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 الفصل الثاين

 النظريالبحث 

 

 مهارة اللغة العربية . أ

 ة الكالممفهوم مهار  .1

لغة عبارة عن: األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت الكالم يف اصل ال

يف اصطالح النحاة: اجلملة عنو أبلفظ، يقال يف نفسي كالم، و القائم ابنفس الذي يعرب 

 13.ادلركبة ادلفيدة

صطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم أما تعريف اإل

يزخر  مايف نفسو من: ىاجشو، أو خاطره، وما غلول خباطره من مشاعر وأحاسيس، و  عما

معلومات، أو ضلو ذلك يف طالقة  ما يريد أن يزود بو غَت منبو عقلو من: رأي أو فكر، و 

 14يف التعبَت وسالمة يف األداء.انسابب، مع صحة و 

 

 
                                                           

.797ص.  (،1973، )تركبا مكتبة اإلسالمية، 3، ج. 3رلموع اللغة العربية، ادلعجم الوسيط، ط.  13
  

 .733(، ص. 1981، )الكةبت: دار القلم، 1دمحم صالح الدين، تدريس اللغوية العربية ابدلرحلة اإلبتدائية، ط. 14
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 أمهية تدريس مهارة الكالم .2

الدليل ابة فهي زلاولة لتمثيل الكالم، و اللغة يف األساس، ىي الكالم، أما الكت

 15على ذلك مايلي:

فًتة نسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة عرف اإل (1

 سان. متأخرة من تريخ اإلن

يتعلم طفل الكالم قبل أن أيخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول  (2

 .ادلعهد

من الناس مجيع الناس األسوايء، يتحدسون لغاهتم األم بطالقة، ويوحد عدد كبَت  (3

 اهتم.يعرفون الكتابة يف لغال

 ىناك بعد اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة. (4

تقدم من أسباب، ينبغي أن صلعل من تعليم الكالم أحد أىم و بناء على ما 

 األىداف يف تعليم اللغة العربية.

 إتقائها يف اللغات الكالم من ادلهارات األساسية، اليت يسعي الطالب إذل

 لقد اشتدت احلاجة إذل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخرة، عندما زادت أعليةاألجنبية. و 

بية، االىتمام من الضرورة دبكان عند تعليم اللغة العر . و لناساالتصال الشفهي بُت ا

أن غلعل أن يسلكو مدرس اللغة العربية، و  ىذا ىو االذباه الذي نرجوابجلانب الشفهي، و 

                                                           
اجلانب النظري، )مؤسسة الوقف -الرمحن بن ابراىيم الفوزن، دروس الدورات التدريبة دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد 15

   .34-33اإلسالمي و مشروع العربية للجميع(، ص. 
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علو األول، شلكُت الطالب من احلديث ابلعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليُت 

الشفهي، و يهتم ابجلانب الكتايب، مدعياً أن  الناس يف العادل، و ال حجة دلن يهمل اجلانب

 ذلا، وال أحد يتكّلمها. اللغة العربية الفصيحة ال وجود

 

 أهداف تدريس مهارة الكالم .3

وىدف  16تكلم اللغة األجنبية من ادلهارة األساسية من أىداف تعليم اللغة.

ونزودىم  ب التعبَت الصحيح ابللغة الصحيحة،نعود الطال رئيسي يف تعلم الكالم ىو أن

 17ببعض الكلمات والتعبَتات اليت تالئم دبراحلهم.

لتعبَت الكتايب، فإن لو اىدافا خاصة عن ا –أداء  –دلا كان التعبَت الشفهي يتميز 

 ؽلكُت ربديدىا دبا يلي:

 تشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين و زلاورهتم بلغة عربية سليمة. (1

التغليب على عامل احلياء الزئد عند بعض الطالب الذي ػلول دون توضيح األفكار  (2

 يف خواطرىم.وادلعاين اليت ذبول 

 ا ذلا من مواقف حياتية تستديعها.تنمية القدرة اخلطابية، دل (3

                                                           
  115... ص.طرق تدريس  إبراىيم دمحم، 16
 .138، (1981، )القاىرة :مكتبة لبنان،تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق صالح الدين عبد اجمليد العريب، 17
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اهبا، لتساىم يف توالد شحذ البديهة عند أصحة القدرة على االرذبال الكالمي و تنمي (4

 اخلواطر.األفكار و 

الناس الذين يتحدثون إليو،  احًتام أقوالتعويد الطالب على قواعد احلديث واإلصغاء و  (5

 جتهاد.اإلالفوه يف الرأي و إطلو 

 ميذ إجادة النطق وطالقة اللسان وسبثيل ادلعاىن.تعويد التال (6

 وربط بعضها بعض. تعويد التالميذ التفكَت ادلنطيقي، وترتيب األفكار، (7

 .ادلعهدأو خارج  ادلعهدتنمية الثقة ابلنفس من خالل مواجهة زمالئو يف الفصل أو يف  (8

  ة.سبكُت التالميذ عن التعبَت عما يدور حوذلم من موضوعات مالئم (9

التدريس  ربقيقها تباعا يف مجيع ساعاتوىذه األىداف يعمل ادلدرس على 

تصحيح ىذا النوع من التعبَت يتم مباشرة عقب انتهاء التلميذ من الصفية وغَت الصفية. و 

 18سياقا.لغًة ومعًٌت و  –جلوانب ادلختلفة للحديث حديثو، أبساليب مناسبة، و يشمل ا

 

 أساس تعليم الكالم .4

يقصد ابألسس: طائفة من ادلبادئ واحلقائق اليت تتعلق بكالم الناس. ومن ىذه 

 األساس ىي ما يلي:

                                                           
 .715-714م( ص. 1998، )لبنان: دار النفائس، 5، طز ية وطرائق تدريسهاخصائص العرباتبف زلمود معروف، 18
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ويشمل األساس النفسية على: أن اإلنسان بطبيعيتو  األسس النفسية، (1

ابة لدافع كان احلديث استجعن نفسو ومشاىدتو، و  ذل التحدثميال إ

واحملاكاة  لبة اخلجل والتهيب عند ادلتكلمُت،وغ نفسي يصدر من ادلتكالم،

 والتقليد.

الكالم، والتنوع يف  يشمل األساس الًتبوية على احلرية،و  األساس الًتبوية، (2

 واخلربة السابقة. الصدق, وعدم ربديد الوقت،

ويشمل األساس اللغوية على: قلة احملصول اللغوي عند  األساس اللغوية، (3

والكالم الشفوي يسبق الكتابة  مُت، اإلىتمام ابدلعٌت قبل اللفظ،ادلتكل

 19وزبطيط ادلوضوع وتقسيمو إذل مقدمة وعرض وخاسبة.

 

  أنواع الكالم .5

 ُت وعلا:ينقسم الكالم إذل قسمُت الرئيس

الكالم الوظيفي: وىو مايؤدي غرضا وضيفيا يف احلياة يف زليط اإلنسان.  (1

لغرض منو اتصال الناس بعضهم والكالم الوظيفي ىو الذي يكون ا

 .ببعض

 

                                                           

.97 -88ص.  ادلهارات اللغوية...، أمحد فؤد،  19  
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 الكالم االبداعي  (2

واالفصاح عن العواطف وخلجات  ،: إظهار ادلشاعريقصد بو

 قة اللفظ وجيدة النسف،عبارة منتالنفس. وترمجت اإلحساسات ادلختلفة ب

ا يتضمن صحتها لغواي وضلواي مثل: التكلم عن مجال بليغة الصياغة دب

     71التذوق الشعري.الطبيعة، أوادلشاعر العاطفية، أو 

وال بُت عشية وضحها  ذه ادلهارة الػلدث بُت يوم وليلة،وتعلم ى

رب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن أهنا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الص

ؽللكو ادلعلم وعليو أن يهيء من موافق الكالم مايتناسب مع كل مستوي 

 71:من مستوايت الدرسُت كالتاذل

 ابلنسبة للمستوى اإلبتدائي (1

ؽلكن أن تدور موافق الكالم حول أسئلة يطرحها ادلعلم 

 وغليب عليها الطالب.

ومن خالل ىذه اإلجابت يتعلم الطالب كيفية انتقاء 

الكلمات بناء اجلمل وعرض األفكار . ويفضل أن يرتب ادلعلم 

وعليو األسئلة بشكل الذي ينتهي ابلطالب إذل بناء موضوع 

 متكامل . 

                                                           

.113 ...ص.نفس ادلراجع  20  
 .167 تعليم اللغة...،أمحد طعيمة، 71
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 ادلستوى ادلتوسط  (2

يرتفع مستوى ادلواقف اليت يتعلم الطالب من خالذلا مهارة 

اإلجتماعات. وادلناقشة واقف ذلب الدور وإدارة الكالم. من ىذه ادل

 ووصف األحداث الىت وقعت للطالب.  الثنائية،

 

 ادلستوى ادلتقدم (3

أو يصفون مظهرا من وىنا قد ػلكي الطالب قصة أعجبتهم ,

 .مظاىر الطبيعة

 

 التخطيط يف عملية الكالم .6

عليو. ومن  التخطيط لعملية الكالم امر ضروري ينبغي مراعاتو, والتدريب

 التخطيط للكالم يتطلب اآلٌب:

 أن يعرف ادلتكلم دلن يتحدث. (1

 أن يعرف ادلتكلم اذلدف من كالمو. (2

 أن ػلدد ادلتكلم زلتوي كالمو. (3

 وافضل لعرض موضوعهم.أن ؼلتار أنسب األساليب،  (4
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 جية يف تعليم الكالمياإلسرتات .7

ب على أىداف الكالم ادلرجو. إختيار اإلسًتاتيجية ادلناسبة سيحمل الطال

 ومن إسًتاتيجية يف تعلم الكالم ىي ما يلى:

يستعمل ىذه اإلسًتاتيجية لدفع الطالب لتعبَت خرباهتم اليت  خربات ادلثَتة، (1

 تتعلق ابلنص الشًتاك الطالب يف التعلم.

تستعمل ىذه اإلسًتاتيجية لتنمية شجاعة الطالب  تعبَت اآلرى الرئيسية، (2

 إبتكاراي.ذاتيا و 

تستعمل ىذه اإلسًتاتيجية لتعبَتذلجة اللغة العربية فصيحا ومناسبة   سبثيلية، (3

 دبخرجها بطريق سبثيلية.

هتدف ىذه اإلسًتاتيجية لتكرار قصة األستاذ بوسيلة الصورة  تعبَت مصورن (4

 بلغة نفوس الطالب.

ب مثل تعطي ىذه اإلسًتاتيجية الفرصة للطالب للع يلعب دور ادلدرس، (5

 األستاذ وأصحابو.

تعطي ىذه اإلسًتاتيجية محاسة الطالب إلعطاء الرأي عن  جدال فعال، (6

 77ادلوضوع اخلاليف.

 

 

                                                           
22

Radliyah Zainuddin, Metodologi dan Strategi…, hlm.63-70. 
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 الوسائل يف تعليم الكالم .8

. لذلك يستفيد يشمل تعليم الكالم أنشطة اللغة ادلنطوقة دبراحل ادلشكلة ادلختلفة

 الكالم الوسائل يف تعلمو. ومن وسائل يف تعلم الكالم ىي ما يلي:

 ومن أنشطتو ىي ربفيظ الطالب على العدد.  قرص الساعةن (1

 أبنشطة إحياء األفالم ٍب يسأل األستاذ الطالب عن االفالم.  االفالم، (2

 لصورة يف شكل القصة.وىو تعبَت العنوان ادلعُت دبساعدة ا تعبَت العنوان لساان، (3

 73ومن أنشطتها ىي يطلب األستاذ الطالب لوصف القصة لساان. الرحلة، (4

 

 اإلختبار يف تعليم الكالم .9

الطالب يف استعمال اللغة العريب يهدف اإلختبار يف الكالم دلقياس كفاءة 

الكالم ىو كفاءة الطالب يف تعبَت الفكرة والشعور صحيحة. مقياس كفاءة الطالب على 

 يف اللغة العربية لساان. ومن اإلختبار دلقياس كفائة الطالب على مهارة الكالم ىي ما يلي:

 يطلب األستاذ الطالب لوصف الصورة ابللغة العربية.  وصف الصورة، (1

 ا.يطلب األستاذ الطالب عن خربتو مثل الرحلة وغَتى وصف اخلربة، (2

 يفتش األستاذ الطالب مباشرة ابحلوار أو ادلقابلة. ادلقابلة، (3

دقائق ابللغة العربية  7-5يطلب األستاذ الطالب للتعبَت حرا حول  تعبَت احلر، (4

 ابدلوضوع ادلنشودة ابلطالب.
                                                           

23
Abdul Wahab, Media Pembelajaran…, hlm. 68. 
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ة شفاقة، الشرائح الشفاقة واالفالم الثابتة. تتكون ىذه الشرائح من صور إغلابي (5

 مثبتة يف إطار من الورق ادلقوي. ء، أو ملونة،ببيضاء وسودا

ة النطق واحلديث ىي: لعبة ومن األلعاب اليت تساعد دلمارس األلعاب اللغوية، (6

 74من ىو صديقي؟. الساقي، قوة ادلالحظة، ماذا أعمل؟،

 

 الكالم بعض اجلوانب املهمة يف تعليم .11

ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند دمحم كامل الناقة يف كتابو "تعليم اللفة 

طرق تدريسو"، وىي النطق،  –لو مداخ –العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو 

 75ادلفردات، و القواعد.و 

 النطق .1

من أىم اجلوانب، اجلانب الصوٌب، إذ ترى الًتبويون األعلية الكربى لتعليم 

اتخلارحى لعملية الكالم، النطق ىو ادلظهر نطق منذ البداية تعليما صحيحا، و ال

ن ىنا غلب أن مر اخلارحى ذلا. و م إال ىذا ادلظهفادلستمع ال يرى من عملية الكال

واضحا خاليا من األخطاء. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف يكون النطق سليما و 

اليكن واضحا يف األذىان أنو ليس و تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. و تغيَته أ

                                                           
  .165 ص. ...،تعلم اللغة صالح الدين عبد اجمليد، العريب، 74

، )الرابض: جامعة أم القرى: 1دريسو، ط. طرق ت –مداخلو  –دمحم كامل الناقة، تعليم اللفة العربية للناطقُت بلغات أخرى، أسسو 75
  .163-159 ص.(، 1985
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ادلطلوب يف النطق أن ينطق الدارس بشكل كامل اتم، أي أن يسطَت على النظم 

و لكن السيطرة ىنا تعٌت على القدرة على إخراج سيطرة متحدثيها، الصوٌب للغة 

األصوات ابلشكل الذي ؽلكن ادلتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن 

 تنغينهم.راج أصواهتم ونَتهتم و الدقة الكاملة يف إخ

 

 رداتادلف .2

ية، ذلك تعد تنمية الثرورة اللغوية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنب

أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكَت، 

عادة فكره إذل كلمات ربمل ما يريد، و  أن يفكر ٍب يًتجم فبادلفردات يستطيع ادلتكلم

مهرات االستقبال و ىي االستماع ما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالل 

الكتابة فتفسجان اجملال لتنميتهما و التدريب على الم و ٌب مهارة الكالقراءة ٍب أتو 

استخدامها، معٌت ىذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل 

لذلك يفضل تقدًن الكلمات اقف شفوية أو موضوعات للقراءة، و استخدامها يف مو 

ب ت جوانمن خالل موضوعات يتكلمون فيها، حبيث تتناول ىذه ادلوضوعاادلدارسُت 

 مهمة من حياهتم.
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 القواعد .3

كثَت ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إذل القواعد، بل نرى 

للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحون أبن القواعد ليست  بعضهم ينكرىا سبما، أما ادلتعلمون

ومهما  أمرا ضرورية يف تعلم استخدام اللغة، أي لشست ضرورية يف التحديث ابللغة،

ىي أن اللغة ربكمها رلموعة من القواعد ر فثمو حقيقة ال ؽلكن إنكارىا، و يكن األم

اليت غلب ايضا أن يعرفها الراغب أن تعلمها سواء ينبغي أن يعرفها ادلتكلم جيدا، و اليت 

ضلن إذ نقرر ي، و بوعي أو بغَت وعسواء ًب ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، و ًب 

يتم التغلب ن صعوابت تدريس القواعد الربل و الن واعون سبما أبىذا إظلا نقرره وضل

 عليها بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعليم مهارة اللغة.

 

 مبادئ تدريس مهارة الكالم .11

البد للمدرس للتدريب على التعبَت بوجو عام و  األول التعبَت الشفهي ىو ادلنطلق

 76من ىذا ادلبادئ:الدرس، و ادلبادئ يف ىذا  من أن يتقيد ببعض

يف التدريس يهيئ  التزامو الكالم ابللغة العربية السليمة ألن إيثار الفصحي .1

يتخلون لوهبم، و بارهتم، و يسمو أسللتالميذ صورا جيدة للمحاكات فتسليم ع

 تراكيبها.رويدا، عن كثَت من صور العامية و 

                                                           
  .171-171 م(، ص. 1998  /ه 1419، )لبنان: دار الفكر للعاصر، 7، ط. طرق تدريس اللغلة العربيةجزدت الركايب، 76
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االسًتسال يف القول، فال ميذ حرية االنطالق يف التعبَت و أن يًتك للتال .2

التوجيو بعد أن ينتهي ابإلصالح، وإظلا يكون اإلرشاد و يقاطعوا خالذلا 

 بَت الشفهي أن تقضي يفالطالب عن عبارتو، فليست الغاية من دروس التع

توجيهات شلهدة لكتابة ادلوضوع التحريري، بل غايتها تعويد إرشادات و 

ػلسن أن يكون ادلوضوع يف أكثر احلاالت. و التالميذ االنطالق يف التبَت 

التحريري غَت ادلوضوع الشفهي، كما ؽلكن أحياان أن يعاجل ادلوضوع شفهيا 

 قبل اللجوء إذل كتابتو ربريراي.

يف ادلرحلة اإلعدادية طريقة األسئلة يف معاجلة ؽلكن للمدرس أن يستخدم  .3

لتالميذ إذل على أن يتحري يف بعض أسئلتو توجيو اادلوضوع شفهيا، 

ئلة بتوضيح إحدى تواحي ادلوضوع ينبغي ترتيب األساإلجابت ادلطّولة. و 

تدريب التالميذ على تعبَت عنها، وهبذا هنيئ التالميذ لتناول ادلوضوع فيما و 

 ربط نواحيو سلتلفة.و  ّيابعد تناوال كل

ويستطيع ادلدرس أن يعاجل سلتلف ادلوضوعات يف التعبَتي الشفهي، فيمكن أن 

 يدور ادلدرس حول قصة من القصص أو حول فكرة من األفكار، أو أن يكون الدرس

تعبَتا حرا يكون التالميذ فيو أخرارا يف اختار ادلوضوعات اليت يتحدثون هبا، أو غَت ذلن 

 77عات اليت غلري فيها احلديث وادلناقسة.من ادلوضو 

                                                           
 .171 ادلرجع نفسو، ص.77
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 اختبار مهارة الكالم .12

هتدف اختبارات الكالم إذل قياس قدرة الطالب على الكالم دبستوايتو ادلختلفة، 

لكن اإلجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون األسئلة ىنا شفهية أو كتابية. و  وقد تكون

القدرة الكالمية ذلا عدة ر ىو قياس القدرة الكالمية. و تباشفهية ألن ىدف االخ

يف ىذه احلالة ال ينتج نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، و مستوايت، أدانىا ىو 

ادلستوى األعلى من نطق فقط ما ىو مكتوب أو مسموع. و يالطالب تراكب من عنده: 

اجلمل يف  سلسلة مندلستوى األعلى من الثاين ىو تكوين ين مجلة منطوقة. و ذلك ىو تكو 

بذا ؽلكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستوايت على عملية كالمية متصلة. و 

من ٍب مستوي تكوين الكالم ادلتصل. و األقل: مستور النطق ٍب مستوى تكوين اجلملة 

وسائل قياس القدرة الكالمية: اختبار األسئلة ادلكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار 

حويل، اختبار األسئلة عن الصورة، احملاورة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجهة، التعبَت الت

 78احلر.

اختبار األسئلة ادلكتوبة: ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، ٍب يطلب منو فرداي  (1

 يا.أن غليب ىنها شفه

 اختبار اإلعادة الشفهية: ىنا يطلب من الطالب أن يقول من يسمع. (2

                                                           
   .113(، ص. 7111، )عمان: دار الفالح، االختبارات اللغويةدمحم علي اخللي،  78
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ىنا يطلب من الطالب أن ػلّول اجلمل اليت يسمعها أو  اختبار التحويل: (3

يقرؤىا من شكل إذل اخر، مثال من األثبات إذل النفي، من االختبار إذل 

 ستفهام.إلا

صورة يطلب منو أن يعلق  اختبار األسئلة عن الصورة: تعرض على الطالب (4

عليها حبديث حر. مثال اشرح ما ترى يف ىذة الصورة، وغلوز عن طريق 

 اإلجابت عن أسئلة زلددة.

الطالب اخر دور االبن ويتحاوران ورة: ىنا أيخذ دور الوالد مثال و اختبار احملا (5

 حول موضوع حياٌب ما.

ليو أسئلة إ يوجوعلى انفراد و قابل ادلعلم الطالب اختبار ادلقابلة احلرة: ىنا ي (6

 غَت زلددة.

تسَت لم قد أعد أسئلة زلددة من قبل. و اختبار ادلقابلة ادلوجهة: ىنا يكون ادلع (7

 ادلقابلة وفقا لألسئلة ادلعدة مسبقا.

اختبار تعبَت احلر: ىنا يطلب ادلعلم من الطالب أن يتكلم دلدة مخس دقائق  (8

 يف موضوع ػلدده لو.
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  التدريس طريقة . ب

 اشرة مفهوم طريقة املب .1

إحدى الطريقة من طرق تدريس اللغة العربية. الطريقة ادلباشرة  الطريقة ادلباشرة ىي 

تعلم اللغة  79تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد هبا لغتو األوذل.

ريق الربط ادلباشرة بُت العربية صورة شلاثلة لتعليم اللغة األوذل، يتعلم التالميذ اللغة عن ط

  سم وادلسمى.ا يطلق عليها من أمساء أي بُت اإلماألشياء و 

 

 نشأة الطريقة .2

تعامل اللغات كما  الًتمجة اليت كانتفعل لطريقة النحو و  كردظهرت ىذه الطريقة   

 1851لو كانت كائنات ميتة، زبلو سباما من احلياة. ولقد ظهرت دعوات كثَتة منذ سنة 

تنادى غلعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة وطالبت ىذه الدعوات بتغيَتات 

لطرق سلتلفة من دة ىذه الدعوات أمس. ولقد ازبذت جذرية يف طرق تعليم اللغات األجنبية

 Natural methodطرق تدريس اللغات األجنبية من ىذه األمساء: الطريقة الطبعية 

 Phoneticوالطريقة الصوتية  Psychological methodوالطريقة النفسية 

                                                           
(، 1986)مكة ادلكرمة: جامعة ام القرى،  خرى اجلزء األول،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أرشدى أمحد طعيمة، 79

 .361ص. 
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method  اخل. إال أن ادلصطلح الذي انتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة . . .

 Direct method.31ادلباشرة 

ويذكر شيلدرز أن ىذه الطريقة تعود يف أسسها إذل أحد كبار اللغوين األدلان وىو  

الذي دعا إذل استخدام نتائج علم الصوتيات يف  Wilhelm Victorليلهم فيكتور ف

ومسيت ابطريقة  1911ظهرت يف فرنسا ألول مرة سنة تدريس نطق اللغات األجنبية 

وكذلك يف الطريقة الرمسية لتدريس اللغات األجنبية يف  Direct methodادلباشرة 

 the official modern language teaching 1917أدلانيا سنة 

method عن طريق  1911سنة  واخَتا وفدت ىذه الطريقة للوالايت ادلتحدة األمريكية

وقد أخذت ىذه الطريقة شكاًل عمليا يف  31ماكس والًت أحد تالميذ العادل األدلاىن فيلهلم

 37عمل والعالقات الدولية.والسياحة واللتعليم اللغات للتجارة  Berlitzمدارس برلتز 

 

 مداخل الطريقة .3

 تسند ىذه الطريقة إذل عدد من ادلداخل من أعلها:

الفرد هبا لغتو مع الطريقة اليت تعلم  أن الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية تتماثل (1

 األوذل. 

                                                           
)جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث  ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىمحد طعيمة، رشدي أ31

 .359وادلناىج سلسلة دراسات يف تعليم العربية(، ص: 

 ( Childers. J. 65,p: 32يف )31

.361 ادلرجع نفسو، ص. 32
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 associationistس الًتابطيُت يستند تعلم اللغات إذل نتائج دراسات علماء النف (2

psychology 

يف ضوء ادلنطلقُت السابقُت ينبغي تدريس اللغة أصوااتً ومجاًل يف إطار موقف طبيعي  (3

ترتبط بو ىذه األصوات واجلمل دبدلوالهتا سواء عن طريق ذبسيد الفعل من ادلعلم أو 

لكلمات وذلك تدل عليها ا طريق إحصار عينو من األشياء الىت لعب الدور أو عن

 يتحرك الدراس فيها. ابلطبع يف حدور البيئة الىت

ىذه ادلنطلق نفسو يتمشى مع ما سبق تقريره من أن تعلم اللغة الثانية صورة شلاثلة   

لتعليم اللغة األوذل. والطفل كما نعلم من أمساء. . أى بُت االسم وادلسمى. ىذه 

 )الطريقة ادلباشرة(. هاالعالقة ادلباشرة ىي الىت أعطت ىذه الطريقة امس

أن الًتتيب الطبيعى يف تعلم مهارات اللغة ىو كما يًتب على ىذه ادلنطلقات أيضًا  (4

يلى: االستماع فالكالم فالقراءة فالكتابة. ليس معٌت ىذا أن الفرد ينتظر بال قراءة 

ال يقرأ حىت ينتهى الكالم. وإظلا ادلقصود هبذا الًتتيب أن الفرد اليكتب إال ما قرأ، و 

 33إال ما نطق، وال ينطق إال ما استمع اليو.

 

 

 

 

                                                           

  33 .361 ادلرجع نفسو، ص.
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 إجراءت الطريقة .4

 يسَت استخدام ىذه الطريقة يف رلال تعليم العربية يف عدد من اخلطوات من أعلها:   

يفكر  أن اذلدف األمسى الذي تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة الدراس على أن (1

 لعربية وليس بلغة األوذل.ابللغة ا

 ينبغى تعلم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة. (2

. اجلوار بُت األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف اجملتمع اإلنساىن (3

ومن ٍب ينبغى البدء يف دروس العربية كلغة اثنية حبوار بُت شخصُت أو أكثر على أن 

 شتمل ىذا احلوار على ادلفردات والًتكيب اللغوية وادلهارات ادلراد تعليمها للدارس.ي

اس يف البداايت األوذل لتعلم العربية كلغة اثنية دلواقف يستمع فيها إذل يتعرض الدر  (4

 مجل كادلة ذات معٌت واضع ودالالت يستطيع الدراس إدراكها.

طو. ومن ٍب يتم تعليم النحو العرىب أبسلوب النحو وسيلة لتنطيم التعبَت اللغوى وضب (5

 غَت مباشر من خالل التعبَتات واجلمل الىت يرد ذكرىا يف احلوار.

ال يتعرض الدراس لنص مكتوب ابلعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيو من أصوات  (6

 ومفردات وتراكيب. وال يبدأ الدراس يف كتابة نص قبل أن غليد قراءتو وفهمو.

من وإذل العربية أمر ترفضو ىذه الطريقة فال ينبغى أن تزاحم العربية أية لغة  الًتمجة (7

 أخرى.

إن تنمية ادلهارات العقلية عند الدراس مثل القدرة على القياس ةاالستقراء واستنتاج  (8

 األفكار أمور ال تشغل ابل أصحاب الطريقة ادلباشرة.
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عربية وحدىا من خالل عدة أساليب يتم شرح الكلمات والًتاكيب الصعبة ابللغة ال (9

مثل شرح معناىا أو ذكر مرادف ذلا أو ما يقابلها من كلمات )أضداد( أو ذكرىا 

يف سياق آخر أو غَت ذلك من أساليب ليس من بيتها على أية حال استخدام لغة 

 وسيطة.

 هم.طرح أسئلة على اجلراسُت ويف اإلجابة على أسئلت يستغرق ادلعلم معظم الوقت يف (11

اإلمالء  substitutionتدريبات لغوية مثل: اإلبدال يقضى معظم الوقت يف  (11

dictation  السرد القصصىnarrative والتعبَت احلر. 

وأخَتا فإن اىتمام ىذه الطريقة بتنمية قدرة الدراس على نطق األصوات واكتسب  (12

    34نحو والًتمجة.مهارات الكالم يفوق اىتمامها جبوانب أخرى هتتم هبا طريقة ال

 

 اإلسالمي املعهد .ج

 مفهوم املعهد السلفي  .1

ادلهعد اإلسالمي من نظامية الًتبية اإلسالمية اليت ظهرت يف أول إيتاء اإلسالم يف 

ومعٌت ادلعهد  35ػلدد أول حضور ادلعهد اإلسالمي على القوة الدينية. إندونيسيا.

اإلسالمي ىو مكان الطالب. ومن النواحي التارؼلية يعتنق نظامية الًتبية من دين اذلندو. 

فقط ولكنو يشمل على أصول اإلندونيسيا. حىت ال يتمثل ادلعهد على معٌت اإلسالمية 

                                                           
   .361 ادلرجع نفسو، ص.34

35
Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3S, 2011), hlm. 39. 
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ويستمر اإلسالم على تسليم ادلؤسسة ادلوجودة قبلو. وادلعهد اإلسالمي وجود التطوير 

   36على نظامية الًتبية الوطنية.

عهد اإلسالمي ىو مؤسسة الًتبية التقليدية اإلسالمية للتعلم والفهم ادل صطالحا،وا

والتعميق واحليوية وعملية على تعاليم اإلسالم بضعط على أعلية سلوك اإلسالمية مثل 

 اإلرشاد لعملية اليومية.

ادلعهد السلفي ويسمى أيضا ابدلعهد التقليدي. ويسهل عملية نظام ادلدرسة نظام 

ويشهر تعليم  37ات التعليمية القدؽلة وال يعلم فيو تعاليم علوم العامة.صروكان يف ادلؤسس

ادلعهد السلفي بتعليم كتب الًتاث. وتصميم تعليمو يبدأ بتعليم اللغة العربية. واآلن ادلعهد 

ية والجتماعية ادلناسبة حبال التقليدي لو فعالية لتطوير مثل ادلؤسسة الدينية والًتب

 38الثقافة.

 

  السلفيأهداف املعهد  .2

ادلعهد اليت ال تكتب فيو. إذا ال ؽللك  ؽللك ادلعهد اإلسالمي األىداف الًتبوية

 39سالمي الشكل ادلوجود يف نشطاتو.اإلسالمي األىداف فال ؽللك ادلعهد اإل

                                                           
36

Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina), hlm. 

3. 
37

Zamakhsary Dhofir, Tradisi Pesantren…, hlm. 70.  
38

Mahmudi Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 168. 
39

Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, 
(Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 3. 
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ولكن كان اإلختتام  وية يف ادلعهد اإلسالمي ابلعلماء،ولو ال توافق األىداف الًتب

الشخص ادلسلم الذي يقدر على تعاليم  طبيقت، ىي :ةعن أىداف تربية ادلعهد عام

 41واجملتمع والوطن. النواحي احلياة  حىت ينفد للدين، اإلسالم وعمليتها ونباهنا يف مجيع

ولو كان فيهما  كما يف ادلعهد اإلسالمي عامة،االىداف   ؽللكادلعهد السلفي 

 األىداف ادلعاضدة فيهما.  وأما أىداف ادلعهد اإلسالمي خاصة ما يلي:

، وذلم األخالق الكرؽلة يرىب الطالب وأعضاء اجملتمع ليصبح ادلسلُت ادلتقُت ابهلل (1

دلؤسسة ة والباطنية مثل األعضاء الوطنية اوادلهارات والصحة اجلسمني والذكاء،

 على مخس القواعد األساسية.

يرىب الطالب ليصبح ادلسلمُت مثل مرشح العلماء وادلبلغُت ادلخلصُت والصابرين  (2

 عملية اتريخ اإلسالم كامال وحركا.والقويُت وادلتعهدين يف 

سان ادلنتهضُت اإلن قيةلًت  سة الشعوبية،يرىب الطالب لنيل الشخض وقوي محا (3

  دلسؤولُت على هنصة الشعوب والوطن.لنهضة النفس وا

 .بيئتهم( يف العائلة واإلقليمي )رلتمعهم، يرىب ادلتخصصون احملققُت (4

الذاكيُت يف أنواع النواحي ادلبٍت وخصوصا يرىب الطالب لييصبح ادلتخصصين (5

 جسميا وروحيا.

  بيئتهم لسعي هنضة اجملتمع الوطن.يريب الطالب لًتقية السادلة االجتماعية يف (6

 
                                                           

40
Ahmad Muthohar dan Nurul Anam, Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren,  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 188. 



39 
 

  السلفي عناصر املعهد .3

ومنها ادلعهد  ألهنا عاملة مهمة لتطوير ادلؤسسة، لكل ادلؤسسة عناصر،

 ومن عناصر ادلعهد السلفي ما يلي: اإلسالمي.

 شيخ ادلعهد اإلسالمي (1
وتطويره.  ي، وتنميتهنلشيخ ادلعهد دور مهم يف إقامة ادلعهد اإلسالم

وجاذبيتة صلاح ادلعهد اإلسالمي على زبصيصو، وتعميق علومو، علق ويت

  ومهاراتو.

 

 الطالب (2
الطالب إحدى العناصر ادلهمة يف تطوير ادلعهد. ألن أول مراحل بناء 

ادلعهد اإلسالمي ىي جاءة الطالب العلماء للتعلم. وينقسم الطالب على 

 لدبوس( والطالب ا7) دلقيمُت،( الطالب ا1قسمُت وعلا: )

وفرق بُت ادلعهد اإلسالمي الكبَت وادلعهد اإلسالمي الصغَت ىو عدد 

  وإجتماعية، 41وكذلك عكسو. ادلعهد اإلسالمي فكثر عدد طالبو، طالبو. فكرب

خارج العائلة وىي: بيئة الًتبية، وبيئة العمل،  كان مخس مراكز حياة الطالب
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Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam 

Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002),hlm. 66. 
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وادلنظمة الدينية. وقوة الطالب أو ضعفهم على  وادلسجد وادلؤسسة التعليمية،

 47تلك مخس مراكز ستعيُت أحدىا تصميم خلقهم.

 

 ادلسجد (3
يفرق من ادلعهد. ألن ادلسجد يعرب ابدلكان ادلسجد من العنصور الذي ال

 الدقيق لًتبية الطالب.

 

 ادلعهد أو الفندق (4
جرة للطالب مثل مساكنهم ومكان للتعلم ادلعهد ىو ادلبٍت الذي فيو احل

 ربت اشرف رئيس ادلعهد. 

 

 تعليم كتب الًتاث (5
يعلم ادلعهد اإلسالمي كتب الًتاث عادة. وكتب الًتاث من العنصور ادلطلق 

يف عملية التعلم والتعليم يف ادلعهد اإلسالمي اليت ذلا دور مهم لتكوين الذكاء 

وكانت ادلادة من كتب الًتاث  43ب.العقلي واألخالق الصاحلة لدى الطال
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التعليمية ىي: النحو والصرف أو قواعد اللغة العربية والفقو والعقائد وتصوف 

 44والتفسَت واحلديث واللغة العربية.

ابطريقة ادلتنوعة منها: كتب الًتاث   ويعلم شيخ ادلعهد اإلسالمي تعليم

وطوانن أو ابندوعان ىو طريقة التعلم  صاراكان واحملافظة. وطوانن، بندوعان،

الذي يقراء شيخ ادلعهد الكتب ويسمع الطالب حول الشيخ ادلعهد وتصنيع 

وصاركان ىو طريقة التعلم الذي يوجو الطالب شيخ ادلعهد  مالحظة جالسا.

 45واحملافظة ىو ػلفظ الطالب ادلادة ادلعينة. تاب التعليمي.واحد فواحد حبمل الك

 

 وظيفة املعهد اإلسالمي ودوره .4

 يظيف ادلعهد اإلسالمي مثل مؤسسة الدعوة والًتبية يف أول حضوره. ويتحرك

الوظيفتُت مساعدة. وتصبح الًتبية تزود للدعوة. ويسعى ادلعهد اإلسالمي تقريب اجملتمع 

 مثل مؤسسة الدعوة.  يف وجود النهضة، للتعاون

تمع ىو عالقة إنسجام بُت ويشكل اشًتاك ادلعهد اإلسالمي يف بناء اجمل 

سالم أن ػلي واجملتمع وشيخ ادلعهد ورئيس القرية. لذلك غلب على ادلعهد اإل الطالب،

 وظيفة ادلعهد اإلسالمي كما يلي:

 ادلؤسسة الًتبوية ادلستطيعة على نقل ادلعارف )تفقو يف الدين( و قيمة الدين. (1
 ادلؤسسة الًتبوية اليت ذلا دور لعملية مراقبة اإلجتماعية. (2
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 ادلؤسسة الًتبوية اليت تعمل تطوير اجملتمع. (3

وتتطور إلتباع  فة ادلعهد اإلسالمي فعاليا،َت وظيتتغ واتباع على تيسر الوقت،

قد يعمل اآلن ادلعهد اإلسالمي الًتبية  إمجاال. ومثل ادلؤسسة اإلجتماعية،فعالية اجملتمع 

الرمسية مثل ادلدرسىة العامة وادلدرسة الدينية. ويعمل ادلعهد اإلسالمي أيضا الًتبية غَت 

تطور ادلعهد  دينية فقط. وسوى ذلك،لم العلوم الرمسية مثل ادلدرسة الدينية اليت تع

ادلسلمُت من مجيع  اإلسالمي وظيفتو مثل مؤسسة تكافل اإلجتماعية لرقعة األولد

 قتصادية.ادلتساوية بغَت فرق على طبقة اإلجتماعية واإل وإعطاء اخلدمة  الطبقة،

 

 السلفيخصائص املعهد  .5

لكو ادلؤسسة الًتبوية ي وال ؽلاخلصائص ىي ادلميز الذي ؽللكو ادلعهد اإلسالم

خرى. خصائص ادلعهد اإلسالمي عامة ىو ادلعهد اإلسالمي مثل ادلؤسسة الًتبوية األ

ومقاومة الثقافة اليت تستمد  األسوة العملية ابلعلماء السلفُت،التقليدية اليت رباول إعطاء 

 تعليم اإلسالم.

لى تعاليم وأيسس ادلعهد اإلسالم ويتحرك ويتجو بقيمة احلياة ادلمصدرية ع

 اإلسالم. وكان شليزة ادلعهد اإلسالمي ما يلي: 

ألهنم يسكنون يف  عهد اإلسالمي والطالب،كونة العالقة القوية بُت شيخ ادل (1

 ادلعهد.

 طاعة الطالب لشيخ ادلعهد. (2
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 البساطة يف ادلعهد اإلسالمي. عملية احلياة اإلقتصادية و  (3

 ادلعهد اإلسالمي.محاسة لتعاون النفس بُت الطالب يف  (4

 قد ضغط احلياة النظامية يف حياة ادلعهد. (5

 شجاعة على األدل لوصول األىداف. (6

  46احلياة الدينية قد انل الطالب يف ادلعهد اإلسالمي. (7

كون عادة ضيافة يف ادلعهد اإلسالمي. يعمل ادلعهد اإلسالمي تغَت  (8

  47تماد على قول" احملافظة على القدًن الصاحل واخذ ابجلديد االصالح.بطيئة.ابع

وكانت ادلبادئ األساسية اليت يعتمد هبا مجيع أعضاء ادلعهد اإلسالمي ىو: روح 

  48اإلسالمية وروح احلرية.اإلخالص للعبادة وروح البسيط وروح األخوة 

 دلعهد السلفي منهج ادلعهد احلديث،دلعهد السلفي اخلصائص وىي: ال ؽللك اا

ويركز نظام إدراتو على نظام شيخ ادلعهد ويتعلق بشخصية شيخ ادلعهد. قوة وتصميم 

  49التعليم حبهة واحدة.على الًتبية القدؽلة وىي  تعليمو يعتمد

 

  السلفيمنهج املعهد  .6

مي يذكر دراسة عن ادلنهج الثابتة يف ادلعهد اإلسالمي. ألن ادلعهد اإلسالحقيقة ال

تعطي الدولة ادلعهد حرية  عن االستقالرل.ومن انحية ادلنهج، من ادلؤسسة الًتبوية اليت ربر
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يف ترتيب منهج الًتبية وعمليتو استقالال. ولكن الدراسة عن ادلعهد السلفي ينال شكل 

 ادلنهج فيو.

د أربعة وفيها تستع بتنوع الًتبية ادلختارة والعملية،دلعهد اإلسالمي فرصة واعراض اآلن، ا

 ادلختار مايلي:

نهجو الذي يعلم العلوم الدينية ادلعهد السلفي يركز الًتبية على تفقو يف الدين دب (1

 آلن.ا

 تربية ادلدرسة اليت تتبع على منهج وزارة الًتبية الوطنية ووزارة الًتبية الدينية.  (2

أساسها الًتبية و  على منهج وزارة الًتبية الوطنية، ادلدرسة اإلسالمية اليت تتبع (3

 العامة الزايدة ابلدين.

مية أو ادلدرسة الثانوية ( اليت تتبع ادلدرسة الثانوية اإلسالتربية ادلهارة )مهن التمرن (4

 51أو ادلدرسة الثانوية ادلهنية. العامة،

يفرق  منهج   علي،الذي نقلو عبد هللا( Luken-Bullبول ) –وعندى لوكنز 

 51ما يلي: د اإلسالمي على أربعة أشكال عامة،ادلعه

ؼلتلف أنشطة التعلم الدينية على مرحلُت  يشكل ادلنهج تربية الدين اإلسالم. (1

يتعلم الطالب كيفية قراءة النص ابللغة العربية والقرآن الكرًن ٍب يتعلم  ،وعلا: أوال
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ويوجد ىذا ادلنهج يف  الطالب كتب الًتاث يف اشراف شيخ ادلعهد اإلسالمي.

 ادلعهد السلفي.

( كتب 911كان تسع مائة )  (،Van Bruinessen) وعندى فان بروينسن

الًتاث ادلستعملة يف ادلعهد اإلسالمي. يكتب مخس مائة كتب ابلعلماء أسيا جنويب ابللغة 

 57واألذبيو وسوندى وغَتىم. العربية واللغة ادلاليزي واجلاوي،ادلتنوعة وىي اللغة 

ويشكل ادلعهد اإلسالمي اخلربة وتربية األخالق. وأضغط األنشطة يف ادلعهد  (2

اإلسالمي ىي الصاحلية واإللتزام أبركان اإلسالم. وترجى بنشاطات أن يستطيع 

مية يف تعلمهم. وقيمة األخالق تنمية اعًتاف الطالب قيمة األخالق التعلي

ادلضغة ىي أخوة اإلسالمية واإلخالص والبساطة ومستقل بنفسهم. وبعد 

 األخالق إعطاء الفرصة للطالب لعمليتو. 

يشكل ادلنهج ابدلدرسة والًتبية العامة. يعمل ادلدرسة ادلنهج الذي يتبع على  (3

يتبع منهج ادلدرسة على الًتبية الًتبية الدولية اليت أخرجو وزارة الًتبية الدولية. و 

 الدينية اليت أخرجتها وزارة الًتبية الدينية.

والعاقبة ادلنطقيي من أخذة منهج ادلدرسة والًتبية تضع يف تغيَت استعمال مصدر 

عهد اإلسالمي على  التعلم. ال ػلدد مصدر التعلم ادلستعمل ابلطالب يف ادل

سالمية ادلعاصرة اليت ينشرىا ولكنو قد استعمل الكتب اإل كتب الًتاث فقط،

                                                           
52

Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning , Pesantren, Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia 

(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 134. 



46 
 

ابللغة اإلندونيسية دخول ادلعهد. بزايدة مصدر التعلم اجلديد يف ادلعهد 

 اإلسالمي فيزداد معرفة الطالب يف نظرة ادلشكالت يف اجملتمع.

يشكل ادلنهج ادلهارة ودورة التعليمية. أعطى ادلعهد اإلسالمي ادلنهج بشكل  (4

نهج مثل تعليم اللغة ا وبرانرلا بوسيلة أنشطة غَت ادلادلهارة ودورة التعليمية سلطط

 وربسُت اجلولة وسوى ذلك.  ،ومقود السيارة اإلصلليزية، واحلاسوب،

أعطى  اسية وترفيع. ومن انحية السياسية،يعمل ادلنهج على سببُت وعلا سي

ادلعهد اإلسالمي الطالب ادلهارة والدورة التعليمية إلجابة على دعوة الدولية 

قية كفاءة مصدر قوة الناس. ومن انحية الًتفيع, زايدة عدد الطالب الذين لًت 

ؼلتارون ادلهارة والدورة التعليمية فيو. ألن اجملتمع يرجون على احلاصل اآلخر 

وذلم ادلهارة حلياهتم يف  ء يف الدين وذلم األخالق الكرؽلة،ابدلتخرج الذكا

 ادلستقبل. 

مي كفاءة للتحمل وكفاءة للتحوير على ومن الشرح ادلذكور. للمعهد اإلسال

تطوير اجملتمع وطلبهم. وإحدى العوامل اليت تسبب ادلعهد اإلسالمي كفاءة للتحمل حىت 

وتضع   53(.Contuinity and Changeاآلن ىي كفاءة لالستمرار والتغَت )

ربية اإلسالم واألخالقي التوجيهة بكتب كفاءة ربمل ادلعهد اإلسالمي يف إلتزامو على ت

                الًتاث. وتضع كفاء التحوير يف إرادتو إلجابة طلب اجملتمع وتطويرىم.
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