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Summary of the Research
The aim of this research is to learn the methods of teaching the Arabic language
from time to time. It means old methods and modern methods. Each has
characteristics that contradict one another. These differences are in terms of
purpose, entry and evaluation. And teaching Arabic to non-Arabic speakers.
Therefore, the teacher's knowledge of the modern and old teaching methods and
his ability to use them helps him to know the teaching conditions that surround the
educational situation. The education process becomes attractive and enjoyable for
the learner and is relevant to his daily life, needs, tendencies, desires and future
aspirations, so that the teaching of Arabic as a second language will be successful
and a means of fully understanding Islam.

مستخلص البحث
ىدف ىذا البحث إىل معرفة طرائق تدريس اللغة العربية ادلختلفة من قدمي الزمان إىل
 ولكل منهما خصائص خيالف. ويعٍت هبا الطرائق القددية والطرائق احلديثة.وقتنا احلاضر
 وتعليم. وتلك االختالفات تكون من حيث الغرض وادلدخل والتقومي.يعضها عن غَتىا
 فإن معرفة ادلدرس بطرائق التدريس احلديثة والقددية، لذا.اللغة العربية للناطقُت بغَتىا
.وقدرتو على استعماذلا تساعده يف معرفة الظروف التدريسية اليت ربيط بادلوقف التعليمي
إذ تصبح عملية التعليم زلببة وشلتعة للمتعلم ووثيقة الصلة حبياتو اليومية واحتياجاتو
 حىت ينجح تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ووسيلة لفهم،وميولو ورغباتو وتطلعاتو ادلستقبلية
.اإلسالم بشكل كامل شامل
. اللغة العربية، طرائق التدريس:الكلمات األساسية

1

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

أساسيات البحث
أ .مقدمة
فإن تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى بدأ يف القرن األول من اذلجرة،
بعد أن اتسعت الفتوحات اإلسالمية خارج جزيرة العرب ودخل يف اإلسالم من ال يعرف
اللغة العربية ،فأصبح تعليم لغة القرآن الكرمي ألبناء البالد ادلفتوحة واجبا على ادلسلمُت
الناطقُت بالعربية و وسيلة من وسائل تبليغ اإلسالم ودعوة الناس إليو.
أما العرب أنفسهم فلم يكونوا يف ذلك الزمان حباجة إىل تعلم أصوات لغتهم
ومفرداهتا ادلعجمية وقواعدىا الصرفية والنحوية يف فصول دراسية بل يكتفي الناشئ منهم
بتلقي اللغة العربية عن أىل الفصاحة ،وردبا تعلم القراءة والكتابة ومل تظهر احلاجة إىل
العلوم اليت تضبط استعمال اللغة العربية من لغة وضلو وصرف إال يف هناية القرن األول،
بعد أن اختلط أبناء العرب بغَتىم من الناطقُت بغَت العربية وفشا اللحن بينهم باإلضاغة
إىل حاجة أبناء البالد ادلفتوحة إىل تعلم اللغة العربية لغة ثانية.
بيد أن ادلطلع على مصادر اللغة العربية وتارخيها وأساليب تعلمها وتعليمها يدرك
أن أساليب تعليمها لغة ثانية يف العصور األوىل زبتلف عن األساليب اليت يتحدث عنها
ادلتخصصون بتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى يف عصرنا احلاضر .ذلك أن تعلم
ادللحة إىل فهم اإلسالم ولغتو.
العربية يف تلك العصور نابع من احلاجة ادلاسة والضرورة ّ
أما تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى يف عصرنا احلاضر فمستمد من
أساسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها .تلك األساسيات والطرائق ادلنبثقة من
نتائج الدراسات اللغوية والنفسية اليت ظهرت بعض معادلها يف النصف األول من القرن
العشرين وتبلورت بشكل جلي يف النصف الثاين منو.
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إن معرفة ادلدرس بطرائق التدريس وقدرتو على استعماذلا تساعده يف معرفة
الظروف التدريسية اليت ربيط بادلوقف التعليمي إذ تصبح عملية التعليم زلببة وشلتعة
للمتعلم ووثيقة الصلة حبياتو اليومية واحتياجاتو وميولو ورغباتو وتطلعاتو ادلستقبلية،
والطريقة ال تدريسية ليس قوالب جامدة يتقيد هبا ادلدرس يف الظروف واألحوال كلها
متصلة بطبيعة ادلادة أو بيئة التعلم الصفية أو ادلدرسية أو سوامها  ،فادلدرس ليس مطالبا
بالتزام طريقة معينة أو طريقة جامدة يف التعليم بل عليو أن يكون مبدعا لطريقتو مرنا يف
ازباذ األسلوب والطريقة ادلناسبُت اليت يقتنع بأهنما سيوصالنو إىل ربقيق األىداف
ادلرسومة ،وعليو البد أن يكون ملما بطرائق التدريس بنوعيها القدمي واحلديث.
اإلطار النظري
ب.المبحث
.1

تعريف الطريقة

الطريقة يف الصحاح وتاج العروس ىي ادلذىب والسَتة وادلسلك .ومجعها طرائق،
قال تعاىل " :كنا طرائق قددا" (سورة اجلن )11 :
أما مفهوم الطريقة االصطالحي رلموعة من اإلجراءات لتحقيق أىداف متوخاة
تشتمل على أنشطة تعليمية وتعلميو وتوظف كل مصادر التعلم ادلتاحة وتعد وسيلة
متقدمة لالتصال بادلتعلم والتفاعل معو وتعد مثَتا تعليميا لسلوك ادلتعلم وتنظيم النشاط
1
ادلعريف لو ووسيلة لالبتكار واإلبداع.

1عمران جاسم اجلبوري ،ادلناىج و طرائق تدريس اللغة العربية  ،مؤسسة دار الصادق الثقافية 3112 ،ص 171- 171
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طريقة التدريس  Methodىي رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال
3
اخلارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداف تربوية معينة.
والطريقة هبذا ادلفهوم الشامل ليست رلرد وسيلة لتوصيل ادلعرفة أو إجراءات
وأنشطة تدريسية يقوم هبا ادلعلم يف داخل الفصل وحسب ،وإمنا ىي خطة شاملة
يستعان هبا يف ربقيق اذلدف الًتبوي ادلنشود وتتطلب عددا من اخلطوات واإلجراءات
واألساليب واألنشطة يف داخل الفصل وخارجو ،وترتبط بطريقة إعداد ادلنهج وتأليف
الكتاب ادلقرر واختيار موضوعاتو وتنظيمها و وسائل التقومي وتقنيات التعليم والتوجيهات
اليت يشتمل عليها دليل ادلعلم.

طرائق تدريس اللغة العربية

.2

ومن الطرائق ادلعروفة يف ميدان تعليم اللغات األجنبية  :طريقة القواعد والًتمجة
والطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية الشفهية و طريقة القراءة والطريقة ادلعريف وغَت ذلك.
أوال :طريقة االقواعد و الًتمجة
.1

نشأة الطريقة

طريقة القواعد و الًتمجة أو الطريقة التقليدية كما تسمى يف الغالب ،من أقدم
الطرائق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية .ويعزز معظم الباحثُت انتشار ىذه
الطريقة يف ادلاضي (ويف كثَت من األحيان يف الوقت احلاضر أيضا) إىل أن اللغات
األجنبية اليت ساد تعلمها يف أوروبا منذ العصور الوسطى حىت بداية القرن احلايل2،حيث
.3عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،
ص33
2نايف خرما و علي حجاج ،اللغة األجنبية تعليمها وتعلمها ،علم ادلعرفة ادلويت .1988 ،ص 111
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نقلت اللغتان اليونانية والالتينية للًتاث اإلنساين الكثَت اىل العامل الغريب ،فضال عن تزايد
العالقات بُت سلتلف البالد األوربية ،شلا أشعر أىلها باحلاجة إىل تعلم ىاتُت اللغتُت.
فاشتد اإلقبال على تعلمها و تعليمها .واتبعت يف ذلك األساليب اليت كانت شائعة يف
تدريس اللغات الثانية يف العصور الوسطى .ولقد كان ادلدخل يف تدريسها ىو شرح
قواعدىا واالنطالق من ىذه القواعد اىل تعليم مهارات اللغوية األخرى اخلاصة بالقراءة
والًتمجة .مث صار تدريس النحو غاية يف ذاتو .حيث نظر إليو على أنو وسيلة لتنمية
ملكات العقل وطريقة التفكَت .ولقد شاع استخدام ىذه الطريقة ابتداء من الثالثينات يف
1
ىذا القرن.

.2

أىداف الطريقة و مالزلها

من ادلمكن أن نوجز أىم أىداف و مالمح طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم اللغة
العربية كلغة ثانية فيما يلي :
-

-

إن أىداف الرئيسي من تعليم العربية كلغة ثانية ىو سبكُت الدارسُت من
قراءة النصوص ادلكتوبة هبا ،واالستفادة من ذلك يف التدريب العقلي
وتنمية ادللكات الذىنية وتذوق األدب ادلكتوب واالستمتاع بو مع
1
القدرة على الًتمجة من اللغة اذلدف وإليها.
إن اإلدلام بقواعد اللغة العربية شرط أساسي دلمارستها.

1رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 137

1عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،

ص21

5

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

-

.3

.4

يتم تزويد الطالب بعدد كبَت من مفردات اللغة العربية
االىتمام بالقراءة مع القدرة على الكتابة التقليدية من خالل التدريب
على الًتمجة من اللغة األم إىل اللغة اذلدف ،وعدم االىتمام دبهاريت فهم
ادلسموع والكالم.
النظرية و ادلدخل
ىذه الطريقة التنطلق من مدخل وال تستند إىل نظرية لغوية أو نفسية أو
تربوية تعليمية  ،بل إهنا طريقة بال نظرية على حد قول رتشاردز و
زميلو روجرز " أظن أننا نستطيع أن نفهم عدم النظرية يف طريقة القواعد
والًتمجة".
إن كل ما نعرف عن ىذه الطريقة أهنا طريقة تقليدية تنظر إىل اللغة على
أهنا قواعد جافة  ،وأن تعلم اللغة ىو تعلم تلك القواعد مع القدرة على
القراءة والًتمجة  .فهذه الطريقة إذن سبثل اآلراء التقليدية ضلو اللغة ،تلك
اآلراء الفلسفية اليت سبقت فردينان دي سوسَت ومدرسة براع يف
اللغويات البنائية واليت ترى أن اللغة ىي القواعد النظرية والنصوص
6
ادلكتوبة وليست وسيلة لالتصال والتفاىم بُت الشعوب.
ادلواد التعليمية
حيتوي ادلنهج الذي تتبع فيو ىذه الطريقة على كتابُت  :أحدمها للقواعد
النحوية والصرفية و اآلخر للقراءة  ،وال يسمح باخلروج عنهما إال يف
حدود ضيقة  ،ألن ادلطلوب من ادلعلم أن يشرح مجيع زلتويات الكتاب
ادلقرر بالتفصيل  ،وعلى الطالب أن حيفظوا أكرب قدر شلكن من
الكلمات والنصوص األدبية مع ترامجها إىل اللغة األم.

6عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،

ص 28
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7

والنص النموذجي يف طريقة القواعد والًتمحة يتكون عادة من :
 تقدمي القواعد النحوية موضحة باألمثلة تقدمي قائمة من ادلفردات مع مقابالهتا من اللغة األصلية تدريبات الًتمجة وسبريناهتا .5تقومي الطريقة
يف ضوء ادلالمح السابقة لطريقة القواعد و الًتجم ديكن تسجيل ادلالحظات
8
التالية :
 زلور االىتمام يف ىذه الطريقة أمران  :االتصال باللغة الثانية عن طريقالًتمجة ،والتمكن من قواعدىا .ومن مث تغفل كثَتا من ادلهارات اللغوية
األخرى اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية كلغة ثانية.
 القراءة والكتابة إذا حيتالن ادلكان األوىل يف تعليم العربية كلغة ثانية ،أمااستخدام اللغة يف الكالم وما يستلزمو ذلك من فهم للغة ادلسموعة فهو
أمر ال اىتمام بو.
 استخدام اللغة األوىل للدارس عنصر رئيسي من عناصر ىذه الطريقة.ولقد ثبت من الدراسات احلديثة ،أن استخدام اللغة األوىل للدارس يف
تعليمو اللغة الثانية بكثرة عامل معوق لو يف إتقان ىذه اللغة.
 يالحظ أيضا على ىذه الطريقة أن العبء ادللقى على عاتق ادلعلم قليلواليتطلب منو شيئا من النشاط اإلبداعي.
 إجراءات التقومي أيضا يسَتة وزلددة .إن األمر ال يتطلب أكثر من سؤالالطالب عن قاعدة من القواعد أو ترمجة نص من النصوص من العربية أو
اليها وال يتطلب ىذا من اخليال واالبتكار ما يعجز ادلعلم عنو.
7زلمد إمساعيل صيٍت  ،مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات ،دار عامل الكتب ادلملكة العربية السعودية  1991ص 8-7
8رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 139- 138
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ثانيا :الطريقة ادلباشرة
.1

نشأة الطريقة
ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو والًتمجة اليت كانت تعامل اللغات
كما لو كانت كائنات ميتة زبلو سباما من احلياة .ولقد ظهرت دعوات كثَتة منذ
سنة  1811تنادي جبعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالية .وطالبت
ىذه الدعوات بتغيَتات جذرية يف طرق تعليم اللغات األجنبية  .وادلصطلح الذي
انتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة ادلباشرة.

 .2أىداف الطريقة و مالزلها
من ادلمكن أن نوجز أىم أىداف و مالمح الطريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية
كلغة ثانية فيما يلي :
 إن اذلدف األساسي الذي تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة الدارسعلى ان يفكر بالعربية وليس بلغتو األوىل و االتصال هبا مع الناس
بشكل طبعي عفوي.
 االىتمام كثَتا باجلوانب الشفهية من اللغة وتأخَت اجلوانب ادلكتوبة9
منها.
 احلوار بُت األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف اجملتمعاإلنساين .ومن مث ينبغي البدء يف دروس العربية كلغة ثانية حبوار بُت
شخصُت أو أكثر .على ان يشتمل ىذا احلوار على ادلفردات والًتاكب
اللغوية و ادلهارات ادلراد تعليمها للدارس

9عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،

ص62
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 النحو وسيلة لتنظيم التعبَت اللغوي و ضبطو .ومن مث يتم تعليم النحوالعريب بأسلوب غَت مباشر من خالل التعبَتات واجلمل اليت يرد ذكرىا
يف احلوار
 فإن اىتمام ىذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصواتواكتساب مهارة الكالم يفوق اىتمامها جبوانب أخرى هتتم هبا طريقة
11
النحو والًتمجة.
 .3النظرية وادلدخل
ظهرت ىذه الطريقة يف الوقت الذي ظهرت فيو الدراسات اللغوية احلديثة
اليت دعت إىل دراسة اللغة دراسة علمية رلردة  .وكان من أساسيات ىذه
الدراسات أن اللغة سلوك طبعي وأن األصل فيها الكالم الشفهي وأن الكتابة
مظهر ثانوي طارئ على اللغة.
وعلى الرغم من أن فكرة ىذه الطريقة بدأت قبل ظهور ىذه النظريات ،
فإهنا آمنت هبذه األساسيات ونظرت إىل اللغة على أهنا سلوك إنساين طبيعي
يعتمد أساسا على اجلانب ادلنطوق قبل اجلانب ادلكتوب.
انطالقا على ىذه النظرة إىل اللغة  ،فإن الطريقة تنظر إىل تعلم اللغة الثانية
بأنو سلوك طبعي ،ينبغي أن يتم بطريقة طبعية مباشرة مثلما يكتسب الطفل لغتو
11
األم بعيدا عن الشرح ادلباشر والًتمجة وغَت ذلك من األساليب النظرية.
 .4ادلواد التعليمية
ادلواد التعليمية يف ىذه الطريقة ىي السلطة العليا والسالح الذي وضع بيد ادلعلم
ليستعملو وفق تعليمات وخطط وخطوات زلددة اليستطيع ذباوزىا .والسبب يف
11رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 121- 139
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ذلك أن عناصر اللغة ىذه ادلواد ومفرداهتا ومكوناهتا وضعت وفق تدرج معُت ،
يعتقد أنو تدرج طبعي يناسب مراحل النمو اللغوي لدى ادلتعلم ويتفق مع مراحل
النمو الطبعي للطفل يف اكتسابو لغتو األم.
 .5تقومي الطريقة
يف ضوء ادلالمح السابقة للطريقة ادلباشرة تسجيل ادلالحظات اآلتية :
 إهنا تقدم اللغة يف مواقف حية يستطيع الدارس من خالذلا فهم ادلفرداتوالًتاكيب  .إهنا ذبعل االستخدام الفعلي للغة يف احلياة أساس التعليم .
و ربول معاجلتها من رلرد نصوص جامدة يف كتاب إىل وسيلة للتفاىم
بُت الناس
 إهنا أول زلاولة الستخدام احلوار والسرد القصصي كأساس لتعليمادلهارات اللغوية ادلختلفة
 إهنا ترفض سباما استعمال اللغة وسيطة شلا يدعم مهارات اللغة اجلديدةويقلل من آثار التداخل اللغوي
 يتزايد مع ىذه الطريقة دوافع الطالب على تعلم اللغة األجنبية بعد أنكانو يتسربون من برارلها
 من مشكالت ىذه الطريقة أهنا تسمح للطالب حبرية الكالم والتعبَت يفمواقف غَت سلططة أحيانا  ،شلا يًتتب عليو انطالق غَت زلمود  ،سواء
من حيث استخدام الكلمات أو تركيب اجلمل.
ثالثا :الطريقة السمعية الشفوية
.1

نشأة الطريقة
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ظهرت ىذه الطريقة استجابة ألمرين مهمُت يف مخسينات وستينات ىذا القرن
13
،ومها :
 قيام عدد من علماء النفس و للغويُت بدراسة اللغات اذلندية غَتادلكتوبة بالواليات ادلتحدة األمركية
 تطور وسائل االتصال بُت الشعوب شلا ّقرب ادلسافات بُت أفرادىا.وخلق احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية ليس فقط الستخدامها يف
القراءة وإمنا أيضا الستخدامها يف االتصال ادلباشر بُت األفراد بعضهم
وبعض.
ولقد أدى ذلك إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما و وظيفة .مل تعد اللغة وسيلة
لالتصال الكتايب فقط أو نقل الًتاث اإلنساين فحسب،بل أصبحت أداة
لتحقيق االتصال الشفهي  .أوال دبهارتيو االستماع و الكالم .يليو االتصال
الكتايب دبهارتيو القراءة والكتابة .وترتب على ىذه النظرة إىل اللغة ويف ظل
الظروف اجلديدة أن ظهرت طريقة حديثة لتعليم اللغات األجنبية مسّيت بالطريقة
السمعية الشفوية أو نظرا لصعوبة نطق ىذا االصطالح وكثرة اخللط بُت جزئية،
استبدلو بروكس باصطالح آخر ىو .audio lingualليعٍت سباما ما يعنيو
االصطالح السابق.
ولقد انتهت الدراسات اليت قام اللغويون أخَتا هبا إىل عدة نتائج ش ّقت طريقها
إىل تعليم اللغات األجنبية وتركت آثارىا عليو ىدفا وطريقة .ويلخص لنا بولتون
أىم ادلفاىيم اليت جدت يف تعليم اللغات األجنبية يف ضوء الدراسات اللغوية يف
أن  :اللغة كالم وليست كتابة ،وإهنا رلموعة من العادات و أمو ينبغي أن نعلم
عن اللغة  ،و أن اللغة ىي ما ديارسو الناطقون هبا فعال وليست ما يظن أنو
ينبغي أن ديارس وأن اللغات تتباين بُت بعضها وبعض.
13رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 122
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كان ذلذا ادلفاىم أثر يف ظهور الطريقة السمعية الشفوية ويف أن تكتسب ادلالمح
اليت سبيزىا.
 .2أىداف الطريقة و مالزلها
من ادلمكن أن نوجز أىم مالمح الطريقة السمعية الشفوية يف تعليم اللغة العربية
12
كلغة ثانية فيما يلي :
 تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أهنا رلموعة من الرموز الصوتيةاليت يتعارف أفراد اجملتمع على داللتها بقصد ربقيق االتصال بُت بعضهم
البعض  ،من ىنا فإن اذلدف األساسي يف تعليم العربية ىو سبكن غَت
الناطقُت بالعربية من االتصال الفعال بالناطقُت هبا
 يتبع ادلعلم يف تدريس ادلهارات اللغوية الًتتيب الطبيعي الكتساب األفرادذلا يف لغتو األوىل .يكتسب اإلنسان لغتو األوىل كما نعلم ،عن طريق
االستماع إليها أوال مث تقليد احمليطُت بو يف الكالم فينطق بعض كلماهتا
مث يقرأ ىذه الكلمات وأخَتا يكتبها .ومن مث صلد أن ترتيب ادلهارات
األربع يف ىذه الطريقة يبدأ باالستماع مث الكالم وتأيت بعدمها القراءة
وأخَتا الكتابة
 .3النظرية وادلدخل
تنطلق ىذه الطريقة من ادلدخل السمعي الشفهيthe aural oral approachادلنبثق
من االذباه السلوكي البنيوي يف النظرة إىل اللغة وأساليب ربليلها وتعلمها
وتعليمها .وقد ذكرنا يف أكثر من موضع أن االذباه السلوكي البنيوي ىذا تبلور
يف منتصف القرن العشرين ،نتيجة زلاوالت السلوكيُت من علماء النفس وخباصة

12رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 121- 122
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.4

.5

باروس سكنر ،تطبيق نظريتهم على اكتساب اللغة وتبٌت اللغويُت البنيويُت ،أمثال
11
ليونارد بلومفيلد وغَته  ،ىذا ادلنهج السلوكي يف دراسة اللغة.
ادلواد التعليمية
تعتمد الطريقة السمعية الشفهية اعتمادا كليا على ادلواد التعليمية ادلقررة يف ادلنهج
سواء أكانت مسموعة أم مكتوبة .وقد أشرنا إىل أن ىذه ادلواد يتم اختيارىا وفقا
لقوانُت وضوابط معينة .فادلفردات والعبارات والًتاكيب وغَتىا من عناصر اللغة
ينبغي أن تكون شائعة االستعمال مث تقدم بتدرج من حيث درجات الشيوع
والصعوبة والتعقيد ،حيث يبدأ باألكثر شيوعا فالشائع مث األقل شيوعا كما يبدأ
بادلعلوم قبل اجملهول وبالسهل قبل الصعب وبالبسيط قبل ادلعقد وىكذا.
تقومي الطريقة
يف ضوء ادلالمح السابقة للطريقة السمعية الشفوية ديكن تسجيل ادلالحظات
11
اآلتية :
 تشبع ىذه الطريقة كثَتا من احلاجات النفسية عند الدارسُت من حيثسبكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها .إهنا يف وقت قصَت سبكن الدارس
أن يعرف نفسو لآلخرين وأن يبادذلم التحية بلغتهم.
 إن استخدم الوسائل ادلعينة واألنشطة الًتبوية أمر الزم يف ىذه الطريقة ،إن من ادلعروف أن الوسائل التعليمية تنقل إىل الطالب اخلربة يف شكل
يعوضو عن عدم اتصالو ادلباشر هبا
 يتطلب النجاح يف تعليم اللغة وفق ىذه الطريقة أن يكون ادلعلم ذا كفاءةعالية وقدرة على االبتكار فائقة

11عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،
ص111
11رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 121- 121
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رابعا :طريقة القراءة
.1

نشأة الطريقة
يرجع التفكَت يف ىذه الطريقة إىل عدد من ادلتخصصُت يف تعليم اللغات
األجنبية يف الربع األول من القرن العشرين .إذ نشر مايكل وست كتابو
Bilingualism with special reference

إن الناس يف اذلند أشد حاجة لتعليم القراءة واالنطالق فيها من غَت حاجة
للتحدث باإلصللزية باإلضافة اىل أهنا أيسر يف التعليم .وقد بدأ وست بالفعل يف
تأليف كتب تعليم القراءة مستندا اىل قائمة ثورنديك  teacher’s word bookيف
اختيار مفرداتو وضبط عددىا .ولقد كانت رابطة تعليم اللغات احلديثة يف أمريكا
MLAقد أعدت تقريرا حول تعليم اللغة األجنبية خصص اجلزءالثاين عشر منو
للحديث عن طرق تعليم ىذه اللغات .ولقد كتب ىذا اجلزء كودلان
Colmenسنة  1939وفيو اقًتح إعداد برنامج للقراءة ادلوسعة باعتبار أن القراءة
ديكن تنميتها بطريقة أسرع كما ديكن الوقوف على مدى التقدم فيها بطريقة
أدق .ولقد انتشرت يف ظروف كان زلور العمل فيها تقدمي ادلادة ادلطبوعة يف
اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمو ذلذه اللغة دون زلاولة لًتمجتها  .وعليو أن
16
يقرأ حىت حيصل على ادلعٌت.
 .2أىداف الطريقة ومالزلها
17
من ادلمكن إجياز أىم مالمح طريقة القراءة فيما يلي :
 اذلدف من تعليم اللغة وفقا ذلذه الطريقة ىو القدرة على فهم ادلقروءفهما دقيقا.
16رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص136

17عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،
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 االىتمام بالقراءة الصامتة وتدريب الطالب على االستفادة منها بوصفهامنطلقا لتنمية ادلهارات األخرى .انطالقا من مبدأ انتقال أثر التدريب من
مهارة إىل أخرى
 االىتمام بادلفردات وتقدديها للمتعلمُت بأساليب مقننة ومتدرجة منحيث السهولة والصعوبة والشيوع
 التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية  ،بل عدم اللجوء إليها إال يفحاالت الضرورة
 بدال من شرح القواعد يوجو ادلتعلمون ضلو ربليل الكلمات اجلديدة إىلعناصر ىا األولية من سوابق و صدور ولواحق و معرفة أزمنة األفعال وما
ربدثو ىذه التغيَتات من تغيَت يف ادلعٌت والوظيفة.
 .3النظرية وادلدخل
تبُت شلا سبق أن ىذه الطريقة هتتم باجلانب ادلكتوب من اللغة وهتمل اجلانب
الشفهي ادلنطوق .وىذه نظرية غريبة جدا ،خاصة أن ىذه الطريقة نشـأت
وطورت يف أزىى مراحل منو الدراسات اللغوية البنيوية اليت تؤكد اجلوانب الشفهية
يف اللغة.
وفيما يتعلق بتعليم اللغة  ،فإن ىذه الطريقة تنطلق من فلسفة نفسية تعليمية
مؤداىا أن إتقان ادلتعلم مهارة القراءة وقدرتو على فهم ادلعٌت من النصوص
ادلكتوبة وسيلة إلتقان ادلهارات األخرى .فهذه الطريقة إذن تؤمن بانتقال أثر
التدريب من مهارة إىل أخرى.
 .4ادلواد التعليمية
إذا كان التدريس هبذه الطريقة يتم خبطوات مقننة من خالل كتب قرائية اختَتت
موادىا وعناصرىا  ،وقدمت للمتعلمُت بأساليب متدرجة كما عرفنا من قبل ،
فهذا يعٍت أن ادلواد التعليمية ىي األساس وادلوجو احلقيقي للعملية التعليمية.
15
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.5

تقومي الطريقة
18
يف ضوء ادلالمح السابقة لطريقة القراءة ديكن تسجيل ادلالحظات اآلتية :
 ليس يف ىذه الطريقة جديد كثَت  .إنا أساسيات العمل يف بعض طرقالتدريس أألخرى توظّف يف ىذه الطريقة .ولعل تركيزىاعلى مهارة القراءة
ىو ما أعطاىا نكهة زبتلف هبا عن غَتىا
 الترفض ىذه الطريقة استعمال اللغة الوسيطة أو الًتمجة من لغة اىلأخرى  .وىذا كما قلنا يف النقطة األوىل  ،مأخوذ من طريقة القواعد
والًتمجة
 ينسب ذلذه الطريقة الفضل يف وضع ضوابط لتقدمي ادلادة التعليمية.فليست كل كلمة وال أي مجلة باليت ذبد مكانا يف الدرس .من ىنا بدأ
ضبط ادلفردات وعدد تكرارىا وظهر استخدام قوائم ادلفردات يف مثل
ىذا األمر
 مل تنشأ ىذه الطريقة استجابة لتغيَتات يف ادلفاىيم اللغوية أو نظرياتعلم النفس .وإمنا ظهرت احلاجة إليها من منطلق عملي .اذ كانت
حاجة الدارسُت لتعلم القراءة باللغة الثانية أشد من حاجتهم لغَتىا من
ادلهارات  .وىذا كان منطلق مايكل وست للتفكَت يف ىذه الطريقة.
الطريقة إذن استندت إىل أساس نفعي عملي وليس على أساس فلسفي
نظري.

خامسا :الطريقة ادلعرفية
.1

نشأة الطريقة

18رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 128- 127
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.2

تًتدد خبصوص ىذه النظرية عدة مصطلحات ،منها  :النظرية ادلعرفية ومنها
النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز اللغوية  .ويًتمجها البعض بنظرية الفهم وحل الرموز
اللغوية ومنها ادلدخل ادلعريف لتكوين العادات.
ولقد بدأ التفكَت يف ىذه النظرية يف منتصف الستينات كرد فعل ألمرين  :أوذلما
وجو للطريقة السمعية الشفوية .وثانيهما ما استجد من
النقد الشديد الذي ّ
دراسات لغوية خاصة يف رلال النحو التحويلي التوليدي ومن دراسات نفسية
خاصة يف رلال علم النفس ادلعريف .ولقد استعرض كارول يف دراسة موسعة لو
نشرت يف رللةmodern language journalسنة  1961مث صدرت يف كتاب
فالدمان .trends in language teachingتقول إن كارول استعرض يف دراستو تلك
إسهامات نظريات علم النفس والبحث الًتبوي يف رلال تعليم اللغات األجنبية.
وقدم يف ىذه الدراسة فكرة النظرية ادلعرفية لتعليم الرموز.
ولقد قارن كارول بُت مبادىء الطريقة السمعية الشفوية و مبادىء النظرية
ادلعرفية ،وبُت تصور ىذه النظرية لعملية تعلم اللغة .يف قولو "إن تعلم اللغة إمنا
ىو العملية الذىنية الواعية الكتساب القدرة على السيطرة على األمناط الصوتية
والنحوية و ادلعجمية للغة الثانية .وذلك من خالل دراسة وربليل ىذه األمناط
19
بوصفها زلتوى معرفيا".
أىداف الطريقة و مالزلها
من ادلمكن أن نوجز أىم مالمح الطريقة ادلعرفية يف تعليم العربية كلغة ثانية فيما
31
يلي :
 ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب بالنظام الصويت والنحويوالصريف والدالالت العربية كلغة ثانية  .فاألساس األول لتمكُت الطالب

19رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 111- 129
31رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص111-111
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من شلارسة العربية ىو أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما لو مستوعبا
حلقائقو
 يبدأ الدرس بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها .أي تتبع الطريقةاالستنباطية يف تعليم اللغة واذلدف من ىذه األمثلة تدريب الطالب على
تطبيق القاعدة بشكل واع
 يتبع ىذه التدريبات أوجو نشاط لغوي أخرى ربت اسم الكفايةاالتصالية .ومن ادلعروف أن ىذا ادلصطلح يستخدم يف رلال النظرية
التحويلية االبتكارية .إال أنو يف النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز فيعترب
مرادفا لكلمة طالقة  .ىذه األنشطة تقدم يف مواقف ذات معٌت و
تشتمل على حوارات و ألعاب لغوية ولعب الدور وغَتىا
 يساعد ادلعلم الطالب على تكوين أكرب قدر من التداعيات ادلرتبطةبكل ظاىرة لغوية يتعلمها  .سواء أكانت مسعية أو بصرية أو حركية.
ليضمن بذلك جودة التعلم والقدرة على االحتفاظ بو ويف كل ىذه
ادلواقف يقوم ادلعلم بإبرازادلالمح األساسية لكل ما يتعلمو الدارس.
النظرية وادلدخل
تنطلق ىذه الطريقة من النظرية ادلعرفية العقالنية وما انبثق عنها من نظريات
فطرية وتوليدية ربويلية  ،تلك اليت يرى أصحاهبا أن اللغة ليست بٌت شكلية
وقوالب سطحية وإمنا ىي نظام معقد من القواعد الكامنة يف عقل اإلنسان منذ
الوالدة .وأن دراسة اللغة ينبغي أال تقتصر على قواعدىا وأشكاذلا الظاىرة بل
تتعدى ذلك إىل قواعدىا العميقة والبحث عن أساليب اكتساهباومنوىا
31
والعمليات العقلية اليت تتحكم يف ذلك.

31عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 3113،

ص 131-131
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 .4ادلواد التعليمية
ىذه الطريقة تعتمد على اجلانب ادلعريف العقلي ويهتم بتقدمي قواعد اللغة اذلدف
بطريقة منظمة يف ادلناىج وادلقررات ويف حجرة الدرس .وىذا يعٍت أن مجيع
عناصر العملية التعليمية من معلمُت ومتعلمُت ومواد تعليمية ربتل مكانة مهمة
يف ىذه الطريقة .بيد أن أمهها ادلواد التعليمية شلثلة يف قواعد اللغة يليها ادلعلم
فادلتعلم.
 .5تقومي الطريقة
33
يف ضوء ادلالمح السابقة للطريقة ادلعرفية ديكن تسجيل ادلالحظات اآلتية :
 تويل النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز الصوتية اىتماما لتعليم ادلهارات اللغويةاألربع يف وقت واحد  .وىي بذلك زبالف كال من طريقيت القواعد
والًتمجة والسمعية الشفوية اللتُت توليان اىتماما دبهارات لغوية على
حساب أخرى
 يضمن لنا ىذا األمر أن تكون شلارسة الفرد للغة شلارسة واعية .وليستتكرارا آليا لتدريبات منطية
 انطلقت ىذه النظرية يف نقدىا للطريقة السمعية الشفوية من نتائجدراسات حديثة يف رلال اللغويات ويف رلال علم النفس ادلعريف.
 .3طرائق تدريس اللغة العربية القددية واحلديثة
أوال  :طريقة التدريس القددية
طريقة التدريس بصفة عامة ىي اإلجراءات واخلطوات اليت يتبعها
ادلعلم يف شرح وتقدمي ما يتضمنو منهج ما من معلومات ومعارف وخربات

33رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو ،جامعة ادلنصورة مصر  1989ص 113
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وديكننا القول إهنا تصور نظري لكل ما يقوم بو ادلعلم من إجراءات وعمليات
تدريسية داخل الفصل
وىي قدديا كانت تعٍت بنقل ادلعلومات وادلعارف فقط مع إمهاذلا
لبقية جوانب التعلم  ،وبالتايل كانت تنصب أساسا يف خطواهتا وإجراءاهتا
على ما يدعم ويناسب اجلوانب ادلعرفية فقط ،مع االعتماد الكامل على
ادلعلم يف تنفيذىا وإمهال مشاركة ادلتعلمُت كما أهنا كانت منفصلة عن البيئة
32
احمليطة بادلتعلمُت.
وديكن ربديد أىم االنتقادات اليت وجهت إليها فيما يلي :

31

 أهنا تقوم على التلقُت-

تعتمد على ادلعلم يف تنفيذىا وهتمل ادلتعلم
التعتمد على الوسائل التعليمية إال يف حدود ضيقة
يتم وضع خطواهتا يف ضوء خربة ادلعلم وحسب اجتهاده
التعتمد على أصول منطلقة من علم النفس أي التعتمد على نظرية نفسية

معينة
 التعتمد على نظريات لغوية معينة هتمل الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت التراعي االختالفات بُت ادلواد الدراسية أو االختالفات بُت ادلوضوعاتالدراسية يف ادلادة الواحدة
 التراعي أىداف الدرس االنفصال التام عن خربات ادلتعلمُت 32خالد زلمود زلمد عرفان ،أحداث االذباىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية ،دار النشر الدويل الرياض  3118ص 111

31خالد زلمود زلمد عرفان ،أحداث االذباىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية ،دار النشر الدويل الرياض  3118ص113- 111
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-

عدم مراعاة ميول ادلتعلمُت وحاجاهتم
التنمي القدرات وادلهارات لدى ادلتعلمُت
التساعد على منو التفكَت والتأمل لدى ادلتعلمُت
التساعد على تلبية حاجات اجملتمع الذي حيتاج إىل خرجيُت لديهم مهارات
وخربات وقدرات عقلية عالية لتحقيق التنمية والتطوير الالزمُت لنهضة اجملتمع
ولكن ذلك اليعٍت أن طرائق التدريس التقليدية كلها عيوب وسلبيات ألن
ىذه الطرائق ىي نفسها اليت تتلمذ عليها عباقرة األدب والعلوم يف
التخصصات ادلختلفة  ،كما أن الطريقة التقليدية ديكن أن ربقق نتائج جيدة
إذا ما توافر معلم جيد يستطيع أن يطورىا وفق ادلوقف وادلتعلمُت وادلادة
وطبيعتها.
ونظرا للعيوب السابقة اليت اتصفت هبا الطرائق التقليدية ظهرت الطريقة
احلديثة.

ثانيا  :طريقة التدريس احلديثة
نظرا لالنتقادات اليت وجهت لطرق التدريس التقبيدية ونتيجة للدراسات اليت
سبت يف علم النفس  ،والتطور احلادث يف رلال ادلناىج و طرق التدريس ،
تغَت مفهوم طريقة التدريس فأصبح على العكس سباما من مفهوم الطريقة
التقليدية  ،حيث صارت طريقة التدريس تعٍت بادلعارف وادلهارات والقيم
واالذباىات وغَتىا من جوانب التعلم الضرورية ،وأصبح التلميذ مشاركا
وفاعال يف عملية التعلم .كما أنو أصبح باحثا عن ادلعلومات ومقوما لنفسو
ولزمالئو وصانعا دلواقف التعلم بل أصبح ىناك طرائق التدريس تعتمد على
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ادلتعلمُت بصورة شبو كلية وأصبح دور ادلعلم رلرد التوجيو واإلرشاد وإدارة
31
موقف التعلم.
وبناء على ما سبق ديكن ربديد خصائص طريقة التدريس يف ظل مفهومها
احلديث ،فيما يلي :
 تعتمد على ادلعلم وادلتعلم-

تستخدم وسائل تعليمية سلتلفة
تراعي يف إجراءاهتا أىداف التعلم وطبيعتها
تراعي الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت
تعتمد على خلفية نفسية ولغوية

-

تراعي جوانب التعلم ادلختلفة ادلعرفية وادلهاراية والوجدانية
تليب حاجات ادلتعلمُت وحاجات اجملتمع
تعمل على ربط ادلتعلمُت باحلياة خارج ادلدرسة
تنمي مهارات التفكَت والقدرات العقلية ادلختلفة

-

تعود التالميذ على اإلجيابية يف مواقف التعلم ويف مواقف احلياة فيما بعد
تساعد يف تكوين شخصية ادلتعلمُت بصورة جيدة
تراعي االختالفات بُت ادلواد وبُت ادلوضوعات يف ادلادة الواحدة
تعتمد على أنشطة تعليم وتعلم متعددة
ذلا خطوات وإجراءات معروفة ومشًتكة بُت ادلتعلمُت
وبالنظر إىل ادلفهوم احلديث لطريقة التدريس صلد أنو مر بعدة مراحل ديكن
36
أن نشَت إليها فيما يلي :

 31خالد زلمود زلمد عرفان ،أحداث االذباىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية ،دار النشر الدويل الرياض  3118ص112- 113

 36خالد زلمود زلمد عرفان ،أحداث االذباىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية ،دار النشر الدويل الرياض  3118ص 111-111
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مرحلة وضع طريقة التدريس على حسب طبيعة ادلادة
وقد أصبح بناء على ذلك لكل مادة طريقة تدريس تناسبها و تناسب ما
تتضمنو من مفاىيم وخربات .فظهرت طريقة تدريس القواعد و طريقة
تدريس البالغة و طريقة تدريس األدب وىكذا.
مرحلة االعتماد على نشاط ادلتعلمُت
حيث ظهرت طرق سلتلفة تعتمد على نشاط ادلتعلم يف مواقف التعلم
وأصبحت يف معظمها تعتمد على مشاركة ادلتعلم وفاعليتو ،ومن ىذه الطرق
التعلم باالكتشاف دبختلف أنواعو وحل ادلشكالت وغَتمها من الطرق اليت
تعتمد على نشاط ادلتعلمُت
مرحلة وضع طرق التدريس يف ضوء خصائص ادلتعلمُت
حيث ظهرت دراسات يف علم النفس تشَت إىل أن ىناك فروقا فردية بُت
ادلتعلمُت يف سلتلف اجلوانب العقلية واجلسمية واإلجتماعية واالنفعالية .وقد
ترتب على ذلك ظهور اسًتاتيجيات التفريد كالوحدات التعليمية ادلصغر
ونظام التوجيو السمعي  ،والتعلم بالتعاقد وغَتىا من اسًتاتيجيات التفريد
واليت انعكست آثارىا على مجيع مكونات ادلوقف ادلدرسي
مرحلة االىتمام ببيئة التعلم
حيث ظهرت دراسات ونظريات يف علم النفس االجتماعي مثل نظرية
"باندورا" يف التعلم االجتماعي واليت ترى أن ادلتعلم يتعلم بصورة أفضل
عندما يكون يف وسط مجاعة سلتلفة القدرات وادلستويات ،وقد ترتب على
ذلك ظهور اسًتاتيجيات التعلم التعاوين مثل اسًتاتيجية ادلهام ادلتقطعة
والتفريد من أجل الفريق وغَتمها من اسًتاتيجيات التعلم التعاوين.
مرحلة االىتمام بالتفكَت وتنميتو
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فظهرت بناء على ذلك االسًتاتيجيات ادلعرفية كخرائط ادلفاىيم وغَتىا ،وما
وراء ادلعرفية مثل اسًتاتيجية التساؤالت الذاتية واحلديث الذايت وغَتمها.
الخالصة
ج .االتختتا
طرائق تدريس اللغة العربية القددية و احلديثة يفرق بينهما ،أما القددية كانت تعٍت
بنقل ادلعلومات وادلعارف فقط مع إمهاذلا لبقية جوانب التعلم  ،والتعتمد على
أصول منطلقة من علم النفس أي التعتمد على نظرية نفسية معينة ،والتعتمد
على نظريات لغوية معينة  ،وبالتايل كانت تنصب أساسا يف خطواهتا وإجراءاهتا
على ما يدعم ويناسب اجلوانب ادلعرفية فقط ،مع االعتماد الكامل على ادلعلم
يف تنفيذىا وإمهال مشاركة ادلتعلمُت .وأما طريقة التدريس احلديثة تعٍت بادلعارف
وادلهارات والقيم واالذباىات وغَتىا من جوانب التعلم الضرورية ،وتعتمد على
خلفية نفسية ولغوية ،وأصبح التلميذ مشاركا وفاعال يف عملية التعلم.
قائمة المراجع
خالد زلمود زلمد عرفان ،أحداث االذباىات يف تعليم وتعلم اللغة العربية( ،دار النشر

الدويل الرياض  3118مـ).
رشدي أمحد طعيمة ،تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا مناىجو وأساليبو( ،جامعة ادلنصورة
مصر  1989مـ)
عبد العزيز إبراىيم العصيلي ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى( ،جامعة
اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية 3113،مـ).
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عمران جاسم اجلبوري ،ادلناىج و طرائق تدريس اللغة العربية ( ،مؤسسة دار الصادق
الثقافية 3112 ،مـ).
فتحي علي يونس و زلمد عبد الرؤوف الشيخ ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لؤلجانب
من النظرية إىل التطبيق( ،مكتبة وىبة القاىرة  3112مـ).
زلمد إمساعيل صيٍت  ،مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات( ،دار عامل الكتب ادلملكة
العربية السعودية 1991مـ).
نايف خرما و علي حجاج ،اللغة األجنبية تعليمها وتعلمها( ،علم ادلعرفة الكويت،
 1988مـ).
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