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الـــذين يقعـــون دون مســـتوى التحصـــيل والضـــعاف يف مدرســـة اإلرشـــاد إن تالميـــذ 

ـــة ألن اللغـــة العربيـــة ، املـــواد أخـــرى هـــم الـــذين يكونـــون يف الغالـــب ضـــعافا يف اللغـــة العربي
، وبغــري اللغــة العربيــة ال ميكــن ميــة يف املواضــيع املختلفــة وفهمهــاوســيلة لدراســة املــواد التعلي

والتلميــذ املــتمكن مــن لغتــه العربيــة ال جيــد صــعوبة يف دراســة . دراســة هــذه املــواد وتعلمهــا
ريهـــا مـــن املـــواد وفهـــم املـــواد الدراســـية ، فالتقـــدم يف لغـــة العربيـــة يســـاعد علـــى التقـــدم يف غ

ومــن مث أخــذت املدرســة الــنهج يف تعزيــز اللغــة العربيــة .التعليميــة يف املوضــوعات األخــرى
، لتنميــة املــواد الدينيــةخــاللمــنمهــارات اللغــة العربيــةعــن طريــق إدخــاللــدي الدارســني 

.مهارات اللغوية لدى الطلبة
أهــداف تعلــيم املــواد الدينيــة للصــف )١(:ومــن أهــم نتــائج هــذا البحــث ، هــي 

: أهــداف الرتبـوي وأهــداف اللغــوي : األول والثـاين الثــانوي يف مدرسـة اإلرشــاد ينقسـم إىل
أن حيقـــق  : يف حـــني أن األهـــداف مـــن تنميـــة مهـــارات اللغـــة العربيـــة خـــالل املـــواد الدينيـــة 

انوي ، والقــدرة كفــاءة اللغــة العربيــة يف مســتوى املتوقــع عنــدما يصــل إىل الصــف الثالــث الثــ
علـــى فهـــم النصـــوص الدينيـــة واملصـــطلحات املســـتخدمة يف املـــواد الدينيـــة ، وأيضـــا التهيئـــة 

إن مــن عوامــل التعلــيم املــواد الدينيــة للصــف األول )٢(. الطــالب لفهــم النصــوص الدينيــة
املـــواد الدراســـية مـــأخوذة مـــن الكتـــب املقـــرر لتنميـــة : والثـــاين الثـــانوي يف مدرســـة اإلرشـــاد 



ي

ميــذ اللغويــة ، وإن املدرســة تقــرر األهــداف يف تعلــيم املــواد الدينيــة بنــاء علــى حاجــات التال
الدارســـني ، ويتبـــىن يف ذهـــنهم علـــى أن اللغـــة العربيـــة هـــي وســـيلة لفهـــم الكتـــب املنصـــوص 

الحــظ الباحــث بــأن تنميــة مهــارات اللغــة العربيــة خــالل تــدريس املــواد )٣(.باللغــة العربيــة
عندما ينتقل الدارس إىل املرحلة املقبلة ، ويتعود الـدارس يف االسـتماع الدينية هلا آثار كبري

والقراءة ، وبالرغم قليلـة يف الكـالم والكتابـة ، حـىت يتحقـق إىل املسـتوى املتوقـع يف املرحلـة 
مــن الشــكل )٤(.فهــذه الطريقــة تعطــي الطلبــة فرصــة كبــرية لتنميــة مهــارات لغويــة. العاليــة

ــــر تنميــــة مهــــارات اللغويــــة  ، وعلــــى الــــرغم ، االهتمــــام يف مهــــاريت االســــتماع والقــــراءة أكث
اهتمامـــا وأكثـــر تركيـــزا ، هـــذه املهارتـــان تســـاعدان علـــى األقـــل يف تنميـــة مهـــارتني الكتابـــة 

انظــر (ولــذلك املدرســة ال ترتكــز كثــريا يف املهــارتني . والكــالم الــيت تتطلــب إىل وقــت طويــل
).٤.٥، اجلدول واد الدينيةغة العربية خالل املشكل تنمية مهارات الل
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ABSTRACT

Ruzi Bin Jiaeri, 1272108. The use of religious subjects to enhance the Arabic
skills of students in Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah Singapore, Master's
thesis, Department of Arabic Studies, School of Graduate Studies, State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Prof
Dr . Muhaimin, (2) Dr. Munir El Abidin.

Key Word: religious subjects, Arabic skills

Language is a tool used to study subjects in school education and a
catalyst for student success. Without understanding and skills in Arabic and also
without this tool, students will find it difficult to understand other subjects. In
school, students who are below the level of achievement and weak in other
subjects are those who are usually weak in Arabic, because Arabic is the link to
learn subjects in a variety of education and understanding of the subject. Without
Arabic, they would not be able to learn about these subjects and the learning
process. Students who are proficient in Arabic, are not difficult to learn and
understand the subjects of education. Progress in Arabic will help the other
education subjects.

Therefore, Madrasah made an approach to encourage and strengthen
Arabic among students by engaging and involving the Arabic language with
religious subjects as one of the process of language development among students.

Among the most important results of this research are: (1) The objectives
of teaching religious subjects for secondary one and two at Madrasah Al-Irsyad is
divided into: the objectives of the educational and the language goals: while the
goals of the development of Arabic language skills through religious subjects: to
achieve the efficiency of Arabic language at the level of expected when it reaches
the third grade secondary, and the ability to understand the religious texts and
terminology used in the religious subjects, and also the configuration of students
to understand the religious texts. (2) The factors of education religious subjects
for secondary one and two at Madrasah Al-Irsyad: subjects are taken from the
books due to the development of pupils language, though the school decides the
objectives in the education of religious subjects based on the needs of learners,
and to adopt in their mind that the Arabic language is the way to understand
provided books in Arabic. (3) For the researcher noted that the development of
Arabic language skills through the teaching of religious subjects have large effects
when the student moves to the next stage, and get used to the student in listening,
reading, and although few in speech and writing, in order to achieve the expected
level in the high stage. This method gives students a great opportunity for the
development of language skills. (4) The shape of the development of language
skills, although, interest in two skills listening and reading more focused attention,
these two skills helps in the development of at least in two skills writing and
speech that require a long time. Therefore, the school does not focus too much on
two skills.
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ABSTRAK

Ruzi Bin Jiaeri, 1272108. Penggunaan mata pelajaran agama untuk
meningkatkan keterampilan bahasa Arab siswa Madrasah Al-Irsyad Al-
Islamiah Singapura, tesis Sarjana, Jabatan Pengajian Bahasa Arab, Sekolah
Pengajian Siswazah, Universiti Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Penyelia : (1) Prof Dr Muhaimin, (2) Dr Munir El Abidin.

Kata Kunci: Matapelajaran Agama, Keterampilan Bahasa

Bahasa adalah alat yang digunakan untuk mempelajari subjek-subjek
pendidikan di sekolah dan meraih keberhasilan siswa. Tanpa pemahaman dan
keterampilan dalam bahasa Arab dan juga tanpa alat ini, siswa akan merasa sulit
untuk memahami subjek-subjek lain. Di sekolah, siswa-siswa yang berada di
bawah tingkat pencapaian dan lemah pada subjek-subjek lain adalah mereka yang
umumnya lemah dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penghubung
untuk mempelajari subjek-subjek pendidikan dalam berbagai subjek dan
pemahaman. Tanpa bahasa Arab, niscaya tidak akan mampu mempelajari subjek-
subjek ini dan proses pembelajarannya. Siswa yang mahir bahasa Arab, tidak
menemukan kesusukaran untuk mempelajari dan memahami subyek pendidikan.
Kemajuan dalam bahasa Arab membantu untuk maju dalam subyek pendidikan
yang lain. Oleh yang demikian, Madrasah mengambil pendekatan untuk
mendorong dan memperkuat bahasa Arab dikalangan siswa dengan memasukkan
keterampilan bahasa Arab melalui subjek-subjek agama, sebagai pengembangan
keterampilan bahasa di kalangan siswa.

Di antara hasil yang paling penting dari penelitian ini adalah: (1) Tujuan
mengajar mata pelajaran agama untuk menengah satu dan dua di Madrasah Al-
Irsyad dibagi menjadi: tujuan pendidikan agama dan bahasa: tujuan bahasa Arab
melalui mata pelajaran agama: untuk mencapai efisiensi bahasa Arab pada tingkat
yang diharapkan ketika mencapai kelas menengah tiga, dan kemampuan untuk
memahami teks-teks agama dan terminologi yang digunakan dalam mata
pelajaran agama, dan juga konfigurasi siswa untuk memahami teks-teks agama.
(2) materi pelajaran diambil dari buku-buku karena perkembangan bahasa siswa,
meskipun sekolah memutuskan tujuan dalam pendidikan mata pelajaran agama
berdasarkan kebutuhan peserta didik, dan untuk mengadopsi dalam pikiran
mereka bahwa bahasa Arab adalah cara untuk memahami buku yang tersedia
dalam bahasa Arab. (3) peneliti mencatat bahwa pengembangan keterampilan
bahasa Arab melalui pengajaran mata pelajaran agama memiliki dampak yang
besar ketika siswa bergerak ke tahap berikutnya, dan bisa digunakan untuk siswa
dalam mendengarkan, membaca, dan meskipun beberapa di lisan dan tulisan,
dalam rangka mencapai tingkat yang diharapkan dalam tahap tinggi. Metode ini
memberikan siswa kesempatan besar untuk pengembangan keterampilan bahasa.
(4) Bentuk pengembangan keterampilan bahasa, meskipun, ketertarikan dua
keterampilan mendengarkan dan membaca perhatian lebih terfokus, dua
keterampilan ini membantu dalam pengembangan menulis setidaknya dalam dua
keterampilan dan pidato yang membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu,
sekolah tidak terlalu berfokus pada dua keterampilan.
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١

الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة

المقدمة-أ
إن اللغة نشأت منذ بدء اخلليقة ، ولكنها تطورت وازدهرت وتفرعت ، 

َوَعلََّم َءاَدَم األْمسَآَء ُكلََّها : " حيث علم اهللا آدم باألمساء املعروفة ، قال اهللا تعاىل 
. ، مث علمه ما جيب أن خياطب به زوجته وأبناءه١"

ا دائما يف منو مطرد ، وتطور مستمر ومن يتتبع هذه اخلاصية  واللغة أ
يالحظ كيف تتسع دائرة اللغة وينمو قاموسها من جيل إىل جيل ، فمعاين الكلمة 
تتغري دائما ، وتنتقل من ميدان على آخر ، فهناك معىن عام وآخر خاص ، وهناك 

عان حقيقة وأخرى جمازية ، وقد يكون للكلمة أكثر من معىن ، وقد تؤدي عدة  م
.٢كلمات معىن واحد

اللغة من أهم املقومات الثقافية واحلضارية ، وهي وسيلة االتصال االجتماعي 
تمــع ، وهــي وســيلة احملافظــة علــى الــرتاث ، لــذلك حيــرص أي جمتمــع  وتفاعــل أفــراد ا

ــا املختلفــة ، فاللغــة وعــاء التفكــري وال يســتطيع اإلنســان علــى أن يــتعلم أفرادهــا مها را
أن يفكـر بـدون لغـة ، ألن اللغـة أسـاس تعلــم املـواد اآلخـرى ، فـإذا كـان التلميـذ متقنــا 
للغــة فإنــه قــادر علــى اســتيعاب مــا يعــرض عليــه مــن مــواد خمتلفــة تتناســب مــع مســتواه 

.٣العقلي والذهين
ا األمــران األهــم بالنســبة للطالــب ، حيــث إن تعلــيم واكتســاب اللغــة العربيــة مهــ

أن اللغــة هـــي األداة الـــيت يـــتم بواســـطتها تعلــم املواضـــيع التعليميـــة األخـــرى يف املدرســـة 
ــا ، وبــدون حتديــد فهــم املهــارات باللغــة العربيــة  وبــدون هــذه األداة ســيجد  والنجــاح 

٣١: سورة البقرة ، اآلية ١
١٤م ، ص١٩٨١، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية: فتحي يونس ، حممود الناقة ، علي مدكور ٢
٣٢، ص٢٠٠٣طرائق تعليم اللغة العربية ، الرياض ، مكتبة التوبة ، : حممد بن إبراهيم اخلطيب ٣



٢

درســــة فــــإن ويف امل. التالميــــذ صــــعوبة يف فهــــم املــــواد األخــــرى وحتقيــــق درجــــات عاليــــة
التالميــذ الــذين يقعــون دون مســتوى التحصــيل والضــعاف يف املــواد أخــرى هــم الــذين 
يكونـون يف الغالــب ضــعافا يف اللغــة العربيــة ويعـانون صــعوبة يف معرفــة الكلمــات وفهــم 

.  املقروء يف التعبري الشفهي والتحريري
العربيـــة فقـــط املدرســـة الدينيـــة مدرســـة اإلرشـــاد االبتدائيـــة ، ال ترتكـــز يف اللغـــة 

ايــة املرحلــة االبتدائيــةدارسوأكثــر للقلــق عنــد الــ. ولكــن يف مــادة أكــادمي أيضــا يف 
، وهــــو االمتحــــان " PSLE" حيــــث أكثــــر تركيــــزا علــــى املــــواد األكــــادمي واالمتحــــان 
.اإلجباري جلميع طالب املدارس االبتدائية يف سنغافورة

النتقاليــة مــن مرحلــة ومــن هنــا ، هنــاك حتــديات لــدى الــدارس خــالل عمليــة ا
حيث كفاءة الطالب يف اللغة العربيـة ال حيقـق املسـتوى املطلـوباالبتدائية إىل الثانوية 

وألن اللغة العربية وسيلة لدراسة املواد التعليميـة . ويواجه املدرسون هذه احلالة كل عام
. واد وتعلمهـايف املواضيع املختلفة وفهمها ، وبغري اللغة العربية ال ميكن دراسة هذه امل

والتلميـــذ املـــتمكن مـــن لغتـــه العربيـــة ال جيـــد صـــعوبة يف دراســـة وفهـــم املـــواد الدراســـية ، 
فالتقــــــدم يف لغــــــة العربيــــــة يســــــاعد علــــــى التقــــــدم يف غريهــــــا مــــــن املــــــواد التعليميـــــــة يف 

. املوضوعات األخرى
، ومــن مث الرتكيز علــى املهــارات اللغويــة مهــم جــدافــ،ملواجهــة هــذه املشــكلة و 

مهارات عن طريق إدخالأخذت املدرسة النهج يف تعزيز اللغة العربية لدي الدارسني 
لتمكـــني الطـــالب مـــن حتقيـــق ، كـــدعم يف تقويـــة اللغـــة املـــواد الدينيـــةيفاللغـــة العربيـــة
وهكـــذا حيتــاج إىل التجديـــد يف طريــق الــتعلم، وذلـــك متســق بعمليـــة . توقــعاملســتوى امل

د مبســــتوى الدارســــني وكــــذلك املعلمــــني الــــذين يفهمــــون مبشــــاكل التنميــــة اللغــــة وتســــتن
تالميــــذهم، ألن التجديــــد الرتبـــــوي ال يــــتم مـــــن خــــالل اســـــتحداث طــــرق التعلـــــيم أو 
املناهج أو إقامة املباين وتوفري أحدث األجهزة والتقنيات الرتبوية أو بوضـع الفلسـفات 



٣

ا ، فال بد من وجود املعلـم الرتبوية ، إذ على الرغم من أمهية كل هذه األمور وضرور
م االجتماعية والرتبوية .   ٤القادر على فهم التالميذ ، والتعامل معهم ، ورعاية شئو

قــــال دكتــــور . وكمــــا أن املعلــــم لديــــه مســــؤولية ووظيفــــة هامــــة يف تنميــــة الطلبــــة
: ٥حسن شحاتة ، هناك وظائف وأدوار للمعلمني ، منها

وعلـى املعلـم أن  يقـوم مسـاعدة التلميـذ علـى اختيـار : تقدمي املعلومات للتالميذ -١
املعرفــــة املناســــبة للموضــــوع الــــذي يقــــوم بدراســــته أو املشــــكلة الــــيت تواجهــــه ، وتزويــــد 
التلميــذ باملهــارات والقــدرات الالزمــة ، وتــدريب التلميــذ علــى كيفيــة اســتخدام املعرفــة 

.  واإلفادة منها
ـــــواحي املختلفـــــة العقليـــــة أن يقـــــوم بتنظـــــيم وترشـــــيد وتقـــــومي منـــــو ال-٢ ـــــذ يف الن تالمي

.واالجتماعية والنفسية
التدريس ال يعتمد على جمرد معلومات أو بعض مهارات شخصـية ، ولكنـه علـم -٣

والشــخص الــذي يعمــل بتــدريس ال بــد أن يــتمكن مــن طــرق . لــه فنــون وطرقــه اخلاصــة
وتفسـري املعلومـات التدريس واملهارات الفنية اليت يستطيع عن طريقها التفاعل الناجح 

.، وغرس القيم ، وتعديل سلوك التالميذ
وللحصــول علــى مهــارة اللغــة خاصــة يف اللغــة العربيــة وعامــة يف املــواد الدينيــة ، 
حيتــاج إىل تعلــيم اللغــة الــىت تســتخدم فيهــا الطريقــة املتنوعــة والفعالــة لتمكــني الطــالب 

قــال دكتــور حممــد بــن إبــراهيم كمــا . مــن اكتســاب املــواد الدينيــة مــع قــوة اللغــة العربيــة
لكل موقف من املواقف أسلوبه اخلاص، ولكل فئة مـن التالميـذ األسـلوب " اخلطيب 

.  ٦"التدريسي املناسب 

١٠٩م ، ص ١٩٤٨، عمان ، مطابع األوقاف ، التدريس الفعال : عزت جردات وآخرون ٤
٤٢٠م ، ص١٩٩٦اللبنانية ، -، القاهرة ، الدار املصريةالعربية بين الظرية والتطبيقتعليم اللغة: حسن شحاتة ٥
٢٠، صمرجع سابق: حممد بن إبراهيم اخلطيب ٦



٤

بنــاء علــى خلفيــة البحــث املــذكورة ، يريــد الباحــث أن يبحــث هــذا البحــث يف 
مدرســـة اإلرشـــاد اإلســـالمية ملســـتويني األول والثـــاين الثـــانوي لرتبيـــة الدارســـني يف تنميـــة 

ولتزويـد التالميـذ باملهـارات اللغويـة األساسـية األربـع مـن . مهارات اللغة العربيـة
وجعلهــم قــادرين علــى اســتخدام اللغــة االســتماع والكــالم والقــراءة والكتابــة،

ويفهمـــــون الدراســـــة .  العربيـــــة يف الكتابـــــة والكـــــالم داخـــــل املدرســـــة وخارجهـــــا
" ولـــذا يقـــدم الباحـــث هـــذا البحـــث حتـــت العنـــوان . والكتـــب املدروســـة باللغـــة العربيـــة

اســتخدام املــواد الدينيــة العربيــة لتنميــة مهــارات الطــالب يف مدرســة اإلرشــاد اإلســالمية 
". ةفور اغبسن

أسئلة البحث -ب
بناء على خلفية هذا البحث اليت شرحها الباحث فيمـا سـبق ، فإنـه مـن الضـروري أن 

ذا املوضوع ، وهي  :حيدد الباحث األسئلة اليت تتعلق 
تعلــــــيم املــــــواد الدينيــــــة للصــــــف األول والثــــــاين الثــــــانوي يف مدرســــــة أهــــــدافمــــــا -١

؟ اإلسالمية اإلرشاد 
ـــــاين الثـــــانوي يف مدرســـــة-٢ ـــــة للصـــــف األول والث ـــــيم املـــــواد الديني كيـــــف تطبيـــــق تعل

؟اإلسالمية اإلرشاد
كيــــف تــــدريس املــــواد الدينيــــة يســــاعد علــــى تنميــــة مهــــارات اللغــــة العربيــــة لــــدى -٣

الطلبة ؟
كيف شكل تنمية مهارات اللغة من خالل املواد الدينية ؟-٤



٥

أهداف البحث-ج
: نظرا إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إىل ما يأيت 

تعليم املواد الدينية للصف األول والثاين الثانوي يف مدرسة أهدافمعرفة -١
. اإلسالميةاإلرشاد

ـــــاين الثـــــانوي يف مدرســـــة-٢ ـــــة للصـــــف األول والث ـــــيم املـــــواد الديني معرفـــــة تطبيـــــق تعل
.اإلسالميةاإلرشاد

معرفة كيف تدريس املواد الدينية يساعد على تنمية مهارات اللغة العربية-٣
.لدى الطلبة

.معرفة شكل تنمية مهارات اللغة من خالل املواد الدينية-٤

أهمية البحث -د
يرجى يف هذا البحث أن يأيت بنتائج إجيابيـة مـن النـواحي النظريـة والتطبيقيـة كمـا يـأيت 

 :
.لتطوير املعلومات حول تنمية مهارات اللغة العربية: ظريةالنمن الناحية 

يرجـــو الباحـــث أن يعـــود النفـــع هـــذا البحـــث إليـــه ، وذلـــك :التطبيقيـــة ومـــن الناحيـــة 
. لرتقيــة معرفتــه وفهمــه عــن طريقــة تنميــة مهــارات اللغــة العربيــة مــن خــالل املــواد الدينيــة

للغـــة عميقـــةأمهيـــةعلـــى مســـاعدة علـــى فهـــم أكثـــر وضـــوحا ومرشـــد و كـــدليل وكـــذلك  
الدارســـني يف تنميـــة مهـــارات اللغـــة وأيضـــا أن ينتفـــع . املـــواد الدينيـــةالعربيـــة يف تـــدريس

.العربية ويف تعلمهم مادة الدينية



٦

حدود البحث-هـ
:  يقتصر هذا البحث على ثالثة حدود وهي 

املــــنهج املدرســــي للمــــواد الدينيــــة للصــــف األول والثــــاين : الحــــدود الموضــــوعية-١
الثــانوي يف مدرســـة اإلرشــاد وركـــز الباحــث يف هـــذا البحــث عـــن تنميــة مهـــارات اللغـــة 
العربيـــة مـــن خـــالل املـــواد الدينيـــة يف مـــرحلتني األول والثـــاين الثـــانوي مبدرســـة اإلرشـــاد 

ه والتوحيـد ألن هـذه املـواد اإلسالمية الـذي حيتـوي علـى املـواد التفسـري واحلـديث والفقـ
واألمــور الــيت قــام الباحــث بقياســها أو الــيت ســعى الباحــث . املدروســة يف هــذه املدرســة

.     إىل تنميتها من مهارة اللغة هي عناصر املرادفة واملضادة واجلموع واملفردات
حــدد الباحــث املكــان احملــدد مبدرســة اإلرشــاد اإلســالمية ، : الحــدود المكانيــة-٢
. رحلة الثانويةاملو 
. م٢٠١٣جيري هذا البحث يف الفصل األول والثاين : الحدود الزمنية-٣

تحديد المصطلحات -و
التنميـة هـى ، و مـن مكانـه إىل مكـان آخـرءالتنميـة هـي النمـو وارتفـاع الشـي:تنميـة 

العمليـــــة الـــــىت ينـــــتج عنهـــــا زيـــــادة حمسوســـــة ىف اإلنتـــــاج واخلـــــدمات شـــــاملة ومتكاملـــــة 
.مستخدمة األساليب العلمية احلديثة

التطــورات الــىت حتــدث يف اللغــة الــىت يســتخدمها الطفــل يف " : بــالنمو اللغــوى " تعــىن 
ودراســــة هــــذا النمــــو تناولــــت عــــدة أمــــور . حياتــــه ، ســــواء مــــن حيــــث النــــوع أو الكــــم

ة بصـف" النمـو اللغـوى " املفردات واجلمل واملفـاهيم والعوامـل املـؤثرة يف : اساسية هي 
٧.عامة

٤١م ، ص١٩٨١، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية: فتحي يونس ، حممود الناقة ، علي مدكور ٧



٧

ز صـويت أو غـري صـويت  يتميّـأداءٌ ٨: التعريُف االصـطالحيُّ لمهـارات الّلغـةِ 
والســالمة الّلغويُّــة ، مــع مراعــاة القواعــد الّلغويُّــة املنطوقــة و بالســرعة والكفــاءة والفهــم

ق اجلمـايل التـذوّ ، مبا فيها أداء النصوصو القراءةو التعبري الشفوي: يشمل . املكتوبة 
.وغري اخلطيّ اخلطيّ ،الكتابة بأنواعهاو ،البالغي

االسـتماع،: أربـع مهـارات منطوقـة و مكتوبـة وهـيوتنقسـم مهـارات اللغـِة العربيـِة إىل
.الكتابةو القراءة،و ، كالمالو 

:٩ات اللغة يف املوضوع هي الكفاءة ، والكفاءةواملراد مبهار 
الدارسني األجانب باملهارات ويقصد به تزويد : اللغويةءةالكفا-أوالً 

اللغوية اليت جتعلهم قادرين على فهم طبيعة اللغة والقواعد الىت تضبطها وحتكم 
ا ،  ا مكونا أصوات ومفردات وتراكيب ظواهرها ، واخلصائص الىت تتميز 

.ومفاهيم
ا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية، متييزًا وإنتاجاً  ، واملقصود 

واإلملام بقدر مالئم ، نظريًا ووظيفياً : معرفته برتاكيب اللغة، وقواعدها األساسية و 
١٠.، للفهم واالستعمالمن مفردات اللغة

ا تزويد الدارسني باملهارات اللغوية : االتصاليةءةالكفا-ثانياً  ويقصد 
املستهدف تعلمها املناسبة الىت متكنهم من االتصال املستمر سواء مبتحدثى اللغة 

.أو بالثقافة الىت نشأت هذه اللغة فيها

٨http://www.ta5atub.com/t6501-topic
٣٣١تعليم اللغة العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص: دكتور مصطفى رسالن ٩

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير ) : نسخة إلكرتونية( ، دكتور ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه١٠
٢٧ص، هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات، العربية للجميع، )الجانب النظري( الناطقين بـها 



٨

ا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية، والتعبري  ونعين 
يتلقَّى من اللغة يف يسر ، مع متكنه من استيعاب مابطالقة عن أفكاره وخرباته

١١.وسهولة

ــةءةالكفــا-ثالثــاً  ــا فهــم مــا : الثقافي حتملــه اللغــة العربيــة مــن ثقافــة، ويقصــد 
م  ـم وفنـو م وآدا م وقـيمهم وعـادا ا وجتـار وعلـى مـدرس . تعربِّ عن أفكـار أصـحا

اللغة العربية تنمية هـذه الكفايـات الـثالث، لـدى طالبـه مـن بدايـة برنـامج تعلـيم اللغـة 
ايته، ويف مجيع املراحل واملستويات .العربية إىل 

كيــز علــى املــواد الدينيــة املدروســة يف املــرحلتني األول والثــاين الرت : المــواد الدينيــة
.احلديث، الفقه،التوحيد، التفسري : الثانوي مبدرسة اإلرشاد ، وهي 

الدراسات السابقة-ز

بعــد أن قــام الباحــث بــاالطالع علــى البحــوث الســابقة يســتطيع أن يؤكــد أن 
موضوع هذا البحث مل يبحث يف خمتلف البحوث السـابقة ، ومل جيـد الباحـث دراسـة 

ولكـــن وجـــدت دراســـات معينـــة . تتحـــدث عـــن موضـــوع البحـــث الـــذي يقـــوم بدراســـته
ومـن . لغـة العربيـةيستفاد منها يف جوانب موضوع الدرس ، يعىن من تنميـة مهـارات ال

: تلك الدراسات 

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير ) : نسخة إلكرتونية( ، دكتور ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه١١
٢٧ص، هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات، العربية للجميع، )الجانب النظري ( الناطقين بـها 



٩

م ٢٠١١/ ٢٠١٠أنا أخيت يف العام ) : السنة ( الباحثة / اسم الباحث ) ١(
تطـــوير المـــواد الدراســـية علـــى أســـاس المـــدخل البنـــائي لتعلـــيم اللغـــة : العنــوان -

بـالتطبيق علـى ( العربية في ضـوء المـنهج الدراسـي علـى مسـتوى الوحـدة التربويـة
طلبــــة الصــــف األول يف مدرســـــة دار القــــرآن املتوســــطة بسنجاســـــاري مــــاالنج جـــــاوى 

) الشرقية 
زيــادة اجلهــود ونشــاطات وإجنــاز عنــد ) ١: (مــن الناحيــة التطبيقيــة : أمهيــة البحــث -

كوســـيلة لرتقيـــة كفـــاءة الطلبـــة يف اللغـــة العربيـــة يف ) ٢. (الطلبـــة يف فهـــم اللغـــة العربيـــة
املتوســطة بسنجاســاري مــاالنج رغــم أن كــل طالــب لــه خلفيــة " دار القــرآن"مدرســة 

ومـــنهم مـــن مل يـــتعلم ) pesantren(خمتلفـــة ، مـــنهم مـــن كـــانوا متعلمـــني يف باســـنرتين 
.اللغة العربية من قبل

. منهج البحث الذي استخدمته الباحثة هو املنهج التطويري: منهج البحث -
أن خطــة الدراســة مهمــة يف ) ١: (ا البحــث هــي وأمــا نتيجــة هــذ: نتيجــة البحــث -

تكــــون خطــــة الدراســــة أساســــا لتحقيـــق أنشــــطة التــــدريس باملــــدخل البنــــائي . التـــدريس
أن املـواد ) ٢. (بالنظر إىل نتـائج املشـكالت الـيت يواجههـا املـدرس يف عمليـة التـدريس

أن يســــتطيع الطلبــــة . الدراســــية علــــى أســــاس املــــدخل البنــــائي هلــــا منــــافع لــــدى الطلبــــة
م أن نعــدل نتيجــة التــدريس ) ٣. (يتعلمــوا اللغــة العربيــة علــى حســب معــارفهم وخــربا

) ١٢(%طــــالب ٣كــــان ". جيــــد " بــــاملواد الدراســــية علــــى أســــاس املــــدخل البنــــائي 
جيــد " حيصــلون علــى نتيجــة ) ٢٨(%طــالب ٧، و " ممتــاز " حيصــلون علــى نتيجــة 

طــالب ٤، وكــذلك " يــد ج" حيصــلون علــى نتيجــة ) ٤٤(%طالبــا ١١، و " جــدا 
تــدل هــذه النتيجــة علــى أن كفــاءة الطلبــة ". مقبــول " حيصــلون علــى نتيجــة ) ١٦(%

. تطورت يف تعليم اللغة العربية باملواد الدراسية على أساس املدخل البنائي



١٠

علــى : ومــن إحــدى توصــيات الــيت تقــدمها الباحثــة اعتمــادا علــى نتــائج هــذا البحــث 
م املدرسني أن يزودوا الطلب م وغـرس خـربا م واسـتيعا ة بأنواع التدريبات إليثـار قـدرا

م وتطبيقهــا  حــىت يســتطيع الطلبــة الوصــول إىل الفهــم الــدقيق حــول معــارفهم ومعلومــا
.يف نشاطهم الدراسية

م٢٠١١إحسان الفؤاد يف العام ) : السنة ( الباحثة / اسم الباحث ) ٢(
" بالتطبيق على مدرسـة ( دام أفالم الفيديوتنمية مهارة الكالم باستخ: العنوان -

)الثانوية اإلسالمية للخريات دولو بسيجي سوالويسي الوسطى " مدينة العلم 
م ) ١: (مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة للطـــالب : أمهيـــة البحـــث - لزيـــادة انتبـــاههم ورغبـــا

م يف الكالم إىل املستوى ) ٢(وإجنازهم ونشاطهم يف التعلم  .األحسنولتنمية كفاء
املـــنهج املســـتخدم يف هـــذا البحـــث هـــو املـــنهج الكمـــي الوصـــفي : مـــنهج البحـــث -

. التجرييب
: قــد وصــل الباحــث إىل االســتنتاج األخــري واستخلصــه كمــا يلــي : نتيجــة البحــث -

موعــــة التجريبيــــة يف االختبــــارين القبلــــي  اعتمــــادا علــــى النتــــائج الــــيت حصــــل عليهــــا ا
واســـتخدام . حقيقـــي وتعـــزى إىل أثـــر املتغـــري التجـــرييبوالبعـــدي قـــد وجـــد بينهمـــا فـــرق

م علـــى  أفـــالم الفيـــديو ينمـــي كفـــاءة الطـــالب يف نطـــق أصـــوات اللغـــة العربيـــة ، وقـــدر
. تكوين اجلملة الصحيحة ، وإملامهم باملفردات اللغوية ، وطالقتهم يف مهارة الكالم

ة ، فإنـه مل يوجـد بناء على ما قدمه الباحث من البحوث يف تعليم اللغة العربي
البحــث املتخصــص الــذي يبحــث عــن العنــوان املختــار، فيعتقــد الباحــث أن هــذا هــو 

. البحــث األول الــذي يبحــث عــن تنميــة مهــارة اللغــة العربيــة مــن خــالل املــواد الدينيــة
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وكل طالب له خلفيـة . ألن الواقع ، أن تعليم اللغة العربية هو أمر صعب لدى الطلبة
. خمتلفة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

التنمية اللغوية : المبحث األول 

اللغة نامية-أ
أن اللغـة . تتسم اللغة بوجه عام بعـدة خصـائص ، ومـن أمههـا بـأن اللغـة ناميـة

دائما يف منو مطرد، وتطور مستمر ومن يتتبع هذه اخلاصية يالحظ كيـف تتسـع دائـرة 
فمعــاين الكلمـــة تتغـــري دائمــا ، وتنتقـــل مـــن اللغــة وينمـــو قاموســـها مــن جيـــل إىل جيـــل 

ميـــدان علـــى آخـــر ، فهنـــاك معـــىن عـــام وآخـــر خـــاص ، وهنـــاك معـــان حقيقـــة وأخـــرى 
.١جمازية ، وقد يكون للكلمة أكثر من معىن ، وقد تؤدي عدة كلمات معىن واحد

، أن اللغــــة ٢ومعــــىن النمــــو يف اللغــــة ، كمــــا قــــال الــــدكتور علــــى أمحــــد مــــدكور
فعلى املستوى الفردى ، جنـد أن . ، وإمنا هي نظام متحرك متطورليست شيئا جامدا

وعلــــــى املســــــتوى . لغــــــة الفــــــرد تتطــــــور وتتحســــــن مــــــع تقــــــدم العمــــــر وازديــــــاد اخلــــــربات
االجتمــاعى ، جنــد األمــة احليــة متطــورة تعكــس تطورهــا علــى لغتهــا ، فنجــد البــاحثني 

. واإلضـافة وغـري ذلــكوالدارسـني الـذين يتنـاولون اللغــة بالدراسـة والتشـخيص والعــالج 
م وتتقـــدم وتتطـــور بتقـــدمهم  م ومتـــوت مبـــو إن اللغـــة عنـــوان أهلهـــا ، فهـــي حتيـــا حبيـــا

ولقـد أثبـت التحليـل العلمـى لكثـري . وتطورهم ، وتضعف وتتخلف بضعفهم وختلفهـم
ويعـــىن هـــذا أن كـــل لغـــة تـــزود ". بالكمـــال " مـــن الدراســـات أن اللغـــة تتصـــف دائمـــا 

ــــاملفردات ــــا ب ــــاة النــــاطقني  ــــواحى احلي ــــىت متكــــنهم مــــن التحــــدث عــــن ن والرتاكيــــب ال

.١٤، ص١٩٨١، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية: فتحي يونس، حممود الناقة، علي مدكور ١٢
٢٥، ص٢٠٠٢، القاهرة ، دار الفكر العريب ، تدريس فنون اللغة العربية: ، الدكتور على أمحد مدكور١٣
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ا علـى مواكبــة التطـور احلضـارى مبــا . املختلفـة يف بيئـتهم ويعــىن كمـال اللغـة أيضــا قـدر
تســـــتحدثه مـــــن رمـــــوز تعـــــرب عـــــن كافـــــة أوجـــــه ذلـــــك التطـــــور السياســـــي واالجتمـــــاعي 

.واالقتصادي والثقاىف
ات حــــىت لــــو تطلــــب مــــن فلـــيس هنــــاك مفهــــوم ال تســــتطيع أن تعــــرب عنــــه اللغــــ

فمــا تعــرب عنــه األمهريــة بكلمــة واحــدة قــد تعــرب عنــه اإليطاليــة . بعضــها عــدة كلمــات
املهــــم أن مجيــــع اللغــــات قــــادرة علــــى التعبــــري عــــن مجيــــع . بعشــــر ، والعكــــس صــــحيح

.املفاهيم
فاللغـــات عرضـــة ". االكتفـــاء الـــذاتى " ال يعـــىن " كمـــال اللغـــة " ولكـــن مبـــدأ 

دات وتراكيب ، بل وقد تقصده قصدا ، وليس هذا االجتاه للدخيل من أصوات ومفر 
تمـع بالفسـاد واالحنـالل   وقفا على فرتة زمنية معينة يف حياة اللغة أو عنـدما يصـاب ا
. كمــا يتــوهم الــبعض ، بــل يشــمل كــل الفــرتات كمــا تــدل أحبــاث علــم اللغــة التــارخيى

.  ٣شاهدة على ذلكولعل الرسائل الىت صنفت يف املعرَّب من لغة القرآن الكرمي

نشأة اللغة  -ب
ـــا خـــري اســـتغالل  اللغــة لغـــز عجيـــب وحمــري ، وأثرهـــا خطـــري يف حياتنـــا ، مــع أ
لـــبعض نفايـــات تنفســـية ، وقـــد طـــال اجلـــدل ، وكثـــر احلـــديث حـــول نشـــأة اللغـــة قـــدميا 

وقـــد تعـــددت اآلراء والفرضـــيات الــيت تفســـر نشـــأة اللغـــة االنســـانية األوىل ، . ٤وحــديثا
.٥تماد املعقول واملنقولمن اع

: ، النظريات التالية ) الفرضيات ( ومن أهم هذه النظريات 
نظرية االهلام والوحي والتوقيف: أوال

٢٦، ص٢٠٠٢، القاهرة ، دار الفكر العريب ، تدريس فنون اللغة العربية: ، الدكتور على أمحد مدكور: راجع ١٤
٢٧م ، ص١٩٩٣عابدين ، ، مكتبة وهبة ، عوامل تنمية اللغة العربيةتوفيق حممد شاهني ، دكتور ، ١٥
١١م ، ص٢٠٠٩، UIN Malang Press ،Malang، فقه اللغة العربيةأوريل حبر الدين ،١٦
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وتذهب هذه النظرية إىل أن اهللا اخلالق أوحـى إىل اإلنسـان األول وأوقفـه علـى 
فطريــة ، أو ويــرى أن اللغــة غريــزة وإهلــام وموهبــة. ٦أمســاء األشــياء بعــد أن علمــه النطــق

علَّــم آدم الكــالم واللغــة ، أو إهلــام هــبط علــى اإلنســان األول : توقيــف مــن اهللا تعــاىل 
ــــا اإلنســــان فــــتكلم ــــا . ٧فعلَّمــــه النطــــق ، وأمســــاء األشــــياء ، أو غريــــزة انفعــــل  قــــال 

أفالطـــون وأبـــو علـــي الفارســـي ، وابـــن حـــزم ، وابـــن قدامـــة ، وأبـــو احلســـن األشـــعري ، 
وعلـــم آدم : " ومعظـــم رجـــال الـــدين ، ويســـتدلون بقولـــه تعـــاىل واآلمـــدي وابـــن فـــارس

.  ٨"األمساء كلها 

نظرية االتفاق واملواضعة واصطالح : ثانيا
تقــــــرر هــــــذه النظريــــــة أن اللغــــــة ابتــــــدعت واســــــتحدثت بالتواضــــــع ، واالتفــــــاق 

: ومال كثري من العلماء واملفكرين إىل هـذه النظريـة ، مـنهم . وارجتلت ألفاظها ارجتاال
. ٩الفيلسوف اليوناين دميوقريط وأرسطو واملعتزلة

نظرية حماكاة أصوات الطبيعية: ثالثا
تعــين أن حيــاكي اإلنســان مــا حولــه يف الطبيعــة مــن الظــواهر ، وأول مــن أشــار 

وهـذا عنـدي وجـه صـاحل ومـذهب متقبـل : " إىل ذلك ابن جين يف اخلصائص مث قال 
ضـا بعـد أن نـاقش الـرأيني السـابقني ، واألسـلم ، ولكنه مل يستقر على هذا الـرأي أي" 

. ١٠أال ننسب الرجل إىل مذهب بعينه من املذاهب الثالثة
ـــــــه األوىل ،  ـــــــه ومجل ـــــــذه القـــــــدرة اســـــــتطاع اإلنســـــــان األول أن يضـــــــع كلمات و
باإلصغاء واملالحظة والتقليد ، ملا يوجـد حولـه يف الكـون  وملـا تقـم اإلنسـان ، وارتقـى 

١٢، صمرجع سابقأوريل حبر الدين ،١٧
٢٨، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ١٨
٣١اآلية : القرآن ، البقرة ١٩
٣٠، صمرجع سابقتوفيق حممد شاهني ، دكتور ، : وراجع أيضا /  ١٣، صمرجع سابقأوريل حبر الدين ،٢٠
١٤، صمرجع سابقأوريل حبر الدين ،٢١
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بوضــع كلمــات جديــدة بــالتواطؤ واالصــطالح الــذي مــا زال مســتمرا يف التفكــري ، بــدأ 
.   ١١إىل يومنا هذا ، بل إىل قيام الساعة

: اللغة العربية -ج
اللغــة العربيــة مــن أوســع اللغــات وأغناهــا وأدقهــا : " يقــول الشــيخ علــى النجــار 

ذرعـا ومل تضـق. وسعت مجيع األغـراض الـىت تناوهلـا البشـر: تصويرا ، وأوسعها مذهبا 
وتقبلـــت بصـــدر رحـــب مثـــرات قـــرائح الفحـــول ، ونتـــاج أفكـــار . جبميـــع العلـــوم والفنـــون

ـــا . الفالســـفة واحلكمـــاء مـــن ســـائر األمـــم أبلـــغ كـــالم : وكـــان أن نـــزل القـــرآن الكـــرمي 
.١٢"وأعاله طبقة ، وأمساه بالغة ، وأمسعه فصاحة ، وأفرعه بيانا ، وأبرعه افتنانا 

ـا : القـول وكيف منت العربية ؟ ميكننـا بـأن العربيـة قدميـة النشـأة ، بـدأت حيا
ضيقة حمدودة كشأن كل اللغات ، وترمجت عـن أغـراض بدائيـة بسـيطة ، وتـدرج فيهـا 
ا ، مث  ابتكـــار الكلمـــات بالوســـائل الســـابقة ، ويف مقـــدمتها حماكـــاة الطبيعـــة يف أصـــوا

.  ١٣منت وتدرجت وارتقت برقي الفكر واحلضارة
أن لغــة العــرب مل تنتــه إلينــا بكليتهــا ، " : " الصــاحىب " وذكــر ابــن فــارس يف 

وأن الــذي جاءنــا عــن العــرب قليــل مـــن كثــري ، وأن كثــريا مــن الكــالم ذهــب بـــذهاب 
ونقـول يكفينـا مـا وصـلنا منهـا ، وفيـه غنـاء ". أهله ، وأن ذلك مذهب ورأى علمائنا 

. ١٤وكفاية ومرونة ، ألن الظاهرة تشيع

مصادر اللغة العربية-١

١٦، صمرجع سابقأوريل حبر الدين ،٢٢
٤٠، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٣
٤٧، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٤
٥٢، صسابقمرجع: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٥



١٦

ا إمنا تؤخـذ أصـال مـن األدب اجلـاهلي  شـعره ونثـره : اتفق علماء اللغة على أ
الشعر ديـوان العـرب ، فـإذا : " قال ابن عباس . ، وأثر عن العرب األقحاح الفصحاء

ـــا ، فالتمســـنا  خفـــى احلـــرف مـــن القـــرآن الـــذي أنزلـــه اهللا بلغـــة العـــرب رجعنـــا إىل ديوا
إذ نــزل بلغــة العــرب ، : صــدر مــن مصــادر اللغــة والقــرآن الكــرمي م". معرفــة ذلــك منــه 

وبأفصــح اللهجــات ، فصــار منوذجــا حيتــذى ، وحتــدى العــرب الفصــحاء فعجــزوا عــن 
أمـا السـنة النبويـة الشـريفة ، فـإن بعـض العلمـاء ال جيـوِّز . جماراته ، حـىت يف آيـة واحـدة

صلى اهللا عليـه ا االحتجاج يف اللغة ، ألن غري العرب اخلُلَّص ، قد رووها عن النيب
ولكــــن احملققــــني مــــن العلمــــاء يــــرون . وبعضــــهم روى بعــــض أحاديثهــــا بــــاملعىن. وســــلم

.   ١٥االحتجاج بالسنة النبوبة ، وهي مصدر ثالث بعد الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي

: عوامل تنمية اللغة العربية -٢
العربيــــة إىل يقــــول الشــــيخ رفعــــت فــــتح اهللا يف حماضــــرة لــــه ، عــــن حاجــــة اللغــــة 

وإذا كنــا نرجــو جــيال صــاعدا بــوعى صــاعد فــال يــتم هــذا الصــعود إال : " ... ١٦تنميــة
ــا لتتقــدم بنــا ، نريــد ثــورة ".بلغــة صــاعدة  وثورتنــا ألجــل لغتنــا العربيــة نريــد أن نتقــدم 

ـدد وال  ننسـى أن ننبـه يف هـذه الثـورة . بنَّاءة بيضاء ، تصـون وال تبـدد ، وحتمـى وال 
: على أمرين 

إجــالل علمائنــا القــدامى الــذين ألَّفــوا يف علــوم اللغــة وقواعــدها ، فبــذلوا أقصــى مــا ) أ(
يســتطيعون مــن جهــد ، وفتحــوا كثــريا مــن أبــواب البحــث والنقــد فجــزاهم اهللا أحســن 

.اجلزاء
ففيهــا الطيــب وغــري : وأننــا ال ننكــر الثقافــة األجنبيــة ، كمــا مل ينكرهــا أجــدادنا ) ب(

ا فيعربوها يف ثقافتهم العربيةالطيب ، ويف استطا . عة العرب أن يأخذوا طيبا
٥٨، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٦
١٨-١٧، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٧



١٧

:   ١٧ومن عوامل تنمية اللغة العربية

الوضع واالرتجال) ١(
االرجتـال بـاب مـن أبــواي تنميـة اللغـة ، ويـأتى الوضــع واالرجتـال مـن طريقـى االشــتقاق 

از اللغـة علـى العـريب وإمنا قصره علمـاء. وليس باب االرجتال مفتوحا لكل مرجتل. وا
الفصــيح ، ويف عصــور الفصــاحة وحــدها فلــه أن يرجتــل مــىت قويــت فصــاحته واشــتدت 

وغن خالفت مـا عليـه اجلمهـور ، . كما جوَّزوا له أن يراعى هلجة غريه. ومست طبيعته
وكــل ذلــك مشــروط بــأال خيــالف القيــاس والســماع ، مــا مل يكــن صــاحبه مضــعوفا يف 

.قوله ، ومالوفا يف حلنه

القياس) ٢(
مـع اللغـوى القـاهرى بأنـه  اضطرب العلماء قدميا وحديثا يف تعريف القياس ، وذكـر ا

محــل كلمــة علــى نظريهــا يف حكــم ، وال حيمــل علــى هــذا النظــري إال إذا مل يوجــد مــا : 
يعارضه البتـة ، فيقـاس علـى هـذا النظـري ولـو كـان فـذا ، أو وجـد لـه املعـارض ، ولكنـه 

فيقـــاس علـــى الكثـــري ، ويســـمى الـــذى محـــل علـــى . كثـــري شـــائعقليـــل نـــادر ، واآلخـــر  
، وحيفـظ مـا مسـع مـن القليـل ، وال يقيسـون عليـه ، " قياسـا " ، أو " مقيسـا " الكثري 

".   شاذا " ويسمونه 
ـــة للقيـــاس كمـــا  والقيـــاس وســـيلة رائعـــة مـــن وســـائل التنميـــة ، والطريقـــة التنفيذي

ون الغرض مـن القيـاس تنميـة األلفـاظ االشتقاق حني يك: " يقول الدكتور أنيس هي 
."

٦٥، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ٢٨



١٨

االشتقاق) ٣(
.القياس هو النظرية ، واالشتقاق هو التطبيق: قال بعض العلماء 

أخـذ صـيغة مــن أخـرى مـع اتفاقهمـا مــادة أصـلية ومعـىن ، وهيئــة : واالشـتقاق 
تركيب هلا ، ليدل بالثانية على معىن األصـل بزيـادة مقيـدة ، ألجلهـا اختلفـا حروفـا أو

ويف االشــتقاق وســيلة رائعــة لتوليــد األلفــاظ ، وجتديــد الــدالالت ، ففيهــا توليــد . هيئــة
.مستمر

حروف الزيادة) ٤(
الزيــادة عامــل مــن عوامــل منــو اللغــة العربيــة ، إذ أن هــذه علــى أصــول الكلمــة 

ولـــذا عـــىن األقـــدمون مـــن علمـــاء اللغـــة ببحـــث . حتـــدث توليـــد الكلمـــات مـــن بعضـــها
الكلمــة ، والزائــد واألصــلى فيهــا ، واتصــاله باألصــول والتنميــة والتفــرع موضــوع أحــرف 

واالشـــتقاق ، وحصـــروا األوزان الثالثيـــة والرباعيـــة ، األصـــلية فيهـــا واملزيـــدة ، حبـــرف أو 
ا .حبرفني أو ثالثة يف األفعال ، وكذا صنعوا يف األمساء وحصروا صيغها وأوزا

النحت أو االشتقاق الُكبَّار) ٥(
أن تنحت من كلمتـني فـأكثر كلمـة لتـدل علـى : لنحت أو االشتقاق الكبار ا

علـى سـبيل . ١٨املعىن الذى حنتت منه ، كما ينحت النجار خشبتني فيجعلهـا واحـدة
أي أخـذ كلمتـني فـأكثر فتوليـد منهـا كلمـة جديـدة وتـدل علــى . املثـال َحْوقَـَل وَبْسـَملَ 

.١٩معىن واحد مشرتك على املعىن الذي حنتت منه
ــذه القاعــدة هــو أن النحــت يف اللغــة العربيــة هــو توليــد كلمــة جديــدة  واملــراد 
بالطريقة االختصار واحلذف واإلنقاص أو مزيج من أصوات الكلمات فتضم مـا بقـى 

١١٣، صمرجع سابق: توفيق حممد شاهني ، دكتور ، ٢٩
١٢١، صمرجع سابق: أوريل حبر الدين ٣٠



١٩

مـــن أحـــرف كـــل كلمـــة إىل األخـــرى وتؤلـــف منهـــا مجيعـــا كلمـــة واحـــدة جديـــدة ويـــدل 
بسـم اهللا : بسـمل إذا قـال : املنحوت على ما كانت تدل عليه الكلمة نفسها ، حنـو

.  ٢٠الرمحن الرحيم

المواد الدينية: المبحث الثاني 
مفهوم المواد الدينية -أ

أن الـــدين يتضـــمن أصـــوال عقائـــد تشـــمل اإلميـــان بـــاهللا ، ومالئكتـــه ، وكتبـــه ، 
مبـا ءامـن الرسـول: ورسله ، واليوم اآلخر ، واهلادى يف ذلك قول اهللا سـبحانه وتعـاىل 

كمـا . ٢١أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله واليـوم اآلخـر
أنـــه يتضـــمن فروعـــا تشـــمل العبـــادات ،  واملعـــامالت ، واألحـــوال الشخصـــية ، والقـــيم 

١٢٢، صمرجع سابق: أوريل حبر الدين ٣١
٢٨٥أية : سورة البقرة : القرآن ٣٢



٢٠

ــــة أي التهــــذيب ، مث الســــرية ، مث علــــوم القــــرآن املختلفــــة مــــن أصــــول  األخــــالق الطيب
.٢٢التجويد والتالوة والتفسري

: عـــن مفهـــوم الرتبيـــة اإلســـالمية ٢٣وقـــال الـــدكتور ماجـــد زكـــي اجلـــالد
الذي يعىن بدراسة اإلسالم منهجا للحياة ، وبتعريف الطلبة بشـرائع اإلسـالم ومبادئـه 
السامسة باعتبارها أصوال تنظم شؤون احلياة بأبعادهـا املختلفـة مـن سياسـة واقتصـادية 

. واجتماعية

مصادر المواد الدينية-ب
مرجعيــة : ٢٤نــتظم مصــادر الرتبيــة اإلســالمية يف نــوعني رئيســني مــن املرجعيــةت

، وتتمثــل املرجعيــة ) مردهــا إىل العقــل ( ومرجعيــة عقليــة ) الــوحي ( شــرعية مصــدرها 
الشــرعية يف مصــدرين مهــا القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة ، أمــا املرجعيــة العقليــة 

صــدرين بدايــة مث مــع مجيــع املــؤثرات التارخييــة ، فتتمثــل يف تفاعــل العقــل مــع هــذين امل
الــيت حتــيط بــه والــيت تنــدرج ضــمن ... واالجتماعيــة ، والسياســة ، والفكريــة ، والبيئيــة 

.الرتاث اإلنساين
يعــرف القــرآن الكــرمي بأنــه كــالم اهللا ، املعجــز ، املنــزل علــى : القــرآن الكــريم

ـــــــد بتالوتـــــــه  ـــــــيب  صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم ، املتعب ، املنقـــــــول بـــــــالتواتر ، املكتـــــــوب الن
. ٢٥باملصاحف
مـا أثـر عـن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم ، مـن : السنة النبوية المطهـرةأما 

ــــل البعثــــة أم  ــــة أو ســــرية ســــواء أكــــان ذلــــك قب قــــول أو فعــــل أو تقريــــر أو صــــفة خلقي

٢٣٧م ، ص٢٠٠٠، القاهرة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، تعليم اللغة العربية والتربية الدينية: حممود رشدي خاطر ، مصطفى رسالن ٣٣
٣٢م ، ص ٢٠٠٧، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، تدريس التربية اإلسالمية: ماجد زكي اجلالد ٣٤
٣٣، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٣٥
٣٣، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٣٦



٢١

شــريع وتــأيت الســنة النبويــة يف املرتبــة الثانيــة بعــد القــرآن الكــرمي يف مصــادر الت. ٢٦بعــدها
اإلســالمي ، فكــل مــا جــاء بــه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم مــن أحكــام تشــؤيعية ، 

ومـا ينطـق عـن اهلـوى " مبينة أو مفصلة أو شارحة للقرآن الكرمي كـان مصـدره الـوحي 
.٢٧"، إن هو إال وحي يوحى 

ـــــل  ـــــات : العق ـــــى جمموعـــــة مـــــن العملي ـــــة عل أن العقـــــل يســـــتخدم جمـــــازا للدالل
. يؤديها الدماغ... اإلدراكية والعقلية من تذكر وفهم وتطبيق وحتليل وتركيب وتقومي 

واعتبـار العقــل مصــدرا مــن مصــادر الرتبيــة اإلســالمية يعــىن أن يوظــف اإلنســان 
والســنة النبويــة مــن مبــادئ قدراتــه وملكاتــه العقليــة يف فهــم مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي

وأصــول تربويــة ، وأن يســتنبط منهمــا الــدالالت والتوجيهــات الرتبويــة املتعلقــة بالعمليــة 
كمـا يعـىن اسـتفادة العقـل مـن الـرتاث اإلنسـاين وحماكمتـه يف . الرتبوية يف أبعادها كافـة

.٢٨ضوء معايري الكتاب والسنة
أهمية المواد الدينية -ج

رتبيــة اإلســالمية أمهيــة بالغــة ســواء باعتبارهــا مــادة دراســية ممــا ال شــك فيــه أن لل
:٢٩ومن أمهيتها. أم نظاما تربويا إسالميا متميزا

عوملــــــة الفكـــــــر واالقتصــــــاد والسياســـــــة والرتبيــــــة ، ومـــــــا رافــــــق ذلـــــــك مــــــن انفتـــــــاح -١
.حضاريوتبادل للثقافات العاملية

ـــــ-٢ ـــــواحي العقي ـــــاء الشخصـــــية اإلســـــالمية املعاصـــــرة مـــــن الن دة والفكريـــــة ضـــــعف بن
واالجتماعيــــة والثقافيــــة ، وانعكاســــات هــــذا الضــــعف علــــى تكــــوين شخصــــية املســــلم 

تمعات اإلسالمية بوجه خاص .املعاصر بوجه عام وعلة ا

٤٦، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٣٧
٤- ٣النجم ، أية : القرآن الكرمي ٣٨
٥٧، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٣٩
٦١، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٤٠



٢٢

طغيـــان الفلســـفة املاديـــة علـــى نـــواحي احليـــاة املعاصـــرة ، وســـيطرها علـــى األمنـــاط -٣
هـــا املختلفـــة ، وضـــعف الـــوازع الســـلوكية واألخالقيـــة ملظـــاهر احليـــاة اإلنســـانية يف أبعاد

.الديين والروحي والقيمي عند كثري من الناس
انتشار املذاهب واالجتاهات الفكرية املتعددة وتنوع ما حتمله مـن أفكـار ومبـادئ -٤

ثقافيــــة ومعرفيــــة وفلســــفية ، األمــــر الــــذي يتطلــــب حتصــــني عقيــــدة الناشــــئني الدينيــــة ، 
زمـــة ، وباملنهجيـــة العلميـــة اإلســـالمية الراســـخة وتزويـــدهم باملعرفـــة الننقليـــة والعقليـــة اال

ا قراءة علمية واعية ، ونقـدها ضـمن  اليت متكنهم التعرف على تلك املذاهب ، وقراء
اإلطار املعريف اإلسالمي الستخالص املفيد والنافع منهـا ، واسـتبعاد مـا ال يـتالءم مـع 

. عقيدة اإلسالم وشريعته

٣٠خصائص المواد الدينية-د

.أي االنتساب إىل الرب أي اهللا سبحانه وتعاىل: الربانية -١
ا لطبيعة الرتبية وفلسفتها: الشمول -٢ .شاملة يف نظر
ا تعطي كل بعد من أبعاد الرتبية حقه دون زيادة أو نقصان: التوازن -٣ .أ
ــا العامــة ، و : الثبــات واملرونــة -٤ ــا تربيــة ثابتــة يف أصــوهلا ومبادئهــا وكليا مرنــة يف بأ

ا ا وإجراءا .فروعها وجزئيا
ا حلقائق الكون واإلنسان واحلياة: الواقعية واملثالية -٥ ا تربية واقعية يف نظر .أ
النظر إىل األشياء واألشخاص واألحـداث نظـرة فاعلـة مـؤثرة ، موظفـة : اإلجيابية -٦

. ومستثمرة كل اإلمكانيات واألسباب والدواعي

٧٨، صمرجع سابق: ماجد زكي اجلالد ٤١



٢٣

س المواد الدينيةأهداف تدري-هـ
تعتــــرب األهــــداف الرتبويــــة مبثابــــة ملعــــايري الــــىت ختتــــار يف ضــــوئها املــــادة التعليميــــة 
ــا وتعــد أســاليب التــدريس ، وتصــممأدوات التقــومي وأســاليبه  املناســبة ، وتــنظم حمتويا
املتنوعة ، وعلى ذلك فإن مـن أهـم األهـداف اخلاصـة لتـدريس مـادة الرتبيـة اإلسـالمية 

: ٣١لتعليم العام ما يأيتيف مراحل ا
م-١ .تربية الناشئني تربية دينية ، حىت يعرفوا ر
.تنشئة الدارسني على عقيدة التوحيد تنشئة صحيحة-٢
.تربية ضمائرهم ، وغرس الوازع الديين يف نفوسهم-٣
.تنشئتهم منذ الصغر على األخالق القومية-٤
المي ، واملصـدر األول للتشـريع فيـه وصلهم بـالقرآن الكـرمي أسـاس الدسـتور اإلسـ-٥

، واحلـــديث النبـــوي املصـــدر الثـــاين هلـــذا التشـــريع وصـــال مبنيـــا علـــى عـــرض أكـــرب قـــدر 
ممكـــن مـــن نصوصـــها ، مـــع فهمهمـــا وحفـــظ مـــا ميكـــن منهـــا ، والتـــزود بـــالثروة اللغويـــة 

.واألسلوبية عن طريقها ، وتذوق النواحي اجلمالية واألسرار البالغية فيها
بأن كل ما جاء به الدين يف أوامره ونواهيه وتعاليمه ،  إمنا يراد بـه خـري تبصريهم-٦

تمع وإبعاد الضرر والشر عنهما .الفرد ونفع ا
.تغذيتهم بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم-٧
غـرس حمبـة القـرآن الكـرمي واحـرتام الكتـب املقدسـة يف نفـوس التالميـذ ، واقــدارهم -٨

ــــتالوة الصــــحيحة  ــــات القــــرآن الكــــرمي مــــع حســــن اآلداء وســــالمة الضــــبط علــــى ال آلي
.والوقف

تزويــدهم بأحكــام الــدين وفضــائله املســتمرة مــن القــرآن الكــرمي واحلــديث الشــريف -٩
.وسري األنبياء والصاحلني

٢٤٣، صمرجع سابق: حممود رشدي خاطر ، مصطفى رسالن ٤٢



٢٤

تعويـــدهم آداب الســـلوك يف املنـــزل واملدرســـة والشـــارع وآداب الزيـــارة واحلـــديث -١٠
. الجتماعات العامةواالمساع واملناقشة وغريها يف ا

٣٢المهارات اللغوية: المبحث الثالث 

االســـتماع ، الكـــالم ، : وتنقســـم املهـــارات للغـــة إىل املهـــارات الرئيســـية األربـــع 
.القراءة ، الكتابة

مهارة االستماع -أ

)الجانـب النظـري ( دروس الدورات التدريبية لمعلمـي اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بــها : عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه . د ) نسخة إلكرتونية( ٤٣
هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات ، العربية للجميع ، 



٢٥

، مثله يف ذلك مثل القـراءة املكثفـة، االستماع المكثفهناك استماع يسمى 
منه تدريب الطالب على االستماع إىل بعض عناصر اللغة، كجزء من ويكون اهلدف 

برنـــامج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، كمـــا يهـــدف االســـتماع املكثـــف إىل تنميـــة القـــدرة علـــى 
وهــذا النــوع مــن االســتماع املكثــف، . اســتيعاب حمتــوى الــنص املســموع بصــورة مباشــرة

.الف لالستماع املوسعال بد أن جيري حتت إشراف املعلم مباشرة، وهو يف ذلك خم
، إىل إعــادة االســتماع إىل مــواد ســبق أن عرضــت االســتماع الموســعيهــدف 

كمــــا أنــــه . علــــى الطــــالب، ولكــــن تعــــرض اآلن يف صــــورة جديــــدة أو موقــــف جديــــد
ا أو مل يألفهـا بعـد  يتناول مفردات أو تراكيب ال يزال الطالب غري قادر على اسـتيعا

.

مهارة الكالم -ب
ـــا يف اللغـــات الكـــالم مـــن املهـــارات األساســـية، الـــيت يســـعى الطالـــب إىل إتقا

ولقــد اشــتدت احلاجــة إىل هــذه املهــارة يف الفــرتة األخــرية، عنــدما زادت أمهيــة .األجنبيــة
ومـن الضـرورة مبكـان عنـد تعلـيم اللغـة العربيـة، االهتمـام . االتصال الشفهي بني النـاس

جو أن يسلكه مدرس اللغـة العربيـة، وأن باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نر 
جيعــــل مهــــه األول، متكــــني الطــــالب مــــن احلــــديث بالعربيــــة، ألن العربيــــة لغــــة اتصــــال، 
ــــة ملــــن يهمــــل اجلانــــب الشــــفهي، ويهـــــتم  يفهمهــــا ماليــــني النــــاس يف العــــامل، وال حجَّ

.ا مدعياً أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمه, باجلانب الكتايب

مهارة القراءة-ج
:هناك نوعان من القراءة، مها



٢٦

، حاول أن تنمي قدرات الطالب على الفهم القراءة املكثفة-١
التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات 

.والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعبريات 
ويطالعها , تعتمد على قراءة نصوص طويلةفالقراءة املوسعة-٢

الطالب خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، 
لتعميق الفهم ؛ وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه يف 

.اختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه 

مهارة الكتابة-د
. إىل أن الكتابــة عمليــة ذات شــقني؛ أحــدمها آيل، واآلخــر عقلــيونشــري هنــا 

اخلاصة برسم حـروف اللغـة العربيـة، ) احلرّكية(والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية 
أمــــا اجلانــــب العقلــــي، فيتطلــــب املعرفــــة اجليــــدة . ومعرفــــة التهجئــــة، والرتقــــيم يف العربيــــة
.بالنحو، واملفردات، واستخدام اللغة

فيــد أن يبــدأ تعلـيم الكتابــة مــن خـالل املــواد اللغويــة، الـيت ســبق للطالــب مـن امل
ومـــــن املفيـــــد يف هـــــذا الصـــــدد أن يقـــــوم تنظـــــيم املـــــادة، . أن اســـــتمع إليهـــــا، أو قرأهـــــا

فعنـــدما يشـــعر الطالـــب أن مـــا مسعـــه، أو . ويتناســـب حمتواهـــا مـــع مـــا يف ذهـــن الطالـــب
والتــدرج . فعــاً أكــرب للــتعلم والتقــدمقــرأه، أو قالــه، يســتطيع كتابتــه، فــإن ذلــك يعطيــه دا

أمــر مهــم يف تعلــيم املهــارات الكتابيــة للطالــب؛ فمــن األفضــل أن يبــدأ الطالــب بنســخ 
.بعض احلروف، مث ينسخ بعض الكلمات، مث كتابة مجل قصرية



٢٧

( الطـــالبتنميـــة مهـــارات اســـتخدام المـــواد الدينيـــة العربيـــة ل: المبحـــث الرابـــع 
)د الدينية ومهارات اللغوية نظرية اندماج بين الموا

.االتجاهات العالمية المعاصرة في تعليم اللغة-أ
استنادا إىل بعـض األدبيـات والدراسـات والبحـوث املرتبطـة بتطـوير تعلـيم اللغـة 
بصــــفة عامــــة ، واللغــــة العربيــــة بصــــفة خاصــــة ، ميكــــن اســــتخالص بعــــض االجتاهــــات 

٣٣: احلديثة يف تعليم اللغة ، يتم عرضها فيما يلي 

:اتجاه تكامل مهارات اللغة -١
ينـادى املتخصصــون يف تعلــيم اللغـات بالعمــل علــى تكامـل مهــارات اللغــة مــن 
اســتماع وحتــدث وقــراءة وكتابــة يف الربنــامج اللغــوي املقــدم لتالميــذ املرحلــة االبتدائيــة ، 
ويــرون أن تنميــة أيــة مهــارة لغويــة يعــد تنميــة للمهــارات األخــرى ، وأن يــتم اكتســاب 

رات اللغـــة املختلفـــة حبيـــث يتكامـــل معهـــا القواعـــد النحويـــة مـــن خـــالل اســـتخدام مهـــا
تعليما وظيفا لقواعد اللغة ، وليس تعليما جمردا حمصورا يف حفظ جمموعة مـن القواعـد 
دون القدرة على تطبيقها واستخدامها ، وهناك دراسة علمية أوضـحا اجتاهـات تعلـيم 

لرتكيـز علـى القراءة والكتابة خـالل الثالثـني سـنة املاضـية ، ومـن بـني هـذه االجتاهـات ا
ـا األربـع ، االسـتماع ، التحـدث ، القـراءة ،  اكتساب اللغة عن طريـق االهتمـام مبهار
الكتابـــة ، حيـــث تكمـــل كـــل مـــن تلـــك املهـــارات املهـــارة األخـــرى ، وأشـــارت إىل أن 
اكتســـاب اللغـــة يف ظـــل هـــذا االجتـــاه يتحـــرك مـــن الكـــل إىل اجلـــزء ، مـــع الرتكيـــز علـــى 

طبيعيــة ، كمــا يــتم تقــدمي القطــع القرائيــة الــيت تــدور حــول اكتســاب اللغــة يف مواقفهــا ال
. خربات التالميذ

٣٤م ، ص ٢٠٠٥، القاهرة ، تعليم اللغة العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع: مصطفى رسالن ، دكتور ٤٤
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:االتجاه التذوقي في تعليم اللغة -٢
هنا ينبغي تعليم اللغة مـن مـدخل متكامـل مـع الرتكيـز علـى جوانـب التـذوق ، 
يئـــــة املنـــــاخ املناســـــب داخـــــل الفصـــــول كـــــي يقـــــرأ التالميـــــذ قـــــراءة تذوقيـــــة ، ويقـــــرتح  و

ـــــذوقي ، ألن أســـــلوب اســـــتخدام أســـــ لوب القصـــــص كرتمجـــــة هلـــــذا املـــــدخل األديب الت
مــــع العنايــــة باجلانــــب . القصــــص حيقــــق عنصــــرى اجلــــذب والتشــــويق بالنســــبة للتالميــــذ

اجلمـايل يف النصـوص اللغويـة املقدمـة لتالميـذ املرحلـة االبتدائيـة ملـا لـذلك مـن أثـر بـالغ 
ذوق األديب السـليم ، باإلضـافة إىل يف تكوين امليول اإلجيابية حنو القـراءة ، وتكـوين الـ

م ، ويؤكـد هـذا االجتـاه  –أيضـا –الرقي بشعور التالميذ وصـقل أحاسيسـهم ووجـدا
على فهم املقروء والتفاعل معـه وإعـادة بنائـه ، ألنـه عنـد قـراءة أي نـص وفهمـه ، فإنـه 
ينبغي أن يستحضر القارئ معان كثـرية إىل هـذا الـنص أكثـر مـن أن يأخـذ منـه ، كمـا

أن للقــراءة البالغيــة دورا مهمــا يف هــذا االجتــاه ، والقــراءة يف ظلــه توجــه اهتمامهــا إىل 
.املؤلف وإىل النص وإىل احملتوى اللغوي الذي يصيغه املؤلف

:  االتجاه النفسي في تعليم اللغة -٣
ويشـــري هـــذا االجتـــاه إىل أمهيـــة بنـــاء كتـــب اللغـــة يف املرحلـــة االبتدائيـــة اسرتشـــادا 

م اللغويـة هـي أسـاس املـادة باملي ول القرائية لتالميذ تلـك املرحلـة ، مـع جعـل احتياجـا
اللغوية املقدمة هلـم ، وال يكتفـي بتعلـيمهم مهـارات لغويـة معينـة ، مث يـتم قياسـها بعـد 
ذلــك يف االمتحانــات املدرســية ، ويطالــب بــأن تبــىن األنشــطة اللغويــة املقدمــة لتالميــذ 

ــم ، كمــا يطالــب بتنميــة وتوســيع املرحلــة االبتدائيــة يف ضــو  ء الرصــيد اللغــوي اخلــاص 
امليـــول القرائيـــة للتالميـــذ عـــن طريـــق النصـــوص اللغويـــة املقدمـــة إلـــيهم ، مـــع تشـــجيعهم 

ويف السـياق نفسـه يطالـب أيضـا مؤلفـو الكتـب . على إبداء اآلراء واملشـاركة يف احلـوار
ة مـــــا يتصـــــل بــــــاملفردات املدرســـــية مبراعـــــاة التغـــــريات الـــــىت حتــــــدث يف اللغـــــة ، وخباصـــــ
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كمــــا ينبغــــي العمــــل علــــى تنميــــة . والرتاكيــــب ذات الصــــلة بتالميــــذ املرحلــــة االبتدائيــــة
مهــــارات التحــــدث يف املراحــــل األوىل لتعلــــيم اللغــــة ، ألن هــــذا يعــــد مــــدخال أساســــيا 
لتنميــة مفــردات التالميــذ اللغويــة ويــتم اعطــاء التالميــذ الفرصــة للمقارنــة بــني الرتاكيــب 

كي يستطيعوا تصنيف الكلمات حتت الفئات اليت تنتمـي إليهـا وأن يراعـى املتضادة ،
كتــــــاب اللغــــــة العربيــــــة يف املرحلــــــة االبتدائيــــــة النضــــــج اجلســــــمي والعقلــــــي واالنفعــــــايل 

ــــة ــــول القرائي ويعمــــل علــــى دعــــم النمــــو اللغــــوي لــــدى . واالجتمــــاعى ، مــــع تنميــــة املي
ـــذه املطالـــب التالميـــذ ، وذلـــك عـــن طريـــق تقـــدمي األلـــوان اللغوويـــة ا ملنوعـــة واملرتبطـــة 

نصـــوص قرائيـــة ســـهلة ومتدرجـــة مـــع مطالـــب النمـــو ومراحلـــه ، قصـــص ممتعـــة : ومنهـــا 
وهادفــة يقــدر التلميــذ علــى فهمهــا ، أناشــيد وقطــع أدبيــة ذات معــان وجــرس صــويت ، 
أنشطة قرائية وكتابية يشارك التلميذ يف اختيارها مع املـدرس وتنويـع املسـتويات اللغويـة 

فاء شــــيء مــــن املرونــــة علــــى املــــنهج حبيــــث يســــمح للمعلــــم أن يقــــرتح بعــــض ، وإضــــ
األنشـــــطة ويعـــــض املـــــواد التعليميـــــة املســـــاعدة ، واالهتمـــــام بـــــاملواد العالجيـــــة ملواجهـــــة 
املشكالت أو الصعوبات اليت قد تتكون وتنشأ لدى بعض التالميذ مع التأكيد علـى 

واألكثــر شــيوعا ، مــع تــدريبهم علــى تقــدمي املفــردات اللغويــة املهمــة يف حيــاة التالميــذ 
ة ملا يتعرضون هلا خارج املدرسة .املواقف اللغوية املشا

:     المناهج الدراسية في خدمة اللغة -٤
يستند مدخل تعليم اللغـة ككـل متكامـل عـرب املنـاهج الدراسـية علـى عمليـات 

علــــم اللغــــة القــــراءة والكتابــــة معــــا ، وإىل اســــتفادة هــــذا املــــدخل أيضــــا مــــن معطيــــات
كاسـرتاتيجية يسـتخدمها " عملية الكتابة " االجتماعي وعلم النفس اللغوي مع تبنية 

م الــــيت  التالميــــذ يف اكتســــاب اخلــــربات املختلفــــة ، والــــربط بــــني هــــذه اخلــــربات وحيــــا
ا ومهــارة الكتابــة يف ظــل اللغــة ككــل متكامــل تعــد نشــاطا أساســيا يف عمليــة . يعيشــو
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–يعـــد يـــتم تعليمهـــا بعـــد تعلـــيم التالميـــذ القـــراءة بطالقـــة ومل–الـــتعلم بصـــفة عامـــة 
وأصــبحت أنشــطة الكتابــة يف املدرســة االبتدائيــة هلــا أمهيــة كــربى ، وذلــك عــرب خــربات 
املنهج جبميع جماالته ، وأصبح مدرسو املرحلة االبتدائية يركزون على تعلم الكتابة مـن 

أنشـــطة لغويـــة ذات مغـــزى ومرتبطـــة خـــالل االنـــدماج الفعـــال ، واملشـــاركة اإلجيابيـــة يف 
كمـــا أن ربـــط مــــنهج اللغـــة العربيــــة . باملنـــاهج املختلفـــة املقدمــــة يف املدرســـة االبتدائيــــة

مبنــاهج املــواد األخــرى يــؤدي إىل التكامــل املعــريف لــدى التلميــذ ، ويــؤدي إىل إحــداث 
نــوع مــن االنســجام بــني نــوع املفــردات وكميتهــا ، ونــوع الرتاكيــب املقدمــة مــن خــالل

ويف هــــــذا الســـــــياق يــــــتم التأكيــــــد علــــــى أن كثــــــريا مـــــــن . املنــــــاهج الدراســــــية املختلفــــــة
املوضـــوعات الدراســــية ، ميكــــن اختــــاذه أساســـا لدراســــات لغويــــة ، كالتــــاريخ ، والرتبيــــة 

تمـع ، والعلـوم ، والرسـم وميكـن تعلـيم املهـارات اللغويـة املختلفـة . القومية ، ودراسة ا
رييــة مــن رســم وموســيقى ، وذلــك عــن طريــق توظيــف مــن خــالل اللعــب والفنــون التعب

يؤهــــا اخلــــربات  املواقــــف االتصــــالية اهلادفــــة ذات الصــــبغة االجتماعيــــة والثقافيــــة الــــيت 
التعليميــــة املتاحــــة عــــن طريــــق اللعــــب وأشــــكال الفنــــون التعبرييــــة املختلفــــة ، وكــــا هــــذه 

ائيـة ، باالضـافة إىل اخلربات تعمل على بناء الشخصية املتكاملة لتالميذ املرحلة االبتد
أن اللعب والرسم واملوسيقى تساعد يف القضاء على صعوبات تعلم اللغة لدى بعـض 
تالميـذ املرحلـة االبتدائيــة ، كمـا تســاعدهم أيضـا يف التحــاور واالتصـال مــع عـدد كبــري 

.من الناس
وتناولـــت دراســـات عديـــدة العالقـــة الـــيت تـــربط العلـــوم باللغـــة ، حيـــث عرضـــت 

ؤديهاللغـــة يف تعلـــم العلـــوم ، والطـــرق الـــيت ميكـــن أن تســـتخدمها العلـــوم الـــدور الـــذي ت
لتنمية لغة األطفال ، وكيف ميكن أن تزيد العلوم من كفاءة اللغة، وأشـارت أيضـا إىل 

ماذا تعين بتعلم العلوم ؟ وماذا تعين بتعلم اللغة ؟ وتناولت العالقة بينهما من ثالثـة : 
وأبـــرزت طـــرق قــــراءة . والكتابـــة ، العلـــوم والقــــراءةالعلـــوم والتحـــدث ، العلــــوم: أبعـــاد 
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ا كما ميكن ملعلمي كل من العلوم والقراءة مـن فهـم  العلوم واملهارات اللغوية املرتبطة 
ومســاعدة بعضــهم الــبعض ، حيـــث ميكــن تنــاول مهــارات العلـــم املشــرتكة بــني العلـــوم 

العلــوم املدرســية ؟ والقــراءة ، وملــاذا يواجــه التالميــذ مشــكالت عنــد تعلمهــم مــن كتــب
وكيـــف ميكـــن مســـاعدة التالميـــذ علـــى الـــتعلم بفاعليـــة مـــن كتـــب العلـــوم ؟ واســـتخدام 
األفكــار الرئيســة كمــدخل لــتعلم العلــوم ، والــتعلم مــن خــالل الكتابــة ، وتنميــة الثــروة 

. اللغوية لتحسني تعلم العلوم
ـــا تتـــيح تقـــدمي مـــنهج م تكامـــل وتتضـــح صـــلة اللغـــة بالرياضـــيات والعلـــوم يف أ

ويكســـب التالميـــذ مهـــارات القــــراءة والكتابـــة والتحـــدث ، بــــل والرســـم ، وذلـــك مــــن 
خالل عمليات العلم املتضـمنة يف العلـوم ، وأيضـا عـن طريـق حـل املسـائل الرياضـية ،  
كمـــا أن التطبيـــق املباشـــر للغـــة ككـــل يف تعلـــيم العلـــوم والرياضـــيات لـــه أمهيـــة كـــربى يف 

. لـة ، مـع تنميـة قـدرات التالميـذ علـى االبتكـار والتجديـدتنمية اخلربة التعليمية املتكام
وميكـــن اقـــرتاح بعـــض األنشـــطة الـــيت تســـاعد علـــى تعلـــيم اللغـــة مـــن خـــالل الدراســـات 
االجتماعية ، مثل استخدام الصور ، والكرات األرضـية ، وشـرائط الفيـديو ، والرسـوم 

نظـــــيم أفكـــــارهم البيانيـــــة والتخطيطيـــــة ، ولعـــــب األدوار ، ومســـــاعدة التالميـــــذ علـــــى ت
وعرضها عن طريـق انتخابـات الفصـول املدرسـية ، واالسـتفادة مـن الـرحالت التعليميـة 
، والقصــص التــارخيي ، والقــراءة الواعيــة لليوميــات ، واملناقشــات واإلســهامات الفكريــة 
عــــــن الثقافــــــات املختلفــــــة ، وطــــــرق احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات وتنظيمهــــــا وترتيبهــــــا ، 

حمليطــة ، واكتســاب مهــارات النقــد عــن طريــق تعــرف التباينــات واالســتفادة مــن البيئــة ا
الثقافيــــة املوجــــودة يف البيئــــات املختلفــــة ، وأيضــــا عــــن طريــــق تقــــدمي بعــــض الكلمــــات 
اجلديــــدة يف كتــــب الدراســــات االجتماعيــــة ، وكيفيــــة اســــتخدام املفــــردات واجلمــــل يف 

ــــة توظيفهــــا الجتماعيــــة كمــــا أن أهــــداف الدراســــات ا. املواقــــف املختلفــــة مــــع إمكاني
. تتضــــمن اكتســــاب مهــــارات التحــــدث واالســــتماع والقــــراءة والكتابــــة لــــدى املتعلمــــني



٣٢

ويقرتح اشرتاك وإسهام معلمى املواد الدراسـية املختلفـة يف املرحلـة االبتدائيـة يف تـأليف  
كتـــب اللغـــة املتقدمـــة لتالميـــذ تلـــك املرحلـــة ، ويف هـــذا الســـياق يـــتم التأكيـــد علـــى أن 

مـا يكونـان مـدخال متكـامال ، وذلـك الدراسات االجتماعيـ ة تـرتبط بفنـون اللغـة ، وأ
ألن الدراســـــات االجتماعيـــــة تـــــدور حـــــول احليـــــاة االجتماعيـــــة للبشـــــر ، ومـــــن مث فـــــإن 
األطفال ينبغي أن يتعايشوا معها ويكتسـبوها بصـورة طبيعيـة وبصـفة يوميـة ، وال يتـأيت 

ات االجتماعيـــة يــــتم ذلـــك إال عـــن طريــــق اللغـــة ، ومــــن خـــالل دروس اللغـــة والدراســــ
حتقيـــق األهـــداف العامـــة للمـــنهج ، كمـــا يـــتم تنميـــة معـــارف ومهـــارات التالميـــذ كـــي 

.   يكتسبوا صفات املواطنة السليمة ، ويتكون لديهم االجتاه النقدي

٣٤: يتضح من عرض االتجاهات الحديثة السابقة في تعليم اللغة ما يلي * 

ن اسـتماع وحتـدث وقـراءة وكتابـة ، الرتكيز على تكامل مهـارات اللغـة ، مـ-١
باإلضـــافة إىل الرتاكيـــب اللغويـــة مـــع مراعـــاة التـــوازن بـــني هـــذه املهـــارات ، فـــال تطغـــى 
مهـــارة علـــى أخـــرى ، ويـــتم ترمجـــة ذلـــك عـــن طريـــق جعـــل كتـــاب اللغـــة العربيـــة املقـــدم 

.لتالميذ املرحلة االبتدائية كتابا واحدا يتضمن مجيع املهارات اللغوية
لقــراءة بــؤرة العمليــات املعرفيــة اخلاصــة بالقــارئ ، أي يــتم تــدريس اعتبــار ا-٢

. اللغة من خالل نص قرائي
زيـــادة االهتمـــام باجلانـــب الصـــويت للغـــة ، وتـــدريب التالميـــذ علـــى النطـــق -٣

.الصحيح وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة
واقــف مراعــاة الوظيفيــة يف تعلــيم اللغــة ، أي يــتم تعلــيم اللغــة مــن خــالل م-٤

حياتيـــة ، كمـــا أن مـــا يتعلمـــه التالميـــذ داخـــل فصـــول اللغـــة يســـتخدمونه وميارســـونه يف 
م اللغوية .مجيع مناشط حيا

٤٠ص م ، ٢٠٠٥، القاهرة ، تعليم اللغة العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع: مصطفى رسالن ، دكتور ٤٥



٣٣

جعـــل تعلـــم اللغـــة يتســـم باملتعـــة والبهجـــة والفرحـــة عـــن طريـــق اختـــاذ امللـــح -٥
مـــع توظيـــف الفلكلـــور الشـــعيب الكتســـاب . والفكاهـــات األدبيـــة مـــدخال لتعلـــيم اللغـــة

.املختلفةمهارات اللغة
الرتكيـــز علـــى اجلانـــب التـــذوقي يف تعلـــيم اللغـــة ، لتنميـــة مهـــارات التـــذوق -٦

ـم نظـرا  األديب لدى التالميذ ، ولصقل أذواقهم ، وختفيف حدة التوترات اليت حتـيط 
.لتسارع إيقاع العصر الذي يعيشون فيه

م -٧ وتراكيبهم الشـائعة ، مراعاة ميول التالميذ القرائية ، واالسرتشاد مبفردا
.وذلك عند بناء كتب اللغة العربية

تأكيـد الصـلة الواضـحة مـا بـني القـراءة والكتابـة ، ويتضـح ذلـك يف مهـارة -٨
التلخـــيص الـــيت تـــربط القـــراءة بالكتابـــة ، حيـــث أن الكاتـــب يقـــرأ بدايـــة لآلخـــرين ، مث 

.نيعيد صياغة ما قرأه من جديد ، مع إضافة خرباته مع خربات اآلخري
التأكيـــد علـــى تعلـــيم اللغـــة مـــن خـــالل املنـــاهج الدراســـية املختلفـــة ، عـــن -٩

طريــق منــاهج العلــوم والرياضــيات والدراســات االجتماعيــة والفنــون التعبرييــة مــن رســم 
.وموسيقى

وتأسيســا علــى مــا تقــدم فإنــه ينبغــى أن يقــدم لتالميــذ املرحلــة االبتدائيــة كتابــا 
يــرتجم حمتـواه املهـارات اللغويـة األربــع –وخباصـة يف الصـفوف الثالثـة األوىل –واحـدا 

كمــــا . مـــن االســـتماع والتحــــدث والقـــراءة والكتابـــة ، باإلضــــافة إىل الرتاكيـــب اللغويـــة
يــرتجم هــذا احملتــوى خــربات املــواد املختلفــة مــن علــوم ، ورياضــيات ، واجتماعيــات ، 

فوف العليــــــا مــــــن املرحلــــــة االبتدائيــــــة فــــــيمكن أمــــــا الصــــــ. والفنــــــون التعبرييــــــة املختلفــــــة
استخالص اجتاها مقرتحا تعمل على حتقيقـه كتـب اللغـة العربيـة وكتـب املـواد الدراسـية 

، أي جيتمـــع مجاعـــة مـــن " جبماعـــات احلــوار " وهـــذا االجتـــاه ميكــن تســـميته . املختلفــة



٣٤

عــة كبــرية وقــد تكــون اجلما. التالميــذ حــول حمــور ، ويقومــون بــبعض احلــوارات املشــرتكة
أو صــغرية ، ولكــي يســهم أي تلميــذ يف هــذه اجلماعــات فينبغــي أن يتســم خبصــائص 

أن يكون قادرا علـى الكتابـة ، واملسـامهة والتفاعـل ، مـع القـدرة علـى تقيـيم مـا : منها 
وهـــذا االجتـــاه يســـهم بصـــورة فعالـــة يف . يســـتمع إليـــه ، مـــع اإلميـــان بالعمـــل اجلمـــاعي

بــة ، مــع االهتمــام باالســتخدامات الشــفهية للغــة ، كمــا توحيــد مهــاريت القــراءة والكتا
موعـة النصـوص . يتبىن هذا االجتاه منظومة املعرفة بصـورة متكاملـة حيـث يقـرأ أفـراد ا

الــــيت يكتبهــــا اآلخــــرون ، وحيــــاولون بنــــاء النســــق املعــــرىف مــــن خــــالل التحــــاور املشــــرتك 
اه يــــتم التــــدريب علــــى ويف هــــذا االجتــــ. وهــــذا مــــزج لــــألدوار وتبــــادل بينهــــا. واجلمــــاعي

وهنــا يــتم تعلــيم . الكتابــة عــرب املــواد املتخصصــة ، ولــيس مــن خــالل املــواد املتخصصــة
اللغـــة مـــن خـــالل الـــتعلم التعـــاوىن ، ويـــتم تنميـــة مهـــارات البحـــث واالستقصـــاء وكتابـــة 
تقـارير عــن مــا مت حبثـه ، وارتبــاط كــل ذلـك بالكتــب املدرســية ، وهـذا يســاعد التالميــذ 

هاررات التفكري العلمـي ، وتشـجيعهم علـى القـراءة والكتابـة الوظيفيـة على اكتساب م
، مــع تكــوين احلاســة النقديــة لــديهم ، باإلضــافة لتنميــة مهــارات التحــدث واالســتماع 

وهــــذا االجتــــاه يركــــز علــــى مســــتوى التثقيــــف الــــذي ينــــتج مــــن تعلــــيم املــــواد . االنتقــــائي
ا مــ . ن خــالل هــذه املــواد الدراســيةاألخــرى ، وكيــف يقــدم التالميــذ حبــوثهم ويــدعمو

كمــا يـــتم . ويف ظــل مجاعــات احلـــوار هــذه يــتم إثـــراء الربنــامج اللغــوي ملراعـــاة الفــائقني
. األخــذ بيــد املتــأخرين لغويــا عــن طريــق تشــجيعهم علــى املســامهة يف املوقــف التعليمــي

٣٥

أهمية اللغة العربية-ب
لكـرمي والـدين اإلسـالمي احلنيـف من املعروف أن اللغة العربية هي لغـة القـرآن ا

ــا نــزل القــرآن الكــرمي دســتور املســلمني ، . ، ولغــة املســلمني منــذ أول جميــئ اإلســالم و

٤٢-٤١م ، ص ٢٠٠٥، القاهرة ، تعليم اللغة العربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع: مصطفى رسالن ، دكتور ٤٦



٣٥

ـا أقـدم لغـة حيـة  ا النيب صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسـلني ، مث إ وحتدث 
بـىن عليـه الـرتاث واللغـة العربيـة هـي األسـاس الـذي . يف العامل مل يعرتها التغري والتبـديل

العـريب واألدب الرفيــع ، وال زالـت هــذه اللغــة تـؤدي مهمتهــا حبيويــة وحركـة وتقــدم منــذ 
أكثـــر مـــن ألـــف ومخســـمائة ســـنة وحـــىت اآلن وإىل مـــا شـــاء اهللا بســـبب طبيعتهـــا املرنـــة 
ـــا الغنيـــة وأســـاليبها املتفاوتـــه وخلودهـــا يف كتـــاب اهللا الـــذي ال  ـــا األّخـــاذ ومفردا وبيا

.     اطل من بني يديه وال من خلفهيأتيه الب
كمـا أن أمهيـة هـذه اللغـة تزيـد . إن للغة العربية مكانة خاصة بني لغـات العـامل

٣٦:وترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب األتية . يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر

ــا القــرآن ا. لغــة القــرآن الكــرمي. ١ وهــي . لكــرميإن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الــيت نــزل 
بــذلك اللغــة الــيت حيتاجهــا كــل مســلم ليقــرأ أو يفهــم القــرآن الــذي يســتمد منــه املســلم 

.األوامر والنواهي واألحكام الشرعية
. إن كــــل مســــلم يريــــد أن يــــؤدي الصــــالة عليــــه أن يؤديهــــا بالعربيــــة. لغــــة الصــــالة. ٢

العربيـــة فيصـــبح تعلـــم. ولـــذلك فـــإن العربيـــة مرتبطـــة بـــركن أساســـي مـــن أركـــان اإلســـالم
.بذلك واجبا على كل مسلم

إن لغة أحاديـث الرسـول الكـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم هـي . لغة احلديث الشريف. ٣
ا عليـــه أن فـــإن كـــل مســـلم يريـــد قـــراءةولـــذا. اللغـــة العربيـــة هـــذه األحاديـــث واســـتيعا

.يعرف اللغة العربية
دديا بشــــكل ســــريع إن الغــــرب اآلن ينمــــون اقتصــــا. املكانيــــة االقتصــــادية  للعــــرب. ٤

بفضل مـا لـديهم مـن ثـروات نفطيـة ومعدنيـة ، ممـا جيعـل هلـم وزنـا اقتصـاديا كبـريا ووزنـا 
ا. سياسيا موازيا .وتتواكب أمهية اللغة مع األمهية االقتصادية والسياسية ألصحا

١٩م ، ص٢٠٠٠أساليب التدريس اللغة العربية ، دار الفالح للنشر والتوزيع ، األردن ، : حممد علي اخلويل ، الدكتور ٤٧
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إن العربيـــة مســـتخدمة كلغـــة أوىل يف اثنـــني وعشـــرين دولـــة . عـــدد متكلمـــي العربيـــة. ٥
وهــذا يعــين أن ُســْبع دول . كلغــة ثانيــة يف كثــري مــن الــدول اإلســالميةعربيــة وتســتخدم

بــل وترحــب ، بــتعلم اللغــة العربيــة الرتبــاط هــذه اللغــة . العــامل تــتكلم العربيــة لغــة أوىل
.بديانة هذه الشعوب

تعتـــرب األســـاس يف حيـــث،املدرســـةمكانـــة بـــارزة ومتميـــزة يف هلـــااللغـــة العربيـــة
ـــا ، كمـــا تعتـــرب األســـاس للتحصـــيلبنـــاء التلميـــذ فكريـــا ونف يف املـــواد ســـيا واجتماعي

التلميــذاللغــة العربيــة هــي األداة الــيت تســاعد علــى تشــكيل بنــاءو الدراســية األخــرى ، 
أن اللغـة حيـث ،الدراسـية وذلـك مـن خـالل مضـمون املـنهج يف كـل املـواد،وتنميتـه

تســاعد اللغــة وكــذلك . الدينيــةتلعــب دورا كبــريا  يف املــادة اللغــة العربيــة نفســها واملــواد 
م  أداة التالميذ يف التفكـري وتساعد اللغة أيضا كالعربية التالميذ يف التعبري عن حاجا

الكلمـــات واجلمـــل يف اللغـــة فاألفكـــار الـــيت تـــدور بأذهـــان التالميـــذ هلـــا مقابـــل مـــن، 
علـى يسـاعدهم إن تقـدم التالميـذ يف اللغـة العربيـةوأهـم شـيء ، . العربيـة املسـتخدمة

القـــراءة ىالتقـــدم يف كثـــري مـــن املـــواد الدراســـية األخـــرى الـــيت تعتمـــد يف حتصـــيلها علـــ
العربيـــة تلعـــب دورا مهمـــا يف وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح أن اللغـــة.والكتابـــة والفهـــم

.عامة واملتعلم خاصةحياة الفرد

٣٧تدريس العناصر اللغوية-ج

األصوات

)الجانب النظري ( دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها : عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه . د ) نسخة إلكرتونية( ٤٨
هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات ، العربية للجميع ، 
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علم األصوات علم قدمي، اهتم به العرب اهتماماً بالغاً يف وقـت مبكـر ؛فنـرى 
هـــ، قــد فصــل القــول يف أصــوات اللغــة العربيــة وبّــني خمارجهــا ١٧٥–اخلليــل بــن أمحــد 

ا، مث جــاء بعــده تلميــذه ســيبويه وســلك نفــس املســلك  جعلــه مقدمــة لظــاهرة ,وصــفا
ــــري مــــن اللغــــويني وعلمــــاء وأصــــبح االهتمــــام باألصــــوات د.اإلدغــــام الصــــوتية  يــــدن كث

.التجويد يف القدمي واحلديث 

المفردات
ا فحسـب، أو  ليس اهلدف من تعلـيم املفـردات أن يـتقن الطالـب نطـق أصـوا
فهـــم معناهـــا مســـتقلة، أو معرفـــة طريقـــة االشـــتقاق منهـــا، أو جمـــّرد وصـــفها يف تركيـــب 

يكـــون الطالـــب قـــادرا هـــو أن, لغـــوي صـــحيح، إّن معيـــار الكفـــاءة يف تعلـــيم املفـــردات
باإلضــافة إىل شــيء آخــر هــو أن يكــون قــادرا علــى اســتخدام الكلمــة , علــى هــذا كّلــه

.املناسبة يف الّسياق املناسب

التراكيب النحوية
ال تـدريبات التكـرار، واالسـتبدال، : ومن التدريبات اليت تستخدم يف هذا ا

رجــو أن يهــتم املــدرس مبعــىن ون. والتحويــل، والســؤال واجلــواب، والتوســعة واالختصــار
وينبغي إجراء التـدريبات النحويـة شـفهياً أوًال، . الرتكيب النحوي ومبناه يف آن واحد

.كما جيب أن يؤديها الطالب مجاعياً وثنائياً وفردياً . مث قراءة، مث كتابة
فمــا . اجلمــل والرتاكيــب : تــدريس النحــو اصــطالحان مهــا جمــاليف يشــيع

:اخلويل هذا الفرق فيما يلي حممدالفرق بينهما ؟ يلخص لنا 
هـــو الصـــيغة الكامنـــة ) أو الرتكيـــب(القالـــباجلملـــة قـــول حقيقـــي يف حـــني أن ) أ ( 

.خلف اجلملة 
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ــائي مــن اجلمــل الــيت ســبق نطقهــا أو الــيتيوجــد) ب (  ســيقع يف أيــة لغــة عــدد ال 
.أما عدد القوالب يف أية لغة فهو عدد حمدود ومعروف ,املستقبلنطقها يف 

ـائي مـن اجلمـل ,مجلة قالـب واحـد يطابقهـا لكل) ج (  ولكـن لكـل قالـب عـدد ال 
فعـل ( فهـذه اجلملـة يقابلهـا قالـب واحـد هـو ) نام الولد نوما ( فإذا قلنا .اليت تطابقه

طـابق معـه ماليـني اجلمـل يف تتذا القالـب األخـري ولكن هـ) مطلق مفعول+ فاعل + 
.اللغة 

٣٨التدريبات اللغوية-د

:ميكن تقسيم التدريبات اللغوية احلديثة بصورة عامة إىل ثالثة أقسام رئيسية هي 
التدريبات اآللية                     -١
تدريبات  املعىن                    -٢
التدريبات االتصالية          -٣

:التدريبات اآللية -أ
هي التـدريبات الـيت يـتم فيهـا الـتحكم التـام يف اسـتجابة الـدارس ، حبيـث تكـون هنـاك 

ـا  وألن . استجابة واحدة  ، هي االستجابة الصحيحة ، اليت على الـدارس أن يـأيت 
غــــري حاجــــة لفهــــم املعــــىن ، كمــــا أنــــه الـــتحكم كامــــل يف اســــتجابة الــــدارس ، فهــــو يف 

.يستطيع أداء العمل بشكل صحيح ، وإن مل يكن منتبها يف أثناء التدريب 

)الجانب النظري ( ية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها دروس الدورات التدريب: عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه . د ) نسخة إلكرتونية( ٤٩
هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات ، العربية للجميع ، 
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:تدريبات المعنى -ب
يف تدريبات املعىن ، ال يزال هناك نوع من التحكم يف استجابة الدارس ، إال 

ريقة ، وهي يف أن الدارس يف هذه التدريبات ميكنه ، التعبري عن املعىن ، بأكثر من ط
. هذا خنتلف عن التدريبات اآللية اليت ختلو متاماً من عنصر االختيار 

وختتلف تدريبات املعىن ، عن التدريبات النحوية كذلك من الناحيـة اإلجرائيـة 
، فــاألوىل تــؤدى فرديــاً فقــط ، أمــا التــدريبات اآلليــة ، فــيمكن أداؤهــا فرديــاً ومجاعيــاً ، 

. ويف جمموعات صغرية 
مـن الفـروق املهمـة بـني تــدريبات املعـىن ، والتـدريبات اآلليـة ، أن الـدارس ال يســتطيع و 

أداء تـــدريبات املعـــىن بشـــكل صـــحيح ، مـــا مل يكـــن علـــى معرفـــة كاملـــة بطبيعـــة البنيـــة 
أمــــا بالنســــبة للتــــدريبات اآلليــــة ، . النحويــــة ، وبــــاملعىن املعجمــــي الــــذي حتتــــوي عليــــه 

، وإن جهل املعىن كما تقدمفيستطيع الدارس أداءها بشكل جيد

:التدريبات االتصالية : ـ ج
اهلدف من التدريبات االتصالية ، أن متكن الدارس من حتـدث اللغـة األجنبيـة 
ــــذا يتحقــــق  ــــه قــــادراً علــــى فهــــم مــــا يســــمع دون خطــــأ ، و بشــــكل عــــادى وأن جتعل

وال ختضع استجابة الـدارس يف التـدريبات االتصـالية ، . االتصال بينه وبني أهل اللغة 
أن يقـول مـا يشـاء ، كيفمـا شـاء ألي نوع من أنـواع الـتحكم ، إذ إن الـدارس حـر يف

 .

٣٩اختبارات اللغوية-هـ 

)الجانب النظري ( دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها : عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه . د ) نسخة إلكرتونية( ٥٠
هـ١٤٢٩ة الدورات ، العربية للجميع ، ، مذكر 
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:أنواع االختبارات
لالختبـــارات أهـــداف متعـــّددة ؛ ومـــن هنـــا علينـــا أن نتســـاءل عنـــد وضـــع كـــّل 
اختبــار هــل اهلــدف مــن االختبــار الوقــوف علــى الكــم والكيــف الــذي درس مــن املقــرر 
والقـــدر الـــذي حصـــله الدارســـون مـــن هـــذا املقـــرر؟ أم هـــو اختبـــار يهـــدف إىل اختيـــار 

غويـــة؟ أم هـــو اختبـــار أفضـــل الدارســـني ليوكـــل إلـــيهم عمـــل معـــني يف ضـــوء كفـــايتهم الل
موعـة الـيت  قصد منه تصنيف الدارسـني اجلـدد ووضـع كـل مـنهم حسـب مسـتواه يف ا
ـــا أن مـــدرس الصـــف هـــو خـــري مـــن يعـــرف أي نـــوع مـــن  تناســـبه؟ واجلـــدير بالـــذكر هن

كمــا يعــرف أيضــاً أفضــل اختبــار بالنســبة للصــف . االختبــارات حيتــاج إليــه الدارســون 
ــــذي يقــــوم بتدريســــه وهــــذه األفضــــل ــــا–ية حيــــددها ال ــــذي وضــــع -كمــــا قلن اهلــــدف ال

.االختبار من أجله
:اختبار االستعداد اللغوي-١

اختبار االستعداد اللغوي هـو عبـارة عـن مقيـاس يفـرتض فيـه أن يتنبـأ ويفـرق 
وأولئك الذين يقـل , بني أولئك الدارسني الذين لديهم االستعداد لتعلم اللغة األجنبية

فهــــو إذن اختبـــــار يصـــــمم لقيـــــاس األداء احملتمـــــل . دادأو ينعــــدم لـــــديهم هـــــذا االســـــتع
.لدارس اللغة األجنبية قبل أن يشرع حىت يف تعلمها

:اختبار التصنيف -٢
ــــدف توزيــــع الدارســــني اجلــــدد كــــل حســــب  إن االختبــــار التصــــنيفي يصــــمم 

موعــات الــيت تناســبه حــىت يتســىن لــه البــدء يف دورة اللغــة , مســتواه يف جمموعــة مــن ا
أو مـع جمموعـة أدىن مـن , جيلس مع جمموعة أعلى مـن مسـتواه فيضـيع بيـنهموحىت ال

وهـذا االختبـار ال يعـاجل نقاطـاً تعليميـة معينـة ولكنـه . مستواه فيفقد الدافعيـة واحلمـاس
.س وما حصله قبل أن جيلس لالختباراختبار عام خيترب ما عند الدار 

:اختبار التحصيل -٣
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مـــا يكـــون قـــد درســـه الـــدارس خـــالل فـــرتة قـــد االختبـــار التحصـــيلي يصـــمم لقيـــاس
أو لقيـــاس مـــا درســـه يف دورة دراســـية , تطـــول أو تقصـــر؛ فقـــد تكـــون عامـــاً أو أقـــل

ويقصــد بــه اكتشــاف املســتوى الــذي توصــل إليــه الــدارس مقارنــة بزمالئــه , بأكملهــا
.اآلخرين يف املستوى نفسه 

:اختبار التشخيص -٤
ــدف مســ اعدة كــل مــن املــدرس والــدارس علــى إن االختبــار التشخيصــي يصــمم 

معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الـدارس ومـدى تقدمـه يف تعلـم عناصـر بعينهـا يف 
ايــة كــل وحــدة يف الكتــاب . دورة اللغــة ويعقــد مثــل هــذا االختبــار يف العــادة بعــد 

.املقرر أو حىت بعد كل درس يف الوحدة 
مـن أنـه يعطـى نتـائج ومن هنا يتضح أن االختبار التشخيصي يكتسب أمهيته

وملّا كانت أهدافه , سريعة تشري إىل مواطن القوة والضعف لدى دارس اللغة األجنبية 
وجـــب علـــى مـــدرس الصـــف أن يكـــون متنبهـــا ومســـتغًال دائمـــاً لنتـــائج . قصـــرية املـــدى

دارســيه وأن يعتــين ويأخــذ بعــني االعتبــار كــل أوجــه التحصــيل الــيت يتوصــل إليهــا عــن 
.شخيصي طريق االختبار الت

:اختبارات الكفاية اللغوية -٥
أو كمـــا تســمى أحيانـــاً اختبـــارات قيـــاس املقـــدرة –تصــمم اختبـــارات الكفايـــة 

ملعرفــــة مــــدى اســــتطاعة الفــــرد يف ضــــوء خرباتــــه املرتاكمــــة الســــابقة ، القيــــام –اللغويــــة 
ـا تنظـر , بأعمال يطلب منه أداؤها وهي يف ذلك عكس االختبارات التحصـيلية إذ إ

يف حــني جنــد , لألمــام؛ أي إىل كفايــة الــدارس يف القيــام بأعمــال تطلــب منــه مســتقبالً 
أي إىل مــــا يكــــون قــــد درس فعــــًال يف أن االختبــــارات التحصــــيلية تنظــــر إىل اخللــــف ؛ 

وهــذا النــوع مــن االختبــارات ال يعتمــد حمتــواه علــى أي مقــرر أو برنــامج . برنــامج اللغــة



٤٢

دراسـي معـني لتعلــيم اللغـة ألنــه يعـىن أوًال بقيــاس مـا عنــد الـدارس حاليــاً بـالنظر إىل مــا 
.يطلب منه مستقبًال 



٤٣

الفصل الثالث
منهجية البحث

البحث نوعية-أ
صـمم الباحــث هــذا البحــث باختيــار مــنهج البحــث املناســب الــذي هــو كيفيــة 

والتقــــومي هــــو احلصــــول املنــــتظم علــــى . عامــــة مســــتخدمة جلمــــع املعلومــــات وتقوميمهــــا
فلــذلك ، اســتخدم الباحــث . ١البيانــات وتقييمهــا لتــوفري إفــادات عمليــة عــن شــيء مــا

ويقـوم ، وذلـك بوصـف يوصفالذي حليليالدراسة على املنهج الوصفي التيف هذه 
ولذلك فـإن املـنهج . ٢الظاهرة اليت يريد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها

.البحث هو املنهج الوصفي التحليلياملتبع يف هذا
وعلـى ضـوء هـذا . واختار الباحث هذا املنهج ألنه يناسب مع طبيعـة الدراسـة

اســـتخدام املـــواد الدينيـــة العربيـــة لتنميـــة مهـــارات ليـــلاملـــنهج يقـــوم الباحـــث بوصـــف وحت
منهج تعليم املـواد د على نالذي يستةافور غالطالب يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسن

وهــــو . الدينيـــة للصــــف األول والثـــاين الثــــانوي يف هــــذه املدرســـة وكيفيــــة تطبيـــق املــــنهج
عـــن حليـــليتناوهلـــا البحـــث مث التوالظـــواهر الـــيت يصـــف ويفســـر مـــا فيـــه مـــن األشـــياء 

.الطريقة املستخدمة
وأمتـــــىن هـــــذا البحـــــث مفيـــــد وقـــــادر يف إعطـــــاء نظـــــرة عامـــــة ، حيـــــاول الباحـــــث 

.  بتصميم شكل تنمية مهارة اللغة العربية من خالل املواد الدينية

تمع العريب للنشر البحث النوعي في التربية وعلم النفس: غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية ، الدكتور ثائر أمحد ٥١ ، مكتبة ا
١٩١، ص٢٠١١والتوزيع ، عمان ، 

، ١٩٩٧، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الرياض ، أساليبه–أدواته –البحث العلمي ، مفهومه : ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق ٥٢
٢١٩ص



٤٤

طريقة جمع المعلومات-ب
:التالية جلمع املعلومات طرقاستخدم الباحث ال

: المقابلة-١
تعتــــــرب املقابلــــــة اســــــتبيانا شــــــفويا يقــــــوم الباحــــــث جبمــــــع املعلومــــــات والبيانــــــات 

ــا تفاعــل لفظــي يــتم عــن طريــق موقــف مواجههــة . الشــفوية وميكــن تعريــف املقابلــة بأ
حياول فيه شخص القائم باملقابلة أن يستشري معلومات أو آراء أو معتقدات شـخص 

.  ٣أو أشخاص آخرين واحلصول على بعض البيانات املوضوعيةآخر 
وهــي إذا اســتبيان شــفوي يقــوم الباحــث جبمــع املعلومــات والبيانــات الشــفوية ، 

.وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من األشخاص
استخدم الباحث املقابلة جلمع املعلومات عـن رأي نائبـة املـدير ورئـيس القسـم 

هــذه املقابلــة جتــري قبــل . نيــة والطلبــة يف مدرســة اإلرشــاد اإلســالميةومــدرس املــواد الدي
. إجراء البحث بشكل غري رمسي وبعده رمسيا

اللغـة العربيـة اتأراد الباحث أن ينال املعلومات عن األهداف من تنمية مهـار 
خــالل املــواد الدينيــة وكيفيــة تطبيــق وطــرق التــدريس الــيت تســتخدم فيهــا ، والتقــومي مــع 

ت املســــــــتخدمة يف عمليــــــــة التقــــــــومي ، وحمتويــــــــات املــــــــواد الــــــــيت تــــــــدرس فيهــــــــا ، األدوا
واملوضــــوعات الدراســــية ، واألســــاليب الــــيت تســــتخدم يف التعلــــيم ، والتحــــديات الـــــيت 

.   واجهتها املدرسة يف تطبيق هذه الطريقة ، ومستوى قبول الطلبة عن الطريقة

٢٥٨، صمرجع سابق: أبو شعرية ، الدكتور غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد ثائر أمحد ٥٣



٤٥

: المالحظة-٢
ــا تســهم تعتــرب املالحظــة وســيلة هامــة مــن وســائل جتميــع البيانــات ، ذلــك أل
أن يقـــــوم مبالحظتهـــــا يف وضـــــعها الطبيعـــــي . ٤إســـــهاما أساســـــيا يف البحـــــث الوصـــــفي

ا اليومية الطبيعية .٥وتسجيل ما يرى ويسمع مما جيري فيها يف حيا
اســــــتخدم الباحــــــث هــــــذه املالحظـــــــة جلمــــــع املعلومــــــات عــــــن املـــــــنهج 

املـواد الدينيــة للصـف األول والثـاين الثــانوي يف وطريقـة تطبيـق مــنهج تعلـيماملسـتخدمة 
املهمــة يف امليــدان حــول عمليــة التعلــيم ، وللحصــول علــى املعلومــات املدرســة اإلرشــاد

قبـل تنميـة مهـارات عملية التعلم والتعلـيم وأن يقوم الباحث ملالحظة خالل والتعلم ، 
.اللغة العربية خالل املواد الدينية
ناحيــة الطــالب باســتخدم الباحــث هــذه املالحظــة لنيــل وعمليــة املالحظــة مــن
اسـتخدام املـواد الدينيـة العربيـة لتنميـة مهـارات الطـالب (املعلومات عـن هـذه الطريقـة 

هـــذه الطريقـــة تســـاعد علـــى تنميـــة وكيـــف) ةافور غيف مدرســـة اإلرشـــاد اإلســـالمية بســـن
. مهارة اللغة العربية لدى الطلبة

: اآلتية فعملية املالحظة باخلطوات
اختــار الباحــث ثــالث املــواد الدينيــة الــيت تــدرس يف املدرســة مــن املعلمــني خمتلفــة يف -

. تلك املواد
.يقوم املالحظة داخل الفصول ، والرتكيز يف عملية التعليم والتعلم الطلبة-
.  والرتكيز يف املالحظة عن العناصر اللغوية-
.بأغراض الدراسةذات الصلةمع الطلبة ةاملناقشأداء-

٣٥٤، ص١٩٨٢، وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي ، الكويت ، أصول البحث العلمي ومناهجه: أمحد بدر ، دكتور ٥٤
٤١، صمرجع سابق: غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية ، الدكتور ثائر أمحد ٥٥



٤٦

: دراسة الوثائق-٣
لتــدل علــى مــواد مثــل صــور ، أفــالم ، صــحف ، " وثيقــة " اســتخدمت كلمــة 

مذكرات ، رسائل ، مفكرات ، سجل احلالة الطبية ، أو أشـياء أخـرى جـديرة بالـذكر 
.٦واليت ميكن استخدامها كمعلومات إضافية

للبحـث الرتبـوي النـوعي ، فمـن فتعد الوثائق التارخيية أو احلديثة مصـدرا مهمـا 
تمع احلديث التوثيق ، فالتقارير اليت يكتبها املشرفون الرتبـوين كـل عـام ،  خصائص ا
ـــا ، ومـــا يكتبـــه املعلمـــون  ا يف ســـجالت املـــدارس عنـــد زيار والتوجيهـــات الـــيت يـــدونو
واخلــرباء مــن تقــارير وحبــوث ومالحظــات ، ومــا يصــدر مــن تقــارير وتوجيهــات رمسيــة ، 

ما قد يكتبه الطالب يف دروس اإلنشاء أو يف رسائلهم للمعلمني ، كل هـذه تعـد بل
وثائق مهمة للباحـث ويسـتطيع مـن خـالل دراسـتها وحتليلهـا التوصـل إىل نتـائج مهمـة 

.٧ومفيدة
ا الباحث لفهـم  مـنهج تعلـيم املـواد الدينيـة للصـف األول والثـاين الثـانوي قام 

املــــنهج الدراســــي أراد الباحــــث أن جيمــــع املعلومــــات عــــن ومــــن . يف املدرســــة اإلرشــــاد
.احملتوى ، وطرق التدريس ، والتقومي

مصادر البيانات -ج
جمتمـــع هـــذا البحـــث هـــو الطـــالب ومعلـــم املـــواد الدينيـــة ورئـــيس القســـم ونائبـــة 

. املدير للمرحلة الثانوية مبدرسة اإلرشاد
أربعـة فصـول ( ين الثـانوي عينة هذا البحث هو الطلبة من الصـفني األول والثـا

، ) األستاذة فريدة ، األستاذة رابية ، األستاذة معاينـة ( معلمي املواد الدينية ٣، و) 
األســتاذ بــدر الفــىت ( ورئــيس القســم اللغــة العربيــة والرتبيــة اإلســالمية للمرحلــة الثانويــة 

١٤٠، صمرجع سابق: يوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية ، الدكتور غباري و ثائر أمحد ٥٦
٤٢، صمرجع سابق: غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية ، الدكتور ثائر أمحد ٥٧



٤٧

األسـتاذ ( بتدائيـة ، ورئيس القسم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للمرحلة اال) رضوان 
).األستاذة روحانا إثنني ( ، ونائبة املدير للمرحلة الثانوية )  إدهام خالد رملي 

أسلوب تحليل البيانات -د
يشـــكل عـــرض البيانـــات وحتليلهـــا جـــزءا حيويـــا مـــن التقريـــر إذ أن التحليـــل هـــو 

ا وتوضــــيح  ــــا بعضــــها جتـــاوز املــــادة اخلــــام الــــيت مجعهــــا الباحــــث إلبــــراز مــــدلوال عالقا
بــــبعض، ولــــيس التحليــــل تكــــرار للمعلومــــات التفصــــيلية بقــــدر مــــا هــــو تفســــري ملــــدلول 
ا وآثارهــــا ومــــا إذا كانــــت تثبــــت الفــــرض أو تنفيــــه، ويعــــد  احلقــــائق مــــن حيــــث أســــبا

يســتخدم  فيــه . اســتخالص املعــاين مــن البينــات مــن أصــعب جوانــب البحــث وأمتعهــا
باطي فإثبـــات الفـــرض ال يـــتم إال إذا صـــيغ يف الباحـــث املنهجـــني االســـتقرائي واالســـتن

. صــورة نظريــة برهانيــة جتعــل الفــرض مقدمــة هلــا مث تســتنبط منهــا كافــة نتائجــه املمكنــة
ففي املنهج االستقرائي تكـون نتـائج الفـروض ممـا يتحقـق جتريبيـا بطريقـة مباشـرة فيلجـأ 

تجــريب الباحــث إىل التحقــق منهــا بطــرق مباشــرة وذلــك عــن طريــق وصــف التحقيــق ال
للنتائج الىت تلزم عن الفروض باإلضافة إىل تعميم نتائج الفروض على ظواهر متماثلـة 
للتأكــد مــن مقــدرة القــانون علــى تفســري قــدر كبــري مــن الظــواهر للتأكــد مــن صــحتها 

.وذلك باستخدام قوانني املنطق اليت استخدمها يف الوصول إىل النتائج أوال
التفســريات املمكنــة البديلــة ليناقشــها وتشــمل مرحلــة التحليــل أيضــا اكتشــاف 

الباحث مجيعها مث خيتار أكثرها مقـدرة علـى تفسـري الظـاهرة موضـع الدراسـة والظـواهر 
. املماثلة هلا

وأهم ما يف مرحلة التحليل هـو االنتقـال التـدرجيي واملنطقـي مـن املقـدمات إىل 
وات البحـث املباشـر التوايل إىل النتائج فاملقدمات والتـواىل معطيـات مجعـت بطـرق وأد

إليها أما النتـائج فهـي اإلضـافات اجلديـدة الـيت يضـيفها الباحـث إىل عـامل املعرفـة فهـي 



٤٨

ــا كمــا جيــب أن تتســم باملوضــوعية واملوضــوعية . تتســم باألصــالة أو ينبغــى أن تتســم 
قرينة بقوانني املنطق سواء كان صـوريا أم رمزيـا، هلـذا فعلـى كـل باحـث أن يلـم بقواعـد 

بشقيه االستنباطي واالستقرائي وألجل ذلك ذكرنا عند احلديث عـن املنهجـني املنطق 
مــا ضــروريان لكــل باحــث ومهمــا يكــن نــوع املــنهج الــذي  االســتقرائي واالســتنباطي أ
خيتــاره الباحــث واملــدخل العملــي الــذي يبــىن عليــه تصــوراته النظريــة فــإن ذلــك ال يعفيــه 

. ي إبان مرحلة التحليلمن استخدام املنهج االستقرائي واالستنباط
ـــة لعـــدم إضـــافتها للعلـــم، وقـــد يـــأيت عـــدم  وتـــرفض العديـــد مـــن الرســـائل العلمي
اإلضــافة لــنقص يف التحليــل فالباحــث رمبــا اجتهــد يف مجــع مــادة حبثــه ولكنــه أخفــق يف 

ــــه إىل منتهاهــــا ــــا خاليــــة مــــن . حتليلهــــا للوصــــول مبقدمات ــــري مــــا توصــــم الرســــالة بأ وكث
. اإلضافة

ا حتليلية، والواقع أنه ال يوجد مـنهج يصف بعض ال باحثني مناهج أحباثهم بأ
حبثــي باســم املــنهج التحليلــى، فهنــاك منــاهج مســحى احصــائى وتــارخيى وغريهــا وكلهــا 
تتضــمن قــدرا مــن التحليــل هلــذا فــإن التحليــل ال مييــز منهجــا عــن اآلخــر فهــو عنصــر 

٨.مشرتك ومهم يف كل مناهج البحث

بعــــد قيــــام الباحــــث جبمــــع البيانــــات بطريقــــة املقابلــــة واملالحظــــة والوثــــائق تــــأيت 
خطــــوة عمليــــة جتهيــــز البيانــــات وإعــــدادها لغايــــات التحليــــل ليــــتم الوصــــول إىل نتــــائج 

.  البحث
ولتحليـل . ويشمل هذا البحث على البيانات منها املقابلـة واملالحظـة والوثـائق

.خدم الباحث مدخل كيفيالبيانات املوجودة يف هذا البحث است

-١٥١م ، ص١٩٩٥، اخلرطوم ، جامعة أفريقيا العاملية ، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية: عبد الرمحن أمحد عثمان ، الدكتور ٥٨
١٥٢
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

.نبذة عن مدرسة اإلرشاد اإلسالمية: المبحث األول 
)١٩٩٠-١٩٤٧(معهد اإلرشاد -أ 

Hindhede rdتأسست مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بداية كمعهد اإلرشاد يف 

الصغرية وكانت مدرسة القرية). احملجر(حيث تقع فيها قرية تسمى كامبونج كواري 
طالبا وأنشئت لتوفري القرآن األساسي واملعارف اإلسالمية ألهل ٥٠مع التحاق حنو 

.اعتمد نظامها التعليمي من جوهور، ماليزيا. القرية
، بناء على اقرتاح من رئيس سنغافورة السيد ١٩٦٥ولكن بدأ من عام 

ا املدارس على عكس. يوسف اسحاق، مت تغيريه تدرجييا لتتناسب مع احتياجا
الدينية األخرى مثل مدرسة اجلنيد و مدرسة السقاف، مل متول معهد اإلرشاد من 
األثرياء العرب، وبالتايل كان عليها أن تناضل من أجل مجع األموال الالزمة لصيانة 

وفقا لألستاذ إدريس بن احلاج أمحد، مدير املدرسة من معهد . املدرسة منذ تأسيسها
مجع املدرسني والقرويني األموال عن طريق بيع ورقة . م١٩٦٠م و١٩٥٠اإلرشاد يف 

RaceوJalan TempehوGeylangالزهور من الباب إىل الباب يف املناطق املاليو مثل 

Course.
) ١٩٩٦- ١٩٩١(Woodland rd campusمدرسة اإلرشاد اإلسالمية -ب 

، القرية اليت تقع فيها معهد اإلرشاد، تأثرت مشاريع التطوير ١٩٩١يف عام 
وقد انتقلت معهد اإلرشاد إىل مبىن احلكومية غري املستخدمة يف . احلضرية

Woodland rdاليت تركز على التعليم . وإعادة تسمية إىل مدرسة اإلرشاد اإلسالمية
ا إىل طالب، على الرغم ٤٠٠حوايل االبتدائي فقط وزادت معدالت االلتحاق 
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ا ما زالت على جلسة واحدة حبلول ذلك الوقت، قد تدير املدرسة حتت . من أ
هو جملس تشريعي املسؤول Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)MUIS.إدارة 

.عن التعامل مع الشؤون اإلسالمية
. احلرمأجنزت مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بعض أوليات من العهد يف هذا

٪ من املناهج الدراسية ال تزال مكرسة إىل موضوعات ٥٠على سبيل املثال، 
الدينية، والباقي اعتمد املنهج العام من وزارة الرتبية والتعليم للمواد الدنياوية لكي 

األستاذ أمحد حممد سون حاج كرئيس مدرسة . PSLEميكن الطالب ميتحن يف 
ري إىل السكان املسلمني يف سنغافورة بإدخال اإلرشاد اإلسالمية قد ساهم بشكل كب

. هو منهجية تعلم قراءة القرآن الكرمي بسرعة" اقرأ". "إقرأ"طريق 
)٢٠٠٨-١٩٩٦(Windstedt rdمدرسة اإلرشاد اإلسالمية -ج 

Woodland rd، بينما استقر مدرسة اإلرشاد اإلسالمية يف ١٩٩٦يف عام 

campus أجربت للتحول مرة أخرى بناء اتساعWoodland rd . وهذه املرة، مت نقلهم
وكان مدرسة اجلنيد السالمية احتالل .Windstedt rdإىل واحدة من العمارتني يف 

فتسبب التغيري إىل جلستني، نظرا لضيق املساحة وإدخال الزي . على مبىن آخر
.سالمية ومدرسة اجلنيد السالميةاملدرسي املوحد للتمييز بني مدرسة اإلرشاد اإل

، كان أول دفعة من طالب الثانوية األوىل ملدرسة اإلرشاد ١٩٩٨يف عام 
وهذا بزيادة التحاق . اإلسالمية نظرا لزيادة الطلب على التعليم املدارس الدينية

سابقا، فإن معظم املتخرجيني من مدرسة اإلرشاد اإلسالمية . طالب وطالبة٩٠٠
وتصميم املناهج الدراسية . مهم الثانوية يف مدرسة اجلنيد السالميةاستمّر تعلي

شهادة الثانوية (لطالب املدارس الثانوية حبيث استطاعتهم باجللوس لالمتحان 
ا ) الرابع اية الثانوي (O'Level)، والشهادة العامة للتعليم MUISاليت أجر يف 

.اخلامس
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املرحلة االبتدائية مع املواد ، تقع تغيريات أخرى ملنهج ١٩٩٩يف عام 
.اإلسالمية يف املرحلة االبتدائية بإجراء تدريسها يف املاليو بدال من اللغة العربية

مبوجب ). CE(، نفذت وزارة الرتبية قانون التعليم اإللزامي ٢٠٠٣يف عام 
هذا القانون على مجيع األطفال، بغض النظر عن أولئك الذين حيضرون املدرسة 

إلعداد أفضل هلذا االحتمال، كان مدرسة . PSLEية أو الدينية، أن جيلس األكادمي
اإلرشاد اإلسالمية من املدارس األوىل وضعت منهج ديين متكامل جديد للمدرسة 

.وتستخدم اللغة اإلجنليزية كوسيلة للتعليمMUISاالبتدائية اليت تنتجها 
)إىل الوقت احلاضر٢٠٠٩(مدرسة اإلرشاد اإلسالمية - د 

، انتقلت مدرسة اإلرشاد اإلسالمية إىل احملور اإلسالمي ٢٠٠٩يف عام 
املخترب العلوم ومكتبة وخمترب حاسوب : لديها العديد من التحسينات مثل. سنغافورة

١.ومقصف وملعب جديد

أهداف تعليم المواد الدينية للصف األول والثـاني الثـانوي فـي : المبحث الثاني 
.مدرسة اإلرشاد

١ http://en.wikipedia.org/wiki/Madrasah_Al-Irsyad_Al-Islamiah
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ملعرفـــة أهـــداف تعلـــيم املـــواد الدينيـــة للصـــف األول والثـــاين الثـــانوي يف مدرســـة 
اإلرشاد اإلسالمية ، قابل الباحث نائبة املدير للمرحلـة الثانويـة ، ورئـيس القسـم اللغـة 
العربيـــــة والدراســـــات اإلســـــالمية للمرحلـــــة االبتدائيـــــة ، ورئـــــيس القســـــم اللغـــــة العربيـــــة 

. ة الثانويةوالدراسات اإلسالمية للمرحل

أهــداف تعلــيم املــواد الدينيــة للصــف األول والثــاين الثــانوي يف مدرســة اإلرشــاد 
:ينقسم إىل 

أهداف تربوي) ١(
أهداف لغوي ) ٢(

ترســـــيخ مفـــــاهيم اإلســـــالمية والقـــــيم اإلســـــالمية ، : األهـــــداف التربـــــويأمـــــا 
والطالـــب ال يتطلـــب اســـتيعاب مجيـــع حمتويـــات . وتثقيـــف الطـــالب بثقافـــة اإلســـالمية

امتحـان شـهادة الرابـع (املواد للصف األول والثاين الثانوي استعدادا المتحـان النهـائي 
لـى الكتـب الدينيـة ، واألهداف أخرى من تعليم املواد الدينية هو التعـارف ع) الثانوي

باللغــة العربيــة والتعــرف علــى املــواد الدينيــة وفروعهــا وأقســامها مــن حيــث خصائصـــها 
.وتركيزها ومصادرها وفهم أساسيات الدين

لكــــي يســــتطيع الطالــــب أن يتصــــل بثقافــــة العربيــــة : األهــــداف اللغــــويوأمــــا 
للغـة لغـة عربيـة ، اإلسالمية ، ويواصل دراسته يف بالد العربية اليت نعرف أن الكتـب وا

وأيضا القـدرة علـى فهـم النصـوص الدينيـة والتعـرف علـى املصـطلحات فيهـا واملفـردات 
.  اليت تستخدم كثريا يف املواد الدينية
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: يف حــني أن األهــداف مــن تنميــة مهــارات اللغــة العربيــة خــالل املــواد الدينيــة 
ىل الصــــف الثالــــث أن حيقــــق كفــــاءة اللغــــة العربيــــة يف مســــتوى املتوقــــع عنــــدما يصــــل إ

الثــــانوي ، والقــــدرة علــــى فهــــم النصــــوص الدينيــــة واملصــــطلحات املســــتخدمة يف املــــواد 
. الدينية ، وأيضا التهيئة الطالب لفهم النصوص الدينية

تطبيق تعليم المواد الدينيـة للصـف األول والثـاني الثـانوي فـي : المبحث الثالث 
. مدرسة اإلرشاد
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:طريقة التدريس –أ 
وللتأكد من أن األهداف من تنمية مهـارات اللغـة العربيـة خـالل املـواد الدينيـة 
ناجحة ، فعملية التدريس بالرتكيز على استخدام اللغة العربية داخل الفصول ، واثـراء 
املــواد املدروســة بتنميــة كفــاءة اللغــة العربيــة لــدى الطــالب ، ويــدرس احملتــوى مــع زيــادة 

. باملفردات واملصطلحات املستخدمة يف النصوصاالهتمام 

: ويدرس الطالب املواد الدينية كاآليت 

عدد الحصةالمادة
المدة في حصة 

واحدة
المدة في األسبوع

ساعة ونصفنصف ساعة٣التفسري
ساعة ونصفنصف ساعة٣احلديث
ساعة ونصفنصف ساعة٣التوحيد
ساعة ونصفنصف ساعة٣الفقه

)٤.١الجدول ( 

ويف تعليم املواد الدينيـة اسـتخدم املـدرس طريقـة القياسـية ، يبـدأ الـدرس بقـراءة 
املوضوع من الدارس قراءة جهريـا وفرديـا ويصـحح األخطـاء ، مث يشـرح املـدرس باللغـة 
العربيــة ويف بعــض األحيــان يــرتجم بعــض الكلمــات أو العبــارة الصــعبة ، مث ينــاقش مــن 

، مث يكتــــب علــــى الســــبورة مــــن حيــــث معــــاىن حيــــث مهــــارات اللغــــة العربيــــة تفاعليــــة 
الكلمات واملرادف واألضداد واملفـرد واجلمـع والرتمجـة ، وأيضـا مـن ناحيـة النحويـة مـن 

. حيث اإلعراب حىت يتقن الدارس يف املوضوع
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وملعرفـــة فهـــم الطـــالب يف املوضـــوع يطـــرح املـــدرس بعـــض األســـئلة الـــيت تتعلـــق 
ايـة الـدرس ، أوضـح املـدررس . باملوضوع شـفهيا مث بعـض األسـئلة أخـرى حتريريـا ويف 

.عن املوضوع باللغة األم كي يتأكد بأن الدارس يفهم ويتقن جيدا عن املوضوع

عد عـن األهـداف الرتبـوي فيكـون وللتأكد بـأن احملتويـات املـواد الدينيـة ال تسـتب
الرتكيــــز يف املهــــارات اللغويــــة ويف اآلخــــري الشــــرح بلغــــة األم مــــعالشــــرح باللغــــة العربيــــة 

باللغـــة العربيـــة ٥٠%ويكـــون االســـتخدام اللغـــة أثنـــاء شـــرح احملتـــوى . لرتســـيخ احملتـــوى
.    باللغة األم٥٠%و

الدينيـة يف املرحلـة الثانويـة  فيكون النسبة املئوية بني اللغوي واحملتوى مـن املـواد 
: كاآليت 

الرابع الثانويالثالث الثانويالثاين الثانوياألول الثانوي

-٥٠% اللغوي

١٠٠% ٥٠% احملتوى
)٤.٢الجدول ( 

أمــا الوســائل الــيت أكثــر اســتخداما يف مدرســة اإلرشــاد هــي الوســائل البصــرية ، 
. الكتاب والسبورة والشاشة: وأمهها 

: مواد الدراسة –ب 

:اإلسالمية كاآليتوأما املواد الدراسية للمرحلة الثانوية يف مدرسة اإلرشاد 

عدد الحصةالمواد بةشعالالقسم
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األول الدراسية
الثانوي

الثاني 
الثانوي

الثالث 
الثانوي

الرابع 
الثانوي

الخامس 
الثانوي

األخروي
اللغة 
العربية

٨٨٧٧٦اللغة العربية
-٣٣٣٣النحو العريب

الدراسات اإلسالمية

٣٣٣٢٢القرآن
-٣٣٢٣التفسري
-٣٣٣٣احلديث
-٣٣٢٣التوحيد
-٣٣٥٥الفقه

-٢٢--مصطلح حلديث

األكاديمي
اللغات والعلوم 

اإلنسانية

٦٦٦٦٩اللغة اإلجنليزية
٦٦٥٥٦اللغة املاليوية

١١٢٢٥اجلغرافيا

الرياضيات 
والعلوم

٦٦٥٥١٢الرياضيات
العلوم

)الفيزياء والكيمياء(
٨٨٦١١١٢

)٤.٣الجدول ( 
: تقييم الدراسة –ج 

التقيــيم هــو . كمــا عرفنــا أن التقيــيم جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التعلــيم والــتعلم 
. األنشطة جللب املعلومات املفيدة عن إجنازات الدارس ومستوى حتّقق النتـاج املرسـوم
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ــــتعلم ــــة التعلــــيم وال ــــدارس مســــتمرا عنــــد عملي ويتخــــذ املعلــــم بعــــض . ويكــــون تقيــــيم ال
.إما باألنشطة اإلصالحية أو األنشطة اإلثرائيةاإلجراءات الالزمة بعد عملية التقييم 

وعقــد . ويف تقيــيم املــواد الدينيــة ، اســتخدمت املدرســة االختبــار كــأداة التقيــيم
، وتســــمى ) لكــــل فــــرتة عشــــرة أســــابيع ( التقيــــيم باختبــــار بعــــد اإلنتهــــاء يف كــــل فــــرتة 

أربـع مـرات ( باختبار التمهيدي األول والنصف السـنة والتمهيـدي الثـاين وآخـر السـنة 
وهــــدف ذلــــك ملعرفــــة قــــدرة .، ويســــتند علــــى أســــاس االمتحــــان التحريــــري)يف الســــنة 

الطــالب علــى تلــك املــواد الــيت قــد تعلموهــا يف الفصــل ، وذلــك االختبــار يتكــون مــن 
: مكونات األسئلة كاآلتية 

مكونات أسئلة االمتحان
الدرجةنوع األسئلةالقسم
٢٠إجابة إختياريةاألول
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الثاين

:  املهارات اللغوية 
الرتمجة) أ

امأل الفراغ) ب
معاين الكلمات) ج
املضادة) د
املرادفة) هـ
اجلموع ) و
املفردات) ز
امالء الفراغ) ح

٤٠

٢٠فهم النصالثالث

٢٠إجابة قصريةالرابع
١٠٠المجموع

)٤.٤الجدول ( 

فيكـــون التقيـــيم للمـــواد الدينيـــة لـــيس فقـــط للمحتـــوى املـــواد فقـــط وإمنـــا يشـــمل 
. أيضا املهارات اللغوية مبا فيها معاين الكلمات واملصطلحات الدينية وفهم النصوص

إن هذه الطريقة مفيدة جدا ألن اللغة العربية كآلـة وحاويـة ألربـع املـواد الدينيـة 
ويف أثنـــــاء التطبيـــــق ويف أثنـــــاء قـــــراءة الكتـــــاب ) التفســـــري واحلـــــديث والتوحيـــــد والفقـــــه(

.الدروس حفظ األفكار املهمة أو املضمون املدروس
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وأيضـــــا مفيـــــدة جـــــدا لفهـــــم أســـــئلة االمتحـــــان ، ألن معظـــــم الطـــــالب لـــــديهم 
مهـــارات اللغـــة العربيـــة  ويف حاجـــة مآســـة يف إتقـــان الطـــالب . صـــعوبة يف هـــذه الناحيـــة

ســتند تلتقيــيم ألن امتحــانئلة يف ورقــة االأنــواع خمتلفــة مــن األســفهــمعلــى كمســاعدة
.على اإلجابة بشكل جيدونيف النهاية قادر البالطو . على االمتحانات فقط

. آثار تعليم المواد الدينية مع تنمية المهارات: المبحث الرابع 
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اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب فـــي المهـــارات تنميـــةفـــي مناســـبة هـــذه الطريقـــة-أ
.األول والثاني الثانويالمرحلة

يف الفصـل وباملرشـد املعلـم و إذا كان املدرسـون باسـتمرارهذه الطريقة مناسبة 
ـــاء االختبـــار فقـــط. اخلطـــة التـــدريس وهـــذه الطريقـــة أيضـــا مناســـبة . ولـــيس التطبيـــق أثن

.للطالب الضعفاء يف املهارات اللغوية يف إنتاج الطالب املتفوقني واملاهرين يف اللغة
ويف الناحيـــــة األخـــــرى بعـــــض الطـــــالب أيضـــــا ضـــــعيف يف االمـــــالء ، ومبهـــــارة 

.  الكتابة خالل هذه الطريقة تساعد يف تطوير أسلوب كتابة الطالب واالمالء

.البالطاللغة العربية لدىمهاراتتنميةعلى هذه الطريقةقدرة -ب 

. االمتحـــان فقـــطهـــذه الطريقـــة تســـاعد جـــدا إذا كـــان التطبيـــق لـــيس يف أثنـــاء 
وهــــذه الطريقــــة جيــــدة يف حتســــني مهــــاريت . وبإضــــافة هلــــا القيمــــة واملعلومــــات واخلطــــوة

االستماع والقراءة ألن الطالـب يسـتمع إىل املعلـم عـن الكلمـات أو املفـردات اجلديـدة 
املســــتخدمة أو املوجــــدة يف الكتــــب املدروســــة ويقــــراء الــــنص جهريــــا أو ســــريا يف فهــــم 

.ناء كتابة اإلنشاء ويف الوقت املناسب ومبالزمة  التدريباتاملوضوع ويستخدمها أث
وأيضا تعويد الطالب إىل االستماع والكتابة والقراءة باملفردات اجلديدة ونـادرا 

وكمــــا تســــاعد هـــــذه الطريقــــة يف التــــدريبات الكتابيــــة والشـــــفهية ألن . يف اســــتخدامها
يضـــــا أحيانـــــا يضـــــاف واملـــــدرس أ. يســـــاعد املـــــدرس الـــــدارس أثنـــــاء عمليـــــة التـــــدريبات

املفـــردات اإلضـــافية خـــارج الكتـــاب الـــيت تتعلـــق باملوضـــوع املدروســـة لتطـــوير املهـــارات 
.الطالب
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وهـــذه الطريقـــة قـــادرة يف تنميـــة مهـــارة االســـتماع ألن الطالـــب يســـتمع عنـــدما 
ـــــب . يشـــــرح املـــــدرس وجييـــــب األســـــئلة املطروحـــــة ويف مهـــــارة القـــــراءة عنـــــدا يقـــــرأ الطال

ويصـــحح املـــدرس األخطـــاء بعـــد االنتهـــاء مـــن . النصـــوص يف الكتـــاب بـــدون الشـــكل
اجلديدة اليت حصـلت يف ويف مهارة الكالم يستخدم الطالب املفردات. قراءة الطالب

ويف مهــارة الكتابــة يصــحح . أثنــاء الدراســة يف احليــاة اليوميــة يف املدرســة ويف خارجهــا
املدرس أخطاء الطالب يف التدريبات الكتابية وأيضا يستخدم الطالـب بأسـلوب جيـد 

.   يف أثناء الكتابة اإلنشاء
اللغــة مســتمرة ورأى الطــالب ، هــذه الطريقــة أكثــر عمليــة ألن تنميــة مهــارات 

دائمـــاويتحــث ويكتـــب ويقــرأ إليهــا املفــردات الـــيت يســمع ومــع .حــىت يف املــواد الدينيـــة
. على أن حيفظ ويتذكر تلقائيافيسهل 

ـــتم تدريســـهاربـــط-ج  ـــي ي ـــة الت ـــاة المهـــارات اللغوي وفقـــا الســـتخدام فـــي الحي
.اليومية

وتقويـــة املهـــارات ال يـــزال الطالـــب يف الصـــفني األول والثـــاين الثـــانوي يف تنميـــة 
اللغويــــة ، وجيــــد الصــــعوبة يف اســــتخدام املفــــردات اجلديــــدة يف احليــــاة اليوميــــة ، ولكــــن 
تـــدرجييا هنـــاك آثـــار كبـــري عنـــدما ينتقـــل إىل الصـــف الثالـــث والرابـــع الثـــانوي ألن نـــوع 
األسئلة االمتحانات حتتاج إىل اإلجابـة املفصـلة والعديـد مـن االمتحـان الشـفوي وغـري 

.  ذلك

ا هذه الطريقة تساعد الضعفاء لفهـم األسـئلة فهمـا جيـدا وعميقـا وزيـادة وأيض
. ااملفردات وتعزيز الثقة بالنفس يف استخدام املفردات النادرة يف استخدامها
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وهذه الطريقة حيتاج إىل حفظ املفردات جديدة وكثرية ، ويسـتخدمها يف كثـري 
دة يف املــواد الدينيــة ، ألن مـن األحــوال ، ومفيــدة ألن بعــض الكلمــات اجلديــدة موجــو 

.   قايسوف تساعد على فهم املوضوع أكثر عماعندما يفهم اللغة ويتقن 
ويف بعض األحيان ، ال حيتـاج إىل قـاموس بشـكل تـدرجيي لفهـم النصـوص يف 

.   املفردات اليت قد استخدمها دائما

.إلى الصف الثاني الثانويبعد االنتقالتأثير هذه الطريقة -د 

اســـتخدام املفـــردات اجلديـــدة يف املـــواد أخـــرى ، ومعرفـــة كيفيـــة اســـتخدامها يف 
ـــة باللغـــة العربيـــة ،   ســـياق املناســـب وخمتلـــف وأكثـــر ثقـــة يف التحـــدث ،وتوســـيع احملادث

.ومساعدة يف أي زمان ومكان عند احلاجة إليها
وهـــذه الطريقـــة أيضـــا مســـاعدة يف غـــري مباشـــرة ، ويســـهل يف حفـــظ املضـــمون 

، الدينيـــةداملزيـــد مـــن املفـــردات يف املـــوابعـــد أن يفهـــم فهـــم عميـــق ، واكتســـاب املـــواد 
.  أكثر سهولة باملفردات اجلديدةمساعدة يف بناء اجلمل العربيةوأيضا 

فـي المهـارات فـي اللغـة العربيـة تحـدث نميـةأن عمليـة تبأن يشعر الطالب -هـ 
.نفسه
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ــــذه الطريقــــة ، زيــــادة محاســــة الطــــالب يف  مشــــاهدة تعلــــيم اللغــــة العربيــــة ، و و
.، وأحيانا يفهم النصوص املقروء قبل الدراسةوقراءة الكتب باللغة العربيةاألفالم

قــادرة علــى إجــراء تعلــيم اإلضــايف للمــواد األخــروي يف هنــاك بعــض الطــالبو 
. املرحلة االبتدائية ، وذلك بسبب الثقة بالنفس مع قدرة اللغة لديهم

ا باحلــذر مــن حيــث االســتماع عنــدما يشــرح املــدرس عــن ويشــعر الطالــب أيضــ
املفــردات جبانــب مضــمون املــواد املدروســة ألن الطالــب ال بــد أن يفهــم جيــدا قبــل أن 

لـــذلك يفهـــم الـــدارس فهمـــا . يســـأل املـــدرس أثنـــاء التـــدريس أو بعـــد االنتهـــار الـــدرس
. اللغــة األم واضـحا وميكــن اإلجابـة علــى األسـئلة شــفهيا باللغـة العربيــة أو خمتلطـة مــع

ولكـن يف بعـض األسـئلة ، تــرتجم املدرسـة لتسـهيل علـى الطلبــة لإلجابـة علـى األســئلة 
. املطروحة

وأيضا يتعود ويرتكز الدارس يف ناحية النحوية ألن املدرس سيسـأل عـن شـكل 
.  الكلمات ويصحح األخطاء

.الدينيةشكل تنمية مهارات اللغة من خالل المواد : المبحث الخامس 
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الباحـــث عـــن شـــأن تنميــة مهـــارات اللغـــة العربيـــة خــالل املـــواد الدينيـــة بالشـــكل اســتخلص 
:اآليت 

منهج تعليم المواد الدينية

األهداف

اللغوي

%االستماع
٤٠

المحتوى

%القراءة
٤٠

طرق 
س

التدري

%الكتابة
١٠

وسائل 
التعليمية

%الكالم
١٠

التقييم

التربوي

)٤.٥الجدول ( 



٦٥

، ال ترتكـــز يف اللغـــة اإلســـالمية بســـنجافورامدرســـة اإلرشـــاد ،املدرســـة الدينيـــة
ايـة املرحلـة دارسوأكثـر للقلـق عنـد الـ. أيضاةالعربية فقط ولكن يف مادة أكادمي يف 

ــــــدائي ( االبتدائيــــــة ــــــ) يف الســــــادس االبت ــــــزا علــــــى املــــــواد األكادمي ةحيــــــث أكثــــــر تركي
، وهــو االمتحــان اإلجبــاري جلميــع طــالب املــدارس االبتدائيــة " PSLE" واالمتحــان 

.اافور جيف سن
األول إىل بـدءا مـن الصـف: لتعلم اللغة العربية يف املرحلـة االبتدائيـةأن اكما 

فالصـــفوف األول إىل العـــريب ،النحــوتطبيقــي ، أمـــا الـــتعلم و نظـــريالســادس بـــاملنهج
مــن الرابــع إىل الســادس االبتــدائي كــان ، بينمــا كــان الــتعلم تطبيقيــاالثالــث االبتــدائي

.التعلم نظريا وتطبيقيا
ومــن هنــا ، هنــاك حتــديات لــدى الــدارس خــالل عمليــة االنتقاليــة مــن مرحلــة 

لطالـــــب يف اللغـــــة العربيـــــة ال حيقـــــق املســـــتوى حيـــــث كفـــــاءة ا،االبتدائيـــــة إىل الثانويـــــة
وألن اللغـــــة العربيـــــة وســـــيلة لدراســـــة املـــــواد التعليميـــــة يف املواضـــــيع املختلفـــــة . املطلـــــوب

والتلميــذ املــتمكن . وفهمهــا ، وبغــري اللغــة العربيــة ال ميكــن دراســة هــذه املــواد وتعلمهــا
، فالتقدم يف لغـة العربيـة من لغته العربية ال جيد صعوبة يف دراسة وفهم املواد الدراسية

. يساعد على التقدم يف غريها من املواد التعليمية يف املوضوعات األخرى
، ومـن مث الرتكيز علـى املهـارات اللغويـة مهـم جـدافـ،ملواجهـة هـذه املشـكلة و 

اسـتخدام املـواد عـن طريـق أخذت املدرسة النهج يف تعزيز اللغة العربية لدي الدارسـني 
لتمكــني الطــالب مــن ، كــدعم يف تقويــة اللغــة يــة لتنميــة مهــارات الطــالب الدينيــة العرب

.توقعحتقيق املستوى امل



٦٦

هـــذه بنـــاء علـــى شـــكل تنميـــة مهـــارات اللغـــة العربيـــة الســـابق ، يـــدل علـــى أن 
تزيـــد محاســـة ، منهـــا العربيـــةاللغـــة املهـــارات نميـــةلطـــالب لتعلـــى اافع و الـــدالطريقـــة هلـــا

العربيـــة ، والثقـــة بـــالنفس ، ومـــن الســـهل أن يفهـــم الـــدرس بعـــد أن الطلبـــة يف التعلـــيم 
الدينيـــةدربط مـــع مجيـــع املـــوايـــتقن املهـــارات اللغـــة العربيـــة ، أن يضـــع يف الـــذهن بـــأن يـــ

عـــن طـــالب الإذا فهـــم األخـــرى ألن بعـــض املفـــردات اجلديـــدة هلـــا عالقـــة بـــني املـــواد ، 
سـيؤدى إىل املزيـد مـن تنميـة املهـارات بسهولة بعـد تنمـو املهـارات العربيـةاملواد الدينية

الكلمـات اجلديـدة الـيت مل يسـمع قـط العربية ، ويؤدى إىل تسهيل يف عملية التعليم ، 
عن معىن الكلمة ، وهـذه الطريقـة سـيجعل الـدارس يعـرف  سيعطي الدافع ملعرفة املزيد

علـــم أو تالعربيـــة ليســـت اللغـــة األوىل كلمـــا اللغـــة كثـــري مـــن املفـــردات اجلديـــدة ، ومـــع
اجلديــدة وهــذه فكــر دائمــا يف معــىن الكلمــاتيحماولــة التحــدث باللغــة العربيــة ســوف 

مهـارات اللغـة احلالة حيتاج إىل حفـظ ومراجعـة املفـردات ويسـتخدمها دائمـا ، وبتنميـة
.مباشرةالعربية سيكون من األسهل لإلجابة على أسئلة االمتحان

حيتـــاج إىل احلفـــظ يف بعـــض املـــواد وهـــذه الطريقـــة مقبولـــة لـــدى الطلبـــة ألن ال
ويف بعـــض أحيـــان ال . وحيتـــاج إىل التـــدريب املســـتمر. الدينيـــة عـــن املضـــمون املدروســـة

يتطلــــب أيضـــا جهـــودا متواصــــلة مـــن الطــــالب . يكفـــى الوقـــت لتنميــــة املهـــارات كلهـــا
. أنفسهم

وهذه الطريقة أيضا قادرة على تنمية مهـارات اللغـة العربيـة خـالل املناقشـة مـع 
درس أثناء التدريس ، وباستخدام املفردات اجلديدة خالل كتابة اإلنشاء من ناحيـة امل

ــذا ، تنميــة اللغــة العربيــة يف مهــارة الكــالم والكتابــة مــن غــري  املفــردات واألســلوب ، و
مباشر ، وهذه الطريقة أيضا قادرة على تنمية فهـم الطالـب يف إجابـة األسـئلة املتعلقـة 

.باملواد املدروسة
. تحليل البيانات: المبحث السادس 
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فهي نظام عـريف مـن رمـوز وعالمـات يسـتغلها النـاس : إن تعريف مبسط للغة 
يف االتصال بعضهم البعض ويف التعبري عن أفكـارهم ، أو هـي األصـوات الـيت حيـدثها 
جهـــــاز النطـــــق اإلنســـــاين والـــــيت تـــــدركها األذن فتـــــؤدى دالالت اصـــــطالحية معينـــــة يف 

تمع  ٢.املعنيا

فمــــن التعريــــف الســــابق ، وبنــــاء علــــى عــــرض البيانــــات الســــابقة ، يســــتخلص 
ــا جمموعــة مــن املهــارات ، وتكامــل  الباحــث بــأن اللغــة أداة مــن أدوات االتصــال ، وأ

. هذه املهارات
ويقصد بتكامل مهارات اللغة أي هناك ترابطا بني مهارات اللغـة مـن اسـتماع 

نـــاك اســـتماع مبفـــرده ، وال حـــديث ، وال قـــراءة ، وال  فلـــيس ه. وحتـــدث وقـــراءة وكتابـــة
كتابة تعمل منعزلة عن الفن اآلخر للغة ، ويـتم تعليمهـا كوحـدة حـىت تتضـح وظـائف  

. كل هذه املهارات
وال نكتفــى بــربط وتكامــل مهــارات اللغــة مــع بعضــها الــبعض ، بــل ينبغــى أن 

واد األخـرى ، ولـذلك ألن يكون هناك تكامل أو ترابط بـني الربنـامج اللغـوي وبقيـة املـ
العالقة وثيقة بني اللغة وبني بقية العلوم ، وذلـك ألن اللغـة هـي الوسـيلة األساسـية يف 

٣.حتصيل مجيع العلوم

ولـــذلك كانـــت التنميـــة املهـــارات اللغـــة العربيـــة هلـــا دور كبـــري يف فهـــم النصـــوص 
. اإلسالمية ألن تلك النصوص باللغة العربية

ال يشــــعر : مــــن خــــالل هــــذه الطريقــــةدرستواجــــه املــــالتحــــديات الــــيتومــــن
وحيتاج إىل وضع عناصر اللغوية يف خطـة . املدرس العالقة بني اللغة واملواد اليت تدرس

وكمــا يواجـه املــدرس الطــالب الضـعفاء جــدا وحيتـاجون إىل التــدريبات كثــرية . التـدريس

٧: م ، ص ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة : تعليم اللغة العربية : مصطفى رسالن ، دكتور ٢
٢٦: م ، ص ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة : تعليم اللغة العربية : مصطفى رسالن ، دكتور ٣
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د التعليميــة وبإضــافة وحيتــاج املــدرس أيضــا إىل وقــت طويــل يف اســتعداد املــوا. ومســتمرة
.  بأن املهارات اللغة العربية تتطلب إىل املرجعية اإلضافية

تعلــــيم املهــــارات وقعــــت بــــالقرب مــــن فــــرتة : وأمــــا مــــن العيــــوب هــــذه الطريقــــة 
مهــارات اللغويــة يف خطــة / لــذلك املفــروض مــن املــدرس أن يضــع عناصــر . االمتحــان
.ة مهارات اللغة خالل املواد الدينيةوأيضا أداء الدورات املستمرة عن أمهي. التدريس

واحلقيقــة أهــم الشــيء عــن شــأن هــذه الطريقــة ســتكون صــعبة إذا رأى املــدرس 
.  بأن املهارات اللغة شيء غريب

تكـون أكثـر فعاليـة إذا الـتعلم فالحظ الباحث بأن تنمية مهارات اللغة العربيـة 
م املهــــارات ال ترتكــــز مبعــــىن تعلــــي. فقــــطيف الفــــرتة االمتحانــــاتاملســــتمر ولــــيس فقــــط

.  بالقرب من فرتة االمتحانات
يف بعــــض األحيــــان املــــدرس مل يبــــني ويشــــرح معــــىن الكلمــــات حــــىت ال وأيضــــا

يعـرف الــدارس معــىن الكلمـات وكيفيــة ومــىت اسـتخدامها يف ســياق املناســب ، وفضــال 
ة يف أثنـاء االمتحــان بســبب الكلمـة الــيت ال تعــرف معناهــا ، الـدارس غــري قــادر لإلجابــ

.   السؤال كلها وإن أجاب السؤال فاإلجابة خاطئة
ومن التحديات اليت واجهتها الـدارس خـالل هـذه الطريقـة ، فالحـظ الباحـث 

وال يــزال الــدارس ال يفهــم . أن الــدارس يرتكــز يف احملتــوى والتــدريبات يف نفــس الوقــت
، ) غـار حـراء(ِحـرَاء : مثـل . ومل يتعود ببعض الكلمات السهلة واليت قـد مسعهـا دائمـا

ـــن كلمـــة رََأى(ملَْ أََر  ـــَع ، َجـــاَءِىن ) ِم فعـــل (، ِصـــْف ) يـَْرِجـــعُ (، يـَعُـــْوُد ) َجـــاَء ِإَيلَّ (، َرَف
. ، وغري ذلك) حيَِسُّ (، َيْشُعُر ) يـَُقْوُمْونَ (، يَِقُفْوَن ) األمر لكلمة َوَصفَ 

لــذلك ، الــدارس حيتــاج إىل وقــت طويــل ليتــذكر بعــض املفــردات الســهلة عنــد 
كما عرفنا يف هذه احلالة بأن اهلدف النهائي مـن تعلـيم كلمـة . االتصال أثناء الدراسة

قـــد تبـــدو الكلمـــة ســـهلة . هـــو تعلـــيم الطـــالب اســـتخدامها يف مجلـــة يف احليـــاة اليوميـــة
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بالنســــبة للمـــــدرس واســـــتخدامها يف مجلـــــة أيضـــــا ولكــــن األمـــــر لـــــيس بســـــهلة بالنســـــبة 
.للدارس

ســة يف عـرض البيانـات عمـا سـبق ، شــرحت فالحـظ الباحـث عمـا فعلهـا املدر 
مل . املعلمة معاين الكلمـات اجلديـدة بعـد أن كتبهـا علـى السـبورة واحـدة بعـد األخـرى

يســتخدم الــدارس هــذه الكلمــات يف مجــل ومل يســتعملها الــدارس نفســه ، بــل اكتفــى 
. املدرسة بشرح معانيها

فتعلــــيم الكلمــــة يســــتلزم بتعلــــيم نطقهــــا ، وتعلــــيم معناهــــا ، وتعلــــيم كتابتهــــا ، 
ا ، وتعليم استخدامها يف مجلة . وتعليم قراء

وبعبــــارة أخــــرى ، أن اهلــــدف يف تعلــــيم كلمــــة ، أن يكــــون املــــتعلم قــــادرا علــــى 
ـــا وفهمهـــا واســـتعماهلا واســـتخدامها ولـــذلك ، فـــإن اســـتخدام . نطقهـــا وكتابتهـــا وقراء

.لمة يف مجلة أمر هام من جانب املدرس ، مث يقوم الدارس بتكرار هذه اجلملةالك
منهـــا أن املدرســـة : بعـــض األشـــياء بشـــكل عـــامالباحـــث ميكـــن أن يســـتنتج و 

ــــا ــــا يف اســــتخدام اللغــــة العربيــــة وهــــي تعلــــم اللغــــة مــــن غــــري النــــاطقني  . تظهــــر مهار
لطالبــه واإلبطــاء يف النطــق والحــظ الباحــث علــى أن املدرســة تراعــي املســتوى اللغــوي 

ورأى الباحـــث بـــأن املـــدرس جيـــب أن . حـــيت يعطـــى فرصـــة لفهمـــه مـــن قبـــل الدارســـني
.  يراعي مستوى لغته يف الفصل تناسب وتبعا ملستوى الطالب

وقام الباحث أيضا بعد عملية املالحظـة داخـل الفصـل باملناقشـة مـع الطلبـة ، 
: وحصل الباحث على البيانات اآلتية 

الباحـــث بالســـؤال عـــن صـــعوبة الطـــالب يف اســـتعمال أو اســـتخدام حـــىت بـــدأ 
م نــادرا يف اســتخدام هــذه  الكلمــات الســهلة ويســمعها دائمــا ، وأجــاب معظمهــم بــأ

. املفردات حىت مل يتعود بتلك الكلمات
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ــم  وكــذلك مســتوى حمادثــة اللغــة العربيــة بيــنهم ومــع املدرســني قليلــة جــدا ، أل
ة أثنـــاء عمليـــة الدراســـة يف الفصـــل فقـــط ، وأمـــا بعـــد االنتهـــاء يســـتخدمون اللغـــة العربيـــ

الدراسـة وبــالرغم يف داخــل الفصــل ال يتحــدث وال يســتخدمون الكلمــات اجلديــدة يف 
. اللغة العربية

مث سأل الباحث مرة أخرى عن املفردات واملهـارات الـيت درسـوها للتأكيـد عـن 
.منهم يفهمون ويتقنون جيدا٨٠%الفهم والذاكرة الطلبة ، فيعرض تقريبا 

ولكـن الـدارس مل جييـب فــورا عنـدما يسـأل الباحـث ، ولكــن بعـدما بـدأ بعــض 
م مل يتأكد مع متطلبات األسئلة . الطالب باالجابة يتبع اآلخرون باالجابة ، أل

وبناء على البيانات السـابقة عـن أهـداف تعلـيم املـواد الدينيـة وتطبيقهـا الـيت ال 
وى وإمنـــا تشـــمل أيضـــا علـــى اجلانـــب اللغـــوي ، فـــال شـــك أن هـــذه تنحصـــر علـــى احملتـــ

الطريقــة تســاعد الطالــب علــى فهــم النصــوص العربيــة بكثــرة االطــالع علــى النصــوص 
.والرتاكيب واملصطلحات العربية

وأيضـــــا تعويـــــد الطالـــــب إىل مهـــــارة االســـــتماع ، وذلـــــك بكثـــــرة االســـــتماع إىل 
. الكالم العريب من قبل املدرس

ية املفردات ، الطالب يعرفـون معـاين املفـردات الـيت كثـر تـداوهلا يف أما من ناح
املــواد الدينيــة واملصــطلحات الدينيــة املســتخدمة ويســتطيعون اســتخدام هــذه الكلمــات 

.واملصطلحات يف املواد األخرى
والطالب يستطيعون قراءة النصوص الدينية القدمية ويتـأثرون بأسـاليب القدميـة 

ولذلك كانت تنمية مهارات اللغة العربيـة هلـا دور . املواد الدينيةاليت تستخدم كثريا يف
.     كبري يف فهم النصوص اإلسالمية ألن تلك النصوص باللغة العربية
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الخامسالفصل 

الخاتمة

نتائج البحث -أ

ســـتخدام املـــواد الدينيـــة ااعتمـــادا علـــى مـــا مـــا ســـبق مـــن عمليـــة البحـــث حـــول 
للصـــف األول والثـــاين الثـــانوي يف مدرســـة اإلرشـــاد ، العربيـــة لتنميـــة مهـــارات الطـــالب 

: فيلخصها الباحث كما يلي 
انوي يف مدرســـة اإلرشـــاد أهـــداف تعلـــيم املـــواد الدينيـــة للصـــف األول والثـــاين الثـــ-١

اسـتخدام يف حـني أن األهـداف مـن : أهداف الرتبوي وأهداف اللغـوي : ينقسم إىل
أن حيقق كفاءة اللغة العربية يف مسـتوى : املواد الدينية العربية لتنمية مهارات الطالب 

املتوقع عندما يصـل إىل الصـف الثالـث الثـانوي ، والقـدرة علـى فهـم النصـوص الدينيـة 
واملصــطلحات املســتخدمة يف املــواد الدينيــة ، وأيضــا التهيئــة الطــالب لفهــم النصــوص 

. الدينية
لثــــانوي يف مدرســــة إن مــــن عوامــــل التعلــــيم املــــواد الدينيــــة للصــــف األول والثــــاين ا-٢

ن وإاملقـــرر لتنميـــة التالميـــذ اللغويـــة ،املـــواد الدراســـية مـــأخوذة مـــن الكتـــب: اإلرشـــاد 
املدرســة تقــرر األهــداف يف تعلــيم املــواد الدينيــة بنــاء علــى حاجــات الدارســني ، ويتبــىن 

.  ذهنهم على أن اللغة العربية هي وسيلة لفهم الكتب املنصوص باللغة العربيةيف
املــواد الدينيــة هلــا تــدريس الباحــث بــأن تنميــة مهــارات اللغــة العربيــة خــالل الحــظ-٣

آثــــار كبــــري عنــــدما ينتقــــل الــــدارس إىل املرحلــــة املقبلــــة ، ويتعــــود الــــدارس يف االســــتماع 
والقـــراءة ، وبـــالرغم قليلـــة يف الكـــالم والكتابـــة ، حـــىت يتحقـــق إىل املســـتوى املتوقـــع يف 

. رصة كبرية لتنمية مهارات لغويةعطي الطلبة ففهذه الطريقة ت. املرحلة العالية
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وعلـــــى الـــــرغم ، االهتمـــــام يف مهــــــاريت مـــــن الشـــــكل تنميـــــة مهـــــارات اللغويـــــة ، –٤
االستماع والقراءة أكثر اهتماما وأكثر تركيزا ، كما عـرض يف عـرض البيانـات السـابقة 

الـيت تتطلـب ، هذه املهارتان تسـاعدان علـى األقـل يف تنميـة مهـارتني الكتابـة والكـالم
انظــــر شــــكل تنميــــة (ولــــذلك املدرســــة ال ترتكــــز كثــــريا يف املهــــارتني . إىل وقــــت طويــــل

).    مهارات اللغة العربية خالل املواد الدينية

توصيات البحث -ب
مـــن نتـــائج البحـــث الســـابق يـــرى الباحـــث بـــأن مـــن املفـــروض أن يكـــون تنميـــة 
مهــارات اللغــة العربيــة يشــتمل علــى مجيــع املهــارات األربــع االســتماع والقــراءة والكتابــة 
والكـــالم ، ولـــيس أن يرتكـــز يف مهـــارة واحـــدة أو مهـــارتني فحســـب ، كمـــا عـــرض مـــا 

كـــز يف مهـــارتني االســـتماع والقـــراءة ســـبق يف النســـبة املئويـــة مـــن ناحيـــة اللغويـــة ، أن يرت 
أكثـر مـن مهــارتني الكتابـة والكــالم ، فعلـى مدرســي اللغـة العربيــة مسـؤولية مشــرتكة يف 

. عملية تنمية مهارات اللغوية لدى الطلبة ويف الكالم خاصة

:وأوصت الدراسة بعدة توصيات ، أمهها 
املهاريــة ومســتويات ضــرورة اشــتمال التــدريبات علــى أســئلة متنوعــة تقــيس اجلوانــب-

.املختلفة
.ضرورة وضع برنامج عالجي لتقوية مهارة اللغة العربية لدى الطلبة-
ة تبحــــث التنميــــة املهــــارات - اقرتحــــت الدراســــة بــــإجراء مزيــــد مــــن الدراســــات املشــــا

. اللغوية من خالل املواد الدينية
. هاريةأن يهتم بالتوازن يف بناء األهداف اليت تنمي املستويات امل-
.يرجى الباحث تطبيق هذه الطريقة وجعلها مصدرا لتنمية مهارات اللغة العربية-
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مقترحات البحث -ج
بعد أن يبحث الباحث هذا املوضوع ، وعرف الباحـث أن هـذا البحـث بعيـد 

: عن الكمال ، اقرتح الباحث بعدة مقرتحات كما يلي 
يـــدة حــــىت ال تتــــداخل بــــني املــــواد ضـــرورية إىل قائمــــة الكلمــــات أو املفــــردات اجلد-١

. الدينية املدروسة
ضـــرورة التعــــاون بــــني مدرســــي املــــواد الدينيـــة حبيــــث اكتســــاب الطــــالب املفــــردات -٢

حىت ال يكرر الكلمات املعينة أكثر من الالزم  مما يؤدي . واملهارات يف احلد األقصى
.  إىل حتصيل احلاصل

ة أو العلميـة ، فريجـو الباحـث القـارئني ال خيلو هـذا البحـث عـن النقـائص الكتابيـ-٣
.وجزاكم اهللا بأحسن اجلزاء. والباحثني اآلخرين إكماله يف فرصة مقبلة

ونستخلص إىل القول بأن للغة العربية أمهية ومكانة كبرية مل تتـوافر يف أي لغـة 
ــا دينــا  ــا دينــا ودنيــا ، فارتباطنــا  مــن لغــات الشــعوب األخــرى ، فلغــة العربيــة نــرتبط 

ا لغة اإلسالم الذي ارتضاه اهللا للنـاس مجيعـا ـا دنيويـا ، فينبـع . ينبع بأ وأمـا ارتباطنـا 
مـن حاجتنـا إىل التعبـري والتواصـل والتفـاهم واإلقنـاع ونقـل الـرتاث احلضـاري واكتســاب 

ا وإعادة جمدها ا الوسيلة األمة وانبعاث قو .العلوم واملعارف وأل



١الملحق 



دليل المالحظة

._________________________: املعلمة 
._________________________: الفصل
._________________________: املادة

._________________________: املوضوع 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 

________ : الزمن

********************************************************************************************

.الطريقة املستخدمة يف تدريس املادة-١

. اآلثار يف استخدام هذه الطريقة-٢

.املشكالت اللغوية اليت تواجه الدارس-٣

.قةالتحديات اليت واجهتها الدارس يف تطبيق هذه الطري-٤

.عملية التعليم والتعلم الطلبة-٥

. املهارات اللغوية/ املالحظة عن العناصر -٦



دليل المناقشة مع الطلبة

.________: عدد الطلبة
._________________________: الفصل
._________________________: املادة

._________________________: املوضوع 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 

.________: الزمن

********************************************************************************************

عملية التعليم والتعلم الطلبة
) العناصر اللغوية / التركيز في المهارات ( 



٢الملحق 

المقابلةدليل 



PEDOMAN WAWANCARA
( Guru )

Nama : Ustazah Faridah / Ustazah Muayanah

Tarikh : ____ / ____ / 2014

Masa : _________

********************************************************************************************

1- Apakah pandangan anda mengenai kemahiran Bahasa Arab pelajar
menengah satu dan dua di Madrasah al-Irsyad ?

2- Apakah pandangan anda mengenai pengembangan kemahiran Bahasa Arab
melalui subjek agama ( tafsir, hadith, tauhid, fiqh ) di peringkat menengah satu
dan dua di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah.

3- Adakah method yang digunakan bersesuaian dengan proses
mengembangkan kemahiran Bahasa Arab pelajar menengah satu dan dua ?

4- Adakah method ini mampu mengembangkan kemahiran Bahasa Arab pelajar
?

5- Bagaimanakah penerimaan pelajar dengan method yang digunakan ?

6- Apakah pelajar mampu mengaitkan kemahiran bahasa  yang diajar sesuai
dengan penggunaanya ?

7- Adakah silibus subjek agama yang digunakan bersesuaian / bertepatan
dengan tahap kemampuan pelajar dalam proses mengembangkan kemahiran
Bahasa Arab melalui subjek agama.

8- Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru melalui method ini ?

9- Penilaian yang digunakan dalam mengembangkan kemahiran Bahasa Arab
pelajar melalui subjek agama menengah satu dan dua.

10- Menurut pandangan anda, apakah kelebihan dan kekurangan method ini ?



PEDOMAN WAWANCARA
( Naib Pengetua )

Nama : Ustazah Rohan Bte Ithnin

Tarikh : ____ / ____ / 2014

Masa : _________

********************************************************************************************

1- Apakah pandangan anda mengenai kemahiran Bahasa Arab pelajar
menengah satu dan dua di Madrasah al-Irsyad ?

2- Apakah pandangan anda mengenai pengembangan kemahiran Bahasa Arab
melalui subjek agama ( tafsir, hadith, tauhid, fiqh ) di peringkat menengah satu
dan dua di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah.

3- Adakah method yang digunakan bersesuaian dengan proses
mengembangkan kemahiran Bahasa Arab pelajar menengah satu dan dua ?

4- Adakah method ini mampu mengembangkan kemahiran Bahasa Arab pelajar
?

5- Menurut pandangan anda, apakah kelebihan dan kekurangan method ini ?

7- Adakah silibus subjek agama yang digunakan bersesuaian / bertepatan
dengan tahap kemampuan pelajar dalam proses mengembangkan kemahiran
Bahasa Arab melalui subjek agama.

8- Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru melalui method ini ?



PEDOMAN WAWANCARA
( Pelajar )

Nama : ___________________________________________

Kelas : Menengah 1

Tarikh : ____ / ____ / 2014

Masa : _________

********************************************************************************************

1. Bagaimanakah kemahiran Bahasa Arab anda ?

2. Apakah pandangan anda mengenai pengembangan kemahiran Bahasa Arab
melalui subjek agama ?

3. Bagaimanakah pembelajaran subjek agama membantu mengembangkan
kemahiran Bahasa Arab pelajar.

4. Melalui cara ini, bagaimanakah anda mengetahui kosa kata dengan mantap,
menghafal dan menggunakannya dalam mengembangkan Bahasa Arab.

5. Bagaimanakah anda merasakan bahawa proses perkembangan kemahiran
Bahasa Arab berlaku dalam diri anda melalui cara ini.



PEDOMAN WAWANCARA
( Pelajar )

Nama : ___________________________________________

Kelas : Menengah 2

Tarikh : ____ / ____ / 2014

Masa : _________

********************************************************************************************

1. Apakah pandangan anda mengenai pengembangan kemahiran Bahasa Arab
melalui subjek agama ?

2. Apakah kesan cara ini ketika anda berada di menengah dua ?

3. Bagaimanakah cara ini mampu mengembangkan kemahiran Bahasa Arab
pelajar.

4. Melalui cara ini, bagaimanakah anda merasakan bahawa proses
perkembangan kemahiran Bahasa Arab berlaku dalam diri anda ?

5. Adakah cara ini memberikan motivasi pelajar untuk terus mengembangkan
kemahiran Bahasa Arab ? Mengapa ?



دليل المقابلة
)  المعلمة ( 

األستاذة معاينة بنت صفوان: االسم 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
________ : الزمن 

********************************************************************************************

مـــا رأيـــك يف مهـــارات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب املرحلـــة الثانويـــة األوىل والثانيـــة يف -١
املدرسة اإلرشاد اإلسالمية ؟

التفسـري، احلـديث، ( ملـواد الدينيـة ما رأيك يف تنمية املهارات اللغة العربية من خالل ا-٢
.يف املرحلة الثانوية األوىل والثانية يف املدرسة اإلرشاد اإلسالمية) التوحيد، الفقه

هـــل الطريقـــة املســـتخدمة مناســـبة يف تنميـــة املهـــارات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب يف -٣
املرحلة األول والثاين الثانوي ؟

ة مهارات اللغة العربية لدى الطالب ؟هل هذه الطريقة قادرة على تنمي-٤
كيف يتم قبول الطالب على الطريقة املستخدمة ؟-٥
هل ميكن للطالب أن يربط املهارات اللغوية اليت يتم تدريسها وفقا الستخدامه ؟-٦
هــل املــنهج املســتخدم مناســب مــع قــدرة الطالــب يف عمليــة تنميــة املهــارات يف اللغــة -٧

.اد الدينيةالعربية من خالل املو 
ما هي التحديات اليت تواجه املعلم من خالل هذه الطريقة ؟-٨
التقييم املستخدمة يف تنمية املهارات اللغة العربية لدى الطالب األول والثاين الثـانوي -٩

.من خالل املواد الدينية
وفقا لرأيك، ما هي مزايا وعيوب هذه الطريقة ؟-١٠



دليل المقابلة
)  المعلمة ( 

األستاذة فريدة بنت فامين: االسم 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
________ : الزمن 

********************************************************************************************

وىل والثانيـــة يف مـــا رأيـــك يف مهـــارات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب املرحلـــة الثانويـــة األ-١
املدرسة اإلرشاد اإلسالمية ؟

التفسـري، احلـديث، ( ما رأيك يف تنمية املهارات اللغة العربية من خالل املـواد الدينيـة -٢
.يف املرحلة الثانوية األوىل والثانية يف املدرسة اإلرشاد اإلسالمية) التوحيد، الفقه

رات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب يف هـــل الطريقـــة املســـتخدمة مناســـبة يف تنميـــة املهـــا-٣
املرحلة األول والثاين الثانوي ؟

هل هذه الطريقة قادرة على تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب ؟-٤
كيف يتم قبول الطالب على الطريقة املستخدمة ؟-٥
هل ميكن للطالب أن يربط املهارات اللغوية اليت يتم تدريسها وفقا الستخدامه ؟-٦
هــل املــنهج املســتخدم مناســب مــع قــدرة الطالــب يف عمليــة تنميــة املهــارات يف اللغــة -٧

.العربية من خالل املواد الدينية
ما هي التحديات اليت تواجه املعلم من خالل هذه الطريقة ؟-٨
التقييم املستخدمة يف تنمية املهارات اللغة العربية لدى الطالب األول والثاين الثـانوي -٩

.الل املواد الدينيةمن خ
وفقا لرأيك، ما هي مزايا وعيوب هذه الطريقة ؟-١٠



دليل المقابلة
)  نائبة المدير ( 

األستاذة روحانا بنت اثنني: االسم 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
________ : الزمن 

********************************************************************************************

مـــا رأيـــك يف مهـــارات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب املرحلـــة الثانويـــة األوىل والثانيـــة يف -١
املدرسة اإلرشاد اإلسالمية ؟

التفسـري، احلـديث، ( ملـواد الدينيـة ما رأيك يف تنمية املهارات اللغة العربية من خالل ا-٢
.يف املرحلة الثانوية األوىل والثانية يف املدرسة اإلرشاد اإلسالمية) التوحيد، الفقه

هـــل الطريقـــة املســـتخدمة مناســـبة يف تنميـــة املهـــارات اللغـــة العربيـــة لـــدى الطـــالب يف -٣
املرحلة األوىل والثانية الثانوية ؟

نمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب ؟هل هذه الطريقة قادرة على ت-٤
وفقا لرأيك، ما هي مزايا وعيوب هذه الطريقة ؟-٥
هــل املــنهج املســتخدم مناســب مــع قــدرة الطالــب يف عمليــة تنميــة املهــارات يف اللغــة -٦

.العربية من خالل املواد الدينية
ما هي التحديات اليت تواجه املعلم من خالل هذه الطريقة ؟-٧



دليل المقابلة 
)  الطالب ( 

__________________________ : االسم
األول الثانوي: الفصل 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
_______  : الزمن 

********************************************************************************************

العربية لديك ؟كيف مهارات اللغة -١

ما رأيك حول تنمية مهارات اللغة العربية من خالل املواد الدينية ؟-٢

كيف تعلم الطالب خالل املواد الدينية مساعدة يف تنميـة مهـارات اللغـة العربيـة لـدى -٣
.الطالب

كيــف ميكنــك أن تعــرف مــع مفــردات قويــة وحفــظ وتســتخدم يف تنميــة مهــارات اللغــة -٤
.خدام هذه الطريقةالعربية باست

كيف تشعر بأن عملية تنمية املهارات يف اللغـة العربيـة حتـدث يف نفسـك خـالل هـذه -٥
.الطريقة



دليل المقابلة 
)  الطالب ( 

__________________________ : االسم
الثاين الثانوي: الفصل 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
_______  : الزمن 

********************************************************************************************

ما رأيك حول تنمية مهارات اللغة العربية من خالل املواد الدينية ؟ -١

ما تأثري هذه الطريقة عندما كنت يف الفصل الثاين الثانوي ؟ -٢

.  على تنمية مهارات الطالب يف اللغة العربيةكيف ميكن هذه الطريقة قادرة -٣

كيف تشعر بأن عملية تنمية املهارات يف اللغـة العربيـة حتـدث يف نفسـك خـالل هـذه -٤
.  الطريقة

هل هذه الطريقة هلا الدوافع على الطالب لتنمية املهارات اللغة العربية؟ وملاذا؟ -٥



دليل المقابلة
)  والدراسات اإلسالمية للمرحلة االبتدائيةرئيس القسم اللغة العربية(

األستاذ إدهام خالد رملي: االسم 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
________ : الزمن 

********************************************************************************************

ما األهداف من تنمية مهارات اللغة العربية خالل املواد الدينية للصـف األول والثـاين -١
الثانوى ؟  

ما منهج تعليم املواد الدينية للصف األول والثاين الثانوي يف مدرسة اإلرشاد ؟ -٢
)  أهداف التعليم ، حمتويات املواد ، موضوعات الدراسية ( 

لــــيم املــــواد الدينيــــة للصــــف األول والثــــاين الثــــانوي يف مدرســــة كيــــف تطبيــــق مــــنهج تع-٣
اإلرشاد ؟ 

)كيفية التطبيق ، طرق التدريس ، أساليب التعليم ( 

كيف تدريس املواد الدينية يساعد على تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة ؟  -٤



دليل المقابلة
)  اإلسالمية للمرحلة الثانويةرئيس القسم اللغة العربية والدراسات (

األستاذ بدر الفىت رضوان: االسم 
٢٠١٤/ ___ / ___ : التاريخ 
________ : الزمن 

********************************************************************************************

ما األهداف من تنمية مهارات اللغة العربية خالل املواد الدينية للصـف األول والثـاين -١
الثانوى ؟  

ما منهج تعليم املواد الدينية للصف األول والثاين الثانوي يف مدرسة اإلرشاد ؟ -٢
)  أهداف التعليم ، حمتويات املواد ، موضوعات الدراسية ( 

كيــــف تطبيــــق مــــنهج تعلــــيم املــــواد الدينيــــة للصــــف األول والثــــاين الثــــانوي يف مدرســــة -٣
اإلرشاد ؟ 

)كيفية التطبيق ، طرق التدريس ، أساليب التعليم ( 

كيف تدريس املواد الدينية يساعد على تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلبة ؟  -٤
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جوهر ، ماليزيا:حمل الوالدة
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متزوج:احلالة االجتماعية
سنغافورة:العنوان اإلقامة

ruzirsyad@gmail.com:العنوان اإللكرتوين

المؤهالت العلمية
ماليزيا١٩٨٧- ١٩٨٢مدرسة الوطنية قرية ماليو راي ، جوهور:التعليم االبتدائي
ماليزيا١٩٨٩- ١٩٨٨مدرسة العربية فونتيان ، جوهور:التعليم الثانوي

ماليزيا١٩٩٣- ١٩٩٠مدرسة العطاس العربية ، جوهور:
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قائمة المصادر والمراجع

:المصادر
القرآن الكرمي

:المراجع العربية
كتب

، وكالة املطبوعات عبد اهللا أصول البحث العلمي ومناهجه: أمحد بدر، دكتور 
م١٩٨٢حرمي، الكويت، 

م٢٠٠٩، UIN Malang Press ،Malang، فقه اللغة العربية: أوريل حبر الدين 
، عابدين، مكتبة وهبة، عوامل تنمية اللغة العربية: توفيق حممد شاهني، دكتور 

م١٩٩٣
: ثائر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية، الدكتور 

تمع العريب للنشر البحث النوعي في التربية وعلم النفس ، مكتبة ا
م٢٠١١والتوزيع، عمان، 
، القاهرة، الدار العربية بين النظرية والتطبيقتعليم اللغة:حسن شحاتة، دكتور 

م١٩٩٦اللبنانية، -املصرية
–البحث العلمي ، مفهومه : ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق 

م١٩٩٧، دار أسامة للنشر والتوزيع، الرياض، أساليبه–أدواته 



، القاهرة، دار الفكر العربيةتدريس فنون اللغة : على أمحد مدكور، الدكتور 
م٢٠٠٢العريب، 

دروس ) : نسخة إلكرتونية( ، دكتور ، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه
الجانب ( الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها 

هـ١٤٢٩، مذكرة الدورات، العربية للجميع، )النظري 
مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل : دكتور عبد الرمحن أمحد عثمان، ال

هـ١٤١٥/م١٩٩٥، اخلرطوم، جامعة أفريقيا العاملية، الجامعية
م١٩٤٨، عمان، مطابع األوقاف، التدريس الفعال: عزت جردات وآخرون 

أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية : فتحي يونس، حممود الناقة، علي مدكور 
م١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر، ، القاهرة، الدينية

، الرياض، مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربية: حممد بن إبراهيم اخلطيب 
م ٢٠٠٣

، دار الفالح للنشر أساليب التدريس اللغة العربية: حممد علي اخلويل، الدكتور 
م٢٠٠٠والتوزيع، األردن، 

، العربية والتربية الدينيةتعليم اللغة : حممود رشدي خاطر، مصطفى رسالن 
٢٣٧م ، ص٢٠٠٠القاهرة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، تعليم اللغة العربية: مصطفى رسالن ، دكتور 
هـ١٤٢٦/م٢٠٠٥القاهرة ، 

، دار املسرية للنشر والتوزيع أساسيات البحث العلمي: منذر الضامن ، الدكتور 
هـ  ١٤٢٧/م٢٠٠٧، عمان ، والطباعة 



بحوث 
تطــوير المـــواد الدراســية علـــى أســـاس : م ٢٠١١/ ٢٠١٠أنــا أخيــت يف العـــام -

المــدخل البنــائي لتعلــيم اللغــة العربيــة فــي ضــوء المــنهج الدراســي علــى مســتوى 
بـالتطبيق علـى طلبـة الصـف األول يف مدرسـة دار القـرآن املتوسـطة ( الوحدة التربويـة

) بسنجاساري ماالنج جاوى الشرقية 

تنمية مهارة الكالم باسـتخدام أفـالم الفيـديو: م ٢٠١١إحسان الفؤاد يف العـام -
الثانويــة اإلســالمية للخــريات دولــو بســيجي " مدينــة العلــم " بــالتطبيق علــى مدرســة ( 

)سطى سوالويسي الو 

:المراجع من موقع اإلنترنيت

العربية
http://www.ta5atub.com/t6501-topic

األجنبية  
http://www.muis.gov.sg/cms/services/Madrasahs.aspx?id=206
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