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 باب الثاني

 النظريات

حيث يشمل  تعليم اللغة العربية أ(الباب الثاين على األسس النظرية وىي  يحيتو 

طريقة يف تعليم اللغة  ب(أىداف تعليم اللغة العربية ( 2)تعريف تعليم اللغة العربية ( 1)

تطوير طريقة يف ( 2)مفهوم طريقة يف تعليم اللغة العربية ( 1) ، ىي تشمل علىالعربية

طريقة القواعد والًتمجة تطبيق  ج( نواع طريقة يف تعليم اللغة العربيةأ( 3) تليم اللغة العربية

( 3) مفهوم الًتمجة( 2)مفهوم القواعد ( 1) ، وىي يشمل علىيف تعليم اللغة العربية

خلفية يف الطريقة القواعد ( 4)مفهوم الطريقة القواعد والًتمجة يف درس اللغة العربية 

فكرة األسس يف الريقة القواعد والًتمجة ( 6)عد والًتمجة القوا تطوير الطريقة( 5) والًتمجة

( 9)القواعد والًتمجة  الطريقةخصائص ( 8) القواعد والًتمجة الطريقةأغرض ( 7)

 )أ( اعداد التعليم )ب( التقوًن التعليم خطوات اإلستخدام الطريقة القواعد والًتمجة

يف تطبيق طريقة القواعد  دلشكالتا د(يف الطريقة القواعد والتجمة  مزايا والعيوب( 11)

 والًتمجة وحّلها.
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 تعليم اللغة العربية أ 

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

كثَت يفهم كنظام الصوت، على الرغم أن ىناك يف   اللغة ىي أداة

شكل رموز كتابية )لغة الكتابة( ومع ذلك، تتم كتابة الرمز يف أساس يبقى 

يتم تنظيم األصوات وفقا ذلذا النظام . (Fonem) رمزًا لؤلصوات أو األصوات

 1.لنقل ادلعٌت

عملية مركبة الظاىرة ادلتنوعة ادلعّقدة وإن مل  لغة األجنبية ىيال ميتعل

 مشكلة ليست العربية غةتدريس الل سلتلفة لكل الشخص. أعجب فيو معنا

 ادلتغَتاتوىذه  .مركبة جدا ادلتغَتات اليت كثَتعلى   ألهنا يوّرطسهلة، 

 2.مل ينّفد بطّيب ادلشاكل عندما تكونس

واحد من ادلبتدئُت إىل اجلامعة يف  موضوعربية يتم تعليم اللغة الع

إندونيسيا. تعليم اللغة األجنبية األويل إىل أن يلم هبا طالب إندونيسيا. بدأ 

، وقد مت تعليم اللغة العربية دلدرسة ابتدائية. كما جاء يف 1994من عام 

يتم للمدارس االبتدائية وأمهية أغراض تعليم اللغة العربية.  1994ادلناىج عام 

                                                           
1
 Anin Nurhayati, Diktat: Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung), 2006, h. 

1. 
2
 Abdul Whab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab.. (Malang: UIN-Malang Press 

(Anggota IKAPI), 2009, h.17 
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تعليم اللغة العربية يف ادلدارس االبتدائية حيث احملتوى احمللي. تشَت التقديرات 

إىل أن تعلم لغة أجنبية أفضل تبدأ من سن مبكرة، يف ىذه احلالة ىي مدرسة 

يف مدرسة ابتدائية يف وقت مبكر رمسية. ادلناىج الدراسية علي أساس، 

معينة اليت تعترب ىامة ألن  وادلوضوعات احملتوي احمللي ىي مسألة موضوعات

 3يلم هبا طالب من منطقة حتددىا احلياة االجتماعية يف حياهتم.

 

 أهداف تعليم اللغة العربية .2

ب التمييز بوضوح من وبناء على ىذه العملية، تعليم اللغة كأداة جي

على سبيل ادلثال، يتم وضع تعليم اللغة اإلصلليزية  .خالل تعلم اللغة كهدف

يف مجيع أضلاء اجلامعة اإلسالمية كأداة لفهم مكتوبة العلوم الدينية باللغة 

 UIN. 4، وIAINجزء التعلم،  STAIN اإلصلليزية، باستثناء

وخَت معلمي اللغة العربية يعرفون بالتأكيد عن متأكدة من األىداف 

أنو جيب أن نعرف أيضا ما يتم  .ادلراد حتقيقها من خالل تدريس اللغة نفسها

الفئة حيث أن تدريسو لتحقيق تلك األىداف، وكيف أنو حيمل مواده أمام 

                                                           
3
 ،م( 2111، ادلعارف)القاىرة: منشأة  .ادلدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيوية السعدين.مصطفى  

 .11ص 
4
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora), 2009, 

h.75. 
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ىذه األىداف ميكن حتقيقها يف فًتة زمنية زلددة سلفا يف ادلناىج الدراسية، 

وبعبارة أخرى،  .و عن معرفة على أي حال عندما كان يدرس كل مرحلة منو

ينبغي أن يسبق غرض تعلم اللغة العربية من خالل حتديد ادلواد اليت سيتم 

 5.ة يف تقدًن ادلواد التعليميةتدريسها، وكذلك النظم واألساليب ادلستخدم

 

 طريقة في تعليم اللغة العربية ب 

 مفهوم طريقة في تعليم اللغة العربية .1

ىي خطة شاملة التعامل بالتقدًن ادلادة اللغة ادلنتظمة، وليس  الطريقة

ىناك جزء واحد الذي يتخالف باألخرى ومجيع تستند على ادلنهج الذي 

أن الطريقة  (KBBI) وأوضح  يف القاموس 6 ابعة اإلجرائيات.الط .اختياره

ىي طريقة لعمل لدي النظام لتسهيل التنفيذ النشاط من أجل األىداف 

أكثر إجرائية وتنظيمية ألن ىدفها لتسيهل العمل على احملدود. الطريقة 

 7 .وظيفة

                                                           
5
 Ibid., h 76. 

6
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: beberapa pokok pikiran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, h. 19. 
7
 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya), 2013, h. 56. 
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الطريقة اشتقاقية ىو والطريقة والكيفية والنظام وادلذىب والوجهة 

أما  (.الشخص الكرًن واخلدوش )خط على شيءواحلال وادلأوى للتظّلل و 

تعريف الطريقة على ادلصطلحات ىي الصناعة ادلعّلم يف تقدًن ادلادة حُت 

 8 العملية التعليم.

اليت تستخدمها ادلعّلم بأن تقام فّعاذلا  كيفيةلتعريف الطريقة التعليم 

وىي أداة لوصول الغلية التعليم. والطريقة التعليم ىي أكثر اإلجرائية، اليت 

طريقة التعليم ىي على مستوى التخطيط ىذا 9 تتضمن مراحلة معينة.

الربنامج الشامل الذي يتعّلق مبتينة للخطوات اإليصال ادلادة إجرائية، غَت 

وبعبارة األخرى، فإن الطريقة ىي اخلطوات 10 تخالفة وأال يتعارض باملنهج.م

ادلشًتكة عن النظريات اليت تتكّون على ادلنهج ادلعينة. طريقة التعليم اللغة 

ربية ىي العلوم الناشئة، مث بفارق التطوير طرق األجنبية للتعليم اللغة الع

يف   (Syalabi) ويتحقق أيضا من قبل الدكتور شليب. لغة اإلصلليزيةالتعليم ال

 11 .كتابو: تعليم اللغة العربية

                                                           
8
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada), 2014, h. 80. 
9
 Hamzah B. Uno & Nurdi Muhamad, Belajar dengan pendekatan PAILKEM: 

Pembelajaran aktif, inovatif, lingkungan, kreatif, efektif, menarik, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 

2012, h. 7. 
10

 Arsyad, Bahasa Arab, ... h.19 
11

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

Rosdakarya Offset), 2011, h. 170. 
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 الطريقة يف تعليم اللغة العربية ىي عدة أنواع. وىذه أمر طبيعي

اإلقًتاضات ادلتنوعة. وال يستطيع أن تقول الطريقة  ونتيجة منطقة ألنو وجود

اليت ىي أفضل. كل الطريقة دتلك ادلزايا والعيوب. يف استخدام الطريقة جيب 

 12معرفة غرض ما سوف يتحقق يف تعليم اللغة العربية.

 

 ليم اللغة العربيةعتطوير طريقة في ت .2

يف ادلاضي شعب  ، ألنو"اخلاصةتاريخ التدريس اللغة الثانية بنموذج "

 .البارز الوحيد من النبالء وحدىا قادرة على تعلم لغة ثانية )اللغة العربية(

يف ذلك الوقت يتم  .تدريس اللغاتم تغَتات كربى ل 15الوالدة للطباعة يف 

تعيُت اخلرباء تنفذ فلسفة القواعد النحوية مستمدة من اللغة التوكي الالتينية 

كما يتناول تدريس اللغة تتكون على التحفيظ  القدمية، يف اللغة ادلنطوقة. 

 اللقواعد اللغة وتطبيقها الصارم يف الكالمو.

، Cheko اخلاص جيكوادلريب  John Amos Comeniusم 17يف قرون 

 an-sichأعرب عن الرأي بأن طريقة التعليم اللغة وأكد على إتقان قواعد 

وحتفيظ ادلفردات غَت اجملدي، وأن التأثَت الرامية إىل إخضاع القواعد اللغوية 

                                                           
12

 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan metode-metodenya, 

(Yogyakarta: Teras), 2009, h. 54. 
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توحي طرق التعلم  Comenius .دلبادئ ادلنطق يتناىف مع عقلية اللغة العفوية

طة ادلصاحبة للغة التعبَت مباشرة، أو من خالل اللغة من خالل احلركة واألنش

 .الصور ملموسة، دون أن جيري مثقلة جداً مع إتقان القواعد

مرة الرأي األخرى أن تأكيد احلاجة إىل  م، يظهر19 القرنيف بداية 

، Karl Ploetzالتعليم اللغة وقد بادرت ب التمكن قواعد اللغة وادلفردات يف

 .ح اختيار بعض النصوص ألن تًتجم إىل اللغة األوىلواقًت  .ادلربُت من أدلانيا

ىذه الطريقة أصبح معروفا قد مت تعيينها بالتطريقة القواعد والًتمجة اليت 

م يظهر  19يف منتصف القرن  .استخدامو على نطاق واسع يف أوروبا الغربية

 .من فرنسا، وادلعروفة بالطريقة ادلباشرةFrancois Gouin طريقة جديدة رائدىا 

ىذه الطريقة أن تعطي الًتكيز على استخدام اللغة يف الوظيفية 

واالستبعاد احلفظ القواعد والًتمجة. وتستخدم ىذه الطريقة على نطاق واسع 

يف قارة األوروبية، وأمريكا والشرق األوسط ومناطق أخرى من العامل حىت 

دلباشرة تتم تطوير منهجية التدريس بعد الطريقة ا.م 21الربع األول من القرن 

بدءًا بطريقة القراءة  .بسرعة، والتنمية بتطويرالدراسات اللغوية يف علم النفس

و طريق  (Aural-oral)أُورال -( ولد على التوايل النهج َأورال31)يف سنة 
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( وبعض ادلنهجية ادلتطورة يف البالد اليت 51السمعية والشفهية )يف سنة 

  13 ريكا و اإلصلليزي.أصبحت القبلة التدريس اللغة مثل األم

فإنو جيب االعًتاف أن ليس التسهيل حلصول ادلراجع على تطوير 

الطريقة التدريس اللغة العربية اليت زلددة )خاص اللغة العربية( يف أوقات 

يخ أن اللغة سجالت التار  .األوىل من انتشار "اللغة العربية " يف اخلارج العرب

 7ه أو القرن  1العربية بدأت االنتشار إىل خارج اجلزيرة العربية منذ القرن 

االنتشار ألنو  .م، نظرًا ألن اللغة العربية قامت دائمًا أينما اإلسالم الطَتان

يغطي مساحة بيزنطة يف الشمال ومنطقة بالد فارس يف الشرق، ومنطقة 

غة العربية زمن اخلليفة اإلسالمية أصبحت الل .أفريقيا إىل األندلوس يف الغرب

فخر إىل اللغة العربية  .لغة رمسية ألغراض الدين والثقافة، واإلدارة، والعلوم

لقيادة اللغات اليونانية والفارسية والقبطية، وسوريا اليت ىي اللغة األم 

 .للسكان يف ادلناطق احملررة، وتقع يف مرتبة دنيا

لغة مشًتكة للناطقُت بلغات سلتلفة وىكذا أصبحت اللغة العربية 

أن اللغة العربية قد شكلت أداة للتعبَت الثقايف للسكان   Al-Iskandaryقال

ومع ذلك، على أساس حتليل تاريخ يستحق يعتقد أن الطريقة  .األندلوس

                                                           
13

 Nurhayati, Metodologi Pengajaran  … ,h. 11. 
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تعلم والتعليم اللغة العربية يف ذلك الوقت أكثر أو أقل بنفس الطريقة تعلم 

بعد ذلك، العريب واإلسالمي  .تينية السائدة يف ذلك الوقتوالتعليم اللغة الال

، بينما شهدت أوروبا هنضة 18-تشهد فًتة من الًتاجع حىت هناية القرن 

 )والدة جديدة أو التنوير(.

باخللفية على النحو ادلبُت أعاله ميكن القول أن تطوير منهجية 

ت الالتينية يف أوروبا، تدريس اللغة العربية تسَت جنبا بالتطور يف تدريس اللغا

14غة اإلصلليزية يف أوروبا وأمريكا.الل
  

 

 أنواع طريقة في تعليم اللغة العربية .3

فيما يلي وصف العديد من الطرق التعليم اليت ميكن تطبيقها يف 

  15:م اللغة، وىيتعلي

 طريقة القواعد والًتمجة أ 

 طريقة القراءة ب 

 (Metode Audio Lingual) طريقة السمعية والشفهية ج 

  (Metode Reseptif dan Produktif) طريقة التقبال وادلنتجة د 

                                                           
14

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 

malang, 2004), h.19 
15

 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran… , h. 56. 
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 طريقة ادلباشرة ه 

 (Metode Komunikatif)التواصل طريقة و 

 (Metode Integratif) التكاملي طريقة ز 

 (Metode Integratif) ادلواضيعية طريقة ح 

 (Metode Kuantum) يالكمّ  طريقة ط 

 (Metode Konstruktivistik)   كونسًتوكتيفيستيكطريقة   ي 

 (Metode Partisipatori) بارتيسيباتوري طريقة ك 

 (Metode Kontekstual) سياقيةال طريقة ل 

 Metode Pembelajaran Bahasa) جملتمع لتعليم اللغةا طريقة م 

Komunitas) 

 (Metode Respons Fisik Total) االستجابة اجلسدية طريقةإمجايل  ن 

 (Metode Cara Diam) ةالصامت ةطريق س 

 (Metode Sugestopedia) سوجيستوبيديا طريقة ع 
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 قة القواعد والترجمة في تعليم اللغة العربيةطريتطبيق  ج 

 مفهوم القواعد .1

يف اللغة  Tata Bahasaالقواعد مجع من القاعدة مبعٌت القانون. وقيل 

العربية عموما يسّمى "بالقاواعد" ىي من أحد أنواع علم اللغة ذلا دور مهّم 

" Tata Bahasaويف قاموس لغة اإليندونسي " جّدا من بُت علم اللغة األخرى.

 16( أى اللغة العربية.Gramatikal Bahasaىي القانون تبحث عن تركيب )

تعريف القواعد ىي وسيلة لتكون استخدام اللغة بصحيح يف 

جزأين، مها علم  منالعلم القواعد يتألف  .التواصل، مبناسبة القواعد نفسها

دون قدرة القواعد جيدة، شخص ما سوف تكون الغالب  و والصرف.النح

م اللغة العربية من اادلتاعب، ورمبا أيضا اإلرادة ما يكون أخطاء يف استخدا

  17.السليب و النشاط

 18تقسيم القواعد إىل قواعد النحو وقواعد الصرف. يف اللغة العربية 

ُت تركيبها. النحو القواعد يعرف هبا صيغ الكلماتالعربية وأحواذلاإفرادىم وح

والصرف قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواذلا اليت ليست بإعراب 

                                                           
16

 Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 516. 
17

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press (Anggota IKAPI)), 2011, h. 92. 
18
 .2 .ص ،( السنة دون الحكمة، دار: دمشق) ،العربية اللغة قواعد نعمة، فؤاد 
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وال بناء وموضوعو اإلسم ادلتمكن والفعل ادلتصرف فال يبحث عن ادلبنيات 

 19وال عن األفعال اجلامدة.

ن الواجب أن ندرس قواعد النحو يف ظالل اللغة، ولكن على إن م

أن يكون ذلك يف حصص خاصة هبا. على أنو من ادلستحسن أن نستمد 

عد: بأن ننتهز من دروس القراءة والتعبَت حافزًا يدفع التالميذ إىل دراسة القوا

فرصة خطأ ضلوى شائع بينهم يف القراءة أو التعبَت، فنعجل بشرح قاعدة 

التطبيق عليها يف احلصة اخلاصة بالنحو، وال نتقيد بًتتيب أبواب ذلك و 

 20ادلنهج ادلدرسى.

 

 مفهوم الترجمة .2

 األنشطةمهمة للبشرية ىذا العصر.  تعتربمًتمجة ىي األنشطة اليت 

ليس لفئة ادلًتمجُت وادلدرسُت اللغة واللغويُت أو ادلتحمسُت اللغة  نتميياليت 

خصوص أولئك الذين _األخرى، ولكن أعطت القّوة اجلاذبية للرياضيُت

                                                           
19

   .6.ص(.سنة دون إينداه، بوعكول: سورابايا) العربية، اللغة قواعد ناصف، بك حفني  
20

 .022. ص ،(اللبننية المصرية دار: مصر) ،والتطبيق النظرية بين: العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 
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والعلماء األخرى الذين يدركون قوة   __تكنولوجّي احلاسوب  يشاركون يف

 21.ولوجيا احلديثةاللغة كوسيلة اليت دتكن مراقبة بالسريعة التطوير العلوم والتكن

على نطاق واسع، الًتمجة ميكن تعريفها بأهنا كل النشاط البشري يف 

على القول وسواء  __ (Message)زلّول من اجملموعة ادلعلومات أو الرسائل 

 (source information)القول __ من أصل ادلعلومات أو مصدر ادلعلومات 

يف اليومية، يف فهم واحتواء  .(target information)يف ادلعلومات ادلستهدفة 

يعرف عادة بالعملية احملّول الرسالة اليت تتكون  (translation)أضيق، والًتمجة 

مبا يعادذلا يف اللغة  (source language)اللغة ادلصدر  يف النص اللغة األوىل أو

 22.(target language)الثانية أو اللغة اذلدف 

إما األىم الًتمجة ىي التحول الرسالة أو معٌت  نستخلصميكننا أن 

إىل اللغة اذلدف، وحيثما أمكن بالضبط الشكلو، وأعربت  ادلصدراللغة 

 23 :التاليةيف (Taber) وتابر  (Nida) ا قيل من قبل نيداالطبيعية اإلمكان، كم

“Translasting consist in reproducing in the receptor language the 

closest natural equivalent of the source language message, first in 

terms of meaning and secondly in terms of style. 

                                                           
21

 Suhendra Yusuf, Teori Terjemah: Pengantar ke arah pendekatan linguistik dan 

sosiolinguistik, (Bandung: Mandar Maju), 1994, h.7. 
22

 Ibid., h. 8. 
23

 Ibid., h. 12. 
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نيدا وتابر أعاله، جتب على ادلًتمجة أن يبحث على  برأياألخذ بعد 

يف التصّورّي،  ادلصدر الطبيعية، سوى ادلعٌت وأسلوب التعبَت. اللغةالعثور 

جيب أن مًتمجا ليستطيع إعطاء انطباع للقارئ بتلك الكيفية القارئ الًتمجة 

: قسمُتًتمجة إىل يف العوام، تنقسم أنشطة ال ال تدرك أهنا يقرء النص الًتمجة.

وترمجة  (live trnslation) الشفهيةترمجة  .أنشطة الًتمجة يف الشفوية والكتابية

مها األنشطتان ادلختلفتان اللتان تتطلبان  (written translation)الكتابة 

يف الًتمجة الشفوية، مطلوب مًتجم دلاىرة  مهارات خاصة ختتلف أيضا.

لو فورية  فرصةوبسرعة، وبدقة، دون  التحويل اللغة والنطق بادلباشرة،

لتصحيح عناصر اللغة والنطق اخلاطئ أو غَت الئقة الصحيحة ادلعادل 

 24ترمجتو.

 

 طريقة القواعد والترجمة في درس اللغة العربية مفهوم .3

والًتمجة ىي عمل الفكر على العامل من أدلانيا  القواعد طريقة
(Johann Seidenstucker, Karl Plotz, H.S Ollendorff, dan Johann 

Meidinger)  اليت رأي الشخص النّقاده  اللينة(W.H.D. Rouse)  لغرض

طريقة القواعد والًتمجة عن شيء من عند إحوال نفسها"."لتعريف الشيئ 
                                                           

24
 Ibid., h. 13 
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ن ، ويف شكل اليت مت تعديلو كا1841لسيطرة التعليم األجنبية يف أوروبا من 

 25 ال يزال يستخدم على واسع يف بعض أجزاء العامل حىت اآلن.

ىذه الطريقة ىي تتدّل بثابت من كيفية اللغات يونانية القدمية 

تدّرس لعدة قرون. ولكن تسمية ىذه الطريقة الكالسيكي ب  التينيةوال

"Grammar Translation Method "  عند  ،19معروفا حديثا يف القرن

استخدام ىذه الطريقة على نطاق واسع يف أوروبا. كما تستخدم ىذه 

الطريقة على نطاق واسع لتعليم اللغة العربية، سواء يف الدولة العربية وكذلك 

 26 .19 الدولة اإلسالمية األخرى مبا فيها إندونيسيا، حىت هناية القرنيف 

 

 خلفية في الطريقة القواعد والترجمة .4

وغالب طريقة القواعد والًتمجة بالّلقب الطرق التقليدية. للوىلة ىذا 

يقة على طول االنطباع "الطرق القدمية" قد يكون أن ىذه الطر  حيتوي الّلقب

إلىتمام ىو أن طريقة االعمره، ادلهّم  و  طولولكن ليست مشكلت  العمر.

القواعد والًتمجة وقوية بالفعل يف اجملتمع األوروبية لعدة قرون يف تعليم اللغات 

يف ذلك الوقت كثَت من  .األجنبية، وىي اللغة اليونانية القدمية والالتينية
                                                           

25
 H. Bisri Mustofa & H.M. Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab. (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)), h. 25. 
26

 Effendy, Metodologi…, h 31. 
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الب لتعّلم ىذه اللغات ألهنا تعترب  الطاجلامعات اليت جتب من  / ادلدارس

ودون ذلك  .قيمة تعليمية عالية" يف دراسة النصوص الكالسيكية"أن 

بسبب "االنضباط داخلي" الذين تدريب من خالل التحليل اللغة، حتفظ 

وميكن القول أن ىذه الطريقة قد ساىم إىل حد كبَت قواعد اللغة الًتمجة. 

الذي يبدو أنو لقب  .صوصا يف ادلنطقة األوروبية"تثقيف األمة" وخوراثي يف 

 27 مبعٌت "التقليدية" للطريقة القواعد والًتمجة.

 

 القواعد والترجمة طريقة تطوير .5

 علىعلى مر القرون قليل عن ادلنهجية التدريس اللغة اليت تؤسس 

الغريب يف التدريس الّلغة األجنبية  يف يف البداية يف العامل  تعّلم اللغة. نظرية

ادلدارس مقارنة بالتدريس الّلغة اليونان و الالتينية ، وىي استخدام الطريقة 

اليت تركز على حتليل النحوية وحفظ  (classical method)الكالسيكية 

الطريقة  19و  18يف القرن  وشلارسة الكتابة. ادلفردات وترمجة للخطاب

الطريقة الرئيسي يف تدريس اللغة األجنبية ومث حتولت الكالسيكي يعترب ب

ادلصطلح طريقة القاعدة والًتمجة، ولو فكرة واستخدامو مل يتغَت، وىو الذي 

                                                           
27

 Hermawan, Metodologi…, h. 169. 
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يؤكد على التحليل النحوي، وحفظ ادلفردات، وترمجة اخلطاب وشلارسة 

 28 .الكتابة

دلهارة  .21لقرن وأوائل ا19مت تطوير ىذه الطريقة يف أواخر القرن 

تعلِّم ىي مهارة القراءة والكتابة وأما ومهارة االستماع والكالم ال  اليتاللغوية 

استخدام ىذه الطريقة يف القرن الثاين على مر القرون، ومن  29تلقى اىتماما.

الكتب الًتمجة من لغات  .ذلك الوقتادلقرر أن تبدأ العديد من ادلًتمجُت يف 

 الثورة الصناعية يف الدول األورويب. ، بعد19منتصف القرن ادلعروف يف 

اللغة األوىل واللغة الثانية أن يقارن بثابت، والغرض من التعليم ىو 

ادلثال ، يًتجم اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، أو العكس.  تغيَتالقدرة على 

عملية  منادلكادلة عن اللغة الثانية إىل اللغة األوىل. مبادئ ادلتعلم مقتطفة من 

 30 التعليم يطالب الطالب ليستطيع على ترمجة لغة إىل لغة أخرى.

 

 ريقة القواعد والترجمةطفكرة األسس في ال .6

األساسية الطريقة القواعد والًتمجة ىي منطق الكون  االفًتاض

(universal logic) تظهرعلى أن اللغة يف العامل ىي ادلستوى، والقواعد  اليت
                                                           

28
 Ibid., h. 169. 

29
 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi…, h. 57. 

30
 Ibid., h. 57. 
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دلعرفة دّقة ادلساواة، احلاجة إىل دراسة القواعد األجنبية  .31ىي فرع من ادلنطق

اليت تعّرف، ولنظر فكرة اليت حتتوي بالكتابة ىي دراسة اللغة األجنبية، من 

( بادلفردات واجلملة يف اللغة األجنبية اليت الضروري أنشطة حتويل )الًتمجة

تعّلم يف ادلفردات/اجلملة يف اللغة األجنبية ىي حتليل القواعد وتكتب اجلملة 

 .وحتفظ ادلفردات كأساس لتحوذلا إىل اللغة اليت استخدامو يف يومي

القواعد  نظريةالنظريان اليت تؤسس التدريس اللغة وىي  هنجانىناك 

لديهما وجهات النظر قبالة بعضها البعض من حيث  ية.واذليكل التقليدي

أن النظرية التقليدية ىي تؤكد وجود عادلي  (Nababan)التدقيق القواعد. يقول 

يف حُت النظرية اذليكلية يف ذلك ىيكل  .(universal grammar)القواعد 

 32 اللغات يف العامل ليست ىناك ادلساواة.

واعد والًتمجة يف اللغة ادلنظورية، وىكذا الصّحة اللغة نظر الطريقة الق

بتوجيهة إىل تدليل الكتب، ىي األنظمات القواعد اليت كتبها اللغويُت، بل 

وفقا حلجم ادلعلم. وأوضح بعلبّكي أن ادلبدأ األساس ذلذه الطريقة ىي حبفظ 

تستخدام   القواعد، ويتم التحليل القواعد للمكادلة، ومث ترمجة إىل اللغة اليت

وىذا  أما أن االىتمام بالقدرة على الكالم صغَت جداً.  .كمقدمة الدرس
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 Hermawan, Metodologi…, h. 170. 
32

 Ibid., h. 171. 
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يعٍت أن ىذه الطريقة ليس لتدريب الطالب يف التواصل بفعالية، بدون الفهم 

 .اللغة منطقياً استناداً إىل حتليل دقيق جلوانب قواعد النحوية

تذكي يف والغرض من ىذه الطريقة عن رأي للناقة ىي سوف ادلتعّلم 

حفظ وفهم قواعد، وتعرب عن األفكار بًتمجة باللغة األم أو اللغة الثانية إىل 

اللغة األجنبية يتم دراستها، وجتهيزىم سوف تقدر على فهم النص اللغة 

 األجنبية بًتمجتها إىل لغة اليومية أو العكس.

 :على البيان ىناك على جانبُت ىامُت يف الطريقة القواعد والًتمجو

 القدرة على تسّلط القاعدة النحوية ( أ

 القدرة على ترمجة ( ب

القدرتان مها رأس ادلال األساس على نقل فكرة أو فكر يف الكتابة 

)الكتابة(، وأن تفهم األفكار األساسية أو األفكار أن علم  األجنبيةبللغة 

 الكتابة يف اللغة األجنبية )القراءة الفهم(.
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 جمةالقواعد والتر  طريقةأغرض  .7

 33 لكي: الطالبالطريقة ىو دلوجو  ىذه

 أقدر على قراءة األعمال األدبية أ 

 ذلا القيمة التنمية والتطوير الفكرية ب 

 

 القواعد والترجمة طريقةخصائص  .8

األساس أعاله، تكون قادرة على بعض اخلصائص يف  الفكرة من

 والًتمجة ىي:القواعد  الطريقة

ىناك أنشطة النظام السجية والتطور الفكري يف تعّلم اللغة بكثَت من  أ 

 .احلفظ وفهم احلقائق

والكتابة والًتمجة.أما األنشطة االستماع  القراءةىناك تركيز على األنشطة  ب 

 .والكالم أقل من التعّلم

  استخدامها.ادلفردات يف خاصة استناداً إىل النصوص القراءة  اليت اختيار ج 

وتدرس ىذه ادلفردات من خالل قائمات اللغويُت، والدراسة القموس 

 .واحلفظ
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وحدة أساسية ىي اجلملة، مث أكثر من أىّم بناء اجلملة، ألنو قضى  د 

 الوقت الطالب لنشاط ترمجة مجالت متصرّفات النظر.

غة القواعد باستنتاجي، ىي بالتقدًن القواعد اللغة كما يف الل وتدرس ه 

. مث أنو تدريب من خالل (universal)الالتينية تعترب الكون عادلية 

 .الًتمجات

 )اللغة األم أو اللغة الثانية( كاستهاللية. اليوميةيستخدم الطالب باللغة  و 

 

 ريقة القواعد والترجمةطخطوات اإلستخدام  .9

ذه للتطبيق الطريقة القاعدة والًتمجة يف تعليم اللغة األجنبية، ويف ى

العربية، ضلتاج إىل نظرة على فكرة األساس ذلذه الطريقة كما ىو  اللغة احلالة

موضح أعاله لكي ال يؤدي إىل اخلروج من خصائص ىذه الطريقة. ادلثال 

 التطبيق طريقة اليت دتكن استخدام إىل ادلعّلم اللغة العربية ىي يف التايل: 

دلواد اليت ستعرض على حد مقدمة، حتتوي على رلموعة احلالة ادلتصلة با أ 

 اإلدراك احلّسي، أو االختبارات األوىل عن للمادة أو األخرى.

يعطي ادلعلم مقدمة وتعريف قواعد معينة يف اللغة العربية بأن حتفظ  ب 

 مبناسبة ادلادة اليت تقدميها.



21 
 

إذا كان ىناك مفردات اليت الصعب لًتمجة، يشرح ادلعلم عن ادلفردات  ج 

 . خطوات التطبيققبل استمّر إىل

العربية كادلوضوع )مأخوذة من  اللغةيعطي ادلعلم عن ادلواد النص  د 

الكتيب(، ومث دعوة الطالب لًتمجة الكلمة بالكلمة، اجلملة باجلملة حىت 

إىل الفقرة بالفقرة. الطالب بعد أن قيل أن تتطابق ادلعايَت اليت حتفظ 

 .بالنص اجلديد

مت فصل الكلمات من  ئمة ادلفردات حلفظ.ادلعامل أن قا ه يعطيوبعد ه 

 سياق اجلملة، ويأمر ادلعامل إىل الطالب ليعطي الًتمجة مفردات.

الواجبات ادلنزلية يف إعداد الًتمجة  ادلعاملكالنشاط النهائي، ويعطي  و 

 .دلناقشتها يف مقابلة ادلستقبل

ر إىل الًتمجة ىي زلاولة حتويل األمانة من اللغة ادلصد أهنايف أساس، 

حتتوي على مطابقة  اليت بطريق اكتشاف الداليل اذلياكل  اذلدفاللغة 

وميكن القول بأن عملية الًتمجة حيدث من خالل عدة مراحل يف  ادلعادلة.

 :التالية وىي

فهم األمانة  يف شكل رسائل والفكرة واألفكار اليت أعرب عنها يف نص  ( أ

 ادلصدر
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 تكافؤ يف اللغة ادلصدرالبحث عن نظَت أو تقًتب من ال ( ب

إعادة التصوير الرسالة والفكرة والفكر كاتب النص ادلصدر إىل اللغة  ( ج

 اذلدف

استعراض نتيجة الًتمجة أثناء أداء سلتلف اإلصالحات والتعديالت حىت  ( د

من أجل  الًتمجة تعكس حقًا األمانة كما ادلكتوب يف النص ادلصدر.

 34 .على ما يبدو ميكن عدم جتاىلوجودة الًتمجة، وادلرحلة الرابعة 

سوف حيجب تطبيق الطريقة غَت ادلالئمة عن اذلدف التحقيقو يف 

ينبغي الربنامج اللغة التليم تعيُت على القدرات  هناية عملية التعليم. ولذلك،

أو ادلهارات يف استخدام اللغة كاألساس للمشاركُت يف األكادميية، وحيث أن 

أن تسّلط أو ادلهارة اللغوية ذلا كما ادلرجى.  جيب أن ادلدرس ختتار  ادلتعّلم

 ولذلك، يف .طريقة التعليم اللغة الذي قد يوصل الطالب الكفاءة اللغوية

تطبيق ادلادة اللغة العربية جيب أن اىتمام الغرض التحقيقو من التدريس، 

  35 .حيث تكون التناسب بُت الطريقة التطبيقي للتقارب باذلدف حتقيق

 

 
                                                           

34
 M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia: Strategi, Metode, 

Prosedur, Teknik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2011,  h . 23. 
35
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Teras), 2011, h. 3. 
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 ت الطريقة القواعد والًتمجة كما تلي:يف اخلطوا تشملوحيث 

 اعداد التعليم أ 

وإن إعداد ادلدر لدرسو غَت إعداد الطالب لو: فالطالب قد 

يكتفي بدراسو ادلادة دراسة سطحية، أما ادلدرس فال يكتفي هبذا 

النوع من الدراسة؛ بل يتعمق يف الفهم، ويعرف كل ما يتعّلق مبادتو 

بأضعاف ما ينتظر أن يذكره لطلبتو.  معرفة تامة؛ كى يكون على علم

وعلى إعداد ادلدرس لدروسو يتوقف صلاح تالميذه أو إخفاقهم؛ فهو 

مسؤل عن قوهتم أو ضعفهم، و عن تقدمهم أو تأخرىم، وعن 

نتائجهم إذا صلحوا أو مل ينجحوا. وقد ميشى ادلدرس ادللخص أمياال 

ًا أمام ليستشَت آخر يف حل دترين؛ أو مسألة؛ كى ال يظهر ضعف

تالميذه. ويف إعداد الدرس جيب أن يعرف ادلدرس معاىن الكلمات 

الصعبة فيو، ويفهم معٌت كل عبارة وفقرة كل الفهم، ويكون قادراً 

على توضيح األفكار الغامضة، والتعبَت عن كل فكرٍة بعبارة صحيحة 

سهلة، وزيادة مايعن لو من الآلراء، وحذف ما يراه جديرًا باحلذف 

 36منها.
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 .60.ص ،...اللغة تعليم شحاتة، 
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 ,MPR  (Mukaddimah, Presentasiوينبغي ادلعلم إلعداد

dan (Review .والغرض من الدروس اليت  يف أي موضوع للمناقشة

، اسأل نفسك ما إذا  ادلواجهةوبعد  .سوف تدرس لتكون واضحة

كانت األىداف قد أن حتقق أو دلّا من الدروس، طرق وصناعة 

 ى ينبغي أن نفكر دائماً.وسياسة ستعط
37

  

 RKP  (rancanganاحلاجة إلعداد اخلطّة من األنشطة التعليم

kegiatan pembelajaran)  التعليم األنشطةتصميمRKP   ىي الطقم

الكتابة اليت حتتوي على اخلطة التعليم وشلارسة التدريس من ادلدرس أو 

حيتاج أن   (RKP)يف صنع  .لدرس/شلارسة التدريسادلعلمُت يف توفَت ا

يكون عرض أو وضع األىداف التعليم الواضحة وميكن أن يتم 

38مبناسبة احلالة احمللية.
  

التصميم التعليمي ىو رلموعة من ادلنظمة اليت تعمل يف 

خالل فًتة معينة والتعّلم باحملتوى/ادلواد اليت ترتيب مبنتظم  التغليم

                                                           
37

 Arsyad, Bahasa Arab…, h. 68. 
38

 Uno, Perencanaan … , h. 112. 
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استنادًا إىل التفاىم ادلذكور، فعناصر   39 وحتقيق اذلدف التدريس.

  40 التصميم التعليمي ىي:

 داف الدراسةأن حيدد أى ( أ

ترمجة ىذه األىداف إىل خصائص تغَتات الطالب )ىدف  ( ب

 .الكلية( الذي ميكن أن يقاس بطرق معينة

للتوضيح والتحديد من مواضيع وزلتوى ذات صلة للتقّدم اليت  ( ج

 تناوذلا األىداف.

التطوير والتعطي قبل اختبار، بالقدر احلصول الذي تراه ضروريا  ( د

فة للطالب ومدى ادلعرفة لو عن موضوعات عن اخللفية ادلعر 

 .دراسة

اختياراألنشطة العّلم/التعليم واختبار الوسائل واآللة التدريس يف  ( ه

 فعالية لتفصح ادلواد/ادلوضوع التحقيق يف الدراسة.

احلساب وتنسيق التمويل وادلرافق والطاقة وادلعدات والوقت لتنفيذ  ( و

 التصميم.

                                                           
39

 Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS), (Jakarta: 

Bumi Aksara (Anggota IKAPI)), 1991, h. 37. 
40

 Ibid,. h. 38. 
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ات يف التصميم السلوك الطالب لبعد ادلعرفة التقييم على التغيَت  ( ز

 مدى اذلدف الدراسة. 

استخدام نتائج التقييم كردود فعل لتحسُت وتعزيز عملية تصميم  ( ح

 التعّلم/التعليم.

الشامل حلصول عليها، فتنبغي تنفيذ يف حىت ختطيط/ادلشروع 

 41 :مراحل العملية ىي 6

 ادلرحلة قبل التخطيط أ 

 ادلرحلة التخطيط األوىل  ب 

 ادلرحلة التصييغ اخلطة  ج 

 ادلرحلة وضع اخلطة  د 

 ادلرحلة تنفيذ اخلطة  ه 

 وادلرحلة التقييم  والتخطيط اإلعادة. و 

 آراء اخلرباء عن كيفية التأليف التخطيط بنشاط منكثَت 

التعليم. وىناك عشر خطوات ادلضطلع هبا يف التحضَت ألنشطة 

بعض ادلدفوع، على ادلثال ما كتبو عطوي صابرمان وتويت  .التعليم

                                                           
41

 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2006,  h. 17. 
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ولكن بإجياز على النحو  .سوكمتو وآخرون أمساوي زين ، وآخرون

 42 التايل:

 أمهية حتّدث العّلم من أكثرادلعلومات أ 

أن يوّصل ادلعّلم إعداد ادلادة، أنو جيب أن يذكر اذلامة  عندما

 الثالثة التالية:

 ما اعداد التعليم اليت تعطي للطالب ( أ

ما ىو مطلوب ادلعّلم يف إلقاء الدراسة، وأيضا ما جيب فعلو  ( ب

 بالنسبة الطالب الذي بتعلق بالدراسة.

علم. ولذلك، ادلدى الذي اعلم الطالب عن ادلادة اليت تعطي ادل ( ج

من الصعب  (literatur)ال تعطي ادلعّلم ادلشورة على قراءة كتب 

ولكن  .احلصول للطالب، أصبح أساسيا للمعّلم أو الطالب

أمهية ادلعلومات فيما يتعلق بالنطاق واحملتوى ومتطلبات ادلنهاج أو 

 ادلخّطط الدرس ادلواضيع.

 

 

 

                                                           
42

 Uno, Perencanaan …, h.113. 
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 تكتب موضوع اخلربة وحتت ادلوضوع  ب 

اليت تشكل موضوعها  PB (Pokok bahasan) ربةموضوع اخل

كل موضوع  الدراسة عن سوف يعطي يف الدراسة أو العملية.

 يتكون من اللغة ادلوضوع.

 يأّلف ادلوضوع وادلواضيع يف عالقة سلّطط  ج 

 حتديد تواتر رسوم التعليم لكل موضوع د 

 تعبَت أىداف التعّلم ه 

  لتعليماخلطّة من أنشطة اتصنع ادلصفوفة  و 

 حتديد االختبار وقيمة األسئلة ز 

 اخلطّة من أنشطة التعليميأّلف التوجيو الدراسة  ح 

 من أنشطة التعليم تقدًن اخلطّة ط 
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 التقوًن التعليم ب 

ًن ىي عملية مستمرة عن جتمع وتفسَت ادلعلومات أن التقو 

يغة قد الص القرارات ادلتخذة يف تصميم نظام التعليم. (asses)تقّدر 

  43:آثار الثالثة وىي ما تايل

التقييم ىي عملية مستمرة، ليس يف أواخر التعليم، ولكن يبدأ  .1

 .قبل تنتفذ التعليم حىت أواخر التعليم

ملية لقياس وبدء. يف مرار عملية التعليم التقوًن ىي ع

يف ناحية التعليم نتائج  ،PBM (proses belajar mengajar)والتعّلم 

التعّلم قد يهمل. ىذا ىو اىتمام زلاضر أو مدرس أو مدرب الوقت 

ادلعنية أن يعطي الدرس فقط. الدراسة أو الدروس تسَت جيدا، 

لة اإلمتحانة أو ولكن، عندما صنع األسئ عملية ادلشي ذكاء؛

األسئلة العملية، اليت تعٍت مل تنظر تعّلم األىداف على اإلطالق. 

وبناء على ذلك إنشاء أسئلة االمتحان بسقوط من السماء فقط. 

                                                           
43

 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara), 2009, h. 210. 
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يف تصنع أسئلة االمتحان أو تقييم النتائج التعّلم، فإنو ينبغي أن 

  44يكون الحظت يف احلالة التالية:

يعطي القياس ادلستخدمة؛ بكيفية قياس وتقّدر وتقوًن   ( أ

كالكلمات الرئيسية اليت تستخدم يف مناقشة ادلواد تقوًن النتائج 

 .التعّلم

مناقشة عن عملية التقدير للحصول فهم عن أحوال أعمق  ( ب

 اكتشاف تقوميها من خالل تنفيذ االمتحان.

 .االمتحان تقييمتنفيذ معيار  ( ج

  يم أسئلة االمتحان يف ىيكل ىذه ادلسألة بطريقةتصم ( د

يذكر الدرجة ادلشقة األسئلة ميكن أن تكون سلتلفة عن بعضها  ( ه

البعض، وينبغي أن حتصل على حل كل األسئلة، األسئلة اليت 

وبعد ذلك يتم قياس  .ميكن تقدميها من خالل االمتحان

 .وتقوًن نتائج االختبار

ىو أخذ القرار على نتائج التقييم  اخلطوة اآلخرة بالطبع ( و

 .لالختبار
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 Uno, Perencanaan …, h. 92. 
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تقوًن النتائج التعّلم أن يتم تقييم إذا كان يف تنفيذه فتلتزم بثالثة 

 45:مبادئ

 مبدأ الكّلية  (1

ادلقصود ىنا  .ّلو يعرف باسم مبدأ شاملادلبدأ العام بأمجعة أوك

 أن تقوًن النتائج التعّلم قد تنفذ اإلمجاع، تامام أو كاملة.

ينبغي أن تبقى يف االعتبار أن تقوًن النتائج التعّلم ال 

ينبغي أن يتم يف منفصلة أو قطعة، ولكن بداًل ينبغي أن تنفذ 

تامام أو  مجاع، وببفعل التقوًن النتائج التعّلم باإلتامام أو كاملة. ب

سيحصل ادلواد احلصول وادلعلومات الكامالت فيما  كاملة.

 .يتعلق بالدولة وتطوير الطالب مواضيع أىداف التقييم

 مبدأ االستمرارية (2

وادلقصود أن تقوًن النتائج التعّلم  .باسم مبدأ االستمرارية ادلعروفة

تمرارية من جيد وتقوًن النتائج التعّلم اليت تنفيذ على منتظم واس

 وقت آلخر.
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 

2007, h. 31. 
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 مبدأ ادلوضوعّية (3

أنو تقوًن النتائج التعّلم ميكن التعبَت بالتقوًن جيدا إذا مفكوك 

 ىي: تقوًن النتائج التعّلمعالمة الايت من العوامل الذ

تقوًن أجرى من أجل قياس مدى صلاح التعّلم الطالب، ويتم  ( أ

 .ذلك القياس غَت مباشر

قدًن النجاح الطالب يف عامة باستخدام من أجل الت القياس ( ب

 القياسات الكمية، أو الغالب باستخدام الكناية األرقام. 

ويف أنشطة تقوًن النتائج التعّلم يف عامة باستخدام فروع  أو  ( ج

 الوحدات التبق.

اصلاز النتائج التعلم اليت حتقق الطالب من وقت آلخر  ( د

التعّلم الطالب يف عام  نسيب، مبعٌت: أن نتائج التقوًن لنجاح

 ال يشَت بالضرورة إىل أوجو التشابو أو ادلواظبة.

وتقوًن نتائج  التعلميف قسم التقوًن ميكن أن تكون عملية 

وقسم التقوًن رأي لوزارة الًتبية الوطنية، ينبغي أن  .التعّلم

 46 .ننظر إىل مبادئ تقييم متكامل للتعلم
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 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, strategi, dan implementasinya dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara), 2012,  h.66. 
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يعطي الفرصة للطالب إجراء التقوًن الذايت باإلضافة إىل  ( ه

 أشكال التقوًن األخرى.

وًن اكتساب التعلم استنادًا إىل دع ادلعلم إىل الطالب لتق

 معايَت النجاح حتقيق األىداف اليت يتعُت حتقيقها.

 

 طريقة القواعد والتجمةيا والعيوب في از مال .11

القواعد والًتمجة، كما ىو موضح أعاله، ىو الطريقة  طريقة

يف  19" الشخص األوروبية يف القرن قلب"كثب إىل القدًن وعصا عن  

مبزيد من التفصيل، بُت ادلزايا والنقصان ىذه  .جنبية.التعليم اللغة األ

 :الطريقة ىي

 المزايا: أ 

الطالب ميكن احفظ ادلفردات يف مقدار نسيب للكثَت يف كل  ( أ

 ادلقابلة.

الطالب يذاكي يف الًتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة   ( ب

 اليومية، أو العكس.
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جنبية اليت عرضت يف الطالب ميكن احفظ القواعد اللغة األ ( ج

 .اللغة اليومية ألن استخدام الًتمجات يف اللغات العامية

 :عيوبال ب 

التحليل القواعد النحوي قد تكون جيدة ألولئك الذين  ( أ

صممت عليو، ولكن غَت ميكن أن حيتمل أن ختلط بُت 

 الطالب بسبب الطابع التحليل.

هتلك معٌت  وتًتجم الكلمة بالكلمة، واجلملة باجلملة أن ( ب

 .اجلمل يف سياق واسع

احتصل الطالب درسا يف واحدة من النوع خاصة، حيث أهنا  ( ج

مل تعد أو أقل مألوفة يف نطاق رلموعة أخرى على نطاق 

مث مستوى احلقيقة يف احلياة اليومية اليت أصبحت  .أوسع

 ضئيلة

قد  .حيفظون الطالب عن القواعد اللغة ادلعروضة يف توجيهي ( د

 .رلرد عدم انطباق قواعد اللغة إىل اللغة اليومية يكون

فعال ال تعلم الطالب استخدام اللغة األجنبية ادلستفادة، لكن  ( ه

 التعّلم حيدث عن "لغة جديدة".
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 في تطبيق طريقة القواعد والترجمة وحّلها المشكالت د 

على رأس اخلَت، اخلَت بكافية التلوين تعليم اللغة األجنبية، طريقة 

ىذا االنتقاد   .قواعد الًتمجة وينبغي أن يتلقى انتقادات حادة من اخلرباءال

  47 :كما ىو موضح باخلويل، يف التايل

ويساور ىذا الطريقة جدًا مع إجادة القراءة والكتابة، وترمجات، ال  .1

ساسيا يف على الرغم من أن كالمو كان عنصرا أ .تعٍت مبهارة الكالم

 .اللغة

نتيجة  .ىذه الطريقة أكثر اىتماما باستخدام اللغة األم والثانية .2

وىذا يتعارض  .لالىتمام باستخدام لغة أجنبية ادلستفادة يصبح قليالً 

مع الغرض األساسي من دراسة لغة أجنبية، أي حىت أنو ميكن 

و  استخدام الطالب اللغة األجنبية اليت درست، سواء كانت شفهية أ

 كتابية.

باستخدام ىذه الطريقة يعٍت أن تدريس اللغة األجنبية، ليس يف  .3

التدريس اللغة األجنبية، ألنو ىي حتليل القاعدة النحوية يف التفصيل 

 .يف التحليل الغة العلمي، وعدم إتقان اللغة ادلنشأة
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 Hermawan, Metodologi…, h. 172. 


