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Abstrak:Metodepengajaranadalahtingkatperencanaan program
yang bersifatmenyeluruh yang berhubunganeratdenganlangkah-
langkahpenyampaianmateripelajaransecara procedural,
tidasalingbertentangandantidakbertentangandenganpendekatan.
Degan kata lainmetodeadalahlangkah-
langkahumumtentangpenerapanteori-teori yang
adapadapendekatantertentu. Dalamtingkataninidiadakanpilihan-
pilihantentangketrampilan – ketrampilankhususmana yang
harusdiajarkan, materi-materiapa yang harusdisampaikan,
danbagaimanaurutannya.
Terlihatdisinibahwametodejauhlebihoperasionaldaripendekatan.Se
orangpengajarbahasa yang
menganutpendekatantertentuiamemilikikebebasanmenciptakanber
agammetodesesuaidengansituasikondisiterjadinyakegiatanbelajarm
engajar. Yang pentingdicatatbahwametode yang
dilahirkandandigunakantidakbertentangandenganpendekatan yang
dianut.Dalampembelajaranbahasa Arab
terdapatragammetodeyaitu :metodekaidahdanterjemah,
metodelangsung, metodeaudiolingual, metodemembaca,



metodegabungan.Dalampembelajaranbahasa Arab
mufrodatmerupakan unsure bahasa, mufrodatjugasalahsatu
unsure yang
pentingdalammembentukkemahiranberbicara.Pembelajaranmufro
datbisadigunakanberagammetode.Disinimisalnyadenganmenggun
akanmetodelangsung.Melauimetodeiniseorangpengajarlangsungm
enggambarkanmufrodat yang akandisampaikan. Missal kosa

kataسبورة, ,قلم ,كراسة gurulangsungmenujukbenda yang
adatersebut,
danjugamengajarkanbagaimanacaramempraktekannyadalambentu
kkemahiranberbahasa.
Bisajugadengandilanjutkandenganmetodegabungan.Metodeinimak
sudnyabukanmenggambungkansemuametode,
tetapihanyabersifatkondisionalsaja.Metodeinidibutuhkansesuaiden
gantujuanpembelajaran, sifatmateripelajaran,
kemampuanbelajardankondisi
guru.Adapunpijakanmetodegabunganiniadaenammacamyaitu:setia
pmetodepengajaranbahasaasingmemilikikelebihan.
Tidakadametode yang
sempurnatetapisemuanyamemilikikelemahandankelebihan.Setiap
metodememilikilatarbelakang, karekteristik,
dasarpikirandanperuntutan yang berbeda.Tidakadasatumetodepun
yang sesuaidengansemuatujuan.Hal yang
pentingdalammengajaradalah member
perhatiankepadapelajardankebutuhannya.Yang terakhirsetiap guru
bahasaasingdiberikebebasanuntukmenggunakanlangkah-
langkahatauteknik-teknikdalammenggunakanmetodepengajaran
yang sesuaidengankebutuhan.

مقدمة. أ

إن اللغة بالنسبة للعربي غیر المسلم لغة ابائھ وأجداده وقومھ 
وكل , بالنسبة للعربي المسلم لغة دینھ الحنیف. وھي فضال عن ھذا

منھما ینظر إلى اللغة العربیة بشيء من التدیس واإلحترام ألنھا لغتھ 



ومن ھنا . وبھا دونت حضارة أمتھ العربیة العظیمة, القومیة ولغة وطنھ
مھا والعنایة بھا والدفاع عنھا بالنسبة للعربي غیر المسلم واجبا كان تعل

وبالنسبة للعربي المسلم فضال عن ھذا كلھ . وطانیا وضاریا, قومیا
وكان الجھل بھا وإھمال شأنھا وتركھا إلعدائھا یمزقونھا . واجبا دینیا

ویلوثون شرفھا خیانة وجنایة في حق األمة العربیة والوطن العربي 
. رة العربیة بالنسبة للعربي عیر المسلموالحضا

وذلك كلھ خیانة وجنایة أیضا في حق اإلسالم والمسلمین 
والحضارة العربیة , والعربیة والعرب والوطن العربي اإلسالمي

بلسان عربي (وقد نزل القران . اإلسالمیة بالنسبة للعربي المسلم
لنبوي الشریف وبھا نقل حدیثھ ا. على قلب رسول عربي كریم1).مبین

ألبناء الغبراءع عامة , ھدیا إلیھا وشرعة سماویة. ووردت سنة المطھرة
, ولسكان الجزیرة العربیة خاصة رفعا لشأنھم بین الشعوب, رحمة بھم

2).وإنھ لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. (وإحیاء لذكرھم على األیام

أحب : وفي الحدیث النبوي فیھ بیان عن اللغة العربیة مثل 
. وكالم أھل الجنة عربي, والقران عربي, ألنى عربي: العرب لثالث 

تعلموا العربیة فإنھا من : وبغیره قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ 
وكان یضرب أوالده  على اللحن . دینكم تثبت العقل وتزید في المروءة

ووجد في كتاب عامل لھ لحنا فأحضره . والیضربھم على الخطأ
إن نفس اللغة العربیة : وقال شیخ اإلسالم إبن تیمیة . ةوضربھ درة واحد

من الدین ومعرفتھا فرض واجب فإن فھم الكتاب والسنة فرض والیفھم 
المراد بھذا . إال بفھم اللغة العربیة وما الیتم الواجب إال بھ فھو واجب
.الحدیث كلھا یعنى لدعوة المسلمین أن یتعلموا اللغة العربیة

, میة تعلیم اللغة العربیة ألن العربیة لغة القران وعرفنا أیضا أھ
فھي اللغة الدینیة لجمیع المسلمین , فإنھا إرتبطت باإلسالم ارتباطا كبیرا
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, في جمیع أنحاء العالم سواء كانوا یتكلمون العربیة أوال یتكلمونھا فھم
ولیست ھناك ترجمة في , یتلون القراّن في اصلھ العربي, أي المسلمون

ولیست ھناك ترجمة , ة یمكن أن تستخدم بدیال عن األصل العربيأیة لغ
وكذلك . في أیة لغة یمكن أن تستخدم بدیال عن األصل العربي

3.فالصلوات الخمس التى ینبغى على كل مسلم أن یؤدیھا تقام بالعربیة

وكانت الغایة األولى من تدریس اللغة العربیة في المدارس 
فمھو الوسیلة الوحیدة للطالب حین یرید أن , الثانویة ھو إتقال التعبیر

إلتقان التعبیر وسائل . یتصل بمجتمعھ عن طریق التحدث أو الكتابة
كثیرة غریر القراءة منھا التدریس الكثیر على التعبیر الشفھي 

ولكي یكون التدریب جاریا على أصول اللغة ینبغى أن یقف , والتحریر
وأن یربط المدرس بینھا , البالغةالطالب على قواعد النحو واإلمالء و

ومن ھنا جاءت أیضا ضرورة إتقان , ألن اللغة وحدة التتجزا, ربطا
فروع اللغة العربیة األخرى ال لذاتھا وإنما كأداة للتعبیر السلسم والقراء 

.الصحیحة والفھم واإلدراك

فالغرض األساسى إذن من تدریس اللغة العربیة ھو إتقان 
ومتى تضافرت فروع اللغة , التفاھم ومعیار الفھمالتعبیر ألنھ أداة

العربیة على إتقان التعبیر ومتى وعى المرء لغتھ وفیھم دقائقھا 
وكان فھم , ومرامیھا كان إتصالھ بالبیئة وما یحیط بھ كبیرا ومنتحا

, وعلى الجملة. الطالب لما یلقى علیھ وما یقرؤه من كتاب مفیدا ومثمرا
ي نھدف إلیھ من تعلیم اللغة القومیة في فإن الغرض األساسس الذ

المدارس الثانویة ھم أن یستطیع الطالب أن یعبر عن نفسھ تعبیرا كامال 
وأن یشارك في , وأن یفھم ما یقرأ أو ما یسمع, صحیحا باللسان أو بالقلم

على ھناك أھدافا  .  التفكیر فیما حولھ بقدر ما تسمح بھ سنھ ومواھیھ

المرجع في تعلیم اللغة , دكتور محمد عبد الرؤوف الشیخ, دكتور فتحى على یونس3
)12. ص, القاھرة(, مكتبة وھبة, العربیة لألجانب



العربیة سنتحدث عنھا في الفصول اآلتیة عند تفصیلیة لتعلیم اللغة
4.الكالم على مناھج اللغة العربیة وأدافھا العام والخاصة

مفھوم طرق التعلیم. ب

طریقة التعلیم ھي مجموعة األسالیب التى یتم بواسطھا تنظیم 
و . من أجل تحقیق أھداف تربویة معینة, المجال الخارجى للمتعلم

أو , الشامل لیست مجرد وسیلة لتوصیل المعرفةالطریقة بھذا المفھوم 
وإنما , إجراءات و أنشطة تدریسیة یقوم بھا المعلم داخل الفصل وحسب

, یستنعان بھا في تحقیق الھدف التربوي المنشود, ھي خطة شاملة
وتتطلب عددا من الخطوات و اإلجراءات واألسالیب وألنشطة داخل 

, وتألیف الكتاب المقرر, لمنھجوتتربط بطریقة إعداد ا, الفصل وخارجھ
, وتقنیات التعلیم, ووسائل التقدیم, واختیار موضوعاتھ وتنظیمھا

5.والتوجھات التى یشتمل علیھا دلیل العلم

فمنھا مایضعھا على : تصنف طرق التدریس في مجموعات 
وبین , وینتھى بطریقة اإلكتشاف, خط متواصل یبدأ بطریقة العرض

ومنھا مایصنف الطرق بحسب الجھد , ناقشةھذه وتلك تقع طرق الم
ومنھا . المبذول في كل طریقة من المعلم أو المتعلم أو من كالم الطرفین

, ما یصنف الطرق على أساس أسلوب األداء إلى الطرئق الكالمیة
ومنھا مایقسم الطرق على أساس , والطرئق العملیة, والطرئق التضیحیة

ة الكشفیة فھي التى تعتمد على أما الطرق التنقیبی. فردى أوجماعى

)23.ص, سوریة, دار الفكر(,طرق تدریس اللغة العربیة, الدكتور جورت الركابي4

(,اطقین بلغات أخرىأساسیات تعلیم اللغة العربیة للن, عبد العزیز بن ابراھیم العصلي5
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, وما یبذلھ من جھد في كشف المعلومات الجدیدة, النشاط الذاتى للمتعلم
6.دون أن یعطي مثیرات كثیرة

وقد تصنف طرق التدریس حسب الجھد المبذول في كل 
أولھا یشمل الطرق التى : فتقسم الطرق في ثالث مجموعات , طریقة

وثانیھا یشمل . دون مشاركة من التالمیذیحتمل المعلم وحده العبء فیھا 
وثالثھا یشمل الطرق . الطرق التى یتقاسم العبء فیھا المعلم والتالمیذ

من . التى یتحمل التلمیذ وحده العبء فیھا وینقشھ المعلم فیما توصل إلیھ
7.نتائج

وإستمرار ببحث عن , بعد بحثالكاتب عن طرق التدریس قلیال
. التعلیم عادة وفي عملیة التدریس خاصةإعداد الدرس وھذا بعض من

وأثرا عظیما في نجاح المدرس في , إن إلعداد الدروس أھمیة كبیرة
فإذا ماسیطر المعلم على مادتھ بعد بوضع سنوات من . مھنة التعلیم

, واستمرارا في البحث, الخبرة والتجربة انتظرنا منھ زیادة في اإلطالع
مرتب , ماھرا في تدریسھ, حق العلمحتى یصیر في یوم ما عالما بمادتھ

. منظم العمل یرجع إلیھ حل المشكالت, الفكر

كما عرفنا فیما سبق من الشرح أن كلھ من بعض عملیة 
, التنفیذ, التخطیط: في عملیة التدریس یتضمن جوانب  ثالثة .  التدریس

وتبدأ عملیة التخطیط عندما یجلس المعلم في سبحھ مع نفسھ . التقویم
والتخطیط السلیم یتطلب من . وكیف یدرسھ, ر ویتدبر فیما سیدرسھیفك

المعلم أن یكون متمكنا مما سیقولھ ملما بخصائص تالمیذه وحاجاتھم 
قادراعلى صیاغتھا صیغة واضحة , محددا أھداف درسھ, وقدراتھم

ومحددا أفضل تتابع , محلال محتوى المادة التى سیدرسھا, دقیقة

, دار الفكر(,في أصول التدریس,عامةالتربیة : فخر الدین القال وجبرائیل بشارة .6
)23.ص, سري
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یخرج بصورة ذھنیة وخطة للدرس یسترشد في من ھذا كلھ . لتقدیمھا
أما التقویم . وتتم عملیة التنفیذ عندما یلتقى المعلم بتالمیذه. مرحلة التنفیذ

یبدأ مع , وھو مستمر, فھو الجانب الثالث من جوانب عملیة التدریس
, ویأتى أیضا بعد أن تتم عملیة التعلم, ویسیر معھ خطوة, تدریس 

.األھداف التعلیمیة التى سبق تدیدھالمعرفة ماتم تحقیقھ من 

وصحت داللتھا , الیكون الكالم عربیا إال إذا سلمت مفرداتھ
ففي النطق بحروفھا على : أما سالمة مفرداتھ . واستقام تألیبفھا

, أو قلب, أو إبدال, المقتضى الوضع من غیر أن تغیر بنقص أو زیادة
: أماصحة داللتھا و. في ھیئة ترتیبھا أو في حال حركتھا وسكونھا

: وأما إستقامة تألیفھا . فباستعمالھا على وجھ مقبول في لسان العرب
والتتحق ھذه المطابقة إال , فبإنطباقھ على أسلوب نسج علیھ العرب في 

.والحذف والذكر, واإلنفصال, برعایة أحكام التقدیم والـتأخیر واإلتصال

للغة العربیة من فصاحة مفردات اللغة العربیة یعنى تتفرع ا
بحسب إختالف الشعوب والقبائل إلى لھجات متعددة متقاربة في 

وأفصح لغات العرب لغة . أرضاعھا وتصاریفھا وحركات إعربھا
:قریش وضلت على سائراللغات بوجھین 

بعد أھلھا عن بالد العجم من جمیع جھاتھم ولھذا لم یحتج أھل . 1
ولم یعتمدوا لغات , یبا منھالصناعة العربیة إال بلسانھم أو ماكان قر

لخم وجذام وقضاعة (القبائل التى تجاور غیرھا من األمم كلغة 
).وغسان

إن العرب كانوا یفدون علیھم في موسم الحج ویقیمون عندھم قریبا . 2
من خمسین یوما فیتخیرون من لغات أولئك الوفود ماتعادلت 
حروفھ وخف وقعھ على اإلسماع ویفرضون كل ما یثقل على

8.الذوق وال یجد فیل السمع مساغا

, دار الشرق العربي(, لغة العربیةالمدخل إلى ال, ألدكتور بدر الدین أبو صالح.8
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مفھوم الكالم. ج

إن الكالم یتعلق باألصوات واألصوات ھي لبنات الكالم التى 
ثم . عرفنا الصوت اللغوي بمفھومھ العام. تشكل المادة األساسیة للكالم

وقمنا بتصنیفھا حسب طبائعھا , انتحینا نحو أصوات اللغة العربیة
ول ھو تصنیفھا إلى قسمسھا الرئسیین كان التصنیف األ. وممیزاتھا

. و الحالكات) الحروف  بعبارة األقدمین(ونعنى بھا اإلصوات الصامتھ 
وفي . حتى یتبین الفرق بین قبیلتین. وإن تقلنا إلى بیان خواص كل قسم

نھایة ھذا البحث أوردنا مالحظات معینة تتعلق بأصوات القسمین 
. ودھا في الكالم المتصلحین ور) الصامتھ والحركات(الكبیرین 

الحظنا مثال أن الصوت من أي من القسمین قد یصحبھ شيء من التغیر 
9.في صفاتھ وفقا للسیاق الصوتى الذي یقع فیھ ھذا الصوت أو ذلك

یعتبر الكالم العنصر الثانى من عناصر اإلتصال اللغوي 
وھو ترجمة اللسان عما تعلمھ اإلنسان عن . األربعة بعد اإلستماع

. طریق اإلستماع والقراءة والكتابة وھو من العالمات الممیزة لإلنسان
ٍ اللغوي أربع ھي  , والكالم, اإلستماع: أن المھارات األساسیة لإلتصال

فاإلستماع والكالم یجمعھما الصوت إذ یمثالن كالھما . والكتابة, القراءة
شر مع المھارات الصوتیة التى یحتاج إلیھا الفرد عند اإلتصال المبا

ویستعان . بینما تجمع الصفحة المطبوعة بین القراءة والكتابة. اآلخرین
و بین . بھما لتخطى حدود الزمان وأبعاد المكان عند اإلتصال باآلخرین

إذھما مھارتا , اإلستماع والقراءة صالت من أھمھا أنھا مصدر للخبرات
أو حتى في أما منھما في بناء المادة اللغویة , إستقبال الخیار للفرد

10.اإلتصال بھا أحیانا

)20.ص2003, القاھرة(, فن الكالم, كامل بشر. د.9

تعلیم اللغة  إتصالیا بین المناھج , د محمود كامل الناقة, رشدي أحمدى طعیمة.10
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ومن ھنا یبرربعض الخبراء وفھم لھا تین المھارتین بأنھما 
والفرد في كلتا المھارتین یفك . والحق غیر ذلك, مھارتان سلبیتان

الكالم والكتابة یركب الرموز . الرموز بینما ھو في المھارتین األخرین
ومن ھنا تسمیان مھارتا یبعث رسالة " الكالم والكتابة"كما أنھ فیھما 

مستمع (إنتاج أو إبداع والمرء في المھارتین األخریین مؤثر على غیره 
في اإلتصال اللغوي مجاالت بقصده یعنى مجموعة األنشطة ). أو قارء

وتختلف ھذه المجاالت باختالف . التى یحتاج الفرد فیھا إلستخدام اللغة
وخصائصھ ھو , یمر بھاومواقف الحیاة التى , البیئة المحیطة بالفرد

أما عدد من المجاالت العامة لألتصال اللغوي تلخصھا لنا فیما . نفسھ
11:یلى 

تكوین العالقات اإلجتماعیة واإلحتفاظ بھا. 1

تعبیر الفرد عن إستجاباتھ لألشیاء. 2

إخفاء الفرد نوایاه. 3

تخلص الفرد من متاعبھ. 4

طلب المعلومات وإعطاؤھا. 5

العمل األشیاء أو تعلیمھا لآلخرینتعلم طریقة . 6

المحادثة عبر التلیفون. 7

حل المشكالت. 8

مناقشة األفكار. 9

اللعب باللغة. 10
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لعب األدوار واإلجتماعیة. 11

الترویح عن اآلخرین. 12

تحقیق الفرد إلنجازاتھ. 13

.المشاركة في التسلیة وإزجاءالفراغ. 14

بعد االراء السابقة تبین لنا أن تدریس المفردات ھو عنصر من 
العناصر اللغة والمادة الرئیسیة في تدریس اللغة العربیة و السیمى في 

قبل یتكلم . المفردات والكالم فیھما عالقة مربوطة. تدریس مھارة الكالم
وبھذا كلھا یحتاج إلى . اإلنسان علیھ مفھوم عن المفردات وقدرة فیھا

وبھذا ینبغى المدرس یعلم بطرق الواضح لنیل . ق التدریس الواضحطر
.  حاصلة كاملة

أنواع طرق تعلیم العربیة . د

طریقة القواعد والترجمة. 

تعتبر ھذه الطریقة أقدم طرق تعلیم اللغات الثانیة وتعود إلى عصر 
ولقد كان المدخل من تدریسھا ھو شرح . النھضة في البالد األوربیة

د ھا واإلنطالق من ھذه القواعد إلى تعلیم مھارات اللغة األخرى قواع
حیث . ثم صار تدریس التحو غایة في ذاتھ. الخاصة بالقراءة والترجمة

من . نظر إلیھ على أنھ وسیلة لتنمیة ملكات العقل وطریقة التفكیر
الممكن أن نوجز أھم مالمح طریقة النحو والترجمة في تعلیم العربیة 

:ة فیما یلى كلغة ثانی

إن أھداف الرئیسي من تعلیم العربیة كلغة ثانیة ھو تمكین غیر ). أ(
الناطقین بالعربیة من اإلتصال

إن اإلمام بقواعد اللغة العربیة شرط أساسي لممارستھا). ب(



ینبغي أن یساعد الطالب على الكتابة بالعربیة من خالل التدریب ). ج(
.للغة العربیةعلى الترجمة من لغة األولى إلى ا

یتم تزوید الطالب بعدد كبیر من مفردات اللغة العربیة وإنماء ). د(
ثروتھ فیھا كلما تقدم في برنامج تعلیم العربیة 

إن تذوق األدب العربي المكتوب واإلستماع بھ ھدف أساسي من ). ه(
أھداف تعلیم اللغة العربیة والوسیلة الوحیدة لذلك ھي الترجمة من 

.لغة أخرى

الطریقة السمعیة الشفویة. ب

ظھرت ھذه الطریقة استجابة ألمرین مھمین في 
:خمسینات و ستینات ھذا القرن ھما 

قیام عدد من علماء النفس واللغویین بدراسة اللغات الھندیة غیر ). أ(
المكتوبة باوالیات المتحدة األمركیة

المسافات بین تطور وسائل اإلتصال بین الشعوب مما قرب ). ب(
أفرادھا

من الممكن أن نوجز مالمح الطریقة السمعیة الشفویة في تعلیم 
:العربیة كلغة ثانیة فیما یلى 

تنطلق ھذه الطریقة من تصور للغة مؤداه أنھا مجموعة من الرموز ). أ(
الصوتیة التى یتعارف أفراد المجتمع على داللتھا بقصد تحقیق 

.اإلتصال بین بعضھم بعض

یتبع المعلم في تدریس المھارات اللغویة الترتیب الطبیعي . )ب(
.الكتساب األفراد لھا في لغتھ األولى



إنھا لیست . تتبنى ھذه الطریقة نظرة األنثر وبولوجین للثقافة). ج(
مجرد أشكال الفن أو األدب إنھا أسلوب الحیاة التي یعیشھا قوم 

.معینون یتكلمون لغة معینة

شرةالطریقة المبا. ج

ظھرت طریقة كرد فعل لطریقة النحو والترجمة التى كانت تعامل 
من الممكن أن . تخلو تمام من الحیاة, اللغات كما لو كانت كائنات میتة

نوجز أھم مالمح الطریقة المباشرة في تعلیم العربیة كلغة ثانیة فیما یلى 
:

الدارس إن الھدف األساسي الذي تنشده ھذه الطریقة ھو تنمیة قدرة). أ(
.على أن یفكر بالعربیة ولیس بلغتھ األولى

ینبغى تعلیم اللغة العربیة من خالل العربیة ذاتھا دون أیة لغة ). ب(
وسیطة

الحوار بین األفراد یعتبر الشكل األول والشائع الستخدام اللغة في ). ج(
المجتمع اإلنسانى

كلغة ثانیة یتعرض الدارس في البدایات األولى لتعلم العربیة ). د(
.لمواقف یستمع فیھا إلى جمل كاملة ذات معنى واضح

12.النحو وسیلة لتنظیم التعبیر اللغوي وضبطھ). ه(

الطریقة اإلنتقائیة. د

ھذه الطریقة مجموعة من الطرق التي تناسبھا بالمادة وحاجة 
عرف المعلم لیست الطریقة كاملة لكلھا مزیة . التالمیذ في الفصل

ا الحال إختار المدرس طرق التعلیم مناسبة بحاجتھ وبھذ. ونقصان
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أما . وللمعلم إنطالق في إستعمال الطریقة حتى ینال حاصلة جیدة
: إجرائتھا 

تعارف عن المادة, مقدمة). أ(

إعطاء المواد كمثل الحوار الذي یناسب بالنشاطة الیومیة). ب(

إستمع التالمیذ الحوار ثم یكررونھ). ج(

یذ    مارس تالم). د(

مفھوم تعلیم المفردات. ج

أو , في تعلیم المفردات أن یتعلم الطالب نطق حروفھا فحسب
أو مجرد , أو معرفة طریقة اإلشتقاق منھا. فھم معناھا مستقلة فقط

إن معاییر الكفاءة في تعلیم المفردات . وصفھا في تركیب لغوي صحیح
ى شيء اخر الیقل ھو أن یكون الطالب قادرا على ھذا كلھ باإلضافة إل

أال وھو قدرتھ على أن یستخدم الكلمة المناسبة في , عن ھذا كلھ أھمیة
.  المكان المناسب

ومع أھمیة موقعھا في كل . المفردات عنصر من عناصر اللغة
إال أن ھذا ) كتبابة, قراءة, كالم, استماع(من مھارات اللغة األربع 

أكثر المھارات توظیفا ولعل . الموقع یتفاوت من مھارات إلى أخرى
ھي حیث یفتقد القارئ الموقف , للمفردات واعتمادا علیھا ھي القراءة

الحي الذي تستعمل فیھ اللغة والذي یكون في غالب األمر مصحوبا 
بقرائن تساعد على فھم اللغة وتسد ماقد ینشأ من خلل في توصیل معانى 

إلى عملیة المرلجعة كما أن القراءة تفتقد.  المفردات إلى أذھان المستمع
األمر في . التي یقوم بھا المستمع عندما ال یفھم شیئا من المتحدث معھ

القراءة إذن یعتمد أساسا على القدرة القارئ على فھم المفردات التى 
.   وإدراك العالقة بین بعضھا ببعض. یتكون مھا النص المقروء



ا نتوصل من ھذا إلى أن للمفردات أھمیة خاصة تقرض لھ
ولقد دفع اإلحسان بھذا األھمیة .موقعا خاصا في برامج تعلیم اللغات

بعض مؤلف كتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى إلى حشد 
كتبھم بمجموعات كبیرة من المفردات ظنا منھم بأن تعلیمھا یعنى تعلم 

والقضاي التى تثار عادة . وفي ھذا كما نعلم جمیعا خطأ كبیر. العربیة
ي مجال المفردات عند تحلیل كتاب أو تقویمھ تتعلق بطریقة إنتقاء ھذه ف

. المفردات وعددھا وتنوعھا وكیفیة تقدیمھا وتدریسھا لتدریب علیھا
والحدیث عن ھذه القضایا یشتمل على سبعة عناصر نعالجھا بایجاز 

13:فیما یلى 

عدد المفردات التى یشتمل علیھا الكتب. 1

وال بد من . ومن یفرض مبدأ اإلنتقاء نفسھعلى دراس أن یلم بھ 
إختیار عدد المفردات یكتفي المؤلف بتعلیمھا تاركا بقیة األمر في إتقان 
اللغة على ممارسات الفرد نفسھ وما تسمح بھ ظروفھ من اتصال 

والمشكلة أمام مؤلف كتب تعلیم العربیة .  بمتحدثي العربیة أو كتابتھم
انیة على أساس منھج علمي سلیم یجب تتمثل في عدم وجود دراسة مید

كم عدد المفردات المناسب الذي ینبغي أن یتعلمھ : لنا عن ھذا السؤال 
الدارس حتى یستطیع استعمال اللغة بكفاءة؟ والشك أن مثل ھذه 
الدراسة تتطلب اإلجراء في مواقف مختلفة تتنوع فیھا أھداف الدارسین 

سب كل جمھور وفي كل وتتباین ظروفھم حتى یظھر لنا ما ھو منا
. ظرف

فیفي بعض الكتب یتخطى عدد المفردات . المفردات تشتمل علیھا
الحدود المعقولة والقدر المناسب إلمكانیات الدارسین وأدافھم من تعلم 

فردات وفي بض اآل خریقتصر المؤلف على عدد محدود من الم. اللغة

)182ص مكة المكرمة (, رشدیوا أحمد طعیمة إعداد مواد التعلیمیة. 13



األمر حتى اآلن یعتدى مجرد إجتھادات یثاب . الشائعة في میدان معین
. یعضھا بأجرین ویثاب اآلخر بأجر

عدد المفردات الجدیدة في كل درس. 2

, ینبغى أال یتأجح عدد المفردات الجدیدة في دروس الكتاب
فتأتى كثیرا جدا في درس األول ثم خفض بشكل ملحوظ في الدرس 

: ویستطیع القائم بالتحلیل أن یحدد أمرین . فتزید في الثالث وھكذاالثانى 
أولھما متوسط عدد الكلمات الجدیدة في الدروس وذلك بحساب عدد 

وثانیھما . الكلمات الجدیدة في كل درس ثم قسمتھا على عدد الدروس
أي عددھا في كل درس وذلك , مدى التفاوت في تقدیم المفردات الجدیدة

ة للدروس یستدل منھا على ما یقدم في كل درس على بإعداد خریط
.حدة

موقع تدیم المفردات الجدیدة. 3

أین تقدم المفردات الجدیدة في : وبھذا یجب لنا عن ھذا السؤال 
كل درس ؟ ھل تقدم في شكل قائمة تسبق النصوص ؟ أو أن المؤلف 
الینص علیھا تاركا إدراكھا والتعرف علیھا لكل المدرس والطالب

یستخلصھا من ثنایا النصوص األساسیة في الدروس ؟

طرییقة تقدیم المفردات الجدیدة.  4

كیف یتم تقدیم المفردات الجدیدة في الدرس ؟ ھل یتم عرضھا 
أو أنھا ترد في شكل فقائمة تقدم . مجردة دون شرح لھا أو ترجمة

: الكلمات فیھا في سیاق لغوي ذي معنى یوضح المقصود منھا مثل 
أو أنھا تقدم في سیاق ثقافي من خالل موقف ....) غب في رغب عنر(

یوضح معناھا وكیفیة إستعمالھا ؟

نوع المفردات الجدیدة.  5



إذا ینبغى تحكیم مجموعة مفن العاییر لتفضیل مفردات على 
أخرى و من الممكن التمییز بین ثالثة تصنیفات یضم كل واحد منھا 

abstrakو مجردة ,konkrikیة  مفردات حس. نوعین من المفردات
. وكلمات وظیفیة, كلمات محتوىpasifوخاملة ,aktifمفردات نشیطة

التدریب على المفردات الجدیدة. 6

أولمھا طریقة التدریب على المفردات : نتناول ھنا جانبین 
وثانیھما مدى توظیف ھذه المفردات في الدروس التالیة لتلك , الجدیدة

ھل : بالنسبة للجانب األول نتسائل . فردات الجدیدةالتى وردت فیھا الم
یتم التدریب على المفردات الجدیدة من خالل التدریبات ؟ أم من خالل 
النصوص األساسیة في الدرس ؟ أم من خالل ورودھا في قراءات 

14؟. اضافیة

فقد تحدث عنھا , لم تعد أھمیة قوائم المفردات الشائعة خافیة 
یر مع ذلك إلى أھم المجاالت التى یمكن اإلستعانة الكثیرون ولكننى سأش

:بھا فیما یلي 

تألیف كتب القراءة للمراحل الدراسیة األولى ففي ھذا المراحل یقدم . 1
ومن صیاغ الجھد ادخال . عدد محدود من الفردات للدارسین

فیكون . مفردات الیقابلھا الدارس بعد اإلنتھاء من كتاب القراءة
في تعلمھا قد ضاع ھباء ویكون لعجزه عن التعرف , الكثیر مما عنا

على جزء كاف عن المفردالت التى یقابلھا أثر عكسي على سرعتھ 
ویتضح ھذا الوقازنا . بل وعلى رغبتھ في القراءة ذاتھا, في القراءة

بین المبتدئین في الدراسة أحدھما تعلم الكلمة المئة األكثر شیوعا 
وقد . كلمات المئة األقل شیوعا فیھافي ھذه القائمة واآلخر تعلم ال

یتبادر إلى ذھن أن المؤلف الجید لدیھ حس لغوي یعینھ على إختیار 
ولكن ثبت من تجریھ بسیطة أجراھا بریل أن . المفردات الشائعة
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معامل اإلرتباط بین رأي الخبراء في مدى شیوع عینھ عشوائیھ من 
15.المفردات وتكرارھا الحقیقي في قائمة كان منخفضا

الحكم على صالحیة الكتب المستعملة من ناحیة المفردات التى . 2
وردت فیھا

دراسة مواد القراءة اإلضافیة كقصص األطفال وكتب المتعابعة . 3
والمرحلة التي تصلح لھا من جھة , لتحدید صالحیتھا من جھة

.أخرى

وضع اإلختبارات لتحدید المستوى اللغوي للممتحنین بشكل عام . 4
مما یساعد على وضع , ھم من المفردات بشكل خاصولثروت

.الدارسین في المستوى الذي یناسبھم

فأخوات , إلقاء ضوء على أھمیة یدرس في قواعد اللغة نحوا وصرفا. 5
كان مثال لیس للجزء األكبر منھا وجود إال في كتب النحو وھي 
تختلف على كل حال في مدى شیوعھا مما یساعد على تحدید ما 

یقدم منھا في المراحل الدراسیة المختلفة بحیث یدرس یجب أن
الشائع منھا في المرحلة اإلبتدئیة أو اإلعدادیة ویؤجل غیر الشائع 

مثال في أدوات الجزم أو النداء وغیر ذلك من . الى المرحلة الثانیة
. أبواب النحو الصرف

وقد تعمدت أن أقول یمكن اإلستعانة بقوائم المفردات الشائعة 
ذلك أن تكرار بعض الكلمات . ھذا المجاالت ولم أقل اإلعتماد علیھافي 

فقد یكون على . في ھذ القوائم ال یعكس مدى شیوعھا الحقیقي في اللغة
كما أن . تكرارھا قد جاء نتیجة قصة أو حادثة تطلبت ھذا التكرار كقصة

. یعض الكلمات شائعة في مواد دون أخرى كما یالحظ من ھذه القائمة
ا ما ھو شائع جدا في الصحف دون غیرھا أو في الكتب المدرسیة فمنھ

, 1979الریاض (, المفردات الشائعة في اللغة العربیة, الدكتور دارر عطیة مجید. 15
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فالمواد التى , ولذا فمن الضروري أخذ ھذا بعین اإلعتبار. دون غیرھا
فیفي تألیف كتب تعلیم . تكتب للدارسین یجب أن تراعي میولھم وأھدافھم

ذلك أن , اللغة العربیة لغیر العرب البد من مراعاة أغراض دراستھم
ومنھم من یدرسھا . یدرس العربیة لیتمكنوا من قراءة الصحفمنھم من 

غیر أن ھناك مجموعة من , القراءة القران الكریم والكتب الدینیة
االمفردات شائعة في جمیع المواد المختلفة وھذه وحدھا في نظري یمكن 
إعتبارھا المفردات األساسیة في اللغة ذلك أن ھذه المفردات یحتاج إلیھا 

. دف الدارسینمھما كان ھ

والمستمعین بقوائم المفردات الشائعة البد أن یأخذ بعین 
فقد , اإلعتبار التطور في اإلستعمال اللغوي الذي یتأثر بتغیر األحداث
مثل . شاعت الصحف في زمن بریل كلمات لم تعد مستعملة بنفس الكثرة

حلفاء وفاشست ونازي وقرش وملیم ومفت بینما شاعت في فترة الحقة 
أو لیست شائعة فیھا مثل دینار وفلس , مات لم ترد في قائمة بریلكل

16.ومعظم ورجعیة وتقدمیة واشتراكیة والجىء ومحتل ومخم

خاتمة

طریقة التعلیم ھي مجموعة األسالیب التى یتم بواسطھا تنظیم 
و . من أجل تحقیق أھداف تربویة معینة, المجال الخارجى للمتعلم

أو , الشامل لیست مجرد وسیلة لتوصیل المعرفةالطریقة بھذا المفھوم 
وإنما , إجراءات و أنشطة تدریسیة یقوم بھا المعلم داخل الفصل وحسب

, یستنعان بھا في تحقیق الھدف التربوي المنشود, ھي خطة شاملة
وتتطلب عددا من الخطوات و اإلجراءات واألسالیب وألنشطة داخل 

, وتألیف الكتاب المقرر, لمنھجوتتربط بطریقة إعداد ا, الفصل وخارجھ
, وتقنیات التعلیم, ووسائل التقدیم, واختیار موضوعاتھ وتنظیمھا

.والتوجھات التى یشتمل علیھا دلیل العلم
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ومع أھمیة موقعھا في كل . المفردات عنصر من عناصر اللغة
إال أن ھذا ) كتبابة, قراءة, كالم, استماع(من مھارات اللغة األربع 

ولعل أكثر المھارات توظیفا . اوت من مھارات إلى أخرىالموقع یتف
ھي حیث یفتقد القارئ الموقف , للمفردات واعتمادا علیھا ھي القراءة

الحي الذي تستعمل فیھ اللغة والذي یكون في غالب األمر مصحوبا 
بقرائن تساعد على فھم اللغة وتسد ماقد ینشأ من خلل في توصیل معانى 

كما أن القراءة تفتقد إلى عملیة المرلجعة .  لمستمعالمفردات إلى أذھان ا
األمر في . التي یقوم بھا المستمع عندما ال یفھم شیئا من المتحدث معھ

القراءة إذن یعتمد أساسا على القدرة القارئ على فھم المفردات التى 
.وإدراك العالقة بین بعضھا ببعض. یتكون مھا النص المقروء
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