تعليم اللغة العربية كلغة اثنية

Bahasa arab merupakan bahasa yang mempunyai banyak keistimewaan
diantaranya merupakan bahasa yang suci bagi umat islam karena merupakan
bahasa al-qur’an, disamping itu bahasa arab juga merupakan internasional yang
dipelajari sebagai bahasa kedua diberbagai Negara amerika, eropa, afrika dan asia.
Di madrasah-madrasah aliyah Indonesia, para siswa mengalami kesulitan dalam
menguasai bahasa arab secara komunikatif, hal ini disebabkan antara lain karena
paradigma pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing bukan sebagai bahasa
kedua. Sehingga para siswa menganggap bahasa arab adalah bahasa yang sulit dan
tidak begitu penting untuk dipelajari karena tidak digunakan seperti halnya bahasa
ibu. Oleh karena penulis mencoba mengarahkan pembelajaran bahasa arab
sebagai bahasa kedua yang berdampak pada perubahan terhadap unsure-unsur
pembelajaran yang meliputi, pendekatan, materi, metode, lingkungan, dan
evaluasi yang keseluruhannya memotivasi siswa untuk belajar bahasa arab
sebagai bahasa arab komunikatif sehingga bisa digunakan sebagai pendamping
bahasa ibu.
Arabic is the language that has many features such as a holy language for
Muslims because it is the language of the Qur'an, and as the international
language is also being studied as a second language in many countries in America,
Europe, Africa and Asia. At madrasah aliyah in Indonesia, the students have
difficulty in mastering the Arabic language as communicative language, its
because the paradigm of learning Arabic as a foreign language rather than as a
second language. So that the students consider the Arabic language is the difficult
language and not so important to learn because it is not used as mother language.
Therefore, the authors tried to show the learning Arabic as a second language. It
has an impact on changes to the elements of learning which includes, approaches,
materials, methods, environment, and an evaluation to motivates students to learn
the Arabic language as a communicative language so that it can be used as a
companion for the mother language.

تعليم اللغة العربية كلغة اثنية
مقدمة
نزل القرآن الكرمي ابللغة العربية ،فأحياها ،وضمن بقاءها ،ونشرها يف كل مكان
وصلت إليه الدعوة ،وأقبل الناس على تعلم اللغة العربية حبماس يف العصور اإلسالمية
أطل القرن
وقل اإلقبال عليها يف العصور املتأخرة ،حىت َّ
األوىل ،مث احنسر تعليمهاَّ ،
العشرون – وخباصة النصف الثاين منه -فعادت العربية سريهتا األوىل ،فأصبحت اللغة
الثانية ،اليت تعلم إجبارايً يف كثري من البالد اإلسالمية :يف إفريقيا ،وجنوب شرق آسيا،
كما أهنا إحدى اللغات اليت يقبل على تعلمها الكثريون يف أورواب وأمريكا.
اِن اللغة العربية من وسائل اإلتصال ،وبواسطتها ميكن الناس أن يعربوا عن
أفكارهم ويتعرفوا على أفكار غريهم ،وأن يربزوا ما لديهم من مفاهيم .من أهداف تعليم
اللغة العربية اكتساب الدارسني على الكفاية االتصالية يعين القدرة على استخدام اللغة
العربية استخداما صحيحا – شفواي وحتريراي -يف مستوى الطلبة بتطورهم العقلي
واللغوي.
ومواقف اللغة العربية يف تعليمها متنوعة منها اللغة العربية كلغة أم و لغة اثنية
ولغة أجنبية .هذه املواقف تؤثر كثريا إىل قرارات يف عناصر تعليمها .وابلنظر إىل الواقعية
أثناء عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف املدارس الثانوية كان لتعليمها مشكلة يف تكوين

مهارات االتصال اللغوي ،كان الطلبة يشعرون ابلصعوبة يف إيصال املعلومات وتبادل
اآلراء بينهم ،منها الىت تعوق هذه املشكالت ،كان الطلبة ومسؤولوا تعليم اللغة العربية مل
يشعروا أبمهية اللغة العربية كلغة اثنية بل أهنا لغة أجنبية حىت يتصور ىف ذهنهم أهنا لغة
صعبة وغري مستخدمة إال ىف مواقف خاصة.
بناء على تلك الواقعية حياول الباحث أن يوجه تعليم اللغة العربية كلغة اثنية
حىت يتأثر ىف دافعية التالميذ خاصة ىف تعلمها ألهنا مستخدمة ىف حياهتم اليومية جانب
لغتهم األم.
أ -اللغة واللغة العربية
-1

تعريف
1

اللغةةة كمةةا عةةرف ابةةن جةةين هةةي أصةوات يعةةرب عةةا كةةل قةةوم عةةن أغراضةةهم.

كم ة ةةا أن هة ة ةةذه األص ة ة ةوات هللتلة ة ةةف مة ة ةةن شة ة ةةعب آلخة ة ةةر ،و حكمة ة ةةة ىف هة ة ةةذا
االخ ةةتالف ،حي ةةث ق ةةال ج ةةل جالل ةةه  :اوم ةةن آايت ةةه خلة ة الس ةةماوات واألر
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واختالف ألسنتكم وألوانكم ....ا

ومن الطبيعي أن يعلم اإلنسان لغته الىت نط عةا أبةواه ومتمعةه وعةا عةا
بل يتقنه ،ويعرف قواعدها وأحكامها الصوتية والصرفية والنحوية والدالليةة ،وهةو
مةةا عةةرف عنةةد القةةدماء العةةرب ابلسةةليقة .أمةةا غةةري لغتةةه ،فةةال ميكةةن أن يتعلمهةةا

وحده حىت يقرأ عا ،ويتحدث ،ويكتب بل البد له مةن معلةم ،ونطة وخةربة .أو
كما أكد حجازي 3أنه البد له من فهم قوانني هذه اللغة فهما نظراي ،مث تطبية
هذه القوانني على كلمات ومجل منها ،مث نط هذه الكلمات واجلمل.
 -2أمهية اللغة العربية
اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي الذي هو املصدر األول ىف الشريعة
اإلسالمية ،وكذلك تكون اللغة العربية لغة احلديث النبوي الشريف الذي اتف
املسلمون على أنه املصدر الثاين ىف اإلسالم .واللغة العربية هلا أمهية قصوى
ابلنسبة إىل املسلمني ،سواء ىف العامل العريب أو العامل اإلسالمي .وبعبارة أدق ،إن
تعليم اللغة العربية شيئ مهم للمسلمني ابلنسبة لكوهنا لغة الدين ،واالتصال
والعلوم.
ومن جانب آخر تعد اللغة العربية من أعظم اللغات السامية ،فلها شأن
عظيم ومكانة سامية بني لغات العامل ملا تتميز به من خصائص كل خاصية منها
تعد دافعا لنشرها وتعلمها ،كما أن اللغة العربية اليوم سواء ابلنسبة إىل عدد
املتحدثني أو إىل مدى أتثريها ىف غريها من لغات العامل ،فإهنا البد أن ينظر إليها
4

بعني االعتبار إىل أهنا إحدى اللغات العظمى ىف العامل.

 -3اكتساب اللغة
يقصةةد ابكتسةةاب اللغةةة العمليةةة غةةري الشةةعورية ،وغةةري املقصةةودة ،الةةيت يةةتم عةةا
تعلم اللغة األم ،ذلك أن الفرد يكتسب لغته األم ،يف مواقف طبيعية ،وهو غةري وا
بةةذلك ،ودون أن يكةةون هنةةام تعلةةيم هطةةا لةةه ،وهةةذا مةةا حيةةدث ل طفةةال ،وهةةم
يكتس ةةبون لغ ةةتهم األوىل ،فه ةةم ال يتلق ةةون دروس ةاً منتظم ةةة يف قواع ةةد اللغ ةةة ،وطرائ ة
استعماهلا ،وإمنا يعتمدون علةى أنفسةهم ،يف عمليةة الةتعلم ،مسةتعينني بتلةك القةدرة،
اليت زودهم عا هللا تعاىل ،واليت متكنهم من اكتساب اللغةة يف فة ة قصةرية ،ووسةتوى
رفيع .
 -4تعلم اللغة
يقصةةد بةةتعلم اللغةةة تلةةك العمليةةة الواعيةةة ،املخطةةا هلةةا مةةن أط ةراف عديةةدة ،
لتمكةةني الفةةرد مةةن تعلةةم اللغةةة الثانيةةة ،أو األجنبيةةة ،وتةةتم هةةذه العمليةةة-عةةادة -يف
مرحلة متةأخرة مةن العمةر ،بعةد مرحلةة الطفولةة املبكةرة .ومةن أهةم مةا مييةز تعلةم اللغةة
عةةن اكتسةةاب اللغةةة مةةا يلةةي :اخةةتالف الةةدوافع يف احلةةالتني ،فةةالفرد يف حاجةةة إىل
اللغة األم واللغة الثانية ،ألداء وظائف حياته األساسةية ،أمةا ابلنسةبة للغةة األجنبيةة،
فالدوافع خارجية ،فقد تكون ثقافية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو سياسية .

 -5أهداف تعليم اللغة وتعلمها
يسعى متعلم اللغة العربية إىل حتقي ثالثة أهداف ،هي:
أوالً  :الكفاية اللغوية  :واملقصود عا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة
العربية ،متييزاً وإنتاجاً ،ومعرفته ب اكيب اللغة ،وقواعدها األساسية  :نظرايً
ووظيفياً؛واإلملام بقدر مالئم من مفردات اللغة ،للفهم واالستعمال.
اثنياً :الكفاية االتصالية ونعين عا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة
تلقائية ،والتعبري بطالقة عن أفكاره وخرباته ،مع متكنه من استيعاب ما يتلقَّى
من اللغة يف يسر وسهولة .
تعرب
اثلثاً :الكفاية الثقافية  :ويقصد عا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافةِِ ،
عن أفكار أصحاعا وجتارعم وقيمهم وعاداهتم وآداعم وفنوهنم  .وعلى مدرس
اللغة العربية تنمية هذه الكفاايت الثالث ،لدى طالبه من بداية برانمج تعليم
اللغة العربية إىل هنايته ،ويف مجيع املراحل واملستوايت.
 -6مواقف اللغة العربية
يستعمل علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات عادة ثالثة مصطلحات
متعارضة هي  :اللغة األوىل أو اللغة األم واللغة الثانية واللغة االجنبية .

أوال  :اللغة األوىل أو اللغة األم ،هي اليت نستخدمها يف الكالم للتخاطب مع
األفراد يف حياتنا اليومية.
اثنيا  :اللغة الثانية هي اللغة الثانية إىل جانب اللغة األم واليت تستخدم من قبل
األفراد يف التخاطب يف حياهتم اليومية.
اثلثا  :اللغة األجنبية ،هي اللغة اليت نتعلمها داخل املدرسة ولكن ال
نستخدمها يف حياتنا اليومية من أجل التخاطب مع األفراد.
ابلنسبة لنا حنن اإلندونيسيون ،اللغة العربية هي لغة أجنبية ولغة اثنية يف
نفس الوقت ،ولكن كيف يكون ذلك؟ اللغة العربية هي لغة أجنبية ألننا
نتعلمها فقا داخل املدرسة والنستخدمها يف كالمنا يف حياتنا اليومية .اللغة
العربية لغة اثنية يف أماكن حمددة فقا مثل املعاهد العصرية ،إن الطلبة مثال يف
املعاهد العصرية ميارسون اللغتني العربية واإلجنليزية معا ،لذلك فإن اللغة العربية يف
مثل هذه األماكن تعترب لغة اثنية و ليست أجنبية.
ما الفرق بني تعليم اللغة العربية كلغة اثنية وتعليم اللغة العربية كلغة
أجنبية ؟ من أهم ما مييز تعليم اللغة العربية كلغة اثنية عن تعليم اللغة العربية
كلغة أجنبية اختالف الدوافع ،فالفرد يف حاجة إىل اللغة الثانية كما كان يف
حاجة إىل اللغة األم ،ألداء وظائف حياته األساسية ،أما ابلنسبة للغة األجنبية،

فالدوافع خارجية ،فقد تكون ثقافية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو سياسية ،
فالفرد ال حيتاج إليها كما كان حيتاج إىل اللغة األم.
 -7حتقيق أهداف متعلم اللغة العربية :
يقوم مدرسو اللغة العربية ،ومع ِدو املادة التعليمية ،ببذل كل ما لديهم من
مهارات وطاقات ،لتمكني املتعلم من إتقان الكفاايت الثالث  :اللغوية
واالتصالية والثقافية .ووالحظة ما حيققه الطالب من تعلم ،ظهر أن كثريين منهم
يقفون عند حدود الكفاية اللغوية ،ويعجزون عن استخدام اللغة العربية وسيلة
اتصال  .وهنام فري ٍ
اثن من الطالب ،حيق مستوى طيباً من االتصال ابللغة
العربية ،غري أنه يرتكب كثرياً من األخطاء اللغوية .وهنام فري اثلث من الطالب
يلم بكثري من قواعد اللغة العربية ،وميكنه التواصل عا ،غري أنه جيهل الثقافة
العربية  .وميكن القول ،أبن الطوائف الثالث من الطالب مل تبلغ الغاية املنشودة
من تعلم اللغة العربية ،وهي إتقان الكفاايت الثالث وستوى طيب ،وبشكل
متوازن .
 -8مهارات اللغة
للغة أربع مهارات ،هي :االستما والكالم والقراءة والكتابةة .والوسةيلة الةيت
تنقةةل مهةةارة الكةةالم هةةي الصةةوت عةةرب االتصةةال املباشةةر بةةني املةةتكلم واملسةةتمع.أما

مهةةارا الق ةراءة والكتابةةة ،فوسةةيلتهما احلةةرف املكتةةوب  .ويتحق ة االتصةةال عةةاتني
املهارتني ،دون قيود الزمان واملكةان .ومةن انحيةة أخةرى يتل ِقةى اإلنسةان املعلومةات
واخلربات ،عرب مهاريت االستما والكالم ،ومن هنا تعدان مهاريت استقبال ،ويقةوم
اإلنس ةةان ع ةةرب مه ةةاريت الك ةةالم والكتاب ةةة بب ةةث رس ةةالته ،و ةةا حتوي ةةه م ةةن معلوم ةةات
وخ ةربات ،وهلةةذا السةةببِ ،هِيتةةا مهةةاريت إنتةةاج  .ويالح ة أن اإلنسةةان حيتةةاج إىل
رصيد لغوي أكرب ،وهو ميارس االستما والقراءة ،علةى حةني أنةه حيتةاج إىل رصةيد
أقل من اللغة ،وهو ميارس الكالم والكتابة.
ب -مدافعات تعليم اللغة العربية كلغة اثنية
 -1مدخل التعليم
مة ةةدخل التعلة ةةيم املسة ةةتخدم ىف تعلة ةةيم اللغة ةةة العربية ةةة كلغة ةةة اثنية ةةة هة ةةو املة ةةدخل
االتصةةاي ،هةةو مةةن أحةةد مةةداخل تعلةةيم اللغةةة العربيةةة الةةذي يةةرى أن اهلةةدف مةةن تعلةةيم
اللغةةة هةةو تنميةةة كفايةةة الطةةالب االتصةةالية مةةن خةةالل عمليةةة التعلةةيم والةةتعلم 5.أسةةس
التعليم االتصاي حياول أن يساعد الطالب على أن يكونوا ماهرين يف استعمال اللغةة
اهلةةدف ابلدراسةةة اسةةتماعا وكالمةةا وق ةراءة وكتابةةة اانةةب أن تكةةون هلةةم معةةارف عةةن
قواعد لغوية مناسبة ،لذلك كانت له أسس التعليم األساسية كما يلي :

أ) املدخل يدعو ويشجع الطالب اكتساب القدرة اللغوية املعادلة بلغة الناطقني عا.
أما األشياء اليت يؤكد عا املدخل هي الفصاحة والطالقة يف التعبري أو الكالم
واستعمال اللغة املستهدفة.
ب) يعطى التعليم االتصاي املدرسني مرجعا يف تصميم املواد وعرضها استمراراي .ويريد
عاذا أن يسهل هلم معرفة درجة اكتساب الدارسني للغة املتعلمة والتعرف على
حوائجهم املقبلة.
ج) ال بد للمدرسني ومواد الدراسة وإجراء التعلم والتعليم أن يشجع طالعم على
استخدام لغة اهلدف إبداعيا.
د) ال بد لكل أنشطة التعلم والتعليم أن يكون هلا معىن بفهم الطالب كل ما أراد
املعلم أن يفعله ،فيفهموا كل ما يقول ويعرضه املعلم من خالل املوضو أو اجلزء
منه.
ه) تعلم اللغة األوىل والثانية يعتمد على حاجة الطالب للدرس ومهتهم إليه.
و) التحليل والبحث عن حاجات الطالب للدرس ومهتهم إليةه شةيء أكثةر فاعليةة يف
تطوير مواد الدراسية.
ز) حيةةاول املدرسةةون البحةةث عةةن طةةرق التعلةةيم املناسةةبة الةةيت ميكةةن للطةةالب مةةن أن
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يش كوا يف كل األنشطة االتصالية.

 -2مادة التعليم
قدم اخلرباء مموعة من املعايري اليت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج.
إال أننا نؤثر األخذ وعايري نيكالس الختيار احملتوى إذ أهنا أكثر صلة بربامج تعليم
اللغة الثانية .ومن مث أكثر إلتصاقا وجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرى.
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قال رشدي أمحد طعيمة نقال عن نيكالس مموعة من املعايري فيما يلي:

 .1معيار الصدق :يعترب احملتةوى صادقا عنةدما يكون واقةعيا وأصيال وصحيحا
عمليا ،فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية.
مهما عندما يكون ذا قيمة يف حياة الطالب.
 .2معيار األمهية  :يعترب احملتوى ِ
 .3معيار امليول واالهتمامات :يكون احملتوى متماشيا مع اهتمامات الطالب.
 .4معية ةةار قابلي ة ةةة لل ة ةةتعلم :يك ة ةةون احملت ة ةةوى قة ةةابال لل ة ةةتعلم عن ة ةةدما يراع ة ةةى ق ة ةةدرات
الطالب ،متمشيا مع الفروق الفردية بينهم.
 .5معيةةار عامليةةة :سةةيكون احملتةةوى جيةةدا عنةةد مةةا يشةةمل أمناطةةا مةةن التعلةةيم ال
تع ف ابحلدود اجلغرافية بني البشر.
 -3طرق التعليم
املقصةةود بطريقةةة التعلةةيم ،اخلطةةة الشةةاملة الةةيت يسةةتعني عةةا املةةدرس ،لتحقي ة
األهةةداف املطلوبةةة مةةن تعلةةم اللغةةة .وتتضةةمن الطريقةةة مةةا يتبعةةه املةةدرس مةةن أسةةاليب،

وإجراءات ،وما يستخدمه من مةادة تعليميةة ،ووسةائل معينةة .وهنةام-اليةوم-كثةري مةن
الطرائة  ،الةةيت تعلةةم عةةا اللغةةات األجنبيةةة ،ولةةيس مةةن بةةني تلةةك الطرائة  ،طريقةةة مثلةةى،
تالئةةم كةةل الطةةالب والبيألةةات واألهةةداف والظةةروف ،إذ لكةةل طريقةةة مةةن طرائ ة تعلةةيم
ةتمعن
اللغةةات م ةزااي ،وأوجةةه قصةةور .وعلةةى املةةدرس أن يقةةوم بدراسةةة تلةةك الطرائ ة  ،والة ِ
فيها ،واختيار ما يناسةب املوقةف التعليمةي ،الةذي جيةد نفسةه فيةه .أمةا الطةرق املناسةبة
لتعليم اللغة العربية كلغة اثنية فما يلي :
 الطريقة املباشرةمتتةةاز هةةذه الطريقةةة وةةا يلةةي :االهتمةةام وهةةارة الكةةالم ،بةةدالً مةةن مهةةاريت الق ةراءة
والكتابة ،وعدم اللجوء إىل ال مجة عند تعليم اللغةة األجنبيةة ،مهمةا كانةت األسةباب،
وع ةةدم تزوي ةةد الطال ةةب بقواع ةةد اللغ ةةة النظري ةةة ،واالكتف ةةاء بتدريب ةةه عل ةةى قوال ةةب اللغ ةةة
وتراكيبهةةا ،والةربا املباشةةر بةةني الكلمةةة والشةةيء الةةذي تةةدل عليةةه ،واسةةتخدام أسةةلوب
احملاكاة واحلف  ،حىت يستظهر الطةالب مجةالً كثةرية ابللغةة األجنبيةة .وخةا يؤخةذ علةى
هذه الطريقة :أن اهتمامها وهارة الكةالم ،جعلهةا هتمةل مهةارات اللغةة األخةرى ،كمةا
أن حترميها اسةتعمال ال مجةة يف التعلةيم حةىت عنةد الضةرورة) يةؤدي إىل ضةيا الوقةت،
وبةةذل جهةةد كثةةري مةةن املةةدرس والطالةةب ،كمةةا َّ
أن االعتمةةاد علةةى التةةدريبات النمطيةةة،

دون تزويةةد الطالةةب بقةةدر مةةن األحكةةام والقواعةةد النحويةةة ،حيةةرم الطالةةب مةةن إدرام
حقيقة ال كيب النحوي ،والقاعدة اليت حتكمه.
وإبجياز فإ ِن هذه الطريقة متتاز وا يلي :
 .1تعطةةي الطريقةةة املباشةةرة األولويةةة ملهةةارة الكةةالم بةةد ال مةةن مهةةارة الق ةراءة والكتابةةة
وال مجة  ،على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي .
 .2تتجن ةةب ه ةةذه الطريق ةةة اس ةةتخدام ال مج ةةة يف تعل ةةيم اللغ ةةة األجنبي ةةة وتعتربه ةةا عدمي ةةة
اجلدوى  ،بل شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة وتعلمها .
 .3ووجب هذه الطريقة ،فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبية .
 .4تستخدم هةذه الطريقةة االقة ان املباشةر بةني الكلمةة ومةا تةدل عليةه ،كمةا تسةتخدم
االق ة ان املباشةةر بةةني اجلملةةة واملوقةةف الةةذي تسةةتخدم فيةةه .وهلةةذا هيةةت الطريقةةة
ابلطريقة املباشرة .
 .5ال تسةةتخدم هةةذه الطريقةةة األحكةةام النحويةةة ،ألن مؤيةةدي هةةذه الطريقةةة يةةرون أن
هذه األحكام ال تفيد يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة .
 .6تستخدم هذه الطريقة أسةلوب ا التقليةد واحلفة ا حيةث يسةتظهر الطةالب مجةالً
ابللغة األجنبية وأغاين وحماورات تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة .

 الطريقة السمعية الشفهيةمن أهم أسس هذه الطريقة :عةر اللغةة األجنبيةة علةى الطةالب مشةافهة
يف البدايةةة ،أمةةا الق ةراءة والكتابةةة ،فيقةةدمان يف ف ة ة الحقةةة ،ويعرضةةان مةةن خةةالل
مةةادة شةةفهية ،بد ِِرب الطالةةب عليهةةا .ينحصةةر اهتمةةام املةةدرس يف املرحلةةة األوىل يف
مس ةةاعدة الط ةةالب عل ةةى إتق ةةان النظ ةةام الص ةةويت والنح ةةوي للغ ةةة األجنبي ةةة ،بش ةةكل
تلق ةةائي .وال يص ةةرف اهتم ةةام كب ةةري يف البداي ةةة لتعل ةةيم املف ةةردات ،إذ يكتف ةةى منه ةةا
ابلقدر الذي يسةاعد الطالةب علةى تعلةم النظةام الصةويت والنحةوي للغةة األجنبيةة .
وتةةرى هةةذه الطريقةةة وضةةع الةةدارس يف مواجهةةة اللغةةة ،حةةىت ميارسةةها ويسةةتخدمها.
وال م ةةانع م ةةن اللج ةةوء إىل ال مج ةةة ،إذا اس ةةتدعى األم ةةر ذل ةةك .وينبغ ةةي اس ةةتعمال
الوس ةةائل الس ةةمعية والبصة ةرية بص ةةورة مكثف ةةة ،واس ةةتخدام أس ةةاليب متنوع ةةة لتعل ةةيم
اللغ ةةة ،مث ةةل احملاك ةةاة وال دي ةةد واالس ةةتظهار ،وال كي ةةز عل ةةى أس ةةلوب القي ةةاس ،م ةةع
التقليل من الشرح ،والتحليل النحوي.وبدال مةن ذلةك يةتم تةدريب الطةالب تةدريباً
مركزاً على أمناط اللغة وتراكيبها النحوية  .وخا يؤخذ على هةذه الطريقةة ،االهتمةام
ابلكةالم علةى حسةاب املهةارات األخةةرى ،واالعتمةاد علةى القيةاس ،دون األحكةةام
النحوية ،واإلقالل من اللجوء إىل ال مجة.

 الطريقة التواصلية االتصاليةجتعل هذه الطريقة هدفها النهائي اكتساب الدارس القةدرة علةى اسةتخدام
اللغة األجنبية وسيلة اتصال ،لتحقي أغراضه املختلفة .وال تنظر هذه الطريقةة إىل
اللغةةة ،بوصةةفها مموعةةة مةةن ال اكيةةب والقوالةةب ،مقصةةودة لةةذاهتا ،وإمنةةا بوصةةفها
وسةةيلة للتعبةةري عةةن الوظةةائف اللغويةةة املختلفةةة ،كالطلةةب وال جةةي واألمةةر والنهةةي
والوصةةف والتقريةةر ...إت .وتعةةر املةةادة يف هةةذه الطريقةةة ،ال علةةى أسةةاس التةةدرج
اللغوي ،بل على أساس التدرج الوظيفي التواصةلي.ويتم العمةل فيهةا عةرب األنشةطة
املتعةةددة ،داخةةل الوحةةدة التعليمي ةةة .وتعتمةةد طريقةةة الت ةةدريس علةةى خل ة مواق ةةف
واقعي ة ةةة حقيقي ة ةةة ،الس ة ةةتعمال اللغ ة ةةة مث ة ةةل :توجي ة ةةه األسة ة ةأللة ،وتب ة ةةادل املعلوم ة ةةات
واألفكةةار ،وتسةةجيل املعلومةةات واسةةتعادهتا ،وتسةةتخدم املهةةارات حلةةل املشةةكالت
واملناقشة واملشاركة ...إت .
 -4البيألة اللغة
البيألة هي مجيع األشياء والعوامل املاديةة واملعنويةة الةىت مةن شةأهنا أن تةؤثر ىف
عمليةةة التعلةةيم وترغةةب الطةةالب ىف ترقيةةة اللغةةة العربيةةة وتةةدفعهم وتشةةجعهم علةةى
تطبيقهةةا ىف واقةةع حيةةاهتم اليوميةةة أو هةةي كةةل مةةا يسةةمعه املةةتعلم ومةةا شةةاهده مةةن

امل ةةؤثرات املهيألي ةةة واإلمك ةةاانت احمليط ةةة ب ةةه املتعلق ةةة ابللغ ةةة العربي ةةة املدروس ةةة ،وال ةةىت
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ميكنها أن تؤثر ىف جهوده للحصول على النجاح ىف تعلم وتعليم اللغة العربية.
وحيتاج تكوين البيألة اللغوية اس اجيات ،وهي كما يلي :
-

إنشاء سكن الطالب

-

تعي ةةني األم ةةاكن احملظ ةةورة فيه ةةا التح ةةدث والك ةةالم بغ ةةري اللغ ةةة العربي ةةة مث ةةل
املقصف واملكتبة.

-

عقد لقاءات عربية

-

إقامة دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسية

-

إقامة أنشطة عربية ىف يوم معني من أايم األسبو

-

تدريب الطةالب علةى إلقةاء اخلطابةة ابلعربيةة ىف احملاضةرة الةوجيزة بعةد صةالة
اجلماعة

-

هتيألة عدد كبري من الكتب العربية

-

إصدار اجملالت أو املنشورات الطالبية العربية

-

إص ةةدار اإلع ةةالانت واملعلوم ةةات م ةةن قب ةةل املدرس ةةني ابلعربي ةةة وك ةةذلك كتاب ةةة
اللوحات املدرسية

-

تعوي ةةد الط ةةالب عل ةةى اس ةةتما ومتابع ةةة ب ةرامج الفص ةةحى اإلذاعي ةةة ةنش ةرات
األخبار العربية

-

التعةةاون مةةع مدرسةةي العلةةوم الدينيةةة علةةى أن تكةةون امل ةواد الدينيةةة املدروسةةة
ابللغة العربية سهلة العباراتز

 -5اختبارات تعليم اللغة
االختبةةار أو االمتحةةان موقةةف عملةةي تطبيقةةي يوضةةع فيةةه التالميةةذ للكشةةف
عةةن املع ةةارف واملعلوم ةةات واملف ةةاهيم واألفكةةار واألداءات الس ةةلوكية ال ةةيت اكتس ةةبوها
خ ةةالل تعلمه ةةا ملوض ةةو م ةةن املوض ةةوعات أو مه ةةارة م ةةن امله ةةارات يف م ةةدة زمني ةةة
معينة 9،وهو جةزء أساسةي مةن عمةل املعلةم ومةن حيةاة الطالةب ،إذ ال توجةد حةىت
اآلن مدرسة أو كلية أو جامعة دون اختبارات وال توجد طريقة بديلةة لالختبةارات
لتقي ةةيم الط ةةالب تقييم ةةا موض ةةوعيا ش ةةامال 10.وه ةةو يلع ةةب دورا هام ةةا يف التعل ةةيم.
وهلةةذا ،فةةإن االختبةةار اجليةةد أساسةةي للتعلةةيم والةةتعلم اجليةةد ،ولقةةد تبةةني دائم ةةا أن
املعلمني والطالب يركزون على ما تركز عليه االختبارات.
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إن اختبار تعليم اللغة العربية كلغة اثنية يهدف إىل تقومي اسةتيعاب مهةارات
اللغة االتصالية ،وهي :
 -1مهارة االستما
هي عملية اإلنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها 12فمهارة االستما
هي سرعة املستمع ودقته يف استقبال الصوت من املتحدث يف عملية االتصال
اللغوي بني الناس.
 -2مهارة الكالم
الكالم هو مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام
عما يريد أن يقوله
األصوات بدقة وترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري ِ
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يف مواقف احلديث.
 -3مهارة القراءة

مهارة القراءة هي استيعاب املتعلم مهارة الوقوف على الكلمات
واحلروف وكيفية تعبريها من اخراج احلروف من هارجها الصحيحة ونط
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الكلمات بعد أن أدركها بصراي .
 -4مهارة الكتابة

مهارة الكتابه هي قدرة التصور األخري لنشاط ذهين يعتمد على احتيار
الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه و عرضها بشكل رسم الكلمات وترتيبها
15

الصحيحة.
اختتام

إن اللغة العربية لغة مهمة خاصة للمسلمني ،ألهنا لغة االتصال ولغة
الدين ولغة العلم ،ولذلك كان تعلمها وتعليمها أمرا هاما ،وابلنظر إىل الواقعية
أثناء عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف املدارس الثانوية كان لتعليمها مشكلة
يف تكوين مهارات االتصال اللغوي ،كان الطلبة يشعرون ابلصعوبة يف إيصال
املعلومات وتبادل اآلراء بينهم ،منها الىت تعوق هذه املشكالت ،كان الطلبة
ومسؤولوا تعليم اللغة العربية مل يشعروا أبمهية اللغة العربية كلغة اثنية بل أهنا لغة
أجنبية حىت يتصور ىف ذهنهم أهنا لغة صعبة وغري مستخدمة إال ىف مواقف
خاصة.
قد حاول الباحث أن يوجه تعليم اللغة العربية كلغة اثنية يرجى أن يتأثر
ىف دافعية التالميذ خاصة ىف تعلمها ألهنا مستخدمة ىف حياهتم اليومية جانب
لغتهم األم.
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