
  الباب الثاني

  الهيكل النظرى

 الدراسة السابقة  . أ

  مبوضوع هذا البحث منها :قد وجد الباحث البحوث العلمية السابقة املتعلقة 

"تطبيق طريقة املباثرة يف تعليم احملادثة مبعهد حاجيز لتعليم اللغة العربية حباجيز باطى جاو  .1

. و نتيجة هذا البحث 3102120الوسطى". وهذا البحث الىت كتبته نور عزتى، و رقم الطلبة 

رتتيب، إستعداد مادة التدريس، االمالء هي أن تطبيق طريقة املباثرة يف تعليم احملادثة كما يلى على ال

مع  بالكتابة، سؤال بني املتعلمني و املعلم،   قراءة املعلم النصوص و األمر هلم أن يكررها، أمر 

 املعلم هلم أن يعملوا تلك املادة بتكلمها سواء منفردا أو جمتمعا.

انوية احلكومية للدينية االسالمية "تطبيق االجتاه الفكر اإلتصال يف تعليم احملادثة يف املدرسة الث .2

. و نتيجة هذا 31992227بسراكرتا"، و هذا البحث الذي كتبه ترى ملياين، برقم الطالبة 

البحث هي أن األهذاف التعليمية موافقة خبصائص اإلجتاه الفكري اإلتصال من حيث االستيعاب 

إلجتاه الفكر اإلتصال و الطريقة و الفهم و االستعمال اللغة و املادة التعليمية موافقة مبواد ا

 املستخدمة موافقة باإلجتاه الفكرى اإلتصال الذي يشتمل على الطرق لتشجيع محاسة الطالب.

"تأثري احلوار اليومي العريب املربمج على نتيجة الطالب يف درس  احملادثة مبدرسة بنات ضة العلماء   .3

". و هذا البحث الىت كتبته عني حورينا برقم الطالبة الثانوية االسالمية يف الربنامج اخلاص بقدس

. و نتيجة هذا البحث هي أن تنفيذ يف احلوار اليومي العريب املربمج يف مدرسة بنات 3103158

ضة العلماء الثانوية االسالمية يف الربنامج اخلاص بقدس بتقدير جيد، الن القيمة املتوسطة هي 

احملادثة يف مدرسة بنات ضة العلماء الثانوية االسالمية يف  . و أن نتيجة الطالب يف درس75،24

. و هناك تأثري بني تنفيذ 77،06الربنامج  اخلاص بقدس بتقدير جيد، الن القيمة املتوسطة هي 

احلوار اليومي العربية املربمج و نتيجة الطالب يف درس احملادثة يف مدرسة بنات ضة العلماء الثانوية 

لربنامج اخلاص بقدس، و الدليل أن معمل االرتباط أكرب من جدوال االرتباط يعىن االسالمية يف ا

% و يقوي ايضا ختليل إحندار، 1، ملستوي الداللة 478و  %0ملستوى الداللة  374 < 947

%) 0( 4،25و هي  �����f. و هذا احلساب أكرب من 251،427الىت    ��fو كذالك قيمة 

 حلساب فالفرضية اليت فدمتها الباحثة مقبولة. %) فبناء على هذا ا1( 7،64و 



وتلك البحوث السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتبه الباحث، أما الفرق بينهما فهي  

كون البحث العلمي الذي كتبه الباحث ملعرفة مشكالت تعليم احملادثة وحلها لدى التالميذ يف 

ة بالسم رمبانج (من حيث الطريقة و املادة)، يف الفصل الثاين باملدرسة العالية االسالمية احلكومي

تلك املدرسة كانت مادة اللغة العربية هي احملادثة و اهلدف املنشود هو  فهم التالميذ عن مادة اللغة 

 .العربية اليت تتعلق بأمور احملادثة

 تعليم  المحادثة و مشكالته  . ب

   تعليم المحادثة .1

  تعريف التعليم  ) أ

وأما التعليم اصطالحا هناك  .1تعليما أي جعله يعلم- يعّلم- مصدر من عّلمالّتعليم لغة   

  تعاريف كثرية، منها:

  2التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل املتعلم. )1

التعليم هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل املتعلم امللتقى الذي ليس له إال أن يتقبل ما  )2

 3يلقيه املعلم.

التعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة  )3

واملهارات واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم 

مة البيئة من معان من أجل اكتسابه خربات عناصر البيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كل

تربوية معينة. وأما مفهوم التعليم بشكل خاص هو نشاط مقصود يقوم به فرد آخر على 

 4الالتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذى ألفه وتعود االتصال به.

                                                 
 .526)، ص. 1976، (بريوت : دار املشرف، المنجد و اإلعالم لويس معلوف،1   

2
 .19)، ص. 2008، (مصر: املكتبة املصرية اللبنانية، ة العربية بين النظرية والتطبيقتعليم اللغ حسن شحاتة، 

 .59ة: دار املعارف، دون تاريخ)، ص. (مك ،التربية وطرق التدريس ايد، عبد صاحل عبد العزيز وعبد العزيز 3

، ( مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و ساليبهلغير الناطقين بها مناهجه و أ العربيةتعليم اللغة  رشدى أمحد طعيمة، 4

 .45)، ص 1989العلوم و الثقافة، 



التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية، وهي الطريقة اإلقتصادية  )4

 5عرفة.اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم وامل

من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن التعليم هو نقل العلم واملعرفة واملعلومات من 

  هداف املنشودة.املعلم اإلجيايب أو الكتب إىل أذهان املتعلم امللتقى بطريقة قومية ومناسبة لتحقيق األ

 المحادثة  تعريف  ) ب

 قليال يف الكالم قبل أن يبحث يف احملادثة. يريد الباحث أن يبحث 

يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة االربعة بعد االستماع، و هو ترمجة اللسان عما  

زة لإلنسان فليس  تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع و القراءة و الكتابة. و هو من العالمات املمي

كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة، و اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض 

  احلروف، و كما أن اإلفادة هي : ما دلت على معىن من املعاين، على األقل يف ذهن املتكلم.

ئم الكالم يف اصل اللغة عبارة عن : االصوات املفيدة، و عند املتكلمني هو املعىن القا

بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ. و الكالم هو ما يصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن شيئ له 

و يف تعريفات األخرى أن  6داللة يف ذهن املتكلم و السامع، أو على االقل يف ذهن املتكلم.

الكالم هو و سيلة التعبري اإلنساين عن األفكار و خواجل النفسى عن طريق جهاز النطق لتوصيلها 

  7من مرسل اىل متلق.

  و ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني : الكالم الوظيفي و الكالم اإلبداعي

 الكالم الوظيفي )1(

هو ما يؤدي غرضا و ظيفيا يف احلياة يف حميط االنسان، و الكالم الوظيفي هو الذي 

:  يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم بعض، لتنظيم حيام، و قضاء حاجام. مثل

 احملادثة و املناقشة و أحاديث االجتماعات و القاء التعليمات و املناظرات و الندوات.

 الكالم اإلبداعي )2(

                                                 
 .12)، ص. 1983، (القاهرة: دار املعارف، اللغة العربية تدريسالتوجيه في  حممد علي السمان،5

             86.، ص۱)، ط.۱۹۹۲، (الرياض : دار املسلم والتوزيع، المهارات اللغوية وماهيتها وطريق تدريسها ،عليانفؤاد حممد أمحد  14          

)،ص. 2007لعربية، ، (القاهرة: اجلملة ااألدبية و الفنية محفوظة الملكيةجميع الحقوق  الناشرمكتبةحممد ابراهيم عباده,   7
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مثل : التكلم عن مجال  هو ميكنه من أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره و شحصيته.

  8الطبيعة، و املشاعر العاطفية، والتذوق الشعري، والنشر القصص.

و ذالك الشرح يلخص الباحث أن الكالم هو و سيلة اتصال االنسان عن أفكاره و 

  خواجل نفسه. و احملادثة جزء من الكالم الن احملادثة فرع من الكالم الوظيفي. 

ر الباحث يف حبث يتعلق و بعد أن يشرح الباحث يف الكالم و ما يتعلق به، و يستم

  باحملادثة.

  

  واحملادثة اصطالحا هناك تعاريف كثرية، منها:

 9احملادثة هي أن يشرتك شحصان أو اكثر يف الكالم عن شيئ معني. )1

فيذ متطالبته يف اتمع الذي حييا فيها، و احملادثة هي وسيلة املرء الشباع حاجاته و تن )2

هي االداة االكثر تكرارا و ممارسة واستعماال يف حياة الناس و أكثر قيمة يف االتصال 

  10االجتماعي من الكتابة.

ال الدكتور وشدى أمحد طعيمة يف كتابه أن احملادثة هى املناقشة احلرة التلقائية بني و ق )3

 فردين عن موضوع معني.

املناقشة : إا من أشكال االتصال اللغوي األخرى ما ال يعترب حمادثة و إن كان   ) أ(

 شفهيا كاحملادثة.

 احلرة : إن احملادثة ال تتم قسرا حتدث إجبارا.  ) ب(

 قائية : احملادثة عملية تلقائية يرتك الفرد فيها على سجيته.(ج) التل

 (د) فردان : إا جتري بني الفردين و املتحدث ليس واحدا فقط.

 11(ه) موضوع : احملادثة تدور حول املوضوع.

                                                 
 103-102ص. ،اللغوية وماهيتها وطريق تدريسه المهارات عليان،فؤاد حممد أمحد  8

 110، ص.  وماهيتها وطريق تدريسه اللغوية المهارات حممد عليان، أمحد فؤاد 9

     295)، ص. 1997، (دطشق: النشر احملفوظة، العربية  الطبعة الثانية اللغةفي طرئق تدريس حممود امحد السيد، 10

 164- 163، ص.  العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه اللغةتعليم  رشدى أمحد طعيمة، 11



السابقة يلخص الباحث أن احملادثة هي إشرتاك شحصان أو اكثر يف الكالم  من التعريفات

 عن شيئ الشباع حاجاا و تنفيذ متطالبتها.

 المحادثة تعليمج). أهداف 

  يهدف تدريس احملادثة إىل حتقيق ما يلي :

تنمية القدرة على املبادأة يف التحدث عند الدارسني و دون انتظار مستمر ملن يبدؤهم  )1

 الك.بذ

متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات و تراكيب مما يشبع لديهم اإلحساس بالثقفة،  )2

 واحلاجة للتقدم، و القدرة على اإلجناز.

تنمية قدرة الدارسني على اإلبتكار و التصرف يف املواقف املختلفة واإلختيار أنسب الردود،  )3

  قف على حدة.و التمييز بني البدائل الصاحلة فيها لكل مو 

 تنمية ثروم اللغوية. )4

تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم ا، و اليت حيتاجون فيها إىل ممارسة  )5

 اللغة.

 ترمجة املفهوم االتصال للغة و تدريب الطالب على االتصال الفعال مع الناطقني بالعربية. )6

ديث، و تشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غري معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحل )7

 12لغته.

  ويرى الدكتور حممود على السمان أن الغرض يف تعليم احملادثة كما يلى :

تعويدهم ترتيب و ربط االفكار تزويد التالميذ بألفاظ و أساليب و مبعان و أفكار و  )1

 بعضها ببعض. 

تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان و متثيل املعاىن و الوقوف بنجاح يف  )2

 مواقفاخلطابة بغري يب.

 معاجلة عيوب التالميذ النفسية كاإلنطواء و اخلوف  )3

 13تربية أذواق التالميذ و تقوية ملكة التخيل فيهم. )4

                                                 
      166، ص.  بها مناهجه و أساليبه الناطقنيتعليم اللغة العربية لغير  رشدى أمحد طعيمة، 12

 



  ويف كتب األخرى أن أهداف تعليم احملادثة هي :

 أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية.  )1

 أن ينطق األصوات املتجاوزة و املتشاة. )2

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة. )3

 كاره مستحدما الصيغ النحوية املناسبة.أن يعرب عن أف )4

أن يعرب عن أفكاره مستحدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة  )5

 الكالم.

أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري و التأنيث و التمييز  )6

 يلزم املتكلم بالعربية.العداد و احلال و نظام الفعل و أزمنته و غري ذالك مما 

أن يكتسب ثروة فظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه و قدارته، و أن يستخدم  )7

 هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمره و مستواه االجتماعي و  )8

 علومات األساسية عن الرتاث العريب و االسالميطبيعة عمله، و أن يكتسب بعض امل

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة  )9

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية و التحدث ا بشكل متصل و مرتابط لفرتات زمنية  )10

    14مقبولة.

عرف الباحث من التعريفات السابقة أن املراد بأهداف تعليم احملادثة هي يستطيع التالميذ 

لرتقية قدرة كالمهم و كذالك تعويد هلجتهم عند حتدث اللغة العربية حىت يستطيع التالميذ أن 

   فكرهم و ذهنهم يف وقت غري معدة. يعربوا مما يف

 د). طرق تعليم المحادثة

الطريقة هي وسيلة يسري املعلم التالميذ يف إلقاء املادة الدراسية و تقصد بالطريقة التعلمية 

يف هذا البحث هى كيفية التعليم و طريقة التعليم مبفهومها الواسع تغىن جمموعة األساليب الىت يتم 

                                                                                                                                                             
 245، ص.  في تدريس اللغة العربية التوجيه لسمان،حممد علي ا 13

(العربية السعودية: نسخة رقم، طرق ديسه-مداحله-أخرى أسسه للناطقين بلغة العربيةتعليم اللغة  حممدد كامل الناقة، 14

 158-157)،ص. 1985



ويف تعريف االخرى  15اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.بوسطة تنظيم اال 

أن طريقة التعليم هي االداة أو الوسيلة الناقلة للعلم و املعرفة و املهارة، وهي كلما كانت مالئمة 

تعليمي و منسجمة مع عمر املتعلم وذكائه و قابليته و ميوله كانت االهداف التعليمية للموقف ال

  16املتحققة عربها أوسع عمقا و أكثر فائدة.

م يتعلق بنجاح الطريقة املستخدمة. وهي أسلوب الذي يستخدمه املعلم وجناح عملية التعلي

يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر السبل وأقل الألوقات 

والنفقات. واملعلم الناجح هو يف حقيقته طريقة ناجحة توصل الدرس إىل التالميذ بأيسر السبل، 

  ملادة ولكنه ال ميلك الطريقة اجليدة فإن النجاح لن يكون حليفه يف عمله.فمهما كان املعلم غزير ا

و لقد ظهرت يف جمال التعليم اللغة العربية طرائق كثرية، و قد استند بعض هذه الطرائق اىل 

الدراسات النفسية للمتعلم، و اىل التجارب الرتبوية احلديثة. والطرق الىت تطابق بتعليم احملادثة منها 

:  

  )direct methodالطريقة املباشرة ( )1

هى الىت تركز على تعليم اللغة بالطريقة الىت ا الطفل لغته االصلية، و ذالك باختالف بيئة       

اللغة، و عدم استخدام اللغة االصلية للطالب أو اية لغة و سيطة و تستعني هذه الطريقة 

  17فظ و معناه.باحلركة و الصورة و بالوسائل املختلفة للربط بني الل

ومتتاز هذه الطريقة مبايلى : االهتمام مبهارة الكالم، بدال من مهاريت القراءة و الكتابة،    

جنبية،مهما كانت األسباب، وعدم تزويد الطالب وعدم اللجواء إىل الرتمجة عند تعليم اللغة األ

بقواعد اللغة النظرية و االكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة و تراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة 

و الشئ الذي تدل عليه، و استحدام أسلوب احملاكاة و احلفظ حىت يستظهر الطالب مجال  

  كثرية باللغة االجنبية.

هذه الطريقة أن إهتمامها مبهارة الكالم جعلها مل مهارات اللغة  و مما يؤخد على     

األخرى، كما أن االعتماد على التدريبات النمطية، دون تزويد الطالب بقدر من االحكام و 

 18القواعد النحوية، حيرم الطالب من ادراك حقيقة الرتاكيب النحوي، و القاعدة الىت حتكمه.
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 الطريقة احلوارية )2

 19هى طريقة احلوار و النقاس باألسئلة وألجوبة، للوصول إىل حقيقة من احلقائق. 

وتنسب هذه الطريقة إىل سقراط، ذالك الفلسوف الذى كان يستعمل تلك الطريقة مع غريه 

متظاهرا باجلهل، لريشد املتعلم حىت يصل إىل احلقيقة، بعد األخد و العطاء،و السؤل و 

رضه بث اجلواب، يف وقت بلغت فيه الرتبية العقلية يف املركز األمسى من العناية ا. وقد كان غ

 املعلومات يف نفوس تالميذ،و تعويدهم البحث وراء احلقيقة.

  السمعية الشفوية الطريقة )3

هذه الطريقة هي استعمال الوسائل السمعية و البصرية بصورة مكثفة،  أسسومن اهم 

و استخدام أساليب متنوعة لتعليم اللغة. مثل احملاكاة و الرتديد و االستظهار، و الرتكيز على 

القياس مع التقليل من الشرح و التحليل النحوي. و بدال من ذالك يتم تدريب  أسلوب

  20الطالب تدريبا مركزا على أمناط اللغة و تراكيبها النحوية.

ماع و الكالم على حساب مهارتى و مما يؤخد على هذه الطريقة، االهتمام باالست

 القراءة و الكتابة، و االعتماد على القياس دون االحكام النحوية.

 الطريقة املناقشة )4

طريقة تقوم يف جوهرها على احلوار. و فيها يعتمد املعلم على معارف التالميذ و  هى

ة املتنوعة و خربام السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة مستخدما األسئل

إجابات التالميذ لتحقيق أهداف درسه. ففيها إثارة للمعارف السابقة و تثبيت ملعارف 

جديدة و التأكد من فهم هذا و ذاك. وفيها استشارة للنشاط العقلى الفعال عند التالميذ و 

  تنمية انتبام و تأكيد تفكريهم املستقل.

ول حول مشكلة من املشكالت أو صورها اجتماع عدد من العق أحسنواملناقشة يف 

قضية من القضايا و دراستها دراسة منظمة، بقصد الوصول إىل حل للمشكلة أو االهتداء إىل 
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رأي يف موضوع القضية. و للمناقشة عادة رائد يعرض املوضوع  و يوجه اجلماعة إىل خط 

  21الفكري الذى تسري فيه املناقشة حىت تنتهى إىل احلل ملطلوب.

 الطريقة التواصلية االتصالية  )5

هدف هذه الطريقة النهائي اكتساب الدراس القدرة على استخدام اللغة األجنبية و 

سيلة االتصال، لتحقيق أغراضه املختلفة. و ال تنظر هذه الطريقة إىل اللغة على أا جمموعة 

و القوالب، مقصودة لذاا، و إمنا تعدها و سيلة للتعبري عن الوظائف اللغوية من الرتاكيب 

  املختلفة، كالطلب و الرتاجي و األمر و النهئ و الوصف و التقرير اخل.

و تعرض املادة ىف هذه الطريقة، ال على أساس التدرج اللغوي بل على أساس التدرج 

نشطة املتعددة داخل الوحدة التعليمية. و تعتمد الوظيفي التواصلى. و يتم العمل فيها عرب األ

طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقة، ال ستعمال اللغة، مثل : توجه األسئلة، و 

  22تبادل املعلومات و األفكار و ما أشبه ذالك.

  ه) مستويات تعليم المحادثة 

للمحادثة يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ثالثة مستويات رئيسية تتفاوت 

  متطالبها و خصائصها بتفاوت اللغوي للدارسني :

املستوى األول : اخلاص بالدارسني اجلدد الذين ينتظمون يف برامج اللغة العربية فيه يلقى  )1

، يقرءوها قراءة سليمة و بأداء طبيعى ال تكلف فيه مث يطلب من الدارس املعلم احملادثة اوال

تكرار هذه احملادثة مجلة مجلة أو متثيلها، أو تكليف ضهم بذكر ما حيفظون منها.  املهم هنا 

 أن يألف الدارس أصوات اللغة و مفرداا و أن يعرتف  على منط الكالم و التعبري فيها.

ملستوى االول من تدريس احملادثة  أن يقدم بدائل خمتلفة للمواقف وعلى املعلم يف هذا ا

اللغوية يف حدود  فهم الدارس ورصيده اللغوى. كما أن عليه أال ينتقل بني هذه البدائل قبل 

  أن يثق متام الثقة بأن الداربني قد استوعبوا كال منها و استطاعوا ممارستها امامه.
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ة من سابقة، تدور حمادثة عادة حول موضوعات أوسع و املستوى الثاين : هو أعلى درج )2

قضايا أعقد و مواقف أكثر جتريدا. وتدور احملادثة يف هذا املستوى حول موضوعات و أفكار 

 مثل املناقشة و حتفيظ التعبريات معينة و اصطالحات خاصة.

لغة ثانية. يف هذا املستوى الثالث : هذا أعلى مستوى من مستويات احملادثة يف تعليم العربيةك )3

املستوى يتوقع من الدارسني ممارسة احملادثة باملفهوم تناوله للمحادثة من مناقشة حرة بني 

أفرادمها يف ختالف االراء. و املعلم يف هذا املستوى يعتدر دوره إلقاء احلوار حىت يقلده 

ه، ويوجه  الدارسون، إنه جمرد موجه للحديث. يرقب جمراه و يضبط حدوده، و يصحح أخطاء

  23تيار الفكر فيه.

  تعليم اللغة العربية مشكالت .2

 مفهوم المشكالت  )أ 

مشكالت مجع من مشكلة هي حالة حرية و شك و تردد، تقتضي حبثا أو عمال يبذل يف 

 24لىت تساعد على الوصول إىل احلل.سبيل اكتشاف احلقائق ا

حالة حرية و شك و تردد تتطلب حبثا أو عمال جيري  - كما يقول ديوي  –واملشكلة هي 

  25تساعد على الوصول إىل احلل.الستكشاف احلقائق الىت 

وإن تعليم أية لغة ألجنيب واملراد هنا األمور الصعبة وامللتبسة يف عملية تعليم اللغة العربية. 

وعملية تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية يف  26عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام.

إندونيسيا هي حماولة لتكوين العرف اجلديد بالوعي واليقظ، وأما تعلم اللغة القومية جيري بال وعي 

  وال يقظ.

 عوامل مشكالت تعليم اللغة العربية  )ب 

  العربية لغري الناطقني ا ما يلي: كما يكون أن من مشكالت تعليم اللغة

 اخللط بني تعليم اللغة و التعليم عن اللغة (تعلم اللغة و دراسة اللغة) )1
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 يتم الرتكيز على اهلدف االساس اخللط يف تدريس العنصر أو املهارة بني األهداف ، فال )3
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