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 تمهيدالكلمة 
 بسم هللا الرمحن الرحمي

احلمد هلل الذي كرم العلم والعلماء يف حمكم التنزيل فقال: ﴿يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين 
 ني الذيالعلوم، وقضى أن ﴿ال يستو أوتوا العلم درجات﴾. والثناء على الذي جعلنا سراجا يف آفاق 

يعلمون والذين ال يعلمون﴾. والصالة والسالم على أفصح من نطق ابلضاد، قارئ القرآن بال ورق، 
مستعيذا ابلذي خلق، من شر غاسق إذا وقب، وعلى آله و أصحابه أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل يوم 

 يقوم األشهاد.
بينها حينا بعد حني، والباحث يذكر أن األمل كان إلنسان يف عمره حمطات كثرية يتنقل لف

حمدودا واألحالم تراوده واملستقبل الزاهر يراوده من أجل أن يرتوي من ينابيع العلم ويتزود ابملعرفة والثقافة 
أصبح واقعا ملموسا وصرحا حلما،  ةياملاجستري  ةرحللينعم مبستقبل أكثر ازدهارا ورقيا. فبعد أن كانت امل

با انبضا ابلعطاء. فلله احلمد الذي بعونه وتوفيقه استطاع الباحث كتابة هذه الرسالة اليت ال شاخما وقل
 ختلو من عيوب وسبحان هللا الذي بيده الكمال وحده.

يف هذه الرحلة تعلم الباحث دروسا داخل القاعات وخارجها، تعلم أنه كما ليس للطموح 
نجاح أهم أحياان من الوصول إليه، وأن الفشل احلقيقي حدود فليس للتحدايت هناية، تعلم أن السعي لل

هو االستسالم، وأن التفوق ليس مهارة وإمنا هو سلوك. تعلم الباحث أن البشر ال يستطيع توجيه الرايح 
فصدق  ولكن يف مقدوره ضبط األشرعة، وأنه ال يرى العقبات إال حينما يصرف عينه عن اهلدف.

 ك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة ".الرسول الكرمي إذ قال: " من سل
 :ص ابلذكرخي وإىل كل من يساند الباحث ويساعده يف إمتام هذه الرسالة،  

ة يشهور وهنا على وهن وربته ترب ةوالدة الباحث "زبيدة" اليت محلت الباحث يف بطنها تسع .1
وماهلا. وإىل والد الباحث "أ.ت. أمحد" ا هدعمته بنفس ،مدرسة إسالمية حسنة وكانت له أوىل

الذي رىب الباحث أحسن تربية وكان قدوة ألبنائه. فجزيل الشكر وأفضل التقدير خيلصه 
األيدي اليت طاملا ربطت على أكتاف الباحث حناان وتشجيعا، داعيا رب  الباحث لصاحَبي 

 لى.العرش الكرمي هلما الربكة يف العمر وأن جيمعهما يف الفردوس األع
ساندة واملساعدة فسامهت زوجة الباحث "صفاء" اليت صفت مودهتا له وصفت له صفوف امل .2

احلبيب "رشاد ، وإىل شقيق روح الباحث صغريه اهنار و  كتابة هذه الرسالة ليال  علىالباحث 
 مراكب طموح الباحث يف حبر العلم الواسع.دفع ت ارايحكاان سامي أمحد"،



 ه

 

ر احلاج مسافر فباابري املاجستري، الذي قد أحسن تدبري اجلامعة رئيس اجلامعة األستاذ الدكتو  .3
 وبذل فيه جهده حىت استطاع الباحث الدراسة فيها أبقل عائق.

مدير الدراسات العليا األستاذ الدكتور احلاج علي فرمان املاجستري، الذي قد قام خبدمة اجلامعة  .4
 إدارية وأكادمية على أحسن وجه.

، األستاذة الدكتورة عمرة قاسم املاجسترية واألستاذ الدكتور منري مشريف الباحث الكرميني .5
 ذان قد أحسنا إشراف الباحث وتوجيهه إىل أن تتم كتابة هذه الرسالة.لاملاجستري ، ال

الزائرين يف البحث عن الكتب رئيس مكتبة اجلامعة وموظفيها الذين قاموا مبساعدة الطالب و  .6
 حيتاجون إليها على أحسن وجه. يتال

 سل.تشرتى ابملال وخربة ال تنال ابلك الكرام الذين ورثوان علوما ال األساتذة واملدرسني .7
يه الذين قاموا مبساعدة الباحث وتيسريه خالل كتابة بمدير معهد الرب ومجيع األساتذة ومنسو  .8

 هذه الرسالة.
 لى إمتام هذه الرسالة.عنوه زاء الذين شجعوا الباحث وعاو اإلخوة الزمالء األع .9

عتذار على الجزيل الشكر والتقدير مغلف ابقدم هلم إىل من ذكرهم الباحث ومن مل يذكرهم و   
 ما بدر من الباحث.

وختاما، إن هذه الرسالة اليت أمت الباحث كتابتها مل تكن لوال دعوة الوالدين وإشراف األساتذة 
لكل من أحاط الباحث ابملعاونة والتشجيع، سائال املوىل الكرام ومساندة األهل واألصدقاء، فشكرا 

القدير أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي، وأن ينفع هبا املؤمنني وكل من يسري على هنج العلم، وأن يهدي 
املسلمني إىل سبيل الرشاد، وأن جيعلها يف ميزان حسنات الباحث ومجيع من سانده يوم ال ينفع مال وال 

 بنون.
 

 لباحثا       
 
 

 أمحد منور أمحد       
 80100211042 :قيدرقم ال              
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 جتريد البحث
 : أمحد منوِّر  االسم

 80100211042:  رقم التسجيل
 : أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بني يديك" يف تعليم اللغة العربية   املوضوع

 مكاسر حممدية مبعهد الرب جامعة     
 
تعليم اللغة العربية ح أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بني يديك" يف توض الرسالة هذه  

العربية “أساليب تعليم كتاب سلسلة ( وصف 1هتدف إىل:  وهيمكاسر،  حممدية مبعهد الرب جامعة
 بني التوافق مدى ( وصف2جامعة حممدية مكاسر، تعليم اللغة العربية مبعهد الرب  يف ”بني يديك
يواجهها املدرس  املشكالت اليت( كشف 3 للطلبة، تعليمه عند وتطبيقها الكتاب يف العامة اإلرشادات
مبعهد الرب جامعة حممدية  ”العربية بني يديك“كتاب سلسلة   ابستخدام يف تعليم اللغة العربيةوالطالب 

 وحماولة التغلب عليها.   مكاسر
التحليلي املعياري، مستخدما عدة  الوصفي املنهج ُمتبِّعا   البحث هذا إجراء الباحث وأمت  

مداخل، كاملدخل اللغوي، واالتصايل، والرتبوي، واالجتماعي. فالبحث ميداين، ويكون مجع بياانته 
ق. أما عملية حتليل البياانت تتم بثالث خطوات متتالية: التأييد ابلواثئملالحظة، واملقابلة الشخصية، و اب

  أخذ نتائجها. فرز البياانت، وعرضها، و 
ه ضمناليت ت املدرسني ساروا على هنج معظم اإلرشادات العامة أن نتائج هذا البحث منظهر و   

يكون التدريس بعرض احلوار واملفردات ابلتمثيل والتكرار، مث اإلتيان ابلرتاكيب النحوية، وتليها ف ،الكتاب
على الرغم أن بعض األساليب  ءة والكتابة.القرايف الكالم، و يف التدريبات يف األصوات وفهم املسموع، و 

املوجهة للمعلم قد أمهله بعض املدرسني وتركوه،  مراعني احلالة اليت وجدوها داخل قاعاهتم، أو مقتصرين 
لألوقات، أو لسهولة بعض التدريبات يستغين عنه الطالب، أو ألن بعض املدرسني مل يستوعبوا 

 اإلرشادات بكاملها. 
 فاملشكالت. وخارجية واجهها الطالب أثناء تعلمهم هبذا الكتاب داخلية وهناك مشكالت   

 فيكون. أو بغريها ة،يسالدرا ابملادة تتعلق اليتهي ف اخلارجية الطالب، وأما يبديها اليت هي الداخلية
كسكن   املناسبة ملمارسة اللغة البيئة وتوفري العلمية، خلفيتهم اختالفات منها مراعاة بطرق عدة، حلها

 اإلضايف، الواجب وإعطاء القاعة، خارج املذاكرة املعهد، وكثرة حرم يف ابلعربية احلديث وإلزام الطالب
  .ابلعربية واحملاضرات احلديث إىل االستماع وكثرة

وأما اآلاثر املرتتبة على البحث هي ظهور أساليب حديثة فاعلة كنموذج مثايل يف تعليم اللغة   
كتاب سلسلة "العربية بني يديك". ومنها العربية لغري الناطقني هبا، وذلك ابلرجوع إىل أساليب تعليم  



 ي

 

و إىل املعاهد إىل هذا الكتاب أ هاوأحدث جلوء الطالب الذين أرادوا تعلم هذه اللغة أبفضل طريقة
قادمة يف . فريجى أن يكون هذا البحث دافعا إىل حبوث واجلامعات اليت تعلم اللغة العربية به كمعهد الرب
 تطوير طرق تعليم اللغة العربية احلديثة الفاعلة.
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 الباب األول
 التمهيد

 خلفية البحث .أ
 تتيح أهنا ذلك والعربية، اإلسالمية الثقافة إىل املفتاح أهنا يف العربية أمهية تتجلى  

 قرون، عّدة الدنيا عرش على تربّعت ألّمة وفكري حضاري كم  على اإلطالع ملتعلمها
 من أهنا يف العربية أمهية وتنبع. العلوم وشىت الفنون خمتلف يف ضخما حضاريا  إرثا  وخّلفت

 بني الوحدة مقّومات أهم من اللغة أن ذلك املسلمني، بني والصالت الروابط أقوى
 . اجملتمعات

 على فيها للراغبني ونشرها لغتها تعليم على احلرص على القدم منذ األمة دأبت وقد  
 بل وحدهم، ابلعرب خاصة لغة تعد مل فالعربية زالت، وما وألواهنم أجناسهم اختالف
 وثقافتهم بدينهم الرتباطها اليوم العامل يف املسلمني ماليني يطلبها عاملية لغة أضحت

 من اللغة أهل مع للتواصل املسلمني غري من اللغة تعلم يف رغبة نشهد أننا كما  اإلسالمية،
 . جانب آخر من اإلسالمي و العريب الرتاث مع للتواصل و جانب

اإلنسان مهيأ فطريّا لتعلُّم اللغة، كما أّن هللا سبحانه وتعاىل أكرم اإلنسان بقدرات ف  
فيمكن لإلنسان أن يتعلم لغة أجنبية ختالف لغته األم وميارسها  1ال مثيل هلا عند احليواانت،

فيتكلم هبا وجييدها، خبالف احليواانت اليت ال ميكن جلنس معني أن يتعلم لغة جنس آخر 
 من احليواانت.

منذ وقت طويل عملت دول كثرية على تعليم لغتها لغري الناطقني بغريها، ومن مث   
نشر ثقافتها وحضارهتا وأتكيد وجودها أمما حية تصنع احلياة وتقود ثقافة العامل وحضارته. 
ولقد أخذت األمم يف وقتنا احلاضر تتنافس يف تعليم لغاهتا ونشر ثقافتها ابعتبار أن اللغة 

                                                           
)بدون الطبعة؛ الرابط: منشورات  –مناهجه وأسالبه  –تعليم العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة،   1

 .24م(، ص.  1989هـ/ 1410املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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، ووجه معرب عن ثقافتها وحضارهتا ومكانتها يف العامل، مسلمة أبن اللغة من امتداد لكياهنا
     2أهم املعايري اليت تقاس هبا فاعلية األمم يف مضمار التقدم واحلضارة والتأثري والتأثر.

 التطبيقي العلم حقول أهم، و خصباا  جماالا  يعد هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم إن      
 احلياة هبا يتطلب ملا استيعاهبا إىل املاسة الناس حلاجة وذلك احلديث، العصر أواخر يف

 حتظى أن حيب اليت املعرفة فروع أهم من العربية واللغة. املتطّورة املعاصرة املتقدمة البشرية
 الكرمي القرآن وعاء وألهنا العامل، يف هبا نطقاا  أكثر لغة ثنية ألهنا نظراا  االهتمام، من مبزيد

 فهم يتوقف فهمها وعلى اإلسالمية، احلضارة حيفظ الذي األمان وصمام املطهرة، والسنة
 كيد  ومن واألهواء، البدع أهل من املتالعبني وتالعب والتبديل التحريف من وحفظه الدين

 عرهبم املسلمون، بذهلا اليت واملتفانية املضنية اجلهود تلك يفسر ما وذلك املرتبصني، املغرضني
  .وتدريسها اللغة هذه دراسة يف التاريخ عرب وعجمهم،

 عليه، حتسد ال تربوي وضعا تعيش احلاضر إىل املاضي من وتعليمها العربية أن غري  
 واملنهجية العلمية املواصفات فيه تتوافر جيد منهج غياب يف يتمثل مشكالهتا أكرب ولعل

 زمنية مساحة يف بغريها، للناطقني العربية وتعلم لتعليم مدرسي كتاب  إىل يرتجم الالزمة،
 .العريب الوطن من بعيدة أجنبية بيئة ويف حمدودة،

وهكذا ما وجدانه يف جمال تعليم اللغة العربية وتعليمها يف بلدان إندونيسيا، حيث   
قبوال  العربية وقد وجدتقد امتد من زمن بعيد. دخول اللغة العربية إىل هذا البلد 

د ونرى آثر هذا القبول وآثر تلك االستجابة إىل اآلن. هذه اآلثر تتمثل نشهواستجابة، 
يف كثرة املعاهد واملدارس اليت تدرس اللغة العربية، وإقبال الطالب على هذه املعاهد، وحرص 

فنتيجة هذا االمتداد  3اآلابء واألمهات الكبري على تعليم أبناءهم وبناهتم يف تلك املعاهد.
 ون واقع اللغة أفضل بكثري مما عليه اآلن، والواقع ليس كما يتوقع.والتوّسع أن يك

                                                           
)بدون الطبعة؛ ، ، الناطقني بغريها طرائق تدريس اللغة العربية لغريحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  2

   . 9م(،  ص. 2003الرابط: مطبعة املعارف اجلديدة، 
 . 13، )بدون الطبعة والسنة(، ص. سلسلة املهارات اللغوية -أيها الطالبالضو عوض الكرمي علي،   3
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 4:ثالثة أقسامإىل  يف جمال تعليمها للغة العربية فاملعاهد يف إندونيسيا ميكن تقسيمها  
لكتب كوسيلة إىل فهم ا  هد التقليدية هي اليت تدرس اللغة. فاملعا، ومزدوجةعصريةو  ،تقليدية

هد غاية، فال تظهر يف هذه املعاهد جودة البيئة العربية. وأما املعاالدينية، فاللغة وسيلة ال 
وأما  كمعهد الرب جبامعة حممدية مكاسر.كوسيلة وغاية    تدرس فيها اللغة فهي اليت العصرية

           مع بني التقليدية واملعاصرة.جتاملعاهد املزدوجة فهي اليت 
احلديث  ن، معظمهم يعجزون عيف قدراهتم اللغوية طالب خمتلفونعهد الرب التحق مب  

، رغم أن املنهج الدراسي للمعهد مبستويته األربعة يطالب قدرات الطالب ابللغة العربية
كتاب   اختارو  فوضع املعهد فصال متهيدي للمبتدئني يف اللغة، لعربية لساان وكتابة،اباللغوية 

العتبار هذا الكتاب كتااب  يديك" ككتاب مدرسي يف هذا املستوى،سلسلة "العربية بني 
حديثا معاصرا يف جمال تعليم اللغة العربية، إذ يهدف إىل متكني الدارس من الكفاءات 
العديدة يف آن واحد، وهذه الكفاءات: الكفاءة اللغوية، والكفاءة االتصالية، والكفاءة 

أن يكملوا دراسة هذا الكتاب داخل القاعة  يف هذا املستوى همفاملرجو من الثقافية.
 لعربية حسب مستواهم اللغوي. اب على احلديث اليسري قدرونالدراسية، في

ال يزالون الذين أكملوا دراستهم يف املستوى التمهيدي إال أن بعض الطالب    
من العربية  م يعرفوالف مل يصلوا إىل املهارة اللغوية املرجوة، جزين عن احلديث ابلعربية، أواع

فقد واجه املدرسون للمستوى األول بعض العوائق اللغوية لدى بعض الطالب  إال قليال.
الضعاف الذين أكملوا دراستهم يف املستوى التمهيدي، كعدم استيعاب بعض الكلمات 
اليسرية، أو قلة املمارسة ابلعربية، أو الضعف يف تراكيب اجلمل اليسرية، رغم أن معظم 

 عبوها وأجادوها.     الطالب استو 

تبعــا لســن  آخــر لــبلــب وطااختتلــف بــني طالعربيــة كلغــة أجنبيــة صــعوبة تعلــم اللغــة ف
الــدارس والبيئــة الــيت يعــيش فيهــا أثنــاء تعلمــه للغــة، وختتلــف أيضــا صــعوبة تعلــم اللغــة األجنبيــة 

                                                           
4Statistik Pendidikan Islam Tahun 2012/2013, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, h.2. 
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أو الكتابــــة للغــــة الــــدارس  حســــب طبيعتهــــا مــــن حيــــث مشــــاهبتها أو اختالفهــــا يف الصــــوت
، ومـن مث يسـهل علـى العــريب مـثال تعلـم اللغـة الفارســية أو األرديـة ، ويشـق عليـه تعلــم األصـلية

 اللغات األوربية أو اللغة الصينية. 
، طبع ال يتقنها يف املرحلة األوىلوالدارس عندما يبدأ بتعلم لغة أجنبية فإنه ابل 

ة ال بية نلحظ عجباا ألنه يتكلم لغة غر رس يف هذه املرحلوابلتايل فإننا إذا الحظنا لغة الدا
، وهكذا هي اللغة اهلدف اليت تعلمها وال هي اللغة األصلية له، ويطلق عليها اللغة االنتقالية

هي احلالة اليت جيدها الباحث خالل مالحظته لطالب معهد الرب، وقيامه بتدريس اللغة 
: أهنا جتمع خصائص لغة الدارس األم وبعض  . وهلذه اللغة صفات أمههاالعربية سنوات

 الدارس ألن ؟ذا جتمع بعض خصائص اللغة األصليةخصائص اللغة املنشودة، ولكن ملا
وعملية التأثر  .، هذا يف املرحلة األوىلأو العكس أن ينقل إىل لغته من اللغة اهلدفحياول 

من بلغته األم و  الطالب ابللغة األم تتأثر يف مجيع اجلوانب اللغوية من أصوات ينطقها
تراكيب حياول استخدامها برتاكيبه املعروفة يف لغته ، كأن جيمع بعض الكلمات على أوزان 

 لغته أو غري ذلك فهو حياول أن يعمم قاعدة لنفسه.
ما ذكره كما يتعلق ابملادة  منها ولعل أسباب عديدة،  الضعف والنقصان هذافل  

يف املشكالت اليت قد يواجهها املدرسون والطالب يف تعليم اللغة  سمانالحممود علي 
ية ال تتناسب مع املادة )الكتاب املدرسي(، أو قد تكون املادة : األهداف التعليمالعربية

الوقت املتاح للتدريس يف اللغة العربية ال ألن املدروسة ال تتناسب مع طريقة التدريس، أو 
أو لقلة الوسائل التعليمية، إال أن هذه الوسائل ال تؤثر كثريا يف يكفي إلجناز الكتاب املقرر، 

  5هذا اجلانب.
 ومجيع املشكالت يف تعلم اللغة العربية على الوجه العام، شكالتفحاّل هلذه امل 

ينبغي على كل من قام هبذه الوظيفة أن يضع أهدافا تعليمية فاعلة، وخيتار الكتب املقررة 
دريس املالئمة خبصائص املادة، مع مراعاة الوسائل التعليمية املعينة. املناسبة مع طريقة الت

                                                           
 . 46ص. ، (1984)بدون الطبعة؛ القاهرة: دار املعارف،  التوجيه يف تدريس اللغة العربية، حممود علي السمان،  5
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والسهم األكرب من ذلك أن يتزود املعلم بكفاءات لغوية وتدريسية رائعة شاملة ليكون حبرا 
 يتبّحر فيه طالبه ابلعلم. 

كتااب مدرسيا للمستوى التمهيدي يف   ”العربية بني يديك“ سلسلة كتابفكون     
 يف تعليم اللغة العربية به، مشكالتوما يرتتب عليه من ، معهد الرب جبامعة حممدية مكاسر

جيذب اهتمام الباحث لبحثه يف هذه هو ما  ،عليها بالتغلالطالب واملدرسني وحماولة 
 الرسالة.

  مشكالت البحث  .ب

من بني الواقع واملرجو يف أمهية تعليم اللغة العربية  الباحثبناء على ما سبق ذكره   
 ، لعل املشكالت اليت حتتاج إىل عالجها وحّلها تنحصر فيما يلي: وكتبها املناسبة

يف تعليم اللغة العربية  ”العربية بني يديك“ سلسلة كتاب  تعليم كيف تتم أساليب .1
    مبعهد الرب جامعة حممدية مكاسر؟

ه للطلبة عليميف الكتاب وتطبيقها عند ت العامةاإلرشادات بني  ما مدى التوافق .2
 مبعهد الرب جامعة حممدية مكاسر؟

 سلسلة كتاب  هماستخدام أثناء والطالب اليت يواجهها املدرس تكالشما امل .3
مبعهد الرب جامعة وحماولة التغلب عليها يف تعليم اللغة العربية  ”العربية بني يديك“

    ؟مكاسر حممدية

 حمورهالبحث و  حتديد .ج

 البحث حتديد .1
يف تعليم  ”العربية بني يديك“كتاب   تعليميرتكز هذا البحث يف كشف أساليب   

  مكاسر.  مبعهد الرب جامعة حممديةاللغة العربية 

 حمور التحديد .2
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مبّينا بعض  فقبل اخلطوة إىل ما حيتويه البحث، يسر الباحث أن يصف تركيز البحث  
املوضوع أوضح وضوح  وليكون ،الفهم اخلاطئ يف الوقوع من جتنبا، املصطلحات املستعملة

  واملصطالحات هي: .عند القراءة الغموض فيزيل الشمس عند الظهرية
من  أثناء عملية التعليمتم ت اليت األعمال أو اإلجراءات التطبيقيةجمموعة : تعليم أساليب (أ

    .أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

هو سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني : ”بني يديكالعربية “ سلسلة كتاب (ب
 و أ. هبا، اليت قام بتأليفها د. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و أ. خمتار الطاهر حسني

هذه السلسلة تتكون من أربعة أجزاء للمعلم والطالب، . حممد عبد اخلالق حممد فضل
  ول من كتاب املعلم. والكتاب الذي حبث فيه الباحث هو اجلزء األ

  داخل الفصل وخارخه للغة العربية فاملراد به عملية التعلم والتعليمتعليم اللغة العربية :  (ج
، وهي تكون من جهتني؛ التعليم من قبل املدرس والتعلم من قبل كاملعمل اللغوي وغريه

  الطالب. 
 اإلرشادات العامةالتوافق بني  عملية البحث أيضا حول أجريتللمزيد من العلم، و  

كما قام ،  الطالب يف هذا املعهد دريس أمامالت الكتاب وتطبيقها عند ضمن املدونة املطلوبة
عملية تعليم أثناء  والطالب اليت واجهها املدرس شكالتالباحث ابلبحث حول العوائق وامل

 يها.ذا الكتاب وحماولة التغلب علاللغة العربية هب

  الدراسات السابقة .د

بعد أن تتبع الباحث أنواعا من الكتب واملؤلفات والبحوث العلمية اليت قام هبا   
الباحثون السابقون، عربية كانت أم غريها من اللغات، يبدو أنه مل يكتب أي حبث وال  
كتاب على املوضوع الذي سيقوم الباحث بدراسته وحتليله من قبل، إال أن هناك حبوث 

 لبحث، وهي:  علمية هلا عالقة مبوضوع هذا ا
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طرق تدريس كتاب العربية للناشئني لغري الناطقني هبا وأتثريها يف تعليم اللغة العربية  .1
يف مدرسة الوحدة اإلسالمية اإلعدادية مبكاسار. رسالة ماجستريية كتبها روين 

تدريس اللغة  تخصصاملاجستري ب مرحلةالعليا يف  اتلدراساقسم طالب حممودين، 
. فهذه الرسالة  2011عام  مكاسر اإلسالمية احلكومية ء الدينعالامعة جبالعربية 

كتاب العربية للناشئني لغري الناطقني هبا، وكون الكتاب املختلف تبحث يف تدريس  
يف جمال  ”العربية بني يديك“كتاب داٍع إىل حبث   ”العربية بني يديك“كتاب عن  

 تعليم اللغة لغري الناطقني هبا. 

غري يف تدريس اللغة العربية ل الشفهيةالطريقة السمعية ابملوضوع:  رسالة ماجستريية .2
املاجستري  مرحلةالعليا يف  اتلدراساقسم طالب ، كتبها سودر قاضي الناطقني هبا
عام  مكاسر اإلسالمية احلكومية عالء الدينامعة جبتدريس اللغة العربية  تخصصب

يف تدريس اللغة  الشفهيةسمعية الطريقة ال. فالرسالة دراسة نظرية حتليلة عن 2013
يسلك مسلك هذه  ”العربية بني يديك“كتاب ، وكان  الناطقني هبغري االعربية ل

 .  تطبيقيا تدريسه الطريقة يف

 Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab Pada“ابملوضوع:  رسالة ماجستريية .3

Pondok Pesantren Modern Al-Junaidiy Biru Kab. Bone.”  ،بها ماري ألفة كت
عرب حبثها أن من الطرق املستخدمة يف تدريس اللغة شريف، إذ كشفت الباحثة 

، الشفهيةالعربية يف ذلك املعهد هي طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة السمعية 
سرتاتيجيات وطريقة القراءة، كما يتبعها من إلقاء سؤال وجواب، غريها من اال

  وحثهم لتعلم اللغة العربية.وألعاب جلذب اهتمام الطالب 

: إعداد املواد التعليمية ىف تعليم 2013كتبها مشس الدين سنة   ماجسترييةرسالة  .4
اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة لطلبة معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية فاري فاري. 
وأما نتائج حبثه فيخلصها كما أيتى: إن إعداد املواد التعليمية ىف تعليم اللغة العربية 

لكتاب التعليمي حتت العنوان "تعليم القراءة لرتقية مهارة القراءة حصل على ا
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اجلذابة" الذى حيتوى على الدروس املناسبة ابحتياجات الطلبة ىف البيئة احمليطة هبم 
القراءة العربية ويعتمد على  ادها مبوقف الطلبة واحتياجاهتم يفويهتم الباحث إبعد
فعال ام جيد و لك إن الكتاب املعد على وجه عالقراءة. ومع ذأسس تعليم مهارة 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابري ابري بسوالويسى لرتقية مهارة القراءة لطلبة 
اجلنوبية. وإن استخدام الكتاب وتطبيقه ىف العملية التعليمية يناسب خبصائص 
اجلامعة والطلبة، فاحملاضر حر ىف تقرير استخدام هذا الكتاب. إن تعليم مهارة 

 ضرين على قراءة صحيحة سليمة.املعد يتطلب قدرة احملالقراءة ابستخدام الكتاب ا

ألفه الدكتور حممود كامل  "طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا"،كتاب  .5
فالكتاب بني أنواعا عديدة من طرق تدريس الناقة والدكتور رشدي أمحد طعيمة. 

كما أفاد تعليم املهارات   اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مع اإلتيان أبساليب تطبيقها،
 اللغوية األربع وبعض املواد اللغوية األخرى. 

فمن الرساالت املذكورة، يتبني للباحث أنه مل جيد حبثا أو دراسة تبحث يف املوضوع   
الذي حبث فيه الباحث مفصال، وهو أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بني يديك" يف 

اعتمادا على مراعاة الباحث، أن فتعليم اللغة العربية مبعهد الرب جامعة حممدية مكاسر. 
اليت يسلك على هنجها كتاب  الشفهيةتبحث إال يف الطريقة السمعية  الدراسات املذكورة ال

الكتاب املشابه له  يف إعداد املواد التعليمية عموما، أو يف أو سلسلة "العربية بني يديك"،
منها  وقد يكون اختالفه بسلسلة "العربية بني يديك" يف وجوه )كتاب العربية للناشئني(،

لة "العربية بني يديك" قد أعطى حظا لكل مهارة لغوية اختالف تنظيم مواده، وأن سلس
على حد سواء خبالف كتاب "العربية للناشئني"،وغريها. أما موافقتهما فإن كلي الكتابني 

 . الشفهيةيسريان على هنج نظرية الوحدة والطريقة السمعية 
بناء على هذه كلها، تسر الباحث دراسته ألساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بني   

يديك" يف تعليم اللغة العربية مبعهد الرب جامعة حممدية، وكانت الدراسات املذكورة مراجع 
  للباحث يف إجراء هذه الدراسة.    
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   هوفوائد البحث أهداف .ه

 أهداف البحث  .1

 هداف اليت يهدف إليها هذا البحث هي: فاأل
 مبعهد الرب جامعة حممدية "العربية بني يديك" سلسلة كتاب  تعليم أساليب وصف (أ

 . مكاسر

وتطبيقها  ""العربية بني يديك سلسلة بني النظرية يف كتاب واالختالف التوافق وصف  (ب
 يف تعليم اللغة العربية. 

 سلسلة يف استخدام كتاب وناملدرسالطالب و اليت يواجهها  شكالتامل كشف (ج
وحماولة التغلب عليها يف تعليم اللغة العربية مبعهد الرب جامعة  ”العربية بني يديك“

 حممدية مكاسر

 فوائد البحث  .2

 تطبيقية:البحث ميكن تقسيمها إىل نظرية و  رجى استفادهتا من هذاأما الفوائد اليت ت
 الفوائد النظرية. (أ

واالقرتاحات العلمية وزيدة املعلومات لطالب اللغة العربية ومدرسيها تقدمي اإلسهامات 
    تعليم اللغة العربية. أساليب يف جمال

 الفوائد التطبيقية (ب

  اآليت للباحث (1

ودراسة الكتاب من جانب خمالف له،  هذا البحث تطوير آت ابحثأي  منيرجى 
لرتقية القدرة التعليمية و ، وأساليبها تعليم اللغة العربية تطوير طرقفي إسهاما

 التعليمية. شكالتواسرتاتيجية التعليم، وحل امل

 للمعلم  (2
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أن يستفيد املعلم من هذا البحث طرقا وأساليب مناسبة يف تعليم اللغة العربية، ويف 
"العربية بني يديك سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  سلسلة تدريس كتاب

   التعليمية اليت قد تلوح أثناء تعليمه للغة العربية. تشكالخاصة، وحلل امل هبا"

 للطلبة (3

نتيجة البحث ستساعد الطلبة يف دراستهم للغة العربية ابستخدام هذا الكتاب 
 واستيعاهبم حنوه لرتقية مهاراهتم اللغوية. 

 للمعهد (4

كتاب "العربية بني يديك سلسلة يف   يف تعليم البحث من نتائج أن تستفيد املعهد
 مبعهد الرب جامعة حممديةتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا" لكونه كتااب مقررا 

الطلبة اليت يواجهوهنا أثناء  مشكالت، كما ميكن جعلها خيارا يف حل مكاسر
 دراستهم للغة العربية. 
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية

 لغري الناطقني هبا اللغة العربية  تعليم أساليب .أ

 نظرية تعليم اللغة العربية  .1

اللغة العربية إىل قسمني، مها: نظرية الوحدة، ونظرية الفروع.  عليمتنقسم نظرية ت  
أن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة، وليست فروعا مفرقة خمتلفة. واملراد بنظرية الوحدة هي 

واألسلوب املتبع يف تعليم اللغة هبذه الطريقة أن يّتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله 
 واحلفظ يّ هو موضوع القراءة والتعبري والتطبيق النحو مجيع الدراسات اللغوية، فيكون 

  1.مالء وغري ذلكواإل
أسس نفسية، وأسس تربوية، وأسس وتعتمد نظرية الوحدة يف تدريس اللغة على   

 لغوية. 

 : هي واألسس النفسية  
لنشاط الدارسني، وبعثا لشوقهم، ودفعا للسأم وامللل عنهم، وذلك لتنوع  فيها حتديد (أ

 العمل وتلوينه.

الرجوع إىل املوضوع الواحد لعالجه من خمتلف النواحي، ويف و فيها نوع من التكرار  (ب
 التكرار تثبيت وزايدة فهم.

تدرج فيها الفهم من الكليات إىل اجلزءايت، وهذا من طبيعة الذهن يف إدراك  (ج
 2شياء من الكل إىل األجزاء.األ

 :وأما األسس الرتبوية، فهي  
 بني ألوان الدراسات اللغوية. فيها ربط وثيق (أ

                                                           
)الطبعة األوىل؛ أوجونج فاندنج: مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية، أزهر أرشد،  1

 .50ص.  (، 1998األحكم، 
 . 82، ص.  العربيةمدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة أزهر أرشد،  2
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فيها ضمان لنمو اللغوي عند الدارس منوا متعادال، ليطغى فيه لون على آخر، ألن  (ب
هذه األلوان مجيعها تعاجل يف ظروف واحدة، ال تتفاوت فيها محاسة املدرس أو 

 3ذلك من العوامل. إخصاله أو غري

وأما األسس اللغوية، فهو استعمال اللغة يف التعبري الشفوي أو التحريري صادرة   
 4يف كالم الدارس أو كتابته، وهي وحدة لغوية مرتابطة.

واملراد بنظرية الفروع يف تدريس اللغة، هو تقسيم اللغة إىل فروع، لكل فروع   
الطريقة يعاجل كل فرع من هذه الفروع على أسس منهجه، وكتبه، وحصصه. وتطبيق هذه 

  5منهجه املرسوم يف حصصه املقررة يف اجلدول الدراسي.
 اللغة فحصص، كبري  حدّ  إىل الفروع نظرية على املدارس يف اللغة دراسة تسري  

 توزّع االمتحان ويف، به خاص وكتاب خاص، منهج فرع ولكل، الفروع هذه على موّزعة
 فرع كل  الفروع هذه من يريد فيما التالميذ خيترب املدرس وإن، الفروع هذه على الدرجات

  6.حّدة على
 أن للمدرس تتيح أهنا هافوائد منف ،فوائد وعيوب الطريقة هلذه أن يف شك وال   

 أن له تسمح كما، و خاص وقت يف العناية من مبزيد اللغوية الدراسات بعض خيص
 الكافية الفرص تتيح ال قد الوحدة نظرية ألن دراستها، ينبغي اليت املسائل يستوعب

 .املنهج مواد جبميع املطلوبة للعناية
 فمنها:  عيوبـهاوأما   
 للخربة متزيق إىل يؤّدي مما طبيعتها من وخيرجها جوهرها، يفسد لّلغة متزيقا فيها أن (أ

 اللغة استعمال عن عجزهم أسباب من ذلك فيكون التالميذ، يكتسبها اليت اللغوية
 . الوجوه مجيع من سليما استعماال احليوية املواقف يف

                                                           
 . 83، ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،   3
 ..83ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية،أزهر أرشد،   4
 . 84-38، ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةانظر: أزهر أرشد،   5

(، ص. 1978)الطبعة العاشرة؛ القاهرة: دار املعارف، عبد العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية،   6
51.   



13 
 

 حصة يف إخالصه ويزيد املدرس محاسة تشتدّ  فقد  اللغوّي، النحو يف التعادل عدم (ب
 حصة يف ذلك وحيبو. احلماسة هذه تفرت مث التالميذ، على ذلك فينعكس القواعد،
 .االضطراب هذا بتأثري اللغويّ  حنوهم يتكافأ ال وعندئذ التالميذ، ينتفع فال القراءة،

 اللغوية الدراسات مثرة أنه مع جماله ويضيق التعبري، على التدريب فرصة تقل فيها (ج
   7.مجيعها

 املدخل والطريقة واألسلوب  .2

عند حبثنا ووصفنا لطرق تعليم اللغة العربية ال بد لنا أن نتعّرف وندرك الفرق  
النظرية واملبادئ وبني جمموعة إجراءات اجلوهري بني فلسفة تدريس اللغة على مستوى 

( يف Anthonyتعليم اللغة املشتقة منها. لقد اقرتح اللغوي التطبيقي األمريكي أنطوين )
خمططا لذلك. وقد حدد ثالثة مستوايت للتصور  1963سبيل توضيح هذا الفرق  عام 

قة (، وطري8)ومسي يف بعض الكتب ابملدخل Approachوالتنظيم مساها : مذهبا 
Method وأسلواب ،Technique فيقول: "الرتتيب هرمي البنية، ومفتاح التنظيم هو أن ،

  9األساليب تنفذ الطريقة اليت تسري وفق مذهب ما..."
 A)فاملدخل هو جمموعة من االفرتاضات اليت تربط بعضها ببعض عالقة متبادلة   

set of correlative assumptions) .،اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة  وهذه االفرتاضات تتصل
(The nature of langguage) وطبيعة عملية تدريسها وتعلمها ،(The nature of langguage 

teaching and learning).10  

                                                           
 . 53-52عبد العليم إبراهيم، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، ص.   7

مدخل إىل طرق تعليم اللغة  ككتاب تسمية املذهب ابملدخل جندها يف بعض كتب تعليم اللغة العربية   8
 ألزهر أرشد.  األجنبية ملدرسي اللغة العربية

 :Approaches and Methods In Languange Teachingتعليم اللغات )ترمجة لكتاب  مذاهب وطرائق يف 9
A Descripton and Analysis ،) ،28م(، ص. 1990 -هـ  1410)بدون الطبعة ؛ الرايض: دار عامل الكتب  . 

)الطبعة األوىل؛ أوجونج فاندنج:  ،اللغة العربية يمدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسهر أرشد،  أز  10
   .   20(، ص. 1998األحكم، 
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جمموعة من االفرتاضات املتعلق  وقال إدوارد أنطوين أبن املذهب )أو املدخل(  
، ويصف Axiomaticهي يبعضها ببعض وتعاجل طبيعة تعليم اللغة وتعلمها. واملذهب بد

طبيعة املادة اليت نود تدريسها. والطريقة هي اخلطة العامة لعرض املادة اللغوية بصورة 
بينما منظمة، وبشكل ال يناقض فيه جزء من هذه اخلطة أي جزء آخر. فاملذهب بديهي 

الطريقة إجرائية، فنجد يف إطار مذهب ما عددا من الطرائق. أما األسلوب فهو تطبيقي، 
وهو ما حيدث فعال يف حجرة الدراسة. وميثل خدعة أو اسرتاتيجية أو وسيلة نستخدمها 

   11لتحقيق غاية مباشرة. 
إذ أنه منبع عملية تعليم اللغة وتعلمها،  ح لنا من هذه التعريفات أن املدخليتض  

هو املستوى  اليب املوافقة لكل طريقة. فاملدخلينتج طرقا لعرض مادة ما، ويفصلها األس
الذي حندد فيه االفرتاضات واملعتقدات اخلاصة ابللغة، والطريقة هي املستوى تطبق فيه 
النظرية والذي خنتار فيه املهارات اليت نود تعليمها واحملتوى املطلوب تدريسه، وكذلك 

الذي نقدم به ذلك احملتوى. أما األسلوب فهو املستوى الذي نصف فيه الرتتيب 
 اإلجراءات الصفية. 

يشري املدخل إىل النظرايت املتعلقة بطبيعة اللغة وتعلمها واليت تفيدان بوصفها    
مصدر املمارسات واملبادئ يف تعليم اللغة. فهناك ثالثة آراء نظرية خمتلفة يف اللغة ويف 

 طبيعة الكفاية اللغوية: 
قائلة ة البنوية، أي النظرة النظرايت وأكثرها تقليدية هي النظر أول هذه اآلراء أو ال (أ

ي، وتعترب أن أبن اللغة منظومة من العناصر املرتابطة بنواي للتعبري الزمين عن الرمز 
اهلدف من تعليم اللغة هو التمكن من عناصر هذه املنظومة، وتلك العناصر اليت يتم 
حتديدها يف صورة وحدات صوتية )الصوتيات مثال( ووحدات حنوية )مثل التعابري 

يات حنوية  )مثل الزايدة والنقل والربط أو العناصر والتعبريات واجلمل( وعمل
التحليلية( ووحدات معجمية )مثل الكلمات الوظيفية والبنيوية(. فالطريقة السمعية 

                                                           
 Approaches and Methods In Languangeمذاهب وطرائق يف تعليم اللغات )ترمجة لكتاب   11

Teaching: A Descripton and Analysis ،) .28ص  . 
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الشفهية جتسد هذه النظرية اخلاصة إىل اللغة، كما تتمثل أيضا يف الطرائق املعاصرة 
 The Total Physical Responseمن أمثال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

Method  والطريقة الصامتةThe Silent Way . 

النطرة الثانية إىل اللغة فهي النطرية الوظيفية، وهي اليت تعترب اللغة وسيلة للتعبري عن  (ب
عليم اللغات إىل هذه النظرة. وتؤكد في. وتنتمي احلركة االتصالية يف تاملعىن الوظي

ايل بدال من جمرد اخلصائص النحوية للغة، هذه النظرية على البعد الداليل واالتص
وتقود إىل حتديد حمتوى أو مادة تعليم اللغة وتنظيمها عن طريق فئات املعىن والوظيفة 

 بدال من عناصر البنية والنحو. 

أما النظرة الثالثة إىل اللغة فيمكننا تسميتها ابلنظرة التفاعلية، فهي ترى اللغة وسيلة  (ج
بني الناس وألداء املعامالت االجتماعية واحملافظة  لتحقيق العالقات الشخصية

 تعليم اللغة تعتمد عليها املذاهب التفاعلية يف عليها. وتشتمل جماالت البحث اليت
على حتليل التفاعل وحتليل احملادثة ودراسة عادات الشعوب، وتركز النظرايت 

لتفاعل اليت جندها التفاعلية على أمناط احلركات واألفعال والتحاور أو املفاوضة وا
  12عند تبادل احلوارات.

وقبل أن ندخل إىل البحث يف أنواع طرق تعليم اللغة، من اجلدير ذكره  بعض   
 األشياء اليت جيب اعتبارها يف استخدام طريقة ما:  

 أن تتناسب الطريقة بطبيعة الطالب، ومستوى عقوهلم، وحاالهتم االجتماعية. (أ

التعليمية، كالبدء من السهولة إىل الصعوبة، ومن البسيط أن يراعي املدرس األسس  (ب
 إىل املعقد، ومن الظاهر إىل املعنوي.

 إنشاء البيئة املرحية طوال الدراسة (ج

  13إجياد الرتكيز والتشجيع وإمناء االبتكارية لدى الطالب. (د
                                                           

 Approaches and Methods In Languangeمذاهب وطرائق يف تعليم اللغات )ترمجة لكتاب نظر: ا  12
Teaching: A Descripton and Analysis ،) .33-31ص . 

 ,Bandung: Angkasa, Metodologi Pengajaran BahasaHenry Guntur Tarigan)  ,1991 (انظر:  13
h.  26. 
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يف  يعملية تعليم اللغة األجنبية كلغة اثنية ميكن أن تشتق منه معايري ينبغوكذلك   
 :ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة الثانية. وهذه املعايري هي

أن تقدم كافّة الوحدات اللغوية اجلديدة يف سياقات ذات معىن جتعل  يالسياقة، أ (أ
 تعلمها ذا قيمة يف حياة التلميذ.

 يّ ن أتخذ مكاهنما يف سياق اجتماعأتعلم اللغة العربية وتعليمها  نّ أ ياجتماعية، أ (ب
 يف أشكال منعزلة مستقلة بعضها عن بعض.، وليس يّ ح

ن أجّيد، و  يالذي سبق تعلمه يف حمتوى لغو  ين يوظف احملتوى اللغو أ أيالربجمة،  (ج
 يقدم هذا احملتوى اجلديد متصال بسابقه ويف سياق يفسره.

 د بشكل يسمح لكل تلميذ كفرد أن يستفيد.اجليّ  يّ الفردية، أي تقدمي احملتوى اللغو  (د
 هتا يف تعلم اللغة.اري مناذج جيدة ميكن حماكالنمذجة، أي توف (ه
 اجلديد. يّ ع، أي تعداد أساليب عرض احملتوى اللغو التنوّ  (و

التفاعل، أن الطريقة اجليدة هي اليت يتفاعل فيها كل من املتعلم واملعلم واملواد  (ز
رة يف الفصل، والطريقة اجليدة اليت مكانيات املتوفّ التعليمية يف إطار الظروف واإل

 املتعلم مركز االهتمام.جتعل 
 يّ عطى لكل طالب الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى اللغو ن ت  أاملمارسة، أي  (ح

 شراف وضبط.إاجلديد حتت 

ظهار أقصى درجات االستجابة عنده إن ميكن الطالب من أ، أي التوجيه الذاتّ  (ط
  14.وتنمية قدرته على التوجيه الذاتّ 

 
 
 
 

                                                           
)بدون الطبعة؛ الرابط: ، –مناهجه وأسالبه  –العربية لغري الناطقني هبا تعليم رشدي أمحد طعيمة،    14

 .71-70، ص:  م( 1989هـ/ 1410منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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 وأساليبها الناطقني هباطرق تعليم اللغة العربية لغري  .3

 ما منها خيتار أن اللغة ملعّلم يستلزم لذا كثرية،  األجنبية اللغات تعليم طرق إن 
 يف املرجوّ  اهلدف حتقيق على تساعد اليت تلك هي املناسبة الطريقة أبن علما   يناسبه،
  .األجنبيةاللغة  بتعليم اخلاصة الظروف

مرور أايم وأزمنة، إذ تطور الزمان وتقدمه لقد تعددت طرق يف تعليم اللغة مع   
م اللغة يوحي أشياء جديدة ويضيفها إىل فنون تعليم اللغة. فيمكننا تقسيم طرق تعلي

 والطريقة احلديثة.  تقليديةة السلفية/الإمجاال إىل قسمني: الطريق

هي الطريقة اليت تركز يف أن اللغة فن من فنون العلم، فيعين بتعلم  لطريقة السلفيةا 
املستخدمة  اللغة هو التعّمق والتبّحر يف علوم اللغة حنوا وصرفا وأداب. والطريقة املشهورة 

للوصول إىل هذا اهلدف هي طريقة القواعد والرتمجة. وهذه الطريقة تبقى عصورا طويلة 
ن هدفهم يف تعليم اللغة العربية استيعاهبم للغة كفن من ، وذلك ألمور: منها أإىل اآلن

فنون العلم، وألن املهارة النحوية تعترب شرطا الزما لفهم النصوص العربية القدمية اخلالية 
من احلركات، وألن هذا الفن سنة متوالية متداولة بني طالب العلم، فقدرهتم يف هذا الفن 

 تغرس ثقة أبنفسهم. 

أداة هتدف إىل آلية اللغة. أي أن اللغة العربية تعترب هي اليت  ديثةالطريقة احلأما   
لالتصال يف احلياة املعاصرة، فاهلدف من تعلم اللغة العربية القدرة الفاعلة يف احلديث هبا 
وفهمها. ومن الطريقة املستخدمة يف تعليمها هي الطريقة املباشرة، وتظهر هذه الطريقة 

فال بد من احلديث هبا واملمارسة املستمرة كما يتعلم الطفل  على افرتاض أن اللغة حية،
   15اللغة.

نظرا إىل املكان والزمان وإىل قدمها املتخصصون  ق اليتالطر  هناك أنواع كثرية من  
من سيدرس عليه، وهذه احلاالت متكن الطرق من عدم حدها. فمن املمكن أن جند 
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وقد جندها تقسم إىل  16فرع منهما، تصنيف الطرق إىل صنفني رئيسني، وبقية الطرق
ومن الطرق الشائع   17مخس طرق، بل قسمها عمر الصديق عبد هللا إىل عشر طرق.

  استخدامها ما يلي: 

 (Grammar-Translation Method)طريقة القواعد والرتمجة  (أ

 نشأة الطريقة (1
 القدمية الطريقة وتسمى األجنبية، اللغات تعليم طرق أقدممن  الطريقة هذه تعترب  

 البالد يف النهضة عصر إىل نشأهتا وتعود التقليديّة، الطريقة تسمى كما  ،أو السلفية
 العامل إىل اإلنساينّ  للرتاث والالتينية( اليواننية) اإلغريقية اللغتان نقلت حيث األوربّية
 إىل ابحلاجة أهلها أشعر مما األوربية، البالد خمتلف بني العالقات تزايد عن فضال   الغريّب،

  اليت األساليب ذلك يف واتبعت وتعليمها، تعلمها على اإلقبال فاشتد. اللغتني هاتني تعلم
  18.الوسطى العصور يف األجنبية اللغات تدريس يف شائعة كانت

وطريقة القواعد والرتمجة ال تكلف املعلم إال القليل من اجلهد، بينما تسبب   
للدارسني، وهي ال تزال تستعمل يف املوافق اليت يكون فيها الكثري من العنت واإلحباط 

فهم النصوص األدبية هو اهلدف األساسي للدارسني، وحيث ال تكون هناك حاجة كبرية 
   19ملعرفة التحدث ابللغة اهلدف.

 بتعليم االستهالل طريق عن احلديثة اللغات تعليم يف الطريقة هذه وتستخدم  
 ترمجة أسلوب ذلك يف ويتبع األم، اللغة بواسطة طويال شرحا وشرحها النحوية القواعد

                                                           
16 Studi Prinsip Dasar Metode Pengajaran Bahasa  /2012/03http://arabic forall.blogspot.com/

Arab - Arabic For All.htm. (11/03/2015, 13.10).  
(، 2008ظوم: الدار العاملية، ، )الطبعة األوىل؛ اخلر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا،  17

  . 33-32ص. 
 .127، ص.  –مناهجه وأسالبه  –تعليم العربية لغري الناطقني هبا ،،  رشدى أمحد طعيمة 18
 .9، ص. مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات  19
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 حماولة أي تبذل ال الطريقة هذه ويف. اآلجنبية اللغة إىل األم اللغة من العبارات و اجلمل
  20.األجنبية ابللغة احلديث من التالميذ لتمكن

 ومالحمها أساليب الطريقة (2

إذ يتوافق مجيع  املادة هبا،هناك أساليب استخدمتها هذه الطريقة يف تقدمي    
 : هذه األساليب ومناألساليب يف إمهال اللغة اهلدف، 

 استقرائي أبسلوب النحو تعليم (أ)

 فتح النصوص وإلقاؤها برتمجتها كلمة فكلمة أو مجلة فجملة (ب)

 حفظ املفردات وترمجتها (ج)

 حتليل القواعد النحوية أو الصرفية أو البالغية (د)

 تدريب الصيغ واأللغاز النحوية (ه)

 س.ترمجة سلسلة من الفقرات النثرية من اللغة الوطنية إىل اللغة املتعلمة أو العك (و)

 يلي :  ما اثنية كلغة  العربية اللغة تعليم يف الطريقة هذه مالمح أهم ومن  
 العربية، الثقافة مبصادر االتصال من العربية اللغة تعليم من الرئيسيّ  اهلدف إن (أ)

 نصوصها.  وفهم كتاابهتا  وقراءة

 .التدريس يف رئيسيّ  كأسلوب  الرتمجةَ  الطريقة   هذه َتستخِدم (ب)
 صحتها. وضبط األجنبية اللغة لتعليم كوسيلة  العربية اللغة بقواعد الطريقة هذه تمهت (ج)

 .العربية اللغة مفردات من كبري  بعدد الطالب تزويد يتمّ  (د)

 21.العربية تعليم برانمج يف تقدم كلما  ثروته وإمناء (ه)

 (Direct Method) الطريقة املباشرة  (ب
 نشأة الطريقة (1

                                                           
  . 22، ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،  20
  . 23، ص.   مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،  21
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ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن الطالب ميكنهم تعلم   
فهم اللغة عن طريق االستماع لقدر كبري من التحدث هبا، وعن طريق التكلم هبا يف 
مواقف حيوية ومناسبة للطالب. ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة هي اليت يتعلم هبا 

م الوطنية، وأيضا اللغة الثانية بدون صعوابت كثرية عندما ينتقلون إىل بيئة الطالب لغته
هذه اللغة الثانية. وتعتمد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلَّمة ومجلها وتراكيبها 

  22ابألشياء واألحداث من دون أن يستخدم املعلم أو الطالب لغتهم الوطنية.
 إذ والرتمجة النحو طريقة على فعل رد مبثابة نشأت الطريقة هذه أن الواضح من  

 فيلهلم) األملان اللغة علماء أحد إىل الطريقة هذه وتنسب. أساسياهتا يف تناقضها
 وقد. األجنبية اللغات تدريس يف الصوتيات علم استخدام إىل دعا الذي( فيكتور
 م1901 عام فرنسا يف والطبيعية الشفوية الطرق بتجميع اللغويني من جمموعة عمدت
 الكلمات بني الربط على تعتمد اليت الطريقة هذه بتشكيل وقامت م1902 عام وأملانيا

 هذه على وأطلقوا األم، اللغة وتالميذه املعلم يستخدم أن دون األجنبية اللغة يف واجلمل
 يف مطلقـ ا حترمي ا األم اللغة استخدام بتحرمي اندت اليت املباشرة الطريقة اسم الطريقة
 جاسرب املشهور البنيوي اللغة عامل الطريقة هذه أنصار أبرز من وكان. الدراسة صفوف

    (.1943-1869) سن
 هي املباشرة الطريقة أصبحت حىت هنايته من عشر التاسع القرن اقرتب أن وما  

 . احلديثة اللغات معلمي على كبري  نفوذ ألصحاهبا وأصبح املعلمني، بني الرائجة الطريقة
 أساليب الطريقة ومالحمها (2

إن هذه الطريقة هتدف إىل قدرة الطالب للحديث ابللغة اهلدف كالعربية مثال،   
 وإمهال اللغة األم، فمن األساليب املستخدمة: 

 رات أو الصورتقدمي  احلوارات اليسرية وشرح معانيها ابلتمثيل أو اإلشا (أ)

 وار بعد ترديدهحفظ احل (ب)

 أو جمموعات متثيل الطالب للحوار ثنائيا (ج)

                                                           
  .73ص. ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بغريهاحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  22
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 تدريب السؤال واجلواب ابللغة اهلدف (د)

 تدريب ابألمناط  (ه)

 :يلي ففيما اثنية العربيةكلغة تعليم يف الطريقة هذه مالمح أهم ومن  
 .والرتمجة والكتابة القراءة مهارت من بدال الكالم ملهارة األولوية الطريقة هذه تعطي (أ)

 شديدة وتعبريها األجنبية اللغة تعليم يف الرتمجة استخدام الطريقة هذه تتجنب (ب)
 .وتعلمها املنشودة اللغة تعليم على الضرر

 .األجنبية اللغة تعليم يف هلا مكان ال األم اللغة فإن الطريقة، هذه مبوجب (ج)

 هذه أن يرون الطريقة هذه مؤيدي ألن النحوية، األحكام الطريقة هذه تستخدم ال (د)
 . املطلوبة اللغوية املهارة إكساب يف تفيد ال األحكام

 مجال الطالب يستظهر حيث" واحلفظ التقليد“ أسلوب الطريقة هذه تستخدم (ه)
 23.املنشودة اللغة إتقان على تساعدهم وحماورات األجنبية ابللغة

 (Reading Method)طريقة القراءة  (ج

 نشأة الطريقة (1
 اللغات تعليم يف املتخصصني من عدد إىل الطريقة هذه يف التفكري يرجع  

 Bilingualism“ كتابه  اإلجنليزي املريب (Michael West) ويست مايكل نشر إذ األجنبية،

with special reference to Bengal” .اللغة تعليم قضية الكتاب هذا يف تناول ولقد 
 من أشد فيها واالنطالق القراءة تعلم إىل الناس حاجة أن وبني اهلند، يف اإلجنليزية
 بطريقة الطريقة هذه وعرف التعلم، يف أيسر أهنا إىل ابإلضافة التحدث إىل حاجتهم
  24.(West Method) ويست

 أساليب الطريقة ومالحمها (2

                                                           
 .24، ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،   23
 . 26، ص.  خل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةمدأزهر أرشد،   24
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بدأت طريقة القراءة ابالهتمام ابلرتمجة ودقة التعبري، والتقليل من املمارسة   
والتدريب الشفويني، أما القواعد النحوية فنظرت إليها ابعتبارها مرحلة أتت متأخرة يف 
تعلم اللغة. ولقد تطورت الطريقة فأخذت تدرب الطالب على قراءة اللغة األجنبية اليت 

ىن بطريقة مباشرة بدون تركيز على ترمجة ما قرؤوه، ومن هنا ظهرت يتعلموهنا، وإدراك املع
على القراءة احلرة خارج العناية ابلقراءة الصامتة الواسعة بدون ترمجة، وتشجيع الطالب 

 .الفصل

وعندما أخذت هذه الطريقة هتتم ابلسالمة والطالقة يف القراءة أخذت هتتم   
املتكلمة وفهمهما مع استخدام لغة سهلة بتدريب الطالب على النطق الصحيح للغة 

وأمناط بسيطة من احلديث، كما اجتهت إىل تنمية قدرهتم على القراءة اجلهرية ومتابعة 
 25.املقروء بعقوهلم من أجل فهمه متاما كما يتم يف القراءة الصامتة

 :يلي فيما القراءة طريقة مالمح وأهم  
 لكل ميكن بل مقيد، واحد مستوى يف كلهم  الطلبة يسري أن فيها يشرتط ال أنه (أ)

  له تؤهله عدد أي الكتب من يقرأ وأن مستواه تناسب اليت الكتب يف يقرأ أن منهم
 . كفاءته

 الصوتية، املهارات بعض على فيها الطالب يتدرب بفرتة عادة الطريقة هذه تبدأ (ب)
 أيلفون حىت واجلمل، األصوات بعض وينطقون. البسيطة اجلمل لبعض فيستمعون

 الصوتّ  النظم عن املرء يكّوهنا اليت الصورة أن مؤداه مبدأ من انطالقا الصوتّ  النظم
 .املطبوعة الصفحة على برموزها االتصال يف مهاراته تنمية يف تسهم سوف للغة

 على املدرس ويعمل نص، يف يقرؤها معينة، مجل نطق على الطالب يتدرب أن بعد (ج)
 .الطالب عند الصامتة القراءة مهارات بعض تنمية

 للتأكد النص حول أبسئلة متبوعة جهرية قراءة النص هذا الطالب يقرأ ذلك بعد (د)
 .فهمه من

                                                           
 .78ص. ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بغريهاحممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،   25
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 منها لكل موسَّعة، وقراءة مكثَّفة، قراءة: نوعني إىل ذلك بعد من القراءة تنقسم (ه)
 املهارات وهتدف الفصل، داخل مكاهنا أتخذ املكثفة فالقراءة. وإجراءاته هدفه

 ابلقواعد ومعرفة لفظية، ثروة من املهارات هذه حتتاجه وما للقراءة، األساسية
  .النحوية

 ابلنسبة أما .الطالب عند املقروء فهم مهارات تنمي القراءة من النوع هذا ويف
 مث يقرؤونه، ما هلم وحيدد هلا طالبه يوجه واملعلم الفصل، خارج فتتم املوسعة للقراءة

 .فيه يناقشهم
 وقراءة العريب، ابلرتاث الطالب وصل يف املوسعة القراءة من النوع هذا يسهم (و)

 26هلا. وتقديره العربية للثقافة فهمه يزداد مث ومن وفنوهنا، العربية الكتب

      (Audio Lingual Method) الشفهية السمعية الطريقة (د
 نشأة الطريقة (1

هذه الطريقة، على النقيض من الطرق األخرى، يف الوالايت املتحدة  ةنشأو 
أو  األمريكية وذلك تلبية حلاجات اجليش األمريكي يف النصف األول من القرن املاضي

لالتصال ابلشعوب اليت يتعاملون  يالديامليف مخسينات وستينات من القرن التاسع عشر 
  27معها أصدقاء كانوا أم أعداء.

 اليت السلوكية النظرايت أو السلوكي النفس اللغة علم تعكس الطريقة هذه كانت

 الصرفية واألنظمة الصوتية، الرموز من جمموعة وهي منطوقة، ظاهرة اللغة إن تقول

 لتحقيق ابللغة الناطقون عليها يتعارف شكلية، بنيوية عالقات تربطها اليت والنحوية،

 نفس يف هو الرتكيب أبن تعترب حيث للغة البنيوية   النظرية وعلى بينهم، فيما االتصال

 .اجلملة بنمط املعىن

                                                           
 .27-26، ص.   مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،   26
 .59، ص. مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،  27
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 والرتمجة، النحو طريق عن هدفها متاما خيتلف الشفهية السمعية الطريقة وكانت

 الثانية، العاملية احلرب إابن املتحدة يف الوالايت الشفوية السمعية الطريقة بدأت فقد

 28األجنبية. اللغات لتعلم سريع أسلوب إىل الوقت ذلك احتاج الناس عسكرية وألسباب

 دارسيدرسون ال من على تعمل مل والرتمجة النحو طريقة فإن ،رىي   وكما
 أفكار احلني ذلك يف وقد ظهرت املباشرة. الطريقة فعلت كما اهلدف، اللغة الستعمال

 descriptiveالوصفي ) اللغة علم من نظرايت انبثقت والتعلم، اللغات عن مثرية

linguistics الذي اعتنق مببدئ أن الكالم الذي ينبغي أن يوصف هو ما يقوله الناس )
ابلفعل ال مايريد النحوي أن يقوله. وكذلك أتثر الطريقة السمعية الشفوية بعلم النفس 

( اليت تقول أن اللغة ما هي إاّل نظام من العادات behavioral psychologyالسلوكي )
علماء اإلجناس الابه مىت توفرت ظروف اإلجتماعية. وشارك أيضا ميكن اكتس

(anthropologists.من زاوية أن اللغة معيار على حضارة متكلميها ) 29 
تعليم اللغة األجنبية هبدف اإلتصال،   ظهور الطريقة إىل األفكار تلك وأّدت

إتقان مهارت والشفهية وصف للطريقة اليت هتدف إىل  وكذلك ظهر اصطالح السمعية
( عام Nelson Brookاإلستماع والكالم قبل إتقان مهارت القراءة والكتابة. وأطلق نلسن )

  30امسا السمعية النطقية هلا على قيد اإلستعمال. 1964

 األحيان مع بعض يف املباشرة وشابه الطريقة السمعية الشفوية مبادئ الطريقة

م اللغة جيب أن تكون للجانب املنطوق،  االختالفات، خاصة األولوية يف التعلي بعض
 31وقد قالو أهنا تطوير هلا.

 ، مها:إسهاما  مباشرا  يف ظهور هذه الطريقةأسهم عامالن قد و 
                                                           

28 The Audio Lingual Method, http://www.englishraven.com/method_audioling.html, 
(Accessed 10 January 2015).  

 .61، ص.  إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةمدخل أزهر أرشد،  29
 .62، ص.  مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربيةأزهر أرشد،  30
31 (Oxford:  Techniques and Principles in Language TeachingFreeman,-Dianne Larsen

Oxford University Press, 1985), p. 31.   ،مراجعة:  أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة. ترمجة: عائشة موسى السعيد
مدخل إىل . انظر أيضا: أزهر أرشد، 37م(، ص. 1997هـ/1418)الرايض: جامعة امللك سعود،  حممود إمساعيل صاحل 
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قيام عدد من علماء النفس واللغويني بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوبة يف  (أ)
 الوالايت املتحدة

بني أفرادها، وخلق احلاجة  تطور وسائل االتصال بني الشعوب مما قرب املسافات (ب)
إىل تعلم اللغات األجنبية؛ ليس الستخدمها يف القراءة فقط ، وإمنا أيضا  

  32.الستخدامها يف االتصال املباشر بني األفراد بعضهم وبعض
وابإلضافة إىل العاملني السابقني فهناك عوامل أخرى، غري مباشرة، أسهمت يف   

 ، وهي:نشأة هذه الطريقة
 .التصال الشفهي املباشر بني األمم ااحلاجة إىل (أ)
 .وعجز الطرائق السابقة عن حتقيق املطالب االتصالية ابملفاهيم اجلديدة (ب)
والتطور يف الدراسات اللغوية النفسية يف منتصف القرن العشرين، الذي انتهى  (ج)

 ابلتكامل بني النظرية الِبْنيوِيَّة الوصفية يف علم اللغة والنظرية احلسية السلوكية يف
 .علم النفس

التطورات اليت حدثت يف تقنيات التعليم، وخباصة يف معامل اللغات وأدوات  (د)
 33.التسجيل املسموعة واملرئية

 هي:و يف تعّلم اللغة على العملّيات اآلتية،  السمعية الشفوية  وتقوم الطريقة
 .استقبال املعرفة أو املوادّ  (أ)
 .تثبيت تلك املعلومات عن طريق التكرار (ب)
 34تلك املعلومات يف تدريب حقيقّي إىل أن تغدو مهارة لدى املتعّلم.استعمال  (ج)

 : ابلطريقة السمعية الشفويةاللغة دريس ومن أبرز خصائص ت
 .البدء ابللغة املنطوقة عند تعلم اللغة (أ)

                                                           
32 The Audio Lingual Method, http://www.englishraven.com/method_audioling.html, 

Accessed 10 January 2015.  
33  J.C.Richards and T.S. Rodgers ,The Audiolingual Method.:En Approaches and 

Methods in language teaching, (1987).  (pp. 44-63). Reino Unido: Cambridge University Press. P. 
47. 

 .19ص. ،  echniques and Principles in Language TeachingT برميان، –دااين الرسن  34
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 .تعّلم املاّدة الدراسّية شفهّيا  قبل أن تقّدم يف شكلها املكتوب (ب)
 .اللغة اهلدف هي لغة التخاطب يف الصفّ  (ج)
 .تقّدم النقاط اجلديدة، ويتّم التدريب عليها عن طريق السياق (د)
 .االلتزام إبجراءات اختيار املفردات؛ لضمان تغطية اجلزء األكرب من قائمة الشيوع (ه)
التدرّج يف تقدمي العناصر النحويّة حبيث تعّلم الرتاكيب السهلة قبل تعليم الرتاكيب  (و)

 .املعّقدة
ء أساس متني عماده الوحدات املعجمّية تقدمي القراءة والكتابة بعد إرسا (ز)

  35.والنحويّة

 أساليب الطريقة ومالحمها (2
لطريقة السمعية الشفوية، عملية تدريس اللغة العربية ابستعمل يف ت  أساليب  هناك

 وهي:
 (.Dialog Memorizationحفظ احلوار ) (أ)

حيفظ لبدء الدرس اجلديد. غالبا يستعمل احلوار أو احملادثة القصرية بني شخصني 
يؤدي الطالب دور أحد األشخاص املشرتكني يف . الطالب احلوار عن طريق احملاكاة

احلوار، ويؤدي املدرس دور الشخص اآلخر، وت ستبدل األدوار بغرض التدريب على 
احلوار كامال، فيحفظ الطالب دور الشخص اآلخر. وطريقة آخرى للتدريب على 

ألشخاص ويؤدي النصف األخر دور الدورين هي أن يؤدي نصف الفصل دور أحد ا
الشخص الثاين. وبعد حفظ احلوار يؤدي أزواج من الطالب احلوار بينما يستمع 

 اآلخرون.
ويشتمل احلوار يف الطريقة السمعية الشفوية على منوذج حمدد للجمل والنقاط 

 36النحوية، ويتدرب عليها الطالب الحقا يف متارين مبنية على أسطر احلوار.
                                                           

  -العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  35
 .71م(، ص. 2005هـ/1423؛ الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 3)ط.  1ج.  كتاب املعلم،
 .53ص.   ،Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن  36
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-Backward Buildأو تدريب البناء العكسي ) ء اجلملة من اآلخرتدريب بنا (ب)

up/Expansion Drill.) 

ي ستعمل هذا التدريب يف حاالت اجلمل الطويلة، فتقسم إىل أجزاء لتسهيل   
ترديدها، ويكرر الطالب األجزاء تدرجييا حىت تكتمل اجلملة، ويبدأ الرتديد اجلزئي عادة 

الطالب هلذا اجلزء بتوجيه من املدرس حىت يتمكنوا من ترديد بنهاية اجلملة، مث يضيف 
اجلملة أبكملها، ومن فوائد هذا التمرين أنه يلفت نظر الدارس للجزء األخري من اجلملة، 

 37حيث متكن املعلومات اجلديدة يف الغالب.

 (.Chain Drillالتدريب التسلسلي أو التتابعي ) (ج)

ادثة اليت تبدأها املدرس بتحية أحد وهو أن يشارك كل طالب جاره يف احمل  
الطالب أو توجيه سؤال إليه. وذلك الطالب يتوجه إىل الطالب جبواره ويوجه إليه التحية 
أو سؤال. وميزة هذا التدريب هي إاتحة الفرصة للتصال احلقيقي بني الطالب على الرغم 

 38من حمدوديته، كما يساعد على متابعة املدرس للكل طالب على حدة.

 (.Single-slot Subtitution Drillتدريب التعويض يف خانة واحدة ) (د)

(. clueيقرأ املدرس سطرا من احلوار، مث يقول كلمة واحدة تسمى تلميحا )  
فيكرر الطالب أو الفصل اجلملة مستعملني الكلمة يف مكاهنا املناسب يف اجلملة. 

 39ة للكلمة وملئها.والغرض هو تدريب الطالب على التعرف على اخلانة املناسب

 (.Multiple-slot Subtitution Drillتدريب التعويض يف خانة متعددة ) (ه)

الفرق بني هذا التدريب وبني سابقه، أن املدرس ميد الفصل بعبارات تلميحية   
خمتلفة، وعلى الطالب أن يعرفوا نوع العبارة التلميحية وموقعها من اجلملة، وعليهم  

                                                           
 .53ص.  ،Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن   37
 .54، ص.  niques and Principles in Language TeachingTechبرميان،  –دااين الرسن  38
 .54، ص.  Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن  39
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أخرى تتطلبها اجلملة اجلديدة مثل التوافق بني الفعل والفاعل، كذلك إجراء أي تغيريات 
 40مث يرددون السطر حسب التعبيريات.

 (.Transformation Drillتدريب التحويل ) (و)

يقرأ املدرس مجلة املثبتة على سبيل املثال، والطالب أن حيولوها إىل النفي، أو أن   
 reported( إىل كالم منقول )direct speechيغريوا اجلملة إىل سؤال أو الكالم املباشر )

speech.)41 

 (.Question and Answer Drillتدريب األسئلة واألجوبة ) (ز)

يهيئ هذا التدريب الفرصة للطالب لإلجابة عن األسئلة، إذ جيب أن جييب   
الطالب سريعا عن أسئلة املدرس، ويستطيع املدرس كذلك أن ت لمِّح للطالب حىت 

 42األسئلة. ويهدف هذا، تدريب الطالب على منط األسئلة.يستطيعوا تقدمي 

 (.Minimal Pairsتدريب الثنائيات الصغرى ) (ح)

يقدم املدرس أزواج الكلمات اليت ختتلف يف صوت واحد، مثل: صار/سار،   
وي لفت نظر الطالب للفرق بني الكلمتني، مث ي طلب منهم نقطهما. ويتم اختيار املدرس 

مات بعد حتليل مقابل ومقارن بني لغة الطالب األم واللغة اجلديدة هلذه األزواج من الكل
 43اليت يدرسوهنا.

 (.Complete The Dialogإكمال احلوار ) (ط)

مي سح كلمات خمتارة من احلوار موضوع الدرس، وي طلب من الطالب إكمال   
 الناقص.

 وأما خطوات التدريس يف هذه الطريقة فهي ما يلي:  
                                                           

 .55 – 54، ص.  Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن  40
 .55ص.  ،  Principles in Language TeachingTechniques andبرميان،  –دااين الرسن  41
 .55ص.  ، Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن  42
 .55ص.  ، Techniques and Principles in Language Teachingبرميان،  –دااين الرسن  43
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التدريسية ومراجعتها؛ وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، إعداد املادة  (أ)
ومراجعة الوحدة، أو الدرس السابق، وتتضمن املراجعة العناصر واملهارات اللغوية، 

 واحملتوى الثقايف.

إعداد الوسائل التدريسية، كالسبورة أو جهاز آخر؛ اكتب التاريخ، وعنوان  (ب)
 الوحدة، أو الدرس، ورقم الصفحة.

 الطالب على االستماع، والنطق، والقراءة، والكتابة للمفردات. تدريب (ج)

 تدريب الطالب على التحدث إبجراء احلوار. (د)

 تدريب الطالب على القراءة. (ه)

 تدريب الطالب على الكتابة واإلمالء. (و)

 التصحيح يف كل خطوة قبل انتقال إىل خطوة تليها. (ز)

 أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة.يم يتق (ح)

 :يلي فيما اثنية كلغة  العربية تعليم يف الطريقة هذه مالمح أبرز ومن  
 االهتمام جيب ولذلك للكالم، جزئي متثيل فهي الكتابة أما الكالم، أساس اللغة (أ)

 . األجنبية اللغة تعليم يف والكتابة القراءة على وليس الكالم على

 مث كالم،  مث استماع،: هو معني تسلسل مبوجب األجنبية اللغة تعليم يسري أن جيب (ب)
 يقرأ مث إليه، استمع ما يقول مث أوال ، املتعلم يستمع أن يعين وهذا كتابة،  مث قراءة،

 . قرأ عما أو قرأ ما يكتب مث قال، ما

 أنه يعين وهذا عنها، التعلم إىل وليس األجنبية، اللغة تعلم إىل حباجة الطالب أن (ج)
  . اللغوية وحتليالهتا قوانينها يعرف أن ينفعه وال نطقها، على التمرن إىل حباجة

 44واملقابالت. املقارانت من فائدة وال اللغوي، نظامها يف فريدة لغة كل (د)

ب سلسلة "العربية بني يديك"، الطريقة اليت سار على هنجها كتا ذه هيا فه  
 ميثل هذه الطريقة خري متثيل ويعرب عنها خري تعبري.  والكتاب

 "العربية بني يديك". كتاب سلسلةمناهج   .ب
                                                           

  . 65-64ص.  ، للغة العربيةمدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اأزهر أرشد،  44
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 السلسلةماهية  .1

زاد االهتمام يف هذا العصر ابللغة العربية؛ مما أّدى إىل أتليف كتب وسالسل   
عديدة، تلبية حلاجات طالب العربية املتعددة املتجددة. وابلرغم من اجلهود اليت بذلت 

املهم. وأتت يف هذا اجملال، فما زالت احلاجة ماسة لسالسل جديدة ، تثري هذا احلقل 
 45سلسلة "العربية بني يديك" إسهاما  يف هذا امليدان، ومشاركة  فيه.

، سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري يديك بني العربيةفهذه السلسلة مسيت بـ"  
 و للطالب هبا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم شامال منهجا ويوهي حت الناطقني هبا".

 مع ليبدأ وجامعات ومعاهد مدارس من التعليمية للجهات وضع منهج وهو للمعلم،
 ابجلامعة االلتحاق من متّكنه إجادة العربية جييد حىت معه ويستمر البداية، من الدارس

 وهم يوناألصل املؤلفون اهبتأليف وقام. شاء ختصص أي يف العربية ابللغة دراسته ومواصلة
بد الرمحن بن ، وهم: د. عهبا الناطقني لغري العربية اللغة بتعليم متخصص علمي فريق

د. خمتار الطاهر حسني، و د. حممد عبد اخلالق حممد فضل، إبشراف إبراهيم الفوزان، و 
 الدكتور حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ.

 وفيما يلي تعريف أبهم مالمح هذه السلسلة :   
 هاأهداف  (أ
هتدف السلسلة إىل متكني الدارس من الكفاايت التالية: الكفاية اللغوية،   

 والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية. 
 تضم ما أيت:فالكفاية اللغوية   

، (الم )احلديثالك، و (االستماع )فهم املسموع املهارات اللغوية األربع، وهي: (1
 (واإلبداعيةالكتابة )اآللية ، و (القراءة )فهم املقروءو 

                                                           
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  45

  ص. ث.



31 
 

املفردات ، و (األصوات )والظواهر الصوتية املختلفة العناصر اللغوية الثالثة، وهي: (2
من قواعد  مع قدر مالئمالرتاكيب النحوية )، و ()والتعابري السياقية واالصطالحية

 .(النحو والصرف واإلمالء
أبهل ترمي إىل إكساب الدارس القدرة على االتصال ، فهي الكفاية االتصاليةو   

اللغة، من خالل السياق االجتماعي املقبول، حبيث يتمكن الدارس من التفاعل مع 
أصحاب اللغة مشافهة وكتابة، ومن التعبري عن نفسه بصورة مالئمة يف املواقف 

 االجتماعية املختلفة.
تزويد الدارس جبوانب متنوعة  من خالل السلسلة يتمفإهنا ، ية الثقافيةالكفاوأما   

من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة العربية اإلسالمية، يضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة 
 العاملية العامة، اليت ال ختالف أصول اإلسالم.

 
 .هامجهور   (ب

السلسلة موجهة للدارسني الراشدين، سواء أكانوا دارسني منتظمني يف مؤسسات   
غري منتظمني، يعلمون أنفسهم أبنفسهم، وسواء أمت تدريس السلسلة تعليمية، أو دارسني 

يف برانمج مكثف، خصصت له حصص كثرية، أو يف برانمج غري مكثف خصصت له 
 حصص قليلة.

ومن انحية أخرى، ختاطب السلسلة الدارس الذي مل يسبق له تعلم العربية. وهبذا   
تقن اللغة العربية، بصورة جتعله قادرا فهي تبدأ من الصفر، وتنطلق ابلدارس قدما، حىت ي

على االتصال ابلناطقني هبا مشافهة وكتابة، ومتكنه من االخنراط يف اجلامعات، اليت يتخذ 
 العربية لغة تدريس.

 .تهالغ (ج
تعتمد السلسلة على اللغة العربية الفصيحة، وال تستخدم أية هلجة من اللهجات   

 بلغة وسيطة، لكن ال يعين هذا أهنا حترم استخدامها.العربية العامية، كما أهنا ال تستعني 
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 .امكوانهت (د
ة مستوايت تعليمية، هي: املستوى أربع يف الطبعة اجلديدة إىلقسمت السلسلة   

. وقد رأينا دمج كتاب واملستوى املتميز ،األساسي، واملستوى املتوسط، واملستوى املتقدم
أن الفائدة املرجوة من ذلك أكرب من  التدريبات )النشاط( يف كتاب الطالب العتقادان

 فصلهما يف كتابني.
 وتتألف السلسلة من الكتب واملواد التالية:  

 .صفحة( 402):  للمستوى األساسي: كتاب الطالب + كتاب املعلم
 .صفحة( 435):  للمستوى املتوسط: كتاب الطالب + كتاب املعلم
 .صفحة( 440):  للمستوى املتقدم: كتاب الطالب + كتاب املعلم

 .صفحة( 377)للمستوى املتميز : كتاب الطالب + كتاب املعلم : 
  . صفحة( 403): معجم مبفردات السلسلة

  أربعة) املعلم كتابو  .وبرانمج ابور بوينت ،أقراصو  شرائط تسجيل،وتصحب السلسلة 
 والدروس الوحدات مجيع يف االستخدام طريقة توضح الطالب لكتاب املصاحب( كتب

 .التدريبات وإجاابت املسموع، فهم نصوص به يوجد ماك  الدقيقة، ابلتفاصيل
 اموجهاهته(  

هتتدي السلسلة أبحدث الطرائق واألساليب، اليت توصل إليها علم تعليم اللغات   
 األجنبية، مع مراعاة طبيعة اللغة العربية بشخصيتها املتميزة، وخصائصها املتفردة.

 هبا السلسلة ما يلي:املوجهات اليت أخذت و   
 التكامل بني مهارات اللغة وعناصرها. (1
 العناية ابلنظام الصوت للغة العربية، متييزا وإنتاجا. (2
 مراعاة التدرج يف عرض املادة التعليمية. (3
 مراعاة الفروق الفردية بني الدارسني. (4
اختيار نصوص متنوعة ) حوارات، سرد، قصة... إخل ( واعتمد الكتاب األول  (5

 لى احلوارات، والنصوص القصرية، لسهولتها، ولكوهنا مثريا جيدا للتعلم.منها ع
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 استخدام تدريبات متنوعة ومتعددة. (6
 مناسبة احملتوى ملستوى الدارسني. (7
 لما اقتضت احلاجة إىل ذلك.كضبط النصوص ابلشكل،   (8
 ل وحدة وكتاب.كضبط عدد املفردات والرتاكيب يف   (9

 املادة. اتباع نظام الوحدة التعليمية يف عرض (10
 عرض املفردات يف سياقات اتمة. (11
 االهتمام ابجلانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة. (12
 االهتمام ابملهارات الشفهية يف املستوى األول. (13
 التوازن بني عناصر اللغة ومهاراهتا. (14
 مالءمة السلسلة ملعلم اللغة العربية. (15
 وضع قوائم ابملفردات والتعبريات الواردة يف كل كتاب. (16
 اإلفادة من قوائم األلفاظ املوجودة يف العامل العريب. (17
 اإلفادة من قوائم الرتاكيب النحوية الشائعة. (18
 وضع اختبارات مرحلية يف كل كتاب. (19
اإلفادة من التجارب اخلاصة إبعداد املواد التعليمية يف اللغة العربية، ويف لغات  (20

 أخرى.
 عرض املفاهيم الثقافية أبساليب شائقة. (21
  ابلصورة وال سيما يف الكتاب األول. االستعانة (22

 .هاالزمن املخصص لتدريس و( 
حصة تقريبا ) احلصة حنو  300الزمن املخصص لتدريس مجيع كتب السلسلة   

حصة لكل مستوى من املستوايت الثالثة. يتم تدريس السلسلة يف  100دقيقة (  45
انمج مكثفا، فإن األمر يعتمد ثالثة أعوام إذا كان الربانمج غري مكثف، أما إذا كان الرب 

 على عدد احلصص املخصصة للغة العربية أسبوعيا.
 ودروسه. الكتاب وحداتز(  
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 وهبذا دروس،( 6) من وحدة كل  وتتألف وحدة،( 16) الطالب كتاب  يضم  
 :يلي كما  الوحدات تصميم جاء وقد. درسا( 96) على الكتاب حيتوي
 صفحات 3     العرض : األول الدرس
 صفحات 3  اإلضافية واملفردات املفردات  :الثاين الدرس
 صفحات 4   النحوية الرتاكيب : الثالث الدرس
 صفحات 3   املسموع وفهم األصوات  :الرابع الدرس
 صفحات 3     الكالم :اخلامس الدرس
 صفحات 4    والكتابة القراءة:السادس الدرس

 

 
 والتقومي االختباراتح(  

 كل  بعد منها واحد كل  يرد قصرية، اختبارات(  8) الطالب كتاب  تضمن  
 عند نصفي: موسعني اختبارين إىل ابإلضافة" نفسك اخترب: "عنوان حتت وحدتني،
 درسه ما إىل موجهة االختبارات وهذه. الكتاب آخر يف شامل وهنائي الكتاب، منتصف
 أيضا أهنا كما  األمام، إىل الدارس ولدفع التعلم، عملية لتعزيز أداة فهي فعال؛ الطالب

 46.الكتاب من مضى ملا استيعابه ملدى قياس

 سلسلة "العربية بني يديك" كتاب   عليمت إرشادات عامة يف .2

كتاب الطالب يف علم يصحب  املإن مما مييز هذا الكتاب عن غريه إحضار كتاب   
 مجيع أجزائه، إذ يسهم ذلك الكتاب إسهاما كبريا للمدرس يف تدريس هذا الكتاب

ابإلرشادات العامة ضمنه. فالوحدات جبميع دروسها جتري على األساليب املرشدة 
 ( يف الوحدة األوىلالنحوية الرتاكيب) الثالث الدرس؛ فأساليب تدريس غالبا املتساوية

                                                           
،  العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  46

    د. –ص. ث 
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ا اليت جترى عليها يف كل الدرس الثالث من مجيع الوحدات، وغريههي نفس األساليب 
ة ملبحوث يف هذه الرسالالكتاب ا. و جتري مثلهامن األساليب يف مجيع الدروس 

اإلرشادات أتت أبسلوب  ، وإضافة إىل ذلك أناملاجيستريية هو كتاب املعلم اجلزء األول
   اخلطاب )ضمري أنَت( على صيغة فعل األمر.

  عرض احلواريف الدرس األول:  (أ
 اطلب من الطالب إغالق الكتب، وقل: استمع جيدا. (1
 احلوار مرتني.شغل الشريط أو أد  (2
 اطلب من الطالب فتح الكتب واالستماع جيدا. (3
 شغل الشريط أو أد احلوار مرتني. (4
اطلب من الطالب إغالق الكتب، وأد احلوار عبارة عبارة مرتني، واطلب من  (5

 الطالب اإلعادة اجلماعية بعدك، يف كل مرة.
 أد احلوار عبارة عبارة واطلب من الطالب أداءه بعدك يف جمموعات. (6
 طلب من بعض الطالب أداء عبارات احلوار بعدك فرداي.ا (7
  اخرت بعض الطالب ألداء احلوار ثنائيا.  (8

 فرداتامليف الدرس الثاين:   (ب
 :عرضها (1

عرض يتم عرض املفردات اجلديدة اليت ترد ألول مرة بواحد من األساليب التالية:   
دور مريض يشعر أبمل يف  ل:متثيل( الدور؛ مثتقمُّص )، أو متثيل املعىن، أو الشيء نفسه

االشتقاق؛ ، أو الشرح عن طريق السياق اللفظي، أو دفذكر املضاّد، أو املرا، أو أسنانه
لرتمجة؛ وهي آخر أسلوب نلجأ ا، أو مكتبة بربطها بكلمة كتاب أو كتبمثل شرح كلمة 

 لتوضيح املعىن. إليه
 :املطلوبة عرض املفردات األساسيةأما أساليب   
 الب إلقاء نظرة على كل الصور.اطلب من الط (أ)
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 اطلب منهم اآلن الرتكيز على الصورة األوىل فقط. (ب)
 انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، بينما يستمع الطالب. (ج)
انطق الكلمة ثالث مرات نطقا واضحا، واطلب منهم اإلعادة مجاعيا بعدك يف كل  (د)

 مرة.
 يستحسن االستعانة ابلشريط. (ه)
 الكلمة فرداي، وصوب أخطاءهم.اخرت بعض الطالب لنطق  (و)
 واصل التدريب هبذه الطريقة مع بقية الكلمات. (ز)

 :تدريب يف املفرداتإجراء  (2
 اطلب من الطالب االستماع، وانطق الكلمة مشريا إىل كل صورة  (أ)
 اطلب من الطالب أن يرددوا خلفك، ويشريوا إىل الصورة يف كتبهم. (ب)
 الصحيحة واحدا واحدا.اطلب من الطالب اخلروج، واإلشارة إىل الصورة  (ج)
اآلن اطلب منهم وضع عالمة ) ص ( يف املربع للصورة اليت يسمعوهنا، وانطق  (د)

إبحدى الكلمتني من أزواج الكلمات املوجودة، وبتعيني الكلمات اليت وردت يف 
أو على حسب ما طلبه السؤال يف كل تدريب، إذ خيتلف  47،جل التدريب أدانه

 بعض التدريبات يف درس ما عن غريها. 
 ( على الكلمة الغريبة يف كل جمموعة.Xإجراء التدريب: ضع عالمة ) (3

 اقرأ كلمات كل جمموعة (أ)
 اقرأها مرة اثنية، واطلب من الطالب اإلعادة خلفك.  (ب)
 ( على الكلمة اليت ختتلف عن البقية. Xاطلب من الطالب وضع عالمة ) (ج)
اخرت طالبا لقراءة إجابته، وعّزز الصواب، أما إذا أخطأ، فأعط الفرصة لطالب  (د)

 آخر.
 قدم هلم اإلجاابت الصحيحة، موضحا هلم سبب اختالف الكلمة.  (ه)

                                                           
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   47

  .29-28ص. 
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 اطلب من الطالب تصويب أخطائهم. (و)
 إجراء التدريب: صل بني الكلمتني لتصبحا تعبريا. (4

  كلمات القائمة اليسرى.مثالقائمة اليمىن اقرأ كلمات  (أ)
 اخرت طالبا لقراءة كلمات القائمة اليمىن، وآخر لقراءة كلمات القائمة اليسرى. (ب)
 اطلب من الطالب وصل الكلمتني املناسبتني خبط، أو الرقم مع احلرف.  (ج)
اطلب من أحد الطالب قراءة إجاابته، عّزز الصواب، أو أعط الفرصة لطالب  (د)

 أ. آخر إذا أخط
 اقرأ اإلجاابت الصحيحة. (ه)
 اطلب منهم تصحيح إجاابهتم، مث راجع عملهم يف الكتب.  (و)

 الدرس الثالث: الرتاكيب النحويةج(  يف 
على تدريبات األمناط )القوالب(، وهي  -إىل حد كبري – اعتمد الكتاب األول  

التدريبات اليت يسيطر املدرس فيها سيطرة اتمة على استجابة الطالب، حيث إن هناك 
طريقة واحدة لالستجابة الصحيحة. ويف هذا النوع من التدريبات ال حيتاج الطالب إىل 

الكتاب تدريبات: خدمت يف فهم ما يقولونه، ألداء التدريب. ومن التدريبات اليت است
التكرار، واالستبدال، والتحويل، والسؤال واجلواب، والتوسعة واالختصار. ونرجو أن يهتم 
املدرس مبعىن الرتكيب النحوي ومبناه يف آن واحد. وينبغي إجراء التدريبات النحوية 

   48ا  وفرداي .شفهيا أوال ، مث قراءة، مث كتابة. كما جيب أن يؤديها الطالب مجاعيا  وثنائي

 .زميلك مع واجلواب السؤال تبادل إجراء التدريب: (1
 اطلب من الطالب إغالق الكتب. (أ)
 اكتب املثال على السبورة. (ب)
 اقرأ السؤال واجلواب مرتني. (ج)

                                                           
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   48

  .55ص.
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 اقرأ السؤال واجلواب مرتني، واطلب من الطالب اإلعادة بعدك مجاعيا يف كل مرة. (د)
 ثنائيا.اخرت بعض الطالب لتبادل السؤال واجلواب  (ه)
 ( يف التدريب، واقرأ الكلمة اليت حتت الصورة.1انتقل إىل رقم ) (و)
 اخرت طالبني لتبادل السؤال واجلواب. (ز)
 أعط الفرصة لطالبني آخرين. (ح)
 استمر ابلطريقة السابقة إىل آخر التدريب. (ط)
 49وجه الطالب إىل أداء التدريب، والكتب مفتوحة. (ي)

 .مجال هاتإجراء التدريب:  (2
هات مجال كما يف املثال، اقرأ الكلمتني اللتني حتت الصورة. مث قل )أغلق الكتاب(  (أ)

قل اجلملة اليت يف املثال. كرر ذلك أكثر من مرة، واطلب من الطالب اإلعادة 
 بعدك.

توجه إىل الطالب قائال: هات مجلة. اقرأ الكلمتني اللتني حتت الصورة بوضوح،  (ب)
 وقل مشريا بيديك: )مجيعا(.

 ب الطريقة نفسها.انتقل إىل بقية التدري (ج)
توجه إىل أحد الطالب قائال: )هات مجلة( اقرأ الكلمتني للجملة األوىل، وانتظر  (د)

 منه اجلواب. أكمل التدريب ابلطريقة الفردية.
قل: )افتح الكتاب( اطلب من الطالب أداء التدريب قراءة من الكتاب. اقرأ  (ه)

  50الكلمات املساعدة، واطلب من طالب بعد آخر تكوين اجلملة.
 املثال. يف كما  حول إجراء التدريب: (3

                                                           
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   49

 . 9ص. 
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،   50

  .10ص. 
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قل: )أغلق الكتاب( استمع )حول كما يف املثال(، مث اقرأ مجلة املثال قبل  (أ)
 التحويل. كرر ذلك مرتني.

 اطلب من الطالب إعادة اجلملة قبل وبعد التحويل بعدك مرتني. (ب)
 اطلب منهم حتويل اجلمل بعد مساعها منك بطريقة مجاعية مجلة مجلة حىت هناية (ج)

 التدريب.
اطلب من الطالب حتويل اجلمل بعد مساعها منك بطريقة فردية، أبن تقرأ اجلملة  (د)

 51األوىل، وحيوهلا طالب آخر وهكذا.
 عرض صفحة ملخص الرتاكيب (4

 اطلب من الطالب إغالق الكتب. (أ)
 اكتب اجلدول األول على السبورة. (ب)
 اقرأ حمتوايت اجلدول مرتني، والطالب يستمعون. (ج)
 اجلدول مرتني، واطلب من الطالب اإلعادة بعدك يف كل مرة.اقرأ حمتوايت  (د)
 اخرت بعض الطالب، لقراءة حمتوى اجلدول فرداي. (ه)
 امسح اجلدول من السبورة. (و)
 اخرت بعض الطالب لقراءة حمتوى اجلدول من الذاكرة. (ز)
 استمر يف بقية اجلداول ابلطريقة السابقة. (ح)
 وى اجلداول فرداي.بعد عرض مجيع اجلداول، اخرت بعض الطالب لذكر حمت (ط)
 52اطلب من الطالب كتابة اجلداول يف دفاترهم. (ي)

 وفهم املسموع األصوات الدرس الرابع:د(   يف 
 األصوات (1

                                                           
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباوأصدقاءه، عبد الرمحن إبراهيم الفوزان،  51

  .33ص. 
، العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  52

  .12ص.
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إجادة نطق أصوات اللغة، هو املدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعلم اللغة  
األجنبية وإتقاهنا؛ فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد 

كيب، ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة الثانية، ما مل حيسن نطق ا والرت 
أصواهتا؛ ولذا فإن كثريا من الطرق القدمية يف تعليم اللغة، مل خترج متحدثني ابللغة؛ ألهنا 

 تركز على مهارت القراءة والكتابة، مثل طريقة القواعد والرتمجة.
 .ستمع وأعدا :(1) إجراء التدريب (أ)

 قل: )استمعوا جيدا( مث اقرأ مجيع الكلمات بصوت واضح. (1)
 قل الكلمة األوىل )خالد( مرتني، والطالب يستمعون. (2)
 اعيا، ثالث مرات.مجاطلب منهم إعادة الكلمة خلفك  (3)
 اطلب منهم نطق الكلمات السابقة فرادى. (4)
 كرر هذا التدريب معهم فرادى. (5)

 استمع وأعد.:  (2التدريب )إجراء  (ب)

 قل: )استمع جيدا( مث انطق أزواج الكلمات. (1)
 قل: )استمع جيدا( واطلب منهم إعادة الكلمات بعدك زوجا زوجا. (2)
 اطلب من الطالب نطق الكلمات زوجا زوجا مجاعات. (3)
 اطلب من الطالب نطق الكلمات زوجا زوجا فرادى. (4)
 كرر حسب احلاجة. (5)
أمامهم كلمة  اخترب طالبك يف مقدرهتم على التمييز بني الصوتني، وانطق (6)

واحدة من كل زوج، واطلب منهم حتديد الكلمة املنطوقة، هل هي األوىل، أو 
الثانية، وميكن أن تطلب منهم رفع إصبع إذا كانت األوىل، ورفع إصبعني إذا  

 كانت الثانية.
 .استمع وأعد:  (3التدريب )إجراء  (ج)

 .قل )استمع جيدا(، واقرأ اآلايت آية آية )أو شغل جهاز التسجيل( (1)
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 أعد تالوة اآلايت آية آية مرة اثنية. (2)
قل )استمع وأعد(، واقرأ اآلايت آية آية، واطلب منهم إعادهتا بعدك مجاعيا  (3)

 مث فرداي.
 اقرأ الكلمات اليت تشتمل على الصوت اهلدف، مع اإلشارة إىل الكلمة. (4)
 اطلب من الطالب تالوة اآلايت مجاعيا مث فرداي. (5)
نطق الصوت اهلدف، كرر الكلمات إذا الحظت أن بعضهم خيطئ يف  (6)

 املشتملة عليه، واطلب منهم اإلعادة بعدك.
 اطلب منهم االستماع إىل التسجيل يف البيت، واإلعادة عدة مرات. (7)

 
 

 فهم املسموع (2
هم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم اللغة االستماع يف حياة األفراد بدور محيظى   

املستوى الذي تنشده من التمكن من جوانب هذه العربية قليل. وللوصول بطالبك إىل 
 املهارة نقرتح أن:

هتيئ طالبك لدرس االستماع، وتوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه،  (1)
 واهلدف منه.

تعرض املادة أبسلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب، كالبطء يف قراءة املادة  (2)
 املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات معقدة.

فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط ابهلدف املوضوع، تناقش الطالب  (3)
 مدى تقدمهم. مث قوم أداءهم للوقوف على

 .املناسب املربع يف( ص) عالمة ضع مث استمع، :(1) إجراء التدريب (أ)
 اطلب من الطالب فتح الكتب. (1)
 اطلب منهم النظر إىل صور التدريب. (2)
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 والتفريق بينهما.اطلب منهم حماولة التمييز بني الصور،  (3)
 جيدا". احلوار/قل: "استمع إىل الكلمة (4)
 .كلمة مرتني، أو شغل شريط التسجيل"، مث انطق ابلالكلمة املطلوبةقل: " (5)
 اطلب منهم وضع العالمة )ص( يف مربع الصورة املناسب. (6)
 أعطهم وقتا كافيا للبحث عن الصورة، ووضع العالمة. (7)
 وهكذا إىل هناية التدريب. (8)
 االستماع إىل اإلعادة من جديد.اطلب منهم  (9)
 أتكد من صحة إجاابهتم. (10)

 
 

  (2مهارة فهم املسموع ) (ب)
ال  –وخاصة يف األسابيع األوىل من دروس االستماع  –يف املستوايت األوىل   

يستطيع الطالب القراءة وال الكتابة. ومن مث ينبغي أن نوفر هلم مواد يسرية، يستطيعون 
االستماع، وميكن استغالل الصور والرسوم واخلرائط وغريها، وما من خالهلا التدرب على 

كما هو يف التدريبات املوجودة يف الصفحتني )السابقة واحلالية(   –عليك إال أن تعرض 
لقلة ما –صورا أمام الطالب، مث تلقي عليهم أسئلة تدور حوهلا، وميكن يف هذه احلالة  –

 ابإلشارة، أو ابإلمياء. أن تقبل منهم اإلجابة -لديهم من مفردات

 .املناسب املربع يف الرقم ضع مث : استمع،(3) إجراء التدريب (ج)
 اطلب من الطالب فتح الكتب، والنظر إىل صور التدريب. (1)
 اطلب منهم حماولة التمييز بني الصور، والتفريق بينها. (2)
 قل: "استمع إىل احلوار جيدا". (3)
 التسجيل.قل: "رقم واحد"، مث أد احلوار، أو شغل شريط  (4)
 اطلب منهم وضع الرقم يف مربع الصورة املناسب. (5)
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 أعطهم وقتا كافيا للبحث عن الصورة، ووضع الرقم. (6)
 وهكذا إىل هناية التدريب. (7)
 اطلب منهم االستماع إىل اإلعادة من جديد. (8)
 أتكد من صحة إجاابهتم. (9)

 .املناسب املربع يف الرقم ضع مث ،إىل السؤال، : استمع(4) إجراء التدريب (د)
 اطلب من الطالب فتح الكتب. (1)
 اطلب منهم النظر إىل صور التدريب. (2)
 اطلب منهم حماولة التمييز بني الصور، والتفريق بينهما. (3)
 قل: "استمع إىل السؤال جيدا". (4)
 قل: "رقم واحد"، مث قل السؤال، أو شغل شريط التسجيل. (5)
 اطلب منهم وضع الرقم يف مربع الصورة املناسب. (6)
 للبحث عن الصورة، ووضع الرقم.أعطهم وقتا كافيا  (7)
 وهكذا إىل هناية التدريب. (8)
 اطلب منهم االستماع إىل اإلعادة من جديد. (9)
 53أتكد من صحة إجاابهتم. (10)

   الكالم الدرس اخلامس: يف ه(  
  .اللغة هي الكالم (1

اللغة يف األساس، هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل 
 على ذلك ما يلي:

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف  (أ)
 فرتة متأخرة من اتريخ اإلنسان.

                                                           
،  سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالعربية بني يديك: عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  53

  . 15-13ص. 
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يتعلم الطفل الكالم قبل أن أيخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول  (ب)
 املدرسة.

اس ال مجيع الناس األسوايء، يتحدثون لغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من الن (ج)
 يعرفون الكتابة يف لغاهتم.

 هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غري مكتوبة. (د)
وبناء على ما نقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم، أحد أهم   

 54األهداف يف تعليم اللغة العربية.
 زميلك مع احلوار تبادل  :إجراء التدريب (2

 اطلب من الطالب إغالق الكتب. (أ)
 على السبورة.اكتب املثال  (ب)
 اطلب من الطالب االستماع وأد املثال مرة واحدة. (ج)
 أد املثال، واطلب من الطالب اإلعادة مجاعيا بعدك. (د)
 اخرت طالبني ألداء املثال. (ه)
 (.1اخرت طالبني ألداء احلوار يف رقم ) (و)
 استمر ابلطريقة السابقة، واخرت يف كل مرة طالبني. (ز)
 والكتب مفتوحة.اطلب من الطالب أداء احلوارات ثنائيا،  (ح)
 شجع بعض الطالب على أداء احلوارات ثنائيا أمام زمالئهم. (ط)

 .زمالئك مع واجلواب السؤال تبادل :التدريبإجراء  (3
 اطلب من الطالب إغالق الكتب. (أ)
قل العبارة األوىل، مث وجه السؤال إىل أحد الطالب، وشجعه على قول العبارة  (ب)

 املناسبة.
 السؤال إىل جاره، وتلقي إجابته.اطلب من الطالب الثاين، توجيه  (ج)

                                                           
،  العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  54

  .16ص. 
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 وجه الطالب إىل االستمرار يف التدريب ابلطريقة السابقة. (د)
 أجب إجراء التدريب: (4

 اطلب من الطالب إغالق الكتب. (أ)
 اطلب من الطالب االستماع جيدا. (ب)
 اقرأ السؤال األول )العبارة األوىل( مرتني. (ج)
 اخرت بعض الطالب لإلجابة فرداي. (د)
 ة إىل آخر التدريب.استمر ابلطريقة السابق (ه)
 55وجه الطالب إىل تبادل األسئلة واألجوبة ثنائيا. (و)

 أجب عن األسئلة مستعينا ابلصورإجراء التدريب:  (5
 اطلب من الطالب فتح الكتب، والنظر إىل مجيع الصور. (أ)
 اطلب من الطالب النظر إىل الصورة األوىل. (ب)
 اخرت طالبا، لقراءة السؤال األول. (ج)
 السؤال.اخرت طالبا لإلجابة عن  (د)
 أعط الفرصة لطالب آخر. (ه)
 استمر ابلطريقة السابقة إىل هناية التدريب. (و)
 يف هناية التدريب اخرت بعض الطالب، لوصف مجيع الصور فرداي. (ز)

 (كيف اعتمرت)صف لزمالئك إجراء التدريب: (6
 اطلب من الطالب فتح الكتب، والنظر إىل مجيع الصور. (أ)
 اطلب من الطالب النظر إىل الصورة األوىل. (ب)
 اخرت طالبا لقراءة الكلمتني، ووصف الصورة األوىل. (ج)
 أعط الفرصة لطالب آخر. (د)

                                                           
،  لعربية لغري الناطقني هباالعربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة اعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  55
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 استمر ابلطريقة السابقة يف مجيع الصور. (ه)
 اخرت طالبا، ليصف لزمالئه كيف اعتمر. (و)
 56أعط الفرص لعدد آخر من الطالب، لوصف كيفية أداء العمرة. (ز)

 .والكتابة القراءةالدرس السادس: و(  يف 
 القراءة (1

القراءة املصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي تعد  
مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة. ومواد القراءة املبثوثة يف هذا الكتاب ال حتتوي 
على مفردات، أو تراكيب جديدة؛ فكلها مبنية على ما ورد يف صفحات العرض من 

 مفردات وتراكيب.
خذ بيد الطالب املبتدئ، الذي مل يسبق له تعلم اللغة وحيث إن هذا الكتاب أي 

العربية من قبل، فقد قدمت له القراءة على مستوى الكلمة، فاجلملة البسيطة )مبتدأ أو 
خرب غالبا( مث اجلملة املركبة، مث قراءة الفقرة يف صورة ميسرة بدءا  من الدرس الثامن 

 57عشر.
 .واقرأ واستمع انظر إجراء التدريب: (أ)

اقرأ الكلمات التالية بصوت واضح، واطلب من الطالب اإلنصات، وأشر إىل   (1)
 كل كلمة.

 –مهندسة  –طبيبة  –مدرس  –طالب  –هي  –هو  –أنِت  –أنَت  –أان 
 خالد.  –هذه  –هذا 

اقرأ الكلمات مرة أخرى، واطلب من الطالب أن يعيدوا خلفك كلمة كلمة  (2)
 مجاعيا.

                                                           
،  العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  56
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  كلمات مجاعيا، مث فرداي.اطلب من التالميذ أن يقرؤوا ال (3)
 قراءة اجلمل وتكرارها فتكون كما يلي:أما 

 اقرأ اجلملة األوىل مرتني بصوت واضح. (1)
 اطلب من الطالب أن يعيدوا خلفك مجاعيا. (2)
اطلب من الطالب أن يقرؤوا يف جمموعتني )قسم الصف إىل جمموعتني(؛  (3)

 جمموعة تقرأ، واألخرى تعيد خلفها، مث ابلعكس.
 الطالب القراءة اجلهرية فرادى.اطلب من  (4)
 استمر ابلطريقة السابقة إىل هناية التدريب. (5)

 رس بطريقة أخرى، وهي كما يلي:   وميكن أن أيت املد
 اقرأ الفقرة وقل للطالب: استمعوا جيدا والكتب مغلقة. (1)
 اقرأ الفقرة جمزأة إىل عبارات، بينما يتابع الطالب والكتب مفتوحة. (2)
 ىل عبارات، بينما يعيد الطالب خلفك.اقرأ الفقرة جمزأة إ (3)
 اقرأ الفقرة جمزأة ويقرأ كل الطالب بعدك، مث جمموعة منهم. (4)
 اطلب من كل طالب أن يقرأ معتمدا على نفسه، وصوب أخطاءه. (5)
 58بعد التأكد من فهم الطالب للفقرة، اسأهلم ليجيبوا عن األسئلة شفهية. (6)

 املطابقة يف كل جمموعة.ضع عالمة )ص( على الكلمة  إجراء التدريب: (ب)
 اقرأ الكلمات التالية بصوت واضح: (1)

 أخ. –مهندسة  –أنَت  –طبيبة  –هو 
 اطلب من الطالب أن يضعوا عالمة )ص( جبانب الكلمة املماثلة يف كتبهم. (2)
 59صوب أخطاء الطالب ابملرور عليهم، أو ابلطلب إليهم اإلجابة شفهيا. (3)
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 .املتماثلتني الكلمتني بني صل إجراء التدريب: (ج)
 اكتب الكلمات على السبورة. (1)
 اقرأ كلمات كل قائمة. (2)
 اطلب من الطالب اإلعادة من خلفك. (3)
 أعط مثاال حلل التدريب. (4)
 60اطلب من الطالب احلضور أمام الصف وحل التدريب فردا فردا. (5)

 صل بني العبارة واحلوار املناسب إجراء التدريبب: (د)
 قراءة صامتة. اطلب من الطالب قراءة األسئلة واإلجاابت (1)
 اطلب منهم أن يكتبوا أمام كل سؤال احلرف الدال على إجابته. (2)
 اقرأ األسئلة واألجوبة مرة أو مرتني. (3)
 اقرأ واطلب من الطالب الرتديد خلفك. (4)
 . اخرت طالبني يقرأ احدمها السؤال، بينما يقرأ اآلخر اجلواب املناسب (5)

 نشاط إضايف:ه(   )
إىل أسئلة  من أسئلة صواب أو خطأ الرابع العشرةميكنك أن حتول بنود التدريب   

 قصرية، وختتار يف كل مرة أحد الطالب ليجيب عن السؤال. هكذا على سبيل املثال:
 أين يقضي صاحل عطلة احلج؟ (1)
 أين يسكن صاحل يف مكة؟ (2)
  61أي يسكن صاحل يف املدينة؟ ...إخل. (3)
    الكتابة  (2

                                                           
 العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  60
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بقية املهارات؛ فهي أتت بعد مهارة أتت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني 
القراءة. ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآلخر عقلي. والشق 
اآليل، وهو الذي بدأان به هنا، حيتوي على املهارات اآللية اخلاصة برسم حروف اللغة 

لي، فيتطلب املعرفة اجليدة العربية، ومعرفة التهجئة، والرتقيم يف  العربية. أما اجلانب العق
 62ابلنحو، واملفردات، واستخدام اللغة.

 عرض احلروف (أ)
 قل للطالب "افتح الكتاب" (1)
 انظر إىل اجملموعة األوىل. (2)
بني هلم أن اهلمزة قد تكون يف األول، وقد تكون يف الوسط، وقد تكون يف  (3)

 النهاية.
 اقرأ الكلمات، واطلب منهم اإلعادة بعدك. (4)
 اهلمزة يف كل كلمة.بني هلم موضع  (5)
 افعل األمر نفسه مع الدال والذال. (6)

 .احلرف على بقلمك إجراء التدريب: مر (ب)
 اقرأ احلروف الثالثة. (1)
 اطلب منهم اإلعادة بعدك. (2)
 قل: مر بقلمك على احلروف املكتوبة ابللون اخلفيف. (3)
راقب طالبك، وأتكد من أهنم يكتبون من اليمني إىل اليسار ومن األعلى إىل  (4)

 األسفل.
 وأما إمرار القلم على الكلمة فكما يلي:

 اقرأ الكلمات املوجودة واطلب من الطالب اإلعادة بعدك. (1)
 قل: مر بقلمك على الكلمات املكتوبة ابللون اخلفيف. (2)
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راقب طالبك، وأتكد من أهنم يكتبون من اليمني إىل اليسار، ومن األعلى  (3)
 إىل األسفل.

  ذ( –د  – نبه الطالب إىل موضع احلروف الثالثة ) أ (4)
 إجراء التدريب: انسخ (ج)

 اطلب من الطالب قراءة احلروف الثالثة. (1)
 قل: انسخ كل حرف من احلروف الثالثة ثالث مرات. (2)
راقب طالبك، وأتكد من أهنم يكتبون من اليمني إىل اليسار، ومن األعلى  (3)

 إىل األسفل.
 وأما نسخ الكلمات فيكون كما يلي: 

 اطلب من الطالب قراءة الكلمات. (1)
 : "انسخ كل كلمة ثالث مرات".قل (2)
راقب طالبك، وأتكد من أهنم يكتبون من اليمني إىل اليسار، ومن األعلى  (3)

 إىل األسفل.
 د( –نبه الطالب إىل مواضع احلرفني )أ  (4)
 صحح كتاابت الطالب. (5)
اطلب من الطالب كتابة التدريبات األربعة بدفاترهم يف البيت، وصححها  (6)

 63بعد ذلك.
 بني احلروف، لتصبح كلمة.صل  إجراء التدريب: (د)

 اطلب من الطالب قراءة احلروف. (1)
 اطلب منهم وصل احلروف ببعضها. (2)
 اطلب منهم قراءة الكلمات بعد ذلك. (3)
 راقب طالبك أثناء الكتابة. (4)

                                                           
 العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  63

  .22-21ص. 
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 صحح أخطاءهم أوال أبول. (5)
 .رتب احلروف، مث صل بينها، لتصبح كلمة :التدريب إجراء (ه)

ترتيبها، تكون كلمات، مما سبق هلم بني لطالبك أن هذه األحرف إذا أعيد  (1)
 دراستها.

 اطلب منهم إعادة ترتيبها أوال. (2)
 اطلب منهم كتابتها متصلة اثنيا. (3)
 اطلب منهم قراءهتا بعد ذلك. (4)
 صحح أخطاءهم. (5)

 اكتب الكلمات حتت الصور. إجراء التدريب: (و)
 اطلب من الطالب النظر إىل الصور كلها. (1)
 الوسط.اطلب منهم قراءة قائمة الكلمات يف  (2)
 اطلب منهم كتابة كل كلمة حتت الصورة املناسبة. (3)
 اطلب منهم قراءة الكلمات، والتأكد من مناسبتها للصورة فوقها. (4)
 صحح أخطاءهم، وساعدهم يف التوصل إىل اإلجاابت الصحيحة. (5)

 صل بني كل كلمتني، لتصبحا تعبريا. إجراء التدريب: (ز)
 اطلب من الطالب قراءة القائمة اليمىن. (1)
 منهم قراءة القائمة اليسرى.اطلب  (2)
اطلب منهم وصل كل كلمة من القائمة اليمىن، مبا يناسبها من القائمة  (3)

 اليسرى.
 اطلب منهم قراءة التعبريات بعد الوصل. (4)
 اطلب منهم كتابة التعبريات يف الفراغ املعد لذلك على اليسار. (5)
 صحح كتاابهتم، ووجههم إىل الطريقة الصحيحة يف الوصل والكتابة. (6)

 رتب الكلمات، لتصبح مجلة. إجراء التدريب: (ح)
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 اطلب من الطالب قراءة كلمات كل جمموعة. (1)
 بني هلم أن هذه الكلمات هبذا الرتتيب، ال تكون مجال صحيحة. (2)
 اطلب منهم إعادة ترتيبها، لتكون مجال صحيحة. (3)
 اطلب منهم قراءة اجلمل بعد ذلك. (4)
 اطلب منهم كتابتها بصورهتا األخرية. (5)
 صحح أخطاءهم. (6)

 امأل الفراغ مما بني القوسني. إجراء التدريب: (ط)
 اطلب من الطالب قراءة اجلمل أوال. (1)
 اسأهلم: " هل هذه اجلملة كاملة املعىن "؟ (2)
 أخربهم أبن إحدى الكلمتني اللتني بني القوسني تكمل املعىن. (3)
 اطلب منهم ملء الفراغ إبحدى الكلمتني. (4)
 اطلب منهم قراءة اجلمل بعد ذلك. (5)
 وأرشدهم إىل اجلواب الصحيح. صحح كتاابهتم، (6)

 اكتب ما ميلى عليك إجراء التدريب: (ي)
 نص اإلمالء:

 رمضان. –عطلة  –أقضي  –سعيت   –وصلت  –طفت 
 اكتب الكلمات السابقة على السبورة. (1)
 اخرت بعض الطالب لقراءهتا فرداي. (2)
أخرب طالبك أبنك ستمسح الكلمات، وأنك ستمليها عليهم بعد ذلك.  (3)

 مسحها..أعطهم دقيقة قبل 
 امسح الكلمات من السبورة. (4)
 اقرأ كل كلمة مرتني، واطلب منهم كتابتها. (5)
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قم بكتابة الكلمات مرة اثنية على السبورة، واطلب منهم تصحيح كتاابهتم،  (6)
  64أو صححها هلم.

 اهليكل الفكري للبحث . ج
إن تعليم اللغة األجتبية جمال علمي مهم يف عصران احلاضر، ومنها تعليم اللغة   

العربية لغري الناطقني هبا. فنجاح تعليم اللغة اهلدف تعتمد على أشياء عديدة، منها وجود 
 املادة أو الكتاب املدرسي اجليد، وموافقة طريقة التدريس به، ووجود الوسائل املؤيدة له.

فكتاب سلسلة "العربية بني يديك" من الكتب املدروسة احلديثة يف هذا اجملال.   
إبرشادات عامة ملعلم هذا الكتاب، ليكون تدريسه فعاال هادفا للغاية.  وقد جاء الكتاب

فينبغي أن يكون قيام املدرس بتدريس هذا الكتاب داخل القاعة الدراسية متماشيا مع 
 تلك اإلرشادات.      

وال شك أن يف عملية التعليم مشاكل تطلع نتيجة معاملة املدرس ابلطالب   
  أسرع وقت ممكن، للوصول إىل الغاية املرجوة.      والكتاب، ما جيب حلها يف 

 :  تايللافمالءمة الكتاب املدروس أبساليب تدريسه ميكن تصويره ك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،  العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباان، وأصدقاءه، عبد الرمحن إبراهيم الفوز  64

  .324-323ص. 
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 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

أساليب تدريس املدرسني 
 داخل القاعة الدراسية

 عرض احلوار .1
 املفردات .2
 الرتاكيب النحوية .3
األصوات وفهم  .4

 املسموع
 الكالم .5
 القراءة والكتابة .6

اإلرشادات العامة يف 
 تدريس الكتاب

 عرض احلوار .1
 املفردات .2
 الرتاكيب النحوية .3
األصوات وفهم  .4

 املسموع
 الكالم .5
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 كتاب "العربية بني يديك"

التوافق 
 واالختالف

 املشكالت وحلها
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 الباب الثالث
 هج البحثامن

 نوع البحث وموقعه  (أ

 نوع البحث  .1

في النوع، إذ أنه يقدم صورة عن نتائج البحث بوصف البياانت هذا البحث وص  
وصفية كأقوال املكتسبة من موقع البحث. فالبحث الكيفي يعين ببحث تنتج بياانت 

أشخاص مدوَّنة، أو ظاهرة، أو حادثة، أو هيئة اجتماعية، أو تصرفات، أو اعتقاد، أو 
ويهدف هذا البحث الوصفي الكيفي إىل وصف  1افرتاض، أو أفكار شخص أو جمتمع.

  2األفعال أو األحداث بطريقة منهجية واقعية دقيقة. األقوال أو
يداين هي وسلك مسلكها يف كتابة هذا البحث املأما الطريقة اليت اختارها الباحث   

املعيارية، أي دراسة حالة لكشف موضوع وحتليله، وهذه احلالة  الطريقة الوصفية التحليلية
   3قد تكون شخصا معينا أو جمتمعا أو هيئة اجتماعية.

واختريت هذه الطريقة لقيام الباحث بوصف األحداث واألفعال واألقوال الصادرة   
كتاب درسني والطالب أثناء التعليم والتعلم يف الفصل ابملقارنة بني التصميم يف  من امل

وتطبيق املدرسني لتلك النظرية عند التدريس يف الفصل ملعرفة التوافق  ”العربية بني يديك“
 والتناسب بينهما.  

 

                                                           

  1 Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: PT.Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 60.  

 ,Cet. VI; Bandung: PT. Remaja  Metodologi Penelitian Kualitatif,Lexy J. Moleong) انظر :  2
Rosdakarya, 2009), h. 11.  

؛ مصر: املكتب اجلامعي 5، )ط. العلم والبحث العلمي دراسة يف مناهج العلومحسني عبد احلميد أمحد رشوان،  3
   .  183. (، ص1992احلديث، 
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  موقع البحث  .2

"العربية بني  سلسلة كتاب  عليمتيقوم الباحث ابلبحث امليداين واملالحظة الدقيقة يف   
من مايو  20قسم البنني ملدة شهر من التاريخ  يديك" يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر

، وهذه املالحظة تكون على فصلني من املستوى 2015من يونيو  19إىل  2015
كتاب نظرا إىل أن الباحث مدرس يف ذلك املعهد، وأن  ف .التمهيدي قسمي الصباح واملساء

أساليب من الكتب املقررة املدروسة فيه، فيسرّه القيام ابلبحث يف  ”ني يديكالعربية ب“
اللغة العربية  عليمهذا الكتاب وحماولة التغلب على العوائق اليت يواجهها املدرسون يف ت تعليم

غة العربية تعليم اللأساليب ابستخدام هذا الكتاب، إسهاما للمعهد ومدرسيه يف تطوير 
 .رجهداخل املعهد أم خا

 مداخل البحث  .ب

تعيني مدخل، ويعين ابملدخل  وجهة هو حبثه كتابة أول خطوة خيطوها الباحث يف    
 لبحث موضوع البحث. فمن املداخل اليت استخدمها الباحث: نظر 

، فاستخدامه يف هذا البحث لكون (The Linguistic Approach)املدخل اللغوي  .1
لبّا هلذا  ”العربية بني يديك“كتاب املهارات اللغوية األربع اليت يهدف إليها  

 البحث.

استعمله  نهج الذي امل ووه ،(The Communicative Approach)االتصايل  املدخل .2
ملادة التدريس  سانحية احتياجات الدار  الباحث ملعرفة ما يتضمن املوضوع من

   4تصال.ووظيفة اللغة لال

كتاب ، وهو املنهج املستخدم لكون  (The Educational Approach)املدخل الرتبوي  .3
 كتااب مدروسا، وملا فيه من عملية التعليم.   ”العربية بني يديك“

                                                           
4Iskandar wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Cet. 2; Bandung: 

Remaja Rosdakarya dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), h. 43 – 44.. 
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، استخدم الباحث هذا املدخل ملعرفة (The Social Approach)املدخل االجتماعي  .4
  الطالب وأتثرهم مبجتمعهم وبيئتهم.عالقات 

 مصادر البياانت .ج

 استخدم الباحث مصدرين جلمع البياانت واملعلومات يف كتابة هذا البحث، ومها:   
مصادر البياانت األساسية: وهي البياانت اليت أخذها الباحث من مدرسي اللغة  .1

ن عملية التدريس يقة عالعربية والطلبة عن طريق املقابلة الشخصية واملالحظات الدق
، فاختار الباحث سبعة طالب عشوائيا من طالب املستوى التمهيدي داخل الفصل

هريفاندي أوكتافيانتو، وحممد إدريس، وحممد كردي وهم: للفرتة الصباحية واملسائية، 
كما اختار   سنوسي، وخري هللا، وحممد ايسر، وعبد احلارث، وحممد ريندي، 

أندي حسن ، وهم: املدرسني هلذا الكتاب عشوائيا الباحث مخسة مدرسني من مجيع
وتلك  .ومصالح الدين، وروح القدس، ومذكر أحلسانأنصار سلطان، و الدين، 

 ”العربية بني يديك“كتاب اليباانت واملواد العلمية استخرجها  الباحث أيضا من  
، وذلك لماجلزء األول من كتاب املع سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 بسرد التصميمات منه مفصال. 

مصادر البياانت الثانوية: وهي البياانت اليت أخذها الباحث من الواثئق املكتوبة،   .2
 نهج الدراسي ملادة اللغة العربية.كلمحة موجزة عن املعهد، ومفردات امل

 طريقة مجع البياانت .د

طرق: وهي  ثالثالعلمية، فقد استخدم الباحث  أما طريقة مجع البياانت واملواد  
 . ، والتوثيقاملقابلة الشخصيةو املالحظة، 

 املالحظة .1
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وهذه الطريقة تعين الطريقة اليت الحظ هبا الباحث ما جرت يف ميدان العمل أو   
ومسيت هذه غري  5غري مشاركة. البحث واتبعه مباشرة، وهذه العملية تسمى ابملالحظة

الباحث ال يكون من أحد املشاركني يف هذا العمل، وإمنا من وظيفته مشاركة ، إذ أن 
  احلضور والقيام ابملالحظة واملتابعة لتلك العملية، مث تسجيلها عما حدث.  

 املقابلة الشخصية  .2

هذه الطريقة استخدمها الباحث إبجراء احلوار واملكاملة ابلتعمق واالستمرار   
 6من أشخاص معينني.للحصول على املعلومات والبياانت 

كتاب فبناء على ذلك، سيقوم الباحث مبقابلة مدرسي اللغة العربية مستخدمي    
يف تدريسهم للحصول على البياانت واملعلومات املتعلقة مبوضوع  ”العربية بني يديك“

تدريس   أساليبالبحث، وكذلك الطالب. فعلى الباحث أن يعد أسئلة شفهية هلم حول 
 وأتثريها لدى الطالب.     ”يديك العربية بني“كتاب 

 قالتأييد ابلواثئ .3

املتعلقة  والفوتوغرافية لواثئق اب التأييدق مجع البياانت عن طريق لتأييد ابلواثئويراد اب  
 أو نصوص مكتوبة.  ،ابملوضوع، وهذه الواثئق كصور، أو قائمة أمساء

 أدوات البحث  .ه

فاألداة األساسية هلذا البحث السالك على الطريقة الوصفية الكيفية املعيارية هي    
الباحث نفسه، ودوره فيه تعيني نوع حبث وطريقته ، واختيار جمموعة معينة متثل مجهور 

                                                           
5 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, Juli 

1997), h. 158-162.  

6 M. Harwijaya, Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi,Tesis, dan Disertasi Ilmu Sosial 

dan Humaniora, (Cet.I; Yogyakarta: Elmatera Publishing, 2007), h. 73.   
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البحث كمصادر البياانت، ومن دوره أيضا مجع البياانت، وهو يف نفس الوقت حملل ومفسر 
  7وكتابة خالصتها من خالل البحث امليداين. ومن قام بتقومي نتائجها

 وهناك أدوات أخرى استخدمها الباحث، وهي:   
 دليل املالحظة، وهو أداة مستخدمة كدليل مجع البياانت أثناء عملية البحث.  .1

 دليل املقابلة الشخصية، وهو كأسئلة مطروحة عند مجع البياانت واملعلومات. .2

بًة مباشرة كانت أم حمفوظة، أو أدوات التقييم، الواثئق، وهي مذكرات احلوادث كتا .3
  أو صور األنشطة عند عملية البحث.  

 وحتليلها البياانت حتويل .و

نظرية هابريمان وميلس كما اقتبسه وفق إن أسلوب التحليل والتفسري املستخدم هو   
. اشتهر هذا األسلوب أبسلوب حتويل البياانت التفاعلي، ويكون بعرض اليباانت، 8بوجنني

   وتنظيمها، ومجعها وحتققها، وأخذ نتائجها.  
املأخوذة من املقابلة الشخصية،  حتليل البياانت هو عملية ترتيب البياانتو   

عات املعينة تنظيمها وتنسيقها وتشخيصها يف جمموعة من اجملمو واملالحظة، والتوثيق، و 
  9لتكون موضوعة معينة.

عملية حتليل البياانت تتم بثالث خطوات متتالية: ختفيض البياانت، وعرضها، وأخذ   
 نتائجها. 

فاخلطوة األوىل هي القيام بتخفيض البياانت، وهو عملية االختيار والرتكيز يف مجع   
ساليب تعليم كتاب سلسلة اليباانت املأخوذة من ميدان البحث، وهذه البياانت تتعلق أب

 "العربية بني يديك" مبعهد الرب.
                                                           

  7 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 222. 
8 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205.   

9 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 245.  
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بعرض البياانت اليت مت اختيارها واخلطوة الثانية هي عرض البياانت، ويكون    
  وتشخيصها على شكل نثر وصفي. 

واخلطوة الثالثة وهي األخرية أخذ النتائج، ويكون بتلخيص النتائج بعد ختفيض   
 .مشاكل البحثالبياانت وعرضها، ألجابة 

 صحة البياانت  منز.  التحقق 
صحة البياانت يف البحث الوصفي أمر ال بد منه، جتنبا من عدم  منإن التحقق   

 منللتحقق  (triangulasi)، أو من إجاابت كاذبة من قبل املخربين. فالقيام ابلتثليث صحتها
  10زمن. وأطريقة،  وأصدر، يكون مبصحة البياانت 

ها منالتثليث ابملصدر يكون مبقارنة ثقة البياانت الناجتة من ميدان البحث والتحقق  .1
 مبصدر آخر. 

التثليث ابلطريقة يكون مبقارنة بياانت املالحظة بنتيجة املقابلة الشخصية، الستنتاج  .2
 ة مبشكلة البحث. وافقصحة البياانت امل

و طريقة أخرى يف وقت التثليث ابلزمن يكون بفحص املقابلة، أو املالحظة، أ .3
  خمتلف ويف حالة خمتلفة، الستنتاج البياانت الصحيحة املوافقة مبشكلة البحث. 

                                                           
10Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian sosial, (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 2001), h.33 .  
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 الباب الرابع
 أساليب تعليم كتاب سلسلة "العربية بني يديك" يف تعليم اللغة العربية 

 مبعهد الرب جامعة حممدية مكاسر

 امعة حممدية مكاسر.جبعن معهد الرب  ةوجز اللمحة امل .أ
 حملة اترخيية عن معهد الرب .1

العربية يعد معهد الرب من املؤسسة التعليمية اليت تشتغل يف جمال تعليم اللغة 
 والدراسات اإلسالمية. ويكون مقر هذا املعهد يف حي جامعة حممدية مكسر.

متخصصني يف العلوم  يهدف معهد الرب إىل ختريج طالب مسلمني ذوي كفاءة
اإلسالمية، جميدين ترمجة اللغة العربية إىل لغتهم األم والتحدث هبا، ذوي خربة يف نشر الدين 

الدينية احلديثة  املشكالت لواويستطيعون أن حي ي اللغة العربية،اإلسالمي وثقافته ولغته الرمس
لطالبه  بيئة تعليمية هادفة  املنتشرة بني اجملتمع. وللوصول إىل ذلك اهلدف، هيأ املعهد

 ،وكذلك فهم العلوم اإلسالمية ،ليساعدهم على استيعاب اللغة العربية يف أسرع وقت ممكن
املكتبة وسكن الطالب ومعمل الدراسية و  الغرفالوسائل املساعدة للطالب ك وذلك إبعداد

 .وغريها اللغة
، وحضور املعهد نتيجة التعاون بني جملس رائسة م1996سنة رمسيا املعهد  أسس  

مارات العربية املتحدة. واختيار منظمة اإلحممدية املركزية جباكرات ومؤسسة دار الرب بديب، 
 نظرا إىل أن حممدية من إحدى املنظمات اإلسالمية الكربى إبندونيسياعه محممدية للتعاون 

يف جمال التعليم  اتهمن دعم هدف املؤسسة وأنشطذات أساس متني حكما وقبوال، فتتمكن 
  والدعوة. 

مارات أبيدي رجال األعمال املسلمني إبإللقد مت أتسيسها  ،مؤسسة دار الرب أما   
العربية املتحدة، حيث قاموا بتربع أمواهلم لتوزيعها يف بالد املسلمني، وذلك إلقامة املؤسسات 



62 
 

وبعد أتسيس هذه املؤسسة اإلسالمية ونشر اإلسالم، كبناء املساجد، وداير األيتام، وغريها. 
 رمسيا، اتفق املتربعون على تسميتها مبؤسسة دار الرب.

ّول اسم املؤسسة من دار الرب إىل مؤسسة مسلمي آسيا ويف اخلطوات الالحقة، حت  
،  ورّكزت أنشطتها يف إشراف املعاهد 2002سنة  (Asia Moslem Charity Foundation) اخلريية

مارات ا اآلن يف جاكرات بدعم متربعي اإلأخذت املؤسسة مقره التعليمية اإلسالمية وتطويرها.
ذه املؤسسة الشيخ حممد حممد طيب خوري، وهو  املسلمني املايل. أما املتربع الرئيسي هل

 كمشرف هلا. 
 رؤية املعهد ورسالته .2

 الرؤية األساسية اليت وضعتها مؤسسة مسلمي آسيا اخلريية وفقرؤية املعهد  متشي  
(AMCF)  وهي: ،مجيع املعاهد اليت حتت إدارهتا علىبصفاهتا كمشرف 
والدراسات اإلسالمية طبقا للقرآن الكرمي والسنة يم اللغة العربية علحتقيق التميز يف ت"

 ."النبوية الشريفة
 ما يلي :املعهد فتشمل وأما رسالة   
اليت يقع  واملدرسني املؤهلني يف إندونيسيا عموما ويف املنطقة ماء املرشدينعلزايدة عدد ال (أ

إندونيسيا أو جتماعية يف اال املشكالتحل يسامهوا بدورهم يف ل ،فيها املعهد خصوصا
 .منطقتهم بتوفري التوجيه السليم لعامة الناس

أولئك الذين و  ،ن الكرمي " لإلندونيسيني خصوصاآيم اللغة العربية السليمة " لغة القر علت (ب
 .م اللغة العربيةعلخترجوا من اجلامعات والكليات اإلسالمية بدون ت

ن الكرمي آ"العقيدة" طبقا للقر ية الصحيحة  يم الدراسات اإلسالمية األساسعلتوضيح وت (ج
 .والسنة الشريفة ابللغة العربية يف مجيع املراحل الدراسية

يم ابلنسبة للجنسني وابلتساوي ولكن بشكل علتطبيق مبادئ اإلسالم األساسية يف الت (د
 .منفصل

 .يمهم  بشكل أسرع وأفضلعليمية سليمة للطالب ملواصلة تعلتوفري بيئة ت (ه
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اجلودة وذلك بتوفري املعدات واملعامل اللغوية الالزمة  عايل يمي حديثعلتوفري نظام ت (و
 .مية والكتب واملقررات الدراسية املمتازةعليمية واملواد العلواملكتبات الت

 .ن الكرميآالدعم والرتويج لربامج حفظ القر  (ز
 .وضع جمموعة من القواعد والنظم لغرض خلق بيئة مرتابطة و منضبطة داخل املعهد (ح
املعهد منوذجا حيا ذا مستوى عال وممتاز بني املعاهد اإلندونيسية احمللية حبيث وأن يصبح  (ط

 يكون مثاال لفهم واستيعاب اجلودة والنوعية العالية وليكون قدوة لبقية املعاهد احمللية.

  األقسام الدراسية .3
 : ملعهد الرب أقسام دراسية أربعة  
  .قسم اإلعداد اللغوي (أ

ويدرس فيه الطالب  ،اللغوي بداية املراحل الدراسية يف املعهدتعترب مرحلة اإلعداد 
متهيداي للطالب اجلدد الذين مل د املعهد برانجما وقد مهّ  .أبربعة فصول دراسية سنتني 

وهلذا القسم فرتاتن؛  يكن لديهم خلفية لغوية كافية، وذلك ملدة فصل دراسي واحد. 
 صباحية ومسائية. 

  قسم حتفيظ القرآن. (ب
فهذا القسم خيص الطالب الذين ركزوا أنفسهم حلفظ كتاب هللا الكرمي، على الرغم أهنم 
يدرسون بعض العلوم املتعلقة ابلقرآن كالتفسري وعلوم القرآن وغريمها، دعما حلفظهم. 

  واملدة الدراسية هلذا القسم سنتان.  
 قسم الشريعة )األحوال الشخصية( (ج

إلعداد اللغوي، إذ يدرس فيه من خترج يف قسم مرحلة تلي قسم ايعترب هذا القسم 
 اإلعداد اللغوي، أو من له خلفية لغوية كافية. وتكون مدة دراسته أربع سنوات. 

 . قسم الدعوة واإلعالم (د
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هذا القسم هو أحدث قسم للمعهد. يتخصص الطالب يف هذا القسم بعلوم الدعوة 
بع سنوات تضمنت فيها السنتان من واإلعالم بعد دراستهم للغة العربية. ومدة دراسته أر 

  قسم اإلعداد.

 يمية املؤيدة يف املعهد.علوسائل التالوطالبه و  املعهد يأحوال مدرس .4
عن ميكن فصل بعضهم  ارتباطا قواي ال يف جمال التعليم مطالهبب يرتبط املدرسون  

نفسهم أيهم تزويد عللك جيب لذ .ةيم احلسنعللمدرسني دورا هاما يف طريقة التإن لو  .بعض
فال بد من بذل  ،من هذه املسؤولية الكبرية لفرارلفال سبيل  1يم.عليف جمال الت ابملهارات

 .هموتثقيفالطالب يم علاألفكار واآلراء واجلهود و األوقات لرتقية جودة عملهم يف ت

 أحوال املدرسني (أ
 فمؤسسة مسلمية، ؤسسات التعليميامليف أي مؤسسة من أساسي إن املدرس ركن   

يزين يف أداء هذا املنصب الشريف، فبعون هللا فاء أشخاص متميقد حاولت استاخلريية آسيا 
 قد توفر لدى املعهد من يقوم هبذه العملية. وميكن النظر إليهم يف اجلدول التايل: 

 األولاجلدول 
 قسم البنني أحوال املدرسني يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر

 املنصب التخرج اءمساأل الرقم
اإلسالمية والعربية وم علمعهد ال لقمان عبد الصمد 1

 جباكرات
 مدير املعهدمدرس و 

اإلسالمية والعربية معهد العلوم  مشس الدين عبد القادر 2
 جباكرات

 انئب املدير مدرس و 

 انئب املديرمدرس و اإلسالمية والعربية معهد العلوم  حسن الدين أندي  3
                                           

1 Oemar Hamalik.Kurikulum Dan Pembelajaran (Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 
2009), h. 9  
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 جباكرات
معهد اخلرطوم الدويل  يف ماجستري أنصار سلطان 4

 سودانالرطوم خلاب للغة العربية
قسم مشرف مدرس و 

 شؤون الطالب 
جامعة إسالم أابد  ماجستري حسن جهانس 5

 ابكستان
قسم  مشرفمدرس و 

 شؤون الطالب 
اإلسالمية والعربية معهد العلوم   أسعد مصالح الدين 6

 جباكرات
قسم  مشرفمدرس و 

 يم واملناهجعلالت
اإلسالمية والعربية معهد العلوم  روح القدس 7

 جباكرات
قسم مشرف مدرس و 

 يم واملناهجعلالت
اإلسالمية والعربية معهد العلوم  أمحد منور 8

 جباكرات
قسم  مشرفمدرس و 
 النشاط

جامعة إسالم أابد  ماجستري حممد خيار حجازي 9
 ابكستان

قسم مشرف و  مدرس
 النشاط

اإلسالمية والعربية معهد العلوم  شاهدين 10
 جباكرات

قسم  مشرفمدرس و 
 اللغة

اإلسالمية والعربية معهد العلوم  عبد املنور 11
 جباكرات

قسم  مشرفمدرس و 
 اللغة

اإلسالمية والعربية معهد العلوم  مذكر أحلسان 12
 جباكرات

قسم  مشرفمدرس و 
 السكن الداخلي

قسم  مشرفمدرس و  سودانلجامعة إفريقيا اب أرسول مدويف 13
 السكن اخلارجي

جامعة مسلمي   ماجستري أسدر يوسف 14
 إندونيسيا

قسم  مشرفمدرس و 
 املطعم
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  2014/2015املصدر: قسم التعليم واملناهج 
كان   السابق أن املدرسني يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر من اجلدوليتبني  

متميزة حيث خترجوا اللغوية  هتمكفاءأن  يوم، و كل يف  التدريس  أنشطةعددهم كافيا إلجراء 
  وم اإلسالمية.علابللغة العربية وال عروفةاملمن املعاهد واجلامعات 

 أحوال الطالب  (ب
 مخس قاعات للبنات.للبنني و ست قاعات  ؛دراسية ةقاع إحدى عشرة للمعهد  

الساعة الثامنة  من ندرسو ي ية؛صباح فرتةإىل  ىل تقسيم الطلبةولكثرة عدد الطلبة جلأ املعهد إ
، وأما إىل العشاء الثانية والنصف من الساعة ندرسو ي رتة مسائية؛فظهرا، و  ةالثانية عشر  إىل

ويف . الفرتة املسائية لقسم البنات فتبدأ من الساعة الواحدة ظهرا إىل اخلامسة والنصف مساء
: هي يةالصباح الفرتةمن  لقسم البنني فصول ستةهـ، عني  1436الفصل الدراسي الثاين 

 ،والرابع الثالثو  الثاين ايتستو ملكل من ال وفصل ،لتمهيدي، فصالن للمستوى األولفصل ل
 وفصل فصالن للمستوى األولو لتمهيدي، ل فصل: هي ئيةاملسا من الفرتةفصول وأربعة 

 : ميكن  بيانه ابجلدول التايلو  .لمستوى الثالثل
 الثايناجلدول 

 يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسرقسم البنني أحوال الطالب 
 العدد املستوى الفرتة الرقم

1  
 

 يةالصباح

 34 التمهيدي
 26 األول أ 2
 30 األول ب 3
 36 الثاين 4
 31 الثالث 5
 27 الرابع 6
 19 التمهيدي  7
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 26 األول أ ئيةاملسا 8
 26 األول ب 9

 21 الثالث 10
 276 العدد

 2014/2015املصدر: قسم شؤون الطالب 
حسب عدد الطلبة يف بداية  ئيةواملسا يةالصباح الفرتتني وقد يتغري عدد الفصول يف  

 .راسيدبداية الفصل ال كل  اجلدد يكون يف ألن تسجيل الطالبالفصل الدراسي، 

 يميةعلأحوال الوسائل الت (ج
 عليمقة بذلك العمل، وعملية التعلي عمل دون وسائل متأبالقيام  الزم عدم إمكانمن ال

فقر إىل تلك الوسائل، السيما يف يومنا احلاضر حيث تنتشر الوسائل احلديثة يف كل جوانب أ
. واجلدول وىلأيم علم والتعلأمور حياهتم سهلة ميسرة، وعملية الت علاحلياة اإلنسانية اليت جت

 : حممدية مكاسرمعهد الرب جامعة إىل الوسائل املوجودة يف  التايل يشري
 الثالث اجلدول

 لقسم اإلعداد اللغوي مية يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسريعلأحوال الوسائل الت

 الفاسد اجليد العدد األحوال املباين الرقم
 1 -  ✓ غرفة ملدير املعهد 1
 2 -  ✓ غرفة للمدرسني 2
 1 -  ✓ غرفة للمحاسب 3
 1 -  ✓ غرفة ألمني السر 4
 2 -  ✓ ) مساعد املكتب( للكاتبغرفة  6
 11 -  ✓ معليم والتعلفصول للت 7
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 1 -  ✓ غرفة جلمعية الطلبة 8
 1 -  ✓ غرفة للمكتبة 9

 1  ✓ - ةعمل اللغم 10
 1 -  ✓ غرفة لالجتماع 11
 1 -  ✓ مسجد ) داخل اجلامعة( 12
 10 -  ✓  محامات 13
 1 -  ✓ ملعب 14
 2 -  ✓ الطالب سكن 15
 1 -  ✓ طعمم 16

 2014/2015قسم التعليم واملناهج املصدر: 
وهذه كلها يم يف معهد الرب متوفرة، علوسائل الت من اجلدول السابق أنتبني لنا   

  تساعد الطالب يف تعلمهم وإحضار البيئة املعينة هلم يف اكتساهبم اللغة.

 د. املنهج الدراسي
العلوم اإلسالمية إن املنهج الدراسي الذي سار عليه معهد الرب اتبع ملنهج معهد   

واختيار هذا املنهج كمنهج مستخدم يف معهد الرب بناء على أنه . (LIPIA) والعربية جباكرات
أنه  أفضل منهج عند املؤسسة يف تعليم اللغة العربية احلديث. ومن مميزات هذا املنهج
األم، استخدم اللغة العربية كلغة يتكلم هبا املدرسون والطالب داخل  الفصل وترك لغتهم 

يهدف إىل استيعاب املهارات اللغوية األربع؛ االستماع ، و وتنبين الدروس على القرآن والسنة
والكالم والقراءة والكتابة. وطرق تعليم املواد الدراسية تتوافق مع خصائص كل مادة،  
كاخلطابة، والنقاش، وغريمها. أما االختبارات فتكون إبجناز الواجبات، واالختبار نصف 

 يح املنهج كاآليت: الفصل، واالختبار النهائي، من كل فصل. فيمكن توض
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 اجلدول الرابع
 لقسم اإلعداد اللغوياملنهج الدراسي 

 املستوايت املواد الدراسية
 الرابع الثالث الثاين األول التمهيدي

 اللغة العربيةعلوم  .1
 - - - - 17 العربية

 - - 4 6 - تدريبات لغوية
 2 3 2 2 - تعبري حتريري
 1 3 4 4 - تعبري شفوي

 2 3 6 6 - قراءة
 1 1 2 1 - كتابة وخط

 - - - 2 2 أصوات
 5 4 2 2 - قواعد
 2 2 - - - أدب
 2 - - - - بالغة

 الدراسات اإلسالمية .2
 - - - - 3 القرآن والتجويد
 3 3 3 2 - القرآن والتفسري

 2 2 2 - - احلديث
 1 1 - - - التوحيد

 1 1 - - - الفقه
 1 - - - - أصول الفقه

 1 1 - - - اإلسالماتريخ 
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 1 1 - - 3 الثقافة اإلسالمية
      العدد

 25 25 25 25 25 احلصص الدراسية
 13 12 8 8 4 املواد الدراسية

 2014/2015املصدر: قسم التعليم واملناهج 

يف معهد الرب جامعة حممدية "العربية بني يديك" سلسلة كتاب   تعليمأساليب ب. 
 . مكاسر

مدرسني يف كليت الفرتتني الصباحية واملسائية من قسم  أربعةهذا الكتاب قام بتعليم   
ميع املدرسني، فال ميكن أن يدرس هذا جلالبنني، وذلك راجع إىل توزيع احلصص املساوي 

، فاملدرس يواصل تدريس الوحدة أو بناء على ذلك التوزيع الكتاب مدرس أو مدرسان فقط
ه وهذ 2وهكذا جيري إىل آخر درس من هذا الكتاب.الدرس الذي دّرسه مدرس قبله، 

املالحظة تكون يف تدريس الوحدة الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من سلسلة "العربية بني 
 يديك" اجلزء األول. 

نتيجة املالحظة واملقابلة الشخصية اليت قام هبا ككتبها الباحث  هذه األساليب  ف  
بتوزيعها على حسب الدروس ضمن كل  ويكون الباحث بطالب معهد الرب ومدرسيه،

وحدة، بصرف النظر إىل احلصص املعّدة هلا ومدرسي هذه املادة، وذلك لتسهيل مقارنة 
 األساليب اليت قام هبا املدرسون داخل الفصل وإرشادات التدريس ضمن الكتاب. 

  احلوار درس عرض أساليب املدرس يف .1
بدأ يسأهلم أسئلة بسيطة عن حالتهم ييدخل املدرس الفصل ويسلم على الطالب، مث  (أ

 والدرس السابق جذاب الهتمامهم وجتهيزا هلم لدرس جديد. 

                                           
 .26/5/2015، شخصيةمقابلة مصالح الدين، مدرس،   2
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نظروا ل: اا، وقالنظر إىل اجلهاز العرضي أو الكتبمن الطالب املدرس طلب ي (ب
احلوار يقوم املدرس بقراءة فوإن مل تكن عملية التعليم داخل املعمل اللغوي،  .واستمعوا

 مرتني.
 .برانمج ابور بوينت للعربية بني يديكاملدرس شغل ي (ج
 ، يف كل مرة.همن الطالب اإلعادة اجلماعية بعداملدرس طلب ي (د
، مث يف جمموعات هبعدطلب من الطالب أداءه ياحلوار عبارة عبارة و املدرس  يديؤ  (ه

 فرداي. هض الطالب أداء عبارات احلوار بعدطلب من بعي
 بعض الطالب ألداء احلوار ثنائيا. املدرس راتخي (و
   :بواحد من األساليب التاليةيشرح املدرس بعض املفردات اجلديدة  (ز

 عرض الشيء نفسه. (1
 متثيل املعىن. (2
 تقمُّص ) متثيل( الدور؛ مثل: دور مريض يشعر أبمل يف أسنانه. (3
 ذكر املضاّد، أو املرادف. (4
 الشرح عن طريق السياق اللفظي. (5
 كلمة مكتبة بربطها بكلمة كتاب، أو كتب.االشتقاق؛ مثل شرح   (6
 الرتمجة؛ وهي آخر أسلوب نلجأ إليه: لتوضيح املعىن. (7

 ميشي املدرس على تلك اخلطوات يف احلوارات األول والثاين والثالث.  (ح
 املفرداتعرض درس أساليب املدرس يف  .2

 كما يلي:  عرض املفردات األساسيةأما األساليب اليت قام هبا املدرس يف   
 .ةصور ب من الطالب إلقاء نظرة على كل طلي (1
طلب منهم ، مث ي، بينما يستمع الطالبمرة واحدة نطقا واضحا نطق الكلمةي (2

 يف كل مرة. هاإلعادة مجاعيا بعد
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، فيستمع ابلشريط تعني املدرسيسإن كان عملية التعليم داخل املعمل اللغوي  (3
 .طلب منهمإليه ويقومون مبا ي   الطالب

 ب أخطاءهم.صوّ يبعض الطالب لنطق الكلمة فرداي، و املدرس ر اتخي (4
 ردات:مث خيطو املدرس إىل تدريبات املف

 على الكلمة الغريبة يف كل جمموعة.( Xضع عالمة ) :تدريبالإجراء  (أ
وضع يكون بلتدريب االنظر إىل الصور يف التدريب األول، وهذا طلب من الطالب ي (1

 .جمموعةعلى الكلمة الغريبة يف كل ( Xعالمة )
اختيار تلك  أو ،على الكلمة الغريبة يف كل جمموعة( Xطلب منهم وضع عالمة )ي (2

  3الكلمة الغريبة شفهيا.
خيتار طالبا لقراءة جوابه أشواعيا أو على حسب ترتيب أمسائهم يف كشف احلضور،  (3

 فيعّزز الصواب، أو يعطي الفرصة لطالب آخر إذا أخطأ.
    الكلمة. يوضح املدرس للطالب سبب اختالف  (4

 إجراء التدريب: صل بني الكلمتني لتصبحا تعبريا. (ب
 يقرأ املدرس كلمات القائمة اليمىن مث كلمات القائمة اليسرى. (1
 ناسبتني خبط، أو الرقم مع احلرف. تطلب من الطالب وصل الكلمتني املي (2
طلب من أحد الطالب قراءة إجاابته، عّزز الصواب، أو أعط الفرصة لطالب آخر ي (3

 إذا أخطأ. 
  .طلب منهم تصحيح إجاابهتمي (4
وقد يطلب املدرس عمل هذا التدريب شفهيا، فيطلب من بعض الطالب ابختيارهم  (5

أشواعيا أو على حسب ترتيب أمسائهم يف كشف احلضور قراءة الكلمتني املتناسبتني 
  4، اقتصارا للوقت.ةمباشر 

                                           
 هذا ما فعله بعض املدرسني يف إجراء التدريب مثله.   3
 هذا ما فعله روح القدس، أحد مدرسي هذه املادة يف الفرتة املسائية.   4
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 .عرض املفردات اإلضافية (ج
كما جيرى عرض   19إىل  11جيرى عرض املفردات اإلضافية وهو عرض العدد من  (1

 األساسية. املفردات
األوىل األرقام الفردية، واألخرى اجملموعة قسم املدرس الصف إىل جمموعتني، تذكر  (2

 تذكر األرقام الزوجية. 
 ها املدرس لسهولتها.تجاوز اإلضافية فأما التدريبات للمفردات  (3
يشرح املدرس العدد واملعدود بكتابة بعض األمثلة على السبورة وشرحها شرحا وافيا،  (4

مث يطلب من الطالب أن أيتوا ببعض األمثلة من عندهم، بعد أن فتح املدرس جمال 
      ر عن األشياء الغامضة.  االسؤال واالستفس

  الرتاكيب النحويةأساليب املدرس يف عرض درس   .3
 .زميلك مع واجلواب السؤال تبادل إجراء التدريب: (أ

 االنتباه واالستماع املرّكز.  ال مرة أو مرتني، بعد أن طلب من الطالبيقرأ املدرس املث (1
فالطالبان يقومان  ؛كما يف املثاللتبادل السؤال واجلواب  ثنائيا ر بعض الطالب اتخي (2

لصورة واحدة، مث انتقل الدور إىل طالبني آخرين، فيجري  تبادل السؤال واجلوابب
 إىل آخر التدريب. على هذه الطريقة

وقد يتبادل املدرس السؤال واجلواب مع بعض الطالب، فاملدرس يسأل، وخيتار  (3
، أو يقسم الطالب إىل جمموعتني، فاألوىل سائلة وفق الصور ب للجواببعض الطال

  5.ان أبداء مجيع الصور/األرقامواألخرى جميبة، وتقوم اجملموعت
وهكذا يقوم به املدرسون يف التدريبات الثانية والثالثة واخلامسة من الوحدة الرابعة  (4

  عشرة، ألن التدريبات أتيت على نفس الطريقة. 
 .مجال هاتإجراء التدريب:  (ب

                                           
 هذا ما فعله الباحث نفسه، لكونه مدرسا هلذه املادة أيضا يف الفرتة املسائية.  5
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، الذي جاء يف الوحدات !"حول كما يف املثال" هذا التدريب تطوير للتدريب (1
 األوىل.

لكلمتني اللتني قرأ امث ي)أغلق الكتاب( هات مجال كما يف املثال، املدرس: ل و قي (2
طلب من يكرر ذلك أكثر من مرة، و ياجلملة اليت يف املثال. مث  ،حتت الصورة

 .هالطالب اإلعادة بعد
إغالق الكتب، وإمنا هو والطالب ينظرون إىل الكتاب  جتاوزواوبعض املدرسني  (3

 لقراءة املثال والتكرار. 
قرأ الكلمتني اللتني حتت الصورة يإىل الطالب قائال: هات مجلة. املدرس توجه  (4

 ، فكرر الطالب مجاعة. مجيعا(قولوا : )هل مشريا بيديو قيبوضوح، و 
 لطريقة نفسها.ابانتقل إىل بقية التدريب  (5
لة األوىل، وانتظر إىل أحد الطالب قائال: )هات مجلة( اقرأ الكلمتني للجمتوجه مث  (6

ل التدريب اكمفيكون إوإن أخطأ يعطي املدرس فرصة لطالب آخر.  ،منه اجلواب
 ابلطريقة الفردية.

وهكذا يقوم به املدرسون يف التدريب السادس من الوحدة الرابعة عشرة، ألنه أييت  (7
 على نفس الطريقة.

 ملخص الرتاكيب عرض (ج
 مرتني، والطالب يستمعون.مرة أو حمتوايت اجلدول  املدرس قرأي (1
 يف كل مرة. هطلب من الطالب اإلعادة بعدي، و ةقرأ حمتوايت اجلدول مر ي (2
 ر بعض الطالب، لقراءة حمتوى اجلدول فرداي.اتخي (3
بعض األمور الىت هتم الطالب حنوا، كاإلشارة إىل احلركات  يضيف املدرس تذكري (4

أو حركات األمساء األخرية بعد إتيان احلروف، األخرية من كل مجلة يف كل جدول، 
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وقد يذّكر املدرس هذه األشياء بتلوين تلك  6وغريها من األساسيات يف القواعد.
    7احلركات أثناء كتابتها على السبورة.

  األصوات  عرض درسأساليب املدرس يف .4
يبدأ املدرس إلقاء درس جديد، ويقول للطالب: )استمعوا جيدا( مث يقرأ مجيع  (1

 بينما يستمع الطالب لقراءته.مرة واحدة،  الكلمات بصوت واضح
 مجاعيا. يطلب املدرس من الطالب إعادة الكلمة خلفه (2
 .هنطقيف  يطلب منهم نطق الكلمات السابقة فرادى ويصحح إذا وجد من أخطأ (3
 يكرر هذا التدريب معهم فرادى ويتأكد من الطالب صحة نطقهم للكلمات. (4

 ( : استمع وأعد.2إجراء التدريب ) (أ
 يقول املدرس: )استمعوا جيدا( مث ينطق أزواج الكلمات. (1
 ( ويطلب منهم إعادة الكلمات بعده زوجا زوجا.دوايوأع يقول: )استمعوا (2
 زوجا مجاعات. يطلب املدرس من الطالب نطق الكلمات زوجا (3
يطلب من الطالب نطق الكلمات زوجا زوجا فرادى، ويتأكد مهم خالل ذلك  (4

 صحة نطقهم، ويرشدهم إىل النطق الصحيح إذا وجد اخلطأ.
خيترب املدرس طالبه يف مقدرهتم على التمييز بني الصوتني، وينطق أمامهم كلمة  (5

ل هي األوىل، أو واحدة من كل زوج، مث يطلب منهم حتديد الكلمة املنطوقة، ه
الثانية، وميكن أن يطلب منهم رفع إصبع إذا كانت األوىل، ورفع إصبعني إذا كانت 

 8الثانية.

                                           
 ا من مدرسي هذا الكتاب. قام هبذا أنصار سلطان وروح القدس وغريمه  6
 هكذا ما فعله الباحث يف تذكري هذه احلركات حينما قام بتدريس هذا الكتاب، جذاب الهتمام الطالب.  7
 هذا ما فعله مذكر، أحد مدرسي هذا الكتاب يف الفرتة الصباحية.   8



76 
 

وبعض املدرسني يستخدمون وسيلة األلعاب الختبار طالهبم يف مقدرهتم على متييز  (6
 ومن هذه األلعاب: 9األصوات.

مها يف ورقتني خمتلفتني، الب كتابة احلرفني املدروسني صواتأن يطلب املدرس من الط (7
األوىل( ابليد اليمىن  اجملموعةيف لذي ااحلرف منهم أن جيعلوا الورقة األوىل ) ويطلب

( ابليد اليسرى، مث يذكر املدرس كلمة والورق الثانية )احلرف الذي يف اجملموعة الثانية
 من إحدى اجملموعتني ويطلب من الطالب حتديدها هل هي من اجملموعة األوىل أم

الورقة ( إن كانت من اجملموعة األوىل أو يرفعوا عوا الورقة األوىل )اليد اليمىنالثانية ويرف
( إن كانت من اجملموعة الثانية. وميكن للمدرس أن يعاقب من الثانية )الورقة الثانية

أخطأ من الطالب أبن يطلب منه أن خيرج من اجملموعة أو أن يذكر عشر كلمات 
 .مبدوءة ابحلرف اهلدف

 ( : استمع وأعد.3إجراء التدريب ) (ب
يقول املدرس لطالبه: )استمعوا جيدا(، ويقرأ اآلايت آية آية )أو يشغل جهاز  (1

 . وقد ترك بعض املدرس هذه النقطة اقتصارا للوقت. التسجيل(
يقول للطالب )استمعوا وأعيدوا(، ويقرأ اآلايت آية آية، ويطلب منهم إعادهتا بعده  (2

 مجاعيا.
 املدرس إىل واحد من الطالب ويطلب منه إعادة القراءة.يشري  (3
 يقرأ الكلمات اليت تشتمل على الصوت اهلدف، مع اإلشارة إىل الكلمة. (4
يطلب املدرس من الطالب تالوة اآلايت مجاعيا مث فرداي ويتأكد من خالهلا صحة  (5

 قراءهتم ونطق الصوت اهلدف.
اهلدف، يكرر الكلمات إذا الحظ املدرس أن بعضهم خيطئ يف نطق الصوت  (6

املشتملة عليه، ويطلب منهم اإلعادة بعده حىت يتأكد من صحة نطقهم للصوت 
 اهلدف.

                                           
 .25/5/2015، مقابلة شخصيةروح القدس، ومذكر، ومصالح الدين، مدرسون،  9
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 يطلب منهم االستماع إىل التسجيل يف البيت، واإلعادة عدة مرات. (7
 فهم املسموع أساليب املدرس يف عرض درس .5

فتخطو  إن الدروس يف كل وحدة من الوحدات املدروسة يف هذا الكتاب متدرجة،  
وقد يكون التدريبات  من كلمة إىل مجلة، ومن حوار إىل فقرة.وتتطور من سهل إىل صعب، و 

عم أو ال، معتمدا على بوضع العالمة أو األرقام يف املربع املناسب، أو إكمال العبارات، أو بن
 هي كما يلي: فالكلمة، أو اجلمل، أو األسئلة، أو احلوار، أو الفقرة.  االستماع إىل

 ( يف املربع املناسب  ، مث ضع عالمة )الفقرة/إىل احلوار استمع :اتإجراء التدريب (أ
 يدخل املدرس الفصل ويسلم على الطالب. (1
 يهيئ طالبه لدرس االستماع، ويوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه، واهلدف منه. (2
واالستماع اجليد إىل الشريط أو قراءته،  من الطالب فتح الكتب يطلب املدرس (3

 ".، مث ضع عالمة )  ( يف املربع املناسباحلوارل: "استمع إىل يقو ف
 جييب الطالب حسب ما يستمعون. (4
بعد أن انتهى من وضع العالمة، يطلب املدرس من بعض الطالب قراءة إجاابهتم،  (5

 فإجابة سؤال واحد موجه إىل طالب واحد. 
، يعّزز الصواب، ويعطي الفرصة لطالب آخر إذا وجد تأكد من صحة إجاابهتمي (6

 اخلطأ. 
وهكذا جيري التدريب الثاين والثالث والرابع، غري أن التدريب الثالث ال يكون بوضع  (7

عالمة )  ( يف املربع املناسب، وإمنا يكون إبكمال العبارات، وأما التدريب الرابع 
 فيكون اجلواب بنعم أو ال، على حسب االستماع إىل الفقرة.  

   الكالم  أساليب املدرس يف عرض درس .6
فتدريس  أحد أهم األهداف يف تعليم اللغة العربية.، وأن الكالم ي الكالماللغة ه  

 تدرجت مادته من وحدة إىل وحدة بعدها.  أبنواع كثرية  أييت الكالم هبذا الكتاب
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 .أجب عن األسئلة مستعينا ابلصورإجراء التدريب:  (أ
 من الطالب فتح الكتب، والنظر إىل مجيع الصور. املدرس طلبي (1
 الطالب النظر إىل الصورة األوىل.طلب من ي (2
 .تهإجابو  ر طالبا، لقراءة السؤال األولاتخي (3
ابلطريقة السابقة إىل هناية  التدريب ستمري، و الفرصة لطالب آخر ي املدرسعطي (4

  التدريب.
 زميلك مع احلوار تبادل  :إجراء التدريب (ب

 املثال مرة واحدة. يديؤ من الطالب االستماع و  املدرس طلبي (1
 .هالطالب اإلعادة مجاعيا بعد لب منطي (2
ر يف  اتخيابلطريقة السابقة، و  التدريب ستمر، في(1طالبني ألداء احلوار يف رقم ) راتخي (3

 كل مرة طالبني.
  بعض الطالب على أداء احلوارات ثنائيا أمام زمالئهم. قد يطلب املدرس من (4

 (كيف اعتمرت)إجراء التدريب:صف لزمالئك  (ج
 من الطالب فتح الكتب، والنظر إىل مجيع الصور. املدرس طلبي (1
ر طالبا لقراءة الكلمتني، ووصف الصورة اخت، فيالنظر إىل الصورة األوىل همطلب مني (2

 األوىل.
 ابلطريقة السابقة يف مجيع الصور.التدريب ستمر ، فيالفرصة لطالب آخر يعطي (3
 .ر طالبا، ليصف لزمالئه كيف اعتمراتمث خي (4
  القراءة عرض درس أساليب املدرس يف .7

 قرأ الفقرة، مث أجب عن األسئلة اآلتية. ا إجراء التدريب: (أ
  .ل للطالب: استمعوا جيداو قيالفقرة و املدرس قرأ ي (1
 .مصوب أخطاءهيمعتمدا على نفسه، و  قراءة الفقرة فرداي بعض الطالبطلب من ي (2
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 .بعد التأكد من فهم الطالب للفقرة، اسأهلم ليجيبوا عن األسئلة شفهية (3
وقد طلب بعض املدرسني من الطالب إغالق الكتب عندما قرأ الفقرة متثيال هلم،  (4

  10ليعرف مدى فهمهم للنص، مث يسأهلم بعد ذلك بعد التأكد من الفهم.
 وجيري التدريب الثاين نفس طريقة التدريب األول.  (5

 صل بني العبارة واحلوار املناسب إجراء التدريبب: (ب
 من الطالب قراءة األسئلة واإلجاابت قراءة صامتة. املدرس طلبي (1
 طلب منهم أن يكتبوا أمام كل سؤال احلرف الدال على إجابته.ي (2
 .يقرأ احدمها السؤال، بينما يقرأ اآلخر اجلواب املناسبثنائيا،  بطالمن الر اتخي (3

 إجراء التدريب: اقرأ الفقرة، مث أجب بنعم أو ال. (ج
اليت سار عليها املدرس يف التدريب األول، غري أن  جيري هذا التدريب كالطريقة  

 اجلواب يكون بنعم أو ال.
    الكتابة أساليب املدرس يف عرض درس .8

 .صل بني احلروف، لتصبح كلمة إجراء التدريب: (أ
 من الطالب قراءة احلروف. املدرس طلبي (1
 .وصل احلروف ببعضهاطلب منهم قراءة الكلمات بعد ي (2
 أثناء الكتابة. طالبالراقب ، يأوال أبولأخطاءهم املدرس  صحح ي (3

 رتب احلروف، مث صل بينها، لتصبح كلمة. :التدريب إجراء (ب
أن هذه األحرف إذا أعيد ترتيبها، تكون كلمات، مما سبق هلم  هلطالب املدرس بنّي  (1

 دراستها.
 طلب منهم كتابتها متصلة اثنيا.، مث يطلب منهم إعادة ترتيبها أوالي (2

                                           
  فعله أنصار سلطان أحد مدرسي هذا الكتاب يف الفرتة الصباحية.  هذا ما 10
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 صحح أخطاءهم.، فيبعد ذلك طلب منهم قراءهتاي (3
 اكتب الكلمات حتت الصور. إجراء التدريب: (ج

 قراءة قائمة الكلمات يف الوسط، و من الطالب النظر إىل الصور كلها املدرس طلبي (1
 .بعده

 طلب منهم كتابة كل كلمة حتت الصورة املناسبة.ي (2
صحح ، ويالتأكد من مناسبتها للصورة فوقهاطلب منهم قراءة الكلمات، و ي (3

 .أخطاءهم
 صل بني كل كلمتني، لتصبحا تعبريا. إجراء التدريب: (د

 .صامتا القائمة اليسرىو  من الطالب قراءة القائمة اليمىن املدرس طلبي (1
، مث ، مبا يناسبها من القائمة اليسرىطلب منهم وصل كل كلمة من القائمة اليمىني (2

 .هب منهم قراءة التعبريات بعدطلي
 يف الفراغ املعد لذلك على اليسار.طلب منهم كتابة التعبريات ي (3

 رتب الكلمات، لتصبح مجلة. إجراء التدريب: (ه
 أن هذه الكلمات هبذا الرتتيب، ال تكون مجال صحيحة. لطالبل املدرس بني (1
 قراءة اجلمل بعد ذلك.و  ،إعادة ترتيبها، لتكون مجال صحيحةطلب منهم في (2
 إذا وجد. صحح أخطاءهمي (3
 األخرية.طلب منهم كتابتها بصورهتا ي (4

 إجراء التدريب: امأل الفراغ مما بني القوسني. (و
 من الطالب قراءة اجلمل أوال. املدرس طلبي (1
 تكمل املعىن.لإحدى الكلمتني اللتني بني القوسني خيتار أن هم يطلب من (2
 قراءة اجلمل بعد ذلك.، و منهم ملء الفراغ إبحدى الكلمتني طلبي (3
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 اكتب ما ميلى عليك إجراء التدريب: (ز
 اإلمالء:نص 

 رمضان. –عطلة  –أقضي  –سعيت   –وصلت  –طفت 
 طلب منهم كتابتها.ي، و ليملي على الطالب كل كلمة مرتني  املدرس قرأي (1
 يطلب املدرس من الطالب تبادل كراساهتم أو كتبهم ليصحح هلم أصدقاؤهم. (2
يكتب طالب   ،فرداي على السبورة كتابة الكلمات  يطلب املدرس من بعض الطالب (3

إذا أخطأ أحدهم إبعطاء الفرصة لتصحيحها  املدرس صححهافي ويليه غريه، كلمة، 
   لطالب آخر أوال. 

 . هأساليبالكتاب و حتليل  .9
ومالحظة  املدرسون داخل القاعات الدراسيةعلى األساليب اليت قام هبا  اعتمادا   

السلسلة أن  بعض األمور املهمة اليت تتعلق بتعليم هذا الكتاب، منها لنا يتنبالباحث، 
املدروسة، فأساليب هذه  اهنج الطريقة السمعية الشفهية يف تقدمي مواده تسلك جبميع كتبها

الطريقة كعرض احلوار، وتدريب بناء اجلملة من اآلخر، والتدريب التسلسلي، وغريها من 
ّثل ت مت، بل كانالعرض مواده الثاين، استخدمتها السلسلة األساليب اليت مت بياهنا يف الباب

 عرب عنها خري تعبري.الطريقة خري متثيل وت
األساليب جتري يف ضوء هدف تعليم اللغة العربية هبذه السلسلة، وهو كما أن     

. فكتب السلسلة الثقافيةالكفاية اللغوية، واالتصالية، و الثالث:  متكني الدارس من الكفاايت
  فتقدم للطالب املهارات اللغوية األربع يفمعرفة،  تعلم اللغة العربية كمهارة وليست كثقافة أو

، كما أهنا هتتم ابلعناصر اللغوية الثالثة: األصوات، واملفردات، آن واحدكتاب واحد و 
وتعين هبا تزويد الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، والرتاكيب. وال تنسى السلسلة من 

يضاف إىل ذلك أمناط من عمرة، و كموضوع الصالة أو احلج والالثقافة العربية اإلسالمية،  
  ، كموضوع اجلو أو الناس واألماكن. الثقافة العاملية العامة، اليت ال ختالف أصول اإلسالم
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أن تعليم اللغة العربية ابستخدام كتاب سلسلة "العربية بني ومن نتائجها أيضا،    
هم بلوهذه السهولة أقرها الطالب الذين قا يديك" يسهل تعلم املبتدئني للغة العربية،

   11الباحث، منهم خري هللا، وهريفاندي، وحممد ايسر، وغريهم.
ومفردات  وتدرجها،ترتيب املواد الدراسية اجليد،  هذا الكتاب تنتج عن فسهولة  

العربية الذين مل أيخذوا شيئا من اللغة  فيمّكن الكتاب الشائع استخدامها يف احلياة اليومية،
أحد طالب  ،هذا ما قاله هريفانديبكل سهولة،  العربية وتطبيقها )املبتدئني( قط تعلم

وأضافه حممد كردي  12التمهيدي املسائي، وخري هللا، أحد طالب التمهيدي الصباحي.
، أن إمهال القواعد يف تعليم الكتاب يعني الطالب كثريا على اكتساب اللغة اهلدف سنوسي

كما أن   13الكالم اليت كانت أصعب من املهارات اللغوية األخرى، وخاصة يف مهارة
 14، وهذا ما قاله حممد ريندي.ومتتعا استخدام الصور واألصوات من الشريط يزيده سهولة

لقد كانت واضحة ومجيلة ومعربة، وقد كانت مناسبة يف كل كتاب، كثرية يف لصور والرسوم فا
الثاين، قليلة يف الكتاب الثالث، معدومة يف الرابع، الكتاب األول، متوسط يف الكتاب 

وذلك التدرج مقبول، ومنطقي ألن الصورة وسيلة مساعدة للطالب على الفهم فهي تقدم له 
واليت تعد وسيلة   وهي تعد وسيلة من وسائل فهم املفردات والرتاكيب، .يف وقت احلاجة

 عملية التعليم. كذلك من وسائل تشويق وجذب انتباه الدارس وترغبيه يف
وكان الكتاب ممتعا جيذب اهتمام الطالب كثريا، وذلك ملا فيه من احلوارات اليت   

ممتعا، هذا ما أقره خري هللا  حيوايّ تطلب من الطالب التكرار الكثري في حِيي الفصل وجيعله 
 استخدام األصوات العربية يف عرض احلوارات وتعليمالباحث يرى كما أن   15عند مقابلته،

     .  وسرورا ، فيزيد الطالب متّتعافهم املسموع حيضر للطالب بيئة عربية جديدة

                                           
 . 28/5/2015-27،  مقابلة شخصيةخري هللا، وحممد ايسر، وغريهم، طالب،  11
  . 28/5/2015هريفاندي، طالب، مقابلة شخصية،  12
  .27/5/2015، مقابلة شخصيةحممد كردي سنوسي، طالب،  13
  . 28/5/2015، شخصيةمقابلة حممد ريندي، طالب،  14
  . 28/5/2015، مقابلة شخصيةخري هللا، طالب،  15
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ما جاء يف الصفحة واضحا يف هذا الكتاب، ك عرضي  وال شك يف أن اجلو العريب   
األايم الدراسية املبدوءة من يوم السبت وتنتهي يف يوم  فيها عرضمن الكتاب، إذ ي 141

اخلميس، فهذه األايم الدراسية هي اليت جتري يف اململكة العربية السعودية، وال جتري يف 
إندونيسيا. أو كعرض الفصول األربعة يف الوحدة العاشرة من الكتاب، ما مل تكن موجودة يف 

در من اململكة العربية السعودية، إال أن هذا إندونيسيا. فهذا أمر الزم، إذ الكتاب صا
مل يكن مؤثرا أتثريا قواي يف عملية تعليم اللغة العربية هبذا الكتاب.  )اجلو العريب(العرض 

الطالب وإن مل يعلموا الطبيعة اليت صورها الكتاب ألهنا ليست الطبيعة اليت عاشوا فيها، إال ف
 جديدة ثقافةو  علما تصوير الطبيعة اجلديدة يزيدهمأهنم ما زالوا مستفيدين من مفرداته، بل 

فهذه احلاالت اجلديدة جتذب اهتمام  عن بالد أخرى مع طبيعتها اجلديدة وأهلها وحضارهتا.
  الطالب ويزيدهم متتعا ابحلضارة العربية اجلديدة اليت تعينهم على اكتساب لغة أهلها.

سلسلة "العربية بني  بكتمميزات  فمن خالل البحث واملالحظة ينجلي بعض   
 ، منها: يديك"

 .التكامل بني مهارات اللغة وعناصرها والعناية ابلنظام الصويت للغة العربية، متييزاً وإنتاجاً  (أ

  .مراعاة التدُّرج يف عرض املادة التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بني الدارسني (ب

تدريبات متنوعة اختيار نصوص متنوعة )حوارات ، سرد، قصة ...( واستخدام  (ج
 .ومتعددة

  .ضبط النصوص ابلشكل ضبطاً كامالً  (د

  .إتباع نظام الوحدة التعليمية يف عرض املادة العلمية (ه

  .ضبط عدد املفردات والرتاكيب يف كل وحدٍة وعرض املفردات يف سياقات اتّمة (و

يف االهتمام ابجلانب الوظيفي، عند عرض تراكيب اللغة، واالهتمام ابملهارات الشفهية  (ز
  .املستوى األول، والتوازن بني عناصر اللغة ومهاراهتا

وضع قوائم ابملفردات والتعبريات الواردة يف كل كتاب، واالستفادة من قوائم األلفاظ  (ح
  .املوجودة يف العامل العريّب ومن قوائم الرتاكيب النحوية الشائعة
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صة إبعداد املواد وضع اختبارات مرحلية يف كل كتاب، واالستفادة من التجارب اخلا (ط
 .التعليمية، لتعليم اللغات وعرض املفاهيم الثقافية أبساليب شائقةٍ 

  .االستعانة ابلصور وتدرجها يف كتب السلسلة حسب احلاجة إليها (ي

   متابعة احلاجة وتنقيح السلسلة وإضافة أجزاء إليها ومعجمها، وحتويل الشرائط إىل (ك
(CD)  لف عن سابقه، إضافة األلوان اجلميلة يف كل كتاب إظهارها بثوب جديد خيت

  .وإبراز كل كتاب بشكل خمتلف عن سابقه

وفرة الوسائل التعليمية يف السلسلة، حيث أن السلسلة حتتوي على مثانية أشرطة مع كل   (ل
كتاب منها قرص مدمج لكل كتاب، كذلك حتتوي السلسلة على صور مأخوذة من 

يئات األخرى والصورة معربة عن الشكل البيئة العربية واإلسالمية وغريها من الب
واملضمون، كذلك ذكر يف السلسلة بعض األنشطة مثل: مهارات الفروسية، ومجع 
الطوابع، والسباحة، وكرة القدم... كذلك مصاحب للسلسلة  معجم لغوي مميز وجتليده 

 .فاخر ملون

ك واضح ابكتماهلا تساعد السلسلة املتكاملة واملميزة بطباعتها على التعليم الذايت، وذل (م
وبوجود موقع هلا على الشبكة العنكبوتية ممكن االستفادة منه، وتطويره من قبل 

  .القائمني عليه، وتفعيله حىت يستفيد منه أكرب قدر ممكن من أبناء املسلمني حول العامل

 :املآخذ على السلسلةوال شك يف أن للكتاب عيب ونقصان، فمن   
 .، كذلك بعض النصوص طويلةصعبةبعض املفردات يف النصوص  (أ

 .توجد مشكالت صوتية يف التسجيالت  (ب

بعض الصور مل يكن واضحا كصور النساء يف الوحدة األوىل والثانية، فال يظهر منهن إال  (ج
 اخلمر، وهذا قد يصعب على الطالب التفريق بني الكبرية يف السن والصغرية.  

احلوارات املتتالية قد تكون مملة، فيعتمد الكتاب كثريا على ابتكار املدرس يف عرضها  (د
 بطرق متنوعة. 
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أحياانً صوراً فوتغرافية وأحياانً رسوم يدوية داللية؛ فلو كان هناك توحيد  الكتابيستخدم  (ه
 .أفضل للصور لكان

 الكتاب.  إرشادات بني و درسنياملبني أساليب  التوافق .ج
األساس الذي قام عليه املدرسون يف تدريس هذا الكتاب هو اإلرشادات العامة إن   

وفق تلك اإلرشادات،  الكتاب املدرسون تضمنها الكتاب. فينبغي أن يدّرس للمعلم الذي
 للوصول إىل اهلدف املرجو، وهو اكتساب الطالب املبتدئني اللغة العربية مبهاراهتا األربع. 

خالل حبثه امليداين ومالحظته على عملية تدريس هذا  فهكذا ما وجده الباحث  
الكتاب يف معهد الرب جامعة حممدية مكاسر، أن املدرسني ساروا على معظم تلك 

بعض  جتاوزهإال أن بعض األساليب املوجهة للمعلم قد اإلرشادات يف تدريسهم للطالب. 
لوقت، أو لكون تصار االقم، أو داخل قاعاهت اهو املدرسني، بناء على احلالة اليت وجد

 أو ألن بعض املدرسني مل يستوعبوا اإلرشادات بكاملها ،على قدر ممكن التدريب سهال
   16أو لغريها من األسباب.، لتقصريهم عن تطبيق تلك اإلرشادات

نتهجة بني األساليب املمدى التوافق بيان و املقارنة اليت قام هبا الباحث  ذه هيا فه  
 ة داخل الكتاب، وهي كما يلي: واألساليب املعروض الغرفة الدراسيةداخل 
  .عرض احلوار التوافق واالختالف يف .1

وفق ما أرشده الكتاب، إال يف بعض األمور اليسرية،  ري املدرسون عرض احلوارجي    
 وهي:

 إغالق الطالب كتبهم يف عرض احلوار.  جتاوزوابعض املدرسني  (أ
شرح معظم املدرسني معاين املفردات بعد عرض كل حوار، بينما أرشد الكتاب شرح  (ب

، وذلك يف الدرس الثاين من كل وحدة بعد عرض مجيع احلوارات يكوناملفردات 
، أو الستيعاب مادة احلوار أسرع، فال خيطو إىل حوار لألسئلة املبادرة من الطالب

                                           
  .  4/6/2015، مقابلة شخصيةأنصار سلطان، ومصالح الدين، مدرسان،  16
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حث أنه ال أبس به، ما دام شرح ويرى البا 17جديد إال بعد أن فهمه الطالب.
      املفردات يكون ابألساليب املناسبة الصحيحة.  

 املفردات. درس عرضالتوافق واالختالف يف  .2
  سلك املدرسون معظم األساليب املرشدة، وخيالفوها فيما يلي:   
من املفرتض )بناء على اإلرشادات ضمن الكتاب( أن يكون شرح معاين املفردات يف  (أ

، وذلك حلاجة الدرس، بيد أن معظم املدرسني قد شرحوها بعد عرض كل حوار هذا
    الطالب إىل فهم بعض الكلمات من حوار قبل انتقاهلم إىل حوار بعده. 

 عدم قراءة كلمات كل جمموعة، وإمنا خيطو إىل إجابة التدريب مباشرة. (ب
قد يعمل التدريب شفهيا، فال يطلب من الطالب وضع العالمة أو األرقام، ومع ذلك  (ج

 قد يضعوهنا إلرادهتم أنفسهم. 
  أضاف بعض املدرسني شرحه للمفردات، كشرحهم للعدد واملعدود موجزا.  (د

 الرتاكيب النحوية  درس عرضالتوافق واالختالف يف   .3
إلجراء هذا الدرس غالبا، ويف هذا الدرس، قام املدرسون بتنفيذ األساليب املرشدة   

   ، منها: أو أضافوها ا بعض األساليب اليسرية منهاوقد خالفو 
ترك املدرس إغالق الكتب وكتابة املثال على السبورة يف إجراء مجيع التدريبات وعرض  (أ

 لنظر إىل الكتاب.ملخص الرتاكيب، في جري التدريبات معتمدا على ا
إضافة املدرس تذكري بعض األمور الىت هتم الطالب حنوا، كاإلشارة إىل احلركات األخرية  (ب

من كل مجلة يف كل جدول، أو حركات األمساء األخرية بعد إتيان احلروف، وغريها من 
بتلوين تلك احلركات وينبهوهنا األساسيات يف القواعد. وقد يذّكر املدرس هذه األشياء 

  ناء كتابتها على السبورةأث
 .األصوات وفهم املسموع درس عرضالتوافق واالختالف يف  .4

                                           
  . 5/6/2015، مقابلة شخصية روح القدس، مدرس، 17
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إحضار هذا الدرس كإحضار غريه من الدروس، وهو إتيان املدرسني مبعظم اخلطوات   
ترك املدرسون يف إجراء درس األصوات، أن ، وهي: ة واحدةنقط، وخيالفوهنا يف املرشدة

  على النظر إىل الكتاب، وذلك من أجل اقتصار الوقت. إغالق الكتب، معتمدين
 . الكالمعرض درس التوافق واالختالف يف  .5

 ا فيما يلي:  هنسلك املدرسون معظم األساليب املرشدة، وخيالفو   
ترك املدرس إغالق الكتب وكتابة املثال على السبورة يف إجراء مجيع التدريبات، في جريها  (أ

 الكتاب.معتمدا على النظر إىل 
 جمموعة من الطالب/كلهم ابجلواب.قيام املدرس ابلسؤال و  (ب
إذا أكمل بعض الطالب أو جمموعة منهم التدريب، ترك املدرس إعطاء الفرصة جملموعة  (ج

  أخرى ليعيدوا إجابة التدريب، اقتصارا للوقت.  
  القراءة والكتابة.عرض درس التوافق واالختالف يف  .6

ري املدرسون عرض    وفق ما أرشده الكتاب، إال يف بعض  القراءة والكتابةدرس جي 
 األمور، وهي:

 ترك إغالق الكتب يف إحضار التدريب. (أ
 ترك املدرس قراءة الفقرة وإعادة الطالب خلفه.  (ب
 . إجادة الطالبحتقُّق ترك نسخ الكلمات لسهولته، و  (ج
  إىل بعد أن جييبها الطالب شفهيا. أتخري ما ي طلب كتابته جوااب لألسئلة (د
يف اإلمالء، يفتش طالب عمل صديقه ويصححه، ويتقدم طالب لكتابة رقم واحد أو   (ه

  كلمة واحدة من أجوبته على السبورة فرادى. 
فبناء على هذه املقارنة، يبدو لنا أن املدرسني قد نّفذوا معظم األساليب املرشدة يف   

تركوا بعضها اليسري، أو أضافوها، وذلك غري أهنم الكتاب، وأجروا التدريبات وفقها، 
إغالق  جتاوزإال أن الباحث يرى أن ألسباب ذكره الباحث قبل إحضار نتائج مقارنته. 
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الكتب يف بعض التدريبات مل يكن متماشيا مع اهلدف املرجو، ففي إغالق الكتب حماولة 
هي اأسرع، وه الطالب على الرتكيز واالعتماد على مساعهم فيعينهم على اكتساب اللغة

 الغاية اليت يرجى الوصول إليها. فتعلم اللغة تعتمد كثريا على السماع، ففي تدريبه نتائج مثينة. 

  هاوحل   تكالاملش .د
، لكنه مع البحث والدراسة أمكن الوصول اهين وال سهال اأمر تعلم لغة أجنبية ليس 

إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول، ولقد وضعت هذه الطرق موضع 
  التجربة، وكانت  النتائج يف بعض األحيان مرضية للغاية. 

اليت يعاين منها الطالب واملدرسون يف عملية تعليم اللغة العربية هبذا  املشكالتفهذه    
داخلية،  مشكالتب وحماولة التغلب عليها، يفصلها الباحث إىل قسمني رئيسني: الكتا

 خارجية.  مشكالتو 
 داخلية  مشكالت .1
وتكون  ،أنفسهم اليت تطلع من الطالب املشكالتالداخلية هي  ملشكالتويعىن اب  

 ابختالف شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، ورغبتهم للغة العربية وميلهم إليها،
. املشكالتوحثهم النابع يف صدورهم، وأملهم، قد يكون سببا لظهور هذه  ومواهبهم،

 فاملدرس الناجح يراعي هذه االختالفات للحصول على عملية التعلم والتعليم الناجحة.
واختالفهم ، وينضم فيه الذكاء اختالف خلفية الطالب العلمية إال أن الباحث يرى  

يسهم إسهاما كبريا يف ظهور تلك  ،من أمور هاوما ينقصربية تعلم اللغة العيف احلث على 
  الداخلية يف تعلمهم للغة العربية.  املشكالت

ففي اختالف خلفية الطالب العلمية، يلوح لنا أن املدرسني ال جيدون مشقات   
كثرية يف مواجهة الطالب الذين خترجوا من املدارس الدينية، أو الذين قد تعلموا   مشكالتو 

لتعليمهم للغة العربية وفق املنهج  شيئا يسريا من اللغة العربية قبل التحاقهم ابملعهد،
غري الدينية الذين مل يدرسوا اللغة العربية  ب املتخرجني من املدارسواملستوايت، خبالف الطال
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هم، ألن ال يكون بينهم وبني الطالب درس إىل جهد أكرب يف رفع مستواج املقط، فيحتا 
ما خيلو صف من خليط من الطالب قلّ فاللغة العربية فرق كبري. حالوة الذين ذاقوا شيئا من 

علما أن تفاوت قدرات . املبتدئني حقيقية، وآخرين من املبتدئني الومهيني )غري احلقيقيني(
الطالب يف نفس الفصل قد يؤثر على ضعف حثهم لتعلم اللغة. وعلى هذا الكالم وافقه 

 بعض مدرسي هذا الكتاب. 
، هتدئني الومهيني يستأثرون ابهتمامعل املبجيأال واحلل على ذلك، على املدرس   

دهم خاصة، إذا ظنوا فقي اول أن الحيوابلتايل أيخذون معظم وقت الدرس. ويف الوقت نفسه 
شجعهم على الرتكيز على جوانب ميكن أن يطوروا فاملدرس يأن الربانمج يف غاية السهولة. 

يظنون أهنم ملمون بكل شيء، دعهم ي،  وال (اراهتم )كالنطق على سبيل املثالفيها مه
م جد أن تفوقهييف معاونة أقراهنم اآلخرين، وس –أو من بعضهم  –االستفادة منهم  هوميكن

على الطالب يذكر و  18.يف الربانمج هتتالشى مع تقدم الى املبتدئني احلقيقيني، سرعان مع
املراجعة ومالزمة األصدقاء القدماء واملتميزين، وكثرة االستماع إىل احملاضرات كثرة باملبتدئني 

يف وهكذا ما فعله أنصار سلطان ومذكر، مدرسان هلذا الكتاب  العربية، واملمارسة ابلعربية.
إىل  عفبعض الطالب حاولوا زايدة وقت ملذاكرة الدروس أو السما  19مثل هذه احلالة.

  20، أحد طالب التمهيدي املسائي.احملاضرات العربية، كما فعله وأقره حممد ريندي
تيعابه اس خر، فضعف ذكاء الطالب يؤ وللذكاء أثر كبري يف استيعاب املهارات اللغوية  

 لهيف الفصل طالبا أو أكثر ضعاف املستوى، فينبغي  املدرس دجيللمفردات والرتاكيب. وقد 
 من هم الطالب الضعفاء، ومن هم –خالل الساعات األوىل–تلمس منذ البداية يأن 

جلس الطالب ضعيف املستوى جبوار آخر مستواه أفضل، وحبذا إذا كان فيالطالب األقوايء. 
ضافية، يقوم أنشطة إ –الواجبات املنزلية  ابإلضافة إىل –قدم له ياول أن حيمن أصدقائه. مث 

وضح له أنه مطلوب يكز عليه يف الصف إبعطائه مزيدا من االهتمام، و ير أبدائها يف البيت، و 
                                           

  .306ص.  العربية بني يديك،عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  18
  . 4/6/2015، مقابلة شخصيةأنصار سلطان ومذكر، مدرسان،  19
  .  28/5/2015، مقابلة شخصيةحممد ريندي، طالب،  20
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وهكذا ما سار عليه حسن الدين يف  21.اإلحباط هيلحق أبقرانه. وينبغي أال يداخل منه أن
  22حل مثل هذه املشكلة.

امللل والسأم من التعلم املستمر. جهه الطالب، الداخلية اليت وا املشكالتومن   
فاألايم الدراسية الطويلة قد يسبب للطالب ملال وسأما، وهذا أقره حممد ايسر، أحد طالب 
املستوى التمهيدي من الفرتة املسائية. فإذا جاءه ملل، زار أصدقاءه طلبا لتشجيعهم له 

أواخر احلصص الدراسية قد يشجعون واملدرسون يف  23وجتديد محاسته لتعلم اللغة العربية.
 24الطالب بذكر فضل العلم والعلماء، وفضل اللغة العربية، حثا وجتديدا حلماساهتم املتضائلة.

أو أخذ الطالب إىل ومن أجل حمو امللل أثناء التدريس، قد يدرس املدرس بوسيلة األلعاب، 
وكذلك   25واالستفادة من لغتها. املعمل اللغوي يف يوم ما ملشاهدة األفالم العربية واالستماع

     املعهد مهد لطالبه أسبوع أنشطة ورحلة مرحية يف كل فصل دراسي راحة هلم من تعب التعلم. 
 خارجية مشكالت .2
اليت يواجهها الطالب واملدرسون يف  املشكالتاخلارجية هي  ملشكالتوتعين اب  

تنشأ يف ما مل  "العربية بني يديك"ية تعلم اللغة العربية وتعليمها مستخدمة كتاب عمل
أخرى تتعلق ابلبيئة اليت يعيش  مشكالتتتعلق ابملادة املدروسة، و  مشكالت. فهناك نفوسهم

 أو تعدد مدرسي هذا الكتاب، أو االنشغال أبشياء أخرى خارج اجلامعة، وأفيها الطالب، 
 غريها. 

. يدة لتعلم اللغة اهلدفعدم البيئة املؤ  يواجهها متعلم اللغة مشكالتفمن أكرب   
ديث انتج يعتمد متعلمها على مساعه للحديث، واحل يف اكتساب اللغة، ألنه أثر كبري فللبيئة

عن معاملته مع أهل اللغة اهلدف أو املتكلم هبا. وهذا ما يعاين منه بعض طالب معهد الرب،  
                                           

  .307ص.  العربية بني يديك،عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، وأصدقاءه،  21
  . 5/6/2015 مقابلة شخصية،حسن الدين، مدرس،  22
  . 28/5/2015، مقابلة شخصيةحممد ايسر، طالب،  23
  . 4/6/2015، مقابلة شخصيةمصالح الدين، مدرس،  24
    . 5/6/2015، مقابلة شخصيةروح القدس، مدرس،  25
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عليه  ، أنه يصعبكما شكا منه حممد ايسرف ين سكن الطلبة خاصة.كطالب غري ساك
له يف تعلمه اللغة العربية ألنه مل يسكن يف سكن طلبة معهد الرب، فلم  إحضار البيئة املؤيدة

  26جيد من يكلمه وحيدثه ابلعربية يف بيته، وهذا قد يؤخر استيعابه للغة.
 ودعما لتعليم اللغة العربية فيه، فمعهد الرب قد وّفر سكنا لطالبه حال هلذه املشكلة،  

من األمور اليت يعني الطالب الساكنني فيه مل يكن كافيا جلميع الطالب. ف إال أن السكن
لحديث ابللغة على املمارسة ابلعربية إحضار البيئة املعينة هلم، وذلك إبلزام أهل السكن ل

ام مشرفه برامج لغوية عديدة، كإلقاء املفردات السائدة، أقيه، كما خمالف ةعاقبية مالعرب
كما ألزم املعهد طالبه للحديث ابلعربية حبرم املعهد، ومعاقبة الطالب و  27واخلطابة العربية.

الذين حتدثوا بلغتهم األم بغرامة مالية، أو تكليف واجب، مما يدعم حضور تلك البيئة اللغوية 
كن املدرسون حمبطني يف حث الطالب املستمر للحديث ابلعربية، وخيص ومل ي  28ابملعهد.

تغراق دوامهم يف املعهد للحديث ابلعربية، لصعوبة احلديث الطالب غري أهل السكن، ابس
 29هبا عند رجوعهم إىل البيت.

وكثرة عدد املدرسني لتدريس هذا الكتاب يف فصل واحد قد حيضر مشكلة أخرى،   
قد ال يراه ويواصله مدرس بعده، أو لتناقل التدريس من فاهتمام مدرس جلانب يهم الطالب 

لتدريس، لكونه جاهال عن عدم استعداد املدرس التام لقد يسبب  مدرس إل مدرس آخر
غري أن تعدد  30يدرسه املدرس قبله حىت يدخل الفصل ويسأل الطالب عنه.آخر موضوع 

 وشخصياهتم طرق إلقاء املدرسني نتيجة وجتددا هلذا التعدد، تنوعااملدرسني يوفر هلم 
 هذا ما قالهج عن تدريس مدرس واحد. ، فيزيل عنهم السأم وامللل الذي قد ينتاملختلفة

                                           
  .28/5/2015، مقابلة شخصيةحممد ايسر، طالب،  26
  . 4/6/2015، مقابلة شخصيةمذكر، مدرس،  27
  . 4/6/2015، مقابلة شخصيةمصالح الدين، مدرس،  28
  .4/6/2015، مقابلة شخصيةأنصار سلطان، مدرس،  29
  .  6/6/2015، مقابلة شخصيةهكذا ما الحظه الباحث، وأقره حسن الدين، أحد مدرسي هذا الكتاب،  30
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وفق ما الحظه الباحث. فإن سار املدرسون على اخلطوات واألساليب الواحدة  31هريفاندي،
  واستوعبوها، فال سبيل لإلشكال.

شكلهم، كالعمل الدراسية قد ي األمور خارج القاعاتواشتغال بعض الطالب ببعض   
أو دراسة يف جامعة ، وغريها كجمعية الطلبةيف مكتب ما، أو االشتغال بشؤون املنظمات  

 من القاعات، بل قد يسبب ذلك إىل غياهبم وختلفهم أو تدريس يف مدرسة ماأخرى، 
. فاشتغاهلم هبذه األمور أيخذ فرصهم ملذاكرة الدروس املدروسة ومراجعتها بعد الدراسية
يهم. هذا ما ال يكففليس هلم وقت للتعلم إال يف احلصص الدراسية فحسب، وهذا  ،الدراسة

  32، وبعض أصدقائه.يعاين منه حممد إدريس أحد طالب التمهيدي املسائي
فال يفوهتم يوم إال  أفضل، أن ينظموا أوقاهتم تنظيماوحل هذه املشكلة على الطالب   

وقد وضع املعهد نظاما يربط إمكانية اختبارهم أايم االختبار بنسبة  وقد ذاكر فيه دروسه.
يف القاعة األايم الدراسية، جتّنبا من اإلمهال املستمر على احلضور حضورهم خالل 

أن حيضر الطالب بعض كتبه إىل مكان عمله، فإذا وجد فراغا من املستحسن و  33الدراسية.
    . واملذاكرة يستغرقه ابلقراءة

ضر هلم بعض الطلبة أثناء دراسته يف املعهد قد حي وتبعا ملا ذكره الباحث، زواج بعض   
، ونقص بعد احلصص الدراسية وكسب األرزاق ، فيسبب إىل انشغاهلم ابلعملمشكالت

تركيزهم للتعلم. فعلى الطالب أن يقوي عزمه وينظم أوقاته، وال جيعل األمور املذكورة عائقة 
 لسريه يف طلب العلم. 

األخرى تتعلق ابملادة املدروسة كثرية، منها صعوبة بعض الطالب  املشكالتأما   
نطق بعض احلروف اهلجائية، ومد الكلمات وعدمه. فمن الطالب من بلغ حد  على

، أو تفريق بعض  -ض  –ق  –ع  –الضعف الشديد يف نطق بعض احلروف كـ: ظ 

                                           
  . 28/5/2015، مقابلة شخصيةهريفاندي، طالب،  31
  . 27/5/2015، مقابلة شخصيةحممد إدريس، طالب،  32
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وهذا ما أقره رمدان الؤودي وحرصان، طالبان من املستوى التمهيدي  احلروف املتشابه صوات.
  34الصباحي.

اع إىل األصوات العربية فيمارسوا تكرار النطق فحلها أبن يكثر الطالب االستم  
والتلفظ هبا خارج القاعات الدراسية، أو االستفسار إىل املدرسني وأصدقائهم من املستوايت 

نطق بعض األصوات العالية، أو إعطاء واجب إضايف خيص الضعفاء من الطالب يف ممارسة 
      35وتسميعها خارج احلصص.

يف وضع تركيب اجلمل  عاجزيناألخرى، أن بعض الطالب مل يزالوا  املشكالتومن   
اليسرية، واستخدام الضمائر فيها. فتعلمهم اجلديد للغة العربية يسهم إسهاما كبريا يف ظهور 

ة ال هي اللغة اهلدف بيلغة غر  ونة يتكلمهذه املرحلأهنم يف  اعجبفليس . املشكالتتلك 
فما زالوا متأثرين برتاكيب  ، – اللغة االنتقاليةههي  – مهل ةاليت تعلمها وال هي اللغة األصلي

لغتهم األم، فإن وضع أحدهم مجلة، نقل تركيب لغتهم األم إىل اللغة اهلدف، فاأللفاظ عربية 
   36والرتاكيب إندونيسية أصيلة.

. فتعلم اللغة على املدرس أن يعطي الطالب تدريبات على أمناط ليحل هذه املشكلة  
شكل التدريبات على األمناط يسهل الطالب يف تعلم الرتاكيب والضمائر. وكتاب على 

"العربية بني يديك" قد وفر التدريبات على هذا الشكل، فيطلب املدرس من الطالب أداءها 
هم ذلك فعلى مل ي غنمع االهتمام برتاكيبها، وإن  السري على النمط املطلوب وعدم خمالفته،و 

   37بات زائدة إضافية، يعملوهنا يف بيوهتم.املدرس إعطاءهم تدري
وقد يعجز بعض الطالب إجادة القراءة والنغمات العربية، فإذا قرأ أحدهم نصا أو   

فحل مثلها يكون إبلزام الضعفاء يف القراءة  38حوارا قد يتتعتع فيها ومل يقرأها بطالقة.

                                           
  . 27/5/2015، مقابلة شخصيةعبد احلارث، طالب،  34
  . 5/6/2015، مقابلة شخصيةحسن الدين، مدرس،  35
  . 27/5/2015، مقابلة شخصيةحممد كردي سنوسي، طالب،  36
  . 5/6/2015، مقابلة شخصيةروح القدس، مدرس،  37
  . 27/5/2015، مقابلة شخصيةعبد احلارث، طالب،  38
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املصاحب للكتاب ليكررها  وأن يستمع كثريا إىل الشريطإكثارها داخل القاعة أم خارجها، 
   39ويبين قراءته عليه. فمن يكثر القراءة جيدها.

وقد واجه املدرسون مشكلة أخرى، وهي عدم توفري القاعات الدراسية أبجهزة   
لقد متيز هذا الكتاب إبحضار األقراص أو املواد و. يف كل منها (lcd projector)عرضية 

، ليعني املدرسني يف إحضار تلك املواد (power point)الدراسية على شكل ابوير بوينت 
املدروسة كوسيلة لتعليمه ليكون أمتع، وإحضارها حيتاج إىل جهاز عرضي. فاملعهد مل يوفر 
لكل قاعة دراسية ذلك اجلهاز، إال يف قاعة املعمل اللغوي، فمن الصعوبة أن يدرس طالب 

ملعمل ابلكراسي واملكاتب، ولتداول التمهيدي يف املعمل اللغوي كل يوم، وذلك لعدم توفري ا
الطالب من خمتلف املستوايت يف استخدامه. وهذا ما يعاين منه مجيع مدرسي هذا الكتاب،  

  40كأنصار سلطان، ومذكر.
إن استخدام اجلهاز العرضي يعني الطالب يف اكتساب اللغة العربية مستخدما هذا   

به إلحضار البيئة العربية، علما  املدرسونب يفيد الطالب أكثر إن استعان كتاالكتاب، إذ ال
تقدم للطالب متكلما  (power point)أو املواد الدراسية على شكل ابوير بوينت األقراص أن 

عربيا، ميثل هلم احلوار واملواد املسموعة األخرى بلسانه وطالقته ونغماته العربية، اليت قد ال 
اللغة األفضل أن يكتسبها متعلمها من جيدها الطالب من املدرسني غري العرب. فتعلم 

صاحبها، فكتاب سلسلة "العربية بني يديك" يسعى إىل السلوك على هذا املبدأ اللغوي 
إبحضار املواد املسموعة معه. وإضافة على ذلك، أن استخدام الوسائل يف تعليم اللغة العربية 

 جيعله أمتع وأروع.
 بتعليم الطالب معتمدين على ألسنتهمفحاول املدرسون التغلب على هذه املشكلة   

، مع تنظيم جدول احلضور وخرباهتم الطويلة يف جمال تعليم اللغة العربية املعتادة ابلنطق العريب
للطالب يف املعمل اللغوي بتفضيل طالب التمهيدي عن غريهم. وقد أحضر بعض املدرسني 

                                           
  . 5/6/2015، مقابلة شخصيةمصالح الدين، مدرس،  39
  . 6/6/2015-5، مقابلة شخصيةأنصار سلطان، ومذكر، وغريمها، مدرسون،  40
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األصوات العربية من إلخراج  جهاز تكبري الصوت )مكرب الصوت( إىل قاعة التمهيدي
العرضية جلميع القاعات  ةاألقراص، مع الرجاء املستمر من املدرسني أن يوفر املعهد األجهز 

الدراسية إلحضار التعليم املمتع يف املعهد. هذا وفق ما الحظه الباحث، وأقر عليه مذكر، 
       41أحد مدرسي هذا الكتاب.

                                           
  . 4/6/2015، مقابلة شخصيةمذكر، مدرس،  41
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 البحثخالصة  .أ

"العربية بني يديك" يف  سلسلة كتاب  تعليمأساليب  وصف م الباحثبعد أن قد    
تعليم اللغة العربية مبعهد الرب جامعة حممدية مكاسر، خيطو الباحث إىل خالصة البحث 

 فيما يلي: 
واملفردات، ويتم كل منهما ابالستماع والتكرار،  بعرض احلوار تتم أساليب تعليم الكتاب .1

، أو ذكر املضاد معناه أو دوره متثيليكون بعرض الشيء نفسه، أو فأما شرح املفردات 
مث اإلتيان ابلرتاكيب أو املرادف، أو الشرح عن طريق السياق، أو االشتقاق، أو ترمجته. 

 ويتم ذلك إبجراء بعض التدريبات وعرض ملخص الرتاكيب. وتلي الرتاكيب النحوية،
 القراءة والكتابة.  يف الكالم، و يف التدريبات يف األصوات وفهم املسموع، و 

إن املدرسني ساروا على معظم تلك اإلرشادات يف تدريسهم للطالب، إال أن بعض  .2
مراعني احلالة اليت ه ، و وترك بعض املدرسني جتاوزهااألساليب املوجهة للمعلم قد 

، أو على الطالبالتدريب  سهولةت، أو لاوقلأل وجدوها داخل قاعاهتم، أو مقتصرين
 . لتقصريهم اإلرشادات بكاملهاألن بعض املدرسني مل يستوعبوا 

 مشكالتداخلية، و  مشكالتإىل قسمني رئيسني:  املشكالتيفصل الباحث  .3
اختالف ك، وذلك  أنفسهم الطالب يبديهاالداخلية هي اليت  املشكالتخارجية. ف

فيكون حلها بتنبيههم  .امللل، و ضعف الذكاءو شخصية كل طالب وخلفيتهم العلمية، 
، ومراعاة االختالفات يف خلفيتهم العلمية، وتدريسهم وحثهم وتشجيعهم املستمر

تتعلق ابملادة  فهي اخلارجية املشكالتابأللعاب، والقيام ابألنشطة والرحالت. أما 
أخرى تتعلق ابلبيئة اليت يعيش فيها الطالب، أو االنشغال  مشكالتاملدروسة، و 

. فحلها يكون كتابذا الهل درسنياملابلعمل أو الدراسة يف جامعة أخرى، أو تعدد 
بتوفري البيئة اللغوية كالسكن وإلزام احلديث ابلعربية يف حرم املعهد، وتنظيم الطالب 



97 
 

األفضل ألوقاته، ووضع نظام احلضور املالئم، وسري املدرسني على اخلطوات واألساليب 
ابملادة يكون بكثرة املذاكرة خارج القاعة، وإعطاء  املتعلقة املشكالتالواحدة. وحل 

  لعربية.ابلواجب اإلضايف، وكثرة االستماع إىل األصوات واحملاضرة ا

 اثر املرتتبة على البحثاآل .ب

 ،البحثهذا  على اآلاثر يرتتب بعض ،هحبثالباحث من نتائج  أنتجهبناء على ما   
 : هيو 

 هبا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف مثايل كنموذج  فاعلة حديثة أساليب ظهور .1
 ". يديك بني العربية" سلسلة كتاب  تعليم أساليب إىل ابلرجوع وذلك

 الكتاب هذا إىل هاوأحدث طريقة أبفضل اللغة هذه تعلم أرادوا الذين الطالب جلوء .2
 و. الرب كمعهد  به العربية اللغة تعلم اليت واجلامعات املعاهدإىل  أو

 العربية اللغة تعليم طرق تطوير يف قادمة حبوثإىل  دافعا البحث هذا يكون أن .3
 .الفاعلة

بعض االقرتاحات، منها أنه يرجى من مدرسي كتاب "العربية بني الباحث يقرتح و   
ة وتوجيهاته مع مراعاة احلاالت واحلاجات اليت وجدوها عاب األساليب املرشدييديك" است

إغالق الكتب يف بعض التدريبات، لكونه معينا  جتاوزداخل القاعات الدراسية، وعدم 
 الكتساب الطالب األسرع للمهارات اللغوية، وقيامهم ابحلث والتشجيع املستمر للطالب.  

يرجى من الطالب كثرة املذاكرة واالستماع إىل األصوات واحملاضرات العربية و   
 املرجوة. وكشف القدرات الفردية، والدراسة املركَّزة للوصول إىل الغاية 

يرجى من معهد الرب توفري كل قاعة دراسية جبهاز عرضي جلعل عملية التعليم فيه و    
 أمتع وأحدث.

كما يرجى من الباحث اآليت أن يطور هذا البحث ببحث الكتاب من جانب   
  . وأساليبها تعليم اللغة العربية طرقخمتلف، أو أن جيعله مرجعا يف حبثه ل
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 املراجع
  املراجع العربية .أ

؛ أوجونج 1ط. ،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية ،أزهر أرشد،
 .1998فاندنج: األحكم، 

 دار: القاهرة العاشرة؛ الطبعة ،العربية اللغة ملدرسي الفين املوجه العليم، عبد ،إبراهيم
 .1978 املعارف،

 .2011شاه عامل: جامعة املدينة العاملية،  املناهج وطرق التدريسجامعة املدينة العاملية، 
 ؛5. ط العلوم، مناهج يف دراسة العلمي والبحث العلم أمحد، احلميد عبد رشوان، حسني

 .1992 احلديث، اجلامعي املكتب: مصر
، بدون الطبعة؛ منشورات املكتبة الشاملة، اللغة العربية ومكانتها بني اللغاتفرحان،  ،السليم

 .القسم النحو والصرف
بدون الطبعة؛ القاهرة: دار  التوجيه يف تدريس اللغة العربية، ،الدكتور حممد علي ،السمان

 .1984املعارف، 
ة وهبة، ، الطبعة األوىل؛ القاهرة: مكتبعلم اللغة العامتوفيق حممد، ، شاهني

 .م1980هـ/1400
بدون الطبعة؛  –مناهجه وأسالبه  –تعليم العربية لغري الناطقني هبا رشدي أمحد ،  ،طعيمة

 . م 1989هـ/ 1410الرابط: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
 الدار: اخلرظوم األوىل؛ ، الطبعةبغريها للناطقني العربية اللغة تعليمعبد هللا، عمر الصديق، 

 . 2008 العاملية،
 .، دون الطباعة والسنةسلسلة املهارات اللغوية -أيها الطالبالضو عوض الكرمي،  ،علي

 العربية اللغة تعليم يف سلسلة: يديك بني العربية وأصدقاءه، إبراهيم، الرمحن الفوزان، عبد
 الوطنية، فهد امللك مكتبة: الرايض ؛3. ط ،1. ج املعلم، كتاب  -هبا الناطقني لغري

 م.2005/هـ1423
 Approaches and Methods In Languange لكتاب ترمجة) اللغات تعليم يف وطرائق مذاهب

Teaching: A Descripton and Analysis)، الكتب، عامل دار: الرايض الطبعة؛ بدون 
 م.1990 - هـ 1410
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 املالحق

 امللحق األول 
 دليل املقابلة الشخصية

 بياانت املخرب .أ
 : االسم .1
 : املنصب .2
  : التخرج .3

  سئلة املطروحة للمدرسنياأل .ب
 تدرس كتاب سلسلة "العربية بني يديك" للطالب ؟ كيف .1
 هل استخدمت الوسائل املعينة يف تعليم هذا الكتاب ؟ .2
ما مدى إن رأيته سهال ف هل ترى أن تعلم اللغة العربية هبذا الكتاب سهل ؟ .3

 سهولته ؟ 
 هل تعلم اللغة العربية هبذا الكتاب ممتع ؟ أبد رأيك ! .4
 هل قرأت مجيع اإلرشادات العامة الواردة داخل الكتاب؟    .5
 من خالل تدريسك هلذا الكتاب هل لك أسلوب خيتلف عن أساليب الكتاب ؟ .6
 ما سبب اختالفك ؟ .7
 الكتاب؟ هل جتد مشقة ومشكلة أثناء تعليمك هلذا .8
 كيف حتل تلك املشاكل ؟  .9

 هل ترى أن هذا الكتاب مناسب للمبتدئني يف تعلم اللغة العربية ؟ .10
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 مدى سهولته ؟    
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 لكل مدرس أسلوب خيتلف عن غريه ؟من خالل تعلمك هبذا الكتاب هل  .6
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 امللحق الثالث
 قائمة املخربين من املدرسني

 التوقيع املنصب توقيعال الرقم

  مدير املعهد لقمان عبد الصمد 1

  انئب املدير / مدرس أندي حسن الدين 2

مشرف قسم شؤون  أنصار سلطان 3
  الطالب / مدرس

مشرف قسم التعليم  مصالح الدين 4
  واملناهج / مدرس

مشرف قسم التعليم  روح القدس 5
 واملناهج / مدرس

 

مشرف قسم السكن  مذكر أحلسان 6
  مدرس /

 2015يونيو  19مكاسر، 
 الباحث

 

 أمحد منور

 
 



  امللحق الرابع
 طالبقائمة املخربين من ال

 التوقيع املستوى االسم الرقم

  التمهيدي هريفاندي أوكتافيانتو 1

  التمهيدي حممد إدريس 2

  التمهيدي حممد كردي سنوسي 3

  التمهيدي خري هللا 4

  التمهيدي حممد ايسر 5

  التمهيدي احلارثعبد  6

  التمهيدي حممد ريندي 7

 

 2015يونيو  19مكاسر، 
 الباحث

 

 أمحد منور



 امللحق السادس 
 معهد الرب جبامعة حممد مكاسر صور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملية التعليم داخل القاعة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صور املقابلة الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صور املدرينب



 

 السرية الذاتية

 

 

 
 

 
 رأمحد منو   :    االسم

  1984يونيو  3: مكاسر،  مكان امليالد واترخيه
  Jl. Kalumpang Lr. 6 No. 10 Makassar:    العنوان 

  081316612299:   رقم اهلاتف 
   .awiesyaheed@gmail.com:  لكرتوين الربيد اال

 : مدرس يف معهد الرب جبامعة حممدية مكاسر  الوظيفة احلالية
 

 

 .2001عام  مبنطقة بوين معهد "دار األبرار" جيخر   .1

 .2005اإلعداد اللغوي مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرات عام قسم  جيخر   .2

 .2006شعبة التعليم التكميلي مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرات عام  جيخر   .3

  . 2007جبامعة "العقيدة" عام كلية الرتبية اإلسالمية   جيخر   .4

 .2010والعربية جباكرات  عام كلية الشريعة مبعهد العلوم اإلسالمية   جيخر   .5
 

 املؤهالت الدراسية

 البياانت الشخصية

mailto:awiesyaheed@gmail.com
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