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احلديث  وتكوين املهارات اللغوية  يف املعهد السلفي   
 

 دارالشفاعة 
 اإلسالمية احلكومية  "أجونج تولونج"جامعة 

 
للمعهد السلفي اإلسالمي  واملعهد احلديث اإلسالمي خلفية  :ملخص 
وتؤثر هذه الظاهرة على  االهداف املرجو يف تعليم . واملنهجاملختلفةاإلنشاء 

قد كانت أربع املهارات يف , عامة. اللغة العربية  وختطيط عملية التعلم فيهما
واختالف . مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة: تعليم اللغة العربية وهي

وختطيطه يف تكوين املهارات  املنهج  يف ذلك املعهد قد يعني األهداف املرجو
ويهدف تكوين املهارات اللغوية هو أن ميلك الطالب قدرة على . اللغوية

وقد عمل املعهد احلديث ختطيط التعلم  والربامج . املهارات اللغوية األربعة
". البيئة اللغوية"اللغوية  لتكوين املهارات اللغوية �لربامج األفضل  وهو 

د يعني ختطيط التعلم وبرامج التعلم لتكوين املهارات وكذلك املعهد السلفي ق
وهو لتفقه العلوم الدينية اليت تستعمل اللغة العربية على أكثر . اللغوية املقصودة

  .مراجعهم
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  املعهد احلديث , املعهد السلفي, ملهارات اللغويةا: كلمات أساسية
  

  مقدمة
الطريقة القدمية يف املعهد اإلسالمي هو املعهد الذى يقومبالرتبية على 

وأما املهعد اإلسالمييستخدم نظام الرتبية اإلسالمية اليت ظهرت يف .اإلندونيسيا
حيدد أول حضور املعهد اإلسالمي على القوة .أول جميئ اإلسالم يف إندونيسيا

يتقدم املعهد بتعليم اللغة العربية اليت . ١.الدينية أي تطوير الدعوة اإلسالمية
  .  األوىل لتطوير معرفتهم جعلت اللغة وسيلة

وأول التعليم يف املعهد اإلسالمي هو كفاءة قراءة القرآن مث يستمر 
.  ويتطور أيضا منهج تعليمه. بكفاءة على قراءة كتب الصفراء وفهم معانيها

وأما األ�صبح املعهد يعلم , إذ يوجد تعليم املعهد كتب الصفراء يف أولبنائه
  و أبنائهاللغة العربية اإلتصالية حن

وقد يعني نوع املعهد على . وللمعهد دور مهم على تطوير اللغة العربية
وينقسم نوع املعهد يف . منهج اللغة العربية وتوجيه املهارات اليت تكونه

وهلما خالف عند . املعهد السلفي واملعهد العصري: إندونسيا إىل قسمني ومها
ذا كان املعهد السلفي تفضل إ. تكوين املهارات اللغوية املناسبة على منهجه

فمنهجه هو تعليم اللغة العربية لتفقه على األحكام , على تفقه يف علوم الفقه
وكذلك طريقته هي طريقة لتعلم كتب الرتاث وهي طريقة القواعد . اإلسالمية

  .والرتمجة
                                                 

١Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup 
Kyaidan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP٣S, ٢٠١١), 
hlm. ٣٩ 
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ومنهجه هو أخذ املنهج . املعهد العصري من جتديد من املعهد السلفي
وال حيدد . العصري أو تكميل املنهج بني املنهج السلفي واملنهج العصري أيضا

و لكن املعهد يشدد على تكوين , تصميم تعليمه على تعليم اللغة األساليبة
يز �لسرعة والكفاءة يف أداء يتماملهارات اللغوية إتصالية وكاملة ألن املهارة هي 

  .أو منط سلوكي يتكرر يف مناسبا خمتلفة, عمل معني 
 مفهوم املهارة اللغوية

يقول و ٢.مهور ومهارا ومهارة مبعىن حذق –لغة مهارة من الكلمة مهر 
ويقال , السابح, املاهر : إبن منظور يف لسان العرب كما نقل حممود عليان 

يضا الفريوز أويقول . أي صرت به حاذقا: مهارت �ذا األمر أمهر به مهارة 
  ٣.والسابح وا�يد, احلاذق بكل عمل)) املاهر: (( �دى يف القاموس احمليط

أو منط , يتميز �لسرعة والكفاءة يف عمل معني  أداءفاملهارة هي 
صويت ( أداء لغوي : واملهارة اللغوية وهو أ�ا. سلوكي يتكرر يف مناسبا خمتلفة

ومراعة القواعد اللغوية , والدقة والكفاءة والفهم, يتميز �لسرعة )أو غري صويت 
  . املنطوقة واملكتوبة

, والنصوص, والتعبري الشفهي, ويشمل أداء لغوي صويت على القراءة
ويشمل أداء لغوي غري صويت على االستماع و التذوق . والتذوق اجلمايل

: �لسالمة اللغوية من حيثوهذا األداء يتميز , اجلمايل اخلطي وغري اخلطي 
ومناسبة األلفاظ , )واخلطية, و اإلمالئية, والصرفية, النحوية(مراعة القواعد 

                                                 
  ٧٠٣. ص, ٢٠٠٨, دار املشرق: بريوت(  املنجد يف اللغة واألعالم, أخرفيخ٢
دار املسلم : ر�ض ( ماهيتها وطرائق تدريسها: املهارات اللغوية, أمحد فؤد حممود عليان٣

  ٧. ص) ه  ١٤١٣للنشروالتوزيع 
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: وسالمة األداء الصويت من حيث, للمعاين ومطابقة الكالم ملقتضى احلال
وغري . والسالمة األدائية يف الكتابة . وإخراج احلروف من خمارجهه, متثل املعىن

  .ذلك من املهارات
  :وجتد اإلشارة هنا إىل التمييز بني القدرة واملهارة

هي طاقة أو استعداد عام يتكون عند اإلنسان  )Ability(القدرة 
فالقدرة , نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية �ئ له اكتساب تلك املقدرة

تشمل : مثال, اللغوية استعداد عام يدخل يف كل جمالة اللغة ومناشطها
, وإخراج احلروف من خمارجها, لى مهارة يف النطق السليم القدرة الكالمية ع

والضبط النحوي , وتسلسل األفكار وترابطها, والتنغيم الصويت ومتثيل املعىن
  .وغريها... والصريف 

فهي , هي استعداد خاص أقل حتديدا من القدرة) Skill(أما املهارة 
هارة يف حلم قطعي فمثال امل: و�ملثال يتضح املقال , إستعداد يف شيئ معني

فالقدرة استعداد عام يندرج حتته , حديد جزء من القدرة العامة يف احلدادة
مثل مهارة حلم قطعي حديد أو , استعدادات خاصة متثل عددا من املهارات

فاملهارة استعداد أو طاقة . وهكذا.... أو تركيبه يف مكان معني , ثين احلديد 
  .ضح الفرق بني املهارة والقدرةو�ذا يت٤.تساعد يف إمتالك القدر

 أساس تعليم املهارة
. حيتاج إىل ختطيط مسبق امراولكنه . إن تعليم املهارة ليس امرا سهال

والتخطيط ٥.لتحقيق اهلدف ةوالكفي ةيعني العملية الفاعلألن التخطيط 
                                                 

    ٩. ص...املهارات اللغوية, حممود عليان.٤
٥SuharsimiArikuntodanLiaYuliana, ManajemenPendidikan 

(Yogyakarta: AdityaMedia , ٢٠٠٨), hlm. ٩ 
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ولكي تعلم املهارة تنمى , ةالناجحاملهارات اللغوية سيجعل اإلرشادة لنيل 
, لتاليف األخطاء اليت حتدث فيها والتقليل منها, البد من تكرار أدائهاتدرجييا 

مع , أداء تدريبات متصلة) ١(   :وميكن حتديد أساس تعليم املهارة فيما يلي
, ويكون األداء حتت رعاية مشرف متخصص, التدريج يف هذا األداء 

) ٢(ا؛ أساس مهم لتعلم املهارة وانقا�فالتدريب املستمر يف ظل املشرف 
ألن االضطراب النفسي , وإبعاد كل التوترات النفسية واحلركية, اهلدوء النفسي

) ٣(ويعطل عملية تعلمها؛ , داء املهارةأو احلركي يؤثر �ثريا سلبيا على أ
فدقة املالحظة �حلواس واحلراكات , متابعة من يعلم املهارة متابعة دقيقة

ن يريد أن يتعلم مهارة معينة عليه أن فم, والتفكري البد منها يف تعلم املهارة
مراعة ) ٤(ويراقب كل حركاته بفكره وحواسه، , يتابع أداء من يعلمه املهارة

, فال يعلم الفرد مهارة التناسب مستوي تفكريه: درجة النمو العقلي واجلسمي
حبيث لو علم الفرد مهارة ال تتناسب مع , فلكل مرحلة استعدادا�ا اخلاصة �ا

مراعاة درجة تعقد ) ٥(عقلي أو جلسمي ملا أمكنه تعلمها، وه المستوى من
فإذا عرفت خواص , فلكل مهارة خواصها, املهارة اليت يريد الفرد يتعلمها

الطريقة  واستخدام,املهارة أمكن تعليمها للفرد مبا يتناسب مع درجة تعقدها
املهارة مع ومدى اتفاق , مراعاة دافعية املتعلم) ٦(اليت تساعد على تعلمها، 

ومن , إن رغبة املتعلم يف التعلم شرط أساسي لكل عملية تعلم, ميوله وحاجاته
ال يرغب يف , فاإلنسان الذي ال مييل لشيئ معني, �ب أوىل تعلم املهارة

وال ميكن أن يكتسب مهارات هذا الشيئ فالذي ال يرغب يف تعلم , تعلمه
 ٦.ال ميكن أن يكتسب مهار�ا, مهنة احلدادة

                                                 
  ١١. ص, ...املهارات اللغوية, حممود عليان٦
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 أنواع املهارات اللغوية 
هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة  ٧كانت املهارات أربع

وعندى سيكلوجية تعلم اللغة األوىل بنتيجة مهمة وهي أن ٨. .ومهارة الكتابة
ألن الطفل يستمع أوال مث .االستماع كمهارة لغوية �يت قبل أية مهارة اخرى

حيث تبدأ مراحله عندى , الشأن يف التعبري اللغويكذلك . حياكي ما يستمعه
سواء يف شكل كلمات . مث نطق هذا الذي  يسمعه. الطفل بفهم ما يسمعه

وليس . واألمر نفسه يصدق مع متعلم اللغة الثانية, أو مجل متكاملة, مفردة
. كمهارة لغوية يتأخر كلية يتقن املتعلم مهارة االستماع, معىن هذا أن الكالم

وال يتكلم إال . ما يعنيه هذاالكالم هو أن املتعلم ال ينطق إال مايسمعهولكن 
والكالم يسبق القراءة والقراءة , االستماع إذان مهارة تسبق الكالم. ما يفهمه

 ٩.تسبق الكتابة
 مهارة االستماع 

وهو كفاءة املرء يف تفهيم . اإلستماع أول مهارة يف فهم اللغة العربية
ومثل إحدى املهارة اإلستقبالية ١٠.رفيق الكالم أو وسيلة املعينةالكلمة التيتنطق ب

)receptiveskills(  , جعلت مهارة االستماع عنصور األول الذي جيب على
 .الطالب أن يقدر فيها

                                                 
٧Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, ٢٠١١), hlm. ١٢٩ 
 

منشورات : ط�الر ( هالعربية لغري الناطقني �ا مناهجه وأساليب اللغةتعليم , أمحد طعيمة رشدي ٩
  ٧٦. ص)١٩٨٩, املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

 ١٣٠ص ...نفس املراجع١٠
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إنه الوسيلة اليت اتصل �ا اإلنسان يف , ولالستماع أمهية كبرية يف احلياة
ويتعلم أمناط , يكتسب املفرداتمراحل حياته األوىل �ألخرين عن طريقه 

 .ويتلقى األفكار واملفاهيم واملهارات األخرى للغة, اجلمل والرتاكيب
تنمية قدرة املتعلم على اإلنصات ) ١: (ومن أهدف االستماع هي

غرس التجاهات املوجبة لدى املتعلم حنو ) ٢(, واالنتباه ملا يستمع إليه
تنمية قدر املتعلم على متابعة مادة ) ٣(, االستماع �عتباره أحدهم فنون اللغة

تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسية يف مادة ) ٤(, االستماع
غرس آداب االستماع ) ٥(, االستماع والتمييز بينها وبني األفكار الفرعية

 ١١.األحاديث اآلخرين واحرتام وجهة نظرهم واإلهتمام �ا قبل املتعلمني
ينبغي , يف كتابه تعليم اللغة العربية لغري �طقني �ا عندى أمحد طعيمة 

االستماع ) أ( :أن يتضح يف ذهن املعلم الفرق بني نوعني من االستماع مها
إما لالستماع املقصود لبعض عناصر اللغة  : ويكون خلدمة هدفني : املكثف 

ى مية القدرة علوقد يكون من أجل تن. كجزء من بر�مج تعليم اللغة العربية 
ويستهدف إعادة االستماع إىل : االستماع املوسع ) ب(الفهم بشكل عام ، 

أو موافق , وذلك يف بيئته جديدة. املواد اليت سبق عرضها على الدارسني 
 ١٢.أو شكل جديد, جديد 

وعندى أمحد فؤاد حممود عليان هناك أنواع كثرية لالستماع ميارسها 
واالستماع غري , االستماع املركز: هيومن أنواع االستماع . اإلنسان يف حياته

                                                 
اجلامعة اإلسالمية : مالنج (, املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني �ا  ي،داه ورن

  ٣٤١١ .ص ،)نجماال

  ١٥٤١٢.ص ,...اللغة تعليم, أمحد طعيمة 



  تكوین المھارات اللغویة  في المعھد السلفي و الحدیث ،دارالشفاعة

    ١٩                                    ٢٠١٦یونیو -ول األالعدد  -رابعالمجلد ال :التدريس
 
 

واالستماع  ,واالستماع الناقد, واالستماع التحليلي ,واالستماعاملتبادل ,املركز
  ١٣.واالستماع من أجل املتعة والتقدير, من أجل احلصول على معلومات

 مهارة الكالم

هو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقرأة 
 ١٤.ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة,وهو من العالمات امليزة لإلنسان. والكتابة

ومعيار كفاءة املتعلم يف هذه املهارة هو قدرة على التعبري أفكاره بلغة يستطيع 
وتعتمد هذه املهارة على جناح املتعلم وقدرته على .أهل اللغة األصليون فهمها

حتّكمه يف قواعد اللغة وعلى ,النطق صوتيات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعه
  ١٥.وحنوها وصرفها وحسن استخدامه املعاين مفردا�ا

والكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال �لنسبة لإلنسان وأشبع األلوان 
كما أنه أيضا أكثرها . التعبري وأكثرها قدرة على ترمجة املشاعر بشكل مباشر

  ١٦.ل الدعوةوافعلها كوسيلة من وسائ, قدرة على أيقاظ املشاعر واهلمم
هدف رئيسي يف تعلم الكالم هو أن نعود الطالب التعبري الصحيح 

 ١٧.ونزودهم ببعض الكلمات والتعبريات اليت تالئم مبراحلهم, �للغة الصحيحة
  :ويهدى الكالم إىل حتقيق األهداف اآلتية

                                                 
  ٥٦. ص ,...املهارات اللغوية, أمحد فؤاد١٣
مكتبة النهضية : قاهرة. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية, إبراهيم دمحم٢٢

  ١٠٥.ص)١٩٩٠.املصرية
القاهرة (,تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق,صالح الدين عبد ا�يد العريب١٥

  ١٣٨,)١٩٨١,مكتبة لبنان:
  ١٩٩٠. ص, )١٩٩٠( أساسه وإجراءاته: تعليم اللغة العربية, وصاحبه, فتحي على يونوس١٦
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 .تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثيل املعاىن )١
وربط بعضها , وترتيب األفكار, التفكري املنطيقيتعويد التالميذ  )٢

 .بعض
تنمية الثقة �لنفس من خالل مواجهة زمالئه يف الفصل أو يف  )٣

 .املدرسةأو خارج املدرسة
 .متكني التالميذ عن التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة )٤
التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري   )٥

 .و اللجلجة يف الكالم أو االنطواءكاخلجل أ
ز�دة منو املهارات والقدرات اليت بدات تنمو عندالتالميذ يف فنون  )٦

 .التعبري الوظيفي
 . الكشف عن املوهوبني من التالميذ يف جمال اخلطابة  )٧
 ١٨.دفع املتعلم على ممارسة التخيل واإلبتكار )٨

وهو : ظيفيالكالم الو )١: (ينقسم الكالم إىل قسمني الرئيسني ومها
والكالم الوظيفي هو . مايؤدي غرضا وضيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان
الكالم االبداعي ) ٢(, الذي يكون الغرض منه اتصال الناس بعضهم ببعض

وترمجت . واالفصاح عن العواطف وخلجات النفس, إظهار املشاعر : وهي
يغة الصياغة بل, اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقة اللفظ و جيدة النسف 

                                                                                                         
  ١٢٧. ص, )الفجالة: مكتبة غريب(طرق تدريس اللغة العربية , عبد املنعم سيد عبد العال١٧
  ١٠٨. ص... طرق تدريس, إبراهيم دمحم عطا١٨
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أواملشاعر , التكلم عن مجال الطبيعة: مبا يتضمن صحتها لغو� وحنو� مثل 
  ١٩.أو  التذوق الشعري,العاطفية 

 مهارة القراءة

, وحتليل ما هم مكتوب ونقذه, نطق الرموز وفهمها: القراءة هو
, واالنتفاع به يف املواقف احليوية, واإلفادة منه حل املشكالت, والتفاعل معه

و�ذا املفهوم الشامل تصبح القراءة أداة لربط . واملتعة النفسية �ملقروء
ووسيلة من وسائل , وأداة حلل املشكالته, اإلنسان بعامله الذي يعيش فية

 ٢٠.تسليته واستمتاعه
  :ومن أهم األهداف املتوخة من تعليم القراءة ما يلي

  .اكساب التالميذ القدرة على النطق الكلمات نطقا سليما )١
 . إقدار التالميذ على اخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصوا�ا )٢
 .اكساب التالميذ رصيدا من املفردات والرتاكيب )٣
 .تنمية ميول التالميذ حنو القراءة واإلطالع )٤
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على الكلمات  )٥

 . وفهم معنىاها أو معىن اجلمل والرتكيب
يذ على القراءة السريعة الواعية املصحوبة بفهم املادة املقروءة إقدار التالم )٦

 . يف القرائتني الصامته واجلهرية

                                                 
١٠٣.ص...نفس املراجع ١٩ 

  ١٢٣. ص... املهارات اللغوية, أمحد فؤاد٢٠
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القراءة املكثفةهو القراءة ) ١: (ومن هذه األنواع للقراءة ما يلى
. الذي جيري داخل الفصل وهلا هدف لتنمية مهارات القراءة عند الدارسني

املوسع اليت �دف هذه األنواع إىل القراءة ) ٢(وز�دة رصيدهم اللغوي و 
وتزويده �لقدرة على . تدعيم املهارة القرائية اليت تعلمها الدارس يف الفصل 

وتدعى هذه القراءة �سم القراءة التكميلية أل�ا تقوم بتكميل ٢١.القراءة احلرة
وتكون هذه القراءة على شكل قصص طويلة أو . دور القراءة املكثفة

  ٢٢.قصرية
  كتابةمهارة ال

واملعىن االصطالحي . الكتابة يف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم
أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن افكاره ومشاعره احملبوسة : الكتابة هي

  ٢٣.وسببا يف حكم الناس عليه, وتكون دليال على وجهة نظره, يف نفسه
, وتشتمل مهارة الكتابة على ثالثة أحوال هي شكل األجبدية

اإلنشاء "التهجئة وحتقيق االفكار بوسيلة الكتابة ويسمى أيضا و 
 :ومن أهداف تعليم الكتابة هي ٢٤".التحريري

إقدار املتعلم على تعبري عن كل ما خيتلج يف نفسه أو جيول خباطره بعبارة  )١
 .سليمة يف مبناها ومعناها حتقق الغرض وتفي �ملطلب

                                                 
  ١٨١٢١,...تعليم العربية,محد طعيمةأ

, )١٩٨٢, اململكة العربية السعودية: ر�ض( أساليب تدريس اللغة العربية, دمحم عايل اخلويل٢٢
  ١١٣. ص

  ١٦٥. ص ,...املهارا�للغوية, أمحد فؤد٢٣
٢٤Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora,٢٠٠٩,cet٣),hlm. ١٥٦ 
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االجتماعية اليت تلح عليهه متكني املتعلم من االستجابة للمواقف  )٢
 .للتفاعل معها والكتابة فيها

 .وتسلسلها, مساعدة املتعلم على ترتيب افكاره وترابطها )٣
مساعدة املتعلم على االحتفاظ مبا حتصل عليه من خربات وحقائق  )٤

 .وتصورات ومعارف أطول فرتة زمنية ممكنة
 ٢٥.تعويد املتعلم على استقاللية الفكر )٥

  :وهي,حبسب أسلو�ا وجماال�ا إىل ثالثة أنواعوتنقسم الكتابة 
 )الوظيفية(الكتابة اإلجرائية العملية  )١

لتنظيم , والتعبري الوظيفي يعقق اتصال الناس بعضهم ببعض
حيا�م وقضاء حاجتهم مثل كتاب السائل والرب وحماضر اإلجتماعات 

  ٢٦.وملء االستمارات وكتابة املذكرات والنشرات والتقارير
  البداعية الفنيةالكتابة ا )٢

, هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر
, والتحليق �ا, وختيل املعاين, واالبتكار يف الفكرة, والعواطف اإلنسانية

ومستقرة يف ,وحيتاج هذا النوع إىل املكة فطرية مركوزة يف النفس 
 فهي تعبري عن رؤية شحصية ذات ابعاد شعورية ونفسية, الوجدان
  .وتكشف عن حساسية خاصة جتاه التجارب اإلنسانية, وفكرية

 

                                                 
  ١٠٨. ص ,....املوجة لتعليم, نور هادي٢٥
  ٢٤٤. ص, )داراملصرية: لبنان( تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاته٢٦
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  .الكتابة الوظيفية االبداعية )٣
وجماالت هذا النوع , وهو الذي جيمع بني الوظيفة واالبداع

وفن , وفن التعليق, وفن اعداد احملاضرة, فن كتابة املقالة: منها. متعددة
  ٢٧.وفن إدارة الندوة, البحث

  اإلسالمي السلفيتكوين املهارات اللغوية عند الطالب يف املعهد 

 تكوين مهارة القراءة 

يهدف تعليم القراءة يف املعهد اإلسالمي السلفي هو لكي يستطيع 
ألن القراءة الصحيحة يرافق . الطالب قراءة كتب الرتاث بقواعد صحيحة

  . الطالب فهم املعىن تلك الكتب
ألن القراءة , القراءة وسيلة لتوسع املعرفة: هو ومدخل يف تعليم القراءة

ومن املادة التعليمية يف  تعلم  .سيفهم الطالب معىن املقروء وز�دة معرفتهم
وتناسب مرحلة املادة . القراءة هي مجيع املادة أل�ا تستعمل اللغة العربية مجيعا

اءة كتب والطريقة املستعملة يف ترقية الطالب على قر  .مبرحلة فصول الطالب
ألن هذه الطريقة �تم مبهارة القراءة  ٢٨.الرتاث هي طريقة القواعد والرتمجة

  ٢٩.والكتابة والرتمجة
طالب فتح �مر األستاذ ال) ١( :ومن ختطيط تلك الطريقة ما يلي

) ٣(يهتم الطالب على الكتاب التعليمي، ) ٢(الكتاب التعليمي ويهتمه، 
قراءة أستاذهم أمام  يستمع الطالب) ٤(، يقراء األستاذ الكتاب مث ترمجه

                                                 
  ١٢٢٧...املهارات اللغوية,أمحد فؤد

  

  ٢١٢٩ .ص, ....أساليب تدريس , علي اخلويل
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مث يطلب األستاذ بعض الطالب قراءة الكتاب بعده ) ٥(الفصل دقيقة، 
 .يشرح األستاذ معىن الكتاب) ٦(، واحدا فواحد

 :ومن املادة املعاضدة على تكوين املهارة القراءة هي
 تعليم النحو  )أ 

ومن . معنهاالنحو من علم االلة لقراءة نص اللغة العربية ولتعريف 
واحملافظة من . الطريقة املستعملة يف تعليم النحو هي طريقة احملافظة
واملادة احملافظة . األنشطة الواجبة للطالب يف املعهد اإلسالميالسلفي

 .تناسب على مراحل قسم الطالب
 تعليم الصرف  )ب 

الصرف من علم األلة الذي يساعد الطالب قراءة كتب الرتاث 
طريقة تعليم الصرف   .دور مهم كما علم النحوحىت للصرف . وفهمها

ومادة الصرف تناسب . كما طريقة تعليم النحو وهي طريقة احملافظة
 . مبرحلة قسم الطالب

 
 )مشاورة( أنشطة حبث املسائل  )ج 

واملشاورة من األنشطة املعاضدة على مهارة القراءة أل�ا اشرتاك 
  .أنشطة قراءة الكتب قبل أنشطة املشاورة

  :ط انشطة املشاورة ما يليومن ختطي
 .ينقسم الطالب على املباحث واملرسل وأعضاء املشاورة )١(
مث إعطاء املعىن , ويبداء املباحث قراءة املوضوع بقراءة صحيحة )٢(

 . وترمجه
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يعطي املرسل الوقت ألعضاء املشارة لتقدمي املسائل على , وبعد ذلك )٣(
 .املوضوع املبحوث

ملشكالت أو املسائل من مث يعطي املرسل الوقت للمباحث حلل ا )٤(
 .أعضاء املشاورة

وبعد أنشطة االسئلة واإلجابة يعطي املشرف البيان عن اإلجابة اليت  )٥(
 .تنقص صحيحتها

وأما الطريقة املستعملة يف تعليم الرتمجة هي طريقة القواعد 
  . والرتمجة

أل�ا , وعملية يف تعليم الرتمجة هي أنشطة حبث املسائل أو املشاورة
وبرتمجة اللغة العربية يف . الطالب كفاءة ترمجة املادة املشاورةيطلب 

 .اللغة األم سيفهم الطالب معىن تلك الكتب
  تكوين مهارة الكتابة 

هدف تعليم الكتابةهولكي يسطيع الطالب كتابة اللغة العربية أي 
وال يهدف تعليم الكتابة يف املعهد  .األحروف العربية جيدة وصحيحة

. اإلسالمي السلفي لكي يستطيع الطالب اإلنشاء كما يف املعهد احلديث
جيب على الطالب عرف حروف : واملدخل املستعمل يف تعليم الكتابة هو

ووسيلة , اللغة العربية وكيفية كتابتها صحيحة ألنه مصدر املعرفة لإلنسان
  .  لالتصال غري الكالم

 عهد احلديث اإلسالميتكوين املهارات اللغوية عند الطالب يف امل
يؤسس تكوين املهارات اللغوية  يف املعهد احلديث على منهج املعهد 

حىت يطلب الطالب , احلديث الذي يستعمل اللغة العربية يف مجيع دروسه
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ويشدد هذه املنهج قدرة املهارات اللغوية  .  ملك املهارات اللغوية لتفقه دروسه
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة : كليا أي يتعلم على أربع املهارات وهي

وأربع املهارات اللغوية من الكفاءة يف استعمال  ٣٠.القراءة ومهارة الكتابة
   ٣١.اللغة

تكوين مهارة االستماع 

:تعليم االستماع �ملعهد احلديث اإلسالمي  يهدف

,تعود الطالب تلفيظ اللهجات العريب األصلي  ) أ

  .وتصحيح بني الكالم والكتابة   ) ب
, واحلاسوب, الوسائل املستعملة يف االستماع هي شريط 
واملدخل املستعمل يف تكوين مهارة االستماع هو املدخل . والصوت
واملرء . وهو يشرح أن تعليم اللغة  يؤسس على املفهوم اللغوية. التحليلي

ألن ينال الطالب ٣٢.الذي يتعلم اللغة أو ينال اللغة بوسيلة االستماع أوال
ومادة االستماع حول احملادثة اليومية وغناء ٣٣."بوسيلة األذن اللغة أوال

  .اللغة العربية
  :وختطيط تعليم االستماع ما يلي

جيمع الطالب يف املعمل )١(

                                                 
  

  ٧٦٣١. ص...تعليم اللغة, امحد طعيمة
  ١١٧. ص ....تعليم اللغة, امحد طعيمة٣٢
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أو الغناء  أو , مثل احملادثة اليومية(يعدد مدير املعهد املادة لالستماع  )٢(
).طواضع اخلط/ األفالم اللغة العربية بوسيلة وسائل السمعية الشفهية

وجيب على الطالب يستمعه , يبدء مشرف املعهد أنشطة االستماع )٣(
. دقيقة واهتماما

وجيب على , يعطي مشرف املعهد اسئلة االستماع, وبعد االستماع )٤(
. الطالب أن جييبه

تكوين مهارة الكالم 

مهارة الكالم من أشد املهارة من املهارات التعليميه يف املعهد احلديث 
يهدف تعليم الكالم يف املعهد احلديث اإلسالمي لتعويد الطالب . اإلسالمي

  . تكلم اللغة العربية فعاليا ولتطوير كفاءة التكلم بوسيلة املفردة املعطية كل يوم
االتصال ألن الطالب  واملدخل املستعمل يف تعليم الكالم هو املدخل

ألن وظيفة اللغة التصال بني  ٣٤,مستطيع للكالم أوال قبل تعلم قواعده
 ٣٥.ويتعلق هذه املهارة على مهارات األخرى املعاضدة على االتصال. الناس

والطريقة املباشرة  ٣٦.والطريقة املستعملة يف تعليم الكالم هي الطريقة املباشرة
يت تعلم الطالب لتكلم اللغة العربية مباشرة هي طريقة تعلم اللغة العربية ال

  ٣٧.وحيرم عليهم أن تكلم لغة األم
ومن الدرس املعاضد . ويعضد تعليم الكالم �نواع األنشطة والدرس

  . واخلطابة وسوى ذلك, على الكالم وهو مطالعة وتقدمي احملافظة
                                                 

  
  ١١٦. ص ....تعليم اللغة, امحد طعيمة٣٥
  

  ٢٢ .ص, )١٩٨٢, اململكة العربية : الر�ض( اساليب تدريس اللغة العربيةأ,دمحم علي اخلويل٣٧
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Daily Convertation( (احملادثة اليومية  )١(

وتعني . تدريب الطالب على الكالم�دف احملادثة اليومية  
يف , يف املستشفى, منظمة الطالب موضوع احملادثة مباشرة مثل يف البيت

  .وتقسيم أنشطة احملادثة على كل الفصل. الفصل وسوى ذلك
  )احملاضرة( تدريب اخلطابة املنربية )٢(

هي اليت يدرب مهارة الكالم  سبوعيةاأل ةومن بعض األنشط
  .�للغة العربية تدريب اخلطابة املنربية

مطالعة )٣(

ومن . أل�ا تشرتك املطالعة تلفيظ الكلمة, تعاضد املطالعة على الكلم
تاذ املقالة مث يشرتك الطالب يلفظ األس) أ :التخطيط يف تعليم املطالعة ما يلي

) ٣ذ يف السبورة، يبحث الطالب املفردة الصعوبة مث يكتبها األستا) ٢فيه، 
.املشكالت �شارة األستاذ ويبحث الطالب واألستاذ حل

احملفوظة )٤(

واحملفوظة من األنشطة اليت تعاضد كالم الطلب ألن كثري احلكمة 
يلفظ ) أ :ومن التخطيط يف تعليم املخفوظة هو. واملفردة اليت تعليم فيها

مث �مر ) مث يشرتك الطالب بلفظ تكريرا، ج) األستاذ احملفوظة تكريرا، ب
بعد يلفظ الطالب ) ا فواحدا أمام الفصل، دحافظها واحد األستاذ الطالب
يطلب األستاذ الطالب شرح ما احلكمة فيها بشرح  , احملفوظة تكرارا

  .كالمهم
تعليم النحو )٥(
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و ختطيط . يفيد النجو لرتتيب كالم الطالب بقواعد صحيحة
 يعطي) ب ,يعطي األستاذ مثاال من املادة التعليمية) أ :تعلم النحو ما يلي

ستاذ قواعد النحو يف مث يشرح األ) االستاذ خط حتت املادة البحوثة، ج
.ويطلب األستاذ الطالب عملية النحو يف اجلملة) تلك املادة، د

تعليم الصرف )٦(

ألنه وسيلة للطالب لتخيري الكلمة . يساعد الصرف على الكالم
ف، يشرح األستاد قاعدة الصر  :ومن ختطيط تعليم الصرف ما يلي. املناسبة

ذ الطالب التباع قراءة الصرف معا، يطلب األستايقراء األستاذ الصرف، 
طلب األستاذ الطالب حمافظة يستاذ والطالب الصرف معا وتكرارا، يقرأ األ

  .�مر األستاذ الطالب حملافظة الصرف واحدا فواحدا أمام الفصلالصرف، 
تكوين مهارة القراءة 

يهدف تعليم القراءة �ملعهد احلديث اإلسالمي  هو يستطيع الطالب 
  . قراءة الكتب اللغة العربية جيدا وصحيحا مناسبة على قواعدها

واملدخل املستعمل يف تعليم مهارة القراءة هو أن اإلنسان يفهم الشيء 
  .وبوسيلة القراءة سيفهم الناس معىن الشيئ املقروء, من ما يقراءة

وهي يعلم الطالب كيفية  ٣٨.يقة املستعملة هي طريقة القراءةوأما الطر 
ويعضد  تعليم القراءة �ملادة   ٣٩.القراءة مناسبة على قاعدة النحو والصرف

  .والصرف, تعليم النحو بكتابه حنو واضح, مثل املطالعة, األخرى
  :ومن ختطيط تعليم القراءة ما يلى

                                                 
  

  ٢٠ .ص, ...اساليب تدريس, علي اخلويل٣٩
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.يقرأ األستاذ املادة التعليمية أوال )١

.يلفظ الطالب واحدا فواحدامث  )٢

تكوين مهارة الكتابة 

يستطيع الطالب كتابة : يهدف تعليم الكتابة يف املعهد احلديث هي
مجلة اللغة العربية وترتيبها جيدا صحيحا مناسبة على قواعد اللغة 

واملدخل املستعمل يف تعليم الكتابة هو أن الكتابة وسيلة االتصال .العربية
واحلروف أدات الكالم . ألن الكتابة تستعمل األحروف  ٤٠.غري الكالم

  ٤١.املكتوب
, واإلمالء, اإلنشاء: أما الكتابة التعليمية يف املعهد حلديث هي

  :وشرح أنواع الكتابة التعليمية يف املعهد احلديث ما يلي". واخلط
اإلنشاء .١

وينقسم تعليم اإلنشاء على . أضغط األنشطة يف الكتابة هو اإلنشاء 
ويستعمل اإلنشاء املادة أو املوضوع . لة املبتدئني  واملتواسطني واملتقدمنيمرح

وأما اإلنشاء للمتقدمني يستعمل . السهل مثل األنشطة اليومية للمبتدئني
  .تطوير على أدوات اإلستفهام �ملوضوع أصعب من مرحلة املبتدئني

  :ومن التخطيط يف تعليم اإلنشاء عامة ما يلي
وضوع للطالب يعطي االستاذ امل )١

.�مر أستاذ الطالب لإلنشاء اليت يعطي األستاذ عناصره قبله )٢

                                                 
 

مكة (  للناطقني بلغات أخرى أساسيات تعليم اللغة العربية, عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
  ٤١.ص, )ه١٣٢٢, جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية: املكرمة
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  .يبداء الطالب تطوير اإلنشاء مناسبة على عناصره )٣
وهي إحدى  ٤٢.والطريقة املستعملة يف اإلنشاء هي طريقة املباشرة

٤٣.الطرق يف تصحيح اإلنشاء ومنها يتصل املعلم فيها �لدراس فرد�

.اإلمالء .٢

. يهدف اإلمالء يدرب الطالب لكتابة احلروف بكيفية صحيحة
فاألول من تعليم اإلمالء هو يدرب األستاذ الطالب كتابة احلروف 

  . مث يستمر بكتابة الكلمة واجلملة, بكيفة صحيحة
اخلط .٣

يهدف تعليم اخلط تدريب الطالب ملك الكفاءة يف فن  
  . كتابة اللغة العربية بكتابة مجيلة

  خالصة
ودروس تعليمه . جعل اللغة العربية  أفضل الدرس يف املعهد السلفي 

وقد يشدد تعليم اللغة . يشهر بكتب الرتاث مثل مراجع املعارف اإلسالمية
النحو والصرف من علم األدوات لفهم تلك . العربية لفهم نص كتب الرتاث

  .الكتب
تطاع ويطلب الطالب اس. يشدد هذا املعهد مهارة القراءة والكتابة

أل�ا وسيلة لفهم مراجع ).أي ترمجة اللغة العربية إىل اللغة األم(الرتمجة  
والطريقة املستعملة هو طريقة القواعد . اإلسالمية اليت تستعمل اللغة العربية

  .والرتمجة

                                                 
 

.  ١ ص ....تعليم اللغة, امحد طعيمة ٤٣ 
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, فاملعهد احلديث. وخيتلف املعهد السلفي اإلسالمي �ملعهد احلديث
ويشدد هذااملعهد مهارة الكالم . تعلم دروسهيستعمل املراجع �للغة العربيةعند 

وهي مهارة االستماع , ويعلم هذااملعهد املهارات األخرى. �لبيئة اللغوية
وحرم هذا . والقراءة والكتابة جبميع األنشطة املعاضدة على املهارة اللغوية

  .وطريقة تعليمها هي طريقة املباشرة. املعهد تكلم �للغة األم
يشدد على الكالم بربامج بيئة  حلديث احلديثإذا كان املعهد ا

لغوية وحيرم على اللغة األم فعكسه املعهد السلفي اإلسالمي  فهو جيب 
على طالبه أن ميلك كفاءة لرتمجة الكتب من اللغة العربية إىل اللغة األم 

وقد يؤثر إختالف املنهج بني املؤسسة الرتبية  .لكي يفهموا املادة التعليمية
  . التعلم  ونظام التعلم واألهداف املرجو على ختطيط

 مراجع
  املراجع �للغة العربية

مكتبة : قاهرة. طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية, إبراهيم دمحم
 ١٩٩٠.النهضية املصرية

ماهيتها وطرائق : املهارات اللغوية, أمحد فؤد حممود عليان
١٤١٣دار املسلم للنشروالتوزيع : ر�ض ,تدريسها  

  ٢٠٠٨, دار املشرق: بريوت,  املنجد يف اللغة واألعالم, أخرفيخ
: لبنان, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاته

  داراملصرية
اجلامعة : مالنج , املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني �ا, دي

نور ها٢٠١١,اإلسالمية مالنج  
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اللغة العربية لغري الناطقني �ا مناهجه تعليم , أمحد طعيمة رشدي 
  ١٩٨٩, منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: الر�ط, وأساليبه

تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية ,صالح الدين عبد ا�يد العريب
  ١٩٨١,مكتبة لبنان:القاهرة , والتطبيق

ت تعليم اللغة العربية للناطقني أساسيا, عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
, جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية: مكة املكرمة,  بلغات أخرى

  ه١٣٢٢
: مكتبة غريب,طرق تدريس اللغة العربية , عبد املنعم سيد عبد العال 

  ١٩٩٠, الفجالة
أساسه : تعليم اللغة العربية, وصاحبه, فتحي على يونوس 
  , ١٩٩٠,وإجراءاته

اململكة العربية : ر�ض, أساليب تدريس اللغة العربية, دمحم عايل اخلويل
١٩٨٢ ,السعودية  
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