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 الباب الرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشاتها

 المبحث األول: نبذة تاريخية عن معهد الفالح للبنين و معهد سراج الهدى

 تاريخ تأسيس معهد الفالح  .أ

نبذة تارخيية عن مدرسة الفالح اإلسالمية الداخلية يف بنجاربارو، مؤسسة تعليمية 

إسالمية تسمى "الفالح" وهي كلمة مأخوذة من لفظ أذن اليت تقول "هي على الفالح" 

وهي ذات معىن "هي على الفوز والنجاح" )هى إىل احلظ والسالمة(. كان املؤسسون 

اعدون كل ما يف املعهد ذلك واملراقبني الذين يس  يرغبون يف تسمية "الفالح" لكي على

على تسهيل تعليم معهد الفالح سوف حتصل مدرسة الفالح الداخلية دائًما على احلظ 

اجليد والسالمة يف الدنيا ويف اآلخرة. بناء معهد الفالح اإلسالمية على أرض تتمتع 

 بنني وبنات حيدهكتارا ، تتكون من موقعني ،  15بوضع واقف تعطي مساحة حوايل 
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 1975يوليو  26بينهما حائط عاٍل. تأسست مدرسة الفالح اإلسالمية الداخلية يف 

هجري. تأسيسها احلاج حممد ثاين العامل والداعي  1395رجب  06م ليتزامن مع 

املشهور يف كلمنتان اجلنوبية. معهد الفالح اإلسالمية حيادية ، سواء املنظمات 

جتمع البعض اآلخر ، ولكن حتت رعاية مؤسسة تسمى السياسية واالجتماعية للم

 1976يناير  12"مؤسسة الفالح" مستقلة (. تشغيل هذه املؤسسة التعليمية هو يف 

هجري. نظام التعليم يف معهد الفالح اإلسالمية يعطي  1396م أو العاشر من حمرم 

صول عليها حلاألولوية لإلتقان حنو )كتاب الرتاث( ، حبيث يتم تشجيع الطالب على ا

استيعاب واتقان وفهم حمتوى الكتاب الرتاث. اما مستوى التعليم الذي جيب أن يتخذه 

. املتوسطة )ثالث سنوات( 2. جتهيزي )سنة( 1الطلبة هو ثالثة مستويات ، وهي: 

. الثانوية )ثالث سنوات(. املنهج املستخدم هو من نوعني ، وهي منهج معهد الفالح 3

 ارة الدينية احلكومية.اإلسالمية ومنهج وز 
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( ، MTSملنهج وزارة الدينية احلكومية يتكون املستوى التعليمي من املدرسة املتوسطة )

  (STAI)( واملدسة االهلية اإلسالميةAliyahو املدرسة الثانوية )

 الرؤية والرسالة واألهداف واالسرتاتيجية 

تمع، و كفاية، متجذر يف اجملرؤية معهد الفالح اإلسالمية : كفاءة من العلوم فرض عني 

 باجتاه العلوم و العلوم التكنولوجي للعيش بشكل مستقل.

ج. أما مهمة مدرسة الفالح اإلسالمية هي: تنفيذ والية عقيدة أهل سنة واجلماعة من 

خالل تطوير التعليم الكمي والنوعي، تطوير القدرات البشرية مع مجيع القياس ، وحسن 

 قتصادية واالجتماعية والثقافية يف النظامالفكرية واألخالقية واال

خلق البشرية املوثوقة. أما الغرض من معهد الفالح اإلسالمية يف التنظيم التعليم ، وهي: 

إعداد الشباب القادرين على مواجهة التحديات يف املستقبل.و االسرتاتيجية املستخدمة 



77 

 

 
 

رص والفروص ل شخص لديه الفيف تطوير التعليم يف معهد الفالح ، وهي: فرصة عادلة ، ك

 والشيء لنفسه ، بدون التمييز بني الوضع االقتصادي والعرق ولون البشرة. 

 أحوال معهد الفالح  .ب

ه،  1395رجب  6م، او  1975يوليو  26تأسست معهد الفالح اإلسالمية 

لنداسن اولني بنجرباروا كلمنتان  23،5يقع معهد الفالح يف الشارع امحد ياين كلومرت 

كلومرت من مطار مشس الدين النور و   2كلومرت من مدينة بنجرماسني   23نوبية اجل

 كلومرت من مدينة بنجربارو.  13

 مرافق يف معهد الفالح:

 المدرسّية األجهزة الجدول

 الجملة الغرفة الرقم

 32 الفصول 1
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 1 الفندق 2

 25 بيوت األساتذة 3

 2 مصلى 4

 2 مقصف 5

 1 املكتبة 6

 1 متجر 7

 1 مستوصف 8

 2 ادارة 9

 1 ميدان 10

 50 مرحاض 11

 1 مستودع 12



79 

 

 
 

 1 مطبخ 13

 10 محام 14

 1 ملعب كرة القدم 15

 1 ملعب كرة السلة 16

 1 معمل الكمبيوتر 17

 

 ج. أحوال مدرسني يف معهد الفالح

تكون املدرسون يف معهد الفالح اإلسالمية من اخلرجيني، اخلارجون من الشرق 

األوسط، و بعض من اجلامعة الفالح، و من باجنيل جاوى الشرقية، و من معهد دار 

 السالم مرتافورا، و من جامعة أنتساري.     

 ج اهلدىا املبحث الثاين: منهج تعليم اللغة العربية يف معهد الفالح للبنني و معهد سر 
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املنهج املستخدم هو منهج املدرسة القائم على الكتب الرتاث ، كما يشري منهج 

وزارة الدين إىل برنامج عنرب لغوي يركز على القدرة على التحدث باللغة العربية واإلجنليزية 

بنشاط كما يشري إىل املعهد اإلسالمية احلديثة. الفرق بني املنهج املعهد واملنهج الدراسية 

وزارة الدين اإلسالمية احلديثة هي منهج واحد ، يف معهد الفالح اإلسالمية يتم تنفيذ  يف

املنهاجني بشكل منفصل حيث يكون منهج معهد منهًجا إجباريًا بينما منهج وزارة الدين 

هو منهج اختياري ميكن اتباعه او مل اتباعه. تصميم مناهج املعهد اإلسالمية وجتميعها 

إلسالمية من خالل التأكيد على إتقان كتاب الرتاث)الكتاب االصفر( من معهد الفالح ا

، لذلك يطلب الطلبة على أن يكون قادرين على استيعاب ومضمون وفهم حمتويات 

مبادة  12.30-7.45الكتاب الرتاث. تدرس منهج املعهد يف الصباح يعين يف الساعة 

ديث، فسري، حديث، علم احلحنو، صرف، بالغة، عروض، علم املنطق، تفسري، اصول الت

فرائض، تصوف، فقه، لغة العربية، إنشاء، إمالء، خط، تاريخ، قراءة، و مقارنة املذهبية. 

أيام التعلم من السبت إىل اخلميس والعطل يوم اجلمعة، بينما تنفيذ املناهج الدراسية لوزارة 
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 معهد ، وهكذا ، يف 18.00-14.00الدين بعد الظهر حىت العصر ، وهي الساعة: 

الفالح اإلسالمية، يستطيع الطلبة ان يدرس بدراسة مزدوجة يف يوم واحد ، وسيحصل 

الطلبة الذين يتابعون كل من هذه املناهج على درجتني دراستني ، مها شهادة املعهد و 

 شهادة مدرسة الثانوية / العليا.

جلنوبية، او أما معهد سراج اهلدى تقع يف الشارع تاكيسونج فليهاري كليمنتان 

 مددير يف هذا املعهد هو األستاذ عبدالرمحان حسني.

و أما مجلة الطلبة يف هذا املعهد هي مائتان ومثانية عند الرجال، و اما مجلة 

 .ومخسون وثالثة مائةالطلبة النساء هي 

 األساتذة اليت تعلموا يف هذا املعهد مجلتها ثالثة و ثالثون استاذا.
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 مناقشة نتائج البيانات و تفسيرهاالمبحث الثالث: 

قال ابراهيم حممد عطا: يف تعليم اللغة العصري، وظيفة تعليم قواعد اللغة العربية هي 

مساعدة لواصل عن املهارة اللغة العربية. قواعد اللغة العربية ليس اهدافا. ولكن مرافق 

شاطا تعليم قواعد ن ليستطيع ان يستعمال اللغة العربية بصحيح يف املواصالت. يف أساسها

اللغة العربية تتكون على جزءان وهي تعارف قواعد اللغة العربية كالنحو و الصرف، و 

 تعطي تدريبات مباشرة. و أما اهداف تعليم القواعد اللغة العربية خبطوط تقريبية حييط فهما

على  مو يستعمال ان يصوغ الكلمة واجلملة والكالم. ويستطيع الطلبة ليفهم و يعطي الفه

   1القائل بالكالم أو الكتابة حبسن و صحيح.

جاء الباحث بعملية املقابلة اىل مدير معهد الفالح للبنني األستاد مشسين السرجنا، 

 وهذ الذي وجد الباحث عند املقابلة :

                                                           

 65، ص 1990ابرهيم حممد عطا، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية، القاهرة، مكتبة النهضمة املصرية، 1 
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 . املفهوم األساسي امثليت (أ

بناء على مالحظات من عدة كتب امثليت واملقابالت اليت أجراها الباحث على 

االستاذ معلم امثليت يف معهد الفالح و معهد سراج اهلدى، وجد الباحث بعض 

املعلومات من استاذ مويف ركزا حول املفاهيم األساسية امثليت الذي يشمل: النظاميات، 

وهو مخسة جملدات امثليت الذي  مناقشة املواد امثليت، اهلدف، النهج، ونظام التقومي.

ن تتمة فالح و معهد سراج اهلدى يف تعليم امثليت، جملديقدم التعلم للطلبة يف معهد ال

)ممارسة( عادة تطبق بعد انتهاء املواد، جملد واحد خالصة الذي يستخدم كأساس أو 

نظم و جملد واحد قاعديت )جمموعة من القواعد(. وهو ما يتعلم يف ذلك الكتاب، هو 

 حنو وصرف وترمجتها.

 مناقشة منهجية للمادة امثليت   (ب
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امثليت ليست جمرد طريقة وفقا لتعريفها كطريقة. لكن أكثر من ذلك، هذه  طريقة

الطريقة تكون متكاملة)تصبح واحدة( مع املواد التعليمية تسليمها للطلبة، مبعىن أن املواد 

يف أمثليت توجه املعلم مباشرة يف تدريس أو تسليم املادة. باإلضافة إىل أن هناك أشياء مثرية 

احث أن الرسائل األخالقية تنقلها من خالل أمثلة وسائل اإلعالم يف لالهتمام وجد الب

 مادة امثليت. 

فيما يتعلق باملناقشة املنهجية ملواد امثليت ، عند البحث بتعمق ، وجد الباحث 

 العديد من األشياء على النحو التايل: 

 املواد املقدمة تبدأ من مادة بسيطة، قبل دخول املواد املعقدة، متشيا مع (1

الباحث، مويف ركزا )معلم امثليت يف فصل الثاين( يقول: امثليت ليست 

  2صعبة، قدم ألول مرة احلرف مث االسم، مث الفعل و هكذا.

                                                           
2.Wawancara dengan Mudir ponpes AL-FALAH : USTADZ SYAMSUNI, S.Pd.I  
( 19-07-2019) 
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ترتيب املواد مرتبة باحلث)استخلص استنتاجات من األمثلة اليت ذكرها(  (2

. يصبح هذا أسلوب لتعلم بنية اللغة يف فهم 3تليها تدريبات الرتمجة

 القواعد.

يف أحد كتاب امثليت وهي الصرفية، جيد الباحث منهجية كاملة وشاملة  (3

من البحوث، كمثل: "نصر" شرح املعىن األساسي، ملخص بالنموذج 

 .4تصريف االصتالح واللغوي، مبين معلوم و جمهوهلا، و اعالهلا

و يف تتمة )أحد الكتاب املستخدم يف طريقة امثليت( هناك تطبيق للصيغة  (4

الطلبة. إذا وصفها يف البحث، يف مناقشة واحدة ، هناك اليت تعلمها 

مثال لفقرة خمتلطة باللغة العربية، مث سأل واحدا اىل اآلخر عن معرفة و 

                                                           
3 Taufiqul Hakim, AMTSILATI Metode Mendalami Al-Qur’an Dan Membaca 
Kitab Kuning, (Jepara:Al-Falah Offset, 2003). 
4 Taufiqul Hakim, Sharfiyyah (Metode Praktis Memahami Sharaf Dan I’lal), 
(Jepara:Al-Falah Offset, 2003). 
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نكرة، مبين و معرب، مذكر و مؤنث، مع الدليل ألفية ابن مالك، و 

 .5هكذا

 اهلدف طريقة امثليت   (ج

اب رون على قراءة الكتاهلدف من طريقة امثليت هو ملدة ستة أشهر الطلبة قاد

وفًقا  6الرتاث، بطريقة تدرجيية من معاجلة الكلمة إىل اجلملة بشرط أن متارس تتمة.

لبيان أحد الطلبة الذين درسوا كتاب امثليت يف معهد الفالح ملدة شهر هو حممد 

 7حسني.

                                                           
5 Taufiqul Hakim, Tatimmah (Praktek penerapan rumus), (Jepara:Al-Falah Offset, 
2003). 
6 Taufiqul Hakim, Tatimmah (Praktek penerapan rumus), (Jepara:Al-Falah Offset, 
2003). 
7 Wawancara dengan mudir ponpes AL-FALAH : UST. SYAMSUNI, S.Pd.I (17 
JULI 2019)  
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ملدة ستة أشهر أمل الطلبة قادر على حتديد كلمة اللغة العربية تناسب قواعد 

ة و الصرفية مع حبث عن املعىن يف القاموس. و مل تصل إىل مستوى القدرة النحوي

 على الرتمجة بشكل جيد. على األقل الطلبة قادر على فهم بشكل فردي ومجاعي.

 أسلوب التعلم امثليت (د

وفًقا لرأي مويف ركزا ، إن األساليب امثليت هي املستخدمة باحلفظ والقراءة ، التعلم 

كما نتائج مقابلة الباحث معه ، عندما سأل الباحث عن عملية امثليت هو التكرار.  

 التعليم امثليت يف معهد سراج اهلدى، يقول:

 8حفظ كل يوم تصنع ملل بسبب هذه الطريقة قراءة و تبحث يف كتاب.

بعد مراجعة عدة كتب طريقة امثليت وفقا للباحث هنج التعلم املستخدمة يف هذه 

تكرار كما قال مويف ركزا، ولكن أكثر من ذلك، يعين ان الطريقة امثليت ليس جمرد 

معين  Jostوين النهج القان النهج املستخدمة يف التعليم امثليت هو مزيج من النظرية

                                                           

 2019يويل  19مقابلة مع مويف ركزا . مجعة  8 
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( موقف احلفاظ 1بتكرار املادة بالنظرية باالرد وكالنشي واليت يف جوهرها هي: 

 ( متديد املوقف . 2بالفعل هناك ) حفظ ( و 

يقال هذا األسلوب امثليت مرهقة للغاية تكرار املواد ، عن طريق حبيث ميكن أن 

 consevingالتذكري باملعلومات اليت مت احلصول عليها )هنج اإلجناب جزء من 

 ( ومن مث املضي قدما تفسري احلقائق واملعلومات وكذلك تطورها )النهج التحليلي

يف  ثليت استخدام أدلةو املضاربة جزء من توسيع (. على الرغم من يف املواد ام

شكل رموز اليت يتم إعدادها عمدا عن طريق الرتتيب ، لتوجيه الطلبة ملعرفة موقف 

الكلمة حبيث ميكن للطلب على الفور أن يكون قادرا على القراءة من مجلة يف  

 كتاب امثليت.

 : ، أي18قواعد التعلم يف امثليت  

 املقدمة. .1

 يقوم املعلم بفتح التعليم بالبسملة. .2
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يقوم املعلم بتوجيه الطلبة لقراءة الفاحتة للمؤلف وأولئك الذين  .3

 يساعدون يف نشر طريقة امثليت.

 عرض املادة. .4

 قبل التدريس يقوم الطلبة بتكرار الصيغة والقاعدة حسب احلاجة. .5

( يبدأ املعلم الدرس من خالل قراءة العنوان ، مث يقرأ مثال  .6

  معلومات كافية.للمشكلة مع اإلشارة )( ، مع إعطاء 

تقرأ الطلبة مجيع أمثلة اآلية مرتني ، القراءة األوىل كاملة دون الوقف  .7

  وفًقا للنحوية ، بينما القراءة الثانية تتلى وفق بالتجويد.

يكرر الطلبة املعلومات املوجودة أسفله ويقرأ أساس البيت من خالل  .8

 النظر إىل كتاب خالصة.
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  اجلدول اجانبها أو حتتها بنفسيواصل املعلم املواد املوجودة يف .9

 الطريقة املذكورة أعالها.

قبل إهناء الدراسة ، حيفظ الطلبة أوالً الصيغة والقائدة للمواد  .10

 اليت تعلمتها .

يقوم املعلم بتقومي الطلبة بدورهم لقراءة اآليات املوجودة مع  .11

 اساسها.

يقوم املعلم بتوجيه الطلبة مللء النقاط واآليات اليت بغري  .12

 حلركة باللسان.ا

 يطلب املعلم من الطلبة القيام بتمرين إعطاء املعىن مًعا. .13

ملعرفة قدرة كتابة الطلبة ، يقدم املعلم واجبات منزلية أو يطلب  .14

 من الطلبة كتابة املواد املوجودة.
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 يعطي املعلم الفرصة للطلبة لطرح أسئلة اليت غري واضحة. .15

 اخلامتة .16

واالنطباعات كصورة تأكيد الدرس ينقل املعلم االستنتاجات  .17

 الذي تقدميه.

     خيتم املعلم الدرس بتالوة الدعاء ومحد اهلل وينتهي بالسالم. .18

 نظام تقومي طريقة امثليت (ه

نظام التقومي املستخدم يف طريقة امثليت هي إجراء اختبار. حيدث كل من االختبار 

التحريري واالختبار الشفوي ، اللذين يتم قبله وبعد عملية التعلم وأيًضا عند زيادة 

 مستوى املرتفع. 

 تقومي الشفهي .1
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لبة للمواد ملعرفة قدرة فهم الط تقومي الشفهي هو أحد اختبار حماوالت املعلم

ري طريقة هي املواد اليت مت تدريسها. تش شكل فردي. اما املواد اليت تدريبهاب

إىل املدرسة الداخلية املركزية ، أي عن طريق طرح  إيصال األسئلة أيًضا

ق تلو اآلخر حول املواد اليت مت تدريسها عن طري األسئلة على الطلبة واحًدا

ريق بدء الدرس عن ط لاالختبارات الشفوية اليت أجراها املعلم عندما قب

 نفذت قبل إهناء الدرس. طرح األسئلة اليت كانت سابقة أو

 تقومي الكتابة .2

كما هو احلال يف عملية تدريس اللغات وتعلمها ، يعد هذا االختبار الكتاب   

وسيلة بل ك خطوة ليس فقط ملعرفة قدرة الطالب على فهم املواد ، يواحدة

تنفيذ هذا فيما يتعلق ب لكتابة العربية.ملعرفة جودة كتابة الطالب ، خاصة ا

ها. أما للطالب للعمل علي االختبار الكتايب ، قدم رجل الدين أسئلة كتابية
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ذلك مسألة وك بالنسبة لألسئلة يف شكل أسئلة موضوعية ، فهي مسألة وصف

إذا   إعطاء احلراقة وأيًضا معىن جافا. من االختبارين ، يتم إضافة الدرجات حىت

قدم التايل ، وي ، ال ميكن للطالب متابعة اجمللد 7الطالب أقل من  كانت قيمة

ًتا إضافًيا منحه وق رجل الدين التوجيه والتوجيه للطالب الذي يتم بعد ذلك

خيتلف معيار القيمة هذا عن معيار القيمة  حىت يكون الطالب جاهزًا إلعادة.

ما  ة ألن الطالبجبار  املطبق يف مدرسة دار الفالح اإلسالمية الداخلية يف

 ليتامث زالوا يواجهون صعوبات إذا كان معيار القيمة هو نفسه املعيار من

يف  لرجل الدين معرفة النتائج بشكل أفضل . حىت يتسىن 9018املركزي 

 عملية التعليم والتعلم التالية.

(. هذا klasikمنوذج التعلم املطبق يف طريقة امثليت هو منوذج التعلم الكالسيكي)

موذج هو منوذج للتعلم اجلماعي يهدف إىل خلق جو مواٍت يف عملية التعليم الن

والتعلم. يتمثل منوذج التعلم الكالسيكي املطبق يف طريقة امثليت يف تشكيل 
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جمموعات يتم حتديدها وفًقا جمللدات كل منها. باستخدام هذا النموذج 

يد ، حبيث ميكن ومف الكالسيكي للتعلم ، تتم عملية التعليم والتعلم بشكل فعال

حتقيق أهداف التعلم بأقصى درجة ممكنة. باإلضافة إىل ذلك ، مع وجود العدد 

املثايل للمجموعات ، ميكن للمدرس مراقبة قدرات كل طلبة مباشرة. على الرغم 

من أنشطة التعلم تتم بشكل كالسيكي ، إال أن هذا التعلم يركز أكثر على 

نح  ا التعلم ااءات املطلوبة )املواد(. يف هذالقدرات الفردية يف إتقان الكف لفردي ، متم

الفرصة إلتقان طريقة امتسياليت وفًقا لسرعتها وقدراهتا. مبعىن آخر ،  طلبةكل 

جيب أن يكون الطالب نشطني يف متابعة الدروس وقد ال يعتمدون على اآلخرين. 

لطالب ا لتسريع عملية التدريس والتعلم ، فإن مهمة املعلم هي فقط توجيه

وتوجيههم ومواءمتهم إذا ارتكبوا أخطاء يف تعلم املادة قيد الدراسة ، ولتحقيق 

أقصى أهداف التعلم ، يويل التعليم هنا أيًضا االنتباه إىل االختالفات يف قدرة 

الطالب على متابعة عملية التعليم والتعلم. يف هذه احلالة ، على سبيل املثال 
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 خالل رؤية أو قراءة خلشة. نظرًا ألن مادة امتسياليتسانرتي يتعلم امتسياليت من 

مستنسخة بأمثلة من القرآن ، فإن الطالب حيفظون املواد تلقائًيا يف اخللشة وفًقا 

أيًضا داعًما كبريًا  الحتياجاهتم. باإلضافة إىل ذلك ، يعد وجود أنشطة إيداع

دما يتقن الطالب يل ، عنللطالب حلفظ املواد بسرعة وفًقا لقدراهتم وقدراهتم. وبالتا

املواد اليت مت تسليمها ، قد يتطوع الطالب لتقييم )اختبار( كفاءهتم يف أي وقت 

عندما يكونون جاهزين. سيفيد ذلك الطالب الذين يتمتعون بقدرة أكرب )ذكية( 

ألنه قد يتم اختباره أواًل بعد إتقان املادة. إذا خترجوا ، ميكن للطالب املتابعة إىل 

التايل حىت يتمكنوا من التسجيل بسرعة أكرب من الطالب اآلخرين. أما  اجمللد

بالنسبة للطالب البطيئني يف قبول الدروس والذين ال جيتازون االختبار ، فلديهم 

  .الفرصة للدراسة مرة أخرى حىت يتمكنوا من مترير اجمللد

ن فهم كوبالتايل ، سوف ينضج الطالب يف فهم املوضوع. من الوصف أعاله ، مي

أن تكوين جمموعات التعلم يف التعلم امثليت مرن للغاية ألنه بالنسبة ألولئك الذين 
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اجتازوا االمتحان ميكنهم االنتقال إىل جمموعة دراسة أخرى ملواصلة الدرس التايل.  

كتاب امثليت هو كتاب حيتوي على مادة مربجمة مع كتابة منهجية ومتماسكة ، يف 

رتة للمرحلة املبتدئة اليت يتم تنفيذها بشكل مكثف يف فدراسة الكتاب األصفر ، 

أشهر ، ولكن يف املمارسة العملية التعلم باستخدام طريقة امثليت يف  6-3من 

مربجمة يف غضون فرتة تصل إىل سنة إىل سنتني  معهد الفالخ و معهد سراج اهلدى 

لديها أجندهتا   ، وهي قائمة ألن كل عام يف معهد الفالخ و معهد سراج اهلدى

اخلاصة يف كل عام. يناقش الكتاب علم حنو و صرف ، وقد مت جتمع هذا الكتاب 

ألنه يتذكر مدى أمهية تعلم العلوم وأيًضا تقدًما جديًدا يف قراءة الكتاب الرتاث 

  .ألنه شعر أن الطريقة سهلة الفهم

( أو تقليدية klasikال تزال طريقة التعليم يف معهد عاًما تستخدم طرقًا كالسيكية)

، وهي طرق تعليمية يتم تنظيمها وفًقا للعرف الذي مت تنفيذه منذ فرتة طويلة يف 

معاهد بشكل عام أو ميكن أيًضا تسميته بالطريقة األصلية )األصل(. يف التعلم ، 
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 هناك شيء مثل نقل املعرفة اليت يقوم هبا املعلم للطلبة. يف التعليم املعلم دورًا مهًما

يس ، نظرًا ألن التدريس معقد ، ال ينقل الدرس فقد ، بل ميثل أيًضا يف التدر 

ة. شخصية أو مثااًل جيًدا للطلبة ،لعلى املتوقع أن يتم تنفيذ املعرفة يف احلياة اليومي

يف املراحل األولية ، استخدم معهد الفالخ و معهد سراج اهلدى طرق 

اإلسالمي األخرى ، لكن ( مثل تلك املستخدمة يف املعهد klasikالكالسيكية)

يف رحلتها جاءت طريقة امثليت اليت مجعها توفيق احلكيم يف معهد البنغزرية جفارا 

اإلسالمية ، حىت اآلن يف معهد الفالخ و معهد سراج اهلدى باستخدام امثليت يف 

تنفيذها دروسا إضافية لدعم الطالب من أجل بسرعة فهم قواعد اللغة العربية، 

و و الصرف ، وذلك وفقا للزمن واألفكار إىل الرتكيز على تنفيذ وخاصة علم النح

 طريقة امثليت حنو تعلم كتاب أصفر أن الطلبة أو املتعلمني أكثر بسرعة فهم حمتويات

الكتاب األصفر ، والذي يتضمن واحًدا منها يف تطبيق كتاب . يف تطبيقها نتائج 

د سراج اهلدى عهد الفالخ و معهتنفيذ طريقة امثليت يف قراءة الكتاب األصفر يف م
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، متكن اكثر الطلبة قادرة على قراءة الكتاب األصفر اجيد من خالل سنة واحدة 

، لكنه مل يستبعد أيًضا اكثر من الطلبة جيدون صعوبة يف قراءة الكتاب األصفر 

حىت حيتاج اىل وقت طويل حبيث أطول بقليل من الطلبة اآلخرين يف قراءة الكتاب 

درة الطالب على قراءة الكتاب األصفر باستخدام طريقة امثليت تقاس األصفر. ق

بطريق االختبارات ، شفهيًا وخطًيا اليت أجريت قبله و بعده تعليم كتاب امثليت. 

وكذلك هناك أيًضا اختبار لزيادة احلجم ، يف هذا االختبار ، هناك قيمة قياسية 

دما يكون الطلبة قادرين على . يعين أنه عن9تمستخدم للتخرج عندما تبلغ قيمة 

جتاوز القيمة القياسية احملددة يمسمح للطالب باالنتقال إىل مستوى األعلى ، ولكن 

العكس عندما ال يتمكن الطلبة الوصول إىل القيمة القياسية ، جيب على الطلبة 

 بتكرار االختبار و تكرار ذلك احلجم.

راج ثلة لطلبة معهد الفالح و سنتائج اإلستبانات عن فعالية استخدام طريقة األم

 الهدى : 
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جاء الباحث على اجملموعة الصغرية ملعرفة األجوبة الطلبة على طريقة أمثليت و نعرف كيف 

 أحواهلم عند اللغة العربية بعد هذا الربنامج التعليم. 

 ليت :أمثعرفة أجوبة الطلبة عن الطريقة وهذه البيانات عن نتيجة اإلستبانة مل
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أفهم نصوص العربية بعد 
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لبيانات ا من هذه البيانات نعرف أجوبة الطلبة بعد تعليم طريقة أمثليت، ومن هذه

 ين، و هذا الشرح : و صحح الباحث بالبيانات من املقابلة باألستاذ مشس

لطلبة اليت  %60أشعر أن اللغة العربية سهلة، من هذه اإلستبانة جند بيانات  .1

ين أن الطلبة و تشعر اللغة العربية السهلة، وهذه البيانات مناسبة بكالم أستاذ مشس

قرآن بقول نصرالدين إدريس جوهر : وردت يف ال حيبون اللغة العربية، و هذا مناسبا

ستند لغوية ميكن أن نتخذها أساسا نسري عليه ومبدأ نالتعليمية الالكرمي توجيهات 

من سورة  13آلية جاء يف ا بية للناطقني بلغات أخرى، منهاإليه يف تعليم اللغة العر 

ْم ِمْن ذََكٍر وَ احلجرات حيث قال تعاىل "يَا أَي َُّها النَّاسم ِإنَّا َخَلْقنَ  ْم اكم أمنْ َثى َوَجَعْلَناكم

ْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَ  ْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاكم عموبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرفموا ِإنَّ َأْكَرَمكم هذه  يفِبرٌي".شم

عامة ال ختص املسلمني منا دون غريهم وال العرب وال العجم وال أمما  اآلية ختاطبنا

من  أن اهلل تعاىل تؤكد خلقنا خمتلفني ليس فقط وهي  قارة معينة.معينة وال أهل 

ناحية اجلنس ولكن أيضا من ناحية اجلنسية حيث جعلنا شعوبا وقبائل خمتلفة،  
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أن اهلدف تؤكد من خلقنا خمتلفني هو التعارف فيما بيننا وليس ألجل تفضيل  كما

ذه اآلية ه و قوى. هو التبعضنا على بعض ألن معيار الفضل الوحيد عند اهلل

لغوي مهم وهو أن اختالف جنسياتنا املتمثلة يف الشعوب التعليمي التوجيه 

ن غريه عيقتضي يف اللغة إذ إن اللغة تعد أبرز ما مييز شعبا  والقبائل االختالف

اهلدف من ذلك هو التعارف فمعرفة اللغة األجنبية  وكذلكوقبيلة عن غريها. 

أصبحت حتمية على أبناء كل شعب إذ إهنم لن يتمكنوا من التعارف مع غريهم 

فعلى   مل يفهموا لغاهتم. ى ومن معرفة أحواهلم وثقافتهممن أبناء الشعوب األخر 

ا ال تسعى ا جهودوتعلمه هاعملية تعليم اللغة األجنبية تعترب  هذا األساس ينبغي أن

فقط إىل حتقيق أهداف أو إجنازات شخصية وإمنا تسعى أيضا إىل حتقيق األهداف 

اصل والتعارف. و املشرتكة للمجتمع البشري وتلبية احتياجاته املشرتكة أال وهي الت

كون سيية وأجادها وتواصل هبا مع أهلها إذا تعلم أحد لغة أجنبهذا املعىن  و

ن جانب وحقق األهداف اإلنسانية وأكد بذلك قد حقق أهدافه الشخصية م
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ب أن ذا هو الذي جيهلاملنطلق  اجتماعيته بني اجملتمع العاملي من جانب آخر.

وهو   تنبين عليه اجتاهات معلمي اللغة العربية ومتعلميها الناطقني بلغات أخرى.

 أن ندرك أن تعليمنا اللغة العربية وتعلمنا إياها ليس عملية حتركها مآرب تعليمة

وثقافية وغريها من املآرب الوسيلية وإمنا هو فوق كل ذلك عملية حتركها الرغبة يف 

 بني بىن البشر.  وهي التعارفحتقيق الرسالة اإلهلية اليت حّث عليها القرآن الكرمي أال

أمرنا  ولسانا اهلل خمتلفني عنا شعباإخوتنا العرب الناطقني بالعربية هم ممن خلقهم 

د. وقال   9يس إىل التعارف معهم من سبيل إال إجادة لغتهم.أن نتعارف معهم فل

: إن اللغات مرايا األمم، وكيفما يكون حال األمم يكون حال صادق السامرائي 

مة يف حالة ضعف وإضطراب، فهذا يعين أن اللغة ستتعرض لغاهتا، ومبا أن األ

للكثري من العدوان والظلم، والنيل من قدراهتا وأمهيتها ودورها يف صناعة احلياة. 

فاللغة هي أداة تعبري عن األفكار وختتلف أاجدياهتا بني اجملتمعات ، ومنذ األزمان 

                                                           

 AVAILBLE  http://www.lisanarabi.net)نصر الدين إدريس جوهر، بالقرآن نعلم اللغة العربية، 9 
ACCESSED 10/06/2020)  

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=3969&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=3969&lang=ar&view=articles
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ال بانسبة نوعة، كما هو احلالسحيقة بالقدم كانت لكل جمموعة بشرية أاجدياهتا املت

وادي الرافدين ووادي النيل، وكل لغة ميكنها التعبري عما جييش يف دنيا   للغات

أهلها، وقوانني اللغات ثابتة ومراكزها الدماغية واحدة، والعالقات ما بني 

ة األاجديات تكاد تكون متقاربة ومتصلة باملعايري املكانية والزمانية والثوابت التفاعلي

واجودات القائمة حول البشر. فال توجد لغة صعبة، فاللغات خمرتعات أهلها، للم

لغة العربية والقول بأن ال  ولكل جمموعة بشرية أداهتا اليت تستعملها لبناء احلياة،

صعبة طرح هزيل ومغرض، فهي لغة ثرية املفردات واملعاين والعبارات، وفيها قدرات 

دادها أكثر من غريها، لتواصلها احلضاري وإمت إغناء العقل وتنمية فضاءات التفكري

املعريف والفكري والفلسفي يف أعماق الزمن. فهي حية وقوية قبل اإلسالم، وأنتجت 

روائع فكرية وأدبية غري مسبوقة يف لغات الدنيا، وتواصلت وتنامت وتطورت 

وإستوعبت حضارات الدنيا على مر قرون وقرون، ومتكنت من نقل معارف 

ت كافة إليها. فكانت حركة الرتمجة يف زمن الدولة العباسية فائقة وذات اجملتمعا
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نشاط متواصل إىل أمٍد طويل، وكانت العربية لغة العلم والشعر والفكر يف العديد 

من اجملتمعات اإلنسانية، وقد أوردها القرآن الكرمي مقاما عومليا وأطلقها بقوة 

قاراهتا أكثر الناس يف جمتمعات الدنيا ب وإقتدار، لتكون اللغة اليت كان يعرّب هبا

الثالث.فاملشكلة ليست يف اللغة العربية أو أية لغة كانت، وإمنا بأهل اللغة الذين 

يبتعدون عن لغتهم وينتقصون من قيمتها ودورها ويريدون التنازل عن هويتهم، 

وحمق عالماهتم الفارقة واإلمعان بقتل عروبتهم، وهذه التوجهات من ضمن 

والت املعادية للوجود العريب والعروبة ومن مث الدين الذي تؤلف العربية جوهره الص

 .10ونبض فؤاده املنري

 تعلمت اللغة العربية زاد من سنة واحدة .2

                                                           

   AVAILBLE ACCESSED ( 7/6/2020)الدكتور صادق السمرائي، اللغة العربية سهلة و مجيلة،  10 
http://www.almothaqaf.com 
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من هذه البيانات وجد الباحث من الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية أعلى من سنة 

أهنم متخرجني من املدرسة اإلسالمية، من اجملموعة الصغرية، و هذا دليل  %60واحدة قدر 

هذا ما يسهل يف عملية التعليم أمثليت، وهذا مناسبا بقول نصر الدين إدريس جوهر يف 

 اكتساب الطفل لغته األوىل من عجائب الظواهر اللغوية لدى اإلنسان. أول تعليم اللغة :

علن به والدته. اخا يا إال صر الطفل يبدأ حياته اللغوية من نقطة الصفر حيث ال ينطق حرف

أشهر تنمو لغته بطريقة عجيبة وسريعة حيث يبدأ ينطق أصواتا، مث يكرر كلمات،  بعد و

مهات تستغرهبا األ بسرعة لدرجةتنمو  لغة األطفال مث يكّون مجال، مث يتكلم لغة.

تسمع طفلها ينطق الكلمات اليت يسمعها  عنداألم عادة تتعجب  واألشخاص حوهلم.

األم تستغرب عندما تسمع طفلها ينطق ويردد كلمات مل  . بل كثريبرددها يمن كالمها و 

تعلم الطفل ال ي ،تقلها له ومل يسمعها منها وال من أبيه وال من أعضاء األسرة اآلخرين. نعم

بيئة احمليطة به يف ال خارج البيت من أشخاص ، أو فقط، وإمنا يتعلمها أيضا لغته من أبويه

عوامل تلعب دورا ال ميكن جتاهله يف اكتساب الطفل لغته  . وهناكمن الوسائل املتوفرة
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يف  ةواإلسرتاتيجية. أما العوامل النفسي  األوىل ولعل أمهها العوامل النفسية واالجتماعية

االستعداد الفطري فتتمثل الذي ولد به الطفل وميكنه من اكتساب أي لغة نشأ فيها، ويف 

االجتاهات اليت  و ، لتعلم اللغة حبماسةالطفل تدفع  عاديةالدافعية اليت هي قوة نفسية غري 

لمها، تعيوجه إىل اختاذ املوقف اإلجيايب حنو اللغة اليت ي هي استعداد عقلي وعصيب الطفل

 الطفل حترر مما مينعه من تعلم اللغة مثل احلياء من الكالم واخلوف ويف املشاعر اإلجيابية 

ه يف العالقة احلميمة فتتمثل بني الطفل وأبويه وزمالئ من اخلطأ. أما العوامل االجتماعية

اليت توفر جوا مناسبا الكتساب اللغة. وكذلك العالقة بني األطفال أنفسهم هي عالقة 

ممتعة يتمتعون هبا ويتفاعلون من خالهلا مما يسهل هلم اكتساب لغتهم األوىل. كما يف كمية 

 تمعه واليت لهطفل عندما يلعب ويتعامل مع جمتتمثل اللغوي الكبرية اليت يعيشها ال التعرض

ساليب اليت فتتمثل العوامل اإلسرتاتيجية يف األ توفر فرصة كافية الكتساب لغته األوىل.

ومن أهم   يستخدمها الطفل يف االستفادة من لغة بيئته ويسجلها يف ذخريته اللغوية.

طة به من عه من البيئة احمليينطق ويردد ما يسم األساليب يف ذلك احملاكاة وهي أن الطفل
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ومنها أيضا املمارسة وهي أن يكرر الطفل ما يسرتيح له   األصوات والكلمات واجلمل.

من تلك األصوات والكلمات واجلمل حسب املواقف اللغوية اليت جيد نفسه فيها. بفضل 

 -ة نشؤواويأينما ولدو ويف أي بيئة لغ –هذه العوامل الثالثة يتمكن األطفال بدون استثناء 

 يعانوا من مشكالت يف أجهزة النطق ومل  من اكتساب لغتهم األوىل بنجاح، إذا مل

ات السؤال املطروح هل ميكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجي كهنا كالمية.الضطرابات يتعرضوا  

يف تعلم اللغات األجنبية؟ وهل ميكن توفري العوامل اليت تساعد األطفال على تعلم لغتهم 

األطفال من  ءم اللغة األجنبية لتساعد متعلميها على حتقيق ما حيققه هؤالاألوىل يف تعل

األطفال يتمتع به يف اكتساب لغتهم األوىل من خصائص نفسية وما  إجنازات لغوية؟  إن

يسريون عليه يف ذلك من إسرتاتيجيات ال ميكن توفريه وتطبيقه يف عملية تعلم اللغات 

أن إجادة اللغة األوىل تتم من خالل  ولذلك .بية بشكل طبيعي كميا ونوعيااألجن

لوجية ختتلف وسيكو  االكتساب يف حني تتم إجادة اللغة األجنبية من خالل التعلم.

االكتساب عملية  ميثل االكتساب وإسرتاتيجياته عن سيكولوجية التعلم وإسرتاتيجياته.
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ية مصطنعة تتخذ ملع يف يشكل الثاين يف بيئة اجتماعية طبيعية، طبيعية تتخذ مكاهنا

ألوىل ولكن مع ذلك فثمة جوانب من اكتساب اللغة ا مكاهنا يف بيئة مصطنعة غري طبيعية.

ميكن توفريها وتطبيقها يف عملية تعليم اللغة األجنبية وتعلمها سواء كانت من اجلوانب 

النفسية أم من اجلوانب اإلسرتاتيجية. ويف السطور التالية نقاط إجرائية توضح كيفية 

ق الستفادة من خصائص اكتساب اللغة األوىل وإسرتاتيجياته يف تعلم اللغة األجنبية بالتطبيا

 .11على تعليم اللغة العربية وتعلمها كلغة أجنبية

  تعلمت تعليم األمثليت زاد من سنة واحدة .3

هذا دليل أهنم يتعلمون  %100من هذه البيانات بنود اإلستبانة وجد الباحث نتيجة 

تعد  .لتعودهمعلى ترقية اللغة يف ا يف وقت طويل يف هذا املعهد و هذا دليل طريقة أمثليت

فة ما يعاين من هذه األزمة اهلوية اللغوية يف ظل العوملة لكوهنا لغة للثقا اللغة العربية أكثر

                                                           

BLE A( AVAIL  http://lisanarabi.net.htmlفال لغتهم األولى، اكتساب األطنصر الدين إدريس جوهر، 11 
ACCESSED 11/07/2019)  

http://lisanarabi.net.html/
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ت العوملة قد جاء دولية من جانب آخر. يرى البعض اإلسالمية من جانب ولغة أجنبية

بكل ما حتتاج إليه هذه اللغة إلثبات كوهنا لغة دينية من جانب ولغة أجنبية من جانب 

الف البعض اآلخر يرى أن ما خي القول ميكن أن العوملة تأيت خلدمة هذه اللغة. إال آخر بل

ذلك ويزعمون أن اللغة العربية بدأت تصبح معزولة داخل أرضها وخارجها ومنسية لدى 

علمها االنتماء هلذه اللغة الذي يتمثل يف الرغبة يف ت ناطقني هبا والناطقني بغريها. ولا

وتعليمها واستخدامها ينقص شيئا فشيئا وذلك ألسباب ليست خارجية مثل هيمنة اللغة 

الغربية واستيالئها وإمنا أيضا داخلية مثل انعدام املنهج اللغوي والسياسة اللغوية لدعم هذه 

حتاول هذه املقالة تسليط الضوء القضية هي اليت عليها مبينة يف ذلك ما ختسر  ذهوه اللغة.

اللغة العربية من العوملة وما تنتفع هبا أواًل، وتعليم اللغة العربية على منهج وسياسة متكن 

على العوملة الثقافية  يرتتب أما هذه اللغة من مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباهتا ثانًيا.

آثار سلبية فمنها اختفاء احلدود الثقافية بني األمم حيث أن اإلنسان يف هذا العصر  من

ليه عمل يعد ينتمي إىل ثقافة أرضه ودينه إمنا ينتمي إىل الثقافة السائدة دوليا وهي كما يتفق 
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احلدود  على أساس  بعبارة أخرى يعين أن االنتماء الثقايف مل يعد الكثري الثقافة الغربية.

الغربية  على أساس السيادة الثقافية يف ضوء تيار العوملة. ومبا أن الثقافة غرافية والدينية واجل

يف ذلك هي الثقافة املهيمنة اليت تدعم العوملة وتدعمها العوملة فبدأ االنتماء الثقايف على 

اضر ولعل أبرز أشكال العوملة الثقافية اليت يشهدها العصر احل املستوى الدويل يتجه إليها.

ا و لكل لغة فتحت باب و وفرت مجيع الوسائل -من ناحية-للغوية. إن العوملة هي العوملة ا

ن أدت إىل ما ميك الدويل. ولكنها من ناحية أخرىلتجد سبيلها إىل خوض التواصل 

اإلطالق عليه مصطلح "أزمة اهلوية اللغوية"، حيث أن أبناء هذا العصر مل يعودوا يعيشون 

ملهيمنة يف االلغة اليت تنتمي إليها ثقافتهم وأرضهم وإمنا تنتمي هويتهم اللغوية إىل اللغة 

 12اختفت هويتهم الثقافية اختفت هويتهم اللغوية. وكذالكالتواصل الدويل.

  أمثليت تساعدين يف ترقية كفائة اللغويةيم تعل .4

                                                           

تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: منهجا وسياسة, نصر الدين إدريس جوهر, 12 
i.nethttp://lisanarab AVAILBLE ACCESSED 21/07/2019 
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من هذا البانات كل أعضاء اجملموعة جييبون أن ترقيتهم يف اللغة العربية بعد تعليم 

أمثليت، هذا دليل أن طريقة اجليدة هلا أجوبة حسنة من الطلبة، وهذه مناسبا بقول 

طريق  معرفةإن إرتكاز التعليم على طريقة ما، ليس إال مساعدة للمتعّلم على 

الوصول إىل املعلومة وفهمها، فالطريقة إحياء من جهة، ودعوة لبذل اجلهود 

واملبادرات من جهة أخرى، وسواء كانت الطرق قدمية أو حديثة، جند أهّنا هتدف 

للغاية نفسها، فالطريقة هي حماولة لتسهيل العملّية التعليمّية يف أي مستوى كان، 

ون مبا اقرتحه األملاين "فريدريك هربات" واستسلموا ويف أي زمان، وقد أخذ املربّ 

لطريقته يف التعليم؛ ألهّنا قائمة على املدخل، والعرض، والتمرين، والتثبيت، على 

يف  الرغم من أّن األسس النفسّية املرتكزة عليها فقدت اآلن كثريًا من مقّوماهتا,

نالحظ أّن  طرق التعليم،إطار احلركة القويّة اليت يشهدها البحث العلمي يف جمال 

احلقل الرتبوي يعج باملبادرات، وزيادة املنافسات، وممّا يساعده يف ذلك توافر 

الوسائل، وازدياد املعرفة، باإلضافة إىل دخول التكنولوجيا يف حقل التعليم، وال 
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تقتصر هذه الطرق على الصغار فحسب، بل مشلت أيضاً الكبار يف العمر، حيث 

حو األمّية بالقراءة والكتابة آت من القراءة؛ ألهّنا هي املفتاح، إّن االهتمام مب

والطريقة اليت تقّرهبم من الفكر والرتاث والثقافة؛ ففك الرموز املكتوبة يساعد يف 

االنفتاح على العامل، ومشاركته، كما تساهم يف االستجابة وجدانيّاً وفكريّاً ونفسيّاً 

هتّذب النفس، وتساعد على تأّمل املواقف حملتوى املقروء وأهدافه، فالقراءة 

وتصّورها, إّن امليل إىل تبيّن "الطريقة التحليلية" يرتكز على كثري من األسس 

العلمّية، واليت أّكدت صّحتها النتائج املعرفّية اليت حتّققت نتيجة املمارسة والعمل 

ن اجلمل م وأساليب التطبيق، ومن أساسّيات هذه الطريقة أّن الدارس يعرف كثرياً 

والكلمات، قبل البدء يف عملّية القراءة، وعند قراءة الدرس يمعرض أمامه نص فقرة 

أو مجلة، فيسمعها ويفهم معناها، أو قد يستنتجه من خالل موقف تعليمي، أو 

اً تربوي، أو حيايت، وبعد النطق بكلمات النص صورة وصوتاً، ينتقل به املعّلم تدرجييّ 

لكلمة بعد أن يكون قد فهمها، وعرف معانيها، قبل جتزئتها إىل النظر يف أجزاء ا
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للوصول إىل احلرف املقصود، لذلك مسّيت "بالطريقة التحليلّية"، ومن خالل 

املالحظة واالستقراء تبنّي أّن هذه الطريقة تقوم على أساس نفسي ومعنوي، وعلى 

ضافة إىل الكسب اإلتزويد الدارس بثروة فكريّة ومعرفّية، بطريقة اجلمل والنصوص، ب

اللغوي، ومن عيوب هذه الطريقة: أهّنا حتتاج لعدد من الوسائل للقيام هبا، كما أّن 

مجلة واحدة أو فقرة تبدو صعبة يف املراحل األوىل من عملّية التعليم، وتطرح هذه 

 .13الطريقة بكثرة يف جمال تعليم الصغار، وأقّل حّدة منها يف ميدان تعليم الكبار

  ترقية املفرداتأشعر يف  .5

من اجملموعة،  %100ومن بنود اإلستبانة يف هذه األجوبة أن هذه املتغريات جتد 

ترقية املفردات هي ترقية اللغة وتلك من عالمات النجاحة يف التعليم، وهذه مناسبا بقول 
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و أالوسيلة التعليمّية هي كّل أداة يستخدمها املعلم من أجل حتسني عملّية التعليم والتعّلم، 

تنمية االجتاهات أو تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، وغرس القيم املرغوب فيها دون 

أن يعتمد املعلم أساساً على األرقام واأللفاظ والرموز، وتشمل هذه الوسائل مجيع الوسائط 

اليت يستخدمها املعلم لتوصيل األفكار أو احلقائق أو املعاين للتالميذ؛ وذلك من أجل 

، درس أكثر تشويقاً وإثارة، وجلعل اخلربة الرتبويّة خربة مباشرة وهادفة يف نفس الوقتجعل ال

الستخدام الوسائل التعليمية عدة فوائد منها ما يلي: تقّلل اجلهد والوقت من قبل املعلم 

واملتعلم. تتغّلب على اللفظية وعيوهبا، وتساعد يف نقل املعرفة، وتثبيت عملية اإلدراك، 

وانب املبهمة يف العلم. تثري انتباه الدارسني واهتمامهم، وتثبت املعلومات، وتوضح اجل

وتنمي دقة املالحظة واالستمرار يف الفكر، وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابه، 

وتقيس مدى ما استوعبه الطالب من الدروس. تتيح للمتعلمني فرص متعددة يف التعليم، 

ى تريب الذوق وتعدل السلوك. تسهل عملية التعليم علوحتقيق الذات، وتعلم املهارات و 

املدرس، والتعلم على الطالب، وتوضح بعض املفاهيم املعينة للتعليم. تساعد على إبراز 
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الفروق الفرديّة من الطالب، يف اجملاالت املختلفة كاجملاالت اللغويّة. تزود الطالب 

قاء اخلربة يثة الدالة عليها. تساهم يف إبباملعلومات العلمّية الالزمة وبألفاظ احلضارة احلد

التعليمّية حية لفرتة أطول مع التالميذ. تزيد من فرص املشاركة والتعاون بني الطالب، مما 

يزيد من تشجيع التالميذ على التعّلم بدون ملل وكسل. تقدم للطالب أساسًا ماديًا من 

 عاٍن ال يفهمون معناها. تقدمأجل اإلدراك احلسّي، كما تقّلل من استخدامهم أللفاظ وم

خربات واقعية تدعو التالميذ حنو النشاط الذايت، وتنمي فيهم استمرارية التفكري واالخرتاع  

 لتعاريفا هذه كلكما هو احلال عند استخدام الرحالت والصور املتحرّكة والتمثيلّيات.  

 إىل تئديو  والتعلم التعليم على تعني أووسائط وسائل أهنا وهو واحد مفهوم إىل تؤدي

 ما ذاإ إجابية أكثر ويصبحون أكثر يتعلمون الطالب أن ذكره سبق قد وكما إسراعة.

 والبصر السمع يتحاس فاشرتاك لديهم، حاسة من أكثر تثري اليت التعليمية املواد استخدمت

 مبفرده. السمع حاسة استخدام من أفضل يكون التعليم يف
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 لتعليميةا الوسائل تسمى حوث تسميات عدة التعليمية الوسائل على تطلق وقد

 هذه كلو  التعليم. تقنيات أخرى وأحيانا الرتبوية والوسائط اإلضاح وسائل وأحيانا

 إيصال بغرض ليمي،التع املوقف يف األستاذ يستخدمها اليت الوسائل خمتلف تعىن املسميات

 14للطلبة. املعاين و األفكار و احلقائق و املعارف

 ربية بعد تعليم األمثليتأفهم نصوص الع .6

عند معهد اإلسالمي قراءة كتب الرتاث هي دليل يف جناح التعليم، وأما من هذه 

طالب يفهمون النصوص العربية بعد تعليم أمثليت، وأما كتب  %80البيانات 

الرتاث تكون دليل النجاح التعليم اللغة العربية كما قال للبدء بفهم الّلغة العربية 

التعّمق هبا، كما ميكن دراستها لتصبح روتينًا أساسّيًا من احلياة جيب دراستها و 

اليومّية، حيث تتّم ممارستها لبضع دقائق من خالل االستماع إىل الّلغة، أو قراءهتا، 

                                                           

أوريل حبرالدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، )ماالنج : مبطعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 14 
 .155-154م(، ص: 2011احلكومية، 
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أو تكرار الكلمات الّصعبة، باإلضافة إىل تعلُّم قراءة العبارات الكاملة واستخدامها 

 يقتصر رات جديدة، فتعلُّم الّلغة العربية البشكل يومي، مع احلرص على تعّلم عبا

فقط على تعّلم القواعد أو املفردات وحدها، بل جيب تعلُّم العبارات واجلمل اليت 

كن حتسني مهارات الّلغة العربية من أجل فهم كلماهتا،  تمستخدم بكثرة أيضاً، ميم

لكتب تماع لوذلك من خالل مشاهدة األفالم التعليمّية أو أفالم التسلية، واالس

الصوتّية بالّلغة العربية، حيث يؤّدي ذلك إىل حتسني مهارات االستماع والتحّدث، 

باإلضافة إىل إتقان قواعد الّلغة أيضاً لتفادي الوقوع يف األخطاء الشائعة يف الّلغة 

العربية، كما تساعد هذه الطريقة على تعّلم املفردات األساسّية اليت جيب حفظها 

مرّات للتأكد من عدم نسياهنا، قد يشعر البعض عند مساعهم الّلغة  وتكرارها عّدة

العربية أنّه جيب الرّتمجة احلرفّية والفوريّة إىل الّلغة األم، خاصًة عند مساع كلمات 

جديدة أو غري مفهومة، ولكن ذلك يؤّدي إىل تشّتت تركيز املستمع من خالل 

دم القدرة لمات، وبالتايل يؤّدي إىل عالرتكيز على عملّية الرتمجة بدالً من فهم الك
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على فهم مضمون احلديث، وهلذا يمنصح بالرتكيز على فهم الكلمات املفتاحّية أو 

العبارات الرئيسّية للوصول إىل الفكرة العاّمة، وبالتّايل فهم التفاصيل الحقاً. 

حادثة تمعترب احملادثة بالّلغة العربية والتفاعل مع اآلخرين من خالل 
م

ديٍث شيٍق حامل

من أفضل الطّرق اليت تساعد على تعّلم هذه الّلغة، وفهمها بطريقة أفضل، 

باإلضافة إىل الّتغلب على أيّة صعوبات تعيق فهم كلماهتا، حيث ميكن من خالل 

احملادثة توظيف املفردات األساسّية، مع إعادة صياغتها يف مجل، كما ميكن زيادة 

رطة ستماع هلا من الّناطقني هبا، أو االستماع إىل أشفهم الّلغة العربية عن طريق اال
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لة، األمر الذي يؤّدي إىل حتسني النُّطق، وفهم معاين الكلمات من  فيديو ممسجَّ

 15سياق احلديث.

 أسهل يف إعراب النصوص العربية بعد تعليم األمثليت .7

 اإلعراب هو عملية يف شرح قواعد الكمات اللغة العربية، إذا كانت الطريقة يف

من  %100تسهيل اإلعراب الكلمة فتلك الطريقة جيدة ، من هذه البيانات جند 

اجملموعة، كما قال تتفّرد كّل لغة من لغات العامل بوجود جمموعة من القواعد اللغوية 

اليت تتحّكم يف تشكيل البناء اللغوي اخلاص هبا، وتعّد اللغة العربية من اللغات 

يتغرّي  كما تعد من أكثر لغات العامل حساسّية؛ إذ  اليت تتميز ببالغتها وفصاحتها،
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املعىن اللغوي بشكل كبري مبجرد إضافة حرف أو حذف حرف أو تغيري حركة أحد 

حروف الكلمة، أما مفهوم اإلعراب فيعين تغرّي حال أواخر الكلمات يف اجلملة 

ن التغيري االلغوية بتغري حالتها اإلعرابية من رفع أو نصب أو جر أو جزم، أما إذا ك

يف احلرف األول من الكلمة أو يف احلروف اليت تقع وسط الكلمة فال ميكن تسمية 

ذلك إعرابًا، ويف هذا املقال سيتم تناول معلومات عن إعراب اجلمل يف اللغة 

العربية، يقصد بالعالمة اإلعرابية ما يدلُّ على احلالة اإلعرابية للكلمة حسب 

عربة كأن نوعها، ويتم من خالل إعراب ا
م

لكالم بيانم العالمة اإلعرابية للكلمة امل

نقول: "جاء حممٌد" حيث إن إعراب كلمة "حممد" هنا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة الظاهرة على آخره أو تنوين الضم الظاهر على آخره، وهناك العديد من 

لعالمات االعالمات اإلعرابية يف اللغة العربية وميكن تقسيمها إىل نوعني مها: 

اإلعرابية األصلية: وهي الضمة يف حالة الرفع، والفتحة يف حالة النصب، والكسر 

يف حالة اجلر، والسكون يف حالة اجلزم، وقد تكون هذه العالمات ظاهرة على 
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رة عليه. العالمات اإلعرابية الفرعية: حيث تعرب بعض  آخر الكالم أو ممقدَّ

 لماتم عالماٍت غري عالمات اإلعراب اإلصلية،الكلمات إعرابًا خمتلًفا لتتخَذ الك

وهذه العالمات وفق ما ينوب على احلركات األصلية ميكن إمجاله على الشكل 

اآليت: املثىن: يرفع باأللف والنون وينصب وجير بالياء والنون. مجع املذكر السامل: 

بالضمة  عيرفع بالواو والنون وينصب وجير بالياء والنون. مجع املؤنث السامل: يرف

وينصب وجير بالكسرة. األمساء اخلمسة: ترفع بالواو وتنصب باأللف وجتر بالياء. 

األفعال اخلمسة: ترفع بثبوت بالنون وتنصب وجتزم حبذف النون. الفعل املعتل 

رُّ بالفتحة عوًضا  اآلخر: جيزم حبذف حرف العلة من آخره. املمنوع من الصرف: جيم

للغة العربية يطلق مفهوم اجلملة يف االصطالح عن الكسرة. إعراب اجلمل يف ا

النحوي على أنه كل ما يتألف من مسند ومسند إليه، سواء أفاد هذا الرتكيب 

" أم مل يمِفْد متاَم املعىن مثل مجلة "إن  اللغوي معىن تاًما مثل مجلة" جاَء الطالبم

ية وهي اليت تدرْس"، وتقسم اجلمل يف اللغة العربية إىل نوعني مها: اجلملة االمس
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تبدأ باسم وتتكون من جزئني مها: املبتدأ واخلرب، أما اجلملة الفعلية فهي اليت تبدأ 

بفعل وتتكون من: الفعل، والفاعل، واملفعول به إذا كان الفعل متعديًا ويلزمه وجود 

مفعول به إلمتام املعىن يف اجلملة، ومن الناحية اإلعرابية فيمكن تقسيم اجلمل إىل 

ا:  اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب يطلق مفهوم اجلملة اليت هلا حمل من نوعني مه

اإلعراب على كل مجلة حّلت حمل االسم املفرد وأمكن أن يتم تأويلها به، ويكون 

حمل إعراهبا ذاَت احملل اإلعرايب لالسم املفرد، كجملة "حممد يقرأ الكتاب"، فهذه 

دأ، أما اجلملة الفعلية "يقرأ الكتاب" مجلة امسيه بدأت باالسم حممد وهو املتب

فتكون يف حمل رفع خرب املبتدأ "حممد"، وتأويلها اإلعرايب "حممٌد كاتٌب"، وهناك 

العديد من اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب يف اللغة العربية وهي: ما وقع موقع 

ون يف كاخلرب: وتكون يف حمّل رفع مبتدأ. ما وقع موقع الفاعل أو نائب الفاعل: وت

حمل رفع فاعل أو يف حمل فعل نائب الفاعل. الواقعة موقع املفعول به: وتكون يف 

حمل نصب مفعول به. الواقعة موقع احلال: وتكون يف حمّل نصب حال. الواقعة 
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موقع الصفة للنكرة: وتكون يف حمل املوصوف سواء كان مرفوًعا أم منصوبًا أم 

 وتكون يف حمل جر مضاف إليه. الواقعة موقعجمرورًا. الواقعة موقع املضاف إليه: 

اجلواب لشرٍط جازم: وتكون يف حمل جزم جواب الشرط. اجلملة التابعة جلملة 

ذات حمل: ويكون ذلك بالبدل أو التوكيد أو العطف، ويكون هلا ذات احملل 

اإلعرايب للجملة اليت أتت لتوكيدها أو عمِطَفْت عليها أو جاءت بداًل هلا. اجلمل 

 ال حمل هلا من اإلعراب يطلق مفهوم اجلملة اليت ليس هلا حمل من اإلعراب اليت

على كل مجلة ال ميكن تأويلها باسم مفرد حيل حملها، وهنا ميكن القول بأن هذه 

اجلملة ال حمل هلا من اإلعراب، وهذه اجلمل يف اللغة العربية هي: مجلة االبتداء. 

رف. فسريية. مجلة صلة املوصول السم أو حمجلة االستئناف. اجلملة املعرتضة والت

اجلملة الواقعة يف جواب القسم. اجلملة الواقعة يف جواب الشرط غري اجلازم. اجلملة 
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قواعد حنويّة، ما جيعل هذه القواعد  16التابعة جلملة أخرى ال حمل هلا من اإلعراب.

نسقا أو أنساقا هي اليت يمبىن عليها النحو. والقاعدة النحويّة عبارة عن قوانني أو 

ضوابط أو أحكام تتحّكم يف هذه الظاهرة أو تلك. والقاعدة النحويّة يف عمومها 

واهر ظمبنّية على االستقراء، وذلك انطالقا من مالحظة اللغة يف حّد ذاهتا، أو ال

اللغويّة املختلفة اليت يقّرها االستعمال الشائع يف لسان ما. واملالحظة يف جمال 

العلم ضروريّة، ألّن من شأهنا أن تساعدنا على وصف الظاهرة، وضبط خصائصها 

املشرتكة، وما ينضوي حتتها وما ال ينضوي، ومن شأهنا أيضا أن تموقفنا على ما هو 

ماد على اطّراد الظاهرة وإيضاح املفهوم املتعّلق هبا، مطّرد أو غري مطّرد. وباالعت

وحماولة إجياد ما يناسبها من تعريف أو تعريفات، تصاغ القاعدة بناء على مجلة 
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األمثلة اجلزئّية، يف حماولة لتطبيقها أو اختبارها على أمثلة كثرية إلثبات مدى 

 .سالمتها أو صّحتها

 دبّية، على النحو الذي عهدناه يف آثار النحاة،وتصاغ القاعدة على ما هو شائع صياغة أ

فتجيء يف عبارة موجزة دقيقة كي يسهل حفظها واستيعاب دالالهتا، والتثبت من مدى 

 .فاعليتها ومشوليتها بتطبيقها على األمثلة اليت نعرف أو ال نعرف

جال مبومن باب التمثيل، ولتوضيح ما نروم توضيحه، نسوق القواعد التالية، وهي تتعّلق 

 :الصرف، أو بالتغرّيات الطارئة على الكلمات

 .”حرف العّلة إذا جاء متحرّكا وما قبله مفتوح قلب ألفا“تقول القاعدة األوىل:  –

 .”إذا جاءت الواو ساكنة، وكان ما قبلها كسرة أبدلت ياء“وتقول القاعدة الثانية:  –

 .”إذا التقى ساكنان حيذف ما سبق“ وتقول الثالثة:  –
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هذه القواعد املشار إليها صيغت يف كّل حاالهتا، مثلما هو مالحظ، صياغة متشاهبة. 

وهذه الصياغة تقضي بوجود معىن الشرط، وحَتّققم هذا الشرط يؤّدي إىل التغيري. والشرط 

من شأنه أن يبنّي السياق الذي تطّبق فيه القاعدة. وإذا ما انتفى السياق أو الشرط بطل 

د العنصر املتغرّي، وما يسبقه وما يلحقه.  . والسياقالتطبيق ال حمالة دِّ من ذلك أن   حيم

حرف العّلة )أي الواو أو الياء( يف القاعدة املشار إليها أعاله، يقلب ألفا عندما يكون 

مسبوقا بفتحة ومتبوعا حبركة، أي متبوعا بفتحة أو ضّمة أو كسرة، وذلك يف أمثلة من حنو 

، اليت أصلها /قَ َوَل/ و/بَ َيَع/ و/َخِوَف/ ”طال”و” ادك”و” خاف”و” باع”و” قال“

اء جاءت ألّن الي” شْيخٌ “و/َكِيَد/ و/َطومَل/. وال تطّبق هذه القاعدة على أمثلة من حنو 

” ِعَوضٌ “ألّن ما قبل الياء جاء مضموما، وال تطّبق على ” عمَيَبة“ساكنة، وال تطّبق على 

هلذا ال تطّبق القاعدة إاّل يف شروط حمّددة، موجبة ألّن ما قبل الواو جاء مكسورا. وتبعا 

 .للتغيري
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وأّما طبيعة هذه القواعد إذا ما نظرنا إليها من منظور لسايّن حديث فهي يف جمملها قواعد 

يء يف سياق ، عندما جي”ب“مثال تمعاد كتابته بالعنصر ” أ“إعادة كتابة، أي أّن العنصر 

ّد مينة ب  اق باب املالحظة ال يتعّلق تطبيق القاعدة بالسي ومن”. ع“ويسرة ب ” س“حيم

املوجب للتغيري وحده، وإمّنا قد يتعّلق ببعض الشروط األخرى املالزمة هلا، وذلك من حنو 

حتديد جمال تطبيقها، أو الصيغ املطّبقة عليها، أو جتّنب تطبيقها يف حالة اللبس احلاصل 

 .يف الصيغة أو املعىن

القاعدة أو تلك القاعدة صفة الكلّية، وذلك لعدم تطبيقها على وكثريا ما يمنزع من هذه 

أمثلة قد تكثر أو تقّل، َنِصفها عادة بالشواّذ، ولتدارك األمر تسعى الصناعة النحويّة إىل 

حتسني صياغة القاعدة وتشذيبها لتقّلل من عدد الشواذ امللحقة هبا، وهذا ما جيعل القاعدة 

كثري من احلاالت لقاعدة أو لقواعد فرعّية من شأهنا أن حتّل األساسّية قاعدة مالزمة يف ال

 .معضلة االستثناءات، أو التقليل منها على األقلّ 
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وإذا ما اعتربنا أن قاعدة قلب حرف العّلة ألفا هي القاعدة األّم مثال، فإنّنا سوف نعترب 

كان ما قبله ة، و يقلب حرف العّلة ألفا إذا جاء متحرّكا بالفتح“أّن القاعدة اليت تقول: 

” افخيَ ”و” استبان”و” استقال“، وذلك من حنو ما جنده يف أمثلة من قبيل ”ساكنا

، وهي قاعدة فرعّية، تطّبق يف سياقات غري السياقات اليت تطّبق فيها القاعدة ”َيكاد”و

 .األمّ 

 عويف عرف النحاة أو علماء اللغة، يفّسر هؤالء سبب تطبيق القاعدة أو تعليلها، بالرجو 

إىل تعليالت تعود إىل احلّس يف الغالب، والسّيما بشأن الظواهر الصرفّية الصوتّية، وذلك 

من حنو اخلّفة والثقل أو االلتباس، أو التوافق الصويت وعدم االنسجام. ولالستدالل على 

هذا نشري مرّة أخرى إىل قاعدة قلب حرف العّلة ألفا، إذ يقول النحاة خبصوص هذه 

تطبيقها جاء نتيجة كره اجتماع األمثال، واجتماع األمثال يتحّقق يف هذه القاعدة، إّن 

احلروف املتحرّكة املتتالية، وتتايل هذه احلروف عندهم، أو باألحرى عند املتكّلم املستمع 
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ثقيل، وطاملا أّن هناك حرفا معتاّل يف الكلمة قابال للتغيري، فال مناص من تغيريه، أو قلبه 

 17نه أي إىل األلف.إىل ما هو أخّف م

 اتبع عملية التعليم اللغوية مثل الطريقة أمثلة .8

 %100من هذه األسئلة سنعرف على تعلمهم اللغة العربية بطريقة سوى أمثليت، و 

غري موافقون بااستبانة، وهذ دليل عل الطريقة احلسنة لرتقية تعليم اللغة العربية، أو  

كما قال اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، وهي وسيلة لفهم النصوص الشرعية، 

فهم وتعلم اللغة العربية واجب على املسلمني ل واالستنباط الصحيح من النصوص،

القرآن الكرمي والسنة النبوية، وال بد من دراسة العلوم املرتبطة باللغة العربية مثل: 

علم النحو والبالغة، والقواعد واإلعراب، وعلم البيان واألدب، يف صدر اإلسالم 
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اين، عراب، واملعمل تكن علوم اللغة مدونة ألّن لسان العرب كان فصيحًا يف اإل

والبيان، وعندما بدأت الفتوحات اإلسالمية ودخل اإلسالم الكثري من غري العرب،  

كثر اللحن يف املفردات، ودخل الفساد على اللسان العريب، وأهلم اهلل علماء العرب 

وضع القوانني للغة العربية اليت هي لغة القرآن الكرمي، وحفظ اللغة هي من حفظ 

ن اللغة العربية يف أربعة علوم هي النحو، واللغة، والبيان، واألدب، الدين ومت تدوي

و هو عبارة عن ضبط أواخر الكلمات من جهة اإلعراب والبناء، وحسب موقعها 

يف اجلملة وفيها متييز الفعل من احلرف، واملرفوع من املنصوب، واملعرب من املبين، 

ذا ن اإلعراب، واملقصود هبوعند تعلمه يصبح الكالم مفهومًا من حيث موقعه م

العلم هو احلديث املعرب الذي يناسب املعاين املقصودة من احلديث وإمهال هذا 

العلم يؤّدي إىل قلب املعاين، وواضع هذا العلم هو أبو األسود الدؤيل، علم البيان 

موضوع هذا العلم الكالم املركب وينظر إىل معىن الكالم املركب إىل مجل لتؤّدي 

املطلوب من اجلملة من حيث اللفظ واملعىن، وإذا توافق الكالم مع أساليب املعىن 
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العرب يف توصيل املعىن الصحيح مّسي الكالم بليغًا وإذا مل يوصل املعىن املطلوب 

فهو كالم ركيك. علم األدب هو جمموع كالم العرب اجليد من الشعر والنثر، وهو 

لغة الشعر والنثر. طرق تعليم ال القدرة على احلديث بكالم فصيح واإلجادة يف

العربية الطريقة التحليليَّة: وهي البدء باجلمل ليتعلم الطالب من خالل اجلمل تركيب 

اللغة ومفرداهتا وحروفها، مث يتم حتليل النصوص إىل عناصرها األولية من أصوات، 

حلروف، اوأحرف، وتراكيب. الطريقة الرتكيبيَّة: ويبدأ فيها الطالب تعلم األصوات، و 

والكلمات، واجلمل. األصوات: وهي حماولة لفظ األصوات للوصول إىل أفضل 

وسيلة لنطق احلرف بشكل سليم. احلروف: تعلم احلروف وكل ما يتعلق هبا من 

رسم، وأشكال، وضبط، وكيفية اتصال األحرف لتكون الكلمة، وما هية أشكال 

الكلمات من صياغة االتصال غري الصحيحة. الكلمات: تعلم كل مايتعلق ب

وطريقة النطق، باإلضافة إىل األمور املتعلقة بالعبارات الشائعة والكلمات. اجلمل: 
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تعلم قواعد النحو والدالالت اليت تربط الكلمات لتكون مجلة مفيدة، وربط اجلمل 

 18لتكون النص أو املوضوع.

ن حيث القواعد ة ممن هذا البحث وجد الباحث ان طريقة أمثليت تسهل تعليم اللغة العربي

النحوية والصرفية، يستطيع لكل املدرسني اللغة العربية ان جيرب هذه الطريقة يف مدارسهم 

لتقدم دروس اللغة العربية لطلبة خارج املعهد االسالمية. الن قراءة كتب الرتاث وسيلة 

 لفهم دين االسالم و ترقية لغة اهل اجلنة.
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