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   تعليم اللغة العربيةىف
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  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

  ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا
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 متـت   ىنة ملناقشة البحث العلمي املذكور أعاله والـذ       فبناء على توصية اللجنة املكو    

 وبعد إجراء التعديالت املطلوبة، قررت اللجنة قبولـه        ٢٠٠٨يو  ل يو ٤مناقشته بتاريخ   

  . ىف صيغته النهائية املرفقة للدرجة العلمية املذكورة أعاله، وباهللا التوفيق

  أعضاء جلنة املناقشة

  ..............................): مناقشا(     عفيف الدين دمياطىحممد  الدكتور -

     

  .............................. ):مناقشاورئيسا (             الدكتور حممد جماب -

  ١٥٠٣٧٤٠١٠:    رقم التوظيف

  ..............................: )مشرفا ومناقشا(         دحية مسقان الدكتور  -

  

  ....... ....................... ):مشرفا ومناقشا(محد أالدكتور سعيد حواية اهللا  -

  يعتمد،

  مدير برنامج الدراسات العليا

  

  األستاذ الدكتور عمر منران

١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف  



 د  

  اإلهداء

  

  

  :إىل

  

  أىب وأمى ♦

  مثال االستقامة والصراحة والوضوح   

  وفوق ذلك كله مثال اإلخالص   

  وااللتزام بقيم العقل والعدل واحلرية                   

  أدام اهللا صحتهما--                   

    الكرامأساتذتىمجيع  ♦

  الذين يربون اجليل على حب اللغة العربيةو ♦

  

   

  



  � 

  االستهالل والشعار

  

  

  تعلّموا العربية فإا تثبت العقل و تزيد يف املروءة

  )رضي اهللا تعاىل عنهبن اخلطاب من وصية عمر (
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  الشكر والتقدير

  

بعث ىف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم   الذىاحلمد هللا

حممد صلى اهللا والصالة والسالم على نبينا . الكتاب وإن كانوا من قبل لفى ضالل مبني

  .وسلم خامت األنبياء املرسلني إىل كافة األنامعليه 

هذه الرسالة املتواضعة دون أن يتشرف فلم يكن من املمكن أن تتم كتابة  ،وبعد

فيسر الباحث ىف مستهل هذا . باملساعدة واإلشراف طوال كتابتهاالكثريون األفراد 

سادات الإىل مجيع االحترام وأخلص التحيات  جلوأل الشكر زاحلديث أن يتوجه بأج

  .الكرام الذين هلم فضل كبري ىف إجناز كتابة هذه الرسالة

  :وخيص الباحث بالذكر

  جامعة ماالنج اإلسالمية احلكوميةمدير -األستاذ إمام سوفرايوغو ○

  برنامج الدراسات العليا مدير -عمر منراناألستاذ  ○

  ةرئيس ختصص تدريس اللغة العربي- تركس لوبس األستاذ ○

  األولاملشرف  - دحية مسقاناألستاذ  ○

  الثاىناملشرف -حواية اهللا أمحداألستاذ  ○

جامعة ماالنج اإلسالمية  برنامج الدراسات العلياىف مجيع األساتذة الكرام  ○

  احلكومية

  مجيع األساتذة الفضالء مبعهد كونتور احلديث ○

جامعة ماالنج اإلسالمية  برنامج الدراسات العلياىف األحباء  أصحاىبومجيع  ○

  .احلكومية

ة املتواضعة عليه وعلى الباحث من اهللا جل وعال أن تعود هذه الرسال يرجو ،هذا

  .مجيع القائمني بتعليم اللغة العربية بالنفع الوفري

    .وإىل اهللا ترجع األمور

  



 ج  

 إقرار الطالب
  

  :أنا املوقع وأسفله وبيانىت كاآلتى

  دمنهورى:   االسم الكامل

  ٠٦٩٣٠٠٠٧:    رقم التسجيل

  المفونجباندار - تاجنونج كارانج-سوكارامى:     العنوان

أقر بأن هذه الرسالة الىت أعددا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجة 

جامعة ماالنج اإلسالمية  ج الدراسات العليابرنام اللغة العربيةاملاجستري ىف ختصص تعليم 

   : حتت عنواناحلكومية

  :طرق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث

  دراسة حتليلية تقوميية

  .أعددا وكتبتها بنفسى من غري تزوير أو انتحال من الغري

ادعى أحد مستقبال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل وإذا 

جامعة  برنامج الدراسات العليامسؤولية ذلك ولن تكون مسؤولية املشرف أو مسؤولية 

  . ماالنج اإلسالمية احلكومية

  .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة ومل جيربىن أحد على ذلك

  

  ،ماالنج

 حب اإلقرارتوقيع صا 

  

  

  دمنهورى

  ٠٦٩٣٠٠٠٧:    رقم التسجيل
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  .رسالة املاجستري لربنامج الدراسات العليا جبامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية، تقوميية

   دحية مسقانالدكتور:     املشرف األول

   سعيد حواية اهللا أمحد الدكتور :    الثاىن املشرف

  

  . املعهد التقليدي،املعهد احلديث، الطريقة املباشرة:   ات املفتاحيةالكلم

  

وفقا و . بإندونيسيااللغة العربية جتديد تعليم ىفرائد  احلديث كونتورمعهد إن 

قام معهد فوضعها حممود يونس   الىتاللغة العربية عليمعملية ت ىفلالجتاهات احلديثة 

بديال للطريقة  )الطريقة املباشرة( اجلديدة ة التعليمي الطريقةطبيق بتونتور احلديثك

ونتور معهد كجدد فقد  ،باإلضافة إىل ذلكو .)طريقة القواعد والترمجة(التقليدية 

وسائل إما ال وة التعليميةنظريوإما الواد الدراسية اجلوانب التعليمية األخرى إما امل احلديث

  .املعينة

 ىف تطبيق  احلديثكونتور معهد قام به ى الكفاح الذى علبحثركز هذ الي

 معرفة مدى مطابقة تلك إىلستهدف البحث يو .اللغة العربيةتدريس ىف  الطريقة املباشرة

  . املستخدمة لطرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاالطريقة

 تشمل  الوثائق الىتىالبيانات هلذا البحث فهوأما  .هذا البحث حبث وصفي

 تعليم اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث والكتب املتعلقة بطرق تعليم اللغة ةقيطر

 الباحث فيستخدم البيانات تلك جلمع ة املستخدمةدا وأما األ.العربية للناطقني بغريها

  .عهدذلك املالحظة املباشرة عن العملية التعليمية اجلارية ىف امل

 ىف معهد كونتور احلديث قد سار نتيجة البحث أن تعليم اللغة العربيةتبدو و

على االجتاه احلديث بأخد التجديد ىف نظريته التعليمي والطريقة املستخدمة ىف األنشطة 

. وقد خيالف معهد كونتور احلديث بعض املبادئ األساسية للطريقة املباشرة. التعليمية

 .ال جتلب تلك املخالفة عدم النجاح ىف تعليم اللغة العربية، ومع ذلك
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It is commonly known that Pondok Modern Gontor is the first educational 
institution that radically revives the method of Arabic teaching in Indonesia. 
Based on the new Arabic teaching approaches previously exercised by 
Mahmud Yunus, Pondok Modern Gontor runs its renewal movement by 
applying the new method (Direct Method) instead of the old ones (Grammar-
Translation Method). In addition, Pondok Modern Gontor also revives its 
syllabi, educational theory, and teaching equipments as well.  
 
This research focuses on the efforts performed by Pondok Modern Gontor in 
Arabic teaching and aims at discovering the extent of its method 
correspondence to the methods of Arabic teaching for foreign speakers.  
 
This research is a descriptive research. The main data of this research are 
documents which range from books and any other sources on methods of 
Arabic teaching at Pondok Modern Gontor as well as methods of Arabic 
teaching for foreign speakers in general. While the instrument the researcher 
applies for collecting data is observation on teaching practice at Pondok 
Modern Gontor.  
 
The result of research is that the practice of Arabic teaching at Pondok Modern 
Gontor runs new approaches and applies appropriate educational theories as 
well. During its teaching practices Pondok Modern Gontor does not follow the 
principle of Direct Method in its strict and rigid sense. It sometimes, in some 
extents, neglects some principles of Direct Method. However, it does not have 
any serious negative implications or causes the failure in its Arabic teaching 
practices. 
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Pondok Modern Gontor dikenal luas sebagai lembaga pendidikan perintis dalam 
pembaruan metode pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Menggunaan beragam 
pendekatan baru yang pernah diujicobakan  oleh Mahmud Yunus, Pondok Modern 
Gontor melakukan upaya pembaruan dengan menggunakan Direct Method, 
memperbarui silabus pendidikan, mempraktikkan teori-teori pengajaran baru, dan 
menyediakan alat bantu (peraga) pengajaran. 
 
Penelitian ini mengkaji praktik pengajaran bahasa Arab di Pondok Modern Gontor 
dan bertujuan untuk memperlihatkan sampai di mana tingkat kesesuaian metode 
yang digunakannya dengan prinsip-prinsip dalam metode pengajaran bahasa Arab 
untuk orang asing. 
 
Penelitian ini merupkan penelitian deskriptif. Data utama yang digunakan dalam 
penelitian adalah beragam dokumen yang berkaitan dengan metode pengajaran 
bahasa Arab yang digunakan di Pondok Modern Gontor dan data-data lain tentang 
pengajaran bahasa Arab untuk orang asing. Sedangkan metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi langsung dengan cara mengamati praktik pengajaran 
bahasa Arab di Pondok Modern Gontor. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pengajaran bahasa Arab, selain 
menggunakan teori-teori baru pendidikan, Pondok Modern Gontor pun menggunakan 
Direct Method. Dalam mempraktikkan Direct Method tersebut Pondok Modern 
Gontor tidak mengaplikasikannya secara rigid. Beberapa prinsip Direct Method 
diabaikan dalam praktik pengajaran bahasa Arab. Hanya saja, karena telah 
dikontekstualisasikan dengan pelbagai kebutuhan pembelajaran, pengabaian atas 
beberapa prinsip Direct Method itu sama sekali tidak mengakibatkan kegagalan 
Pondok Modern Gontor dalam pengajaran bahasa Arab. 
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  احملتويات
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 ٣١...................................تدريس اللغة العربية بإندونيسيا : ثانيا  
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  ٣٤................حالة عامة عن التربية والتعليم مبعهد كونتور احلديث: ثانيا  

  ٣٤................هداف التربوية ملعهد كونتور احلديثاألاألسس و. أ    

 معهد كونتور احلديث واملعاهد أوجه الشبه واخلالف بني. ب

 ٣٦........................................................التقليدية

  ٣٨.........................تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث: ثالثا  



 ل  

  ٣٨.موقع اللغة العربية يف ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور احلديث. أ    

  ٤٢..ستخدمة لتدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديثالطريقة امل. ب

  ٤٥...........................................الدراسات السابقة: املبحث اخلامس

  

   إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  ٥٠.......................................................... وصفتهنوع البحث

   ٥٠.............................................................مصادير البيانات

  ٥١................................................................ بحث الاةأد

  ٥١......................................................... البيانات مجعطريقة 
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  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها: الفصل الرابع 

   ٥٤................ تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديثةقيطر: املبحث األول

  ٥٦............................اإلجراءات يف تدريس مهارة االستماع: أوال 
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  ٦٢...............................اإلجراءات يف تدريس مهارة الكتابة: رابعا

طرائق  لعهد كونتور احلديث تدريس اللغة العربية مبةقيطرمطابقة : املبحث الثاىن

  ٦٤............................اللغة العربية للناطقني بغريهاتدريس 

ة قيطرلل طريقة تدريس مهارة االستماع مبعهد كونتور احلديثمطابقة : أوال

  ٦٤........................................................املباشرة

ة قيطرلل مبعهد كونتور احلديث رة الكالمطريقة تدريس مهامطابقة : ثانيا

  ٦٦........................................................املباشرة
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ة قيطرلل طريقة تدريس مهارة القراءة مبعهد كونتور احلديثمطابقة : ثالثا 

  ٦٧........................................................املباشرة

ة قيطرلل ريقة تدريس مهارة الكتابة مبعهد كونتور احلديثطمطابقة : رابعا

  ٦٩........................................................املباشرة

  ٧٠..............................................املناقشة النظرية: لثىاملبحث الثا

    

  ملخص النتائج والتوصيات واملقترحات: الفصل اخلامس

  ٧٣.........................................................نتائج البحث  :أوال

 ٧٣............................................................التوصيات : ثاين

  ٧٣............................................................املقترحات: ثالثا

  

  املراجعاملصادر و

 الحقاملقائمة 



:الفصل األول  

   أساسيات البحث
 

  

  املقدمة. أ
لعب ومل يزل ي  إندونيسيا إسالمية أكثرها سنا ىفمؤسسة تربوية املعهد نإ

 .ندونيسينياإل نيسلماملأغلبيات ية وسط  رفع مستوى الطاقة البشردوره الفعال ىف

 مببلغ إحدى املؤسسات التربوية اإلسالمية القائمة أن نرى أن املعهد  كذلكفيمكننا

   ١.التراث اإلسالمي وتنميتهحافظة  مباجلد

  التراثيلعبه املعهدذى ال همقد سجل التاريخ اإلندونيسي ذلك الدور املو

أسسها  الىتتلك املؤسسة التعليمية اإلسالمية الفريدة  تكانبل . ة مسريته الطويلخالل

― (A.H. Johns)نهجو. ه. أ إليه  أشاركما― (Wali Songo) األولياء التسعة

 نشر الدين لك اإلسالمية القدمية وىفاللمم تأثريا امؤسسة لعبت أهم الدور وأكثره

   ٢.البالد  أرخبيلاإلسالمي إىل أحناء

 الكالم عن املعهد التراثي لن ينفصل أبدا عن األولياء التسعة كما أن ،لذلك

(Wali Songo)ن الكالم عن اإلسالم بإندونيسيا لن ينفصل إل اقيذهب بعيدا من  ال ف

أن املؤسسات ب وأكد ذلك عبد الرمحن مسعود قائال .عن تاريخ املعهد التراثيكذلك 

  أنشئت حتت تأثري تعاليم األولياء التسعةهجاوجزيرة برية خارج التعليمية القدمية والك

                                                 
1 Marzuki Wahid، “Ma’had ‘Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang 

Hilang”, Jurnal Tashwirul Afkar, No. 11, 2001, (Jakarta: Lakpesdam-The Asia Foundation), hlm. 
47; Siti Nur Farida Laila, The Continuation of Traditional Religious Learning in Pesantrens in 
Java: The Use of the ‘Ta'lim al-Muta'allim’ (Leiden:  Leiden University,  1997), p. 41; Hanun 
Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 139-179.  

2Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Cet. III, 
(Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 17. 



 

 

٢  

 

(Wali Songo) الكتب  أصبحتقد ف،لى ذلكععالوة و ٣. املعهد األوائلكمؤسسي 

 مراجع رين امليالديش التاسع عشر والع قرينلفها رجال املعهد ىفأ الىتاإلسالمية 

  ٤.الدول العربيةبعض   ىفالتعليم يستفيد منها املسلمون

 ملاني اإلندونيسي لدى املسلمني ا كبرياعزة عالية وجمد للمعهد  أننذإ شكفال 

تأييدا ملا قد سبق الذكر فاتضحت و .اتمع اإلندونيسيتطوير   ىفأدوار شىتمن له 

 األدوار نأ Martin van (Bruinessen) أجراها مارتني فان بروينيسني نتيجة الدراسة الىت

 التراث اإلسالمي  وإيصال كونه مركزا لنقل:هىة  بصورة خاص للمعهدالثالثة األهم

  ٥. املسلمني العلماءإلنتاج وموقعا فعاال هحمافظا لو

 البيئة  ىف وسادتجرت الىتوالسنة احلسنة الفعالة  األدوارتلك ى بناء علو

عتماد على النفس والعناية باحلياة اإلجتماعية واحلرص الشديد لإلحلاق املعهدية كاال

 سوجامتوكوالشهري أحد املثقفني  فريى ،ملشكالت اجلارية وسط اتمعاب

(Soedjatmoko) تنجز ومثالية  منوذجيةمتثل تربية مية  املعاهد اإلسالالتربية السائدة ىف أن

 ليس املعهد ، أضف إىل ذلك٦. املستقبلجتماعي اإلندونيسيالتطور اال إجنازا فعاال ىف

  ٧. الوقت نفسهىفإسالمية إجتماعية وإذاعية  إمنا مؤسسةجمرد املؤسسة التربوية و

  احلركة التعصريية ىف(Orde Baru) حكومة العهد اجلديد نجزملا أخذت تو

كذلك  تطورف ،ةدونيسي اإلن كل جمال احلياة اإلجتماعيةالسبعينات وتسربت آثارها ىف

 اإلدارة جمال رجال املعهد ىفقام به الذى  نتيجة لإلصالح رفيعا  فعاالاتطوراملعهد 

  .بصفة خاصةومجيع نواحيه  اجلانب التربوي بصفة عامة وأثرا للتجديد ىفواملؤسسة 

                                                 
 ، السنة السابعة،ستوديا إسالميكا ،"تاريخ املعهد التراثي وثقافته" عبد الرمحن مسعود ٣

 .١٢١. ص  ،) ٢٠٠٠ ،UIN Jakarta-PPIM: جاكرتا (،العدد األول
4Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi, 

(Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 238 
5 Martin van Bruinessen, “Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation of 

a Tradition of Religious Learning”, Mizan, No. 2, Vol. V,  p. 27.  
6 Soedjatmoko, Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, 

Sejarah dan Ilmu Pengetahuan, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 267-275; Sahal Mahfudz, 
“Islamic Social Change: Pesantren and Community Development” dalam Manfred Oepen and 
Wolfgang Karcher (eds.), The Impact of Pesantren in Education and Community Development 
(Jakarta: P3M, 1988), pp. 76-82. 

7 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 59.  



 

 

٣  

 

 من املستخلصة النظريات لنا أن تعامل رجال املعهد باألفكار أو بدويمن مث 

  نقدياتعامال وإمنا ليس موقفا استهالكياتوظيفها  من خالل ره ظاكم رييةاحلركة التعص

وممارسة ينتهك ذلك التعصري ومع ذلك ال  .رفيعبتكاري اتبلور  يؤدى إىل إجيابيا

وعي  متجذرة ىف هوية املعهد وماهيته كمؤسسة تربوية إسالمية أهليةرجال املعهد له 

 املعهد تطورا جادا ىففازداد  ، ووفقا لتطور الظروف والزمان٨.اإلندونيسياتمع 

  .اآلونة األخرية

إال أن كفاءة الباحث  أومأ إليها الىتاملعهد املتعددة وعلى الرغم من مميزات 

علم ولتفسري اعلم  و)أصول الدين(لتوحيد علم ا كالعلوم اإلسالمية متخرجيه ىف

. ميزاتالىت كانت أشهر امل ىه― سبيل املثالىعل―وأصوله الفقهعلم واحلديث 

  .كفاءةشرط رئيسي لتلك الفهو  استيعاب اللغة العربية ماوأ

نقد بعض  فقدلدى متخرجي املعهد كفاءة اللغوية الوبصرف النظر عن تلك 

إما من اجلانب  املعاهد اإلسالمية اللغة العربية اجلارية ىفاحملدثني عملية تدريس اللغويني 

   . تتضمنها الىتاملنهجي وإما من حيث املواد

املعاهد  ىفالتقليدية اللغة العربية فه ناقدا عيابا لتلك عملية تدريس بوصو

ن تلك العملية إ إذ ا مقتصرا وغرضا حمدودا هلا هدفرأى حممود يونس أنفاإلسالمية 

 اكتساب  إىل بتطبيق مهارة فهم املقروء مع غاية اإلمهال الكبريةتأتى بالعناية السائدة

  . والكتابةكالمالو االستماع: املهارة الثالث األخرى

املعاهد اإلسالمية  تلك فتخرج الطلبة ىف  املقتصرونتيجة لذلك اهلدف احملدود

مع أن  ٩.مهارة القراءة― إال فهم املقروء فقطاالعربية السلبية ال جييدوبقدرة اللغة 

كفاءة اللغوية الىت جيب أن يكتسبها كل متعلم اللغة األجنبية حتتوى على أربع ال

  . والكتابةالقراءةالكالم وواالستماع : مهارات
                                                 

8 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 95-109; Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim 
dan Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 87-95. 

ستوديا ( "العربية جتديد تعليم اللغة يونس واجتاهاته ىفحممود  "،ديدين شفرالدين ٩

    . ١٨٥. ص  ،)١٩٩٥ ، العدد الثالث،سنة الثانيةال ،إسالميكا



 

 

٤  

 

 مادة القواعد مع تقدمي هارة فهم املقروءمباألثر األبرز لالهتمام الكبري أما و

 شىت عمليات تعليم اللغة ى عل املتينة بعد مالحظتهأمحد شلىبرأى هكذا ―اللغوية 

 يعرفون )الطلبة (فأصبح الكثريون منهم" ―العربية ىف املعاهد واملدارس اإلندونيسية

مىت جيب أن يتقدم املبتدأ على اخلرب أو اخلرب على املبتدأ ويعرفون املمنوع من الصرف 

أن " وذلك باإلضافة إىل ١٠".راءة أو كتابة أو حديثاولكنهم ال يعرفون اللغة نفسها ق

 وخيرج دون نتيجة أو بنتيجة ،الطالب كان ميضى ىف تعلم اللغة العربية سنني طويلة

    ١١".ضئيلة

ميكن الذلك الضعف يوضح حممود يونس بشكل قاطع أن  ، هذا اإلطاروىف 

بأخذ اللغة العربية يتحقق  عملية تدريس ىفإذا كان التجديد إال التغلب عليه سريعا 

ريتها ووسائلها ظون  نواحى األغراض واملواد الدراسية وطريقتهاىفاالجتاهات احلديثة 

  .التقليديةالقدمية الجتاهات ل ةكبديلاملعينة 

اللغة عملية تدريس  حياول تطبيق محاسته التجديدية ىفحممود يونس وأخذ 

 مث أخذ ذلك ١٢. لتربية املعلمنيأسسه  خاص كمعهد Normal Islam مدرسةىفالعربية 

وغريها من املؤسسات فادانج ب )الكلية اإلسالمية(  Islamic Collegeالتجديد مكانه ىف

  ١٣.كابونج مينامنطقة  التربوية املنتشرة ىف

اللغة عملية تدريس  التجديد ىفعى ا فكانت مساألخرية  هذه اآلونةوأما ىف

 عامة لدى أكثر املعاهد واملؤسسات التربوية اإلسالمية امظاهرالعربية قد أصبحت 

                                                 
 .٢٠. ص ،)١٩٨٠ ،مكتبة النهضة املصرية: القاهرة (تعليم اللغة العربية لغري العرب ، أمحد شلىب١٠
 .١٨.  ص،املرجع نفسه ،أمحد شلىب ١١

  .١٩٥-١٨٧. ص  ، املرجع السابق ، ديدين شفرالدين١٢

السنة ( اجلامعة ،" إندونيسياىف اللغة العربية ومشكالته انتشار "،أمحد عبد الشكور ١٣

                  .٤٧٨. ص  ،) ٢٠٠٢ ،العدد الثاين ،األربعون



 

 

٥  

 

أجراها الىت مساعى التجديد  الرغم من تلك املظاهر العامة إال أن ىوعل. األخرى

  ١٤. أصبحت أشهرها الىتىاملعهد كونتور احلديث ه

وضعها حممود الىت اللغة العربية عملية تدريس  ىفة ثديووفقا لالجتاهات احل

الطريقة ( بتوظيف الطريقة اجلديدة ونتور احلديثك رجال معهد يونس فقام

د الدراسية  املواديد وجت١٦)طريقة القواعد والترمجة (ديةالتقليبديال للطريقة  ١٥)رةشااملب

  . الوقت نفسهنظريتها ووسائلها املعينة ىفحتسني و

 الكفاح ىواعتمادا على خلفية البحث السابقة ذكرها تركز هذه الدراسة عل

.  ناحية طرائق التعليمىف اللغة العربية جتديد تعليم  احلديث ىفكونتور قام به معهد ىالذ

يث هو املؤسسة التربوية  احلدنتورذا االختيار على أساس أن معهد كوويقوم ه

  . بإندونيسيااللغة العربية لتجديد تعليم النموذجية

                                                 

السنة ( ستوديا إسالميكا ،"دمعهد جونتور بني التجديد والتقلي "،حمروس أسعد١٤

. ص  ، املرجع السابق ، ، و أمحد عبد الشكور١٧٠. ص  ،)١٩٩٦ ، العدد الرابع،الثالثة

٤٧٩ .  

من بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة تبدأ  " الطريقة الىتهى الطريقة املباشرة ١٥

متوسلة إىل ذلك ... وتناول الطعام، االستيقاظمثلاجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية 

 مع االستعانة باألشياء والصور والرسوم وغريها مما ،بتحويل املوقف التعليمي إىل موقف متثيلي

 مستبعدة متاما استخدام ،كوسيلة للتعليم ذلك اللغة املتعلمة  مستخدمة ىف،ع حتت نظر الطالبيق

طرائق تدريس  ،حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة. " حجرة الدراسةاللغة األم للطالب ىف

 .٧٣.  ص،)٢٠٠٣  ،ISESCO: رباطال (اللغة العربية لغري الناطقني ا

تدريب الدارسني على قراءة  على" تعتمد  الطريقة الىتهىطريقة القواعد والترمجة  ١٦

حممود ". ئا مهما ورئيسيا وتعترب التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شي،النصوص وترمجتها

  .٧٠.  ص،املرجع نفسه ،كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة
 



 

 

٦  

 

  مشكلة البحث. ب

 احلديث لطرق تعليم نتور معهد كوما مدى مطابقة طرق تعليم اللغة العربية ىف

  اللغة العربية للناطقني بغريها؟ 

  : تيةاآلوسوف حياول البحث اإلجابة عن هذا السؤال من خالل األسئلة 

  

  أسئلة البحث. ج

 احلديث لطرق نتورما مدى مطابقة طرق تدريس اللغة العربية مبعهد كو

  :تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها من حيث

  .مهارة االستماعطرق تدريس . أ

  . مهارة الكالمطرق تدريس . ب

  .)فهم املقروء(القراءة مهارة طرق تدريس .  ج

  .مهارة الكتابةطرق تدريس و.  د

  

  أهداف البحث. د

 معهد اللغة العربية ىفتدريس مطابقة طرق يهدف البحث إىل معرفة مدى . ١

اللغة العربية للناطقني بغريها من حيث املهارات تدريس كونتور احلديث لطرق 

  .اللغوية األربع

 اللغة العربية ىفتدريس طرق يهدف البحث إىل وضع تصور مقترح لوضع . ٢

  .معهد كونتور احلديث

  



 

 

٧  

 

  حدود البحث. ه

   ١٤٢٩ / ١٤٢٨السنة الدراسية :   احلدود الزمانية. ١

 .   معهد كونتور احلديث اللغة العربية ىفدريسطرق ت: احلدود املوضوعية. ٢

 دريستمهارة االستماع و دريستوذلك حيتوى على 

 دريستو القراءة مهارة  دريستمهارة الكالم و

  .مهارة الكتابة

  . الشرقيةهكونتور احلديث فونوروكو جاومعهد :   احلدود املكانية. ٣

  

  أمهية البحث. و

 ىفواضع طرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  ميكن أن يفيد البحث  

  .مبعهد كونتور احلديث واملؤسسات التعليمية األخرىاملؤسسات التعليمية الشبيهة 

  

  مصطلحات البحث. ز

فأهم املصطلحات . ا من التوهمهلذا البحث مصطلحات مهمة جيب بياا ابتعاد  

  : ى هذه الدراسة هالواردة ىف

  .الطريقة. ١

يعىن بالطريقة ىف هذا البحث خطوات حمددة يتبعها املعلم لتحفيظ املتعلمني  

  ١٧.أكرب قدر ممكن من املادة العلمية الدراسية

                                                 

: عمان(ة العربية الطرائق العملية ىف تدريس اللغعلي حسني الليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، . ١٧

 .١٥. ، ص)٢٠٠٣دار الشروق، 



 

 

٨  

 

  الطريقة املباشرة . ٢

 تبدأ بتعليم املفردات أوال الطريقة الىت"هذا البحث  ىف بالطريقة املباشرة  يعىنو

 ،من خالل سلسلة من اجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ

 ،التعليمي إىل موقف متثيليمتوسلة إىل ذلك بتحويل املوقف ...وتناول الطعام

 ،مع االستعانة باألشياء والصور والرسوم وغريها مما يقع حتت نظر الطالب

 مستبعدة متاما استخدام اللغة ، ذلك اللغة املتعلمة كوسيلة للتعليممستخدمة ىف

  ١٨". حجرة الدراسةاألم للطالب ىف

  املعهد احلديث . ٣

هذا البحث املؤسسة التربوية التقليدية اددة نظام  يعىن باملعهد احلديث ىف

 معظم نواحيها عن املؤسسات التربوية العصرية تربيتها األساسية وال خيتلف ىف

  .كاملدرسة احلكومية

  

  ثمنهج البح. ح

وصف ظواهر أو أحداث "ويهدف البحث الوصفي . هذا البحث حبث وصفي

أو أشياء معينة ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظة عنها ووصف الظروف اخلاصة 

  ١٩". الواقعا وتقرير حالتها كما توجد عليه ىف

                                                 

ة العربية لغري اللغطرائق تدريس   ،حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة. ١٨

 . ٧٣.  ص،)٢٠٠٣  ISESCO: الرباط (الناطقني ا

 التربية و علم مناهج البحث ىف ،جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم. ١٩

   .٤٠.  ص،)١٩٧٣ ،دار النهضة العربية: قاهرةال( النفس



 

 

٩  

 

وألن هذا البحث ال يقف عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي بل يهتم 

أيضا بتقرير ما ينبغى أن تكون عليه األشياء والظواهر الىت يتناوهلا البحث ىف ضوء قيم 

صول ا إىل أو معايري معينة واقتراح اخلطوات أو األساسيات الىت ميكن أن تتبع للو

الصورة الىت ينبغى أن تكون عليه ىف ضوء هذه القيم أو املعايري فيسمى هذا البحث 

  ٢٠.بالبحث التحليلي التقوميي

 اللغة العربية طرق تعليم تشمل  الوثائق الىتىالبيانات هلذا البحث فهوأما 

 وأما .غة العربية للناطقني بغريها تعليم اللطرقمبعهد كونتور احلديث والكتب املتعلقة ب

 التعليمية العملية عن املباشرة الحظةامل الباحث فيستخدم البيانات تلك جلمع اةداأل

   .عهد كونتور احلديثمب تعليم اللغة العربية ىف اجلارية

                                                 

   ١٩  . املرجع نفسه



  :الفصل الثاىن

   والدراسات السابقةاإلطار النظري
  

  اللغة العربية: املبحث األول

  تعلمهاأمهية  اللغة العربية وعموق: أوال  

   اللغة العربيةخصائص :ثانيا  
  

  اتطرائق تدريس اللغ :املبحث الثاىن

  مفهوم طريقة التدريس: أوال  

  اللغاتتدريس طرائق عن حملة تارخيية  :ثانيا  

  اللغات لتدريس األسس اللغوية والنفسية  :ثالثا  

   واختيارهاأسس طريقة التدريس: رابعا  
  هاتصنيف ىف بادئاملو أسس طريقة التدريس. أ    

  أسس اختيار طريقة التدريس. ب    

  ات أنواع طرائق تدريس اللغ:خامسا  
  

   تدريس اللغة العربية لغري الناطقني اطرائق: املبحث الثالث

  غة العربية بإندونيسيا  تدريس الل:أوال  

  األربعالعربية طرائق تدريس مهارات اللغة : ثانيا  
  مهارة االستماعطريقة تدريس  .أ    

 مهارة الكالمطريقة تدريس . ب    

  مهارة القراءةطريقة تدريس . ج    

  مهارة الكتابةطريقة تدريس . د    



 

 

١١

  تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث: لرابعاملبحث ا

  ة معهد كونتور احلديثأ تارخيي عن نشموجز: أوال  

  حالة عامة عن التربية والتعليم مبعهد كونتور احلديث :ثانيا  

   ملعهد كونتور احلديث وأهدافهااألسس التربوية. أ    

 أوجه الشبه واخلالف بني معهد كونتور احلديث واملعاهد التقليدية. ب

  ديثتدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احل :ثالثا  
   ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور احلديثموقع اللغة العربية ىف. أ 

  احلديث الطريقة املستخدمة لتدريس اللغة العربية مبعهد كونتور. ب

  

   الدراسات السابقة:ساماملبحث اخل



 

 

١٢

  الفصل الثاىن

 
  اللغة العربية: املبحث األول

  اللغة العربية وأمهية تعلمها  عموق: أوال

ويرجع .  بني لغات العامل األخرىا فريدا مكانة خاصة وموقعالعربيةلغة لإن   

 جانب  كوا لغة اإلسالم واملسلمني ىف وموقعها الفريداصةاخل هات أسباب مكانأكرب

 الىت تلغات السلإحدى ا ك احلاضروموقعهامتتعها بالعاملية منذ العصور الوصطى و

  ١.خر جانب آىف األمم املتحدة كلغة رمسيةا اختار

 تكتب ا وثائق األمم املتحدة  إحدى اللغات الست الىتلغة العربيةال كما تعدف  

وأيد تلك  ١.فتعد كذلك ثالثة لغات العامل احلديث من حيث انتشارها وسعة مناطقها

 بالنسبة إىل لغة العربيةن لإ" العامل اللغوي فريجسون قائال لغة العربيةزة لمياملكانة املمت

 تعترب أعظم اللغات السامية اليوم وينبغي ، وبالنسبة إىل مدى تاثريها، اعدد املتكلمني

  ٢." العاملأن تعترب كواحدة من اللغات املهمة ىف

ودونت  ا  القرآن الكرميفقد نزلواملسلمني  اإلسالم  لغةلغة العربية الصفوبو  

اجلغرافية  وياسيةالسغري أن هناك اجلوانب ف .اصلى اهللا عليه والسالم أحاديث النيب 

 الىت العامل األهم ىه الدوافع الدينيةإال أن  لغة العربية تدفع انتشار الالىتاإلقتصادية و

 لغة العربية املسلمون صلوام اخلمس إال بالىفال يؤد. هلا وتعلمهااتدفع سعة استعم

  .إال اوال يقرؤون القرآن الكرمي 

                                                 
:  تعليم اللغة العربية لالجانباملرجع ىف، فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ ١

 .١٢-١١.  ص،)٢٠٠٣ ،مكتبة وهبة: القاهرة (من النظرية إىل التطبيق
 

: الرياض (ماهيتها وطرائق تدريسها: املهارات اللغوية ،أمحد فؤاد حممود عليان ٢

 .٣٢.  ص،)١٩٩٢ ،داراملسلم للنشر والتوزيع



 

 

١٣

رشدي أمحد كتبه  ث أن يعود إىل مادر للباحجي ،ما قد سبق ذكرهعلى  اتأييدو  

 بأن تعلم  جديرةإن اللغة العربية قال.  عندما تكلم عن جدارة العربية بأن تعلمطعيمة

ة بالنسبة إىل عدد الناطقني ا استراتيجيأمهية  ومكانة دينية فريدة تتميز املا هلا من 

   ٣. العامل العريب أو اإلسالميسواء ىف

إىل عدة مؤثرات من ترجع اللغة العربية ن أمهية إ عليان أمحد فؤاد حممود قالو  

للغة العربية إن  ،الديينمن اجلانب . األثر الديين واألثر احلضاري واألثر القومي

 أي جمتمع من اتمعات  عضويا وثيقا المياثلها ترابط آخر ىفاوالعقيدة اإلسالمية ترابط

 مجيع بقاع الدنيا ىف ملسلمنيلغة اإلسالم واإن اللغة العربية . ى القدمية واملعاصرةراألخ

م وأحادمولغة كتاا ويتلون كتاب ر ما ي املبني يؤدون صلوا ث نبيهم ويلبون

  .  دعائهم حجهم ويتضرعون ا ىفىف

 يدون ا تراث العرب ىلذا الوعاء ىه اللغة العربية وأما من األثر احلضاري فإن  

رآن قلبالغة والفصاحة وألثرها احلضاري جاء ا ال لغة اىفه. واحلضاري الفكري

وأما من األثر .   لغة تفوقوا فيها لغته ليتحدى أصحاب اللغة العربية ىفالكرمي معجزا ىف

 املاضي واحلاضر القومي فإن بني اللغة العربية وبني وجود العريب تالزما واضحا ىف

   ٤.واملستقبل

   

                                                 
: الرباط(مناهجه وأسالبه : الناطقني ا تعليم اللغة العربية لغري ،رشدي أمحد طعيمة ٣

 .٣٢-٣١.  ص،)١٩٨٩ ،إيسيسكو
 .٣٣- ٣٢.  ص،املرجع السابق ،أمحد فؤاد حممود عليان ٤



 

 

١٤

  خصائص اللغة العربية: ثانيا

 متيزها عن غريها من اللغات الىت اللغة العربيةخصائص ن ور العلماء اللغويذك قد  

رشدي أمحد يود الباحث هنا أن يرجع إىل ما قاله لكن و . املتعددةؤلفات املاألخرى ىف

  :ى كما يلى فهصائصوأما تلك اخل. اللغة العربيةخصائص  عن طعيمة

 .إا لغة اشتقاق .١

أن للكلمة ويعين باالشتقاق . اللغة العربية إن ظاهرة االشتقاق أكثر وضوحا ىف

أمساء   عائلة من الكلمات بعضها أفعال وبعضهاىفوأا تتمثل ) جذر(ثالثة أصول 

  .الكلمات  نستطيع بناء عدد كثري منوذا اجلذر. صفات وبعضها

 .لغة غنية بأصواا إا . ١

 .تصريف وإا  لغة صيغ .٢

 .لرتبلغة  متنوعة ا وإا  لغة  إعراب .٣

 . ال ملفوظظإا  لغة إسنادها ملحو .٤

 .أساليب اجلملىف متنوعة  و التعبريإا  لغة غنية ىف .٥

 .بوسائل التعبري عن األزمنة النحويةغنية  وإا  لغة  تتميز بظاهرة النقل .٦

 .إا  لغة غنية بالظواهر املوقعة .٧

 .إا  لغة تتعدد أسس حنوها .٨

 .ها العاميةمحإا  لغة تزا .٩

 نظرا لتارخيها العريق  العربيةاللغة  هذه الظاهرة إال أن لغات العامل ىفتشترك   

  العربيةاللغة  عوب خمتلفة اللغات قد تباعدت فيها املسافة بنيشولسعة انتشارها بني 

 ٥.الفصحى والعامية

  

                                                 
 رشدي ،٣٧- ٣٦.  ص،السابق املرجع ... اللغة العربية تعليم،رشدي أمحد طعيمة ٥

جامعة أم : مكة املكرمة(١. العربية للناطقني بلغات أخرى ج تعليم اللغة ىفاملرجع  ،أمحد طعيمة

 . ١٤٦- ١٤١.  ص،)١٩٨٦ ،القرى



 

 

١٥

  :ىناملبحث الثا

  ات طرائق تدريس اللغ

  

  مفهوم طريقة التدريس: أوال

 يتم بواسطتها الىتتعىن جمموعة األساليب ها الواسع  مبفهومطريقة التدريسإن   

  ٦.تنظيم اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

يتبعها املعلم لتحفيظ املتعلمني  عبارة عن خطوات حمددة هىما مبعناها الضيق فوأ  

لوضع  وسيلة طريقة التدريسفتكون . قدر ممكن من املادة العلمية الدراسية ربكأ

 مواقف احلياة الطبيعية حبيث يكون الصف الدراسي جزءا من اخلطط وتنفيذها ىف

  ٧. سياقها وينمو الطالب فيها بتوجيه من املعلم وإرشادهاحلياة وجيري ىف

 مفهوم طريقة التدريس" إن حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة قال ،لذلك  

طريقة تعىن بف".  الفصلاملعلم ىف اوأبعد من جمرد إجراءات تدريسية يقوم  أوسع

  ٨". حتقيق اهلدف التربوي املنشود يستعان ا ىفالىتاخلطة الشاملة  "التدريس

  

  طرائق تدريس اللغاتعن حملة تارخيية : ثانيا

 فتعددت واختلفت كذلك  طرق تعليم اللغات ألبنائهاتعددت وكثرتكما   

بب األساسي لتطور طرق تعليم اللغات ولعل الس .طرق تعليم اللغات لغري الناطقني ا

 اللغة ىس مدرى نظرييت اللغة والتعليم لدضافة إىلإ سهايدرت هو اهلدف املنشود ىف

                                                 
 .٢١٤.  ص، نفسه املرجع...العربية تعليم اللغة ىفاملرجع  ، رشدي أمحد طعيمة٦
 تدريس اللغة العربية ىفالطرائق العملية  ،سعاد عبد الكرمي الوائلي علي حسني الليمي و٧

 .١٥.  ص،)٢٠٠٣ ،دار الشروق: عمان(
اللغة العربية لغري الناطقني ا طرائق تدريس  ، حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة٨

 .٦٩.  ص،)٢٠٠٣  ،إيسيسكو: الرباط(



 

 

١٦

لذلك سيعرض الباحث هنا موجز تاريخ ذلك التطور مستعينا  .طوال ذلك التطور

أن  ميكننا من خالل هذه الرؤية التارخيية  جاك رتشاردز وثيودور روجرزكتبهعلى ما 

 االهتمامات الىت ى كانت وراء تطوير الطرائق احلديثة هنعرف أن االهتمامات الىت

  ٩.كانت دائما حمور النقاش حول كيفية تعليم اللغات

ىل جمتمعات متعددة إ من مائة من سكان عاملنا الراهن ينتمون ٦٠ملا كان   

اللغات كان ء فتعلم  القاعدة وليست االستثناهىالتعددية أن الثنائية اللغوية أو اللغات و

وأخدت دراسة تلك اللغات اجتاها . خالل عصور التاريخ املختلفة أمرا عمليا هاما

 العصر الذي كانت اللغة الالتينية ىفف.  كل زمانملوقعها املختلف ىفخمتلفا تبعا 

  املنهج الدراسي مثالوحتوهلا من لغة حية إىل مادة عرضية ىفا هلاضمحال وصلت إىل

وحتليل قواعدها وأمناطها البالغية النموذج ة اللغة الالتينية التقليدية فأصبحت دراس

  .دراسة اللغات األجنبية من القرن السابع عشر إىل  القرن التاسع عشر الذي حيتذى ىف

 القرن السادس عشر والقرن وكان األطفال الذين يلتحقون باملدارس االبتدائية ىف  

يستظهرون فيها  حنو اللغة الالتينية مة مركزة ىفمقديدرسون طانيا ي برالثامن عشر ىف

القواعد النحوية اردة ويدرسون باإلضافة إىل ذلك تصريفات األمساء واألفعال 

ويتدربون أيضا على كتابة اجلمل النموذجية . ويقومون بالترمجة من اللغة اهلدف وإليها

  .عن طريق استعمال نصوص وحوارات متوازية ثنائية اللغة

إن "دور اللغة الالتينية إىل خلق مسوغات جديدة لتدريسها مثل  أدى أفولفقد   

وملا . " حد ذاادراسة الالتينية تنمي امللكة الدهنية مما جعل دراسة قواعدها غاية ىف

وحلت مكانته اللغة الالتينية عن أداء وظيفتها بوصفها أداة طبيعية لالتصال توقفت 

اللغة امليتة  املنتظمة لتلك ضة ذهنية وأصبحت الدراسة فتحولت إىل ريا،اللغات احمللية

  . مالزما لكل أشكال التعليم العايلقدرا المفر منه

                                                 
٩
 ترمجة حممود ، تعليم اللغاتمذاهب وطرائق ىف ،جاك رتشاردز وثيودور روجرز 

 .١٩-١.  ص،)١٤١٠ ،دار عامل الكتب: الرياض(إمساعيل الصيين وآخرون 



 

 

١٧

 القرن الثامن ىف  مناهج املدارس األوربيةوملا بدأت اللغات احلديثة تدخل ىف  

 تعليم اللغة  ىفةستخدمم كانت عشر كانت تلك اللغات تعلم بنفس األساليب الىت

وكان التدريب .  التعليممنمل يكن التحدث باللغة األجنبية هو اهلدف  و.الالتينية

وأصبح هذا  .الشفوي يقتصر على قراءة الدارسني اجلهرية للجمل الىت قاما بترمجتها

وأما اهلدف . املذهب املبين على دراسة اللغة الالتينية معيارا لدراسة اللغات األجنبية

 لذلك يعرف هذا .نحوية عن طريق متارين مالئمةاملباشر للدارس هو تطبيق القواعد ال

  : بأهم مفامهها تعليم اللغات بطريقة النحو والترمجةاملذهب ىف

إن اهلدف من تعلم اللغة األجنبية هو قراءة األدب املكتوب واالستفادة منها  .١

  . تدريب العقليىف

 تعلم  ىفإن طريقة النحو والترمجة جتعل مهارتى القراءة والكتابة غاية اهتمامها .٢

 .اللغة األجنبية

 .إن طريقة النحو والترمجة أكدت على مسألة الصحة اللغوية .٣

 .ستقراءسلوب االأإن طريقة النحو والترمجة نادت بأن يعلم النحو عن طريق  .٤

 . وسيلة التعليمهىوكانت لغة الدارسني األصلية  .٥

 ع عشر حىت منتصف أواخر القرن التاسوأخذ املعارضة لطريقة النحو والترمجة ىف  

ء أسس جديدة نشا إ يرجع إليها الفضل ىفتبلورت فيما يعرف حبركة اإلصالح الىت

حاولوا صياغة  التاسع عشر الذين كان غوان من أوائل مصلحي القرن و.لتعليم اللغات

ووجه املصلحون . طريقة لتعليم اللغات مؤسسة على مالحظة تعلم الطفل للغة األصلية

وهلذا يشار إليهم . اية القرن إىل املبادئ الطبيعية لتعليم اللغة اآلخرون انتباههم ىف

ساس ملا املبادئ الطبيعية لتعليم اللغة األ وقد وضعت. أحيانا بأنصار الطرائق الطبيعية

  .  أصبح يعرف بالطريقة املباشرة

  



 

 

١٨

  اتالنفسية لتدريس اللغو  اللغويةاألسس: ثالثا
ها ه وج وىف.تعليمهانظريتة  اللغة وة نظريتىتبين طرائق تدريس اللغة املتعددة عل  

إىل ثالث طرائق تدريس اللغة بين عليها بعض ي الىتة وينظرية اللغالاملوجز تنقسم 

  :نظريات

  .النظرية البنيوية: أوال  

  .النظرية الوظيفية: ثانيا  

  .النظرية التفاعلية: ثالثا  

 للتعبري الرموزي ترابطة بنويااللغة منظومة من العناصر امل إن قالت النظرية البنيوية  

 وتلك. عن املعىن وتعترب أن اهلدف من تعليم اللغة هو التمكن من عناصر هذه املنظومة

 ووحدات حنوية وعمليات حنوية.  صورة وحدات صوتية يتم حتديدها ىف الىتالعناصر

  .ووحدات معجمية

. ن املعىن الوظيفي تعترب اللغة وسيلة للتعبري ع الىتىفه وأما النظرية الوظيفية  

 جانب ىف والنظرية التفاعلية. النظرية  تعليم اللغة إىل هذهوتنتمي احلركة االتصالية ىف

الشخصية بني الناس وألداء املعامالت  حقيق العالقةوسيلة لتتعترب اللغة آخر 

  ١٠.جتماعية واحملافظة عليهااإل

 بنيت عليها الىت نظريتة تعليم اللغة إن رتشاردز وثيودور روجرز اكجقال و  

  :مها جتيب سؤالني أساسيني هى األخرى فطرائق تدريس اللغة

  ".  يتضمنها تعلم اللغة؟الىتاللغوية النفسية واملعرفية  ما العمليات: "أوال

  ١١".ما الشروط الواجب توفرها لكي تنشط عمليات التعليم هذه؟: "ثانيا

  

                                                 
 . ٣٣-٣١.  ص، نفسهاملرجع ، جاك رتشاردز وثيودور روجرز١٠
 .٣٦- ٣٣.  ص، نفسه املرجع ١١



 

 

١٩

  أسس طريقة التدريس واختيارها: رابعا

  ها تصنيف ىفبادئاملوقة التدريس  أسس طري.أ

  :ى ومبادئها اجلوهرية هأسس طريقة التدريسمن   

ومراحل النمو والقابليات  إىل علم النفس بدراسة امليول  الطريقةتعتمدأن . ١

  .وطرائق التفكري

 صحة الدارسني العقلية والبدنية كعدم ختويفهم وتنمية تراعي الطريقةأن . ٢

  . العمل بالتعاونإجياد رغبة ىفاالنضباط الذايت لديهم و

  . التعلم األهداف التربوية املطلوب حتقيقها ىفتراعي الطريقةأن . ٣

  . مادة الدرس وطبيعة موضوعات الدراسةتراعي الطريقةأن  . ٤

  . وسائل اإليضاح املناسبة والوسائل التعليمية األخرى الطريقةتستخدمأن . ٥

كيف أي أن تكون مرنة قابلة للتغيري  ذات قدرة على الت الطريقةتكونأن . ٦

  ١٢.واحلذف واإلضافة

  

  أسس اختيار طريقة التدريس. ب

  :ى كما يلى فهطريقة التدريسوأما األسس الختيار   

  .درس فيه اللغةت ىاتمع الذ .١

.  تعلم فيه اللغةىتمع الذاختالف ا اللغة ختتلف بطريقة تدريسإن 

نيسيا مثال ختتلف إىل حد ما بطريقة  إندوفطريقة تعليم اللغة العربية ىف

 جمتمع أبنائها ينبغي أن  اللغة العربية ىفطريقة تدريسو.  أمريكاتعليمها ىف

  . جمتمع يتحدث بلغة أخرىها ىفطريقة تدريسختتلف ب

                                                 
 .٢٣- ٢٢.  ص،املرجع السابق ، علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي١٢



 

 

٢٠

 .أهداف تدريس العربية. ٢

اختيار  ىفوأمر رئيسي وشرط واجب نقطة االنطالق  تدريسالأهداف  إن

 على وعي املعلم التدريس يتوقف جناح ،لذلك. ناسبة املطريقة التدريس

  .باألهداف الدراسية

 .مستوى الدارسني. ٣

 طريقةفال. مستويات الدارسني  اللغة ختتلف باختالفطريقة تدريسإن 

 املستخدمة طريقة اإلبتدائي مثال جيب أن ختتلف بالىاملستخدمة للمستو

  . الثناويىللمستو

  .خصائص الدارسني. ٤

  .ة القومية للدارسنياللغ. ٥

  ١٣.مصادر التعليم. ٦

  

 أنواع طرائق تدريس اللغة العربية : خامسا
 طرائق تدريس اللغة العربيةن احلديث عن من كل ما تقدم من البحث يتضح أ

  تعليمها واحملتوىاألهداف ىف:  للمنهجالعناصر الثالثة األخرىنفصل أبدا من يلن 

يقوم بني تلك العناصر عالقة وطيدة وحيرم الفصل وملا  . والتقومي التعليميالدراسي

طرائق تدريس اللغة   عنالعرض  هذا املبحثىفالباحث يركز   من أنبالرغمبينها ف

 العناصر الثالثة األخرى تلك - -بوجه عام-- يبني كذلكيود أن  إال أنه العربية

   .للمنهج

إن  ،روجرز رتشاردز وثيودورجاك   كما سبق ذكره، إىل ذلكوباإلضافة

 وأيد ذلك ١٤. املختلفةيةتعليمالنظريات اللغة والعلى تبين دائما طرائق تدريس اللغة 

                                                 
 املرجع ...طرق تدريس اللغة العربية ، الناقة ورشدي أمحد طعيمة حممود كامل١٣

 .٦٩- ٦٧.  ص،السابق
 .٣٧. ص ،املرجع السابق ، جاك رتشاردز وثيودور روجرز١٤



 

 

٢١

 حتقيق هدفها  حاولت ىف تدريس اللغةةقيطركل قائال بأن  صالح عبد ايد العريب

   ١٥.نظريات اللغوية والتعليميةالالتعليمي مستعينة ب

اختيار طريقة  سيا ىفنقطة االنطالق وأمرا رئي أهداف التدريس وملا كان

  ذهنهستقر ىفت أنكل مدرس  عليها فعلى التدريس املناسبة ويتوقف جناح التدريس

أن لكل عملية تدريس أيضا وجدير بالذكر  .اللغة العربيةس دري ترئيسية ىفاألهداف ال

أهدافا خاصة قد خيالف --شأن عملية التدريس ملواد دراسية أخرى― العربيةاللغة

طريقة و. طريقة التدريس األهداف يستلزم اختالفا ىف ىفختالف الاف. بعضها بعضا

  ١٦. ضوء األهداف جيب أن تتحدد دائما ىفالتدريس

بقة عرضها االس اتطرائق تدريس اللغ عن تطورات ومستعينا باملعاجلة التارخيية

أن يعرف األهداف التعليمية وأنواع طرائق  العربية لغةللكل مدرس اميكن 

 على وجودت الركايبرأيي أوال أن يعرض هنا  لباحثمع ذلك يود او ١٧.هاتدريس

طرائق تدريس اللغة  قبل عرض أنواع العربية اللغة تدريس أهدافأمحد مدكور عن 

  .العربية

 إن اهلدف الرئيسي-- اخلطيبإبراهيم حممدكما نقله ―جودت الركايبقال 

ن نفسه تعبريا كامال أن يستطيع الطالب أن يعرب ع" هو تدريس اللغة العربية ىف

فيما  التفكري  وأن يفهم ما يقرأ أو ما يسمع وأن يشارك ىفالقلم وأصحيحا باللسان 

 أمحد مدكور فإن علىرأي وأما عند  ١٨".حوله بقدر ما تسمح به سنه ومواهبه

املتعلم القدرة على االتصال اللغوي هو إكساب " اللغة العربيةلتعليم اهلدف األساسي 

                                                 
: بريوت (بني النظرية والتطبيق: تعلم اللغات احلية وتعليمها ، صالح عبد ايد العريب١٥
 .٤٠.  ص،)١٩٨١ ،مكتبة لبنان
أسسه مداخله طرق : لناطقني بلغات أخرى لاللغة العربيةتعليم  ،لناقة حممود كامل ا١٦

 .٥٦ . ص،)١٩٨٥ ،جامعة أم القرى: مكة املكرمة (تدريسه
 .حملة تارخيية لطرائق تدريس اللغات راجع البحث عن ١٧
 .١٧. ، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(العربية  اللغةطرائق تعليم حممد إبراهيم اخلطيب،  ١٨



 

 

٢٢

فأكد أن كل حماولة ." سواء كان هذا االتصال شفويا أو كتابيا ،يمالواضح السل

  ١٩.لتعليمها جيب أن تؤدي إىل تنفيذ هذا اهلدف

ها تعددت كذلك مكما تعددت طرائق تعليم اللغات احلية تبعا ألهداف تعلي

 أنه اللغة العربيةكل مدرس   ذهنومما جيب أن يستقر ىف. اللغة العربيةطرائق تعليم 

 كل تتناسب مع كل الظروف وىفمن طرق تدريس اللغات  طريقة مثلى ليس مثة

 كما أن لكل الدارسني ليس مثة طريقة شافية ختتصر الزمن وختتصر اتمعات

   ٢٠.الطرق

شأن كل ―اللغة العربيةيهتم به كل مدرس كذلك أن  ينبغي ىالذمن مث إن و

ختلف لتحليلية مل ليس جمرد الدراسة ااملهميء أن الش―خرى األاتاللغمدرس 

هو  لكن الشيء األكثر أمهية  وتعليمهاتعلم اللغة ىفنظريات الدارس واملجتاهات واال

 . بشكل فعالاللغة العربيةإمكانيات التطبيق مبا جيعل كل مدرس قادرا على تعليم 

 تقود املدرس  تلك الىتىهاللغة أن أحسن طرائق تعليم إىل ويرجع السبب لذلك 

  ٢١. التعليميةعال وقوي حنو حتقيق األهداف بشكل فنيوالدارس

 جمال التفكري السائد ىف" إنه اليبالغ األمر عندما قال حسن شحاتة إن ،لذلك

من خمتلف  أى اختيار ما يبدو أنه األفضل ،تدريس اللغات هو االجتاه حنو االنتقاء

  ٢٢.فال ينبغى االعتماد على طريقة واحدة.  واألساليبالطرق

أن يعرف  اللغة العربية جيب على كل مدرس ،ما تقدمكل  على اواعتماد 

  :ىإمجاهلا كما يأتللباحث ميكن   الىت العربيةاللغةأنواع طرائق تدريس 

  .طريقة القواعد والترمجة .١

 .الطريقة املباشرة .٢

                                                 
 .١٣.  ص،)١٩٨٤ ،مكتبة الفالح: الكويت (،تدريس فنون اللغة العربية ،علي أمحد مدكور ١٩
 .٦٧ . ص،السابق املرجع...اللغةطرائق تدريس  ، حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة٢٠
 .٦٦ ،٥٨ . ص،املرجع السابق...لناطقني بلغات أخرى لاللغة العربيةتعليم  ، حممود كامل الناقة٢١
الدار املصرية : القاهرة(٢ .تعليم اللغة العربية بني التظرية والتطبيق ط ،ن شحاتةحس ٢٢

  .١٩.  ص،)١٩٩٣ ،اللبنانية



 

 

٢٣

 .طريقة القراءة .٣

 .الطريقة الشمعية الشفهية .٤

  ٢٣.االنتقائية  أوالطريقة التوليفية .٥

  

  رمجة طريقة القواعد والت. ١

وإن هلا .  ليست باجلديدةطريقة القواعد والترمجةإنه مما ال خيتلف اثنان أن 

 طريقةال فقد مسيت هذه. تسميات شىت واستعملها املدرسون منذ عدة سنوات

كاالتينية ىف تعليم اللغات الكالسيكية  الكالسيكية نسبة الستعماهلا طريقةبال

  ٢٤.واإلغريقية

يب التالميذ على قراءة النصوص وترمجتها وتعترب تعتمد هذه الطريقة على تدر

 اتبعت التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مهما رئيسيا واتسمت الكتب الىت

إجادة وتستهدف هذه الطريقة إىل . هذه الطريقة بالتركيز على تفاصل قواعد اللغة

 ا الترمجة شرطحفظ املفردات من خالل ويعترب . اإلملام بقواعدها نظرياىهواللغة 

 االهتمام بقراءة النصوص وترمجتهاوإىل جانب ذلك فإا تركز .  ملمارسة اللغةاأساسي

 ة املراحل املبكر بالنصوص األدبية والنظر إليها على أا مهمة ىفعناية الكبريةالوعندها 

  .من التعلم

 إلمياناومتسك ب التعليم بالكتب املقررة  ىفةتقيدهذه الطريقة م وباإلضافة فإن

العالقة بني املعلم  وكانت .سطة اللغة األما بأن تعلم اللغة األجنبية ال بد بوالقوي

عالقة تقليدية، حيث يسيطر املعلم على الفصل وال العملية التعليمية والطالب خالل 

  .يكون للطالب إال أن يفعلوا ما يطلب منهم

  

                                                 
 .٩٢-٧٠.  ص،السابق املرجع...اللغةطرائق تدريس  ،حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ٢٣
٢٤
 السعيد  ترمجة عائشة موسى،أساليب ومبادئ ىف تدريس اللغة ،فرميان-ديان الرسن 

 .٢١.  ص،)١٩٩٧ ،جامعة امللك سعود: الرياض(



 

 

٢٤

  الطريقة املباشرة. ٢

ط اللغوي أن الطالب ميكنهم تعلم االنش ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ ىف

 فهم اللغة عن طريق االستماع لقدر كبري من التحدث ا وعن طريق التكلم ا ىف

 يتعلم ا  الىتىولوحظ أيضا أن هذه الطريقة ه. لطالبلبة سمواقف حيوية ومنا

ىل بيئة الطالب لغتهم الوطنية وأيضا اللغة الثانية بدون صعوبات كثرية عندما ينتقلون إ

  .هذه اللغة الثانية

وتعتمد هذه الطريقة على ربط اللغة املتعلمة ومجلها وتراكيبها باألشياء 

وتستهدف هذه . واألحداث من دون أن يستخدم املعلم أو الطالب لغتهم الوطنية 

وباإلضافة . للغة الثانية بصورة طبيعية عفوية متكني الطالب من االتصال باالطريقة إىل 

 احلرص على أن يقود تعلم اللغة اهلدف إىل التفكري ا تستهدف كذلك إىلإىل ذلك 

  . أسرع وقت ممكن دون اللجوء إىل الترمجةىف

   

 طريقة القراءة. ٣

 التعليم النظامي للدول ظهرت هذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات مكانه ىف

قيق هدف وخصص له وقت أطول قد ال يقل عن عامني وذلك حىت ميكن واقعيا حت

ءة حيث بدأت حركة مراجعة امهم من أهداف تعلم اللغة وهو تنمية القدرة على القر

 جيب أن ءة باعتبارها من أهم املهارات الىتاأهداف تعليم اللغات وصار ينظر إىل القر

  .يكتسبها الطالب

بدأت هذه الطريقة باالهتمام بالترمجة ودقة التعبري والتقليل من املمارسة 

  .الشفوينيوالتدريب 

  



 

 

٢٥

 الطريقة الشمعية الشفهية. ٤
 ما يتحدث به ناطقوها، فينبغي ىاللغة ههذه الطريقة على أساس أن  جتري

تعلم اللغة هو اكتساب  ف.لألجنيب أن يتقن اللغة األجنبية مثلما يتقنها الناطقون ا

بة لعادات سلوكية، يتم من خالل التقليد واحملاكاة، ويعتمد عل املثري واالستجا

االهتمام بتعليم أمناط الثقافة للغة اهلدف ملا بينها  لذلك تركز هذه الطريقة .والتعزيز

 تقدمي املفردات والصيغ والتراكيب الشائعة ىف وبوبني اللغة من عالقة وطيدة

 تبىن على ىفهاملواد التعليمية املقدمة من خالل الكتاب املقرر  وأما .االستعمال املعاصر

 .  ليل التقابليأساس نتائج التح

االهتمام بتكوين الذوق اللغوي وهو القدرة على التفكري وتركز هذه الطريقة 

  . التحدث ا بشكل عفويوباللغة اهلدف 

تقدم املهارات اللغوية بالتسلسل الطبيعي، ويعد االتصال الشفهي هو اهلدف 

اليب غري مباشرة من  بأسفتعليمهااالهتمام بالقواعد وأما . عملية التعليميةاألمسى من ال

تقدم الكلمات من خالل السياق، وليس من خالل و .خالل نصوص وحوارات

  .  وضعت بعد النصالقوائم الىت
 
 الطريقة التوليفية أو االنتقائية. ٥

 حتاول ملا وجه للطروق السابقة من انتقادات ظهرت بعض االجتاهات الىتنتيجة 

طرق السابقة وشهرت تسمية هذه إىل صياغات طرق أخرى تعتمد على مميزات ال

  .الطرق بالطرق التوليفية

  

   

  



 

 

٢٦

 :املبحث الثالث

  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا
  

  طرائق تدريس مهارات اللغة العربية األربع: أوال

  طريقة تدريس مهارة االستماع. أ  

 مراحل حياته ىف حياة اإلنسان ألنه وسيلة اتصل ا إن لالستماع أمهية كبرية ىف  

وملا أصبح تعلم وتعليم لغة ما ينطلق اآلن من كوا وسيلة االتصال . األوىل باآلخرين

 فعملية ،فال يكفي لدارسها أن يتكلم ا بل البد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها أبنائها

لذلك .  ذات الوقت تتضمن متكلما ومستمعا ىفىليست متكلما فقط بل هاالتصال 

كل مدرس أن يعلم االستماع ويتدرب الدارسون عليها منذ بدء تعلمهم ينبغي على 

 ، سيطرة وظيفيةاللغة العربية السيطرة على ىف وألمهية مهارة االستماع .اللغة العربية

سيعرض الباحث بعض أهداف تعليم االستماع وأنواع األنشطة التعليمية ينبغي 

  .للمدرس أن يراعيها

  

  أهداف تعليم االستماع-  
  :ى إىل حتقيق ما يلتعليم االستماعيهدف   

  .العربية واتصاأل على التعرف .١

 .بينهما والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات على التعرف .٢

 .النطق ىف املتجاورة األصواتت بني والتمييز .٣

 .صوتيا ومتييزها والتنوين التشديد أو فالتضعي من كل على التعرف .٤

 .املكتوبة والرموز الصوتية الرموز بني العالقات إدراك .٥

 . دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىنالعربية إىل االستماع .٦

  



 

 

٢٧

    لالستماع وأنشطة ليباأس-  

 الدارسني ملستوى وياللغ اهمستو حيث من مناسبا شائقا حدثا املدرس خيتار .١

 وبعد. إليه ينصتون وهم عليهم يقصه أو يقرأه مث وميوهلم الهتمامام ومثريا

 العناصر تتناول الىت األسئلة بعض عليهم يطرح إليه االستماع من ءاالنتها

  .املهمة األفكار أو املوقف ىف األساس

 بعد واحدا منهم ويطلب سهلة مناسبة قصة عليهم يقص أن املعلم يستطيع .٢

 .املستخدمة اللغة سالمة ىف التدقيق دون القصة يسرد أن اآلخر

 ويدربه الفصل خارج قصرية ةقص مساع على متقدما دارسا املعلم يدرب .٣

 .الفصل ىف زمالئه على يلقيها أن منه يطلب مث قصها على أيضا

 مث الفصل ىف واحدة مرة التوجيهات من جمموعة يعطي أن للمعلم ميكن .٤

    ٢٥.شفويا إعادا الدارسني بعض من يطلب

  

  طريقة تدريس مهارة الكالم. ب  

  .للغة العربيةا منهج تعليم يعترب الكالم جزءا رئيسيا ىف  

  أهداف تعليم الكالم-  
  .اللغة العربيةأن ينطق الدارس أصوات  .١

 . واملتشاةةتجاوراملأن ينطق الدارس األصوات  .٢

 .الطويلة واحلركات القصرية احلركات بني النطق ىف الفرق يدرك أن .٣

 .املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره يعرب أن .٤

 خاصة العربية ىف الكلمة لتركيب صحيحال النظام مستخدما أفكاره يعرب أن .٥

  .الكالم لغة ىف

                                                 
. ، صالسابق املرجع...اللغةطرائق تدريس حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  ٢٥

١٢١- ٩٥. 
 



 

 

٢٨

 مالكلا  تدريس مهارةوأنشطة أساليب-  

 هناك. الكالم تدريس ىف والبصري السمعي املدخل استخدام للمدرس ميكن  

 بعض ومن. التعليم أثناء بعضها استخدام ملدرس يستطيع املدخل هلذا كثرية أسالب

  :ىيل كما ليمالتع ىف استخدامها وكيفية األسالب

  .املباشر األسلوب .١

 .التمثيلية واحلركات األعمال سلسلة .٢

  ٢٦.واألجوبة األسئلة .٣

  

  طريقة تدريس مهارة القراءة. ج  

  أهداف تعليم القراءة-  

  : هىإن أهم األهداف لتعليم القراءة

اللغة  ىف عنها تعرب الىت باألصوات املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن .١

  .العربية

 .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة من الدارس يتمكن أن  .٢

 املطبوعة الصفحة من مباشرة العام املعىن استماع من الدارس يتمكن أن .٣

 .التركيب بتغري املعىن تغري وإدراك

 احلديث مفردات بني والفرق السياق معاين من املفردات معاين يتعرف أن .٤

 .الكتابة ومفردات

 .بينها تربط الىت املعىن عالقات دراكإو قراتفال ىف اجلمل معاين يفهم أن .٥

 .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن .٦

 للفكرة املكونة العالقات يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن .٧

 .الرئيسية

 .منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن .٨
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٢٩

  .اللغتني إىل مترمجة املفردات قوائم وأ باملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن .٩

  

   القراءة وأنشطة أساليب-  

  .الصامتة ةءلقراوا اجلهرية ةءلقراا مها قسمني إىل ةءلقراا مهارة تعليم ينقسم  

  اجلهرية القراءة .أ  

  :ىيل كما اجلهرية ةءلقراا لتعليم الصحيحة البداية  

 به ذىتحي أن ميكن هريةاجل للقراءة صحيحا منوذجا البداية ىف املعلم يقدم أن .١

 يقلدونه مث ،النص إىل متطلعني قراءته الطالب ويتابع حمادثة أو نصا يقرأ كأن

  .والنطق الصوت ىف

 النطق على القراءة تركز حبيث ومفهوما وسهال قصريا املقدم النص يكون أن .٢

 االنصراف إىل النص طول يؤدي وال املعىن إىل النطق من القارئ ينصرف فال

 .النطق ىف ةالدق عن

 على مسجلة نصوص مساع على التالميذ فيه يدرب كاف وقت ختصيص .٣

 .مصادرها ىف النصوص هذه متابعني شرائط

 .الفردية والقراءة اجلماعية القراءة على التالميذ تدريب .٤

  .النطق أو الصوت ىف أخطاء أية اللتقاط يقظا املعلم يكون أن .٥

  

  الصامتة القراءة. ب

. مفاجئ بشكل يتم ال الصامتة ةءلقراا إىل اجلهرية ةءلقراا ةمرحل من االنتقال إن  

 مواد من الصعوبة ىف متدرجة سلسلة خالل من واالنتقال التقدم يتم أن جيب ،لذلك

  :يايت كما القراءة

  األول املستوى. ١

  .املقررة املدرسية الكتب ىف ونصوص مواد ةءقرا  

  الثاىن املستوى. ٢  



 

 

٣٠

 كتابا يقرءوا أن هذا معىن سيل ولكن. قبل من هايدرسو مل مواد للطالب تقدم  

 من كنوع درسوه مبا شبيهة مواد لقراءة أماهم الفرصة إتاحة معناه امنوإ معقدا لغويا

    ٢٧.شبيهة جديدة مواقف ىف السابقة اتاخلرب من واستفادة التدرجيي التقدم

  

  طريقة تدريس مهارة الكتابة. د    

  أهداف تعليم مهارة الكتابة-  

 كتابة رسالة أو موضوع ن سيطرة على استخدام نطام بناء اجلملة العربية ىفإ  

  .تعليم الكتابةيستطيع العريب أن يفهمه هو اهلدف الرئيسي من 

   

  الكتابة وأنشطة أساليب-  

خلط والكتابة اهلجائية والتعبري ا هىم واالكتابة إىل ثالثة أقس مهارة متعلي ينقسم  

  أن يعرض هنا العملية التعليمية ينبغي للمدرس أن يقوم ايود الباحثلكن  و.الكتايب

الكتابة ينقسم كذلك إىل قسمني مها  مهارة متعليوهذا النوع من  .التعبري الكتايب ىف

  .ة احلرةالكتابة املوجهة والكتاب

  

 )املرحلة األوىل (الكتابة املوجهة .١

ويشتد فيها االهتمام على الصيغ النحوية يركز فيها الكتابة  إن هذه املرحلة من  

املكتوبة من حيث الىت حتكم سالمة اجلملة لقواعد اللغة العربية باالستخدام الصحيح 

 شكال متدرجا هذه املرحلةوجيب أن تأخذ عملية التدريس ىف . التركيب واملعىن

  .تتدرج فيه تدريبات الكتابة حبيث تبدأ سهلة بسيطة

حيكمها أيضا تدرج طبيعي دريبات وإلحكام ذلك التدرج فينبغى أن تتنوع الت  

فقد يبدأ التعليم باستخدام تدريب التكملة أو بتقدمي مجل بسيطة  .بادئني من البسيط
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٣١

وقد يبدأ التعليم . وقصرية تتطلب من التالميذ إطالة اجلملة بإضافة معلومات جديدة

ة كلمة بتقدمي كلمات ال حتتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتاج إىل إضاف

  .أو كلمتني حت تكتمل اجلملة

  

 )املرحلة الثانية (الكتابة احلرة. ٢

 لطلبة ىف هذه املرحلةلفيترك . مرحلة أخرية من تعليم الكتابة إن هذه املرحلة  

ومع ذلك ال تعىن هذه احلرية . حرية اختيار أفكارهم ومفردام وتركيبهم عند الكتابة

توجيه ومساعدة أو أم قد وصلوا إىل حيتاجون فيها إىل  أم قد وصلوا إىل مرحلة ال

وهم مل يقدروا على أن يكونوا مبتكرين ىف . مرحلة االبتكار ىف استخدام اللغة

   ٢٨.الكتابة

  

  تدريس اللغة العربية بإندونيسيا: ثانيا

ويعود السبب . كما قد سبق ذكره إن للغة العربية صلة متينة بالدين اإلسالمي  

اللغة الوحيدة  تلك العالقة الوطيدة إىل أمور عديدة منها أن اللغة العربية هىاجلوهري ل

وإىل جانب ذلك مثة أمر آخر . الىت كتب ا كتابه الكرمي ودونت ا األحاديث النبوية

  .يؤدى دورا اليقل ىف األمهية وهو أن املسلمني ال يقيمون صلوام اخلمس إال ا

 وتطور تعليمها لن ينعزل أبدا من احلديث بإندونيسياعن اللغة العربية فاحلديث   

لذلك، كما اختلف املؤرخون ىف .  هذه أرخبيل البالدوأول جميئه ىف عن اإلسالم

اللغة  كذلك آرائهم ىف أول انتشار ت فاختلفبإندونيسياتثبيت أول انتشار اإلسالم 

  .إندونيسيا ىف سواحل العربية

 القرن  ىفإندونيسياخل أول ما دخل إىل ذهب بعض املؤرخني أن اإلسالم د   

وذلك ألن السلطان امللك الصاحل ململكة سامودرا فاساي . الثالث عشر امليالدي

وقال . بالقرب من برالك بآتشيه كان مسلما تقيا وكان بعض رعيته مسلمني أيضا
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٣٢

وذلك  .امليالدي  ىف القرن احلادى عشرإندونيسيابعضهم آخر إن اإلسالم دخل إىل 

 هجرية مبدينة ٤٧٥رأي يعتمد على مقربة فاطمة بنت ميمون بن هبة اهللا املتوفاة سنة ال

فقال إن  وأما الفريق الثالث. جرسيك بالقرب من مدينة سورابايا جاوه الشرقية

فبدأت . اهلجري امليالدي أو القرن األول اإلسالم وصل ىف هذا البالد ىف القرن السابع

   ٢٩.ر هذا الدين القيم بانتشااللغة العربيةتنتشر 

 وميكن إندونيسيا ىف اللغة العربيةهناك عوامل رئيسية خمتلفة يعود إليها انتشار   

  :إمجاهلا كما يلى

ومما الخيتلف اثنان أن العلوم اإلسالمية . تسجيع اإلسالم على طلب العلم .١

  .مكتوبة باللغة العربية

 .م منذ أول جمئ اإلسالإندونيسياوصول التجار العرب إىل  .٢

 .تأسيس احللقات الدينية ىف املساجد واملدارس اإلسالمية .٣

 .كثرة الكتب العربية مبختلف أنواعها .٤

مد حكومات الدول العربية يد املساعدة ألبناء املسلمني اإلندونيسيني ملواصلة  .٥

 .دراستهم ىف تلك الدول العربية

وباإلضافة إىل تلك العوامل اخلمس هناك أمور أخرى ذات دور ضروري 

 العامل االجتماعي والعامل اللغويوهى  إندونيسيا ىف أحناء أرخبيل العربية اللغةالنشار 

  ىف نشرمهما  أن للمعاهد اإلسالمية دورا أمحد عبد الشكوروأيد   ٣٠.العامل التربويو

    ٣١.إندونيسيا ىف العربية اللغة

  
 

                                                 
 السنة اجلامعة،" ( إندونيسياربية ومشكالته ىف اللغة العانتشار"أمحد عبد الشكور،  ٢٩

 .٤٧٢-٤٧١. ، ص)٢٠٠٢، األربعون، العدد الثاىن
 اللغة العربية ىف جمال تعليم اجتاهات جديدة ىف"نصر الدين إدريس جوهر،  ٣٠

 .٤٢٢.  ص،)٢٠٠٧ ديسمرب ،العدد الثاىن Journal of Indonesian Islam( "إندونيسيا
٣١
 .٤٧٧-٤٧٣. صرجع السابق، املأمحد عبد الشكور،  



 

 

٣٣

 :الرابعاملبحث 

  تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث

 
  موجز تارخيي عن نشأة معهد كونتور احلديث: والأ

ثالثة إخوة الذين كثريا ما يطلق عليهم األشقاء الثالثة وهم أسس هذا املعهد   

احلاج إمام زركشي  هى احلاج زين الدين فناين وكياهى احلاج أمحد سهل وكياهىكيا

 عام من برأكتو مناملوافق بالتاسع  هـ١٣٤٥ عام من األول ربيع من عشر الثاىن ىف

   ٣٢. امليالدي١٩٢٦

 عن تطور معهد جتال هال ميكن فصلإن الكالم عن تاريخ نشأة هذا املعهد   

فبناء على الشعور باملسئولية .  القرن الثامن عشرالذي له نفوذ ىف(Tegal Sari) ساري 

 نشر فن الثقافة ىفاملؤسسني السابقني عمل  استمرارية هذا املعهد واصالح طريقة ىف

  .من جديد وإدارته املعهد أن سعى ببناء هرثأهل إفتحرك بعض  ،ين اإلسالميوالد

د مح احلاج أهىكياهو اشتراك فالدوافع احلافزة إىل جتديد املعهد القدمي أحد وأما   

 ١٩٢٦ سورابايا سنة  املنعقد ىفير اإلسالم املؤمتي ىفش احلاج إمام زركهىكياسهل و

ومما .  عرفت اآلن مبؤمتر العامل اإلسالمي الدويلعقدته حركة اتمع اإلسالمي الىت

.  مكة املكرمةر ىف سيذهب إىل ذلك املؤمتى هذا املؤمتر انتخاب مرشخ الذحبث ىف

وكان األمل أن يكون املرشخ ممن جييد اللغيت العربية واإلجنلزية ألما اللغتان 

  . ذلك املؤمتراملستعمالتان ىف

د من حيمل شروط احلضور حىت ال بد من أخذ فمن بني املؤمترين ظهر عدم وجو  

املتمكن    Hos Cokroaminoto  عمر سعيد جتكروأمينوتواقرار إرسال نفرين ومها احلاج

  .لعربيةللغة ا املتمكن با K.H. Mas Mansur احلاج ماس منصوراإلجنلزية والتحدث ب

                                                 
٣٢ Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi Pondok Modern 

Gontor Ponorogo, KH Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor 
Press: 1996), hlm. 41.  



 

 

٣٤

ي ش زرك احلاج إمامهى كياحذأف ير اإلسالماملؤمتانطالقا مما حدث ىف ذلك و  

على أساس نظرية التربية احلديثة وبىن معهد كونتور احلديث  الرئيسي ه سبب عنيفكر

اللغة اللغة العربية واملعلومات الدينية األخرى باإلضافة إىل  تعليماملتجهة إىل ضرورة 

  ٣٣. والعلوم العامةزيةياإلجنل

 كلية ذلك بعد أسس مث. طفالاأل تربية مبرحلة احلديث كونتور معهد بدأ  

 نشاءإ وتالها سنوات ست بنظام اهلجري عام من١٣٥٥ شوال ىف االسالمية املعلمني

 يهعل املعهد هذ مؤسسو طلقأو. اهلجري ١٣٨٣ عام رجب أول ىف السالم دار جامعة

 عريقة تربوية جمامع من والتعليمي التربوي نظامه املعهد ويستمد ".السالم دار" اسمب

   ٣٤.إفريقا ىف وشنقيط باهلند نكتان يتوشن كرةوعلي مبصر الشريف األزهر مثل

  

  حالة عامة عن التربية والتعليم مبعهد كونتور احلديث: ثانيا

  األهداف التربوية ملعهد كونتور احلديثواألسس . أ

 على والتعليمي التربوي نظامه يبىن كونتور احلديث معهد أن كما قد سبق ذكره  

 التربوي النظام بتوليف كذلك أسس فإنه ،ذلك جانب وإىل. عريقة تربوية جمامع

 ىف اجلارية احلياة ونظام التعليمي نظامها جانب ىف متيز الىت العصرية املدارس ىف اجلاري

  .التقليدية اإلسالمية املعاهد

 املنهج ناحية ىف مزايا العصرية مدارسي إن للش احلاج إمام زركهىكيا رأى  

 للمعاهد وأما. اجلارية احلياة نظامها ناحية ىف كثرية أسالبا هلا إن ،ذلك ومع. الدراسي

 املنهج ناحية ىف ونقصانا اجلارية احلياة نظامها ىف وفرية مزايا هلا فإن التقليدية اإلسالمية

 جبمع تلك املبادى كونتور احلديث معهد أسس ،لذلك .نفسه وقت ىف الدراسي

    ٣٥.التقليدية ةاإلسالمي واملعاهد العصرية دارساحلسنة واإلجيابية لدى امل

                                                 
٣٣
 .٤٤٢.  ص،املرجع نفسه 
٣٤
 .٤٨٠- ٤٧٥. ص ،هاملرجع نفس 
٣٥
 .٣٤. ص ،املرجع نفسه 



 

 

٣٥

 سالميةإ شخصية تكوين هو بنائهأ تربية ىف لمعهدل الرئسي دفاهل كان وملا  

 وضعف لألمة اجلليلة مخدما تقدمي ا هلم يتسىن حىت التوجيه ىف صالتهاأ هلا علمية

 فاختار ".التعليم من أهم التربية بأن "اشعار لمعهدل أن األول تأسيسه منذ عينيه نصب

 ىلإ تدرجييا يصلوا حىت وخلقا وعقال جسما بنائهأ تنمية ىف اخلاصة ملؤثراتا أجلها من

 الفردية حيام ىف صاحلني ليكونوا الكمال من ليهإ الوصول يستطيعون ما أقصى

  ٣٦.وأصلح وأتقن أكمل وجه على منهم يصدر عمل كل ويظل واالجتماعية

 والتعليم تربيةال غراضأي ش احلاج إمام زركهىكيا حدد فقد ذلك ضوء وعلى

 ،ةقتصدامل واحلياة جتماعية،اإل التربية: ىه أمور أربعة ىف كونتور احلديث معهد ىف

 ألجل وليس العلم طلب هو الرئيس واهلدف ،معني حزب أي ىلإ االنتماء وعدم

 الكرمية، خالقاأل على يتلخص خاصا اشعار كذلك لمعهدل أن كماو .الوظيفة

 مجيع ليتوالها احلياة فلسفة وله٣٧.املنفتحة واألفكار سعة،الوا والثقافة السليم، واجلسم

 واألخوة النفس على واالعتماد والوسطية اإلخالص روح على يتلخص املعهد أسرة

  ٣٨.التفكري وحرية االسالمية

دوافعه  وكونتور احلديث معهد بناء خلفية من تقدم ما كل من فانطالقا

 املعهد األمسى من التربية السائدة ىف هذاالغرض فاتضح أن األسس الىت يبىن عليها و

كوين شخصية الطلبة ت بل ل،واملعارف فقطإلقاء املواد الدراسية غري منحصر على 

   ٣٩.ااوإعدادهم ملواجهة احلياة جبميع إجياباا وسلبي

  

                                                 
٣٦
 ،االجتاهات احلديثة ىف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ىف إندونيسيا ،دحية مسقان 

 .٤٠٨.  ص،)٢٠٠٠ ،اجلامعة امللية اإلسالمية: دهلى اجلديدة( ،رسالة الدكتوراة غري منشورة
٣٧
  . ٤٠٩.  ص،املرجع نفسه 
٣٨ Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi، املرجع السابق، 

 .٦٤-٥٨. ص
٣٩
 .٤١٨. ، صاملرجع السابقدحية مسقان،  



 

 

٣٦

 أوجه الشبه واخلالف بني معهد كونتور احلديث واملعاهد التقليدية.ب
 اكفاح ىف سعيهسالمية شديد اللمعاهد اإلن لا أاتضح لن التاريخ هما سجلك

ه إىل أن يكون ئعادة بناوبإأسسه اهلنود والبودية الذى األول بأخذ نظام التربية القدمية 

 مواجهة نظام التربية ىف جارياالكفاح  ذلك زالال يو.  فريدةمؤسسة تربوية إسالمية

 أن ، وال شك٤٠.اإلندونيسيابعد استقالل وحتت رجال االستعمار اهلولندى والياباىن 

انتشار اللغة العربية ىف أرخبيل إندونيسيا لن ينفصل أبدا من الدور الرئيسي الذى لعبه 

  ٤١.املعهد منذ قرون طويلة

--اجتاهتها التربوية ومنهجها التعليمية ىف ااختالفاإلسالمية  رغم أن للمعاهدف

 األساسية امكانته عام على وجههد اللمع إنف --ىف الفصل األولكما سبق ذكره 

الثالث كمؤسسة تربوية لتعليم العلوم اإلسالمية وحملافظة الثقافة اإلسالمية ومركز 

املعاهد اإلسالمية الىت أطلق عليها وأما وجه اخلالف بني  ٤٢. العلماء املسلمنينتاجإل

نهجها م ىف انحصراليعدو أن يكون م فإنه "املعاهد احلديثة" و"املعاهد التقليدية"امسا 

  .ب املستخدمة ىف إجراء العملية التعليميةياألسال  أوقالتعليمية والطرائ

نهج معهد كونتور احلديث امل فقد ترك ، رائدا ىف جتديد املعهدوبوصفه

 يدراسال هأخد بتجديد وتعصري منهج و به املعاهد التقليديةت متسكذى اليالدراس

 ب واجلغرافيا وعلم االجتماع وغريها منكالرياضية واحلسالوم العامة بإدخال املواد الع

   ٤٣.املواد املستخدمة ىف املدارس احلكومية

 فتوافرت وتواسعت املواد الدينية ،العامةية الدراسباإلضافة إىل إدخال املواد و

بداية كتاب   على سبيل املثال ال احلصرمعهد كونتور احلديثختار فا. املدروسة فيه
                                                 

٤٠
 Siti Nur Farida Laila, The Continuation of Traditional Religious Learning in 

Pesantrens in Java: The Use of the ‘Ta'lim al-Muta'allim’, unpublished thesis, (Leiden: Leiden 
University,  1997), p. 41.  

٤١
 . ٤٧٧-٤٧٣. ص ،املرجع السابق ،أمحد عبد الشكور 

٤٢
 Martin van Bruinessen, “Pesantren and Kitab Kuning: Maintenance and Continuation 

of Tradition of Religious”  (Mizan, No. I, Vol. V, 1992), pp. 27-48. 
٤٣
 Husnan Bey Fananie, Modernism in Islamic Education in Indonesia and India: A 

Case Study of the Pondok Modern Gontor and Aligarh, unpublished thesis, (Leiden: Leiden 
University, 1997),  p. 10. 



 

 

٣٧

ملادة الفقه -- آراء املذاهب الفقهية األربعة املختلفة ى مجعالذ-- واية املقتصد اتهد

ولعل اهلدف التعليمي لذلك هو  . كذلك مادة مقارنة األديان كما أدخلاإلسالمى

  ٤٤.وامليول الشديدة إىل قبول اآلخرىف أذهان الطلبة غرش األفكار احلرة 

 ىف ليديةاهد التقواملعمعهد كونتور احلديث اآلخر بني وجه اخلالف  واتضح

احلديث تطورا مائال إىل الرئاسة العقالنية كونتور إن ملعهد . صيغة الرئاسة اختيار

فأشار ذلك ماستوهوا ىف دراسته . ختالف أسلوب الرئاسة اجلارية ىف املعاهد التقليدية

 ىف معهد قائال أن الرئاسة السائدةعن صيغة الرئاسة ىف املعاهد اإلسالمية بإندونيسيا 

  ٤٥.سري إىل صيغة الرئاسة العقالنيةت تديث شرعاحلكونتور 

 احلديث املعهد لدي وتوسيعها األوقاف لرعاية الوقفية املؤسسة كينونة وليست

 هذه أن إعالنا كذلك فإمنا للمسلمني املعهد بأن للمجتمع البارز التصريح جمرد

 النفس لىع معتمدا املعهد يكون حىت وتنميته املعهد أوقاف برعاية مسؤولة املؤسسة

 اءسؤر بانتخاب أيضا مسؤولني املؤسسة هذه أعضاء وكان ٤٦.ذايت باكتفاء ومتمتعا

  .فيه الرئاسة تتابع ىف املعهد

باملعاهد التقليدية إذا قورن "قائال  ماستوهواأيد اليبالغ األمر عندما  إنه ،من مث

لومات العامة إىل املعمبالحظة  فمعهد كونتور أكثر ترتيبا وتنظيما ،على وجه العموم

األكثر نظاما والئقا والواضع الواقعي الكثرية إىل حد ما سائرة مع احمليط الدراسي 

                                                 
٤٤
 M. Amin Abdullah, "K.H. Imam Zarkasyi: Figur Seorang Kyai-Pendidik yang 

Multidimensional," ىف Panitya Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan K.H. Imam Zarkasyi, 

.٨٢٧-٨٢٥.  ص،املرجع السابق  

٤٥
 Mastuhu, " Gaya dan Suksesi Kepemimpinan Pesantren” (Jurnal Ulumul Qur'an, Vol 

2, No. 7, 1992), h. 79-88. 
٤٦
ال ميكن التوقّف على اإلدارة "،  (M. Dawam Raharjo)اهارجواحممد دوام ر 

 .٦٧.  ص،٢٠٠١ ديسمرب ٣٠ ،٣٧. ن  ،FORUM KEADILANاحلوار ىف الة " ،التقليدية



 

 

٣٨

مثل الىت تظهر ىف املعاهد احلديث احلرية الزائدة كونتور معهد فال تظهر ىف  ٤٧."وآمنا

   .دراسي بل ىف حجرة الطلبةالفصل الالتقليدية إذ أن كشف احلضور موجود ىف كل 

  

  يس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديثتدر: ثالثا

  موقع اللغة العربية ىف ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور احلديث . أ 

ة يامكانة خاصة ضمن احلهلا  اللغة العربية نكما سبق أن أشار الباحث أ  

نشاء إل أن أحد الدوافع ذإ األساسي هويرجع سبب. عهد كونتور احلديثالتعليمية مب

 ىف  الشديدة ومحاستهماللغة العربية ىف نشر  القويةهو رغبة مؤسسي املعهدذلك املعهد 

حمروس أسعد   عندما قالواليبالغ األمر . مضمون موادهاجتديد طرائق تعليمها وحتسني

―اإلجنليزيةاللغة باإلضافة إىل ―اللغة العربيةعلى  معهد كونتور احلديثتركيز  أن

  ٤٨.ثعهد احلديذلك املمن أخص خصوصيات هو 

ىف ضمن املنهج الدراسي مبعهد كونتور اخلاص اللغة العربية يزداد موقع سو  

   ٤٩:وعدد حصصها اآلتيةبالنظر إىل قائمة جدول املواد الدراسية  وضوحا احلديث

                                                 
٤٧
 السنة ،ستوديا إسالميكا(" معهد كونتور بني التجديد والتقليد "،حمروس أسعد 

 .١٧٦. ص  ،)١٩٩٦ ، العدد الرابع،الثالثة
٤٨
 .١٧٨.  ص،املرجع السابق ،سعدحمروس أ 
٤٩
، املرجع السابقاعتمد الباحث ىف كتابة هذه القائمة على ما دونه دحية مسقان،  

 .٤٦٤-٤٦١. ص
 



 

 

٣٩

  

  املواد الدراسية السنة الدراسية

 
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ١٠ ١٢ ١٣ ١٢ ١٤ ١٢ اللغة العربية. أ

 - - ١ ١ ١ ١ اإلمالء ١

 - - - - ١ ٧ اللغة العربية والتمرينات ٢

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - اإلنشاء ٣

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - املطالعة ٤

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ احملفوظات ٥

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ - النحو ٦

 - - - - ١ - الصرف ٧

 ١ ١ ١ - - - البالغة ٨

 ١ ١ - - - - تاريخ أدب اللغة ٩

 ١ ١ ١ ١ ١ - الترمجة ١٠

 - - ١ ١ ١ ١ اخلط العريب ١١

 - ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ اخلطابة ١٢

  
 

 ٩ ٨ ٨ ٩ ٨ ٩ املواد الدينية. ب 

 - - - - ١ ١ القرآن ١

 - - - - ١ ١ التجويد ٢

 ١ ١ ١ ١ - ١ التفسري ٣

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ احلديث ٤



 

 

٤٠

 ١ ١ - - - - علم مصطلح احلديث ٥

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ الفقه ٦

 ٢ ٢ ٢ ٢ - - علم أصول الفقه ٧

 - - - ١ - - الفرائض ٨

 - - ١ ١ ١ ١ العقائد والدين اإلسالمي ٩

 ١ ١ - - - - الديانة العامة ١٠

 - - ١ ١ ١ ٢ التاريخ اإلسالمي ١١

 ١ - - - - - تاريخ احلضارة اإلسالمية ١٢

  
 

 ٤ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ اللغة اإلجنليزية. ج

 ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ القراءة ١

 ١ - - - - - اإلنشاء ٢

 ١ ١ ١ ١ - - قواعد اللغة ٣

  
 

 ١٢ ١٢ ١٢ ١١ ١٢ ١٢ العلوم العامة. د

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ اللغة اإلندونيسيا ١

 ١ ١ ١ - - - التربية الوطنية ٢

 - - - ١ ١ ١ تاريخ إندونيسيا  ٣

 ١ ١ ١ ١ - - التاريخ العام ٤

 ١ - - - - -  والعلوم االجتماعيةعلم اإلنسان الثقايف ٥

 - - ١ - - - اجلغرافيا الطبيعية ٦

 - ١ - - - - رافيا الفلكيةاجلغ ٧



 

 

٤١

 ١ - - - - - املنطق ٨

 - - - ١ ٢ ٢ احلساب ٩

 ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ اجلرب ١٠

 ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ اهلندسة ١١

 ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ العلوم الطبيعية ١٢

 - - - - - ١ التاريخ الوطين ١٣

 - - - - ١ - تدبري الصحة ١٤

 ٣ ٣ ٢ ٢ - - علم الترمجة ١٥

 ١ - - - - - التربية العملية ١٦

 - - - ١ ٣ ٣ الرياضيات ١٧

  
 

 ١ ١ ٥ ٥ ٥ ٥ الدروس املسائية. ه

 - - - - - ١ العربية والتمرينات ١

 - - ٢ ٢ ٢ ١ املطالعة ٢

 - - - - - ١ القرآن ٣

 - - ١ ١ ١ - النحو ٤

 - - ١ ١ ١ ١ اإلجنليزية ٥

 - - - - - ١ اإلمالء ٦

 - - ١ ١ ١ - الصرف ٧

 ١ ١ - - - - ريسعملية التد ٨

  



 

 

٤٢

  اخلاصةاللغة العربيةمكانة مما جيدر أن ال يفوت للباحث ذكره هنا أن و 

 ضمن  وحصصهااللغة العربيةعدد املواد منحصرة على ليست نتور احلديث ومبعهد ك

 أنواع األنشطة املختلفة خارج الفصول الدراسيةتبدو ىف  وإمنا كذلك املنهج الدراسي

ل ومن تلك العوام.  فيهاللغة العربيةالىت أدت إىل جناح تعليم امة كالعوامل اهلوتعترب 

عقد الدروس املسائية هى إنشاء مركز إحياء اللغة وتدريب اخلطابة املنربية األسبوعي و

  . بالفيديواللغة العربية واإلنشاء اليومي وتدريس اللغة العربيةواإلعالم وتشجيع 

إما  العربيةاللغة لطلبة ىف استخدام أن تلك العوامل تساعد متكن ا ال شكو   

عقد عند ولتخاطب ىف املعاملة اليومية اىف الفصول الدراسيبة وإما ىف  علملتأثناء ا

  .النشاطات الطلبية األخرى ملدة أربع وعشرين ساعة داخل حرم املعهد

  

  الطريقة املستخدمة لتدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث. ب
واملكانة معهد كونتور احلديث  ما تقدم من خلفية نشأة  إىل كلباإلضافةو  

الطريقة املستخدمة فإن  ،املعهد لذلك ضمن املنهج الدراسي للغة العربيةاخلاصة 

 .ها أي معهد تقليدي ىف ذلك الوقتميستخدطريقة جديدة مل هى  للغةلتدريس تلك ا

 اللغة العربيةم  تعلية ىفائدطريقة التدريس السطريقتة النحو والترمجة هى نت إذا كاف

الىت تقتدى  اهد األخرىاملعو-- معهد كونتور احلديث استخدم ف،يةهد التقليداىف املع

   ٥٠.طريقة املباشرة ال--  ىف الوقت الراهنبنظامه التعليمي

 ىف تعليم اللغة هى الطريقة املباشرةوكما سبق عرضها ىف املبحث الثاىن إن 

ت التعليم على ربط اللغة املدروسة ومجلها اءتعتمد ىف إجراطريقة التدريس الىت 

. وتراكيبها باألشياء واألحداث من دون أن يستخدم املعلم أو الطالب لغتهم الوطنية

للغة الثانية بصورة طبيعية متكني الطالب من االتصال باوتستهدف هذه الطريقة إىل 

                                                 
٥٠
 Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi  ،  املرجع

 .٤٤١-٤٤٠.، صالسابق



 

 

٤٣

ى أن يقود  احلرص عل كذلك إىلهذه الطريقة وباإلضافة إىل ذلك تستهدف. عفوية

   ٥١. أسرع وقت ممكن دون اللجوء إىل الترمجةتعلم اللغة اهلدف إىل التفكري ا ىف

اللغة  الشديدة ىف جتديد طريقة تعليم معهد كونتور احلديثواتضحت محاسة   

واعترب الطريقة املباشرة طريقة ". الطريقة أهم من املادة" ىف شعاره املشهور بأن العربية

   ٥٢.عهاو وفر العربيةاللغةأنسب لتعليم 

الطريقة أن  ،ي ىف وجهها التفصيلجاك رتشاردز وثيودور روجرزووضح 

  :ة ىف تعليم اللغة من ناحيتها العملية تعكس املبادئ واإلجراءات اآلتياملباشرة

  .تم التعليم ىف الصف باللغة اهلدف بصورة كليةي.      ١

 .ا ىف احلياة اليوميةيشيع استعماهلال تعلم إال املفردات واجلمل الىت  .٢

تبىن املهارات الشفهية االتصالية ىف شكل سلسلة متدرجة حول  .٣

غرية صتبادالت السؤال واجلواب بني املعلمني والطلبة ىف صفوف 

 .ودروس مكثفة

 .يدرس النحو عن طريق أسلوب االستقراء .٤

 .تقدم النقاط الدراسية اجلديدة شفويا  .٥

.  واألشياء احلقيقية والصورتدرس الكلمات احلسية عن طريق التمثيل .٦

 .الكلمات اردة فتعلم عن طريق ترابط األفكار أما

 .يعلم كل من الكالم وفهم املسموع .٧

  :تلك املبادئ ىف اإلرشادات التاليةلتعليم املهارات الشفهية تبلورت و

  ! وضح،ال تترجم .١

 ! مثل ودرب،ال تشرح .٢

                                                 
٥١
 .٧٣. ص ،السابق املرجع...اللغةق تدريس طرائورشدي أمحد طعيمة، حممود كامل الناقة  

٥٢
 Karel Steenbrink, ""Al-Marhum yang Mukarrom: Pak Zarkasyi Seorang 

Pragmatikus”, ىف Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasy  املرجع
. ٩٠٤.  ص،السابق . 

 



 

 

٤٤

 ! وجه أسئلة،ال ختطب .٣

 ! صحح،ال تقلد األخطاء .٤

 ! استعملها ىف السياق،مفردة لم بكلماتال تتك .٥

 ! اجعل الدارسني يتحدثون أكثر،ال تتحدث كثريا .٦

 ! استعمل خطة درسك،ال تستعمل الكتاب .٧

 ! اتبع حطتك،ال تتجاوز احلطة .٨

 ! تكلم بشكل طبيعي،ال تتكلم بسرعة شديدة .٩

   ٥٣! خذ املسألة ببساطة،ال تفقد صربك .١٠

    

  

  

                                                 
٥٣
 .٢٠-١٩. ص ، نفسهاملرجع ،اك رتشاردز وثيودور روجرزج 

 



 

 

٤٥

 :امساملبحث اخل

   الدراسات السابقة

  

 ج البحثائنت املوضوع الباحث ن

جتاهات احلديثة ىف اال ،دحية مسقان ١
تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني ا ىف 
 رسالة ،إندونيسيا

 ،الدكتوراة غري منشورة

 ،جامعة امللية اإلسالمية

٢٠٠٠.  

اللغة إن االجتاهات القدمية ىف تعليم 

 العربية لغري الناطقني ا ىف إندونيسيا

  :صر ىف النقط التاليةتنح

اقتصار اهلدف من تعليم اللغة . ١

 فيها على قراءة الكتب العربية

  .العربيةاإلسالمية 

االعتماد على طريقة الترمجة . ٢

  .والقواعد

إن أغلب املواد اللغوية تتكون من . ٣

كتب القواعد النحوية والرفية مع غاية 

  . األخرىالعربيةاإلمهال بفروع اللغة 

اهات احلديثة ىف تعليم اللغة وأما االجت

 العربية لغري الناطقني ا ىف إندونيسيا

  :فخصائصها كما يلى

إن اهلدف املنشود من تعليم اللغة . ١

 هو اكتساب  لغري الناطقني االعربية

  .مجيع املهارات اللغوية األربعة

استخدام الطريقة احلديثة لتعليمها  .٢

كرد فعل طبيعي من قصر الطريقة 

  ).طريقة الترمجة والقواعد(قليدية الت



 

 

٤٦

 العربيةإن األساس ىف تعليم اللغة . ٣

مبين على نظرية الوحدة مرة ونظرية 

اجلمع بني  (الفروع مرة أخرى

  .)النظرتني

إن الطريقة املباشرة والطريقة . ٤

 السمعية الشفهية وطريقة القراءة

 العربيةىف تعليم اللغة أكثرها استخداما 

على الطريقة احلديثة ا لغري الناطقني 

  .ىف إندونيسيا

 يعترب معهد كونتور احلديث إن 

الطريقة احلديثة صورة حية ىف تنفيذ 

 حيث استخدمت العربيةلتعليم اللغة 

للتدريس وللتخاطب ىف املعاملة اليومية 

ولعقد النشاطات الطلبية األخرى ملدة 

أربع وعشرين ساعة داخل حرم 

  .املعهد
 

ونتور بني كمعهد " حمروس أسعد ٢

 ،"التجديد والتقليد

.  ف،ستوديا إسالميكا

: جاكرتا (٤.  ن،٣
UIN Jakarta-PPIM   

 -١٦٥.ص  ،)١٩٩٦

١٩٣.  
 

كان معهد كونتور احلديث أول 

ي قام بتجديد ذؤسسات التربوية الامل

تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة 

لك أول املعهد ذوهو ك. املباشرة

 ىف الناحية اإلداريالقائم بالتجديد 



 

 

٤٧

ديدين  ٣

 شفرالدين

حممود يونس واجتاهاته "

 جتديد تعليم اللغة ىف

ستوديا  "،"العربية
 ،٢. ف ،إسالميكا

 UIN: جاكرتا(٣.ن

Jakarta-PPIM، 

 ١٧٥. ص ،)١٩٩٥

-١٩٨   . 

كان حممود يونس أول من جدد منهج 

 ىفالعربية بإندونيسيا تعليم اللغة 

دراسية نواحى األغراض واملواد ال

. وطريقتها ونظريتها ووسائلها املعينة

 الىتووفقا لتلك االجتاهات احلديثة 

وضعها حممود يونس فقام رجال 

كونتور احلديث بتوظيف معهد 

) الطريقة املباشرة(الطريقة اجلديدة 

طريقة (بديال للطريقة التقليدية 

  ).القواعد والترمجة
 

أمحد عبد  ٤

 الشكور

  اللغة العربيةانتشار"

 ىفومشكالته 

 ،اجلامعة" (إندونيسيا

 ،٢.  ن،٤٠. ف

 ٤٦٠. ص  ،)٢٠٠٢

-٤٨٨.  
 

تعليم العربية  إن للمعهد دورا هاما ىف

كان حممود يونس هو . بإندونيسيا

العربية عن أول من قام بتعليم اللغة 

 وإن .طريق جديد عصري بإندونيسيا

أول هو معهد كونتور احلديث 

تجديد ي قام بذسسات التربوية الملؤا

  .تعليم اللغة العربية
 

٥ Husnan Bey 
Fannanie 

Modernization in 
Islamic Education in 
Indonesia and India: a 
Case Study of the 
Pondok Modern 
Gontor and Aligarh، 

(thesis)، Leiden 

University، 1997 

كونتور احلديث أحد معهد  إن

ي ذسات التربوية اإلندونيسية الاملؤس

. أجرى الفكر التربوي التجديدي

كونتور احلديث جامعة  معهد ووضع

Aligarh إحدى مؤسسات تربوية 

 .مثالية الجتاهاته التربوية التجديدية



 

 

٤٨

  : هو السابقة عرضهاومن أهم ما استفاد الباحث من الدراسات

بإندونيسيا وأنواع  العربية اللغة تعليم تارخيية ىفالوقوف على الظواهر ال. ١

  .الجتاهات التعليمية الىت قام ا املؤسسات التربوية اإلندونيسيةا

بإندونيسيا  العربية اللغةتعليم ساعدة ىف تطوير الوقوف على اجلوانب امل.  ٢

  .والكفاح الذى قامت به املؤسسات التربوية اإلندونيسية

 سالميةاملعاهد اإلىف العربية  اللغة تعليم ىف املستخدمة ةقيالوقوف على الطر. ٣

مبا فيها اجلوانب اإلجيابية على وجه خاص وىف معهد كونتور احلديث  على وجه عام

  . استخدامهاىفوالسلبية 

 تركز على ت الدراسة هإن هذ الدراسات فتلكبأما ما اختلف فيه الباحث و

 إىلالباحث يسعى  مبعهد كونتور احلديث والعربية اللغة تعليم الطريقة املستخدمة ىف

 للناطقني  العربيةلطرائق تعليم اللغةاملستخدمة  مطابقة تلك الطريقةكشف مدى 

  .بغريها



  :الفصل الثالث

    إجراءات الدراسة

  

  نوع البحث وصفته: أوال

  مصادر البيانات: ثانيا

  الدراسةةأدا: ثالثا

  طريقة مجع البيانات:رابعا

  طريقة حتليل البيانات: خامسا

   

  



 ٥٠

  الفصل الثالث

   إجراءات الدراسة

 
  نوع البحث وصفته : أوال

اسطة فاصلة للوصول  ىف البحث العلمى إلنه وضروريإن منهج البحث أمر 

  .نظاميا وترتيبيا إىل البيانات

وصف ظواهر أو "ويهدف البحث الوصفي . هذا البحث حبث وصفيإن و

أحداث أو أشياء معينة ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظة عنها ووصف الظروف 

  ١". الواقعاخلاصة ا وتقرير حالتها كما توجد عليه ىف

د الوصف أو التشخيص الوصفي بل يهتم وألن هذا البحث ال يقف عند ح

أيضا بتقرير ما ينبغى أن تكون عليه األشياء والظواهر الىت يتناوهلا البحث ىف ضوء قيم 

أو معايري معينة واقتراح اخلطوات أو األساسيات الىت ميكن أن تتبع للوصول ا إىل 

سمى هذا البحث الصورة الىت ينبغى أن تكون عليه ىف ضوء هذه القيم أو املعايري في

  ٢.بالبحث التحليلي التقوميي

 

                                                 

  التربية و علم النفسمناهج البحث ىفجابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم، . ١

   .٤٠. ، ص) ١٩٧٣دار النهضة العربية، : قاهرةال(

.٢  .املرجع نفسه     



 ٥١

  مصادر البيانات: نياثا

  :علىحتتوى ى البيانات هلذا البحث فهوأما 

  مصادر البيانات الرئيسية. أ

 منها الباحث البيانات يتناولوتعىن مبصادير البيانات الرئيسية هى املصادر   

ك املصادر على الكتب وىف إطار هذا البحث العلمي حتتوى تل ٣.املضبوطة املهمة

 والوثائق املتربطة طرق تعليم اللغة العربية مبعهد كونتور احلديثواملقاالت املتعلقة ب

 ىف جانب بطرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاو بشؤون ذلك املعهد ىف جانب

  .آخر

  

  مصادر البيانات الثانوية. ب

لعلمى كل املصادر ازدادت ا وتعىن مبصادر البيانات الثانوية ىف هذه البحث ا  

وىف إطار هذا . البحث العلمىصحة البيانات الرئيسية ىف الضبط وارتفعت ا مستوى 

البحث العلمى فتحتوى تلك املصادر الثانوية على البيانات الىت ال ترتبط بشؤون 

ة العربية غعملية تعليم الل وإمنا كل املصادر العلمية املرتبطة ب على وجه اإلطالقاملعهد

  ٤. اإلندونيسية باإلمجالباملؤسسات التعليمية

  

   البحثةأدا :ثالثا

الحظة املباشرة عن امل الباحث فيستخدم البيانات تلك جلمع اةدوأما األ

  .مبعهد كونتور احلديثاللغة العربية إجراءات تعليم 

  

                                                 
3 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Cet. 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1998, h. 48-58.  

    .نفس املرجع. ٤



 ٥٢

   البياناتمجعطريقة : رابعا

 مجع  الباحث ىفيعتمدف، يووفقا لنوع البحث وصفته ىف هذا البحث العلم

  :البيانات على خطوات مهمة

  .بطة املتعلقة بعرض البحثا البيانات الضختيارا. ١

  والوثائق تفضيل البيانات الرئيسية املبنية على الكتب وكل الكتابات. ٢

  .املباشرة ونتائج املالحظة البحث وعضومباملرتبطة 

  .مجع وكتابة البيانات. ٣

  

   البياناتطريقة حتليل :خامسا

قام الباحث فوكيفي ىف النوع   ىف الصفةوصفيإلن هذا البحث حبث 

طرق تعليم اللغة العربية مبعهد باإلطالع على البيانات من الكتب واملقاالت املتعلقة ب

نتائج املالحظة وباإلضافة إىل  والوثائق املتربطة باألنشطة التعليمية كونتور احلديث

نظرية تعليم اللغة العربية وطرائق ىف إطار يل تلك البيانات وبعد ذلك بدأ حتل. املباشرة

   . تعليمها للناطقني بغريها

 



  :الفصل الرابع

    عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

    مبعهد كونتور احلديثربية  اللغة العتدريسطرائق : املبحث األول

  تدريس مهارة االستماع اإلجراءات ىف :أوال

    تدريس مهارة الكالمىف اإلجراءات  :ثانيا

  تدريس مهارة القراءةىف اإلجراءات : ثالثا

  تدريس مهارة الكتابةىف اإلجراءات : رابعا

  

طرائق  لاحلديث طرائق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتورمطابقة : املبحث الثاىن

  تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها

 مبعهد كونتور احلديثطريقة تدريس مهارة االستماع مطابقة : أوال

   يقة املباشرةطرلل

 مبعهد كونتور احلديث طريقة تدريس مهارة الكالممطابقة : ثانيا

  طريقة املباشرة لل

  مبعهد كونتور احلديثطريقة تدريس مهارة القراءةمطابقة : ثالثا

  طريقة املباشرة لل

  مبعهد كونتور احلديثطريقة تدريس مهارة الكتابةمطابقة : رابعا

  طريقة املباشرة لل

  

  املناقشة النظرية: املبحث الثالث



 ٥٤

  الفصل الرابع

 
  :املبحث األول

  طرائق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديث

 نهج الدراسيىف قائمة جدول الدروس ضمن امل قد أشار الباحثكما سبق 

 عهد تتكون علىىف ذلك املأن املواد الدراسية للغة العربية  عهد كونتور احلديثمل

  :الدوس اآلتية

  اإلمالء .١

 اللغة العربية والتمرينات .٢

 اإلنشاء .٣

 املطالعة .٤

 احملفوظات .٥

 النحو .٦

 الصرف .٧

 البالغة .٨

 تاريخ أدب اللغة .٩

 الترمجة .١٠

 اخلط العريب .١١
 

هى  فيه اللغة العربيةن الطريقة املستخدمة لتعليم إ مقدما ما قد ذكر الباحثوك

نظرية الوحدة مرة وأما األساس الذى يبىن عليه ىف تعليمها فهى . الطريقة املباشرة

  .الفروع مرة أخرى أو التوفيق بينهماونظرية 

اللغة  م ونطرية التعليم الىت تبىن عليها تعلي تلك الطريقة املستخدمةولتتضح 

فيما يلى إجراءات التعليم لكل  سيعرض الباحث معهد كونتور احلديثىف  العربية



 ٥٥

من  جا لكل مهارةذ وذلك بأخد مادة واحدة منو.مهارة من املهارات اللغوية األربع

قد تتضمن مادة واحدة على جدير بالذكر هنا أنه  ،مع ذلك و.املهارات اللغوية األربع

  .دةأكثر من مهارة لغوية واح

وبعد عرض اإلجراءات أو اخلطوات التعليمية لكل مادة الدرس أو مهارة اللغة 

 ومناقشتها ىف املبحث بالتفاصيل ىف املبحث الثاىنحتليلها ىف هذا املبحث سيتتابع 

  .الثالث

  

  اإلجراءات ىف تدريس مهارة االستماع: أوال

 األصوات لىع التعرفهى  ىف تدريس مهارة االستماع  الرئيسيةإن األهداف  

 إىل وباإلضافة .بينهما والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات على والعربية

 النطق ىف املتجاورة األصوات بني التمييز على الطلبة قدرة اتعليمه ىف يستهدف ،ذلك

 العالقات إدراكو صوتيا ومتييزها والتنوين التشديد أو فالتضعي من كل على التعرفو

  ١.املكتوبة والرموز صوتيةال الرموز بني

  أهم األهداف الرئيسية ىف تدريس مهارة االستماعمن تقدم ما كل على ااعتماد  

 تعليم لعملية منوذجااإلمالء  مادةإجراءات تدريس  هنا يعرض أن للباحث فيمكن

ومما جيدر أن ال يفوت الباحث ذكره أن . معهد كونتور احلديث ىف مهارة االستماع

  . مهارة الكتابةتدريستتضمن أيضا  اإلمالءمادة تدريس 

 ىف وفائدة عمليةىف جانب  فائدتني مها فائدة ذيبية اإلمالءألن ملادة وذلك   

  .جانب آخر

  : تشمل على اإلمالءادة ملففائدة ذيبية   

  .تربية ملكة احلفظ والتذكر وإمناء قوة املالحظة الدقيقة .١

 .تدريب التالميذ على النظافة والدقة واالنتباه .٢
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 ٥٦

 .وتعويدهم عادة االستقالل ىف الرأي .٣

  :وأما فائدا العملية فإا تستوعب

  .رسم الكلمة رمسا صحيحا .١

 .على رؤية ومساع وكتابة الرسم الصحيحو تدريب العني واألذن واليد  .٢

   ٢.خيترب املدرس مقدارا كل طالب من طلبته ىف رسم الكلماتومبادة اإلمالء  .٣

كما تسري يث فهى وأما اإلجراءات ىف تدريس اإلمالء ىف معهد كونتور احلد

 ٣:يلى

 .سأل املدرس الطلبة مادة الدرس .١
ام أمر املدرس الطلبة التوجة خلف السبورة وسأل أحدهم التقدم إىل أم .٢

 .الفصل استعدادا لكتابة ما مسعه من قراءة املدرس
  من الكلمة األوىل إىل النهاية والطلبة يستمعون إليه املقالةيقرأبدأ املدرس  .٣

 .بالدقة
 .يكتبوايستمعون إليه ووالطلبة  املدرس املقالة كلمة فكلمة ميلى .٤
 .املدرس كل كلمة مرتني ميلى .٥
احدة بثالث مرات مىت اعترب املدرس أن الكلمة ووقد يقرأ املدرس كلمة  .٦

 .املقروءة صعبة
تأييدا بأم يستمعون وقد يأمر املدرس بعض الطلبة بإعادة التلفيظ ما قرأه  .٧

اجيدأ ويستعدون لكتا. 
قراءة  املدرس وبعد أن أمت املدرس قراءة املقالة والطلبة أمتوا كتابتهم فأعاد .٨

 . النهايةمن أوهلا إىلمجلة املقالة 
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 ،دار السالم للطباعة والنشر: كونتور (٣ التربية والتعليم ج،وقاسم بكرحممود يونس  

  .١٨.  ص،٢٠٠٢)
3
 قام ا األستاذ إحسان كامل ىف إجراءات تدريس اإلمالء من مالحظة الباحث عن 

 .ييالد امل٢٠٠٨من عام يونيو ىف التاريخ العاشر من M الفصل األول 



 ٥٧

 .ومن خالل االستماع إىل القراءة األخرية صوب الطلبة كتابتهم املخطئة .٩
 .أمر املدرس الطلبة أن يتوجهوا إىل السبورة ليالحظوا كتابة أحد أصحام .١٠
فمىت وجد الطلبة . سأل املدرس الطلبة صحة كتابة كل كلمة على السبورة .١١

 .التقدم إلصالحهاالكتابة املخطئة أمر املدرس أحدهم ب
على مستعينا مبا كتبت على الكراسات صحح الطلبة كتابام املخطئة  .١٢

 .السبورة
 .للتصحيحىف شواطع املكاتب أمر املدرس الطلبة جبمع كراسام  .١٣
  .خيتتم املدرس تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالم .١٤

  
  اإلجراءات ىف تدريس مهارة الكالم: ثانيا

 أصوات ون ينطق الدارسفهى أن تدريس مهارة الكالمىف اجلوهرية األهداف ن إ  

 يستهدفجبانب ذلك  و. واملتشاةةتجاورامل األصوات واأن ينطق واللغة العربية

 واحلركات القصرية احلركات بني النطق ىف الفرق الطلبة كادر إتدريس مهارة الكالم

 الصيغ نيمستخدم مأفكارهسون  الداريعرب أن يستهدف كذلك وكما .الطويلة

  ٤.الكالم لغة ىف خاصة العربية ىف الكلمة لتركيب الصحيح النظامو املناسبة النحوية

 اهن يود الباحث تدريس مهارة الكالمىف اجلوهرية األهداف  تلك من وانطالقا  

مهارة  تعليم لعملية منوذجا  العربية والتمريناتاللغةمادة إجراءات تدريس عرض 

مع االنتباه بأن هذا الدرس ال ينحصر هدفه  وذلك .معهد كونتور احلديث ىف كالمال

 ىف تدريب مهارة الكتابة تدريب مهارة الكالم وإمنا يتضمن كذلك علىالتعليمي على 

  ٥.وقت ذاته
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 ٥٨

 العربية اللغةمادة تدريس التعليمية الىت قام ا املدرس أثناء وأما اخلطوات 

  ٦: فهى كما ياتىوالتمرينات

 .سأل املدرس الطلبة مادة الدرس .١

 قبل بداية املوضوع عن موضوع الدرس املاضيسأل املدرس الطلبة  .٢

  .اجلديد

مقدما ردات اجلديدة املدرس بتعليم املوضوع اجلديد بعرض املفبدأ  .٣

 .وسأل الطلبة معىن لكل منها
الطلبة مل يعرفوا معىن الكلمة اجلديدة فشرع املدرس  هر أنظكلما  .٤

 . يشرحها
 .ىف اجلملة املفيدة وذلك جيرى بوضع املدرس الكلمة .٥
مثال فوضع املدرس تلك " الكف" ىن معوايعرف اظهر أن الطلبة ملفلما  .٦

 :ىتفيدة كما اآلالكلمة ىف اجلملة امل
  . عند التيممكفآخذ التراب بال-

  .أمسح وجهى بالكف-

 .مسح حممد وجهه بالكف-
مث قام برسم اليد على السبورة ) اليد(بدأ املدرس بتعليم املوضوع اجلديد  .٧

 .بإلقاء املفردات لكل عضو من أعضاء اليد
 .يطلب املدرس من الطلبة حماكاة كل املفردات ألقاها .٨
 .املدرس مضمون املوضوع اجلديد والطلبة يستمعون ويالحظونهشرح  .٩
املفردات املكتوبة عل اجلملة املفيدة مستخدما جلعني املدرس بعض الطلبة  .١٠

 .على السبورة
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قام ا األستاذ   والتمرينات العربيةاللغةادة متدريس إجراءات  من مالحظة الباحث عن 

 .امليالدي ٢٠٠٨ من عام نيوىف التاريخ العاشر من يوC إخوان أغوستنو ىف الفصل األول 



 ٥٩

وذلك . عني املدرس بعض الطلبة للقيام بالتكلم عن اليد وأعضائها .١١

 .باستعانة الرسم والعناصر املكتوبة على  السبورة
سح املدرس الرسم والعناصر املكتوبة على السبورة وطلب من بعض م .١٢

 .الطلبة للقيام بالتكلم عن املوضوع املدروس
  .خيتتم املدرس تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالم .١٣

  

  اإلجراءات ىف تدريس مهارة القراءة: ثالثا

مهارة القراءة فهو  إن اهلدف العام والرئيسي من تعليم ،قال حممود كامل الناقة

من اليمني إىل اليسار  اللغة العربية يكون الدارس قادرا على أن يقرأ أن"خص من ليت

وهذا يعىن أن يقرأ ىف صمت وسرعة ويسر ملتفظا املعىن مباشرة . بشكل سهل ومريح

ن توقف عند الكلمات أو التراكيب ودون االستعانة مرات ومن الصفحة املطبوطة د

   ٧."عديدة باملعاجم

 حممود كامل الناقةكما حدده األهداف  إىل عدة م تنقسالقراءة وبالرغم من أن

 أن الباحثالذى يود  إال أن ،ىنكما قد سبق ذكرها ىف الفصل الثااألنواع اختالف و

 الباحث  وسيعرض.تعليم مهارة القراءةل إحدى املواد الدراسيةهو يعرض هنا 

تعليم مهارة دة املطالعة ىف معهد كونتور احلديث منوذجا من اماخلطوات لتعليم 

  .القراءة

وهو كتاب مققر –-التربية والتعليمىف كتاما  ىحممود يونس وقاسم بكر ذكر

تدريس املطالعة هو ىف أن الغرض -- نهج الدراسي ملعهد كونتور احلديثضمن امل

من الكتب وغريها فهما جيدا سريعا من غري كد أو تعويد الطلبة فهم ما يقرؤون 
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 ٦٠

النطق وحسن اإللقاء  يستهدف تدريس املطالعة جودة ،وباإلضافة إىل ذلك. مشقة

   ٨. يراد توصيلها إليهأيضا فهم اآلراء واملعاىن الىتحىت يسهل على السامع 

  ٩:وأما اخلطوات لتعليم مادة املطالعة ىف معهد كونتور احلديث فهى كما يأتى

  .سأل املدرس التالميذ مادة الدرس .١

التالميذ بفتح الكتاب التعليمي وقراءته استعدادا للتكلم عن  أمر املدرس .٢

 .املوضوع تعلموه ىف اللقاء املاضي

 .تهم أنشطالحظةمي مدة عشر دقائق واألستاذ قام مبقرأ الطلبة الكتاب التعلي .٣

 .أمام الفصل" حيلة العنكبوت"موضوع  فظلتالميذ حلأحد ا عني املدرس .٤

 .حفظمث تقدم بعد ذلك الطالب الثاىن لل .٥

التالميذ مضمون املوضوع واحدا فواحدا وكتب األجوبة  سأل املدرس .٦

 : وتسري األسئلة كما يلى.الصحيحة على السبورة

   وأين غرزها؟جل العصا؟رألى شئ غرز ال-

  ضعت عليها عنكبوتا؟الرجل بعد أن و ماذا عمل -

  العنكبوت بعد أن وضعت على العصا؟  ماذا عمل-

  ألى شئ تدور العنكبوت؟ - 

  العنكبوت بعد أن خاب سعيها؟  ماذا عمل-

  ما احليلة الىت تستطيع ا اخلروج من اجلزيرة؟-

 ماذا استنتج الرجل من هذذ الواقعة؟-

 .كتوبة على السبورةالتالميذ بكتابة األسئلة واألجوبة امل املدرسأمر  .٧

 .أحد التالميذ بقراءة ما نقله من السبورة املدرسأمر و .٨

  .خيتتم املدرس تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالم .٩
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قام ا األستاذ توفيق ىف املطالعة ادة متدريس إجراءات  من مالحظة الباحث عن 

 .امليالدي ٢٠٠٨من عام ىف التاريخ العاشر من يونيو   Oالفصل الثالث

 



 ٦١

  

  اإلجراءات ىف تدريس مهارة الكتابة: رابعا

فاإلنسان . تعترب من أعظم ما اخترع اإلنسانأنه مما ال خيتلف اثنان أن الكتابة 

فال عجب أن الكتابة تعترب مهارة مهمة  ١٠.ه احلقيقي عندما اخترع الكتابةبدأ تارخي

  .من مهارات اللغة

ية عن الكالم أو الكتابة كفن لغوي ال تقل أمه" أن كامل الناقةحممود قال و

فإذا كان الكالم وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه من أبناء األمم . القراءة

 وإذا كانت ،ه ويقضى حاجته وغاياته به ينقل انفعاالته ومشائره وأفكار،خرىاأل

والثقافات  القراءة أداة اإلنسان ىف الترحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة

  ١١".ودليل على عظمتهن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين  فإ،املختلفة

سيطرة على استخدام نطام بناء " فهو الكتابةمهارة تعليم واهلدف الرئيسي من 

   ١٢". كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمهاجلملة العربية ىف

 لتعليم مهارة كنموذجهنا  هاوأما مادة الدرس الىت يود الباحث أن يعرض

الغرض الرئيسي  أن حممود يونس وقاسم بكرىذكر كما و. اإلنشاءمادة  فهو الكتابة

تعويد الطلبة حسن التعبري عما جيول ىف نفوسهم وما يقع حتت "هو من تعليم  اإلنشاء 

   ١٣".رة صحيحة فصيحة بليغةحواسهم بعبا

  ١٤: ىف اخلطوات اآلتيةىف معهد كونتور احلديثتعليم  اإلنشاء ويسري 
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  .٢٢٩. ص ، املرجع السابق،حممود كامل الناقة 

12
 .٢٣٥. ص ، املرجع نفسه،قةحممود كامل النا 

13
 .٤٦ . ص،املرجع السابق ،ىحممود يونس وقاسم بكر 

14
 قام ا األستاذ إيوان أمني اإلنشاءمن مالحظة الباحث عن إجراءات تدريس مادة  

 .امليالدي ٢٠٠٨ يونيو من عام ىف التاريخ العاشر من   Bالرمحن ىف الفصل الثالث

 



 ٦٢

  .إىل املوضوعان التالميذ هذوجه املدرس األسئلة الىت توصل أ .١

 من خالل األسئلة طرحها واألجوبة من  على السبورةكتب املدرس العناصر .٢

 .التالميذ

 .كتابةباإلبتداء ىف الالتالميذ  فأمر املدرساستخالصا من األسئلة واألجوبة  .٣

 . واملدرس يالحظ أنشطة التالميذ دقيقة١٥الكتابة مدة  ميذأمت التال .٤

 .  وأصحام يستمعون إليهاطلب املدرس أحد الطلبة قراءة ما كتبه .٥

 .تباطئ املكوام على شاأمر املدرس الطلبة جبمع كراس .٦

  .خيتتم املدرس تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالم .٧
 
  



 ٦٣

  :املبحث الثاىن

  طرائق تدريس اللغة العربية مبعهد كونتور احلديثمطابقة 

  تدريس اللغة العربية لغري الناطقني اطرائق ل

  

 طريقة تدريس مهارة االستماع مبعهد كونتور احلديثمطابقة : أوال

   ة املباشرةقيطرلل

ن تدريس اإلمالء ال يستهدف جمرد تدريب مهارة الكتابة إكما سبق القول 

  .ستماع ىف وقت ذاتهوإمنا كذلك تدريب اال

وملا اتفق الناس أن اللغة نظام صويت لتحقيق االتصال بني بعضهم وبعض 

ن لالستماع والكتابة عالقة وطيدة كما لوكانا وجهان لعملة واحدة إفيمكن القول 

وبالرغم من تلك العالقة املتينة إال أن الكتابة هى ظاهرة تابعة بعد . حيرم الفصل بينهما

  ١٥.االستماع

ف من تعليم مادة اهدفجودة الكتابة أو رسم الكلمة رمسا صحيحا كأحد األ  

 إن الكتابة ،وعلى ضوء هذا التصور. اإلمالء هى نتيجة من تدريب األذن ىف االمساع

 ، ذلكمنوانطالقا . طالقيتطلب دائما حسن االستماع باإل لصحيحأو الرسم ا

سيحلل الباحث هنا خطوات التعليم اجلارية لتدريس مادة اإلمالء أو اإلجراءات 

  .معهد كونتور احلديثالتعليمية هلا ىف 

عهد كونتور  أصدره قسم املنهج الدراسي ملالذى  العمليةالتربيةىف كتاب  ذكر  

 األوىل ىف تدريس مادة اإلمالء هى أن يلقى املدرس األسئلة أو  أن اخلطوة،احلديث

األسئلة أو  ومن خالل تلك. البيان املوجز الذى يوصل أذهان التالميذ إىل املوضوع
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 ٦٤

وبدأ املدرس عرض املادة . على السبورة املدرس بعض الكلمات املهمة البيان كتب

 التالميذ مبالحظة ما كتبه على مث أمر املدرس. بشرح املقالة ببيان املوضوع خمتصرا

  ١٦. سيمليه املدرسالسبورة إعدادا لكتابة املقالة

يتضح أن  من خالل إجراءات تعليم اإلمالء الىت سبق عرضها ىف املبحث األول  

مل يلق سواال أو أسئلة وال بيانا موجزا ميكن إيصال أذهان  املدرس ىف بداية تعليمه

دون مباشرة وإن املدرس بدأ ىف القيام بعملية تعليمه بقراءة املقالة . الطلبة إىل املوضوع

  . تنفيذ اخلطوات الىت تسهل أذهان التالميذ الوصول إىل املوضوع املنشود

احث أن اخلطوات التعليمية األخرى الىت قام ا  رأى الب،وعلى رغم من ذلك  

املدرس سارت على أسلوب قيم حسب اخلطوات التعليمية املقررة لقسم املنهج 

 وملا حدده املتخصصون ىف نظرية التعليم ملهارة عهد كونتور احلديثالدراسي مل

  .االستماع

مة ملدرس إن الطالقة ىف الكالم والفصاحة ىف النطق وصحة اللهجة كصفات الز  

اإلمالء باإلضافة إىل صوت ممتلئ رزين واضح وقوة املالحظة أثناء إصالح كتابة الطلبة 

 وملا كان أهم األهداف ١٧.هى الصفات الىت حتققت ىف نفسه أثناء اخلطوات التعليمية

 القدرة على متييز احلروف املتشاةو الحظة واالنتباهتنمية دقة املمن تدريس اإلمالء 

  .فقد قام املدرس بعملية التعليم اجليدة

 مهما فاتت ىف بداية التعليم اخلطوات اجلوهرية إليصال أذهان التالميذ ،فباجلملة  

املدرس قد سار ىف عملية تعليمه سريا منظما تبعا باخلطوات   فإن،إىل املوضوع

  ىفهامةأمهية -- كما سبق ذكره―إلمالءادة املو.  مادة اإلمالءاملنشودة ىف تدريس

  صورة الكلمة وذلك ملا يترتب على اخلطأ اإلمالئي من تغيري ىف.غة العربيةل التعليم

  . معناها إىل تغيري ىفى بدوره يؤدالذى
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 ٦٥

 مبعهد كونتور احلديث طريقة تدريس مهارة الكالممطابقة : ثانيا

   ة املباشرةقيطرلل

 إن أمهية تدريس مهارة الكالم حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمةقال 

فيعترب الكالم جزءا رئيسيا ىف . ىف اللغة األجنبية تظهر من أمهية الكالم ذاته ىف اللغة

فإن الكالم ميثل ىف الغالب اجلزء . منهج تعليم اللغة األجنبية ومن أهم أهداف تعليمها

  ١٨.العملي والتطبيقي لتعلم اللغة

األهداف  وحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة أيده ما على وانطالقا  

إجراءات  يود الباحث هنا حتليل ، الىت سبق ذكرهاتدريس مهارة الكالمىف اجلوهرية 

 الىت سبق عرضها ىف  احلديثمعهد كونتورىف   العربية والتمريناتاللغةمادة تدريس 

  .املبحث األول

 أن اهلدف الرئيسي من تعليم عهد كونتور احلديثحدد قسم املنهج الدراسي مل  

 فنظرا إىل ذلك ١٩. هوجودة الكالم والكتابة باللغة العربية العربية والتمريناتاللغة مادة

 وباإلضافة إىل أهداف تعليم الكالم  العربية والتمريناتاللغةاهلدف التعليمي من مادة 

قد قام   يرى الباحث أن املدرس،اللغة العربية لغري الناطقني ا ىف إطار طرائق تعليم

  .ليمة عند التعليمباخلطوات الس

 وقدرة الدارسني على التعبري الصحيح من العربيةفإذا كانت جودة النطق باللغة   

 فاستخلص الباحث من خالل املالحظة عن ،أهم األهداف ىف تدريس مهارة الكالم

 أن املدرس وصل إىل ذلك اهلدف  العربية والتمريناتاللغةمادة خطوات تعليم 

 يقدر بعض الطلبة الذى عينه املدرس أن يتحدث عن ،فالربهان لذلك. التعليمي

  .أمام الفصل) أعضاء اليد(املوضوع املدروس 
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 ٦٦

ولعل السبب لذلك النجاح يرجع إىل حسن تنظيم املدرس خطوات تدريسه   

بطرح األسئلة التمهيدية عن املوضوع املاضي وربطها (ومتكنه منذ بداية التعليم 

  . دة إىل اية التعليموعرض مضمون املا )باملوضوع اجلديد

  

 طريقة تدريس مهارة القراءة مبعهد كونتور احلديثمطابقة : ثالثا

  طريقة املباشرة لل

كما ذكر مقدما أن الغرض ىف تدريس املطالعة هو تعويد الطلبة فهم ما يقرؤون   

 يستهدف ،جبانب ذلك. من الكتب وغريها فهما جيدا سريعا من غري كد أو مشقة

ة جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم اآلراء تدريس املطالع

  ٢٠.واملعاىن الىت يراد توصيلها إليه

قسم املنهج الدراسي ملعهد كونتور وأما اخلطوات لتدريسها حسب ما قرره   

  :احلديث فهى كما يلى

تعليم باألسئلة أو البيان املوجز الذى يوصل أذهان بدأ املدرس ىف مقدمة ال .١

  .التالميذ إىل موضوع جديد

 .شرح املدرس املفردات بتلفيظها وكتابتها مث شرح معناها .٢

 .وضع التالميذ الكلمات الصعبة ىف مجل مفيدة .٣

شرح املوضوع مع الربط وحتليله باملناقشة والتشويقات مث االستنتاج وأخذ  .٤

 .غزى إذا احتوى املوضوع على ذلكالدرس أي امل

قراءة املدرس املقالة منوذجا للطلبة بعد معرفتهم موضوع الدرس ىف  .٥

 .كتبهم

 .قراءة الطلبة واحدا فواحدا مع اإلصالح من املدرس .٦

الطلبة املقالة بصوت منخفض مع البحث عن كلمات أو مجل صعبة  قراءة .٧

 .لتوجيه األسئلة عنها إىل املدرس
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 ٦٧

ألسئلة من الطلبة عما مل يفهموه ىف املوضوع مث اإلجابة عنها من الطلبة ا .٨

 .املدرس اآلخرين أو من

 والطلبة قراءة املدرس أو الطلبة ما على السبورة مع اإلصالح من املدرس  .٩

 .يالحظونه

 .كتابة الطلبة ما على السبورة ىف كراسام .١٠

١١. م حتقيقا على صحتها واآلخرونقراءة بعض الطلبة ما كتبوه ىف كراسا 

 .يالحظون

 .قراءة الطلبة مادة الدرس صامتة إعدادا ملواجهة التطبيق .١٢

 .املدرس األسئلة عن مضمون املوضوع وجه .١٣

 ٢١.التكلم عن املوضوع .١٤

كما سبق عرضها ىف ―املدرس هذه اخلطوات يرى الباحث أناعتمادا على   

ولعل السبب لذلك . اخلطوات املهمة عند قيامه بالتعليم ترك بعض―املبحث األول

التعليم الذى يستهدف من خالله  أن عملية التعليم الذى قام الباحث مبالحظته هو

الكتاب وىل هى قراءة الطلبة األ فأنشطة. املراجعة عما قد سبق تعليمه ىف اللقاء قبله

  .املوضوع تعلموه ىف اللقاء املاضيمضمون  وللتكلم عن األسئلة استعدادا إلجابة

املدرس من الطلبة حفظ املوضوع  رأى الباحث أن طلب ،وعلى رغم من ذلك  

  . خالف األسس النفسية ىف التعليم وجاوزت مبادئها) وليس التكلم عنه(
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 ٦٨

  الكتابة مبعهد كونتور احلديثطريقة تدريس مهارةمطابقة : رابعا

  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريهال

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال الىت بواسطتها ميكن للطلبة أن يعربوا من إن 

أفكارهم وأن يقفوا على أفكار غريهم وأن يربزوا ما لديهم من معلومات ومشاعر 

  .وتسجيل ما يودون تسجيله من حوادث ووقائع

سيطرة على استخدام ال" هو الكتابةمهارة تعليم وملا كان اهلدف الرئيسي من 

 ٢٢" كتابة رسالة أو موضوع يستطيع العريب أن يفهمهنطام بناء اجلملة العربية ىف

ة لتعليم كإحدى املواد الدراسيو.  تنفيذهري غري سهلةوفتعليم مهارة الكتابة أمر ضر

الغرض مهارة الكتابة باإلضافة إىل اإلمالء واخلط إن ملادة اإلنشاء أهية كبرية ملا له من 

الرئيسي لتعويد الطلبة حسن التعبري عما جيول ىف نفوسهم وما يقع حتت حواسهم 

  ٢٣.بعبارة صحيحة فصيحة بليغة

ىف معهد كونتور  تعليم اإلنشاء خطواتا سبق عرضها من مموانطالقا 

وعلى . أثناء قيامه بالتعليم اجليدة أن املدرس قد قام باخلطوات رأى الباحث ،احلديث

 ظهر عند عملية التعليم أن املدرس مل يكن قادرا على تشويق التالميذ ،رغم من ذلك

وهى صفة مهمة من بعض الصفات الالزمة جيب على ―االنتباه فيهموإبقاء اإلصغاء و

والربهان ٢٤.ملعهد كونتور احلديث كل مدرس أن يتصف ا حسب املنهج الدراسي

 ال يهتمون بالدرس جيدا بل  سار املدرس بالتعليم بغض بصره أن بعض التالميذ،لذلك

ونتيجة لنقصان قدرة املدرس على تشويق الطلبة وإبقاء اإلصغاء واالنتباه . ينعسون

     . حتري بعض التالميذ عندما طلب منهم قراءة كتابامفيهم 
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  :لثاملبحث الثا

  املناقشة النظرية

  

 ىف لبحثتلخص اي الىت عرضها الباحث مقدما فهااعتمادا على البيانات وحتليل

  :األمور اآلتية

ألربع مواد دراسية إىل وصلت اإلجراءات التعليمية الىت قام ا املدرسون  .١

 . املنشودةاألهداف

 .باملشاركة مع التالميذ املدرسون املفردات اجلديدة لكل درس ألقى .٢

وسائل اإليضاح باستخدام املفردات  شرحعن طريق إما وسار ذلك  .٣

وإما باستخدام )  ذته أو متثاله أو صورة ذلك الشئيءبإظهار الش(احلسية 

 .)بوضعها ىف اجلمل املفيدة(وسائل اإليضاح اللغوية 

درس (اللغة اهلدف أثناء تعليم املواد الدراسية األربع املدرسون استخدم  .٤

 )اإلمالء ودرس اللغة العربية أو التمرينات ودرس املطالعة ودرس اإلنشاء

 .ة الوطنيةواجتنب استعمال اللغ

إن عدد الطلبة الكثري وسعة غرفة الفصل الكبري قد يسعب املدرسني ىف  .٥

النشاطات اجلارية ىف الفصل وحيدد أيضا مشاركة التالميذ على سيطرة 

 .ىف العملية التعليمية

إن النشاطات التعليمية اجلارية ىف الفصول الدراسية مل تزودها الوسائل  .٦

لرفع رغبة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية والتعمق قة التعليمية احلديثة املشو

  .ا

أن تدريس اللغة العربية ىف معهد كونتور مقدما سبق قد أشار الباحث كما 

الفروع مرة أخرى أو الوحدة مرة ونظرية ي على نظرية  ينىب أساسه التعليماحلديث

 فيه هى الطريقة  العربيةاللغةوأما الطريقة التعليمية املنتخبة لتعليم . التوفيق بينهما



 ٧٠

ىف معهد كونتور انطالقا لتلك األسس التعليمية والطريقة املستخدمة و. املباشرة

 بنظريات تعليم اللغة  يرى مدى مناسبة اخلطوات التعليمية فيهيود الباحث أن ،احلديث

  .ها تعليم وطرائقاألجنبية

 مبا القت رواجا لغةتدريس ال ىف الطريقة املباشرة إن فرميان-ديان الرسنقالت 

الستعمال اللغة أن طريقة النحو والترمجة مل تكن ذات فعالية ىف تأهيل التالميذ 

حترمي " وأما القاعدة األساسية الواحدة هلذه الطريقة فهى .طب اليوميااألجنبية للتخ

واستمدت تسميتها من حقيقة أن املعىن يرتبت مباشرة باللغة اهلدف دون ". الترمجة

   ٢٥.عملية الترمجة إىل اللغة األماملرور ب

  : مبادئ الطريقة املباشرة التفصيلية كما يلىفرميان-ديان الرسنوعرضت 

لطالب كيفية اهو أن يتعلم رة إن هدف املدرس ىف استخدام الطريقة املباش .١

أن يتعلم فيجب  وليتم ذلك بنجاح. ىف التخاطب اليومياستعمال اللغة 

 .التلميذ كيف يفكر باللغة اهلدف

 إال أن التالميذ أكثر إجيابية ، الرغم من أن املدرس يوحه األنشطة ويديرهاعلى .٢

 ىف نيلشريكفمثل املدرس والتالميذ كمثل ا. منه ىف طريقة النحو والترمجة

يعتقد املدرس ىف أمهية ربط الطلبة باللغة اهلدف  و.عملية التعلم والتعليم

أو عبارة جديدة  يستعمل املدرس عند شرحه لكلمة ،ولتحقيق ذلك. مباشرة

 ترمجتها للغة أو الصور أو التمثيل متفادياىف اللغة اهلدف األشياء احلقيقية 

م املدرس األسئلة ويستخلص ويدرس النحو ضمنيا إذ يقد. الطالب األم

 . وليس عن طريق تقدمي القواعد النحويةالطلبة القواعد عن طرية االستقراء

كما يكون التفاعل بني املدرس والطلبة متبادال مع توجيه املدرس للطلبة  .٣

 .اللغة ىف األساس شفوية وليست كتابة ف.يتخاطب الطلبة مع بعضهم البعض
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 ٧١

فعلى الرغم من أن العمل يشمل املهارات األربع . وتركيز املفردات قبل النح .٤

 ٢٦. إال أن التركيز األكرب ينصب على لغة التخاطب، البدايةذمن

 يرى الباحث أن استخدام املدرسني الطريقة ،هذه املبادئ األساسية اعتمادا على

 ،وعلى الرغم ذلك. سار على األسس السليمةقد  يةمتعليم األنشطة التظمعاملباشرة ىف 

فمن أهم املبادئ فاته  .أثناء التعليمها املدرسون تحقيقفثمت مبادئ أخرى مل يقم ب

من وظهر .  أثناء التعلم والتعليم بني املدرس والطلبةلاملتباد التفاعلاملدرسون هو 

املدرس بني املتبادل  والتفاعل. أن املدرسني أكثر إجيابيةخالل مالحظة الباحث 

 ولعل السبب الرئيس يرجع إىل عدد . مل يتحقق ىف عملية التعليموالتالميذ كالشريكني

 كإعطاء الفرصة لكل الطلبة الكثري حىت يسعب للمدرسني تدبري األنشطة التعليمية

  . لطرح السؤال أو التكلم عن املوضوع املدروسالطالب

أن فاتضح ية  التعليماتنظريالن إطار ماخلطوات التعليمية إذا نظر الباحث و

نظرية ف .خطوات تعليمهم ىف نطريىت الوحدة والفروعاملدرسني قد قاموا بتتنفيذ 

فتعليم . اسية واحدةبربط املهارات اللغوية األربع ىف تعليم مادة درالوحدة تتحقق 

ستهدفه ال ينحصر هدفه التعليمي على تعليم مهارة القراءة فقط وإمنا يدرس املطالعة 

 يدرس ضمنيا عن طرية ةقواعد النحويوال. أيضا من تعليمه تعليم مهارة الكالم

وتعليم درس اإلمالء ال يتحدد هدفه التعليمي . االستقراء ىف املواد الدراسية املختلفة

ستماع ىف على تعليم مهارة الكتابة فقط وإمنا يستهدفه أيضا من تعليمه تعليم مهارة اال

طرية الفروع ىف التعليم فاتضحت ظواهرها ىف تقسيم اللغة العربية وأما ن. وقت ذاته

  .ملعهدالك ذلإىل عدة املواد الدراسية كما سبق عرضها ىف قائمة جدول الدروس 

وأيا كان األمر إن خمالفة اخلطوات التعليمية اجلارية ىف معهد كونتور احلديث 

 حائال إىل عدم النجاح ىف تعليم سببا ال تكون بعض املبادئ اجلوهرية للطريقة املباشرة

خارج غرفة الدراسية وجود األنشطة اللغوية ولعل السبب األهم لذلك . اللغة العربية

 .على رفع محاسة الطلبة حنو اللغة العربية وتعلمها بكل جد وكد الىت تساعد
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  :الفصل اخلامس

  يات واملقترحاتوصملخص النتائج والت

  

  نتائج البحث: أوال

  : كما اآلتىالبحث  فيتلخص نتائج،اعتمادا على إجراءات البحث

قد سار على االجتاه إن تعليم اللغة العربية ىف معهد كونتور احلديث  :أوال

احلديث بأخد التجديد ىف نظريته التعليمي والطريقة املستخدمة ىف 

  .ألنشطة التعليميةا

اللغة العربية  استخدم معهد كونتور احلديث الطريقة املباشرة ىف تعليم: ثانيا

  .ىن أساسه التعليمي على نظريىت الوحدة والفروع أو التوفيق بينهمابوي

أنشأ معهد كونتور احلديث النشاطات اللغوية املختلفة خارج الفصول : ثالثا

  .ية األربعلترقية املهارات اللغوالدراسية 

 للطريقة املباشرةخيالف معهد كونتور احلديث بعض املبادئ األساسية : رابعا

 ال جتلب تلك املخالفة عدم ،ومع ذلك. عند القيام بعملية التعليم

  .النجاح ىف تعليم اللغة العربية

معهد كونتور احلديث هى األساس  أنشأهاالىت إن البيئة اللغوية اجليدة : خامسا

  . قف عليه جناحه ىف تعليم اللغة العربيةالرئيس يتو

  

  التوصيات: ثانيا

رغم أن معهد كونتور احلديث قد جنح ىف تعليم اللغة العربية وىف رفع : أوال

تزويد العملية التعليمية  أن محاسة أبنائه حنو تلك اللغة الشريفة إال

بالوسائل التعليمية احلديثة سوف تزيد رغبة الطلبة وتشوقهم ىف 

  .تعلمها
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معهد  هاجدير أن يتأملن عدد الطلبة اجلسيم هو الظاهرة الواقعية إ: ثاين

قد يكون حائال يؤدى عدد الطلبة الكثري   ألن،وذلك. كونتور احلديث

ىف الفصول وترتيبها يمية إىل الصعوبات ىف تنظيم األنشطة التعل

  .الدراسية

  

  املقترحات: ثالثا

 وحدود فعلى الذين سيقومونمن نقائص  هلذا البحث املتواضعا كان مب

حبثهم ىف أن يركز  بالبحث ىف طرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

ن  أل،وذلك .األمور املساعدة لتحقيق الطريقة املستخدمة ىف التعليمباملالحظة 

وقد تكون . الطريقة املستخدمة ليست وسيلة وحيدة للنجاح ىف التعليم

ا ا جيب مراع الىتعلى شىت العواملرة الطريقة لالستخدام تتوقف كثريا اجد

  .ىف األنشطة التعليمية
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