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  )٢-١(سورة يوسف:
  

َمْن تـََعلََّم TًTَ ِمَن اْلِعْلِم ِليُـْعَلَم النَّاُس، ُأْعِطَي ثـََواَب َسْبِعْنيَ 
ًقا يـْ   ِصدِّ

  (رواه أبو منصور)



 

  إهداء
  

  أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

  احملبوبة نور أيدا مشيطة و أيب احملبوب حمّمد أغوس حنيفأمي 
  هماو أخي حمّمد نوفل ش

  عسى هللا أن يرمحهم و حيفظهم يف صحة وعافية و سالمة الدين و الدنيا و اآلخرة

  و أستاذايت يمجيع أساتيذ
الذين علموين أكثر العلوم عسى هللا أن ينفعين بعلومهم و جعلهم هللا من العابدين 

  اآلمنني الساملني يف الدين و الدنيا و اآلخرة



  
  كلمة الشكر و التقدير

  لرمحن الرحيمبسم هللا ا

احلمد Y اّلذي هدا! بكتابه العزيز احلكيم إىل القصطاس القومي والصراط 

املستقيم وأنقد! بنبيه الكرمي. والصالة والسالم على الّنور املبني نبينا حمّمد و على أله 

  وصحبه قدوة املقتدين. وصفوة املهتدين و[بعيهم \حسان إىل يوم الّدين.

ذين يدفعونين و يشجعوين يف كتابة و التقدير العظيم جلميع ال أقّدم الشكر اخلالص

ية اإلسالماللغة العربّية يف معهد الدراسات طريقة تعليم "هذه الرسالة حتت املوضوع: 
  :. و تسر الباحثة أن تقّدم أمجل الشكر و التقدير إىلتشار!مت سوكسا سونكال �يالند"

مدير جامعة موال! ، جو املاجسترياحلاج موجيا رهر الدكتور األستاذ فضيلة  .١

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

رتبية و علوم الة األستاذ الدكتور نور علي املاجستري، عميد كلية فضيل .٢

 .التعليم

رئيسة قسم تعليم اللغة  مملوءة احلسنة املاجستري،الدكتورة األستاذة  فضيلة  .٣

 العربية.

شهداء املاجستري، كمشرف هذا البحث فضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .٤

 .اجلامعي الذي أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي

 فضيلة األستاذ الدكتور سالمت دارين كرئيس جلنة املناقشة هلذا البحث. .٥

 ففضيلة األستاذة الدكتورة ساللة كممتحنة هذالبحث. .٦



العربية كلية العلوم الرتبية و مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغة  .٧

 التعليم

 والدي احملرتمني، أخي، الذين يشجعوين يف كتابة هذا البحث. .٨

فضيلة األستاذة فريدة كارينق كمدّرسة اللغة العربية يف معهد الدراسات  .٩

 اإلسالمية ثشار�مت سوكسا سونكال [يالند.

 مة فطرين.أخوايت احملبو�ت ثرّ� فاطن هجرية و دية دين أمينة و حك .١٠

 .٢٠١١أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .١١

 بنات معهد دار احلكمة اإلسالمي. .١٢

و جزاء هلم على مساعدة و دعائهم عسى هللا أن جيزيهم أحسن اجلزاء و 

  يزيدهم الفضل، آمني � رب العاملني.

  ٢٠١٥يونيو ١٥ماالنق،   

  الباحثة  

  

  إنتان نيلي أكملية  

  ١١١٥٠٠١٨ 



 ز
 

  الدينيةوزارة الشؤون 
ال3 مالك إب النقجامعة مو   راهيم اإلسالمية احلكومية مبا

  الرتبية والتعليمكلية علوم 

  قسم تعليم اللغة العربية
  عميد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير 

  
قد استلمت جامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق البحث   

  اجلامعي الذي ألفته الطالبة:

  إنتان نيلي أكملية:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:  رقم القيد

    طريقة تعليم اللغة العربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت :  املوضوع

  .سوكسا سونكال [يالند

  

كلية جا! يف قسم تعليم اللغة العربية  المتام دراستها وللحصول على درجة سر 

للسنة  ماالنقراهيم اإلسالمية احلكومية علوم الرتبية و التعليم جبامعة موال! مالك إب

 .٢٠١٤/٢٠١٥الدراسية 

  

  

  ٢٠١٥يونيو  ١٥تقريرا مباالنق، 

  عميد كلية علوم الرتبية و التعليم

  

  

  املاجستري دكتور نور عليال

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:



 ح
 

  وزارة الشؤون الدينية
ال3 مالك إب النقجامعة مو   راهيم اإلسالمية احلكومية مبا

  الرتبية والتعليمكلية علوم 

  قسم تعليم اللغة العربية
  رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 

قد استلمت جامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق البحث   

  اجلامعي الذي ألفته الطالبة:

  إنتان نيلي أكملية:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:  رقم القيد

اللغة العربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت طريقة تعليم  :  املوضوع

  سوكسا سونكال [يالند

المتام دراستها وللحصول على درجة سرجا! يف قسم تعليم اللغة العربية كلية   

علوم الرتبية و التعليم جبامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للسنة 

  .٢٠١٤/٢٠١٥الدراسية 

  

  

  

  ٢٠١٥يونيو  ١٧مباالنق، تقريرا 

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  املاجستري دكتورة مملوءة احلسنةال

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف:



 ط
 

  
  وزارة الشؤون الدينية
ال3 مالك إب النقجامعة مو   راهيم اإلسالمية احلكومية مبا

  الرتبية والتعليمكلية علوم 

  قسم تعليم اللغة العربية
  

  املشرفتقرير 
  إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:

  إنتان نيلي أكملية:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:  رقم القيد

طريقة تعليم اللغة العربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت  :  املوضوع

  سوكسا سونكال [يالند

  

التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  قد نظر! وأدخلنا فيه بعض

) S-1لوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجا! (املط

  .٢٠١٥- ٢٠١٤لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 

  

  

  

  ٢٠١٥ يونيو ١٧ماالنج, 

  املشرف

  
 

  الدكتوراحلاج شهداء املاجستري

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ 



 ي
 

  وزارة الشؤون الدينية
ال3 مالك إب النقجامعة مو   راهيم اإلسالمية احلكومية مبا

  يمعلوم الرتبية والتعلكلية 

  قسم تعليم اللغة العربية
  اقرار الباحثة

  أن املوقع أد!ه وبيا!يت كاآليت :  

  إنتان نيلي أكملية:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:  رقم القيد

 : ماالنق      العنوان

أقرر �ن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجا! يف     

بية والتعليم جبامعة موال! مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرت 

طريقة تعليم اللغة العربّية يف معهد : اإلسالمية احلكومية ماالنق حتت العنوان

  .الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال [يالند

حضرته وكتبته بنفسي وما زور�امن إبداع غريي أو �ليف اآلخر. وإذا ادعى  

ليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأ! أحتمل املسؤولية على أحد استقباال أنه من �

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية 

  جبامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

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

  

    ٢٠١٥يونيو  ١٥ماالنق،

  توقيع صاحبة اإلقرار

  

  إنتان نيلي أكملية                                             

       ١١١٥٠٠١٨  



 ك
 

  قسم تعليم اللغة العربية
  كلية علوم الرتبية و التعليم

النق ال3 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما   جامعة مو

  حجة استشارة املشرف

  يلي أكمليةإنتان ن:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:  رقم القيد

    طريقة تعليم اللغة العربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت :  املوضوع

  سوكسا سونكال [يالند

  املشرف         : الدكتوراحلاج شهداء املاجستري
 

  التوقيع  الوصف  التاريخ  الرقم

    الفصل األول  ٢٠١٥إبريل  ٣٠  ١

    للفصل األولموافقة   ٢٠١٥مايو ١٣   ٢

    الفصل الثاين و الثالث  ٢٠١٥مايو  ٢٩  ٣

    موافقة للفصل الثاين و الثالث  ٢٠١٥مايو  ٣٠  ٤

    الفصل الرابع و اخلامس  ٢٠١٥يونيو  ٨  ٥

    الفصل اخلامس  ٢٠١٥يونيو  ٩  ٦

    الفصل األول إىل الفصل اخلامس  ٢٠١٥يونيو  ١٥  ٧

    فصل اخلامسموافقة للفصل األول إىل ال  ٢٠١٥يونيو  ١٧  ٨

  عميد كلية علوم الرتبية و التعليممبعرفة   

  

  

  دكتور نور علي املاجسيتال

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:    



 ل
 

  قسم تعليم اللغة العربية                       
  والتعليمكلية علوم الّرتبية        

النج ال3 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبا   جامعة مو
  

  جلنة املناقشة بنحاح البحث اجلامعي ر تقري
  :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

  إنتان نيلي أكملية:     االسم

  ١١١٥٠٠١٨:     رقم القيد

عهد الدراسات اإلسالمية طريقة تعليم اللغة العربّية يف م:   البحث عنوان

  .سوكسا سونكال [يالندتشار�مت 

قها درجة سرجا! يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم وقررت اللجنة بنجاحها واستح

  الرتبية والتعليم جامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠حتريرا مباالنج، 

  جلنة املناقشة:

 (..................................)      الدكتورة احلاجة ساللة .١

 (..................................)    الدكتور احلاج سالمت دارين .٢

  (..................................)            الدكتور احلاج شهداء .٣
 

 

  
  
  
  

  التعليمعميد كلية علوم الّرتبية و 

  

  

   الدكتور احلاج نور علي املاجستري  

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف: 



 م
 

  مستخلص البحث
ريقة تعليم اللغة العربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية ط .٢٠١٥أكمالية، إنتان نيلي. 

البحث اجلامعي، كلية علوم الرتبية و التعليم، بقسم  .تشار�مت سوكسا سونكال [يالند

 تعليم اللغة العربية، جامعة موال! مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. املشرف:

  الدكتوراحلاج شهداء املاجستري.
 

 ، تعليم اللغة العربية طريقة: املفتاحية الكلمات

يف كّل التعليم أهداف. فاألهداف يعني كيفية و عملية التعليم. و حتقيق  

األهداف حبسب كثري من العوامل. إحدى العامل املهّم يعين الطريقة. الطريقة هي 

هي تعطي اخلطوات اليت خيتارها املعّلم لنيل أهداف التعليم. تكون الطريقة عامل مهّم، و 

طريقة تعليم اللغة العربّية، ومرم األثر الكثري يف التعليم. لذلك أخذت الباحثة موضوع عن 

   .معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال [يالندهلذا البحث هو 

يف معهد ) ملعرفة أهداف تعليم اللغة العربية ١ومن أهداف البحث هو: 

) ملعرفة خطوات تعليم اللغة ٢.وكسا سونكال [يالندالدراسات اإلسالمية تشار�مت س

ملعرفة أنواع  )٣يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال [يالند. العربية 

  .تشار�مت سوكسا سونكال [يالند طريقة تعليم يف معهد الدراسات اإلسالمية
الكيفية هي الدراسة  يستخدم هذا البحث املدخل الكيفي �ملنهج الوصفي. 

 .منهجية البحث اليت حتصل على املعلومات الوصفية بشكل كلمات مكتوبة أوشفهية

 وأما أدوات مجع البيا!ت املستخدمة هي املالحظة، املقابلة، الو¤ئقية.

ل التعمق يف فسح ا¥ال أمام الطالب من أج)أهداف تعليم اللغة العربية هي ١

إنشاء جيل من ، للغة العربية يف االتصال فّعاالقدرة استعمال ا، علوم اللغة العربية

مساعدة ، الطالب هلم إمكانيات قوية يف استعمال اللغة العربية يف خمتلف ا¥االت

�هيل الطالب ملواصلة ، لكرمي والعلوم الشرعية بشكل جيدالطالب على فهم القرآن ا

) ومن خطوات تعليم اللغة العربية يف معهد الدراسات ٢الدراسة يف اجلامعات العربية .

لقاءات بدروس متنوعة ومنهج خمتلف. بدأ  ٨اإلسالمية تشار�مت سوكسا هي تتكون من 



 ن
 

التعليم بتقدمي املوضوع و مراجعة عن الدرس املاضي. ّمث حبث املوضوع بطريقة خمتلفة يف  

. ختتم املعّلمة \عطاء الوضائف إىل كّل املهارة. ميكن �ألنشطة ا¥موعة أو اإلفرادية

أّن تعليم اللغة العربية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشهار�مت سوكسا )٣التالميذ. 

سونكال [يالند هي �خذ بعض املالمح املختارة من الطرائق املختلفة يعين الطريقة 

طريقة القراءة والطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة السمعية والشفهية وال

املعرفية. فتسمى هذه الطريقة �لطريقة االنتقائية، �لبيا!ت التالية بعدد املالمح فكما 

، ١٠ % السمعية الشفهية :، و ٤٥ %املباشرة : ، و ٥ %القواعد و الرتمجة :  يلي: 

  .٢٥ %: املعرفية، و ١٥ % : القراءةو 
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ABSTRACT 

  

Akmalia. Intan Naily. 2015. Teaching Methods of Arabic Subject at chariyatham 

Suksa Foundation School Songkhla South Thailand. Thesis, Faculty of Education 

and Teaching Science, Arabic Education Department, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Syuhadak.M.A. 

 

Keywords: Methods, the Arabic Subject. 

There are always purpose in every learning process. Sometimes these purpose 

can be reached, but sometimes is not. Purpose accomplishment is depend on many 

factors. One of the very important factor is method. Method is a procedure or way that 

selected by the teacher to reach the learning purposes. Method becomes a very important 

thing that gives  a big influence to the learning process.  Because of these reasons, this 

research takes a topic about learning method, especially  at Arabic subject. And the object 

of this research is Chariyatham Suksa Foundation School Songkla Thailand.  

The purposes of this research are, 1) to know  what is the purpose of learning 

process at Arabic Subject of chariyatham Suksa Foundation School Songkhla South 

Thailand. 2) to know how are the steps of learning process in Arabic subject at 

Chariyatham Suksa Foundation School Songkhla South Thailand.3) to determine 

what kind of learning method that used in Arabic Subject at Chariyatham Suksa 

Foundation School Songkhla South Thailand. 

This research uses descriptive qualitative approach, which data are collected in 

the form of words at describing the circumstances or events that occurred in the field of 

research systematically based on the category and uses understandable words. This 

research uses three data collection techniques. They are observation, interviews, and 

documentation. 

From this research, there are some results. They are : 1) the purposes of Arabic 

learning at Chariyatham Suksa Foundation School are; a) the studets have wide field 

because of deep comprehensive comprehension of Arabic language, b)  Students are able 

to use Arabic language for effective communication, c) To prepare the generation who 

have though capability of using Arabic language at different field, d)to help students to 

understand the holy Quran and Islamic knowledges, e) To facilitate the students to 

continue their study into Arabic Universities.2) The steps of learning process at the 

Chariyatham Suksa Foundation School Songkhla South Thailand are; Learning 

process starts with theme present, then activities done with several different 

strategies each meeting, it can be group activities or individual activities, and the 

teacher always close the meeting with giving tasks to students.3) The method that 

used in this school for Arabic Subject is called electic method, which is consist of 

many kinds of methods. They are grammatical method 5%, direct method 45%, 

Audio lingual method 10%, reading method 15%, and cognitive method 25%.   
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ABSTRAK 

Akmalia, Intan Naily. 2015. Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Chariyatham 

Suksa Foundation School Songkhla Thailand. Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri (UIN)  Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing :Dr. H. Syuhadak.M.A 

 

Kata kunci: Metode, Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam setiap pembelajaran mempunyai tujuan. Dan untuk mencapai 

tujuan tersebut tergantung kepada beberapa faktor. Salah satu faktor penting yaitu 

metode. Metode yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menjadi faktor penting, memberikan banyak dampak dalam pendidikan. Jadi saya 

mengambil peneliti tentang metode pembelajaran bahasa Arab, dan objek 

penelitian ini adalah Chariyatham Suksa Foundation School Songkhla Thailand. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui tujuan 

pembelajaran bahas arab di Chariyatham Suksa Foundation School Songkhla 

Thailand.  2) untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab 

Chariyatham Suksa Foundation School Songkhla Thailand. 3) untuk mngetahui 

jenis-jenis metode pembelajaran di Chariyatham Suksa Foundation School 

Songkhla Thailand. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data 

yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan keadaan atau 

peristiwa yang terjadi di bidang penelitian secara sistematis berdasarkan Kategori 

dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Penelitian ini menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari penelitian ini, memperoleh beberapa hasil. diantaranya: 1) Tujuan 

pembelajaran bahasa Arab adalah memajukan kemampuan bahasa Arab siswa 

secara mendalam, mampu menggunakan komunikasi bahasa Arab dengan efektif, 

menciptakan generasi siswa yang berpotensi kuat dalam penggunaan bahasa Arab 

di berbagai bidang, membantu siswa memahami Al-Qur'an dan Ilmu Keislaman 

dengan baik, untuk melanjutkan studi mereka di beberapa universitas Arab. 2) 

Dari langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab di Chariyatham Suksa 

Foundation School Songkhla Thailand.  soksa terdiri dari 8 pertemuan dalam 

berbagai kelas dan pendekatan yang berbeda. Memulai pelajaran dengan  

memberikan dan meninjau pelajaran terakhir. Dan kemudian mendiskusikan topik 

dengan metode yang berbeda di setiap keterampilan. Dapat dengan kegiatan 

kelompok atau individu. dan guru selalu menutup pertemuan dengan memberikan 

tugas kepada murid. 3) Pembelajaran bahasa Arab di Chariyatham Suksa 

Foundation School Songkhla Thailand. mengambil beberapa bagian yang dipilih 

dari berbagai metode yaitu metode qowaid-tarjamah, metode langsung, metode 

audio dan lingual, metode membaca dan metode kognitif. Metode ini disebut 

dengan metode electic, dengan keterangan prosentase sebagai berikut: metode 

qowaid-tarjamah 5%, metode langsung 45%, metode Audio lingual 10%, metode 

membaca 15%, dan metode kognitif 25%. 
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 حمتو!ت البحث
  

  ا  ..................................................  صحيفة املوضوع اخلارجية

  ب  ..................................................صحيفة املوضوع الداخلية

  ج  .................................................................  استهالل

 د ..................................................................  إهداء

  ه  .....................................................  كلمة الشكـر والتقدير

  ز  ........................................  يد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير عم

  ح  .........................................   تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  ط  ............................................................   تقرير املشرف

  ي  .............................................................  إقرار الباحثة

 ك  ....................................................  حجة استشارة املشرف

  ل  ............................  جلنة املناقشة بنحاح البحث اجلامعيتقرير 

  م  ........................................................  مستخلص البحث

    س  ..........................................  مستخلص البحث �للغة اإلجنليزية

  ع  ............................................  العربية مستخلص البحث �للغة

  ف  ..........................................................  بحثحمتو�ت ال

الّول : اإلطار العام فصلال    ١  .............................................   ا

  ١  ...................................................  ...مقدمة  .أ

  ٤  ................................................  أسئلة البحث  .ب

  ٤  .............................................  أهداف البحث   .ج

 ٥  ................................................  أمهية البحث  .د

 ٧  ..............................................  حدود البحث   .ه

 ٨  ..........................................  حتديد املصطلحات   .و
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  ٩  ...........................................  الدراسات السابقة   .ز

 

  ١٢  ...........................................   الثاىن : اإلطار النظـري فصلال

  ١٢  ....................................  املبحث األول: طريقة التعليم  -أ

  ١٢  .........................................  مفهوم طريقة التعليم -١

    ١٤  ...........................................  التعليمأنواع طريقة  -٢

طريقــــة   .......................................................  -أ

  ١٤  .......................................  القواعد والرتمجة 

نشـــاة   ................................................ -١

  ١٤  .................................  طريقة القواعد والرتمجة

٢- ................................................  

  ١٥  .......................  طريقة القواعد والرتمجة خصائص 

٣- ................................................  

  ١٥  ..............  خطوات التعليم يف الطريقة القواعد والرتمجة 

املــــزا�   ................................................ -٤

  ١٦  ...................  والعيوب من طريقة القواعد و الرتمجة 

  ١٧  ...................................  طريقة املباشرة  -ب

نشـــاة   ................................................ -١

  ١٧  ........................................  طريقة املباشرة

٢- ................................................  

  ١٩  ...............................  قة املباشرةطريخصائص 

٣- ................................................  

  ٢٠  .............................  خطوات التعليم يف املباشرة
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املــــزا�   ................................................ -٤

  ٢١  .............................  والعيوب من طريقة املباشرة

 ٢٣  .........................................  طريقة القراءة - ج

نشـــاة   ................................................ -١

  ٢٣  ........................................  طريقة املباشرة

٢- ................................................  

  ٢٤  ................................  طريقة القراءةخصائص 

٣- ................................................  

  ٢٥  ..............................  خطوات التعليم يف القراءة

املــــزا�   ................................................ -٤

  ٢٥  ..............................  والعيوب من طريقة القراءة

  ٢٦  ............................  طريقة السمعية الشفهية  -د

نشـــاة   ................................................ -١

  ٢٦  ................................  السمعية الشفهيةطريقة 

٢- ................................................  

  ٢٨  .......................طريقة السمعية الشفهيةخصائص 

٣- ................................................  

  ٣٠  ....................  خطوات التعليم يف السمعية الشفهية

املــــزا�   ................................................ -٤

  ٣٠  ....................  والعيوب من طريقة السمعية الشفهية

  ٣٢  .....................................   عرفيةطريقة امل -ه

نشـــاة   ................................................ -١

  ٣٢  .........................................  عرفيةملاطريقة 
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٢- ................................................  

  ٣٣  ......................................عرفيةملاخصائص 

تقـــومي   ................................................ -٣

  ٣٦  ..............................................  الطريقة

  ٤٠  .................................  طريقة اإلنتيقائية  -و  

  ٤٠  ................................  إلنتيقائيةنشاة طريقة ا 

  ٤٣  ................................  املبحث الثّاين:تعليم الّلغة العربية  -ب

  ٤٣  ................................  تعريف تعليم اللغة العربية   -١

  ٤٦  .....................  تعليم اللغة العربية  األهداف واألمهية  -٢

  ٤٩  .....................................  تعليم العناصر الّلغة -أ

 ٤٩  ........................................  األصوات  .١

  ٥٠  ........................................  تفردات امل .٢

  ٥٢  ................................  الرتاكيب النحوية   .٣

   ٥٣  .................................  تعليم املهارات الّلغوية - ب

 ٥٣  ...................................  مهارة االستماع .١

 ٥٦  .....................................  ارة الكالمهم .٢

 ٥٩  ......................................  القراءةهارة م .٣

  ٦٤  .....................................  الكتابةهارة م .٤

  ٦٧  ........................................   : منهجية البجثالثا لث  الفصل

 ٦٧  .............................   البحث و أسلوبهمدخل  .١

 ٦٩  .......................................  حضور الباحثة .٢

 ٧٠ ........................................ أدوات البحث .٣

 ٧٢  .................................  حتليل مضمون الو¤ئق .٤
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 ٧٣  ................................  أسلوب حتليل البيا!ت .٥

  ٧٦  ....................  الفصل الرابع: عرض البيا3ت وحتليلها ومناقشتها

  ٧٦  ...........  ت االسالمية تشار�مت سوكساحملة عن معهد الدراسا. ١

  ٨١  ....  الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا املعهدتعليم  اللغة العربية يف  اهداف  .٢

  ٨٣  ............الدراسات اإلسالمية املعهدخطوات تعليم اللغة العربية يف  .٣
  ٩١  ..  الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا املعهدأنواع طريقة تعليم اللغة العربية يف  .٤

القرتاحات الفصل   ١١٠  ...........................اخلامس : ملخص البحث وا
 ١١٠  ......................................................  .ملخص البحث١

 ١١١  ..........................................................  .االقرتاحات٢

  ١١٢  ...........................................................  قائمة املراجع
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  الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة  - أ

 ،اللغــة هــي نظــام مــن الرمــوز الصــوتية يــتّم بواســطتها التعــارف بــني أفــراد ا�تمـــع   

ختضـــع هـــذه األصـــوات للوصـــف مـــن حيـــث الصـــفات والظـــواهر الصـــوتية املصـــاحبة هلـــاذا 

وهــي  ٢ضــهم.اللغــة العربيــة هــي الكلمــات الــيت يعــرب @ــا العــرب عــن أغرا ١الظــواهر النطقيــة.

ولذلك تعليم اللغـة العربيـة هـو حاجـة جلميـع  ،لغة القرآن و إحدى وسائل االتصال الدويل

  الناس و ألمة املسلمني خاصا.

التعليم هو شيء مهم يف حياة اإلنسان. بتطور الزمـان فسـيتطور نوعيـة التعلـيم. و 

رجيني لـه سـعة `تّم املدرسة على نوعية التعليم فيها. و الغرض منه، لطباعة األجيـال و اخلـ

بوجـــود هـــذا اخلـــالف   العلـــم و املعرفـــة. يف كـــل املدرســـة، خيتلـــف طـــرق تـــدريس املـــدرس،

يســبب علــى ختــالف عمليــة التعلــيم و تعّلمــه. طريقــة تــدريس املــدّرس يتحّقــق علــى جنــاح 

                                                           

  ٥م)  ص ١٩٨٧. (مكتبة املنار،١خليل أمحد عمارة، حتليل اللغوي، ط ١ 

  ٧م) ص ٢٠٠٥. (بريوت: دار الفكر:٣الشيخ املصطفى الغلياين . جامع الدروس العربية.ط ٢ 
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املدّرس يف عملية التعليمية. العوامـل األساسـي لوجـود عمليـة التعلـيم و الـتعّلم  هـي وجـود 

  لتالميذ.املدّرس و ا

بدأ تعليم اللغة العربية من املعاهد وا�الس الدينية وأهداف تعليمها قدرة املسلم علـى  

وكــذالك اســتطاعة  املســلم يف التصــال  قــراءة القــرآن واملصــادر الدينيــة األخــرى وفهمهــا،

  العاملية.

ولنيل تلك األهداف تدرس فيها مّدة اللغة العربية يف املدارس  واملعاهد الإلسالمية.  

واللغــة العربيــة لــديها العناصــر و املهــارات. فــال بــّد لكــل املدرســة أن تــدرس تلــك العناصــر 

ـــة. وكـــذالك املهـــارات يعـــين مهـــارة اإلســـتماع يعـــين  األصـــوات واملفـــردات  والقواعـــد والدالل

  املهارة القراءة و مهارة الكتابة. ومهارة الكالم و 

ال بّد لتدريس ان يتضمن على كل العناصر و املهارات  حلصـول علـى األهـداف    

تعلــيم اللغــة العربيــة. ولكــي يســتطيع التالميــذ أن حيــوزو كفــاءة جيــدة يف مجيــع الناحيــة يف 

ث @ـا سـليمة اللغة العربية. وهو  أيضا وسيلة للحفاظ على اللغة العربية الفصـحى والتحـدّ 

   فصيحة بشكل جيد. 

هـــي أحـــدى  ،الدراســـات اإلســـالمية تشـــار�مت سوكســـا ســـونكال �يالنـــد معهـــدو     

املدرســـة مـــن املـــدارس اإلســـالمية يف بـــالد تيالنـــد. تقـــع هـــذه املدرســـة يف منطقـــة ســـونكال 



٣ 

 

هلـذه املدرسـة جنوب �يالند.هلذه املدرسة فصول من مرحلـة الروضـة حـّىت مرحلـة الثانويـة. 

مـــزا�ت كثـــرية و مـــن �حيـــات متنوعـــات. هـــذه املدرســـة مشـــهورة يف تيالنـــد أل�ـــا مدرســـة 

 Arabic(إسالمية منوذجية. ولديها الرب�مج املكثف لتعليم اللغـة الإلجنليزيـة و اللغـة العربيـة 

and English Intensive Progam.(  

لــت اســتخدام اللغــة العربيــة ع  خــرى، يف هــذه املدرســة `ــتماألختتلــف ¥ملــدارس     

أكثـــر. كمـــا قـــد كتـــب يف رؤيـــة هـــذه هـــي املدرســـة الـــيت تتفـــوق يف جمـــاالت اللغـــة، والفقـــه، 

والتفسري، واحلديث، و التصوف و غري هـا. واللغـة العربيـة تسـتحدم يف مجيـع املـّدة الدينيـة 

 عهــدوامل مثــل الفقــه، والتفســري، واحلــديث، و التصــوف و العقيــدة و املصــطالح احلــديث.

مــن أحــدى املــدارس الــيت تتخــرج  الدراســات اإلســالمية تشــار�مت سوكســا ســونكال �يالنــد

املتخــرجيني اجليــدين يف اللغــة العربيــة. ومــن أســبا@ا هــي تســتخدم هنــاك الطريقــة اجليــدة يف 

  تعليم اللغة العربية.

أن يعمــل دراسـة وصـفية ملعرفــة طريقـة تعلـيم مــّدة بنـاء علـى ذلــك، اختـذت الباحثـة    

 تعّلم يف معهد الدراسات اإلسـالمية تشـار�مت سوكسـا سـونكال �يالنـد اللغة العربية الذي 

، ليخــرب علــى مجيــع املعلمــني هلــذا مــّدة اللغــة العربيــة جلميــع املؤسســة الرتبيــة الــيت يعلــم فيهــا 

معهـــد طريقـــة تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف  رادت الباحثـــة أن تبحـــث وتطـــالع عـــنتلـــك املـــدة، أ

  الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال �يالند.



٤ 

 

 أسئلة البحث  -ب

بناء على خلفية البحث السابقة فتجـدر اإلشـارة إىل أن مشـكلة هـذا البحـث 

  هي:

الدراســـات اإلســـالمية تشـــار�مت سوكســـا  املعهـــدتعلـــيم  اللغـــة العربيـــة يف  مـــا اهـــداف   .١

  ؟ �يالندسونكال 

الدراســـات اإلســـالمية تشـــار�مت سوكســـا  املعهـــدكيـــف خطـــوات تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف   .٢

  ؟ سونكال �يالند

الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسـا  املعهدما هي أنواع طريقة تعليم اللغة العربية يف   ٣

  ؟ سونكال �يالند

  أهداف البحث -ج

  البحث السابقة، أن أهداف هذا البحث هي: سئلةمناسبة ¥أل

الدراســـات اإلســـالمية تشـــار�مت  املعهـــدتعلـــيم  اللغـــة العربيـــة يف  اهـــداف ملعرفـــة    .١

  سوكسا سونكال �يالند.

الدراســات اإلســالمية تشــار�مت  املعهــدملعرفــة أنــواع طريقــة تعلــيم  اللغــة العربيــة يف    .٢

  سوكسا سونكال �يالند.



٥ 

 

الدراســات اإلســالمية تشــار�مت سوكســا  مبعهــدوات تعلــيم اللغــة العربيــة ملعرفــة خطــ. ٣

  سونكال �يالند.  

  أمهية البحث -د

 .أمهية هذا البحث إىل أمهية نظرية و أمهية تطبيقية تنقسم

  من الناحية النظرية هذا البحث: 

  ز�دة خزائن العلوم يف طريقة تعليم اللغة العربية      .١

الدراســات  مبعهــد تطــور طريقــة تعلــيم اللغــة العربيــة الــذي جــرىملعرفــة      .٢

  اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال �يالند.

  قية يهم هذا البحث على:يومن الناحية التطب

 للباحثة     .١

أداء الوظيفة النهائية مبدة منهج البحث ، يكون هذا البحث وسـيلة مـن البحـوث   

التفكري النقدي، ويف منهجية التعليم، ولرتقية املعرفة وفهمهـا مـع لتطوير املعرفة يف مهارات 

  تنمية العلوم

  وكفائة فكرة واسعة أو تدريب كفائة يف حتليل املشكالت الرتبوية. 



٦ 

 

  الدراسات اإلسالمية تشار�مت سوكسا سونكال �يالند. معهد   .٢

 ســونكال �يالنــدالدراســات اإلســالمية تشــار�مت سوكســا  عهــديفيــد هــذا البحــث مل  

العلم اجلديد و إعطاع املثال يف طريقة تعليم اللغة العربية  إىل املؤسسة الرتبوية  يعين إعطاء

اإلســــالمية  األخــــرى الــــىت عّلمــــت فيهــــا اللغــــة العربيــــة  يف بــــالد �يالنــــد و خارجــــه حــــىت 

 تستطيع املؤسسة أن تستفيد كثرية من معرفة هذه  الطريقة.

  لعربيةملعلم اللغة ا     .٣

¥عتبـــار املعـــارف اجلديـــدة ميكـــن اســـتخدامها يف توجيـــة طال@ـــم أثنـــاء   

  .اللغة العربيةالدراسة يف طريقة تعليم 

  جلامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج     .٤

  لز�دة مراجع جديدة يف موضوع طريقة التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية. 

  

  

  

 



٧ 

 

  البحثحدود  -ه

  حدود البحث التالية: الباحثة أسئلة البحث، ميكن أن يضع تقدم ماوبعد 

 احلدود املوضوعية  .١

طريقـــة تعلـــيم اللغـــة العربيّـــة يف معهـــد الدراســـات  البحـــث " موضـــوعحـــدد الباحثـــة    

اإلســـالمية تشـــار�مت سوكســـا ســـونكال �يالند".أخـــذت البلحثـــة هـــذا املوضـــوع  ألّن هـــذه 

كثرية و من �حيـات متنوعـات. هـذه املدرسـة مشـهورة يف تيالنـد أل�ـا   املدرسة هلا مزا�ت

  مدرسة إسالمية منوذجية. ومن أسبا@ا استخدام الطريقة اجليدة يف تعليم لغة العربية.

  احلدود املكانية     .٢

معهـد الدراسـات اإلسـالمية تشـار�مت سوكسـا سـاكوم نفذ الباحثة البحـث يف ت

املتوسطة. ألن حصـول  الثاينيف الفصل  ،يف منطقة سونكال  جنوب �يالند ،مدينة جا�

، وصــــعوبة املــــادة يف كــــل لة التعلــــيم يف الفصــــل األيتو التعلــــيم يف هــــذا املســــتوى تعــــني ســــه

املســتوى خمتلفــة، فلــذلك حيتــاج إىل الطــالب الكفــائي والفــاهم مــن أجــل التعميــق يف مــادة 

  اللغة العربية.

  

  



٨ 

 

  زمانيةاحلدود ال     .٣

يف شــــهر ينــــاير  معهــــد الدراســــات اإلســــالمية تشــــار�مت سوكســــايعقــــد البحــــث يف 

  م. يف مّدة ثالثة أسابع.  ٢٠١٥

  حتديد املصطلحات -و

  طرييقة التعليم : .١

.مبعــــىن أيضــــا الفــــرق املختلفــــة األهــــواءالطريقــــة     

٣
املقصــــودة بطريقــــة التعلــــيم، اخلطــــة  

األهـداف املطلوبـة مـن تعلـيم اللغـة، وهنـاك كثـري  الشاملة اليت يستعني @ا املدرس، بتحقيـق

  من الطرائق اليت تعلم @ا اللغات األجنبية ولكل طريقة مزا� والعيوب.

  اللغة العربية: .٢

هــي احــدى اللغــة  ٤ضــهم.اللغــة العربيــة هــي الكلمــات الــيت يعــرب @ــا العــرب عــن أغرا

و كانــــت اللغــــة القــــرآن املوجــــودة يف العــــامل، و هــــذه اللغــــة مســــتخدمة يف اتصــــال الــــدويل. 

  الكرمي.

  

                                                           

   ٦٣٣إبراهيم مدكور.املرجع السابق. ص٣ 

  ٧الشيخ املصطفى الغلياين املرجع السابق ص ٤ 

 



٩ 

 

  الدراسات السابقة -ز

  البحوث املتقدمة اليت كتبت يف هذا املوضوع كما يلي:   

تعلـــيم كتـــاب ألفيـــة ابـــن مالـــك علـــى ضـــوء النظـــر�ت التعليميـــة (دراســـة احلالـــة مبعهـــد  )١

 ). ٢٠٠٢بستان العلوم �سيكمال� جاوا الغربية) (سيف أمني،

  مشكالت البحث:

 تعليم كتاب ألفية ابن مالك مبعهد بستان العلوم �سيكمال� جاوا الغربية؟ما أغراض  .١

كيف حالة و منهجية تعلـيم كتـاب ألفيـة ابـن مالـك مبعهـد بسـتان العلـوم �سـيكمال�  .٢

  جاوا الغربية؟

  ونتيجتا البحث:

أغـراض تعلـيم كتــاب ألفيـة ابــن مالـك ¥ملعهــد قـدرة الطالــب علـى قــراءة الكتـب العربيــة  .١

  فضال عن القرآن الكرمي واحلديث النبوي.  وفهمها،

تعلــــيم كتــــاب ألفيــــة إبــــن مالــــك مبعهــــد بســــتان العلــــوم �ســــيكمال� جــــاوا الغربيــــة يــــتم  .٢

  ¥ستخدام منهج احلالقات (الوتون والسروغان).

مشــــكلة تعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف املدرســــة الثانويــــة اإلســــالمية احلكوميــــة الثانيــــة ميــــدان  )٢

 ).٢٠٠٣(شهرية لوبس، 



١٠ 

 

  شكالت البحث:م

 ما أهداف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ميدان؟ .١

مـــا مشـــكلة موجـــودة يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف املدرســـة الثانويـــة اإلســـالمية احلكوميـــة  .٢

 الثانية ميدان؟

كوميـة الثانيـة ما أسـباب مشـكلة تعلـيم اللغـة العربيـة يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية احل .٣

  ميدان؟

  ونتيجة البحث: 

يهــدف تعلــيم اللغــة العربيــة يف املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة الثانيــة ميــدان    

قــدرة الطــالب علــى اســتخدام لغــة العربيــة يف التصــال و فهمهــا بشــكل جيــد. و ¿ن تعلــيم 

  وقلة كفاءة التالميذ.اللغة العربية  يف هذه املدرسة غري �جح لكثرة املواد التعليمية 

تعلــــيم النحــــو يف معهــــد "الرب"ســــاجنارجا فانــــدآن فاســــوروان (حممــــد رفــــق جنيـــــدى،     )٣

٢٠١٢.( 

 تعليم النحو يف معهد "الرب"ساجنارجا فاندآن فاسوروان؟   ما أهداف  .١

 تعليم النحو يف معهد "الرب"ساجنارجا فاندآن فاسوروان؟   كيف احلصيلة من  .٢



١١ 

 

تعلــــيم القواعــــد املختلفــــة بــــني عمليــــة تعلــــيم القواعــــد للمعاهــــد نتيجــــة البحــــث: أن عمليــــة 

األخــــرى ومــــن  حصــــول تعليمــــه قــــد قــــدر طــــالب علــــى قــــراءة اجلملــــة العربيــــة ¥ســــتخدام 

  قواعدها.

ومن مثّ ظهـرت أن هنـاك مـن البـاحثني حبثـوا تعلـيم النحـو و اللغـة العربيـة يف مسـألة خاصـة 

عليم القواعـد بكتـاب معـني. وأمـا عـن طريقـة مثل يف املشكلة و طريقة التدريس النحو أو ت

تعليم يف مدة اللغة العربية خصة يف املدرسة خارج البالد مل  يوجد قبله. ولذا، أراد الباحثة 

  أن يستخدم ذلك ا�ال يف حبثها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١ 

 

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

 املبحث األول: طريقة التعليم  -أ

 مفهوم طريقة التعليم -١

مبعىن السرية و املذهب. الطريقة مبعىن أيضا الفرق املختلفة  الطريقة 

املقصود بطريقة التعليم، اخلطة الشاملة اليت يستعني )ا املدرس، لتحقيق  ١األهواء.

األهداف املطلوبة من تعلم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، 

كثري من -اليوم-معينة. وهناك وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية، ووسائل

الطرائق، اليت تعلم )ا اللغات األجنبية، وليس من بني تلك الطرائق، طريقة مثلى، تالئم 

كل الطالب والبيئات واألهداف والظروف، إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات 

واختيار  مزاU، وأوجه قصور. وعلى املدرس أن يقوم بدراسة تلك الطرائق، والتمّعن فيها،

  ٢ما يناسب املوقف التعليمي، الذي جيد نفسه فيه.

                                                           

   ٦٣٣.املعجم الوسيط، القاهرة م. ص١٩٧٢إبراهيم مدكور١ 
  .٢٠١٥مايو  ١٨طريقة التدريس الّلغة العربية.جملة األعاريب اإلليكرتونيكي. (رUض: جامعة امللك سعود). مأخوذة يف٢ 



٢ 

 

التعلم.  جتربة يؤلف أساسا s اسرتاتيجيات التعلم حتديد مث التعريف السابق، من 

اهلدف قد  امللموسة اليت يف األنشطة أعدت اخلطة اليت اجلهود الرامية إىل تنفيذ كيف

، يتم استخدام الطريقة. لذلك ليهكما يطلق ع على النحو  األمثل، على استعداد حتقق

 املعلمني العرض يف ختطيط نظام الطريقة أيضا حمددة سلفا.يعين اسرتاتيجية لتحقيق طريقة

 عرض املادة انه قادر على حبيث للنظام، العرض التقدميي قدر اإلمكانتقان املطلوبة إل

قادرة على ، أو أن تكون املناسب العرض نظام قادرا على اختيار بشكل جيد. ألنه كان

 خطة شاملة مثل هذه املواد.الطريقة هو توفري متعددة تدعم العرض اجلمع بني أنظمة

�ج  وتقوم على تتعارض مع بعضها البعض، ال على أساس منتظم املوضوع عرض تتعلق

 خطة جزءا من، فإنه ليس طبيعة اللغة النظرUت حول من ينبغي وضع التدريسطة خل

املهارات  أن من األمهية مبكان ، جزءا ال يتجزأ املتناقضةاألشكال  �ي شكل منو

  ٣متفوقة. اللغوية
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٣ 

 

 أنواع طريقة التعليم -٢

 الطريقة القواعد و الرتمجة  -أ

  نشاة طريقة القواعد و الرتمجة )١

ظهرت طريقة القواعد و الرتمجة مع �ضة دول األو روs يف قرن      

اجلامعات اّاليت فرضت على كل الطالب أن ميالدي. كانت كثري من املدارس و ١٥

يتعلموا اللغة الالتينية. أل�م يعّدون أّن اللغة الالتينية لديها نتائج العلوم العالية لفهم 

، ١٩النصوص الرتاث.  و تسمية هذه الطريقة بطريقة القواعد و الرتمجة عرف يف قرن 

ذالك يف تعليم اللغة العربية حينما كانت هذه الطريقة مستخدمة يف أحناء األوروs. وك

   ٤هذه الطريقة أيضا تستخدم يف دول العربية و دول األخرى حىت إندونيسية.

هذه الطريقة sالعتبار على افرتاض أّن  هناك "فكرة العاملية" اليت تكون      

أساسا مجيع اللغة يف هذا العامل. و أّن قواعد اللغة من فلسفة و املنطق. تعليم اللغة )ذه 

يف هذه الطريقة لطريقة يستطيع أن يقوي كفاءة التفكر و فّض املشكالت و احلفظ. ا

ساعد الطالب على حفظ  النصوص الرتاث sللغة األجنبية و ترجامتها يف الغة الطالب 

  ٥نفسهم. و حىت يف النصوص قواعد صعب وال يستخدمه الناس يف احلديث.

                                                           

4 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab..(Malang: Misykat.2009) hal 40 
5 Ibid. hal 41 



٤ 

 

  طريقة القواعد و الرتمجةخصائص   )٢

هذه الطريقة أال وهو قدرة الطالب يف قراءة الكتب العربية أو األهداف من  .١

 الكتب الرتاث الدينية.

 مّدة الدراسّية حتتوي على كتب النحو واملعاجم و النصوص العربية. .٢

 بدأ التعليم مبباحثة عن القواعد مثّ بعد ذلك األمثال مثّ شرح  بوضوح. .٣

 فردات مبعانيها.بشكل املعجم اللغتني أو دفرت امل مقّدمة املفردات .٤

أساس التعليم هو حفظ قواعد اللغة و املفردات ّمث ترمجة حرفية من اللغة  .٥

 الغاية إىل اللغة األّم وكذالك sلعكس.

صالية يف عملية التعليم. .٦  كانت اللغة األّم لغة إت

  ٦دور املعّلم مشتغّل كقادم املواد.أّما دور الطالب سليب يف عملية التعليم . .٧

  يف الطريقة القواعد و الرتمجةخطوات التعليم  )٣

 يبدأ املعّلم بشرح التعريف من مقّوم قواعد اللغة و إعطاء األمثال.  .١

يساعد املعلم الطالب حلفظ بعض املفردات و معانيها أو يسأل إىل الطالب  .٢

 أن يعرضوا  املفردات اليت قد عّلمت قبلة.

                                                           

6 Ibid. hal 41 



٥ 

 

ب لفهم يسأل املعلم الطالب لفح كتب النصوص العريب ّمث يساعد الطال .٣

 الناص برتمجة كلمة بكلمة أو كّل مجلة .

يسأل املعلم الطالب لقراءة الناص  و يسأهلم أن يرتمجوا كّل لكلمة أو كّل   .٤

صرف يف القراءة و  مجلة و يصحح املعىن اخلطيئة و يشرح  مدة النحو و ال

 البالة.

  ٧يف وقت أخر يسأل املعلم الطالب لتحليل  قواعد اللغة (إعراب). .٥

  ا= و العيوب من طريقة القواعد و الرتمجةاملز  )٤

١.  Uمزا 

 قوية الطلبة يف مهارة القراءة.  -أ

 الطالب يتفن الرتمجة جيد   - ب

 الطالب لديهم الكفاءة العالية على التواصل sللغة العربية كتابتا.   - ت

 لقواعد الىت تعلم هي القواعد الوظيفية (تستخدم مباشرة) يف اللغة.  - ث

  ٨فاستخدام هذه الطريقة يف جمموعات كبربة.   - ج

  العيوب .٢

 هذه الطريقة أكثر تعّلم " عن الّغة" و ليست املهارة اللغوية"  -أ
                                                           

7 Ibid. hal 42 
8 Ibid. hal 42 



٦ 

 

هذه الطريقة فقط Ëتّم على مهارة واحدة يعين مهارة القراءة بصرف النظر عن   - ب

 املهارات األخرى (مهارة اإلستماع والكالم و الكتابة)

ترمجة حرفية تفسد املعىن يف الواقع الواسع و تكون الرتمجة غري مناسبة يف نكهة    - ت

 لغة اإلندونسية.

طالب فقط يدرسون  نوع واحد من اللغة يعين لغة الكتابة الكالسيكية. وال ينال    - ث

صالية.  الطالب الغة اإلت

 مفردات و بناية و عبارة  اّليت تدرسها الطالب ال تستخدم يف لغة حديث.  - ج

 ٩فكرة الطالب مملوء sملشكالت عن قواعد اللغة وال بقية لتعبري و إبتكار اللغة.  - ح

 الطريقة املباشرة   -ب

 نشاة الطريقة املباشرة )١

 ١٨٥٠كانت احملّدÎت الكثرية يف تعليم الّلغة األجنبية ظهرت  يف الّسنة        

هذه  ١٠املباشرة.. ومن احملّدÎت ظهر الطريقة اجلديدة مسّيت بطريقة ١٩٠٠حّىت السنة 

الطريقة بسبب املخالفة عن حصولة التعليم بطريقة القواعد و الرتمجة متعلقة حبوائج 

   امليالدية عالقة بني دول األوروs  تكون اجيد ١٩اÑتمع احلديث. كان يف وسط قرن 

                                                           

9 Ibid. hal 43 
10 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab..(Malang: UIN 
Maliki Press2012) hal 33. 



٧ 

 

صال بني جمتمع األوروs يكون حاجة هلم.  و فتح العلقة بينهم. و هذه احلالة سبب االت

 من املداخل يف تعليم الّلغة ظهر يف هذ العصر. عرض بعض علماء الّلغة يف فكثري

اإلجنليزية واملانية  و الفرنسية، و غري ذالك اّليت فتحوا الفرصة لتقدمي املداخل يف تعليم 

 direct)الّلغة. و من هذه احلالة أيضا ولدت طريقة جديدة تسّمى بطريقة املباشرة

method) الّلغة يعين فرانشويس جوين. ومن علماء)Francois Gouin ( و هو معّلم اللغة

الالتينية من الفرنسى اّلذي طّور  بناء على مالحظته يف استخدام لغة األم.  و كانت 

يف األوروs واألمريكي. و يف النفس الوقت هذه  ٢٠مشهورة يف أول قرن   هذه الطريقة

 الدول العربية و الدول اإلسالمية األخرى يف الطريقة تستخدم يف تعليم الّلغة العربية يف

  ١١أسيا وحّىت إندونيسيا.

وهى الطريقة اليت تركز على تعليم اللغة sلطريق اليت يتعلم )االطفل لغته        

األصليه، وذالك sختالف بيئة اللغة و عدم استخدام اللغة األصلية للطالب أو أية لغة 

صورة و sلوسائل املختلفة للرب بني اللفظ وسيطية و تستعني هذه الطريقة sحلر  كة وال

Ëدف هذه الطريقة إىل إكتساب الطالب القدرة على التفكريsللغةالىت ١٢ومعناه.

يتعلمها،سواءكان ذالك فىاحملادثةأم ىف القراءةأم ىف الكتابة ويتم ذلك �ن يكون استعمال 

اللغة استعماالمباشرابني املعلم واملتعلم دون جلوء إىل الرتمجة، و البد من مدخل شفهمي 
                                                           

11 Op cit.Ahmad Fuad Effend. hal 45. 
  .٥(القاهرة:دارالكاتبالعريب للطباعة والنشر)، ص. مشكلة تعليم اللغة العربية لغريالعربدكتور على احلديدة.١٢ 



٨ 

 

صور واألفعال واحلركات ىف ضوء ىف تعليم مجيع املهارات لش رح املفردات sالحياء وال

  .١٣بالاملفردات الىت يتعلمها الط

هذه الطريقة متطورة على افرتاض علماء الّلغة أّن عملة تعليم الّلغة الثّانية        

أو الّلغة األجنبية سواء كما عملية تعليم الّلغة األّم. يعين يف استخدام الّلغة مباشرة 

صال وsإلستماع والكالم. أّما الكتابة و القراءة متطورة بعدمها.مكّثف يف ا  ١٤إلت

  خصائص الطريقة املباشرة )٢

صلوا يف  .١ Ëدف هذه الطريقة كفاءة اللغة الثّانية لساÞ حىت يستطيع الطالب أن يت

 الّلغة الثّانية. 

 مّدة الدراسية حتتوي على كتب النصوص فيه دفرت املفردات واستخدامه يف اجلملة. .٢

 املفردات تكون ماّديّة و موجودة حول الطالب. .٣

 كتاب النصوص مملوء sلتسمية. و غالبا يستطيع الطالب أو املعّلم أن يتمثّلها. .٤

 تعّلم القواعد من األمثال ّمث أخذ اإلستنباط .٥

صور.  أّما املفردات املعنوي تعّلم sنتساب والواقع  .٦ املفردات املاّديّة تعّلم sلتمثيل وال

 والشرح.

                                                           

)، ص. ١٩٨٩للرتبية والعلوم والثقافة، (إيسيسكو: منشورة املنظمة اإلسالمية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني Gا: مناهجها وأساليبهارشد أمحد طعيمة. ١٣ 
١٣٠. 

14 Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab..(Malang: Misykat.2009) hal 46 



٩ 

 

صالية تعّلم سريعا sألسئلة و اجلوابا .٧  .لكفاءة اإلت

صال شفوU بسرعة من خالل التعليم املقررة يف أمناط التفاعل  .٨ لقدرة على تدريب االت

 ناوعةاملت

يكون املعّلم والطالب مشرتكني. بل دور املعّلم إعطاء احلوافز �مثال النطق والتمثيل  .٩

 وإجابة األسئلة وغريها. واألسئلة. أّما الطالب يستجيبون  sلتكرار

 دّقة صحيح القواعد والّنطق.  .١٠

الّلغة املدروسة مستخدمة يف عملية التعليم. إزالة استخدام الّلغة األّم على   .١١

 اإلطالق.

 ١٥يكون الفصل بيئة الّلغويّة  لتديب الطالب مباشرة.  .١٢

 الطريقة املباشرةخطوات التعليم يف  )٣

صور من األشياء ، يبدأ املعلم عرض املواد شفوU، ينطق   .١ كلمة ãشارة املدببة أو ال

ميارس احلركة أو تعبريات الوجه. يف يكّرر الطالب ما فعل املعّلم حىت يكون النطق 

 صحيحا ويفهمون معناها.

التدريب التايل يف شكل سؤال وجواب مع مثل بكلمة ما، ماذا، وأين، مناسبة   .٢

صعوبة من الدرس، وفيما يتعلق sلكلمات  املدروسة. ملستوى ال

                                                           

15 Ibid. hal 47 



١٠ 

 

منوذج التفاعل يبدأ مع جمموعة متنوعة تقليدية فجماعة وآخر  يكون شخصّية،  .٣

 إّما من املعلم مع الطالب أوالطالب مع الطالب.

بعد أن يكون املعلم متأكدا �ن الطالب قد فهموا عن املواد إّما يف النطق   .٤

م مثاال على واملعىن، فيطلب املعّلم من الطالب لفتح كتاب النص. يعطي املعل

صحيحة مث يطلب من الطالب لقراءة بدوره.  القراءة ال

نشطة الّتايل هي إجابة األسئلة و التمرينات يف الكتاب شفوUّ ّمث يفعل الطالب   .٥

 التمرينات يف الكتابة.

القراءة وفقا ملستوى الطالب، sإلضافة إىل القصص من روح الدعابة، قصص   .٦

 Þالطالب قادرون على حفظ ألّ�ا قصرية.حكمة، والتعبري اجلميل. أحيا 

 ١٦إعطاءم مواّد القواعد يف املستوى املعّني حاثيا. .٧

 املزا= و العيوب من الطريقة املباشرة )٤

 املزا= .١

 الطالب ماهرون يف اإلستماع و الكالم.  -أ

 الطالب يستطيعون أن ينطقوا جيد مثل الناطق األصليّ   - ب

 يف اجلملة.يعرفون الطالب كثري من املفردات واستخدامه   - ت

                                                           

16 Ibid. Hal 48 



١١ 

 

صال ألّ�م تدرّج أن يتفكروا يف الّلغة الثانية    - ث للطالب الشجاعة و االرجتال يف اإلت

 حّىت   الشغب بسبب الرتمجة.

 ١٧جييد الطالب القواعد وظيفّيا وليس نظرUّ.  - ج

 العيوب .٢

الطالب ضعيفون يف مهارة القراءة و فهم النصوص ألّن التدريب و املّدة مفّضال يف   -أ

 الّلسان.اللغة 

هذه الطريقة حتتاج إىل املعّلم املثاّيل يف Þحية املهارة اللغويّة و كفاءة تقدمي املواد   - ب

 بشكل جّيد.

 ال ميكن استخدام هذه الطريقة يف فصل كبري.  - ت

منع استخدام الّلغة األّم يستغرق وقت كثرية لشرح املعىن و يسبب خطاء الفهم و    - ث

 التفسري.

 حياÞ يكون ممّل.منط التدريب حبفظ الكلمة أ  - ج

 التعليم sلطريقة الطبيعية غري واقعي ألن الظروف ليست واحدة       - ح

الطريقة املباشرة تتطلب جمهودا كبريا مناملعلم ومتكنا مناللغة اهلدف ليكون مستعدا   - خ

   ١٨لكل مواقف، وهذه مبتدأ ال يتحقق أبدا.
                                                           

17 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab..(Malang: UIN 
Maliki Press.2012) hal  41. 



١٢ 

 

  الطريقة القراءة  -ت

  نشاة طريقة القراءة )١

بسبب املخالفة على طريقة املباشرة اّليت ال Ëتّم مبهارة القراءة ظهرت هذه الطريقة       

والكتابة. هم ظّنوا أّن تعليم اللغة األجنبية )دف تفّوق مجيع املهارت هو استهالة. لذلك 

اقرتحوا استخدام طريقة  ١٩٢٩وأصدقاءه يف التقرير املكتوب عند  )coleman(تشوملان

د الطالب اال وهي مهارة القراءة. الطريقة القراءة واحدة )دف التعليم واحد حتّتم عن

 .sمستخدمة يف املدارس املتوسطة والثانوية واجلامعات يف األمريكي و بعض الدول األورو

مهما كان مسيت بطريقة القراءة، عملية اتعليم ليس فقط القراءة. بل هناك أيضا تدريب 

   ١٩الكالم و تدريب الكتابة ولكنه ليس كثري.

رت هذه الطريقة بناء على الفرتاض أّن تعليم الّلغة ال ميكن أن حيصل ظه       

على أهداف كثري. و أّن هدف املهارة القراءة هو اصّح اهلدف يف تعليم الّلغة. و مهارة 

القراءة هي حاجة واقعية للمتعّلم الّلغة. منط تعليم الّلغة املشهورة يف دول األوروs والشرق 

و كتاب الّلغة العربية الذي يتخذ منط  ).Michael Westيست (األوسط هو منط ميخيل و 

                                                                                                                                                               

18 Op.cit.Ahmad Fuad Effendy. hal 49. 
19 Ibid. Hal 52 



١٣ 

 

مستخدمة يف مصرى ودول العربية ودول اإلسالمية األخرى مثل  )westويست (

  ٢٠إندونيسية.

  خصائص طريقة القراءة )٢

Ëدف هذه الطريقة قدرة الطالب يف القراءة، حّىت يستطيع الطالب أن  -١

 يفهموا النصوص العلمّية حلاجة دراستهم.

صوص و األسئلة عن حمتوUت الّنص، كتاب  -٢ مّدة الدراسة يف شكل كتاب الّن

 األخرى للقراءة املوّسعة، كتاب التدريبات و تدريب اإلنشاء. 

أساس النشاطة يف التعليم هو فهم املقروء، ولو أحياÞ بدأ التعليم sلّتعارف  -٣

مبساعدة املعّلم. املفردات و معانيها وّمث استمرار sملناقشة عن الّنص القراءة 

ينال الطالب فهم املقروء sلتحليل وليس sلرتمجة احلرفية مهما كانت الّلغة 

 األّم أيضا مستخدمة عند املناقشة.

صامتة من القراءة اجلهريّة. -٤  هذه الطريقة تفّضل القراءة ال

 ٢١يشرح املعّلم قواعد الّلغة حمدود يف حاجتة وليس كثري. -٥

 

                                                           

20 Ibid. Hal 52 
21 Ibid. hal 53 



١٤ 

 

  خطوات يف طريقة القراءة )٣

صعوsت للطالب. ويشرح بد -١ أ التعليم ãعطاء املفردات واملصطلحات ال

 املعّلم معانيها وتعريفها وأمثال اجلملة.

 دقاءق. ٢٥يقرأ الطالب الّنص بقراءة صامتة حاويل  -٢

 املناقشة عن مضمون القراءة بشكل أسئلة واجلواب sلّلغة األّم. -٣

 مباحثة عن القواعد قليلة ومناسبة sحلاجة. -٤

 عن املفردات اجلديدة.مباحثة  -٥

 يعمل الطالب الوضائف مثل جييب األسئلة و تدريب الكتابة. -٦

صنع الطالب التقرير. -٧  ٢٢مّدة القراءة املوّسعة تعّلم يف البيت وي

  املزا= والعيوب من طريقة القراءة )٤

 املزا=  -أ

 للطالب كفاءة جيدة يف فهم الّنص مع التحليل ليس sلرتمجة احلرفية. -١

 كثري من املفردات.الطالب يعرفون   -٢

 ٢٣الطالب يفهمون استخدام القواعد. -٣

                                                           

22  Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011) 
hal 183 
23 Op.Cit. Ahmad Fuad Effendy. hal 54 



١٥ 

 

 العيوب  -ب

 الطالب ضعيفون يف القراءة اجلهرية (نطق وهلجة). -١

 الطالب ليس عندهم املهارة اإلستماع والكالم.  -٢

 ليس للطالب املهارة يف كتابة اإلنشاء. -٣

يعرف الطالب املفردات املتعّلقة sلقراءة فقط، فصعب هلم أن يفهموا  -٤

 ٢٤األخرى. املفردات

  الطريقة السمعّية الشفهية  -ث

  نشاة طريقة السمعّية الشفهية )١

مهاراة الّلغوية حمصولة من طريقة القراءة، هي حمددة على كفاءة قراءة          

صوص ال يكفي لقضاء حاجة اÑتمع  حويل سانة    ١٩٤٠.٢٥الّن

فطريقة السمعية الشفوية بناء على بعض افرتاضات، يعين أّن الّلغة هي النطق.       

لذلك تعليم الّلغة البّد تبدأ sستماع األصوات يف شكل كلمة أو مجلة ّمث نطقها، قبل 

القراءة والكتابة. و االفرتاض األخرى من هذه الطريقة أّن الّلغة هي العرف. السلك 
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مكّرر مرّات.فتعليم الّلغة البّد أن تكون فّعال يف  سوف يكون عرف إذا كان السلك

  ٢٦استماع وكالم. و البّد أن يعمل sلتكرير.

يف هذه الطريقة قاعدة أساسّية يعين "تعّلم الّلغة وال تعّلم عن الّلغة".فال        

بّد هناك أنشطات الّلغوية وليست انشطة درس القواعد الّلغوية. فطريقة السمعية الشفوية 

بناء على االفرتاض أّن الّلغات يف هذا العامل خمتلفة. فتخري املواد الدراسية الزم  أيضا

  ٢٧أسس على التقابل الّلغوي بني الّلغة األّم والّلغة الثانية.

املراد )ذه الطريقة هى الطريقة الىت توجب ىف تعليم اللغة االجنبية ان يبدأ بتعليم 

صوتية قبل حم صوتيه واألمناط ال   ٢٨اول تعليم القراءة والكتابةالوحدة ال

  Ë٢٩دف هذه الطريقة إىل: 

 تعليم املهارات اللغوية )ذا ترتيب : االستماع والكالم والقراءة والكتابة  .١

  تطوير فهم الطالب الستيعاب حضارةأمة غري امته من خالل دراسة لغتها   .٢

من أهم هذه الطريقة اىل إهتمام كبري ىف البداية لتعليم املفردات اذ يكتفى   

منهاالقدر الذى يساعد الطالب على تعليم النظام الويت والنحوي اللغة 

األجنبية. وترى هذه الطريقة وضع الدارس ىف مواجهة اللغة حىت ميارسها 
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ر ذالك. وينبغى ويستخدمها وال مانع من اللجوء اىل الرتمجة اذاستدعى األم

صورة مكثفة . ويتم تدريبا مركزا غلى  صرية ب إستعمال الوسائل السمعية والب

  ٣٠أمناط اللغة وتراكيبها النحوية

ومما يؤخذ على هذه الطريقة االهتمام sلكالم على حساب املهارات األخرى،    

  الرتمجة.واإلعتماد على القياس، دون األحكام النحوية واإلقالل من اجلوء إىل 

  خصائص طريقة السمعية الشفهية )٢

 هدف تعليمها يعين قدرة الطالب يف مجيع املهارت الّلغوية موازنة. -١

 ترتيب تقدميها: استماع وكالم، مثّ قراءة و كتابة. -٢

 اسلوب اجلملة يف اللغة األجنبية مقّدمة يف شكل احلوار للتحفيظ. -٣

أّما ترتيب ).pattern practiceفهم أسلوب اجلملة تعمل بتدريب األساليب ( -٤

 تدريب األساليب كما يلي:

 )reinforcement(توكيد  >= )response(استجاب  >=)stimulus(حافز     

املفردات حمدودة ضّيقة و دائما تنتسب إىل موضوع اجلملة أو العبارة و   -٥

 ليست املفردة املنفردة.
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تدريس األصوات منّظمة حّىت يستطيع الطالب استخدامه sلتعريض والتكرير  -٦

 واملقارنة والّتمايز، وغريها. 

مّدة الكتابة تكون نيابتا من درس الكالم. املراد )ا يعين مّدة الكتابة حتتوي  -٧

.Þعلى األساليب و املفردات اّليت قد تعّلم الطالب لسا 

 ألّم  يكون قليال جّدا.إزالة الرتمجة، استخدام الّلغة ا -٨

علم القواعد ال تعّلم يف املستوى املبتدئ. وإذا هناك حاجة لدرس القواعد،  -٩

 فتقدمي مواده تدّرجا من األسهل إىل األصعب.

إختيار املواد غالب يف القطعة واألسلوب اّلذي يدّل على اختالف البناية  -١٠

اخلطاء الّلغويّة العاّمة و  بني الّلغة األجنبية والّلغة األّم. وكذالك أيضا أسلوب 

 كثري عدده. فلذلك إختيار املواد حمتاجة إيل التقابل الّلغوّي وحتليل األخطاء.

صّغره. -١١  إمكان وجود اخلطاء للطالب يف إعطاء اإلستجاب ال بّد أن ن

يكون املعّلم مرتكزا من األنشطة يف الفصل، الطالب يّتبعون (استجاب)  -١٢

 ما تؤمر من املعّلم (حافز).

١٣- Ë تّم أنشطة التعليم إىل الوسائل اهتماما كثري مثل آلة املسّجل ومعمل الّلغة

صرية.   ٣١و وصيلة الب
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  خطوات تعليم يف طريقة السمعية الشفهية  )٣

تقدمي احلوار أو القراءة القصرية بقراءة املعّلم يف بداية التدريس ّمث يكّرر املعّلم  -١

 قراءتة مرّات. و يستمع الطالب قراءة املعّلم دون نظرا إىل النص. 

إتّباع و حتفيظ احلوار أو القراءة القصرية sلتكرار قراءة املعّلم كلمة sلكلمة مع    -٢

-mimicryقي يسّمى sلتقنيق إتّباع والّتحفيظ (حتفيظ ذلك الكلمات. هذا التقني

memorization technique(. 

معتمد أّ�ا صعوبة، ألّن فيه بناية تقدمي األساليب يف احلوار والقراءة خاصة اّلذي  -٣

 و عبارة خمتلفة من البناية يف لغة األّم. 

  ٣٢صناعة اجلملة األخرى مناسبة �سلوب اجلملة املدروسة. -٤

  طريقة السمعية الشفهيةب من املزا= والعيو  )٤

  املزا=  -أ

 للطالب كفاءة النطق جّيدا. -١

 الطالب ماهرون يف صناعة أساليب اجلملة الرمسية. -٢

صلوا لساÞ بشكل جيد بسبب تدريب اإلستماع والكالم  -٣ يستطيع الطالب أن يّت

 مكثفا.
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 بيئة الفصل فّعالة و جّيدة ألّن الطالب مشتغّلون يف استجاب حاجز من املعّلم. -٤

 العيوب -ب

استجاب الطالب غالبا ال يعرفون أو ال يتفّكرون معاين الكلمات املنطوقة.  -١

 هذه احللة جتري يف بعض األشهر حّىت الطالب يشعرون sلسأم.

صلوا جيدا فقط إذا الكلمات املستخدمة قد تعّلموها  -٢ يستطيع الطالب أن يت

 من قبل يف الفصل.

الب فقط يفهمون املعىن معاين املكلمات عدة يف خارج املوضوع، فالط -٣

الواحد، مع أّن الكلمة أوالعبارة متكن لديها بعض معاين األخرى مناسبة 

 مبوضوعها.

صوري، ألّ�م يستجيبون ما أمر املعّلم  -٤ نشاط الطالب يف الفصل هو النشاط ال

التدريب واملّدة وأسلوب األسئلة واألجوبة كّلها من املعّلم. ال مباردة وال ابتكار 

 ب.من الطال

اعتبار أّن اخلطاء هو اإلمث. فال بّد للطالب أن يفهموا أساليب الكلمة الكثرية  -٥

لساÞ أو مكتوs. فالطالب  خائفون وليس عندهم االبتكار يف استخدام 

 الّلغة.
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التدريب غري موضوعي و غري واقعي. فصعب للطالب لتطبيق يف واقع  -٦

صال احلقيقة.  ٣٣اإلت

  الطريقة املعرفية -٧

  املعرفيةنشاة طريقة  )١

ترتدد خبصوص هذه النظرية عدة مصطلحات، منها : النظرية املعرفية، ومنها   

النظرية املعرفية لتعلم الرموز اللغوية. ويرتمجها البعض بنظرية الفهم و حل الرموز الغوية. 

 ٣٤ومنها املدخل املعريف لتكوين العادات.

فعل ألمرين : أوهلما  ولقد بدأ التفكري يف هذه النظرية يف منتصف الستينات كرد

ه للطريقة السمعية الشفوية. وÎنيهما ما استجد من دراسات  النقد الشديد الذي ُوجِّ

لغوية خاصة يف جمال النحو التحويلي التوليدي ومن دراسات نفسية خاصة  يف جمال 

 (M L J)علم النفس املعريف. ولقد استعرض كارول يف دراسة موسعة له نشرت يف جملة 

Modern Language Journal  مث صدرت يف كتاب ثلدمان  ١٩٦٥سنهTrends in 

Language Teaching  ت علم النفسUتقون إن كارول استعرض يف دراسة إسهامات نظر

و البحث الرتبوي يف جمال تعليم اللغات األجنبية. وقدم يف هذه الدراسة فكرة النظرية 
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جرد أن تتوفر لدى الطالب مبؤداها : أنه املعرفية لتعلم الرموز. ملحصا إUها يف عربة م

درجة نت السيرتة الواعية على تراكيب لغة ما، فسوف تنمو لدية مكاÞت استعماهلا 

.sصري اكتسا   ٣٥بسهولة ويسر يف مواقف ذات معىن. ويعين هذا ببساطة أن التعلم ي

ولقد قارن كارول بني مبادىء الطريقة السمعية الشفوية، ومبادىء النظرية املعرفية، و بني 

صور هذه النظرية لعملية تعلم اللغة. يف قوله "إن نتعلم اللغة إمنا هو العملية الذهنية  ت

صوطية والنحوية واملعجمية للغة  الواعية الكتسب القدرة على السطرة على األمناط ال

 .Carrol, J)لك من حالل دراسة و حتليل هذه األمناط بوصفها حمتوى معرفيا". الثانية. وذ

B. 2, p : 102) 

 ٣٦املعرفيةطريقة خصائص  )٢

صريف حترص  -١ صويت والنحوي وال هذه الطريقة على تعريف الطالب sّنظام ال

والدالالت العربية كلغة Îنية  فاألساس األول متكني الطالب من ممارسة العربية هو 

 يطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقهأن يس

يبدأ الدرس يشرح القواعد ّمث ضرب أمثلة عليها. أي تتبع الطريقة االستنباتية  يف  -٢

تعليم الّلغة. واهلدف من هذه األمثلة  تدريب الطالب على تطبيق القاعدة بشكل 

 واع.
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صالية. ومن  ينبغي هذه التدريبات أوجه نشاط لغوي أخرى حتت اسم الكفاية -٣ االت

املعروف أّن هذاملصطلح يستخدم يف جمال النظرية التحويلة االبتكارية. إال أنّه يف 

الّنظرية املعرفية لتعّلم الرموز فيعترب مرادفا لكلمة طالقة. هذه األنشطة تقدم يف 

 مواقف ذات معىن. وتشتمل  على حوارات والعاب لغوية ولعب الدور وغريها .

لوسيطة sلطبع منذ احلصة  األوىل إذ يتّم عن طريقها  شرح تستخدم الّلغة ا -٤

 القاعدة وتوضيح أبعاد الّنظام اللغوي للعربية sعتباره جديدا  على الّدارسني.

ليس اهلدف من تدريس القواعد حصر املواقف اليت ميكن أن مير )ا الطالب ومن  -٥

الطالب على مث تدريبه عليها. فخذا أمر الميكن حدوثه. اهلدف هو تدريب 

صعب التنبؤ )ا ويتعذر حصرها  االستخدام الواعي للقاعدة يف مواقف جديدة ي

 األمر يشبه التدريب على عمليات حسابيه.

من حيث احلوار، ال تعلن هذه النظرية رأU مطلقا بشأنه. وليس جزءا أساسيا من  -٦

لغوية اّليت أجزاء الدرس فيها. إال أنّه قد يكون له  دورعند البدء يف األنشطة ال

 تعقب التمرينات.

عليه أن يدربه  على املعّلم تنمية القدرات الذهنية عند الطالب يف جمال تعليم اللغة -٧

على أساس اإلستنتاج، وقواعد االستقاراء، وجماالت التطبيق، ومبادئ التعليم. 

وذلك sطبع من خالل شرح مفصل للقواعد. وتفسري هلا حّىت تتضح يف ذهن 
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لعليم الواعي لقواعد اللغة شرط أساسي ملمارستها. والفهم ال بّد أن الطالب إّن ا

 يسبق االستخدام.

تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ  من الّنشاط الّلغوي يف الفصل. أّن يستخدم  -٨

الطالب اللغة مبجرد وعيه بقواعدها. ومن املتوقع أيضا أن يكون اساخدامه للغة 

اخلطلء أمرا ال مفر منه. واخليار األن بني  دقيقا. إال أن  هذا sطبع  جيعل توقع

أمرين : إّما أن ينطلق الطالب يف استخدام اللغة  وقد خيطئ وإّما أن نقيد حركته 

 حرصا عليه من أن خيطئ.

يساعد املعّلم الطالب على تكوين أكرب قدر من الّتداعيات املرتبطة بكّل ظاهرة  -٩

صري ة ، أو حركية ليضمن بذلك جودة لغويّة يتعلمها. سواء أكانت مسعية ، أو ب

التعليم و القدرة على االحتفاظ به ويف كّل هذه املواقف يقوم املعّلم ãبراز املالمح 

 األساسية لكّل ما يتعلمه الدارس.

مير تعليم العربية  يف ضوء هذه النظرية خبط واحد يبدأ sلفهم الواعي، وينتهي  -١٠

 بعد ذلك مستعملة يف سياق sملمارسة وبدراسة الرتاكيب جمّردة لرياها

ينعكس هذا sلطبع على إعداد املواد التعلية. فالكتاب املؤلف حسب هذه النظرية  -١١

يسري على املنهج االستنباطي (االستنتاجي أو القياسي). فيبدأ بعرض الرتاكيب 

 والدالالت و الوظائف مثّ القراءة.
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ينات عليها. مثّ واخلطة تسري يف خطوات حمددة تبدأ بعرض مادة جديدة ومتر  -١٢

�نشطة لغوية تطبيقية. كّل املهارات تعّلم يف وقت واحد. يبدأ املعلم إذن بعرض 

صورة. و  صال يستعان  فيه sل املادة املراد تعليمها للدارس. ّمث التعريض ملوقف ات

يطبق الدارس ما تعلمه من خالل مواد تعليمية قرائية واستماعية صممت هلذا 

  الغرض.

   ٣٧طريقةتقومي ال –ج 

  يف ضوء املالمح السابقة للطريقة املعرفية ميكن تسجيل املالحظات التالية : 

صوتية اهتماما لتعليم املهارات اللغوية األربع  -١ تويل النظرية املعرفة لتعلم الرموز ال

يف وقت  واحد. وهي بذلك ختالف كال من طريقيت النحو والرتمجة، السمعية 

 اهتمامان مبهارات لغوية على حساب أخرى.الشفوية، اللتني توليان 

تعترب السيطرة على النظام اللغة شرطا ملمارستها. و نظام اللغة هنا ال يعين  -٢

صويت، وقواعدها النحوية،  القواعد النحوية فقط، و إمنا يشمل نظامها ال

وأمناط مفرداËا. والتأكيد على ضرورة هذه السيطرة يستلزم إعادة النظر يف 

ملية التعليمية عند تدريس لغة Îنية. إ�ا مدخالت ينبغي أن مدخالت الع

                                                           

 
  ١٤٤- ١٤٢. املرجع السابق. صرشد أمحد طعيمة٣٧



٢٦ 

 

صر الفهم. وهذا من شأنه أن يساعد الفرد على التوظيف  يتوفر فيها عن

 األمثل لكفاءة قدرته العقلية يف تعلم اللغة.

يضمن لنا هذا األمر أن تكون ممارسة املفرد للغة ممارسة واعية. وليست  -٣

 .تكرارا آليا لتدريبات منظية.

هذا.. ومن شأن املمارسة الواعية للغة تقليل احتماالت اخلطأ إذ تتكون 

لدى الطالب مصفاة، إن جاز استخدام هذا التشبية، متر من خالهلا أمناط 

صدر.  اللغة قبل أن ت

تستند هذه النظرية إىل جمموعة من املنطلقات املشجعة على تعلم اللغة.   -٤

 ولنأخذ أمثلة من هذه املنطلقات :

 لكل فرد أن تتوفر لدية إمكاÞت التعلم الواعي. ميكن -

 إن كافة القواعد ميكن تعلمها. -

 إن املعرفة الواعية ينبغي أن تتوفر "لكل طالب" يف كل وقت. -

ومثل هذه املنطلقات يزيد من ثقة الطالب يف تعلم اللغة الثانية ومن دافعيتهم ملواصلة 

  ذلك.



٢٧ 

 

احلوار، وإن كانت تعتربه أساسا  تزود هذه النظرية الطالب ãمكاÞنت إدراة -٥

يف خطة الدرس. إن دعوة هذه النظرية ملمارسة أنشطة لغوية خمتلفة، بعد 

صالية.  عرض النص التمرينات، تستهدف تزويد الطالب sلكفاية االت

انطلقب هذه النظرية يف نقدها للطريقة السمعية الشفوية من نتائج دراسات  -٦

 علم النفس املعريف. حديثة يف جمال اللغوية و يف جمال

ولقد أسهمت هذه النظرية يف إلقاء ضوء على نتائج هذه الدراسات مبينة 

تتبيقاËا الرتبوية. ولقد غري هذا بالريب فمن وجهة النظر لقضية تعليم اللغة 

الثانية و تعليمها يف الستينات. وحول جماالت االهتمام إاىل جوانب مل 

طاع كارول توظيف نتائج الدراسات تلتفت إليها الطرق ألخرى. لقد است

اللغوية والنفسية توظيفاجيدا وأقام نوعا من املركب اجلديد لنظريتني هنا : 

نظرية تقوين العادات والنظرية املعرفية لتعلم الرموز اللغوية. بل لقد أسهمت 

هذه النظرية يف إبراز بعض اجلوانب أو امالمح القيمة يف كل من طريقيت 

 والسمعية الشفوية. النحو  والرتمجة

هلذه النظرية أ�ا ليست طريقة متكاملة من طرق تعليم  ريثرزتنسب وليجا  -٧

صورها هلذه القضية. كما أن  اللغات الثانية. وقد عرضنا يف فصل سابق ت



٢٨ 

 

هناك خرباء آخرين ال يرون جديدا يف هذه النظرية، سوى أ�ا أعادت التوازن 

 بني بعض أشكال تعلم اللغة.

تلتزم هذه النظرية sملنهاجالتقليدي املبين على االستنتاج يف تعلم اللغة. وهذا  -٨

املنهج نفسة قد واجهته انتقادات كثرية. وقد عارضته الطريقة املبشرة اليت 

صل ريثرز تستند إىل االستقراء. ولذلك تشبه وليجا  هذا األمر �نه مت

Continuum راء. وميكن توضيح هذا يف أحد طرفية استنتاج ويف اآلخرة استق

 األمر sلرسم التايل :

Deductive   induktif 

   X _________ X 

  (طريقة النحو والرتمجة)    (الطريقة املباشرة)

و النظرية املعرفية لتعلم الرموز اللغوية تقف مع طريقة النحو والرتمجة عند   

صل.   أحد طريف املت

وضرورة السيطرة الواعية على إن املبالغة يف جوانب العقلية لتعلم اللغة،  -٩

صويت والنحوي والداليل جيعل مهمة املعلم إىل حد ما صعبة.  نظامها ال



٢٩ 

 

إذ يستلزم هذا أن يكون املعلم نفسه على قدر كبري من اإلملام )ذا النظم 

 والقدرة على الشرحه بلغة الطالب، وقد ال يكون جميدا هلا.. 

استيعا)ا قد يقلل من انظرة إىل  كما أن تركيز على القواعد اللغوية وضرورة -١٠

املهارات اللغوية األخرى. ويضعف من اتركيز عليها  خاصة مهارات 

صال الفعلي. إن االهتمام يشكل القاعدة و ضرورة  استيعا)ا قد يكون  االت

صايل. وهذه املعاين هي ما  على حساب متثل املعاين املرتبطة sملوقف االت

 ل رسالتة ويف ذهن السامع حني يستقبلها.يطرأ على ذهن املتكلم حني يرس

وأخريا فإن املعلم يف هذه الظرية قد ال يوجه انتباهه للعادات الوظيفية املطلوبة  -١

صال. وال يلتفت إىل اجلوانب غري اللفظية (أو ما يسمى sللغة  لتحقيق االت

صال.paralinguisticsاجلانبية   ) املؤثرة على موقف االت

  الطريقة اإلنتيقائية   -ج

  نشاة الطريقة اإلنتقائية )١

من الطرائق السابقة تعرف أّن كّل طريقة لديها املزاU والعيوب. فالطريقة       

ظهرت بسبب  املخالفة على احلصولة من الطريقة املوجودة قبلها. ففي نفس الوقت  



٣٠ 

 

الطريقة اجلديدة تتجه يف املشكالت اجلديدة اليت تكون سببا من ظهور الطريقة 

 ٣٨املنتقدة.

تري هذه الطريقة ان املدرس حّرىف إتباع الطريقة الىت تالئم طالبه فله     

احلقفى استخدام هذه الطريقة, أو تلك كما أمنن حقه أن يتخري من األساليب,ما 

يرامهناسبا للموقف التعلمي,فهو قد يتبع أسلوs من أساليب طريقة القواعد و لرتمجة عند 

خيتار أسلوs من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف  تعليم مهارة من املهارات اللغة مث

موقف اخر.وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة مثالية ختلو من القصور, وطرائق التعليم 

تتكامل فيمابينهاوالتتعارض وليس هناك طريقةتناسب مجبع األهداق والطالب واملدرسني 

  ٣٩ثة السابقة.والربامج. و�يت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق الثال

   ٤٠وراء  هذه الطريقة ãجياز هي: واالفرتضات الكامنة   

كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  .١

 األجنبية

ال توجد طريقة مثالية متاما أوخاصة متاما ولكل طريقة مزاU وعيوب وحجج    .٢

 هلا وحجج عليها

                                                           

38 Ibid. hal 89 
39 Ibid. hal 89 
40 Ibid. hal 90 



٣١ 

 

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على اساس أن بعضها يكمل   .٣

البعض االخر بدال من النظر إليها عال أساس أ�ا متعارضة أومتناقضة وبعبارة 

أخرى,من املمكن النظر إىل طرق الثالث على أ�ا متكاملة بدال من كو�ا 

 متعارضة أومتنافسة أومتناقضة

حدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع التوجد طريقة تدريس وا     .٤

 املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

املهم يف التدريس هو الرتكيز على املتعلم وحاجاته,وليس الوالء لطريقة      .٥

 تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

طالبه  على املعلم أن يشعر أنه حّر ىف استخدام األساليب الىت تناسب     .٦

بغّض النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة.إذ من املمكن أن خيتار 

املعلم من كل طريقة االسلوب او اال ساليب الىت تناسب حاجات طالبه 

   .وتناسب املوقف

صت الباحثة أن الطريقة هي ركن هام من أركان حسن  مما سبق بيانه خّل

دي الغاية ىف أقل وقت وأيسر جهد يبذله التدريس ,فاالطريقة الناجحة هي الىت تؤ 

املعلم واملتعلم وهي الىت تثري إهتمام التالميذ وميوهلم. وحتفزهم على العمل اإلجيايب 

والشاط الذايت واملشاركة والفعالة ىف الدرس. وهي الىت تشجع  على التفكري احلر 



٣٢ 

 

فتسري �رة يف والكم املستقل والطريقة الناجحة أيضا هي الطريقة املرنة املنوعة 

شكل مناقشة و�رة يف صورة تعيينات و�رة مشكالت وهكذا, وذلك ألن 

استمرارا طريقة شكلية عقيمة, وهكذا يسبب السأمة وامللل للتالميذ, لذا كان 

المندوحة عن تنوع الطريقة ىف الصف الواحد وىف املادة الواحدة بل يف املوضوع 

 .٤١االواحد لتتالءم مع الضروف الىت تناسبه

 املبحث الثّاين:تعليم الّلغة العربية   -ب

 تعريف تعليم اللغة العربية .١

التعليم هو عملية اليت من خالهلا البيئة ليتسىن له املشاركة يف سلوك معني    

  ٤٢يف ظروف خاص أو تولد استجابة حلالة معينة.

و أما  ٤٣يعرف اللغة عند ابن جين بقوله: أصوات يعرب )ا كل قوم عن أغراضهم.

  ٤٤قاموس الكبري للغة األندونيسيا توفر الفهم اللغة يف ثالثة املواضع، و هي:

                                                           

41 Ibid. hal 91 
42 Iskandar. Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru). (Ciputat: Gaung Persada Press, 2009). 
Hal. 100 

) ٢٠٠٩. (ماالنق: مطبعة جامعة موالÞ مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، فقه اللغة العربية (مدخل لدراسة موصوعات فقه اللغة)أوريل حبر الدين. ٤٣ 
  ٣ص. 

44 Mamluatul Hasanah. Proses Manusia Berbahasa (Perspektif Al-Qur’an dan Psikolinguistik). 
(Malang: UIN Press, 2010). Hal. 5 



٣٣ 

 

صوتية يلفظ (املنتج من جهاز النطق) اليت اتصف حسبما يشاء و   .أ نظام ال

 تقليدية، املستخدمة كأداة املواصالت لتوليد املشاعر و األفكار.

 الكلمات املستخدمة عند األمة.   .ب

 اجليدة: حسن اخللق و حسن السري و السلوك.احملادثة (الكلمات)   .ج

ميكن حتديد مفهوم اللغة: ��ا نظام صويت رمزّي داليل، تستخدمه اجلماعة يف 

صال، و على هذا نستطيع أن حندد اخلصائص اآلتية للغة، منها  التفكري و التعبري و االت

، اللغة Þمية، اللغة اللغة نظام رمزي، اللغة نظام صويت، اللغة نظام داليل، اللغة مكتسبة

 ٤٥اجتماعية.

يف تعليم اللغة العربية معروفة �ربعة املهارات اللغوية اليت البد للتالميذ، منها 

و أما املدّرس اللغة  ٤٦مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة.

ية، املعارف عن اللغة و العربية جيب أن يتقن على األقل ثالثة أشياء، منها املهارات اللغو 

  ٤٧الثقافة العربية، و املهارات لتدريس اللغة العربية.

                                                           

 Master Text. ١٤٤-١٤٣). ص. ٢٠١١(مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة املدينة العامة،  طرق تدريس مواد اللغة العربية.كتاب املادة.   ٤٥ 
Book  

46 Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Press, 2011). Hal. 2 
47 Ibid. Hal. 4 



٣٤ 

 

أن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ميّر مبراحل طويلة منذ دخول اإلسالم 

  ٤٨إىل هذا اليوم، حيث ميكن تقسيمها إىل املراحل التالية:

تعليم األلفاظ العربية املرحلة األوىل: هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق   .أ

 املستخدمة يف العبادات و األذكار.

املرحلة الثانية: هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب الدينية   .ب

الدينية العربية و ترمجتها شفوU من عامل الفقه يف حلقات الدراسية يف 

صليات، حيث إ�ا مرحلة الحقة sملرحلة اليت قبلها كما هي األس اس امل

إلنشاء املعاهد الدينية فيما بعد. فالطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة طرقة 

 القواعد و الرتمجة.

املرحلة الثالثة: هي مرحلة �ضة  تعليم اللغة العربية، و ذلك بظهور   .ج

االجتاهات احلديثة يف تعليمها، منها حتويل اجتاه العربية من لغة الكتب إىل 

صاالت  لغة االت

الرابعة: هي مرحلة التطوير و البحث عن طرق تعليم اللغة العربية د.املرحلة 

 األنسب، خاصة فيما يتعلق sألهداف و احملتوUت و الطرق املستخدمة.

                                                           

  ١٢- ١١). ص. ٢٠١٠. (ماالنق: املطبعة اجلامعة، تطوير منهج تعليم اللغة العربية (و تطبيقه على مهارة الكتابة)أوريل حبر الدين.  ٤٨ 



٣٥ 

 

هـ. املرحلة اخلامسة: هي مرحلة النضج يف تطوير تعليم اللغة العربية 

يم ãندونيسيا، و ذلك بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة يف تطوير تعل

 اللغة العربية منذ املرحلة األوىل إىل املرحلة الرابعة.

  األهداف و األمهية تعليم اللغة العربية .٢

تعترب اللغة وسيلة التفاهم و التخاطب و التعبري عن ما تكّنه النفس البشرية، و ما 

حيمله اإلنسان من عواطف و مشاعر جتاه اآلخرين و جتاه األشياء، و هي رأس مطالع 

فقيل إن اللغة العربية هلا أمهية متزايدة يف كثري من بلدان العامل، و خاصة يف  ٤٩العلوم.

بالد إندونيسيا اليت ترغب يف توثيق عالقتها sإلسالم دينية كانت أو ثقافية. كما نري أن 

اللغة العربية أصبحت تكتسب أمهية خاصة يف كثري من البلدان األعجامية مثل إندونيسيا 

صادية و السياسية اليت تتمتع )انظرا للمكانة اال   .٥٠قت

صال اإلنسان بغريه، و أنه ال يوجد على سطح  تعتري اللغة من أهم وسائل ات

األرض أية مجاعة انسانية، و الدولة اليت يتكلم ابناؤها �كثر من لغة تكون أقدر على 

صادها و تتطعم آدا)ا و فوننها، و ترتفع مكان صال بدول أخرى، فيتطور اقت تها بني االت

قادرة  هو أن تكونمدّرسني لل تعليم اللغة العربية أن الغرض من ومن املعلوم ٥١األمم.

                                                           

  ١٤هـ). ص.  ١٤٢٥(املدينة املنورة: دار الزمان،  اآلÎر الرتبوية لدراسة اللغة العربية. خالد بن حامد احلازمي.  ٤٩ 
  ). ص. ج٢٠١١(ماالنق: مطبعة جامعة موالÞ مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني )ا. نور هادي.  ٥٠
  ٣٣٣ار الثقافة و النشر و التوزيع، دون السنة). ص. (د تعليم اللغة العربية و الرتبية الدينية.حممود رشدى خاطر و مصطفى رشالن. ٥١ 



٣٦ 

 

هو أن يكون للتالميذ  اهلدف يف حني أن سهلة يف اتقان التالميذ. اللغة العربية جلعل

  ٥٢.اللغة العربية قادرة على إتقان

  ٥٣األهداف العامة من تعليم اللغة العربية يف حتقيق األهداف:

يستطيع التالميذ على فهم القرآن و احلديث كمصدر للقانون و التعامل   .أ

 اإلسالمية

ميكن أن يفهم و يعرف الكتب الدينية و الثقافة اإلسالمية املكتوبة sللغة   .ب

 العربية

 أن يكون ماهرة يف احملادثة و اإلنشاء sللغة العربية  .ج

 د. الستخدامها كأجهزة مساعدة من املهارات األخرى

 لتعزيز اللغوين العربية، املهنية احلقيقيةهـ. 

أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة اإللزامية (االبتدائية و املتوسطة) أن يتحقق للتالميذ 

  ٥٤يف �ايتها ما يلى:

                                                           

52 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN 
Press, 2012). Hal. 5 
53 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1997). 189-190 

  ٣٤- ٣٣). ص. ١٩٨٥(بريوت: دار النفائس، خصائص العربية و طرائق تدريسها. Þيف حممود معروف.  ٥٤



٣٧ 

 

أن يكتسب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى استعماال   .أ

 و استماعا.-حتدÞ -Îجحا

صامتة.أن يكتسب القدرة على القر    .ب  اءة االستيعابية ال

  ج. أن يكتسب القدرة على القراءة اجلهرية السليمة.

  د. أن يكتسب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء.

هـ. أن يزود sملهارات اللغوية و اخلربات احلياتية اليت متكنه من القيام مبا تتطلبه 

  فنون التعبري (اإلنشاء) الوظيفى.

  تذوق النصوص األدبية. و. أن يتدرب على

  على القراءة احلرة.-ذاتيا- ز. أن ينمو ميله إىل املطالعة، حبيث يقبل

ح. أن يتكّون لديه الدافع للبحث، و أن يتدّرب على استخدام املعاجم و 

 الفهارس املبّسطة.

فالّلغة العربية هلا عناصر الّلغة واملهارات الّلغوية. تنقسم تعليم عناصرالّلغة   

  رات الّلغويّة كما يلي.واملها

  

  



٣٨ 

 

  ٥٥تعليم العناصر الّلغة - ١٣

  األصوات )١

علم األصوات علم قدمي، اهتم به العرب اهتمامًا sلغًا يف وقت مبكر ؛فنرى 

هـ، قد فصل القول يف أصوات اللغة العربية وّبني خمارجها ١٧٥ –اخلليل بن أمحد 

مقدمة لظاهرة وصفاËا، مث جاء بعده تلميذه سيبويه وسلك نفس املسلك ,جعله 

صوتية .وأصبح االهتمام sألصوات ديدن كثري من اللغويني وعلماء التجويد يف  اإلدغام ال

  القدمي واحلديث .

يعد اكتساب النطق اجليد للغة اهلدف، من أصعب عناصر اللغة اكتساsً ؛ 

ويعود ذلك إىل Þحية عضوية. وأصعب األصوات على الدارس تلك األصوات اليت ال 

ها يف لغته األم ؛ فاجلهاز النطقي للغة األم، وما يرتبط به من العادات النطقية مثيل لـ

  يشكل صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق sللغة، مما يتطلب كثرياً من العناية والتدريب.

ألن متعلم اللغة العربية قد تعود على مساع أصوات لغته األم، منذ صغره، ومل 

تكن أذنه تسمع إال تلك األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل هذا الطالب على التمييز 

صورة مكثفة- السمعي  بني األصوات العربية، وأصوات لغته لكي يدرك تلك  -ب
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٣٩ 

 

صبح مبقدوره التمييز السمعي بني هذه  االختالفات، اليت مل يكن يدركها من قبل، وحىت ي

  االختالفات.

صار فإّن أهم أنواع تدريبات األصوات ثالثة :    وsخت

صالً . - صوت ومتييزه عند مساعه منفصالً أو مت صويت ويقصد به إدراك ال   التعرف ال

صويت ويقصد به إدراك الفرق بني صوتني, ومتييز كل منهما عن اآلخر  - التمييز ال

 نطقه .عند مساعه أو 

صويت ويقصد به استخالص التجريد - صفات األصوات وإبرازها يف مواضع  ال

  .ن األصوات املقاربة هلا يف اللغةم خمتلفة من الكلمة حىت ميكن متييزها عن غريها

  ٥٦املفردات )٢

ليس اهلدف من تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق أصواËا فحسب، 

االشتقاق منها، أو جمّرد وصفها يف أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة 

تركيب لغوي صحيح، إّن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات, هو أن يكون 

الطالب قادرا على هذا كّله, sإلضافة إىل شيء آخر هو أن يكون قادرا على 

  استخدام الكلمة املناسبة يف الّسياق املناسب.

  أسس اختيار املفردات :
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٤٠ 

 

  ة الواسعة االستخدام على غريها.الشيوع : تفضل الكلم – ١

التوزّع أو املدى : تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية على  – ٢

  الشائعة يف بعضها.

  األلفة : تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة. – ٣

  الشمول : تفضل الكلمة اليت تغطي أكثر من جمال على احملصورة يف جمال. – ٤

  الكلمة اليت حيتاج إليها الدارس أكثر على غريها. األمهية : تفّضل – ٥

  العروبة : تفضل الكلمة العربية على غريها ( هاتف أحسن من تلفون) – ٦

  أساليب توضيح معىن املفردات :

بيان ما تدّل عليه الكلمة ãبراز عينها أو صورËا إن كانت حمسوسة. ( قلم  – ١

(  

  متثيل املعىن ( فتح الباب) – ٢

  يل الدور ( مريض يشكو من بطنه)متث – ٣

  ذكر املتضادات. – ٤

  ذكر املرتادفات. – ٥

  تداعي املعاين ( للعائلة تذكر الكلمات : زوج وزوجة وأوالد وأسرة ) – ٦

  ذكر أصل الكلمة ومشتقاËا. – ٧



٤١ 

 

  شرح معىن الكلمة sلعربية. – ٨

  إعادة القراءة وتعّددها يساعد على معرفة املعىن أكثر. – ٩

  البحث يف املعجم . – ١٠

  ٥٧الرتاكيب النحوية )٣

كان االجتاه السائد، ألمد طويل أن تكون دروس القواعد ساعات طويلة، 

يقضيها املدرس يف الشرح والتفصيل، بينما جيلس طالبه، وكأن على رؤوسهم الطري، وقد 

صول  أخلد بعضهم إىل النوم. أما النا)ون منهم، فكانوا يتابعون شرح املدرس، وهو ي

وجيول يف أشتات قواعد اللغة، ويورد التفصيل لكل ما هو شاذ وغريب. وبعد أن ينتهي 

املعلم من بذل اجلهد الذي يصرف فيه جل وقت الدرس، يطلب من الطالب أن توا 

  �مثلة متناثرة، ملا مت شرحه هلم.

يف أواخر اخلمسينيات وجزء كبري من الستينيات من القرن املاضي, ظهرت 

ليت عرفت sسم الطريقة السمعية الشفوية, وكانت رد فعل مباشرًا ألسلوب احلركة ا

الشرح املفصل. فنادى كثري من خرباء تعليم اللغات بطرح الشرح جانباً, وقالوا �ن اللغة 

ليست سوى عادة, �يت عن طريق التدريب املستمر على األمناط اللغوية, وشاعت 

s لغ بعض دعاة هذا االجتاه, فزعم أن التدريب على تدريبات األمناط, أو القوالب. وقد
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٤٢ 

 

القوالب, هو الوسيلة الوحيدة إىل تعلم اللغة األجنبية وقواعدها. ولكن يبدو أن اإلغراق 

يف التدريبات اآللية, أو شبه اآللية, رمبا ساعد الدارسني على إجادة بعض األمناط, أو 

صيغ النحوية, ولكن كثريًا من هؤالء الدارسني وج د نفسه عاجزًا عن التعبري عما يف ال

صيغ اليت تدرب عليها عن طريق تدريبات  نفسه, على الرغم من إجادته كثريًا من ال

األمناط, فكان اهلجوم املضاد على هذا النوع من التدريبات, من أصحاب االجتاه 

ى هذا املسمى sجتاه املعرفة وتعلم الرموز, القائل �ن اللغة سلوك حتكمه القواعد. وÞد

  االجتاه بضرورة فهم الدارسني القواعد اللغوية , وطرح التدريبات على القوالب جانباً .

 تعليم املهارات الّلغوية - ١٤

صور Ñموعة من املهارات اللغوية التفصيلية اليت  ولقد يكون من املفيد هنا تقدمي ت

  الكتابة ) .تنضوي حتت املهارات الرئيسية األربع ( االستماع, الكالم, القراءة, 

  االستماعمهارة  )١

صيبه يف برامج  حيظى االستماع يف حياة األفراد بدور مهم، إال أن ن

تعليم اللغة العربية قليل. وللوصول بطالبك إىل القدر الذي تنشده من التمكن 

  من جوانب هذه املهارة نقرتح أن 



٤٣ 

 

Ëيئ طالبك لدرس االستماع، وتوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه - ١

  دف منه .واهل

تعرض املادة �سلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب؛ كالبطء يف قراءة املادة - ٢

  املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات معقدة.

تناقش الطالب فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط sهلدف - ٣

  ٥٨املوضوع. وتقّوم أداءهم للوقوف على مدى تقدمهم.

  ٥٩ : جماالت مهارات االستماع �

 تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة. -١

 تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها . -٢

صوت . -٣  التمييز بني األصوات اÑاورة يف النطق واملتشا)ة يف ال

صوتية واملكتوبة والتمييز بينها.  -٤  إدراك العالقات بني الرموز ال

التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة الطالب إدراك أوجه  -٥

 األوىل من أصوات .

 التقاط األفكار الرئيسية .  -٦
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٤٤ 

 

فهم ما يلقي من حديث sللغة العربية وãيقاع طبيعي يف حدود املفردات  -٧

 املدروسة.

 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه .   -٨

  نوية .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثا -٩

 تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتياً . -١٠

 التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية. -١١

 متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات. -١٢

  معرفة تقاليد االستماع وآدابه . -١٣

 االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن . -١٤

 إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقص . -١٥

 إدراك التغيريات يف املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة . -١٦

التكيف مع إيقاع املتحدث , فيلتقط بسرعة أفكار املسرعني يف احلديث  -١٧

 ويتمهل مع املبطئني فيه.

 التقاط أوجه التشابه واالختالف بني اآلراء . -١٨

 ث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه .ختيل األحدا -١٩

 استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات . -٢٠



٤٥ 

 

صبغة االنفعالية . -٢١  التمييز بني نغمة التأكد والتعبريات ذات ال

 استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة , وإدراك أغراض املتحدث . -٢٢

 العادي.  إدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم -٢٣

  

  مهارة الكالم )٢

اللغة يف األساس، هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل 

   ٦٠على ذلك ما يلي:

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت  -١

  الكتابة يف فرتة متأخرة من �ريخ اإلنسان.

الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها يتعلم الطفل الكالم قبل أن خذ يف تعلم  -٢

  عند دخول املدرسة.

مجيع الناس األسوUء، يتحدثون لغاËم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من  -٣

 الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاËم .

 هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غري مكتوبة.  -٤
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٤٦ 

 

حد وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أ     

 أهم األهداف يف تعليم اللغة العربية.

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقا�ا يف اللغات 

األجنبية.ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية 

صال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، ا الهتمام االت

sجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن 

صال، يفهمها  جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث sلعربية، ألن العربية لغة ات

ماليني الناس يف العامل، وال حجَّة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم sجلانب الكتايب, 

  لغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمها .مدعياً أن ال

 ٦١جماالت مهارات والكالم : �

  نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .- ١

زا واضحا مثل : ذ , ز , ظ , التمييز عند النطق , بني األصوات املتشا)ة متيي- ٢

  )اخل

  التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة .- ٣
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٤٧ 

 

  النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية . �دية أنواع - ٤

  نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا ( مثل : ب, م, و, ..اخل .)- ٥

صيغ النحوية املناسبة .- ٦   التعبري عن األفكار sستخدام ال

  اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة .- ٧

سليما يف ضوء فهمه للثقافة استخدام عبارات اÑاملة والتحية استخداما - ٨

  العربية .

صحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم .- ٩   استخدام النظام ال

التعبري عند احلديث , عن توافر ثروة لفظية , متكنه من االختيار الدقيق -١٠

  للكلمة .

  ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع .-١١

اسب من اللغة , فال هو sلطويل اململ, وال التعبري عن األفكار sلقدر املن -١٢

  هو sلقصري املخل.

صل , ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة  -١٣ التحدث بشكل مت

  sلنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين .

  نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر . -١٤



٤٨ 

 

اءات  واحلركة غري اللفظية استخداما معربا عما استخدام اإلشارات واإلمي -١٥

  يريد توصيله  من أفكار .

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم ، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار. -١٦

  أو توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه .

االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال -١٧

  لتعبري وأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم.ا

صوغ فيه  -١٨ الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي ي

  هذا املعىن.

  تغيري جمرى احلديث بكفاءة عند ما يتطلب املوقف ذلك. -١٩

  حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة. -٢٠

  إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر .-٢١

وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها  –إدارة مناقشة يف موضوع معني  -٢٢

  واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء.

 إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني sلعربية.  -٢٤

  

  مهارة القراءة )٣



٤٩ 

 

اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي تعد القراءة املصدر األساسي لتعلم 

- مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة . وينبغي أن تقّدم القراءة للطالب املبتدئ 

sلتدرج,انطالقًا من على مستوى الكلمة،  - الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل

قراءة الفقرة , مث قراءة  فاجلملة البسيطة ( مبتدأ أو خرب غالبًا ) مث اجلملة املركبة مث

  ٦٢النصوص الطويلة .

هناك مهارات خاصة sلقراءة, ينبغي العناية بكل واحدة منها يف وقتها 

أمهلت معاجلتها يف حينها، تؤدي إىل ضعف يف تعلم القراءة فيما يلي  املناسب، وإذا 

  من مراحل .

  ٦٣األساسية للتعرف هي :وللقراءة مهار�ن أساسيتان مها : التعرف، والفهم. واملهارات 

  ربط املعىن املناسب sلرمز (احلرف) الكتايب . – ١

صري. – ٢   التعرف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل الب

  التمييز بني أمساء احلروف وأصواËا. – ٣

صوت sلرمز املكتوب. – ٤   ربط ال

  التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات . – ٥
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٥٠ 

 

  : للفهم هياملهارات األساسية وأهم 

  القدرة على القراءة يف وحدات فكرية . – ١

  فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب. – ٢

  فهم االجتاهات . – ٣

  حتديد األفكار الرئيسة وفهمها. – ٤

  القدرة على االستنتاج ...إخل . – ٥

  ٦٤ هناك نوعان من القراءة، مها: 

  . القراءة املكثفة – ١

  .  القراءة املوسعة – ٢

، حاول أن تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا القراءة املكثفةيف 

يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات والكلمات، وكذلك 

  السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعبريات .

فتعتمد على قراءة نصوص طويلة, ويطالعها الطالب  القراءة املوسعةأما 

خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق الفهم ؛ 
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٥١ 

 

وبذا �خذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب 

  عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه .

  

  ٦٥جماالت مهارات القراءة : �

  قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. -١

صوتية sملكتوبة بسهولة ويسر . -٢   ربط الرموز ال

 معرفة كلمات جديدة ملعىن واحد (مرادفات ). -٣

 معرفة معان جديدة لكلمة واحدة(املشرتك اللغوي). -٤

 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضاً. -٥

ة النص من أفكار, واالحتفاظ )ا حية يف ذهنه فرتة  متابعة ما يشتمل علي -٦

 القراءة.

 استنتاج املعىن العام من النص املقروء. -٧

 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء. -٨
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٥٢ 

 

إدراك ما حدث من تغيري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغيري يف  -٩

 الرتاكيب.

 أو تنقص رأU ما .اختيار التفصيالت اليت تؤيد  -١٠

  تعرف معاين املفردات اجلديدة من السياق . -١١

 الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور . -١٢

 تكييف معدل السرعة يف القراءة, حسب األغراض اليت يقرأ من اجلها . -١٣

 العناية sملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به. -١٤

 املعارف العربية .استخدام املعاجم  ودوائر  -١٥

 التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء.  -١٦

 الدقة يف احلركة  الرجعية من آخر السطر  إىل أول السطر الذي يليه. -١٧

 الكشف عن اوجه التشابه واالفرتاق بني احلقائق املعروضة. -١٨

صنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها . -١٩  ت

 القراءة  اجلهريّة. متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند -٢٠

صا وافيا. -٢١  تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخي

دقة النطق وإخراج احلروف إخراجا صحيحا, ومراعاة حركات اإلعراب  -٢٢

 عند القراءة اجلهريّة.



٥٣ 

 

صور والفصول  -٢٣ استخدام املقدمة والفهرس وقائمة احملتوUت واهلوامش وال

اول  والرسوم البيانية وفهارس األعالم ورؤوس الفقرات وإشارات الطباعة واجلد

 واألمكنة والقواميس اليت توجد يف آخر الكتب.

  مهارة الكتابة )٤

�يت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي �يت بعد مهارة 

القراءة. ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآلخر عقلي. والشق 

اآليل حيتوي على املهارات اآللية (احلرّكية) اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة 

التهجئة، والرتقيم يف العربية. أما اجلانب العقلي، فيتطلب املعرفة اجليدة sلنحو، 

  واملفردات، واستخدام اللغة.

  ٦٦جماالت مهارات الكتابة واخلط : �

ورة, أو يف كراسات اخلط نقالً نقل الكلمات اليت يشاهدها على السب – ١

  صحيحا .

تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة, ومواضع  – ٢

  تواجدها يف الكلمة (األول, الوسط, اآلخر )
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٥٤ 

 

  تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة . – ٣

صلة, مع متييز   – ٤ كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف مت

  احلروف . أشكال

  وضوح اخلط, ورسم احلرف رمسا ال جيعل للبس حمال . – ٥

الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب ( مثل  – ٦

  هذا .. ) وتلك اليت تكتب وال تنطق ( مثل قالوا .. )

  مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة . – ٧

يكتبه sلشكل, الذي يضفي عليه مسحة  مراعاة التناسق والنظام فيما – ٨

  من اجلمال .

  إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب ( رقعة نسخ, .. إخل ) . – ٩

مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة ( املد , التنوين, التاء  – ١٠

  املربوطة واملفتوحة ...) 

  مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة .  – ١١

صاً كتابياً صحيحاً ومستويف . – ١٢   تلخيص موضوع يقرؤه تلخي

  استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب . – ١٣

  ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمالً املفردات والرتاكيب املناسبة . – ١٤



٥٥ 

 

  سرعة الكتابة وسالمتها معرباً عن نفسه بيسر . – ١٥

  اجتماعية معينة .  صياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة – ١٦ 

وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفاً دقيقا, وكتابته  – ١٧

  خبط يقرأ .

  كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما .  – ١٨

  كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة .   – ١٩

  ملء البياÞت املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية . – ٢٠

استقالة أو شكوى, أو االعتذار عن القيام بعمل معني كتابة طلب   – ٢١

.  

احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيًا يف ذلك األمناط  – ٢٢ 

  الثقافية العربية 

مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا, وتناسق الكلمات يف  – ٢٣

  أوضاعها وأبعادها.

  

  

 



١ 
 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 حث و أسلوبهمدخل الب .١

ويف هذا البحث لتبني  تستخدم الباحثة املدخل الكيفي �ملنهج الوصفي   

عند بوغان وتيلور، املدخل الكيفّي هو الشيء املشاهدات املناسبة بتصيري شيء ملوضوع. 

من إجراء البحث الذي حيصل البيا;ت الوصفّية بوجود مالحظة الكلمة واللسان 

املشاهدة ممّن وأخالقه. وجنس هذا البحث من الدارسة احلالة. وحبث الدارسة احلالة من 

  إشارة معينة. البحث الذي يستمعل مكثفا ودقيقا وعميقا إىل املؤسسة املتعضّية أو 

الدراسة الكيفية هي منهجية البحث اليت حتصل على املعلومات الوصفية بشكل  

 Bogdan dan( كلمات مكتوبة أوشفهية واألعمال املالحظة، هذا هو رأي بوغدان وغو�

Guba.(١ 

                                                           
1  Uhar suharsaputra, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999) hal 181. 



٢ 
 

املنهج [ن  )Moleongيف مولييونج ( )Taylorو]يلور ( )Bogdanصف بوغدان (و 

هو منهج البحث الذي حصل على البيا;ت الوصفية بشكل الكلمات املكتوبة  الوصفي

   ٢.أو املنطوقة من األشخاص والشؤون امللحوظة

ويستعمل هذا منهج البحث لإلفهام ويفّسر املعىن يف الواقعة وأخالق الناس 

وخلفية علمية ]رخييا وسياقي.عندهم، هذا املدخل يوجه يف األرضية والنفسية كامال 

و]ما. لذلك، ال جيوز عزلة النفسية واملنّظمة يف الفرضّية لكن ينظر من الكاملة والتامة 

  أيضا.

والشكل من هذا البحث حبث كيفّي الذي ُخيط من املظاهر. ويف هذا البحث، 

  حماولة املدرس على طريقة تعليم اللغة العربية .حاول الباحثة وصفية 

دون الرقم واإلختبار األسئيلية.  وبذلك، حيصل هذا البحث املعلومات     

الذي يوجه إىل تصفية ما. ويف هذ البحث الكيفّي، حيضر  وصفيوجنس البحث حبث 

معهد الدراسات اإلسالمية تشارvمت الباحثة يف مكان. إجراء هذا البحث يف املدرسة 

هي قد xتم يف تعليم اللغة العربية املكثفة  منذ  سبع السنوات  سوكسا سونكال ]يالند

  أريد أن أحبث يف املستوى املتوسط.املاضية. والباحثة 

                                                           
2 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal 30. 



٣ 
 

  البحث الكيفي كما يلي: يف اإلجراءات واملراحل اليت جيب اجتيازه   

  يقوم بتعيني الرتكيز البحوث )١

 حتديد موضوع البحث واإلعداد )٢

  ت، وحتليل البيا;تمجع البيا;ت، وجتهيز البيا; )٣

 العرض التقدميي للبيا;ت )٤

 حضور الباحثة .٢

حضور الباحثة ضروري، ألن الكائنات البشرية و األدوات اليت ميكن أن تكون ذات 

صلة للمدعي أو غريها من األشياء، واألشخاص الذين يكونون قادرين على فهم من 

امليدان، والباحثة املشاركة يف حيث احلقائق على املوقع. ولذلك يف وقت مجع البيا;ت يف 

حضور الباحثة يف هذا البحث   ٣املوقع ومتابعة أنشطة البحث بنشاط يف هذا ا�ال.

تعليم اللغة لنيل البيا;ت واستغالهلا اليت تتعلق بعملية تعليم الرتبية اخللقية عن طريقة 

  .دالعربّية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشارvمت سوكسا سونكال ]يالن

 

  

                                                           

 



٤ 
 

 مجع البيا$ت أدوات .٣

إن البيا;ت يف البحث الكيفي ليست كما أن البيا;ت يف البحث الكمي.    

البيا;ت يف البحث الكمي تكون من األرقام والبيا;ت األساسية يف البحث الكيفي هي 

  الكلمات املكتوبة و املنطوقة والسلوك املبحوثة، أما الو�ئق املكتوبة فتكون بيا;ت زائدة.

يف البحث الكيفي حيصل الباحثة على البيا;ت من املصادر اإلنسانية بوسيلة      

مالحظة و مقابلة ومسي يف هذا البحث البيا;ت األساسية. و هناك أيضا توجد كذلك 

مصادر البحث اليت ليست من اإلنسان, أخذها من الو�ئق املكتوبة و قانون احلكمية و 

ومسي يف هذا البحث البيا;ت الثانوية. ومصادر البحث الرسائل الرمسية وما أشبه ذلك 

صحيحة هي احملصول عليها هي حالة طبيعية.   ال

وأما مصادر البيا;ت يف هذا البحث هم الذين يعرفون حق املعرفة عن موضوع    

  البحث وما فيه من البيا;ت منهم:

  ويف هذا البحث، يستعمل الباحثة �لطريقة كما التايل:   

  ظةاملالح .١

،  هي إعطاء مجيع قدرات الباحثة من جهة الشكل، واالهتمام وكذلك العادات    

عهد الدراسات مبتعليم اللغة العربية وهذه إلجابة األسئلة األوىل وهي عن عملية 



٥ 
 

و صورة عملية تعليم أى عملية املعلم و   اإلسالمية تشارvمت سوكسا سونكال ]يالند

   الطالب. فهذه تستشهد ما ;ل الباحثة من املقابلة أو من دراسة الو�ئق.

واملراد �ا آخذ البيا;ت �لعيون دون آالت للحاجة. ويف هذا البحث، الباحثة من 

  األعضاء من تلك الفرقة.

ثة، �ذه الطّريقة ومالحظة وكتابة منظمة على الظواهر اليت يبحثها الباح

اللغة العربّية استخدمها الباحثة لنيل البيا;ت الىت تتعّلق �ملنهج الدراسي و عملية التعليم 

لذلك تسجيل  .  طرييقة املدّرسني يف ويف معهد الدراسات اإلسالمية تشارvمت سوكسا 

  بعض األشياء: البد على اهتمام نتائج املالحظة 

 وقت الكتابة.  )١

). عمل هذا احلال on the spotالكتابة هو حينما تسري املالحظة (أحسن وقت 

  الجتناب النسيان حينما سيكتب بعد املالحظة. 

 طريقة الكتابة.  )٢

 ). keywordsإذا ال ميكن أن يكتب مباشرة فيكتب بكلمة الرائسية (

 

  



٦ 
 

  املقابلة  .٢

أحدمها املقابل وهو هي عملية احملاورة �ألهداف املخصوصة مما يؤديها الطرفان    

من يقوم مقام األسئلة و�نيها املقابل به وهو من جييب األسئلة املطروحة عليه. وهذه 

الدراسات  املعهداللغة العربية يف  إلجابة األسئلة األوىل و الثانية وهي عن عملية تعليم

. وهذه الطريقة جتري حول املدرس اإلسالمية تشارvمت سوكسا سونكال ]يالند

النفرين أو أكثر  بني واملراد �ا املناهيج لتجميع البيا;ت لطريقة السؤال واجلوابطالب.وال

  ىف جملس واحد متوجهني.

  يف املقابلة تنال الباحثة البيا;ت عن منهج تعليم الغة العربية, و أهداف تعليمها   

  و الطريقة املستخدمة يف تعليم الغة العربية.

 يةالو(ئق.  ٣

طريقة عملّية جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة النظرى إىل الو�ئق واملراد �ا  

املودودة ىف املكان معني. و الو�ئق تستخدم للحصول على البيا;ت املتعلقة بتاريخ 

وموقع اجلغرفية، الرؤية والرسالة ، وحالة وعدد الطالب واملعلمني،  ،¡سيس املدرسة

 والكتب املستخدمة يف التعليم.
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  سلوب حتليل البيا$ت أ -د

صرحيها، و من  عند نسوتيون  أن حتليل البيا;ت جيري منذ ختطط املشكلة و ت

إجراءات يف امليدان إىل اخر عملية كتابة البحث. لكن يف البحث الكيفي، ختصص 

  التحليل حني جرت عملية البحث و مجع البيا;ت.

احلقائق املوجودة من  حتليل البيا;ت هو عملية البحث و الرتتيب بشكل منهجي

املقابلة، التسجيل امليداين، و الو�ئق، بطريقة تنظيم احلقائق إىل الطبقة، الشرح إىل الوروع 

صميم، اختيار أين األهم و الذي سيدرسه، و  أو الوحدة، يعمل الرتكيب، الرتكيب إىل الت

  ٤إنشاء اخلالصة حيت يسهل على فهمه يف نفس الباحثة أو شخص اآلخر.

 حتليل ليل البيا;ت املستخدمة لدى الباحثة يف هذه الدراسة هو طريقةحت  

أن حتليل  وهابرمان مايلزرأى . (Miles & Huberman) وهابرمان مايلز من البيا;ت

نفس  يف حتدث اليت فعاليات ثالث منالبيا;ت الكيفي هو عملية التحليلية اليت تتكون 

خطوات  ٥ البيا;ت واستنباط أو حتقيق البيا;ت.الوقت، فهي ختفيض البيا;ت وجتهيز 

  هي: وهابرمان مايلز نموذجب البيا;ت حتليل

                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan , Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta, 2010)Hal. 335 

5 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian). 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).. Hal. 241 
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 ختفيض البيا;ت   .أ

 وحتويل التجريد، ،التبسيط، الرتكيز، االختيار عملية إىل ختفيض البيا;ت يشري   

خنفيض البيا;ت مبعىن   ٦.مكتوبة املالحظات امليدان يف حتدث اليت" اخلام البيا;ت"

ص،  املواضيع عن والبحثاملهمة  األشياء على والرتكيز األساسية، األشياء واختيار تلخي

ولذلك، حينما جتمع الباحثة البيا;ت، تعمل  ٧.الضرورية غريها وترك األشياء اليت وأمناط

  أيضا الباحثة عن ختفيض البيا;ت اليت حصلت عليها.

 تعريض البيا;ت   .ب

 استخالص إمكانية تعطي اليت املنظمة املعلومات من جمموعةجتهيز البيا;ت هو    

 مزيد وختطيط بتجهيز البيا;ت، فستسهل لفهم ما حدثت و  ٨.اإلجراءات واختاذ النتائج

 نصوص يفما فهمها. يف هذه املرحلة، ستجهيز الباحثة البيا;ت  أساس على العمل من

 .وصفية

 استنباط أو حتقيق البيا;ت   .ج

                                                           
6 Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 129 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan , Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta, 2010)Hal. 338 

8 Andi Prastowo. Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian). 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). Hal. 244 



٩ 
 

هي اإلستنباط أو حتقيق  وهابرمان مايلزاخلطوة الثالثة يف حبث الكيفي كما قال   

البيا;ت. التلخيص األول الذي قد قدم مل يزال مؤقت، و سيغري إذا مل يوجد الدليل املتني 

  ٩.و العضدة يف درجة مجع البيا;ت بعده

يف هذا البحث، ترجى الباحثة ميكن أن ¡خذ االستنباط عن عملية و طريقة تعليم   

  الّلغة العربية 

 جتربة صحة البيا$ت .١

 إذا مل يكن هناك تعترب �طلة أن تستطيعالبيا;ت  كانت،  كيفيالبحث ال يف  

الباحثة . يف جتربة صحة البيا;ت، تستخدم قعو يف امل وقعما يو  ةالباحث تقرر بني اختالف

طريقة التثليث. تعريف التثليث هو جتربة البيا;ت من العيون املخلفة بطريقة خمتلفة، و 

  ١٠[وقات خمتلفة. و هناك التثليث العيون، التثليث تقنية مجع البيا;ت، و األوقات.

التثليث املستخدمة لدى الباحثة يف هذا البحث هو التثليث التقنية، حتاول   

حلقائق عن مناذج إدارة الفصل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية من الباحثة أن تبحث ا

و خصة لتعيني نوع  التقنية املتنوعة، كاملالحظة، املقابلة، و حتليل املضمون الو�ئق.

  الطريقة التعليم، تستخدم الباحثة الدرجة مئوية من مالمح الطريقة بنسبة إىل كتاب.

                                                           
9 Op. Cit. Sugiyono. Hal. 345 

10 Op. Cit. Sugiyono. Hal. 273 
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  الفصل الرابع

  حتليلها ومناقشتها البيا�ت و  عرض

 معهد الدراسات االسالمية تشار)مت سوكساعن حملة املبحث األول : 

 3ريخ املدرسة )١

ت اإلسالمية تشار�مت سوكسا      Chariyatam Suksa Foundation(معهد الدراسا

School ،(فّطين  -هي إحدى املدرسة اّليت تقع يف شارع .يكM ساكوم ١٤٨رقم  ٨ ،

ألساس  " ا .سم  يته  ّول  بنا يف أ ملدرسة  ه ا هذ Vيالند. بنيت  X سونكال  جا مدينة 

اإلسالمي للّرتبية "، و أساس الرتبية يف هذه املدرسة هي مؤسسة األحكام يف الفصل 

  حتىت ديوان الرتبية يف منطقة ساكوم جاX سونكال Vيالند. ١٥

  ١٩٦٦نوفمبري  ٢٤) أو يف Tahun Puttasakarat(بّتساكارات  ٢٥٠٩يف السنة      

) ٧٩/٢٥٠٩بنمرة تسجيل  )Pondok Ban Khok Yangكتبت كمعهد دار خوء �نج (

  املعهد. ا مؤسسة �ذ )Mr. El Hadji Osa Limaoوكان سيد اجلاّج أوسا ملو (

يونيو كمدرسة األهلية  ١٤م يف Vرخ  ١٩٧١بّتاساكارات أو ٢٥١٤يف السنة         

. كان  موسا أوسا احلّج ٧٩/٢٥١٤اإلسالمية. وأسست هذه املدرسة بنمرة  ملنهجّيةا

)Mo Sa Osa Hadji(  و سيد كو سانج مو زكر�)Mr Koo Sang Mo Zakaria  مؤسستان (

 ٢٥٢٦يف السنة مثّ   مبنهج اإلسالمي. ٤و  ٣مؤّولة برتبية أنشطة إزالة األّمّية مستوى 

م مت إعتماد تدريس ۱۹۷۱ويف عام "املدرسة الـرتبية األخالق".تغّري إسم املدرسة .سم 

 .منهج احلكومة
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عام   ىل ( معهد الدراسات ۱۹۸۳ويف  مت تغري اسم ( كتاتيب كؤ�نج ) إ م 

م مت تدريس املواد العلمية أو املعروفة هنا ب( ۱۹۸۷اإلسالمية ) املعروفة حاليا.ويف عام 

م مت ۱۹۹٦سامن ) من الصف األول اإلبتدائي إىل صف الثالث اإلبتدائي .ويف عام 

م مت فتح مرحلة روضة مع وضع  ۲۰۰۵ويف عام  .فتح مرحلة دراسية املتوسطة والثانوية

  . IAEPبرXمج 

 

 مية تشار)مت سوكساالرؤية و الرسالة و األهداف معهد الدراسات االسال )٢

 الرؤية  -١

ف املدرسة لتطوير £ي التالميذ و أركان املدرسة     .لعلوم املندجمة ¦صول  ¥د

قدرة إلعطاء العلوم والتربّع للمجتمع يف كثري من الثقافات  املتنّوعة املختلفة،  اإلسالم

 .)ASEAN Community(إجتاهة على جودة جمتمع األسيا الشرقّية اجلنوبية 

 الرسالة  -٢

 إقامة الربامج التعليمية مندجمة بلباب التعاليم األسالمية. .١

لرتبية  .٢ . تصليح ا لتدريس عملية ا و  لدراسة  ة ا مّد يف  لكفئية  لشخصية  ا حتقيق ا

 اإلسالمية بنظرة  القواعد اإلسالمية والسلك اإلجيايب للتالميذ و ا¯تمع. 

يف اإلدارية املشرتكة من ا¯تمع لتطوير عملية اإلدارية لكي تكون  فّعالة و ختصيص   .٣

 الّداخلي أو اخلارجي.
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منظومة اإلدارية املدرسة إىل منظومة اإلدارية اخلراج بوصف الواظفي بوضوح ومنظم  .٤

  وسهل لتنسيقه. 

 يم يف بيئة اّليت ترّكز يف حتقيق الطريقة الطبيعية.لتع .٥

 تطوير الشخصية بقّوة تكميل الّنفس .لعلوم اإلسالمية. .٦

 املرتبط العلماء مع ا¯تمع.لتقريب  .٧

   األهداف  -٣

 تطوير إجراء الطالب لكي يكونوا رائجني يف ا¯تمع .١

 تطوير  إدارة املدرسة اجليدة املنظمة .٢

 برامج التعليم مناسبة مع ثقافة ا¯تمع . .٣

 إقامة الرتبية األكادميية املؤهلة .٤

 تطوير التعليم الرّائج يف ا¯تمع .٥

 لرتقية املدرسة كمركز التدريب الديين للّشباب.  .٦

 اجلانبية )٣

  هوية املدرسة

  معهد الدراسات االسالمية تشار�مت سوكسا.:     اسم املدرسة

  سالمية األهلية: اال    احلالة الثابتة



٤ 

 

  ٦٦٨٩٢٩٧٤٣٠٥:     رقم اهلاتف

  بيك بّطين : شارع       العنوان

  ساكوم:       الناحية

  جنأ:      املدينة

  ١٩٦٦:     املنشئالسنة 

  )١٦٫٠٠ – ٠٨٫٠٠اجلمعة ( –: يوم اإلثنني     أوقات التعّلم

 املنهج ملعهد الدراسات االسالمية تشار)مت سوكسا )٤

 “ SUMDEDمنهج التعليم املستخدم يف هذه املدرسة هو املنهج من احلكومة 
PRATEP RATANA RAHCCHASUDA SAYAM BRUMARRACH 

”CHAKUMARIلتعليم األكادميية، أّما املنهج املستخدم يف  . هذا املنهج مستخدم

 تعليم املواد الديين هو مناسب إىل القرار يف كّل مدرسة.

 املوارد البشرية يف معهد الدراسات االسالمية تشار)مت سوكسا )٥

  ٤٫١ جدول

 املوارد البشرية

 مرحلة عدد

 روضة  ٣٤٩

 إبتدائية ٢٥٠



٥ 

 

 متوسطة و Éنوية ٨٠٠

 عددالتالميذ ١٣٩٩

 عدد املدرسني ٩٢

     

ىي خارج البالد، مثل جامعة يف هذه املدرسة كثري من املدرسني املتخرجني ف

ر .لقاهرة و جامعة أّم القرى مبّكة املكّرمة و جامعة الّسورية بدمشقى ويف بلد األزه

 أخرى مثل إند� و .كستان و ماليز�.

 سوكساير اللغة يف معهد الدراسات االسالمية تشار)مت و تط )٦

برXمج إمتياز يف هذه املدرسة. وهذه الربXمج جيعل املدرسة  IAEPيكون برXمج 

  مشهورة للمجتمع. املقصود من هذه األحرف :

• I   مكثفة 

• A   اللغة العربية 

•  E  اللغة اإلجنليزية 

•   P مجXبر 

 مبعىن :    برXمج  تكثيف اللغة العربية واإلجنليزية •
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برXمج اللغة العربية واإلجنليزية هو مشروع ، واإلجنليزيةحول برXمج اللغة العربية 

تعلمي يهدف إىل تكوين جيل من الطالب يتمتعون بقدرة عالية على احلديث .للغة 

العربية واإلجنليزية واستمعاهلا يف احلياة اليومية. ويلمون  بعلومها من حنو وصرف وبالغة 

لدراسةالعلوم الشرعية ، واألكادميية  يهموغري ذلك من علوم األكادميية، و.لتايل  Ïهل

  �ما  بدال من اللغة املاليوية  أو التايالندية .

أّما شروط دراسة يف هذا برXمج، خيتلف  دراسة هذا  برXمج  عن  بقية الفصول 

 Öختالف اآليت :

شروط دراسة هذا املنهج أن جيرى إمتحان القبول من Xحية القراءة و الكتابة .  –۱

 مايعادل تقدير جيد جدا .  ٠۰٫٣وشهادة املتحصلة ال يقل عن 

إجبار طلبة على دراسة اللغة العربية واإلجنليزية يف خميم الصيفي اليت تقيم يف معهد  –۲

 يوم. ۲۰الدراسات اإلسالمية سنو� قبل بدأعام دراسي اجلديد حوايل 

وهي : الكتابة والقراءة الغرض هذا املنهج هي متكني طلبة من املهارات األربعة  –۳

  .واإلستماع واحملادثة

هي مساعدة التالميذ على التخلص من بعض املشاكل النفسية  أمهية النشاطات  

  واإلجتماعية كالقلق والتوتر واالنطواء والضغوط النفسية واخلجل واإلكتساب . 

 

الدراسات اإلسالمية  املعهدتعليم  اللغة العربية يف  اهداف  :املبحث الثاين

 تشار)مت سوكسا

 فسح ا¯ال أمام الطالب من أجل التعمق يف علوم اللغة العربية . -١
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"... كثري من اللغات تعّلم يف هذه املدرسة مثل اللغة اإلجنلريية و اللغة 

التايالندية و اللغة ماليو و اللغة العربية. و اللغة العربية أهّم اللغة للطالب 

فال بّد هلم أن يفهموا العربية فهما عميقا. و هلم قدرة  ألنّة مسلمون.

  "١جّيدة يف أربع مهارات و ثالثة عناصر كّله...

 قدرة استعمال اللغة العربية يف االتصال فّعاال. -٢

"... نسعى ¦ية طريقة كانت لكي الطالب حيبون العربية ويقوم .ستعماله 

يت متكنهم أن يّتصلوا مع يف حيا¥م اليومية. ألّ£م سيجيدون احلالة الّ 

ا¯تمع العريب. ألّن هذالعصر العوملة يسهل كّل جمتمع أن يتصلوا بعضهم 

 ٢بعضا يف كثري من األمور..."

إنشاء جيل من الطالب هلم إمكانيات قوية يف استعمال اللغة العربية يف   -٣

 خمتلف ا¯االت. 

ت مثل االّتصال "... اليوم تكون الّلغة العربية حاجة يف خمتلف ا¯اال

الدويل و االقتصادية والسياسية و الدينية والثقافة وغريها. من الدول 

العربية مركز للعلوم اإلسالمية، و بعض منهم دول قوية يف ثروة و رفاهية. 

وبعض منهم أيضا دولة إسالمية ضعيفة. فنحن مسلمون جيب علينا أن 

عا كّلها حتتاج إىل نعطي هلم مساعدة ألنّنا إخوة يف الدين.لذلك  فطب

  ٣اللغة العربية كاللغة االتصالية يف كثري األمور و خمتلف ا¯االت..."

 مساعدة الطالب على فهم القرآن الكرمي والعلوم الشرعية بشكل جيد .  -٤

                                                           

 
  ة فريدة كارينقمقابلة مع املعّلمة اللغة العربية: أستاذ١

 
  مقابلة مع املعّلمة اللغة العربية: أستاذة فريدة كارينق٢

 
  مقابلة مع املعّلمة اللغة العربية: أستاذة فريدة كارينق٣
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"...إّن اللغة العربية لغة القرأن الكرمي واألحاديث الّنبوية و كتب الرتاث و 

يستطيع املسلمون أن يرفعوا جود¥م يف علوم الشرعية. فباللغة العربية 

  ٤العبادة و العلوم..."

 Ïهيل الطالب ملواصلة الدراسة يف اجلامعات العربية . -٥

"... جمتمع يف جنوب Vيالند هو جمتمع مسلم اّلذي يقومون .لشريعة 

اإلسالمية ويهتّمون .لعلوم الدينية إهتماما كبريا. كثري من جمتمع يف 

ذي يوصلون دراستهم يف خارج البالد مثل املصرى و جنوب Vيالند الّ 

السورية و ميان و السعودي و .كستان و سودان.وحيسبون من يريد أن 

ينال كمل العلوم فعليه أن يطلب العلم ف خارج Vيالند. لذلك البّد 

  ٥لتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة لتسهيل نيل تلك األهداف..."

 الدراسات اإلسالمية املعهدتعليم اللغة العربية يف  خطواتاملبحث الثالث: 

  تشار)مت سوكسا 

 ٦اللقاء األول )١

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس.  تسأل -

 املفردات اّليت قد تعلموها التالميذ يف اللقاء السابق.تبحث املعّلمة عن  -

                                                           

 
  مقابلة مع املعّلمة اللغة العربية: أستاذة فريدة كارينق٤

 
  مقابلة مع املعّلمة اللغة العربية: أستاذة فريدة كارينق٥

  .٢٠١٥يناير  ١٣الثاين املتوسط.يوم الثلثاء  مالحظة يف الفصل٦ 



٩ 

 

 Ïمر املعّلمة التالميذ أن جيعلوا اجلمل من املفردات املدروسة شفو�.  -

 كّل التالميذ يرفعون يديهم ويريدون أن جييبوا لكي ينالوا  ز�دة النتيجة. -

أ أمام تعطي املعّلمة التالميذ نّص القراءة (كتبت بنفسها) يف الورقة و تقر  -

 التالميذ.

التالميذ يستمعون قراءة املعّلمة وينطقون بعدها. و تعطي فرصة للتالميذ   -

 لفهم القراءة.

تكتب املعّلمة األسئلة يف السبورة عن النص. و يكتب التالميذ األسئلة يف   -

 كرّاسة التمرينات كالوظيفة املنزلية.

عّلمة السالم إىل يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي امل  -

 التالميذ. 

 ٧اللقاء الثاين )٢

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس.  تسأل -

 املعّلمة عن وظيفة و Ïمر التالميذ ليجمها.  تسأل -

                                                           

  .٢٠١٥يناير  ١٤مالحظة يف الفصل الثاين املتوسط.يوم األربعاء ٧ 



١٠ 

 

 املعّلمة التالميذ ليعربوا التعليق من الّنص بنسبة إىل افرتاضهم و لغتهم.ترشد  -

االسئلة  عن معاين املفردات من القراءة والتالميذ    تعطي املعّلمة التالميذ -

 يشرحون .للغة العربية أو يذكرون املرادف.

مثّ تشغيل املعّلمة الفيديو للتالميذ و التالميذ يهتّمون إليه. هذا الفيديو عن   -

 ٢٠الصالة و مسجد احلرام و مسجد النبوي. ومدة هذا الفديو حاويل 

 دقيقة.

 عندما التالميذ يشاهدون الفيديوتصحح املعّلمة وظائف التالميذ. -

 يكتب التالميذ األشياء املهّمة يف كرّاسة املفكرة. -

لب املعّلمة التالميذ لصنع املقال من الفيديو على األقل ثالث فقرات  تط -

 كالوظيفة املنزلية.

 يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة السالم إىل التالميذ.  -

 ٨اللقاء الثالث )٣

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون. بعد

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس  تسأل -

                                                           

  .٢٠١٥يناير  ١٦مالحظة يف الفصل الثاين املتوسط.يوم اجلمعة ٨ 



١١ 

 

القرص املضغوط من  حتمل املعّلمة جهاز التسجيل إىل الفصل  وتسجل  -

 .١٣١صفحة  ١كتاب العربية بني يديك جملد 

 أول بتدريب األصوات و مثّ فهم املسموع. -

 األجوبة يف الفراغات. ميلء التالميذ -

 املعّلمة اإلجابة الصحيحة و تشرح معىن الكلمة .لعربية. تعطي -

 تنصح املعّلمة التالميذ ليحفظ صال¥م و يفعلها مجاعة يف املسجد. -

يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة يدّق اجلرس و  -

 السالم إىل التالميذ.

 ٩اللقاء  الّرابع )٤

لتالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي ا -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس  تسأل -

 تقرأ املعّلمة احلوار أمام الفصل و ينطق التالميذ بعدها. -

 تنقسم املعّلمة الفصل إىل فقرتني، و يتحدث التالميذ مثل احلوار. -

                                                           

  .٢٠١٥يناير  ٢٠مالحظة يف الفصل الثاين املتوسط.يوم الثلثاء  ٩ 



١٢ 

 

 ١٥التالميذ لغلق الكتب و تسأهلم ليتحّدث مع زميلهم مبّدة  Ïمر املعّلمة -

 دقيقة تقريبا. متشي املعّلمة حول التالميذ و تشرف أنشطتهم.

Ïخذ املعّلمة العينات من التالميذ وÏمرهم أن يفعلوا احملادثة احلرّة أمام  -

 الفصل. 

ب التالميذ مثّ تسأل املعّلمة إىل التالميذ أحد بواحد .ألسئلة املختلفة وجي -

 .لعربية. و تصحح املعّلمة عبارة خطيئة.

يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة انتهى الوقت و  -

 السالم إىل التالميذ.

   ١٠اللقاء اخلامس )٥

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 الفاحتة فيجلسون.بعد ذلك يقرؤون سورة 

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس.  تسأل -

)  وال تكتب Microsoft power point(املفردات مقّدمة .لربXمج بور بوينت   -

 فيه معاين املفردات .للغة التيالندية ولكن .لصور.

 تلفظ املعّلمة املفردات و ينطق التالميذ �دها و تكّرر مرّات. -

                                                           

  .٢٠١٥يناير  ٢١.يوم األربعاء مالحظة يف الفصل الثاين املتوسط١٠ 



١٣ 

 

 تشرح املعّلمة معاين املفردات الصعوبة  -

 يكتب التالميذ املفردات يف الكرّاسة و معانيها.  -

Ïمر املعّلمة التالميذ لغلق الكرّاسة و تسأل التالميذ معاين دون نظرا إىل  -

 الكرّاسة.

مثّ بعد ذالك يفتح التالميذ كتاب املقرر و يف مّدة قراءة حتت املوضوع " بّر  -

 الوالدين".

ميذ يستمعون قراءة املعّلمة وينطقون بعدها. و تعطي فرصة للتالميذ  التال -

 دقائق. ٧لفهم القراءة .لقراءة الصامتة حاويل 

تعطي املعّلمة األسئلة عن القراءة إىل التالميذ شفوّ�. و كّل التالميذ جيرّبون  -

 أن جييبوا لكي ينالوا النتيجة.

 الدراسة خصة يف تعّلم اللغة تنصح املعّلمة التالميذ .جلّد و النشاط يف -

 العربية حبفظ املفردات و كثرة القراءة، و ممارسة الكالم.

يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة انتهى الوقت و  -

 السالم إىل التالميذ.

 



١٤ 

 

 ١١اللقاء السادس )٦

ائمني، مثّ تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة ق -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس.  تسأل -

 Ïمر املعّلمة التالميذ لفتح كرّاسة التمرينات  -

متلي املعّلمة  املفردات .ملوضوع بّر الوالدين. و يكتب التالميذ املفردات يف   -

 كرّاستهم.

 (االضافة) و التالميذ يكتبون.مثّ متلي املعّلمة  العبارات  -

 وبعد ذلك متلي املعّلمة  بعض اجلمل وÏمر التالميذ مجع كتابتهم. -

 تنقسم املعّلمة إىل مخس جمموعات و تعطيهم املوضوع يف كّل اجلموعات.  -

 كّل ا¯موعات تنقش موضوعهم و تكتب الوصف يف الورقة. -

 سوب.بعد أن يكتب التالميذ يف الورقة هم يكتبون يف احلا -

 يدّق اجلرس و جيمع التالميذ كتابتهم. -

 يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة السالم إىل التالميذ   -

 ١٢اللقاء السابع )٧

                                                           

  .٢٠١٥يناير  ٢٣مالحظة يف الفصل الثاين املتوسط.يوم اجلمعة ١١ 



١٥ 

 

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس.  تسأل -

الوسائط املتعددة لتقدمي لعرض  خمتربÏمر املعّلمة التالميذ أن ينتقلوا إىل  -

 املّدة.

 .لعربية. (power point)  كّل ا¯موعات تقّدم .لبور بوينت -

 تعطي املعّلة التعليق يف كّل جمموعة. -

العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة  يقوم التالميذ لقراءة سورةانتهى الوقت و   -

 السالم إىل التالميذ.

 ١٣اللقاء الثامن )٨

تدخل املعّلمة إىل الفصل و يعطي التالميذ السالم الحرتام املعّلمة قائمني، مثّ  -

 بعد ذلك يقرؤون سورة الفاحتة فيجلسون.

 املعّلمة عن خرب التالميذ وكذالك .لعكس  تسأل -

القرص املضغوط من  حتمل املعّلمة جهاز التسجيل إىل الفصل  وتسجل  -

 .١٥٢صفحة  ١كتاب العربية بني يديك جملد 
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١٦ 

 

 األجوبة يف الفراغات. ميلء التالميذ -

مثّ تسجل املعلمة غناء العريب و تعطي الشعر اّلذي غري كامل و يستمع  -

 التالميذإىل الغناء.

 و شعر كاملتعطي املعّلمة  التالميذ إجابة صحيحة  -

 التالميذ يغنون معا بفرحة. -

يقوم التالميذ لقراءة سورة العصر مجاعة مثّ تعطي املعّلمة انتهى الوقت و   -

 السالم إىل التالميذ. 

الدراسات  املعهدأنواع طريقة تعليم اللغة العربية يف املبحث الرابع: 

  اإلسالمية تشار)مت سوكسا

األسبوع وهي من مادة األساسية .وأما حصص يف  ٣تدرس مادة اللغة العربية    

مادة  حنو والصرف تدرس حصة واحدة يف األسبوع وهي من املواد اإلضايف. وتدرس 

 مادة اللغة العربية .للغة العربية. وكذلك املواد الدينية  تدرس .للغة العربية .

طريقة تدريس هذه املدة تتضمن من  أهداف العامة وأهداف اخلاصة واملقدمة    

والتمهيد وقراءة النص من قبل املدرس وشرح معاين مفردات و الرتاكيب املعنوي اليت 

 حتتاج إىل توضيح.

 وإختالف مدرسني و مدرسات املتمكني من  إجيادة  نطقهم للغة العربية السليمة .



١٧ 

 

والكتاب املعتمد لتدريس اللغة العربية هي كتاب العربية بني يديك و كتاب املقرر   

، وسبب إختيار الكتا.ن : كتاب العربية بني يديك يساعد الطالب يف من احلكومة 

 ممارسة  الّلغوية وأّما كتاب املقرر يسهل على الطالب عند تقدمي  إمتحان.

وتكثر نشاطات  داخل الفصل وخارج املعهد وتدريبات واحملادثة امليسر املتعلق   

  يتمرن على اخلطاب اللغويحىت يستوعب الطالب  املادة املدروسة ،و  مبوضوع الدرس

 .للغة العربية الفصيحة . 

  النسبة اللغة املستخدمة عند التدريس.

  ٤٫٢جدول 

 نسبة مثوية استعمال اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية

  الصف  اللغة العربية اللغة التيالندية

 أوىل متوسطة ٦٠ ٤٠

 Éنية متوسطة ٧٠ ٣٠

 Éلثة متوسطة ٨٠ ٢٠

 أوىل Éنوية ٦٠ ٤٠

 Éنية Éنوية ٨٠ ٢٠

 Éلثة Éنوية ٩٠ ١٠

  



١٨ 

 

هناك أيضا بعض املشاكل يف عملية تعليم اللغة العربية. املشاكل اليت واجهت 

  أثناء تدريس منها:

عدم متكني الطلبة من احملادثة بشكل املطلوبة ، حبيث يستطيع بعض الطالب احلوار  -

اإلستئذان و تعارف الشخصي و إستعارة أدوات الكلمات البسيطة . مثل  كلمة 

 دراسية  وبعض الكلمات اليت نستخدمها يف احلياة اليومية .

،ز  . ث، س .  ق ، ذعدم متكني نطق وتفريق خمارج احلروف الصحيحة . مثل :  -

 ك .  ج ، ي. 

  و الطريقة حلل هذه املشكلة منها:

البيئة هي شيء مهم جدا للغة ، حبيث يتمكن الطالب من احملادثة بسسب ا¯تمع  -

 احمليطة به . 

و أكيدال نستطيع أن نغري ا¯متع Vيالندي إىل ا¯تمع العريب ، ما بوسعنا هي :  -

إستخدام وسائل التعليم احلديثة مثل فتح سيد�ت أفالم كرتون و قصص اإلسالمية 

مبوضوع الدرس ، مع اإلجابة عن األسئلة املطروحة بعد املشاهدة  املتعلق .حملادثة أو

 أو اإلستماع ،والرحلة العلمية لألماكن اليت تكثر فيها العرب .

بيان وشرح خمارج احلروف مع كثرة التدريب على ذلك ، حىت يتمكن الطالب من  -

 نطق السليم. 



١٩ 

 

حيفظه الطالب  تدريب طلبة على إعادة أصل الكلمة ،مع نسخ الكلمة اليت مل -

 على حسب الكلمة ، حىت يرتسخ يف ذهن الطالب .٣٠أو ٢٠حوايل 

 جيب على املدرسني واملدرسات أن يفهم فطرة اللغة العربية.  -

 ،احملافظة على إستعمال اللغة العربية الفصحى يف قاعة الدرس  -

 حىت يكون املدرس مصدرا حيا سليما اليت يستعد الطالب لتعليمها . 

يف تعيني أنواع طريقة التعليم الّلغة العربية مبعهد الدراسات االسالمية ولتسهيل    

فصل  Éين متوسط، ستحلل الباحثة من العوائق كّل الطريقة كما ذكر رشدي أمحد 

  تعيمةيف كتاب تعليم اللغة العربية، مناهجها وأسالبها، كما يف اجلدول األيت:

  

  ٤٫٣  جدول

 غة العربيةوجود مالمح الطريقة يف تعليم الل

  رقم الطريقة املالمح موجود

  

 

إّن أهداف التعليم الرّئيسي من تعليم العربية  

كلغة Éنية هو متكني غري الناطقني .لعربية من 

االتصال مبصدر الثقافة العربية وقراءة كتابتها و 

 فهم نصوصها

القواعد 

 والرتمجة

١ 



٢٠ 

 

إّن اإلمام بقواعد اللغة العربية شرط أساسي  

 ملمارستها

  

√ 

 

ينبغي أّن يساعد الطالب على الكتابة .لعربية 

من خالل التدريب على الرتمجة من لغته األوىل 

 إىل اللغة العربية

يتّم تزويد الطالب بعد كبري من مفردات الّلغة  

العربية و إمناء ثروته فيها كالما تقّدم يف برXمج 

 تعليم العربية كلغة Éنية

األدب العريب املكتوب و االستمتاع  إّن تذوق 

به هدف أساسي من أهداف تعليم العربية. 

والوسيلة الوحيدة لذلك هي الرتمجة من لغة إىل 

 أخرى.

إّن األمر اليقصر على أّن يلم الطالب بقواعد  

العربية  بل جيب أّن يتعرف خصائص اللغة 

العربية .ملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة 



٢١ 

 

 لعربية األوىل للدارس.  اللغة ا

إّن مما يتوخاه تعليم العربية كلغة Éنية، تنمية  

قدرات الطالب العقلية .ّشكل اّلذي ميكنه من 

مواجهة مواقف التعليم املختلفة مبشكال¥ا 

 املتعددة

  

√ 

إّن اهلدف األساسي اّلذي تنشده هذه الطريقة 

 هو تنمية قدرس الدارس على أن يفكر .لعربية

 وليس .لّلغته األوىل

 املباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينبغي تعليم الّلغة العربية من حالل عربية ذا¥ا  

 دون أية لغة وسيطة

  

√ 

 

احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول والّشائع 

الستخدام الّلغة يف ا¯تمع اإلنساين. ومن ّمث 

ينبغي البدء يف دروس العربية كلغة Éنية حبوار 

بني شخصني أو أكثر. على أن يشتمل هذا 

احلوار على املفردات والرتاكيب الّلغوية 



٢٢ 

 

  واملهارات املرادتعليمها للّدارس. 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ 

 

ض الدراس يف البدا�ت األوىل لتعّلم العربية   بتعر 

كلغة Éنية ملواقف يستمع فيها إىل مجل كاملة 

ذات معىن واضح، ودالالت يستطيع  الدراس 

 إدراكها. 

النحو وصيلة لتنظيم التعبري الّلغوي وضبطه،  

ومن ّمث يتّم تعليم النحو العريب ¦سلوب غري 

مباشر من خالل التعبريات واجلمل اليت يرّد 

 ذكرها يف احلوار. 

  

√ 

 

اليتعرض الدراس لنص مكتوب .لعربية  قبل 

أن يكون قد ألف ما فيه من أصوات ومفردات 

كتابة  نص قبل و تراكب وال يبدأ الدارس يف  

 أن جييد قراءته وفهمه. 

الرتمجة من و إىل العربية أمر ترفضه هذه  

الطريقة. فلى ينبغي أن تزاحم العربية أية لغة 



٢٣ 

 

 أخرى. 

  

√ 

 

إّن تنمية املهارات العقلية عند الدراس مثل 

القدرة  على القياس، واالستقراء و استنتاج 

الطريقة األفكار أمور التشغل .ل أصحاب 

  املباشرة.

  

√ 

 

يتّم شرح الكلمات و الرتاكيب الصعبة .لّلغة 

العربية و حدها من خالل عدة أساليب، مثل 

  شرح معانيها ،أو ما يقابلها من كلمات 

(أضداد) أو ذكرها يف سياق أخر أو غري ذلك 

من أساليب ليس من بينها على أية حال 

 استخدام لغة وسيطة.

  

√ 

 

ّلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على يستغرق املع

 الدارسني ويف اإلجابة على أسئلتهم.

  

√ 

يقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية 

مثل:اإلبدال واإلمالء السرد القصصي، والتعبري 

  



٢٤ 

 

 احلر 

  

√ 

 

فإّن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس 

على نطق األصوات، واكتساب مهارات الكالم 

اهتمامها جبوانب أخرى ¥تّم �ا طريقة يفوق 

 النحو و الرتمجة.

نطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أّ£ا  

جمموعة من الرموز الصوتية اّليت يتعارف أفراد 

ا¯تمع على داللتها بقصد حتقيق االّتصال بني 

بعضهم البعض، من هنا فإّن اهلدف األساسي 

الّناطقني .لعربية  يف تعليم العربية هو متكني غري

من االتصال الفعال .لّناطقني �ا.  مبا يطلبه 

هذا االتصال  من مهارت خمتلفة و مبا يدور 

 حوله من موافق.

 السمعية 

 الشفهيةو 

٣. 

  

√ 

 

يّتبع املعّلم يف تدريس املهارات اللغوية الرتتيب 

الطبيعي  الكتساب األفراد هلا يف لغته األوىل. 



٢٥ 

 

لغته األوىل ، كما نعلم، عن يكتسب اإلنسان 

طريق االستماع إليها أوال. ّمث تقليد احمليطني به 

يف الكالم، فينطق بعد كلما¥ا، ّمث يقرأ هذه 

الكلمات، و أخريا يكتبها ومن ّمث جند أن 

ترتيب املهارات األربع يف هذه الطريقة  تبدأ 

.الستماع ّمث الكالم وÏيت بعدمها القراءة وأخريا  

 ة.الكتاب

  

√ 

 

تتبّىن هذه الطريقة نظرة األنثروبولوجني للثّقافة. 

إّ£ا ليست جمّرد أشكال الفن أو األدب إّ£ا 

أسلوب احلياة اّليت يعيشها قوم معيون يتكّلمون 

لغة معّينة. ومن ّمث يصبح تدريس األمناط 

الثقافية العربية أمرا الزما من خالل تدريس اللغة 

كما ترى هذه الطريقة   ذا¥ا. إنّه من املمكن،

تقدمي األمناط الثقافية من حالل احلوار اّلذي 

يقدم  يف كّل درس.  إّن من الطبيعي أن يدور 



٢٦ 

 

احلوار حول املواقف  احلياة العادية اّليت يعيشها 

الّناس مثل تناول الطعام و أسلوب التحية و 

السفر و الزواج و عريها من إمناط ثقافية خمتلفة 

د القراءة املوسعة حيث يقّدم و كذالك يف موا

  للّدراس نصوص و

 موضوعات حول مواقف ثقافية معنية.

  

√ 

 

تبدأ هذه الطريقة عادة بفطرة بتدرب الطالب 

فيما على بعض املهارات الصوتية فيستمعون 

لبعض اجلمل البسيطة. وينطقون بعض 

االصوات واجلمل.  حّىت ûلفواالنظام الصويت 

ية مهاراته يف االتصال للغة سوف تسهم يف تنم

  برموزها على الصفحة

  املطبوعة

 .٤ القراءة

  

√ 

 

بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة. 

يقرؤوها  يف نّص. ويعمل املدارس على تنمية 



٢٧ 

 

 بعض مهارات القراءة الّصامتة عند الطالب.

بعد ذالك يقرأ الطالب هذا الّنص  قراءة  

الّنص للتأكيد من جهرية  متبّوعة ¦سئلة حول 

 فهمه.

تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل نوعني يعين  

قراءة مكثفة و قراءة موّسعة لكّل منهما هدفه و 

لكّل إجراءته. فالقراءة املكثّفة Ïخذ مكا£ا بني 

جدران الفصل و¥دف إىل تنمية املهارات 

األساسية للقراءة  وما حتتاجه هذه املهارات من 

ويف  ثروة  لفظية  و معرفة .لقواعد النحوية....

هذالّنوع من القراءة تنمى مهارات فهم املقروء 

عند الّدارس حتت إشراف املعّلم  يف الفصل... 

فرياقب تقدمه ويقف على الّصعو.ت اليت 

 تواجهه ويساعده على تذليلها. 

  

√ 

أّما .لّنسبة للقراءة املوّسعة فتتّم خارج الفصل. 



٢٨ 

 

 صحيح أّن املعّلم يوجه الطالب هلا وحمدد هلم 

مايقرؤونه ّمث يناقشهم فيه... إال أّن العبء 

 األكرب يقع على الطالب أنفسهم.

يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة يف وصل  

الطالب .تراث العريب ويف قراءة كتبنا وفنوننا 

 ومن مثّ يزداد فهمه للثّقافة العربية وتقديره هلا.

هذه الطريقة على تعريف الطالب حترص  

.لّنظام الصويت والنحوي والصريف والدالالت 

العربية كلغة Éنية  فاألساس األول متكني 

الطالب من ممارسة العربية هو أن يسيطر بوعي 

  على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقه

 .٥ املعرفية

يبدأ الدرس يشرح القواعد ّمث ضرب أمثلة  

م عليها. أي تتبع الطريقة االستنباتية  يف تعلي

الّلغة. واهلدف من هذه األمثلة  تدريب الطالب 

 على تطبيق القاعدة بشكل واع.



٢٩ 

 

  

√ 

 

ينبغي هذه التدريبات أوجه نشاط لغوي أخرى 

حتت اسم الكفاية االتصالية. ومن املعروف أّن 

هذاملصطلح يستخدم يف جمال النظرية التحويلة 

االبتكارية. إال أنّه يف الّنظرية املعرفية لتعّلم 

الرموز فيعترب مرادفا لكلمة طالقة. هذه 

األنشطة تقدم يف مواقف ذات معىن. وتشتمل  

على حوارات والعاب لغوية ولعب الدور وغريها 

. 

  

√ 

 

تستخدم الّلغة الوسيطة .لطبع منذ احلصة  

األوىل إذ يتّم عن طريقها  شرح القاعدة 

وتوضيح أبعاد الّنظام اللغوي للعربية .عتباره 

 ا  على الّدارسني. جديد

ليس اهلدف من تدريس القواعد حصر املواقف  

اليت ميكن أن مير �ا الطالب ومن مث تدريبه 

عليها. فخذا أمر الميكن حدوثه. اهلدف هو 



٣٠ 

 

تدريب الطالب على االستخدام الواعي 

للقاعدة يف مواقف جديدة يصعب التنبؤ �ا 

ويتعذر حصرها األمر يشبه التدريب على 

 ات حسابيه.عملي

من حيث احلوار، ال تعلن هذه النظرية رأ�  

مطلقا بشأنه. وليس جزءا أساسيا من أجزاء 

الدرس فيها. إال أنّه قد يكون له  دورعند البدء 

 يف األنشطة اللغوية اّليت تعقب التمرينات.

  

√ 

 

على املعّلم تنمية القدرات الذهنية عند الطالب 

عليه أن يدربه على أساس  يف جمال تعليم اللغة

اإلستنتاج، وقواعد االستقاراء، وجماالت 

التطبيق، ومبادئ التعليم. وذلك .طبع من 

خالل شرح مفصل للقواعد. وتفسري هلا حّىت 

تتضح يف ذهن الطالب إّن العليم الواعي لقواعد 

اللغة شرط أساسي ملمارستها. والفهم ال بّد أن 



٣١ 

 

  يسبق االستخدام.

خطاء جزء ال يتجزأ  من الّنشاط تصحيح األ 

الّلغوي يف الفصل. أّن يستخدم الطالب اللغة 

مبجرد وعيه بقواعدها. ومن املتوقع أيضا أن 

يكون اساخدامه للغة دقيقا. إال أن  هذا .طبع  

جيعل توقع اخلطلء أمرا ال مفر منه. واخليار 

األن بني أمرين : إّما أن ينطلق الطالب يف 

وقد خيطئ وإّما أن نقيد حركته  استخدام اللغة 

 حرصا عليه من أن خيطئ.

  

√ 

 

يساعد املعّلم الطالب على تكوين أكرب قدر 

من الّتداعيات املرتبطة بكّل ظاهرة لغويّة 

يتعلمها. سواء أكانت مسعية ، أو بصرية ، أو 

حركية ليضمن بذلك جودة التعليم و القدرة 

على االحتفاظ به ويف كّل هذه املواقف يقوم 

املعّلم Öبراز املالمح األساسية لكّل ما يتعلمه 



٣٢ 

 

  .الدارس

  

√ 

 

مير تعليم العربية  يف ضوء هذه النظرية خبط 

واحد يبدأ .لفهم الواعي، وينتهي .ملمارسة 

وبدراسة الرتاكيب جمّردة لرياها بعد ذلك 

 مستعملة يف سياق

ينعكس هذا .لطبع على إعداد املواد التعلية.  

فالكتاب املؤلف حسب هذه النظرية يسري على 

الستنتاجي أو القياسي). املنهج االستنباطي (ا

فيبدأ بعرض الرتاكيب والدالالت و الوظائف مثّ 

 القراءة.

واخلطة تسري يف خطوات حمددة تبدأ بعرض  

مادة جديدة ومترينات عليها. ّمث ¦نشطة لغوية 

تطبيقية. كّل املهارات تعّلم يف وقت واحد. يبدأ 

املعلم إذن بعرض املادة املراد تعليمها للدارس. 

ّمث التعريض ملوقف اتصال يستعان  فيه 



٣٣ 

 

.لصورة. و يطبق الدارس ما تعلمه من خالل 

ليمية قرائية واستماعية صممت هلذا مواد تع

 الغرض.

ومن اجلدوال السابق تعرف أّن طريقة تعليم اللغة العربية مبعهد الدراسات 

  االسالمية شار�مت سوكسا Ïخذ من مالمح طريقة :

  ١٤،٢٨ %=  ١٠٠ × ١/٧القواعد و الرتمجة :  -١

 ٧٥ %=  ١٠٠ × ٩/١٢املباشرة :  -٢

 ٦٦ %=  ١٠٠ × ٢/٣السمعية الشفهية :  -٣

 ٦٠ %=  ١٠٠ × ٣/٥القراءة  -٤

 ٤١،٦٧ %=  ١٠٠ × ٥/١٢املعرفية  -٥

  أو إذا تطلع الباحثة من عدد املالمح فكما يلي:

  ٥ %  =  ١٠٠ × ١/٢٠القواعد و الرتمجة :  -٦

 ٤٥ %    =  ١٠٠ × ٩/٢٠املباشرة :  -٧

 ١٠ %  = ١٠٠ × ٢/٢٠السمعية الشفهية :  -٨

 ١٥ %            = ١٠٠ × ٣/٢٠القراءة  -٩

 ٢٥ %      =  ١٠٠ × ٥/٢٠املعرفية  -١٠

_______ +  

  % ١٠٠ 



٣٤ 

 

فتعرف من هذا اجلدول التعليل أّن تعليم اللغة العربية يف معهد الدراسات 

اإلسالمية تشهار�مت سوكسا سونكال Vيالند هي Ïخذ بعض املالمح املختارة من 

لطريقة السمعية الطرائق املختلفة يعين الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة وا

  والشفهية والطريقة القراءة والطريقة املعرفية. فتسمى هذه الطريقة .لطريقة االنتقائية. 



١ 

 

  الفصل اخلامس

  ملخص البحث واالقرتاحات

  املبحث األول: ملخص البحث

بعدما الحظت الباحثة طريقة تعليم اللغة العربية يف معهد الدراسات اإلسالمية 

فسح ا/ال أمام الطالب تشار(مت سوكسا فعرفت الباحثة أهداف تعليم اللغة العربية هي 

، قدرة استعمال اللغة العربية يف االتصال فّعاال، ل التعمق يف علوم اللغة العربيةمن أج

، هلم إمكانيات قوية يف استعمال اللغة العربية يف خمتلف ا/االت إنشاء جيل من الطالب

Iهيل الطالب ، لكرمي والعلوم الشرعية بشكل جيدمساعدة الطالب على فهم القرآن ا

 ملواصلة الدراسة يف اجلامعات العربية .

ومن خطوات تعليم اللغة العربية يف معهد الدراسات اإلسالمية تشار(مت سوكسا 

لقاءات بدروس متنوعة ومنهج خمتلف. بدأ التعليم بتقدمي املوضوع و  ٨من  هي تتكون

مراجعة عن الدرس املاضي. ّمث حبث املوضوع بطريقة خمتلفة يف كّل املهارة. ميكن 

  aألنشطة ا/موعة أو اإلفرادية. ختتم املعّلمة [عطاء الوضائف إىل التالميذ.



٢ 

 

اللغة العربية يف معهد الدراسات اإلسالمية ومن نتائج مالحظة الباحثة، أّن تعليم    

تشهار(مت سوكسا سونكال dيالند هي Iخذ بعض املالمح املختارة من الطرائق املختلفة 

يعين الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والطريقة السمعية والشفهية والطريقة القراءة 

ة االنتقائية، aلبياjت التالية بعدد املالمح والطريقة املعرفية. فتسمى هذه الطريقة aلطريق

، ١٠ % السمعية الشفهية :، و ٤٥ %املباشرة : ، و ٥ %القواعد و الرتمجة :  فكما يلي: 

  ٢٥ %: املعرفية، و ١٥ % : القراءةو 

  املبحث الثاين: االقرتاحات

  بعد إجراء هذا البحث، فقدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية:

 املزا( واملعايب، فللمعلم أن خيتار الطريقة املناسبة للتعليمكل الطريقة هلا  .١

ولالحلثني األخرين املستقبل أن يبحث طرائق تعليم اللغة العربية يف املعاهد أو  .٢

  املدارس بشكل عام. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 قائمة املراجع

 .املعجم الوسيط، القاهرة م.١٩٧٢إبراهيم مدكور

(ماالنق: املطبعة  .تطوير منهج تعليم اللغة العربية (و تطبيقه على مهارة الكتابة)أوريل حبر الدين. 

  ).٢٠١٠اجلامعة، 

جامعة ة . (ماالنق: مطبعفقه اللغة العربية (مدخل لدراسة موصوعات فقه اللغة)أوريل حبر الدين. 

  .)٢٠٠٩موالC مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

تدريس املهارت الّلغوية.جملة األعاريب اإلليكرتونيكي. (رHض: جامعة امللك سعود). مأخوذة من 

www.alukah.net   ٢٠١٥مايو   ٢١يف.  

 ١٤٢٥، ر الزمان(املدينة املنورة: دا اآل[ر الرتبوية لدراسة اللغة العربية. خالد بن حامد احلازمي. 

  هـ).

  م  ١٩٨٧, ١خليل أمحد عمارة, يف حتليل اللغوي, مكتبة املنار, ط

دارالكاتب العريب للطباعة  دكتور على احلديدة.مشكلة تعليم اللغة العربية لغريالعرب (القاهرة:

  .والنشر)
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  س
	ة الذاتية

 املعلومات الشخصية .١

  إننان نيلي أكمالية:       االسم

  ١٩٩٣ نوفمبري ٢، ماالنق:   املكان و �ريخ امليالدي

  : النساء      اجلنس

  : اإلندونيسية      اجلنسية

  حمّمد أغوس حنيف:       الوالد

  : نور أيدا مشيطة      الوالدة

  جاوى الشرقية – ماالنق سوكون:      العنوان

  ٠٨٩٩٥٥٢٠٨٧٠:       رقم اجلوال

  gmail.comnailyakmalia@:     الربيد اإليليكرتوين

  

 املستوى الدرا��� .٢

  السنة  املستوى الدراسي  الرقم

  ١٩٩٨  نور رمحةروضة األطفال   ١

  ٢٠٠٥  اإلسالمية "إسالمية"املدرسة االبتدائية   ٢

  ٢٠٠٨  اإلسالمية احلكومية تومبانقاملتوسطة املدرسة   ٣

 ٢٠١١  مباالنق ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   ٤

٥  

بكلوريوس (سرجاX) قسم تعليم اللغة العربية بكّلية علوم الرتبية 

جبامعة موالX مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية و التعليم 

  األوىل مباالنق

٢٠١٥  

  



 

  قائمة املالحق



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	11150018  pendahuluan.pdf
	11150018 BAB I.pdf
	11150018 BAB II.pdf
	11150018 BAB III.pdf
	11150018 BAB IV.pdf
	11150018 BAB V.pdf
	11150018 DAFTAR PUSTAKA.pdf
	11150018 Biodata.pdf
	11150018 Lampiran foto.pdf

