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 مقدمة
قد تطور تعليم وتعلم اللغة خاصة يف تعليم اللغة العربية تطورا ملموسا 

على أساس النظرية يف علم اللغة فحسب، يف ىذا العصر. ىذا التطور ال يقوم 
لكن يقوم كذلك على اساس النظرية يف علم النفس. فإذا ربدثنا ما يتعلق 
بالنظريات اللغوية، فال يبعد عن النظرية البنيوية، لألهنا جزأ من النظرية اللغوية 

  كبَتة يف تعليم اللغة، ال سيام اللغة العربية. قال افندي يف  ةادلهمة، وذلا أثر 
كتابو " جيد نظريتان مهمتنان يف علم اللغة ومها النظرية البنيوية و النظرية 

 .1التوليدية التحويلية"

فالنظرية يف علم النفس اليت ذلا دور كبَت يف نشأة وتطور تعليم اللغة 
من إحدى نظريات اليت ظهرت يف هناية  النظريةىي النظرية السلوكية. ىذه 
وبداية القرن العشرين. واالذباه السلوكي يف تعليم القرن التاسع عشر ادليالدي 

وتعلم اللغة أحد نتائج تطبيق النظرية السلوكية يف علم النفس على السلوك 
 .2اللغوي لدى اإلنسان

اإللتقاء بُت ىتُت النظريتُت يف تعليم اللغة ىو من ناحة ادلبادئ واآلراء 
. ادلبادئ واآلراء من ىتُت اكتساهبا وتعلمعا وتعليمها ووسائلحول طبيعة اللغة 

النظريتُت تكون أسس طريقة تعليم وتعلم اللغة حلصول على الغاية ادلرجوة يف 
تعليم وتعلم اللغة بأسرع وأسهل ما ميكن. ويف ىذه الورقة سوف يبحث 

 الباحث اذباه السلوكي البنيوي يف تعليم وتعلم اللغة العربية.
 

                                                 
1
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi pengajaran bahasa Arab, hlm. 17 
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 النظرية السلوكية -ب
( 0491-0383على يد بافلوف العامل الروسى ) بدأت ىذه النظرية

ودبرور الزمان ىناك بعض العلماء ادلشًتكُت  9االستجابة.-وىي نظرية عن ادلثَت
وادلوافقُت ذلذه النظرية وىم يقومون بالتجديد ذلذه النظرية منهم ج. ب. 

  Thorndike .، وإدوارد ثورندايك Skinner، وسكينر J. B Watsonوطسون 
Edward L  وىناك علماء اللغة الذي يوافق ذلذه النظرية وىو ليونارد .

م( وىذا كما قال  0332-0484) Leonard Bloomfieldبلومفيلد 
العصيلى كان بلومفيلد متأثر بالنظرية السلوكية يف علم النفس وخباصة عند 

كذلك قال سلتار عمر أن بلومفيلد واحد من أكثر اللغويُت   8واطسون.
 5دمي النظرية السلوكية إىل علم اللغة.ادلسؤول عن تق

 1لقد استخلص أنصار ىذه النظرية قوانُت متعددة، ومن أمهها:
 قوانُت االرتباط الشرطى -0

 قوانُت التقرار -7

 قانون انتقال األثر -9

 قانون االنطفاء األثر الشرطى -8

 قانون أثر التعليم أوالتدريب  -5
رأى السلوكيون أن اللغة عادة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها، 
وأهنا جزء من السلوك اإلنساين الذي تشكلو البيئة احمليطة بو وتتحكم فيو، 
وأن االختالفات اللغوية بُت الناس ليست وراثية، بل نتيجة الختالف البيئات 

                                                 
3
 Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, hlm. 84 

4
 35، ص الىظشياث اللغُيت َالىفغيت َحعليم اللغت العشبيتعبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي،   

 61أحمذ مخخاس عمش، علم الذاللت،  ص   5
 22ص  َحعليم اللغت العشبيت،الىظشياث اللغُيت َالىفغيت عبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي،   6
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عند السلوكيُت اللغوية. وقال واطسون الذي نقالو العصيلى وىو قول مشهور 
" لو أعطيتٍت اثٌت عشر طفال من األطفال األصحاء الذين يتمتعون ببنية 
جسمانية شلتازة وطلبت مٍت أن أعلمهم لعادلى اخلاص احملدود، فإين كفيل بأن 
آخذ أيا منهم وأدربو كي يصبح احتصاصيا يف أي احتصاص أختاره لو، كأن 

ا، أو حىت شحاذا أو لصا، بغض يصبح طبيبا، أو زلاميا، أو فنانا، أو تاجر 
النظر عن مواىبو، أو ميولو، أو نزعاتو، أوقدراتو، أو مهن أجداده، أو الساللة 

 .2اليت ينتمي إليها أسالفها"
نظرا إىل ما تقدم من آراء السلوكيون أن علماء السلوكيُت مؤمن بأن 
ليس ىناك االختالف بُت اكتساب اللغة وادلهارات اإلنسانية األخرى اليت 
ربتاج إىل التعلم والتدرب، وأن التعلم يعتمد أوال على اكتساب اخلربات من 

بادلتعلم وال يهتمون كثَتا بالعوامل الوراثية يف ادلتعلم. ويعتمد  البيئة احمليطة
التعلم والتدرب على مؤثررات احلسية اخلارجية كادلثَت الذي يتبعو استجابة 
ربتاج إىل التعزيز إن كانت إجابية واستبعاد إن كانت سلبية. أنظر إىل وجهة 

 3نظر سكينر التالية يف الربط بُت التعزيز واالستجابة.
 

 
 
 
 

                                                 
7
 55ص  الىظشياث اللغُيت َالىفغيت َحعليم اللغت العشبيت،عبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي،   

8
 ،َحعليمٍا بيه الىظشيت َالخطبيق حعلم اللغاث الحيتاألعخار  الذمخُس صالح عبذ المجيذ العشبي،   

 15ص  

 Respon) االستجابة ) stimulus) ادلثَت )

 + التعزيز

 Respon) ) االستجابة stimulus) ادلثَت )

 التعزيز -

نظر سكينر في الربط بين التعزيز صىرة: وجهت ال
واالسنجابت
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 النظرية البنيوية -ج
كانت النظرية البنيوية أسسو عامل لغوي وىو فردينان ديسوسَت 

Ferdinand de Saussure (0352-0409 وىناك القضايا ادلهمة اليت .)م
 4وضعو  ديسوسَت:

فرق ديسوسَت ادلصطلحات ادلهمة يف اللغة وىي: الكالم الفردي،  -0
 واللغة دبعناىا العام، واللغة ادلعينة.

 أن اللغة نظام يتألف من رلموعة من العالمات اللغة -7

 أن النظام اللغوي يتألف من عناصر داخلية وعالقات خارجية -9

أن اللغة ينبغي أن تدرس يف مرحلة اخلاصة، يف بيئة زمانية ومكانية  -8
 زلددة.

ضرورة استخدام وسائل ادلنهج العلمي يف التحليل اللغوي ووصف  -5
 اللغة.

امة اليت قامت عليها ىذه النظرية. ويشًتك يف وىذه ىي القضايا الع
ىذه النظرية بعض العلماء يف علم اللغة. وقام لغوي أمريكي وىو ليونارد 
بلومفيلد يف تطبيق ىذه النظرية بالتفصيل. وبلومفيلد كما ىو ادلعروف لو دور  

  كبَت يف نشاة وتطور ىذه النظرية يف تعلم اللغة.
" بالفونيم وأمناطو، والًتكيب Languageاىتم بلومفيلد يف كتابو "اللغة 

الصويت، واألشكال النحوية، وأنواع التغَت اللغوي. وركز بلومفيلد يف التحليل 
اللغوي على دراسة سلوك العناصر داخل البنية اللغوية من خالل ادلواضع 

يعية. التوزيعية وادلواقع اليت ربتلها يف الكالم، وىذا ما عرف بالتوز 
                                                 

9
-29 .، صاللغُيت َالىفغيت َحعليم اللغت العشبيت، الىظشياث عبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي  
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Distribusional  ىي منهج يف التحليل اللغوي يهتم أصحاهبا بالدراسة
الشكل الظاىر للعناصر اللغوية كالفونيمات، وادلرفمات، وادلقاطع، 

  01والكلمات.
منهج التوزيعية يهتم برصد العناصر داخل البنية اللغوية من خالل 

ادلواقع زلدودة لكنها ذات قدرات توزيعية  وىذهادلواقع اليت ربتلها يف الكالم، 
. أنظر إىل منوذج Subtitusiغَت زلدودة. وىذا ما يعرب أحيانا باالستبدال 

 التايل
 
 

 إىل     ذىب 
 

 
نظرا إىل النموذج السابق أن كلمة "علي" يف اجلملة "ذىب علي إىل 
ادلدرسة" سبكن استبداذلا بالكلمة "زلمد أو مدرس أو طالب". وكذلك كلمة 
"ادلدرسة" سبكن استبداذلا بالكلمة "ادلسجد أو ادلستشفى أو السوق". وىذا 
يسمى باالستبدال يعٍت امكانية االستبدال عنصر لغوي بآخر للتأكد من 

واالسم، والفعل، إنتمائهما لقسم واحد من أقسام الكالم كالفونيم، وادلرفيم، 
 واحلرف، والصفة. والنموذج السابق استبدال االسم.

فتدريبات األمناط طريقة من طرق يف تعليم الًتاكب النحوية وىذه 
الطريقة تعتمد على تكرار العبارات واجلمل ادلراد تعلمها مرات عديدة، مع 
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 38 .، صَالىفغيت َحعليم اللغت العشبيت الىظشياث اللغُيتعبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي،   

 علي

 زلمد

 مدرس

 طالب

 ادلدرسة

 ادلسجد

 ادلستشفى

 السوق
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ه اجلمل االستبدال بعض عناصر اجلملة أو العبارة بعناصر ذلا نفس التوزيع. ىذ
والعبارات ليست مقصودة لذاهتا، لكنها وسيلة للتدريب على منط قالب معُت 

 شلثال يف اجلمل أو العبارات.

ويف تعليم اللغة العربية، البد من معرفة أسس النظرية البنيوية، ومن 
 00أسس ادلهمة ىي:

 إن تعلم اللغة ىو اكتساب عادة تقوى بالتدريب و التعزيز .0

 ىو أصل اللغات مجيعاإن احلديث ادلنطوق  .7

 كل لغة ذلا نظام فريد يف بابو زبتلف بو عن غَتىا من اللغات .9

 اللغة احلية كلها تتغَت وتطور دبرور الزمان .8

 ادلرجع األول واألخَت يف السالمة اللغة وصحتها ىم ادلتحدثونبها .5

إن تبادل األفكار وادلعاين واالتصال بُت الناس ىو اذلدف الرئيسي  .1
 ت والسبب يف وجودىاالستخدام اللغا

لوضح أسس السابقة، قال اللغوي األمريكى وليم مولتون يف تقريره 
للغويُت ادلبادئ اللغوية الىت  0410الذى أعده للمؤسبر العادلى التاسع يف عام 

 07ينبغى أن تبٌت عليها منهجية تعليم اللغة كما يلي:
 اللغة ىي الكالم ادلنطوق ال الكالم ادلكتوب .0

 عادات اللغة رلموعة .7

 على ادلعلم أن يعلم اللغة ذاهتا ال أن يعلم ادلعلومات عن اللغة .9
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َحعليمٍا بيه الىظشيت َ حعلم اللغاث الحيت األعخار  الذمخُس صالح عبذ المجيذ العشبي،   
 23-22 ص. ،الخطبيق
12

، حشجمت محمُد مزاٌب َالطشائق في حعليم اللغاثثبُدَس سَجشص، جاك سحشاسدص َ   
 96-95 .اعماعيل صيىي َعبذ الشحمه عبذ العضيض العبذان َعمش الصذيق عبذ هللا، ص
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اللغة ىي الىت يستخدمها أصحاهبا ال األمناط اللغوية ادلعيارية اليت  .8
 يفرضها عليهم آخرون

 اللغة زبتلف فيما بينها. .5

والنظرية البنيوية يف اللغة العربية ىو كما قال العصيلي " تعود اتصاالت 
العرب بالدراسات اللغوية الغربية يف العصر احلديث إىل النصف الثاين اللغويُت 

من القرن التاسع عشر ادليالدي. بيد أن انتقال ادلنهج الوصفي البنيوي إىل 
الدرس العريب جاء يف وقت متأخر عن ىذا التاريخ، إذ بدأ يف هناية النصف 

نيس، أول لغوي األول من القرن العشريُت، عندما أصدر الدكتور إبراىيم أ
عريب زبرج يف مدرسة لندن. مث عادت رلموعة أخرى من اللغويُت العرب، 
الذين زبرجوا يف ادلدرسة ذاهتا، فتصدروا للتدريس يف اجلامعات ادلصدرية 
وبعض اجلامعات العربية، وتتلمذ على أيديهم عدد كبَت من أساتذة اللغة 

 .09العربية وغَتىم من دارسي اللغة العربية"

ر ىؤالء عددا من الكتب اللغوية، اليت اختلفت يف أسلوب تقدمي أصد
مادهتا العلمية للقارئ العريب، لكنها اتفقت على أمر واحد ىو نقد منهج ضلاة 
العرب يف وضع قواعد العربية، وزلاولة تطبيق ادلنهج الوصفي البنيوي على اللغة 

بادلنطق األرسطي يف العربية. لقد وصفت ىذه الكتب النحو العريب بأنو متأثر 
اىتمامو بالتعديل والتقدير والتأويل، وأنو مل يركز على االستعمال اللغوي كما  
كان عند العرب، بل اعتمد على استقراء ناقص دلستوى معُت من الكالم، ويف 
حدود زمانية ومكانية ضيقة، التكفي لتقعيد اللغة. كما أخذت على ىذا 
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التحليل اللغوي، بل خلط بُت الظواىر  التقعيد أنو مل مييز بُت مستويات
 .08الصوتية والصرفية والنحوية

لقد استطاع دعاة الوصفية البنيوية من خالل ما كتبوا أو أذاعوه يف 
اللغة العربية حول الوصفية كما ىي عند الغرب، أن ينشروا مبادئ علم اللغة 

ذه ادلبادئ احلديث، وأصولو النظرية. كما استطاعوا من خالل زلاولة تطبيق ى
على اللغة العربية، إقناع كثَت من اللغويُت والباحثُت يف صحة ىذه ادلبادئ 
واألراء، وخباصة االدعاء بعدم اكتمال علوم اللغة العربية، واحتياجها لنظريات 

 .05لغوية غربية تطبيق عليها
وال شك أنو كان لدعاة الوصفية فضل يف نشر أصول ومبادئ  الفكر 

ووضع الباحثُت والدارسُت للغة العربية يف العامل العريب أمام اللغوي احلديث، 
ربد حضاري، يتمثل يف تطوير علم اللغة، وضرورة اللحاق، بو ومتابعتو. 
وبذلك فتحوا أمامهم رلاال حضاريا كان لدعاة الوصفية فضل ارتباط واقتحام. 

ابية ولقد أدى اعتناق ىذا ادلنهج احلديث إىل الكشف عن جوانب علمية اجي
يف الًتاث اللغوي العريب، وىيا العقول لقبول وصف جديد للغة العربية، خيتلف 

 .01عن النموذج الذي قدمو النحاة العرب
 

 تطبيق النظرية السلوكية البنيوية في تعليم اللغة العربية -د
اعتمادا على أسس النظرية البنيوية نورد بعض أسس يف تعليم اللغة 

 العربية كما يلي:
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 46 .، صوفغًالمشجع   
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 47 -46 .، صوفغًالمشجع   
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 47 .، صوفغًالمشجع   
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 [ 15]  7102 يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

تعلم اللغة ىو اكتساب عادات فال بد من تأكيد قيمة التكرار  دبا أن .0
والتدرب واحملاكات واحلفظ. وعلى ادلدرس أن يقوم بالدور اإلجياب 

 األول يف ىذا اجملال

دبا أن احلديث ادلنطوق  ىو أىم جوانب اللغة فال بد من ادلدرس  .7
 بتدريب طلبتو على اإلستماع والفهم مث الكالم، وبعد ذلك يعلمهم

 مهارات القراءة والكتابة.

تتطلب االختالفات بُت اللغة األصلية للطالب و اللغة األجنبية الىت  .9
يتعلمها اىتماما كبَتا من ادلدرس الذي جيب أن خيطط لطريقة 

 تدريسو حبيث يعطي ىذه الفروق أولوية يف أنشطة التعلم. 

جاء يؤكد ادلدرس على ادلظاىر احلسية يف اللغة كالنطق الصحيح واذل .8
02ادلضبوط واستخدام العبارات السليمة.

 

وبعض الطرائق انبثقت من مذىب أو مدخل لغوي نفسي أو تعليمي، 
يستند إىل نظرية من النظريات اللغوية أو النفسية أو الًتبوية أو االجتماعية. 
فالطريقة السمعية الشفاىية مثال نشأت يف اخلمسينيات من القرن العشرين 

ىب من مذاىب تعليم اللغة األجنبية وىو ادلدخل السمعي نتيجة تتبيقات دلذ
الشفهي. ىذا ادلذىب يستند إىل النظرية السلوكية البنيوية، اليت نشأت يف 
منتصف القرن العشرين نتيجة التقاء آراء البنيوين من اللغويُت بآراء السلوكيُت 

ب اكتساهبا من علماء النفس حول طبيعة اللغة اإلنسانية ومناىج ربليلها وأسال
 .03وتعلمها وتعليمها
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  Ahmad Fuad effendi, hlm. 18 
18

 .، صغت العشبيت للىاطقيه بلغاث أخشِطشائق حذسيظ اللعبذ الشحمه به إبشاٌيم العصيلي،   
27-28  
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ومثال من األمثال يف تطبيق النظرية السلوكية البنيوية كما يلي. وطرح 
 الباحث منوذج بشكل ادلفردات الدرس أو دليل ادلعلم.

 
 (دليل المعلم)

 : اللغة العربية / مهارة الكالم المادة /المهارة  -1

 :الفصل الرابع من ادلدرسة االبتدائبة   الفصل  -2

 التعريف بالنفس:   الموضوع   -3
 : األول  الدرس  -4
 دقيقة 7x 95: زمن الدرس   -5

: أن يقدر الطلبة يف نطق احلرف، والكلمة،  الكفاءة األساسية  -6
 واجلمل، والعبارات العربية نطق سليم فيما يتعلق بادلواد ادلدروسة

 أهداف   -7

 العربية أىداف عامة : أن يكون الدارس لو قدرة وكفاءة يف التكلم باللغة - أ

 أىداف خاصة :  - ب

 قدرة الدارس على فهم ادلفردات اجلديدة -0

قدرة الدارس على التكلم باللغة العربية نطقا سليما فيما يتعلق ادلواد  -7
 ادلدروسة

قدرة الدارس على استخدام النظام الصحيح لًتاكيب عربية عند   -9
 الكالم

    الطريقة   -8

 السمعية الشفهيةالطريقة 
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   والوسيلةمصادر المواد   -9

 الكتاب ادلقرر، والسّبورة، والصورة

 19نموذاج المواد -11

 1الحوار 
 : السالم عليكم أمحد

 : وعليكم السالم ورمحة اهلل عثمان
 :من أنَت؟ أمحد

 : أنا عثمان، وأنَت؟ عثمان
 : أنا أمحد، أىال وسهال يا عثمان أمحد

 : أىال بك يا أمحد عثمان
 

 2الحوار 
 : السالم عليكم فاطمة
 : وعليكم السالم ورمحة اهلل خدجية
 :من أنِت؟ فاطمة
 : أنا خدجية، وأنِت؟ خدجية
 : أنا فاطمة، أىال وسهال يا خدجية فاطمة
 : أىال بك يا امحد خدجية
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 3الحوار 
 : صباح اخلَت إبراىيم

 : صباح النور علي
 : يا علي، ىذا حسن إبراىيم 

 : أىال وسهال علي 
 : أىال بك إبراىيم 

 ىل أنَت تلميذ يا حسن؟ : علي 
 : نعم أنا تلميذ، وأنَت؟ حسن
 : نعم، أنا تلميذ علي 

 

 4الحوار 
 : صباح اخلَت فاطمة
 : صباح النور عائشة
 : يا عائشة، ىذه خدجية فاطمة
 : أىال وسهال عائشة
 : أىال بك فاطمة
 : ىل أنت تلميذة يا خدجية؟ عائشة
 : نعم أنا تلميذة، وأنت؟ خدجية
 نعم، أنا تلميذة:  عائشة
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 التدريبات
 

 أنِت          أنتَ     أنا 
 
 
 
 
 
 

 ىي    ىو 
 
 
 

 ىذه    ىذا 

 
 
 

 تلك     ذلك
 
 
 

 أحمذ

 علي

 فاطمت

 عائشت

 حلميز

 حلميزة

 مذسط

 مذسعت

 أحمذ

 علي

 حلميز

 مذسط

 فاطمت

 عائشت

 حلميزة

 مذسعت

 أحمذ

 إبشاٌيم

 حلميز

 مذسط

 خذيجت

 عائشت

 حلميزة

 مذسعت

 عمش

 علي

 حلميز

 مذسط

 فاطمت

 فشيذة

 حلميزة

 مذسعت

 عمش

 علي

 حلميز

 مذسط

 فاطمت

 فشيذة

 حلميزة

 مذسعت
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 من           من 
 
 

 ىل

 تلميذ؟أنَت 
 نعم

 أنا تلميذ
 أنا تلميذة أنِت تلميذة؟
 أنَت مدرس؟

 ال
 أنا تلميذ

 أنا تلميذة أنِت مدرسة؟
 

 إجراءات تقديم الدرس -11
 الوقت األنشطة الرقم
  المتعلم المعلم 
 المقدمة 0

يدخل ادلعلم إىل  -0
الصف، ويسلم على 
الطالب، حامال معو 
الكتاب ادلقرر وبعض 

 الوسائل ادلعينات
لتساعد الطبلة لفهم 

 الدرس

 

 ادلتلم جييب السالم -0

 
 
 
 
 
 

5 
 دقائق

 ؟أوج  

 ؟أوج  

 ٌُ؟

 ٌي؟

 أوا  أحمذ

 أوا خذيجت

 ٌُ حغه

 ٌي فاطمت

 ٌزا؟

 ٌزي؟

 رلل؟

 حلل؟

 ٌزا عمش

 ٌزي عائشت

 رلل علي

 حلل فاطمت
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قرأ ادلعلم كشف  -7
 احلضور

ارتبط ادلعلم ادلواد  -9
ادلدروسة اليت سيدرس 
 ىذا اليوم بادلواد األمس

بُت ادلدرس أىداف  -8
ادلرجوة يف تعليم اللغة 

 العربية

ادلتعلم يستمع إىل  -7
 ادلعلم

 األنشطة التعليمية 7
احلوار تطقا يقرأ ادلعلم  -0

سليما والطالب 
 يستمعون اليو

يقرأ ادلعلم احلوار تطقا  -7
سليما والطالب يقررون 

 ما قرأه ادلدرس

بُّت ادلعلم معٌت الكلمة  -9
دون الًتمجة إىل لغة 

األم، والبيان ادلفردات 
باإلحضارىا إىل حجرة 

الدراسة، أو صورهتا، 
أوسبثيل،  أواالشتقاق 

 
يستمع إىل ما ادلتعلم  -0

 قرأه ادلعلم

ادلتعلم يقرر ما يقرأه  -7
 ادلعلم

 

ادلتعلم يستمع إىل بيان  -9
 ادلعلم

 
 
 

ادلتعلم يقوم بالتدريب  -8
يف لفظ ونطق بعض 

11 
 دقيقة
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 وغَتىا

طرح ادلعلم تدريبات  -8
مناط وتكرار العبارات األ

واجلمل ادلراد تعلمها 
مرات عديدة مناسبة 

بادلواد ادلدروسة 
والطالب يقررون ما قرأه 

 ادلعلم

أمر ادلعلم ادلتعلم  -5
لتكوين األمناط 

والعبارات مثل ما قد 
 تعلمو ادلتعلم

أمر ادلعلم الطالب ألن  -1
يقوموا باحلوار أمام 

الفصل يتعلق بادلواد 
 ادلدروسة 

األمناط والعبارات 
 العربية نطق سليم

 
 

كّون ادلتعلم األمناط  -5
والعبارات العربية 

 شفهيا

 

يقوم ادلتعلم باحلوار  -1
 أمام الفصل

 االختتام 9
يقوم ادلعلم وادلتعلم  -0

 بالتقومي

إختتم ادلعلم الدرس  -7
 بالدعاء

 
ادلتعلم وادلعلم يقوم  -0

 بالتقومي 

 قرأ ادلتعلم الدعاء -7

5 
 دقائق
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 [ 18]  7102 يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

 التقويم مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية -12

 اسم الطلبة رقم
 التقدير

 الطالقة مجموع
1-31 

 النطق
1-31 

 االستيعاب
1-41 

1      
2      
3      
4      

 
 الخالصة

تعليم اللغة العربية يف بالدنا إندونيسيا مازال يتطور تطورا ملموسا 
بوجود ادلعاىد، وادلدارس، وادلؤسسات واجلامعات الىت تقوم بتعليم اللغة 
العربية. وقد تطور تعليم اللغة العربية يف ىذا العصر وخاصة يف تعليم اللغة 

هبا. ظهر يف عصرنا احلاضر نظرية متنوعة يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 
العربية وكذلك كتب كثَتة يف تعليم اللغة العربية، والوسائيل ادلعينات الكثَتة 

 ادلتنوعة. وىذه األحوال تدل على أن تعليم اللغة العربية قد بدأ منذ القدام.
ال ادلنهج الوصفي يف تعليم اللغة تؤثر النظرية البنيوية تأثَتا كبَتا. انتق

البنيوي إىل الدرس العريب جاء يف وقت متأخر، إذ بدأ يف هناية النصف األول 
من القرن العشريُت، فالطريقة السمعية الشفاىية مثال نشأت يف اخلمسينيات 

 األجنبيةمن القرن العشرين نتيجة تتبيقات دلذىب من مذاىب تعليم اللغة 
ذىب يستند إىل النظرية السلوكية وىو ادلدخل السمعي الشفهي. ىذا ادل
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البنيوية، اليت نشأت يف منتصف القرن العشرين نتيجة التقاء آراء البنيوين من 
اللغويُت بآراء السلوكُت من علماء النفس حول طبيعة اللغة اإلنسانية ومناىج 

 ربليلها وأسالب اكتساهبا وتعلمها وتعليمها.
األجنابية والثانية فينبغى للمدرس  بوجود النظرية ادلتنوعة يف تعليم اللغة

ومن لو اىتمام يف نشأة وتطور تعليم اللغة العربية أن يقوم بالتجديد والتطوير 
يف تعليم اللغة العربية نظرا إىل النظرية ادلوجودة.  وعلى رغم من أن تعليم اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت هبا قد وصل إىل مستوى اجليد فال بد من أن نرفع إىل

مستوى يتناسب مع منزلة ىذه اللغة الشريفة. لذلك قد حان الوقت لدى 
ادلدرس واخلرباء والعلماء اللغة للبحث وتطوير عن طرائق وأساليب يف تعليم 

 اللغة العربية بأحسن وأسهل ما ميكن.
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 [ 25]  7102 يونيو -العدد األول -اجمللد اخلامس :التدريس

 

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات  .العصيلي، عبد الرمحن بن إبراىيم
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