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Abstract 

Development of education curriculum and instruction in language 
shows the need of the society to learn the language either to meet personal 
or social needs. And to meet those needs someone can study alone or 
through educational institutions. Needs of society related to language 
skills often change depending on the conditions of them, it is necessary to 
hold a coordination of language teaching in order to be able to meet those 
needs. Therefore, every teacher should plan before teaching. Some 
important things in learning the language include: 1) Arabic Language 
Teaching requires preparation and planning of good learning, teaching is 
likened to a process consisting of three elements that complement each 
other, namely: learning objectives, learning process, and evaluation of 
learning outcomes . 2) teachers should manage the desired language skills 
acquired after the end of the teaching process. 3) knowing about the needs 
of each student in every teaching program, and tailored to the teaching 
objectives that have been determined by each institution. 
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 املقدمةأ. 
إن السعي لتنمية الكفاءة اللغوية العربية ال يزال مستمرا دون 

تنمية اللغة، توقّف. والتنفيذ من هذا السعي مثل إنشاء جهة خاصة ل
اللغة أو الوحدة اللغوية يف بعض اجلامعات   تدريسوإقامة املعهد ل

اللغة العربية للربنامج  تدريساإلسالمية، وكل ذلك السعي خيتص بعملية 
اخلاص. ومن جهة أخرى عقدت الدورات التدريبية اليت توجه إىل تنمية 

 الكفاءة اللغوية العربية.
يظهر بوجود احلاجات  تدريسة واليف احلقيقة أن منهاج التربي

يف  تدريسالستيفاء بعض اللوازم املطلوبة، وكذلك منهاج التربية وال
اللغة يظهر بوجود احلاجات الستيفاء بعض اللوازم املطلوبة شخصية 
كانت أم اجتماعية. واستيفاء تلك احلاجات يف أول األمر يتم طبيعيا، 

فيها عمدا. والطلب حنو تلك وبعد ذلك يتم بوسيلة املؤسسات اليت تستو
اللغة  تدريساحلاجات يتغري حسب احلال، مث بعمل التنسيقات ليكون 

اللغة اليوم،  تدريسقادرا على استيفاء تلك التغيرات. فلمعرفة ميول 
 اللغة. تدريسيف عملية    فجدير بنا أن نبحث املتطلبات  املوجودة

بعضا، وتلك  اللغة وهي توحدت بعضها تدريسهناك عناصر يف 
هي املدرس والدارس، والنشاطات، هي نشاط املدرس يف  العناصر

، الدراسةو تدريسالتدريس والدارس يف الدراسة، واستراتيجية برنامج ال
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وأهداف التدريس، ومواد التدريس، والوسائل لتنفيذ تلك الربامج. 
وع فتدريس اللغة يطلب إىل تلك األجزاء وإىل العالقة بني كل منها، وق

تغريات االحتياجات يف تدريس اللغة يؤثر إىل كل تلك األجزاء وإىل 
تغري الضغط يف كل منها. كما رأينا يف حني كان الضغط يوجه إىل 
الدارس، وحني آخر يوجه إىل مادة التدريس وإىل هدف التدريس. وهذا 
ألن التدريس ال بد من أن نراه كشيئ شامل و منظم وذي منفعة. 

 .تدريسأن يقوم بعملية التخطيط قبل ال درسبغي ألي مفألجل هذا ين

 اللغة العربية تدريسب. 
اللغة العربية تتمثل يف التدريب على املهارات اخلاصة  تدريسأمهية 

باالتصال اللغوي متمثلة يف احملادثة واالستماع والقراءة والكتابة حىت تتم  
املـربني إىل  عملية االتصال اللغوي على أحسن أداء. ويتجه نفر مـن  

اللغة العربية على أا وحدة متكاملة من غري أن جتزأ إىل فروع،  تدريس
اللغة العربية ينبغي أن يتم مـن خـالل    تدريسويف حني يرى آخر أن 

ها، مها نظرية الوحدة تدريسفروعها. فروع اللغة كثرية، وهلا نظريتان يف 
 لي .ونظرية الفروع. وسيأيت البيان عن هذا األمر فيما  ي
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 نظرية الوحدة. ١
ترى هذه الطريقة أن اللغة وحدة مترابطة متماسـكة، وليسـت   

اللغة ذه الطريقـة أن   تدريسفروعا مفرقة خمتلفة، واألسلوب املتبع يف 
يتخذ املوضوع أو النص حمورا تدور حوله مجيع الدراسـات اللغويـة.   

ظ واإلمـالء  فيكون هو موضوع القراءة والتعبري والتطبيق النحوي واحلف
، تدريسوغري ذلك. وقد جرى القدماء على استعمال هذه الطريقة يف ال

 ١فكان النص حمورا كل شيئ يف الدراسات اللغوية واألدبية.
 تـدريس وأكد أمحد السيد هذا الرأي أن الذين ينطلقون من أن 

اللغة يتم من خالل وحدا جيدون يف النص وحدة متكاملة يدرب مـن  
اءة  والتعبري واإلمالء والقواعـد. ويف ذلـك مسـايرة    خالله على القر

للطريق الطبيعي يف إدراك احلقائق يف االنتقال من الكل إىل اجلزء. كما 
يف علم النفس من أن العقـل   )Gestalt(يرى أصحاب نظرية اجلشتال 

يدرك الكل قبل إدراك اجلزء. باإلضافة إىل معاجلة النص على أنه وحدة 
وية عند التالميذ، وتبعث النشاط يف نفوسهم، فضال متكاملة جتدد احلي

 ٢عن أن هذا السبيل يوطد العالقة بني خمتلف الفنون.

                                                
 .٢٧ص.  ،)١٩٩٦ ار الفكر.دمشق : د(، طرق تدريس اللغة العربية الركايب، جودت ١

 ،)١٩٨٠، : دار العـودة بريوت( ،املوجز يف طرق تدريس اللغة العربية  أمحد السيد، حممود ٢
 .٤٤ص. 
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اللغة على أسـس  نفسـية،    تدريسوتعتمد نظرية الوحدة يف 
وأسس تربوية، وأسس لغوية. وسيأيت  البيان  عنها  فيما  يأيت كمـا  

 ٣).٥١-٥٠:  ١٩٦٨رءاها إبراهيم (

 األسس النفسيةأ) 
أن فيها حتديدا لنشاط التالميذ، وبعثا لشوقهم، ودفعـا للسـأم    )١

 وامللل عنهم، وذلك لتنوع العمل وتلوينه.
وفيها نوع من تكرار الرجوع إىل املوضوع الواحد، لعالجه من  )٢

 خمتلف النواحي، ويف التكرار تثبيت وزيادة فهم.
ونظرية الوحدة تقضي بفهم املوقف الذي ميثله املوضوع فهمـا   )٣

ا أوال، مث االنتقال إىل فهم األجزاء. وهذا يساير طبيعة الذهن كلي
 يف إدراك األشياء واملعلومات.

 األسس التربويةب) 
 أن فيها ربط وثيق بني ألوان الدراسات اللغوية. )١
ضمان للنمو اللغوي عند التالميذ منوا متعادال،  -كذلك–وفيها  )٢

ا تعـاجل يف  ال يطغى فيه لون على آخر. ألن هذه األلوان مجيعه
                                                

ص.  ،)١٩٦٨ ،املصر: دار املعـارف ( ،املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية إبراهيم، عبد العليم ٣
٥١-٥٠. 
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ظروف واحدة، ال تتفاوت فيها محاسة املدرس أو إخالصـه أو  
 غري ذلك من العوامل.

 األسس اللغويةج) 
أا مسايرة لالستعمال اللغوي، ألننا حني نستعمل التعبري الشفوي 
أو الكتايب إمنا نصدر يف كالمنا أو كتابتنا عن ثقافتنا اللغويـة وحـدة   

ري القاموس أوال، ليمدنا باملفردات اليت حنتاج مترابطة. مبعىن أننا ال نستش
إليها. مث نستشري القواعد، لنفهم كيـف نؤلـف اجلمـل،  ونضـبط     

 الكلمات، بل يتم تعبرينا بصورة سريعة فيها تكامل وارتباط.

 نظرية الفروع. ٢
وهي تقسيم اللغة  ٥وإبراهيم ٤املراد بنظرية الفروع عند الركايب

به وحصصه، مثل املطالعة، واحملفوظات، فروعا، لكل فرع منهجه وكت
وتسري دراسة اللغة يف  ء، واألدب، والبالغة.والتعبري، والقواعد، واإلمال

 املدارس على نظرية الفروع  إىل حد كبري :
 فحصص اللغة موزعة على هذه الفروع.أ) 

                                                
 .٥١ص.  ،)١٩٩٦ شق : دار الفكر.دم(، طرق تدريس اللغة العربية الركايب، جودت ٤ 
ص.  ،)١٩٦٨ ،املصر: دار املعارف( املوجه الفين ملدرسى اللغة العربية، إبراهيم، عبد العليم ٥ 

٥١. 
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 ولكل فرع منهج خاص، وكتاب خاص به.ب) 
 .فروعحان توزع الدرجات على هذه الويف االمتج) 
وإن املدرس خيترب التالميذ فيما يريد من هذه الفروع كل فـرع  د) 

 ٦على حدة.

 للغة العربيةا تدريس فهداأج. 
جيد من التحصيل أو التعلم هو اهلدف  وىستم ل إىللوصوإن ا

وي. وال يأيت هذا إال  إذا وجدت أهداف صرحية ترب ظامن يأل رئيسيال
اللغة العربية ينقسم  تدريسة لوواضحة وحمددة. وهذه األهداف بالنسب

 هيوإىل ثالثة مستويات يعتمد كل منها على اآلخر. وهذه األهداف 
 ية.سلوكال داف) األه٣ات  هارف املأهدا) ٢مة، العاداف األه) ١:

اللغة  تدريسن سي مدف أو الغرض األساهلا أن يباالرك عرب دوق
الفهم ، ومىت تضافرت فاهم ومعيار لتأداة ا نهأل ريالعربية هو إتقان التعب

 ومىت وعى املرء لغته وفيهم دقائقها  ريربية على إتقان التعبلعا غةفروع الل
ومنتجا، وكان فهم الطالب ملا ا بريكان اتصاله بالبيئة وما حييط به ك
 ٧مثمرا.دا ويلقي عليه وما يقرؤه من كتاب مفي

                                                
أوجـونج  (، مدخل إىل طرق تدريس اللغة األجنبية ملدرسي اللغـة العربيـة    أرشد، أزهر ٦ 

 .٨٤، ص. )١٩٩٨ فاندانج : مطبع أحكام.
 .٢٣ص.  ،)١٩٩٦ دمشق : دار الفكر.(، رق تدريس اللغة العربيةط الركايب، جودت٧ 
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 مةالعاداف األه .١
عكاسا ألهداف التربية نا اللغة العربية متثل تدريسمة لالعاداف األه

العامة اليت تتبناها الدولة، واليت متثل بدورها الترمجة العلمية للفلسفة اليت 
تسود اتمع. إذ بوساطتها تتحول جمموعة املفاهيم والتوصرات 

هيئاا، إىل حتقيقها وها دأفرا تالفاخ لىع ، األمةواآلمال، اليت دف 
ي تدريسة املعامل يلتزم النظام الدديف اال التربوي ، إىل أهداف حم

بتحقيقها. وهذه األهداف تستمد من طبيعة اتمع، ودينه، وفلسفته، 
بيعة العصر، وتراعي مطالب منو املتعلمني، ط معب وتراثه القومي، وتتناس

 ٨.املعاصرة ويةبت التراهاجتاالمن  ى هدىوخصائصهم عل
دف التربية القومية ه أن األهداف العامة هي اليت يأرب امرع دازو

والوطنية حتقيقا ملقاصد اجتماعية وسياسية وتربوية، وهي جمملها تعين 
يدته م عقبتكوين املواطن الصاحل املتألف مع قومه وجمتمعه، املتمسكة بقي

مشتركة بني اللغة العربية  ةعام  هذه األهدافواء. حإلسالمية السما
 ٩ملواد األخرى.ا نوغريها م

                                                
كويت : الس الوطين للثقافـة  ( ،اللغات األجنبية : تدريسها وتعلمها  ،وغريه حرماناصف  ٨

 .١٩٩ص.  ،)١٩٨٨ والفنون واألدب.
فانج: جامعة ال(، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية يف التربية اإلسالمية عامر، فخر الدين،٩

 .١٩). ص. ١٩٩٦ دار الكتب الوطنية.
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اللغة العربية يرمى، يف  تدريسذه األهداف فإن ه من اقالطناو
خامتة املطاف، إىل تزويد املواطن بلغة أخرى جبانب لغة األصلية، تكون 

يتعذر فيها استخدام اللغة األصلية  ت اليتاالوسيلته للتخاطب يف تلك ا
 ذلك). حبيث يستطيع هذا ريوغ ةاسة، واألعمال التجاريالدر، وفرسلكا(

اهم من خالل ذلك يف إعطاء صورة إجيابية عن نفسه املواطن أن يس
وبلده، وحيقق أغراضه اخلاصة، ويتمكن يف الوقت ذاته من املفاهيم مع 

صلية يشكل يساهم يف تعزيز التفاهم ه األناطقني بلغتال غرياآلخرين 
 .ينيملالعا موالسال

 اتهارف املأهدا  .٢
ة فاحلديث ات اللغوية االستماع والفهم مث القراءهارل املتشتم

لم املنطوق وأخريا مهارة الكتابة. هناك اختالف على الترتيب الذي يتع
ن . وقبل ظهور الطريقة املباشرة، كاعن طريقة الطالب هذه املهارات

هارات امل ،ألول: امنيسق ةيجتاه السائد هو تقسيم املهارات اللغواال
بتكارية  وهي املهارات اإل ،وهي االستماع والقراءة.والثاين يةبعااالستي

 ١٠احلديث والكتابة.

                                                
بـريوت :  ( تعلم اللغات احلية وتدريسها بني النظرية والتطبيق، عبد ايد العريب، صالح، ١٠

 .٦٣). ص. ١٩٨١ مكتبة لبنان.
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ي نرغب فيه، يف اية مرحلة ما بالنسبة ملهارة ذال فهلداإن 
االستماع هو الوصول بالطالب إىل مستوى معني ميكنه من استيعاب ما 

 وضوعات املختلفة.وامل واجلمل، واحلوار،ت ماكليسمع وذلك بفهم ال
قصد باع مك االستماع. فهناالستاع اأنوب قلعتتستماع ف االأهداإن 

النقد والتحليل حيث يتجوب على املستمع أن يصغي جيدا ألفكار 
املتحدث وآراءه، مث يعمد إىل حتليلها ونقدها يف ضوء خربته أو وفق 

له من  ال بدنوع من االستماع الا هذمعايري موضوعية. ومن الطبيعي أن 
 املستمعىت يستوعب ح يالكل ءصغاإلاو التركيز احلاد واليقظة التامة

ما يقال أمامه من آراء وال تفوته فكرة ما كي يعمد إىل شرحها  دايح
 ١١وتفسريها ونقدها وتقوميها نقدا موضوعيا وتقيما سليما.

النسبة ملهارة القراءة، هو أن يصل ب هغب فيري نذلدف اا اهلمأو
الدارس إىل مستوى ميكّنه من قراءة الكلمات واجلمل، والنصوص 

الذي نرغب فيه  فدا اهلمأو العربية وفهمها فهما جيدا.املختلفة باللغة 
بالنسبة ملهارة احلديث أو الكالم، هو متكني الدارس من االشتراك يف 

 ر األفكار العامة، والوظائف اللغوية املقررة لكل مرحلة.طاإ يفاحلوار 
الذي نرغب فيه بالنسبة ملهارة الكتابة، فهو القدرة على  فدا اهلمأو

                                                
). ١٩٨٠ بريوت : دار العودة.( املوجز يف طرق تدريس اللغة العربية، ،أمحد السيد، حممود ١١

 .٥٤ص. 
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 اا أيضهتواسم فلكتوب يف مجل وفقرات حول موضوعات خيتملري االتعب
 اختالف املراحل.ب

 

 وكيةالسلداف األه .٣
 يهدف إىل التغري السلوكي، وقدم بلوم تدريسلكل ا نإف

)Bloom (سلوكية تنقسم إىل ثالثة جماالت هي، ال افأن األهد مالؤهزو
 ركيل احلااو) afektive( الوجداين لاوا ،)cognitive( اال املعريف

 ١٢).psychomotor( احلركي سفنأو ال
حقول  سيم هذه ااالت إىلتقي راللغة العربية جي تدريس يفو

: املعرفة، والفهم، والتحليل، والتقومي، واالستقبال، أصغر مثل
اه بة، والتقدير، والتنظيم، والتركيب، وإظهار املواقف جتاجتواالس

 ألشياء وغريها.ا

                                                
الوطين للثقافـة   : الس(كويت اللغات األجنبية : تدريسها وتعلمها، غريه،حرما، ناصف و ١٢

 .٢٠١). ص. ١٩٨٨ والفنون واألدب.
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للغة العربية أكثر من جمرد حشو أذهان ا ريستد نأ ةميكد طعأو
. أنه ١٣ومات عن هذه اللغة أو تزويدهم بأفكار عنهاعلمب الدارسني

 نشاط متكامل يستهدف ثالثة أشياء ، وهي :
ا لـديهم  م رستثمااو) cognitif( الدارسني العقلية تارقد ةمينت ) أ

 األول. مااملق يف  ةيعادات التفكري واإلبداع. فاللغة عملية إبطاق من
غـة  و اللحن) afektif( الدارسني واجتاهام اإلجيابية شاعرية متنم ) ب

 العربية وثقافتها.
رسني مهارات لغوية معينة يشـترك فيهـا األداء   الداساب اكت ) ج

 أخرىاحلركي مبثل ما تشترك العمليات النفسية األخرى. إا بعبارة 
 ).psychomotor( عملية نفس حركية

ا يف تعلم اللغة من اجلانب النفسـي  تلك األهداف وجدت كثري
هنا، فمعرفـة املفـردات، ومعرفـة     منوي. احلركي و اجلانب الفكر

ء يف جزء منـها تقـع يف اجلانـب    مالالقواعد، ومعرفة األصوات، واإل
ارس احلديث والكتابة فإنه يتقـدم إىل مـا   لدارس اميا منيحوالفكري، 

للجانـب الفكـري   احلركي. األنواع السابقة -انب النفسياجلب مىيس

                                                
مكة املكرمة ( املرجع يف تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أمحد طعيمة، رشدى، ١٣

 .١١٥). ص. ١٩٨٦ : جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية.
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) ٢) املعرفـة،  ١ اللغـة :  تدريسأو متصلة بة باسالذي نظمها بلوم من
 ) التقومي.٦) التركيب، و٥حليل، ) الت٤)  التطبيق، ٣الفهم، 

 اللغة العربية تدريسعناصر د. 
كاملنهج، يعين أنه  يشتمل العناصر اليت تتفاعل بعضـها   تدريسال

يف نظريـة  تـأليف    ١٤ملقررة.ا تدريسيعضا  للوصول  إىل  أهداف  ال
يعرب كالعملية اليت تتكون  تدريسأن ال ،عند جيوندونو تدريسوختطيط ال

: هـدف  ملة بعضها بعضا، وهذه العناصـر هـي  من ثالثة عناصر مك
(التقـومي). تلـك    تدريس، وتقومي  نتيجة التدريس، وعملية التدريسال

عالقة عالقة مباشرة العناصر هلا عالقة متينة بعضها بعضا، إما أن تكون ال
 feed( سبابية أم عالقة غري مباشرة على نوع العالقـة تغذيـة راجعـة   

back.(١٥ 

 تدريسأهداف ال. ١
هو تنظـيم وكتابـة    تدريسمن أحد املستويات لتصميم برامج ال

هي الوصفة عن السـلوك املرجـو    تدريس. أهداف التدريسأهداف ال

                                                
14 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara. 

2001), h. 77.  
15 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: 

Penerbit ITB.  1996), h. 3. 
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نصر يشـتمل الكفـاءات   وهذا الع١٦.تدريتناوله للدارس بعد عملية الت
. تنظيم تلك الكفـاءات يعتمـد   تدريسالعملية املرجوة تناوهلا يف اية 

اللغـة،   تدريسعلى التعرف حنو املتطلبات اليت البد من استيفائها. ففي 
من مهارة لغويـة واحـدة، أو مـن     تدريسميكن أن  يتكون هدف ال

الـدارس حـىت   مهارات لغوية شيت، اليت هي حمتاجة إىل استيعاا لدى 
نسعى يف غرسها وتنميتها. التعرف الوثيق حنو اهلدف، واملهارات اللغوية 
التامة، والكفاءات اللغوية من أهم نشاط لتصـميم وختطـيط عمليـة    

 التدريس.
أمر من األمور اهلامة وله معىن كبري، سواء يف  تدريسإن هدف ال

ية التخطيط، كانت أم يف عملية التقومي. يف عمل تدريسعملية ختطيط ال
، ويف ترتيب تدريسيوجه توجيها يف اختيار مواد ال تدريسفإن هدف ال

، وىف اختيـار وسـائل   تـدريس وحدة الدرس، وىف استغراق فرصة ال
للتقومي. وكان اهلدف ) standart( عياروأساليبها، ويف تقرير امل تدريسال
فـإن  . ويف التقـومي،   تدريسمقياسا ملعرفة القيمة وفعالية ال -كذلك–
مشولية مضمون أدوات التقومي. ليكـون التقـومي    يوجه تدريسال دفه

 املرجو.  تدريسمتجها إىل هدف ال

                                                
16 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran .....,h. 109. 
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إليها البد مـن   تدريسلذلك، فإن املهارات اللغوية اليت يهدف ال
والتعرف حنو املتطلبـات تعطـي    تدريستنظيمها جيدا. ألن أهداف ال

للوصول إىل األهـداف   تدريسألوانا، وتؤثر، بل تقرر الوجهة لعملية ال
ملادة اللغة العربية ختتلف بني شـعبة   تدريسولكون  أهداف ال العملية.
ال بد أن يكون  والشعب الدراسية األخرى،) PBA( اللغة العربية تدريس

للغة ألجـل  ا تدريساللغة ألجل اآللة و   تدريسهناك فرق واضح بني  
 اهلدف  يف العملية والتقومي. 

) يهدف إىل PBAاللغة العربية ( تدريسبية لشعبة اللغة العر تدريس
اكتساب املهارات اللغوية األربع، ألن الدارسني سيكونوا مدرسي اللغة 

اللعـة العربيـة للشـعب     تدريسالعربية بعد خترجهم يف اجلامعة. وأما 
الدراسية األخرى يهدف إىل إكتساب مهارة فهم املقروء أي ألجل اآللة 

فينبغـي تنظـيم   الكتب املدونة باللغة العربية. اليت تساعدهم يف فهم 
الكفاءات  واملهارات اللغوية اليت ينبغي أن يستوعبها الدارس لكـل  

ليصل الدارس  تدريسالقسم والشعب الدراسية قبل حتديد أهداف ال
 إىل ما يريده من الكفاءات  واملهارات اللغوية.
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 تدريسلعملية ا. ٢
 تـدريس لعمـل يف عمليـة ال  هذا العنصر يشتمل كل النشاط وا

 تدريسللوصول إىل األهداف املقررة واملنظمة يف العنصر األول. عملية ال
، تشمل على تدريسكعنصر من العناصر اليت هلا عالقة متينة بأهداف ال

. إن تـدريس األنشطة املالئمة اليت تساعد على الوصول إىل أهـداف ال 
ساعدة ومصاحبة كانت هناك أنشطة أخرى، فهي ليست  إال أنشطة م

 ١٧للوصول إىل اهلدف األساسي.
ـ ي، وطرتدريس: مادة التتكون من األمور منها تدريسعملية ال  ةق

أي الكتـاب الدراسـي    تدريس، والتمرينات. تشكل مادة التدريسال
عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه األساسية يف أي 

الثقايف وتتحقق األهـداف  ية، فمن خالل حمتواه اللغوي وتدريسمرحلة 
، باإلضافة إىل املكونات األخـرى  تدريساليت نريد حتقيقها من عملية ال

 .تدريسال ةقيللمنهج من أنشطة وطر
إن الكتاب املدرسي يزود الدارسني باجلوانب الثقافية املرغـوب  
فيها. كما ميدهم باخلربات واملعلومات واحلقائق اليت تنمي قدرم علـى  

تاج العقلي حنو أحـداث كجـزء مـن عمليـة الـتفهم      النقد، واالن

                                                
17 Djiwandono, Soenardi. ,  Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung : 

Penerbit ITB. 1996), h. 4. 
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ي السلطة يف فرض الفكرة، وهو تدريسواالستيعاب، كما ميثل الكتاب ال
يؤكد املعاين، ومن هنا فإنه شديد التأثري على الدارسني له، "ألنه يعرض 
وجهة نظر عن احلقيقة وصورة عن العامل حتمـل يف نفسـها إثبـات    

ي استجابات مهيئـة  تدريس الكتاب  الصحتها. ومن مث حتدث فيه معاين
 ١٨وانفعاالت تلقائية.

، وقد إهتم تدريسوأما الطريقة هي ركن هام من أركان حسن ال
املربون يف القدمي واحلديث بالطرق التربوية وألفوا فيها الكتب الكثرية. 
والطريقة عملية فنية حتمل اختالف اآلراء وتعدد وجهات النظر، فليس 

دو يف أفق التربية طرائق متعددة اشتهر كثري منها ألمساء عجبيا إذن أن نب
 أصحاا أو خبواصها وجوهرها.

املتبعة يف الكتـاب املدرسـي    تدريسجيب أن تتناسب طريقة ال
ميكن مثال تبين طريقة  األهداف اليت يرمسها املؤلف ويتوخى حتقيقها. فال

ة بوصفها لغة النحو والترمجة يف كتاب مدرسي يأمل منه أن يعلم العربي
تفاهم منطوقة. كما أنه ال يستطيع اتباع الطريقة السمعية الشـفهية يف  
كتاب مدرسي خمصص لتعميق معرفة الدعاة اإلسـالميني بالنصـوص   
األدبية. إذن لكل هدف طريقة تناسبه، ولكل غاية أسلوب يالئمها. أما 
                                                

دون السنة، أسس إعداد الكتب التدريسية لغـري النـاطقني   عبد اهللا، عبد احلميد وغريه.  ١٨
  .٧ ). ص.دون السنة دار االعتصام.( بالعربية،
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 إذا كان الكتاب املدرسي يهدف إىل مؤلف الكتاب املدرسي أن يتبـع 
 ١٩الطريقة االنتقائية.

اللغة تنمية قدرة الـدارس   تدريس منفإذا كان اهلدف األساسي 
على القراءة مثال، فاألنشطة  واألعمال يف ذلك الربنامج أن تتوجه أوال 

ي أن تدريسينبغي ألي الربنامج ال إىل السعي يف تنمية قدرته على القراءة.
ية أن يهـتم إىل  تدريسواد اليقوم بعملية التخطيط  اجليد. ففي اختار امل

اللغة ألجل اهلدف فينبغي   تدريسية املقررة، إذا كان تدريساألهداف ال
أن تكون األنشطة واألعمال تتجـه إىل غـرس واكتسـاب الكفـاءة     

ألجل اآللة  فينبغي أن تكـون   تدريسواملهارات اللغوية األربع. وأما  ال
القراءة وفهمهـا.   األنشطة واألعمال تتجه إىل غرس واكتساب مهارة

ية إىل الوصول إىل األهداف املقررة تدريسفبهذه األنشطة تتركز املواد ال
 الكتساب الكفاءة واملهارات اللغوية املعينة.

 تدريسنتيجة ال تقومي. ٣
يف ، "Evaluation" التقومي مصطلح مأخوذ من اللغـة االجنليزيـة  

ـ  "Essential Of Education" كتـاب   .Geral W و Edwin Wand لـ

                                                
 السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتدريس العربية لغري النـاطقني  ،إمساعيل صيينحممود  ١٩

 .١٠٣). ص. ١٩٨٠ : مطبع جامعة الرياض.الرياض(، ا
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Brown يقال أن"Evaluation refer to the act or prosessto determining 

the value of something" . فلذلك كان التقومي عنـد Wand  وBrown ،
 هو العملية اليت تستخدم فيها لتقرير نتائج األشياء.

أن التقومي هو العملية تستخدم فيها نتائج القيـاس ،   عمريةت ورأ
قيمة خاصة معينة لدى املتعلم أو على جانب معني  ىيف إصدار حكم عل

من جوانب املنهج. أو هو العملية اليت تستخدم فيها معلومات عن بعض 
جوانب سلوك التلميذ، أو بعض جوانب املنهج الختـاذ قـرارات، أو   

    ٢٠.ئل هلا، تتخذ بشأن التلميذ أو املنهجلالختيار من بني بعض بدا
 لو تكلمنا عن التقـومي، سـوف  نـتكلم أيضـاعن القيـاس     

)measurement ،( واالختبار)test .( االختبار هو عبارة عن جمموعة ، أو
من األسئلة أو املهام يطلب من املتعلم االستجابة هلا حتريريـا أو   سلسلة

ائي أو باإلشارة). ويفترض أن يشتمل شفهيا (وأحيانا قليلة بالتمثيل اإلمي
االختبار عينة ممثلة لكل األسئلة املمكنة، واملهام اليت هلا عالقة باخلاصـة  

أو  اليت يقيسها االختبار، وبفحص استجابات املتعلم حنصل على قياس ،
 قيمة رقمية، ألدائه بالنسبة هلذه اخلاصة.

علم بالنسبة خلاصـية  القياس هو العملية اليت يقدر ا أداء املت ماأو
معينة، باستخدام أداة مالئمة، أو مقياس مناسب، ويعرب عـن القيـاس   
                                                

 .٢٥٠). ص. ١٩٩١ القاهرة : دار املعارف.(، املنهج وعناصره ،عمريةإبراهيم بيسوين  ٢٠
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بقيمة رقمية، وبذلك فإن القياس أوسع من االختبار، بل قد يتم القياس 
باستخدام أدوات أخرى غري االختبارات، مثل املالحظـة، أو قـوائم   

در ا أداء املتعلم، التقدير، أو مقياس التقدير اليت يستجيب هلا املعلم ويق
 .أو بأي وسيلة أخرى تسمح باحلصول على معلومات بصورة كمية

، كان التقومي عنصـرا هامـا لنيـل حقيقـة     تدريسيف عملية ال
قد وصـلت إىل اهلـدف    تدريس. فلنستنبط على أن عملية التدريسال

 تدريساملرجو، فجدير بنا أن نعقد التقومي. فإذا استنبطنا على أن عملية ال
مل حيصل  تدريسشلت، فعلينا أن نقوم املنهج. فإذا قومنا املنهج ولكن الف

إىل اهلدف املرجو، فعلينا أن نقوم األهداف ، ألا مل تناسب املنهج حىت 
ى أن التقومي مفتـاح ملعرفـة   يصعب تناوهلا.فلذلك ميكن االستنباط عل

 .ولنيل
ا إىل كثريا ما استخدمنا االختبار يف عمليـة التقـومي، اعتمـاد   

خصوصيات االختبار بالنسبة لطريقة تنفيذه ينقسم إىل قسـمني، مهـا   
االختبار التحريري واالختبار الشفوي. فإن االختبار التحريري ميكـن  
تنفيذه لبعض املهارات اللغوية مثـل اإلسـتماع،  القـراءة والكتابـة     
(اإلنشاء)، وكذلك لبعض عناصر اللغة مثل املفردات والقواعد النحوية. 

أما االختبار الشفوي ميكن تنفيذه ملهارة الكالم، ويقصد ذا ملعرفـة  و
 قدرة الدارس على استفادة اللغة شفويا.
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مهـارة   تدريسفإن االختبار التحريري ال يناسب لتقرير نتيجة 
مهارة اإلسـتماع، القـراءة    تدريسالكالم، فإنه يناسب لتقرير نتيجة 

خاصا للمهارة اللغويـة مثـل   والكتابة. هذا االختبار ال يعطى ضغطا 
مهـارة الكـالم هـو     تدريسالكالم. واالختبار املناسب لتقرير نتيجة 

 االختبار الشفوي.
ولقد اتضح لنا من البيان السابق، علـى أن العناصـر لتصـميم    

تتعلق بعضها بعضا. وهذه العالقة عالقة مباشرة  تدريسوختطيط عملية ال
وهذه اجلزئيـات الثالثـة    اجعة.ري مباشرة كنوع التغذية الروعالقة غ

 Gagne, Robert M( مأخوذة من فكرة جاجن، روبارت وبريج، السلي

dan Briggs, Leslie J (اآليت: 
 

 

 

السـابق هـى نظريـة     تدريسوأما النظرية اليت أسست هيكل ال
وهذه النظرية تشري أو تقرر اإلجراءات اليت البد ، Preskriptif)( توجيهية

تجه إىل احلاصل املعني. هذه النظرية باحلقيقـة تعطـي   من فعلها وهى ت

عملية  تدريسالأهداف 
 

تقومي نتيجة 

 تدريسختطيط العملية 
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املعني. وعكس ذلك، فإا ختتلف  تدريستوجيها خاصا لنوعية حاصل ال
اليت هلا هدف هام وهو الوصـف عـن    )Deskriptif(بنظرية الوصفية 

.  النظرية الوصفية تعبر أو توصف عن الظواهر الواقعة تدريسعمليات ال
 ٢١.يستدرجوانب عمليات ال

ومع ذلك، فمن املمكن أن ترمز املبادئ والنظريـات لتخطـيط   
 أو التوجيـه ) Deskriptif( علـى شـكل الوصـف    تدريسمشروع ال

)Preskriptif .(  ر األحـوالن وتقرفإن املبادئ والنظريات الوصفية  تعي
وهي توصـف احلاصـالت املمكنـة    )، Given( والطرق كشيئ ثابت
) Preskriptif( ئ والنظريـة التوجيهيـة  ، املبـاد تناوهلا. وعكس ذلك

) Given( ت املرجوة كشيئ موجود ثابـت تستخدم األحوال واحلاصال
 .تدريسوتعني الطريقة املثيلة لل

 اللغة العربية تدريسفعالية ه. 

ه فعاال نافعـا.  تدريسيرغب يف أن يكون  درسال شك يف أن امل
إىل أقصـى  الذي  يـؤدي    تدريسالفعال ، ذلك ال تدريسويقصد بال

                                                
21 Punaji Setyosari. Rancangan Pembelajaran ; Teori Dan Praktek, 

(Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2000). p. 27. 
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درجة ممكنة من التعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا  ووقتا  مع احلصـول  
 ٢٢على أكرب قدر من املكاسب التربوية األخرى.

الفعال يؤدي إىل التعلم الفعال، وهـذا لـيس إال    تدريسفإن ال
. فقد أشار تدريسوللحصول إىل النجاح يف ال تدريسلتحقيق أهداف ال

الناجح هو اجلهد الذي يبذله املعلم والـذي   تدريسإمساعيل صيين بأن ال
يقاس  تدريسية. ومن هنا فإن جنوع التدريسيرمى إىل حتقيق األهداف ال

ما هـو   تدريسالناجح إذا هو اهلدف، وال تدريسبنسبة جنوع التعلم. فال
إال إحدى الوسائل املستخدمة لبلوغ ذلك اهلدف، وتدريب املعلم ما هو 

أثناء اخلدمة للقيام بوظائفه املتعقدة  بأجنح الطرق  إال يئته قبل اخلدمة أو
 تـدريس وقدم إمساعيل صيين أربع ركائز للحصـول إىل ال  ٢٣املمكنة.
 :٢٤الناجح
الصفات الشخصية : كثري مما يقال ويكتب يف هذه األيام ملعلمي  .١

اللغات  تدريساللغات يركز على النواحي التكتيكية والفنية يف 
للغويات والتحليل املقـارن والوسـائل   مبا يف ذلك معرفة علم ا

 السمعية والبصرية وهكذا. 
                                                

 .٣٢). ص. ١٩٨٢:الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربية  اخلويل،حممد علي  ٢٢
السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتدريس العربية لغري النـاطقني   إمساعيل صيين،حممود  ٢٣

 .١٣). ص. ١٩٨٠ : مطبع جامعة الرياض.الرياض(، ا
 .١٣نفس املرجع. ص.  ٢٤
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الكفاءة واملهارات اللغوية : أهم كفاءات املعلم املهنية مهـارات   .٢
اللغوية. فإن كان معلم اللغة العربية لغري الناطقني ا  هو نفسه 
من الناطقني ا عندئذ ميكننا التكهن بأن إتقانه للغـة يف كـل   

 وذجا، مع أن هذا ليس هو احلال يف كل مكان.أوجهها يعترب من
أما إذا كان معلم اللغة العربية لغري الناطقني ا هو نفسه من غري 

، فإن عددا من املـؤهالت جيـب أن يتـوافر     الناطقني ا أيضا
 للتأكيد من كفاية هذا الشخص لغويا. 

معرفة العلوم اللغوية : ميكننا أن نقسم معرفة العلـوم اللغويـة    .٣
طلوبة هنا إىل أربعة أقسام : معرفة عن اللغة اهلدف، ومعرفـة  امل

عن لغة الطالب األم، ومعرفة عن التحليل املقـارن واملشـاكل   
اللغوية اليت قد يواجهها الطالب يف تعلم اللغة اهلدف، وقـدرة  

 ية لغوية مناسبة وحتضريها.تدريساملعلم على كتابة مواد 
ية : إن كفاءات املعلـم يف  ريستداألساليب والطرائق التربوية وال .٤

ية، وينتج قسم هذه املهارات من فلسفة تربويـة  تدريسمهاراته ال
سليمة توجه بأداء املعلم وأهدافه، ويظهر قسم آخـر منـها يف   
تطبيق أصول علم النفس التربوي حلديث والنظريات احلديثة يف 

 ية اليت تساعد املعلم على حتقيق أهداف املـتعلم تدريسالعملية ال
 الفرد وعلى مستواه الشخصي.
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 تـدريس وأكد اخلويل ذلك الرأي بتقدمي شـروط عديـدة  لل  
 : ٢٥الفعال
أن يعرف املعلم كيف يعلم. وهذا يستوجب إحاطته بأسـاليب   .١

التدريس العامة واخلاصة. وبالنسبة ملعلم اللغة العربية كلغة ثانية، 
بـة  البد أن يعرف املعلم كيف يعلم املفردات والقـراءة والكتا 

واللفظ وكيف خيترب تالميذه يف كل مهـارة لغويـة وكيـف    
 يستخدم الوسائل املعينة يف التدريس.

على املعلم أن حيافظ على مظهر الئق ألن تالميذه يعتربونه قدوة  .٢
 هلم ويتفحصونه من قمة رأسه إىل أمخص قدميه.

صوت املعلم جيب أن يكون واضحا يسمعه كـل طالـب يف    .٣
الصوت متوسط القوة. فالصـوت   الصف. كما جيب أن يكون

العايل جدا يضر مثل ضرر الصوت املنخفض جدا. والصـوت  
املنخفض جيعل انتباه الطالب قصريا ألم جيـدون صـعوبة يف   

 املتابعة.
على املعلم أن حيضر درسه قبل دخول غرفة الصف. وال شـيء   .٤

مثل غرور املعلم الذي ال حيضر درسه وال  تدريسيقتل فعالية ال
 اذا يدرس وال كيف يدرس.يدري م

                                                
 ٣٢. ص....أساليب تدريس اللغة   حممد علي اخلويل،  ٢٥
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على املعلم أن يعرف أكثر مما حيويه الكتاب املقرر. وهذا حيـتم   .٥
عليه سعة االطالع واستمرارية املطالعة الكتساب املزيـد مـن   

 املعرفة يف احلقل الذي يدرسه.
البد للمعلم من أن يشجع طالبه باملديح املخلـص وبـاجلوائز    .٦

درسه لتشـويقهم وضـمان    املعنوية واملادية ليجذم إليه وإىل
 انتباههم.

 على املعلم أن يراعي الفروق الفردية بني طالبه. .٧
على املعلم أن يعامل طالبه بلطف ومودة فيجعل جـو الصـف    .٨

 تسوده عالقات اجتماعية صحية.
على املعلم أن يكون حازما حيث جيب احلزم ليتمكن من ضبط  .٩

 الصف وتنظيم شبكة االتصاالت داخله.
يكون عادال مع مجيع طالبه، إذ سرعان ما  على املعلم أن .١٠

يكتشف الطالب حتيز معلمهم إىل واحد منهم أو ضده، مما جيعل 
العالقات متوترة بينه وبينهم. وكثريا ما يؤدي ذلك إىل فقدانـه  

 احترامهم.
على املعلم أن حيب عمله أو أن يبدو كأنه حيبـه علـى    .١١

طالبه إىل كراهية األقل. فاملعلم الذي يبدي كراهيته لعمله يدعو 
 درسه. وإذا تعلم الطالب منه يصبح مشكوكا فيه.
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على املعلم أن يتيح لطالبه الفرصة القصوى ليشاركوا يف  .١٢
النشاط الصفي أثناء الدرس، ألن ذلك يساعدهم على االنتبـاه  

 والتعلم.

 اخلالصةو. 
: ص الكاتب بعض األمـور املهمـة منـها   من البحث السابق خل

 تـدريس العملية تأليف وختطيط ة العربية حيتاج إىل اللغ تدريس األول،
يعرب كالعملية اليت تتكون من ثالثة عناصـر مكملـة    تدريسال اجليد،

، وتقومي  نتيجة تدريس، وعملية التدريسبعضها بعضا، وهي : هدف ال
(التقومي). تلك العناصر هلا عالقة متينة بعضها بعضا، إمـا أن   تدريسال

اشرة سبابية أم عالقة غري مباشرة علـى نـوع   تكون العالقة عالقة مب
 ).feed back( العالقة تغذية راجعة

واملهـارات   الكفـاءات املعلم  فمن الضروري أن ينظمالثاين، 
بالنظر إىل األهداف  تدريساللغوية املرجوة تناوهلا بعد اية  عملية ال

التعرف الوثيق حنـو اهلـدف،     املقررة لكل قسم وشعبة دراسية. 
هارات اللغوية التامة، والكفاءات اللغوية من أهم نشاط لتصميم وامل

 .تدريسوختطيط عملية ال
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التعرف حنو املتطلبات املاسة لدي الدارسني مهم ألي الثالث، 
إىل الغاية املعينة لكل  تدريس، ويقصد ذا ليتجه اليتدريسالربنامج ال

ـ من حتديد املواد ال فينبغيقسم وشعبة دراسية.  وغـرس  ية تدريس
الكفاءة واملهارات اللغوية املعينة، واختيار الطريقـة واألسـاليب يف   

 . تدريسعملية ال

 املراجع
اللغة العربية للناطقني بلغات  تدريساملرجع يف أمحد طعيمة، رشدى، 

 مكة املكرمة: جامعة أم القرى، معهد اللغة العربيـة. (، أخرى
١٩٨٦( 

بـريوت:  ( .اللغة العربية املوجز يف طرق تدريسأمحد السيد، حممود. 
 )١٩٨٠ دار العودة.

اللغة األجنبية ملدرسي اللغـة   تدريسمدخل إىل طرق أرشد، أزهر. 
 )١٩٩٨ أوجونج فاندانج: مطبع أحكام.(، العربية

 دمشـق: دار الفكـر.  (، طرق تدريس اللغة العربيةالركايب، جودت. 
١٩٩٦( 

املصـر: دار  (، العربية املوجه الفين ملدرسى اللغةإبراهيم، عبد العليم. 
 )١٩٦٨ املعارف.
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االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات إبراهيم، محادة. 
 القاهرة: دار الفكر العـريب. (، احلية األخرى لغري الناطقني ا

١٩٨٧( 
 تدريسالسجل العلمي للندوة العاملية األوىل ل إمساعيل صيين، حممود.

 الرياض: مطبع جامعـة الريـاض.  (، االعربية لغري الناطقني 
١٩٨٠( 

 )١٩٨٢: الرياض(، أساليب تدريس اللغة العربيةاخلويل، حممد علي. 
بـريوت: دار  (، عريب –قاموس التربية: انكليزي اخلويل، حممد علي. 

 )١٩٨٠ العلم للماليني.
اللغة العربية للناطقني بلغـات أخـرى،    تدريسالناقة، حممود كامل. 

اململكة العربيـة السـعودية:   (، رق تدريسهط-مداخله-أسسه
 )١٩٨٥ جامعة أم القرى.

اللغة العربية للـنطقني   تدريسالكتاب األساسي ل الناقة، حممود كامل.
مكـة املكرمـة:   (، تقوميه –حتليله  –بلغات أخرى : اعداده 

 )١٩٨٣ جامعة أم القرى.
 بريوت: دار النهضـة (، هاتدريسأسس تعلم اللغة وبراون، دجالس. 

 )١٩٩٤ العربية.
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إندونيسي ، إندونيسي  -قاموس البشري: عريببشري، أديب وغريه. 
 )١٩٩٩ .Pustaka Progressif سورابايا:(، عريب –

كويـت:  (، ها وتعلمهاتدريس: األجنبية اللغاتحرما، ناصف وغريه. 
 )١٩٨٨ الس الوطين للثقافة والفنون واألدب.

 )الرياض: جامعة امللك سعود(، التحرير العريب رضوان، أمحد شوقي.
ها بني النظريـة  تدريستعلم اللغات احلية وعبد ايد العريب، صالح. 

 )١٩٨١ بريوت: مكتبة لبنان.(، والتطبيق
ـ أسس إعداد الكتب العبد اهللا، عبد احلميد وغريه.  ية لغـري  تدريس

  )دون السنة دار االعتصام.(، الناطقني بالعربية
، اللغة العربية وتدريسـها  تدريسضايا يف قعبد الباري عسر، حسىن. 

 )١٩٩٩ اإلسكندرية: املكتب العريب احلديث.(
مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة عثمان، عبد الرمحن أمحد. 

 )١٩٩٥ اخلرطوم: دار جامعة إفريقيا العاملية.(، اجلامعية
يف مناهج البحث العلمي وأسـاليبه، الطبعـة   عريفنج، سامي وغريه. 

 )١٩٩٩ األردن : حمدالوى.(، ثانيةال
 القـاهرة: دار املعـارف.  (، املنهج وعناصرهعمرية، إبراهيم بيسوين. 

١٩٩١( 
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، إندونيسـي  –قاموس كرابياك العصري : عريب  علي، أتابك وغريه.
 : مؤسسة على معصوم معهد كرابياك اإلسـالمي. (يوغياكرت

١٩٩٦( 
العربيـة يف التربيـة    طرق التدريس اخلاصة باللغة عامر، فخر الدين.
 منشورات جامعة الفانج: دار الكتـب الوطنيـة.  (، اإلسالمية

١٩٩٦( 
: دار ، (الريـاض تدريس فنون اللغـة العربيـة  مدكور، على أمحد. 

 )١٩٨٤ الشواف.
اللغة العربية لألجانب (حبث  تدريستصميم منهج ل يونس، فتح علي.
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