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 الباب الثاني

 النظريات

 مفهوم اللغة العربية .أ

  التعريف من اللغة العربية .1

أن  اللغة حقيقة إحدى األمور المهمة فى حياة الناس. سببا بأن اللغة يستطيع

كريات. وأما اللغة لها معاني متنوعة تتعلق فيتصل ويعتبر الناس جميع التصورات وال

لى اللغة المذكورة. اللغة فى اللغة اإلنجليزي المعاني إلى نظر إطاء المعنى من المعاني ع

language  فرنسيسواللغة فى اللغة langue  المانياواللغة من sprach .1  ومن جميع

. وهذه الخصوصية تستند إلى بيئة إصطالح المذكور تمتلك اللغة الخصوصية بنفسها

"لغا" بالمعنى كلمة "لغة" مأخوذ من   ،اللغة المذكورة تحى فى المجتمع. فى العربية

الوطن أنفا نستطيع أن نخلص بأن اللغة  ض"الكالم". ومن التعريف الذي يستند الى بع

لها صفة عامة بوجود الصوت يخرج من الفم بشكل الصوت حتى يشتمل المعاني 

وبعض الشخص يعطى تعريف اللغة "اللغة هى نظام الرمز الصوت  يستعمله  الخاصة.

                                                             
1 Chatibul Umam dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi 

Agama/I.A.I.N (Jakarta: Depag R.I., 1791), hlm. 17 
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ويرى المعجم الواسط بأن اللغة هى نظام  2عامالت.المجتمع الخاصة لمواصالت وت

 3الرمز الصوت يستعمله القوم لتعبير قصدهم )الفكر والشعور الذي يمر فى قلبهم(.

الغلياني الذي قال بأن اللغة هى جميع األلفاط  وهذا التعريف سواء كان برأي الشيخ

معجم الكبير األندزنيسي بينما يذكر ال يستعمله القوم لتعبير أهدافهم )الفكر وشعورهم(

( نظام الرمز الصوت يمتلك المعنى )نتيجة من االت الكالم( بصفة 1أن اللغة هى )

( الكالم والكلمات 2المتعارف يستعمله القوم لمواصالت ومولد الفكر والشعور )

 ( الكالم الخير ولالئق والسلوك الخير.3يستعمله الوطن )القبيلة والبالد والواليات( )

الغالياني أن اللغة العربية هى كلمات يستعمله العرب لتعبير قصدهم )الفكر ويذهب 

وحقيقة قد بحث  4تعطى العربية كثيرا من المفردات إلى اللغة األجنابي. وشعورهم(.

القرأن فى اللغة بلفظ للسان كما قد قرأنا فى المعجم الواسط "أن اللسان بشكل 

 5.ة ويضع فى الفم بوظائف التكلمالجسدية هو اللحم الطويل يتحرك بالسهول

وقال الجني بأن اللغة هى الصوت اللغوي يعتبيره القوم لتعبير قصدهم. ومن هذا  

التعريف إن اللغة تتكون من ثالث العناصر األساسية وهى: العنصر الطبيعي والنعصر 

لومات يستعمله القوم لمالك اللغة المذكورة وفى المع اإلجتماعى لتعبير فكريات والنصر
                                                             

2 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: 

DIVA Press, 6111), hlm, 66-62.  
33 Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jam al-Wasith, (Tanpa Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), 

hlm, 9. 
4 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi & Media Pembelajaran Bahasa…., hlm, 62. 
5 Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jam al-Wasith…, hlm, 462. 
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الواسعة فى القرأن الكريم يتكلم الله الى اءدم عليه صالة وسالم باللغة العربية عندما 

قال الله تعالى في كتابه الكريم "وعلم ءادم  6يعارف الله اءدم كل أسماء الموجوة.

 7. كنتم صدقين"ن  األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إ

 العربيةخصائص اللغة  .2

الفرق بين اإلنسان والحيوان هو كفاءة اإلنسان إلى اللغه حتى يقال بأن 

اإلنسان هو حيوان ناطق. واللغة تتوحد بنفس اإلنسان حتى تلصق اللغة فى حياتهم 

. ولذلك يتقدم إمام أسرار ست اليومية ألن اللغة هى لمواصالت بعضهم بعضا

 الخصائص اللغة العربية العامة:

صادي الناطق. غة نوعا من أنواع اإلجتماعي تدل على طبقة اإلجتماعي واإلقتتمتلك الل (أ

. ولذلك لغة الفالح متفرق بلغة أنواع اللغة الذي يستمل بين الطالب واألخر متفرقة

 العامل.

اللغة  ،اللغة لها نوع المنطق أو اللهجة. واللهجة بين المنطقية الوحدة واألخر متفرقة  (ب

 ية متفرق باللغة العربية بلهجة القاهرة والمغرب وغير ذلك.العربية بلهجة السعود

                                                             
1 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: PT Grafindo, Cetakan 

ke-1, 6112), hlm, 6 
9 Salim Bahreisy, Abdullah Bahreisy, Terjamah Alquran Al Hakim,(semarang: PT. Karya 

Toha Putra Semarang, 6111), hlm 9 
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اللغة نوعا من أنواع الطبقات وهي نوع الرسمية ونوع العامية. )اللغة العربية  تمتلك  (ج

 الرسمية واللغة العربية العامية(.

 يتميز كل اإلنسان في نطق اللغة. وهذه تذكر باللهجة الفردية. (د

 .ُتستعمل اللغة نطقا كانت كتابة (ه

تمتلك اللغة طبقة وحد شكل اللغوي بداية من الصوت المنخفض حتى الصوت العالي  (و

 8وهو الخطابات.

وفى نفس األخرى يذكر عثمان أمين عن الخصائص اللغة العربية بالدقيقة. 

 وهذه الخصائص هى تفضيل اللغة العربية من اللغة األخرى هى ممايلي:

 المنتالست بين الفرعية والمسند ةقتعال (أ

 بين ةقاألمة العربية واحدة تقرر التعريف بأن اللغة العربية هي واحد. والعالو 

تمتلك اللغة العربية دائما بأن  ،المنتالست وبنفس األخرى العربي و واحد تتصف

كما قال يحي ابن  تصورات اللغة فى الفكر أهم وأفضل من حضور الحال فى الواقع. 

عبير الشيء الموجود في الواقع بل لتعبير ما همزة "حقيقة اللغة ليست فى إستعمال لت

فى فكرة اإلنسان نحو ينظر الرجل من البعيد الشيئ ويظن أنه الحجر فيعطى الرجل 

                                                             
4 Ibid…, hlm, 16. 
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ولما ظهر فيعطى الرجل بأسماء الطير وغير ذلك. ولذلك تتغير  ،اسماء الشيء بالحجر

 األسماء بتغيير فكرة الناس.

 حضور الشخص  (ب

يركد من حضور الشخص . وحضور الشخص ليس فى اللغة العربية فعل 

اليحتاج الى الجوانب الخارجية بوجود الكلمة والترقيم نحو "أقرأ" فيه حضور الشخص 

 "هو". "أنا" و"يقرأ" فيه حضور الشخص

 بالغة الموازية (ج

والموازية في اللغة العربية تظهر في استعمال كلمة الوسيلة بين الكلمة والجملة 

نا نجد  الصعوبات في الترجمة اللغة العربية إلي اللغة اإلندونيسي والفكرة الكلمة. وأحيا

ألن نجد الكلمة الركمة مثال فى الترجمة الواو لكلمة الوسيلة نحن نستطيع الترجمة الواو 

 ولذلك التساو ليس بالكلمة فقط لكن بالترقيم أيضا. ،" فى اللغة اإلندونيسي ،با " 

 واإلعرابفضائل المعنى  (د

العربية عناصر المعنى لكن هذا اإلهتمام بحد لتعبير المعنى كي يفهم  تهتم اللغة

. والممتازات األخري فى 9يعمل السامع والقارئ باللغة الحسنة أنفاالسامع والقارئ كي 

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ….hlm, 84-16 
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والتعريف منه كما قد ذكر في كتب التقريرات هو تعيير أوخر اللغة العربية هي اإلعراب.

واإلعراب لغة البيان والتفسير   10ليها لفظا أو تقديرا.الكلم الختالف العوامل الداخلة ع

واصطالحا تغير األواخر الكلمة بعوامل التي تدخل فى الكلمة. وجود اإلعراب فى اللغة 

العربية مهم جدا ألن تغير اإلعراب يدل على تغير المقام وتغير المقام يدل على تغير 

لجملة وترتيب الجملة في الحالة المعنى. واإلعراب يباين العالقة بين الكلمة فى ا

 يستعمل اإلشارات وتركيب الكلمة.المتنوعة. اللغة التى التعرف من اإلعراب فقط 

 المفردات الغنيية  (ه

التى  قوة اللغة. كل اللغة لها غني بنفسها المفردات هى وحدة الصغيرة تراكز 

لمفردات السيما التتسوى. كما يراي الباحثين بأن اللغة العربية معروف ومشهور عن ا

على مفاهم الثقافية وحياة اليومية. على اإلقل كان أربع الوسائل األساسية تدور لتغنى 

والتعدد واإلستساق. وهذا البيان مما  ،مفردات اللغة العربية وهي: المرادف واإلشتراك

 يلي:

 المرادف .1

                                                             
  .3, )ليربيا: دار المبتدئين(, ص تقريرات نظم الخالصة ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف82 
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الكلمات تمتلك المنعى المتسوى. فى اللغة العربية كثيرا من المرادف هو 

المفردات المرادفة حتى يقول ابن الفارس إحدى من قوة اللغة العربية هي المردف. 

سوي اللغة العربية ال لغة بتعبير المعردات بالمرادف الكثير مثال من كلمة "السيف" 

األسماء  500األسماء وكلمة "أسد" المرادف أكثر من  1000المرادف أكثر من

 80وكلمة "العسل" المردف أكثر من  األسماء 200وكلمة "الثعبان" المردف أكثر من 

 األسماء وغير ذلك.

 اإلشتراك .2

واإلشتراك هو بعض الكلمة تمتلك المعنوية المتنوعة مثال كلمة "الحوب" 

 ،الحزن ،الهالك ،المسكنة ،الحاجة ،البنت ،معنا منها :األثم 30تمتلك أكثر من 

 وغير ذلك ،الضرب

 التعدد .3

المعنى وعكسه. وحقيقة أن التعدد هو من والتعدد هو بعض الكلمة تدل 

اإلشتراك لكن المعنى إثنان معاكس مثل كلمة "البسل" تشتمل المعنى "الحالل" و 

 "الحرام" وكلمة "الحميم" تشتمل المعنى "الماء الحار" و "الماء البارد".

 اإلستياق .4
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واإلستياق هو أخذ الكلمة  من الكلمة األخري مع حفظ مطابقة المعنى 

ود. مثال تغيير من فعل ماض إلي فعل مضارع ثم فعل أمر ثم اسم فاعل و إسم الموج

 11مفتوح. –فاتح  –افتح  –يفتح  –مفعول. مثل فتح 

 المدخل في تعليم اللغة العربية .3

في عملية تعليم اللغة العربية يجب على المتعلم أن يعرف ثالث اإلصطالح 

لمدخل والطريقة واألسلوب. والمدخل األساسي الذي يترابط بين الواحد واألخر. وهو ا

هي. وفي هذه المباحث اللغوي يصف صفة البد (asumsi) هو المجموعة من األفتراض 

 12والمدخل لغة مكان الدخول. سوف نبحث المدخل في تعليم اللغة العربية.

وإصطالحا هو المجموع من اإلفتراض التي تترابط بالمحتويات اللغوية وتعليم اللغة 

والمدخل في تعليم اللغة العربية هو اإلفتراض التي تترابط وتتعلق بالمنهج  العربية.

 13واألسلوب في التعليم وصفته البدهّية.

 المدخل البنيوي  (أ

المدخل البنيوي في قضية تعليم اللغة العربية هو المدخل يفترض بأن اللغة 

مفردات والقواعد. تمتلك البنيوية  المرتبة  تتكون من عناصر اللغوية وهي األصوات وال
                                                             

11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,… hlm, 13-19. 
82 Louis Al Al Ma’luf, Al- Munjid Fi Al-Lughog Wa Al-A’lam, (Beirut: Dar Al- Masyriq, 

1741) hlm, 614. 
82 13 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,…, hlm, 97. 
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والعناصر المذكورة تتراكب المستويات بناء على البنيوية المخصوصة. وفي هذا المدخل 

يصف قسم صغير يضم معا إلى القسم أكبر منه. وبنظر القصد أن المدخل البنيوي 

اللغة بما يمتلك البنيوي يتكون  من العناصر التى تستطيع أن تتفارق بين الواحد 

تدر كفاءة الطالب في مهارة المدخل البنيوي له وظائف ليق ،يف التاليواألخر. وبالتعر 

وعنصرة اللغوية. مثال إلمتحان اإلستماع والقراءة والكتابة والترجمة كل منهم من 

المهارات اللغوي. أو لإلمتحان من العناصر اللغوية مثل إمتحان األصوات والمفردات 

  فى العنصر الواحد فى اللغة. والقواعد. إذن المدخل البنيوي فقط لتقويم

 المدخل الوظيفي (ب

يطلب المدخل الوظيفى رجاء دائما إلى المتعلم كي يتحقق ويطبق الفكريات 

 أهدافوالقواعد إلستخدام اللغة. وأما حتى يمتلك التالميذ كفاءة الفردات والتراكب 

 هي: المدخل الوظيفي تعليم اللغة العربية من خالل

لكن هذا المدخل هو  ،اللغة العامة من نظر القارئالقصد األول هو تفهم  .1

لى من تحقيق التفهم اليكمل إال من خالل السماعة. وهذة المعريفة ألن الخطوة األو 

 مادة من مواد اللسان. تفهمخالل السماعة هي التدريب 



22 
 

القصد الثاني هو التكلم بالظاهر والكامل ومن نظر المشاركة فى عادة التكلم  .2

د هو تطبيق التكلم سوف يكمل من خالل لسانهم. وفي هذا المجال اليومي. والقص

 ُيحتاج التدريب لتعبير األصوات اللغة قبل أن ينظر التالميذ الكلمات المكتوبة

 .القصد الثالث هو قراءة المعلومة واألخبار بالمفردات بما قد تعلم الهؤالء .3

طالب في المفردات القصد الرابع هو نتيجة المعلومات الوظيفية وهي كفاءة ال .4

 والمعرفة من القواعد اللغوية المستخدم لمهارة الكتابة.

إن المدخل الوظيفي يقبل عملية التعليم من خالل التنبية  ،وبأربعة أساسية

(stimulasi )  واإلشتراكة(asosiasi)  واإلستيعابة(asimilasi )  والممثلين( repetisi) .

فردات الجديدة ثم تحقيق معرفة الوظيفي في هذة القضية يعمل المتعلم بتقديم الم

المثال الواقع: يقدم المتعلم "الخريطة" وإنما المتعلم يقول الكلمة المقارنة بحجاته 

"الخريطة المعلقة على الجدر في الفصل" هنا يشاهد التالميذ الخريطة المقصودة ثم 

 .يكتب المتعلم الكلمة "الخريطة" في السبورة لكي يشاهد التالميذ 

 مدخل بأساس الوسيلةال (ج

المدخل بأساس الوسيلة هو إحدى من المدخل في عملية تعليم اللغة العربية. 

إضافة من ذلك هذا المدخل يمتلك دورا مهما. والقصد من المدخل بأساس الوسيلة 
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هو ليظهر يساق المعنى والكلمات والجملة والمفاهم الثقافي الجديدة من الصور 

يساعد تفهم التالميذ على رمز كلمة الغريب. والتطور هذة والخريطات وغير ذلك ل

  .كومبيوترالوسيلة يستطيع بالفيديو والشريط والشرائح وال

 المدخل اإلنساني (د

ة علقة المواصالت بين يهدف المدخل اإلنساني هدفا تاما على تقويّ 

فرصة اإلنسان و الثقافى األخرى. الخطوة األولى  في تحقيق هذا المدخل هو إطاء ال

عادة والثقافي لتكلم الهوية عن نفسهم ولتعبير قصدهم مع تبّدل إلى التالميذ من كل ال

من خالل ثالث األسلوب   ما يتملك بعضهم بعضا. وهذه الكفاءة يستطيع أن يطّبق

 أهل اللغوي إستخداما تاما كما يلي: كما يستخدم

 في الحالة المتنوعة.الشرح والتبيين وتدريب التالميذ في اللغة العربية تكثيفا  .1

المسرحّية في تدريب التالميذ  إلجابة في الحالة المتنوعة فيها قيمة الحب  .2

 والغضب والتساؤل والرجاء وغير ذلك.

 يعطى المتعلم المثال الجميل لجذب التالميذ في تعليم اللغة العربية. .3

المدخل اإلنساني لم يعط إسهاما إجابيا في تقديم جمع اإلقتراحات  ،لكن

لتي تستحضر إهتماما كبيرا لتالميذ لإلنساني. المعنى هو يُظاف اإلنسان لإلنسانية ا
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ليس لألدوات. ومن جانب األخرى لم يعط هذ المدخل المنهاج في تعليم اللغة العربية 

 14في شكل منهاج الدراسة.

 ةالشفهي السمعية المدخل (ه

 ،سمع ويقالمفهوما أن اللغة هي كل ما يُ السمعية الشفهية يمتلك المدخل 

ويذهب من هذه  15من النطق. (representative) واللغة الكتابية هي نتيجة التمثيل

الن اللغة هو النطق.  ،يعارف إلى التالميذ النطق ألول المرة البد للمتكلم ،التصورات

وفي عملية تعليم اللغة يجب أن يُبداء بالتكلم وإستماع األصوات اللغوية هو يبداء من 

وف العربي ثم الكلمة ثم كتابة المقالة اللغة العربية. وهذا يُعمل باإلنفراديا  إستماع الحر 

 كان أو جماعة حتى يستطيع التالميذ الحفظ.

يعطى هذا المدخل دافعا التالميذ الذين يمتلكون كفاءة  ،ومن نفس األخر

لغوي ضعيف. ولهذا المدخل شعار وهو "اللغة عادة والعدة تكسب الى التكرار" و 

لغة التحتاج إلى الذكاء بل اللغة تحتاج إلى البيئة والممارسة. وربما هذا الشعار "ال

                                                             
12 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.... hlm, 17 - 69 
18 Radliyah Zaenuddin, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Cirebon: STAIN Cirebon prees, 6118), hlm, 38. 
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كيف يستطيع التالميذ اللغة العربية وهم لم يتعودوا بالتكلم اللغة العربية في   ،صحيح

 16صبي البكم.لسانهم كل الوقت كما يتعلم الصبي اللغة بدون األم والبيئة ويصير ال

 العربيةة في تعليم اللغة قالطري .4

. والنتائج من ن الطريقة في تعليم اللغة العربية تلد من المناقشة الطويلةإ

ال  المناقشة الطويلة هو أن كل الطريقة  تمتلك المزية والنقصان حتى كان التصريح "

الطريقة الكاملة في عملية تعليم اللغة العربية ولكل منها المزية ونالقصان". والطريقة في 

 حتى كانت المقالة الطريقة أهم من المادة. والطريقة لغةعربية مهم جدا تعليم اللغة ال

والطريقة إصطالحا   17طريق وكيفية ونظام ومذهب وحال وعماد في مكان المظل.

أنواع المنهج في   18التعليم والتعلم.أسلوب التعليم في تقديم مدة التعليم عندما عملية 

الترجمة وطريقة المباشرة وطريقة السامع والشفهي تعليم اللغة العربية هي طريقة القواعد و 

 .وطريقة القراءة وطريقة المركب

 طريقة القواعد والترجمة (أ

                                                             
11 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 64 
19 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: 

Pustaka Progresif, 1742), hlm, 711. 
14 Engkoswara, Dasar-Dasar Metodologi Pengajaran, (Jakarta: Bina Aksara, 1744), hlm, 

28 
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طريقة القواعد والترجمة تمتلك األسماء األخري. ويعطى بعضهم األسماء 

 بطريقة القديمة وطريقة التقلدية. واإلفتراض األساسي في طريقة القواعد والترجمة هو

والقواعد اللغوية هي فرع من  ،م ويؤكد أن كل اللغات في العالم متسويالمنطيق العال

. وأما المحتوى لدراسة اللغة األجنبية هي تحليل القواعد اللغوية وكتابة  فروع المنطق

ألساسية اإلنتقال إلى اللغة المستخدمة اليومية. وكما ذكر الجملة وحفظ المفردات 

والترجمة هو حفظ القواعد اللغوية وتحليل بعلبك أن التأسيس في طريقة القواعد 

في كهارة  واألهتمامالقواعد في النصوص ثم الترجمة إلى اللغة المستخدمة لمقدمة. 

الكالم صغير. هذا يبين بأن هذه الطريقة كي الطالب ماهر في حفظ وتفهم القواعد 

يتعلم الطالب بها  اللغوية وتعبير الفكريات بترجمة اللغة األولى الى اللغة األجنبية التى

 وكي يستطيع الطالب تفهيم النصوص األجنبية بترجمتها الى اللغة اليومية أو عكسها.

ناحيتان المهمان في طريقة القواعد والترجمة. واألول وبالتصريح السابق هناك 

هو كفاءة تفهم القواعد اللغوية والثاني هو كفاءة ترجمة اللغة األولى إلى اللغة الثانية أو 

 سها. وهذه الطريقة لها خصائص بنفسها منها: عك

 كانت األنشطة التعليمية اللغوية كثرا من الحفظ والتفهم الواقع .1

أنشطة القراءة واإلنشاء والترجمة. واإلهتمام من أنشطة كيز من هذه الطريقة هو التر   .2

 الكالم واإلستماع قليل.
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 مخصوص بالنصوص المستخدمة إختيار المفردات .3

سية هو الجملة الن يتعلم الطالب كثيرا من انشطة الترجمة الجمالت القطعة األسا .4

 المنقطعة.

  القواعد اللغوية تُتعلم بإلستنتاجي .5

 لغة الطالب تستخدم للغة المقدمة. .6

 ومثال طريقة القواعد والترجمة كما يالي:

 الكلمة وأقسامها   

وحرف. اإلسم: ما الكلمة: لفظ يدل على معنى مفرد. وهي ثالثة أقسام: إسم وفعل 

دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان. كخالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء. 

والفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان كجاء ويجئ وجئ. والحرف: ما دل 

 على معنى في غيره مثل: هل ولم وعاى وان ومن.

 الطريقة المباشرة (ب

اعد والترجمة التي كانت تعامل ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة القو 

ظهرت دعوات سنة  تخلو تماما من الحياة. ولقد ،اللغات كما لو كانت كائنات ميتة

تنادي بجعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة. وطالبت الدعوات  1850
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بتغييرات جذرية في طرق تعليم اللغات األجنبية. والمصطلح الذي إنتشر بصورة أسرع 

وإن الهدف األساسي الذي تنشده هذه الطريقة هو  19اسم الطريقة المباشرة. فقد كان

وينبغى تعليم اللغة العربية  ،تنمية قدرة الدراس على أن يفكر بالعربية وليس بلغة األولى

. النحوى وسيلة لتنظيم التعبير اللغوي من خالل العربية ذاتها دون أية لغة وسيطة

ى العربي بأسلوب غير مباشر من خالل التعبيرات وضبطه. من ثم يتم تعليم النحو 

والجمل التي يرد ذدرها في الحوار. ال يتعرض الدراس لنص مكتوب بالعربية قبل أن 

 الطريقة المباشرة والتالميذ كرأي 20.يكون قد ألف ما فيه من أصوات ومفردات وتراكيب

كي يمتلك الطالب تعليم اللغة األجنبية بطريقة السماعة والتكلم والهدف األساسي  

والخصائص من الطريقة المباشرة  21القدرة لمواصالت باللغة العربية كالناطق األصلي.

 منها:

تعطى الطريقة المباشرة  كثيرا من مهارة الكالم واإلستماع لتبديل مهارة القراءة  .1

 .والكتابة والترجمة

 جملة.تركيز التعليم في األسلوب المظاهرة: التكرار والحفظ المفردات وال .2

 تبتعد الطريقة المباشرة من اللغة األم. .3

                                                             

 129(, ص, 1989, )مصر: المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة, تعليم العربية لغير الناطقين بهارشد أحمد طعيمة, 81 

 .822فس المرجع, صو ن22 
61 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,…., hlm, 191- 199 
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 22كفاءة المواصالت ُتدرب من التسؤالت. .4

 ومثال في مدة تعليم اللغة العربية هي كما يلي:

 التعارف    

 الحوار

                                                             
66 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 39 
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 : صباح الخير محمد

 : صباح النور عمر

 : هل تعرف هذ التلميذ؟ محمد

 : نعم أعرف. هذا أحمد. عمر

 د؟: هل هو تلميذ جدي محمد

 هو تلميذ جديد ،: نعم عمر

 : متى جاء إلى المدرسة؟ محمد

 : جاء إلى المدرسة قبل شهر عمر

 هل يلعب كرة القدم؟:  محمد

 23: نعمو هو العب ممتاز عمر

                                                             

 60كتاب اللغة، محمد ناصحية العمز، ص 63 
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 طريقة القراءة (ج

رد فعل من طريقة المباشرة التي تفضل مهارة هى  طريقة القراءةظهرت هذه 

األخرى )اإلستماع والكالم وكتابة(. والقصد الكالم وتخلو تماما من ثالت المهارات 

االساسي قي طريقة القراءة هو الطالب الثنوية والجامعة ووظيفتهم نيل المعلومات 

. العلمية الكثيرة من النصوص العلمية. وإحدى األنشطة لنيل معلومات هي القراءة

حة. والقدرة من وتتراكز طريقة القراءة إلى قدرة قراءة الطالب والتفهم والطالقة الصحي

القصد من هذه  ،القواعد اللغوية هي في عدد الثانية تكون بعد كفاءة القراءة. ولذلك

الطريقة هي تجذير كفاءة قراء النصوص العربية بالسهولة بدون الترجمة لسانا كان أو  

وخصائص طريقة القراءة  بل يفهم الطالب مباشرة كل ما قرأه. ،كتابة الى اللغة الطالب

 هي:

 نشطة في تعليم بتأسيس على التفهم في محتوي النصوص.األ .1

 القواعد اللغوية التُتعلم بالكاملة وُتختار بوطيفة النصوص. .2

 الوظيفة في التعليم يعطى المتعلم التالميذ الوظيفة لتثبيت فهمهم. .3

 ومثال في مدة تعليم اللغة العربية هي كما يلي:

 خطر السرعة
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وفى أثناء سيره أقبلت  ،لشركة التي يعملركب عصام السيارة ليذهب إلى ا 

يقود هما طالبان من الطالب المدرسة الثانويو. وعند إشارة المرور  ،سيارتان مسرعتان

وتوقفت السيارات عن السير.وتجمع حول  ،مكنا من الوقوف فاصطدمتا بسيارتهلم يت

لتحقيق في الحادث عمال وموظفون كانوا في طريقهم إلى أعمالهم. وجاء رجل المرور ل

 الحادث. ثم وصلت سيارة اإلسعاف وأخذت المصابين الى المستشفى. مناقشة للفهم

 ماذا يعمل عصام؟ 

 أين وقع الحادث؟ 

 24لماذا جاء رجل المرور؟ 

 طريقة السمعية والشفهية (د

واإلفتراض من طريقة السمعية والشفهية هي أن اللغة كل ما ُيسمع ويقال. واللغة 

البد يُبداء من إستماع األصوات اللغوية في شكل الكلمة  هي الكالم وتعليم اللغة

ثم يُنطق وطريقة السمعية والشفهية هي تعامل ورد فعل من طريقة القراءة.  والجملة

 وخصائص من طريقة السمعية والشفهية منها:

                                                             
62  Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif…., hlm, 26-21. 
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وتراكب الجملة وتدريب  األنشطة في التعليم هو المظاهرة: تدريب القواعد .1

 المفردات. الحوار وتدريب إستعمال

عندما أنشطة التدريب المتعلم كدارب حتى يحفظ الطالب المفردات أوالجملة  .2

 التي تدارب بها المتعلم.

 القواعد اللغوية تُتعلم عير المباشر من الجملة التي تدارب بها المتعلم. .3

 الطريقة المتنوعة .4

 األسلوب في تعليم اللغة العربية .5

الخطوة. ولذلك يُفهم أن األسلوب في أسلوب اللغة العربية هي تخطيط ونظام و 

تعليم اللغة العربية هي تطبيق فن من الفنون الذي يتعلق على التربية وكفاءة في تنظيم 

الفصل. واألسلوب من الحالة إلى الحالة األخري متفرقة بل في حالة متسوية تستطيع 

بالمدخل  محددة التي تطابق داخل الفصلاألنشطة أن تتفرق إذن أسلوب التعليم هي 

والطريقة التعليم المعين. وإضافة من ذلك القصد من تعليم اللغة العربية في اإلندونيسي 

التعليم بشكل العامة هي  من الطبقة إلى الطبقة هو متفرق بل التصورات من قصد

متسوي. واإلختالف من القصد والمدة وخلفية الطالب وأدوات التعليم يحتاج إلى 

 ار الدخل والطريقة.أسلوب التعليم في إختي
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 مهارة الكالم .ب

 التعريف من مهارة الكالم .1

المعنى القائم بالنفس الذي  المفيدة هو األصوات نالكالم في أصل اللغة عبارة ع

 25.وفي اصطالح النحاة الجملة المركبة المفيدة ،يقال في نفس كالم ،يعبر عنه بألفاظ

به المتكلم عما  نطوق الذي يعبرأما التعريف االصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم الم

وإحساسات، وما يزخر  شعورمن  بخاطرهنفسه من هاجسه، أو خاطره، وما يجول  في

أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من معلومات، أو نحو ذلك، في  يبه علقه من رأ

 26.طالقة وانسياب، مع صحة في التعبير وسالمة في األداء

في هذه الحالة ترتبط هذه و للغة المتعقدة. الكالم هي استخدام ا مهارةإن 

المهارة بتعبير األفكار والمشاعر في كلمات و جمل صحيحة و سليمة. و هكذا، فإن 

المهارات ذات الصلة بأمر األفكار أو التفكير حول مايقال. و مع ذلك، هي ذات 

فإن الصلة بالقدرة على قول ما تم تفكيره و شعره على وجه سليم صحيح. و هكذا، 

المهارات مرتبطة بقدرات نظم المفردات، و النحوية و الداللية، و الحكيم السليم 

للصوت. و كل تلك القدرات تتطلب إلى زاد من الكلمات و الجمل التي تتناسب مع 

                                                             
 .796(, ص. 1972, )تركيا: مكتبة اإلسالمية, , المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية25

 .233(, ص. 1980, )الكويت: دار القلم, تدريس اللغوية العربية بالمرحلة اإلبتدائيةمحمد صالح الدين، 22
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الوضح المطلوب الذي يحتاج إلى الممارسة و التربيات على الكثير من الكالم عن 

  27طريق الفم. 

لكلمات بشكل صحيح و واضح هو تأثير عظيم في حياة إن القدرة لترتيب ا

كان الكالم هو نشاط اللغة  28اإلنسان. إما للتعبير عن أفكاره أو لتلبية احتياجاته.

الشفهي المتعلق بصوت اللغة. و عند الكالم كان اإلنسان يلقى المعلومات عن طريق 

التي يراد حصولها في إن مهارة الكالم إحدى المهارات اللغوية   29األصوات اللغوية.

 اصة في إندونسيا الذى كان أكثر سكانها مسلمون.ختدريس اللغة العربية 

الكالم من أهم وسائل ألجل بناء التعارف و االتصال اإليجابي بحيث و    

له من  تجري أنشطة الكالم في الفصل بما تستخدم اللغة لوسيلة من ذلك االتصال.

مجال االتصال على الجانبين: جانب المتكلم و المستمع حيث يجري الكالم 

بالتبادل. فلذا، فينبغى تدريب الكالم أن يجري على الترتيب التالي هو األول، القدرة 

على االستماع، و الثاني، القدرة على النطق، و الثالث، المعرفة عن المفردات و أنواع 

  30الجمل.

                                                             
22H. Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 

6117), hlm. 21-89. 
64Abdul Hamid, Urilbaharudin, dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab: 

Pendekatan Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 6114), hlm.26. 
67Djago Tarigan dan HG. Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, tt) hlm. 41. 
31Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

6118),  hlm. 46. 
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رة الكالم و احدى مهارات اللغة األربع، التي ينبغي أن تنتمي فلذا، كانت مها

بالتوازن في تعليم أية اللغة األجنبية. أي التوازن بين مهارة الكالم و الستماع و القراءة و 

و ال يجوز للمعلم تفضيل الواحدة منها على األجرى. و لكن هذه المهارات  31الكتابة.

لفهم أن مهارة الكالم حيث أنها أول كل ما يلقيه مهمة عند التالميذ. فجدير للمدرس ا

المعلم في تعليم اللغة العربية. و ذلك ألن الغرض األساس من تعليم اللغة العربية قدرة 

التالميذ على القيام بالتكلم باللغة العربية في كالمهم اليومى كما أنهم يستخدمونها عند 

 32تالوة القران و قراءة الدعاء.

لى الفهم الدقيق عن مهارة الكالم فيمكن المعرفة عن األسس ألجل الوصول إو 

( إن حقيقة الكالم وضع 1المعروفة في عمليتها. و أما األسس لمهارة الكالم و هي: 

( و إن الوصول إلى القدرة على وضع الجمل فيحتاج إلى الفهم 2الجمل المفيدة. 

اج الطالب إلى التدريبات ( و بعد الفهم بأنواع الجمل فيحت3بأنواع تلك المفردات. 

على الكالم باستعمال تلك الجمل من عنده و التدريبات على الفهم عن الجمل 

 33المنطوقة من غيره.

 األهداف في مهارة الكالم  .2
                                                             

 .170( ص. 1920)القاهرة: دار النقافة,  ,تصميم منهاج لتعليم اللغة العربية ألجانبفتح على يونس, 31 
36Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1779) hlm. 41. 
33Gorys Keraf, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosda karya Offset, 6111), hlm. 1. 
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 يمكن ان نعرض ألهمها فيما يلي: الكالمأهداف عامة لتعليم  هناكأن 

ر والتنغيم المختلفة وذلك أن ينطق المتكلم أصوات اللغة العربية. وأن يؤدي انواع النب (1

 .بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات المتجاورة والمتشابه (2

 .أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة (3

 .أن يعبر عن افكاره مستخدم الصيغ النحوية المناسبة (4

 .ريبة خاصة في لغة الكالمأن يعبر عن افكاره النظام الصحيح لتركيب الكلمة في الع (5

أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث وتمييز العدد  (6

 .والحال زنظام الفعل وأزمنته وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدرته، وأن يستخدم هذه  (7

 .عمليات اتصال عصرية الثروة في إتمام

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة  لعمره ومستواه االجتماعي  (8

 .وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات األساسية عن التراث العربي واإلسالمي

 .ان يعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحديث البسيطة (9

باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات  أن يتمكن من التفكير (10

 .زمنية مقبولة
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 :وأما أهداف تدريس المحادثة عند احمد رشدي طعيمة فكما يلي

القدرة على المبادئ في التحدث عند الدارسين ودون انتظار مستمر لمن يبدؤهم تنمية  (1

 .بذلك

 .تنمية ثروتهم اللغوية (2

لغة، مفردات وتراكيب مما يشبع لديهم األحساس تمكينهم من توظيف معرفتهم بال (3

 .بالثقة، والحاجة للمتقدم، والقدرة على االنجاز

تنمية قدرة الدارسين على االبتكار والتصرف في المواقف المختلفة. والتمييز بين البدائل  (4

 .الصالحة فيها لكل موقف على حدة

والتي يحتاجون فيها إلى تعريض الدارسين للموقف المختلفة التي يحتمل مرورم بها.  (5

 .ممارسة اللغة

ترجمة المفهوم االتصالي للغة وتدريب الطالب على االبصال الفعال مع الناطقين  (6

 .بالعربية
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معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث. وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غير  (7

الخطأ وإن أجاد  لغته. وفي موقف مضبوط غلى حد ما وامام زمالء له. إن اخطأ تقبلوا

34.شجعوه
 

 الطريقة المستخدمة في تعليم مهارة الكالم .3

 طريقة المباشرةال .أ

أن الطريقة المباشرة هي الطريقة لتعليم اللغة العربية  كما قد ذكر الباحث في السابق

ليست في جهة العلم ولكن في جهة العملية. البد في تعليم اللغة العربية يستخدم اللغة 

صحيحا وال يجوز إستعمال لغة األم. وردت الطريقة المباشرة طريقة األصل إستخداما 

 وتمتلك الطريقة المباشرة المزية والقصان. 35القواعد والترجمة.

 المزية:

 .اإلهتمام من الطالب كبير من إستخدام القواعد والترجمة (1

 .تكلم الطالب اللغة العربية بالحماسةي (2

إعتبارا جميال من إستخدام القواعد  يستطيع الطالب أن يعتير األصوات العربية (3

 .والترجمة
                                                             

. ، ص(1985جامعة القرى أم ، مكة المكرمة، )، ن بلغة أخرىتعليم اللعة العربية للناطقيمحمود كامل الناقة، 24 
165-166. 

38 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Aktif, (Semarang: Need’s Press, 6117), hlm, 81. 
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 .تجتنب هذه الطريقة من لغة األم (4

 .المدة التي تستخدم مترابط بثقافة اللغة العربية (5

 النقصان

 .يُبين من الترجمةليس لكل المفردات  (1

 .الطالب مكمون في بنيوية اللغة اإلندونيسية في تحدث اللغة العربية  (2

 .تالف الفردي في عملية التعليمالتهتم الطريقة المباشرة إخ (3

 36.هذه الطريقة تحتاج إلى المتعلم اإلتصالي في اللغة العربية (4

 طريقة السمعية الشفهية .ب

الطريقة السمعية والشفهية فى األساس هى تنمية من الطريقة المباشرة. حصوصا 

ية صعوبة الطالب في الفهم. لذلك هذه الطريقة تستخدم تعليما بوسيلة السمعية والشفه

طريقة السمعية والشفهية  ،. كما الطريقة المباشرة37ويستخدم لغة األم لشرح الدرس

 تمتلك المزية والنقصان.

 المزية

 هذه الطريقة تمتلك اإلفتراضا بأن اللغة هي الكالم والكتابة هي مظاهرة من الكالم. (1

                                                             
22 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, …., hlm, 34-37 
39 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Aktif,… hlm, 86 
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 ة ثم الكتابة.تعليم اللغة العربية يُبداء بداية من مهارة اإلستماع ثم الكالم ثم القراء (2

 أسلوب التعليم اللغة كما التعليم في لغة األم. (3

 .الطريقة الصحيحة في تعليم اللغة العربية من صناعة الممارسة اللغوية (4

تدريب الكالم ليس في تدريب القواعد  يحتاج الطالب اللغة العربية وهو من خالل (5

 .والترجمة

 النقصان

 .للغة العربيةر قد يصنع المالل في تعليم االحفظ والتكرا (1

 .هذه الطريقة التوافق بالتلميذ الماهر (2

 .38يم اللغة العربيةهذه الطريقة تحتاج إلى المتعلم اإلتصالى ووسيع المعريفة في تعل (3

 أنواع التدريب في مهارة الكالم .4

تأتي هنا عدة التدريبات على الكالم قصدا لمحّل الصعوبات في استعمال اللغة 

 :العربية للكالم

 لى ربط المعانى وتوصيفها.التدريب ع (1

                                                             
21  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, …., hlm, 24-27 
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وليس هدف هذا التدريب إاّل القيام بتدريب التالميذ على سرعة ربط معنى 

التعبيرات المسموعة و وصفها. والخطوات الجارية في هذه التدريبات تتكون من األمور 

 التالية:

نطق المعلم بكلمة واحدة، ثم عبر الطالب بعد ذلك الكلمة األخرى المتعلقة بتلك  (أ

 لمة المنطوقة.الك

نطق المعلم بكلمة واحدة، وعبر الطالب كلمة أخرى ما ليس لها عالقة بتلك الكلمة  (ب

 المنطوقة.

 نطق المعلم بكلمة واحدة من أنواع االسماء، وعبر الطالب اسم الصفة المناسبة.  (ج

 التدريب على وضع أنواع من أنماط الكلمة. (2

يرة، ولكن على وجه عام أنها إن أنواع التدريب على أنماط الكلمة اللغوية كث

 تنقسم إلى ثالثة أقسام، وهي: تدريب األلعاب، وتدريب بالمعنى والتدريب االتصالي.

 التدريب على المحادثة. (3

المحادثة أو اإلنشاء الشفهي هي االتصال الجاري بين الشخصين أو أكثر 

قدم محمود إليصال األمور المكتوبة أو المقولة الصادرة من القلوب و األفكار. و 

يونس أن تعبير الكالم هو "البيان باللسان عماخطر قي الفؤاد بوسيلة األقوال الصحيحة 
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ويحسن للمعلم خالل القيام بتعليم هذا التدريب غير  39و المناسبة بالغرض المطلوب".

مهتم بالشؤون اللغوية فقط، ولكن وجب عليه االهتمام أيضا باألمور اإلجتماعية والثقافة 

خالق والحركات والسلوك عند المحادثة. وهناك أنواع كثيرة من التدريبات على مثل األ

المحادثة، تذكر منها: التساؤل وحفظ أشكال من الحوار والمحاورة الموجوهة 

 والمحاورة الحرية.

 تلقين القصص. (4

كان تلقين القصص من بعض النشاطات المشوقة عند الطالب. ولكن تغلب 

اف أي لمن لم يمكن لديه زاد وإعداد في إلقاء القصة. فلذا، فيه الكراهة لطالب بالضع

ينبغي للمعلم إرشاد الطالب و مساعدتهم على نيل الموضوعات المتعلقة بالقصص مع 

 االهتمام بأساس فعالية في الكالم أو إلقاء القصص.

 بحث المسائل. (5

هناك أنواع من األشكال ألنشطة بحث المسائل، يمكن إستعمالها للتدريب 

، حدة على صورة السؤال أو التعبيرعلى الكالم. ومنها هى:)أ( تعيين المعلم قضية وا

 )د(البحث الجدال الجماعي. ،)ج( الجدال الفرقي ،)ب( تقرير المعلم موضوعا واحدا

 المقابلة. (6

                                                             
37 Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa (Bahasa Al-Qur’an), (Jakarta: Hidakarya, 

1773) hlm. 19. 
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كانت المقابلة من نشاط التعليم في الكالم وهو يحتاج إلى زاد كثير. وقبل 

مستجيبون أوال مسائل يبحثونها. ويمكن قيام هذا النشاط القيام بالمقابلة فيكون لل

 بنوعين:

 المقابلة مع بعض الضيوف في المدرسة ،اّوال

 .المقابلة مع اإلخوان الدارسين في الفصل ،ثانيا

 التمثيل المسرحي. (7

كان التمثيل المسرحي أحد أنشطة التعليم الترفيهية. وذلك ألنه نوع من 

كن عند كل الطالب استعداد طبيعي أو شوق بالتمثيل األلعاب المفرحة. ولكن لم ي

المسروحي، فلذلك ينبغي للمعلم أن يحتار بعض الطالب للقيام بالتمثيل المسروحي 

 وأما الطالب اآلخرون فعليهم االستماع إليهم والمساعدة عليهم جيدا.

 الخطابة. (8

عن أنواع  وينبغي أن يقوم الطالب بهذا النشاط بعد أن كانت لديهم خبرة كافية

األنشطة األخرى في الكالم مثل الحوار، وتلقين القصص، والمقابلة والمناقشة وغيرها.  

كي يكون تعليم النطق جيدا و خاصة للناطقين بغير اللغة العربية ينبغي المحافظة على 

طالب األمور :)أ( أن يكون للمعلم كفاءة الزمة في هذه المهارة، حتي يصير نموذجا لل

ن ، أن يبدأ التعليم من األصوات المتشابهة بين اللغتي)ب(  ،مون بالدرسحتى ال يهت
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)ج( أن يراعي المؤلف والمعلم طريقة التدرج، كأن يبدأ ، وهما لغة الطالب ولغة الهدف

 ،)د( البداية من المفردات الشائعة ،ة المكونة من كلمتين فثالث فأكثربألفاظ السهل

)و(  ،اية األمرف المد )الحركة الطوال( في بداإلجتناب عن الكلمات تضمن حرو )ه( 

كيفية إخراج  :أن يركز على المهارات الفرعية لمهارة النطق الرئيسية التي من أهمها

 ،تفريق النطق بين الحراكة القصيرة والحركة الطويلة ،األصوات من مخارجها الصيحيحة

 ،األغراضالمتنوعة المتعددة  )ز( كثرة التدريبات، مراعة النبر والتنعيم في الكالم والنطق

 40)ح( تدريب الطالب كيف يبدأ المحادثة وكيف يفهمها بالصورة الطبيعية.

 المشكالت في تعليم مهارة الكالم .5

اللغة العربية هي من اللغة األجنبية وبعض الطالب يخافون في تعليم اللغة العربية 

ار المدة وترتيب المدة سيما في مهارة الكالم. وهذا التعامل يجئ نتيجة من إختيال

لعربي محضور من جزيرة العرب اليوافق بالطالب اإلندونيسي. كما عرفنا أن المراجع ا

الحال يدل أن المراجع الذين لم  وافق بتعليم اللغة العربية في اإلندونيسية. هذاولم ت

 ين األصل.الن كيفية القديم مازال في الناطق ،وافقوا بتعليم اللغة العربية في اإلندونيسيت

                                                             

. ، ص(1985قرى، مكة المكرمة، جامعة أم ال)، تعليم اللعة العربية للناطقين بلغة أخرىمحمود كامل الناقة، 42 
165-166. 
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لغوية كانت غير اللغوية.  ويواجه اإلندونيسي كثيرا من مشكالت في تعليم مهارة الكالم

 ومنها كما يلي:

 األصوات (1

قد مّر تعليم اللغة العربية في األندونيسي طويال بل إهتمام من جهاد الصوت 

م مهارة األول : القصد في تعلي ،لكفاءة مهارة اإلستماع والكالم قليل ومن بعض أسبابه

الكالم فقط لتفهم اللغة الكتابية في المراجع الموجودة. والثاني : التعريف من تعليم 

 اللغة العربية كثيرا مأخوذ من طريقة القواعد والترجمة التي تهتم الى اللغة الكتابية أيضا.

والثالث : بعض حروف العربية الينطاق باللغة اإلندونيسي مثل )ش( و)ص( و)ض( 

 و)ع( و)غ( و)ق( و)ق( و)ث( و)ج( و)ح( و)ذ(.و)ط( و)ظ( 

 المفردات (2

كما عرفنا أن كثيرا من اللغة اإلندونيسي مأخوذ من اللغة العربية. وهذا الحالة 

كثير من اللغة   ،تشتمل قيمة إيجابية لكن هناك قيمة سلبية ومنها: األول : تغيير المعنى

نى مثل "القصيد" في العرب يعطى العربية التي تدخل إلى اللغة اإلندونيسي تتغير المع

األغنية العربية. الثاني : المعنى مجموعة من الشاعر. وفى األندونيسي هو مجموعة من 

 اللفظ يتغير بل معنى مبني والثالث : اللفظ مبني بل المعني يتغير.

 الثقافة واإلجتماعية (3
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ي الذي في تعليم مهارة الكالم الفعالي بإحتمال الطالب إلى المجتمع األصل أ

يتكلم باللغة العربية. وبالتعامل المباشر ُيجبر الطالب في مواصالت اللغة اليومية. وإذا 

اليسعى الطالب إستخدام اللغة العربية لن يستطيع اللغة العربية السيما في ناحية مهارة 

 الكالم. ولذلك البد أن ُيصنع البيئة اللغوية لممارسة الطالب فى تكلم العربية اليومية

 طبعا بالمدرس الذي يستطيع اللغة العربية وبعضهم من الناطق األصل.ف

 اللغة يمحرك .ج

 اللغة يالتعريف من محرك .1

حرك كثيرة. في قاموس البشري هو مسبب وكانت أنواع التعريفات من الفظ م

الحركة والباعث والمحرض والمنهج. وتعريفه في القاموس الكبير اإلندونيسية هو 

( نظام الرمز الصوت يمتلك 1هى )يئ وينهضه. واللغة هي شخص أو ألة يحرك الش

المعنى )نتيجة من االت الكالم( بصفة المتعارف يستعمله القوم لمواصالت ومولد 

( 3( الكالم والكلمات يستعمله الوطن )القبيلة والبالد والواليات( )2الفكر والشعور )

غة هنا هو بعض الطالب  والمراد بمحرك الل الكالم الخير ولالئق والسلوك الخير.

إن تعليم اللغة العربية  باللغة العربية لمحادثة اليومية. تكلملكالباعث والمحرض المهيج ل

 بعضهم بعضا إستخدام اللغة العربية. سوف يكون التحقيق إذا يتفاعل الطالب
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 اللغة يالوظائف من محرك .2

ث األخر اللغة هو بعض الطالب يباع يكما عرفنا أن محرك  ،يعمل بشخص أخر (أ

اللغة هم يستطيعون أن يعملوا  يبالتكلم اللغة العربية. اذن البد على كل أعضاء محرك

 بعضهم بعضا لقابل المسؤوليتهم.

 41.قابل المسؤولية في أعمالهم لتقويم ولصناعة بيئة وممارسة اللغوية (ب

اللغة قائد محادثة اللغة العربية. وبهذا البد يصف صفة الشجاعة  يأن يكون محرك (ج

أن الله يقول "الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاجشوهم فزادهم إيمانا وقالوا  دليلب

إن الله يقول أم لهم نصيب من الملك  ،حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الصدق والعدل

 فاذا اليؤتون الناس نقيرا.

 اللغة كالمعلم وهو الشخص يعطى العلم والعارف إألى الطالب. يمحرك (د

 42ة كصديق النه يعامل ويشارك الطالب في التكلم اليومي.اللغ يمحرك (ه

 اللغة يمحركالعوامل يأثر بها نجاح  .3

 المراقبة والتقوية التامة .أ

                                                             
21 Raynaldi Argadipa, Makalah Tugas Dan Peran Seorang Pemimpin,( Universitas Mercu 

Buana), hlm,6. 
42 Fransiska Fitri Kurnia -, Jurnal Albayan- Pengaruh Factor Personal, Factor 

Organisasional, hlm 11 
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اللغة هى إحدى عنصر من العناصر  يالمراقبة والتقوية التامة من المعلم ومحرك

اللغة  يو محركعطي المعلم أية مهارة الطالب. والدافع الذي يلترق لماذا البيئة اللغوية تنجح

في صناعة البيئة اللغوية يستجاب الطالب بالجيد والمرتب إستخدام اللغة العربية في 

 اللغة عن المراقبة في إستخدام اللغة العربية. يالمحادثة اليومية واليتخلي المعلم أو محرك

اللغة. لما  يويتحدث الطالب اللغة العربية كل يوم تحت مراقبة المعلم أو محرك  

واألخطاء من المفردات والقواعد وغير ذلك فينبه المعلم أو  الطالب الصعوبات يجد

اللغة ثم يعارف إليهم الصحيح. وهذه الكيفية مأخوذ من النظريات السلوكية.  يمحرك

  وعملية تعليم اللغة العربية في هذا المجال معروف بالدافع واإلستجابة ثم التقوية.

اللغة في صناعة البيئة والممارسة اللغوية ينال  يحركوالدافع الذي يعطيه المعلم وم 

وهي الصفة في إجراء نظام في إستخدام اللغة العربية لمحادثة  اإلستجابة من الطالب

اللغة برنامج اللغوية لتدريب دقيق مثل المحاضرة  ياليومية. ثم يعطي المعلم أو محرك

 يالتامة دائما يعطى المعلم أو محركالمراقبة والتقوية  واإلنشاء وتقديم القصة وغير ذلك.

 اللغة إلى الطالب مثل سماعة محادثة الطالب بعضهم بعضا.

 موارد اإلنسانية الدافعية .ب
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موارد اإلنسانية الدافعية مثل المعلم من في صناعة البيئة اللغوية تحتاج إلى 

فعية تحتاج إلى  الناطق األصلى لدافع وجود البيئة الممارسة اللغوية. وموارد اإلنسانية الدا

اللغة ليس هناك كفاءة في اللغة العربية الفاعلية فال  يكثافة وإرتبط قوي. أما المعلم ومحرك

يمكن أن يصنع البيئة والممارسة الجيدة. صناعة البيئة والممارسة اللغوية ليس هناك أمور 

 هي إرادة المؤسيس لصناعة البيئة العربية.سهلة. والخطوة األولى 

 الحياء وغير الخوف في األخطاء الطالب غير .ج

الحياء والخوف في األخطاء يشعرها الطالب كثيرا الذي يتعلم اللغة العربية 

جديدا. والخوف في األخطاء هي مشكلة لماذا تعلم اللغة العربية هناك صعب. النه 

الصعوبات في اإلستطالع في تعلم اللغة العربية وهذا يسبب الكسل في سوف يجعل 

اللغة.إذن المراقبة والتقوية التامة  يالعربية. وهذا اليري كثيرا المعلم أومحرك تعلم اللغة

تجعل الطالب غير الحياء وغير الخوف في األخطاء في تعليم اللغة العربية. لصناعة 

صفة التفاعل تُبداء من المواصالت الخفيفة باللغة العربية مع صاحبه. ويمارس الطالب 

صفة الحياء والخوف في األخطاء في  العربية يستطيع أن يزيلإلبتداء المحادثة باللغة 

 تعليم اللعة العربية.

 تطبيق واجب اللغة ومحكمة اللغة .د
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. واجب المعاصرتطبيق واجب اللغة ومحكمة اللغة هو الخصائص من المعاهد 

. ومحكمة اللغة في المعاهد بالمحادثة العربية اليومية هو نظام في المعاهد العصرية

ة هي مكان لقضاء الحكم على مخلف اللغة الذي فعله الطالب. تعمل محكمة العصري

بإقامة محكمة اللغة  اللغة إذا اليتحدث الطالب باللغة الرسمية في األسبوع المعين.

يشعر كل الطالب خوفا أن يتحدث باللغة غير الرسمية حتى محكمة اللغة يستطيع 

 43.برنامج المقدس الن محكمة اللغة هي ال لترقية مهارة الطالب

 في تطبيق محركي اللغة المزايا .4

هذا المفهوم من محركي اللغة هو موافق لتدريب من يريد على التعلم اللغة  (أ

اإلبتدائية ألن الطالب اإلبتدئية في تعليم اللغة العربية بحاجة إلى التدريبات 

 .والممارسة أي أنهم بحاجة إلى من يستطيع اللغة العربية لتعلم العربية

 .لممارسة األستاذ ليمتلك الصفة الهالمة في أحوال تعليم الطالب (ب

 يستطيع أن يُنظر. يسهل التعليم إلى الدوافع المعينة والنتائج من التعليم (ج

 اللغة محركيفي تطبيق  النقائص .5

في عملية التعليم ليس لدي الطالب الفرح ويستمل المالل ألن كثير من التكرار  (أ

 تعليم.وإجبار اإلستاذ األولى في 

                                                             
42 Arabiyat: Jurnal Pendidikan Dan Kebahasa Araban, 3,(6), 6111, hlm 171-173 
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 تتراكز عملية التعليم إلى األستاذ حتى اليتطور فكر الطالب. (ب

 44.إعطاء العقوبة يصير اإلختارات الفعالية لترتيب الطالب (ج

 

 

                                                             
44 Hhtps://afidburhanuddin.wordpress.com diakses pada 6771976119/ 63:14 

 


