صباح يوم 

األحد و 

  )األربعاء

برنامج احلوار  -
 األسبوعي

التدريب على  -
 اخلطابة

برنامج املظاهرة  -
 اللغوية

برنامج التمثيل  -
 األسبوعي

برنامج إعالن  -
 اللغة

التشجيعات  -
 اللغوية

 

دة مشاه -
 األفالم العربية

االستماع  -
سيلة وب

 املذياع

التدريب  -
اللغوىي يف 

  املخترب

  

رض احملتوى التعليمي يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف هذا املركز يف أربعة كتب يع

منفصلة على حسب الفصل الدراسي، ويف كل سنة فصالن دراسيان، ولكل فصل دراسي 

وتشتمل الكتب التعليمية من . كتابان اللذان ال بد من إاءمها كل نصف الفصل الدراسي

  :ويتبني موضوعات احلوارات كما يلي املفردات و احلوارات العربية، 

  

  يف الفصل الدراسي األول للربع األول الدراسية املواد -١



 الرقم الفصل املوضوعات املرجع

مواد تزويد 

املفردات 

لطالب 

فصل األول 

إىل الفصل 

 اخلامس

 

 

 التعارف

 ١ الفصل األول

 احلجرة

 املسجد

 املقصف

 الدراسة

 الدراسة

الثاين  الفصل

 واألول املركز

٢ 

 يف املكتبة

 إىل املدرسة

 يف الفصل

 يف املدرسة

 الذهاب إىل املسجد

 الفصل الثالث

٣ 

 يف املسجد

)١(الصالة   

)٢(الصالة   

 املعاملة

الفصل الرابع  يف العسل شفاء ٤ 



والثالث  احلالقة

 الدراسة املركز

ةيف اجلامع  

 العمل

 الصحة

الفصل 

 اخلامس

٥ 

 نصيحة الطبيب

 عند الطبيب

 السفر لطلب العلم

 اختيار الطالب املثايل

  

  يف الفصل الدراسي األول للربع الثاينالدراسية املواد  -٢

 الرقم الفصل املوضوعات املرجع

مواد تزويد 

املفردات 

لطالب 

فصل األول 

إىل الفصل 

 اخلامس

 صالة اجلماعة

 ١ الفصل األول

 يف املكتبة

 املعمل

 املكتبة

قصفامل  



 االمتحان 

الفصل الثاين 

 واألول املركز

٢ 

 اهلوايات

 الطعام

 العائلة

 العمل

)١(احلياة اليومية   

 الفصل الثالث

٣ 

)٢(احلياة اليومية   

)٣(احلياة اليومية   

لشرابلطعام واا  

 الضيف

 يف املكتبة

الفصل الرابع 

والثالث 

 املركز

٤ 

 التسوق

 يف مركز السوق

 اجلو

 القرية

يف معرض الفن 

 اإلسالمي

الفصل 

 اخلامس

٥ 



 العيد

 الوقوف بعرفة

 السفر إىل مصر

 املستقبل

  

  ثالثع الللرب الثاينيف الفصل الدراسي الدراسية املواد  -٣

 الرقم الفصل املوضوعات املرجع

مواد تزويد 

املفردات 

لطالب 

فصل األول 

إىل الفصل 

 اخلامس

 

 األسرة

 ١ الفصل األول

 يف البيت

 السكن

 الضيف

 الواجب

 يف احلديقة

الفصل الثاين 

 واألول املركز

٢ 

 يف املدينة

 أمي

 يف السوق

 احلياة اليومية



 يف رمضان

 الفصل الثالث

٣ 

 رمضان مبارك

 يف يوم العيد

 اإلجازة

 يف مكة

 اهلواية

الفصل الرابع 

والثالث 

 املركز

٤ 

 معرض اهلوايات

 يف اجلمعية

 السفر

 احلقيبة

  رابعللربع ال الثاينيف الفصل الدراسي الدراسية املواد  -٤

 الرقم الفصل املوضوعات املرجع

مواد تزويد 

املفردات 

لطالب 

فصل األول 

إىل الفصل 

 اخلامس

 الرحلة

 ١ الفصل األول

 السوق

 اهلواية

 املباراة

 امللعب واملطعم



 يف النادي الرياضي 

الفصل الثاين 

 واألول املركز

٢ 

 املراسلة

 حادث

 العمل

 العمرة

 الوقوف يف عرفات

لثالفصل الثا  

٣ 

 اهلجرة

مسابقات يف 

 املعلومات

 احلفل التمثيلي

 التوفري

 الزيارة والعمرة

الفصل الرابع 

والثالث 

 املركز

٤ 

 العطلة يف رمضان

 الصداع

 أداء العمرة

 العلم والتعلم

  

  الطريقة) ج(



يف تعليم اللغة العربية  إن املدخل الذي طبقه مركز اللغة يف اختيار الطريقة املناسبة

هو املدخل االتصايل، لبلوغ الغرض األساسي من هذا املعهد الشريف وهو تكوين البيئة 

بناء على هذا، فإن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة . العربية كأنه قطعة من أرض العرب

هم يف التعلم العربية هي الطريقة االنتقائية ما يرى املعلم مناسبا ملستوى الطلبة ولتيسري

  .واستخدام اللغة العربية وتعويدهم فيها وملساعدم يف مطالعة الكتب اإلسالمية بالعربية

  الوسائل) د(

: حتتوي الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة من عدة أنواع منها 

 د األمني املعمل اللغوي، واإلستعالمات، املذياع والتلفاز، وحمطة اإلذاعة ملعه

RASDA)Radio Swara Da'wah Al Amien( ومركز تنمية آراء الطلبة واالبتكارات ،

. )PUSPAGATRA  )Pusat Pengembangan Gagasan Santri Putraاملعروف مبصطلح 

  .وكذلك استخدام البطاقات ملا فيها من املفردات املتنوعة

  التقومي) هـ(

هد األمني إىل قسمني، مها التقومي اجلماعي ينقسم نوع التقومي يف مركز اللغة مبع    

والتقومي الفردي، التقومي اجلماعي هو االختبار التحريري يف كل أواخر نصف الفصل 

الدراسي األول والثاين، فيعقد هذا االختبار أربع مرات يف السنة، والدرس املقوم فيها هو 

لتقومي الفردي هو تفتيش وا. املفردات واحلوارات املدروسة يف كل نصف الفصل الدراسي

كتابة اإلنشاء اليومي وإصالح األخطاء على الفور عن طريق التحكيم يف حمكمة اللغة حتت 

مسؤولية قسم اللغة واحملكمة لتقييس سلوكية الطلبة يف مشاركتهم يف تكوين البيئة عربية 

  .اليت هي الغرض األساسي من مركز اللغة وهذا املعهد الشريف

  

 باميكاسان" بينو أنيار"مبعهد دار العلوم  مركز اللغة -ب



كان تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد دار العلوم قد أدى إىل حتقيق التعليم 

بانتظام ومرتب، واستدل عليه وجود تقسيم كفاءة الطلبة اللغوية يف التعليم، والطالب الذين 

املسؤوليني يف مركز اللغة، مث عقدوا يودون على تعلم اللغة العربية، فيسجلون أنفسهم إىل 

االختبار لتحديد املستوى دف توزيع الدارسني اجلدد حسب مستويام يف جمموعة من 

اموعات اليت تناسبهم حىت يتسىن هلم البدء يف دورة اللغة، مث ينقسم الطالب إىل 

وسط و اموعات حسب املستويات اللغوية، وهي املستوى للمبتدئ واملستوى للمت

  .املستوى للمتقدم

استنادا لوجود التقسيم حسب املستويات اللغوية، فإن األهداف واملواد الدراسية يف 

تعليم اللغة العربية ختتلف كثريا يف كل املستويات، وسيأيت البيان عن منهج تعليم اللغة العربية 

  :يف مركز اللغة كما يلي

  األهداف -أ

العربية يف هذا املركز هو متكني الطالب من فهم كتب إن الغرض األوىل من تعليم اللغة 

ولتدرج تعليم اللغة العربية من . التراث والقدرة على حتدث اللغة العربية فصيحة وطالقة

ناحية عبء املواد الدراسية، فإن أهداف تعليم اللغة العربية يف كل املستويات ختتلف اختالفا 

  :أساسيا تشتمل على اآليت

 لغة العربية يف املستوى املبتدئنيأهداف تعليم ال .١

 قدرة الطالب على إستظهار املفردات عن ظهر قلب استظهارا جيدا -

 والسيطرة على كتابة املفردات واستخدامها يف األنشطة اليومية  -

 التفهيم خالل قواعد اللغة العربية األساسية -

 أهداف تعليم اللغة العربية يف املستوى املتوسط .٢

 عد اللغة العربيةتعميق املادة من قوا -

 اإللتزام والتعهد بتحدث اللغة العربية يف كل األنشطة -



 فهم الكتب التراث اإلسالمية -

  )املستوى املتقدم(أهداف تعليم اللغة العربية يف برنامج إعداد املعلمني  .٣

 اعداد املدرسني ىف تعليم اللغة العربية -

 السيطرة على قواعد اللغة العربية -

  هم الكتب التراث اإلسالمية  رفع مستوى الطلبة يف ف -

  حمتوى التعليم -ب 

إن احملتويات الدراسية اليت أعدها األساتذة من مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم 

وكتاب " منت األجرومية"تستند كثريا حنو مطالعة كتب قواعد اللغة العربية مثل كتاب 

ب على فهم اللغة العربية من دف أن  يقدر الطال" جواهر األلفية"وكتاب " العمريطي"

. حيث التراكيب فهما دقيقا، و ميارسون اللغة العربية يف يوميام على شكل فصيح وطالقة

املستخدمة يف تعليم اللغة العربية تتدرج درجة صعوبتها ) غري القواعد العربية(وأما الكتب 

توي الشرح تفصيال كما اللغوية بالنظر إىل مستوى كفاءة الطالب وأمهية تعليمها هلم، وحي

  :يلي

 احملتويات ملستوى املبتدئ ) أ(

وهي كتاب  ثالثة كتب رئيسيةالكتب اليت تدرس يف هذا املستوى تشتمل على 

، وتعليم الصرف باستخدام )اجلزء األول(األجرومية وكتاب احملاورة احلديثة باللغة العربية 

" زاد احملب اللغة العربية"للطالب، مثل معجم  ثالث كتب إضافيةو. كتاب شرح الكيالين

املتضمن فيه األشعار، " نبذة الشعرية"الذي يتضمن فيه املفردات والتعبريات العربية، وكتاب 

الذي يلزم للطالب أن حيفظوها عن ظهر قلبهم طوال سنة " أمثلة التصريفية"و كتاب 

  .واحدة

 :واملقررات تتكون مما يلي

  املنهج ىحمتو): ١٢(اجلدول رقم 



األساسياملرجع  وعدـامل املوضوعات   

شرح منت "كتاب 

"ميةوراألج  

باب اإلعراب، معرفة عالمات اإلعراب،  -
املعربات، األفعال، مرفوعات األمساء، الفاعل، 
املفعول الذى مل يسم فاعله، املبتدأ واخلرب، 
العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب، النعت، 
 العطف، التوكيد، البدل، منصوبات األمساء،

املفعول به، املصدر، ظرف الزمان ظرف املكان، 
احلال، التمييز، األستثناء، ال، املنادى، املفعول من 

 .أجله، املفعول معه، خمفوضات من األمساء

 اتالتدريب -

  التطبيق -

 :كل ليلة

األحد، 

واإلثنني، 

  واألربعاء

شرح "كتاب 

"الكيالين  

تعريف التصريف، أقسام األفعال، تصريف  -

بىن للمفعول من األفعال، املضاعف، األفعال، امل

  املعتل، 

 التدريبات -

 التطبيق -

كل يوم 

 اإلثنني

احملاورة "كتاب 

" احلديثة باللغة العربية

 اجلزء األول

 مكاملة تلفونية - مع أحد التالميذ              -

 املعطف - الضيف                       -

 يف املطعم - اآلالت                       -

 يف الصيدلية -اللون               الطعم و -

 الرياضة -)                ١(الوظيفة  -

حفلة مبناسبة اية  -)                ٢(الوظيفة  -
 الدراسة

 

كل 

صباح 

يوم 

 األحد



 السارق -يف املدرسة                   -

 العربة - يف الفندق                    -

 صالة اجلماعة - السفر إىل سيغافوره          -

 التصادم -               مع الطبيب     -

  احملتويات ملستوى املتوسط ) ب(

 املوعد املوضوعات املرجع األساسي

احملاورة احلديثة "كتاب 

اجلزء " باللغة العربية

 األول 

 يف املعهد -التنـزيه إىل القرية       -

 األدوية - النظافة                   -

 روحةامل - آلة الكتابة               -

 عبارات تقال عند اللقاء واالفتراق -

 الدعاء والعبارات املختلفة -

 العبارات القصرية  -

 يف املدرسة   -

 يف البيـت -

 التجارة - يف الربكة               -

 حول السفر و املركوبات  -

 يف العمر -الطعام                  -

 حول الوقت و الساعة - ما يتعلق باملرض       -

 العبارات املنوعة  -

 :كل ليلة

األحد، 

واإلثنني، 

  واألربعاء



  للغةا -

احملاورة احلديثة "كتاب 

 اجلزء" باللغة العربية

 الثاين

 البيت اجلديد -زيارة املريض             -

 األعمال اليومية -يف الفصل                -

 التعارف يف القطار -الطائرة                   -

 حبة بودريك - كتابة الرسالة إىل مكة    -

 األستاذ الغائب -جغرافيا إندونيسيا       -

ارسال الرسالة  -التنـزيه إىل بايل            -

  بالربيد

كل يوم 

 اإلثنني

العربية "كتاب 

اجلزء الرابع" للناشئني  

  رحلة إىل شاطئ البحر :  ١الوحدة  -
 يف الطريق:    ٢الوحدة  -

 حريق يف مصنع السيارات:  ٣الوحدة  -

 لالقاضي العاد:  ٤الوحدة  -

 الطقس:  ٥الوحدة  -

 مراجعة شفهية:  ٦الوحدة  -

 عمر بن اخلطاب:  ٧الوحدة  -

 الطالب الذكي:  ٨الوحدة  -

 الصداقة:  ٩الوحدة  -

 عند الطبيب:  ١٠الوحدة  -

 زيارة إىل الرياض:  ١١الوحدة  -

 مراجعة شفهية:  ١٢الوحدة  -

 خدجية بنت خويلد:  ١٣الوحدة  -

 رسالة من مكة املكرمة:  ١٤الوحدة  -

 يف حمطة القطارات:  ١٥الوحدة  -

 

كل 

صباح 

يوم 

 األحد



"العمريطي " كتاب  باب اإلعراب، معرفة عالمات اإلعراب،  - 
املعربات، األفعال، مرفوعات األمساء، الفاعل، 
املفعول الذى مل يسم فاعله، املبتدأ واخلرب، 
العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب، النعت، 

األمساء، العطف، التوكيد، البدل، منصوبات 
املفعول به، املصدر، ظرف الزمان ظرف املكان، 
احلال، التمييز، األستثناء، ال، املنادى، املفعول من 

 .أجله، املفعول معه، خمفوضات األمساء

 اتالتدريب -

  التطبيق -

 

"الكيالين"كتاب   .املهموزات، بناء امسي الزمان واملكان - 

  احلفظ -

 التدريبات -

 التطبيق -

كل 

 صباح

  

  

  

  

  

  )املستوى املتقدم(تويات يف اعداد املعلمني احمل) ج(



ويف هذا املستوى، جرى تعليم اللغة العربية باستخدام عدد من الكتب املقررة وهي 

و كتاب إضايف للطالب يف هذا ". علم البيان"البن مالك، وملخص " جواهر األلفية"كتاب 

ت العربية ليكون مساعدا ملا فيه من املفردات واملصطلحا" الرصيد اللغوي"املستوى  وهو 

  .هلم يف إنتاج اللغة العربية كالميا كان أم كتابيا

درس ) ٢(، )الدورة التدريبية(الدافعية ) ١: (فاملقررات حتتوي على مخس مواد أساسية

مهارة الكتابة، وهذه ) ٥(مهارة القراءة، ) ٤(مهارة الكالم، ) ٣(القواعد النحوية والصرفية، 

  :يلياخلمسة نفصلها فيما 

حصة   مضمون املواد  املادة  الرقم

  دراسية

  املالحظة

وضع   ةاللغة العربية سهل  الدافعية  ١

  معني

 

Condit
ioned 

حسب 

من الكلّي (البدء من العموم مث التفصيل       الظروف

  )إيل اجلزئي

  حات الصعباجتناب املصطل    

  بساطة يف الفكرة    

  امكانية التطبيق    

درس القواعد   ٢

لنحوية والصرفية ا

جواهر األلفية (

  )البن مالك

مادة  ٤٥    

  دراسية

  شهرا واحدا  ١  الكالم  الشهر األول  



  ٦  املعرب واملبىن    

  ١  رفةالنكرة واملع    

  ١  اسم اإلشارة –العلم     

  ١  )أل(املعرف بـ –املوصول     

  ٢  اإلبتداء    

  ١  كان وأخواا    

  ١  )إنْ(و) الت(و) ال(و) ما(    

  ١  أفعال املقاربة    

  ١  إنّ وأخواا    

  ١  ال الىت لنفي اجلنس    

  ١  أعلم وأرى –ظن وأخواا     

  ٢  الفاعل    

امتحان آخر    

  شهر

    ٢٠  جمموعة احلصة

  شهرا واحدا  ١  نائب الفاعل  الشهر الثاين  

  ١  تعدى الفعل ولزومه    

  ١  املفعول املطلق    



  ١  املفعول فيه –املفعول له     

  ١  اإلستثناء    

  ٢  احلال    

  ١  التمييز    

  ٢  حروف اجلر    

  ٢  اإلضافة    

  ١  اعمال اسم الفاعل –اعمال املصدر     

  ١  أبنية املصادر    

  ١  الفاعلني واملفعولني والصفات  ابنية امساء    

  ١  التعجب    

  ١  نعم وبئس وما جرى جمرامها    

  ١  أفعل التفضيل    

  ٢  النعت    

آخر امتحان   

  شهر

    ٢٠  جمموعة احلصة

  شهرا واحدا  ١  التوكيد  الشهر الثالث  

  ٢  عطف النسق    



  ١  البدل    

  ١  النداء    

  ١   –ىل ياء املتكلم إ –تابع املنادى     

  ١  أمساء األفعال –التحذير واإلغراء     

  ١  نونا التوكيد    

  ١  ما ال ينصرف    

  ٢  اعراب الفعل    

  ٢  زمعوامل اجل    

  ١  العدد    

  ١  التأنيث –) كم(    

  ٢  مجع التكسري    

  ١  النسب –التصغري     

  ١  زيادة مهزة الوصل    

  ١  ابدال فاء اإلفتعال وتائه    

امتحان آخر   

  شهر

    ٢٠  جمموعة احلصة

مهارة الكالم   ٣

واغناء الثروة 

  نظرية ٢٠    



  اللغوية

أسبوعا   ٢  تعبري الكلمة الفبائية  الشهر الرابع  

  ٢  الكلمات املسلسلة      واحدا

  ٢  التعبري النفس    

  ٢  األصدقاء إلقاء    

  ٢ (Questionnaire)اإلستفتاء     

    لغاز اللغويةاأللعاب أو األ    

أسبوعا   ٢  بيان السبب    

  ٢  يلعب دور املدرس      واحدا

  ٢  استماع املشكالت    

  ٢  ةاخلربات اجلذاب    

    Strip story ٢ 

   األلعاب    

أسبوعا  ٢  األراء التعبري عن    

  ٢  متثيالت      واحدا

  ٢  املسرحية    

  ٢  املناقشة    



  ٢  األفالم مشاهدة    

    العاب    

أسبوعا   ٢  استيعاب النصوص    

  ٢  التلخيص اجلماعى      واحدا

  ٢  بطاقة التعليم    

  ٢  )ريطش(استماع احملاضرة     

  ٢  احلكاية املسلسلة    

    ابالع    

امتحان آخر   

  شهر

      جمموعة احلصة

        مهارة القراءة  ٤

  شهرا واحدا  ٢٠  ٥العربية للناشئني   الشهر اخلامس  

امتحان آخر   

  شهر

    

  شهرا واحدا      مهارة الكتابة  ٥

    العربيةباستعراض املقال   الشهر السادس  

    املناقشة    



      اجلدال    

آخر امتحان   

  شهر

      سية مجيع املواد الدرا

  

  الطريقة املستخدمة يف التعليم -ج

إن الطريقة املستخدمة يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم حتتوي على الطريقة 

االنتقائية بني الطريقة املباشرة يف تعليم املفردات، وطريقة النحو والترمجة يف مطالعة كتب 

جواهر "، و كتاب "العمريطي"،  وكتاب "األجرومية"قواعد اللغة العربية مثل كتاب 

واستخدم الطالب طريقة احلفظ من بعض الكتب اليت قد قررها األساتذة من مركز ". األلفية

" نبذة األشعار"، وكتاب "األمثلة التصريفية"اللغة مبعهد دار العلوم مثل استظهار كتاب 

وهو أيضا  -هللارمحه ا-الذي صنفها كياهي احلاج عبد ايد من رؤساء هذا املعهد السابق 

  .بتا- كمؤسس املعهد منبع العلوم اإلسالمي بتا

  الوسائل التعليمية -د

ولتيسري إجراء تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم، حاول 

مسؤولو مركز اللغة على حتضري الوسائل السمعية البصرية على نوع بسيط مثل التلفاز، 

، أما الوسائل LCDألفالم العربية، واحلاسوب والشاشة الكبرية له واألقراص ملا فيه من ا

وهذه الوسائل استعملها املعلمني يف التعليم على حسب . فقط السمعية الشفهية فباملذياع

  .الظروف تسلية وتشجيعا للطالب

  

  التقومي -هـ



السنة  إن أداء التقومي يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم يعقد مرتني فقط يف

الدراسية له، ويضيف فيها التدريبات الشفهية والكتابية اليت جتري بعضها كل أسبوع أو 

  :واتضح البيان عن االختبار فيها ما يلي. أسبوعني

يقام هذا االختبار للطالب اجلدد املسجلني يف مركز اللغة : االختبار لتحديد املستوى -

الفصول بالنسبة إىل املستويات  ملعرفة مستوى كفائتهم اللغوية مث تصنيفهم إىل

 . اللغوية املهيئة، إما من املستوى املبتدئ، أو املتوسط أو املتقدم

يقصد هذا االختبار لقياس قدرة الطالب اللغوية بعد أن جرت : االختبار النهائي -

الدراسة طوال سنة واحدة، ولتقرير النتيجة ولنيل الشهادة لاللتحاق إىل مرحلة تالية 

 .اللغة العربية يف مركز اللغةمن تعليم 

والتدريبات الشفهية تشتمل على . إن التدريبات اللغوية تعقد شفهية وكتابية

بني الطالب حسب املستويات الذي يعقد كل " الزيارة الودية"برنامج احلوار ىف 

حول املعهد كل صباح يوم اجلمعة " جولة عربية"أسبوعني، وكذلك ىف برنامج 

وهناك نوع آخر من التدريبات مثل ترمجة األناشيد اإلندونيسية جلميع املستويات، 

إىل العربية كل يوم ثالثاء ملستوى املبتدئ، واملسرحية كل ليلة مجعة جلميع 

  .املستويات

وأما التدريبات الكتابية أو التحريرية فهو كتابة اإلنشاء أو فن املقال،       

  .توى املتوسط واملتقدمواملنشورات اللغوية اليت ينتشر كل أسبوع من مس

 باميكاسان" بتا- بتا"مركز اللغة مبعهد منبع العلوم  -ج

بتا باميكاسان يسمح -إن تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة يف معهد منبع العلوم بتا

وليكون التعليم فعاال،  يقسم . للطالب الذين يودون على تعلم وتعميق اللغة العربية



ستويات اللغوية الثالثة، وهي املستوى املبتدئ واملستوى الطالب إىل الفصول حسب امل

  .املتوسط، واملستوى املتقدم

استنادا ملا مر، فإن بعض العناصر من منهج تعليم اللغة العربية يف هذا املركز ختتلف 

بعضها بعضا يف كل املستويات الثالثة، كاألهداف واحملتويات ، أما الطريقة والوسائل 

و يسهب . ومي متساوية يف كل املستويات  يف حني، وأحيانا غري متساويةالتعليمية والتق

  :بتا باميكاسان فيما يلي -البيان عن كل عناصر منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة بتا

 األهداف - أ

" بتا- منبع العلوم بتا"إن أهداف تعليم اللغة العربية يف كل املستويات ملركز اللغة مبعهد 

  . تلف بالنسبة إىل مستويات اللغوية عند الطلبة يف كل منهاباميكاسان خت

 أهداف تعليم اللغة العربية يف املستوى املبتدئ ) أ(

 القدرة على إدراك معاين املفردات يف ضوء سياق الكالم املسموع -

 السيطرة على كتابة وحفظ املفردات -

 ليمةمتكني األفراد من التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة س -

متكني األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم اتمع،  -

 والتعود على النطق السليم للغة، وصوغ الكالم بعبارات صحيحة

 .تزويد الطالب حبصيلة متجددة من املفردات اللغوية والتراكيب األساسية -

ى مجيع األفكار واستيفائها، تعويد الطالب على تنظيم تعبريهم عن طريق تدريبهم عل -

 وترتيبها ترتيبا منطقيا وربط بعضها بعضا

 أهداف تعليم اللغة العربية يف املستوى املتوسط ) ب(



 السيطرة على تركيب اجلمل الصحيحة -

 القدرة على إصدار احلكم من القواعد العربية على الكالم املسموع والنصوص العربية -

تبار أن الكالم يتضمن كثريا منها كاحلوار اتساع دائرة التكيف ملواقف احلياة باع -

  .واملباحثات واملناظرات وغري ذلك

توسيع دائرة أفكارهم، وذلك بتمكينهم على تنسيق عناصر الفكرة املعرب عنها مبا  -

  يضفي عليها مجاال وقوة وتأثريا يف السامع، واإلبانة عما يف النفس بتعبري سهل مفهوم

  ة يف املستوى املتقدمأهداف تعليم اللغة العربي) ج( 

  السيطرة على كتاب قواعد اللغة العربية بدقة  -

تعويد الطلبة على التعبري املنطقي و التعود على السرعة على التفكري والتعبري، وكيفية   -

 مواجهة املواقف الطارئة واملفاجئة

إتقان املالحظة السليمة يف إصدار اإلنتاجات اللغوية عند وصف األشياء واألحداث  -

 وتنوعها و تنسيقها

ذيب الوجدان والشعور، وممارسة التخيل واالبتكار، والتعبري الصحيح عن   -

 .األحاسيس واملشاعر واألفكار يف أسلوب واضح راق ومؤثر

 احملتوى - ب

إن تقسيم الطالب إىل املستويات اللغوية على حسب كفائتهم تؤدي إىل تنوع 

 مند احملتويات تستم: ثة، وهي املستوى املبتدئ احملتويات التعليمية يف كل املستويات الثال

. كتاب احملاورة احلديثة باللغة العربية اجلزء األول والتعبريات فيه: كتاب واحد، وهو

قواعد العربية احلديثة باللغة العربية اجلزء الثاين، وكتاب احملاورة كتاب : وسطاملستوى املت



، وكتاب قواعد اللغة العربيةكتاب : تقدماملستوى امل .)عمدة الكالم يف تركيب اللسان(

  .إشارة احلدود يف حتسني اخلطوط

  :ويبني احملتويات على حسب املستويات الثالثة كما يلي 

  احملتويات يف املستوى املبتدئ -١

  احملاورة:   املادة 

  )ب(و الفصل  )أ(الفصل املبتدئ : املستوى

 حمتوى املنهج): ١٣(اجلدول رقم 

  املرجع  الوقت  ة الدراسةماد  اهلدف  اللقاء

١ 
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احلديثة احملاورة "كتاب   ثالثون دقيقة  الضيف –مع أحد التالميذ 
باللغة العربية اجلزء 

  "األول
 

 

  ثالثون دقيقة  الرابع - الدرس الثالث ١
  ثالثون دقيقة  السادس –اخلامس  ٢
  ثون دقيقةثال  السابع ٣
  ثالثون دقيقة  التاسع - الثامن ٤
  ثالثون دقيقة  العاشر ٥
  ثالثون دقيقة  احلادي عشر ٦
  ثالثون دقيقة  الثانية عشر ٧
  ثالثون دقيقة  الثالثة عشر ٨
  ثالثون دقيقة  الرابعة عشر ٩
  ثالثون دقيقة  اخلامسة عشر ١٠
  ثالثون دقيقة  السادسة عشر ١١
  ثون دقيقةثال  السابع عشر ١٢
  ثالثون دقيقة  الثامنة عشر ١٣
  ثالثون دقيقة  التاسع عشر ١٤



  ثالثون دقيقة  عشرون ١٥
  ثالثون دقيقة  احلادي وعشرون ١٦
  ثالثون دقيقة  الثانية وعشرون ١٧
  ثالثون دقيقة  الثالث وعشرون ١٨
  ثالثون دقيقة  الرابع وعشرون ١٩
  ثالثون دقيقة  اخلامس وعشرون ٢٠
والسابع  -س وعشرونالساد ٢١

  وعشرون
  ثالثون دقيقة

  ثالثون دقيقة  الثامن وعشرون ٢٢
  ثالثون دقيقة  التاسع وعشرون ٢٣

  ثالثون دقيقة  الثالثون  ٢٤
  ثالثون دقيقة  احلادي وثالثون  ٢٥
  

  العربيةالتعبريات :   املادة 

  )ب(وفصل ) أ(الفصل املبتدئ : املستوى

  املرجع  لوقتا  مادة الدراسة  اهلدف  اللقاء

١ 
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احملاورة كتاب   ثالثون دقيقة  أربعون 
احلديثة باللغة 
العربية اجلزء 

  األول
  

  ثالثون دقيقة  احلادي وأربعون ٢
  ثالثون دقيقة  الثاين وأربعون  ٣
  ثالثون دقيقة  الثالث واربعون ٤
  دقيقة ثالثون  الرابع وأربعون ٥
  ثالثون دقيقة  اخلامس وأربعون ٦
  ثالثون دقيقة  السادس وأربعون ٧
  ثالثون دقيقة  السابع وأربعون ٨
  ثالثون دقيقة  الثامن وأربعون ٩



  ثالثون دقيقة  التاسع وأربعون ١٠
  ثالثون دقيقة  مخسون ١١
  ثالثون دقيقة  احلادي ومخسون ١٢
  ثالثون دقيقة  الثاين ومخسون ١٣
  ثالثون دقيقة  الثالث ومخسون ١٤
  ثالثون دقيقة  بع ومخسوناالر ١٥
  

  احملتويات للمستوى املتوسط -٢

  احملاورة العربية:   املادة 

  )ب(و الفصل ) أ(املتوسط الفصل : املستوى

  املرجع  الوقت  مادة الدراسة  اهلدف  اللقاء
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  ثالثون دقيقة  درس األولال

احملاورة كتاب 
احلديثة باللغة 

اجلزء  العربية
  الثاين

 

 

  ثالثون دقيقة  بأي لغة يتكلم أخوك   ٢
  ثالثون دقيقة  الدرس الثاين   ٣
  ثالثون دقيقة  الدرس الثالث   ٤
  ثالثون دقيقة  من الذي يعلم العربية   ٥
  ثالثون دقيقة  الدرس الرابع   ٦
  ثالثون دقيقة  حةأين ذهبت البار   ٧
  ثالثون دقيقة  الدرس اخلامس   ٨
  ثالثون دقيقة  هل تسمح يل   ٩
  ثالثون دقيقة  الدرس السادس   ١٠
  ثالثون دقيقة  هل تشعر باحلرارة   ١١
  ثالثون دقيقة  الدرس السابع   ١٢
  ثالثون دقيقة  هل تنام   ١٣
  ثالثون دقيقة  الدرس الثامن   ١٤



  ثالثون دقيقة  إسم املطار   ١٥
  ثالثون دقيقة  لدرس التاسعا   ١٦
  ثالثون دقيقة  ألي شيء تسافر   ١٧
  ثالثون دقيقة  الدرس العاشر   ١٨
  ثالثون دقيقة  بأي لغة تكتب الرسالة   ١٩
  ثالثون دقيقة  الدرس احلادي عشر   ٢٠
  ثالثون دقيقة  ومع ذلك ال تغفل   ٢١
  ثالثون دقيقة  الدرس الثاين عشر   ٢٢
  ةثالثون دقيق  مىت يرفع العامل   ٢٣
  ثالثون دقيقة  الدرس الثالث عشر   ٢٤
  

  قواعد العربية :    املادة 

   )ب(والفصل ) أ(الفصل  املتوسط: املستوى

  املرجع  الوقت  مادة الدراسة  اهلدف  اللقاء

١   
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عمدة كتاب   ثالثون دقيقة  كالم 
يف الكالم 
سان تركيب الل

يف قواعد لغة 
  القرآن

  ثالثون دقيقة  عالمة الفعل   ٢
  ثالثون دقيقة  )أفراد عناصر الكالم(فائة    ٣
  ثالثون دقيقة  مجلة الفعل   ٤
  ثالثون دقيقة  فعل املضارع   ٥
  ثالثون دقيقة  مبين   ٦
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  الطريقة) ج(

- بتا"إن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد منبع العلوم 

ة يف تعليم الكتب األساسية يف كل مستوى، وطريقة حفظ املفرادت هي الطريقة املباشر" بتا

فيما يتعلق باألنشطة اليومية يف املعهد، و أكثر استخدامها هي الطريقة اإلنتقائية اليت يراها 

  .املعلم مناسبة و فعاال مبستوى الطالب يف هذا املركز

  الوسائل) د(

ى الوسائل السمعية البصرية كالتلفاز أما الوسائل التعليمية يف هذا املركز فتحتوي عل

واستخدام هذه الوسائل يف . واألقراص من األفالم العربية، و السمعية الشفهية كاملذياع

  . وقت معني يناسب باملادة املدروسة واحتياجات الطلبة ا

  التقومي) هـ(

  :وأجري التقومي يف هذا املركز ثالث مرات، هي 

يعقد بعد تسجيل الطلبة يف مركز اللغة لتحديد  هذا االختبار: امتحان القبول  -

املسجلني، وهذا االختبار يهدف إىل تقرير املسجلني الذين يقبلون يف مركز اللغة، 

 . طالب الذين ينجحون يف اختبار االستعداد اللغوي ٨٠- ٦٠وأخذ املركز حنو 



املستوى  وهو توزيع الطالب إىل املستويات اللغوية الثالثة،: االختبار التصنيفي  -

 . املبتدئ واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم

الذي يقصد لقياس قدرة جناح الطالب بعد مرور الربامج العربية : االختبار النهائي  -

 ".بتا باميكاسان-بتا"أشهر يف مركز اللغة مبعهد منبع العلوم  ٦طوال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وحتليلهيف مراكز اللغة مبادورا منهج تعليم اللغة العربية  تقومي: املبحث الثالث 

  ﴾﴾﴾﴾    التقومي الداخلي ﴿﴿﴿﴿

  " سومنب"مركز اللغة مبعهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية  - أ

 بنية املنهج -١

لقد اتضح سابقا عن ذكر وبيان منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد األمني 

صائصه املتميزة مبنهج تعليم بتربية املعلمني اإلسالمي سومنب من عناصره وأساليبه، وخ

إن منهج تعليم اللغة العربية يف هذا املركز يشتمل على األهداف . العربية يف املراكز األخرى

واحملتوى، والطرائق، والوسائل التعليمية، وكذلك التقومي، فيعترب من هذه الظاهرة على أن 

لعربية املعاصرة اليت حتتوي فيه املنهج املخطط يف هذا املركز يتفق بعناصر منهج تعليم اللغة ا

  .هذه العناصر اخلمسة

ومن أسلوب التعليم يف هذا املركز يراعي على الطريقة االكتسابية أو التركيز 

باالتصال باستخدام اللغة العربية إىل أن بدأ يف معهد األمني بيئة لغوية اليت اشتهرت هذه 

  .سالمي سومنباملزية  من خصائص معهد األمني بتربية املعلمني اإل

 األهداف -٢

يف هذا املركز يهدف إىل متكني الطلبة من استخدام  إن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية

اللغة العربية يف مجيع أنواع األنشطة اليومية، ومتكينهم من تعبري اللغة العربية يف أذهام 

فهذه النقطة . أم كتابياكالميا كان أم كتابيا، واإلبداعات يف اإلنتاجات اللغوية كالميا كان 

املهمة من األهداف تتضمن يف األهداف اخلاصة يف منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

  :اليت تتضح فيما يلي 

أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها الناطقون ذه اللغة أو بصورة ) ۱( 
ألربع ميكن القول بأن تعليم العربية كلغة و يف ضوء املهارات اللغوية ا. تقرب من ذلك

  : ثانية يستهدف ما يلي 



 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها -

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا  -
 .معربا يف املعىن، سليما يف األداء

 .راءة الكتابات العربية بدقة و فهمتنمية قدرة الطالب على ق -

 . تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة -

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها من غريها من اللغات أصوات ) ۲(
 .مفردات وتراكيب ومفاهيم

 والبيئة اليت يعيش أن يتعرف الطالب الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب) ۳(
 .فيها واتمع الذي يتعامل معه

ومن بني هذه األهداف يتبىن يف كل األنشطة اللغوية اليت عقدها مركز اللغة وظيفة 

اللغة املتعددة إما املتعلقة بالفرد واتمع، أما الوظيفة املتعلقة بالفرد هو ختزين املفردات يف 

املقرر من مركز اللغة، وهذا يقصد على تيسري  أذهان الطلبة على حسب اجلدول الدراسي

ووظيفة اللغة املتعلقة . الطلبة يف التعبري عما يف نفوسهم واالتصال مع اآلخرين بطالقة

باتمع يتضمن يف التدريبات اللغوية الشفهية مثل التدريب على اخلطابة، والتماثيل، 

والغرض من هذه األنشطة ليس . ذلك والتحدث باللغة العربية يف األنشطة اليومية، وما أشبه

إال بتمكني الطلبة باستخدام اللغة العربية اليت هي اللغة الثانية يف حيام يف هذا املعهد بعد 

االهتمام الكبري حنو إظهار الدافعية عند  -األنشطة اللغوية-لغتم األم، وأخذت هذه الظاهرة 

  .م اللغة العربية كلسان العربالطالب وغرس الثقة يف باهلم بأم قادرين على تكل

وهذا يتفق بأسس املنهج ملا فيه األسس اللغوية اليت تم كثريا بوظائف اللغة يف بناء 

  :منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، وتتبني هذه الوظيفة فيما يلي 

  :الوظائف املتعلقة بالفرد 
على ) ملتحدث أو الكاتبا(ويقصد ا قدرة وإمكانية الشخص : وظيفة شخصية  ) ت(

التعبري عن أفكاره الداخلية، وما يود إبرازه من حقائق ومفاهيم، ومدركات لديه، 



حب، أو بغض أو : باإلضافة إىل قدرته على التعبري عن عواطفه و مشاعره من 
 .سرور أو حزن أو إعجاب أو احتقار

ثريا قد يكون مشجعا إن اللغة تؤثر يف أدائها على نفسية اإلنسان تأ: وظيفة نفسية  ) ث(
ومعززا ورافعا ملعنوياته، وقد يكون مثبطا، وخافضا للروح املعنوية، ذلك أن القدرة 
اللغوية واستعماهلا بنجاح جتعل الفرد املتعلم سويا يف نفسه، فاإلنسان قد يشعر 
باخلجل أو اخلوف الذي يعجزه عن أداء اللغة أداء سليما، ولذا، جيب تشجيع 

ني اخلجولني، وحتل مشاكلهم مبا حيقق هلم شيئا من املهارة يف األفراد املنعزل
 .االستعمال اللغوي

تشري هذه الوظيفة إىل عملية اإلبداع و التأليف سواء يف : وظيفة تذوقية خيالية  ) ح(
 .الشعر أو النثر

  : الوظائف املتعلقة باتمع 
فال ميكن أن تقضي  ويقصد ا استخدام اللغة يف معامالت اليومية،: وظيفة اجتماعية  - ٤

 .املصاحل أو يتم التفاهم إال بتبادل اللغة فيما بينهم نطقا أو كتابة

وهي وظيفة يقتضيها اتمع احملتضر،  وال غىن عنها يف احلياة سواء يف : وظيفة توجيهية  - ٥
 .نطاق األسرة أو يف احلياة بوجه عام

يف اكتساب الثقافة، وهي اليت تستخدم يف التعليم و التعلم، و: وظيفة تثقيفية  ) ح(
ووسائلها الكتابة . وأخذها من املاضني واحلاضرين، وتوصيلها إىل أجيال املستقبل

  .         والقراءة والكالم واالستماع

ومن األهداف املذكورة من تعليم اللغة العربية كلغة ثانية يف هذا املركز تفريط 

فبهذا . بياا وتفسريها بالضبط وعدم ة توكيد املهارات اللغوية األربعوتقصري من ناحي

ياس مقدرة الطالب ومنوهم قذ واملالحظني يف مركز اللغة على القصور، يصعب على األساتي

  .األخرى، وهي مهارة االستماع، ومهارة القراءة والكتابة الثالثاملهارات يف 

 احملتويات-٣

األمني  إن الكتب املستخدمة يف هذا املركز صنفها مسؤول مركز اللغة يف معهد

حتتوي على أربعة كتب منفصلة " مواد تزويد املفردات"اإلسالمي، والكتاب مبوضوع 



حسب نصف الفصل الدراسي، وتتكون املواد فيها من املفردات واحلوارت فقط، دون 

الصورة اليت يفهم منها الفكرة العامة من املوضوع، وعدم األسئلة اإلستيعابية، ومالحظة 

ات والتقومي، ويقوم دور هذه الكتب على يد معلمني اللغة ومل تعط حنوية، وكذلك التدريب

  . حرية للطالب، ولكن مل يكن فيها دليل املعلم ليكون التعليم فعاال ومنظما

ذلك ألن العناية يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز دف إىل مهارة واحدة وهي 

خرى، وليست فيه أهداف خاصة لتأكيد مهارة الكالم أكرب اهتمام من مهارات اللغوية األ

وهذا مل يتفق مبا أرشد إلينا من منهج تعليم اللغة العربية احلديثة . املهارات الثالث األخرى

االستماع : للغة أربع مهارات، هي .  الذي يربز فيه االهتمام حنو أربع املهارات معا

م هي الصوت عرب االتصال والوسيلة اليت تنقل مهارة الكال. والكالم والقراءة والكتابة

. أما مهارتا القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوب. املباشر بني املتكلم واملستمع

ومن ناحية أخرى يلقى . ويتحقق االتصال باملهارتني األخريتني، دون قيود الزمان واملكان

رتا استقبال، ويقوم اإلنسان املعلومات واخلربات، عرب مهاريت االستماع والقراءة، فهما مها

اإلنسان عرب مهاريت الكالم و الكتابة ببث رسالته، مبا حتويه من معلومات وخربات، فهما 

ويالحظ أن اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب، وهو ميارس االستماع . مهارتا إنتاج

  ٨٧.والقراءة، على حني أنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، وهو ميارس الكالم والكتابة

والترابط متحقق بني املهارات، فبعضها خيدم بعضا، إذا استخدمت مهارتا اإلرسال 
، ألن )االستماع  والقراءة(استخداما صحيحا منت مهارتا االستقبال ) الكالم والكتابة(

وجدير باملالحظة هو أن . اللغة ممارسة، وملهاريت االستقبال أثر يف منو مهاريت اإلرسال
املقروء من الكتاب إال االستماع إليه من قبل املعلم ويكتبون  الطالب ال يقرؤون نص

املفردات املوجهة منهم فقط، وال جيدون خربة وفرية يف جمال القراءة من النصوص العربية 
فينعدم هذه القضية من . اليت يقدر ا احملاكاة والتقليد يف استخدام اللغة العربية الفصحى

إن احملاكاة  ٨٨الشبه بني اللغة األوىل والثانية منها التقليد، األسس النفسية اليت تم بأوجه
                                                           

٨٧
  ١٣٠: ص. المرجع السابق. عبد الرحمن بن إبراھيم الفوزان  

٨٨
   ٧٥: ص. المرجع السابق. رشدي أحمد طعيمة  



تؤدي إىل فساد  - عدم احملاكاة–فهذه الظاهرة . تؤدي دورا كبريا يف إتقان الطفل للغة أهله
من املعايري اآلتية يف استخدام اللغة العربية الفصحى عند الطلبة يف هذا املعهد، وهذه تنعكس 

  ٨٩: ة للناطقني بلغات أخرىاختيار حمتوى منهج العربي
أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة و ليس فقط أن ينتجها ) ١

. إن على احملتوى أن يوفر على الفرص ما يثري رصيد الطفل من اللغة. كاستجابة آلية
 .وما ميكنه من االستعمال الفعال هلا

العربية، وإدراك مواطن اجلمال يف  أن يكون يف احملتوى ما يعرف الطالب خبصائص) ٢
  .أساليبها وتنمية اإلحساس عنده باالعتزاز بتعليم العربية

لكن لوجود حساسية املدبرين يف مركز اللغة واهتمامهم من القصور يف الواقع عن 
البيئة العربية يف هذا املعهد، فحاول املدبرون على تصنيف الكتاب ملا فيه اإلصالحات عن 

الكلمات املزودة لتزويد املفردات "ئعة يف الكالم عند الطلبة، والكتاب باسم األخطاء الشا
يتكون من العبارات العربية اخلاطئة وإصالحاا، وعلّم هذه املادة يف " وإصالح األخطاء

  . الذي يعقد أسبوعا يف السنة" أسبوع اللغة العربية"برنامج 
 الطريقة التعليمية -٤

هذا املعهد وهو كون البيئة العربية يتكلم فيها الطلبة األساسي يف  الغرض بناء على
باللغة العربية يف كل األنشطة اليومية، فاستند تعليم اللغة العربية يف هذا املركز على املدخل 

. االتصايل املهدوف إىل متكني الطلبة وتعويدهم يف استخدام اللغة العربية كلغة الثانية عندهم
ال ينحصر يف صنف معني يف التعليم، بل إمنا األمر يف طريقة  وأما الطريقة املستخدمة فيه

يرى أصحاب هذه الطريقة أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت . التعليم مفوض للمعلمني
كما أن من حقه أن يتخري من . تالئم طالبه، فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك

ي، وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من أن لكل األساليب ما يراه مناسبا للموقف التعليم
طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرق 
التعليم تتكامل فيما بينها ال تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب 

  .واملدرسني والربامج
  ٩٠: يقة هي ومن املالمح واالفتراضات هلذه الطر

                                                           
٨٩

  ٦٧: ص . المرجع السبق. رشدي أحمد طعيمة  

٩٠
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 .كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها واالستفادة منها يف تدريس اللغة األجنبية -

 .التوجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما، ولكل طريقة مزايا و عيوب -

ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني وبرامج   -
 .تدريس اللغات األجنبية

لنظر إىل الطرق املتنوعة على أساس أن بعضها يكمل بعضا ال على أساس من املمكن ا -
 .أا متعارضة أو متناقضة

املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة تدريس معينة  -
 .على حساب حاجات املتعلم

فمن املمكن أن  على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه -
خيتار املعلم من كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت تناسب حاجات طالبه وتناسب 

 .املوقف التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه

وهذا يناسب مبعايري اختيار الطريقة يف تعليم اللغة الثانية الذي قدمه جونسون كما 
  :يلي 

لغوية اجلديدة يف سياقات ذات معىن جتعل أي أن تقدم كافة الوحدات ال: السياقية ) ١
 .تعلمها ذا قيمة يف حياة الدارس

أي أن يئ الطريقة الفرصة ألقصى شكل من أشكال االتصال بني : االجتماعية ) ٢
 .املتعلمني

أي أن يوظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمه يف حمتوى لغوي جيد، وأن : الربجمة ) ٣
 . صال بسابقه و يف سياق يفسرهيقدم هذا احملتوى اجلديد مت

. أي تقدمي احملتوى اللغوي اجلديد بشكل يسمح لكل طالب، كفرد أن يستفيد: الفردية ) ٤
 .إن الطريقة اجليدة هي اليت ال يضيع فيها حق الفرد أمام تيار اجلماعية

 . أي توفري مناذج جيدة ميكن حماكاا يف تعلم اللغة: النمذجة ) ٥

 .عدد أسليب عرض احملتوى اللغوي اجلديدأي ت: التنوع ) ٦

إن الطريقة اجليدة هي اليت يتفاعل فيها كل من املتعلم واملعلم واملواد التعليمية : التفاعل ) ٧
يف إطار الظروف واإلمكانيات املتوفرة يف حجرة الدراسة، والطريقة اجليدة هي اليت 

 .جتعل املتعلم مركز االهتمام



ي لكل املتعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى اللغوي اجلديد أي أن تعط: املمارسة ) ٨
حتت إشراف و ضبط، إن أفضل أشكال تعلم اللغات هي تلك اليت تتعدى حدود 

 .استيعاب املعلومات وحفظها إىل تنمية اللغة وممارستها

 أي ميكن للمتعلم من إظهار أقصى درجات االستجابة عنده، وتنمية: التوجيه الذايت ) ٩
ذلك ان النشاط اللغوي الذي جيري بني جدران الفصل . قدرته على التوجيه الذايت

  . حمدود، إنه جزء صغري من النشاط اللغوي الذي يتحرك الدارس فيه خارج الفصل
 الوسائل التعليمية -٥

التعلم اليت تتم يف رئيسي يف مجيع عمليات التعليم و بدور تقوم الوسائل التعليمية
كاملدارس و  Formal Educationيمية املعروفة بالتعليم النظامي أو الرمسي املؤسسات التعل

يباشر فيها ارج هذه املؤسسات، وأو يف عمليات التعلم اليت حتدث خ املعاهد و اجلامعات
برغبة منه و يف االستزادة من املعرفة وتسمى بالتعليم الغري رمسي التعلم على مسؤولية و

Informal Education .سابقة يف هذا املركز فقد يدل على أن لاملذكورة الوسائل ومن ا
الوسائل التعليمية تتكون من الوسائل السمعية الشفهية كاملعمل اللغوي، واإلعالنات يف 
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Amien .(وكذلك . از، واحلاسوب وشاشته الكبريوأما الوسائل السمعية البصرية كالتلف
الة احلائطية وهي مركز تنمية آراء الطلبة واالبتكارات املعروف مبصطلح 
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ومن هذه الوسائل املذكورة تتبني على أا وسائل مناسبة وموافقة بأهداف تعليم اللغة 
  : ركز، وهذا يتماشى ببعض املعايري الختيار الوسائل التعليمية ما يلي العربية يف هذا امل

توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعى إىل حتقيقه منها، كتقدمي املعلومات أو اكتساب  -أ
 . التلميذ لبعض املهارات أو تعديل اجتاهاته

ة متكاملة عن اعطائها صوراملعلومات اليت تقدمها الوسيلة ومطابقتها للواقع وصدق  - ب
 .املوضوع

 .مدى صلة حمتويات الوسيلة مبوضوع الدراسة - ج



خربام السابقة اليت تتصل باخلربات عمار التالميذ و مستوى ذكائهم ومناسبة الوسيلة أل -د
وذلك من حيث اللغة املستعملة وعناصر املوضوع اليت  اجلديدة اليت يئوها هذه الوسائل

 .طريقة العرضتعرضه و

ون الوسيلة يف حالة جيدة، فال يكون الفيلم مقطعا أو التصوير غري واضح أو أن تك
 .اخلريطة ممزقة أو التسجيل الصويت مشوش

احلصول املدرس أو التلميد يف اعدادها و و املال الذي يصرفهأن تساوي الوسيلة اجلهد أ -ه
 . عليها

مجع لتأمل واملالحظة وزيادة قدرة التلميذ على اأن تؤدي الوسائل التعليمية إىل  -و
 .  املعلومات والتفكري العلمي

 .أن تتناسب الوسائل مع التطور العلمي والتكنولوجيا لكل جمتمع -ز

 التقومي-٦

إستنادا مما سلف البيان عن نوع التقومي يف هذا املركز، فيعترب بأن التقومي اجلماعي   

ول والثاين، والذي يعقد وهو االختبار التحريري يف كل أواخر نصف الفصل الدراسي األ

هذا االختبار أربع مرات يف السنة يالئم دف املركز الذي يراد منه قياس قدرة الطلبة يف 

جمال ختزين املفردات وقدرة الطالب على استخدامها يف اجلمل كتابيا، وكذلك التقومي 

لطلبة الفردي وهو تفتيش كتابة اإلنشاء اليومي الذي يعقد مبراقبة املالحظني على ا

ومن نوع التقومي الفردي وهو إصالح األخطاء على الفور . بالتشجيعات واالعتزاز عليهم

عن طريق التحكيم يف حمكمة اللغة حتت مسؤولية قسم اللغة واحملكمة لتقييس سلوكية 

الطلبة يف مشاركتهم يف تكوين بيئة عربية اليت هي الغرض األساسي من مركز اللغة وهذا 

  .املعهد الشريف

هذان نوعان من التقومي يتفقان بإرشادة منهج تعليم اللغة العربية احلديثة يف جمال اشتقاق 

  :معايري التقومي اجليد خاصة للناطقني بلغات أخرى، منها 



إن التقومي الرمسي هو االختبار التحريري يف كل أواخر . ارتباط التقومي بأهداف املنهج -

د هذا االختبار أربع مرات يف السنة، نصف الفصل الدراسي األول والثاين، يعق

. والدرس املقوم فيها هو املفردات واحلوارات املدروسة يف كل نصف الفصل الدراسي

. ويهدف هذا االختبار ملعرفة مقدرة الطالب عما درسوه من املواد الدراسية السابقة

يف كل  والتقومي الفردي هو تفتيش كتابة الطلبة اإلنشاء اليومي من قبل املالحظني

الغرف، وهذا يناسب دف التعليم من هذا املركز وهو متكني الطلبة باستخدام اللغة 

 . العربية كالميا كان أم كتابيا، فيعترب أن كتابة اإلنشاء هو من نوع التعبري الكتايب

ومن نوع التقومي الفردي هو إصالح األخطاء على الفور عن طريق التحكيم   

لية قسم اللغة واحملكمة لقياس سلوكية الطلبة يف مشاركتهم يف حمكمة اللغة حتت مسؤو

  .يف تكوين بيئة عربية اليت هي الغرض األساسي من مركز اللغة وهذا املعهد الشريف

إن التقومي اجلماعي والتقومي الفردي دليال على أن تعليم اللغة . مشولية عملية التقومي -

ب مبجموعة من احلقائق اللغوية أو العربية يف هذا املركز ال يستهدف تزويد الطال

األدبية فقط، وإمنا يستهدف فوق ذلك حتقيق النمو الشامل املتكامل للطالب عقليا 

 .ووجدانيا ومهاريا

ملا فيه عملية تسبق العملية التعليمية  استمرارية التقوميوهذا النوع التقومي يستدل على  -

 .وتلزمها وتتابعها

أنّ قياس مقدرة الطالب يف تعلم اللغة الثانيةمل  وامللحوظ من هذا التقومي على    

يكن شامال ملهارات اللغة األربع على وجه تام، ألن ليس لألهداف بيان واضح عن 

املهارتني األخريني مثل مهارة االستماع والقراءة، فاإلمهال يف اهتمام مهارة االستماع 

اءة يسبب إىل تفريط يؤدي إىل القصور يف الكالم، وكذلك اإلمهال من مهارة القر

  .مهارة الكتابة

  
 



 باميكاسان" بينو أنيار"مركز اللغة مبعهد دار العلوم  - ب

 بنية املنهج -١

عن منهج تعليم اللغة العربية يف هذا املركز، فإنه قد اتبع على توجيه انطالقا مما سبق 

داف واحملتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ملا فيه العناصر اخلمسة وهي األه

فهذا يدل على أن منهج التعليم يف هذا املركز قد طبق . والطريقة والوسائل وكذلك التقومي

على أسلوب منهج التعليم املعاصر، ولو كان حمور االهتمام حنو تعليم الكتب الكالسيكية 

خاصة أعلى التركيز يف التعليم، لكن االتصال باللغة العربية الزم استخدامه جلميع الطلبة 

  . ألعضاء مركز اللغة يف هذا املعهد

 األهداف ٢-

إن النجاح يأيت بتخطيط األهداف الصريح والواضح، وكما سلف البيان يف 

الصفحات السابقة أن ملنهج تعليم اللغة العربية يف هذا املركز اهلدف العام واخلاص، الغرض 

ث اللغة العربية بفصاحة العام هو متكني الطالب على فهم كتب التراث والقدرة على حتد

يركز هدف العام يف قراءة كتب التراث ليتعلم الطلبة منها مكارم األخالق وهو . وطالقة

  .أمر على جانب كبري من األمهية التعليمية جبانب استفادم حنو علوم اللغة العربية بذاا

ء مركز اللغة مث تدريبهم باالتصال باللغة العربية يف كل األنشطة اليومية خاصة ألعضا

يف هذا املعهد، أي ال إكراه للطبة يف هذا املعهد على مشاركة الربامج املخططة من مركز 

اللغة، لكن الطالب الذين كانوا من أعضاء مركز اللغة الزم عليهم أن يتحدثوا باللغة 

ني وهذا يناسب بإرشادات منهج تعليم اللغة العربية للناطق. العربية يف كل أنشطتهم اليومية

وهو االهتمام حنو  ٩١مصادر اشتقاق األهدافبغريها من أن هذا اهلدف يبدو من 

ويقصد بذلك ضرورة تعرف املعلم للجوانب النفسية اخلاصة : سيكولوجية الدارسني 

بالدارسني، دوافعهم من تعلم العربية، حاجام، ميوهلم، قدرام، ومستويام يف العربية، 

  .ة بينها وبني العربية، وغري ذلك من جوانب سيكولوجية مهمةنوع لغام األوىل والعالق

                                                           
٩١

  ٦٤-٦٣: رشدي أحمد طعيمة، المرجع  السابق، ص   



ومن األهداف اخلاصة تبني فيها األغراض املختلفة بالنسبة إىل املستويات الثالثة، 

وهذا يعين أن تعليم اللغة العربية يف هذا املركز ينبين على تدرج التعليم من ناحية ثقل 

التعليم الواضح فيه، وهذا يتفق مبا وجه إلينا احملتوى التعليمي يف كل املستويات وتركيز 

بلوم وزمالءه عن بعض تصنيف ااالت املعرفية والوجدانية والنفسحركية يف التربية وهو 

فامللحوظ من هذه ). عال(، املستوى املتوسط واملستوى املتقدم )املنخفض(املستوى املبتدئ 

ملهارات اللغوية األربع يف كل املستويات، األهداف التعليمية عدم التوازن يف االهتمام حنو ا

فمهارة الكالم والقراءة والكتابة يركز تعليمها يف املستوى املتقدم، مع أن هذه القضية أمر 

 .حمتاج يف مجيع املستوى

 احملتوى التعليمي -٣

ملا مر البيان عن تصنيف مستوى الطلبة على حسب مقدرم اللغوية يف هذا استنادا   

ك تؤدي إىل اختالف درجة عبء احملتوى لكل من املستويات الثالثة، وهذا املركز، فذل

يتفق بتنظيم احملتوى بتوجيه منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وهو التنظيم 

ويقصد بذلك تنظيم احملتوى مرتبا يف ضوء املادة ذاا، أي مراعاة الترتيب املنطقي املنطقي، 

ففي النحو مثال يبدأ . بصرف النظر عن مدى قابلية الطالب لذلك للمعلومات واملفاهيم

وينتهي باملوضوعات املعقدة ) اجلملة اإلمسية أو الفعلية(املنهج باملوضوعات النحوية البسيطة 

ويف هذا التنطيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل ...). االشتغال، التنازع يف العمل(

  ..من القدمي إىل احلديث، وهكذا املعقد، من السهل إىل الصعب،

فاحملتوى التعليمي يف كل املستويات الثالثة حيتوي على درس النحو ككتاب   

األجرومية ملستوى املبتدئ، وكتاب العمريطي ملستوى املتوسط، وكتاب جواهر األلفية 

عالوة على ذلك، يعلّم فيه درس الصرف باستخدام كتاب شرح الكيالين . ملستوى املتقدم

ويقصد تعليم النحو والصرف . ساعدة الطالب يف صيغ الكلمات العربية الصحيحةمل

وسليم  ملساعد الطلبة يف تركيب الكلمة سليما من األخطاء وإنتاج الكالم بالعربية الفصيحة

وملساعدة الطلبة يف احملاكاة حنو النصوص العربية، فيعلّم فيه كتاب احملاورة احلديثة . األداء



وإضافة على . ، وكتاب العربية للناشئني اجلزء الرابع)اجلزء األول والثاين(ية باللغة العرب

الذي " زاد احملب اللغة العربية"ذلك، يساعد الطلبة يف ختزين املفردات وتوفريها مبعجم باسم 

الرصيد "يتضمن فيه املفردات والتعبريات العربية ملستوى املبتدئ واملتوسط، ومعجم 

  . املفردات واملصطلحات العربية ملستوى املتقدم ملا فيه من" اللغوي

اختيار حمتوى منهج العربية للناطقني بلغات املعايري اآلتية يف هذه احملتويات تتماشى ب
  ٩٢: أخرى

أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على ختطي حواجز االتصال باللغة العربية ) ۱
درجا معه حىت يألف من اللغة ما مل الفصحي مترفقا به يف عملية التصحيح اللغوي، مت

ويتطلب هذا بالطبع أن نتعرف على الرصيد اللغوي . تتعود عليه أذنه أو مل جير به كالمه
 .العريب الذي يقدم به الطالب إىل املدرسة حىت نعرف متاما كيف نبدأ

أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة و ليس فقط أن ينتجها ) ۲
وما . إن على احملتوى أن يوفر من الفرص ما يثري رصيد الطفل من اللغة. ستجابة آليةكا

 .ميكنه من االستعمال الفعال هلا

أن يكون يف احملتوى ما يعرف الطالب خبصائص العربية، و إدراك مواطن اجلمال يف ) ۳

  .أساليبها وتنمية اإلحساس عنده باالعتزاز بتعليم العربية

 مطريقة التعلي -٤

إن املدخل املستخدم يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز حيتوي على نوعني، مها   

من مالمح املدخل التحليلي . واملدخل االتصايل) Analitycal Approach(املدخل التحليلي 

هو االهتمام حنو العلوم اللغوية، يعتمد على علم اللغة االجتماعي، وعلم الداللة، وعملية 

 notions(، والفكرة وفوائدها )discourse analysis(، وحتليل احملاورة )Speech Act(الكالم 

and functions.(ويواصل املدخل إىل استخدام طريقة النحو والترمجة يف تعليم كتب  ٩٣

  .القواعد النحوية والصرفية يف هذا املركز

                                                           
٩٢
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م حنو هو االهتما) Communicative Approach(أما من مالمح املدخل االتصايل   

وظيفة اللغة بأا اتصال، وليس جمرد البحث عن القواعد اللغوية دون التطبيق يف جمال 

ففي هذا املدخل، كانت الطريقة املختارة يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز . االتصال

وهي الطريقة املباشرة يف حني والطريقة اإلنتقائية يف وقت آخر يناسب حباالت الطلبة 

  .ام من تعليم املفردات واحلوارات على حسب اجلدول املقررواحتياج

واستخدام هذه الطرق املتنوعة اتفق  مع أسس اختيار الطريقة كما أرشد إلينا منهج 
تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، إن طرق تعليم اللغات الثانية من الكثرة حيث 

واحلقيقة اليت ينبغي أن نستقر يف الذهن هنا هي . هيستلزم ملعلم اللغة أن خيتار منها ما يناسب
أنه ليس مثة طريقة مثل من طرق تعليم اللغات تتناسب مع كل الظروف و يف كل 

والطريقة املناسبة يف رأينا، هي اليت تساعد على حتقيق اهلدف . اتمعات ويف كل الدارسني
يكون مناسبا هنا قد ال يكون مناسبا فما قد . املرجو يف الظروف اخلاصة بتعليم اللغة الثانية

  . هناك
  :من هنا وجب أن حيكمنا يف اختيار طريقة التدريس املناسبة جمموعة من العوامل هي 

 .اتمع الذي تدرس فيه اللغة العربية كلغة ثانية -

 .أهداف تدريس اللغة العربية كلغة ثانية -

 .مستوى الدارسني، خصائصهم -

 .اللغة القومية للدارسني -

 .انيات تعليم اللغةامك -

  .  اخل..مستوى اللغة العربية املراد تعليمها، عامية -
 

  الوسائل التعليمية٥- 

البيان عن الوسائل التعليمية يف هذا املركز، فأبرز منها أن الوسائل  ومن بني مامر

التعليمية حتضر للطلبة على نوع بسيط، مثل التلفاز، واألقراص ملا فيه من األفالم العربية، 

وهذا . فقط ، أما الوسائل السمعية الشفهية فباملذياعLCDواحلاسوب والشاشة الكبرية له 

يناسب ببعض املعايري الختيار الوسائل التعليمية اليت تصدر من منهج تعليم اللغة العربية لغري 



املدرس أو التلميد يف  املال الذي يصرفهلة اجلهد أوأن تساوي الوسيالناطقني ا وهو 

   .احلصول عليهاا واعداده

توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعى إىل حتقيقه منها، كتقدمي املعلومات وكذلك   

ذلك ألن الغرض األساسي من تعليم . أو اكتساب التلميذ لبعض املهارات أو تعديل اجتاهاته

 اللغة العربية يف هذا املركز قد بلغه الطلبة ولو كانت هذه الوسائل أعدت من نوع بسيط،

والطالب يف التعليم ال حيتاجون إىل الوسائل املتعددة مثل يف حبث القواعد اللغوية، ألم 

فهذا يدل على مناسبة الوسيلة ألعمار . مييلون إىل طريقة التحليل واحلفظ عنها على الفور

ديدة اليت يئوها هذه خربام السابقة اليت تتصل باخلربات اجلالتالميذ و مستوى ذكائهم و

 .طريقة العرضوسائل وذلك من حيث اللغة املستعملة وعناصر املوضوع اليت تعرضه وال

 التقومي -٦

كما . إن أداء التقومي يف هذا املركز مير على شكل انتظام، وجيري على هدف واضح  

سبق العرض له أن التقومي يشتمل على ثالثة أنواع، وهو االختبار لتحديد املستوى الذي 

مستوى كفائتهم اللغوية مث تصنيفهم إىل الفصول بالنسبة إىل املستويات يقاس منه ملعرفة 

وهذا يتفق بأهداف املنهج . اللغوية املهيئة، إما من املستوى املبتدئ، أو املتوسط أو املتقدم

يف أن تعليم اللغة العربية يف هذا املركز ينبين على تدرج التعليم من ناحية ثقل احملتوى 

ستويات وتركيز التعليم الواضح فيه، وهذا يتفق مبا وجه إلينا بلوم التعليمي يف كل امل

وزمالءه عن بعض تصنيف ااالت املعرفية والوجدانية والنفسحركية يف التربية وهو 

  ). عال(، املستوى املتوسط واملستوى املتقدم )املنخفض(املستوى املبتدئ 

قدرة الطالب اللغوية بعد أن جرت والنوع الثاين االختبار النهائي الذي يقصد لقياس   

الدراسة طوال سنة واحدة، ولتقرير النتيجة ولنيل الشهادة لاللتحاق إىل مرحلة تالية من 

وهذا يتفق مبعايري التقومي وهو االستمرارية ملا فيها عملية . تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة

  .تسبق العملية التعليمية و تلزمها و تتابعها



الثالث هو التدريبات شفهية كانت أم حتريرية، فهذه التدريبات تشتمل على والنوع   

ومن غرض هذه . األنشطة اللغوية كما يف جدول األنشطة على حسب املستويات الثالث

التدريبات اكتشاف مدى قدرة الطلبة يف فهم املواد الدراسية الذين ميرون ا فيما سبق يف 

مشكالت الطلبة أثناء عملية التعليم، حىت يفهم كل املدبرين  التعليم مث أداء التقومي علي كل

يف مركز اللغة هذه املشكالت أو القصور يف التعليم وأتوا يف حلوهلا باإلصالحات 

 .     والتجديدات  يف منهج تعليم اللغة العربية ذا املركز

  باميكاسان" بتا- بتا"مركز اللغة مبعهد منبع العلوم  -ج

 بنية املنهج -١

إن تعليم اللغة العربية يف هذا املركز حيتوي على منهج واضح متكامل العناصر إما   

فبهذا اتفق عليه . من األهداف، واحملتوى، والطريقة، وكذلك الوسائل التعليمية والتقومي

منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا الذي يتم تركيزه على بنية املنهج الكامل من 

وكان تعليم اللغة العربية يف هذا املركز من نوع التعليم املكثف الذي يعقد . حيث العناصر

خارج التعليم املدرسي وخيص للطلبة الذين يعزمون على تعميق اللغة العربية والتركيز عليه 

  . يف التعليم

باإلضافة إىل ذلك، إن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية يف هذا املركز يهتم كثريا   

للغوية عند الطالب، يدل على ذلك تصنيف الطلبة إىل الفصول على حسب بالكفاية ا

املستويات الثالثة، املستوى املبتدئ، واملستوى املتوسط، واملستوى املتقدم، مثلما أرشد بلوم 

املستوى املنخفض  وزمالئه عن تقسيم كفاية الطلبة يف التعليم على حسب املستوى وهو

 ). املتقدم(واملستوى العايل واملستوى املتوسط، ) املبتدئ(

 األهداف -٢

العرض عن أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز، فإا عنيت عميقا كما سبق   

مبستوى الطلبة على حسب كفايتهم اللغوية، وهو أهداف التعليم يف املستوى املبتدئ، 



يف املستوى املبتدئ أما أهداف تعليم اللغة العربية . واملستوى املتوسط، واملستوى املتقدم

ركّز فيه على تزويدهم بالعلوم األساسية من اللغة العربية مثل السيطرة على كتابة وحفظ 

املفردات وتعويدهم باالتصال باستخدام اللغة العربية يوميا، ويهتم كذلك يف هذا املستوى 

كما . ياناحنو مهارة االستماع بالدقة إىل كالم سليم من أساتيذهم ومن الشريط العريب أح

  ٩٤ .وجه إلينا بلوم أن الطلبة يف هذا املستوى يأخذ أكثر مما يعطي

ففي املستوى املتوسط يركز التعليم على متكني الطلبة يف إصدار احلكم من القواعد   

العربية على الكالم املسموع والنصوص العربية، وتوسيع دائرة أفكار الطلبة بتمكينهم على 

رب عنها مبا يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع، واإلبانة عما تنسيق عناصر الفكرة املع

يستطيع املستوى كما استنبط بلوم وزمالئه أن املتعلم يف هذا . يف النفس بتعبري سهل مفهوم

نشاطات و. املهارات يف مواقف تعلم مشاة أو جديدة أن يستخدم املعرفة واالجتاهات، 

م على نفسه، و يستقل فيها بذاته، يكون نشطا، يعطي أكثر هذا املستوى يعتمد فيها املتعل

  .مما يأخذ

وركز التعليم يف املستوى املتقدم على السيطرة بكتاب قواعد اللغة العربية بدقة   

وتعويد الطلبة على التعبري املنطقي، ذلك ألن يف هذا املستوى يطلب من الطلبة أن يأتوا 

ا من حيث اللغة واألسلوب البديع كالميا كان أم بالنتاجات اللغوية بالنظر إىل نوعيته

فدلت من هذه األهداف على أن فيها تدرج التعليم من ناحية ثقل احملتوى التعليمي . كتابيا

يف كل املستويات وتركيز التعليم الواضح فيه، وهذا يتفق مبا وجه إلينا بلوم وزمالءه عن 

ويبىن كذلك يف . حركية يف التربيةبعض تصنيف ااالت املعرفية والوجدانية والنفس

األهداف اإلهتمام على تعليم املهارات اللغوية األربع مهارة االستماع والكالم والقراءة 

  . والكتابة ولو كانت مل يربز بياا فيها على وجه التام

وهذه األهداف التعليمية تتماشى بتوجيه األهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية احلديثة، 

  :هيو

                                                           
٩٤
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أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها الناطقون ذه اللغة أو بصورة ) ۱(
ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول بأن تعليم العربية كلغة . تقرب من ذلك

  : ثانية يستهدف ما يلي 
 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها -

ة قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني بالعربية حديثا تنمي -
 .معربا يف املعىن، سليما يف األداء

 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة و فهم -

 . تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة و طالقة -

ربية وما مييزها من غريها من اللغات أصوات أن يعرف الطالب خصائص اللغة الع) ۲(
 .مفردات وتراكيب ومفاهيم

أن يتعرف الطالب الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة اليت يعيش ) ۳(
 .فيها واتمع الذي يتعامل معه

 احملتوى التعليمي -٣

ركز، فاستخرجت لقد سبق العرض عن احملتويات املستخدمة يف التعليم يف هذا امل  

إن الكتاب . الباحثة بعض النقاط املهمة من تقومي الكتب املدروسة يف كل املستويات الثالثة

احلديثة باللغة العربية اجلزء األول الذي  احملاورةاملستخدم يف املستوى املبتدئ هو كتاب 

ستيعابية، يتكون من احلوارات واالصطالحات أو التعبريات العربية، وليس فيه األسئلة اإل

الذي " املفردات اليومية"ومالحظة حنوية وصوتية، أما تزويد املفردات مأخوذ من كتاب 

  . صنفه كبار األساتيذ يف هذا املركز

احلديثة باللغة العربية اجلزء األول يكون قابلية للتعلم  احملاورةلكن هذا الكتاب وهو 
حملتوى ليناسب قدرات ا تكييف ا يعينوبالنسبة إىل األهداف املقررة يف هذا املستوى، 

عىن مراعاة عمر املتعلم وقدراته، ومستوى القابلية للتعلم تو. التالميذ، وتسهيل تفاعلهم معه
وهذا يناسب كذلك بطرق إختيار احملتوى من توجيه  ٩٥. مستوى جتريد املادةصعوبة و

بالتحليل، يقصد بذلك حتليل املنهج احلديث يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الذي يهتم 
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كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو . املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال بالعربية
العربية (املواقف الكتابة بالعربية أو ندرس املواقف الوظيفية املناسبة للربامج التخصصية 

  ). Arabic For Special Purposesألغراض خاصة 

احلديثة احملاورة كتاب املستوى التوسط تتكون من كتابني مها  وأما املدة املقدمة يف

يشتمل . )عمدة الكالم يف تركيب اللسان(قواعد العربية باللغة العربية اجلزء الثاين، وكتاب 

احلديثة باللغة العربية اجلزء الثاين من حوارات واملفردات وكذلك احملاورة احملتوى يف كتاب 

ربية، والقصور من هذا الكتاب ال خيتلف كثريا مبا مر من التعبريات واالصطالحات الع

احلديثة باللغة العربية اجلزء األول الذي ليس فيه األسئلة احملاورة القصور من كتاب 

االستيعابية، واملالحظة النحوية والصوتية والتقومي، ومل يكن هذا الكتاب مستوفيا لشروط 

  .الكتاب التعليم اجليد

الذي  )عمدة الكالم يف تركيب اللسان(قواعد العربية كتاب  والكتاب الثاين هو

صنفه معلمي اللغة العربية يف هذا املركز، وهذا الكتاب حيتوي على خالصة قواعد اللغة 

العربية املأخوذة من الكتب النحوية ملساعدة الطلبة على سيطرة كتاب قواعد اللغة العربية 

وأما الكتاب يف املستوى املتقدم .  هذا املستوىبدقة كما ورد يف أهداف تعليم العربية يف

يكون حتقيقا يف متكني الطلبة حنو القواعد  قواعد اللغة العربيةالذي حيتوي على كتاب 

العربية، فاحملتوى يف هذا الكتاب يشتمل على املواد النحوية اليت ختتلف درجة الصعوبة فيها 

إشارة والكتاب الثاين كتاب . املتوسطمما درسوها يف املستوى  قواعد العربيةعن كتاب 

  .الذي يشتمل على القواعد الكتابية يف حتسني اخلط العريب احلدود يف حتسني اخلطوط

انطالقا مما سبق، فإن احملتويات التعليمية يف هذا املركز يساعد الطلبة يف بلوغ 

منهج العربية للناطقني  باملعايري اآلتية الختيار حمتوىهذا املركز، يتفق األهداف التعليمية من 

  : بلغات أخرى



أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على ختطي حواجز االتصال باللغة العربية ) ١(
الفصحي مترفقا به يف عملية التصحيح اللغوي، متدرجا معه حىت يألف من اللغة ما مل 

ى الرصيد و يتطلب هذا بالطبع أن نتعرف عل. تتعود عليه أذنه أو مل جير به كالمه
 .اللغوي العريب الذي يقدم به الطالب إىل املدرسة حىت نعرف متاما كيف نبدأ

أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة و ليس فقط أن ينتجها ) ۲
و . إن على احملتوى أن يوفر على الفرص ما يثري رصيد الطفل من اللغة. كاستجابة آلية

 .الفعال هلا ما ميكنه من االستعمال

أن يكون يف احملتوى ما يعرف الطالب خبصائص العربية، و إدراك مواطن اجلمال يف ) ۳
  .أساليبها وتنمية اإلحساس عند الطلبة باالعتزاز بتعليم العربية

فإن أبرز مسات هذه احملتويات يف كل املستويات الثالثة فإن التركيز يف املستوى املبتدئ هو 
ع والكالم، ويف املستوى املتوسط االندماج التام مبهارة الكالم والقراءة تنمية مهارة االستما

وختزين علوم القواعد العربية، ويف املستوى املتقدم التعميق حنو مهارة القراءة واإلبداع يف 
أن ومن أوجه الشبه بني اللغة األوىل والثانية هو ترتيب املهارات اللغوية، . الكالم والكتابة

االستماع إذن يسبق الكالم، والكالم . نطق إال ما يسمعه، وال يتكلم إال ما يفهمهاملتعلم ال ي
 .يسبق القراءة، والقراءة تسبق الكتابة

 طريقة التعليم -٤

إن الطريقة التعليمية املستخدمة يف هذا املركز تؤخذ غالبا ليناسب به احملتويات   

ة تسهيال وتفهيما للطلبة على فهمها يقوم تعليم املفردات على طريقة املباشر. املدروسة فيه

وأما تعليم القواعد النحوية والصرفية يستند على . وحفظها وتطبيقها يف األنشطة اليومية

إن الطريقة التعليمية هي . الطريقة االنتقائية لتجنيب الطالب من امللل والسآمة أثناء التعلم

  .املطلوبة من تعلم اللغةاخلطة الشاملة اليت يستعني ا املدرس لتحقيق األهداف 

وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب  وإجراءات، وما يستخدمه من مادة   

كثري من الطرق اليت تعلم ا اللغات األجنبية  - اليوم–وهناك . تعليمية، ووسائل معينة

وليس من بني تلك الطرق طريقة مثلي، تالئم كل الطالب والبيئات واألهداف والظروف، 

  . ذ لكل طريقة من طرق تعليم اللغات مزايا وأوجه قصورإ



بناًء على ذلك، يرى أصحاب الطريقة االنتقائية أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت   

كما أن من حقه أن يتخري من . تالئم طالبه، فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك

نبعت فلسفة هذه الطريقة من أن لكل  األساليب ما يراه مناسبا للموقف التعليمي، وقد

طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرق 

التعليم تتكامل فيما بينها ال تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب 

    .واملدرسني والربامج
 

 الوسائل التعليمية -٥

عن الوسائل التعليمية جند بعض النقاط املهمة املتعلقة بالوسائل  بعد أن سبق العرض  

أن الوسائل اهزة يف هذا املركز مثل التلفاز واألقراص : التعليمية يف هذا املركز، منها

واملذياع فقد يهتم كثريا بنمو الطلبة حنو مهارة االستماع والكالم دون مهاريت القراءة 

وسائل مدى صلة حمتويات الوسيلة مبوضوع الدراسة، وهذا ومل يكن يف هذا ال. والكتابة

ونادر من . ينقص بعض املعايري الختيار الوسائل التعليمية اليت عنيت حق العناية حنوه

  ٩٦.املعلمني يف استعماهلا يف التعليم إالّ يف وقت معني يطلب الطلبة من املعلمني على إشعاله

 التقومي -٦

ثانية يف هذا املركز يقوم على منهج منتظم لوجود إن تعليم اللغة العربية كلغة 

األهداف املقررة يف التعليم، ولسهولة بلوغ األهداف التعليمية فيه فينقسم التقومي إىل نوعني 

باعتبار مدى قدرة الطلبة حنو الكفاية اللغوية وهو االختبار القبلي كاالختبار االستعداد 

مع البيانات عن قدرة الطلبة يف الكفاية اللغوية اللغوي واالختبار التصنيفي، فيقصد ذلك جل

والثاين االختبار النهائي الذي يعرف منه . مث تصنيفهم إىل املستويات لسهولتهم يف التعلم

مدى جناح الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف هذا املركز، وحيتوي فيه على نوعني، ومها االختبار 
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، Iن اIف م العربية تكون محدودة ٢٠١٠من أبريل  ١٤يأتي ھذه البيانات بعد إجراء المقابلة بين الباحثة ورؤساء المركز في تاريخ   

  . عندھم



ب بتوجيه منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وهذا يناس. الشفهي واالختبار التحريري

الذي يهتم فيه مشولية عملية التقومي، ويقصد به أن تعليم اللغة العربية ال يستهدف تزويد 

الطالب مبجموعة من احلقائق اللغوية أو األدبية فقط، وإمنا يستهدف فوق ذلك حتقيق النمو 

وكذلك استمرارية التقومي ملا فيه عملية . ومهارياالشامل املتكامل للطالب عقليا و وجدانيا 

   .تسبق العملية التعليمية و تلزمها و تتابعها

  

  ﴾﴾﴾﴾التقومي اخلارجي  ﴿﴿﴿﴿

  " سومنب"مركز اللغة مبعهد األمني بتربية املعلمني اإلسالمية  - أ

إن منهج تعليم اللغة العربية من حيث بنية العناصر تعترب بأا يتفق بعناصر منهج 

لغة العربية املعاصرة اليت حتتوي فيه هذه العناصر اخلمسة وهي األهداف، احملتوى، تعليم ال

وكما سبق ذكره أن األهداف اَألوىل من تعليم اللغة . الطريقة التعليمية، الوسائل والتقومي

العربية يف هذا املركز هو تكوين البيئة العربية، يتحدث فيها الطلبة باللغة العربية فصيحة 

لكن النتيجة من تعليم اللغة العربية مل تكن مما يرام، ألن .  كل األنشطة اليوميةوطالقة يف

  :بدت يف هذه القضية مشكالت عديدة ال نغفلها يف التقومي، منها 

كثري من الطالب الذين يتحدثون اللغة العربية بتدخل هلجام احمللية، وترمجة اللغة  - ١

تابعة القواعد النحوية، يستدل من ذلك حماولة اإلندونيسيا إىل اللغة العربية دون م

 "الكلمات املزودة لتزويد املفردات وإصالح األخطاء"األساتدة على تأليف كتاب 
ملعاجلة األخطاء الشائعة عند كالم الطلبة يف هذا املعهد، لكن هذه احملاولة مل يكن مثريا 

  ٩٧.عند الطلبة على وجه التام
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ويستخدم ھذا . مركز اIستاذ مرزوقي معروف، وا]ن يكون رئيس العام للمؤسسات في ھذا المعھدصنفه ھذا الكتاب المؤسس لھذا ال  

  .الذي عقده المركز أسبوعا كل سنة" أسبوع اللغة"الكتاب في برنامج 



بة يف مشاركة الربامج اللغوية املخططة من مركز اللغة، عدم الدافعية عند بعض الطل - ٢

فيستدل يف ذلك بكثرة متجاوزين النظام لقسم اللغة يف هذا املعهد على بعض األنشطة 

اللغوية وامهاهلم يف تكلم اللغة العربية، فيعرف ذلك من خالل بيانات اإلحصاء يف 

حني إىل حني حىت كادوا يفسدون حمكمة اللغة الذي ازداد ومنا عدد املتجازوين فيها من 

 ٩٨.اللغة

اإلجبار واإلرغام يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز، فإن الربامج اللغوية ملزمة جلميع  - ٣

  ٩٩.الطلبة يف هذا املعهد دون اإلهتمام حنو ميوهلم يف التعلم ورغبام فيه

غرض األساسي هو التكلم فقدان الدوافع عند الطلبة على ابداع اللغة العربية، ألن ال - ٤

يعرف ذلك من بعض ". على كل حال بالعربية"باللغة العربية، حىت شاع املقال عندهم 

اليت تصدر كل سنة، يعرف منها أن اللغة املستخدمة مل " الوفاء"النتاجات اللغوية يف جملة 

  .تكن بديعة وغري علمية

ة االهتمام يف تعليم القواعد التفريط والقصور من تركيب اللغة العربية السليم وقل - ٥

  .العربية

فهذه احلالة تدل على أن كمال عناصر املنهج الحيقق دائما على جناح الطلبة يف      

التعلم، ألن بني املنهج وجناح الطبلة عملية طويلة يتأثر كل شيء حوهلا وحيتاج العناية الدقة 

منهج تعليم اللغة العربية لغري  من مجيع النواحي، منها، أن نلتفت نظرنا حنو األسس يف بناء

الناطقني ا اليت حتتوي منها على ثالثة أنواع هي األسس النفسية، واألسس اللغوية 

فقد تتضمن يف بنية املنهج من األسس اللغوية والثقافية يف منهج تعليم . واألسس الثقافية

طة اللغوية، كذلك اللغة العربية يف هذا املركز إما من ناحية األهداف، احملتوى واألنش

الطريقة والوسائل والتقومي، إال األسس النفسية، إن التعليم املخطط من هذا املركز هو من 
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  .م إلى اليوم عند أداء الم حظة٢٠٠١تأتي البيانات ا"حصائية من قسم محكمة اللغة الصادرة من سنة   

  .م مقرر لجميع الطلبة في ھذا المعھد كما ثبته مدير المعھد في النظام المعھدي لمعھد اIمين بتربية المعلمين ا"س ميھذا النظا ١ 



نوع التعليم املكثف، ولكن عدم اخليار عند الطلبة على تقرير ميوهلم يف تعلم اللغة واإللزام 

  . ااهلم على املشاركة فيها، بناء على هذا، بدت املشكالت الوفرية كما سبق بي

  باميكاسان" بينو أنيار"مركز اللغة مبعهد دار العلوم  -ب

كان حمور االهتمام يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز هو تعليم كتب التراث، لكن 

االتصال باللغة العربية الزم استخدامه جلميع الطلبة خاصة ألعضاء مركز اللغة يف هذا 

لتوازن التام بني تعليم علوم اللغة كالنحو والصرف، فهذا يدل على أن يف املنهج ا. املعهد

وإصدار الوعي عند الطلبة على وظيفة اللغة بأا اتصال، فيعترب من هذه احلالة على أن 

احملتويات تتناغم باألهداف التعليمية يف هذا املركز، خبالف الوسائل، إا جتهز على وجه 

  .بسيط يف التعليم

تعليم اللغة العربية يف هذا املركز خيص للطلبة الذين لكن انطالقا مما سبق، فإن 

يعزمون على تعميق اللغة العربية بدقة، وأعلن للطالب كل األنشطة اهزة هلم يف تعليم 

اللغة العربية قبل التسجيل،  مث يسمح هلم على تسجيل أنفسهم إىل مدبري مركز اللغة يف 

ملركز، استنتجت الباحثة على أن مشاركة الطلبة وبعد إجراء املقابلة مع رؤساء ا. هذا املعهد

يف كل األنشطة اللغوية تقوم على دافعية تامة فيها، إضافة إىل ذلك، إم حياولون على 

ابداع اللغة العربية كالميا كان وكتابيا، يرى ذلك من بعض إصدار كتابتهم يف جملة 

ن حيث بديعها، وسليم األداء ، فإن اللغة املستخدمة فيها تدل على ذوق عميق م"اإلخوان"

  . يف جمال القواعد العربية

ومن الدوافع اليت يلفت انتباه الطلبة منذ ذلك احلني جناح بعض الدراسني احلصول 

ثالثة منهم جنحوا وقبلوا ىف : على املنحة الدراسية إىل خارج البالد، وهم أربعة طالب

وىف . تحق جبامعة األزهر الشريف بالقاهرةاجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وطالب منهم ال

مـ جنح طالبان احلصول على املنحة الدراسية إىل جامعة األزهر الشريف، ١٩٩٨السنة 

ويليهم عدد كبري من الطلبة الذين التحقوا باجلامعات املعروفة ىف البلدان العربية من جيل 

  . إىل جيل



يف هذا املركز يهتم على األسس ذلك ألن منهج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية     

النفسية يف بناءه وعناصره، ال إجبار يف تعليميه والسماحة هلم ويعطى احلرية التامة يف تقرير 

فمن هذه القضية آثار مهمة يف جناح الطلبة يف املستقبل، ولو كانت . ميوهلم يف التعلم

  .الوسائل جتهز على نوع بسيط

  بتا باميكاسان-بتامركز اللغة مبعهد منبع العلوم  -ج

بتا التدبري التام للطالب الذين يعزمون -بتا" منبع العلوم"إن وظيفة مركز اللغة مبعهد 

إن العملية يف . وتعلو مهتهم حنو تعلم وتعميق اللغة العربية تعلما جذابا ومرحيا يف التعليم

قة يف مركز اللغة مبعهد بداية تعليم اللغة العربية يف هذا املركز ال ختتلف كثريا بالعملية املطب

، عقد تعليم اللغة العربية للمسجلني من الطالب الذي "بنيو أنيار باميكاسان"دار العلوم 

طالبا، مث وزع الطالب إىل الفصول على حسب مستويام، إما  ٨٠-٧٠حيدد عدده تقريبا 

ربعة فصول ملا املستوى املبتدئ، واملستوى املتوسط، واملستوى املتقدم، وتتكون الفصول إىل أ

  .  أشهر يف كل املستويات ٦ومدة التعليم فيه حول  طالبا، ٢٢-١٨فيها من 

لوجود املشكالت يف اكتساب اللغة " بتا-بتا"أسس مركز اللغة يف معهد منبع العلوم 

تتعلق كثريا بالربامج املعهدية  -اللغة العربية–العربية عند طالب هذا املعهد، وهذه النقطة 

إىل تكوين الطالب قادرين على فهم كتب التراث لوجود اهتمام املعهد الكبري اليت دف 

حنو تعليم الكتب اإلسالمية، وال بد أن يشارك مجيع الطالب يف هذا الربنامج األساسي كل 

بناء على هذا، فإن خصائص برامج هذا املعهد قد أدى بتسمية املعهد بنوع املعهد . يوم وليلة

  . ه حنو تعليم كتب التراث للسلف الصاحلالسلفي لوجود تركيز

وجدير باالنتباه يف هذا الصدد، إن تعليم اللغة العربية يف هذا املركز جيري على عملية 

منتجة، يرى يف ذلك من الكتب اليت صنفتها أعضاء املركز يف كوا تستخدم الكتب املبدئية 

، فإن كتاب هذه الكتب من وإضافة إىل ذلك ١٠٠يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز،

" حبا"وكذلك إصدار املنشورات باسم . الطالب الذين مايزالون يف التعليم يف هذا املركز
                                                           

١٠٠
الذي يشتمل في مضمونه " عمدة الك م في تركيب اللسان في قواعد لغة القرآن"من الكتب التي أصدرتھا أعضاء المركز ھي كتاب   

  .الذي يتكون من علم الصرف" إشارة المريد في معرفة التصريف"ب على القواعد العربية، ثم كتا



اليت كتبها أعضاء املركز من كل املستوى الثالثة ويراه ذو لياقة يف إصداره، مث يقوم عليها 

  .التصحيح قبل اإلصدار

يف هذا املركز ال ختلو من دور انتباه مدبري إن االستجابة اإلجيابية اجليدة من الطلبة 

مركز اللغة حنو األسس النفسية يف بناء منهج تعليم اللغة العربية، فإن التعليم ال يقوم على 

اإلجبار عند الطلبة بل حياول على حضور وعيهم بأمهية تعليم اللغة العربية وآثار تعلمها يف 

يم الذي يستند إىل الدافعية الداخلية عند الطلبة وهذا يدل على أن التعل. فهم الدين اإلسالمي

  . أعلى وأحسن فعاال يف دعم جناحهم أثناء التعلم من التعليم اإلجباري واالكراهي

        ﴾﴾﴾﴾التحليل  ﴿﴿﴿﴿

يف بعض احلاالت، يكون :"لقد سبق العرض عن قول حممد علي اخلويل يف كتابه 

فهي تفرض عليه كموضوع . درسيالطالب جمربا على تعلم اللغة األجنبية يف الربنامج امل

ويف بعض احلاالت، يتيح الربنامج املدرسي للطالب أن خيتار لغة . دراسي ال خيار له فيه

ففي الوضع األول، قد تكون دافعية بعض الطالب . أجنبية واحدة من بني لغتني أو أكثر

ية بوجه عام أحسن لتعلم اللغة األجنبية يف أدىن مراتبها، أما يف الوضع الثاين، تكون الدافع

أما . حاال، حيث تتاح للدارس فرصة اختيار اللغة اليت مييل إليها أو يشعر باحلاجة إىل تعلمها

يف الربنامج املكثف، فإن املتعلم نفسه هو الذي خيتار الدراسة يف الربنامج أو أنه يعلم سلفا 

عية املتعلم يف الربنامج وهلذا، فإن األرجح أن تكون داف. أنه ال بد من هذا الربنامج املكثف

  ١٠١.املكثف أقوى من دافعية املتعلم املدرسي

ولوجود اآلثار العميقة من دوافع الطلبة وجناحهم يف التعلم، قامت الباحثة على حبث 

إن الدافعية هي من . منهج تعليم اللغة العربية يف بعض مراكز اللغة باملعاهد اإلسالمية مبادورا

ليم اللغة العربية لغري الناطقني ـا اليت ترى أن الطالب جزء األسس النفسية يف منهج تع

مهم يف العملية التعليمية، ألنه الفاعل األصيل يف بلوغ األهداف التعليمية، واتفق معظم 
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علماء التربية والتعليم على أن دوافع الطالب عوامل مهمة يف جناح العملية التعليمية، كلما 

ازداد جناحهم فيه، والعكس صحيح، كلما قلّت دوافعهم يف ازدادت دوافعهم يف التعلم ف

   ١٠٢.التعلم فقلّ جناحهم فيه

إضافة إىل ذلك، هنالك جوانب عقلية تربوية تؤثر يف تعلم اللغات، فمثال الدافعية 

تعد من العوامل األساسية يف التعلم بصفة عامة، سواء أكان تأثريها على تعلم اللغات أم على 

استنادا مبا مر من التقومي إما  ١٠٣.جماالا املتعددة يف مراحل التعلم املختلفةتعلم املعارف يف 

التقومي الداخلي ملنهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة الثالثة باملعاهد اإلسالمية مبادورا 

وكذلك التقومي اخلارجي منها، فاستنتجت الباحثة على أن كمالة العناصر يف منهج التعليم مل 

مستوفيا لنجاح الطلبة يف التعلم، ذلك ألن يف بنيته أسس متعددة ال بد من االنتباه يف  يكن

بناء منهج تعليم اللغة الثانية أو األجنبية كما أرشد إلينا منهج تعليم اللغة العربية احلديث لغري 

  . افيةالناطقني ا يف إحداث التوازن بني األسس الثالثة وهي األسس اللغوية والنفسية والثق

مثلما جند يف التقومي الداخلي عن املنهج، إن منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة 

مبعهد األمني اإلسالمي يدل على توافقه بتوجيه منهج تعليم اللغة العربية احلديث  أكثر من 

ية منهج تعليم اللغة العربية يف مركزين اآلخرين من حيث عناصر املنهج، لكن النتاجات اللغو

الصادرة من طلبة معهد األمني مل يكن حسنا بالنسبة إىل إجادة اللغة وإبداعها وسليم أدائها، 

ومعهد منبع العلوم "بنيو أنيار باميكاسان"خبالف ما مر من مركز اللغة مبعهد دار العلوم 

، إن النتاجات اللغوية الصادرة من هذين املركزين تدل على اإلجادة "بتا باميكاسان-بتا"

  . وسليم األداء

ذلك ألن تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد األمني مل ير وينتبه حنو ميول الطلبة 

بناء على . وحريتهم يف تعلم اللغة، مع أن التعليم يف هذا املركز من نوع التعليم املكثف
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لعربية كلغة ذلك، سيأيت البيان فيما يلي عن العوامل املؤثرة بنجاح الطلبة يف تعلم اللغة ا

  .ثانية، وكذلك أمهية الدوافع عندهم يف تعلم اللغة

  موضع اللغة يف الدراسات النفسية -أ

  ١٠٤طبيعة اللغة من الناحية العقلية -١

 اللـغة والتــــفكير

ومن الثابت أن النمو اللغوي يتأثر بدرجة كبرية بالنمو العقلي، كما أن هناك اتصاال 

ومن الناحية النفسية، تعترب اللغة وسيلة نقل أفكار . لتفكريمتبادال بني النشاط اللغوي وا

وتسهل اللغة عملية التفكري، فاللفظ هو وسيلة للتعبري عن أفكار . الفرد ومشاعره إىل الغري

واللغة تساعد . وعندما يعجز الفرد عن التعبري اللفظي يستخدم اإلشارة أو احلركة. الفرد

.  تتحدد يف ذهن الفرد باللفظ املقابل هلا أو املرتبط االتفكري عن طريق امداد الفكرة اليت

  .فالفرد ال يستطيع التعبري عن أفكاره إال إذا وجد اللفظ أو األلفاظ اليت تتفق مع أفكاره

والفكرة أو الصورة الذهنية أو ما تعرف باملدرك الكلي، تعترب من املدركات احلسية   

. يلها  وتركيبها إىل اللغة لتحديد هذا املدرك وتثبيتهيف النشاط العقلي، واليت حتتاج بعد حتل

واللغة ليست جمرد األصوات املسموعة، وإمنا هي املعىن الذي يدل عليه، والصلة بني اللغة 

والفكر قوية، فاألفكار ال تنمو إال يف اتمع، واإلنسان حيتاج إىل الوسيلة اليت ينقل ا إىل 

حىت  -كلمات وأساليب–ال بد أن يقابل منو األفكار منو اللغة اامع هذه األفكار النامية، و

ومما يؤكد قوة الصلة بني اللغة واألفكار، أن الفرد يفكر استجابة ملا يسمعه . يتم هذا النقل

  .من الغري رغبة منه أن حيمل إىل الغري ما يفكر فيه
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  اللــغة والذكــــاء

  : إن العالقة بني اللغة والذكاء هلا وجهان 

قاموس  -جتاوزا-هناك عالقة إجابية بني ذخرية الفرد من الكلمات، أو ما نسميه  -

فاألفراد الذين يفكرون تفكريا عميقا ومنوعا . الفرد من الكلمات، ونسبة ذكاء الفرد

ونتيجة لذلك حيصلون على أكرب . مضطرون للبحث اجلربي عن املعلومات واملعارف

تدعى وجود الكلمات والعبارات اليت يكون جمموعة من األفكار، وهذه األفكار تس

 .ا التعبري والتحصيل

فكلما زادت قدرة الفرد . العالقة بني الذكاء ومفردات الكلمات عالقة مضطردة -

 .على فهم ما يقرأه من اجلمل، اتضحت العالقة بني مدلوالا، والعكس صحيح

  طبيعة اللغة من ناحية النفسية -٢

 غويــــــوك اللــــعة السلــــطبي

  :له شقان Verbal Behaviorالسلوك اللغوي 

 . ما خيتص بعملية النطق بالكالم واليت يقوم ا املخاطب أو املتحدث -

 .ما خيتص يعملية السمع والفهم -

بالنسبة إىل علم النفس، فإنه ينظر إىل العادة اللغوية من ناحية طبيعة النظام اللغوي، 

كيفية اكتساب وتعلم لغة أجنبية، كما يقوم بدراسة ، و"لغة األم"وكيفية تعلم الطفل 

أسباب تعثر الكبار يف تعلم اللغات األجنبية رغم مثابرم وقوة الدافعية لديهم ويبحث أيضا 

اخلصائص العقلية هلؤالء الكبار وضرورة اكتمال النضج العقلي التقان وسهولة استخدام 

  .اللغة

. اهرها عبارة عن أصوات تعرب عن معانكما سبق اإلشارة من قبل بأن اللغة يف ظ

فإن طبيعة السلوك اللغوي حيتاج إىل حتليل العالقة اليت تقوم على الصوت واملعىن، أو ما 



هلذا حنتاج عند إيضاح طبيعة السلوك اللغوي . يسمى احلديث اللغوي اخلاص بعملية التكلم

اآلخرين، وكيف يطلقها  إىل تفسري كيف تتكون لدى الفرد الرسالة اليت يريد نقلها إىل

، وكيف تنتقل هذه الرسالة يف اهلواء حىت تصل -عملية النطق يف الكالم–أصواتا يف اهلواء 

إىل أذن السامع وكيف حيلل رموزها يفهم معناها، أي عملية السمع والفهم للكالم الذي 

  .يصل إىل أذن السامع

 عملــــية التـــــفاھم عن طريق اللــــغة

اللغة للتفاهم هناك أربع خطوات رئيسية، كل خطوة تعترب عملية خاصة،  عند استعمال

  :يف ذاا هذه اخلطوات عبارة عن 

نفسية، وهي عبارة عن العمليات العقلية اليت تقوم على استدعاء : اخلطوة األوىل  -

 .عاألفكار والتخيل، إضافة إىل املشاعر االنفعالية املختلفة اليت يراد نقلها إىل ذهن السام

عضوية حركية وهي جمموعة احلركات اليت تقوم ا أعضاء النطق مع : اخلطوةالثانية  -

الفم واحلنجرة واللسان وأوتار الصوت واألنف واألسنان وغريها، لكي تصدر الرموز 

 .الصوتية اليت تعرب عن األفكار والصور الذهنية عند املتكلم

لسامع باللغة املنطوقة وما يصحبها عضوية حسية وهي عملية إحساس ا: اخلطوة الثالثة  -

من حركة أو إشارة، وتقوم يف هذه العملية األذن والعني وأعصاب احلس املوصلة 

 .منهما إىل املخ، ويف حالة الصم والعمى حيل اللمس حمل احلاستني املذكورتني

حسية عقلية تقوم على اإلدراك احلس للغة املنطوقة أو عملية تفسري : اخلطوة الرابعة  -

 .الرموز الصوتية اليت وصلت إىل املخ

  

  

 



  اـاراـغة ومهـاكتساب الل -٣  

  العــــــــوامل المؤثرة على اكـــــتساب اللــــــغة

يتأثر اكتساب ومنو اللغة منذ الطفولة بعوامل خمتلفة يتصل بعضها بالتكوين العصيب 

وفيما يلي . فيها الطفلالنفسي العضوي للفرد، ويتصل البعض اآلخر بالبـيئة اليت يعيش 

  : أبرز العوامل املشار إليها 

 التكوين العصيب النفسي -

يتأثر النمو اللغوي بنسبة الذكاء وللعاهات السمعية والبصرية والصوتية 

ويف العادة تسبق األنثى الذكر يف بدء نطق . وجلنس الطفل ذكرا كان أم أنثى

قدرا اللغوية، ويرتبط التأخر الكلمة األوىل، وتظل الفتاة متميزة عن الفىت يف 

 . اللغوي يف أقصى حالته ارتباطا كبريا باملستوى العقلي

 البيئة اليت يعيش فيها الطفل -

تدل الدراسات العلمية املختلفة على أن أطفال البيئات االجتماعية االقتصادية 

ا املمتازة يتكلمون أسرع وأدق وأقوى من أطفال البيئة االجتماعية الدنيا، وكلم

ويتأثر هذا النمو مبدى .  تعددت خربة الطفل واتسع نطاق بيئته ازداد منوه اللغوي

اختالط الطفل بالبالغني الراشدين العتماد اكتساب ومنو اللغة على التقليد، ولغة 

الراشدين تعترب أفضل النماذج اللغوية الصاحلة لتعلم الطفل، فهي هلذا تساعده على 

  .اكتساب املهارة اللغوية

 ١٠٥راحــــــل اكتساب اللـــــــغةم

يقتضي احلديث عن كيفية اكتساب اللغة، إىل بيان مراحل النمو املختلفة وخاصة 

النمو العقلي، وبعض مظاهر النمو األخرى حىت يتبني لنا اكتساب اللغة يف املراحل األوىل 
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يف مظاهرها اليت والنمو له مراحل ختتلف يف أبعادها و. من العمر ويف مدارج العمر املتقدمة

متيز كل مرحلة عن غريها من املراحل األخرى  يف أشكال السلوك ويف الدوافع النفسية 

  :وهذه املراحل هي ) ٨٢-٨٠ص ص  -١٩٧٥ -اليـد(

تبدأ من حلظة التلقيح إىل تكوين اجلنني قبل  Parenatal Periodمرحلة ما قبل امليالد   -

 .يوم ٢٨٠يوم، واملتوسط  ٣٥٠إىل  ٢٥٠امليالد، ومدة هذه املرحلة 

 .من حلظة الوالدة إىل اية العام الثاين Babyhoodمرحلة املهد  -

 .سنة ١٢-٣من   Chilhoodمرحلة الطفولة  -

 .سنة ١٧- ١٣من  Adolescenceمرحلة املراهقة  -

 .سنة ٢٥- ١٨من  Youthمرحلة الشباب  -

 .سنة ٥٠-٢٦من  Middle Ageمرحلة أواسط العمر وهضبته  -

 سنةز ٦١-٥١من   Early-Old Ageوخة املبكرة مرحلة الشيخ -

 . إىل اية املطاف ٦٦من  Late-Old Ageمرحلة الشيخوخة املتأخرة  -

مراحل اكتساب اللغة تتمثل يف النمو اللغوي يف مرحليت الطفولة واملراهقة، ومرحلى 

املتأخرة الطفولة تشتمل على مراحل الوليد والرضاعة والطفولة املبكرة والطفولة املتوسطة و

  .وكل منها هلا خصائص معينة يف اكتساب اللغة

  ١٠٦أداة اكــــتساب اللـــــغة

إن حل هذه املسألة املنطقية، أي سد هذا الفراغ بني اخلربة اللغوية أو الدخل 

القواعد : اللغوي، والقدرة اللغوية، يف رأي تشومكي ومناصريه، ميكن يف ما أطلق عليه 

وهي امللكة العقلية املنظمة اليت بواسطتها  The Innate Universal Grammarالكلية الفطرية 
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يتوصل اإلنسان إىل معرفة القواعد اللغوية، من غري حاجة إىل دراسة هذه القواعد دراسة 

ويتحكم يف هذه القواعد الفطرية جهاز ومهي يتصور وجوده يف الدماغ . نظرية تقليدية

 Languageأداة اكتساب اللغة : تشومكي البشري يف صورة صندوق أسود، أطلق عليه 

Acqusition Device وهلذه األداة مسات كثرية منها ،:  

 .أا خاصة بالبشر، بغض النظر عن تفاوت مستويام يف الذكاء والثقافة والتعليم -

أا تبدأ يف مرحلة مبكرة جدا، منذ الطفولة حىت السنة احلادية عشرة تقريبا، وختضع  -

 .ية تتشابه فيها مجيع اللغاتلسمات كلية عامل

أا تساعد الطفل على معاجلة الدخل اللغوي الذي يتلقاه من البيئة، وفهم نظامه  -

 .الستخالص قواعد اللغة منه

 .القدرة على متييز أصوات الكالم من األصوات األخرى يف البيئة  -

 .القدرة على تصنيف األصوات اللغوية إىل أنواع جيري ذيبها فيما بعد -

 .عرفة أن نوعا من النظام اللغوي هو املمكن، وأن أنواعا أخرى غري ممكنةم -

  .القدرة على أنتاج نظام لغوي مبسط مما يتوفر أمامه من مواد -

  مــــا ھي المـــــھارة ؟

سلوك يتصف بالتكرار، ويتكون من سلسة من  - املهارة- بأا  رجاء أبو عالمعرفها 

بأا السهولة  أمحد زكي صاحلوعرفها  ١٠٧.ثابتة نسبيااألعمال اليت يتم أداؤها بطريقة 

بأا قدرة توجد عند اإلنسان ا  صالح جماوروعرفها . والدقة يف إجراء عمل من األعمال

  .يستطيع القيام بأعمال حركية معقدة يف سهولة ودقة، وتكيف مع تغري الظروف
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سب مع املهارات ومن خالل هذه التعريفات ميكن أن حندد للمهارة تعريفا يتنا

يتميز بالسرعة، والدقة والكفائة، ) صويت أو غري صويت(أداء لغوي : اللغوية وهو أا

ويتضح من هذا التعريف أن املهارة . والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة املكتوبة

، القراءة والتعبري الشفهي، والنصوص، والتذوق اجلمايل: أداء لغوي صويت فيشمل: اللغوية

االستماع والكتابة، وبأنواعها، والتذوق اجلمايل اخلطي وغري اخلطي، : وغري صويت فيشمل

النحوية، والصرفية، (مراعاة القواعد : وهذا األداء يتميز بالسالمة اللغوية من حيث

، ومناسبة األلفاظ للمعاين، ومطابقة الكالم ملقتضى احلال، وسالمة )واإلمالئية واخلطية

متثيل املعىن، وإخراج املعىن من خمارجها، والسالمة األدائية يف :  من حيثاألداء الصويت

  .وغري ذلك من املهارات. الكتابة

إن املهارت اللغوية متثل الركيزة األوىل يف السيطرة عن اللغة، فإذا امتلك املتعلم املهارات 

. دون مشقة وعناء اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وبالتايل سهل عليه استعمال اللغة

  :وجتدر اإلشارة هنا إىل التمييز بني القدرة واملهارة

طاقة أو استعداد عام يتكون عند اإلنسان نتيجة عوامل داخلية  Abilityفالقدرة  -

وأخرى خارجية يء له اكتساب تلك القدرة، فالقدرة اللغوية استعداد عام يدخل 

 . يف كل جماالت اللغة

د خاص أقل حتديدا من القدرة، فهي استعداد شيء معني، أو استعدا Skillواملهارة  -

فمثال املهارة يف حلم قطعيت : استعداد الكتساب شيء معني، وباملثال يتضح املقال

حديد جزء من القدرة العامة يف احلدادة، فالقدرة استعداد عام يندرج حتته 

ديد، أو ثين استعدادات خاصة متثل عددا من املهارات، مثل مهارة حلم قطعيت ح

فاملهارة استعداد أو طاقة تساعد يف . احلديد، أو تركيبه يف مكان معني، وهكذا

 . امتالك القدرة



النطق السليم، وإخراج احلروف : فالقدرة الكالمية ذا املفهوم تشمل مهارات مثل

وي من خمارجها، والتنغيم الصويت، ومتثيل املعىن، وتسلسل األفكار وترابطها، والضبط النح

تطبيق القواعد اإلمالئية والنحوية : والقدرة الكتابية تشمل مهارات مثل. والصريف وغريها

والصرفية، وحتديد األفكار، وتسلسلها، وسالمة اخلط، والتناسق بني احلروف والكلمات 

والقدرة القرائية تشمل . والعبارات، واستقامة السطور و التنسيق والتنظيم وما إىل ذلك

النطق الصحيح للكلمات واجلمل والفقرات، وحسن األداء، وإخراج  :مهارات مثل

احلروف من خمارجها، والتعبري  عن املعاين، والعام، والسرعة والتحليل واحلكم، والنقد 

  .وغريها

  ١٠٨كيـــف تكــــتسب المــــھارة؟

  :ميكن اتباع الطرق اآلتية الكتساب املهارة

تعلمها الفرد من حيث إن هذه املهارة كل ال أن ندرس خواص العملية اليت يود أن ي  - ١

يتجزأ، ويتم ذلك عن طريق الشرح الشفوي للمهارة، أي املالحظة املباشرة هلا، فإذا 

أريد تدريس مهارة القراءة، فال بد من دراسة خواص هذه املهارات، وحتديدها، كي 

 .ميكن اكتساا

ت توجيه مشرف، فلكي تعلم أن متارس املهارة يف يف جمال النشاط الطبيعي هلا حت  - ٢

 .املهارات اللغوية يراعى أن يكون تعلمها والتدريب عليها يف جمال احلقل التعليمي

التركيز على العملية التعليمية كلها يف أداء املهارات، وجتتنب العناية جبزء منها دون  - ٣

 .اآلخر، فإن اكتساب املهارات حيتاج إىل وعي كامل بعناصر العملية التعليمية
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  ١٠٩اDبداعيـــــة في اللــــــغة

قدرة اإلنسان الناطق بلغة معينة على فهم عدد غري : واملقصود باإلبداعية يف اللغة هنا     

حمدودة من العناصر اللغوية يف لغته، وإنتاجها، واحلكم عليها، من حيث الصحة واخلطأ، 

ن لدى اإلنسان من هذه القدرة تتكو. ولومل يسمعها، أو يتدرب على استعماهلا من قبل

ومن هنا جاءت تسمية هذه النظرية . خالل معرفته الفطرية بقواعد حمدودة يف لغته

  .بالتوليدية

إىل أن اهلدف من دراسة اللغة هو الوصول إىل وصف تلك تشومسكي وقد أشار 

الوسيلة اليت يستطيع بواسطتها الناطق بلغة معينة أن يولد أو يبتكر مجال صحيحة، فضال عن 

يعتقد تشومسكي أن أغلب ما يلتفظ به اإلنسان كالما . مها ولومل يسمع ا من قبلفه

من هنا ميكن . متجددا، حيمل أفكار متجددة وال ميكن اعتباره ترديدا ملا سبق أن مسعه

مسألة اإلبداعية يف اللغة نقطة افتراق بني املدرسة العقالنية املعرفية والسلوكية احلسية، 

وقد . راع بني علم النفس السلوكي وعلم النفس املعريف فيما يتعلق باللغةوإيذانا ببدء الص

السلوك اللغوي، وهجومه : بدى هذا الصراع واضحا يف نقد تشومسكي لكتاب سكنر

العنيف على النظرة السلوكية الكتساب اللغة، تلك النظرة اليت وصفها بأا عاجزة عن 

  .   ت اليت تربز أثناء تعلم اللغة، وتقدمي حلوهلاتفسري كثري من الظواهر اللغوية، واملشكال

  الكفــــــاية اللــــــغوية

يرتبط بقضية اإلبداعية يف اللغة قضية أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها، بل هي حجر 

واألداء  Competenceالزاوية يف نظرية تشومسكي، تلك هي التفريق بني الكفاية اللغوية 

يت أمهية التفريق بني األداء والكفاية يف هذه النظرية من تأكيد وتأ. Performanceالكالمي 

تشومسكي يف معظم كتابته على أن البحث يف اللغة ينبغي أن يسخر للكشف عن هذه 

  .الكفاية وال يعتمد على األداء الكالمي، كما يرى البنيويون
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ذهن الناطق  والكفاية اللغوية هي املعرفة الضمنية بقواعد اللغة، اليت هي قائمة يف

أما األداء الكالمي فهو االستعمال الفعلي اآلين هلذه املعرفة يف الفهم والكالم . باللغة

أي أن الكفاية اللغوية حقيقة عقلية كامنة وراء األداء الكالمي الذي جيب أن . والكتابة

يكون انعكاسا هلا، لكنه قد ينحرف عن هذه املعرفة ألسباب عارضة كالتعب، واملرض، 

  .  لة اللسان أو القلموز

  ثرها يف تعلم اللغةالدافعية وآ -ب

 الدافـــــعية وصـــــفاتھـــــا

الدوافع هي قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف 

الدافعية هي حتويل الطاقة يف نفس الفرد املعروف بظهور ) "١٨٥٩(وقال دونلد  ١١٠.معني

يعترب من هذا الصدد بأن للدافعية آثار كبرية  ١١١."لوغ هدف معنياملشاعر واستجابته لب

يف بعض : :"ينبغي أن يلتجأ إليها املدرسني يف التعليم، وكما أخرب لنا حممد علي اخلويل

فهي تفرض . احلاالت، يكون الطالب جمربا على تعلم اللغة األجنبية يف الربنامج املدرسي

ويف بعض احلاالت، يتيح الربنامج املدرسي للطالب . عليه كموضوع دراسي ال خيار له فيه

ففي الوضع األول، قد تكون دافعية . أن خيتار لغة أجنبية واحدة من بني لغتني أو أكثر

بعض الطالب لتعلم اللغة األجنبية يف أدىن مراتبها، أما يف الوضع الثاين، تكون الدافعية 

ر اللغة اليت مييل إليها أو يشعر بوجه عام أحسن حاال، حيث تتاح للدارس فرصة اختيا

أما يف الربنامج املكثف، فإن املتعلم نفسه هو الذي خيتار الدراسة يف . باحلاجة إىل تعلمها

وهلذا، فإن األرجح أن تكون . الربنامج أو أنه يعلم سلفا أنه ال بد من هذا الربنامج املكثف

  ١١٢.تعلم املدرسيدافعية املتعلم يف الربنامج املكثف أقوى من دافعية امل
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  ١١٣:بناء على ما مر، يربز فيما يلي عن بعض صفات ومسات الدافعية يف التعلم، هي

درجة وعي الطالب على احلاجة اليت تدفعهم على فعلها، والوعي على أهداف  ) أ(

  .تعلمهم والتحقيق عليها

تصرف األساتذة حنو الطالب، إن املدرس الذي يشجع ويدفع طالبه إىل هدف  ) ب(

ضح واالستمرار فيه، فإنه أجنح يف التعليم من أن يدفعهم بعدم التعلم الوا

 .االستمرارية فيه

  .آثار الفروق الفردية بني الطالب) ج(

 .   أحوال الفصل كذلك تؤثر إىل حتضري سلوك الطالب والدافعية عندهم) د(

 أنــــواع الدافعيــــــة

  :النفس، وهيالدافعية إىل ثالثة أقسام باعبار مدخلها يف علم  حتتوي

 الدافعية باعتبار احلاجة ) أ(

يقول أبراهم مسلو وهو من علماء علم النفس عن الدافعية حباجات اإلنسان واستجاباته 

  :ومن نوع حاجة اإلنسان هو. على حتقيقها

 .وهي احلاجة األعلى حيتاج اإلقناع عليها مثل األكل واملسكن: احلاجة الفسيولوجية -

 .ئنان يف القلوب والسالمة من كل الشرور والبالءإما اإلطم: احلاجة إىل األمن -

اليت حتتوي من حاجة املشاعر باالعتزاز ونيل اجلوائز وما إىل : احلاجة اإلجتماعية -

 .ذلك

 .احلاجة إىل حسن السمعة -
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احملرك، والرجاء، : وتتكون هذه الدافعية بثالثة أشياء. الدافعية باعتبار اإلفادة ) ب(

 .واملادية

والرجاء هو األمل عند . أو االستجابة اليت تأيت بعد حضور املثري احملرك هو احلالة

أما املادية هي احلافز بشكل املادية مثل النقود، . اإلنسان على تناول احلصيلة من أعماله

 . اهلدايا وما إىل ذلك

الدافعية باعتبار الوصف، هي الدافعية اليت تظهر على إرادة الفرد وصف شيء من ) ج(

 . خربته

 ١١٤بـــادئ في دوافـــع التعلــــمالم

وبعد أداء البحوث حنو املدارس اليت تعتمد على الدافعية النفسية، استنتجت كنيت 

  :من تلك البحوث املبادئ يف دوافع الطلبة يف التعلم، هي Kenneth Hooverحوفري 

 .املدح والثناء أكثر فعاال من العقاب -

 . واإلقناع عليها) احلاجة األساسية(اهتمام املدرس حنو حاجة الطلبة األساسية  -

 .الدافعية اليت تأيت من نفس الطلبة أحسن من الدافعية اخلارجية -

سهولة الدوافع يف نشره، فاملدرس املبتكر يقدر على أن يدفع طالبه مجاعيا بعد   -

 .إظهار دوافع بعض الطلبة

 .التفهيم من املدرس حنو الطلبة على أمهية أهداف تعلمهم -

 .رس حنو الطلبة على حتليل مشكالم مث توجيههم إىل أحسن احلالمساحة املد -

 .املدرس املبتكر أن يكون يف طريقة تعليمه تنوع األساليب يف التعليم -
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 .ال بد االنتباه حنو تدرج الوظيفة الدراسية، فإن الوظيفة املعقدة تزيل دوافعهم -

 .أن يكون املدرس حساسي على كل انفعال الطلبة أثناء التعلم -

     .قوة الدافعية تؤثر إىل ابتكار الطلبة يف إنتاج اإلبداعات من درسهم -

 اHسس الــــواجب مراعـــــاتھا في تعلم اللـــــغات اHجنبية

أن األسس اليت توضع لتدريس اللغات األجنبية يف الوقت  -حديثا–املتفق عليه من 

  : احلاضر، يراعي فيها ما يلي

. تدريس اللغة األجنبية، ميكن تطبيقه بطريقة منطقيةليس هناك هدف واحد مناسب ل -

فليس هناك الدليل على أن البدء يف تعلم اللغات األجنبية ميكن أن يتم يف لغة 

التخاطب أو يف القراءة أو يف العكس، والسبب وراء ذلك اختالف ميول الطالب 

 .وحاجام واستعدادام

عليم اللغات األجنبية، مع اتباع جيب توضيح أهداف تدريس الربامج اخلاصة يف ت -

 .املهارات اخلاصة اليت ميكن أن يتم عن طريقها حتقيق هذا األهداف

تدريس اللغات األجنبية ال يقوم على أهداف وأغراض معينة خاصة ذه اللغات، بل  -

 .يؤكد القدرات واالستعدادات اخلاصة بتعلم هذه اللغات

ات األجنبية، يعترب سؤاال صعبا للغاية، السؤال اخلاص بالعمر املناسب لتعلم اللغ -

واالعتبارات النفسية . فاألمر يتطلب اعتبارات سياسية واجتماعية وفلسفية ونفسية

جيب أال نقصرها على اخلصائص الفسيولوجية العصبية وحدها، بل إن العوامل 

 .األخرى اليت سبق ذكرها هلا أمهيتها أيضايف تعلم اللغات

ا يف تعلم اللغات األجنبية زيادة االهتمام باجلوانب النفسية جيب أن نضع يف اعتبارن -

 .االجتماعية عند تدريس اللغات األجنبية



ختتلف طرائق تدريس اللغات األجنبية، تبعا الختالف أنشطة املدرس ومدى مسامهة  -

 .الطالب يف املوقف التعليمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الخامس

  

  وصيـات والمقترحـاتنتـائج البحث والت             

  نتائج البحث -أ

 توصــيات البحث -ب

  مقترحــات البحث -ج
  

 ♣منھج تعليم اللغة العربية في مراكز اللغة بالمعاھد ا"س مية بمادورا  ♣

  )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

  

  

  

  

  
  

 

  



  امسالفصل اخل

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 نتائج البحث - أ

تركيزه حول تقومي منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة بثالثة إن هذا البحث وضع 

، ومعهد )من نوع املعهد العصري(املعاهد اإلسالمية مبادورا، وهي معهد األمني اإلسالمي 

، ومعهد منبع العلوم باميكاسان )من نوع املعهد العصري السلفي(دار العلوم باميكاسان 

  . اوحتليله) من نوع املعهد السلفي(

فمن نتيجة وصف مناهج تعليم اللغة العربية يف كل مراكز اللغة، استنتجت الباحثة على 

التقومي الداخلي وهو التقومي يف بنية عناصر منهج التعليم : تقسيم التقومي إىل نوعني، األول

 التقومي اخلارجي وهو: والثاين. اخلمسة، إما األهداف، احملتوى، الطريقة، الوسيلة، والتقومي

تقومي املشكالت التعليمية نتيجة من إجراء تعليم اللغة العربية يف كل مراكز اللغة الثالثة، مث 

يليها حتليل املشكالت بالنسبة إىل الظاهرة املوجودة يف التقومي اخلارجي، وتوضيح موقع اللغة 

م اللغة يف علم النفس وكل اجلوانب املهمة اليت تتعلق باالعداد التام قبل تصميم منهج تعلي

  .العربية

  :ومن ناحية نتيجة التقومي الداخلي هي  •

  .إن تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة الثالثة من نوع التعليم املكثف يف املعهد - ١

إن تصميم منهج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة مبعهد األمني اإلسالمي يدل على  - ٢

لكن أهداف . الطريقة، الوسائل والتقوميعناصر متكاملة إما من األهداف، احملتوى، 

تعليم اللغة العربية يف هذا املركز تم كثريا مبهارة واحدة وهي مهارة الكالم، فإن مهارة 

ومن ناحية احملتوى، فإن الكتب التعليمية مل تكن . الكالم حتتاج إىل االستماع اجليد

علم، األسئلة االستيعابية، دليل امل(شامال بالنسبة إىل شروط الكتاب التعليمي اجليد 



والنقطة الرئيسية يف هذا املركز، فإن تعليم اللغة ). الصورة، التدريبات، وما إىل ذلك

  . العربية يلزمون جلميع الطالب والطالبات يف هذا املعهد، وعدم اخليار هلم فيها

واضح  إن منهج تعليم اللغة العربية يف معهد دار العلوم باميكاسان يدل على تصميم - ٣

فاألهداف تشمل . متكامل العناصر وهي األهداف، احملتوى، الطريقة، الوسائل والتقومي

مجيع املهارة، والتدرج يف عبئ املواد التعليمية يف كل املستويات، والطريقة التعليمية 

ولو كانت الوسائل حتضر يف شكل بسيط، فإن تعليم اللغة . املتنوعة، والتقومي الشمويل

هذا املركز جيري على تعليم فعال ومريح، ألن التعليم يسمح ملن يرغب على العربية يف 

  .تعلم اللغة العربية، وال إجبار فيه

وكذلك يف مركز اللغة مبعهد منبع العلوم باميكاسان، فإن منهج تعليم اللغة العربية  - ٤

حيتوي على عناصر متكامل تشمل مخسة األشياء ملا فيها من األهداف، احملتوى، 

وكانت األهداف دقيقة تشمل مجيع املهارات اللغوية . لطريقة، الوسائل والتقوميا

األربعة، والكتب التعليمية اليت تم بالتدرج يف كل املستويات الثالثة، وتنوع الطريقة 

لكن الوسائل التعليمية نادر االستخدام يف التعليم، إال عند ما حيتاج الطالب . التعليمية

وتعليم العربية يف هذا املركز . يشمل مجيع املهارات اللغوية األربعة والتقومي. عليها

  .يسمح للطالب الذين يريدون تعميقها وتركيزها يف التعلم

 :ومن نتيجة التقومي اخلارجي كما يلي •

إن تعليم اللغة العربية يف معهد األمني اإلسالمي من نوع التعليم املكثف أو الربنامج  - ١

. كن الطالب يلزمون على مشاركة هذا التعليم وعدم اخليار فيهاإلضايف يف املعهد، ول

وهذا ينعدم مبا أرشد إلينا حممد علي اخلويل، يقول فإن تعليم املكثف يسمح للطالب 

فبناء على هذا، بدت املشكالت الوفرية كما . فرصة كبرية خليار املادة املرغوبة عندهم

  .وردت يف التقومي اخلارجي



باميكاسان جيري " منبع العلوم"و" دار العلوم"يف مركز اللغة مبعهد  أما تعليم العربية - ٢

على تعليم فعال، ويتعلمون الطالب بالدافعية التامة، وحياولون على تكلم العربية سليم 

والدليل على ذلك هو . األداء، ويبدعون يف إنتاجهم اللغوي كالميا كان أم كتابيا

ن أعضاء مركز اللغة يف هذين املعهدين، وجناح إبداع إنتاجام يف االت الصادرة م

: بعض الدراسني احلصول على املنحة الدراسية إىل خارج البالد، وهم أربعة طالب

ثالثة منهم جنحوا وقبلوا ىف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وطالب منهم التحق 

الدراسية إىل جامعة وجنح طالبان احلصول على املنحة . جبامعة األزهر الشريف بالقاهرة

  .األزهر الشريف

 :من نتيجة التحليل •

 إنإن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ال بد أن يعتمد على املبادئ التربوية، يقال فيها  - ١

 وقدرام ومشكالم وحاجام واجتاهام التالميذ ميول يراعي أن ينبغي املنهج

  .واستعدادام

 :ية ال بد أن يهتم مبوضع اللغة يف الدراسات النفسيةإن منهج تعليم اللغة الثان - ٢

 طبيعة اللغة من الناحية النفسية  -  طبيعة اللغة من الناحية العقلية  -

 وآثار الدافعية يف تعليم اللغة الثانية -  كيفية اكتساب اللغة ومهاراا -

عربية وملنهج تعليم العربية أسس يطلب فيها التوازن يف تصميم منهج تعليم اللغة ال - ٣

 . للناطقني بغريها، وهي األسس اللغوية، واألسس النفسية، واألسس الثقافية

 توصيات البحث -ب

من هذا البحث أن منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة استخلصت الباحثة 

  : باملعاهد اإلسالمية أن يهتم باألمور التالية



. درسي بالنسبة إىل مشاركة تعليمهإن نوع التعليم املكثف خيتلف تنفيذه بالتعليم امل  - ١

أما يف الربنامج املكثف، فإن املتعلم نفسه هو الذي خيتار الدراسة يف الربنامج أو أنه 

وهلذا، فإن األرجح أن تكون دافعية . يعلم سلفا أنه ال بد من هذا الربنامج املكثف

 ١١٥.املتعلم يف الربنامج املكثف أقوى من دافعية املتعلم املدرسي

غي ملدبري مركز اللغة أن يهتموا بتطور تعليم اللغة العربية احلديث، وأن يلجؤوا ينب  - ٢

إيل منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت تتكون من عناصر متكاملة وهي 

 .األهداف، احملتوى، الطرائق، الوسائل والتقومي

والتوازن يف األسس التعليمية وأن يعتمد منهج تعليم اللغة الثانية إىل املبادئ التربوية،   - ٣

 .قبل تصميم منهج تعليم اللغة العربية

 البحث مقترحات -ج

  :استنتجت الباحثة بعض املقترحات من هذا البحث كما يلي 

ينبغي للمتخصصني يف تعليم اللغة العربية أو يف تصميم منهجه أن يلجؤوا إىل   - ١

 .املبادئ املتضمنة يف التربية والتعليم

ون يف منهج تعليم اللغة العربية عناصر متكاملة إما أهداف التعليم، ينبغي أن يك  - ٢

 . احملتوى، الطريقة، الوسائل والتقومي

ينبغي أن يعتمد تصميم منهج تعليم اللغة العربية على األسس التعليمية، إما األسس   - ٣

 .اللغوية، النفسية والثقافية

  

 

                                                           
١١٥

   ٣٠: ص . المرجع السابق. محمد علي الخولي  
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  :املقابلة النموذجية بني الباحثة و رؤساء املعهد 

  ما مكانة مركز اللغة يف هذا املعهد ؟ - ۱

  مىت نشأ هذا املركز اللغوي ؟ - ۲

  ملا أقيم هذا املركز اللغوي ؟ - ۳

  الفصل و خارجها ؟ هل منهج تعليم اللغة العربية حيتوي على التعليم داخل - ٤

  ما األهداف التربوية يف إدارة تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة ؟ - ٥

  هل هناك تعاون بني مركز اللغة يف هذا املعهد و مراكز اللغة يف املعاهد األخرى ؟   - ٦

  ما األهداف التربوية يف هذا املعهد ؟ - ۷

  بوية يف هذا املعهد ؟هل وجود مركز اللغة يساعد على بلوغ األهداف التر - ۸

  :ن يف كل مراكز اللغة املدبري املقابلة النموذجية بني الباحثة و

  ما العوامل اليت أدت  إىل بناء مركز اللغة يف هذا املعهد ؟ - ۱

  ما األهداف يف منهج تعليم اللغة العربية يف هذا املركز اللغوي ؟ - ۲

  من مركز اللغة ؟ ما احملتويات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية - ۳

هل احملتويات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية داخل الفصل ختتلف باحملتويات خارج  - ٤

  الفصل؟ ملاذا؟

  ما أنواع الطرائق املستخدمة لتحقيق احملتوى يف تعليم اللغة العربية من مركز اللغة ؟ - ٥

  ؟ هل الطرائق املستخدمة تالئم املستويات اللغوية عند الطالب  - ٦

  ما الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز ؟ - ۷



  هل تعقد الربامج اللغوية املكثفة خارج الفصل ؟ - ۸

  ما أنواع الربامج اللغوية املكثفة اليت تعقد خارج الفصل ؟ - ۹

  من الذين يعلّمون اللغة داخل الفصل و خارجه ؟  -۱٠

  :لباحثة و بعض معلمي اللغة العربية يف هذا املعهد املقابلة النموذجية بني ا

  هل وجود مركز اللغة يساهم يف نوعية انتاجات الطالب اللغوية شفهيا أو كتابيا ؟ - ۱

  كم عدد معلمي اللغة العربية  يف هذا املعهد ؟ - ۲

  هل تعقد الدورات التدريبية ملعلمىي اللغة العربية ؟ - ۳

  انب الكتاب املقرر اجلاهز من مركز اللغة ؟هل للمعلم الكتاب املساعد جب - ٤

  هل هناك مساءلة للمتجاوزين و متجاوزات اللغة ؟ - ٥

  :املقابلة بني الباحثة و بعض الطالب يف كل املعاهد 

  ما رأيك عن الربامج اللغوي يف هذا املعهد ؟  - ۱

  العربية ؟ هل احملتويات املستخدمة تساعدك على قدرتك يف التكلم و الكتابة  باللغة - ۲

شجعك على فهم احملتويات هل طرق تعليم اللغة العربية اليت يستخدمها املعلم ي - ۳

  ؟ املدروسة

  ما الوسائل التعليمية املوجودة يف هذا املعهد ؟ - ٤

  مىت تعقد املسابقات اللغوية يف هذا املعهد ؟ - ٥

  ما أنواع تلك املسابقات اللغوية ؟ - ٦

 

 



  حظة واملقابلةالصورة املأخوذة أثناء املال

اإلسالمي  املقابلة بني الباحثة ورئيس مركز اللغة مبعهد األمني)١

   

   بتا- منبع العلوم بتامركز اللغة مبعهد  املقايلة بني الباحثة ومدبري) ٢

 

 

 

  

  

    يف معهد دار العلوم بنيو أنيار اللغوية األنشطة) ٣

 

                     

 

 



  الســيرة الذاتيـــة

  نور ديانا عارفة:       االسم

  مـ١٩٨٤سبتمبري ١٨باميكاسان، :   مكان تاريخ امليالد

  مادورا -باميكاسان:       العنوان

  ٠٨٥٦٤٦٩١٦٤٣٤:       هاتف

  : اخلربات العلمية

لقد حصلت الباحثة على شهادة املدرسة الثانوية يف معهد األمني بتربية املعلمني   - ١

، مث أدت اخلدمة املعهدية من سنة مـ٢٠٠٢اإلسالمي برندوان سومنب مادورا سنة 

 مـ٢٠٠٤التخريج إىل سنة 

وحصلت الباحثة على شهادة اجلامعية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  - ٢

 مـ٢٠٠٨ماالنج، كلية اإلنسانية والثقافة، قسم اللغة العربية وأدا سنة 

  :اخلربات املهنية

علمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا من سنة معلِّمة يف معهد األمني بتربية امل - ١

  مـ٢٠٠٤-٢٠٠٢

يف معهد اجلامعة سونان أمبيل العايل جامعة موالنا  -مشرفة–عضوة جملس اإلشراف  - ٢

  مـ٢٠٠٨-٢٠٠٥مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من سنة 

والنا مالك إبراهيم معلّمة تعليم القرآن يف معهد اجلامعة سونان أمبيل العايل جامعة م - ٣

  مـ٢٠٠٩- ٢٠٠٥اإلسالمية احلكومية ماالنج من سنة 

يف برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك " رجال احللقة"عضوة  - ٤

  مـ٢٠٠٧ -٢٠٠٥إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من سنة 



العايل جامعة موالنا مالك يف معهد اجلامعة سونان أمبيل  -مربية–عضوة جملس التربية  - ٥

  مـ٢٠١٠-٢٠٠٨إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من سنة 

مدرسة يف برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  - ٦

  إىل اليوم -مـ٢٠٠٩احلكومية ماالنج من سنة 

  :الدورات التدريبية

رة التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا لقد حصلت الباحثة على شهادة الدو  - ١

بالربنامج اخلاص يف تعليم اللغة العربية، عقدها جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 مـ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٠- ١٣احلكومية ماالنج، تاريخ 

  مـ٢٠٠٨شهر مايو  ESQحصلت الباحثة على الدورة التدريبية للطلبة يف برنامج  - ٢

  :الجتماعيةاحلالة ا

  غري متزوجة -

  

 


