
٧

الباب الثاني
الهيكل النظري

محكمة اللغةاللغة العربية و تعليم 

اللغة العربية تعليم.أ
اللغة العربية.١

اللغة العربية هي لغة متميزة بني املسلمني، وذلك ألن مصدر تعاليمها 
ا نتقممسلم أن يكون على كل ومن الناحية املثالية ، جيب . القرآن واحلديث

تطبيقه قراءة القرآن الكرمي، ىقراءة النص العريب، وعللى األقلاللغة العربية، عب
ن قادرا على فهم اخاصة إذا ك. على الرغم من عدم فهم مضمون النص

، وكل هذه تأكيد على أن املسلمني جيب أن تكون تهامضمون ويريد ممارس
.بسهولةادعالديهم وجهات النظر والتوجيه يف احلياة حىت ال يكون ر 

احدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة اللغة العربية و و 

وهلذه اللغة ظرف خاص جيعلها ختتلف عن بقية لغات العامل .وغري عريب
١.ااملوجودة اآلن، فقد ارتبطت بالقرآن الكرمي منذ أكثر من مخسة عشر قرن

تعليم.٢
قبل أن تبني الباحثة يف تعليم اللغة العربية، فينبغي هلا أن تقدم تعريف 

:تعليم بنظر آراء العلماء، ومنها
قال حممود علي السمان إن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل )أ

أذهان األطفال بطريقة قوية وهي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من 
٢".واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفةاملعلم 

٥. ، ص)م٢٠٠٨داراألفاق العربية، : القاهرة(،المدخل إلى تعلم العربيةرجب عبد اجلواد إبرهيم، ١
١٢،  ص )١٩٨٢دار املعارف، : القاهرة(، التوجيه في تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، ٢



٨

قال رشدي أمحد طعيمة التعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة )ب
)Restructuring ( اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات

وبعبارة أخرى أنه جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها . واالجتاهات والقيم
البيئة احمليطة باملتعلم مبثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من تنظيم عناصر

٣.أجل اكتسابه خربات تربوية معينة

قال علي سيد أمحد إن التعليم هو هذا العمل أو العلم الذي يطبق يف صورة  )ج
كتب ومناهج وأنشطة، سواء كان هذا التطبيق يف املدرسة أم يف املنزل أم يف 

٤.النادى

ة إن التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من قال حسن شحات)د
٥.عقل املعلم إىل عقل املتعلم

ومن مث، إن فكرة توطني . أما اللغة العربية فهي جزء ال بتجزأ من اإلسالم
اللغة العربية يف أرض إندونيسيا اليت تناديها ليست بدعة ألن إندونيسيا أرض 

، إذ هي أرض اللغة العربية %)٨٧إىل تصل(املسلمني حيث نسبة املسلمني فيه 

ولذلك أرى أن أمهية . أجل النضال للبقاء وحتسني نوعية احلياة جسديا وروحيا
ة 

إِنَّا : (وقال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي٦.أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ُلونَ  ِق ْم تـَْع بِيّاً َلَعلَُّك فأنزل اهللا القرآن الكرمي على رسول اهللا صلى ٧).أَنـْزَْلَناُه قـُرْآناً َعَر

منثورات املنظمة اإلسالمية للرتبية : مصر(، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، ٣
٤٥، ص )١٩٨٩والعلوم والثقافة، 

١٣، ص )دار الصابوين ودار ابن حزم، دون سنة: مكة املكرمة(، التعليم والمعلمونعلي علي سيد أمحد، ٤
١٩، ص )املكتبة املصرية البنانية، دون سنة: مصر(، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة، ٥
الندوة والبحوث على مستوى الوطين جبامعة وايل : مسارانج(، اللغة العربية سهلة ومهمةشيخ مجال أمحد حسن، ٦

٢٠٠٦ديسمرب ١٦سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، يف السبت 
٢١٣، ص )فوستكا منطق، دون تاريخ: صالو(، القرآن الكريم٧



٩

اللغة ومن هنا كانت أمهية . اهللا عليه وسلم باللغة العربية ليعجز الفصحاء والبلغاء
ية ألا لغة اإلسالم لعرب .ا

لقد أنشأ هذا بني اللغة العربية واإلسالم صالت يعز حصرها ويصعب 
كما حصل هذا من تعلم اللغة العربية وتعليمها واجبني ال يسقطان . تعدادها

ومن واجبنا كمعلمي اللغة العربية أن نؤكد هذه الصلة ونقويها حبيث . عن مسلم
التالميذ يف حصص الذين، ويدعم الدين ما يتعلمونه يف تثبت اللغة ما يتعلمه 

حصص اللغة يتأتى هذا عن طريق االهتمام بتحقيق أهداف كل منهما يف 
٨.الوقت املخصص له، مع العناية بإبراز الروابط اليت بينهما كلما سخت الفرصة

واللغة العربية هي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم املتحدة، 
وهي لغة عمل مقررة يف وكاالت متخصصة، مثل منظمة األمم للرتبية 
والعلوم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعية، ومنظمة الصحة 

مة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وهي كذلك لغة رمسية ولغة عمل يف منظ
. الوحدة اإلفريقية

أن تعليم اللغة العربية هو ليس جهدا ينفرد به شخص أماآخر، إنه إعادة 
بناء اخلربة، وإعادة بناء اخلربة هذه نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم 

٩.أنه جهد مشرتك وعمل متكامل حيتاج من كل منهما جهدا

ومن البيان السابق، تعرف الباحثة أن تعليم اللغة العربية هي عملية تراد 

أو بنظرية الفروع، وتكون هذه العملية التعليمية من املواد الدراسية املقررة يف 
من تعليم اللغة أن يزود املعلم املتعلم بكل شيء وليست العناية. املعملة املعينة

. وأن يصحب متعلمه على امتداد املسرية، فينتظر املتعلم منه الرائي يف كل موقف

١١، ص )١٩٨٠مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(، طرق تعليم التربية اإلسالميةحممد عبد القادر أمحد، ٨
٣٤، ص المرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ٩



١٠

أن املعلم الناجح هو الذي يساعد . واحلل لكل مشكلة واإلجابة عن كل سؤال
.املتعلم على أن يفكر بنفسه ولنفسه

تعليم اللغة العربية.٣
اد ا إيصال معلومات اللغة العربية من يلعربية هي عملية تعليم اللغة ا ر

املعلم إىل املتعلم بطريقة قومية بنظرية الوحدة أو بنظرية الفروع، وتكون هذه 
وليست العناية من . العملية التعليمية من املواد الدراسية املقررة يف املعملة املعينة

أن يصحب متعلمه على امتداد تعليم اللغة أن يزود املعلم املتعلم بكل شيء و 
واحلل لكل مشكلة واإلجابة عن  . املسرية، فينتظر املتعلم منه الرائي يف كل موقف

أن املعلم الناجح هو الذي يساعد املتعلم على أن يفكر بنفسه . كل سؤال
.ولنفسه

أهداف تعليم اللغة العربية.١
: واألهداف العامة يف تعليم اللغة العربية هي

تعلم معاين القرآن واحلديث، إذ مها املصدران األساسيان يف أن يفهم امل)أ
.اإلسالم

.أن يقدر املتعلم على فهم الكتب الدينية واحلضارة اإلسالمية)ب
.ليكون املتعلم ماهرا يف التعبري شفويا كان أو حتريريا يف اللغة العربية)ج
.تستخدم اللغة العربية كأداة مساعدة على حرفة أخرى)د
١٠.املتعلم ليكون حمرتفا يف اللغة العربيةأن يرشد املعلم)ه

ومن املعلوم، أن للغة العربية أربع مهارات هي مهارات االستماع، 
وبعبارة أبسط أن أهداف تعليم اللغة العربية . والكالم، والقراءة، والكتابة

املهمة هي السيطرة على املهارات اللغوية األربع واستخدامها يف العملية 
.والتطبيق يوميا

10 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa

Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189-190



١١

املعلم.٢
أو . قال حممود علي السمان املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم

املرشد لتلميذ إىل التعليم الذايت الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية 
ووظيفة املعلم يف نظر الرتبية احلديثة ليست يف أن يلقى املتعلم . التعليمية

ظروف املناسبة اليت تدفعه إىل العلم وحمشو ذهنه باملعرفة، بل يهيء له ال
املتعلم، وحتمل أعبائه بنفسه، وأن يكون موقفه من تلميذه هو موقف 

١١.املرشد فحسب، ومن مث قيل إن التعليم ال ينجح إال إذا صحبه التعلم

١٢:ودور املعلمني واملعلمات يف تعليم اللغة العربية هي

بصفة عامة، أن تنمو لدى الطالب القدرات واملهارات اللغوية، )٢
كالقدرة على تأدية الفكرة " بصفة خاصة"والالزمة ملواقف التدريس 

يف وضوح وطالقة وترتيب، وعلى تطويع اللغة ملستويات األطفال، 
واملالئمة بني هذه املستويات وموضوعات املناهج املقررة، والقدرة 
على اإللقاء وحسن األداء اجلهري وعلى صياغة األسئلة وتوجيهها، 

.هارات يف املناقشة واحملادثة وحنو ذلكوامل
أن يكتب املعلومات واخلربات اليت متكنه من القيام بتدريس فروع )٣

.اللغة
أن يلم إملاما كافيا بطرق تعليم القراءة والكتابة، ويكتب القدرة على )٤

.تعليم املبتدئني بأمثل الطرق
أن يفهم فهما مناهج اللغة العربية واألسس اليت بينت عليها،)٥

.واألهداف اليت ترمى إليها، ووسائل حتقيق هذه األهداف

١٣، ص )١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة(، التوجيه في تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان، ١١
٢٢٢-٢٢١دار مطابع الشعب، ص –نظام اخلمس سنوات –انظر مناهج دور املعلمني واملعلمات ١٢



١٢

أن يؤمن بأمهية استخدام الوسائل املعينة يف تدريس فروع اللغة، )٦
وخباصة تعليم القراءة والكتابة، ويكتب اخلربات الالزمة الختيار هذه 

.الوسائل واستخدامها وإنتاجها
بني فروع اللغة أن يزود باخلربات واملهارات اليت تساعده على الربط )٧

العربية بعضها وبعض، وبينها وبني املواد الدراسية األخرى وألوان 
.النشاط املختلفة، ليمارس علمه يف املستقبل مدرس فصل بنجاح

أن يزود باخلربات واملهارات اليت متكنه من ممارسة ألوان النشاط )٨
اللغوي، وتنظيمها واإلفادة منها كالصحافة املدرسية، والتمثيل، 

حتويل القصص إىل التمثيليات، وإعداد املادة املالئمة لإلذاعة و 

.املناقشات والندوات والتحدث يف املناسبات
٩(

القوة والضعف فيهم، مدى منوهم اللغوي، وتعريف حاالت
.ومواجهة كل حالة مبا يناسبها

املتعلم.٣
وهو من . املتعلم أحد من إحدى العوامل ىف عملية التعليم والتعلم

يقبل املعلومات واملعارف اليت يلقيها املعلم، واملعلومات هي املادة 
.الدراسية اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل التالميذ

:علم مخسة أمور وجيب على املتعلم ىف الت
له قوة التفكري وكثري اإلنتاج  )١
الطمع ىف طلب العلم والرغبة الكبرية واإلرادة )٢
االجتهاد ويدخل فيه االستعداد للحفظ)٣



١٣

العالقة اجليدة والوثيقة بني املعلم واملتعلم )٤
.استعداد الوقت)٥
١٣.الزاد الكايف)٦

اخلمسة سابق، ينبغي للتالميذ أن يكون هلم األمور لبيان الومن ا
.السابقة، الكتساب العلوم واملعارف وما قصد منهم

وعملية تعليم اللغة العربية العربية يقوم به املتعلم للوصول إىل القدرة على 
سيطرة اللغة العربية ولتحقيق هذه القدرة حيتاج إىل بذل اجلهد وأشد 

.االهتمام من نفس املتعلم
مواد اللغة العربية.٤

املواد التعليمية للغة العربية هي املواد الىت تتكون من معرفة وجدانية 
ونفس حركية الىت تتبع بنظام خاص حىت يستعملها املعلم والطالب يف عملية 

١٤.التعليم

:أربعة وهيهاوأنواع
)واملقالة والصورة وغري ذلكالكتاب املدرسي (املادة التعليمية املكتوبة )أ

)التسجيل واملذياع وغريمها(املادة التعليمية السمعية )ب
)األفالم وغريها(املادة السمعية والبصرية )ج
)Interaktif(املادة التفاعلية )د

١٥

الدروس ال بد له الشروط موادأن وقاسم بكريونسوقال حممود 
:وهي ما يلي

١٦ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2003),  hlm 34-35.

14 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
hal. 71

١٧٤. ، صالمرجع السابقعبد المجید، ١٥



١٤

.أن تكون املادة مالئمة الزمان)١
.أن تكون املادة موثوقة بصحتهاجيب )٢
.جيب أن تكون املادة مالئمة بقدرة التالميذ)٣

ينبغي أن تكون املادة خمتارة بقصد أن تفيد التالميذ ال لتظهر مقدار )٤
.معارف املعلم

١٦.جيب أن تكون مادة الدروس مرتبة ترتيبا)٥

طريقة تعليم اللغة العربية.٥
التالميذ أي درس من الدورس يف الطريقة هي الوسيلة اليت نتبعها لتفهيم 

وهي اخلطة اليت نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة . أية مادة من املواد
وللطريقة أثر كبري يف . الدراسة ونعمل لتنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوهلا

املا غزير املادة، ولكنه قد خيفق يف تدريسه، ألنه ال جييد فكثريا ما يكون ع
.١٧

١٨.العملية التعليمية يف أقصر وقت وبأقل جهد من جانبه ومن جانب التالميذ

فالطريقة واملادة الدراسية متالزمان، ومها وجهان لعملة واحدة، فإذا اضعفت 
.إحدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة املطلوبة

وقال عبد العليم إبراهيم إن الطريقة الناجحة يف تعليم اللغة العربية هي 
علم واملتعلم اليت تؤدي إىل الغاية املقصود يف أقل وقت وبأيسر جهد يبذله امل

معهد دارس السالم احلديث، دون : كونتور–فونوروكو (األول،  . ، جالتربية والتعليمحممود يونس وقاسم بكر، ١٦
١١، ص )سنة

٢٦٧، ص )١٩٩٦إحياء الكتب العربية، دار : دون مكان(األول،  . ، جروح التربية والتعليمحممد عطية األبراشي، ١٧
٨٩، ص المرجع السابقحممود علي السمان، ١٨



١٥

وهي اليت تثري اهتمام التالميذ وميوله وحتفزهم على العلم اإلجيايب والنشاط الذايت 
١٩.واملشاركة الفعالية يف الدرس

الوسائل التعليمية للغة العربية.٦
ما كلإن الوسائل يف تعليم اللغة العربية هي  : "كما قال حممود يونس

تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم يتعلمه املعلم من الوسائل ليستعني به على
فقد يستعني بشيئ من املعلومات القدمية أو يلجاء . فهمه من املعلومات اجلديدة

إىل حواسهم فيعرض عليهم شيئا يسهل عليهم إدراكه بإحدى احلواس فظهر أن 
ألن ٢٠".استعمال وسائل اإليضاح تطبيق على قواعد التدريس إىل املعقول

:الوسائل تستطيع
جتلب رغبة التالميذأن )١
.أن ترتفع تفهيم التالميذ)٢
.أن تعطى البيانات الوثيقة)٣
.أن تصلد املعلومات)٤
٢١.أن تسهل بتفسري البيانات)٥

وقال أزهار أرشاد إن الوسائل التعليمية هي الوسائل ٢٢.املعقدةاألفكار 
٢٣.واآلالت اليت تقصد استخدمها التعليم

التقييم.٧

٣٤، ص )١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة(، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٩
٤١، ص المرجع السابقحممود يونس وقاسم بكر، ٢٠

21 Azhar Arsyad, Op.Cit,, hlm. 75
ايد، صاحل عبد ال٢٢ بد  يز ع لعز بد ا يز وع ٢٨١، ص )دار املعارف، دون سنة: مكة(السابعة، . ، طالتربية الحديثةعز

23Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: RajagGrafindo Persada, 2000), hlm. 4



١٦

.التقييم هو اختبارات ملعرفة منو التالميذ يف وصوهلم إىل أهداف التعليم

عليها وتطبيقا
.تعلم التالميذ وتفاعلهم مع اخلربات اليت حتتويها املنهج الدراسي

اجناز.٨
إجنازتعريف.أ

فهي كل نتيجة يف عملية أو ) حاصل(إن إجناز يف االندونيسية يعىن 
٢٤.طريقة نتيجة تغري الورد فعاىل

٢٥إفعاال-يفعل-أفعلوزنعلىإجنازا-ينجز-أجنزمنمصدرإجناز لغة

علميفالضربأووحاصل اجلمعخالصةهوحاصل٢٦.وقيمةحصلمبعىن
:فهو"Achievement"ويقابل اإلجناز يف اإلجليزية  .٢٧والتقديراحلساب

”Something accomplished especially by superior ability, special

effort, great valor, etc.”28

اإلجناز هو كّل شيء قد ّمت أداءه بنجاح خصوصا بسبب اإلستطاعة (
).األعلى والتجرب اخلاص والشجاعة الكبرية وغريها

من تعاريفات السابقة خيلص الباحث إن اإلجناز فهى كل حاصل أو 
.خالصة أخرية من عملية أو طريقة كنتيجة التغري يف علم احلساب و التقدير

24Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44.
.٧. ، ص)فوستكا العلوية:مسارانج(، أمثلة التصرفية، علىابنمعصومحممد٢٥
.٦٠. ، ص)١٩٨٢دار املعارف، :مصر(، اجلز الثاين، الوسيطالمعجامواخرون،انيسحممد٨
.٤٠. ، ص)١٩٧٨داراملعارف، :مصر(العرابية، اللغةلمدرسىالغنىالموجهابراهيم،العليمعبد٩

28David Yerkes, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English
Languarge, (New York: Portland House, 1989), hlm. 11.



١٧

محكمة اللغة.ب
تعريف حمكمة اللغة .١

فلن احملكمة مبكان خاص أوبناء مقررإذا رأيناىف التاريخ أن مصطلح

تقيم ىف أى ليس هلا مكان خاص وبناء مقرر إلقامة احلكم وكانت احملكمة 
مكان إما كانت ىف املسجد أو البيت أو الطريق أو املوقع أوبيت رسول اهللا 

ابن خطاب إالىف صلى اهللا عليه وسلم وكذلك ىف عهد أىب بكر أو عمر 
احملكمة مبكان خاص أو بناء مقرر عثمان ابن عفان أن مصطلحعهد

.٢٩

- حكم-وقال لويس معلوف إن احملكمة هي جمليس احلكم من كلمة
٣٠.أي ظرف املكان- حكما- حيكم

إن احملكمة هي مكان خاص ”INSIKLOPEDI ISLAM“وىف كتاب 
وقال . لغوا–يلغو -كلمة لغااملقرر فيه وأما اللغة فهي من  إلقامة احلكم

إبراهيم أنيس إن اللغة هي نظام عرىب لرموز صوتية يستعملها الناس ىف 
هي نسبة من العرب فاللغة العربية هي االتصال بعضهم بعضا وأما العربية 

فمحكمة اللغة العربية هي ٣١.الكلمات الىت يعربها العرب عن اغراضهم
.س خاص إلقامة حكم اللغة العربية املقرر للمنحرفني عنهجمل

حمكمة اللغةأهداف.٢
إن حمكمة اللغة اللعربية هي عملية من عمليات تعليم اللغة اللعربية 

:ولكل التعليم أهداف وأما أهداف تعليم اللغة العربية العامة فهى
.أن يكون الطالب يفهمون القرآن و احلديث)أ

.فة العربيةيفهمون الكتب الدينية أو الثقأن يكون الطالب )ب
29 Insiklopedi islam PT .ihtiyar baruvan haoeve. Jakarta jilid -3-hal-112
30 ١٤٦ص المنجد فى اللغة واالعالم, لویس معلوف
31 ٨ص١٤.١٩٨طالدروس العربیة بیروت المكتبة المصریة للطاعة والشىمصطفى العالیبنى جامع



١٨

.أن يكون الطالب ميهرون احملادثة واالنشاء باللغة العربية)ج
.أن تكون اللغة مهارات أخرى على الطالب)د
٣٢.أن يكون الطالب ماهرين عن اللغة العربية)ه

مهارة الكالم أو أما أهداف حمكمة اللغة العربية فميل إىل أهداف و 
:احملادثه وهي

.جيعتش)أ
.التغلب على عامل احلياء الزائد عند الكالم واحملادثة)ب
.تنمية قدر اخلطابة)ج
.تنمية القدر على االرجتال الكالم ىف وسحذ البدهية)د
٣٣.تعويد الطالب على احملادثة واالصغاء واحرتام أقوال الناس)ه

حمكمة اللغةتنفيذ.٣
العربية أو طريقة من اللغةالعربية هي آلة من آالت تعليم اللغةحمكمة 

.طرق أو نظرية من نظريات الرتبوية
تستخدم يف معهد إمام الشهداء العصرى وأما تنفيذ حمكمة اللغةو 

:الطرائق اآلتية
يقة اجلديدةالطر .أ

:هذه الطريقةهلا خصائص فيما يلي
الرتكيز إىل مهارة الكالم

.العربية أو األجنبيةاللغةجتناب لغة األم حالة عملية تعليم وتعلم ا
العربية أو اللغةحالة عملية تعليم وتعلم خروج من خالف القواعد

.عند الكالم واحملادثةاألجنبية

32 Tayar yusuf/syaiful anwar. Metodologi pengajaran agama dan bahasa arab PT raja
grafindo persada 1997 hal 190

33 ٣٠٤بیروت لبانون دار النفائس ص" خصانص العربیة وطرانق تدریسھا"نایف محمود معروف 



١٩

تعملها املعلم لتعليم للغة االجنبية طريقة املباشرة هى الطريقة الىت اس.ب
تعليم املقرر والجيور استعمال لغة الطالب أواللغة العربية مباشرة بلغة ال

أولغة األم
:وهذه الطريقة هلا خصائص منها

.عمال اليومية للمحادثةتتكون من الكلمات أواألاملادة)١
.ىف قواعد اللغةالقة احملادثة ليسىف طالرتكيز )٢
.بلغة الطالب أو األماجلملال تبيني عن املفردات و )٣
.شرةواحملادثة على التطبيق مباةتكثري مترينات السماع)٤
.تكثري التمثيالت من احملادثة لكى يقلدها الطالب مباشرة)٥
.ىل املادة املقررتركيز التعليم إىل شفهية بتوجية إ)٦
٣٤ممنوع التكلم بلغة الطالب أو األم)٧

الطريقة الطابعية.ج
التكلم بلغة الألم وهلذه الطريقة خصائص املباشرة متنعوهذه الطريقة 

:منها
:ل املادة األوىل باملادة التاليةوجود اتصا

املقرر ال بلغة املفردات وشرح املادة مبثال أو البيان بلغة التعليم ترمجة)١
.األمالطالب أو

.الىف قواعد اللغةالرتكيز يف طالقة احملادثة)٢
.املفرداتالقاموس آلة مساعدة الطالب لتزويد )٣
لمات مث يقلدها إلقاء املفردات بتمثيل البضائع أو الصورة ال بالك)٤

.الطالب مرارا حىت يفهموها ويستطيعوا تطبيقها
.إلقاء املادة مدرجا باالستماع مث الكالم مث القراءة مث الكتابة)٥

34 Drs. Juwairiyah dahlan . metode belajar mengajar bahasa arab Al ikhlas surabaya 1992.hal 110



٢٠

تركيز عملية التعلم والتعليم بالبيئة اللغوية املقرر ومسيت هذه )٦
٣٥.ىل الطابيعةة ألن الطالب يدعو إبالطابيعيالطريقة 

طريقة احلوار.د
وهذه الطريقة هى الطريقة الىت تستعمل إلقاء مادة اللغة العربية 

.زمالئهم لزيادة مرادفاتهباحلوار يعىن احلوار بني املعلم والطالب مع 
شفهيةالو سمعيةالالطريقة .ه

إىل السمعية والشفهية وأما خطوات هذهوهذه الطريقة ترتكز
:فيما يليفالطريقة 

الطالب والطالبات وة أو يفتح آلةالتسجيالتاملعلم يقرأ القراء
.

.املادة مرتتبة متدرجة
املعلم يستطيع توقيف أثناء إلقاء املادة مث استمرار املادة االخرى إذا  

.املادةتلككان الطالب قدفهموا
احملادثه لسهلية كانت مترينات احملادثه وقعة بعد امساع القراءة باابتداء

.عبتةاحملادثه املصإىل
املعلم يستطيع ان يزيد ايضاح البيان أو الشرح مبدياع أو الة 

٣٦.التسجيالت أو الوسائل الرتبويه

مالءطريقة اإل.و
من الطالب هم الن أكثر الكتابة وهذه الطريقة مهمة حلدر خطأ

أو  تابة صحيحة من كلمة أو مجلة قليلةن يكتبوا بكيستطيعون أ
:ما يلىككثرية وأما خطوات الطريقة  

35 Dr  muljanto sumardi pengajaran bahasa asing bulan bintang jakarta .hal 34
36 Tayar yusuf/syaiful anwar. Metodologi pengajaran agama dan bahasa arab PT raja grafindo
persada 1997 hal 159



٢١

الطالب أن يكتبوا مفردات أوكلمات أو مجلة كان املعلم يأمر)١
وأما ىف السبورة من املادة اجلديدة او القدمية أو كثرية قليله

وصحيحة فمن كان يفتشون كتابتهم كانت خطيئة أفاالخرون 
.فيتقدم بني لديهم مث يصححهامنكم يعرف خطيئته

يقرأ أمر املعلم الطالب جبهري الكراسة أوالقرطاس والقلم مث )٢
القراءة مرة واحدة أو ثالث مراة من مفردات أو كلمات أو مجلة 

فالطالب
اللغة العريبةالعوامل املؤثرة يف حمكمة.٤

مدير املعهد.أ
لكذوطيفة كبرية بتطور ومنو وعلون مدير املعهد له مسؤولية عظيمة و إ

ست كمدير أورئيس املعهد تواله الن وطيفية مدير املعهد لياملعهد الذى
فقط ولكن قديكون كمشرف أومدبر أو آمن الصدوق ألن املدير راع فيقع 

التعلم والتعليم ىف املعهد ووجب على املدير مجيع املسؤوليات املتعلقة بنجاح 
.أن يتحقق مجيع نشاطات ونظام وبصرية ورسالة وتربية  املعهد املقررة

وية ليكون الطالب يستطيعون وحمكمة اللغة هى عملية من عمليات الرتب
ن يشرف مجيع ية ودا احلال واجب على املدير أالكالم باللغة العربعلى
أن يقيموا أو يتحققوها ومجيع لكى يستطيعوا.دبريامل,الطالب,اتيذاألس

قد قال فوروانطا أن املدير ظام وبصرية وتربية املعهد وهلذا النشاطات ون
الشروط بوصفه كاملشرف وجب أن يكون خبريا ىف فحص وطلب وتعيني

ومنوة وعلوة املعهد أو املؤسسة حىت يتحقق راملطلوبة ألجل تقدم وتطو 
.ذلك املعهد حبق حتقيقأهداف التعليم ىف 

األساتيذ.ب



٢٢

األساتيذ لديهم دور مهم لنجاح عملية التعليم والتعلم وقد ورد ىف نإ
غى وا مهارة تعليمية ينبوآخرون قد أنشأsupervi pengajaranاملكتاب  

والكفاءة الستعالم صعوبات املعهد والعربيةموقفهم اإلجياىب حنو تقدم
والكفاءة إلجياد طروف الفصل املرحية   والكفاءة لتحويل الطالب ىف تعلم

منط االختبارات الدقيقة احلقائق واملعلومات إىل الطالب والكفاءة لتطوير 
األساتيذ لديهم تأثر أو دورمهم لنجاح ألجل إقامة بنجاح الطالب وهلذا أن

تعليم والتعلم وحمكمة اللغة هى من بعص عملية من عمليات عملية ال
التعليم

.وكفائتهم ىف ترقية إجناز الدرسة الرتبيةغريتهالطالب لتنشيئ
الطالب 

الطالب والتعلم هى الطالب النوامل ىف عملية التعليمإن أهم الع
والتعلم والميكن التعليم دون الطالب وهلذا أن التعليمعنصر من عناصر

الطالب لديهم دور أوتأثري ىف عملية التعليم وحمكمة اللغة عملية التعليم 
املعلم والطالب اللغوية العربية والن الرتكيز التعليم مرتكزة على الشحصان 
علمني وكانت وكذالك حمكمة اللغة تتكون من الطالب واملشرفني أوامل
لم من الطالب الطالب الذين يقيم مبحكمة اللغة هم الذين خيتارون للمع

ؤسسة على املراف املعلم و شقامة حمكمة اللغة حتت إالذين لديهم طاقة إل
كان فيهم املعلم والطالب ذلك أن عملية التعليم أوحمكمة اللغة ستقع إذا

.عملية التعليمن الطالب لديهم دور عظيم وتأثري مهم ىف وهلذا إ
البيئة .ج

قامة حمكمة فة النجاح تعليم اللغة العربية إلإن البيئة عامل من عوامل اإلضا
املهمة ىف عمل االشياء والسيما ىف التعليم اللغة العربية والبيئة من العوامل



٢٣

أن اللغة هى مهارة يكسبها الطفل من البيئة احمليطة به ىف املعهد من . اللغة
البيئة اليت ميكن للطالب إكتساب اللغة بتلك البيئة العربية هى حالة فيها 

النشاطات االخرى انواع من النشاطات اللغوية العربية إما حمادثة اليومية وإما 
واملسابقات اللغوية وماأشبه مثل خطابة والنوات وعملية التعليم والتعلم

وتلك النشاطات ستكون جيدا وحسنا إذا يقام بالبيئة العربية مع . ذللك
:حمكمة اللغة وعلى هذا تقسم البيئة على قسمني

اتمع والزمالء وأما البيئة اإلج سني و ملدر ا لة و لعائ لى ا وى ع ت ية حت اع تم
.صغريةلااملعهد من إجتماعية 

دوات و املدرسة واملعهد واألجتماعية حتتوى على البيتغري اإلالبيئة
.وغريها
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