
 املقدمة. أ

ال خيىف ىلع ذي لُبٍّ ما للغِة العربية 
من أهميٍة عظىم؛ يف كونها لغة القرآن الكريم 
والسنة املطهرة، وكونها جزًءا من ديننا، بل ال 
يمكُن أن يقوَم اإلسالم إال بها، وال يصح أن 
 املسلم القرآَن إال بالعربية، وقراءة القرآن 

َ
يقرأ

ليت يه ركن من أراكِن ركٌن من أراكِن الصالة، ا
فال مفر ملسلم من تعلم اللغة العربية  .اإلسالم

واستيعاب مهارتها األربعة ويه مهارة 
 .االستماع والالكم والقراءة والكتابة

وتزداد أهميُة تعلِم اللغة العربية حني 
السليقة اللغوية َبُعد انلاس عن امللكِة و

السليمة؛ مما سبََّب ضعف امللاكت يف إدراِك 
معاين اآليات الكريمات؛ مما جعل من األداِة 
اللغوية خرَي معنٍي ىلع فهم معاين القرآن 
الكريم والسنة املطهرة، وقد نبَّه ابُن خدلون 

ا جاء اإلسالُم، وفارقوا  :ىلع ذلك بقوهل فلمَّ
غريت تلك امللكُة ت -وخالطوا العجَم ... احلجاز

مُع من املخالفاِت اليت  بما ألىق إيلها السَّ
للمستعربني من العجم؛ والسمع أبو امللاكت 
ليق إيلها مما يغايرها 

ُ
اللسانية؛ ففسدت بما أ

جلنوِحها إيله باعتباِر السمع، وخيش أهُل 
احللوم منهم أن تفسَد تلك امللكة رأًسا بطوِل 

ث ىلع الفهوم، العهد؛ فينغلق القرآُن واحلدي
فاستنبطوا من جماري الكِمهم قوانني تللك 
ردة شبه اللكيات والقواعد، يقيسون  امللكة مطَّ
عليها سائَر أنواِع الالكم، ويلحقون األشباه 

   .منها باألشباه

                                                           

مقدمةعبد الرمحن بن حممد بن خدلون،    
خدلون دار نهضة مرص : مرص)، اجلزء اثلالثإلبن

 61   ، ص(6002 ،للطباعة

 طرقتدريساللغةالعربيةللناطقنيبغريها

 
 حممد خملصني

 بواران بكالوجنان جاوة الوسطى –املعهد العرصى القرآىن 

 
Abstract. Becoming a professional Arabic teacher needs knowledge, skills, accuracy, strategy, and 

perseverance. Besides that, a professional teacher of Arabic also needs interesting methods in the 

teaching and learning process. There are so many teaching methods used in the foreign language 

teaching and learning. However, some of them are not appropriate to be used. Each of them has 

strengths and weaknesses, so it is better for a foreign language teacher, especially Arabic teacher 

not to rely on one method only, but he should choose and determine the appropriate methods which 

is relevant with the learning material in order to create fun learning process.    

 

Keywords : Method, Arabic Language Teaching  
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فاتلدريس أيا اكن حيتاج إىل الطرق 
واألسايلب نلجاحه، والسيما تدريس اللغة 

 . العربية للناطقني بغريها
 

 مفهومطرقاتلدريس. ب

مجع الطريقة يه  أو الطرائق الطرق 
اخلطة العامة لعرض املادة اللغوية بصورة 
منتظمة، ال تتناقض أجزائها، وتنبىن ىلع مدخل 

سايلب ف ي اخلطوات واإلجراءات أما األ. معني
 .اليت تتم ىف الصف لدلرس املعنّي 

اتلدريس يعد من ألوان اخلربات 
احليوية، الىت تستند ىف تكوينها ونموها 
ونضجها إىل أصول معينة، وأسس حمددة، 
ومقومات واضحة، وليس اتلدريس من 
املحاوالت العشوائية، او األعمال اإلرجتايلة، 

صورة، دون ارتباط بقاعدة  الىت تؤدى ىلع أية
 6.أو تقيد بنظام

اتلدريس أقرب إىل الفن منه إىل العلم، 
ألنه لو اكن علما وجب أن يرتبط حبقائق ثابتة 

                                                           

الفىنملدرسعبد العليم إبراهيم،   6 املوجه
العربية ، دار املعارف: مرص)، الطبعة السابعة اللغة

 62، ص (بدون سنة

هارة العملية فاتلدريس غلبت عليه امل. مقررة
 2.اليت تكتسب باتلمرس واتلدريب

إذن املقصود بطريقة اتلدريس اخلطة 
الشاملة اليت يستعني بها املدرس، تلحقيق 

وتتضمن . األهداف املطلوبة من تعلم اللغة
بعه املدرس من أسايلب، الطريقة ما يت

وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية، 
 8.ووسائل معينة

أما عند حممد عبد القادر أمحد، املراد 
قة اتلدريس يه األسلوب اذلى استخدمه بطري

املعلم ىف معاجلة النشاط اتلعليىم يلحقق 
وصول املعارف إىل تالميذه بأيرس السبل، وأقل 

  .الوقت وانلفقات
احلديث عن طرائق  عند

 :جيب مرااعة ما ييل يساتلدر

                                                           

طرقتدريساللغةالعربيةجودت الراكيب،   2
 22، ص (142 ، دار الفكر: دمشق)، الطبعة اثلانية 

8
إضاءاتعبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،   

الطبعة األوىل  ملعلىماللغةالعربيةلغريانلاطقنيبها
 77، ص (  60مؤسسة العربية للجميع، : الرياض)، 

 
اللغةحممد عبد القادر أمحد،    تعليم طرق

 )بدون سنة مكتبة انلهضة املرصية،: القاهرة (، العربية
 2ص 
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طريقة اتلدريس ليست هدفاً بذاتها ،  .1
وإنما يه وسيلة تلحقيق األهداف 

 .اتلعليمية 

طريقة اتلدريس ليست قيداً ىلع  .2
حرية املعلم يف املوقف اتلعلييم اذلي 

 .يواجهه 
ال توجد طريقة تدريس يه األفضل  .3

 2.دائًما
 

 مقوماتالطريقةانلاجحة. ج

حىت تنجح طريقة املدرس البد من أن 
 :تتصف طريقته بما يأيت

أن حتفز اتلالميذ ىلع اتلفكري  .1
احلر، واحلكم املستقل، وخباصة 

 .يف دروس اتلعبري واتلذوق األديب

أن تؤدي هذه الطريقة إىل الغاية  .2
ملنشودة من اتلدريس يف أقل ا

وقت، وأيرس جهد يبذل من قبل 
 .املعلم، واملتعلم ىلع حد سواء

أن حتقق اخلطة اهتمام اتلالميذ،  .3
وتثري دافعيتهم وميوهلم، 
وتشجعهم ىلع العمل اإلجيايب، 

 .واملشاركة الفاعلة

                                                           

2 http://www.startimes.com/f.aspx?t=21191912 

أن تنيم يف اتلالميذ الرغبة يف  .4
 .العمل اجلميع اتلعاوين

ما أمكن عن طريقة أن تبتعد  .5
اتللقني واإللقاء، وخباصة يف 

 .املستويات ادلنيا

أن تتصف باملرونة، واتلنوع  .6
فتتخذ تارة املناقشة، وتارة أسلوب 
 .اتلعيينات، وتارة صورة املشالكت

أن ترايع انلمو اجلسيم،  .7
 .واإلستعداد العقيل للتالميذ

أن تتسم الطريقة باملتعة،  .8
 7.واملنفعة

 

 أسساختيارالطريقة. د

إذا اكنت طرائق تدريس اللغة األجنبية 
كثرية متعددة وليس منها ما يه مثيل ومناسبة 

ينبيغ  للك املواقف اتلعليمية، فمعىن ذلك أنه
ىلع معلم اللغة العربية للناطقني بغريها أال 
يتقيد بطريقة معينة دون غريها، وإنما ينتيق 
منها ما يناسب املوقف اتلعلييم اذلي جيد 

 .نفسه فيه

                                                           

أصولتدريسالفتاح حسن ابلجة، عبد   7
العربية واملمارسة: انلظرية             ،الطبعة األوىلبني

   ص  )111  ،دار الفكر: عمان (
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وهناك عدة أسس يمكن أن يلجأ إيلها 
املعلم وهو خيتار طريقة اتلدريس املناسبة، 

 4:ويه
املجتمع اذلي تدرس فيه العربية  .1

 .لكغة ثانية
أهداف تدريس العربية لكغة  .2

 .ثانية
 .مستوى ادلارسني وخصائصهم .3
 .اللغة القومية لدلارسني .4
 .إماكنيات تعليم اللغة .5
مستوى اللغة العربية املراد  .6

 . إلخ... تعليمها، فصىح، اعمية
 

قتدريساللغةاألجنبيةطر. ه
أصبحت طرق اتلدريس عنرصا هاما 
ىف ادلراسات الرتبوية، تعقد هلا ابلحوث، 
وتؤلف فيها الكتب، ويؤخذ بها الطالب ىف 
لكيات الرتبية ومعاهد املعلمني، وذلك لصلتها 
القوية بإعداد املعلمني انلاشئني، وتأثريها 

 1.املبارش ىف تأهيلهم فنيا ملهنة اتلدريس

                                                           

طرق تدريس اللغة العربية للناطقني  4 
 /www.lisanarabi.netبغريها 

 ،...يفطرقاتلدريسعبد العليم إبراهيم،   1
 62ص 

طرق تدريس اللغة األجنبية كثرية 
ومتعددة خيتلف بعضها عن بعض باختالف 
املداخل الىت تستند إيلها واألسايلب الىت تنفذ 

كثري من -ايلوم-وهناك. بها يف عملية اتلعليم
الطرق، اليت تعلم بها اللغات األجنبية، وليس 

رق، طريقة مثىل، تالئم لك من بني تلك الط
الطالب وابليئات واألهداف والظروف، إذ للك 
طريقة من طرائق تعليم اللغات مزايا، وأوجه 

وىلع املدرس أن يقوم بدراسة تلك . قصور
الطرق، واتلمّعن فيها، واختيار ما يناسب 

 .املوقف اتلعلييم، اذلي جيد نفسه فيه
ستتناول السطور اتلايلة أشيع هذه 

ئق استخداما يف جمال تعليم اللغة العربية الطرا
للناطقني بغريها مبينا املالمح العامة للك منها 
إجيابية اكنت او سلبية، ويه طريقة القواعد 
والرتمجة، الطريقة املبارشة، الطريقة السمعية 

وزاد صاحب  0 .الشفهية، والطريقة االنتقائية
اإلضاءات الطريقة اخلامسة ويه الطريقة 

  .اتلواصلية واإلتصايلة
 

 
 

 

                                                           

اللغةحممد ىلع اخلوىل،   0  تدريس أسايلب
 60، ص (دار الفكر، بدون سنة: الرياض)، العربية

 77ص  ،...اإلضاءاتالفوزان،     
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 طريقةالقواعدوالرتمجة .1

هذه الطريقة تعد أقدم طرائق 
تدريس اللغات األجنبية حيث يرجع 

ويه . تارخيها إىل القرون املاضية
 تنب ي ىلع فكرة لغوية أو حقيقة ال

تربوية معينة كما ال تستند إىل نظرية 
معينة، وإنما ترجع جذورها إىل تعليم 
اللغة الالتينية وايلونانية اذلى اكن 
يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية 

وقد َصنََّف العلماء هذه . والرتمجة
الطريقة من ضمن طرائق املدارس 

بية اليت القديمة تلعليم اللغات األجن
ال تزال سائدة االستخدام حىت اآلن يف 

رغم قدمها   مناطق خمتلفة من العالم
ويه –وأندونيسيا . وفشل أسايلبها

خري مثال لدلول  -جمتمع هذه ادلراسة
اليت شاع فيها استخدام هذه الطريقة 
يف تعليم اللغة العربية، األمر اذلي 
يزيد أهمية تناول هذه الطريقة يف هذه 

 .ادلراسة
 :من أهم مالمح هذه الطريقة

تهتم بالقراءة والقواعد  .أ 
انلحوية ىلع حساب مهاريت 

 .اإلستماع والالكم

 .تهمل عنرص األصوات .ب 

لغة )تستخدم لغة وسيطة  .ج 
وسيلة يف ( الطالب ىف الغالب

 .اتلعلم

تقدم املفردات ىلع شلك قوائم  .د 
 .للحفظ واإلستظهار

 ويةتركز ىلع األحاكم انلح .ه 

 .تدرس انلحو بشلك حتلييل .و 
هذه الطريقة قد تكون 
إجيابيا عندما يكون الطالب 
كثريين واهلدف تعلم انلحو 
. واملفردات وقراءة انلصوص

ولكن سلبيات هذه الطريقة 
كثرية منها إهمال مهارىت 
اإلستماع والالكم، اتلعلم عن 
اللغة وال تعلم اللغة نفسها، 
تتجاهل كون اللغة وسيلة 

تصال، دور الطالب هو اتلليق ا
واملحااكة، ال ترايع الفروق 

 6 .الفردية وال تصلح للصغار
 

 الطريقةاملبارشة .2

ظهرت الطريقة املبارشة ردا 
ىلع طريق القواعد والرتمجة اليت اكنت 
ال تنب ي ىلع أية نظرة علمية للغة 

                                                           

 71، ص ...اإلضاءاتفوزان، ال  6 



  طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها - حممد خملصني

  ألسنتنا

~ 44 ~ 

 

واليت تفتقر إىل أساس منهيج يف 
وتسىم هذه الطريقة أحيانًا . أسايلبها

بالطريقة الطبيعية إذ إن جذورها 
اتلارخيية ترجع إىل املبادئ الطبيعية 
تلعليم اللغة، ويه املبادئ اليت تقول 
إن اللغة األجنبية يمكن تعلمها 
بأسلوب طبييع يتعلم به الطفل لغته 

ومن ثم فتعليم اللغة األجنبية ال . األم
خالل الرتمجة، إذ إن يتم بالرضورة من 

تعليم معاىن لكماتها يمكن أن يتم 
من خالل اتلمثيل واحلركة والصور 
واستخدامها بصورة عفوية يف حجرة 

 .ادلراسة
ومن أهم خصائصها عرض 
اللغة األجنبية ىلع الطالب مشافهة 
يف بادئ األمر رغبة يف مساعدتهم ىلع 
اتلعرف إىل انلظام الصويت هلذه اللغة 

شلك تلقايئ إضافة إىل انلظام اجلديدة ب
انلحوي هلا، ويكتىف يف هذا الصدد 
بقدر يسري من املفردات اليت تمكن 
الطالب من ممارسة مهارة اتلحدث 
بشلك تلقايئ، وال مانع من اللجوء إىل 
الرتمجة كوسيلة إلزالة بعض 
الصعوبات فيما يعرض ىلع الطالب 

إن تركزي تلك . من مواد مسموعة

ر حول وضع الطالب الطريقة يتمحو
يف مواجهة اللغة اجلديدة عن طريق 
الربط بني العبارات اليت يستمع إيلها 
واملواقف املستخدمة فيها ليك ينشئ 
بينهما عالقة معنوية يف ذاكرته تتيح 
هل استعمال تلك املفردات معتمدا ىلع 

وجيدر . أسلوب املحااكة واالستظهار
باملعلم توظيف الوسائل السمعية 

ية بشلك مكثف يف تدريب وابلرص
الطالب ىلع أنماط اللغة وتراكيبها، 
ويبدو جليا أن هذه الطريقة اهتمت 
بمهارة الالكم ىلع حساب القراءة 
والكتابة كما أنها تميل إىل اتلقليل 
من الرشح واإلكثار من الشق 
اتلدرييب، ويرى مؤيدوها أنها تعجل 
بتويلد مفاهيم حول طبيعة اللغة 

ذهان الطالب يف وقت اجلديدة يف أ
  2 .قصري

 :من أهم مالمح هذه الطريقة 
يتعلم الطالب اللغة اثلانية  .أ 

بالطريقة اليت يكتسب بها 
 الطفل اللغة األم

                                                           

 2http://www.alukah.net/literature_language/0/68468/ 
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اإلهتمام ملهاريت اإلستماع  .ب 
والالكم ال ملهاريت القراءة 

 والكتابة

رتمجة وترى أن تتجنب ال .ج 
استعمال لغة وسيطة يف اتلعليم 

 أمر شديد اخلطورة

تستخدم أسلوب اتلقليد  .د 
 واحلفظ

يتلكم أكرث )دور املتعلم إجيايب  .ه 
ف ي طريقة تعلم ال ( من املعلم

تعليم، حيث يرى معتنقوها أن 
املتعلم يمكن أن يتعلم اللغة 

 .بنفسه

تقدم مهارات اللغة مرتبة كما  .و 
 تسابها يف اللغة األميتم اك

تعلم املفردات والرتاكيب  .ز 
الشائعة املحيطة بالطالب 

 واملرتبطة حباجاته ايلومية

تهتم بالطالقة اللغوية دون أن  .ح 
 تغفل الصحة اللغوية

ال تستخدم هذه الطريقة  .ط 
األحاكم انلحوية، ألن مؤيدى 
هذه الطريقة يرون أن هذه 

األحاكم ال تفيد يف اكتساب 
8 .هارة اللغوية املطلوبةامل

 

 :إجيابيات هذه الطريقة
أكدت ىلع اجلوانب السمعية  .أ 

 .للغة

حرصت ىلع استخدام الوسائل  .ب 
 واملعينات ابلرصية

اهتمت باجلانب الطبيع للغة  .ج 
 (حتارب املواقف اإلصطناعية)

نادت بتكثيف األنشطة داخل  .د 
اعد ىلع بناء الصف مما يس
 الكفاية اللغوية

شجعت الطالب ىلع اتلفكري  .ه 
 .باللغة اهلدف

اهتمت بانلحو الوظييف ونادت  .و 
باتلدرج يف تقديم عنارص 

 .اللغة

شجعت املتعلم ىلع استخدام  .ز 
 .اللغة بطالقة

 :سلبياتها
باعتمادها ىلع اتلكرار لم تراع  .أ 

 انلضج العقيل عند الراشد

لم ذي كفاية اعيلة حتتاج ملع .ب 
 علميا وتربويا

                                                           

 40، ص ...اإلضاءاتفوزان، ال  8 
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 ال ترايع الفروق الفردية كثريا .ج 

حتتاج بلذل جهد ووقت  .د 
 طويلني

ال تصلح للفصول ادلراسية  .ه 
 (  )كثرية العدد 

اختفقت يف تعليم اجلانب  .و 
 املكتوب من اللغة

 

 الطريقةالسمعيةالشفهية .3

: من أهم أسس هذه الطريقة
سمعية وابلرصية استعمال الوسائل ال

بصورة مكثفة، واستخدام أسايلب 
متنوعة تلعليم اللغة، مثل املحااكة 
والرتديد واإلستظهار، والرتكزي ىلع 
اسلوب القياس، مع اتلقليل من 

وبدال من . الرشح، واتلحليل انلحوى
ذلك يتم تدريب الطالب تدريبا 
مركزا ىلع أنماط اللغة وتراكيبها 

 .انلحوية
هذه الطريقة، ومما يؤخذ ىلع 

اإلهتمام باإلستماع والالكم ىلع 
حساب مهاريت القراءة والكتابة، 
واإلعتماد ىلع القياس، دون األحاكم 

 .انلحوية
 :من أهم مالمح هذه الطريقة

ترى أن اللغة يه الالكم  .أ 
 (الرموز الصوتية)

ترى أن املعلم األفضل للغة هو  .ب 
 انلاطق األصيل

 اتتركز ىلع نطق األصو .ج 

تقدم انلصوص ىلع شلك  .د 
 حوارات

 تعلم املفردات من السياق .ه 

 تستخدم الوسائل بكرثة .و 

 تهتم بممارسة اللغة .ز 

 تقدم املفردات يف عدد حمدود  .ح 

تعتمد ىلع مبدأ الشيوع يف  .ط 
 تقديم املفردات والرتاكيب

 تهتم بادلراسات اتلقابلية للغة .ي 

نلطق تهتم بالصحة اللغوية وا .ك 
 الصحيح لألصوات

تسىع إىل الوصول باملتعلم  .ل 
 للتفكري باللغة اهلدف

واكلعادة لم تنج هذه الطريقة 
فقد . من اإلنتقاد بل الرفض أحيانا

وّجه بعض رجال األسايلب اإلنتقادات 
 :اآلتية هلذه الطريقة

الالكم ليس الشلك الوحيد  .أ 
. فهناك الكتابة أيضا. للغة

وبة لم تمر وهناك جمدلات مكت
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بمرحلة الالكم قبل أن تكتب، 
 .بل يه تعبري لغوى مبارش

إن الطريقة السمعية الشفهية  .ب 
تركز ىلع الالكم ىلع حساب 
املهارات اللغوية األخرى اليت 

 .ال تقل أهمية عن الالكم

إن ترتيب املهارات من استماع  .ج 
إىل الالكم إىل قراءة إىل كتابة 

، إذ ليس ترتيبا قطعيا ملزما
يمكن تعليم هذه املهارات أو 
بعضها يف وقت واحد وليس 

 .بالرضورة ىلع وجه تتابيع

من املمكن استخدام الرتمجة  .د 
يف تعليم اللغة األجنبية بطريقة 
حكيمة تفيد املتعلم وتوفر 
الوقت واجلهد للمعلم واملتعلم 

 .ىلع حد سواء

ليس صحيحا أن انلاطق  .ه 
 األصيل هو أفضل معلم للغة
األجنبية، ألنه اغبلا ال يدرك 
مشالكت الطالب مع اللغة 
اليت يتعلمونها وال يستطيع 

  .اتلنبؤ بأخطائهم وال تفسريها
 

                                                           

  
اللغةحممد ىلع اخلوىل،    تدريس أسايلب

  6، ص ...العربية

 الطريقةاتلواصليةاإلتصايلة .4

هدف هذه الطريقة انلهايئ 
اكتسابا ادلارس القدرة ىلع استخدام 

لغة األجنبية وسيلة اتصال، تلحقيق ال
وال تنظر هذه . أغراضه املختلفة

الطريقة إىل اللغة ىلع أنها جمموعة من 
الرتاكيب والقوالب، مقصودة ذلاتها، 
وإنما تعدها وسيلة للتعبري عن 
الوظائف اللغوية املختلفة، اكلطلب 
والرتيج واألمر وانل ي والوصف 

 .إلخ...واتلقرير
 :بياتاملالمح واإلجيا

اإلتصال هو اهلدف وهو  .أ 
الكفاية )الوظيفة األساس للغة 

 (اإلتصايلة

تعلم اللغة عن طريق املواقف  .ب 
 (إلخ..يف املطار-يف املطعم)

 .تهتم باجلانب الوظييف للغة .ج 

تهتم بالطالقة اللغوية واملعىن  .د 
 .ال ادلقة الشلكية

تهتم باملهارات األربع دون أن  .ه 
معني أو خط سري تتقيد بنمط 

 .واحد للتدريس

 تهتم باألنشطة الصفية .و 

 تهتم بالوسائل .ز 
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تهتم باألسلوب اتلعاوين يف  .ح 
تقسيم الطالب )تعليم اللغة 

إىل جممواعت تتنافس فيما 
 (بينها

تشجع حماوالت اإلتصال مهما  .ط 
 .اكنت خاطئة أو متعرثة

 .تتمحور حول الطالب ال املعلم .ي 

 :سلبياتها
برتكزيها ىلع الالكم أهملت أشاكال  .أ 

 أخرى من اللغة

اخللط بني اكتساب اللغة األم وتعلم  .ب 
 .اللغة اثلانية

اتلكرار أمر جيد ولكن هناك  .ج 
 أسايلب أرسع جيب عدم جتاهلها

الفصل بني املهارات اللغوية ال يليب  .د 
متعلم اللغة )حاجات ادلارسني اكفة 

 (.ألغراض خاصة

اجلميع )ااعة الفروق الفردية عدم مر .ه 
2 (واجلميع يرددون –يسمعون 

 

 

 الطريقةاالنتقائية .5

ظهرت هذه الطريقة ردا ىلع 
الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة 

                                                           

 2
عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان،   
 42ص  ،...اإلضاءات

املبارشة والطريقة السمعية الشفوية 
مًعا وحماولة االستفادة من هذه 

. ائق اثلالث يف نفس الوقتالطر
ويرى أنصار هذه الطريقة أنَّ جناح 
عملية تدريس اللغة األجنبية 
وفعايلتها لن يتحقق بطريقة تدريس 
واحدة وإنما بعدة طرائق ينتىق منها ما 
يناسب املتعلم ومواقف تعليمية جيد 

 .نفسه فيها
وقد نبعت فلسفة هذه 
الطريقة من أن للك طريقة حماسنها 

يد يف تعليم اللغة، وال توجد اليت تف
طريقة مثايلة ختلو من القصور، وطرق 
اتلعليم تتاكمل فيما بينها وال 
تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب 
مجيع األهداف والطالب واملدرسني 

 . والربامج
 :املالمح واإلفرتاضات

لك طريقة يف اتلدريس هلا  .أ 
حماسنها ويمكن اإلستفادة 

 األجنبية منها يف تدريس اللغة

ال توجد طريقة مثايلة تماما أو  .ب 
خاطئة تماما، وللك طريقة 

 .مزايا وعيوب
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ال توجد طريقة تدريس واحدة  .ج 
تناسب مجيع األهداف ومجيع 
الطالب ومجيع املعلمني ومجيع 
أنواع برامج تدريس اللغة 

 . األجنبية

من املمكن انلظر إىل الطرق  .د 
السابقة ىلع أساس أن بعضها 

كمل بعضا ال ىلع أساس أنها ي
 .متعارضة أو متناقضة

املهم يف اتلدريس هو الرتكزي  .ه 
ىلع املتعلم وحاجاته، وليس 
الوالء لطريقة تدريس معينة 

 .ىلع حساب حاجات املتعلم

ىلع املعلم أن يشعر أنه حر يف  .و 
استخدام األسايلب اليت 
تناسب طالبه، فمن املمكن 

ريقة أن خيتار املعلم من لك ط
األسلوب أو األسايلب اليت 
تناسب حاجات طالبه 
وتناسب املوقف اتلعلييم اذلى 

 .جيد املعلم نفسه فيه

ثم قال صالح عبد العزيز عبد املجيد، 
 :أن الطرق تلدريس اللغة العربية يه

يه الطريقة : الطريقة اإللقائية .1
الىت يكون فيها صوت املدرس 

هو املسموع أكرث من غريه عندما 
 .لىق احلقائق او يرسدهاي

يه الطريقة : الطريقة القياسية .2
الىت اكنت نعطى اتللميذ حقيقة 
اعمة او قاعدة مضطردة يقيس 

 .عليها بأمثلة تؤيدها وتنطق بها

يه الطريقة : الطريقة اإلستقرائية .3
الىت تعرض األمثلة او انلماذج 
وتفحص وتقارن ثم تستنبط 

قال القاعدة أي بعبارة أخرى اإلنت
 .من اجلزئيات إىل القضايا اللكية

الطريقة اجلمعية يه استخدام  .4
الطريقتني اإلستقرائية والقياسية 

 معا يف كثري من العلوم

الطريقة احلوارية يه الطريقة من  .5
احلوارية واتلبسيط وعدم اتللكف 
والرسور جيعلها موافقة لصغار 
األطفال، ىلع أن استعماهلا مع 

ففيها يشء من  الكبار هل فائدة
 اتلغيري

الطريقة اتلنقيبية يه الطريقة  .6
الىه جتيب أن خيرب األطفال ىلع 
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كشف ملعلومات بأنفسهم لكما 
  7 .اكن ذلك حمنا

الل عرض طرائق اتلدريس نرى من خ
أن للك طريقة جوانب تمزي وجوانب قصور، 
واملعلم حيرص ىلع إجياد ما يمكن تسميته 
بالطريقة اتلاكملية فيعمد إىل انتقاء حماسن لك 
طريقة وجتميعها يف طريقة واحدة تناسب 
األهداف اليت يسىع إيلها وترايع حاجات 
ة املتعلم وظروفه، كما أنها ال تنارص فكر

اتلعصب لطريقة ىلع حساب أخرى وترى يف 
األمر متسعا، وال ينبيغ أن ننظر إىل طرائق 

فمقصد لك طريقة اتلعليم ىلع أنها متعارضة؛ 
 ىلـيف نهاية املطاف هو تقديم اللغة األجنبية ع

 الوجه الالئق

 
 اخلالصة. و

اكنت الطريقة شيئا مهما يف إلقاء  .1
املعلومات إىل اتلالميذ، لكن 

لطريقة غري مستفيدة إال باملادة ا
ادلراسية الىت تطابق بأذهان 

 .اتلالميذ

                                                           

وطرقصالح عبد العزيز،  7  الرتبية
، انظر  8ص ( ه1    ،دار املعارف: مرص) اتلدريس،

 68، ص ...تعليماللغةالعربيةحسن شحاتة، : ايضا

اكنت الطريقة يف تعليم اللغة  .2
طريقة القواعد العربية كثرية منها 

والرتمجة، الطريقة املبارشة، الطريقة 
السمعية الشفهية، والطريقة 

 االنتقائية، والطريقة اتلواصلية

وللك طريقة من الطرق السابقة  .3
إجيابيات وسلبيات، فذللك ال توجد 
الطريقة أوىل من بعضها يف 
استعمال، فعىل املدرس أن يستعمل 
الطريقة الىت تطابق باملادة املدروسة 

 .وأذهان اتلالميذ وطبقاتهم
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