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 الباب الثانى
 اإلطار النظري

 

 مفهوم طريقة التدريس اللغة العربية .أ 
 تعريف طريقة التدريس .1

قال الدوكتور طه على حسني الدليمي "الطريقة يعين ترتيب الظروف 
التعليمية املالئمة هلذا الرتتيب اخلارجية للتعلم وتنظيمها واستخدام األساليب 

والتنظيم، حبيس يؤدي ذلك إىل االتصال اجليد مع املتعلمني لتمكينهم من 
  1التعلم".

قال حيي حممد نبهان "طرق التدريس هو توقري املعلم للظروف واالمكانات 
الالزمة ملوقف تدريس معني واالجراأت اليت بيتخذ ملساعدة الطلبة على حتقيق 

 2اخلاصة".االهداف 
واحلديث عن طريقة تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا هو حديث عن 
طرق تدريس اللغة األجنبية بشكل عام. وتستند الطريقة إىل مبادئ وقواعد 
وإجراأت ميكن لكل معلم لغة أن يستخدمها سواء تفاوتت اللغات أو تباينت 

 ظروف اجملتمعات. 
 تعريف اللغة العربية .2

 3الغالييىن أن اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. قال مصطفى

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، اللغة العربية مناجها وطرائق تدريسهاطه على حسني الدليمي،   1

 .87، ص. 2005
 .69، ص.2008، اليازوري، عمان، األساليب الرتبوية اخلاطعة واثرها يف تنشئة الطفلحيي حممد نبهان،   2
 .7، ص. 1983، بريوت، املكتبة العصرية، جامع الدروس اللغة العربيةالشيخ املصطفى الغالبييىن،   3
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وقال الدوكتور حسني سليمان قورة إن اللغة مبعناها الواسع أدة التفاهم 
 4ووسيلة التعبري عمابالنفس بني طوائف املخلوقات.

وقال على رضا "اللغة هي الوسيلة لضّم صفوف األّمة الواحدة، ومجع كلمة 
أداة للتعبري عما يفكر به املرء، وألة لغرض ما ينتجه العقل، افرادها وكما أهنا 

 5وهي وسيلة التفاهم بني افراد اجلماعة الواحدة".
اللغة هي أصوات يعترب هبا  6لفظه "اللغة" من ماض "لغا الشخص" :تكلم.

وعرف احملادثون بأن اللغة هي نظام رمزي صوريت ذو  7كل قوم عن أغراضهم.
ه مجاعة معينة ويستحدمه إفرادها يف التفكري و التعبري مضامن حمددة تتفق علي

واإلتصال فيما بينهم. وعرفت أيضا بأهنا نظام صويت ميثل سياقا اجتماعيا وثقافيا 
  8له داللته ورموزه، وهو قابل للنمو والتطور.

واللغة العربية هي لغة من اللغات السامية ونسب إصطالحها إىل سام بن 
ة, مبا يف ذلك آخرون هي اللغاة العربية )لغة اليهود( يعين اللغات السامي 9نوح.

اللغة اليت تشتق يف إسرائيل، واللغة األمهرية املشتقة يف إثيوبيا، واألكادية اليت 
يتحدث هبا اآلشوريون والبابليون ولكن اليكن اآلن، واآلرامية يتحدث هبا 

تعمل لسكان عدة السكان األرض املقدسة يف زمن عيسى عليه السالم. اليت تس
 قرى يف سوريا األن. ويستعملها اآلن 

                                                             
، القاهرة، دار املعارف، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والديىن اإلسالمىحسني سليمان قورة،   4
 .23، ص.م1981الطبقة األوىل، 
 .7، بريوت، دارالفكر، دون السنة، ص. املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفهعلى رضا،   5
 .2019، ص 2008عامل الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر،   6
 .202، ص املراجع السابق  7
 . 57ص  ،املراجع السابقطه علي حسني الديلمي،   8

9
 Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 153.  
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معظم الناس يف والية املذكورة اليت تكون فيها اللغات السامية اليت مشتقة 
 10من قبل.

 ويف حتديد معىن اللغة العربية عدة آراء, ومنها:
 11اللغة العربية هي ما نطق به العرب. (أ 
 12أغراضهم.اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرهبا العرب عن  (ب 

 تدريس اللغة العربيةتعريف طريقة  .3
يعين ترتيب الظروف اخلارجية للتعلم وتنظيمها واستخدام األساليب  الطريقة

التعليمية املالئمة هلذا الرتتيب والتنظيم، حبيس يؤدي ذلك إىل االتصال اجليد مع 
 13املتعلمني لتمكينهم من التعلم.

التدريس هو عملية التفاعل بني املدرس وطالبه، وهو يف هذا املعىن غري 
ألن التدريس يعين عملية األخذ والعطاء أو احلوار والتفاعل، يف حني يعين التعليم 

التعليم العطاء من جانب واحد هو املدرس أو املعلم. والتدريس هو تعليم للطرق 
إىل احلقيقة، وليس تدريس  واألساليب الىت يتمكن هبا الدرس من الوصول

 14احلقائق فقط.
اللغة العربية هى النظام الرمزي الصوتى الذى اتفق عليه العرب منذ القدم، 
واستخدموه يف التفكري والتعبري والتفاهم، واستخدموه أيضا يف االتصال 

   15والتوصل.

                                                             
10

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2004, hlm. 2. 

 .495، ص 1951دار املشريق، بريوت، املنجيد يف اللغة والعامل، يس معلوم، و ل 11   
 .7ص  1987، دار الكتب العلمية، بريوت، جامع الدروس العربيةمصطفي الغاليين،  12
13

 .87، ص. املرجع السابق، طه على حسني الدليمي  

 .77، ص. نفس املراجع  14
 .59، ص. نفس املراجع  15
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هي خطات وكيفية يف إلقاء مادة اللغة  إذن  أن طريقة تدريس اللغة العربية
العربية بغرض لنيل املقصود يف تعليمها مبهارة معينة وهي إستماع، كالم، قرأة و 

   الكتابة.
قال الدوكتور حممود كامل الناقة، "أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبية أو 
ثانية، وهي طرق تعددت بتعدد واختالف اجتاهات ومداخل تدريس اللغات 

 ألجنبية". ومن أهم هذه الطرق فهي:ا
 16طريقة القواعد والرتمجة (أ 

تعتمد هذه الطريقة علي تدريب الدارسني علي قرأة النصوص 
وترمجتها. وتعترب التدريب علي الكتابة وتقليد النصوص شيأ مهما 
ورئيسا. ولقد اتسمت الكتب اليت اتبعت هذه الطريقة بالرتكيز علي 

الالتينية واإلغريقية اللتني نشأت هذه الطريقة يف تفاصيل لقواعد اللغة 
 أخضاهنا.

 الطريقة املباشرة  (ب 
وهي اليت تركز علي تدريس اللغة بالطريقة اليت يتعلم هبا الطفل 
لغته األصلية، وذلك باختالق بيئة اللغة، وعدم استخدام اللغة األصلية 

صورة للطالب أو أية لغة وسيطة وتستعني هذه الطريقة باحلركة وال
 17وبالوسائل املختلفة للربط بني اللفظ ومعناه.

ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن الطالب 
ميكنهم تعلم فهم اللغة عن طريق اإلستماع لقدر كبري من التحدث هبا، 
وعن طريق التكلم هبا يف مواقف حيوية ومناسبة الطالب. ولوحظ أيضا 
أن هذه الطريقة هي اليت يتعلم هبا الطالب لغتهم الوطنية. وأيضا اللغة 

                                                             
 .70، ص. املرجع السابق   16
 .6العريب للطبعة والنش، القاهرة، ص. ، دار الكاتب مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي،   17
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دون صعوبات كثرية عندما ينتقلون إيل بيئة هذه اللغة الثانية. لثانية ب
وتعتمد هذه الطريقة علي ربط كلمات اللغة املتعملة وجعلها وتراكيبها 
باألشياء واألحداث من دون أن يستحدم املعلم أو الطالب لغتهم 

 18الوطنية.
 الطريقة القرأة (ج 

تدريس ظهرت هذه الطريقة عندا أخذ تعلم اللغات مكانه يف ال
النظام للدول وخصص له وقت أطول قد ال يقل عن عامني، وذلك حىت 
ميكن واقيا حتقق هدف مهم من أحداف تعلم اللغة، وهو تنمية القدرة 
على القرأة، حيث بدأت حركة مراجعة أهداف تدريس اللغات وصار 
ينظر إىل القرأة باعتبارها من أهم املهارات اليت جيب أن يكتسبها 

 19الطالب.
 لطريقة السمعية والشفويةا (د 

وهي الطريقة اليت توجب يف تدريس اللغة األجنبية أن يبدأ 
بتدريس الوحدة الصوتية قنل حماولة تدريس القرأة والكتبة، وتوجب 
استخدام املعينات الصوتية والبصرية من أشرطة تسجيل وأفالم تدريسية 

ية أو لغة وغريها، وال تستبعد هذه الطريقة اإلستعانة باللغة األصل
 20الوسيطة.
 
 
 

                                                             
 .73، ص.املرجع السابقحممود كامل الناقة ورثيدي أمحد طعيمة،   18
 .77، ص. نفس ااملرجع  19
 .5، ص. املرجع السابقعلي احلديدي،   20
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 الطريقة اإلنتقائية التولفية (ه 
نتيجة ملا وجه للطرق السابقة من انتقادات ظهرت بعض 
االجتاهات اليت تسعي إىل صياغة طرق أخري تعتمد على مميزات الطرق 

 السابقة وشاعت تسمية هذه الطرق باالطرق التولفية.
 أهمية الطريقة في التدريس .4

مظلل، يقال أن قدرة مادة العلم ضمانة سيطرة يف املاضي رأى خطأ 
شخص لتعليم العلم لآلخر، ولكن الواقع يدل على أن من املاهر يف العلم ال 

 21يسطتيع أن يواصل علمه لآلخر فعالية.
إن جناح التعليم يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة اجليدة 

تعلم وصعوبة الكتاب املدرسي. وإذا  أن تعاجل الكثري من ضعف املنهج وضعف امل
كان املدرسون يتفاوتون مبادهتم وشخصياهتم فأن هذا التفاوت من حيث الطريقة 
يكون أبعد أثرا. ومن هنا يتبني أن أركان عملية التدريس تشكل حلقة ال ميكن 
أن تكتمل إال بتضامن هذه األركان واكتماهلا، فهناك معلم ناجح يؤدي طريق 

 22يف عملية تدريس ناجحة ومفيدة لتعليم مدة تدريسية. تدريس ناجحة
وللطريقة فائدة وهي لتحقق أهداف املواد أو أهداف الدراسة بأقل اجلهد 
وأيسر السبيل وبأقل الوقت. الطريقة واملادة الدراسية متالزمة ومها وجهان لعملية 

السورة واحدة. وإذا ضعف املدرس أحدمها مل يتحقق اهلدف من العملية على 
 املطلوب.

إن الطريقة هلا أثر كبري يف التدريس ومن أهّم املوضوعات يف التدريس، 
ويتوفق النجاح يف الدراسة، فقد تقوم النظار يعمل جدول الدروس وقف قانون 

 نظام املدارس واملبادئ احلديثة يف التدربية.
                                                             

21
  Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2003, hlm. 66. 
 .88، ص. املرجع السابقعلي احلديدي،   22
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 مفهوم مهارة اإلستماع والكالم .ب 
 تعريف المهارة .1

مأخوذة من الكلمة "َمَهَر"  مهار. -مهرا -ميهر -املاض مهراملهارة من فعل 
َوَمَهارَة  الشيئ: حذق،  -َوم ه ْورا   -َوَمْهرا   -مَيَْهر   -وهي بصيغة اسم مصدر : َمَهرَ 

استطاعة استخدام  23ماهر. يقال : مهر يف العلم "أى كان حاذقا عاملا به".
، وكانت هذه املهارات اربعة، اللغة يف جمال تعليم اللغة، هي تقال مهارة اللغة

هي مهارة اإلستماع، والكالم، والقرأة والكتابة، تعد مهارة اإلستماع والقرأة 
 .مهارة استقبالية، أما مهارة الكالم والكتابة تعد مبهارة إنتاجية

 تعريف مهارة اإلستماع والكالم .2
 تعريف مهارة اإلستماع (أ 

مسموع مثل اإلستماع اىل  اإلستماع هو فهم الكالم أو االنتباه اىل شيئ
متحدث، خبالف السمع الذى هو حاسة وآلته األذن. واإلستماع عنصر 
اساسي للناس يف معرفة اللغة، واخلطوات األوىل يف تعلم اللغة األجنبية 

 24خصوصا اللغة العربية.
هي تسجالت الصوتية على شرائط بعض الوسائل لتعلم مهارة اإلستماع 

ذاعية واأللعاب اللغوية والتمثيل. وال يقتصر استعمال أو اسوانات، واملادة اإل
مهارة اإلستماع فحسب، بل تستخدم أيضا يف تعزيز   هذه الوسائل على تعلم

 25كل املهارة اللغوية األخرى، ولكنها تفيد مهارة اإلستماع بالدرجة األوىل.
 
 

                                                             
 .777، ص. 2003، دار املشرق بريوت، منجد يف اللغة واألعالم، يس معلومو ل  23

24
  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat : Malang, 2005, 

Cet. III, hlm. 102. 
 .76، ص. 1981، مكتبة لبنان، بريوت، وتعلميهاتعلم اللغات احلية صالح عبد اجمليد العريب،   25
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 تعريف مهارة الكالم (ب 
والكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، و عند املتكلمني هو 
املعىن القائم بالنفس الذي يعرب اللغة يف األساس هي الكالم، أما الكتابة فهي 
حماولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك أن عرف اإلنسان الكالم قبل أن 

 26يعرف الكتابة بزمان طويل 
 من فنون اللغة األربعة بعد اإلستماع، وهو ترمجة يعترب الكالم الفن الثاين

اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريقة اإلستماع والقراءة والكتابة. وهو من 
العالمات املميزة لألنسان, فليس كل صوة كالم، ألن الكالم هو اللفظ 
واإلفادة. وللفط هو الصوت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة 

ى معىن من املعاين، على األ قل يف ذهن املتكلم صحيح أن هي مادلت عل
هناك أصوتا تصدر من بعض احليوانات حتمل بعض الدالالت يف بعض 
املوفق اليت يستدل هبا عن احلاجات البيلوجية هلذا احليوان، و قد تفهم معاين 

ومعىن هذا أن الكالم مبعناه  عدودة.األخرى، ولكنها قليلة، ومرتبطة مبواقف و 
احلقيقي هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب به عن شيء له دالله يف ذهن 

 27 .املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم
املهارة هي األداء املتقني يف الوقت واجلهد والقائم على الفهم. ومما 

 يساعد على اكتساب املهارة أمور :
رة، وينبغي أن تتم املمارسة والتكرار، فاملمارسة الزمة الكتساب املها (1

 املمارسة بالتكرار واألداء.

                                                             
أثر استخدام طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة على تنمية التفكري التأملي لدى طالبة  ،جيهان أمحد العماوي 26

 .35ص 2008الصف الثالث، رسالة ماجيستري غري منسورة ، جامعة اإلسلمية غزة ، 
 .105، ص 1996مكتبة هنضة املصرية ة العربية ولدنية ، طرق تدريس اللغدوكتور إبرهيم حممد،  27
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الفهم وارداك العالقات والنتائج. إذا من دون الفهم تصري املهارة  (2
 ألية، ال تعني صاحبها على املواقف اجلديدة وحسن التصرف فيها. 

التوجيه، التوجيه أنظار املتعلمني إىل أخطائهم ونواحى قوهتم  (3
 لألداء.وضعفهم وتعرفهم بأفضال األساليب 

القدوة احلسنة والتشجيع. القدوة احلسنة تعني على اكتساب املهارة  (4
بأن يشاهد الدراس من يتقنون املهاراة، سواء من الزمالء أو من 

 28املدرس
والكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو 

ي كالم، ويف املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفس
 29اصطالح النحاة اجلملة املركبة املفيدة.

 طرق تدريس مهارة اإلستماع والكالم .3
 طرق تدريس مهارة اإلستماع ( أ

مهما تعددت طرق تدريس اإلستماع فاهنا جتمع حول تدريب التالميذ 
على االصغاء، والتقاط املسموع وفهمه، واستمرار االنتباه. وعلى املعلم ان 
يهتم به، ويصطنع له من االساليب ما يراه مالئما. ومن االساليب اليت ميكن 

 30تستخدم يف تعليم اإلستماع ما ياىل:ان 
ل موضوعا مالئما، أو قصة مالئمة، وهم يستمعون، أن يقرأ على االتفا (1

وليس بأيدهم ما يقرأ. وبعد االنتهاء يوجه اليهم ما اعده من االسئلة، 
 ويناقشهم فيما مسعوه.

                                                             
 (266-265م ص  1996، )دمثق:املنئرة جامعة، 2ط يف طرائق تدريس اللغة العربية، حممود أمحد سيد،  28
 .832(، ص 1972)تركيا: مكتبة اإلسلمية، ، 20ج¸ املعجم الوسيطجممع اللغة العربية :  29
30

 .101، ص. 1996، مكتبة هنضة املصرية ،اللغة العربية والرتبية الدنيةطرائق تدريس ابرهيم حممد عطى،   
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أن يسرد املعلم على االطفال قصصا مالئمة بلغة تناسبهم، ويعقب سرد  (2
االطفال بالتعبري عنها، فيقرتحون هلا عناوين خمتلفة، وحيتارون القصة قيام 

من بينها العنوان املالئم، ويسردوهنا بلغتهم مستعينني بأسئلة يوجهها 
اليهم املعلم، أو يسردوهنا مباشرة. وقد يسرتكون يف متثيلها ان كانت 

 صاحلة. 
 طرق تدريس مهارة الكالم ( ب

ريس مهارة الكالم ثالثة ألوان ، إن طريقة تدقال عبد العليم إبرهيم
 خمتلفة، هى:

 31القصة (1
تعبري القصة من خري الوسائل لتدريب التالميذ على التعبري، 

يف أي وقت، على أننا ألهنم مييلون بفطرهتم إليها، والميلون مساعها 
 نشرط يف القصة شروطا حتقق الغاية منها، ومن هذه الشروط:

عنصور احليال من مقومات أن تكون مثرية مشوقة، ولعل )أ(. 
 التشويق وخباصة لألطفال.

 أن تكون طريقة جديدة، يسمعها التلميذ ألول مرة.)ب(. 
الفكرة واللغة، فال أن تكون مالئمة للتالميذ من حيث )ج(. 

تثقلها األفكار الفلسفية، أو األخيلة البعيدة، وال تشوب 
 لغتها املفرداة الوعرة الغربية.

غي خلقي أو فكرى أو إجتماعي أو حنو أن تكون ذات م)د(. 
 ذلك.

                                                             
 . 109-108، دار املعارف، الطبعة العاشرة، دون سنة، ص. املوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العاليم إبرهيم،   31
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مناسبة للتالميذ من حيث الطول والقصر، على أن تكون )ه(. 
أنه ينبغي أال يستغرق إلقاؤها على التالميذ أكثر من 

 مخس دقائق.
 32التعبري احلر (2

لوحظ هو من الطرق ملفيذة لتدريب اتالميذ على التعبري، وقد 
اليت أهنم ينشطون له، ويقبلون عليه، ألهنم أحرار يف اختيار املوضوعات 

يتحدثون فيها، ويعد هذا النوع من التعبري مقياسا لصلة التلميذ باحلياة، 
ومدى اطالعه احلر، ومطالعاته يف الصحف واجملالت، وما خيتزنه يف 

اللون ات عن مشاهدته احليوية، كما أن هذا ذهنه من أفكار ومالحظ
  من التعبري يالئم التالميذ يف مجيع املراحل التدرسية. 

 املوضوعات   (3
وهذا هو النوع السائد املألوف، وقد كان هذا النوع هو الغالب، 

 أو الوحيد يف تدريس اإلنشاء.
، يعتمد الدرس على أسئلة يوجهها ففي املدرسة اإلبتدائية

ا، ويتصرف يف هذه املدرس إىل التالميذ، ويتلقى منهم اإلجابة عنه
اإلجابة تصرفا يدفع التالميذ إىل تنويع التعبري، وإذا كان املوضوع حول 

مراعاة الرتتيب يف األسئلة، حبيث صورة أو منوذج كان من الواجب 
 تتناول نواحى املوضوع ناحية فناحية.

ويف املدارس اإلعدادية والثانوية، يسري الدرس على حسب 
 يتصرف يف هذه اخلطوات إذا دعت احلجة:اخلطوات االتية، وله أن 

 نشاط التالميذ مبا حيفزهم على الكالم.إثارة )أ(. 
 كتابة املوضوع على السبورة، وتكليف تلميذ قرأته.  )ب(. 

                                                             
 .110، ص. نفس املراجع  32
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 ترك فرصة للتالميذ، ليكفروا يف املوضوع.)ج(. 
إلقاء طائقة من األسئلة على التالمييذ، تتناول أطراف )د(. 

املوضوع أو كان التالميذ يف حاجة إىل هذه اجلولة 
 عن معامل املوضوع للتالميذ.السريعة الىت تكسف 

حتدث التالميذ يف املوضوع، تلميذ بعد أخر، وعقب )ه(. 
انتهاء التالميذ األول، يأيت دور املدرس، فيناقش اتالميذ 

حتدث فيه زميلهم، ويطلب منهم أن خيتاروا عنوانا فيما 
 33لذلك احلديث.

 أهداف تدريس مهارة اإلستماع والكالم .4
 أهداف تدريس مهارة اإلستماع (أ 

 34أما أهداف اإلستماع يف تعلم اللغة العربية فهي كما تشرحها اآلتية:
التعرف على األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات  (1

 داللة عندما تستخدم يف احلديث العدي وينطق صحيح.
 التعرف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها. (2
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق. (3
 التعرف على كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا. (4
 بة.إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتو  (5
 اإلستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن. (6
 ثة العادية.دامساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احمل (7
إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة  (8

 )املعىن االشتقاقي(

                                                             
 .163-162، ص. نفس املراجع  33
 .103املرجع السابق، ص. كامل الناقة ورثيدي أمحد طعيمة،  حممود    34
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الكلمات تعبريا فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب  (9
 عن املعىن.

    املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة العربية. فهم املعاىن   (10
 أهداف تدريس مهارة الكالم (ب 

 35هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نغرض ألمهها فيما يلي:
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربّية وأن يؤادى أنواع النرب والتعليم  (1

 بطريقة مقبولة من أبناء العربّية.املختلفة وذلك 
 أن ينطق األصوات املتجاوراة ةاملتشاهبة. (2
 أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. (3
 يعرب عن أفكاره مستخدما الصيح النحويّة املناسبة. (4
يعرب عن أفكاره مستخدما االنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية  (5

 الكالم. خاصة يف لغة 
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري  (6

والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك يلزم متكلم 
 بالعربية.

 أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدرته. (7
بة لعمره ومستواه أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناس (8

 االجتماعي وطبيعة عمله.
 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. (9

أن ميتكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل  (10
 ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

 
                                                             

 .130، ص. نفس املراجع  35
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 طبقات مهارة اإلستماع والكالم  .5
 طبقات مهارة اإلستماع ( أ

 عرتافممارسة اال (1
جمرد  الذىهذا ممارسة االعرتاف حيتاج ان تدرس على الطالب 

، مهارة من أصوات اللغة للمبتدئني ارسةخاصة مم، تعلم لغة ثانية
هتدف للطالب للتعرف على األصوات  اإلستماع على طبقات االوىل

 .العربية بشكل مناسب
 و التقليد ممارسة االستماع (2

ولكن يف ، اإلستماعرغم أن ممارسة املستمع هتدف مارس 
 حىت بعد أن الطالبو فهم،  مع ممارسة النطق املمارسة املتبعة دائما

 مث تدريبالذى مسعته،  من خالل الكالملغة العربية  األصوات يعرف
 .الوارد يف اخلطاباملعىن  نطق وفهمل

 و يفهم ممارسة االستماع (3
نطقه، ممارسة وقدر  عرف على أصوات اللغةيبعد الطالب 

اإلستماع يهدف لكي الطالب يستطيع الفهم شكل ومعىن ما 
  36يسمعه.

 طبقات مهارة الكالم ( ب
 مستوى املبتدئني (1

، تركيب الكلمات و يطلب من الطالب لتعلم نطق الكلمات (أ )
 عن أفكارهم ببسط.يكسف 

                                                             
36

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN-Maliki Press, 

2011, hlm 124.  



21 
 

لذلك ينتهي الطالب  يت جيب اإلجابةقدم املعلم األسئلة ال (ب )
 موضوع الكمال

 على التحدث بقدم األسئلة بسط. يبدأ تدريب املعلمني (ج )
 مستوى املتوسط (2

 دور تعلم الكالم بلعب (أ )
 تباحث مبوضوع معني (ب )
 االحدث الذى حدث على الطالب عن تكلم (ج )
  الذى يسمع من تلفزيون و راديو وخالفه  املعلومات  عن تكلم (د )

 العلويمستوى  (3
 املعلم خيتار موضوعا ملمارسة التحدث (أ )
 الطالب حياهتم اليوميةتتعلق ، ممتع املوضوع املختار (ب )
 37و ضيق. جيب الواضح موضوع (ج )
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Artikulasi مفهوم نمودج .ج

  Artikulasiتعريف نمودج  .1
هو تدريس بكيفية الرسالة املسلسة. الرسالة احملمولة هي  Artikulasiمنودج 

مادة التدريس اليت يدرسها الطالب، وكيفيتها وجب على كل الطالب استمرار 
إذن سيكون  38." اجلماعة" تلك الرسالة ويشرحواها إىل الطالب األخرى

  الطالب كمرسل إليه وكمرسل املقصود.
 Artikulasiخطوات تطبيق نمودج  .2

 املراد حتقيقهينقل املعلم أهداف التدريس  (أ 
 يسجل املعلم املواد عادة (ب 
  ملعرفة فهم الطالب، إجعل الفرقة مزاوجة ثنائية (ج 

امر الطالب من تلك الفرقة ليحكي املواد اجلديدة املقبلة من األستاذ، 
وصاحبه يسمعه بكتابة ما يقال، مث يتبادل األضالع، وكذالك الفرقة 

 األخرى.
 امر إىل الطالب مبادلة ليعرض مقابلته بصاحبه،  (د 
 يكرر األستاذ ويشرح املادة ماال يفهمه الطالب. (ه 
 39.النتيجة واإلختتام (و 

 Artikulasiنمودج  و نقص فائض .3
 Artikulasiنمودج  فائضأ( 

 مجيع الطالب املشاركني (1
 استعداد لتدريب الطالب (2
 األخرى الطالبتدريب امتصاص الفهم من  (3

                                                             
38

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran, Kata 

Pena, 2015, hlm. 66. 
39

  Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), 

Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 22. 
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 الطالبزيادة مشاركة  (4
 Artikulasiنمودج  نقصب( 
يف التقين تطبيقه، لكن   سهل جدا البسيط وينظر  Artikulasiهذا منوذج  (1

 يشعر الصعب عندما الطالب ال ميكن فهم املواد
 على مادة خاصة يف تطبيق Artikulasiهذا منوذج  (2
 حىت مادة تسليم مجيع لوقت الذي يأخذ الكثريا (3
 40قليل الفكرة الذى ظهر. (4
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 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ibid, hlm. 66. 


