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 ىنالباب الثا

 النظرايت

 تعليم القواعد .أ 

 تعليمالتعريف  .1

أنو زلاولة للتأثَت على  عن طريق بسيط ىو ميالتعل معٌت ديكن تفسَت

عواطف الفرد وذكائو وروحانيتو حىت يكون مستعًدا للتعلم دبفرده. من خالل 

ستكون ىناك عملية للتطور األخالقي والدين والنشاط واإلبداع لدى  يمالتعل

، فة وخربات التعلم. من حيث ادلبدأالطالب من خالل التفاعالت ادلختل

، بينما التدريس. يشدد التعليم على أنشطة الطالب م ليس ىو نفسويالتعل

طًا م نشاي، يعد التعلNasutionعلى أنشطة ادلعلمُت. وفًقا  التدريسيشدد 

لتنظيم البيئة أو تنظيمها قدر اإلمكان وربطها ابلطالب حبيث ربدث عملية 

 التعلم.

م ىو جهد لتعليم الطالب. يركز ي، التعل(Degeng)حسب دجيينج 

التعليم على كيفية تعليم الطالب وليس على ما يتعلمو الطالب. بينما قال 

ة تسمح لعملية م ىو جهد إلرشاد الطالب وخلق بيئيإن التعل (Nata)انات 



42 
 

، م ىو عملية أو نشاط منهجي ومنهجيي، التعلدبعٌت واسع 1.التعلم ابلتعلم

، وموارد التعلم والبيئة خللق لي ومتواصل بُت ادلعلمُت والطالبوىو تفاع

تسمح حبدوث إجراءات تعلم الطالب، سواء يف الفصل أو خارج  حالة

 2الكفاءات اليت مت ربديدىا.، إلتقان الفصل، حضره ادلعلم جسدًًي أم ال

، م األول كنظاميم من زاويتُت، يُنظر إىل التعليكن النظر إىل التعلدي

م من عدد من العناصر اليت يتم تنظيمها دبا يف ذلك أىداف يويتألف التعل

التعليم وتنظيم  م ووسائليالتعل طرقم وادلواد التعليمية واسًتاتيجيات و يالتعل

 3م ادلتابعة )العالجي و التخصيب(.يعلم وتيمي التعلو الصف وتق

م ىو سلسلة ي، لذا فإن التعلم على أنو عمليةي، يُنظر إىل التعلواثنياً 

 من جهود أو أنشطة ادلعلم من أجل جعل الطالب يتعلمون. تشمل العملية

 4:كما يلى

يشمل اإلعداد، بدءًا من زبطيط الربامج التعليمية السنوية، والفصول  .أ 

الدراسية، وإعداد االستعدادات التعليمية جنًبا إىل جنب مع اإلعداد 

                                                           
1
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar&Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 

2102), hlm. 6-7 
2
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2102), cet. 5, 

hlm. 01 
3
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2102), cet. 2, hlm. 2 
4
 Ibid., hlm. 2-4 



42 
 

م ىذا يلالكتمال، يف شكل وسائل وأدوات التقييم. يشتمل إعداد التعل

ادلطبوعة األخرى،  ئلأيًضا على نشاط ادلعلم يف قراءة الكتب أو الوسا

واليت سيتم تقدديها للطالب والتحقق من كمية الوسائط ادلستخدمة وسَت 

 عملها.

م الذي مت. يف مرحلة يم مع اإلشارة إىل إعداد التعليالقيام أبنشطة التعل .ب 

م اليت حيققها ادلعلم إىل حد  يم، ستتأثر البنية وحالة التعليتنفيذ ىذا التعل

م اليت مت اختيارىا وتصميمها يجية وطرق التعلسًتاتيكبَت ابلنهج أو اإل

لتطبيقها، وكذلك فلسفة العمل والتزام ادلعلم وتصوراهتم ومواقفهم ذباه 

 الطالب.

م ىذا يف يم الذي صلح فيو. ديكن أن يكون نشاط ما بعد التعليمتابعة التعل .ج 

شكل إثراء، كما ديكن أن يكون يف شكل تقدمي خدمات تعليمية عالجية 

ديكن أيًضا اإلشارة إىل ىذا  الذين يعانون من صعوابت يف التعلم.للطالب 

م ادلنهجي على يمي. يتم تطوير التعلو النوع من أنشطة ادلتابعة ابسم التق

طرق التعليم م أو يأساس الكفاءات وادلواد التعليمية، واسًتاتيجيات التعل

لذي يلعب م ايمي أحد مكوانت التعلو مي. من ىذا الوصف، يعترب التقو التقو 

م الطالب. يف ىذا الصدد، يمي ال نعرف إصلاز تعلو دورًا مهًما. بدون تق
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م، دبا يف ذلك نتائج يمي التعلو حيتاج ادلعلمون إىل إتقان مفاىيم وأنظمة تق

مي ىو عملية منهجية جلمع البياانت أو ادلعلومات و م. التقيمي والتعلو التق

ادلصطلحات اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا هبدف توفَت التقييم. ىناك العديد من 

مي، وىي التقييم والقياس. يكمن االختالف بُت ىذه ادلصطلحات و ابلتق

مي أوسع من و أو الكمية. التق كيفىةالثالثة يف الطبيعة العامة أو اخلاصة، ال

. التقييمات كيفيةالتقييم والقياس. ديكن أن تكون التقييمات كمية و 

 5والقياسات أكثر كمية.

، سيقوم ادلعلم إبدارة رلموعة كاملة من أنشطة مييف عملية التعل

م والتمثيل يف التدريس ي، بدًءا من تصميم التعليمية وتنفيذ أنشطة التعلميالتعل

 م دبا يف ذلك عملية التعلم والنتائج.يمي التعلو وتق

 تعريف القواعد .4

ىي الشكل الذي ينتظم إن القواعد مجع من كلمة القاعدة. القاعدة 

مفاىيم حبث ضلو معُت وانواعها وحاالهتا إذا وجدت، مقرونة بسماهتا 

اجلوىرية. وسبثل القواعد األساس الذي حيتوي علىاألحكام الكاملة ادلعممة 

                                                           
5
 Abdul Gafur, Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan Aplikasinya dalam Perencanaan 

Pelaksanaan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ombak, 2102), hlm. 026-027 
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سبتاز اللغة العربية  6الكافية لوصف الظواىر اللغوية ادلنتمية اليها وأتليفها.

اهتا تتحرك وفق احلالية اليت تكون عليها يف أبهنا لغة اإلعراب، فأواخر كلم

ظرف، إخل(. وإذا استعرضاان لغات العامل  –صفة  –مفعول  –جلتها )فاعل 

احلاية، وجدانىا تعتمد يف دراستها على القواعد اليت جيمع ادلعنيون هبا على 

جفافها وصعوبتها، ولذلك أخذوا يفكرون يف كثَت من السبل اليت تساعدىم 

دراستها وقبوذلا عند الدرسُت الذي يعتمدون عليها يف تصحيح على تسهيل 

أساليب الكتابة واحلديث. دراسة القواعد خالل أمثلة مفردة جافة أمر شلل 

الأيتى ابلفائدة ادلرجوة من دراستها، وضلن إذا مل منكن التلميذ من إدراكها يف 

لذة التفكَت نصوص أدبية عن طريق قرائتو، وكتابتو، وزلادثتو، فقد حرمناه 

الذي يتالئم وقدراتو، وكل إنسان الجيد لذة فيما يفكر فيو، أو شوق بدفعو 

ضلوه، انصرف عنو. واللغة معنا مصوغة يف مجال و عبارات، إذا حلالت إىل 

 7األلفاظ كان من ىذه األلفاظ الفاعل، وادلفعول، والصفة إخل.

 تعريف تعليم القواعد .3

فروع من علم اللغة مؤثر على تعليم اللغة العربية ىو تعليم  أحد

القواعد. تعليم القواعد ىو تعليم الشكل الذي ينتظم مفاىيم حبث ضلو معُت 
                                                           

 25....، ص. طرق تدريسعطا،   6
 151، )القاىرة: مكتبة غريب(، ص. طرق تدريس اللغة العربيةعبد ادلسعم سيد عبد اذلال،   7
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تعليم القواعد ىو  8وانواعها وحاالهتا إذا وجدت، مقرونة بسماهتا اجلوىرية.

يكون عملية تفاعل الطالب مع بيئتهم يف ىذه احلالة مادة قواعد حبيث 

ىناك تغيَت يف سلوك الطالب حيث ديكنهم فهم وإتقان قواعد اللغة العربية 

ويتوقع أن تكون قادرة على التواصل ابستخدام اللغة العربية جيدا و 

ىو يركز على اإلجراءات إلستخدام بينة اللغة )القواعد(، الذي  9صحيحا.

 يركز على دراسة ضلو و صرف.

 أهداف تعليم القواعد .2

ليم القواعد كما مسّودة من فهم و استعمال أتسيس لفظ، أىداف تع

توصى الدراسات اللغوية احلديثة، ودراسات اإلتصال  11العبارة واجلملة.

ابستخدام أسلوب الًتكيب اللفظية البسيطة قدر األمكان من أجل ربقيق 

زًيدة احتمال استدعاء احملتوى. فطول  –الفهم. والثاىن  –مدفُت : األول 

 شكل عام يدل على تعقيد اللفظى، كما أن لو أتثَت على الفهم.اجلملة ب

فقد وجد أن الشباب الذبن يقرءون الشعر حساسون ذباه أي اضطراب يف 

النغمة وذباه أي نشاذ فيها بطريقة قد تؤثر على مدى تقبلهم للرسالة. ومن 

                                                           
 25....، ص. طرق تدريسعطا،   8

9
 Arifa dan Chumaidah, Jurnal dengan judul.... 

10
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2112), hlm. 61 



33 
 

ىنا ينادى قواعد النحو ىو وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األساليب، 

 مي اللسان. ومن األغراض الىت ترمى إليها دروس القواعد ما أييت :وتقو 

تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ النحو الذي  ( أ

يذىب جبماذلا، فيستطيع التلميذ أن يفهم وجو اخلطأ فيما يكتب 

 فتجتنبو، ويف ذلك اقتصاد الوقت واجملهود.

الفروق الدقيقة بُت الًتاكيب دراك ‘ربمل التلميذ على التفكَت، و ( ب

 والعبارات واجلمل.

تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، بفضل ما يدرسونو يبحثونو من عبارات و  ( ج

 أمثلة تدور حول بئتهم، وتعبَت عن ميوذلم.

د(  حيدد ادلعلم ادلهارات ادلراد تنميتها، واألساليب ادلنوعة اليت يتم 

 11ىذه العبارات.استخدامها عند تدريب التالميذ على 

 ه(  تدريب التالميذ على ضبط لغتهم حديثا وقراءة و كتابة.

 طرق تعليم القواعد .2

النحو الشكل القاعدة اللغة الذي مولود بعد وجود اللغة. ىذه 

القاعدة مولود ألن وجود خطأ ابستخدام اللغة. إذا النحو مدروس 
                                                           

، )القاىرة: مكتبة مصر، دون السنة(، ص. تعليم القراءة ادلبتدئُت: أسالية وأسسو النفسية والًتبويةدمحم زلمود رضوان،   11
211-212 
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يفهم حبسن و للمستخدمُت اللغة يستطيع نقل تعبَت اللغة و يستطيع أن 

يرد أن غلبة القاعدة النحو يشكل و سائل  12صحيح يف الكتابة أو الكالم.

اللغوية ولكن ليس ىدف األخر من تعليم اللغة. طريقة القواعد ىي حيلة 

تقددية ملموس اللغة العربية بشرح تركيب اجلملة أو الوظيفة )مقام( لفظ يف 

 13اجلملة.

دلعتمدة يف الكتاب الباحثة ذلذه إن الناظر يف طرائق تدريس القواعد ا

الغاية جيد مهما، تنوعت أساليبها و وسائلها، أهنا ال زبرج عن طريقتُت، 

 مها:

 الطريقة اإلستقرائية ( أ

تبدأ ىذه الطريقة دبالحظة األمثلة و الشواىد ادلختلفة، مث استخالص 

القاعدة النحوية اليت ذبمع بينها. وديكن القول إن ىذه الطريقة يف 

اإلستدالل و التفكَت ىي اليت جلأ إليها علماء اللغة القدامي، حينما 

قاعدوا النحو و ضبط أحكامو، وذلك عندما نظروا يف النصوص القرآنية 

األحاديث النبوية، و الشواىد الشرية، و خرجوا من حبثهم اإلستقرائي و 

                                                           
12

 M. Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pemdekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media, (Malang: UIN Malang, 2112), hlm. 64 
13

 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

Teras, 2100), hlm. 76 



34 
 

ىذا ابلقوانُت النحوية اليت رصدوىا ابدلالحظة وادلشاىدة والتحليل 

ابتداء ادلدرس ابألمثلة  14والًتكيب وادلقارنة مث أثبتوىا يف مألفتهم اللغوية.

ستنتاج أوال، بعد لدراسة تلك األمثلة، الطالب إبرشادة األستاذ إل

القواعد اليت ترتبط ابألمثلة. أما العيوب من ىذه الطريقة ىي ربتاج يف 

أما  15تعليم اللغة العربية وقتا كثَتا يف القائها عند القواعد اجلديدة.

 16اخلطوات يف الطريقة اإلستقرائية فهي :

 دخل األستاذ يف الفصل ويبحث فيو عن موضوع التعليم. (1

 مث بُت األستاذ أمثلة ضلوية. (2

 وقرأ التالميذ عن األمثلة ادلبحث مع األستاذ. (3

 مث بُت األستاذ قواعد النحو ادلوجودة يف األمثلة. (4

 مث اإلستخالص عن القواعد النحوية من تلك األمثلة. (5

 اعطاء التدريبات. (6

 

 

                                                           

 187(، ص. ، )لبنان: دار النفائس، دون السنةخصائص العربية و طرائق تدريسهاانئف زلمود معروف، 14 
15

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Teknik, 

(Malang: Misykat, 2115), hlm. 25 
16

 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi Teknik, 

dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2112), hlm. 62 
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 الطريقة القياسية ( ب

وىي اليت تبدأ بعرض القاعدة النحوية، مث بتقدمي الشواىد و 

ذلك تعزز و ترسخ يف أذىان التالميذ  األمثلة لتوضيحها، و بعد

بتطبيقها على حاالت شلاثلة. ويالحظ أن ىذه الطريقة تعتمد على 

التفكَت القياس اإلستداليل، الذي يقوم على اإلنتقال من ادلتقدمات 

أو تعميمات األولية إىل الوقائع علما أن ىذا ادلبادئ والقواعد نكون 

ائي. ويرى بعض الباحثُت، أن قد توصلنا إليها ابإلستدالل اإلستقر 

ىذه الطريقة تتيح للمعلم التحكم ابدلنهج ادلقرر وتوزيعو على مدار 

العام الدراسي بيسر وسهولة، إال أهنا تشغل عقل الطالب حبفظ 

القواعد واستظهارىا على أهنا غاية يف ذاهتا، وربرمو من ادلشاركة يف 

قدرتو على تطبيقها، اكتشاف القوانُت النحوية، كما تصرفو عن تنمية 

ويالحظ أن أكثر كتب القواعد النحوية قد وضعت على ىذه 

 17الطريقة.

ابتداء إبعطاء البياانت عن قواعد النحو اليت البد لفهمها وحفظها 

مث أتيت بعدىا األمثلة، بعد ذلك إعطاء الطالب فرصة ألداء 

                                                           
 178....، ص. خصائص العريبمعروف،  17
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التدريبات ولتطبيق القواعد، أما العيوب ىذه الطريقة أن تشدد 

أما اخلطوات يف  18تشديد يف حفظ القواعد وضعف يف تطبيقها.ب

 19طريقة القياسية فهي:

 دخل األستاذ يف الفصل ويبحث فيو عن موضوع التعليم. (1

 مث بُت األستاذ القواعد النحوية. (2

ويعطى األولوية األستاذ يف ىذا التعليم عن الفهم وحفظ القواعد  (3

 النحوية.

 تتعلق ابلقواعدىا.مث قّدم األستاذ األمثلة اليت  (4

 اعطاء التلخيص عن تعليم النحو. (5

 اعطاء التدريبات. (6

وطريقة تعلم القواعد ىو طريقة استنباطية ىذا الطريقة ىو 

متقدمة مع أمثلة ماضلة األمتياز كأيدهتا. تقوم ىذه الطريقة على 

أساس أن العقل البشري فراغ، تصل إليها األفكار من اخلارج، وىو 

القددية اليت يًتاكم فوق بعض، وىذه األفكار حية  خيتزن بعض احلقاق

وذلا قوة دافعة سبكنها من التفاعل الدائم مع بعضها، وىي تساعد 

                                                           
18

 Efendi, Metode Pengajaran...., hlm. 25 
19

 Hamid dkk, Pembelajaran...., hlm. 62 
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التلميذ يف ادلستقبل على أساس انتقال الفكر من اجلزئيات إىل 

القاعدة العامة، ومن تتبع احلاالت اخلاصة للوصول إىل األحكام 

 21العامة.

م اللغة العربية اليت تعترب القواعد طريقة القواعد ىو من تعل

الصحيحة منها اليت يتحدث هبا خرباء من التاريخ العريب السابقة.  

القواعد عالقة وثيقة دلعٌت الكلمة.  21كقاعدة النحو وقاعدة الصرف.

يتم ترتيب بعض الكلمات يف اجلملة، واجلملة اليت سيكون معٌت 

 22سلتلف للجملة أخرى على الرغم من أن تتكون من نفس الكلمة.

ألن معٌت كلمة يعتمد على سلسلة من القواعد. ىو ربليل قواعد 

إىل اللغة والكتابة اجلملة  وحفظ ادلفردات كأساس للنقل  23اللغة.

ادلستخدمة قواعد وابلتلي فإن األنشطة األساسية للتعليم اللغة 

 24األجنبية مع طريقة يف احلياة اليومية.

 
                                                           

 13(، ص. 1984، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، طرق تعليم اللغة العربية الطبعة الثالثةدمحم عبد القادر أمحد،  21
21

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 070 
22

 Wirsa, http://wirsablog.wordpress.com/2012/06/04/qawaid-tata-bahasa/, akses tanggal 

25-12-2102 
23

 Addriadis, http://addriadis.blogspot.com/2013/10/metode-qawaid-dan-terjemah-bahasa-

arab.htm, akses tanggal 00-12-2102 
24

 Aziz Fachrurrazi dan Ertha Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional 

dan Kontemporer, (Jakarta: Bania Publishing, 2101), hlm. 71 

http://wirsablog.wordpress.com/2012/06/04/qawaid-tata-bahasa/
http://addriadis.blogspot.com/2013/10/metode-qawaid-dan-terjemah-bahasa-arab.htm
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 الطريقة اليت ديكن أن يستعمل يف تعليم القواعد ىو:

 استنتاجي ( أ

بدأ ن القواعد اليت جيب أن يكون مفهوما و حفظو، 

طالب الفرصة واألمثلة على ذلك نظرا. و بعد ذلك، يتم منح ال

للقيام سبارين لتطبيق القواعد اليت أعطيت. ىذه الطريقة قد 

يفضل بعض متعلمي اللغة الكبار، ألن يف وقت قصَت أهنا  

كانت قادرة على معرفة قواعد اللغة، ومع قّوة العقل يتمّكنوا 

 من تطبيق ىذه ادلعايَت كلما دعت احلاجة.

 حثي ( ب

أمتسيلة(، وبعد تنفذ عن طريقة ادلعلم قبل عرض أمثلة )

دراسة األمثلة ادلقدمة الطالب مع ادلعلمُت التوجيو استخالص 

استنتاجات نفسك قواعد اللغة اسنتادا إىل ىذه األمثلة. هبذه 

الطريقة، الطالب ادلشاركة بنشاط يف أنشطة التعلم، وابلتحديد 

 يف القواعد اخلتامية.
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 تقومي تعليم القواعد .2

تعليم، تنفيذ التقومي ليعرف بقدرما مستوًيت بعد يعمل رلموعة عملية 

صلاحو الذي يتّم من عملية التعليم. يروم ليقّوم عملية نتيجة التعليم. بعد 

يعمل التقومي، ىكذا عملية التعليم وتقوديو قد يستنتج صلاحا أم الرلموعة 

 25عمالية التعليم.

 عيوب تعليم القواعد مزااي و .2

 ادلزاًي ( أ

 عديدة حيث تكون ذلا خصائص، منها:ىذه الطريقة ذلا مزاًي 

 إمنا تعطي الًتكيز أكثر يف قدرة القراءة والكتابة والًتمجة .1

 إهنا تستخدم طريقة كشكل أساسي جدا من التعلم .2

تعطي ادلزيد من الًتكيز يف ربليل النحوية من التعبَتات اللغوية  .3

 ادلنظوقة.

 العيوب ( ب

ادلهارات اللغوية إهنا هتمل مهارت النطق )الكالم( اليت ىي  .1

 األساسية

                                                           
25

 Muna, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 00 
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 اإلستخدام العديد من اللغة األم .2

تعطي ادلزيد من الًتكيز يف تدريس العلوم حول العربية، بدال من  .3

 26اللغة نفسها.

 تعليم القواعديف املشكالت  .2

لعلو من أسباب صعوبة النحو العريب يف ادلدارس أهنا كدست أبواب 

وأن عناية ادلعلمُت متجهة إىل النحو يف مناىجها، وأرىق هبا التالميذ، 

اجلانب النظري منها، فلم يعنوا ابلناحية التطبيقة إال ابلقدر الذي يساعد 

على فهم القاعدة وحفظها للمرور يف امتحان يوضع عادة بصورة التطلب 

 أكثر من ذلك.

ومعلم اللغة العربية ليس يف حاجة إىل أن يقتنع أبنو الخَت يف قواعد 

فظوهنا دون أن تتبع بتطبيق عملى جيعل اللغة مهارة من يفهمها الطلبة وحي

شأهنا سرعة األداء مع صحة التعبَت، ولكنو الجيد من الوقت متسعا للتطبيق 

على ىذه األبواب الكثَتة من النحو اليت شحن هبا ادلنهج الدراسي من غَت 

ضروري، فقد أصبح الوقت اجملصص ذلا يف اجلدوال ادلدرسى اليكد يكفي 

ستها، واضطر ادلعلمون مسايرة للإلمتحاانت العامة ونتائجها أن يطغوا لدرا

                                                           
 211...، ص. تعليم القراءةرضوان،   26
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ابلقواعد والتطبيق على حصص القراءة وغَتىا من حصص اللغة، وسيظل 

النحو يشغلنا ويصرفنا عن األدب ادلمتع مامل نضعة من اللغة يف ادلكانة اليت 

لطلبة جيب أن تكون لو اليتعداىا، بل إن النحو نفسو هبذا اليستطيع ا

األنتفاع بو، وحسينا أاّن أحفقنا يف تعويد الطلبة صحة إستخدام النحو يف 

أما صعوبة يف تدريس  27تعبَتىم، والقراءة الصحيحة اخلالية من اللحن.

 القواعد فيما يلى:

ترجع صعوبة القواعد إىل كثرة ما فيها من أقوال، و أوجيو، وجائز، وشاذة،  .أ 

الذي يستدعى حصر الفكر إلستنباط واعتمادىا على التحليل ادلنتقى 

األحكام العامة من األمثلة كثَتة متنوعة. شلا دعا علماء الًتبية أن بتأخَت 

دراسة القواعد إىل سن ادلراىقة حيث يصل التلميذ إىل التفكَت يساعده 

 على أحتمال الدراسات النحوية وقبوذلا.

ميذ دبحصول تدريس القواعد عن طريق تذوق النصوص األديبة يلزم التل .ب 

وافرا من األلفاظ والتعبَت ادلتعددة ليتمكن من استيعاب األمثلة ادلعروضة 

علية يف درس القواعد وفهمعا، والسن ادلبكرة التستجيب دلثل ىذا 

                                                           
 212....، ص  تعليم القراءةرضوان،   27
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احملصول اللغوى، شلا يدعوا إىل إرجاء تدريس القواعد إىل مرحلة اإلعدادى 

 )ادلتوسطة( والثانوي.

كبَت يف صعوبتها، وسهولتها، فإذا درست   طرق تدريس القواعد ذلا دخل .ج 

 بطريقة آلية جافة.

من األمور اليت تزيد من صعوبة القواعد وتضاعف من جفافها أن تكون  .د 

دراستها يف منادج بعيدة الصلة عن حياة التلميذ، متكلفة بعيدة عن 

إدراكها، التثر يف نفوسهم مشاعر، والربرك عواطف فيحسوهنا مكروىة 

 ثقيلة.

 التدريباتطريقة  .ب 

 تعريف طريقة .1

ىي خطوات عامة حول تطبيق النظرًيت على هنج معُت. يف  طرقال

ىذه ادلرحلة، يتم اختيار اخليارات ادلتعلقة ابدلهارات احملددة للتدريس، وما 

ىي ادلواد اليت جيب تقدديها، وأبي ترتيب. رأينا ىنا أن ىذه الطريقة أكثر 

انتقلت إىل مستوى التنفيذ يف ىذا فاعلية من الطريقة، ألن ىذه الطريقة 

اجملال. ىذا ادلستوى من التنفيذ ىو ترمجة لالفًتاضات أو ادلواقف ادلعرب عنها 
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ادلستخدم يف تدريس اللغة  طرقيف النهج. لذلك جيب أال يتعارض شكل ال

 يف ىذا اجملال مع ادلنهج.

 ىناك عدة آراء من التعريف تتعلق بفهم الطريقة ، وىي كما يلي:

، فإن الطريقة عبارة عن خطة شاملة تتعلق Radliyah Zaenuddinًقا وف .أ 

بعرض ادلواد على أساس منتظم، حيث ال يوجد جزء آخر وكلها تستند 

 28إىل هنج زلدد مسبًقا.

الطريقة ىي طريقة تستخدم لتنفيذ خطة مت إعدادىا يف أنشطة حقيقية  .ب 

األمثل. ىذا حبيث يتم ربقيق األىداف اليت مت إعدادىا على النحو 

 29يعٍت أن الطريقة تستخدم لتحقيق رلموعة اإلسًتاتيجية.

الكبَت، ذكر أن الطريقة ىي طريقة منهجية  اإلندونيسي عجاميف ادل .ج 

 31للعمل لتسهيل تنفيذ األنشطة من أجل ربقيق أىداف زلددة سلًفا.

م، فإن يمن قبل ادلعلم يف عملية التعل ةمهما كانت الطريقة ادلستخدم

م. أواًل، يمراعاتو ىو التوافق العام دلبادئ أنشطة التعلم والتعلما جيب 

يتمحور حول الطالب. جيب أن ينظر ادلعلمون إىل الطالب على أهنم 
                                                           

28
 Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2115), hlm. 20 
29

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2116), hlm. 047 
30

 Arman Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2112), hlm. 27 
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فريدون ، وال يوجد طالبان متشاهبان ، حىت لو كاان توأم. خطأ واحد إذا  

 .و. جيب دراسة أساليب تعلم الطالبكان ادلعلم يعاملهم نفس

. (learning by doing) م عن طريق التعلم عن طريق العملاثنيا، التعل

لكي تكون عملية التعلم شلتعة، جيب على ادلعلم توفَت الفرص للطالب 

 للقيام دبا يتعلمون، حىت يكتسبوا ذبربة حقيقية.

الف  خب بيةم والًت ي، تطوير القدرات االجتماعية. عملية التعللثاالثا

 وكذلك كوسيلة للتفاعل االجتماعي، كوهنا وسيلة الكتساب ادلعرفة
(learning to live together). 

م وادلعرفة ي، تطوير الفضول واخليال. جيب أن تكون عملية التعلارابع

قادرة على إاثرة فضول الطالب. قادر أيًضا على ضخ القدرة اإلبداعية 

 للطالب على التفكَت النقدي واإلبداعي.

م يادلشكالت. عملية التعل ، تطوير مهارات اإلبداع وحلخامسا

اليت يقوم هبا ادلعلم كيفية ربفيز اإلبداع واخليال لألطفال للعثور على  بيةوالًت 

 31إجاابت لكل مشكلة تواجو الطالب.

 
 

                                                           
31

 Hermawan, Metodologi Pembelajaran...., hlm. 062 
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 التدريبات تعريف طريقة .4

قم ابلشيء  ىي نشاط تدريباتيف كتاب انان سودجاان، طريقة ال

اجلمعيات أو إتقان مهارة لتصبح نفسو، جبدية وبشكل متكرر هبدف تقوية 

دائًما. السمة ادلميزة ذلذه الطريقة ىي النشاط يف شكل تكرارات متكررة 

إنشاء أنشطة  ىي التعلم الذي يتم بطريقة ما تدريباتطريقة ال. لنفس الشيء

تدريبية ديكن أن تزيد من خفة احلركة وادلهارات أعلى من ما مت تعلمو هبدف 

 32.مسة دائمة تعزيز ادلهارات لتصبح

عادًة ما يتم استخدام طريقة التعلم عموًما عن طريق التدريبات حبيث 

( لديهم مهارات حركية / حركية، مثل حفظ الكلمات 1يكون الطالب: 

( تطوير ادلهارات الفكرية، مثل التقسيم، 2والكتابة واستخدام األدوات، 

 33.آخر( القدرة على االتصال بُت موقف مع 3الضرب، اإلضافة، و 

وابلتايل ديكن االستنتاج أن اختيار الطريقة الصحيحة سيحدد ما إذا  

 كان قد مت الوصول إىل ىدف الربانمج التدرييب أم ال. حبيث ال يلزم وجود

الستخدام طريقة واحدة فحسب، بل عدة طرق أو أشكال سلتلفة ادلعلم 

دمي العديد من تبًعا للمواد والظروف وحالة عملية التعلم. نظرًا ألنو يتم تق
                                                           

32
 Sudjana, Dasar-Dasar…., hlm. 26 

33
 Ahmad Munjin Nasih, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2112), hlm. 20 
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، جيب أن يكون ادلعلم ذكًيا يف االختيار وجيب أن يعرف نقاط القوة طرقال

دبزاًي الطرق األخرى. لذلك  طرقوالضعف يف الطريقة. وتستكمل بعض ال

يف كل مرة يتم فيها  طرقمن الضروري كمدرس استخدام العديد من ال

يف   طرق  أربعةالتدريس يف الفصل، وقد يستخدم طريقتُت أو ثالثة أو حىت

كل تدريس على أهنا متنوعة. لذلك، جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على 

التفكَت يف استخدام طريقة من حيث نقاط القوة والضعف وأن يكون قادرًا 

 .على اجلمع بُت كل واحد متناغم

 تدريباتمبادئ وتعليمات الستخدام طريقة ال .3

 نالتماري جيب إعطاء الطالب فهًما عميًقا قبل إجراء بعض .1

 :جيب أن يكون التدريب ألول مرة تشخيصي .2

 .يف ادلرحلة األولية ال تتوقع التكاثر التام .أ 

 .يف التجربة مرة أخرى جيب فحص الصعوابت اليت تنشأ .ب 

 .جيب تعزيز االستجابة الصحيحة .ج 

 .مث يتم االحتفاظ االختالفات، وتطوير ادلعٌت والسيطرة .د 

يتم ذلك يف كثَت من  فًتة التدريب صغَتة نسبيا، ولكن جيب أن .3

 األحيا
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 يف وقت التمرين جيب أن تتم العملية األسينسية .4

يف التمرين األول ىو الدقة والسرعة ويف النهاية جيب ربقيق كليهما   .5

 ككل

 .جيب أن يكون للممارسة معٌت يف سياق السلوك األوسع .6

 قبل التنفيذ، حيتاج الطالب إىل معرفة مقدًما معٌت التمرين .أ 

 إدراك أن التمارين مفيدة للحياة القادمةحيتاج إىل  .ب 

جيب أن يكون لديو موقف مفاده أن التمارين ضرورية الستكمال  .ج 

 34.التعلم

 طريقة التدريبات مزااي و عيوب .2

 تدريباتطريقة المزاًي  . أ

سوف تكون مادة الدرس ادلقدمة يف الغالف اجلوي مضمنة  (1

 بشكل حقيقي يف ذاكرة الطالب، ألن كل األفكار وادلشاعر

 والوصاًي تًتكز على الدروس اليت يتم تدريسها

                                                           
34

 Ibid., hlm. 22-22 
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سيكون الطالب قادرين على استخدام قوهتم التفكَتية بشكل  (2

أفضل، ألنو مع التدريس اجليد سوف يصبح الطالب أكثر 

 تنظيماً ومشولية ويشجعون ذاكرهتم

ىناك إشراف وتوجيو وتصحيح فوري ومباشر من ادلعلم  شلا  (3

ء على الفور. ىذا ديكن أن يسمح للطالب ابرتكاب األخطا

 35.يوفر وقت التعلم وكذلك معرفة الطالب على الفور إصلازاهتم

 الضعفذلك وتعليمات لتقليل نقاط  تدريباتطريقة ال عيوبنقاط  . ب

 تدريباتطريقة ال عيوب (1

ربت إشراف صارم وجو خطَت من السهل أن  تمرينيتم ال .أ 

 يسبب ادللل

يشعر الطالب ابدللل الذي يتم إجراؤه بعد أن  الضغط األثقل .ب 

نزعاج، لن يزيد من محاسة التعلم ويسبب حالة نفسية يف إلوا

 إضراب التعلم / التدريب

التمرينات الثقيلة جًدا ديكن أن تسبب مشاعر الكراىية لدى  .ج 

 الطالب يف كل من الدرس وادلعلم

                                                           
35

 Ibid., hlm. 20 
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يتم تقدمي التمارين دائًما ربت إشراف ادلعلم وديكن أن يضعف  .د 

 الطالب وإبداعهم أمر ادلعلم مبادرة

ألن الغرض من التمرين ىو تقوية بعض اجلمعيات، سيشعر  .ه 

الطالب ابلغريبة على مجيع اذلياكل اجلديدة وخيلقون مشاعر 

 العجز.

 ذباىات للحد من نقاط الضعف ادلذكورة أعالهاإل (2

رد الفعل  ،ال يطلب ادلعلم من الطالب استجابة مثالية .أ 

 الصحيح

ستجابة ، فيجب على رد اإلإذا كانت ىناك صعوابت عند  .ب 

ىذه الصعوابت على  فعل ادلعلم فحص األسباب اليت تسبب

 رالفو 

ستجابة قدم تفسَتات فورية، لكل من رد الفعل الصحيح واإل .ج 

اخلاطئة. جيب القيام بذلك حىت يتمكن الطالب من تقييم 

 تقدم التمرين

ستجابة مث سرعة حاول أن ذبعل الطالب مصممُت على اإل .د 

 ستجابةاإل
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جيب أن يفهم الطالب ادلصطلحات يف كلمات ومجل  .ه 

 36.مستخدمة يف التمرين

 تعليم قواعد اللغة العربية ابستخدام طريقة التدريبات .ج 

يف نقل  طرقاللغة العربية، يعد استخدام واختيار القواعد م ييف أنشطة تعل

م يم أمرًا مهًما للغاية ألنو يؤثر بشكل كبَت على عملية التعليأىداف التعل

م األكثر يونتائجها. كلما زادت دقة الطريقة ادلستخدمة، وأنشطة التعلم والتعل

فعالية وكفاءة اليت قام هبا ادلعلمون والطالب، ستدعم وتساعد يف النهاية على صلاح 

الطالب يف التعلم وصلاح التدريس الذي أجراه ادلعلم. ذلذا السبب جيب أن يكون 

اليت سيتم استخدامها يف التدريس من  طرقط الادلعلمون قادرين على اختيار ابلضب

خالل النظر يف أىداف التعلم ادلراد ربقيقها، والوضع والظروف ومستوى تطور 

 37.البالط

ية اليت ديكن للمعلمُت م اللغة العربيتعل طرقمن بُت أنواع سلتلفة من 

كاويد ظرًيت  تدريبات فعالة للغاية لتطبيق نال، واحدة منها ىي طريقة استخدامها

ستقرائي. بعض اإل دخل، ىذه الطريقة ذلا أوجو التشابو مع ادلهاادلطلوبة. يف تطبيق

اللغة قواعد م يستقرائي يف تعلاإل دخلتدريبات اليت تتوافق مع ادلالمزاًي طريقة 
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، واليت واعددلشاركة بنشاط يف استنتاج القالعربية تشمل تشجيع الطالب على ا

تفكَت ادلنطقي والنقدي. يف حُت أن نقطة ديكن أن تدرب الطالب على ال

ىي أهنا تتطلب اختيار األمثلة اليت ديكن أن تؤدي يف الواقع إىل  هاالضعف

 38.باستنتاجات الطال

ا أوجو تشابو ستقرائي لو أيضً اإلدخل م يف الفصل، فإن ادليفيما يتعلق ابلتعل

دريب  الذي يستخدم يف شكل ت واعدم القي، وىي تعلمع طريقة التدريبات

، ىي مقدمة ادلادة . جيب أن يتبع التطبيق مخس خطواتيف الفصل كممارسة

 ستدالل وتطبيق القواعد.الربط ابدلواد السابقة وقواعد اإلوعرضها و 
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