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 الباب الثاين

 النظرايت

 العربية اللغة تعليم .أ

 العربية اللغة تعليم تعريف .1

 هناك ىف شكل الرغم أن الصوت، على كنظام يفهم كثري أداة هي اللغة    

الرمز ىف أساس يبقى ومزا  كتابة ذلك، تتم ومع) الكتابة لغة(كتابية  رموز

ا النظام لنقل يتم تنظيم األصوات وفقا هلذ .(fonem)األصوات أو لألصوات

 1املعىن.

الظاهرة املتنوعة املعقدة وإن مل  مركبة عملية هي األجنبية اللغة تعليم   

أعجب فيه معنا خمتلفة لكل الشخص. تدريس اللغة العربية ليست مشكلة 

سهلة، ألهنا يورط على كثري املتغريات الىت مركبة جدا.وهذه املتغريات ستكون 

 2املشاكل عندما مل ينفد بطيب.

اللغة العربية موضوع واحد من املبتدئني اىل اجلامعة ىف  يتم تعليم   

األجنبية األويل اىل أن يلم هبا طالب إندونيسيا. بدأ من  اللغة إندونيسيا. تعليم

                                                           
1 Anin Nurhayati, Diktat: Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Tp, 

2006), h. 1 
2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab.. (Malang: UIN-Malang 

Press (Anggota IKAPI), 2009, h. 17 
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 للمدرس البتدائية وأمهية أغراض تعليم اللغة العربيةز يتم يتم تعليم 1991عام 

يث احملتوى احمللى. تشري التقديرات اىل أن اللغة العربية ىف املدرسة اإلبتدائية ح

تعليم لغة أجنبية أفضل تبدأ من سن مبكرة، يف هذه احلالة هي مدرسة يف مدرسة 

إبتدائية ىف وقت مبكر رمسية. املناهج الدراسية على أساس، واملوضوعات احملتوى 

قة احمللى هي مسألة موضوعات معينة الىت تعترب هامة ألن يلم هبا طالب من منط

 3حتددها احلياة االجتماعية ىف حياهتم.

 العربية اللغة تعليم أهداف .2

من  التمييز بوضوح كأداة جيب اللغة تعليم العملية، هذه على وبناء  

 يف اإلجنليزية اللغة وضع تعليم يتم، املثال سبيل كهدف. على تعلم اللغة خالل

، ابللغة اإلجنليزية الدينية مكتوبة العلوم كأداة لفهم اإلسالمية اجلامعة مجيع أحناء

  UIN4.و ،  IAINالتعلم، جزء  STAINابستثناء

 األهداف من متأكدة ابلتأكيد عن يعرفون العربية اللغة معلمي وخري  

 يتم ما أيضا نعرف أن أنه جيب. نفسها اللغة تدريس خالل من حتقيقها املراد

 أن هذه حيث الفئة أمام مواده حيمل أنه وكيف، األهداف تلك لتحقيق تدريسه

 عن و، الدراسية املناهج يف سلفا حمددة فرتة زمنية يف حتقيقها ميكن األهداف
                                                           

 11م(، ص. 2222  الدعارف، منشأة :بنيوية، )القاىرة قراءة الشعر نقد يف اللغوي السعدين، الددخل طفىمص3 
4 Izzan, Metodologi Pembelajaran...., h. 75 
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 أن أخرى، ينبغي منه. وبعبارة مرحلة يدرس كل كان حال عندما أي معرفة على

 تدريسها، وكذلك سيتم اليت حتديد املواد خالل العربية من اللغة تعلم يسبق غرض

 5.التعليمية تقدمي املواد يف ةواألساليب املستخدم النظم

 طريقة ىف تعليم اللغة العربية .ب

 مفهوم طريقة يف تعليم اللغة العربية .1

 وليس، املنتظمة اللغة املادة ابلتقدمي شاملة التعامل خطة هي الطريقة  

الذي  املنهج تستند على ابألخرى ومجيع الذي يتخالف جزء واحد هناك

 الطريقة هي أن ( KBBI )   القاموس يف وضحوأ 6.اإلجرائيات الطابعة. اختياره

 .األهداف احملدود أجل النشاط من لتسهيل التنفيذ النظام لعمل لدي طريقة

   7.على وظيفة لتسيهل العمل ألن هدفها أكثر إجرائية وتنظيمية الطريقة

 والوجهة واحلال واملذهب والنظام والكيفية والطريقة هو اشتقاقية الطريقة  

الطريقة  أما تعريف.)شيء على خط(واخلدوش الكرمي تظّلل والشخصلل والدأوى

  8.التعليم حني العملية املادة تقدمي يف الصناعة املعّلم املصطلحات هي على

                                                           
5 Ibid., h. 76 
6 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,  (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), 2010, h. 19 
7 Iskandarwassid dan Sunendar, Strategi Pembelajaran......, h. 56 
8 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 80. 
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 فّعاهلا وهي تقام أبن املعّلم تستخدمها لكيفية اليت التعليم الطريقة تعريف  

 تتضمن، الىت اإلجرائية أكثر هي التعليم والطريقة. التعليم الغلية لوصول أداة

 الشامل هذا الربانمج التخطيط مستوى على هي التعليم طريقة 9معينة. مراحلة

 يتعارض وأال متخالفة، غري إجرائية املادة للخطوات اإليصال يتعّلق مبتينة الذي

 النظرايت عن اخلطوات املشرتكة هي الطريقة فإن األخرى، وبعبارة 10ابملنهج.

 11.املعينة نهجامل على تتكّون اليت

 العربية اللغة تعليم طريقة أنواع .2

 منها كل حول جارى ولقد .األجنبية اللغات لتدريس متنوعة طرق هناك  

 ما طريقة مزااي املختلصني. فابرزوا بعض طريق لكل انتصر كما طويل، جدال

 :الطريق لكل موجر وصف يلي فيما وسنعطي .األخرى الطرق وعيوب

 ةوالرتمج القواعد طريقة .أ

 12القدمية". الطريقة "بعض األخرى. فيدعها أمساء عدة طريقة هلذه   

تعتمد الطريقة على تدريب الدارسني على قراءة النصوص وترمجاهتا. وتعترب 

التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مهما ورئيسا. ولقد اتسمت 
                                                           

9Hamzah 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 Hermawan, Metodologi Pembelajaran …, h. 168 

  12ص.(، ٢٨٩١ ،السعودية العربية اململكة:الرايض، )العربية اللغة تدريس اسالب ، اخلويل علي حممد12 
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ة الىت  الكتب الىت اتبعت هذه الطريقة ابلرتكيز على تفاصيل قواعد اللغ

وضعت وصنفت وشكلت على أساس التصنيف التقليدي لقواعد اللغة الال 

تينية واإلغريقية اللتني نشأت هذه الطريقة ىف أحضاهنما، كما امتألت هذه 

الكتب ابلتدريبات التحريرية خاصة بتدريبات الرتمجة، وبقوائم املفردات 

مؤليفات كبار املوضوعة ىف لغتني، كما ازدمحت ابلنصوص املستخلصة من 

الكتاب، والىت مت اختيارها على أساس ما تتضمنه مما حيبب اللغة 

 النصوص بغفظ الطريقة هذه مع تشجيع اللغة متعلم 13للداراسني.

 األدب قيمة على نصوص وخاصة ترمجتها، مع األجنبية يف اللغة الكالسيكية

 :يلى ما هي الطريقة هذه مالمح أهم ومن 14.العالية

 االهتم تعطي وال والرتمجة، والكتابة القراءة مبهارات ريقةالط هذههتتم  (1

 الكالم. ملهارة الالزم

 اللغة لتعليم الرئيسية كوسيلة للمتعلم اآلمّ  اللغة الطريقة هذه تستخدم (2

 .أخرى وبعبارة املنشودة

  هتتم هذه.التدريس يف رئيسية كأسلوب الرتمجة الطريقة هذه تستخدم (3

                                                           

 02، ص. طرائق تدريس اللغة العربية....كامل الناقة و أمحد طعيمة، 13 
14 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran….., h. 31 
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 األجنبية اللغة التعليم موسيلة التعليميات، يأ النحوية، أبحكام الطريقة (1

 .صحتها وضبط

 النحوي التحليل إىل الطريقة هذه يستخدم الذي املعلم يلجا ما كثريا (5

 .التحليل القيام هبذا طالبه من ويطلب املنشودة اللغة جلمل

 ما انتقادات، من بينها عدة والرتمجة القواعد طريقة واجهت ولقد    

 :يلي

 عدم ينبغي رئيسية مهارة هي اليت الكالم مهارة طريقةال هذه هتمل (1

 .إمهاهلا

 قليلة املنشودة اللغة جيعل اآلّماكثارا اللغة إستخدام من الطريقة هذه تكثر (2

 على للتمرن كافية فرصة للمتعلمني تتاح فال اللغة، دروس يف االستعمال

 املنشودة. اللغة

 بتعليم هتمامها من أكثر ةاملنشود اللغة على ابلتعليم الطريقة هذه هتتم (3

 التحليل ضمن تدخل النحوية واألحكام النحوي فالتحليل ذاهتا. اللغة

 .كمهاراة اللغة إتقان ضمن وليس للغة، العلمي
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 القواعد طريقة مؤيدي فإن .انية ليست االنتقادات هذه ولكن  

 15.طريقتهم معارضي على أيضا ردود لديهم والرتمجة

 املباشرة طريقة .ب

 اللغة تعليم عملية ان افرتاض أساس على الطريقة هذه رتطوي   

 املباشرة لغة ابستخدام األم، أي اللغة بتعلم سواء األجنبية أو اللغة الثانية

 يف تطويرمها والقراءة اإلنشاء والتكلم، أما اإلستماع ومع يف االتصال، ومكثفة

 16املستقبل. الوقت

 الطالب إىل األجنبية اللغة لتعليم األستاذ تدفع اليت الطريقة أول   

 شرح فيها وليست واابألستفراء، القواعد الطريقة هذه تعليم. ابألسلوب

 ظهرت وترمجة، قواعد رداعلى .اللغة تعليم يف تقدم تعبري اليت اللغة القواعد

 :يلي مبا متتاز اليت املباشرة الطريقة

 القراءة راتمها من بدال الكالم ملهارة األولوية املباشرة الطريقة تعطي (1

 .اساسي بشكل الكالم هي اللغة أن أساس على والرتمجة، والكتابة

 وتعتسرها األجنبية اللغة تعليم يف الرتمجة استخدم الطريقة هذه تتجنب (2

 .وقلمها املنشودة اللغة تعليم الضررعلى شديدة بل اجلدوي، عدمية
                                                           

 21. ص.....، تدري اسالب ، اخلويل علي15 
16 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran….., h. 35 
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 .األجنبية غةالل تعليم يف هلا مكان ال األمّ  اللغة فإن الطريقة هذه بوجوب (3

 كما .عليه تدل وما الكلمة بني املباشر االقرتان الطريقة هذه تستخدم (1

 وهلذا .فيه يستخدم الذي واملوقف اجلملة بني املباشر االقرتان يستخدم

  .املباشرة ابلطريقة الطريقة مسيت

 الطريقة هذه املؤيدي ألن النحوية، األحكام الطريقة هذه اليستخدم (5

 .املطلوية اللغوية املهارة إكساب يف تفيد ال ٥ااألحك هذه أن يرون

 الطالب يستظهر  حيث "واحلفظ التقليد" اسلوب الطريقة هذه يستخدم (6

 اللغة اتقان على تساعدهم وحماورات وأغاين االجنبية ابللغة مجال

 17.املنشودة

 اىل وقت أقصار يف املتعلم يوصل أن الطريقة هذه استهدفت وقد  

 القومية اللغة إىل من و الرتمجة إىل حاجة دون نبيةجاأل ابللغة التفكري

 بني يربط وحبيث معىن هلا حمسوسة موافق يف اللغة تعليم طريق عن وذلك

 وعاة وأّكد .القومية لغة من وساطة دون مباشرة وحمتواه اللغوي الرمز

                                                           

 22 .ص.....، تدري اسالب ، اخلويل علي17 
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. الدرس يف حلظة أول منذ هبا املدرس حتدث ظرورة على الطريقة هذه

 18.واستخدامها نطقها على املتعلمني تدريبال على والرتكيز

 القراءة طريقة .ج

 يف الثانوية مدرسةىف املدرسة  لتعملاملباشرة  الطريقة استخدم   

  ,فلذا  19.علمية اإلخبارري كث أتكد يه اإلجابة فضل إحدى .أوراب البالد

  1929املكتوب ىف سنة  العلمى شكواخم يف ريهوغ (Coleman) جوليمان

وحمتاجا  ملموسا أكثر واحد غرض ينيتع مع طريقة استعمال إىل يرشدون

ىف   مستخدمة   القراءة وطريقة  .القراءة مهارة يهو  أال املتعاملني، عند

 ال الطريقة . األوربية والدول أمريكا مجيع يفاجلامعات و  الثانويةاملدرسة 

 بةالكتا تشتمل ولكن فقط القراءة يف التدريب على التعليم أنشطة تقتصر

 حمدودة. مدهتمها كانت لو والكالم

 حصول يستطيع ال اللغة تعليم أبن اعتقادا الطريقة ذهه وتطّور   

 ما إىل نظرا ملموسة اهأكثر  مهارة يه القراءة مهارة وأن املتعددة األغراض

 األوراب يف شهرة األكثر القراءة طريقة ونوع .األجنبية اللغة تالميذ هحيتاج

 لزيةجناإل وكتاب.  (Michael West) ويس ميكال وعن وه األوسط والشرق
                                                           

 11.ص(،  1991لبنان، مكتبة :القاهرة ،والتطبيق النظرية بني وتعليمها احلية اللغة تعليم  ,العربىي يد ا عبد الدين صالح18
19 Hermawan, Metodologi Pembelajaran …, h. 192 
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 والكتاب مصر يف واسع هوج على ستعمل قد  (West)ويس يطوره الذي

 (1: )من تتكون الىت اإلضافية الكتاب بزايدة " مطالعة " وه األساسي

 و القراءة بدضمون تتعلق الىت األسئلة من جدول هفيكتاب األعمال، 

 وكتاب (3) اإلنشاء، على التدريبات كتاب( 2) معانيها،و جدول املفردات 

 العربية اللغة دروس وكتاب. املكثفة القراءة كتاب (1، )على التدريبات

 العرب وبالد مصر، يف ريكث واستعمل وضع قد ويس ميكال نوع الذيتخذ

  20.واالسالم

 21:يلى ما وهي القراءة لطريقة كثرية خصائص هناك   

 قدرة أى القراءة، مهارة نيل وه ريقةالط ذهه من األماين الغرض إن (1

 .دراستهم استيقاء ألجل العلمية النصوص فهم على التالميذ

رت املفردات)القراءة دف عطاء مع القراءة صورة على الدراسية اهومواد (2

 .واحملادثة اإلنشاء، على التدريب وكتاباملوسعة(، 

 ملفرداتاب التعرف وسبقة القراءة حمتوايت فهم يف التعليم نشاط ويرتكز (3

 .درسامل بدساعدة القراءة مضمون عن املناقشة مث ومعانيها االساسية

                                                           
20 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran….., h. 41 
21 Ibid., h. 41-42 
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 ولو حرفيا تهامجتر  بوسيلة وليس التحليل عملية بوسيلة القراءة وفهم

 .النص مضمون مناقشة عند األم لغة استعمال جيوز

 .جهرية قراءة على الصامتة قراءة الطريقة تفضل (1

 .طويال زمنا يقضي ال حىت أي حاجة قدر على القواعد بيان (5

 الشفوية السمعية طريقة .د

يوصف العصر الذي نعيشة اآلن أبنه عصر االتصال، فقد أخت      

ذاعة والتليفزيون عن عملية االتصال بني الدول تزداد، وانتشرت برامج اإل

طريقة األقمار الصناعية، ومنا حجم التجارة، واتسعت املشرورعات واملعوانت 

بني الدول مما أدى اىل عمليات التبادل الثقايف والتعليمي  الفنية، وكثرت

زايدة اهتمام الناس بتعليم لغات أخرى غري لغاهتم الوطنية، وتركز هذا 

االهتمام على فهم اللغة والتكلم هبا، مما انعكس على الطرق الىت يتعلم هبا 

 22جنبية بطالقة والكتابة بدقة.الناس قراءة اللغة األ

 املباشرة وللطريقية التقلدية للطريقة فعل رد الطريقة هذه جاءت    

 و " الشفوية الطريقة" مثل أخرى مسميات الشفوية السمعية وللطريقية .معا

 ا أل  "اجليش أسلوب"  ظهرت ما أول امسها وكان".  اللغوية الطريقة" 

                                                           

  92، ص. العربية.... طرائق تدريس اللغةكامل الناقة و أمحد طعيمة، 22 
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 األجنبية اللغات األمركني العسكرين تعليم يف استخدمت ما أول استخدمت

 ابرز ومن .الثانية العاملية احلرب بعد بالدهم خارج مهمات يف مإلرساهل

 :مايلي الطريقة هذه افرتاضات

 الكالم أساس أللغات (1

 مث استماع، هو معني تستسل مبوجب األجنبية اللغة تعليم يسري ان جيب (2

 .الكتابة مث الكالم،

 .األمّ  للغة الطفل اكتسااب طريقة متاثل األجنبية اللغة تكلم طريقة (3

 عن اللغوية العادات تكوين هي األجنبية اللغة الكتساب طريقة أفضل (1

 .القوالب على املران طريق

 .عنها تعليم إىل وليس األجنبية اللغة تعليم إىل حباجة املتعلم ان (5

 .والتقابالت املقارانت من فائدة وال اللغوي، نظامها يف زيدةف  ةاللغ كل (6

 .لستخجامها داعي وال االجنبية، اللغة تعليم تضر الرتمجة (0

 23.املدرب األصل الناطق هو االجنبية للغة مدرس أفضل (9

 

 

                                                           

 22 .ص.....، تدري اسالب ، اخلويل علي23 
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 اإلنتقائية طريقة .ه

ملواطن املزااي  شروط يف جوانب على أسلوب كل حيتوي  

 التأكيد األجنبية اللغة تدريس هتواج أخرى، انحية منوالضعف ىف كل. 

 ر.اآلخ والبلد ستوني ب املوضوعية املختلفة من العالقات املتبادلة الظروف

 االنتخاابت ىنمع يتضمن الذي اإلنتقائية الطريقة حقيقة أساس على جاء

 .24واألسلوب العربية إنتقئية يف بينجابوبقان ويسمى

 25:أن اضاترت االف على الطريقة ذهه ىنوتب

 . وعيوب مزااي طريقة ولكل امامت خاطئة أو مثالية توجدطريقة ال (1

 تدريس يف منها االستفادة كنومي اسنههلا حما التدريس يف طريقة كل (2

 .األجنبية اللغة

 بعضها أن أساس على السابقة الثالث الطرق إىل النظرمن املمكن  (3

 . اآلخر البعض يكمل

 الطالب يعمجو  دافهاأل يعمج تناسب واحدة تدريس طريقة توجد ال (1

 . التدريس برامج واعنأ يعمجو املعلمني  يعمجو 

                                                           
24 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran….., h. 71 
25 Ibid., h. 71-72  
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 لطريقة الوالء وليس ،هوحاجاتاملتعلم  لىع كيزالرت  وه التدريس يفاملهم  (5

 املتعلم. حاجات حساب على معينة تدريس

 تناسب الىت األساليب استخدام يف حرّ ه أن يشعر أن املعلم  على (6

 . طالبة حوائج

 اللغة تعليم إىل دفهت اليت للمدرسة الطريقة هذه وتدرس   

 من تتقطع اليت ةالقراء من غالبا تتكون الدراسية موادها وكانت .األجنبية

 هنامعا تدرس اليت الكليمات اجلدوال سبقة جزء طل حيث قصرية أجزاء

 26.بواسلة أو ترمجها طريقة عن اجلميل سياق بوسيلة

 أنوار وسيقول يوسوف تيار كتاب من نقل كتابة يف واموان ورأى   

 27:وهي العربية اللغة تدريس طريقة ستة يشرح

 ةثاحملاد طريقة (1

 ميكن احملادثة، خالل من العربية اللغة تعليم دموا تقدمي كيفية

 مع والطالب، الطالب وبني والطالب املعلمني بني جتري للمحادثة

 .كثريا املفردات زايدة يف االستمرار

                                                           

 22 .ص.....، تدري اسالب ، اخلويل علي26 
27 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: 

Teras, 2011), h. 65- 76 



02 
 

 املطالعة طريقة (2

 عال بصوت للقراءة إما قراءة خالل من الدراس تقدمي كيفية 

 .الصامتة القراءة أو

 اإلمالء طريقة (3

 يف يكتب الطالب أيمر مث الدرس املعلم يقرأ الةاحل هذه ويف 

 .كرستهم

 اإلنشاء طريقة (1

 يف يؤلف الطلبة وجود خالل من التعليمية املواد تقدمي كيفية

 .جتربتها وعقول قلوب عن املتعبري العربية اللغة

 احملافطة طريقة (5

 خالل من العربية اللغة حلفط املواد لتقدمي وسيلة طريقة

 من وكلمات والسعر، السرد شكل يف اجلمل حيفظون الطالب وجود

 وزايدة املفردات اكتساب على الطريقة هذه وتركز أيسر، أن احلكمة

 .املفردات
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 القواعد طريقة (6

 وظيفة أو اجلملة بناء حتدد اليت العربية املواد لتقدمي طريقة

 .اجلملة يف الكلمات موقف

 احملادثة طريقة مفهومج. 

 احملادثة طريقة تعريف  .1

، اللغة اإلجنليزيةاللغة  مثل األجنبية اللغات تعليمهي  احملادثة طريقة  

 يف بكفاءة للتحدث مباشرة املتعلمني دعوة طريق عن أخرى لغاتالعربية، أو 

 من التدريس ممارسة واحد منوذج هو احملادثة 28.تدريسها يتم اليت األجنبية اللغة

 اللغة استخدام على تعلمامل قدرة تفسر أن ذاته الكفاءة .التحدث مهارات

 29.واقعية أهداف ابعتبارها

 الكالم يف أكثر أو شخصان يشرتك أن وتعين حادث مصدر واحملادثة  

 وتعد والكبار، الصغار النشاط ألوان أهم من احملادثة وتعد .معني شيء عن

 احلديثة احلياة تقتضيه ما إىل أضفنا فإذا. العربية اللغة معرفة يف األوىل اخلطوة

 املدرسة يف كبرية مبكانة حتظي أن ينبغي احملادثة أن وجدان ابحملادثة اهتمام من

 احملادثة، أثناء يف غريه جماملة على قدرة لديه تكون أن الطالب يتعلم أن بد فال
                                                           

28 M. Abdullah Charis, Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab Sebuah Pendekatan Belajar 

dan Pembelajaran Komunikatif, (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2014), h. 33 
29 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remidi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 136 
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 اليت واألوقات األماكن ومعرفة احلديث، جمرى تغيري على قادرا يكون وأن

 بعضهم الناس تقدمي على قادرا يكون أن بد وال فيها، الكالم الينبغي

 30.لبعض

 احملادثة تعليم أهداف .2

 أن لألستاذ البد الذي اخلاص الشيئ هو التعلمية العملية يف واهلدف

 تعلم يف النجاح بتناول متعلقة هي اليت األشياء كل يعني أن قبل به يهتم

رى خاأل التعليمية والعناصر ابملادة ويالقة يصاوغه أن له ينبغي وهلذا .الطالب

 هو اهداف احملادثة، التعلم مع وابملثل .التعلم يف تساعدهم متحدة هي اليت

 التمرين أهداف عموما .حتقيقها جيب اليت األولوايت رأس الذي الوحيد الشيء

 31.العربية ابللغة بسيطة فظية يف للتواصل للطالب املتوسط واملستوى للمبتدئني

 :هي يونس حممود رللربوفيسو  وفقا التدريس من اهلدف أن حيث

 .بطالقة العربية ابللغة التحدث يف جيدة الطالب تعريف (1

 التقاطها وما قلبه من أييت شيء أي شرح يف ماهر لكي الطالب تدريب (2

 .لذلك وفقا ومرتبة الصحيحة الكلمات مع اخلمس احلواس بواسطة

                                                           

 ٢٤١(، ص.  ١٠٠٢، )الرايض: مكتبة التوبة، طرائق تعليم اللغة العربيةإبراهيم اخلطيب،  حممد بن30 
31 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran….., h. 114 



23 
 

 وشرح الصحيح الرأي تشكيل على قادرة تكون أن أجل من الطالب تدريب (3

 .يرتدد ومل مشرقة بكلمات

 امخاد وذكي النحوية وبناء للكلمات ذكي استخدام حبيث الطالب تدريب (1

 32.املكان يف كلمة كل

 احملادثة تعليم طريقة تقدمي خطوات .3

 املعلم يستطيع ذلك جبانب و احملادثة تعليم تقدمي خطوات هي وهذه

 عزان أمحد قال وأما .املدرسة حبال متعلة هى الىت االخرى الطريقة يستخدم ان

 :هي احملادثة تعليم طريقة تقدمي خطوات عن

 التالميذ اىل املبلوغ موضوعها ويعني كامال استعدادا احملادثة مادة يستعدّ  ان  (1

 يبدأ ان املعلم يستطيع يعىن وقدرته التالميذ ترقية على املادة مبناسب اإلهتمام  (2

  املفيدة اجلملة حىت السهولة اآلمساء بتعريف تعليمه

 التعليم جرى حني للمحادثة الفصل يف املوجودة اإلضاحة الوسيلة داماستخ (3

 أيمرهم مث السبورة على ويكتبها احملادثة يف املوجودة الكلمات املعلم يوّضح ان (1

 الفصل امام ميثلواها ان

                                                           
32 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidayakarya 

Agung, 1983), h. 63 
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 يف عما حياوروا ان احلواري اإلجتماع يفتح واملعلم احملادثة انتهت وحينما  (5

 احملادثة

 دائما الفصل يف العربية ابللغة ماملعل يتكلم ان  (6

 اىل املبالغة املادة فيحدد التالية احلصة يف احملادثة يستمر ان املعلم اراد ان  (0

 اتما استعدادا يستعدواها ان يستطيعوا كي التالميذ

 يتعلموا كي الدرس اختتام يف والشجاعة احلث يعطيهم ان لالستاذ ينبغي  (9

 33.ابجلد

 :التالية األمور إىل فاتااللت جيب احملادثة املعلم

 مثل وتعارف ونرحب الوداع، حتيات، مثل التمهيدية، عبارات استخدام (1

 اخلري صباح ، عليكم السالم

 إضافتها مثل التحدث، مهارات وتطوير الطالب لتحفيز املعلم على جيب (2

 األجنبية اللغات تعلم انتباه

 الضعف نقاط حيحتص يف عنيد ألنه احلالة، هذه يف جدا كبري هو املعلم دور (3

 األخطاء وتصحيح الثناء إصدار من آخر معلم ألي الطالب، من واألخطاء

 جيدة بطريقة

                                                           
33 Izzan, Metodologi Pembelajaran..., h. 117-118 
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 تشجيعها حيث من اآلخرين الطالب مع العالقات اىل االلتفات ينبغي املعلم (1

 التحدث مهارات على

 للطالب ُقدَّام   فصيح اليت ابللغة التحدث (5

 كاملة مجل يف اإلجابة الطالب على جيب (6

 الطالب للذكاء وفقا قلب، ظهر اءإعط (0

 وفقا يكون أن جيب املتنوعة واألجوبة األسئلة من جمموعة مع السؤال تكرار (9

 السؤال هلذا

 الطالب للمعرفة وفقا تكون أن جيب اليت األسئلة (9

 معرفة تناسب اليت اجلديدة الكلمات تعطي املعلمني على يتعني (12

 34.الطالب

 تعليم مهارة الكالمد. 

 الكالم مفهوم مهارة .1

 :هو املتكلمني وعند املفيدة، األصوات:  عن عبارة اللغة أصل يف الكالم  

 ويف كالم، نفسي يف يقال أبلفظ، عنو يعرب الذي ابلنفس القائم املعىن

                                                           
34 Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Pimpinan Pusat 

Persatuan Islam Bidang Tarbiyah, 2007), h. 3 
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 التعريف أما 35.الشتاء جاء:  حنو املفيدة املركبة اجلملة:  النحاة اصطالحى

 يف عما املتكلم به يعرب لذيا املنطوق الكالم ذلك : فهو للكالم االصطالحي

 وما وإحساسات، مشاعر من خباطره جيول وما خاطره، أو هاجه، : من نفسه

 حنو أو معلومات، من غريه به يزود أن يريد وما فكر، أو رأى : من عقله يزخربه

 36.األداء يف وسالمة التعبري يف صحة مع ، وانسياب طالقة يف ذلك،

 به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما:  أبنه الكالم تعريف وميكن  

 .املتكلم ذهن يف األقل على أو والسامع، املتكلم ذهن يف داللة له شيء عن

 السامع أو املتكلم ذهن يف داللة لو ليس الذي الكالم فإن هذا، على وبناء

 37.هلا معىن ال أصوات هي بل كالماً، اليعد

 للتعبري الكلمات أو تاألصوا عن التعبري على القدرة هي الكالم مهارة  

 مبعىن .احملادثة للشريك املشاعر أو والرغبات، وآراء، أفكار شكل يف أفكارك عن

 أن ورأيت يسمع أن ميكن الذي النظام وجود على عالمة هو والكلم أوسع،

 األفكار لنقل اإلنسان جسم يف العضلية واألنسجة العضالت من عددا يستخدم

                                                           

(،  ه 1992 والوزيع، للنشر دارالدسلمالقاىرة  (،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان حممود فؤاد أمحد 35 
 96ص. 

(، ص.  1992 القلم، دار  :الكويت  (،اإلبتدائية للمرحلة العربية اللغوية تدريس جماور، علي الدين صاحل حممد 36
233 

 90ص. .........، ماىيتها اللغوية املهارات عليان، حممود 37  
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 تطوال اللغة للمتحدثني احلايل النشاط هو المالك .احتياجاهتم تلبية أجل من

 املعىن هذا يف . شفهيا أنفسه عن التعبري يف اللغة استخدام يف احلقيقية املبادرة

 اللغة مهارات من كجزء . اإلنتاجية النشطوة اللغة مهارات من جزء هو الكالم

 وقواعد جوان بعض من التمكن تطوال كالم والقدرة اإلنتاجية، النشطوة

 38.اللغة ستخداما

 األحداث بشدة تتأثر خاص بشكل التحدث مهارات العربية اللغة تعلم  

 للطالب حافزا أصبح أن معاجلة عن فضال. له معينة جتربة ستوفر اليت البيئة يف

 تعزز أن ميكن اليت احلوافز أو التحفيز إىل حباجة الطلبة . نشط بشكل للتحدث

 احملتوى أمهية عن حديثه سياق يف . السلوكية للمدرسة وفقا هذا . معينة استجابة

 ميكن خمتلفة وأشكال بطرق لفظيا، الرسالة إيصال يف واملعىن التعلم مهارات

 قبل من ابلفعل ميتلك اللغوية املهارات إتقان ملستوى وفقا . استخدامها

 استخدام النشاط أمام التحدث من التدريس شكل تشمل أن وميكن. الطالب

 تنعكس أن أيضا وينبغي . الصعوبة من خمتلفة مستوايت مع الفم طريق عن اللغة

 39.اللغة تعليم تنظيم يف

 

                                                           
38 Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran….., h. 65 
39 Ibid., h. 13 
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 الكالم مهارة أمهية .2

ترجم  عترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد اإلستمع. وهو  

اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق اإلستماع و القراءة و الكتابة. وهو من 

كما أن  لإلنسان، فليس كل صوت الدشتمل على بعض اخلروف، العالمة املميزة

 صحيح اإلفادة هي ما دلت على الدعٌت من املعىن، على األقل يف ذهن املتكلم

 اليت واقفامل بعض يف الدالالت بعض حتمل احليواانت بعض من أصواات ناكه أن

 و رى،أخ معاىن تفهم قد و احليوان، ذاهل البيلوجية احلاجات عن هبا يستدل

 40.معدودة مبواقف مرتبيطة و قليلة، لكنها

ى عل والصغار للكبار اللغوي النشاط ألوان مهأ من الكالم أن شك وال

 أهنم أي .حياهتم يف الكتابة من أكثر الكالم يستخدمون فالناس السواء،

 اللغوي لالتصال الرئيسي الشكل ناه ومن .يكتبون مما من أكثر يتكلمون

 اللغوية الدمارسة يف جزء مهأ الكالم يعترب ذلك وعلى. لإلنسان ابلنسبة

 41.واستخداماهتا

 

 
                                                           

  125رة: مكتبة النهضة الدصرى(،  ص. هالقا، )س اللغة العربية و التًبوية الدينةطريق تدريعطا،   حممدابرىيم  40 
     120ص.  (،1991 ،رة: دار السوفهقا، )ندريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 41 
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 الكالم مهارة أهداف .3

  42: مايلي الكالم الدهارة تعليم من إليو هندف ما مهأ من

 .الدعاين ثيلومت اللسان وطالقة النطق إجادة التالميذ تعويد (1

 .ببعض بعضها وربط األفكر بوترتي نطقيامل كريالتف على التالميذ تعويد (2

 أو الفصل يف زمالئهم مواجهة خالل من التالميذ لدى ابلنفس الثقة تنمية (3

 .الددرسة خرج

 تتصل مالئمة موضوعات من محوهل يدور عما ريالتعب من التالميذ كنيمت (1

 .سليمة عبارة يف وخارجها الددرسة داخل موأعماهل وجتارهبم حبياهتم

ري  صغ وهو  الطفل بيتص قد اليت النفسية العيوب بعض علىب التغلي (5

 .االنطواء أو الكالم يف اللجلجة أو كاخلجل

 :يلي فيما ألمهها نعرض ان كنمي الكالم لتعليم عامة دافهأ ناكه أن  

 ختلفةامل والتنغيم النرب انواع يؤدي وأن، العربية اللغة أصوات متعلامل ينطق أن (1

  .العربية أبناء من لةمقبو بطريقة وذلك

 .ةتشابوامل اورةالدجت األصوات ينطق أن (2

 .الطويلة واحلركات ريةالقص احلركات بتُ  النطق يف الفرق يدرك أن (3

                                                           

    53. ص(، 2211ماالنق : ) ،املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا ،نور هادي42 
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 .الدانسبة النحوية الصيغ مستخدم افكاره عن يعرب أن (1

لغة  يف خاصة العريبة يف الكلمة رتكيبل الصحيح النظام افكاره عن يعرب أن (5

 الكالم.

 والتأنيثري كالتذ  مثل الشفوي ريالتعب يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن (6

 .ابلعربية تكلمامل يلزم امم ذلك ريوغ هوأزمنت الفعل زنظام واحلال العدد ييزومت

 وأن ،هوقدرت هنضج ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتس أن (0

 .عصرية اتصال عمليات امإمت يف الثروة ذهه يستخدم

 ومستواه مرهلع ناسبةوامل قبولةامل العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن (9

 عن األساسية الدعلومات بعض يكتس وأن عملو، وطبيعة االجتماعي

 .واإلسالمي العريب ثرتاالت

 .البسيطة احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا ريتعب هنفس عن يعرب ان (9

 ابطومرت  متصل بشكل هبا والتحدث العربية ابللغة ريالتفك من يتمكن أن (12

 43.مقبولة زمنية اتلفرت 

 

 

                                                           

   132، ص. طرائق تدريس اللغة العربية....اقة و أمحد طعيمة، كامل الن43  
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 عليم مهارة الكالمخطوات يف ت .4

وأّما قال أمحد ِعزّان يف كتابه يعىن موضوعه "طرق تعليم اللغة العربية"، 

 خطوات يف تعليم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة، كما يلى :

 ،التالميذ ىلإ املبلوغ موضوعها ويعني كامال استعدادا احملادثة مادة يستعدّ  ن  أ  (1

 يبدأ ن  أ املعلم يستطيع يعىن وقدرته التالميذ ترقية على املادة مبناسب اإلهتمام  (2

 ، املفيدة اجلملة حىت السهولة اآلمساء بتعريف تعليمه

  ،التعليم جرى حني للمحادثة الفصل يف املوجودة اإلضاحة الوسيلة استخدام  (3

 مث السبورة على ويكتبها احملادثة يف املوجودة الكلمات املعلم يوّضح ن  أ  (1

 ،الفصل ماما ميثلواها ن  أ أيمرهم

 يف عما حياوروا ن  أ احلواري اإلجتماع يفتح واملعلم احملادثة انتهت وحينما  (5

 ،احملادثة

 ،دائما الفصل يف العربية ابللغة املعلم يتكلم ن  أ  (6

 ىلإ املبالغة املادة فيحدد التالية احلصة يف احملادثة يستمر ان املعلم اراد نأ  (0

 ،اتما تعدادااس يستعدواها ن  أ يستطيعوا كي التالميذ
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 يتعلموا كي الدرس اختتام يف والشجاعة احلث يعطيهم نأ لالستاذ ينبغي  (9

 44.ابجلد

 العوامل العائقة و املساعدة .5

 العوامل العائقة يف تعليم مهارة الكالم مع طريقة احملادثة، كما يلى :

 ترّدد الطالُب عن التكّلم، ألّن : (أ

 خياف أن  يعمل األخطاء،  (1

 خياف أن  يُنتق د،  (2

 خياف أن  يفقد الوجه،  (3

 قليل من احملتشم.  (1

 ليست  املواّد ليُتكّلم، ألّن : (ب

 ال يستطيع أن  يفّكر عن ما يريد أن  يُقال، (1

 ليست  الدوافع لتكّلم عن ما ُيشع ر. (2

انقص أو ليست مشاركة من الطالب األخرى، هذه حالة الىت ُتؤثَّر من  (ج

 خر قليل من التكّلم.بعض الطالب الذين يتحّيزون أن  يتحّكمو ا، واأل

 

                                                           
44 Izzan, Metodologi Pembelajaran..., h. 117-118 
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 45 كان استخداُم اللغة األُّمية، ويشعر عن عدم ممارسة تكّلماللغة اإلجنليزية. (د

 العوامل املساعدة يف تعليم مهارة الكالم، كما يلى :

تشكيل اجملموعة. مع تشكيل اجملموعة، سوف يناقص شعور الرتّدد للطالب  (1

 الذين ال يريدون أن  يتقّدمو ا أمام الفصل.

تعليم الذي يُعط ي أن  ُيست  ن د على أنشطة الىت تستخدم اللغة السهولة مع ال  (2

 اتفاق درجة اللغة املستخدمة.

 جيب األستاذ أن  خيتار املوضوع والواجبات املمتع أو جيعل املهتّم.  (3

 يعطى األستاُذ التوجيه .  (1

 يثبت األستاُذ أن  يبتدع الطالب إلستخدام اللغة اهلدفية الىت يُدر س.  (5

 يقع األستاذ بينهم. .أ

    46يراقب األستاُذ دائًما. .ب

 

 

 

 
                                                           

45 Rosyidi &  Ni’mah, Memahami Konsep. . ., 91-92 
46 Ibid., h. 92 


