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 الباب الثاني

 النظريات

أسبوع و ظريات اليت تتعلق بعنوان البحث هذا الباب حول النيدور احلديث يف ه

 اللغة و تعليم اللغة العربية.

 مفهوم أسبوع اللغة .أ

أسبوع اللغة هو اسرتاتيجية تستخدم كجدول زمين قياسي للتحدث أو   

جدول اللغة كل أسبوعني أو  التحدث باللغة اإلجنليزية أو العربية. يتم تغيري

أسبوعني كاملني من اللغة اإلجنليزية أو التواصل باستخدام اللغة العربية 

واألسبوعني التاليني حيث يتحدث الطالب أو يتحدثون باللغة اإلجنليزية. مت 

اإلعالن عن التغيري يف جدول اللغة من قبل قسم املعلومات أو قسم اإلعالن 

ع يف جامع جامع جونتور ، لذلك مل يكن هناك دليل بعد صالة املغرب بالتجم

 .1أو سبب للسانتريي أنه ال يعرف ما يتحدث يف أي وقت

 أسبوع ينقسم و اللغة أسبوع أنشطة احلديثة كمعهد كونتور املعهد يقدم  

 كل اللغة أسبوع تعيني يتم. اإلجنليزي األسبوع أو العريب أألسبوع إىل اللغة

                                                             
1 https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-

bahasa-arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all, diakses 2 April 2019 

https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-bahasa-arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all
https://www.kompasiana.com/amirul685/566c040dcf7a61eb0c96343d/strategi-belajar-bahasa-arab-dan-inggris-ala-gontor?page=all
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 التايل األسبوع يف يتبع العريب االستخدام من األول األسبوع إعداد مع الشهر

 األنشطة باستثناء ، كامل أسبوع ملدة ، العريب األسبوع يف. جرا وهلم اإلجنليزية

 مواطين ومجيع ، ةالدراسي املناهج قبل من حتديدها مت اليت الدراسية الفصول يف التعلم

 فيها يسالتدر  كلغة العربية اللغة استخدام الطالب على جيب أقل أو أكثر املعهد

 ستخدمي أن جيب اإلجنليزية اللغة مع كذلك. واألماكن احلاالت مجيع يف التفاعل

 وفًقا اإلجنليزية أو يةالعرب اللغة استخدم. التفاعل التدريس كلغة اإلجنليزية اللغة األسبوع

 لذلك اإلعدادات مطلوبة عند التفاعل مع مجيع األجزاء أو االنقسام يف بيئة املعهد2. 

 التعليم طريقة البحث عن .ب

 طريقة مو فهم .1

 ألداء املستخدمة املنتظمة الطريقة هو الطريقة معىن فيكون العلمي القاموس يف

 هو الطريقة معىن فيكون اإلندونيسية-اإلجنليزية للغة القاموس يف أما و  3.معني عمل

"method" مبعىن "cara".4 أو كيفية هو اصطالحا الطريقة معىن يكون أن ميكن و 

 غرض حصول فيكون الطريقة كلماحتسنت. الغرض إىل للوصول الفرد عليه يسري مسلك

 5.فعاليا التعليم

                                                             
2 Laode Abdul wahab, Perilaku Berbahasa Arab di pondok Modern Gontor Pudahoa, 

Jurnal Al-Izzah, vol 9 N0 1, Juli 2014 
3 Adi Gunawan, Kamus Praktis Ilmiah Populer, (Surabaya: Kartika, tp), hal.,319 
4 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1996), 

hal.379 
5 Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.25 
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 و, التعليم عملية كل يف يضمن شيئ كل مبعىن ميكن العام الوجه على الطريقة و

 التعريفات من و  6.غريها و العامل علم أو الرياضة أو الفنون أو الرياضية تعليم يف ميكن

 أداء يف العملية لتسهيل املنتظم العمل طريقة هي الطريقة أن اإلستنباط ميكن السابقة

 الطريقة أن السابق التعريف من االستنباط كنمي و. املقرر الغرض نيل إىل هدفا النشاط

 الطريقة غري من ان هنا من يتضح. املخططة األغراض لنيل املدرس عليها يسري كيفية هي

  7.التالميذ إىل تاما حصوال( التعليم غرض) املىن حصول فالميكن املناسبة

. األسلوب و املدخل عن الكالم من ينفصل ال الطريقة عن البحث و

 بعضها يتعلق( األسلوب و الطريقة و املدخل) الثالثة هذه بني أن, وذلك

 حقيقة تتعلق اليت  االفرتاضات من جمموعة (Approach) املدخل أن و .ببعض

 خطة فهي الطريقة أما و. فلسفية صفتها كانت إذن, اللغة تعليم ماهية و اللغة

 عن بعضها يتعارض ال حيث منتظمة بطريقة اللغة درس بإيصال تتعلق شاملية

 أسلوب و. إجرئيةً  صفتها كانت و املختار املدخل على تبىن كلها و بعض

 عملية أيضا هو و الفصل يف واقعيا يقع ما كل عن عبارة( Technique) التعليم

      8.تطبيقية صفتها كانت و, املختارة الطريقة من تطبيق أو

                                                             
6 Abdul Hamid et all., Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi Materi dan 

Media, (Malang: UIN -  Malang Press, 2008), hal.3 
7 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hal. 18 
8 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hal.19 
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 عند الطريقة و. الطريقة مبعاىن عالقة هلا اليت الكثرية اآلراء بعض هناك و

 طبقا منتظمة بطريقة اللغة مادة لتقدمي شاملي ختطيط هي أفندي فؤاد أمحد

 و, اختيارها يف اخلصائص و, األغراض على تتضمن هي و, املقرر باملدخل

 و, املتعلم دور و, املعلم دور و, التعليم أنشطة أنواع و,  الدراسية املادة تنظيم

 9.التعليم مادة دور

 تتعلق كلية خطة هو اآلخرين و الدين زين راضية رأي عند الطريقة معىن و

 كلها و بعض عن بعضها يتعارض ال حيث مرتب طريق عن اللغوية املادة بإلقاء

 10.املقرر أو املعني باملدخل  مناسبا جيري

 فهو (A. Akrom Malibary) ماليباري أكرام. أ عند الطريقة مفهوم أما و

 ال حيث منتظم طريق عن الدراسية املعلومات بإيصال ترتبط شاملية خطة

 يتبنّي  السابقة التعريفات على بناء و 11.املعني املدخل على االعتماد مع يتعارض

 املواد تقدمي يف منتظمة كوسيلة املدرس أحضرها يةشامل خطة هي  الطريقة أن

 أو كاملسلك املدرس أعدها الطريقة و. املستعمل املدخل على بناء الدراسية

 .الدراسية ملواد اتلك إلقاء يف لسهولة عليه سري السبيل

                                                             
9 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), 

hal. 27-28 
10 Rodliyah Zaenuddin, dkk., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyaakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hal. 31 
11  A.Akrom   Malibary,L.A.S,dkk,,Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada IAIN, 

(Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Agama  Depag RI ,1976 ), hal. 92 
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 الناجحة للطرقة األسس. 2

 فالظرو  و العقلي النمو مراحل و التالميذ لطبائع موافقة تكون أن .أ

 .لتالميذ فيها يعيش اليت األسرية و االقتصادية و االجتماعية

 يف له هادي و مرشدا املدرس منها فيتخذ العامة القواعد بعض ترعي أن .ب

 :مثل العقول من تقريبها و الدروس معاجلة

 الصعب إىل السهل من التدرج. 1

 املركب إىل البسيط من التدرج. 2

 املبهم إىل احملدد الواضح من التدرج. 3

 املعقول إىل احملسوس من التدرج. 4

, الواحد الفصل التالميذ بني الفردية الفروق اعتبار يف تأخذ أن      

 الذكاء و األخالق و الشخصية و األمزجة و القدرات يف يتفارقون فالتالميذ

 اجلنس و السن حيث من خيتلفون ال هم و العمل على القدرة و الطبيعة و

 السن وجود يف حىت, االلقاء عوامل من أكثر األخالق ملعوا إمنا  فحسب

 و احلقائق فهم على القادر االذكي التالميذ ففي, الواحد اجلنس و, املوحدة

 يتذكر أن يستطيع الذي الذاكرة القوى بينهم من و, بسرعة األفكار التقاط
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 يعمج ليس العربية اللغة تعلم جمال ففي. يسر و بسهولة املعلومات يسرتجع و

 مهارة حيث من ال, تعلمها ععلى القدرة يف واحد مستوى على التالميذ

 من و  النطق إجادة حيث من ال و, السرعة مهارة حيث من ال و الفهم

 أن و تالميذه بني الفردية الفروق يكتشف أن العربية اللغة مدرس واجب

 12.التأخر حاالت يعاجل

 التعليم الطريقة استعمال يف املدخل. 3

 النفسي املدخل( أ

 و االستقرائي التفكري إىل املرء يدفع املعريف و العقلي اجملال إن

 و احلزن و بالفرح الشعور إىل يدفعه الوجداين املمجال ولكن, االستداليل

 .النفسية التالميذ حباالت العناية من البد الطريقة استخدام يف و غريمها

 الثقايف – جتماعاال املدخل( ب

 كونه و. اجتماعي خملوق أنه كما فردي خملوق هو االنسان كان

 .جمتمعهم عن ناجتة ثقافة فله اجتماعيا خملوقا

 العلمي املدخل( ج

                                                             
 9-8حممد عبد القادر أمحد, ص.  12
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 االستعداد) الفكرية الطاقة فلهم الرتبية عملية خالل التالميذ كان

 إىل أيضا حاجة يف ذلك و تطويرها مث اجلديدة األمور فهم يف( الطبيعي

 تتناسب حىت العلوم تطوير يف كاملدافع علومهم و مدرسهم معلومات

 13.احلايل الزمن بتطور علومهم

 العربية اللغة تعليم طريقة . ج

 التعليم طريقة مفهوم. 1

 أبو قّدم و.14 منتظمة بطريقة اللغة مادة لتقدمي شاملية خطة الطريقة إن

 هذا و التعليم و التعلم بعملية مباشرا يتعلق حيث الطريقة تعريف حممد بكر

 املادة إلقاء يف املدرس عليه يسري السبيل هي الطريقة أن هو املقصود التعريف

  15 .التالميذ إىل الدراسية

 ألن وذلك, التعليم عملية يف مهمة مكانة ذات تعليمية طريقة كانت و

 إلقاء عملية يف أسلوب لكنها و وحدها طريقة أهنا على يقتصر ال قةالطري معىن

 األنشطة تنظيم على  القدرة التعليمية الطريقة تشمل لذا و. الدراسية املادة

                                                             
13 Arifin, Filsafat Pendidikan Islam,… hal. 110 
14 Fuad Efendi Dan Fachruddin Jalal, Pendekatan Metode Dan Tehnik Pengajaran Bahas 

Arab, (Malang: SUB Proyek Penulisan Buku Pelajaran IKIP Malang, 1982), hal.24 
15 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional,1981), hal.9 
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 من الطريقة كانت و 16.فيه التقومي كذلك و التعليم يف األسلوب و التعليمية

 الطريقة هذه و. التعليم عملية سري عند الدراسية املادة إلقاء يف العوامل أهم

 يف تشرتك املناسبة الطريقة استعمال أن و. التعليم جناح متسوى تعيني يف تشرتك

 التام التحصيل نيل يف يرغب من كذلك و 17.اقتصاديته و التعليم فعالية تعيني

 تقتصر ال حيث مهمة الطريقة هذه و. للتعليم املناسبة الطريقة خيتار أن فينبغي

 و. األخرى األنشطة معظم يف إمنا و, فقط التعليم و التعلم عملية يف أمهيتها

 .أيضا املختلف التحصيل ستتيح املختلفة الطرق

 التالميذ إىل الدراسية املادة إللقاء الطريقة أمر يف دقيقا املدرس يفكر, فلذا

 التالميذ بأحوال االهتمام كذلك و اخلاص الغرض و العام بالغرض باالهتمام

 . التعليم يف الطرق أنسب يف أيضا التفكري مع

 املقررة الطرق يستعمل أن ينبغي ال املدرس نأ هنا التذكر من اللد كن و

 اليت الطرق خمنلفة استعمال يف التونع له جيوز إمنا و, مستمر جامد شكل على

 لقاء كل يف أربعا أو ثالثا أو طريقتني يستعمل أن  فيمكن. ببعض بعضها تدعم

 مثل كثرية بعوامل تتأثر الطرق تلك استعمال ألن ذلك و.   واحد دراسي

                                                             
16 Daryanto, Petunjuk Praktek Mengajar, ( Solo: Bina Karya, 1981 ), hal.11 
17 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal.107 
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 الدراسية املادة و, املدرس شخصية و, التعليم سري أحوال و, التالميذ و, الغرض

 .املتوفرة التسهيالت و التعليمية األدوات كذلك و

 التعليم طرق أنواع. 3

 الطرق وجود عن العام الوجه على التعليم ميدان يف الناس عرف قد و

 و فقط لديهم معروفة ليست الطرق هذه و. عيوهبا و منها كل مزية مع املختلفة

 الطرق تلك من و. أيضا املختلفة بالتحصيالت تأيت و استعملت قد إمنا

 : هي املختلفة

 اإللقاء طريقة .أ

 بوسيلة الدرس تقدمي يف الطريقة هو اإللقاء طريقة معىن يكون أن ميكن .ب

 عليه موسى اهلل نيب يستعمل و  18 .التالميذ إىل املباشر البيان أو القول

 يعطيه أن عسى تعاىل و سبحانه اهلل يسأل حيث الطريقة هذه السالم

 ماك السالم عليه موسى فيدعو, لسانه أمل من يشفيه و الكالم يف السهولة

 :28 إىل 22 اآلية من طه سورة يف كتب

 لساىن من عقدة  واحلل* أمرى يل ويّسر* صدرى ىل اشرح رب قال

 قوىل يفقهوا

                                                             
18 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2008), hal.147 
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 هذا و. اليوم هذا إىل كثريا املدرس استعملها طريقة األلقاء طريقة و

 يشعر. تالميذه و املدرس عادة بوجود كذلك و, كثرية بأسباب طبعا

 عميلة أداء عند الطريقة هذه يستعمل مل كان مىت عاالقنا  بعدم غالبا املدرس

 مدرس هناك كان مىت التعلم يريدون أهنم, التالميذ كذلك و. التعليم

 الذي املدرس فيه كان إن القول ميكن حىت.  اإللقاء طريقة بوسيلة يعلمهم

 يوجد مل مىت و, التعليم عملية وجود على فيدل اإللقاء بطريقة الدرس يلقي

 .العملية تلك عدم على فيدل, يستعملها ذيال املدرس

 و, كبرية فرقة يف استعماهلا ميكن: منها, كثرية مزايا اإللقاء لطريقة و

 و  19.مقروءة ملادة زيادة استعماهلا ميكن و, جيدا احلصة اهناء من يتمكن

 التالميذ حال ميل, العيوب تلك من و. عيوب أيضا فلها املزايا هذه جبانب

 و, املدرس يد يف معني الفصلية السرعة ترتيب و, سلبيا جامدا يكون أن إىل

 املدرس عوض إىل ميلها و, املواقف غرس و املهارة تكوين يف مناسبة غري

  20.منتهى سيطرة ذي كفرد

 التعليم غرض كان مىت اإللقاء طريقة استعمال من يتمكن, بذلك و

 و, تعليمه سبق قد ما على التأكيد أم, زيادهتا أو املعلومات تقدمي هو
                                                             

19 Suparmin, Pengantar Metodologi Pengajaran Bahasa Inggris Dan Bahasa Asing 

Lainnya, (Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, 1982), hal.2 
20 Hasibuan dan Moedjiono, ., (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.13 
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 هذه استعمال حيسن, ذلك سوى و. الدرس من كمقدمة أو, الدرس إلعادة

 التالميذ عدد كان  مىت و, التشجيع تناولوا الذين الراشدين لفئة الطريقة

 . الطريقة هذه غري استعمال ميكن ال حيث كبري

 االستعراضية الطريقة. ب

 إىل حيتاج فهو التعليم عملية يف األحسن التحصيل على للحصول و

 طاقة و التالميذ حتصيل طاقة تكون حىت ميكن ما أكثر على احلوس اشراك

 الدراسية املادة تقدمي يف الطريقة تكفي فال, فلذا. أيض أحسن عالجهم

 العلمية احملاضرات و, املناقشة و, التعامل و, املعلومات إلقاء صورة على

 .  االستعراض و باإليضاح تكميلها أيضا ميكن إمنا و, فقط األخرى

 و باإليضاح الدراسية املادة تقدمي يف هي ةاالسعراضي الطريقة و

 على سوء, مقررة أشياء أو, أحوال و عملية  عن التالميذ إىل االستعراض

 21 .متثاهلا أو ذاهتا صورة

, احلادثة و, العملية عرض من للمدرس يتمكن, الطريقة هذه بوسيلة و

 بعدة االستعراض هذا قيام ميكن و. التالميذ إىل اةأد من العمل طريقة أو

                                                             
21 Sanjaya, Strategi Pembelajaran, hal.152 
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 التالميذ كيفية عرض حىت التالميذ حصلها اليت املعلومات إلقاء مثل الطرق

 .   املشكلة حل يف

 طريقة مزايا أما و. العيوب و املزايا فله الطريقة استعمال كل و

 :فهي, االستعراضية

 املعلم عند مهمة تعد اليت وراألم يف التالميذ انتباه تركيز من التمكن. 1

 . اهلامة األمور تلك نيل على يقدروا حىت

 املدرس بيان استماع أو القراءة إىل نسبة اخلطآت تقليل من التمكن. 2

 .فقط

 اخلربات على فيحصلوا, املادة عرض يف تامة مشاركة التالميذ اشرتك إذا. 3

 . املهارة و الكفاءة لتنمية  التطبيقية

 مبالحظة التالميذ عنها يتتساؤل اليت املسائل إجابة  من يتمكن و

 . االستعراض عملية

 : فهي, الطريقة هلذه العيوب أما و

 أمتّ  استعداد إىل حاجة يف االستعراضية الطريقة إن. 1
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 اجليدة احملل و املواد و األدوات إىل حتتاج إهنا. 2

 .كفاءة مع العمل إىل املدرس تتطلب إهنا. 3

 قشةاملنا طريقة. ج

 اخلربات عناصر و اآلراء و املعلومات تبادل هي املناقشة أن احلق و

 األمور من أمر عن دقة و وضوح بكل اجلامعي املفهوم لنيل منتظم طريق عن

 من نقله كما مولياسا كتاب يف أما و  22.امتامه و اجلامعي القرار العداد أو

 لتبادل العلمي اللقاء هو املناقشة فمعىن اإلندونيسية للغة الكبري القاموس

 23.األمور من أمر يف األفكار

 تقدمي يف قةالطري هي املناقشة طريقة أن السابق التعريف من يتضح و

 هدفا العلمية احملاورة ألداء للتالميذ الفرصة املدرس يتيح حيث الدراسية املادة

 حل يف الطرق أنواع من العديد وضع  أو, االستنباط أخذ و, األراء مجع إىل

 استعمال هو عمله األسهل السبيل أن خلدون ابن يرى و. املشكالت

                                                             
22 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2004), hal.79 
23 Mulyasa, Menjadi Guru, hal.117 
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 يقرب الذي السبيل هو وها. لعلميةا املسائل يف اجملادلة و للمناقشة اللسسان

 24.املقصود الغرض نيل و املطلوب هو ما إىل

 طريقة بني األساسي  التفريق فيوجد, الدراسية املادة تنظيم إىل نظرا

 إذا و. االستعراضية الطريقة و اإللقاء طريقة: تنيالسابق الطريقتني و املناقشة

 الدراسية املادة تناولت  االستعراضية الطريقة و اإللقاء طريقة يف كانت

 طريقة يف لكن و, فقط إلقائها هو املدرس عمل و ميكن ما بأحسن التنظيم

 و, التالميذ إىل مباشرا تقدميها ال و قبل من الدراسية املادة تنظم فال املناقشة

 .تنظيمها و الدراسية املادة التالميذ  فْهم   ميكن

 و. السامع و الدراسية املادة مقدم بني املشاركة املناقشة تتطلب و

 كي جيدا استيعابا الدراسية املادة الستيعاب يتطلب فهو, للمقدم خاصة

 ببعض بعضه األراء تبادل عملية فيها تقع كما مجيال جريا املناقئشة جتري

 .  أحسن جريا التعليم عملية جتري حىت

 استعمال يف املدرسني من كثري يتثاقل, اآلواخر هذه طوال لكن و

 طريقة املناقشة أن, األول: االفرتاض وجود بسبب يظهر هذا و, الطريقة هذه

 فجأة جيري التالميذ و املدرس بني التعامل لكون حتصيلها عن التنبؤ صعبة

                                                             
24 Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 

hal.117 
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 إىل حتتاج قد املناقشة أن, الثاين و غايتها؛ و حتصيلها لتعيني صعب حىت

  الغرض حصول ميكن ال و حمدودة الدراسية احلصة أن رغم طويلة أوقات

 ألن الشأن ذلك من خياف أن للمدرس ينبغي ال, احلق و. تام طريق عن

 .ذلك اجتناب من له يتمكن كامل استعداد بكل

 :فهي الطريقة هذه مزايا أما و

 و االقرتاحات إبداء يف خاصة و ابداعا أكثر يكون كي التالميذ إثارة. 1

 االراء

 مشكالت كل حل يف األفكار لتبادل النفس تعويد. 2

 شفهي طريق عن االقرتاحات و الرأي إبداء على التالميذ تدريب. 3

 أصدقائهم من غريهم تقدير على تدريبهم. 4

 : فهي الطريقة هذه عيوب أما و

 الكالم يف مهارة هلم حيث املناقشة يف كثريا ثالثة أو شخصان  يتوىل. 1

 واضح غري االستنباط يكون حىت املناقشة يف البحث يتسع قد.  2

 .يرام مبا تناسب مل حيث طويلة أوقات إىل حاجة يف إهنا. 3
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 . الرأي يف امللحوظة  غري الوجدانية الفروق كثريا حتدث و. 4

 د. طريقة التمثيلية

 .التفاعل أو التصانع مبعىن " simulate" كلمة من مشتق التمثيلية و

 عمل بوسيلة الدراسية املادة بيان يف الطريقة هو التمثيلية معىن فيكون22

 التمثيلية طريقة استعمال ميكن و. التقليدية السلوك عملية بوسيلة أو تصانع

 مباشرا جتري أن ميكن درس عملية كل ليست أن بافرتاض التعليم لطريقة

 قبل و. خصائص هلا اليت املاكنة تشغيل يف الطريقة مثل وذلك. ذاهتا بأشياء

 و. التمثيلي العمل ميعلوا أن األحسن فيمكن ذاهتا املاكنة التالميذ استخدام

 مفيد التمثيلية استعمال فيكون, حادثة حنو التأمل و الفهم لتنمية كذلك

 و. (Gladiresik) الربنامج قبل ما االستعراض هي ليةالتمثي أمثال من و. جدا

 العام االنتخاب عمل يف الطريقة إيضاح  هي استعماال أشهرها من

(Peragaan pemilu  .) 

 : هي و, أهداف هلا التمثيلية هذه و

 .اليومية للحياة مفيدة أو مهنية كانت سواء املعينة املهارة تدريب. 1

 املبدأ أو ةنظري عن الفهم على للحصول. 2

                                                             
25 Sanjaya, Strategi Pembelajaran, hal.159 
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 املشكالت حلل. 3

 :وهي, التعليم كطريقة التمثيلية استعمال يف مزايا هناك

 و, األسرة حياة يف سواء الواقع حال مواجهة يف للتالميذ زادا تصري إهنا .1

 .العمل ميدان أو, اجملتمع

 التالميذ ابداع تنمية من التمكن .2

 مشكالت مواجهة يف تاجةاحمل املهارات و, املواقف و, املعلومات إثراء .3

 .االجتماعية

 .التعليم عملية يف التالميذ محاسة رقي من التمكن .4

 : منها عيوب أيضا فللتمثيلية, السابقة املزايا جبانب و

 .امليداين بالواقع دوما تتناسب ال التمثيلية من احملصولة اخلربة. 1

 حىت هلم كتسلية التمثيلية التالميذ يستفيد قد اجليد غري التنظيم إن. 2

 .التعليم من املقصود الغرض يضيع

 أداء عند كثريا التالميذ  يؤثر اخلوف و احلياء مثل النفسي العامل. 3

 .التمثيلية

 االستجوبة طريقة. ه
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 الدراسية املادة تقدمي يف املستخدمة الطريقة هي االستجوبة طريقة إن

 كان و 26 .الغرض لنيل األجوبة إىل حتتاج اليت األسئلة شكل على

 27". االشراف بطريقة" الطريقة هذه يسمى اليوناين الفيلسوف, سوكراتيس

 .االستجوبة بوسيلة التالميذ يشرف الطريقة هبذه أن ذلك و

 الميذالت يكون كي األلقاء طريقة نت متسلسلة, العام الوجه يف و

 و املدرس من كل يتناول االستجوية هذه يف و. التعليم يف مشاركة أكثر

 مفيدة التالميذ إىل املتحة الفرصة و. األسئلة لتقدمي املتساوية الفرصة التالميذ

 من األسئلة أما و.  اإللقاء طرقة يف الغامضة األمور عن األسئلة لتقدمي

 .الدرس عن التالميذ فهم مدى ملعرفة مفيدة املدرس

 فلذا. الفكري ابداعهم و التالميذ أنشطة إلثارة األسئلة تستعمل و 

 يف و. تعبريها و املقنعة الصحيحة اإلجابة عن البحث إىل مدافعتهم من البد

 و املعلومات تعليق إىل التالميذ فيسعى نيلها و األسئلة عن األجوبة طلب

 .إجابتها تراد اليت باألسئلة السابقة اخلربات

 الكشف ريقةط. و

                                                             
26 Mulyasa, Menjadi Guru, hal.115 
27 Patoni, Metodlogi Pendidikan, hal.113 
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. الفحص  مبعىن " inquiry" اجنليزية لغة من مشتق الكشف لفظ إن

 إىل التالميذ تعد اليت الطريقة هي الكشف طريقة أن فياغيت يقدم و 28

 يرغبون و, الوقع يروا كى أوسع وجه على بأنفسهم بالتجربة فيها يقوم حال

 تعليق و, بأنفسهم اإلجوبة يطلبون و, األسئلة يقدمون و, الشيء أداء  يف

 التالميذ حبث نتائج بني يقارنون و, األأخرى حمصولتهم و  حمصولتهم بني ما

 29.األخرين

 نفسية عملية فيها تشرتك اليت الفحصية الطريقة هي الكشف طريقة و

 :تالية بأنشطة

 العامل مظاهر عن األسئلة تقدمي. 1

 احملصولة املسائل ترميز. 2

 االفرتاض ترميز.  3

 بالتجربة القيام و التخطيط. 4

 حتليلها و احلقائق مجع. 2

                                                             
28 Echols dan Shadily, Kamus Inggris, hal.323 
29 Mulyasa, Menjadi Guru,… hal.103 
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 و, الصدق و, الصحة مثل العلمي املوقف تنمية و االستنباط أخذ. 6

 .املسؤولية و, اهلمة و, املنشرح القلب و, الشيء معرفة على احلرص

 املشكلة حل طريقة.  ز

 املادة لتقدمي املستخدمة الطريقة هي املشكالت حل طريقة إن

 عملية يتعلق فيما املشكالت حل إىل تشجيعهم و التالميذ بدعوة الدراسية

 طريقة هي إمنا و التعليمية الطريقة جمرد ليست الطريقة هذه و 30 0التعليم

 التعليمية الطرق استعمال ميكن املشكالت حل ألن ذلك و, التفكري

 الطريقة هذه و. االستنباط أخذ إىل احلقائق عن البحث بداية منذ األخرى

 و, مشكلة حنو التقدمي و الناقد التفكري على التالميذ لتدريب جدا جيدة

 احلياة مشكالت مواجهة يف املسؤولية و الشجاعة على تدريبهم كذلك

 فال املشكلة يواجه التلميذ كان إن أن (Gagne) غاغن يرى و. اجملتمع حول

 31.جديدا شيئا يدرس أنه بل فقط ملشكلة تلك حل على عمله يقتصر

 و. العلوم دراسة من دراسات عدة يف مهما دورا يدور املشكلة حل و

 :فهي شكلةامل حل بطريقة التعليم عليها يسري اليت اخلطوة أما

 مهمة مبشكلة االحساس .1

                                                             
30 Patoni, Metodologi Pendidikan, hal.132 
31 Mulyasa, Menjadi Guru, hal.111 
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 املشكلة ترميز  .2

 املخرج عن البحث  .3

 األنسب املخرجات اختيار  .4

 املشكالت حبل القيام .5

 .مناسب غري أو  ضابط مناسب هو هي املشكلة حل باختبار القيام .6

  العربية اللغة تعليم طريقة .د

 الطرق أنواع متلك حيث خرىاأل العلوم من كسائر العربية اللغة تعليم إن

 و العامة التعليم طرق األسس على تبىن العربية اللغة تعليم طرق و. التعليمية

 كأسس االجتماعية لعلوم و, النفس علم و, اللغوية األسس تستخدم كذلك

 تطور  على مسايرا العربية اللغة تعليم طرق تنمي أن البد, فلذا.استخدامها يف

 الطرق جمال يف ثروات له اليوم العربية اللغة تعليم ونيك حىت, اآلخرى العلوم

 الطرق تلك من و. جديدة طريقة آخر حني إىل حني من تظهر و, التعليمية

 :هي املقصودة

 (natural method) الطبيعية الطريقة.   أ
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 بعملية يقوم عندما املدرس لكون الطبيعية بالطريقة الطريقة هذه تسمى

و  32.األم لغة عن سابقا يتعلمون كما عامل إىل ميذالتال حيمل فهو التعليم

األهم البد التالميذ ألن يكثروا االستماع و الكالم من غري االكثار من 

 قةالطري هذه ظهرت و. متدرجا فيجري القواعد الصالحإخطائهم. و 

 لغة يتعلم كما األجنبية اللغة تعلم من يتمكن الفرد أن الفرض بوجود

 املباشرة بالطريقة كثريا الطريقة هذه ختتلف ال, االمجال على و  33.أمهاهتم

  .لتعليم عملية سري عند األم لغة استعمال جيوز ال حيث

 من املهمة األسس إحدى من و, م19 القرن يف الطريقة هذه ظهرت

 مث. م 4 قرن منذ يشتهر حيث, االستعرض و احملاكاة هي الطبيعية الطريقة

 .  مهمة مكامنة يف( Comenius) كوميسيوس يضعها

 لكسب إن القائل الرأي هي الطريقة هذه من املهمة األسس إحدى و

 كما اللغة تلك تعلم من فالبد, األجنبية تللغة تعلم يف األحسن احملصولة

 حيي و (Lamy) المي امسه اخلبري  الرأي هذا أبدى و. أمه لغة الولد يتعلم

 أن الوقع رأى أن بعد الفكرة هذه ظهرت و 1712-1642 عام بني

 يقدمه الذي األساس دعمها قد الفكر هذه و. أمه لغة تعلم يف جنح الولد

                                                             
32 Juwiriyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar, ( Surabaya: Al-Ihlas, 1992), hal.111-112 
33 Efendi dan Djalal, Pendekatan Metode, hal.30 
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 بعد الذهن حصلها مةالعا األسس و القانون إن القائل (Pluche) فلوجى

 أيضا أهلمتها قد الطبيعية الطريقة و.  حسنة أمثلة على االطالع عملية

 .عادة أو كمهارة اللغة عن احلديثة النظريقة

 فيكون, الرتمجة و القواعد طريقة يستعمل الذي الفصل عن ختتلف و

 التالميذ و الدرس لغة يستخدم ال  الطبيعية الطريقة يستعمل الذي الفصل

 املعاين ألن. املعاين تليم يف أيضا مستخدمة غري الرتمجة أن  يعىن ذلك و ةبت

 أو  األصلية األشياء و, التصانع حال و, االستعراض بوسيلة مدروسة

 يف و. األمثلة بوسيلة استقرائي طريق عن اللغوية القواعد تعلم و.  الرسومات

. الثاين األمر فهي قواعدال أما و, األهم هي  اللغة مهارة أن الطبيعية الطريقة

 و القراءة كانت و. الكالم ملهارة األولوية تعطي فهي األربع املهارات من و

 فهي الغرض ذلك نيل عند لكن و. التمهيدية املراحل يف تدرس ال الكتابة

 ال الطبيعية الطريقة أن, االمجال على و. الصويت التحليل تستخدم ال

 و فرنسية يف سابقا الطبيعية الطريقة تهرتش و. بتة اللغوي التحليل تستخدم

 . حملها حلت و املباشرة الطريقة  ظهرت ذلك بعد ألن. قصرية ملدة ذلك

 34:يلي ما فهي الطبيعية الطريقة من الرئيسية اخلطوط أما و

                                                             
34 Suparmin, Pengantar Metodologi Pengajaran, hal. 15-16 
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 و الكتاب مساعدة غري من و األم لغة مساعدة غري من اللغة تدرس. 1

 .االبتدائية املراحل يف خاصة

 أو منوذجها أو األصلية األشياء إشارة طريق عن جيري األمساء تعليم. 2

 .االستعرض بوسيلة األفعال تعليم و. رمسها

. شفهي شكل على أوال تعليمها فينبغي كتايب طريق عن اللغة تعليم قبل. 3

 .صواتاأل تعليم بعد جيري الكلمات تعليم و

 و اللغة لتعلم احلماسة ميلكون التالميذ جعل إىل دوما املدرس يسعى. 4

 .إجيابيا استخدمها يريدون

 اليومية احلياة يف شائعة كلمات و مجال تعىن حية لغة املدروسة اللغة. 2

 و حاكم طريق عن اصالحها من البد التالميذ هبا يقوم اليت اخلطآت. 6

 .تعليمها سبق اليت املادة تكرار إىل السعي

 عن املدرسني من للتعلم الفرصة التالميذ يتناول أن إىل السعي من البد. 7

 من كثريا حيصلوا حىت املعلومات إللقاء غريهم, أ املدرسني حتضري طريق

 .اللغة استخدام يف أمثلة

 .الطرق بأنواع الدرس تقدمي من البد. 8
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 32:هي, الطريقة هذه عيوب من و

 الوقت استعمال يف اقتصادية غري. 1

 الفصل أحوال إىل الطريقة هذه أسس محل أو استعمال صعوبة. 2

 كبرية فرقة يف استعماهلا الميكن. 3

 االمساك طاقة و, احلركة خفة و, االبداع من غاية يف مدرس إىل حتتاج. 4

 . املمتازة

 البحوث نتائج من اسسهم ينطلفون ال الطريقة ذههل املؤيدون و

, أيض كثرية مزايا هلا إن إال عيوب هلا الطريقة هذه أن رغم. احملصولة

 36:منها

 الرفيعة احلماسة و التشجيع التالميذ ميلك .1

 األكثر الفرص يتناولون و لتعليم يف تامة مشاركة التالميذ يشرتك .2

 .املدروسة اللغة الستخدام

 (Direct method) املباشرة الطريقة. ب

                                                             
35 Suparmin, Pengantar Metodologi Pengajaran., hal. 17 
36 Ibid…  hal 17. 
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 للطريقة حتسينا أو جديد طراز املباشرة الطريقة إن القول ميكن

 اليت األفكار لكون التشابه وجوه هلما طريقتني هاتني و  37.الطبيعية

 يه املعاين لتعلم املثلى لطريقة أن هلما املؤيدون يعتقد. متساوية تدعمهما

 طريقتني هاتني من كل و. استخدامها و عرضها و األصلية األشياء حماكة

 جيس و سويت منهم  املباشرة الطريقة علماء بعض أن رغم الرتمجة تطردان

 سيجد املتقدمة املراحل يف إن يقوالن( Sweet dan Jespersen) فرسان

 و الطبيعية ريقةالط عن املباشرة الطريقة ختتلف و. الرتمجة من الفوائد التالميذ

. هلا املستخدمة لالجراءات العلمية األسس عن البحث إىل السعي يف خاصة

 إىل اللغة تقدمي إىل هتدف الطبيعية الطريقة  و املباشرة الطريقة من كل

 أمر من تنحرف املباشرة الطريقة أن إال القواعد حتليل وسيلة غري من التالميذ

  املؤيدون و. الدراسية املواد وضع يف القواعد حتليل و, األصوات و, النفس

 جيذبون ال و. النطق تعليم يف مبحاكاة فقط يتمسكون الطبيعية للطريقة

 املباشرة الطريقة مؤيدي أن العكس و. األصوات حتليل من شيئا اهتمامهم

 الطريقة إن خمتصرا القول ميكن. الصوت علم اساس على النطق تعليم يبنون

. تستخدمه فهي املباشرة الطريقة أما و اللغوي تحليلال تستعمل ال الطبيعية

 .  املباشرة الطريقة ظهرت و

                                                             
37 Ibid…, hal. 17 
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 االقناع عدم على ردا املباشرة الطريقة ظهور إن أيضا القول ميكن و

-Grammar) الرتمجة و القواعد طريقة باستعمال اجلاري التعليم نتيجة على

trandlation method) احلياة مبطالب موافقة غري استعماهلا يعترب حيث 

 تنفتح شرع, عشر التاسع القرن نصف قبيل ألن وذلك و. اجملتمع يف الواقعية

 االتصال أو التعامل إىل احلاجة تستوجب و األروبية الدول بني العالقة

 اللغة تعلم يف اجلديدة الطريقة إىل حاجة يف اهنم, فلذا. أهلهم بني اإلجيايب

 من اللغة علماء فشرع. فعالية و مكثفة غري النامية الطرق أن زعما الثانية

 يكون حيث اجلديدة الطرق ي ْطِلعون غريها و الفرنسية و, االنغلرتا و األملان

 هؤالء ِمن و. املباشرة بالطريقة املعروفة اجلديدة الطريقة ظهور إىل طريقا ذلك

(Francois Gouin, 1880-1992) عوين فرنسكويس باسم الشهري هو العلماء
 

 ش هَرهتا الطريقة هذه تتناول و. الفرنسية الدولة من الالتينية اللغة معلم, 38

 الطريقة استعملت الوقت نفس و. أمريقا و أوربا يف العشرين القرن أول يف

 الدول من غريها أو العرب يف كان أ سواء العربية اللغة تعليم يف  املباشرة

 .اإلسالمية

                                                             
38 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hal.35 
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 الطريقة هو كما املباشرة الطريقة يأيد الذي الفلسفي االفرتاض إن

 تعلم و, الرتمجة و, احلفظ يستوجب ال األجنبية اللغة تعلم أن هو الطبيعية

 لغة تعلم يف األطفال استعملها بطريقة جيري أنه لكن و اللغوية القواعد

 و هبا الكالم بوسيلة كفيئة و مباشرة بطريقة اللغة تسمعملت و  39.أمهاهتم

 .ذلك بعد تطور القراءة و الكتابة ما و, التكلم و االستماع طريقة عن

 نظرية على( التعليم يف املباشرة الطريقة تطبيق) التطبيق هذا يبىن و

 املربني بني مشهورة الطريقة هذه و الرتبية جمال يف(" Herbart) ارتهرب"

 هبذه ألن. الفكرة قدرة و املنطق قواعد و, النفس مبيول مناسبة لكوهنا

 هذه.  اجليد التعليم يف يرغب من فرد كل ورائها خيطو سوف الطريقة

 و, العرض و(, السابقة املادة اعادة) االعداد:  خطوات مخس هلا الطريقة

 يف فكر أن بعد طريقته هربارت وضع و  40.التطبيق و, التنظيم و, الربط

 41:يرى حيث العلوم عن للبحث طريقة

 اخلربة فهم على تساعد سوف السابقة اخلربات و القدمية العلوم إن. 1

 .اجلديدة

 .توسيها و العلوم لغرس الالزمة باملواد تساعدنا اجلديدة اخلربات. 2

                                                             
39 Suparmin, Pengantar Metodologi Pengajaran, hal.18 
40 Ibid.., hal.19 
41 Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus, hal.17-18 
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 فنصل أخرى حال إىل حال بني مقارنتها مع اخلربات تلك عن بالكشف. 3

 .النظريات وضع مث العام احلكم االستنباط إىل

 . اجلديدة احلقائق أمامنا فيتضح, احملصول العام احلكم و النظرية باستخدام و

 :يلي ما فهي الطريقة هذه خصائص أما و

 شيئا األم لغة تستعمل ال إهنا. 1

 يف الشائعة الكثرية القواعد و الكلمات من الدراسية املواد تتكون.  2

 اليوميات

 تكوين لكن و اللغوية القواعد حفظ يستوجب ال القواعد تعليم إن. 3

 .شفهيا استخدمها و حسن بوجه األحوال

 اليت رسوماهتا وضع أو, األشياء بذات احلسية األلفاظ معاين تدرس. 4

 بوسيلة فتدرس احلسية غري الكلمات أما و.  فهمها من التالميذ متكن

  القياس

.  االكثااار يف التاادريب علااى االسااتماع و احملاكاااة هاادفا إىل اسااتيعاب اللغااة 5

 طبيعيا
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. أنشطة التعليم جتري كثريا داخل الفصل حتت ارشاد املادرس مباشارا و أماا 6

 تطبيقها مع أصدقائهمخارج الفصل فيتعودون ب

. إلقاء مادة القراءة أول مرة باللسان عان طرياق إشاارة الكلماات الصاعبة أو  7

كتابتهاا واحاادة واحادة مث تركيبهااا يف مجلاة مث يف فقاارة و مان فقاارة إىل فقاارة 

 أخرى تكون موضوعا للقصلة و القراءة

 منذ البداية يتدرب التالميذ على التفكري باللغة األجنبية . 8

 :يلي كما كثرية مزايا املباشرة طريقةلل و

  الكالم و االستماع يف ماهرين التالميذ يكون. 1

 األصلي الناطق نطق يشبه أو يقرتب الذي النطق التالميذ يا تْاقن.  2

  اجلمل يف وضعها كيفية و املفردات من كثريا يعرفون 3

 على بونيتدر  لكوهنم الكالم أداء يف طبيعية مهارة و شجاعة هلم تكون. 4

 الرتمجة عملية يف يصعبون ال حىت اهلدف باللغة التفكري

 النظريات جمرد ال و وظيفي عملي طريق عن اللغوية القواعد يفهمون. 2

 .نطقهم صحة مراقبة يف تتوظف أهنا أي, فحسب

 :يلي ما هي العيوب تلك من و, املباشرة للطريقة كثرية عيوب هناك و
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 ملهارة األولوية تعطي املادة ألن, ضعيفة اءةالقر  على التالميذ قدرة إن. 1

 الكالم

 و شفويا اللغة استعمال مهارة يف القادر األهلي املعلم إىل حاجة يف إهنا.2

 الدراسية املادة تقدمي يف املهارة

  كبري فصل يف تطبيقها من يتمكن مل.3

 معىن بيان يف الوقت ضياع إىل يؤدي قد األم اللغة استعمال جواز عدم. 4

 التالميذ بني الفهم سوء فيه يقع كما حمسوسة غري كلمة

 و األصل واقعية غري كلمات حفظ و حماكاة من  التدريبات أنواع إن. 2

 الراشدين للتالميذ السآمة و امللل إىل تسبب

 أساس لضعف اللغة علماء من النقد تناولت قد الطريقة هذه إن.  6

 (.األجنبية) الثانية باللغة األوىل اللغة نيل كيفية تسوى اليت نظريتها

 

 القراءة طريقة. ج

 القراءة مبهارة هتتم مل اليت املباشرة الطريقة بظهور االقناع عدم بسبب و

 ظهرت. اجلديدة الطريقة حبث إىل اللغة علماء و املدرسني يدافع, الكتابة و
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. رينالعش القرن أول يف األجنبية اللغة تعليم يف اخلبري فكر من القراءة طريقة

 ويس يرى و. األمركية و انغلرتا يف املربني من كثري الطريقة هذه أطلع و

(West) بكثري أهم طالقة عن القرءة تعلم أن اهلند يف االجنلزية اللغة معلم 

 يعلم و   42.الكالم إىل بالنسبة االجنليزية يتعلمون الذين اهلند لسكان

 البد اليت املهارات أنفع من القراءة أن حيسب ألنه, الكتب قراءة يف التأكد

 البداية مرحل يف  للتالميذ قيمة أكربها من و األجنبية اللغة يف حصوهلا من

 .اللغة تعلم من

 يف املكتوب العلمي شكواهم يف غريه و (Coleman) جوليمان, فلذا

 أكثر واحد غرض تعيني مع طريقة استعمال إىل يرشدون 1929 سنة

 " القراءة طريقة و. القراءة مهارة هي و أال, املتعلمني عند حمتاجا و ملموسا

Reading method " مجيع يف اجلامعات و الثانوية املدرسة يف مستخدمة 

 على التعليم أنشطة تقتصر ال الطريقة هذه و.  األوربية الدول و أمريكا

 كانت لو الكالم و الكتابة  تشمل لكن و فقط  راءةالق يف التدريب

 . حمدودة مدهتمها

                                                             
42  Abdul Hamid et al., Pembelajaran Bahasa Arab, hal.30-31 
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 مهارة تدريب و تعليم إىل هتدف اليت للمدرسة الطريقة هذه تدرس و

 القراءة من غالبا تتكون الدراسية موادها كانت و. األجنبية اللغة يف القراءة

 اليت الكلمات جدول سبقه جزء كل حيث قصرية أجزاء من تتقطع اليت

. الرسومات بوسيلة أو ترمجتها طريق عن اجلمل سياق بوسيلة معانيها تدرس

 مث املفردات التالميذ استوعب حيث مقررة مرحلة يف التعليم وصل أن بعد و

 كي لغرض املختصرة اخليالية القصة أو القصة مثل على إضافية قراءة تدرس

 .جيدا اجلمل أمناط و املفردات عن التالميذ استيعاب يكون

 حصول يستطيع ال اللغة تعليم بأن اعتقادا الطريقة هذه تطّور و

  ما إىل نظرا ملموسة أكثرها مهارة هي القراءة مهارة أن و املتعددة األغراض

 األروبا يف  شهرة األكثر القراءة طريقة نوع و. األجنبية اللغة تالميذ حيتاجه

 كتاب و. (Michael West) ويس ميكال نوع هو األوسط الشرق و

 الكتاب و مصر يف واسع وجه على ستعمل قد ويس يطوره الذي االجنليزية

( 1: )من تتكون اليت اإلضافية الكتب بزيادة" مطالعة" هو األساسي

 جدول و القراءة مبضمون تتعلق اليت األسئلة من جدول فيه, األعمال كتاب

 كتاب و( 3, )اإلنشاء على التدريبات كتاب( 2, )معانيها و املفردات

 اللغة دورس كتاب و. املكثفة القراءة كتاب( 4, )احملادثة على التديبات
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 و, مصر يف  كثريا استعمل و وضع قد ويس ميكل نوع يتخذ الذ العربية

 .  االسالم و العرب بالد

 43:يلي ما هي و القراءة لطريقة كثرية خصائص هناك

 قدرة أي, القراءة مهارة نيل هو الطريقة هذه من األمامي الغرض إن -1

 .دراستهم استيفاء ألجل العلمية النصوص فهم على التالميذ

 األسئلة و املفردات دفرت عطاء مع القراءة صورة على الدراسية موادها و -2

 ابكت و(, املوسعة القراءة) للتوسيع اإلضافية القراءة مبحتويات املتعلقة

 .احملادثة و, اإلنشاء على التدريبت

 التعرف سبقه و القراءة حمتويات فهم يف التعليم نشاط يرتكز و -3

 مبساعدة القراءة مضمون عن املناقشة مث معانيها و االساسية باملفردات

 ترمجتها بوسيلة ليس و التحليل عملية بوسيلة القرءة فهم و. املدرس

 .النص مضمون مناقشة عند ماأل لغة استعمال جيوز ولو حرفيا

 جهرية قراءة على سرية قراءة الطريقة تفضل -4

                                                             
43 Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa, hal. 41-42 
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 مزايا و طويال زمنا يقضي ال حىت أي حاجة قدر على القواعد بيان -2

 44:يلي كما هي الطريقة هذه

 الرتمجة وسيلة من ليس و بالتحليل القراءة فهم على التالميذ يتدرب -1

 جيدا املفردات عن التالميذ استيعاب -2

 اللغوية لقواعد استخدام عن فهمهم -3

 42:يلي ما فهي الطريقة هذه عيوب أما و

 (غريمها و املخارج و, التلفيظ) جهرية قراءة على التالميذ قدرة ضعف-1

 لكالما و االستماع يف ماهرين التالميذ يكون ال  -2

 احلري اإلنشاء يف ماهرين التالميذ يكون ال  -3

 التالميذ فيكون, فقط القراءة حول تقتصر املعروفة املفردات لكون -4

 .عنها املختلف النص فهم فيي ضعافا

 

 

                                                             
44 44 Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa,..., hal. 42 
45 Ibid., hal. 43 
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 الشفهية السمعية الطريقة. د

 أو مخسني عام يف مهمني أمرين على فعليا ردا الطريقة هذه كانت و

 علم يف اخلرباء هبا قام اليت اللغة دراسة إن( 1: )ومها, أكثر و ستني و أكثر

, املتحدة األمريكية والية يف هندية شفهية لغات حنو اللغة علم و النفس

 املسافة تقريب تستطيع اليت الدول بني املواصالت وسائل تطور و( 2)

 و للقراءة يستعمل ال الذي األجنبية اللغة تعلم إىل احلاجة وبوجود  بينهم

 يف خرى مرة النظر إىل يدافعان أمران هذان و. بينهم املباشر االتصال كنل

 نقل أو الكتايب لالتصال أداة أهنا على تقتصر األجنبية اللغة اليت اللغة وظيفة

 طريق عن و. الشفهي االتصال لتحقيق أداة اللغة لكن و اإلنسانية الثقافة

 هذا و. الكتابة و اءةالقر  يدرسون و يتكلمون و التالميذ يستمع التدرج

 الطريقة هذه كانت إندونيسية يف و. السمعية طريقة يظهر الذي الرأي

 يف خاصة و األصلية صورهتا يف ليست أهنا رغم استعماهلا عامة طريقة

 . احلكومية املدارس
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 كما هي السمعية الطريقة هذه عليها تبىن اليت النظرية األسس من و

 األسس مخس" باسم وقتئذ عرفيت حيث (Moulton) مولتون قدمه

 46".احلديثة

 كتابة ليست و الكالم هي اللغة إن. 1

 الفرد رآه كما ليس و, األصلي الناطق به نطق كما هي اللغة أن و. 2

 متشاهبة غري خمتلفة اللغات إن. 3

: يلي كما األسلوب إىل السابقة اخلمسة الشعارات تلك تطبيق و

 يتعلم و. أمه لغة يتعلم الذي الولد حنو املالحظة على ينىب األول األساس

 و. كتابية بلغة التعرف قبل أوال شفهية صورة على أمه لغة أحيانا الولد

 و".  االستماع" إىل السمعية الطريقة يف التقدمي ترتيب تنظيم هذا يورث

 استيعابه من البد يدرس ما كل أن ساساأل و النطق و النغم يف بالتأكيد

 .كتابيا تفدميه قبل أوال شفهي طريق عن

 من ("احلال) العادة تأكيد" تأثري قوة على يدل, الثاين األساس و

 سوف العادة أن النظرية هذه ترى(. B.F Skinner) سكينار ف.ب نظرية

 كان و. تؤكده اليت األخرى األمور أو اهلدية تبعته العمل كان مىت تتحقق

                                                             
46 Suparmin, Pengantar Metodologi Pengajaran,…. hal.23 
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 احلفظ و احملاكاة شكل على السمعية الطريقة أساليب يف النظرية هذه تطبيقة

 و. الفصل داخل أنشطة قمة من تكون اليت اجلمل وضع على التدريبات و

 بعدي من كّرروا" هو الفصل داخل كثريا املدرس ينطقه الذي األمر

 (".قّلدوا)

 القواعد جتعل ال السمعية الطريقة أن على يدل, الثالث واألساس

 كتب كانت, فلذ. الغرض لنيل وسيلة إمنا و, التعليم من غرضا اللغوية

 طريق عن القواعد تدرس و. قليال إال القواعد تبني ال السمعية النصوص

 عميقا تدريبا تدرهبا و القواعد من املفيدة املهمة بالعناصر هتتم و. استقرائي

 . لتالميذ إىل

 تستعمل ال السمعية الدراسية املواد يف أن على يدل, الرابع األساس و

 اللغوية الطبقات و. اليومية احلياة يف استعماله العام هو ما إال الرتاكيب

 النطقية اللغة أن لضمان دقة بكل تصور الكالم عند األحوال و جدا مهتمة

 . عامة االجتماعية التالميذ بطبقات مناسبة املدروسة

 يتعلمون و معينة والية يف الميذت كل على يدل, اخلامس األساس

 والية يف التالميذ مشكلة عن املختلفة املشكلة سيواجهون األجنبية اللغة

 اإلندونيسيون التالميذ يواجهها اليت العربية اللغة مشكلة مثل وذلك. أخرى
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 أن الرأي هلذا املؤيدون يرى و. الصني تالميذ يواجهها مبشكالت تتساوى ال

 اللغة تلك حيث األسس يف توجد األجنبية اللغة يتعلم نمل الرئيسية الصعوبة

 األساس هذا ويسبب 47.أّمه لغة عن اختالفا ختتلف األجنبية

 خاصة و قليال قليال املدرس ترمجها و األم لغة استعمال جواز  

 بالطريقة قليال هتشاب السمعية أن األمور بعض يف يتضح و. للمتقدمني

 الطريقة هذه من األمامي الغرض أن وذلك الكالم بأنشطة هتتم و. املباشرة

 عن احلوار حول أحيانا يتحدث الكالم كان و. الشفهي االتصال هي

 بأمر الكبري االهتمام و املكررة التدريبات من االكثار مع مقررة موضوعات

 املرحلة يف السيما األجنبية اللغة عادة ممنوع بالرتمجة االعالن و. النطق

 .االبتدائية

 48:يلي كما السمعية الطريقة خصائص و

 .بالتوازن األربع اللغوية املهارات استيعاب هو التعليمي الغرض إن .1

 و القراءة مث الكالم و االستماع من يبدأ تقدميها يف الرتتيب   .2

 .كتابةال

 .حلفظها احملادثة صورة على يتاح األجنبية اللغة منط إن .3

                                                             
47 Suparmin, Pengantar Metodologi.., hal. 25 
48 Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa, hal. 47-48 
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 األنشطة و. ألمناط على بالتدريبات أجري اجلمل أمناط استيعاب إن .4

 .التقدير و, االستجابة و, اإلثارة: األمور إىل تبعا جتري

 و العبارات أو اجلمل بسياق تعلقها و حد كل املفردات حتدد  .5

 مستقرة منفصلة لمج من تتكون ليست

 على التالميذ يقدر كي منتظم طريق عن األصوات نظام تعليم .6

 غري و األضداد و, املقارنة و, احملاكة و االستعراضية بطريقة تطبيقها

 ذلك

 الكتابة درس أن يعىن الكالم درس من مماثل الكتابة درس إن  .7

 شفهيا اتعليمه سبق قد اليت هي املفردات و اجلمل أمناط من يتكون

 إىل احتاج إذا و. البداية مرحلة يف يدرس ال القواعد درس إن  .8

 التدرج و استقرائي طريق عن مقررة مرحلة تعليمهايف فيمكن القواعد

 .الصعوبة إىل السهولة من

 فيمكن إليها احتاج إذا األم لغة استعمال و. الرتمجة عن االجتناب .9

 .احلاجة بقد استعماهلا

 وجود على الدالة األمناط و بالوحدة يهتم وادامل اختيار  .10

 األم لغة و املدروسية األجنبية اللغة بني الرتكيبية االختالف
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 يف اخلطآت وقوع إىل حتمل اليت االمكانات من االجتناب  .11

 .االستجابة عطاء عند التالميذ نفس

 الفصل داخل األنشطة من حمورا املدرس يكون  .12

 البصرية الوسيلة و, اللغوي املعمل و, املسجلة املادة استعمال .13

 .جدا حمتاج

 49:هي الطريقة هذه مزايا و

 التلفيظ يف جيدة مهارة للتالميذ يكون -1

 املتدربة املعتربة اجلمل أمناط وضع يف مهارة هلم يكون -2

 االستماع على التدريب لكون جيد شفهيال االتصال أداء على قدرهتم  -3

 .كفيئا جيري الكالم و

 و االشرتاك من يقفون ال التالميذ ألن حيويا الفصل حال يكون -4

 املدرس إثارة استجابة يف ونيدوم

 20:فهي الطريقة هلذه العبوب أما و

                                                             
49 Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa,.., hal. 49 
50 Ibid, hal. 49-50 
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 يفكرون ال أو اكثري  يعرفون ال و امليكانية إىل متيل التالميذ استجابة إن -1

 املنطوقة األلفاظ معاين يف

 قبلها متدربة مجل يف إال بطالقة الكالم على يقدرون ال قد التالميذ و -2

 الفصل يف

 على يقدروا حىت السياق عن أحيانا تنفصل املدروسة اجلمل معاين إن -3

 معاين هلا تكون أن ميكن عبارة أو مجلة كل أن حلقيقة و وحد معىن فهم

 .سياقها سبح كثرية

 إثارة يستجيبون ألهنم, مزيفة مشاركة الفصل يف التالميذ مشاركة إن -4

 و  األسئلة أمناط و املواد على التدريبات أنواع مجيع و. فقط املدرس

 نفس من االبداع و االخرتاع توجد ال و املدرس يد يف معينة األجوبة

 .التالميذ

 قبل الكتايب و الشفهي تصاللال للتالميذ يسمح فال امثا يعد اخلطأ إن -2

 يف التالميذ خوف إىل يؤدي هذا و. الكثرية اجلمل امناط استيعاب

 اللغة استعمال
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 غري و بالواقع مالئمة غري تكون اجلمل أمناط على التدريبات إن  -6

 االتصال سيااق يف يطبقوهنا عندما بالصعوبة التالميذ يشعر و. ملموسة

 .احلقيقي

 ئيةاالنتقا الطريقة. ه

 لعدم الطريقة ظهرت و. عيوب و مزايا هلا اللغة تعليم طريقة كل و

 اجلديدة الطريقة أن الوقت نفس يف و. قبل من ظهرت اليت بالطريقة االقناع

 اليت الطريقة ظهور اسباب من سابقا صارت اليت العيوب إىل هتوي قد

 .أيضا عيوهبا و مبزاياها متبادال الطرق تايت و. نقدهتا

 بني املختلفة املوضوع أحوال األجنبية اللغة تعليم يواجه, ذلك ومع

 أحوال و. أخرى و أحيان بني و أخرى و مؤسسة بني و أخرى بلدة و بلدة

 و التالميذ شأن و, املدرس شأن و, التعليم غرض من تتكون املوضوع

 .غريها و التعليمية الوسائل
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 من جمموعة لطريقةا هذه و. االنتقائية الطريقة ظهرت, بالواقع وفقا و

 .االستعمال يف فعالية املدرس يراها اليت األخرى الطرق من املأخوذة العناصر

 : األمور حسب تتغري أن ميكن انواعها و21

 التالميذ و املدرس يواجهها ليت اخلاصة احلوائج. 1

 املدرس مهارة و رضالع و املعلومات و اخلربات زيادة. 2

 املدرس رغبة. 3

 22:أن االفرتاضات على الطريقة هذه تبىن و

 ال توجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما و لكل طريقة مزايا و عيوب. (1

يس كاال طريقااة يف التاادريس هلااا حماساانها و ميكاان االسااتفادة منهااا يف تاادر   (2

 اللغة األجنبية.

مااان املمكااان النظاااار إىل الطااارق الاااثالث السااااابقة علاااى أسااااس أن بعضااااها  (3

 . يكمل البعض اآلخر

وجد طريقة  تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف و مجيع الطالب و الت (4

 مجيع املعلمني و مجيع أنواع برامج التدريس 

                                                             
51 Efendi dan Jalal, Pendekatan Metode, hal. 35 
52 Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa, hal. 71 
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ه, و لاااايس الااااوالء املهاااام يف التاااادريس هااااو الرتكيااااز علااااى املااااتعلم و حاجاتاااا (5

 .لطريقة تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

على املعلم أن يشعر أنه حّر يف استخدام األسااليب الايت تناساب  حاوائج  (6

 .طالبه

ميكااان أن تصاااري الطريقاااة االنتقائياااة طريقاااة مثالياااة إذا كاااان معهاااا مااادرس 

ن كال منهاا يستوعب أنواع الطرق استيعابا جيدا حىت ميكان  لاه أخاذ املزاياا ما

و تناسبها حبوائج برامج التعليم, مث يطبقها عن طريق جيد كفيائ. و الباد أن 

يكون غرض التعليم غاية كي يكون تنوع الطارق املختاار موجاه إىل نيال ذلاك 

 الغرض.  

لكن العكس, ستصاري الطريقاة االنتقائياة طريقاة علاى مشايئة املادرس إذا  

لاى ماا هاو األكثار ساهلة لاه. إذ كان اختيارها حساب رغباة املادرس أو بنااء ع

 ذاك صارت الطرق احلرية أو غري املعينة.

و ميكاان املعرفااة أن اجلمااع بااني هااذه الطاارق ميكاان أن جتااري بااني الطاارق 

املتحاادة يف الغايااة. و الطريقتااان اللتااان تتعارضااان يف االفاارتاض و الغاارض فااال 

 ميكن اجلمع بينهما.


