
35 
 

 الباب الثاني

 النظريات

 ةاللغوي األخطاء .أ 

  اللغوية األخطاء مفهوم .1

 ىذه. التطبيقية اللغويات َب تقع الىت الدراسة حقل ىو األخطاء ربليل

 األخطاء ربليل التطبيق نتائج ألن اللغة، دلدرس اجلديدة الواقعة ليست ىي الدراسة

 عملت الىت خطاءاأل لتصحيح وكذلك اللغة، التعليم عملية لتحسُت استخدامها

 .  ادلناسب التعليم اسًتاتيجيات تطوير على ادلعلم دلساعدة و ادلتعلم

 أو األجنبية اللغة خصوصا اللغة تعليم َب ادلعلم يفعلو كثَت خطأ ىناك أن

 ادلعايَت بعض من ادلنحرف التحويل جزء من ىي األخطاء كان و. الثانية اللغة

 قواعد عن ادلعرفة بنقصان يسببو اخلطاء أما و الناضجُت اللغوية العادة من ادلختارة
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 األجنبية اللغة على الدارس معرفة أو اللغة قواعد عن ادلعرفة بسبب اخلطأ ىذا. اللغة

 3.الثانية اللغة أو

 فهو األمُت زلمد وإسحاق صيٍت إمساعيل زلمود قال ماك اللغوي اخلطأ

 أما 4.باللغة الناطقون تبعهاي اليت ادلقايس حسب اللغة ُب مقبول ىو عما االضلراف

 وقد يقصد ما خالف إصابة معناه اللغوي اخلطأ أن فعّرف العسكري ىالل أبو

 5.والفعل القول ُب يكون

 األخطاء معنها اللسان زلّة: واألخطاء واألغالط اللسان زلّة بُت الفرق أما 

 ادلتكلم تيانإ عن ناذبة فهي األغالط أما .ذلك شابو وما ادلتكلم، تردد من الناذبة

 أو ادلتحدث فيو خيالف ما النوع كذل فهي األخطاء أما. للموقف مناسب غَت

 6. اللغة قواعد الكاتب أو ادلتكلم

                                                           
1
   Iman Santoso, Analisis Kesalahan Kebahasaan Hasil Terjemahan Google-Translate Teks 

Bahasa Indonesia 

 شؤون عمادة :الرياض) ،األخطاء وربليل وياللغ التقابل االمُت، زلمد وإسحاق صيٍت إمساعيل زلمود 2
  55(، ص. 8:;3 السعود، ادللك امعةج-ادلكتبات

 63. ص دزن السنة(، العامة، الكتب دار :بَتوت) اللغوية، الفرق العسكري، ىالل أبو  3

، (;:;3 اإليسسيكو، :الرباط) وأساليب، مناىجة هبا، الناطقُت لغَت العربية تعليم اضبد طعيمة، رشدي  4
 69. ص
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 اللغوية األخطاء أنواع  .2

 (Henry Guntur Tarigan) تارجان ونتورك ىنري عند اللغوية األخطاء

 :وىي أنواع أربعة إىل منقسمة

 أو بالنطق يتعلق ما ىي  (Kesalahan Fonology) الفونولوجية األخطاء .أ 

 (الشمس طلعت – السمس طلعت :ادلثل)الكتابة

 :ادلثال) اجلملة بتيبًت  يتعلق ما ىي (Kesalahan Morfology) الصرفية األخطاء .ب 

 (بنت لتكأ – بنت لكأ

 األساتيذ أيها :ادلثل) اجلملة بناء أو(Kesalahan Syntaksis)  النحوية األخطاء .ج 

 (ذاألستا أيها –

 7.اجلملة دبعاين يتعلق ما ىي (Kesalahan Semantik) الداللية األخطاء .د 

 :مها صنفُت، بُت اللغوية األخطاء سبييز وديكن

 (Competence Errors) فاءةك أو مقدرة أخطاء .أ 

                                                                                                                                                                     
 

5 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

1999), hlm. 169 
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 6 (Performance Errors) أداء أخطاء .ب 

 وليس متنظمة بطريقة اللغة قواعد خداماست عن نتيجة ىو األول النوع

 : ُب النوع ىذا ويظهر عرضية، ةبطريق

 Over ) التعميم فرط ُب ذلك ويظهر لنفسو اللغة قواعد الدراس تبسط: األول

Generalation ) ،غَت ادلوقف يتطلب عندما واحدة إعراب حالة استعمال مثال 

 .ولد حضر فيكتب .ذلك

 يقيس ٍب-باتاك اشًتيت الدارس، يتعلم مثال، ( False Analog ) اخلاطئ القياس :ثانيا

 األوىل ادلراحل ُب األخطاء من الصنفُت ىذين أن ومالحظ .الكتابا اشًتيت-عليو

 .اللغة عن معرفة ُب الدارس يتقدم عندما عليها التغليب وديكن اللغة، تعليممن 

 علم رلال ُب اإلحصائية التحليلية الدراسات أثبتها ماك األخطاء وانواع

 .اللغة

 Transfer) اخلربة نقل أو  (Linguistik Interference) اللغوي التدخل سبثل أخطاء .أ 

of Experience) تصاذلا، الديكن واليت األم للغة الراسخة اللغوية العادات بسبب 
                                                           

 56ص.  ،... اللغوي التقابل االمُت،  6
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 بو التنفرد ذلك أن ومعلوم ىاء احلاء فيها ذبعل حيث اإلندونيسية اللغة ُب مثال

 .لغتو التجربة بواقع النقل دكيؤ  ىذا وإمنا اإلندونيسية

 يقع حرصة شدة بسبب ذلك  (Intralingual) نفسها اللغة تداخل سبثل خطاءأ .ب 

 .التصويب ُب ادلبالغة بظاىرة تعرف اليت وىي -فيها

 اللغة تسابوكا  أثناء للدارس (Developmental) اللغوي التطور أخطاء سبثل أخطاء .ج 

 Faulty) اخلاطئ التعميم سببها األخطاء من أنوع ُب فيقع لتعربية

Generalization) اليت القوانُت عليها تنطبق اليت الصوتية السياقات معرفة عدم أو 

  (incomplete application of rules) لقاعدة الناقص التطبيق أو -ذىنو ُب وضعها

 لو بالنسبة العربية أن بسبب اجملالس ىذا ُب فيو وقع ىذا لكو  بقاعدة، اجلهل أو

 .ثانية لغة

 اللغوية األخطاء أسباب .3

 : يايل فكما األخطاء أسباب أما

 التعميم ادلبالغة ُب .أ 
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 خاطئة ببينة الدارس فيها يأٌب الىت احلاالت تشمل التعميم ُب وادلبالغة

 آدلة يستخدم أن مثال، 9.ادلدروسة اللغة ُب أخرى أبنية مع ذبربتو أساس على

 .اجتمع موضع ُب صبع

 القاعدة وقيود اجلهل  .ب 

 بعض تطبيق أي األبنية، قيود مراعاة دمع اخلاطئة األبنية بتعميم ترتبط

 إذا النقل أو التعميم من أنواع أيضا وىذه. عليها تطبيق ال سياقات ُب القاعدة

 جديد مواقف ُب ىنا يبقها وىو تسبهاكا  لو سبق قاعدة يستخدم الدارس أن

 حاالت وىناك القياس، ضوء ُب القاعدة قيود أخطاء بعض نفسر أن وديكننا

 ومثال :.ذلا فهم دون قلب ظهر عن القواعد استظهار عن ناذبة تكون قد أخرى

 ."ادلسجد ُب يصلى ادلسلمون" ذلك

 (False Analogy) للقواعد صالناق التطبيق .ج 

 فيها التحريف دبثل يبكترا  حدوث نالحظ أن ديكننا الفئة ىذه ربت

 وبةالصع نالحظ أن مثال فيمكننا مقبولة صبل ألداء ادلطلوبة القواعد تطور درجة
                                                           

 343ص.  ،... اللغوي التقابل االمُت،  7
 نفس المراجع  8
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 تتعلمُت؟ أين :مثل. سلتلفة بلغات ادلتحدثُت لدى األسئلة استعمال ُب ادلنتظمة

 .ادلدرسة ُب أتعلم :ىو الصواب واجلواب ادلدرسة، ُب

 اخلاطئة االقًتاضات .د 

 العالقة ذات Intralingual داخل لألخطاء الواسع للمدى باإلضافة

 التطورية األخطاء من عنو  فهناك سلتلفة مستويات على للقواعد اخلاطئ بالتعلم

(Developmental) ويعز اذلدف، اللغة ُب التمييز ألسس خاطيء فهم عن ناتج 

 ;.ادلوضوعات تدريس ُب التدرج سوء إىل أحيانا ىذا

  وىي أخرى، إىل األخطاء فيغورون لألخطاء تقابل غَت ادلدخل أصعاب وأما

 ( Over generalization)  التعميم فروط .أ 

 .األجنبية اللغو قواعد على السيطرة للغوى عبأه خيفف نأ حياول فالداري

 طفال انك سواء دارس اي هبا تقوم اليت األساسية العماليات من العملية وىذه

 غَت ادلوافق يتطلب ما عند واجدة إعراب حالة الدارس يستعمل فمثال. رشدا ام

                                                           
 347ص.  ،... اللغوي التقابل االمُت،  9
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 كلمتت ولد، رأية ولد، حضر :فيكتب القواعد تبثيط ذلك ُب أن يرى أن ذلك

 .ادلعلم ونك سبب أو سليمة غَت تدريس طريق عن ىذا نبحا وردبا، ولد مع

 ( False Analogy) اخلاطئ القياس .ب 

 ىو بيت" عليها فيقيس" بيوت ىو بيت"صبع  أن الدارس يعلم فمثال

 ."بيوت

 األخطاء إىل يدعو شلا ذلا استعداد قبل موافق ُب اللغة استعمال إىل االضطرار .ج 

 أن قبل ادلاضى استعمال إىل واضطرار ادلضارع سدار ال درس إذا مثال

 األفعال بُت حييط احلالة ىذه ففي يتقنو

 ادلنسقة غَت وادلناىج تدرس اليت ادلوضوعات التنظيم عدم عن نتيجة أخطاء .د 

 سرعان ولكنها والتسر، والقلق، التعب، :مثل نفسية، أسباب عن تنتج األخطاء .ه 

 .مسببها بزوال ماتزول



43 
 

 الناقص، والوقت التعلم، ُب الكسل: مثل أخرى، أسباب عن تنتج األخطاء .و 

 32.الناقص والوسائل

 منهج تحليل األخطاء .6

وادلنهج َب ربليل األخطاء وفق مراحل عامة و اخلطوات بعضها بعضا، و من مراحل 

 33: ثالث اعتمد بعضها على بعض

 مرحلة التعرف على اخلطأ. .أ 

 مرحلة وصف اخلطأ و تصنيفو. .ب 

 طأ.مرحلة تفسَت اخل  .ج 

تشمل ما  الىت البدراوى زىران علماء اللغة حيللون األخطاء حسب اخلطواتوقال 

 يلي:

 صبع البيانات. (1

 ربديد األخطاء. (2

 تفسَت األخطاء. (3

                                                           
 347ص.  ،... اللغوي التقابل االمُت،  10

11
البدراوى زىران، علم اللغة التطبيقى َب اجملال التقابلى )ربليل األخطاء(، الطبعة األوىل، القاىرة: دار اآلفاق العربية،  43ص.   
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 تصنيف األخطاء.  (4

 تقييم األخطاء. (5

 أجناس تحليل األخطاء .5

34على أساس عنصر اللغة، أخطاء متكلم اللغة على ستة أقسام ىي:
 

 لصوتية.األخطاء اإلمالئية و ا .أ 

 األخطاء الصرفية. .ب 

 األخطاء النحوية.  .ج 

 .األخطاء الداللية و الكلمات .د 

 .األخطاء ادلعجمي   .ه 

 األخطاء اخلطاب.  .و 

 األخطاء تحليل في الخطوات  .6

 :يلي ماك خطوات ذلا األخطاء ربليل أن

 .اللغوية االختبارات التالميذ ارتكبها اليت اللغوية األخطاء من البيانات صبع .أ 

                                                           
12

 Dian Indihadi, , Analisis Kesalahan Berbahasa, Pdf - Adober Reader, p. 7        
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 .الضمائر استخدام ُب التالميذ أخطاء على بناء األخطاء وتصنيف تعريف .ب 

 .تكرارىا على بناء التالميذ أخطاء درجة ترتيب .ج 

 واتيان أخطاء وأسباب التالميذ، األخطاء موقع تصوير الطالب، أخطاء شرح .د 

 .الصحيحة ادلثل

 .اللغوية األخطاء على الفلق والية تقدير .ه 

 35.التالميذ األخطاء تصحيح .و 

 عربيةقواعد اللغة ال .ب 

 مفهوم قواعد اللغة العربية .1

العربية بنيتو جامعة مانعة، شأهنا َب ىذا الطابع شأن كل اللغات. ومعٌت  

كوهنا جامعة أهنا غنية بنفسها عما عداىا. فلها من أصوذلا وقواعدىا ومعجمها 

مايتيح ذلا أن تكون أداة للتواصل بُت الناس، دون أن تفتقر اىل اصل أو قاعدة من 

العناصر الىت استغنت عنها  7. ومعٌت كوهنا مانعة اهنا ترفض القبول ىذلغة أخرى

                                                           
13

 Tarigan, Pengajaran Analisis…, hlm. 71 
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الكلم فيها، أو اىل ضمائرىا او   بكمال ذاهتا. فهي ترفض أن تضيف اىل أقسام

 قواعدىا شيأ جديدا. فتأىب مثال أن تقوم الصفة على ادلوصوف.

نطق تتضمن تنظيمات اللغة أنواع أعقد من ادلزح بُت الرمز. وكل وحدة   

صغَتة ذلا وظيغة زلددة، ويطلوب تكوين صبل على اساس قواعد معينة من خالل 

ادلزج بُت الواحدات، معرفة النحو ويطلق البعض اسم علم بناء اجلملة. اال ان أنواع 

ادلزج بُت الواحدة الصغَتة الكالم، وترتيبها مع بعضها البعض ال عطاء معٌت َب اللغة 

ة التالية "قاتلت الكعوب احلضراء على التفاجو" تعد معينة علم ادلعاىن، فاجلمل

 36.صحيحة من اجلهو النحوية، اال أهنا المعٌت ذلا َب ثقافتنا

احد من عالمة الصفات اللغة العربية ىي تصميم )علم النحو( وجذرة   

ف أساسية وقد شكلت من ثالثة أحر  )علم الصرف( الكلمة. جذرة الكلمة

كة مثل الكلمة  عٌت من أول و أخر احلرف و تغَت احلر ي ،وشكلت مع تسلسل التثبيت

                                                           
(، 8;;3، مصر: مكتبة النهضة ادلصرية) طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية،ابراىيم زلمد عطا،   14

 85ص. 
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ب ىذا دائمًا مرتبطة -ت -كاتب و غَته جذرةىا ىي ك  ،مكتب، كتابة  ،كتاب

 37يكتب. -دبفهوم أو فكرة عن الكلمة كتب

 اللغة العربية اقسم قواعد .2

ورأى فوأد نعمة تشتمل قواعد اللغة العربية نوعُت من القواعد: قواعد    

 الصرف. النحو وقواعد

 قواعد النحو .أ 

زبتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو اخر 

الكلمات وكيفية إعرهبا، أى أن قواعد النحو تنظر اىل الكلمة العربية من حيث 

أهنا معربة )أى يتغَت شكل اخرىا بتغَت موقعها َب اجلملة( أو مبنية )أى اليتغَت 

 38الكالم(.شكل أخرىا بتغَت موقعها َب 

واإلعراب )وىو ما يعرف اليوم بالنحو( علم بأصول تعرف هبا أحوال 

الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أي من حيث مايعرض ذلا َب حال 
                                                           

15
 Azhar Arsyad, Bahasa arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2212), hlm. 4   

 5( ص. 95;3: مكتبة النهضة ادلصرية، ، )مصراللغة العربيةفؤاد نعمة، ملخص قواعد   16



48 
 

تركيبها. فيو نعرف ما جيب عليو أن يكون أخر الكلمة، من رفع، أو نصب، أو 

ملة. ومعرفة الضرورية لكل جر أوجزم. أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها َب اجل

 39من يزاول الكتابة واخلطابة ومدارسة األدب العربية.

عندما الحظ بعناية، معٌت اجلذر الكلمة جنبا إىل جنب مع معٌت تصميم 

تشكيل معٌت الصحيح للكلمة. ىذا النظام يساعد على هتدئة الشعب الذين 

فردات اليت أقل مشهرا. يدرسون اللغة العربية أن يكون كثَت الكلمات ويفهمون ادل

علم النحو ىو العلم أيضا ذبعل من األسهل إىل فهم تصميم اجلملة ُب اللغة 

 :3العربية.

 قواعد الصرف  .ب 

زبتص قواعد الصرف بينية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغَت بالزيادة 

أو بالقنص. الصرف علم من علوما لعربية يبحث عن بنية الكلمة من حيث 

بذاهتا وربويلها اىل سور سلتلة دون عالقتها َب الكالم، فهو يتناول  تكوينها

                                                           
 :ص. (، 4226)بَتوت: دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييٍت،   17

18
 Arsyad, Bahasa arab…, hlm. 4   
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مباحث االسم ادلعرب، والفعل ادلتصرف، ألهنا يقبالن ربويل من ىيئة اىل اخرى، 

 اجلامدة. خبالف احلرف واألمساء واألفعال

الصرف ىو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكادلات العربية وأحواذلا الىت 

ناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من ليست بإعراب والب

تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وشبو نعرف ما جيب أن تكون عليو بنية الكلمة 

قبل أن تنظمها َب اجلملة. وموضوعو اإلسم ادلتمكن )اى ادلعرب( والفعل 

 ادلتصرف. 

عن  فال يبحث عن األمساء ادلبنية الكلمة، وال عن األفعال اجلامدة، وال

احلروف. وقد كان قدديا جزءا من علوم النحو. وكان يعرف النحو بأنو علم تعرف 

 بو أحوال الكلمات العربية مردة ومركبة.

التصريف ىو ربويل الكلمة من صورة اىل اخرى. او علم بأحكام بنية 

إبدال وشبو ذلك. الكلمة، ودبا ألحرفها من أصالة، وزيادة وصحة وإعالل و 

 :ويطلق على شيئُت
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ربويل الكلمة إىل أبنية سلتلفة، لضروب من ادلعاين، كتحويل ادلصدار على  (3

ادلفعول وغَتمها وكان النصبة  صيغ ادلاضى وادلضارع واألمر واسم الفاعل واسم

 والتصفَت.

تغَت الكلمة لغَت معٌت طارئ عليها، ولكن لغرض اخر ينحصر َب الزيادة  (4

 واحلذف واإلبدال والقلب واإلدغام.

الكلمة ىو تغَت بنيتها حبسب مايعرض ذلا. وذلذا التغيَت أحكام   تصريف

كالصحة واإلعالل. وذلك كلو علم التصريف أو الصرف. يتعلق الصرف 

باألمساء ادلتمكنة واألفعال ادلتصرفة. وأما احلروف وشببها فال تتعلق لعلم التصريف 

ا تشبو احلرف َب اجلمود هبا. مراد بشبو احلرف األمساء ادلبنية واألفعال اجلامد، فإهن

 ;3وعدم الصرف.

صرف من أىم العلوم العربية. ألن عليو ادلعّول ُب ضبط صيغ الكلم. 

ومعرفة تصغَتىا والنسبة إليها والعلم باجلموع القياسية والسماعية والّشاّدة ومعرفة 

مايعًتف الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال، وغَت ذلك من األصول الىت 
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ب وعامل أن يعرفها، خشية الوقوع َب اخطاء يقع فيها كثَت من أدل جيب على ك

 ذلم من ىذ العلم اجلليل النافع. ظادلتأدبُت، الذين الح

َب علم الصرف أي يتغَت لبعض الكلمات إىل سرير إبداعات أخرى 

استناًدا إىل الوزن اليت يتم اخلام. ادلعروف أن عملية بالصطالح التصريف او 

لو معٌت وأنو معد األغراض زلددة. صرف او تصريف ُب اللغة الصرف. الوزن 

العربية تنقسم إىل قسمُت، مها لغوي وإصطالح. ويتكون تصريف لغوي ىو تغَت 

اما تصريف اإلصطالح ىو تغَت  النوع، 36الكلمة استنادا إىل الضمَت اليت صبلتو 

 42ال سلتلفة الوزن.فعل ادلزيد دير هبذا طريق، ا يَتعملية تغ. الكلمة باجلنس صغاة

 اللغة العربية تطور تعليم قواعد .3

إذا رجعنا إىل اللغة العربية قبل اإلسالم وَب صدره أللفينا أىلها يتباد لوهنا 

فيما بينهم دون خطاء، او حلن، ودلا اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية، واختلط العرب 

خلطأ يسَتى فيها, وبدأ فشو اللحن وا ،اللغة نتيحة ىذا االختالطبغَتىم تأثرت 

 فوضعت قواعد ادلبسطة الىت ساعدت على ضبط العبارة.
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مع تقدم الدولة اإلسالمية, والشتغال علمائها بعلوم الفلسفة وادلنتق تأثر 

النحو, وأصبحت قواعده تدريس على منط فلسف, يبحث عن أصل الكلمة, وما 

الىت عقدت القواعد جيوز فيها من أوجو اإلعراب وماالجيوز, وضلو ذلك من األمور 

 وجعلت دراستها جافة ربتاج إىل إجهاد الفكر, وضبل النفس على فهم الغامضى.

أتت بعد ذلك فًتة تغاىل الناس فيها وتفننوا َب أبواب القواعد وكثرت 

اراؤىم, وأصبح النحو غاية تقصد لذاهتا الوسيلة إلصالح اللغة واستقامتها وخلوىا 

فهم النحو إذا أراد أن يقرأ اللغة فاضطرب التفكَت ألن من األغالط, وألزم ادلتعلم ب

طئ َب سلطان القواعد وتأسَت ادلتعلم هبا جيعالنو خيشى أن ييعثر َب النطق, أو خي

 فالوقت الذى يتذكر فيو القاعدة ينسية ما يريد أن يقول. تطبيق القاعدة على الكالم

يعمل  ن القواعد ضابطولو تبصرنا, و عدنا إىل أس األمور و حقيقتة لرأينا ا

 فال فئدة من بقاء وسيلة قيسها وضبطها. وإذا فقد اللغة على سالمت اللغة

تدرس القواعد ُب ادلدارس االبتدائية مباشرة .شلعٌت أن تكون دراستها َب كل 

ما يطالع من نصوص ُب القراءة واحملفوظات. فالتالميذ ال يستطعون فهمها أو 
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إن فرضى وفهموا شيئا منها فلن سبكنهم قدراهتم  إسستيعاهبا َب مثل ىذه السن.

 العقلية من الستخدامها.

أما َب مرحلتُت االعدادية والثانوية فينبغى أن يعتمد ُب تدريس القواعد على 

 نصوص األدب الكثَتة الىت تدرس للتالميذ َب ىاتُت مرحلتُت.

فيما  ومراعة أحكمها من إستنباط القواعد االنتفاع هباوينبغى أن هندف 

 43أو يتحدثون بو. يكتبو التالمذ أو يقرأونو

 اللغة العربية أهداف تعليم قواعد .6

و تصحيح  وسيلة إىل ضبط الكالم ولكنها اليست قواعد غاية لذاهت

ولذلك ينبغى أالن ندرس منها إال القدر الذى يعُت على  ب وتقوم اللساناألسلي

 44روس القواعد ما يأٌب:ربقيق ىذه الغاية. ومن األعرض اليت ترمى إليها د
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النحوى الذى يذىب تساعد القواعد َب تصحيح األساليب وخلوىا من اخلطأ  (أ 

وَب  هم وجو اخلطأ فيما يكتب فيتنحبوفيستطع التالميذ بتعلمها أن يف جبماذلا

 ذلك اقتصاد َب الوقت اجملهود.

ات ربمل التالميذ على التفكَت, وإدارك الفروق الدقيقة بُت الًتكيب والعبار  (ب 

 واجلمال.

وامثلة تدور  تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ, بفضل مايدرسونو ويبحثونو من عبارات (ج 

 حول بيئتهم, وتعبَت عن ميوذلم.

تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا, وديكنهم من  (د 

ُب ىذه نقد األساليب والعبارات نقدا يبُت ذلم وجو الغموض, وأسباب الركاكة 

 األساليب.

وتساعد القواعد ق تعويد التالميذ دقة ادلالحضة وادلوارنة واحلكم, وتكون َب  (ه 

نفوسهم الذوق األدىب, ألن من وظيفتها ربليل األلفاظ والعبارات واألساليب, 

والتمييز بُت صواهبا وخطئها, ومراعاة العالقة بُت الًتاكيب و معانيها, والبحث 

 َت.فيما طرأ عليها من تغي
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تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والًتكيب استعماال صحيحا, بإدراك  (و 

تكون من فعل اخلصائصى الفنية السهلة للجملة العربية, كأن يدربوا على أهنا ت

كا ادلفعول بو واحلال  وخرب ومن بعض ادلكمالت األخرى او مبتدأ وفاعل

 والتمييز وغَت ذلك.

 حىت اليتأسروا بتيار العامية. تكوين العادات اللغوية الصحيحة (ز 

تزويدىم بطائفة من الًتاكيب اللغوية وإقدارىم بالتدريخ على سبييز اخلطأ من  (ح 

 الصواب.

اما أىدف عما قواعد اللغة العربية ىي لكى الطالب يستطع فهما ويعطى 

فهما لصاحب التكلم عن الكتابة و الكالم باخلَتة والصحيحة. ولذلك ليس قواعد 

 45بية غاية لذاهتا, ولكنها وسيلة لنيل ادلقصود.اللغة العر 

توصى الدراسات اللغوية احلديثة ودراسات االتصال بالستخدام أسلوب 

 الًتكيب اللفظية البسيطة قدر االمكان من أجل ربقيق ىدفُت:

 الفهم (أ 
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 زيادة احتمال اسدعاء احملتوى.  (ب 

ثَتا على فطول اجلملة بشكل عام يدل على التعقيد اللفظى, كما أن لو تا

فقد وجد ان الشباب الذين يقرءون الشعر حساسون ذباح اى اضطراب َب  الفهم.

النعمة وذباه أى نشاذ فيها بطريق قد تؤثر على مدى تقبلهم للرسالة. ينادى ضلويُت 

 بتغَت نسب األمهية اخلاصة بأجراء الكالم.

 بةلغة ادلعر باعتبار اللغة العربية  ذف األول الذى وضع من أجلو النحولعل اذل

واحلديث الشريف ومع  القران الكرًن ىو حفض اللغة من اللحن والفساد وخبصاة

 مرور الزمن أصبحت دراسة القواعد هتدف اىل ربقيق ما يلى:

اقدار التالميذ على زلاكاة األساليب الصحيحة, وجعل ىذه احملاكاة مبنيا على  (أ 

 أساس مفهوم بدال من أن تكون الية زلضة.

درة على دقة امالحضة والربط وفهم العالقات ادلختلفة بُت تركيب تنميت الق  (ب 

 ادلتشاهبة.

التالميذ على السالمة العبارة وصحة األداء وتقوًن اللسان وعصمة من  اقدار (ج 

 اخلطأ َب الكالم اى ربسُت الكالم والكتابة
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اقدار التالميذ على ترتيب ادلعلومات وتنظميها َب أذىنهم وتدريبهم على دقة  (د 

  فكَت والتعليل والإلستنباط.الت

وقوف التالميذ على اوضاع اللغة وصيغها ألن قواعد النحو امنا ىي وصف  (ه 

وفهم  ن التغَتات الىت ربدث َب الفلظهاعلمى لتلك األوضاع والصيغ وبيا

 األساليب ادلتنوعة الىت يسَت عليها أىلها.

 اللغة العربية صعوبة تعليم قواعد .5

ٍب خييلوا إذا تدرس لغة  با النحو والصرف ية سواءظن مسلمون أن اللغة العرب

العربية صعب و تكون صداع الرأس. ادلؤثّر لغة العربية صعبة وتكون صداع الرأس 

 ىي باألسباب اخلطإ طريق َب تعلمها. 

وإمالء حىت  مطلعة م ضلو  صرف من تعبَتنظام و طريق التعلم ادلاضى يقدّ 

ع النحو والصرف. َب معٌت اإلصطالح إذا من ما إذا كان مساواتو اللغة العربية م

عرف قواعد اللغة العربية ولذلك تسّلط على لغة العربية. يعّلم اللغة العربية ينبغي ال 

 46يصعب. بل تكون الطالب تفرحة باللغة العربية.

                                                           
24

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2229), hlm. 

128   



58 
 

حو لعلو من أسباب صعوبة النحو العرىب َب ادلدارس أهنا كدست أبواب الن

وأن عناية ادلعلمُت متجهة إىل اجلانب النظرى منها,  ميذَب مناىج, وأرىاق َب التال

فلم يعنوا بالناحية التطبقية إال بالقدر الذى يساعد على فهم القاعدة وحفظها 

 للمرور َب إمتحان يوضع عادة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك. 

ومعلم اللغة العربية ليس ق حاجة إىل ان يقتنع بأنو ال خَت َب قواعد يفهمها 

أهنا سرعة األداء لطلبة وحيفظوهنا دون ان تتبع بتطبيق عملى جيعل اللغة مهارة من شا

األبواب الكثَتة  7ولكنو الجيد من الوقت متسعا للتطبيق على ىذ مع صحة التعبَت

 من النحو الىت شحن هبا ادلنهج الدراسى من غَت سبييز بُت ماىوضرورى.

اد يكفى لدرستها, سى اليكقد أصبح الوقت ادلخصص ذلا ق اجلدول ادلدر 

أن يطغوا بالقواعد والتطبيق  سايرة لالمتحانات العامة ونتئجهام واضطر ادلعلمون

على حصص القراءة وغَتىا من حصص اللغة. وسيظل النحو يشغلنا ويسرفنا عن 

بل إن  ة الىت جيب أن تكون لو اليتعداىااألدب ادلمتع مامل نضعو من اللغة َب ادلكان

وحسبنا أنا أخففنا َب تعويد الطلبة  اليستطيع الطلبة اال نتفاع بو ذاضلو نفسو هب

 والقراءة الصحيحة اخلالية من اللحن. ة استحدام النحو النحو ق تعبَتىمصح
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 حو فيقولون: إنو يسخذ العقل ويسقل الذوق األدىبيبالغ النحاة َب أمهية الن

ت م على وجهو الصحيح. لسوتعينونا على فهم الكال ويسَت ادلعٌت م اللسانويُ َقوّ 

إمنا أقصد إىل أنو جيب أال لشغل الطلبة من  أقصد إىل أن أصغر من شأن النحو

مامهم اجملال للقراءة لنفسح أ لذى الغٌت عتنو َب سالمة التعبَتمسائلو أال با لقدر ا

 47وأما ماعداىا من مسائل فيجب أن يًتك للذين يتخصصون َب اللغة. األدبية

عراب احمللى َب ادلفرداة كن القول بإلغاء اإلعراب التقديرى. واإلىذا ادلبدأ دي

وكثَت من أبواب ادلشتقات والتصغَت  الستغناء عن كثَت من مسائل الصرفو  واجلمل

ا والستعماذلا صلة و والنسب. ٍب تدرس أبواب النحو ذعلى أهنا أساليب بُت معنه

 عى قواعد النحو. وال نكلف الطلبة عناء اعراهبا وزبرجيها يقاس عليها

إنو ديكن تثبيت كثَت من أبواب النحو والصرف بسهولة على ألسنة الطلبة 

وأقالمهم بطريق النطبيق العملى دون حاجة إىل دراسة نظرية تشرح فيها القواعد أو 

أو  اإلفراد والتثنية واجلمعربديد فيها التعاريف وادلصطلحات مثل: أبواب التطابقفى 

 والضمائر وإسناد األفعال إليها اء ادلوصولةواألمس أمساء اإلشارةو  كَت والتأنيثالتذ 
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ومثل  ادر وتصريف األفعالواستخراج ادلص دلقصور وادلنقوص وادلمدود وصبعهاوكتثنية ا

فعن طريق ىذا التدربب وَب خاللو يدرس اجملرد  على البحث َب ادلعجم التدريب

 َب أبسط صوره شلا الغٌت عنو للباحث وادليزان الصرَب ردوادلزيد, وأبواب الثالثى اجمل

 48ُب مثل ىذه ادلعاجم.

 ادلصطفى صعوبة َب تعليم القواعد أما رأى فتح ادلوحب ق كتاب شيف

 49ىم:

تدريس  ادلعلم يركز االىتمام على قواعد النحو والصرف حلفظ وفهم القراءة. (أ 

يست أقل القواعد حيتج طويل ادلان ُب عملية التعلم. لذلك ذباىل دراسة أخرى ل

 أمهية.

وكثَتا ما يطلب من الطالب ربفيظ شعار عن علم النحو والصرف ولكن أهنم  (ب 

حيث أهنا ال تشمل إمكانية التعلم  مون معاين وتفسَتات شاعر حيفظونال يفه

الذي يأخذ مكان رلرد مضيعة للوقت فقط. ولذلك إذا فإنو يتم تدريسها ُب 
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ٍب ادلعلم  بسهولة وأن نتذكر شكل أغاين واستظهر الشعر هبدف جذب الطالب

أن يشرح بالتفصيل يتم دراسة معٌت ومضمون الشعر، لكي يعرف الطالب وفهم 

 معٌت الواردة فيو.

 ر وضاقت وربد من رلال جارابانياأعجب لكس تعلم علم القواعد ناقصة وجزئية (ج 

 زلدودة لتقدًن أمثلة دون فحص حامسة.

اليت مل تدخل ُب إقليم  تعلم القواعد موجهة أكثر شرح الظروف كويد (د 

سوبتانتيف، وشرح عن احلال رفع و نصب و مبتداء و فاعل و مفعل بو و نائب 

الفاعل وذباىل اآلثار ادلًتتبة على ادلعٍت تعلق عليها. كما ال تويل اىتماما 

 للعواقب اليت تتبع، وىو معٌت ىناك ُب كل منط.

 األحيان تبدو قاسية مثل منط العالقة بُت ادلعلم والطالب ُب التعلم القواعد (ه 

ادلعلم فقط ويعرض أمثلة من ادلتعلمُت بعد  ،العالقات ادلاجستَت وصاحب العمل

رفع دعوى وأعطيت مهمة إنشاء مثال مشابو. ادلدرسُت نادرا ما تعرف مزاي 

والضعف للطالب ُب الدرس، ونظرا ألنو ًب قياس ابدأ, ُب حُت أن احلجم 

 رة.التمسك تقييم الفورية وادلستم
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كتاب القواعد اليت حصول عليها األحيان مواد غَت متوافق مع قدرة الطالب.   (و 

كما أن ادلواد طويلة جدا، ورتابة، وبعيدا عن القيم اإلنسانية، حىت أنو يصبح 

 عبئا للطالب.

تعلم القواعد ما جنبا إىل جنب مع زبصصات أخرى, كا علوم القرأن و علوم  (ز 

نسانية. ُب أخذ األمثلة, تستخدم معلمُت غالبا  اللغوي و علم النفس والعلوم اإل

كالم اليت ليست إنسانية وسبيل استفزازية، مثال كلمة: ضرب زيد و ضرب زيد 

 عمرا.

 اللغة العربية أساسيات تعليم قواعد .6

, فليكن ولة عباراتوإن تعليم اللغة جييئ عن طريق ادلعاجلة اللغة نفسها ومزا

الذى نرتكز فيو على اللغة الصحيحة ومعلجها تعلم القواعد إذن على ىذا النهج 

الستخداميها. فا الطفل وعرضها على األمساع واألنظار وسبرين األلسنة واألقالم على 

شأنو لًتاكيب الصحيحة الىت نغمر هبا مسعو ونتخدىا وسيلة للتعبَت عما إذا ترك و 

أو القسط صائص اللغة يصل إليو من ذبارب وحقائق فإنو يستطع أن يدرك بنفسو خ

 .ية إدراك مقرونا بالتطبيق العملىأى أنو يستطع أن يدرك القواعد النحو  األكرب منها



63 
 

وال يكون الفرق بُت ما يصل إليو من ىذا و بُت الذى نعتمد تعلميو إياه من 

وليست ىذه بالكثَتة األثر  رفالقواعد َب دروسها اخلاصة سوى االصطالحة والتعا

يس القواعد, بل إهنا من األعباء الثقال الىت الدعى إىل َب الغرض الذى من أجلو تدر 

 إثقال كا ىل التالمذ هبا مادموا يستطعون الوصل بدوهنا إىل الغاية ادلقصدة.

أما إذا درست القواعد دراسة مستقلة على أهنا غاية َب ذاهتا ال على أهنا 

اذلدف الذى وسيلة للفهم والتعبَت فإن ىذا مقصد تلتوى فحاجو, وهنج يبعدنا عن 

 ترمى اليو اللغة ويتجاق بنا عن الغاية ادلثلى الىت جيب أن نتجو إليها.

سيلة إىل تعليم بل و  ل ىذا أن القواعد ليست ىي الغايةويضح من ك

ونو فإن الناس صبيعا قد تعلموا الكالم الصحيح، وال يزالون يتعلم الًتكيب الصحيحة

 :4اكاة اللغة الصحيحة.بل عن طريق زل ال عن طريق القواعد النحوية
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 اللغة العربية طريقة تعليم قواعد .7

تدعو من مهارة فنية صلاح درس القواعد يرجع اىل الطريقة ادلدرس, وما يبت

منا مقتنعُت بأن صلاح تدريس وليس لنا أن نفرض طريقة مرسومة ماد أثناءالتدريس

 أو عدم التوفيق فيها يعود إىل ادلدرس. مادة

ينطق ىنا ماسبق أن قلناه من حيث عدم وجود طريقة معينة للسَت َب درس 

القواعد. ولذا نقتصر ىنا على بعضى الطرق الثالث ادلتبعة َب تدريس القواعد. اما 

 شرح منهم:

 الطريقة القياسية (أ 

طريقة القياسية ىي طريقة احتلت مكانة عظيمة َب التدريس قدديا, 

اعدة أو التعريف أو دلدرسون الدرس بذكر القوتسَت َب خطوات ثالث: يستهل ا

ٍب يوضحون ىذه القاعدة بذكر بعض األمثلة الىت تنطبق عليها  ادلبدأ العام

 ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.

أما األساس الذى تقوم عليو فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر منها 

حلاالت اخلاصة ومن  عام اىل اومن القنون ال قيقة العامة اىل احلقائق اجلزئيةمن احل
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وىي بذلك إحدى الطريق التفكَت الىت  كل اىل اجلزئ ومن ادلبدئ إىل النتائج

ولقد كانت سائدة َب تدريس  من ادلعلوم اىل اجملهول يسلكها العقل ُب الوصول

مباشرة القواعد النحوية َب مطلع ىذا القرن فيعمد ادلدرس إىل ذكر القاعدة 

ولقد ألفت  أتى بالتطبيقات والتمرينات عليهاٍب ي مثالةموضحا إياه ببعض األ

ككتاب قواعد اللغة العربية حلفٌت   بعض الكتب النحوية على ىذ األساس

 ;4ناصف واخرين معو.

أما بالنسبة لتدابَت تطبيقية دلعلم إذا كنت ترغب ُب نطبيق أساليب 

 قياسية كما يلي:

ذىب  موضوع معُت دخل ادلعلم الفصل ويبدأ الدرس من خالل تقدمب (3

 ادلعلمُت ُب شرح قواعد النحو

ٍب يعطي ادلعلم  استمر الدرس مع الطالب فهم وحفظ على قواعد النحو (4

 األمثلة أو النص ادلتعلقة بقواعد

 ادلعلمُت إعطاء الدروس االستنتاجات (5
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 نظرت مرة واحدة دبا فيو الكفاية، كان مطلوبا الطالب العمل على ادلشاكل (6

 ائية "االستنباطية"الطريقة اإلستقر   (ب 

فقد نشأ  أعضاء البعثان التعلمية من أورباالطريقة مع مقدم  7نشأت ىذ

 الطريقة ىم: 7ىؤالء َب ظل الطريقة القساسية. اما خطوات الدرس ىذ

 مقدمة (3

وذلك  اجلديدةففى ادلقدمة يهَيئ ادلدرس طالبة لتقبل ادلادة العلمية 

 نفوس الطالب يث تثَت َبعن طريق القصة واحلوار أو بسط الفكرة, حب

ألهنم واسطة  م إىل التعلق بالدرس, وىي اساسيةفتشهدى الذكريات ادلشًتكة

ٍب ينتقل ادلدرس بعد  النجاح وسيل إىل فهم الدرس و التوضيحومن وسائط 

 ىذه اخلطوة إىل العرض.

 عرض (4

وعليو يتحددبادلوضوع حبيث يعرض عرضا  عرض ىو لب الدرس

ية فهو مادة دمس دلدرس أن يبلغ با الطالبة إليوا سريعا اذلدف الذى يرد
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وىو يدل على الرباعة ادلدرس, ٍب ينتقل بعد  مغدية تصل ما سبقها دبا حلقها

 ذلك إىل الربط.

 ربط (5

ربط ىو ادلوازنة بُت ما تعلمو الطالب اليوم, وبُت ما تعلمو باألمس 

 الطالب ادلعلومات وتتسلسل َب ذىنواذلدف منو أن ترتبط  والبعيد  قريب

 ٍب يصل ادلدرس بطالقة إىل االيتنتاج.

ليستنتج من عرضو للموضوع مادة يسجلها  وىنا يقف ادلدرس

ب الستنتاج ىذه القاعدة الطالب فاعدة, على ان يفسح اجملل أمام الطال

واالستنتاج زبدة ما بلغ إليو السعى من  بأنفسهم الأن يلقهم إياىا تلقينا

 الدرس.

 تطبيق (6

شبارىا إال يو األمهية الكربى, ألن دراسة القواعد التؤتى تتبيق تعلق عل

 يدرسوهناوتدريب تالميذ تدريبا كافيا على األبواب الىت  بكثَتة التطبيق عليها

فاإلمام با لقواعد ديثل اجلانب النظرى من اخلصائص اللغوية َب حُت أن 
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ة والتعبَت التطبيقا سبثل اجلانب العملى الذى تبدو فائدتو ُب القراة السليم

 السليم.

والطريقة االستقرائية من طريق التفكَت الطبيعية الىت يسلكها العقل َب 

الوصل من احلكم على حقائق غَت مشاىدة أو معلومات إىل حقائق غَت 

، ومن حاالت مشاىدة أورلهولة, وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ إىل القنون عام

مشف التالميذ ادلعلومات وىي تنطوى على أن يك خاصة إىل أحكام عامة

 .واحلقائق بأنفسهم

كما أن اتبعاىا ُب التدريس يتطلب من ادلدرس صبع كثَت من األمثلة  

ٍب النتقال من مثال اخر ومناقسة بغية استنباط  الىت تنطبق عليها القاعدة العامة،

الكتب النحوية  فيعرب عنها الطلبة بأنفسهم، ولقد الغت بعض القاعدة العامة

 52،ككتاب "ضلو الواضح".ذا األساسعلى ى
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 طريقة ادلعدلة )النص األدىب( (ج 

ولذا أمسيناىا  تعديل َب طريقة التدريس السابقة وقد نشأت نتيجة

الطريقة ادلعدلة, وىي تقوم على تدريس القواعد النحوية َب خالل أساليب 

َب موضع صلة قطعة من اقراءة ويراد باألساليب ادلت األساليب ادلنقطعة ال ادلتصلة

ٍب يشار إىل اجلمل وما  النصوص يقرؤه الطالب ويفهموه معناه أو نص من واحد

وأخَتا تأتى مرحلة  ويعقيب ذلك استنباط القاعدة منهافيها من اخلصائص, 

 التطبيق.

تعليم اللغة  ولقد رئ أن تعليم القواعد وفق ىذه الطريقة إمنا جيارى

أن تعليم اللغة إمنا جييئ عن طريق  إذ أن من الثابت الذى الجدال فيو ،نفسها

معاجلة اللغة نفسها ومزوالة عبارهتا, فليكن تعليم القواعد إذن على النهج الذى 

ترتكز فيو على اللغة الصحيحة ومعاجلتها وعرضها على األمساع واألنظار وسبرين 

 53األلسنة واألقالم على الستخدامها.

                                                           
 434ص.  ...،تعليم اللغة، شحاته  31



6: 
 

سيد عبد َب كتاب عبد ادلنعم اما طريقة التدريس القواعد اللغة العربية 

 54كما ياىل: العال

ديكون التمهيد لدرس القواعد دبناقشة عامة فيما سبق للتالميذ دراستو من  (3

 أبواب النحو الىت تتصل بالدرس ادلعد حاليا.

وصبال األسلوب( على أن  ثلة جودة االختيار )طريقة الفكرةيراعى َب األم (4

الىت يدور حوذلا الدرس  تكتب خبط واضح مع وضع خط ربت األلفاظ

 اجلديد.

 نقرأ األمثلة قراءة صامتو على التالميذ فهم معناىا.  (5

فهذا  ،يذ دلعاىن األمثلة وذلك دبنقستهمينبغى أن يتأكد ادلدرس من فهم التالم (6

يعُت على لفت أنظارىم إىل خصائص الكلمات واأللفظ الىت سيدور حوذلا 

تالميذ فررصة االعتماد على أنفسهم وكلما أربنا لل بالقاعدة للتعريف الشرح

استطاع استنباط القاعدة ووجدوا لذة َب  رفة الصفات ادلشًتكة بُت األمثلةدلع

 البحث رببب إليهم دروس القواعدة.

                                                           
 379-378ص.  طرق تدريس...،، العال  32
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وتفصل أحكمها من  عدةيستحسن أن تكون العبارة الىت تشَت اىل القا (7

اريف صياغة التالميذ  )ما أمكن( َب لغة سهلة التتقيد بعبارات التع

 الصطالحية.

فهم التالميذ ذلا يطالبها ادلدرس بسيغاغة عبارات فيها  عد استنباط القاعدةب (8

أمثلة مشاهبات لتلك األمثلة الىت كانت سبيلهم لفهم القاعدة ليزداد األمر 

 وضوحا.

جيب ال ينتهى وقت حصة القواعد دون إجراء تدريبات تطبيقيو على القاعدة  (9

, لتثبيت القاعدة من ناحية, وإثارة روح النشاط الىت ضلن بصددىا َب درسنا

 َب التالميذ من ناحية أخرى.

 اللغة العربية تعليم قواعدطريقة  ونقائص مزايا .8

  55كما التاىل: اللغة العربية طريقة تعليم قواعد مزايااما 

 داءم على الطالب حلفض قواعد الذى حيتج لكالم با لصحيحة.  (أ 

 َب التدريس الغة العربية  شلرسة الشجعة بالنظام و مثابر (ب 
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 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 176-177   
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 او اذا ، الن الستيعاب الكالم غَت امهيةدلعلم غَت صعب لشرخ علم القواعد (ج 

 يستطع معلم قواعد الصرف بالصحيح فتكون التدريس استطعا لفعلو.

 كما التاىل: اللغة العربية طريقة تعليم قواعد نقائصاما 

قة. ومعرفة اللغة غَت تدريس قواعد الصرف بالفّن و العلم النفس ضد باحلقي (أ 

 يبداء با التدريس قواعد بل با الوصيلة على تقلد الكالم.

استيعاب القواعد ال يستطع ان الستبع على الكالم. ولذلك يكون الطالب  (ب 

سلبيا ولو تعلم اللغة بالسنوات العديدة. بل َب بالد ادلتقدم، تعلم با ستة اسهر 

 مستخدم تلك اللغة. يستطع زيرة مستخدم اللغة األجنبية او زيرة

يستطع ان يشعر بامللل, وبا اخلصوص اذا ال يستطع معلم ان بقدم التدرس  (ج 

 باخلَت وسر لطالب. 
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 تعليم اللغة العربية .ج 

 تعليم اللغة العربية. تعريف 3

ظ "َعلََّم" دبعٌت عملية العمل، وطريقة م" مشتقا من لفكانت كلمة "التعلي

 56لتعليم ىو كل شيء ما يتعلق بالتعليم.وشأن ا التعليم أو تعليم الشيء،

ياءٌب من كلمة " عّلم " اليت تعٍت عملية األعمال، وكيفية التعليم  التعليمإن 

أو التدريس، تدريس موضوع، وكل شيئ يتعلق بالتدريس. وأما وفقا خلرباء التعليم، 

فالتعليم ىو نقل ادلعرفة من شخص لديو معرفة )مدرس( إىل األخرين الذين ال 

، ترجى تعلم و التعليم. وبعد سَتالتعليميعرفون )الطالب( من وسيلة عملية ال

 57التغَتات ُب سلوك الطالب كاذلدف من التعليم.

عملية تعليم اللغة العربية حقيقتها ىي تبديل ُب سلوك الطالب، لكي يكون 

. الطالب من غَت قدر اللغة العربية إىل قدر على اللغة العربية اليت موصف بثابت

 58قدر اللغة حييط أربع قدر يعٍت إستماع، والقراءة، والكالم، والكتابة.
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35

 Ahmad Muhtadi Anshor, PengajaranBahasa Arab Media danMetode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2229) hlm. 5 
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من الوصف السابق أن التعليم اللغة العربية ىي العملية  االستنباطى وديكن

التحضَتية وإلقاء العلوم من فيل معلم اللغة العربية للتالميذ وذلك يهدف كي يفهم 

 59طويرىا.الطالب يتقنوا اللغة العربية ويقدروا على ت

 . أىداف تعليم اللغة العربية ۲

إن تعليم اللغة العربية أجري ألجل ربقيق األىداف. وتصاع األىداف 

التدريسية بالطريقة اخلاصة حىت يتمكن من ربقيق تلك األىداف جيدا. كان تعليم 

اللغة العربية موجو لتحقيق األىداف، وىي أىداف بعيدة ادلدى )أىداف عامية(، 

 ة ادلدى )أىداف زلدودة خاصة(.وأىداف قصَت 

اذلدف العام ىو اذلدف من الدرس نفسو وما يتعلق دبادة الدرس. وأن اذلدف  (أ 

العام صعب ربقيقة دون ضعو عمليا وزلددا. وأما األىداف من تعليم اللغة 

 العربية فهي كما يلي:

قدر الطالب على فهم القرآن الكرًن واحلديث الشريف كمصدر للقانون  (3

 وتعادلة. اإلسالمي
                                                           

37
 Anshor, Pengajaran Bahasa…, hlm. 6 
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 قدرهتم على فهم كتب الدين والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة اللغة العربية. (4

 للحصول على ادلهارة ُب الكتابة با للغة العربية. (5

  .(Suplementary)إستخدمها كاءداة مساعدة على األىلية األخرى (6

اذلدف احملدد ىو اذلدف الذي ينبغي ربقيقة من الدرس ُب ذلك الوقت. ينبغي   (ب 

يكتب ىذا اذلذف ُب كتاب اإلعداد. واذلدف احملدد ىو تفصيل من ىدف أن 

عام. وعلى سبيل ادلثال اذلدف العام لدرس ادلطالعة ىو القدرة على نطق اللفظ 

عن طريق صحيح، وسرعة الفهم والتفكَت ُب احملتوى الذي يتم قراءتو. واذلدف 

أن األىداف احملددة احملدد منو ىو الفصاحة ُب ذكر كل ادلخارج، وبالتفاصيل 

 لتعليم اللغة العربية ىي:

 احلوار /احملادثة (3

 بناء الكلمات وتركيب اجلمل (4

 القراءة (5

 :5.الكتابة ) إنشاء( (6

                                                           
38

 Anshor, Pengajaran Bahasa…, hlm.7-12 



76 
 

 . مهارة اللغة العربية۳

ُب تعليم اللغة األجنبية ىي تطوير كفاءة الطالب ُب  األساسيةأىداف 

 التعليم يسمى دبهارة إستعمال تلك اللغة لسانا أو كتابة.وكفاءة إستعمال اللغة ُب

اللغة. وكانت ادلهارات اربع ىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 وكل ادلهارة تتعلق دبهارة األخرى ألن مهارةاللغة نالت بطريقة مرتبة. ;5الكتابة.

 مهارة اإلستماع  (3

بل أن أول مهارة ُب فهم اللغة العربية ىي مهارة اإلستماع والكالم ق

مهارة القراءة والكتابة .ومهارة اإلستماع ىي كفاءة ادلرء ُب تفهيم الكلمة اليت 

ومثل إحدى ادلهارة اإلستقبالية  62تنطق برفيق الكالم أو وسيلة ادلعينة.

(receptive skills)،  جعلت مهارة اإلستماع عنصور األول الذي جيب على

 :. وأىداف تعليم اإلستماع ىيالطالب أن يقدر فيها

 تنمية قدرة ادلتعلم على اإلنصات واإلنتباه دلا يستمع إليو. (أ 

                                                           
39

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

Karya Offset, 2211), hlm. 129 
42

 Ibid…hal,132 
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غرس التجاىات ادلوجبة لدى ادلتعلم ضلو اإلستماع بإعتباره أحدىم فنون  (ب 

 اللغة.

 تنمية قدر ادلتعلم على متابعة مادة اإلستماع. (ج 

تنمية قدرة ادلتعلم على إستنتاج األفكار الرئيسية ُب مادة اإلستماع والتمييز  (د 

 وبُت األفكار الفرعية.بينها 

غرس آداب اإلستماع األحاديث اآلخرين واحًتام وجهة نظرىم واإلىتمام  (ه 

 هبا قبل ادلتعلمُت .

 تنمية قدرة ادلتعلمُت على التحصيل من ادلادة ادلسموعة . (و 

تنمية قدرة ادلتعلم على التنبؤ دبا سَتد ُب مادة اإلستماع من أفكار  (ز 

 63وأحداث.

تابو تعليم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا, ينبغي وعندى أضبد طعيمة  ُب ك

 ان يتضح ُب ذىن ادلعلم الفرق بُت نوعُت من اإلستماع مها:

                                                           
)مالنخ: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنج(، لغَت الناطقُت هبا،  ادلوجو لتعليم ادلهارت اللغوية ،نور ىادي 41

 56ص. 
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اإلستماع ادلكثف : ويكون خلدمة ىدفُت : إما لإلستماع ادلقصود لبعض  (أ 

عناصر اللغة كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية . وقد يكون من أجل 

 شكل عام . تنمية القدرة على الفهم ب

اإلستماع ادلوسع : ويستهدف إعادة اإلستماع إىل ادلواد الىت سبق عرضها  (ب 

على الدارسُت . وذالك ُب بيئتو جديدة, أو موافق جديد , أو شكل 

جديد. كما يستهدف اإلستماع إىل ادلفردات والًتاكيب اليت ما زال 

 الطالب عاجزا عن أن يألفها أومل يألفها بعد. 

أن يكون اإلستماع ربت مباشرة ادلعلم . فقد يذىب  وليس من االزم

الدراس إىل ادلعلم ويستمع بنفسو إىل شرائط مسجلة تشرح لو بالكامل ما ىو 

 64مطلوب منو .

 

 

 
                                                           

 376، ص. (;:;3، )الرباط: ، طقُت هبا مناىجو وأساليبوتعليم اللغة العربية لغَت النا ،طعيمة أضبد42
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 مهارة الكالم (4

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد اإلستماع. وىو ترصبة 

وىو من ع والقرأة والكتابة. اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق اإلستما 

ألن الكالم ىواللفظ العالمات ادليزة لإلنسان، فليس كل صوت كالم، 

وعندى  ،والكالم ُب أصل اللغة عبارة عن : األصوات ادلفيدة 65واألفإدة.

و باألفاظ، يقال ُب نفس : ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب لادلتكلمُت ىو

 66لة ادلركبة ادلفيدة ضلو:جاء الشتاء.وُب إصطالح النحاة : اجلمالكالم، 

ومعيار كفاءة ادلتعلم ُب ىذه ادلهارة ىو قدرة على التعبَت أفكاره بلغة 

يستطيع أىل اللغة األصليون فهمها.وتعتمد ىذه ادلهارة على صلاح ادلتعلم وقدرتو 

على النطق صوتيات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعو,وعلى ربّكمو ُب قواعد 

 67ىا وصرفها وحسن إستخدامو ادلعاين مفرداهتا.اللغة وضلو 

 ينقسم الكالم إىل قسمُت الرئسينومها:
                                                           

 327 ، ص....طرق تدريس ،عطا 43

    86 ، ص.(4222دار ادلسلم،  )القاىرة:،للغويةاادلهارات عليان، د افؤ  أضبد 44

)القاىرة :مكتبة ، تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيق، الدين عبد اجمليد العريب صالح 45
 :35، ص. (3:;3لبنان,
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 الكالم الوظيفي:  (أ 

وىو مايؤدي غرضا وضيفيا ُب احلياة ُب زليط اإلنسان و والكالم 

الوظيفي ىو الذي يكون الغرض منو إتصال الناس بعضهم ببعض ,لتنظيم 

 بيع والسراء.حياهتم ووقضاء حجاهتم, مثل: احملادثة وال

 الكالم اإلبداعي  (ب 

واإلفصاح عن العواطف وخلجات  يقصد بو: إظهار ادلشاعر،

 عبارة منتقة اللفظ و جيدة النسف،النفس. وترصبت اإلحساسات ادلختلفة ب

حبيث تنقلها إىل األخرين ة دبا يتضمن صحتها لغويا وضلويا، بليغة الصياغ

ادلشاركة  أو قارئها إىلبطريقة مشوقة مثَتة ىي ألديب ,وحيث سامعها 

 وحيس دباالوجدانية دلن قاذلا، كي يعيش معو ُب جوه، وينفعل بانفعاالتو، 

أو  ال الطبيعة, أوادلشاعر العاطفية، : التكلم عن صبأحس ىو بو مثل

 68التذوق الشعري.

                                                           
 325ص....، للغويةاادلهارات عليان،  46
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وتعلم ىذه ادلهارة الحيدث بُت يوم وليلة, وال بُت عشية وضحها أهنا 

لب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ديلكو ادلعلم عملية تستغرق وقتا وتط

وعليو أن يهيء من موافق الكالم مايتناسب مع كل مستوي من مستويات 

 69:الدرسُت كالتاىل

 بالنسبة للمستوى اإلبتدائي (أ 

ديكن أن تدور موافق الكالم حول أسئلة يطرحها ادلعلم وجييب 

 عليها الطالب.

لطالب كيفية إنتقاء الكلمات بناء ومن خالل ىذه اإلجابت يتعلم ا

اجلمل وعرض األفكار . ويفضل أن يرتب ادلعلم وعليو األسئلة بشكل الذي 

ينتهي بالطالب إىل بناء موضوع متكامل . ومن ادلوافق أيضا تكليف 

الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية ,وحفظ بعض احلوارت واإلجابة 

 الشفوية عن أسئلة مرتبة بنص قرأوه.

 

                                                           
 384ص.  ...,تعليم اللغة ،طعيمة 47
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 ادلستوى ادلتوسط  (ب 

يرتفع مستوى ادلواقف اليت يتعل الطالب من خالذلا مهارة الكالم. 

من ىذه ادلواقف ذلب الدور وإدارة اإلجتماعات. وادلناقشة الثنائية , ووصف 

األحداث الىت وقعت للطالب , وإعادة رواية األخبار اليت مسعوىا ُب التلفاز 

 جرت أو إلقاء القرير مبسط وغَتىا .واإلذاعة واألخبار عن زلادثة ىاتفية 

 ادلستوى ادلتقدم (ج 

وىنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم ,أويصفون مظهرا من مظاىر 

الطبيعة .أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة أو يتكلمون ُب موضوع مقًتح 

 .أو يلقون حوارا ُب موضوع مقًتح أو ُب سبثلو أو غَت ذلك من مواقف.

 مهارة القراءة (5

ة ىي من إحدى مهارات اللغة اليت ليست سهلة وبسيطة وليس القراء

فقط أصوات احلروف أو الكلمات ولكن ستكون من مهارة ال ينطوي على 
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القراءة تسمى هبا ادلطالعة وىي  :6رلموعة متنوعة من معٌت العقل والعمل.

 الدرس القرائية ادلهدفة كي يستطيع الطالب يقرؤون صحيحة وأن يفهموا ىا.

 :لقراءةأنواع ا

 فةالقراءة ادلكث (أ 

ألقراءة ُب ىذا األنواع ىو جيري داخل الفصل يهدف تنمية مهارات 

القراءة عند الدارسُت. وزيادة وصيدىم اللغوي . وزبتار ذلذا مواد على 

مستوى من الصعوبة يدرب الدارس على إكتساب مهارات التعريف والفهم 

 والنقد والتفاعل . 

 القراءة ادلوسعة  (ب 

ئية اليت تعلمها الدراس ُب األنواع إىل تدعيم ادلهارة القرا هتدف ىذه

وتزويده بالقدرة على القرأ احلرة . ويدور النشاط ُب ىذاالنوع خارج  الفصل.

 ;6الفصل.

                                                           
48

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, Strategi, dan Media, 

(Malang:UIN Malang Press,2228), hlm. 46 

 181..., ص. تعليم اللغة ،طعيمة49 
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وأنواع القراءة عندى أضبد فؤد تقسم من حيث شكلها عام وطريقة 

 آدائها نوعُت رئيسُت مها:

 القراءة الصامتة (أ 

لصامتة بأهنا : استقبال الرموز ادلطبوعة , ديكن تعريف القراءة ا

وإعطاءىا ادلعٌت ادلناسب ادلتكامل ُب حدود خربات القارئ السابقة مع 

تفاعلها بادلعاين اجلديدة ادلقروءة , وتكوين خربات جديدة وفهمها دون 

 72إستخدام أعضاء النطق.

 القراءة اجلهرية (ب 

وتوصيلها عرب  طبوعة،تعريف القراءة اجلهرية بأهنا: التقاط الرموز ادل

العُت إىل ادلخ وفهمها باجلمع بُت الرموز كشكل رلرد ومعٌت ادلختزن لو ُب 

ادلخ , ٍب اجلهر هبا بإضافة األصوات , واستخدام أعضاء النطق إستخداما 

 . ي فرصة للتمرين على صحة القراءة وجودة النطق وحسن األداءسليما , وى

 

                                                           

              352. ص...، للغويةاادلهارات عليان، 50 
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 مهارة الكتابة (6

يت جيب أن تقدم بعد مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ادلهارة اآلخرة ال

ومهارة القراءة ىي مهارة الكتابة. تشتمل مهارة الكتابة على ثالثة أحوال ىي 

والتهجئة وربقيق األفكار بوسيلة الكتابة ويسمى أيضا "اإلنشاء  األجبديةشكل 

 73التحريري".

قل األفكار. الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي بُت اإلفراد لن

 :الكتابة ُب العناية بثالثة أمور ويًتكز تعليم

 قدرة الدارسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا. (أ 

 وإجادة اخلط. (ب 

 وقدرهتم على التعبَتعما لديهم من أفكار ُب وضوح ودقة. (ج 

اللغوية ماىياهتا وطرائق وعندى أضبد فؤاد زلمود عليان ُب كتابو ادلهارة 

فكاره ىي أداء منظم وزلكم يعرب بو اإلنسان عن أ تعريف الكتابة تدريسها،

                                                           
51

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandug:Humaniora,2229,cet3), 

hlm. 156 
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وتكون دليال على وجهة نظره ,وسببا ُب حكم  ومشاعره احملبوسة ُب نفسو،

 74الناس عليو.

 أنواع الكتابة (أ 

 وىي:لوهبا ورلاالهتا إىل ثالثة أنواع، تنقسم الكتابة حبسب أس

 (الوظيفية)الكتابة اإلجرائية العملية  (3

، وادلطلبات اإلدارية، يتعلق بادلعامالتىذا النوع من الكتابة 

وادلكاتبات الرمسية ُب  احلياة للمنافع العامة واخلاصة، وىو ضروري ُب

 ادلصارف والشركات ودواوين احلكومة وغَتىا.

 الكتابة اإلبداعية الفنية (4

قوم على كشف األحاسيس وادلشاعر ىذا النوع من الكتابة ي

ادلعاين والتحليق هبا  وزبيلفكرة والعواطف اإلنسانية واإلبتكار ُب ال

 ىل املكة فطرية مركوزة ُب النفس ومستقرة ُب الوجدان،وحيتاج ىذاالنوع إ

                                                           

 378. ص...، للغويةاادلهارات عليان، 52 
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ات أبعاد شعورية ونفسية وفكرية، فهي تعبَت عن رؤية شحصية ذ

 وتكشف عن حساسية خاصة ذباه التجارب اإلنسانية.

 الكتابة الوظيفية اإلبداعية (5

الذي جيمع بُت  وىو كتابة،ال ىذا ىو النوع الثالث من أنواع

وفن  متعددة. منها: فن كتابة ادلقالة ورلاالت ىذاالنوع الوظيفة واإلبداع

 75وفن إدارة الدوة. اضرة وفن التعليق وفن البحثإعداد احمل

 البحوث السابقة .أ 

إن البحث الذي ُب صدد من البحث اجلديدة, وإمنا لقد سبقتها البحوث السابقة 

 ا البحث. ومن البحوث السابقة ىي: عالقة هبذذلا اليت 

طالب  .اضبد صاحل الدين, الذي حبث خطاء ُب قواعد اللغة العربية ُب اللغة الكالم .3

دراسة حالة طالب دراسة حالة مدرسة داخلية علي ىاشم عن أيب موسى األشعري 

 76ىو طالب اجلامعة اإلسالمية ااحكومية شريف ىدية اهلل جاكارتا. تبوايرع جومباع

                                                           

   186ص. ...، للغويةاادلهارات عليان، 53 

54
Ahmad Sholihudin, Kesalahan Gramatika Bahasa Arab dalam Berbahasa Tutur; Studi 

Kasus Mahasiswa Ma’had ’Ali Hasyim Asy’ari, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2228 
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فرنسي اللغة اإلندونسيا ُب اللغة العربية الكتابية للطالب، البحث ألمزر ُب سنة انًت  .4

الذي يبحث إنشاء الطالب سنة ثالثة لقسم تدريس اللغة العربية ُب اجلامعة  4222

 77احلكومية جاكارتا.

الذي يبحث عن انًتفرنسي القواعد بُت اللغة العربية واللغة اإلندونسيا. ,عبد ادلعُت  .5

 78بيناتو من طالب اجلامعة الًتبوية اإلندونسيا باندنج.مصادر 

جانوار خطأ العربية التعليم ُب التعلم اال نشاء طالب اجلامعة اإلسالمية ااحكومية  .6

سلطان طو جاميب, ىو طالب اجلامعة اإلسالمية ااحكومية شريف ىدية اهلل 

 79جاكارتا.

أخطاء ربريرية اخلامس  فحص (LIPIA) البحوث فريق العلوم اإلسالمية والعربية معهد .7

, . 7:;3-6:;3سنوات (I’DADY) ادلبتدئون والسادس برنامج التحضَتي
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Emzir, Interferensi Bahasa Indonesia dalamBahasa Arab Tulis Mahasiswa, Universitas 

Negeri Jakarta 2222 
56

Abdul Muin, Interferensi Gramatika antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab, Tesis, 

PPs UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2223. 
57

Januar, Kesalahan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sultan Thaha Saifuddin 

Jambi dalam Pembelajaran Insya', UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 
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وجدت ىذه الدراسة أخطاء اللغة العربية ربدث عادة بسبب االختالف ُب ادلذكر و 

 :7ادلؤنث.

البحوث السابقة ادلذكورة، الباحث مل جيد البحث ادلستعمل مصادر البينات  ىوفقا عل

صادر البينات للغة النطقية، مصادر البينات ُب البحوث السابقة ادلذكورة مستعمل ادلعلقة دب

 مصادر البينات الكتابية.
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