
 املقدمة .أ

يه وسيلة كما هو املعروف أن اللغة  
و االتصال هو وظيفة . االتصال بني انلاس

وأنها وسيلة من االتصال أو . اساسية للغة
اتلوصيل أو انلقل أو اتلعبري عن طريق 

و أن ما توصله اللغة أو . األصوات الالكمية
تنقله، أو تعِّبر عنه، هو األفاكر واملعاىن 

إن . واالنفعاالت أو املشاعر والرغبات وغريها
هرة اجتماعية الىت حتتاج إىل دراسة اللغة ظا
وذللك اكن علم اللغة اذلى يدرس عن . خاصة

وأن علم اللغة ينقسم . اللغة ودراساتها العلمّية
إىل قسمني، علم اللغة انلظري و علم اللغة 

وللك علم مذكور عدة علوم، ومنها . اتلطبييق
علم االصوات و علم االشتقاق وعلم ادلاللة 

 وعلم اللغة االجتما ى و وعلم اللغة انلفىس
وألن دراسة اللغة . مناهج تعليم اللغة وغريها

عديدة، فيجب ىلع متعليم اللغة الوقوف ىلع 
. جمال دراساتها وفهمها باحسن ما يكون
السياما، ملن يهتّمون بعلوم اللغة وحيلّلوها 

 .ويعلّموها

 
تعريفاللغة .ب
يه لفظ ىلع وزن  -لغة   –إن اللغة   
، "لغون"، "لغات"وقيل يف مجعها . ككرة" فعلة"

. وكذلك اللّغو  .  يلىغ، اذا هذى -ومنها ليغ
". وإذا مّروا باللّغو مّروا كراما: وقال اهلل تعاىل 
: " وجاء يف احلديث الرشيف . أي مّروا بابلاطل
  . صه، فقد لغا، أي تكلّم: من قال يف اجلمعة

                                                           

 لسان العرب البن منظور   

اللغةمدخلأزهر أرشد،     إىلطرقتعليم
( 991 مطلعة األحاكم، : أوجونج فاندانج) األجنبية

   . ص

 ادلراساتيفجمالعلوماللغةالعربيةوتعليمها

 

 حممد زيىن

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوجنان

 

Abstract: Study of language is very important in the scientific treasure. In fact, many people show 

less interest in studying linguistic because it is very complex and it requires a deep study in learning 

it.  Generally, the study of linguistics is classified into two parts; they are theoretical linguistics and 

applied linguistics. Theoretical linguistics has many branches including Phonology, Syntax, 

Morphology, Stylistic, Semantic, and so forth. Meanwhile the branches of applied linguistics 

include Psycholinguistics, Sociolinguistics, and the methodology of foreign language learning. The 

detail information of those studies requires deep and separate study. 

 

Keywords: Linguistic Studies, morphology, methodology, foreign language learning 
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لم يتفق علماء اللغة ىلع تعريف  -واصطالحا
واحد للغة، ويعود عدم اتفاقهم، إىل ارتباط 

علم انلفس : علم اللغة، بعلوم عدة، أهمها
وعلم االجتماع وعلم املنطق والفلسفة 

لك اعلم، ينظر  إىل  فاكن. وابليولوجيا وغريها
. اللغة  من زاوية العلم اذلي يعمل يف ميدانه
فنظر فريق من ابلاحثني إىل اللغة، من الزاوية 
الفلسفية املنطقية، ونظر إيلها فريق آخر، من 
انلاحية العقلية انلفسية، كما اعجلها  فريق 

وللك فريق . ثالث من زاوية وظيفتها ىف املجتمع
ولعل من أشمل . فهاآراؤه اخلاصة يف تعري

اللغة ظاهرة : " تعريفاتها، اتلعريف القائل
بسيكولوجية اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، ال 
صفة بيولوجية مالزمة للفرد، تتألف من 
جمموعة رموز صوتية لغوية، اكتسبت عن 
رة يف اذلهن، وبهذا  طريق االختبار، معاىن مقرَّ
انلظام الرمزي الصويت، تستطيع مجاعة ما أن 

 . "تتفاهم وتتفاعل

: وهناك تعريفات اللغة األخرى، فمنها
أما حدها فإنها " يعرفها ابن جين بقوهل 

                                                           

العربيةأميل بديع يعقوب،    اللغة فقه
.( س.دار اثلقافة االسالمية، د: بريوت) وخصائصها

   . ص

واكن . 5"أصوات يعِّب بها لك قوم عن أغراضهم
أوريل  تعريفات من علماء اللغة كما اقتبسها

اللغة نظام من الرموز : األول: حبرادلين، فىه
الصوتية االعتباطية يتم بوسطتها اتلعارف بني 
أفراد املجتمع، ختضع هذه األصوات للوصف 
من حيث املخارج أو احلراكت اليت يقوم بها 
جهاز انلطق ومن حيث الصفات والظواهر 

. وتية املصاحبة هلذه الظواهر انلطقيةالص
ظاهرة اجتماية تستخدم تلحقيق : اثلاىن

صورة من صور : اثلالث. اتلفاهم بني انلاس
. اتلخاطب  سواء اكن لفظيا أو غري ذلك

نشاط أنساين يتمثل من جانب يف جمهود : الرابع
عضيل يقوم به فرد من األفراد، ومن جانب 

. فرد أو أفرادآخر عملية إدراكية ينفعل بها 
اللغة نشاط مكتسب تتم بواسطته : اخلامس

تبادل األفاكر والعواطف بني شخصني أو بني 
أفراد مجاعة معينة، وهذا انشاط عبارة عن 

 .4أصوات تستخدم وتستعمل وفق نظم معينة

وبموجب حممد يلع اخلويل أن اللغة 
نظام اعتبايط لرموز صوتية تستخدم تلبادل 

                                                           

، اعلم   /  ، اخلصائصأبو الفتح ابن جن،   5
 الكتب

العربيةأوريل حبر ادلين،  4 اللغة :فقه
اللغة فقه موضواعت دلراسة  :MALANG)) مدخل

UIN PRESS MALANG, 2009 ص .  
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األفاكر واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية 
: ويِّبز هذا اتلعريف انلقاط اآلتية. متجانسة

اللغة نظام،  وهذا يعين أن اللغة ختضع : األول
تلنظيم معني أو تبدي تنظيما معينا يف 

ها الصوتية والفونيمية والرصفية مستويات
وبعبارة أخرى، إن اللغة . وانلحوية وادلاللة

. ليست فوضية، بل ختضع تلنظيمات حمددة
انلظام اذلي تبديه . نظام اللغة اعتبايط: اثلاىن

فهو . لغة ما ليس منطقيا وال خيضع تلِّبيرات
وىلع سبيل املثال، بعض . أساسا نظام اعتبايط
فيها بااالسم اعدة مثل اللغة  اللغات تبدأ اجلملة

االجنلزيية، و بعض اللغات تبدأ اجلملة فيها 
وال تستطيع املرء أن يدافع عن . بالفعل اعدة

فاملسألة ال ختضع . انلوع األول أو انلوع اثلاين
. اللغة أساسا صوتية: اثلالث. تلِّبير أو منطق

. فلقد تكلّم اإلنسان اللغة قبل أن يكتبها
تلكّم اللغة  قبل أن يستطيع كما أن الطفل ي

كما أن كثريا من انلاس يف العالم  . كتابتها
. يتلكّمون لغة ما دون أن يستطيعوا كتابتها

وأما الكتابة . فاللغة أساسا نشاط شفوي أو الكم
شالك ثانوي من أشاكل اللغة، أو بعبارة  فيه

أخرى، إن اللغة الكم  وما الكتابة إال تمثيل 
فاللكمات . اللغة  رموز: بعالرا. جزيئ للالكم

. رموز ملا تدل عليه، وليست ما تدل عليه
ترمز إىل يشء اذلي هو بيت، " بيت"فلكمة 

وهكذا فإن اللغة . ولكنها ليست ابليت ذاته
نظام ترمزي يلع السامع أو القارء أن حيل رموز 
هذا انلظام يلفهم مدلوالت هذه 

وظيفة اللغة نقل األفاكر : اخلامس.الرموز
ويِّبز دور . ملشاعر، وليس نقل األفاكر فقطوا

اللغة  يف نقل املشاعر يف عبارات املجاملة 
فهم يف . واتلحية واملواسات الىت يتبادهلا انلاس

هذه احلالة ال يتبادلون األفاكر، بل هم يتبادلون 
وهلذا، فإن اللغة دورا اجتماعيا . املشاعر

 .4اعطفيا باالضافة إىل دورها الفكري االعاليم
وهذا ابليان يدل ىلع أن اللغة هلا خصائص، اذا 
اكن االمر كذلك أن اللغة ليست فوضية 

 .ولكن ختضع إىل اخلصائص اللغوية املذكورة

 
علوماللغةوفنونها .ج
ة هو علم اذلى يدرس عن إن علم اللغ 

أوال، علم اللغة : وهو ينقسم إىل فرعني. اللغة
ويشمل هذا الفرع عدة علوم، ويه . انلظري

علم االصوات وعلم الفونيمات  وعلم الرصف 
وعلم انلحو وعلم ابلالغة وعلم ادلاللة وعلم 

علم اللغة : ثانيا. اللغة اتلارييخ وغريها
عدة علوم  ويشتمل هذا الفرع  ىلع. اتلطبييق

                                                           

أسايلبتدريساللغةحممد ىلع اخلويل،   4
(  91 اململكة العربية السعودية، : الرياض) العربية

 4  - 4 . ص
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منها تدريس اللغات األجنبية والرتمجة وعلم 
وأكد . اللغة انلفيس وعلم اللغة االجتمايع

 عبد املجيب جمال علوم اللغة ىلع العمود اآلىت
 (. الصفحة اتلايلة)

يبحث علم االصوات ىف نطق االصوات 
ويمكن . اللغوية ويف انتقاهلا ويف إدراكها
علم : وعتقسيم هذا العلم إىل ثالثة فر

االصوات انلطيق وعلم االصوات الفزيايئ وعلم 
ويبحث علم الفونيمات يف . االصوات السميع

وظائف األصوات وتصنيفها إىل فونيمات 
وتوزيع هذه الفونيمات يف االستخدام الفعيل 

أما علم اللغة اتلارييخ، هو يبحث يف . للغة
تطّور اللغة عِّب العصور اتلارخيية املختلفة وما 

عليها من تغرّيات وتأثّرات بسواها من طرأ 
وبينما علم الرصف، يبحث هذا العلم . اللغات

  (morfem) واملورفيم. يف املورفيمات وتوزيعها
و يبحث . هو أصغر وحدة لغوية ذات معىن

. علم انلحو يف ترتيب اللكمات ضمن اجلملة
ويد ى علما . ويدعوه ابلعض علم انلظم

أما علم . اعدالرصف وانلحو معا علم القو
املعىن، هو يبحث يف طبيعة املعىن وعالقة 
. املفردات بعضها ببعض من حيث املعىن
. 4ويدعوه بعض علماء اللغة علم ادلاللة

أطلقت عليه عدة أسماء يف اللغة اإلجنلزيية 
                                                           

 1 -4 . ،  ص...أسايلبحممد ىلع اخلويل،   4

أما يف اللغة العربية . semanticsأشهرها أآلن 
وتضبط بيفتح  -يسميه علم ادلاللة فبعضهم

وبعضهم يسميه علم  املعىن  -ادلال وكرسها
ولكن حذار من استخدام صيغة اجلمع )

علم املعاىن ألن األخري فرع من فروع : والقول
، وبعضهم يطلق عليه اسم (ابلالغة

أخذا من اللكمة االجنلزيية أو " السيمانتيك"
بني  ويدرس علم ادلاللة  العالقة. الفرنسية

الرمز اللغوي ودالتله كما يدرس تطور معاىن 
األلفاظ من انلاحية  اتلارخيية بما يف ذلك تأثري 

 .املجاز اللغوى من كتابة واستعارة
وعلم ادلاللة هو فرع من علم اللغة 
يدرس العالقة بني الرمز اللغوى ومعناه، 
ويدرس تطور معاىن اللكمات تارخييا، وتنوع 

لغوى، والعالقات بني لكمات املعاىن، واملجاز ال
ويدرس هذا العلم احلقول ادلاليلة الىت . 1اللغة

حتتوى ىلع دراسة الرتادف واالرشاك اللفظى 
وتضاد وغريها، وكذلك هذا العلم يبحث يف 

 .هاتوسيع املعاىن و تضييق

 

 
 

                                                           

نظريةفريد عوض حيدر،  1 دراسة
( 004 مكتبة اآلداب، : القاهرة) وتطبيقيةعلمادلاللة

 5 . ص
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 من علوم اللغة احلديثة

 علم اللغة اتلطبييق
Applied Lingustic 

 علم اللغة انلظري العام
Theoretical Linguistic 

 علم اللغة اتلارييخ علم القواعد

Historical Linguistic 

 علم ادلاللة

Semantic 

 صواتعلم األ

انلطيقصوات علم األ  
Articulary Phenotics   

 

صواتعلم األ  

 السميع
Acoustic Phenotic 

 

 علم الرصف

Morphology 

(بنية اللكمة)   

علم نظم 
 اجلملة

Syntax 

تعليم 
 اللغات

علم اللغة 
 انلفيس

Psycholinguitic 

علم اللغة 
 االجتمايع

Sociolingistic 

 

علم اللغة 
 اآليل

Computational 

Linguistic 
 

صناعة 
 املعجم

Lexicogra-

phy 

 طرق اتلدريس

Metodology 

 اتلحليل اتلقابيل
(خطاءحتليل األ)  

Contrastive and 

Eror Analysis 

تصميم 
 اختبارات اللغة

Language 

Testing 

 ميةاأل حمو
Literacy 
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وأما علم اللغة اتلطبييق يشتمل ىلع 
 : عدة علوم، فيه

. علم اللغة انلفيس: أوال
(Psycholingustic) . ومن أهم مواضع دراسته

بالنسبة لعالم اللغة هو اكتساب اللغة االصلية 
عند األطفال بوجه خاص وابلالغني بشلك )

والعوامل املوثرة يف ذلك بيولوجية اكنت أو ( اعم
تماعية ثم تعليم اللغات االجنبية نفسية أو اج

والعوامل املؤثرة ىف ذلك داخلية اكنت أو 
خارجية مساعدة اكنت أو مثبطة، كما يعىن 

وباالضافة إىل .  بدراسة عيوب انلطق والالكم
يدرس هذا العلم اللغة كظاهرة سلوك  ذلك،

نفس عقيل من حيث انلمو اللغوي واتلأثريات 
 . انلفسية الىت حتدث قبل الالكم وأثناءه وبعده

علم اللغة االجتماىع : ثانيا
(Sosiolingustic)  . ويعىن هذا الفرع بتأثري

املجتمع ىلع اللغة، واللغة ىلع املجتمع، كما 
يف مناطق )فية يدرس مشلكة اللهجات اجلغرا

أفراد املجتمع يف طبقاته )والطبقية ( خمتلفة
واالزدواج اللغوي وما ( اثلقافية  واالقتصادية

ومن أهم جمالت هذا العلم . شبه ذلك
اذلى  Language Planningاتلخطيط اللغوي 

                                                           

علم اللغة عبد املجيد سيد أمحد منصور،   
جامعة  -عمادة شؤون املكتبات: الرياض) انلفيس

 1 . ص( املللك سعود

يعالج قضيا كثرية مثل تقرير نظام الكتابة 
واختيار اللغات الرسمية وأسايلب املحافظة 

وبعبارة اخرى، يدرس هذا .  وتطويرها عليها
العلم كظاهرة اجتماعية من حيث اللهجات 
اجلغرافية واللهجات االجتماعية وادلور 
االجتمايع واالنعاكسات السياسية انلامجة عن 

 .اللغة

 Computational)علم اللغة اآلىل : ثاثلا

Linguistic) . وهو الفرع اذلى يعىن بدراسة
اللغة تلطوع املادة اللغوية للحاسب 
االيلكرتوىن واالستفادة من احلاسب 

ومن أبرز . االيلكرتوىن ىف ادلراسات اللغوية
 Machineمواضيع هذه ادلراسات الرتمجة اآليلة 

Translation  وختزين املعلومات واستعادتها من
 Informationذاكرة ادلماغ االيلكرتوىن 

Retrieval 

. (Lexicography)صناعة املعجم : رابعا
ويدرس هذا الفرع من علم اللغة اتلطبييق 
األمور املتعلقة بإعداد املعاجم  آحادية  اللغة 

وثنائية ( مثل لسان العرب واملعجم الوسيط)
بما يف ذلك مجيع ( أملاىن -إجنلزيى -عريب)اللغة 

 . ب عرضهااملواد اللغوية وتنسيقها وأسايل

                                                           

علم اللغة عبد املجيد سيد أمحد منصور،    
   . ، ص انلفيس

علم اللغة عبد املجيد سيد أمحد منصور،    
   . ، ص انلفيس
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 Language)تعليم اللغات : خامسا

Teaching) . ويعترب هذا الفرع من أهم فروع
علم الغة اتلطبييق، إن لم يكن هو أهمها  ىلع 
االطالق، مما حدا بكثري من علماء اللغة ىلغ 

رادفا استخدام اصطالح علم اللغة اتلطبييق م
( االجنبية ىلع وجه اخلصوص)تلعلم اللغات 

وهذا الفرع يعىن بكل ما هل صلة بتعليم  
اللغات من أمور نفسية واجتماعية وتربوية بما  
ىف ذلك  االجتاهات  والطرائق  املختلفة 
والوسائل املعينة، من اعداد  للمدارس واملناهج 

 .واملواد اتلعليمية واإلرشاف عليها
نب تعليم اللغات وتوجد إىل جا

 : دراسات أخرى وثيقة الصلة  بها مثل
اتلحليل اتلقابىل وحتليل األخطاء  -(أ  

(Contrastive and Error 

Analysis) 
واذلى يقوم بمقارنة اللغات        

املختلفة ودراسة نقاط االختالف 
بينها للتعرف ىلع انلقاط الىت قد 
تكون عقبة يف طريق دراىس 

ألجانب، كما تلك اللغات من ا
يدرس  هذا الفرع باسلوب علىم 
االخطاء الىت يرتكبها 
دارسواللغة وحماولة اتلعرف ىلع 

 .أسباب تلك األخطاء ملعاجلتها

تصميم اختبارات اللغة  -(ب
(Language Testing) 

موضوع هذا الفرع من ادلراسة هو                
تصميم اختبارات اللغة أصلية 

لوسائل اكنت أجنبية وتطوير ا
الالزمة تلحسني هذه 
االختبارات  من ناحية املحتوى  
وانلاحية الفنية والعملية 
للوصول بها إىل أىلع درجة ممكنة 
من الصدق، واثلبات، واتلميزي، 

 .وسهولة اتلطبيق
 (Literacy)حمو األمية  -(ج           

باالضافة إىل ما سبق ذكره جند بعضا                 
الغربية يقوم من اجلامعات 

بتدريس طرائق حمو األمية 
بوصفها فراع من فرةع علم 

  .اللغة اتلطبيىق
ويعد بعض علماء . علم الرتمجة: سادسا

. اللغة علم الرتمجة من علم اللغة اتلطبيىق
الرتمجة لغة يه اتلفسري أو انلقل أو ابليان، 

أى فرسه بلسان " ترَجم أحٌد الالكم : " يقال
" ٌد الالكم باللغة اإلندونيسية ترَجم أح" آخر، و 

والرتمجة اصطالحا . أي نقله إىل اإلندونيسية
استبدال مفردات من : اتلعريف األول: كما يىل

انلص األصىل بمفردات أخرى معادلة هلا معىن 
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استبدال مادة : يف لغة أخرى،واتلعريف اثلاىن 
بمادة نصية ( لغة األصل)نصية ىف لغة واحدة 

، (اللغة املستهدفة)ة أخرى ماكفئة هلا ىف لغ
نقل املعاىن من اللغة املرجتم :واتلعريف اثلالث 

ومما . 9منها إىل نفس املعاىن ىف اللغة املرجتم إيلها
سبق ذكره ظهر نلا، أن علم الرتمجة هو علم 
يدرس عن استبدال لغة األصل اىل اللغة 

 . املستهدفة لفظيا اكن أو معنويا
أن علم  (Soeparno)وذهب سوفارنو

اللغة ينقسم إىل ادلراستني، أوال، علم اللغة 
 ، ثانيا، علم اللغة الكبري(Microlingustic) املصغ

(Macrolingustic) .نلوع األول هو ادلراسات وا
الىت تركز ىلع اللغة ألهمية ذاتها بدون اهتمام 
بالعلوم األخرى املتعلقة عليها ودون اتلفكري 
ىلع كيفية استخدام علم اللغة ىف انشطة 

راسة ىلع جمال وحتتوي هذه ادل. 0حيوية يومية
انلظرية (  )نظريات علم اللغة الىت تشتمل ىلع

انلظرية (  )  Traditional theory اتلقليدية
انلظرية Structural theory (3 )الرتكيبية 
transformational theory (4  ) اتلحويلية

  Tagmemik theory . انلظرية اتلغميمكية
 وكذلك هذا انلوع األول يبحث ىف علم اللغة

                                                           

4 Moh Mansur dan Kustiawan, Panduan 

Terjemahan: Pedoman Bagi Penerjemah Arab-

Indonesia-Arab (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 

2002) hlm. 20 

5 Soeparno, Dasar-dasarLinguistik Umum 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)  hlm. 21 

وعالوة ىلع ذلك، . اتلاريىخ وعلم اللغة املقارن
وهو يدرس ىف علم اللغة الوصىف حيتوى ىلع 

، (Fonemic)، فونيمك (Fonetic)فونتيك 
، سنتكسيس (Morfology) مورفولوىج

(Sintaxis)سيمنتيك ، (Semantic) مورفو ،
ويلكسكولوىج  (Morfosintaxis) سنتكسيس

  او علم املعجم 
 (Lexicology).  

علم اللغة )ويتكّون انلوع اثلاىن 
ىلع ادلراسات املتعلقة بعلوم اللغة   ( الكبري

فونتيك (  : )اتلطبيقية، ويه حتتوى ىلع ما يىل
علم (  )   Fonetik Interdisiplinerانتوردسفلنري 

علم اللغة (  )Sosiolinguistik اللغة االجتماىع
علم اللغة  Psikolinguistik (9)انلفىس 

علم اللغة Etnolinguistik (0 )االثنولوىج 
فلولوىج Antropolinguistik (0 )االنرثوبولوىج 

Filologi (  ) علم االسلوبStilistik (7 ) علم
Epigrafi (4 )أفيغرىف Semiotik (8 ) الرموز

 Etologiأتيولوىج Paleografi ( 1 )فليوغراىف 
اللهجة علم (   ) Etimologiأيتمولوىج (   )

Dialektologi . 
ولعلم اللغة اتلطبيىق عنارص ادلراسات 

 Fonetik فونتيك تطبييق(  )اتلفصيلية، ويه 

Terapan  (2) ختطيط اللغةPerencanaan Bahasa 
Pembinaan Bahasa (9 )تدريب اللغة (  )

                                                           

6 Ibid. hlm. 22 
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الرتمجة Pengajaran Bahasa (0 )تعليم اللغة 
Penerjamahan (  )مالء غرافونوىم وعلم اإل

Grafonomi atau Ortografi (7 ) غرفولوىج
Grafologi (8 ) علم املعجمLeksikografi (4 )

Mekanolinguistik ( 1 ) علم اللغة املياكنكي
علم (   ) Medikolinguistikعلم اللغة الطىب 

اللغة االجتماىع اتلطبيىق أو برغمتيك 
Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik).  

 

 يم اللغة العربيةنظريات تعل.د

اذا اردنا أن نبحث ىف دراسة تعليم    
اللغة االجنبية ، فطبعا سوف نالحظ ىلع 
اتلصورات بمناسبة املداخل اتلعليمية وطرقها 

 .وأسايلبها
كما هو املعروف، املدخل هو :  األول

جمموعة من االفرتضات الىت تربط بعضها 
 A set of coorelativeببعض عالقة متبادلة 

assumptions  . وهذه االفرتضات تتصل اتصاال
،  The nature of languageوثيقا بطبيعة اللغة 

 The nature ofوطبيعة عملىت تدريسها وتعلّمها 

language teaching and learning . واملدخل
مبدىئ بديىه ال خيتلف فيه اثنان ىف كثري من 
األحيان عن حقيقته، وهو عبارة عن وصف 

وبيان . وع ادلراىس  اذلى سيعلّملطبيعة املوض
لوجهة نظر بعض انلاس وفلسفة بعض األشياء 

الىت يعتنقونها حبيث ال حتتاج منهم بالرضورة 
املدخل السمىع : املثال. إىل برهان أو ديلل

بافرتاضاته   Aural-Oral approach الشفوى
اللغوية  وافرتاضاته املتصلة بتدريس اللغة 

وباالضافة اىل . 7تعلّمهااملتصلة بتدريس اللغة و
املدخل السابق، هناك مداخل اخرى، فىه 

واملدخل   Humanistic Aproachاملدخل االنساىن
واملدخل  Media-Based Approachاتلقين

-Analytical  and nonاتلحليىل وغري اتلحليىل 

analytical Approachىلواملدخل االتصا 

Communicative Approach  . 
أما الطريقة ىه عبارة . الطريقة: اثلاىن

عن خطة اعمة الختيار وتنظيم عرض املادة 
هذه اخلطة ال يمكن أن تتعارض مع . اللغوية

املدخل شئ . املدخل اذلى تصدر عنه وتنبع منه
من  وهذا الريئ. 8مبديئ، والطريقة شئ إجرايئ

كما اقتبسه  (Edward Anthony)إدوارد أنطاىن
 :أزهر ارشد، وقال أدوارد

 
 “ Method is an overall plan for the orderly 

presentation of language material, no part of 

which contradicts, and all of which is based 

upon the selected approach. An approach is 

axiomatic, a method is procedural “ 

 

                                                           

-1 . ،  ص...مدخل إىل طرق أزهر أرشد،   7
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وأما طريقة اتلدريس بمفهومها الواسع  
جمموعة األسايلب الىت يتم بواسطتها تنظيم 
املجال اخلارىج للمتعلم من أجل حتقيق 

وىف دراسات تعليم . 4أهداف تربوية معينة
اللغة العربية واالجنبية االخرى، هناك طرق 

 . متنوعة وللك طريقة مالمح وافرتاضات
ومن الطرق اتلعليمية، ىه 

ريقة عدة وهلذه الط. طريقة القواعد والرتمجة
الطريقة "فيدعوها ابلعض . األسماء أخرى

الطريقة "ويدعوها آخرون  ". القديمة
 direct) .ثم الطريقة املبارشة". اتلقليدية

method) . اكنت هذه الطريقة ردا ىلع ىلع طريقة
وتعطى هذه الطريقة املبارشة . القواعد والرتمجة

 األولوية  ملهارة الالكم بدال من مهارات القراءة
والكتابة والرتمجة، ىلع أساس أن اللغة ىه 
الالكم بشلك أساىس، ينبىغ تعليم اللغة العربية 
من خالل العربية ذاتها دون أية لغة وسيطة، 
احلوار بني األفر اد يعترب الشلك األول والشائع 

ومن ثم . الستخدام اللغة ىف املجتمع اإلنساين
حبوار ينبىغ ابلدء يف دروس العربية لكغته ثانية 

                                                           

تعليم العربية لغري رشد أمحد طعيمة،   4
منشورات : الرباط) مناهجه وأسايلبه: انلاطقني بها 

إيسسكو،  -إلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافةاملنظمة ا
مدخل إىل وانظر أيضا أزهر أرشد،  8 . ، ص( 484 
 91. ص  ،...طرق

ىلع أن يشتمل هذا احلوار . بني شخصني أو أكرث
ىلع املفردات والرتاكيب اللغوية واملهارات 

 . 1 املراد تعليمها لدلارس وغريها
واكنت الطريقة األخرى، ىه الطريقة 

جاءت هذه الطريقة رد فعل . السمعية الشفوية
. لطريقة املبارشة معاللطريقة اتلقليدية ول

وللطريقة السمعية الشفوية مسميات أخرى 
". الطريقة اللغوية " و" الطريقة الشفوية"مثل 

ألنها " أسلوب اجليش"واكن اسمها أول ماظهرت 
استخدمت أول ما استخدمت يف تعليم 
العسكريني األمريكيني اللغات األجنبية 
إلرساهلم يف مهمات خارج بالدهم بعد احلرب 

من مالمح هذه الطريقة، ىه   .  املية اثلانيةالع
تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أنها 
جنموعة من الرموز الصوتية الىت يتعارف أفراد 
املجتمع ىلع دالتلها بقصد حتقيق االتصال  بني 
بعضهم ابلعض، من هنا فإن اهلدف األسايس 

تعليم العربية  هو تمكني غري انلاطقني يف 
بما . بالعربية من االتصال الفعال بانلاطقني بها

يتطلبه هذا االتصال من مهارات خمتلفة  وبما 
يدور حوهل من مواقف، يتبع املعلم يف تدريس 
املهارات اللغوية الرتتيب  الطبييع الكتساب 
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يكتسب اإلنسان . األفراد هلا يف لغته األوىل
ألوىل، كما تعلم، عن طريق االستماع لغته ا

ثم تقليد املحيطني به يف الالكم، . إيلها أوال
فينطق بعض لكماتها، ثم يقرأ هذه اللكمات، 

ومن ثم جند أن ترتيب . وأخريا يكتبها
املهارات األربع يف هذه الطريقة  يبدأ 
باالستماع ثم الالكم وتأيت بعدهما القراءة 

 .وأخريا الكتابة

القراءة، وأهم مالمح طريقة  ثم طريقة 
فيما ىه أنه ال يشرتط فيها أن يسري الطلبة 
لكهم ىف مستوى واحد مقيد، بل يمكن للك 
منهم أن يقرأ يف الكتب الىت تناسب مستواه 
وأن يقرأ من الكتب أى عدد تؤهله هل 

واكنت الطريقة االنتقائية، وتأىت هذه . كفاءتهم
أكد . ق السابقةالطريقة االنتقائية رداً ىلع الطر

حممد يلع اخلويل ىلع االفرتضات الاكمنة وراء 
لك طريقة يف اتلدريس هلا : هذه الطريقة

حماسنها ويمكن االستفادة منها يف تدريس 
ال توجد طريقة مثايلة تماما أو . اللغة ألجنبية

خاطئة تماما وللك طريقة مزايا وعيوب وحجيج 
طرق من املكن انلظر إىل ال.هلا وحجيح عليها

اثلالث السابقة ىلع أساس أن بعضها يكمل 
ابلعض آلخر بدال من انلظر إيلها ىلع أساس 

وبعبارة أخرى من . أنها متعارضة أو منتاقضة
املكن انلظر إىل الطرق اثلالث ىلع أنها 

متاكملة بدال من كونها متعارضة أو متنافسة 
 .  أو متناقضة، ةغريها

. أسايلب تعليم اللغة العربية: اثلالث
األسايلب أو اإلجراءات ىه اخلطوات واتلدابري 
والوسائل الىت تأخذ ماكنها فعال ىف غرفة 
ادلراسة وىه كذلك اتلكنيك اذلى يسلكه 

وهذه اتلدابري واألسايلب . املدرس ىف اتلدريس
تعتمد اعتمادا كبريا ىلع املدرس وىلع مهارته 

وجدير باذلكر . ة ىلع تكوين الفصلالشخصي
أن اختالف األهداف واملادة واختالف 

 (strategi)اتلالميذ واملعلمني حيتاج اسرتاجية 
واكن أسايلب اتلدريس  .  واتلكتيك ىف الطريقة

ىف اللغة العربية متنوعة، ومنها أسايلب 
تلدريس اتلدريس للمفردات، و أسايلب ا

للمطالعة و أسايلب اتلدريس للقراءة و 
أسايلب اتلدريس للمحفوظات و أسايلب 

 . اتلدريس لإلمالء وغريها
وحقيقة، أن ادلراسات حول تعليم اللغة 
العربية عديدة، وليس بمجرد دراسة مداخل 
اتلدريس وطرقه وأسايلبه، ولكن تكون 
ادلراسات الىت تتعلق ىلع عملية اتلعلم 

مثل الوسائل اتلعليمية واملنهج واتلعليم 
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ادلراىس وتنظيم الفصل، وتكوين ابليئة 
 .اللغوية وغريها

 
 اإلختتام. ه

ومما سبق ذكره ظهر نلا أن لعلم اللغة  
العربية  دراسات خاصة الىت يعرتف بها 
ابلاحثون واملتعلمون، بل املعلّمون ىف اللغة 

السياما ملدرىس اللغة العربية، جيب .  العربية
عليهم الوقوف ىلع جمال علوم اللغة ودراساتها، 
وال ينبىغ هلم أن يعرفوا ادلراسات اللغوية 
انلظرية، وكذلك من املفروض عليهم أن 

 . يستوىل ىلع املجاالت اللغوية  اتلطبيقية
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