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 انيـاب الثـالب

 ة نظريةـدراس
 ل األّولـالفص

 )The Reading Method(قراءة ـقة الـعن طري

 

 ونشأتها " القراءة"تعريف طريقة  . أ

ة فيوضح الباحث عن قبل أن نتكلم آثيرا عن طريقة القراء

آل " لو شهدنا معنى الطريقة عامة فهى .معني الطريقة نفسها

أدا ئه ، سواء  التعليم وعمليةعلى المشتمل شيء من األشياء 

لى لرياضى أو علم العالم وما إو اآان تعليم الحساب أو الفن أ

حسنا أو 0 التعليم سواء  آان بين التعليم عمليةوآل ". ذلك

ال  وبدونها ،الوصول اإليضاحلوسائل وطريقة وفيها ا. قبيحا

يكون إلقاء المواد متصال بذهن التالميذ بل اليتصل إلى فهمهم 

 .وإدراآهم
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 نظام خاص الختيار المواد" لذلك، يجوز ان نقول إنها

طريقة  وقال ابو بكر محمد ان ال.38وتبليغههااللغوية وترآيبها 

م للوصول مادة التدريس ديها المعلالتى يؤ) آيفية(سبيلة " هى 

  .39الى أذهان الطالب وعقو لهم

ان تعليم اللغة العربية المخططة بجيد يحصل اذن، 

 أحوال  تشير إ لىالطريقة المناسبةأن وذلك . المقاصد المرجوة

القراءة " قال محمود معروف . وسيكو لو جيتهم الطالب

عملية عضوية نفسية عقلية يتم فيها ترجمة الرموز 

حتى يستطيع )الحروف والحرآات والضوابط(المكتوبة 

المقرؤة جهرية آانت أم  صامتة   النصوص  معانالقارئ فهم

  .40ثناء القراءة باهتمام القواعد الضابطةأويدرآها عند القارئ 

تساعد إن هذه الطريقة تنطلق من فلسفة نفسية تعليمية 

الكتابة، مهارتى القراءة وخص  وعلى األتقان المتعلم إلىإ

ة، ويجعله إتقان المهارات وقدرته على فهم النصوص المكتوب

                                                 
 H.M. Abdul Hamid Dkk. Pembelajaran Bahasa Arab ( Uin Press, 2008 ), 3 بترجم من. 38
 ,Abu Bakar Muhammad. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab ( Usaha Nasional بترجم من  .39

Surabaya. 1981 ), 8  
   ٨٥: صفحة  . ١٩٩١بيروت لبنان . خصائص العربيةمحمود معروف ،   .40
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 هذه الطريقة ترآزت إلى اإلهتمام بمهارتى  إذن، أن.41األخرى

نصوص فهم النصوص المكتوبة، ال سيما ال والكتابة لالقراءة

 .يةكتب التراثالفى 

ها فقد نشأت الطريقة فى أوائل القرن العشرين، وعّر

 با  اإلنجليزى المعروفمربينسبة إلى ال ، West Method ويست

 اشتهر بكتبه في القراءةالذى ، Michael West مايكال ويست سم

المفردات األآثر قائمة ى التى إعتمدت موادها ونصوصها عل

شيوعا، وشاع إستعمال هذه الكتب في تعليم اللغه اإلنجليزية 

لغة أجنبية في الهند والدول العربي، والدول األخرى في 

 . الشرق األوسط وغيرها من المستعمرات البريطانية آنذاك

 

 

 "القراءة"أهداف طريقة .ب
 القدرة على  الهدف من تعلم اللغة، وفقا لهذه الطريقة، هو-١

 .فهم المقروء فهما دقيقا

                                                 
جامعة . طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىبد العزيز ابن ابراهيم العصيلى، ع 41

 ٨١: اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، صفحة 
. 
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على اإلستفادة   اإلهتمام بالقراءة الصامتة، وتدريب الطالب-٢

منها، بوصفها منطلقا لتنمية المهارات األخرى ؛ انطالقا 

 .من مبدأ انتقال أثر التدريب من مهارة إلى أخرى

 اإلهتمام بالمفردات، وتقديمها للمتعلمين بأساليب مقننة -٣

 . من حيث السهولة والصعوبة والشيوعومتدرجة

هتمام بالجانب الشفهى من اللغة، وعدم االهتمام  قلة اإل-٤

 .بالنطق السليم ألصوات اللغة، مع قلة التدريب على الكتابة

 التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية، بل عدم اللجوء -٥

 .إليها إال في حالة الضرورة

مات جه المتعلمون نحو تحليل الكل بدال من شرح القواعد، يو-٦

 .الجديدة إلى عناصرها األولية

، والتأآيد من لمعنى العام للنص المقروء اإلهتمام بفهم ا-٧ 

 .ذلك من خالل األسئلة والتدريبات واإلختبارات

 اإلعتماد على آتاب واحد أساس لكل مرحلة، يسمى آتاب -٨

مة ومتدرجة، القراءة تقدم فيه الكلمات الجديدة بطريقة منظ

وتضاف اليه آتب للتدريب على القراءة والكتابة 
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والمحادثة، وآتب أخرى للقراءة الحرة الميسرة التى ال 

 .يحتاج المتعلم فيها الى االستعانة بالمعاجم

 من مواد لغوية في في الفصل عتماد على ما يقدم للطالب اإل-٩

 .42الكتاب المقرر

محمود ف تدريس القراءة العربية فكماقال هداأما أ
تعد القراءة المهارة األولى التى يلج  Mahmud Ma’ruf معروف

عاب عن طريقة المادة يبها التلميذ عالم المعرفة  واإلست

 .المكتوبة
وتنبثق أهداف تدريسها من أهداف تدريس اللغة العربية 

 : يليووظائفها التى سبقت اإلشارة إليها، وهى تلّخص فيما 

 اآتساب مهارة القراءة األساسية، التى تتمثل في القراءة -١

الجهرية، مقرونة بسالمة في النطق، وحسن في األداء، 

 .وضبط للحرآات والضوابط األخرى، وتمثيل للمعنى

. عابية الواعية بالسرعة المناسبةي القدرة على القراءة اإلست-٢

ما  ية، وادراكواستنباط األفكار العامة والمعلومات الجزئ

 .يبن السطور من معان وما وراء األلفاظ من مقاصد

                                                 
 ٧–٨٠ :المرجع السابق  . 42



 35

 إثراء ثروة الطالب اللغوية، باآتساب األلفاظ والترآيب -٣

 .واألنماط اللغوية التى ترد في نصوص القراءة

 . االستفادة من أسالب الكّتاب والشعراء-٤

 وتنميته بأسلوب) الشفهى والكتابى (  ارتقاء مستوى التعبير -٥

 .لغوي صحيح

 توسيع خبرات الطالب المعرفية والعلمية والثقافية، بما -٦

بكتسبه من بطون الكتب والمجالت والصحف وغيرها من 

 . وسائل النشر واإلعالم

 جعل القراءة نشطا محببا عند الطالب، لالستماع بوقت -٧

 . فراغه بكل ما هو نافع ومفيد ومسّل

رف والعلوم، وذلك في  توظيف القراءة في اآتساب المعا-٨

العودة الي المصادر والمراجع والوثائق والبحوث 

 .والدراسات المختلفة

 تمكين القارئ من تحقيق مردوٍد أفضل نوعًا واآثر آماًّ -٩

 عند أدائه ألعماله بجهد  أقل زمن أقصرما يكون،

المختلفة، وذلك نتيجة لما توفر مهارة القراءة لديه من 

 .وقت مع جودة في اإلنجاز في الجهد والاختزال
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 مساعدة الطالب على تعلم المواد الدراسية المختلفة في -١٠

 .جميع مراحل التعليم

وال وأخيرا، تأآيد الصلة وتعزيزها بكتاب اهللا وسنة نبيه، أ -١١

فه لنا اآلباء واألجداد واألسالف من واإلعتزاز بما خّل

  .43تراث فكري وعلمٍي وأدبيٍّ ولغويَّ

 

 :آمايلي " القراءة"خطوات التدريس بطريقة . ج
 :فكما يلي " القراءة"أّما خطوات التدريس بطريقة 

يدخل المعلم إلى حجرة الدراسة حامال معه الكتاب المقرر  -١

 والكتب المرافقة

 يطلب المعلم من طالبه فتح الكتاب، بعد أن يبين لهم موضع -٢

 الدرس ورقم الصفحة

ن لم ورة، إ يقوم بعد ذلك بكتابة الكلمات الجديدة على السّب-٣

 .تكن مكتوبة في الكتاب بخط مميز، أو في مكان مستقل
ثم يقرأ . ينطقها أمام الطالب نطقا سليما مرة أو مرتين -٤

بنفسه بصوت واضح، أو يطلب من أحد الطالب النابه 

                                                 
  ٨٩-٨٨: اجع نفس المر  .43



 37

 قراءته قراءة جهرية، ثم يطلب من جميع الطالب قراءة

 .النص قراءة صامتة من أجل الفهم

 لكتابة القراءة ب له ينتقل المعلم بعد ذلك إلى الكتاب المصاح-٥

؛ ألنه يحتوى الذى آان سيلقيها إلى الطالب يوميااألساس، 

 .نصوص الكتاب األساس عن عاب يستإلأسئلة ا

لنص يعاب عن ا ثم يطلب منهم اإلجابة عن أسئلة است-٦

 آراسة مستقلة تسمى عما فىابة المقروء، وآتابة اإلج

آراسة التدريبات، وعادة ما بقرأ المعلم آل سؤال وإجابته 

ن بعض الطالب قراءته  قراءة بصوت واضح، أو يطلب م

 .جيدة

لغة ت الواردة في الكتاب األساس الى  ترجمة معاني الكلما-٧

  ( Bahasa Jawa / Indonesia )األم 

ن الدرس لتدريب الطالب  ويخصص المعلم وقتًا قصيرًا م-٨

على المحادثة آما يخصص وقتا آخر لتدريب الطالب على 

التعبير الشفهي والتحريري، باستعمال الكلمات والعبارات 

 .الواردة في النص المقروء
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 طالبه أن يقرؤوا  وفي نهاية الحصة يطلب المعلم من-٩

 فى منازلهم، وهذه الكتب صغيرة الكتاب المصاحب

لقراءة والفهم ؛ ألن جميع آلماتها وعباراتها الحجم، سهلة ا

وتراآيبها قد استوعبها الطالب في الكتاب األساس، 

وقد أعدت هذه الكتاب لتعويد الطالب . صلفونوقشت في ال

على القراءة الذاتية الحرة مع الفهم السليم دون حاجة إلى 

وإن صادف القارئ . الترجمة أو اإلستعانة بالمعاجم

معنى آلمة من الكلمات فيمكنه التحليل إلى صعوبة في فهم 

 .عناصرها األولية، من جذور وسوابق ولواحق

 

 قراءةـقة الـويم طريـتق. د

 :زاياـالم. أ
 مساعدة المتعلمين على تكوين عادات قرائية جيدة، مثل -١

الفهم العام للنص، وعدم اإلستعانة بالمعاجم، وبخاصة 

 . المعاجم ثنائية اللغة

القراءة لدى المتعلم، وتشجيعه على القراءة  غرس حب -٢

دخل مباللغة الهدف؛ ما يقوله إلى استقبال آمية من ال
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آتساب اللغة الهدف اللغوى المفهوم، الذى يؤدى إلى ا

 .سليمةبطريقة طبعية 

 االهتمام بفهم النص المقروء ؛ ما يجعل القراءة ذات معنى -٣

 . القراءة والفهمبالنسبة للمتعلم، وهذا يقوده إلى مزيد من

زات هذه ا عدم المبالغة فى شرح القواعد يعد ميزة من مي-٤

الطريقة؛ ألن بعض عناصر اللغة يصعب فهمه، ويستحيل 

استعابه عن طريق الشرح، غير أن المتعلم يكتسب تلقائيًا 

 .بكثرة القراءة ومرور الوقت

 نبهت هذه الطريقة على عدد من القضايا المهمة، التى -٥

 ويمد بعض من أساسيات تعليم اللغات األجنبية، اصبحت

من ذلك ضبط اختبارالمواد اللغوية وترتيبها وتقديمها، 

، وإمكان تعليم اللغة ووضح آتب مصاحبة للكتاب األساس

 .44ألغراض خاصة 

 )الحبشطلت (  إنها تتفق مع نظرية علم النفس الحديثة -٦

 ألن الطفل – مستقبال – تساعد على تكوين قارئ سريع -٧

 .يتدّرب على قراءة الجملة دفعة واحدة
                                                 

المنظمة : ، الرباطمناهجه واسالبه: تعليم العربية للناطقين بلغات أخرىرشد احمد طعيمة،  . 44
 ١٣٨، ص ه١٤١٠) أيسيكو ( لتربية والعلوم والثقافة اإلسالمية ل
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إنها طريقة منطقية متدرجة، تبدأ بتزويد المتعلم بأداوات -٨

 .اء قبل المباشرة بتشديدهاقراءة البن

فيسّهل عليهم ) حروفها (  تزّود األطفال بمفاتيح القراءة -٩

 .قراءة اى آلمة جديدة من خالل معرفتهم ألجزاءها

 . تسّهل عملية تعليم الكتابة-10

 :قائص ـالن. ب
 تبدأ بتعليم الحرف الذى ال معنى له عند األطفال، وقد تؤّدى -١

 .بهم الى السآمة والملل

 التدرج فى تقديم المادة اللغةية، واالهتمام الزائد بدرجات -٢

 .الشيوع آما تطلبها هذه الطريقة

 هذه الطريقة ربما تصلح في تعليم اللغة العربية لغة أجنبية -٣

Arabic as a foreign languageأى خارج حدودها  . 

 . لم تسلم بطبيعة اللغة على أنها الحديث الشفهى-٤

 .بقراءة الصامتة فقطهتمام  اإل-٥

 .45ل من المعلم والمتعلم على حد سواء  تقييد حرآة آ-٦

                                                 
 ٨٦:  نفس المراجع- 45
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 مهارة القراءة متعددة ما القدرة التى تطلبهاوأ

لخص هذه القدرات في النقاط المجوزة التالية ننحن ومتداخلة،ف
46 : 

 القدرة على التمييز بين الحروف، ومعرفة العالقة يبن -١

 .الحرف والصوت الذى يدل عليه

 . التعرف على الكلمات منفردة أو فى مجموعة-٢

وهذا يتضمن ( فهم معانى الكلمات في السياق الذى ترد فيه -٣

نى لتحديد مع أيضًا القدرة علي استغالل الدالالت السياقية

 )آلمة بعينها

 . فهم المعاني الظاهرة لترتيب الكلمات وتتبعها في الجمل-٤

 إدراك عالقة األفكار وتتبعها عن طريق أدوات الربط -٥

 .والدالئل التى تشير إلى هذه العالقات

 الحصول على النتائج من خالل القراءة بين السطور بعناية -٦

 .وترآيز

 .ات بسرعة التصّفح بغرض الحصول على معلوم-٧

 . القراءة بعمق بغرض النقد والتعليق-٨
                                                 

: ص . م ١٩٨٩رياض جامعة الملك سعود، ال. اختبارات اللغة: محمد عبد الخالق محمد - 46
١٩٦ 
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 الفهم السليم للرموز الكتابية مثل الترقيم، واألقواس، -٩

 .والفقرات وما تضيفه من توضيح المعاني

 . التعرف على أفكار الكاتب واتجاهاته من خالل ما يكتب-١٠

 التعرف على الطرق واألساليب التى ينقل بها الكاتب -١١

 .أفكاره

 فهم ما تضمنه نصوص القراءة من تشبيه واستعارات -١٢

 .وعبارات إصطالحية

 . سهةلة القراءة ودقتها-١٣

 . السرعة في القراءة-١٤

 

 

 

 

 

 انيـل الثـالفص

 )The Clasical Method (ديةـقة التقليـعن الطري
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 ونشأتها تقليديةالطريقة التعريف  - أ

 

، بيد أنه ال يعرف تعد هذه الطريقة أقدم طرائق تعليم اللغة 

خ محدد لنشأتها ومراحل  نموها وتطورها، وآل ما يعرف يتار

لى هرت الحاجة إتقليدية قديمة، نشأت منذ ظعنها أنها طريقة 

 .47تعلم اللغات األجنبية وتعليمها 

ويرى فريق من الباحثين أنها آانت تستعمل قديما في 

. انتدريس لغات ذات حضارات قديمة في الصين والهند واليون

لى ما يعرف بعصر النهضة في آما يرى فريق آخر أنها تعود إ

أوربا؛ حيث نقلت اللغتان اليونانية واألتينية التراث األنساني، 

 وبعد توثق العالقات. يتوب بلغات شتي، الى العالم الغربكالم

هلها بالحاجة إلى تعلم هاتين بين مختلف البالد األوربية شعر أ

اللغتين، واتبع في ذلك األسالب التى آانت شائعة في تدريس 

                                                 
. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى عبد العزيز ابن ابراهيم العصيلى، - 47

 ٨١: حمد بن سعود اإلسالمية، صفحة جامعة اإلمام م
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 .48ي العصور الوسطى في بالد األوربية اللغات الثانية ف

 .49لطريقة من نتائج العقلية األمانية وآانت هذه ا

وقد عرفت هذه الطريقة في الواليات المتحدة 

األمريكية في نهاية القرن التاسع عشر البالدي تحت 

 The Prussian Method أسماء مختلفة، آالطريقة البروسية

بيد أنها شاعت  ، The Ciceronian Method والطريقة الشيشرونية

باسم طريقة القواعد والترجمة في الثالثينيات من القرن 

 .50ن العشري

وقد سميت هذه الطريقة بطريقة القواعد والترجمة ألنها 

وتعتمد على تهتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظري مباشر، 

الترجمة من اللغة األم واليها؛ حيث يتم التدريس باللغة األم، 

 .وترتجم إليها القواعد والكلمات والجمل

طريقة تعليم اللغة " ما المقصود من الطريقة التقليدية فهى أ

ن تعليم اللغة إلى أ" ة ترآزت إلى اللغة ثقافة علميةالعربي

عن دقائق علم اللغة العربية بمعنى تعلمها بتعمق واجتهاد 
                                                 

 ٣٩٦ العربية، ص  عبد الموجود وآخران، طرق تدريس اللغة- 48
  ٦ رتشاردز وروجرز، مذاهب وطرائق في تعليم اللغة العربية، ص - 49
 ٧،٦المرجع السابق ،  - 50
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 والصرفية (Sintaksis) القواعد النحوية العربية، سواء من جهة

(Morfologi) او األدب   (Sastra)
 من الذى حمل بهذه ولأما وأ 51 

لى بالدنا اندونسيا فهو األستاذ الدآتو محمد يونس فى الطريقة إ

وحين بلغ القرن  .ويسمى هذه الطريقة التقليدية. ١٩٤152 السنة

  " بطريقة النحو والترجمة" ذه الطريقة  العشرين فيسمي ه

 

 يديةـقة التقلـداف الطريـأه ب 

الهدف الرئيس من تعليم اللغة الهدف هو تمكين  -1

الدارسين من قراءة النصوص المكتوبة بها، واإلستفادة 

من ذلك فى التدريب العقلي، وتنمية الملكات الذهنية، 

قدرة على وتذوق األدب المكتوب واإلستمتاع به، مع ال

 .الترجمة من اللغة الهدف وإليها

 واإللمام بها النظر إلى اللغة على أنها حفظ القواعد -2

نظريا، وأن ذلك شرط لممارستها؛ ولهذا تقدم جميع 

القواعد النحوية والصرقية بالتفصيل، مقرونة 
                                                 

 Yayat Hidayat. Studi Prinsip Dasar Pembelajaran Bahasa Arab ( Author: Admin, filed يترجم من - 51
ander method, Thursday, Juni -12- 2008 ) 

 Azhar Arsyad. Bahasa Arab Dan Methode Pengajarannya. ( Pustaka pelajar, Jakarta يترجم من - 52
2003 ), 67 
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باإلستثناءات والشواذ من األسماء واألفعال والصفات، 

 حات المرتبطةمع قائمة بالكلمات والمصطل

يعد حفظ المفردات وفهم معناها من خالل الترجمة من  -3

 أبرز مقومات تعلم اللغة الهدف، بعد حفظ القواعد

ضرورة تعرف الطالب خصائص اللغة الهدف،  -4

 ومقرنتها بغيرها من اللغات، وبخاصة اللغة األم للطالب

من اإلهتمام بالقراءة، مع القدرة على الكتابة التقليدية  -5

خالل التدريب على الترجمة من اللغة األ إلى اللغة 

 الهدف

  فى Language Accuracyالتأآيد على الصحة اللغوية  -6

القواعد واإلمالء والترجمة الدقيقة، وقلة اإلهتمام 

  Language Proficiencyبالكفاية اللغوية 

 اإلهتمام بالنصوص األدبية الراقية -7

ا لورودها فى النصوص اختبارات المفردات وفق -8

 المقروءة
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اإلهتمام الكامل بالكتاب المقرر، واستقصاء ما فيه من  -9

قواعد ونصوص وتدريبات، وعدم الخروج عنه، 

  .53أواإلستعانة بغيره

حصر التدريبات فى ترجمة آلمات وعبارات وجمل  -10

غير مترابطة، من اللغة األم إلى اللغة الهدف وبالعكس 
54. 

  فى الطريقة التقليديةاإلفتراضات المؤسسة  ج 
آانت طريقة تعليم اللغة العربية التقليدية اشهر الطريقة 

واقدمها فى العالم، وآانت ثابتة فى األعهاد والقرن المتقدمة، 

 :بل حتى األن، وهذه الحالة متأسسة باإلفتراضات التالية 

لى جهة الثقافة قاصد تعليم اللغة العربية ُتهدف إن مإ . أ

 .صة فى العلم النحوى والصرفىوالعلم، وبخا

علما بأنها وسيلة ن القدرة على علم النحو شرط مطلق، إ . ب

و الكلمات العربية المتقدمة التى ليست لتفهيم النصوص أ

 .لها الشكلة والحرآة وعالمة القراءة وما الى ذلك
                                                 

:  صالح عبد المجيد العربى، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، بيروت- 53
 41 م ، ص 1982مكتبة لبنان، 

. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز ابن ابراهيم العصيلى،   - 54
 37-35: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، صفحة 
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نه يعطى لك المجال عرف من األب عن الجد، إلى أن ذإ . ج

 .55عضهم على بعض عتماد على انفسهم، باإل

 

 خصائص الطريقة التقليدية د 
 :ما خصائص الطريقة التقليدية فكما يلى أ

يفهمها حفظ القواعد والحوادث عن اللغة آى  -1

لى علم الصرف والكلمة التى إويستعملها الطالب 

 يستعملها الطالب

ما آفاءة إلى القراءة واإلنشاء والترجمة، أتشديدها  -2

 الكالم واإلستماع فمهمالن

 . بالقياسية تلقي و قواعد النحوفي الجملة وترآيزها -3

 وتفضل هذه الطريقة على فهم المفردة التى تبنى -4
 .مقروئةالنصوص العلى 

وسيلة فى الترجمة ) لغة األم ( تستعمل لغة محلية  -5

 .56والشرح والمقارنة وحفظ القواعد اللغوي 
                                                 

 Yayat Hidayat. Studi Prinsip Dasar Pembelajaran Bahasa Arab ( Author: Admin, filed يترجم من - 55
ander method, Thursday, Juni -12- 2008 ) 

 Suyatno. Tehnik Pembelajaran Bahasa Dan Sastra( SIC, surabaya. 2004 ), 16يترجم من  - 56
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ستاذ الدآتور سعيد فى الدارين، إن وهكذا، آما قال األ

فكما ) ى طريقة النحو والترجمة أ( ليدية خصائص الطريقة التق

 :يلى 

و اءة بالتفصيل والتعمق عن النصوص أيعلَّم الطالب قر-1

نواع  والخبراء من أنسخة األراء التى آتبها العلماء

العلوم المتقدمة، سواء آانت من الشعر والنثر والحكم 

 .واألمثال

الى ان الخبرة الباطنية بالتفصيل والتعمق على القراءة، -2

الطالب يملك الشعور واإلحساس التواصلية نحو قيمة 

 اللغة األم –اللغة العربية ( الشعر المتضمنة فى النص

( 

 .لى قواعد النحو والصرف بالحفظ   تشديدها باإلهتمام إ-3

لى مفتاح الكلمة، مثل اإلهتمام واإلنتباه الكبيرة إ-4

 القواعد المترادف، ثم يأمر المعلم الى الطالب بتحليل

 .النحوى والصرفى الذى عّلمه المعلم
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 يعلَّم الطالب انشاًء موجها بطريقة اللغة المشابهة، يعنى -5

بطريقة مشابهة التى استعملها العلماء، وبالخصوص 

اإلتناب والتشبيه ( عن مسألة استعمال طريقة اللغة 

 .آانت هى طريقة اللغة فى زمن القادمة) واإلستعارة 
  

 جيك ج ريكردسص األخرى آما اختصرها هناك خصائ

(Jack.C Ricards) ذيؤودورى  س  راآردس (Theodore S 

Rodgers) )فيما يلى ) ١٩٨٦: 

م اللغة للقدرة آان غرض تعليم اللغة األجنبية هو تعل-1

و لجذب الفائدة من انضباط الخلق على قراءة ادبها أ

وتطور المثقف الذى ظهر من المطالعة تلك اللغة 

ة وآانت ترجمة قواعد اللغة آيفية مطالع. ألجنبيةا

أوال بقواعد لغتها مفصلة : اللغة  المتقربة بتلك اللغة 

لى اللغة األهداف، لذلك آانت مناظر تعليم اللغة إ

العربية نظرا ساعيا الذى زاد عنها  وتالعب علم 

وآانت اللغة األولى . الصرف وقواعد اللغة األجنبية

 .محتاجة، مثل نظام
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لى القراءة والكتابة، بل ليس فيها ترآزت تعليم اللغة إ-2

 .اإلهتمام الخاص للكالم واإلستماع

المقروءة، نصوص على ال  المفردة يؤسستعيينآان -3

معنيان   لها بقائمة الكلمةوآانت المفردة تلقي

 .ويصاحبها القاموس لموافقة المعني ويحفظها الطالب

 .يرهاتصول النصوص قدم قواعد اللغة فى ترجمةتثم 

 ها تؤسس فى الدراسة، وآانآانت الجمل وتدريبات-4

لى لغة  تستخدم  لترجمة الجمل إمعظم حصة الدراسة

 خصائص هذه هذا األمر منن الهدف، وفى الحقيقة أ

 .الطريقة

 .شديدة اإلهتمامآانت الدقة واإلصابة فى هذه الطريقة -5

 ثم يطبقها الى (Deduktif) يعلم قواعد اللغة بالقياسية-6
 . النصوص المكتوبةترجمة
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وسيلة، وتلك ) لغة األم ( لطلبة لآانت اللغة األصلية -7

ن اللغة األجنبية ولغة اللغة مستعملة لتسهيل المقارنة بي

 .57األم لطلبة

 

 الطريقة التقليديةطوات ـخ ه 

ثم يكتب الطالب المفردات . عادة مادة المفردةإ:  أوال

اللغة ( الجدبدة حين يقرأ المعلم ترجمة اللغة األصلية 

 )العربية 

امر المعلم بعض الطالب ان يقرأ النص المكتوب فى :  ثانيا

، وبعد ذلك قرأ )القراءة الجهرية ( الكتاب بالجهر 

لى الطالب ثم إعطاء الفرصة إلمعلم الجمل، عليهم ا

  )الصامتةالقراءة ( إلعادة القراءة فى القلب 

لطالب الجمل المكتوبة فى الكتاب إلى لغة يترجم ا:  ثالثا

ن وإذا وجد الطالب الصعوبة فللمعلم أ. الترجمة

 يساعدهم قدر الحاجة

                                                 
 H.M. Abdul Hamid Dkk. Pembelajaran Bahasa Arab ( UIN Malang Press, 2008 ), 3;بترجم من  - 57
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 ويشرح. ثم اإلبتدأ بأسس التدريس بشرح قواعد اللغة:  رابعا

، وبعد )اللغة العربية ( القواعد تفصيال باللغة األصلية 

ذالك يكتب الطالب القواعد الذى صرحه المعلم تماما 

 مع تشريحها وامثالها واستثنائها فى دفترهم

فى أخر الدراسة يستعمل الوقت لعمل الوظيفة :  خامسا

 اللغة العربية إلى المكتوبة آانت متعلقة بعلم النحو من

ين ال يتمون هذه الوظيفة ما الطالب الذة، وألغة الترجم

ثم أمرهم المعلم .  يستمروها ويتموها فى بيتهمنفعليهم أ

قة بالدراسة التالية  المتعل ن يحفظوا المفردات الجديدةأ
58. 

 

 لطريقة التقليدية اويم ـتق و 
 : مزايات الطريقة التقليدية ونقائصها فكما يلى ماأ

 : الطريقة التقليدية مزايا . أ

 إهتمام التعليم بالفصل الكبير تالميذه أآثر-1

                                                 
 H.M. Abdul Hamid Dkk. Pembelajaran Bahasa Arab ( UIN Malang Press, 2008 ),22 :يترجم من  - 58
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المعلم الذى اليستطيع أن يتكلم  باللغة العربية الفصحة يجوز -2

 .له أن يقوم بالتعليم

، )مبتدا والمتوسط والمتقدم  ال(تناسب بكل علم لغة الطالب -3

نما يحصل الطالب على جهة اللغة حصال بإستخدام وإ

 .الكتاب
الترآيز على القواعد قد يفيد من هم في المراحل المتقدمة من -4

دراسة اللغة، وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمتخصصين 

 .59ة في اللغويات أو في تعليم اللغات األجنبية والثقاف
ة إلى تعلم اسهذه الطريقة قد تكون مفيدة عندماتكون الحاجة م-5

 .مفردات وعبارات وجمل ألغراض خاصة
ندما يكون الهدف من تعلم اللغة ربما يلجأ إلى هذه الطريقة ع-6

 .هو القدرة على القراءة باللغة التى يقصد تدريسها

بعض خطوات هذه الطريقة ضرورة في حاالت معينة، آأن -7

يكون الطالب ال يعرفون شيأ عن اللغة العربية، مع انعدام 

الكتاب الجيد والوسيلة المعينة، أو يصعب على المعلم 

                                                 
. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىبن ابراهيم العصيلى، بد العزيز اع - 59

 ٤٤:  صفحة  المرجع السابقة،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
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صر مدة البرنامج، وهذه الحاالت استخدام اللغة الهدف؛ لق

غالبا ما تحدث في تدريس اللغة العربية خارج الوطن 

 .العربي

يستفاد من هذه الطريقة في حالة التعلم الذاتي؛ وبخاصة -8

عندما يكون المتعلم بعيدا عن الناطقين باللغة الهدف 

 .هذه الطريقة مناسبة للظروف التى نشأت فيهاو
تناد هذه الطريقة إلى نظرية واضحة يرى بعضهم أن عدم اس-9

أو مدخل معين، قد منحها التحرر من بعض القيود 

 . واإلجراءات

 :نقائص الطريقة التقليدية . ب
 .للغة بأنها محتاجة الى معلم متدربلى علم انظرا إ -1
صاب بالفرد، وينفصل آان معظم اساس البحث غير إ -2

 .ويتفرق عن األخرى
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 بعضهم من ة للمواصالت بين األفرادمخدآانت اللغة المست -3

فرصة لتعبير الكالم والقول نت الا قليل جدا، وآبعض

 .60محدودة 
 تعليم القواعديقوم على الترجمة ، وتعتمد هذه الطريقة  -4

 .، وقلة اإلهتمام بالمهارات اللغوية األخرىباهتمام نظريتها
تابة، وعدم االهتمام بالفهم، االهتمام بمهارتي القراءة والك -5

 .وقلة الحديث باللغة الهدف وسالمة النطق
التدريس بهذه الطريقة غالبًا ما يقود إلى تدخل أنظمة اللغة  -6

األم للمتعلم في أنزمة اللغة الهدف، وقد تستمر هذه المشكلة 

 .مع المتعلم، وربما يصعب عليه التخلص منها
صعب عليه يتالطريقة، غالبًا الطالب الذى تعلم اللغة بهذه  -7

إنتاج جمل سليمة وطبعية، أى يصعب عليه إنتاج جمل 

نحوية ؛  تكليفيةصحيحة مقبولة ؛ ألنه تعلم اللغة بطريقة 

فقد تعود على رصف الكلمات التى حفظها في منظومة 

 .نحوية شكيلة، تفوح منها رائحة الترجمة

                                                 
 ٢١نفس المراجع  - 60
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 ما يحفزه على – وفقًا لهذه الطريقة –ليس لدى معلم اللغة  -8

اإلبداع وتنويع األنشطة وشحذ همم الطالب، ما دام مكبل 

اليدين، مقيدا بما في الكتاب المقرر، غير قدر على 

 .االجتهاد والتطور
يالحظ أن موقف الطالب داخل الفصل سلبي؛ يلتقى الشرح  -9

واإلمالء، فيكتب ويترجم ويحفظ، ويعيش فى جو محاط 

خيبة األمل؛ وذلك مما يؤدي بالتواتر والخوف والعنث و

 .إلى تدني مستوى الدافع نحو التعلم
 Language هتم أصحاب هذه الطريقة بالصحة اللغويةإ -10

Accuracy ولم يقدموا شيئًا لبناء الكفاية اللغوية Language 

Proficiency ،  بل ليس لديهم ما يقدمونه في هذا الشأن؛ ألن

الب، وال يرتبط محتوى الكتاب المقرر ال يناسب الط

بدوافعهم، وال يلي حاجاتهم ورغباتهم، آما أنه ال مجال 

 .للحديث باللغة الهدف داخل الفصل
هتمام الزائد بالقواعد الصرفية والنحوية من الناحية اإل -11

النظرية، وتقديمها للطالباألسلوب الجاف المباشر، الذى 

ص يبدأ بتقديم القاعدة، صم ذآر األمثلة عليها من الن
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المقروء، وحصر التطبيقات في األمثلة المحفوظة الكررة، 

وتلك األمور مرفوضة في تقديم القواعد لألجانب، وقد 

 .اثبت التجارب عدم جدواها
اإلعتماد ما يقدم في حجرة الدراسة، وعدم االختالط بأهل  -12

 .اللغة أو سماع اللغة ورؤيتها من خالل األفالم
 .دريس اللغة لألطفالهذه الطريقة ال تصلح لت -13
أسالب التقويم المتبعة في هذه الطريقة تقليدية، ال تتعدى  -14

اختبارات المقال، وهي اختبارات ذاتية، غير دقيقة ، وال 

 .تعطي نتائجها صورة واضحة عن الكفاية اللغوية
هذه الطريقة ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فقد  -15

الذين يميلون إلى التحليل والتجريد، أو يستفيد منها األذآياء 

من لهم معرفة سابقة بقواعد اللغة الهدف، غير المتوسطين 

مما يقدم لهم، وربما  أو األقل ذآاء، ال يفهمون إال قليًال

 تتكون لديهم عادات خاطئة، تؤدى إلى التتحجر اللغوي

Fossilization.  

 :لى اما مزايات التعليم التقليدية ونقائصها فكما ي

  :مزايات التعليم التقليدية - أ
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 .آفاية الطاقة والوقت -1

 الترتيب على رقابة الطالب قد اسهل -2

 يتدارس الطالب بعضهم على بعض -3

 يعّود الطالب التعاون واإلجتماعى -4

 وجود المنافسة الصحيحة -5

 ن يقوموايعود الطالب بالمقتاد يعود الطالب أ -6

  تعلم النفس ديموآطى -7

 متنوعة للمعلم والطالب -8

  وجود وقت اإلستراحة للمعلم -9

  تدعهم اإلتحادبين الطالب -10

 آل الطالب يمأل وقتهم دفعة واحدة  -11

 :التعليم التقليدية  نقائص ب 
 :لكل الطالب مخلفة فى . ١

 ( Bakat ) استعداد طبعي. ١

 ( Masa Peka ) زمن الحساس. ٢

 ( Kompetensi ) الكفاءة. ٣

 ( Agama Dan Keyakinan ) الدين والعقيدة. ٤



 60

 (Cita-Cita) الهمة واألمل. ٥

 ( Perhatian ) اإلهتمام. ٦

  ( Ekonomi ) اإلقتصاد. ٧
إلى أن هذه الحالة ال يمكن لى ذلك، الذآى، وما إ. ٨

 ن يحّصل على المعاملة والمتساويةله أ

 آان اإلهتمام المشتمل على آل الطلبة صعبا جدا. ٢

 ن يتعلم المعاملة القبيحة من زمالئه ايضامكن الطالب أي. ٣

 منع الطالب الذاآى عن الطالب الناقص. ٤

  عن الطالب الذآىيظهر الصفة الكبرياء. ٥

 يظهر عقدة النقص من الطالب الجاهل. ٦

 وجد المرض المسهول باإلنتقال. ٧

وللطالب الذى لم يدخل مدة طويلة بسبب المرض فال بد . ٨

 يطارد الدروس المتروكعليه ان 

 للتطور اإلستعداد الطبعى األفراد مصعوب. ٩

 . 61تطور األعضاء البدنية خارق للعادةآان . ١٠
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