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 لعربيةتعريف طريقة تعليم اللغة ا .1

 تعريف الطريقة .أ

 معلو  إعوداد فو  الضورررية الموواد من العربية اللغة تدريس طرائق" :عرفان محمد محمود خالد قال 

 اللغوة لمعلو  رالتربووي  األكواديم  الجوانبين بوين تورب  موادة أنهوا أهمهوا عدة العتبارات رذلك العربية، اللغة

 1العربية

 ليحقق التعلي  النشاط معالجه ف  المعل  يستخدمه الذى األسلوب ه  الطريقة": القادر عبد محمد رقال 

 كثيرا تعالج أن الناجحة الطريقة رتستطيع رالنفقات الوقت رأقل السبيل بأيسر تالميذه إلى المعارف رصول

 2التالميذ أر الكتاب أر المنهج ف  تكون أن يمكن التى النقائص من

الطريقة مؤنث الطريق ر جمعه طرق ر معناه لغة السبيل، السيرة ر المذهب ر الخ  ف  الشى ر 

نحوها. الطريقة ج طرق ر اطرق ر أطرقة ر اطرقاء. ر جمن طرقات : السبيل. ث  ذكر أيضا : الطربقة ج 

 3طرائق : السيرة، الحالة، المذهب، الخاط ف  الشئ.

 ا :أما معنى الطرايق أر الطريقة على صفة عامة عند اهل اللغة ر المربين فمختلفة، منه

الطريق : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، ر  الطريقة : ه  السيرة بالسالكين إلى هللا 

 4تعالى من قطع المنازل ر الترقى ف  المقامات.

 على الدراسية المادة إلقاء ف  المعلوم بها يسير )الخ ( السبيل ه  الطريقة" :محمد بكر أبو رقال 

 "5التلميذ

بعو   6.رهذه الطريقة ه  خطه شامله تتنارل المسالة بانتظام أر بشكل منهج  استنادا إلى نهج محدد 

بتقريب اّن الطريقة  ىهو عند محبين شاه ف  كتابه "عل  النفس التربو  المؤهلين، احده تعريف الطريقة عند
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يعمووول عموووال  اريقوووة بمعنووو  كيفيوووة يعمووول عموووال أر طرقوووطال فية. ف  االستعمال العاّم، أن حرفية يمعنى كي

 7باستخدام الواقع راألفكار نظاميا.

هو   الطورق .المرتبطة باستراتيجية التعل  المصممة لجعل عمليه التعل  تعمل بسالسة طرقرينبغ  ان تسير 

ف  تصمي  التعل  هذه الخطوة مهمة جدا ألنه هذه الطريقة الت   جميع الطرق أر التقنيات الت  تعتبر ماده لنقل

ه  أيضا مرئية ف  الطريقوة التو   ىالتعل  اإلتقان تصمي الحاالت التعليمية الحقيقية. من ناحية أخرى ، رتقر 

يحدد الطريقة. الطريقة المعتادة للتعل  كاستراتيجية مرتبطة بوسائل االعالم ، رالوقت المتوا  للدراسوة. علو  

  8.هذا المفهوم البسي  ، راألسلوب هو عنصر استراتيجيات التعل  بسيطه

ية التعل  جيدا. الطريقة ه  كيفيات أر التعلي  البد له يجعل كى تسير عمل طريقةالطريقة تتعلق ب     

ظن جيدا لتقدي  الموادّ الدراسية. ف  تصمي  التعلي  هذه الخطوط مهّمة جدّا ألن هذه الطريقة الت  تى تال طرق

تعين حالة التعل  الحقيق . ف  جانب أخر, مهارة مصم  التعلي  منظورة ف  الطريقة يعين هذه الطريقة. 

المعدّ للتعل . ف  الفكرة البسيطة هذه، الطريقة ه   غالبا يتعلق بالوسيلة رالوقت الطريقة كأسلوب التعلي 

 9عنصور أسلوب التعل  البسي .

 محمود قال طريقة، معنى عن أرال الباحث فبين ،اللغة العربيةتعليم طريقة مفهوم ةالباحث قدمت أن قبل

 الفرد يرسمها التى الخطة ه  العام بمعناها الطريقة : األرلى معنيين، على يطلق :طريقة السمان عل 

 ةصناع فى الصانع كطريقة .رقت اقتصار رف  جهد بأقلّ  األعمال من عمل من معيّنا هدفا بها ليحقق

 ف  بالطريقة المقصود :الثانية .لعمله أدائه ف  إنسان كل رطريقة تجارته ف  رالتاجر زراعته ف  يةرالزارع

 من جهد ربأقلّ  رقت أقصر ف  التعليمية العملية من الهدف بها ليحقق المدرس يرسمها الت  الخطة :التربية

  .10التالميذ جانب رمن جانبه
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عل  ك  يعطى المى ذال دئة التعل . التعلي  هو المساعالتعلي  هو عملية التفاعل بالمعل  رمصدر التعل  ف  بي

ذلك،  ب. ألجلراألخالق، رتكوين السلوك رالتصديق ف  الطالل العل ، رتول  المهارة قيجد حدرث عملية ن

 التعلي  هو عملية لمساعدة الطالب ك  يستطيع التعل  جيدا.

رقال محمود يونس أن التدريس هو  11تدريسا بمعنى جعله يعلمها.  -يدرس  -التدريس مصدر من درس 

عامل من عامل من عوامل التربوبة رينحصر ف  إيصال المعلومات إلى الذهن رصك حوافظ النشئ بمسائل 

رقال أيضا التدريس هو عملية   12الفنون رالعلوم. رعوامل ثالث، ه  المعل ، رالمتعل ، رالمعلومات.

 13التدريس رفيها عنصران يعنى المعل  رالمتعل .

 ق التعلي   سيافف  جانب األخر من التعل  لديه فكرة مشابهة للتدريس، رلكن ف  الواقع داللة مختلفة. 

د ع  محدرالمعلمين يعلمون بحيث المتعلمين يمكن أن يتعل  ريتقن محتوى الموضوع لتحقيق ش ء موضو

 )المعرف (، كما يمكن أن تؤثر على تغيير ف  الموقف )العاطف (.

ن الذين لديه  درافع قوية بدع  والب راإلبداع من المعل . المتعلمث الطيية متعلقة جدا من حالتعلي  الكيف

من المعلمين القادرين على تسهيل هذه الدرافع سوف تؤدي إلى النجا  ف  تحقيق أهداف التعل . ريمكن 

ل .  تصمي  التعل  قياس أهداف التعل  من خالل التغيرات ف  المواقف رقدرات الطالب من خالل عملية التع

الجيد، بدع  من المرافق الت  تكفى، إلى جانب اإلبداع المعلمين جعل المتعلمين تصل إلى أكثر بسهولة 

 14أهداف للتعل .

رقال محمود يونس أن التدريس هو عامل من عامل من عوامل التربوبة رينحصر ف  إيصال      

ون رالعلوم. رعوامل ثالث، ه  المعل ، رالمتعل ، المعلومات إلى الذهن رصك حوافظ النشئ بمسائل الفن

 16رقال أيضا التدريس هو عملية التدريس رفيها عنصران يعنى المعل  رالمتعل .  15رالمعلومات.

 تعريف طريقة التعليم  .ج
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طريقة التعلي  يفه  كطريقة التى يستخدم المعل ، الذي ف تأدية الوظيفة هو رسيلة لنيل أهداف التعل . 

 17التعل  يتصف إجرائية، يعنى يتضمن  الخطوة المعينة.طريقة 

طرق  رطريقة التدريس ه  مجموع األداءات الت  يستخدمها لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمبن. 

ترتيب  عرض رالتدريس أحد عناصر المنهج. فطريقة ف  اللغة العربية ه  : الخطة اإلجمالية الشاملية ل

 ات المكونة لها ليهقيق التربوية . مواد الذي ينتظ  عدد من الوحد

طريقة التدريس ه  مجموع األداءات الت  يستخدمها المعل  لتحقيق سلوك متوقع لدى متعلمين. 

رطرق التدريس أحد عناصر المناهج. فطريقة ف  اللغة العربية ه : الخطة اإلجماليةالشاملة لعرض 

 18ليحقق أهدافنا التربوية. رترتيب مواد الذي ينتظ  عددا من الوحدات المكونة لها

 تعريف اللغة  .د

اللغة : مجموعة من الرموز الصوتية الت  يحكمها نظام معين رالت  يتعارف أفراد مجتمع ذي 

 19ثقافة معينة على دالالتها من أجل تحقيق االتصال بعضه  ربع .

 لالتينيةادرر  أن قد أعطى العربية كثيرا من المفردات إلى اللغات األخرى ف  العال  اإلسالم ، كما

ة، رخاصة ف  خالل العصور الوسطى كانت العربية األداة الرئيسية للثقاف .إلى معظ  اللغات األررربية

 .عربيةلغة الالعلوم رالرياضيات رالفلسفة، ر سبب ذالك إلى أن تقترض اللغات األررربية بالمفردات ال

ة رالسياس لثقافةدراسة اللغة العربية ليست لفه  العلوم اإلسالمية فحسب، بل أكثر من ذلك لفه  العل  را

  .لذلك تعل  اللغة العربية ه  مشجعة للغاية .راالقتصاد

 أن لطالبا يستطيع أن هو العربية اللغة تعلي  من األساس  الغرض رأما" :الخطيب راهي  اب محمد قال

 التفكير ف  شاركي رأن يسمع ما أر يقرأ ما يفه  رأن بالقل  أر باللسان صحيحا كامال تعبيرا نفسه عن يعبر

  "رمواهبه سنه به تسمح ما بقدر حوله فيما

 :التالية األساليب باتباع ذلك رتحقيق توضيح ريمكن

 رالكتاب  الكالم  التعبير أسلوب تحسين .)أ

 .رالكتابة الحديث ف  الفصحى تعود .)ب
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 .حرف لكل رالسكنات الحركات ضب  .)ج

 .اللغة لحررف السلي  النطق .)د

  20رجمالها الكتابة صحة .)ه

 :رالقدرات الت  يجب ان يعدها معلمو اللغة العربية ه 

 (قدره اللغة )لوغواري .1

 (القدرة ف  مجال الثقافة )تساككوف  .2

 القدرة عل  االحتراف المهن  .3

 القدرة عل  اإليذاء النفسان  .4

 

 . اللغة العربيةتعليم  .ه

 األهداف الرئيسة. .1

 إنَّ األهداف الرئيسة من تعلي  اللغة العربية للناطقين بغيرها ثالثة، ره :

رفو  ضووء  تقرب من ذلوك.  أهلها،أر بصورةبية بالطريقة الت  يمارسها بها أن يمارس الطالب اللغة العر. أ

 يل : بغيرها يستهدف مان تعلي  اللغة العربية للناطقين يعنى أ هالمهارات اللغوية األربع هذ

 إليها.     تنمية قدرة الطالب على فه  اللغة العربية عندما يستمع    أ(.

الناطقين بالعربية   تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة رالتحدث مع     ب(. 

 حديثا معبرا ف  المعنى سليما ف  األداء.

 .الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة رفه تنمية قدرة  ت(.

 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة رطالقة.ج(. 
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. أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية رما يميزها عن غيرها من اللغات من حيث ب

 األصوات، رالمفردات،   رالتراكيب، رالمفاهي .

اإلنسان العرب  رالبيئة الت  يعيش الثقافة العربية رأن يل  بخصائص .  أن يتعرف الطالب على ت

 فيها رالمجتمع الذى يتعامل معه.

يتضح من هذه األهداف الرئيسة الثالثة أن تعلي  اللغة العربية للناطقين بغيرها يستهدف إتقان استخدام اللغة 

 العربية، رمعرفة خصائصها، رالتعرف على ثقافتها.

 العربيةد اللغة ئفوا .ر

مئة رالعشرين  اللغة العربية ه  أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العال ، يتحدث بها ما يزيد عن األربع 

مليون نسمة. الغالبية العظمى منه  ف  منطقة الشرق األرس ، ره  عدد سكان الدرل الت  تكون جامعة 

رة للدرل العربية مثل إيران رتشاد الدرل العربية، باإلضافة إلى العديد من السكان ف  درل أخرى مجار

رمال  رالسنغال راثيوبيا رإريتريا، رذلك إلنتشار اإلسالم ف  تلك الدرل، كما أّن غالبية المسلمين حول العال  

 .يتحدثون اللغة العربية بدرجة أر بأخرى

الشرق األرس ، أهمية اللغة العربية تأت  أهمية اللغة العربية من كونها اللغة الرسمية ف  أغلب درل  

تشاد رأريتريا تعتمد اللغة  فباإلضافة إلى كونها اللغة الرسمية ف  درل الجامعة العربية، فإّن درل مثل 

إّن منطقة  .العربية لغتها الرسمية، رف  منظمة األم  المتحدة نجد أّن اللغة العربية ه  إحدى اللغات الرسمية

جغرافية ف  العال  الحديث نظراً للموارد الطبيعية الموجودة بها، الشرق األرس  الت  تعدّ أحد أه  المناطق ال

ركونها مح  أنظار السياسة العالمية جعلت من اللغة العربية حديثاً ذات أهمية قصوى، باإلضافة إلى غناها 

مدار من حيث المادة اللغوية الت  تجعلها من أعرق اللغات الموجودة ف  العال ، رقد أثرت اللغة العربية على 

التاريخ ف  العديد من اللغات األخرى من حيث المفردات رطبيعة بنية اللغة رتكونيها، ذلك أن عصور 

انتشار رازدهار اإلسالم صاحبها بالطبع انتشار تلك اللغة بسبب عوامل الجغرافيا رإضافة العلماء المسلمين 

لغة الفارسية بشكل راضح ف  المفردات إلى العلوم حول العال ، ريمكن مالحظة تأثير اللغة العربية ف  ال

  .العلمية رالكلمات المحكية بشكل يوم 



أُدخلت الكلمات العربية إلى العديد من اللغات األررربية سواء المشتقة من الالتينية أر غيرها عن  

 طريق االتّصال الحضاري ف  زمن الحك  العرب  لمنطقة األندلس ف  القارة األررربية، فنجد أن لغات،

 .مثل: اإلنجليزية، راإلسبانية، رالبرتغالية، رالفرنسية، راأللمانية تحتوي على العديد من الكلمات العربية

دها ف  العصر الحديث من حيث كونها المفتا  األساس  لفه  الحضارة ئع أهمية تعل  اللغة العربية رقواتنب

ألرلى بالنسبة للعرب تعلّ  لغته  بشكل سلي  ف  الوطن العرب  الذي يعتمد على اإلسالم ف  قيامه، لذا من ا

رغ  هذا ل  تتأثر اللغة العربية بشكل كبير من اللغات  .من أجل اإلضافة إلى مسيرة الحضارة البشرية

األخرى رغ  اختالط الشعوب العربية الوثيق بأصحاب اللغات األخرى عن طريق التجارة أر االحتالل منذ 

ارات من لغات أخرى معصور الحديثة االستعمارية. ما عدا بع  االستعفترة الحررب الصليبية رحتى ال

كالفارسية، راليونانية، لبع  األلفاظ الت  ل  يعرفها العرب رالت  أدخلت ف  العلوم، رف  العصر الحديث 

نجد أن تنام  االكتشافات راالبتكارات العلمية بعيداً عن المنطقة العربية جعل من الالزم إدخال تلك 

أهمية اللغة العربية ف  حياتناأهمية اللغة العربية ف   .صطلحات األجنبية إلى اللغة العربية لمواكبة العصرالم

 حياتنا. 

اما بالنسبة لهدف تعل  اللغة العربية ف  المدرسة رفقا للمعايير المعمول بها ف  محتويات الحكومة ،  

اللغوي عموما ، ره  االستماع )االستماع( ، رالحديث فان الدرس العرب  يتكون من أربعه مكونات للتعل  

، رالقراءة ، رالكتابة. رجميع هذه المكونات االربعه تقترن بواحده ف  الموضوع بحيث تكون قادره عل  

 .توفير تجربه مفيده للمتعلمين

يمية". رأرضح ررفقا لما ذكره أبو بكر محمد "فان الغرض العام هو الدرس نفسه رفيما يتعلق بالمواد التعل

 :جوزيف تايار ر سيف أنور األهداف )عل  المدى الطويل( تعل  اللغة العربية ه 

 .فه  القران الكري  رالحديث كمصدر للقانون رالتعالي  االسالميه. 1

 .فه  الكتاب الدين رتاريخ الثقافة االسالميه المكتوبة باللغة العربية . 2

 .دام اللغة العربيةللتمكن من التحدث رالكتابة باستخ . 3

 .استخدام اللغة العربية كاداه مساعده للخبرة الفنية األخرى .4



 .ان يكون اللغوي المهنية. 5

 :هناك خمسه متغيرات تعليمية رئيسيه ه ر 

 الغرض من التدريس . 1

 محتوي التدريس . 2

 التصمي  التعليم . 3

 كيفيه تعلي  . 4

 تقيي  نتائج الدراس. 5

 انواع طرق التليم اللعة العربية  ذ.

 معنى طريقة التدريس .1

طريقة التدريس ه  مجموع األداءات الت  يستخدمها المعل  لتحقيق سلوك متوقع لدى متعلمين. 

رطرق التدريس أحد عناصر المناهج. فطريقة ف  اللغة العربية ه : الخطة اإلجماليةالشاملة لعرض 

 21الوحدات المكونة لها ليحقق أهدافنا التربوية.رترتيب مواد الذي ينتظ  عددا من 

رقال االخرى، يقصد بطريقة التدريس االسلوب الذى يستخدمه المعل  فى معالجة النشاط التعلي  

ليحقق رصول المعارف إلى تالميذه بأيسر السبل، رأقل الوقت رانفقات، رتستطيع الطريقة الناجحة أن تعالج 

 22ن تكون فى المنهج أر الكتاب، أر التلميذ.كثيرا من النواقص التى يمكن أ

 رأسس نجا  الطريقة : 

االسرية رصادية أن تكون كواقعة لطبائع التالميذر مراحل النمو العقلى، رالظررف االجتماعية راالقت -

 التى يعيشها التالميذ.

ا من يبهتقرأن تراعى بع  القواعد العامة فيتخذ منها المعل  مرشدا رهاديا فى معالجة الدررس ر -

 :العقول، مثل

 التدرج من السهل إلى الصعب.
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 التدرج من البسي  ألى المركب.

 التدرج من الواضح المحدد إلى المبه .

 التدرج من المحسوس إلى المعقول.

أن تأخذ فى االعتبار الفررق الفردية بين تالميذ الفصل الواحد، فالتالميذ يتفوتورن فى القدرأت  -

راألخالق، رالذكاء، رالطبيعة، رالقدرة على العمل، ره  اليختلفون من حيث راألمزجة رالشحصية 

السن أر الجنس فحسب إنما عوامل االختالف أكثر من عوامل االلتقاء، حتى فى رجود السن الموحدة، 

رالجنس الواحد،ففى التالميذ الذكى القادر على فه  الحقائق رالتقاط االفكار بسرعة، رمن بينه  القوى 

 23اكرة الذى يستطيع أن يتذكر ريسترجع المعلومات بسهولة ريسر.الذ

 :يل  ما العربية اللغة تعلي  طرق أه  رمن 

 والترجمة دعالقوا طريقة )أ

 القراءة مهارت  بتنمية الطريقة هذه األجنبية،رتهت ّ  اللغات تعلي  ف  استخدمت الت  الطرق أقدم ره  

 رالكالم الستماعا لمهارت  إهمالها:رالترجمة القواعد طريقة على يؤخذ رمما .األجنبية اللغة ف  رالكتابة

 .الترجمة إلى اللجوء كثرة أنّ  كما اللغة، أساس رهما

 :يل  كما مالمحها أه  رمن

 .رالكالم االستماع مهارت  حساب على النحوية رالقواعد بالقراءة تهت  (. 1

 .األصوات عنصر تهمل (.2

 .التعلّ  ف  رسيلة )الغالب ف  الطالب لغة( رسيطة لغة تستخدم (.3

 .النحوية األحكام على تركز(. 4

 تحليل  شكل على النحو تدرس (. 5

بية كلغة العر مالمح الطريقة  : من الممكن أن نوجز أه  مالمح طريقة النحو ر الترجمة ف  تعلي  -أ

 ثانيا فيما يل  : 

 ستها إن اإلالمام بقواعد اللغة العربية شرط أساس  لممار -

ى اللغة رلى إلينبغ  أن يساعد الطالب على الكتابة بالعربية من خالل التدريب على الترجمة من لغة األ

  .العربية
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 المباشرة طريقة )ب

 بلغة الترجمة درن نفسها لغة باستعمال اللغة عل  تعلي  ف  المدرس كيفية ه  المباشرة الطريقة رأما 

 :يل  بما الطريقة هذه رتمتاز .األخرى اللغة راليفكررن بها الطلبة ليتعود سواها

 .رالكتابة القراءة مهارت  من بدال الكالم، بمهارة االهتمام (.1

 .األسباب كانت مهما األجنبية، اللغة تعلي  عند الترجمة إلى اللجوء عدم (.2

 .النظرية اللغة بقواعد الطالب تزريد عدم (.3

 .  رالحفظ المحاكة أسلوب استخدام (.4

 مالمح الطريقة :  -أ

 ل  : من الممكن أن نوجز أه  مالمح الطريقة المباشرة ف  تعلي  العربية كلغة فيما ي

ة رليس لغربيإن الهدف األساس  الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمبية قدرة الدارس غلى يفكر با -

 بلغة األرلى . 

 ة . ينبغ  تعلي  اللغة العربية من خالل العربية ذاتها درن لغة رسيط -

  ثن . ر من إلنساالحوار بين األفراد يعبير الشكل األرل رالشائع ال ستخدام اللغة ف  المجتمع ا -

ذا تمل هينبغ  البدء ف  دررس العربية كلغة ثانية يحور بين شخصين أر أكثر . على أن يش

 الحوار على المفردات ر التركيب اللغوية  رالمهارات المراد  تعليمها للدارس .

 الشفهية السمعية ريقةالط ج(

 رمن رالكتابة، القراءة مهارت  حساب على رالكالم باالستماع االهتمام الطريقة هذه من يؤخذ رمّما 

 :الطريقة هذه أسس أه 

 .مكثفة بصورة رالبصرية السمعية الوسائل استعمال (1.

 .اللغة لتعلي  متنّوعة أساليب استخدام (2.

 .  النحوي رالتحليل الشر  من التقليل مع القياس، أسلوب على التركيز(3.

  االنتقائيّة الطريقة )د

 هذه استخدام الحق  طالبه،فله تالئ  الت  الطريقة اتباع ف  حرّ  المدرس أن الطريقة هذه أصحاب يرى 

  24 .التعليم  للموقف مناسبا يراه ما األساليب يتخار أن حقه أن كما تلك أر الطريقة
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 طرق تدريس اللغة العربية  .أ

ف  هذا الصدد عرض الباحث معايير ال ختيار طريقة تدريس اللغة العربية راالتجاهات الحديثة ف  

طريقة تعلي  الغة العربية لغير النلطقين بها راختيار الطريقة المناسبة لموقف تعلي  اللغة العربية للناطقين 

 بغيرها . 

 معايير الختيار طريقة تدريس اللغة العربية ر ه  :  .أ

 السياقية: .1

 أي أن تقدم كافة الوحداة اللغوية  ف  سياقات ذات معنى تجعل  تعلمها بالت  ذا قي  ف  حياة اإلنسان. 

 االجتماعية :  .2

أن تهيئ الطريقة الفرصة  ألقصى شكل من أشكال االتصال بين المتعلمين . إم تعل  اللغة   

ميها يجب أن يأخذ مكانهما ف  سياق اجتماع  ح ، رليس ف  أشكال منعزلة مستقلة بعضها عن رتعل

 بع . 

 البرمجة :  .3

أن يوظف المحتوى اللغوي الذي تعلمه ف  محتوى لغوي جديد . ر أن يقدم هذا المحتوى الجديد   

 متصال بسابقة ر يقوم بتغيير أيضا. 

 

 

 الفردية :  .4

أي تقدي  المحتوى اللغوي الجديد بشكل يسمح لكل طالب، كفرد أن يستفيد. " إن الطريقة الجديدة ه  

 ال يضيع فيها حق الفرد أمام تيار الجماعة . 

 النمذجة :  .5

 أي تقدي  نماذج جديدة يمكن محاكاتها ف  تعل  اللغة. 

 التنوع :  .6

 ه.أي تعدد أساليب غرض المحتوى اللغوي الجديد ر أساليبي

 التفاعل :  .7



إن الطريقة الجديدة ه  الت  يتفاعل ف  كل من المتعل  مالمعل  رالمواد التعليمية إطار الظررف   

  هتمام ".كز اإلراإلمكانات المتوفرة ف  حجرة الدراسة. " رالطريقة الجديد ه  الت  تجعل المتعل  مر

 أساس نجا  الطريقة 

قصادية ة ر االأن يكون موافقة لطبائع التال ميذ  ر مراحل النحو العقلى، ر الظررف االجتماعي .1

. 

 رلدررس اد العامة فيتخذ منها المعل  مرشدا  رهادياله ف  معالجة ئأ ن تراعى بع  القوا .2

 تقريها من العقول مثل : 

 التدرج من السهل إلى الصعب  -

 التدرج من البسي   إلى مركب  -

 من المحسوس إلى المعقول  التدرج -

أن تأخذ ف  االعتبار الفررق الفردية بين تالميذ الفصل الواحد، فالتالميذ يتفارتون ف  القدرات 

راألمزجة رالشحصية راألخالق، رالذكاء، ر الطبيعة، رالقدرة على العمل، ر ه  ال يخلفون من حيث السن 

السن الموحدة ، رالجنس الواحد ، ففى التالميذ الذكى أر الجنس فحسب إنما عوامل االلتفاء، حتى ف  رجود 

القادر على فه  الحقائق ر التقاط االفكار بسرعة ، ر من بين القوى الذاكرة الذى يستطيع أن يتذكر ريسترجع 

المعلومات بسهولة ريسر . ففى مجال تعلي  القراءة ليس التالميذ على مستوى راحد ف  القدرة  على تعلمها، 

ث المهارة الفه  ، ر ال من حيث المهارة السرعة ، رال من حيث اجادة النطق ، ر من راجب معل  ال من حي

 25اللغة العربية أن يكتشف الفررق الفردية بين التالميذه ، ر أن يعالج حاالت التأخر .

 الخطوات الطريقة التعليم اللغة العربية  .ب

 عليم اللغة العربية للمبتدئينتطرق  .أ

 التركيبيةلطريقة ا .1

تكمن بداية هذه الطريقة ف  تعلي  الحررف، ثّ  االنتقال إلى الكلمات، ثّ  إلى الجمل، حيث يهت  المعلّ  بتوجيه 

أنظار الدارسين إلى الحررف الهجائيّة رأصوات الحررف، ثّ  يقوم بتعليمه  كيفيّة نطق كلمات تتكّون من 

ة"؛ ألنّها تبدأ أّرالً باألجزاء، ثّ  تركيب هذه األجزاء لتكوين حرفين أر أكثر، رلهذا سّميت "بالطريقة التركيبيّ 
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الكل، رعاشت هذه الطريقة طويالً، رتعلّ  بواسطتها أجيال كثيرة، رأعطت نتائج سريعة، رمع كل هذا فإنّها 

ها تحمل سلبيّات كثيرة: كالملل رالسأم، رتجعل الدارسين ينطقون الكلمات قبل فه  معناها الحقيق ، كما أنّ 

تربّ  عادة القراءة البطيئة؛ ألّن دراستها تعتمد على التجزئة رالتهجئة، رقد تخلّى عنها كثير من المربّين؛ 

 ."بسبب عيوبها الكثيرة إذا ما قورنت بالطريقة الكلّية رفق المنظور "الجشطالت 

 الطريق التحليلية .2

إّن الميل إلى تبنّ  "الطريقة التحليلية" يرتكز على كثير من األسس العلميّة، رالت  أّكدت صّحتها النتائج 

المعرفيّة الت  تحقّقت نتيجة الممارسة رالعمل رأساليب التطبيق، رمن أساسيّات هذه الطريقة أّن الدارس 

، رعند قراءة الدرس يُعرض أمامه نص فقرة يعرف كثيراً من الجمل رالكلمات، قبل البدء ف  عمليّة القراءة

أر جملة، فيسمعها ريفه  معناها، أر قد يستنتجه من خالل موقف تعليم ، أر تربوي، أر حيات ، ربعد النطق 

ً إلى النظر ف  أجزاء الكلمة بعد أن يكون قد فهمها،  بكلمات النص صورة رصوتاً، ينتقل به المعلّ  تدريجيّا

زئتها للوصول إلى الحرف المقصود، لذلك سّميت "بالطريقة التحليليّة"، رمن خالل رعرف معانيها، قبل تج

المالحظة راالستقراء تبيّن أّن هذه الطريقة تقوم على أساس نفس  رمعنوي، رعلى تزريد الدارس بثررة 

أنّها فكريّة رمعرفيّة، بطريقة الجمل رالنصوص، باإلضافة إلى الكسب اللغوي، رمن عيوب هذه الطريقة: 

تحتاج لعدد من الوسائل للقيام بها، كما أّن جملة راحدة أر فقرة تبدر صعبة ف  المراحل األرلى من عمليّة 

 .التعلي ، رتطر  هذه الطريقة بكثرة ف  مجال تعلي  الصغار، رأقّل حدّة منها ف  ميدان تعلي  الكبار

 تعليم اللغة العربية للكبار  .ج

ار العل  رالتعلّ  رلديه  رغبة ف  تعلّ  اللغة العربيّة، لما ف  تعلّمها قد يُفيق الكبار ممن فاته  قط 

أهميّة ف  حياته ، رحضور ف  مختلف أنشطته  راهتماماته  الثقافيّة، راالجتماعية، فيحتاجون إلى 

تجديد الهّمة، رتوجيه عزيمته  ررجهته  لتعل  اللغة العربية، رهذا ف  حقيقة األمر ليس بمستحيل ف  

 ، بل ممكن رمتا  متى سلكوا مسلكه الصحيح، فتعلّ  الكبار اللغة العربية هو بتعبير آخر محو حقه

 .لألميّة رطرق ألبواب التعلّ  من خالل اكتساب مهارات القراءة رالكتابة

 الحروف والكلمات. 1



تعلّ  جميع حررف اللغة العربيّة قراءة ركتابة. تعلّ  حررف المد الثالثة قراءة ركتابة. تعلّ  حركات  

اللغة العربية الثالثة قراءة ركتابة. تعلّ  كتابة كل حرف من حررف اللغة العربيّة، مع حررف المد 

الحركات الثالثة قراءة الثالثة قراءة ركتابة. تعلّ  كتابة كل حرف من حررف اللغة العربيّة، مع 

 .ركتابة

 األفعال واألسماء.2

يميز المتعلّ  ف  هذه المرحلة بين صيغ األفعال المختلفة، الماض  رالمضارع راألمر، ريقرأ بع   

األفعال ريكتبها، رفق قاعدة ما أراه بعين  أقرأه بلسان ، رما أسمعه بأذن  أكتبه بقلم . يميّز المتعل  

ل بسيطة جداً، رمناسبة بين األفعال راألسماء، ريتدرب على كتابة رقراءة بعضها. صياغة ركتابة جم

حي  المجارر، فيتدرب على لمستوى المتعل ، فيها محاكاة لواقعه القريب ف  المنزل رالم

 .ركتابتهاقراءتها

 

 اللغة العربية المهارات د. 

 مهارة اإلستماع  .1

لإلستماع أهمية كبيرة ف  حياتنا . أنه الوسيلة الت  إتصل بها اإلنسان ف  مراحل حياته األرلى 

كيب ، ريلتقى األفكار رالمفاه . ر اباألخرين . عن طريقة يكتسب المفردات ، ريتعل  أنماط الجمل رالتر

  عن طريقة ايضا يكتسب المهارات األخرى للغة ، كلما ر قراءة ر كتابة . 

 مهارة الكالم  .2

ر إن كان  رالكالم ف  للغة من المهارات األساسية الت  تمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية.  

بداية النصف الثان  من هذا  ة ف دالما هذمع اآلخرين. رلقد اشتد الحاجة لههو نفسه ر سيلة لالتصال 

ن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةر تزايد  رسائل االتصال ، رالتحرك الوسع ف  طريقة تعلي  القر

الصوتية  طرق تول  المهارات اللغة الثانية ركان أن انتشرت الطريقة السمعيةالشفوية ر غير ها

 اهتمامها . 

 مهارة القراءة  .3

التربية يقودنا هذا إلى الوقوف على تعريف إجرائ  للقراءة. رقد تبنت الرابطة القواميه لدارسة   

يست أداة المفه  التالى اعملية القراءة : إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أنها ل يةمريكاألأ



علمية ذهنية تأملية . ر ينبغ  أن تنمى كتنظي  موكب يتكون من أنماط ذات  سا أسمدرسية ضيقة . إنه

عمليات عقلية عليا . إنها نشاط ينبغ  أن يحتوي على كل أنماط التفكير رتقوي  رالحك ، رتحليل ، ر 

التعليل ر حل المشكالت . إن القراءة ، اذن نشاط يتكون من اربعة عناصر:استفبال بصري للرموز ، 

هذا ما نسمية بانقد . ردمج هذه األفكار مع أفكار القارءة . رتصور لتطبيقاتها ف  مستقبل حياته رهذا ر

نمسيه بالتفاعل . القراءة إذن تعرف ر فه  ر نقد ر تفاعل إنها نشاط عقل  يستلزم تدخل شخصية 

 اإلنسان بكل جوانبها .  

 

 مهارة الكتابة  .4

ع ف  بعضها اآلخر  ليقتصر على النسخ أر التهجئه ر يتس يضيف مفه  الكتابة ف  بع  البرامج  

شاط نخير ف العماليات العقلية الالزمية للتعبير عن النفس. إنها حسب التصور األحتى يسمل مختل

. رعرضها خيراتذهن  يتعمد على االختبار الواع  لما يريد الفرد التعبير عنه. ر قدرة على تنظي  ال

 .  حثةبابشكل يتناسب مع غلرض ال

ر أهمية تحديد مفه  الكتاب ال تقتصر على مجرد الرغبة ف  تحديد المفاهي . رإنما تتعداها إلى   

ما تنكس عليه هذه المفاه  من إجراءات ، رما يستلزمها من تطبيقات تربوية. يضيق عنده  مفه  الكتابة 

التجئة : بينما يلتزم اآلجررن يقصررن جهده  ف  برامج تعلي  العربية على تدريس الطالب على النسخ ر 

بتنمية  قدرة  الطالب على اختيار الموضوع الذي يستحق الكتابة فيه ر القدرة على تنظيمه، رعرضه بطيقة 

 26مقنعة ر مشوقة ف  آن راحد.

 أهم خطوات تعلّم اللغة العربيةه. 

لصغيرة الحررف االتدرج ف  التعلّ ، بحيث يكون أرل ما يت  تنارله ف  التعلي  التمييز بين مقاطع   .1

ررف حجميع  رالطويلة، بمعنى التمييز بين حررف المد الثالث رالحركات، قراءة ركتابة، فيت  حفظ

 .اللغة العربيّة، رمنها حررف المد الثالث، رالحركات
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العربيّة مع حررف المد الثالثة بالتسلسل، هكذا: ق: )قا، قو، ق (،  كتابة كل حرف من حررف اللغة .2

س: )سا، سو، س (، ر: )را، رر، ري(، د: )دا در، دي(، رهكذا حتى يت  كتابة كافّة الحررف، ثّ  

 عمل اختبارات ف  ذلك

ِس(، كتابة كل حركة مع كل حرف من حررف الّلغة بالتسلسل، هكذا: ق: )َق، ُق، ِق(، س: )ّس، ُس،  .3

ر: )َر، ُر، ِر(، ذ:)ذَ، ذُ، ِذ( رهكذا حتى يت  كتابة جميع الحررف مع الحركات، ثّ  اختبار المتعلّ  ف  

ذلك، رسبب ذلك يعود إلى خل  الطالب بين حررف المد رالحركات، فذلك أه  أساس ف  عملية 

 .التعلّ 

 التمييز بين النون الساكنة رالتنوين.  .4

 .األمثلة على كل فعللألفعال رأقسامها، مع  .5

التدرج ف  ذكر المصطلحات الخاصة بالنحو، بما يتناسب رمستوى المتعلّ ، مع ذكر أمثلة متنوعة،  .6

 رمتعدّدة دائماً. اعتماد أكثر من طريقة لعرض األفكار. تكليف المتعلّ  بكتابة بع  األمثلة.

شويق، رالتسلسل. التعلّ  من خالل توفير قصص سهلة اللغة للمتعلّ ، رفيها عناصر مثل السهولة، رالت  .7

 المجموعات، بحيث يُقّس  الطالب إلى مجموعات، رتكلّف كل مجموعة بأنشطة تعليمية محددة.

 تشجيع أسلوب التعبير البسي ، بحيث يعبر الطالب من خالل كتابة أمثلة على ما تعلموه من مفردات.  .8

بما أّن القرآن الكري  هو الحافظ للغة العربيّة، فيمكن أن يكون أحد مجاالت التعلّ  هو ارتباط المتعلّ    .9

 .بالقرآن الكري ، بحيث يتدّرب على القراءة من خالله، فذلك عبادة رتعلّ  ف  الوقت ذاته

راضح، رتنّوع ف   إّن تعلّ  اللغة العربية ليس باألمر الصعب رال المستحيل، بل يحتاج إلى تدّرج

 .األسلوب، رتسلسل ف  الخطوات، رهذا يعود إلى مهارة من يقوم بذلك من مدرسين، رمختصين

 

 مشكله تعلم اللغة العربية .و

  :رهناك عوامل تؤثر عل  تعل  اللغة العربية ، ره 

 العوامل اللغوية-الف

 الحك  السلي  .1

حتى المنازل ، رتعل  القران الكري  بصحبة  ف  المدارس الداخلية المختلفة ، رالمذاهب ، رالمساجد 

أصوات النحوي العرب  يسم  مخرج الحررف ، رالمصطلحات الت  تعرف عاده باس  عل  التالرة. ره  



تعمل فق  عل  إتقان قراءه القران الكري  بدال من ان تكون لغرض تطوير اللغة العربية ف  كيهيران ، ف  

 تالرة القران الكري  تعامل بنفس الطريقة بالنسبة للغة العربيةحين ان القواعد النحوية للصوت ف  

 

 

 المفردات .2

رالعوامل الت  تفيد الطالب ف  اللغة العربية رمدرس اللغة العربية ف  اندرنيسيا ه  الكلمات المفردة  

استوعبت األربعاء رأدرجت ف  27أر المفردات. كانت هناك العديد من الكلمات رالمصطلحات الت  

ردات االنجليزيه. الكلمات الت  تستمد من الكلمات العربية الت  تحدث باللغة االنجليزيه الكلمات الت  يت  المف

باالضافه إلى  .الحصول عل  الحوامل لبناء المفردات رالتفاه  ، فضال عن رضعها ف  ذاكره شخص ما

الكثير من الخسائر ، من بين أمور  الفائدة ، رنقل رنشر الكلمات من اللغة االجنبيه إلى لغة المتعل  رتسبب

 :أخرى

 

  حدوث المعاني المتغيرة.  1

 ب. الفازنيا تغيرت من الصوت األصل 

 ج. الفازنيا يبق  ، رلكن المعن  قد تغير

 النحوي من الجملة. 3

الكلمة عل  العلوم رالعلوم ليست الدراسة الوحيدة ، رالتغييرات النهائية لالياس قال بسبب تغيير رظيفة  

ف نها تختلاغ  من ف  الجملة ؛ رالتنمية المجتمعية ، اي عدم رجود اي تغييرات ف  الكلمة االخيره عل  الر

زيه االنجلي اللغة ف  رظيفة الجملة. رال يسهل فه  الطالب للغة الت  نشات ف  اندرنيسيا ألنه يتقن بالفعل

 .ارنة ف  اللغة االنجليزيهالنحوية ، رقال انه لن يكون قادرا عل  العثور عل  المق

 الكتابة.4

رينبغ  بالفعل إدخال إتقان الكتابة العربية مع القاعدة الخاصة "من سن مبكرة ، رعل  المستويين  

 .االبتدائ  رالثانوي ، فضال عن إتقانهما ف  المستوي األعلى

 

 

                                                             
 



 الترجمة .5

العال . رهذا االختالف هو الذي رلكل لغة مزاياها المتميزة مع اللغات األخرى الموجودة ف  هذا  

 .يسمح ببداية الصعوبة عندما تكون عمليه ترجمه اللغة إلى اللغات األخرى

 العوامل غير اللغوية.2

هذه المشكلة قد  .الثقافية ه  عوامل غير لغوية جدا تؤثر عل  تعل  اللغة العربية-رالعوامل االجتماعية 

مسل  البدء من بيئة االسره حتى البيئة االجتماعية القابلة للحياة من  تكون ف  الواقع الحد األدنى ، إذا كان كل

إيالء االهتمام الكاف  لالختيارات حول تدريس اللغة العربية لرعايته . رالنهج األكثر فعاليه هو عندما يقوم 

وفير اللغة جهاز إرسال البث اإلذاع  الذي يبثه المسلمون ربرامج التلفزيون الجديدة راإلذاعات األخرى بت

 .العربية كنقطه مضاده للنيوتررن من الثقافة الغربية ف  هجامون 

 الدراسة السابقة  .ج

 قد اطلعت الباحثة بع  البحوث الت  لها صلة بهذا البحث، رنتائجها على ما يأتى: 

 الجامعة من طالبة ره  رات  نيال كتبته الذي البحث ره  البحث هذا ف  السابقة الدراسة أما .1

 اللغة تعليم في المحادثة طريقة تطبيق بموضوع  عام ف  متخرجة الشمالية سومطرة الحكومية اإلسالمية

 .لنجكات سبرنج اإلسالمية ساويت التربية روضة الثانوية المدرسة في العربية

 الجامعة من طالبة ره  32078436 القيد رق  سرموات  كتبته الذي البحث .2

 التعبيرية تطبيق الطريقة أهمية" بموضوع 2012 عام ف  متخرجة الشمالية سومطرة الحكومية اإلسالمية 

 طريقة أهمية عن بحثت رالباحثة ،"الروضة الحسنة معهد في العالية المرحلة في العربية اللغة تعليم في

 كيف عن الباحث سيبحث البحث هذا رأما التعبيري التطبيق عن تبحث رال العربية اللغة تعلي  ف  التعبيرية

 البحث نتيجة ركانت البحثين، بين راضح فرق ظهر الموضعين هذين رمن المحادثة، تعلي  طريقة تطبيق

 .الحسنة الررضة معهد ف  تطبيقها ف  جيدأر أحسن الثان 
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