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 املستخلص

جلامعة. إذاكانت اجلامعات ة ايهما منزء له مكانة عالية ألنه جزء اليتج اإلسالمية املعهد يف اجلامعة
ية. فإن جامعتنا تزيد بتزويد الطلبة ابلروحية نهامللعلوم الواسعة والكفاءة ابالطلبة  قوم بتزويدتاألخرى 

تزويد الطلبة ابلروحية الدينية ين األمر  سئولية يف هذينالدينية العميقة واألخالق الكرمية. فاملعهد له م
أداة أو  ن،فاملعهد إذ أساسية رئيسية.اجلامعة إىل املعهد حاجة األخالق الكرمية. فحاجة و العميقة 

كفي ابألمور الدينية واألخالق. تمسئولية املعهد ال  .معمل كبري للممارسة الدينية واألخالق الكرمية
وهي  أالو الثانية ها من األوىل أمهيتقل تالوقت مهمة ال  نفسيف  نولك اثنويةضافية إهناك مسئولية ف

معمل كبري للممارسة  بيئة اللغوية داخل املعهد. فاملعهد عبارة من معمل اللغة الطبيعي. وهوتكوين ال
 أواسط ىف مستخدمة و سائدة ثالثة نظرايت هناك. للتدريب و التطبيقاللغوية. املمارسة الدائمة 

لنظرية االجتماعية ا و العقالنية، املعرفية النظرية البنيانية، ريةالنظ هى و الثانية اللغة وتدريس تعليم
 املعاهد ىف العربية اللغة وتدريس تعليم رفع و تنمية ىف كثريا تساعد الثالثة نظرايتهذه ال .والثقافية
 .اجلامعات و اجلامعية

 
 املقدمة

احلمد هلل الذي نّزل الفرقان على لسان نبيه، فجعل لغته عليه الصالة والسالم وسيلة لفهم دينه 
قال الرسول صلى هللا عليه و صحبه، أما بعد، أم على رسوله وعلى اله و وأحكامه. والصالة والسال

"أحبوا العرب لثالث، ألىن عرىب  سلم: " أعربوا الكالم كى تعربوا القرآن" )رواه املرهىب ابسنادة(
 .)رواه السلفى ابسناده( والقرآن عرىب وكالم أهل اجلنة عرىب"

مللتقى العلمي العاملي العاشر للغة العربية حتت افإان لنشكر اللجنة وكل من ساهم يف إعداد 
، على سعيهم املشكور املوضوع: "اللغة والثقافة العربية يف اجلامعات واملدارس عرب القارات اخلمس"

 الثقاىف التغري و املعريف التفجر عصر هو و التقانة، و العلم عصر ىف ناآل حنن .وعملهم امليمون



 خمتلف يف املتعددة املكتشفات و اخلاطف الثقايف االنتشار و يعةالسر  املواصالت عصر و السريع،
 .لغاهتا إىل نفذ و البشرية، اجملتمعات على كله ذلك انعكس املعرفة، ميادين

: كبرية انعكاسات هلا اليت املعاصرة، العاملية الظواهر أهم من العوملة. العوملة بعصر يسمى العصر هذا
 تعد مل املفتوح، اإلعالم عصر و العوملة زمن يف .فكرية و ثقافية و اجتماعية و اقتصادية و سياسية

 أصبحت الوقت هذا مثل ىف اإلجنليزية و العربية اللغة ىلإ فحاجاتنا. العامل عن معزولة اجملتمعات
 و أكثر جهود اىل حتتاج اإلجنليزية و العربية اللغة وتدريس تعليم تنمية حماوالت و. ملحة و ضرورية

  .أكرب
 

 اللغة تدريس يف السائدة جتاهاتإلا

 ريةالنظ هى و الثانية اللغة وتدريس تعليم أواسط ىف مستخدمة و سائدة ثالثة نظرايت هناك
 النظرية االجتماعية والثقافية. و العقالنية، املعرفية النظرية البنيانية،

 بـ يسمى أو ياترخي بشكل اللغة درست عامة كلية دراسة تتسم اللغة دراسة كانت البداية يف
Diacronic أين ملاذا؟ و أصبحت و تطورت كيف و نشأت مىت هنايتها إىل بدايتها من اللغة درست 

 و الشبه أوجه أي التشابه هناك هلو  ،؟اجملاورة اللغات مع العالقة ما و ؟منطقة أي يف ؟نشأت
 .املقارنة ابلدراسة يسمى و اإلختالفات

 درست ،sinkronik وصفية بدراسة اللغة درست جديد ارتي عشر التاسع القرن آخر يف أيتى مث
 يارتلل البداية هى هذه ،لذاهتا و بذاهتا اللغة درست و الوضوح و الدقة على تعتمد علمية دراسة اللغة

 :ةالتالي صيغةال على آراءه يتبىن ذىال اجلديد
 كنماذج تعمل الىت "structure" البىن أو "pattern" األمناط جمموعة من يتكون اللغة نظام أبن اإلميان
 .مشابه حنو على املبنية اجلمل من حمدود غري عدد إلنتاج

 الطالقة و الدقة عادات تشكيل إىل يؤداين "practice" التدريب و "repetition" التكرار أبن االعتقاد
 .األجنبية اللغة يف

 االتصال على املتعلمني يعتشج قبل "the basics"" األساسيات" تدريس على تعمل تدريسية طريقة
 (Howatt, 1988: 14-15. )آرائهم و أفكارهم عن للتعبري

 .5. الدائمة املمارسة هي اللغة .4 .التطبيق هي اللغة .3 . التدريب هي اللغة .2. التقليد هي اللغة 1. 
 .العادة هي اللغة



 .مستظهرها و حبفظها تلقينها من بد ال احلقائق هي اللغة
 .املستمرة املمارسات و املنظم الواعى التدريس بطريق إال تكتسب ال ادةالع هي اللغة

 ابإلندونيسية يفكر لكن ابلعربية اإلندونيسي يتكلم 
 .عمره طول ينسى لن طبيعية تصبح حىت التفكري أداة أصبح كثريا مارسته شيئ كل

 
 البنيانية ريةالنظ ضوء يف اللغة تدريس

 وثيقا، ارتباطا السلوكي النفس علم مببادئ اللغة ليمعبت خيتص فيما البنيانية املفاهيم وترتبط
 سلوك اإلطار هذا ضمن واللغة للمثري، واالستجابة املثري أنواع من نوع أهنا على اللغة إىل فتنظر

  :التايل النحو على اللغة بتعليم خيتص فيما البنيانية املفاهيم وتقوم. إنساين
 االستجابة ومن املثري إاثرة من انطالقا كالمية عادات تكوين نهجيةم على اللغة تعليم عملية تبىن. 1

 .املثري هلذا التلقائية
 .متواصلة بصورة وتدعيمها تعزيزها بوساطة الكالمية العادات تقوية تتم .2
 واملمارسة الرتداد للتلميذ الكالمي األداء تنمية هبدف املعتمدة األساسية األساليب تقتضي. 3

 .الكالمي السياق يف وتتابعها الكالمية رالعناص وتدعيم
 

 العقالنية املعرفية النظرية
 .تعلمها و اللغة اكتساب يف التفكري و العقل دور عتقدت النظرية هذه إن

 األمناط على السيطرة على القدرة الكتساب واعية ذهنية عملية هو النظرية هلذه وفقا اللغة تعلم
  .معرفيا حمتوى ابعتبارها األمناط هذه حتليل خالل من وذلك ،للغة املعجمية و النحوية و الصوتية

 يف تعلمه الذي للقليل استخدامه يف االبتكارية الفرد قدرة على يعتمد ذهين نشاط - إذن اللغة فتعلم
 .النظرية هذه يف لتشومسكي التوليدي التحويلي النحو مبذاق حنس هكذا و. جديدة مواقف

 
 التحويلية التوليدية ةريالنظ ضوء يف اللغة تدريس



 يف ترتكز الىت الشهرية النظرية هذه يف املتكلم لدى القدرة أو امللكة أمهية تشومسكي أّكد
 للمتكلم يتيح منفتح نظام اإلنسانية فاللغة. اإلبداعية هي أساسية مقولة على اإلنسانية اللغة مقاربة

 .قبل من مساعها له يسبق مل اجلمل من متناه   غري عددا ينتج أن
 آخذا املناسب اللغوي الوصف التلميذ إعطاء يستلزم التحويلية التوليدية النظرية ضوء يف اللغة وتعليم

 مما املعلومات ألية بصورة يلتقط التقاط جهاز جمرد ليس والتلميذ الفكري، التلميذ مستوى ابحلسبان
 .العملية هذه تكمالالس واإلدراكية الذهنية قدراته ىلإ يلجأ احلقيقة يف إنه بل يتعلمه،

 
 املهارة و العادة و املعرفة

 بطريق إال تكتسب ال: العادة هي اللغة. معجمية و حنوية كفايتها تطوير هى اللغة معرفة
 و حبفظها:  تلقينها من بد ال احلقائق هي اللغة. املستمرة املمارسة و املنظم الواعى التدريس

 العادةو . ابلوعى تتسم املهارة. (السلوكى املذهب) كرارالت و املمارسة: املهارة تكوينو . مستظهرها
 و ابلوعي الكالمية األفعال يف تنحصرف املهارة أما و. تنفيذه يف الوعى مشاركة دون من منفذ فعل

 .عفوية بصورة املرء يؤديها العادة مث. الواعى االختيار
 

 رية السلوكية البنيانية والبيئة اللغويةالنظ
ن اللغة هي مهارة يكسبها أاكتساب عادات تقوى ابلتدرب و التعزيز أي إن تعلم اللغة هو 

الطفل من البيئة احمليطة به و يتقنها عن طريق احملاكاة و التقليد و التعزيز الذي يلقاه من الكبار من 
 .حوله. و البيئة هي كل شيئ خارج نفس األوالد و تؤثر لتطورها

والغرض من خلق بيئة اللغة  ملية تعلم اللغة هي البيئة.أحد من العوامل اليت تؤثر وحتدد جناح ع
مناقشات ، العربية، هي التعود يف استخدام اللغة العربية يف املمارسات التواصلية من خالل احملاداثت

 .والندوات واحملاضرات و غري ذلك
ع من و البيئة هلا دور مهم يف تعلم الطالب اللغة. ألن البيئة العربية هي حالة فيها أنوا 

النشاطات اللغوية العربية، إما احملادثة اليومية و إما النشاطات األخرى، مثل اخلطابة و الندوات و 
عملية التعلم و التعليم و املسابقات اللغوية و األلعاب العربية و النشاطات املؤيدة األخرى. تشمل 



صدقاء، و حني مشاهدة البيئة العربية على األحوال و املقصف أو يف الدكان، احملاورة مع األ
 التلفزيون، و حني قراءة اجلرائد، و أحوال عملية التعليم يف الفصل، و حني قراءة الدروس و غريها.

 
 النظرية االجتماعية والثقافية

تعد بشكل مثايل عملية أن التفاعل نفسه ميثل عملية التعلم اليت  بعض الباحثني يرى 
س هذا الرأي جبديد. ولكنه انل دفعة قوية خالل التسعينيات اجتماعية يف طباعها وليست فردية. ولي

 Lev S) إثر طرح نظرية التعلم اليت ارتبطت ابسم عامل النفس النمائي السوفييت ليف إس فايغوتسكي

Vygotsky)  يف ميدان تعلم اللغة الثانية. وستلخص هنا عددا من األفكار الرئيسية املستخدمة يف
روزاموند ميتشل، ترمجة ).شاته املعاصرة اليت تناولتها نظرايت تعلم اللغة مؤخراتفسريات فايغوتسكي ومناق

 (462م : 4002د. عيسى الشريويف ، 
 

 التوسط
يف أن األشكال العليا من نشاط الذهين لإلنسان تتم دائما  رأيه فايغوتسكي يتمثلقال النتوف  ان  

ماداي كان أم رمزاي، على أنه  mediationط ويف كل األحوال بواسطة الوسائل الرمزية و يفهم التوس
تقدمي أداة مساعدة لألنشطة تؤدي إىل ربط اإلنسان بعامل األشياء أو بعلم السلوك الذهين وكلها 

 و التنظيم على القدرة الناس تعطي الرمزية اآلالت أن فايغوتسكي يؤكد .اآلالت املاديةإىل حتتاج 
 التخطيط و للمشكالت، املنطقي احلل و اإلرادي، االنتباه مثل من الذهنية العمليات على السيطرة

 الناس يكون اليت الوسائل هي الرمزية فاآلليات. اإلرادي التعلم و اإلرادي، التذكر و التنظيم، و
 و الذهنية أنشطتها على و الذات على السيطرة وضع يف البقاء و التنظيم على قادرين بواسطتها

 .كذلك املادية

 هي الذهين النشاط جمال يف للتوسط املتاحة األساسية الرمزية اآللية أن تسكيفايغو  يرى و 
 السمات إىل( اآلخرين انتباه أو) حنن انتباهنا نوجه أن نستطيع مثال اللغة خالل فمن. طبعا اللغة
 حلل اختاذها الالزم اخلطوات عن نعلن أو خطة، برسم نقوم أو البيئة، يف األمهية ذات

 (462م : 4002د ميتشل، ترمجة د. عيسى الشريويف ، روزامون.)مشكلة
 



 التنظيم واملساندة ومنطقة التطور األقرب
الشخص املاهر قادر على األداء املستقل، أي أنه قادر على التنظيم الذايت. أما الطفل أو 

 الشخص غري املاهر فيتعلم عن طريق أتدية مهام و أنشطة حتت إشراف شخص آخر أكثر مهارة.
ذهين. و تعرف  –إىل النشاط الضمن  ذهين –تعلم الناجح يتطلب التحول من النشاط البني إن ال

عملية احلوار املساند اليت توجه انتباه املتعلم إىل السمات الرئيسية للبيئة، واليت تدفعه عرب الدرجات 
 .(scaffolding)املتتابعة يف سلم املشكلة ابملساندة 
ث فيه التعلم بشكل أكثر إنتاجية مبنطقة التطور األقرب، أي جمال يسمى اجملال الذي ميكن أن حيد

املعرفة أو املهارة الذي يكون فيه املتعلم غري قادر بعد على األداء املنفرد، ولكنه قادر على حتقيق 
 (420م : 4002روزاموند ميتشل، ترمجة د. عيسى الشريويف ، .) النتيجة املرغوبة عند توافر املساند املطلوب.

 
 التكون املصغر

يظل الناس ابلطبع طوال  .ة لتعلم اللغة الثانيةيو هي أساسية يف التفسريات اإلجتماعية الثقاف
حياهتم قادرين على التعلم، و ينظر إىل عملية التعلم الداخلية لدى األشخاص األكثر نضجا عند 

ين هذا أن عملية اكتساهبم معارف و مهارات جديدة على أهنا يف األساس نفس العملية. و يع
اكتساب املفاهيم اجلديدة تستمر يف احلدوث عرب الوسائل اإلجتماعية و التفاعلية، و هي ما ميكن 

 يف بعض األحيان تتبع آاثره بشكل مرئي أثناء احلديث بني املتمرسني و عدميي اخلربة.
 

 احلديث الداخلي احلديث النفسي و
 ة الطفل املتنامية على توجيه سلوكه اخلاص.إن احلديث النفسي يعد هنا هو دليل على قدر 

يرى فايغوتسكي أن احلديث النفسي يتحول يف هناية املطاف إىل احلديث الداخلي، أي إىل استخدام 
 نظر يف النفسي احلديث فإن هكذا و للغة يف توجيه الفكر الداخلي دون وجود أي نطق ظاهر.ا

. شخصي – بني اجتماعيا طابعا أتخذ اليت للغة املبكرة االستخدامات يف تقدما يعكس فايغوتسكي
 عادة يشعر ال و للتفكري، أداة مبثابة ليكون الداخلي احلديث عنده يظهر متاما الناضج فالشخص

 الشخص فإن جديدة ملهمة التصدي حالة ففي هذا مع و. ظاهر نفسي حديث لنطق حاجة أبي



روزاموند ).النفسي احلديث توجيه و صاحبةمب مهمته يؤدي قد اخلربة ذوي الراشدين من كان وإن حىت
 (422م : 4002ميتشل، ترمجة د. عيسى الشريويف ، 

 
 نظرية النشاط

الثقايف الذي فيه التفاعل التعاوين و التواصل الشخصي و  إلجتماعييعّرف النشاط يف إطار احمليط ا
يتضمن موضوعا و غرضا و يف حتليالته على أنه  (Leontiev)األداء املسنود. و ينظر إليه ليونتيف 

 الطالب هذا و. جديدة لغة تعلم مثل نشاط يف يتهمك( املوضوع أي) فالطالب أفعاال و عمليات.
 الغرض فإن لدينا اللغة متعلم حالة يف و. حمددا اجتاها يعطيه و نشاطه يدفع هدف، أو غرض، لغ

 املطلوبة النجاح درجة على احلصول إىل جديدة ثقافة يف الكامل اإلسهام من يرتاوح أن ميكن
 من دائما للتوجيه ختضع األفعال هذه و أبفعال، القيام من للمتعلم بد ال اهلدف لتحقيق و. للتخرج

 (422م : 4002روزاموند ميتشل، ترمجة د. عيسى الشريويف ، .) .اهلدف قبل
 

  اجلامعية املعاهد ىف العربية اللغة وتدريس تعليم تنمية

عالية مكانة له  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة أعىن اجلامعةهذه املعهد يف 
لعلوم الواسعة ابالطلبة  قوم بتزويدتكانت اجلامعات األخرى  ة اجلامعة. إذايهما منزء ألنه جزء اليتج

مية. فاملعهد ية. فإن جامعتنا تزيد بتزويد الطلبة ابلروحية الدينية العميقة واألخالق الكر نهاملوالكفاءة 
األخالق الكرمية. فحاجة اجلامعة و تزويد الطلبة ابلروحية الدينية العميقة ين األمر  هذينئولية يف سله م

أداة أو معمل كبري للممارسة الدينية واألخالق  ن،فاملعهد إذ أساسية رئيسية.إىل املعهد حاجة 
 كفي ابألمور الدينية واألخالق. تمسئولية املعهد ال  .الكرمية

وهي  أالو الثانية ها من األوىل أمهيتقل تالوقت مهمة ال  نفسيف  نولك اثنويةضافية إهناك مسئولية 
معمل كبري للممارسة  تكوين البيئة اللغوية داخل املعهد. فاملعهد عبارة من معمل اللغة الطبيعي. وهو

 .للتدريب و التطبيقاللغوية. املمارسة الدائمة 
دور يف له  ولكن املعهدمسؤولة عن إحياء اللغة العربية و اإلجنليزية  ريةكث يف اجلامعة مؤسسات عندان

، فإن املعهد اجلانب التطبيقي، إذا كانت األقسام و الكليات مسؤولة عن اجلوانب املعريف و املهاري
 قية.يالتطب يهتم ابألمور



املمارسة هي اللغة و  ،راللغة هي التكراو  ،اللغة هي التدريبو  يق،طبالتأن اللغة هي  يرى فاملعهد
 التطبيق والتدريب.و املمارسة الدائمة فسر جناح الطلبة هي الدائمة. 

 
 وظيفة املعهد خلق البيئة اللغوية

كون من فريقني: اللجنة توي الغرضق هذا ية لتحقذنفن املعهد اللجنة املل ذلك كوّ أجمن 
 باين: ركزية واللجنة الفرعية يف مجيع املامل
 .وقسم إحياء اللغة ريبو امل كون من احملاضرتيو  املركزيقسم إحياء اللغة  هي زيةركاللجنة املف

 شرفات. وامل شرفنيبىن يتكون من املوقسم إحياء اللغة يف امل
 هي:برانمج اللجنة املركزية من 

  تزويد اللغة .1
 صباح اللغة .4
 اليوم العريب واإلجنليزي .3
 احملاضرة األسبوعية .2
 عامةاحملاضرة ال .2
 يروالتعز راقبة امل .6
    (Klinik Bahasa)   ةوية اللغالعياد  .2
 ، و تتكون من:بارايت اللغويةاللغة وامل جانمهر  .8

 Language demontration املظاهرة اللغوية .1
 Language Debate املناظرة اللغوية .4
 Bilingual Song و اإلجنليزي   الغناء العريب .3
 Language Ambassador سفري اللغة .2
 Building Profile صورة املبىن .2
 Wall Magazine Three Dimension اجملالت يف ثالث جوانب . 6

 
 املباين هي: يف ةكر بتربامج املمن ال



 ملكة اللغةإختيار ملك و  .1
 املسرحيةتقدمي  .4
 اخلطابةتقدمي  .3
 املناظرة .2
 الدرس اإلضايف .2
 األلعاب اللغوية .6
 اخلط العريب .2
 حلقات لغوية .8
 وار مع الناطقنياحل .2

10. Dinner Before Sleeping 
11. AL-B FM (ABA Language Broadcast, Always be Happy and 

daaiman fi Qalbi). 
12. Dj-ra On Air 
13. Dj-ra Home Sweet Language; ajang kreatifitas penampilan 

bahasa 
14. Listening Comprehension 
15. Bisik Kata 
16. Bermain Rantai Kata 
17. Tebak Deskripsi Gambar 
18. Respon Makna dan Gagasan 
19. Tebak Gerak 
20. Kata Berkait 
21. Tebak Kata 
22. Bilingual Game Competition (Komentator Bola Bilingual) 
23. Gathering Words, Pronunciation Correction, English 

Expression 
24. Vocabulary Party 



25. Sticky Ball 
26. Sekolah Rakyat 
27. Role Playing 
28. Hearing Vocabulary 
29. Vocabulary Global 
30. Student Teacher 
31. Spinch (Bola Softball) 
32. Question Attack 

 
يع أنشطة املعهد. خاصة يف املناسبات الرمسية مثل حفلة استقبال مج إىلداخلة فالبيئة اللغوية و أما 

أجريت يف هذه اإلحتفاالت  .رمضان ن يف شهرآأسبوع القر برانمج مولد النيب و حفلة شهر احملرم و 
 املبارايت ابللغة العربية و اإلجنليزية.

 
 ة العربيةىف تعليم اللغ اسرتاتيجية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

جامعة إسالمية تقوم دائما  جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج بصفتها
ابحلركات التجديدية يف املوارد الرتبوية، وذلك ملواجهة التحدايت العاملية يف املستقبل. وتتمىن اجلامعة 

رت مركزا مثاليا للدراسات أن تكون جامعة متقدمة ومشهورة بني اجلامعات يف اندونيسيا، حىت صا
 اإلسالمية والعربية.

وكما أهنا تسعى وتقوم بتكوين خرجييها املنشودين، وهؤالء اخلرجيون الذين سيقومون بتعليم 
 اجملتمع وإرشادهم أن يزودوا أنفسهم ابألمور األربع اآلتية، وهي :

 : القوة الدينية والروحية أوال
 : القوة األخالقية اثنيا
 توسع العلمي: ال اثلثا
 : إتقان املهنة وابعا



وحىت تنجح اجلامعة يف الوصول إىل أهدافها املرسومة، فقد قامت اجلامعة ابلربامج املثالية، ومن 
هذه الربامج هي تعليم اللغة العربية املكثف وخلق البيئة العربية يف املعهد العايل لطالهبا اجلدد سنة  

 كاملة.
اء اللغة العربية يف اجلامعة وجدان كثريا من املشكالت و من خالل جتربتنا يف سبيل إحي

 والتحدايت:
الدراسة أكثر من ثالثني ساعة لكل أسبوع مما  كثفة، أتخذمن حيث الساعة الدراسية امل .1

 يؤدى إىل امللل وضعف االرادة لدى الطلبة.

االبداع من حيث العمر، طالب اجلامعة يف عمرها الناضجة قد وصل إىل عمر التفكري و  .2
 والظهور مع أن تعليم اللغة جتربهم على اإلستماع والتقليد والتكرار.

من حيث الساعة الدراسية، الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية تقعد ما بني الثانية إىل  .3
الثامنة ليال. األوقات غري مناسبة للدراسة مما يؤدى إىل النـتيجة غري مقبولة والفشل و 

 س.السدى و العب

 من املواد الدراسية، الكتاب املقرر واحد والطريقة أيضا متماثلة متشاهبة قد حتمل إىل امللل. .4

هذه األشياء تسبب إىل شعور السآمة وامللل لدى الطلبة بل قد يؤدي إىل الضرب  .5
إىل ملل املدرسني  و سآمة رجال  -من األسف الشديد -والتحدى. وهذه أيضا حتمل 

 . إدارة الربانمج

 
 و حلل هذه املشكالت املرتاكمة طرحنا احللول اآلتية:

 
 خلق عملية التعليم على أسلوب التعليم الرتفيهى  ؛احلل األول

جعل التعليم ممتعا و انجحا يف نفس الوقت ما يسمى يف عصران احلاضر ابلتعليم الرتفيهى 
(edutainmentيف األواسط التعليمية يقصد ابلتعليم الرتفيهى يعىن .) خلق عملية التعليم ممزوجا بني 

الدراسة و الرتفيه حيث تنـتج من هذه املبدأ دراسة ممتعة غري مملة و ال خميفة و ال معذبة. يتناول 
 activeالتعليم الرتفيهى بعض النظرايت التعليمية احلديثة مثل التعليم الفعال و التعليم السريع )

learning and accelerated learning.) 



( املشهور pendekatan kompetensiالتعليم ابملدخل الكفائي ) يواكبتعليم الرتفيهى أيضا و ال
بني املداخل الثالثة: املدخل اإلتصاىل  يواكبيف هذه اآلونة و التعليم الكفائي يف اللغة العربية 

(pendekatan komunikatif( و املدخل القريىن ،)pendekatan kontekstualو املدخل الكمى ) 
(quantum .) 
 

 : تكوين أسرة لغوية يف الفصول الدراسية املكثفة.و احلل الثاين
األسرة اللغوية أتتى ملعاجلة جو امللل و السآمة يف الفصول الدراسية. إدارة الربانمج تكون 
الفصول الدراسية أسرة لغوية. يقوم ولـّي الفصل بدور الوالد و الطلبة كاألوالد،  الوالد و األوالد 

لقون جوا أسرواي ىف الفصل يشتاقون بعضهم بعضا و يكونون برامج ترفيهيا لألسرة مثل عيد امليالد خي
 و الرحالت و اإلفطار اجلماعى و األكل و غري ذلك.

و تكون هذه األسرة اللغوية مفيدة لدى الطالب و كثري من الطالب  يستفيدون هذه األسرة  
ة إىل آخرها . و أيضا تقوم هذه األسرة اللغوية ابإلتصال طوال أوقات دراستها و هي من بداية دراس

يف أي وقت و يف أي مكان ابإلستفادة على وسائل التكنولوجية املعاصرة مثل: اجلوال، الشبكة 
 الفصول الدراسية املكثفة.  الدولية، هذه كلها تؤثر إىل جودة و محاسة 

 
 استخدام الوسائل التعليمية  :و احلل الثالث

التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط الىت يستخدمها املعلم ىف املوقف  الوسيلة
 التعليمى، بغرض إيصال املعارف و احلقائق و األفكار و املعاىن للدارسني.

 :أساس على الرتبية رجال نظر وجهة من التعليمية الوسائل تعريف خيتلف و 
 أ.  أمهية استخدام حواس معينة ىف عمليات التعلم.

 ب. إختالف املفهوم على أساس الوظائف و املهام الىت تقدمها الوسائل 
 ىف جمال الرتبية و التعليم. 

 

 لنصل التعداد، ليس و املثال سبيل على نعرضها للوسائل، املختلفة التعاريف من بعض هناك
 :للوسائل شامل تعريف ىلإ منها



. االدراكية املعينات و احلسية الوسائل على اقتصر الذى و Hollinger 1441"  هولنجر" تعريف .1
 .احلواس مجيع تضمن و مشوال أكثر ابعتبارها Perceptual Aids االدراك على املعينة الوسائل أي

 تعتمد الىت و البصرية و السمعية ابلوسائل اخلاص و E.Dale  1454" ديل ادجار" تعريف .2
 الىت املواد هى و املفاهيم، و املعاىن لنقل الرموز و االلفاظ استخدام و القراءة على أساسا
 .ابق أثرها خبربات الدارسني تزويد و التدريس جودة اىل تؤدى

 ىف الىت و Visual Sensory Aids احلاسية البصرية ابلوسائل اخلاص و Dent  1494"دنت" تعريف .3
 ىنمعا فهم هبدف التعليمية، املواقف ىف الدراسة حجرات ىف يستخدم عما عبارة نظره

 .املكتوبة و املنطوقة الكلمات
 

 املشاكل على التغلب و الرتبية أهداف خلدمة فعالة فبصورة الوسائل هذه استخدام أمهية أما
 : ىف تتمثل الىت و التعليمية

 االنسانية املعرفة اتساع .1
 مماال و اجملتمعات ىف الثقاىف االتصال دائرة اتسعت احلديثة، االتصال وسائل النتشار فنتيجة

 و الدينية و االجتماعية و التعليمية و الرتبوية املؤسسات واجبات أهم من أصبح و املختلفة،
 الصلة ذات حداثاأل و احليوية املشكالت و املعلومات و املعارف يصالإ و نقل االعالمية،

 ىف للمشاركة اجملتمعات أفراد عدادا تربية ىف دورها مؤسسة لكل أصبح و. اجملتمع أفراد حبياة
 .ابعباءه هوضالن و اجملتمع حياة

 فراداأل لنمو شامل اعداد على تعمل احلاضر، الوقت ىف الرتبية أهداف كانت ملا و 
 ازدايد ذلك على ترتب لقد العاىل، و القومى االنتاج جماالت ىف املستحدث مواجهة هبدف
 من للعديد الدراسى جاملنه احتواء و التلميذ، يدرسها الىت العلمية املادة ازدايد و املعرفة

 الكتاب حجم تضاعف و املناهج ىف اجلديدة املواد و املوضوعات من العديد و التفاصيل
 .الدراسى
 ما و املعارف هذه نقل ىف مسئولياته زادت و املعلم أعباء زادت لذلك ولزام 

 و مرة من اكثر املنهج مراجعة اىل املعلمون اضطر و آخر، و آن بني فيها يستحدث
 .التعليمية العملية ىف عائد أكرب لتحقيق مهارهتم داماستخ



 ىف حديثة طرائق استخدام ىلإ املعلم احتاج املسئوليات، و االعباء هذه ىلإ ضافةإ 
 املناسبة الوسيلة مع اللفظى سلوباأل استخدام و التالميذ، دافعية ااثرة على تقوم التدريس
 .التعليمية العملية ىف أكرب عائد لتحقيق

 الدراسية الفصول ثافةك .2
عندما تزداد كثافة الفصول الدراسية، يصعب على املعلم استخدام االساليب الرتبوية 
ىف التدريس، و الىت حتقق أهداف التعليم و اهتمامات و حاجات الدارسني و تراعى 

 الفروق الفردية بينهم.
جزاء كثرية من و ينتج ذلك سطحية التعليم ىف كثري من املواقف الدراسية، و بقاء أ

 املنهج غري واضحة املعىن، أو خالية من املعىن ابلنسبة لعدد كبري من الدارسني.
و ابستخدام الوسائل التعليمية ميكن للمعلم تعليم اجلماعات الكبرية من الدارسني و 
توفري الوقت و الطاقة للمواقف التعليمية الىت حتتاج اىل تعليم فردي و اهتمام 

 رات بني الدارسني.ابلفروق ىف القد
هذا و علينا أن ندرك أنه مهما كان من أمر استخدام الوسائل التعليمية فإهنا ال 
تكون شاملة لكل مشاكل التعليم، بل قد يتعذر استخدامها ىف مواقف و أغراض 

 تعليمية هلا طبيعتها اخلاصة.
 

 اللغوية األلعاب استخدام: الرابع احلل و

 السنوات يف اللغات تعليم برامج منها استفادات جديدة لةوسي تعترب  اللغوية األلعاب
 يظن وقد. لغاهتا تعليم نظم بتطوير هتتم اليت البالد من كثري يف إجيابية نتائج تطبيقاهتا وثبتت األخرية،
 الذي املبهيج للجو املتأمل ولكن التدريس، يف األلعاب استخدام اللغوي( الرتف) من أن البعض
 لغتهم على يطرأ وما الدارسني نفوس يف ترتكها اليت الطيـبة واآلاثر اللغة، دروس على األلعاب تضفيه

 جفاف من ملطف. كعامل اللغوية األلعاب استخدام جبدوى -شك بال -سيقتنع ومنو، تطور من
 يف الدارسني بني االتصال فرص وتوفري اللغة مهارات لتنمية وكوسيلة التدريبات، وتعب الدروس
 .مرحة طبيعية ةاجتماعي مواقف

 من للتمكن املكثف اآليل التدريب ويف الفهم يف جهدا املرء يكلف شاق، عمل اللغة تعلم
 اليت الوسائل أفضل من اللغوية واأللعاب. املختلفة ملهاراهتا املتواصلة وللتنمية اجلديدة، اللغة استعمال



 الدروس راتبة من خفيفوالت ومساندهتا، اجلهود تلك مواصلة على الدارسني من كثريا تساعد
 .  وجفافها

           
 :اجليدة اللغوية اللعبة خصائص

 .الدارسني ملستوى اللعبة مالئمة -1
 .املستوايت لكافة اللعبة صالحية -2
 .الدارسني من عدد لألكرب اللعبة إشراك -3
 .لغوية ظاهرة أو مهارة من ألكثر اللعبة معاجلة -4
 .حديثا مدروس مبوضوع اللعبة اتصال -5
 .اإلجزاء سهولة -9
 .  واملرح للمتعة وجلبها املنافسة لروح اللعبة إذكاء -7
 

ذلك ألسباب منها سائل احملبوبة عند الطلبة اجلدد، و الو  نا من أجنحتاأللعاب اللغوية ىف جترب
 ةستخدمب املالعم. ومن أكثر األشعور امللل وكثرة الساعات الدراسية، واملعاونة بني الطلبة الىت مل تت

  واملناقشة واجملادلة يف الفصول املتقدمة. األساسية الفصول ىف عند الفصول الدراسية وهى اإلماطة
 
 ابلغناء العربية اللغة تعليم: اخلامس احلل و

 األغاين ترمجة بطريق إما العريب، الغناء طريق عن الطلبة عند التعليمية الوسائل أحب من 
 اجلامعة هذه يف املستخدمة األغاين أشهر ومن. العربية بلغتهم ألغاينا إنشاء طريق عن إما املشهورة

 :هي
 التـََّعاُرفُ 
 أَْهالا َوَسْهالا 

ِب اْلَعَربِيَّةْ   حتَِيَّةا ِمْن ُطالَّ
 

 َمْن أَنـُْتْم ِامْسُُكمْ 
تُ   مْ َوِمْن أَْيَن ِجئـْ

4× 

4× 



 َوَأيُّ الَِّذي َيُكْوُن ِمْن َرَجاِئُكمْ 
 

 َساَلُمَنا لََنا َوَلُكْم َولِْلُمْسِلِمنْيَ 
بـُْوا َهَذا ِبَوَعَلْيُكُم السَّاَلمْ   َوَأِجيـْ

 
 يب اَ  انَ كَ   لُ وْ قُ يَـ  نْ مَ  ىتَ الفَ  سَ يْ ا                   لَ ذَ ااانَ هَ  لُ وْ قُ يَـ  نْ مَ  ىتَ الفَ  نَّ إِ 
 ىلِ ابَ أُ  الَ  لُ وْ قُ يَـ  نْ مَ  ىتَ الفَ  سَ يْ ة               لَ يَّ بِ رَ عَ ال ةَ غَ لُ  مُ لَّ عَ تَـ يَـ  نْ مَ  ىتَ الفَ  نَّ إِ 

 
 اننَ يْـ عَ  هِ يْ فِ  ه  ج  و   لي  
 نتاَ فَ الشَّ ي وَ فِ نْ أَ  هِ بِ  وَ 
 نناَ يْ عَ  هِ يْ فِ  ه  جْ وَ  يلِ 
 انتَ فَ الشَّ ي وَ فِ نْ أَ  هِ بِ  وَ 
 انمَ دَ قَ  ان، يلِ فَّ كَ   يلِ 
 نانَ ذُ ي أُ دِ نْ عِ  كَ لِ ذَ كَ   وَ 
 
 واع  م  س  ا  

 ×2 اوْ عُ مسَْ اِ 
 2x نْ وْ عُ بَـ تْـ تَـ  مْ تُ نْـ اَ  مُثَّ  نْ وْ بـُّ حتُِ  امبََّ رُ  ىنَّ غَ تَـ نَـ  دُ يْ رِ نُ 

 ×2 مْ كُ عِ داَ صُ  اعِ يَ ضِ لِ  مْ كُ لَ  ةا يَ لِ سْ تَ  ةيَ لِ سْ لتّ لِ  الَّ اِ  سَ يْ لَ  ىنَّ غَ تَـ نَـ  نُ حنَْ 
ََ سْ لتَّ لِ  الَّ اِ  سَ يْ لَ  صُ قَّ رَ تَـ نَـ  نُ حنَْ   ×2 مْ كُ اعِ دَ صُ  اعِ يَ ضِ لِ  مْ كُ لَ  ةا يَ لِ سْ تَ  يةِل
 ×2 اذَ كَ  حُ رَ فْ نَـ  نُ حنَْ  نْ وْ عُ بَـ تْـ تَـ  مْ تُ نْـ كُ  وْ لَ 

 
 

 املسابقات طريق عن العربية اللغة تعليم: السادس احلل و
. الدراسية الفصول بني املسابقات روح من خيلو ال قبل من املذكورة اللغوية األنشطة هذه 

 تعقد اجلامعة هذه يف عملنا ما  فجميع. املسابقات طريق عن إال فعالة تكون ال اللغوية طةواألنش
 .املسابقات بطريق
 : يلى ما هي و  املسابقات طريق عن هاإجراء ميكن أخرى أنشطة هناك و

4× 
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 اللغة معلمي و حميب مجيع ىلإ التقدير خالص و الشكر جزيل أتقدم أن أنسى ال اخلتام ىف و 
 واملسلمني اإلسالم ِشأن إلعالء والتعليم ابلرتبية للنهوض بذلوها الىت ةاملوفق اجلهود على العربية

  .العربية اللغة وتدريس تعليم جمال ىف  خصوصا
 ههذ انعقاد من املِنشودة األهداف لتحقيق الدؤوب وعملهم املشاركني بكفاءة أنوه أن يفوتىن وال

 .الحقة ندوات تتلوها أن نرجو الىت الناجحة الندوة
 

 نهاية اققرأ و أتمل:ىف ال
 قانون اإلضافه البسيطة

مرت ..صاحب امليداليه الذهبيه فيهم    100متسابقني لنهائي سباق ال  8كان هناك   1226يف أوملبياد  -
 كان أسرع فقط )بعشر من الثانيه ()فرق بسيط يف السرعة لكن فروقات هائلة  يف النتائج(

بيعان نفس األجهزه اإللكرتونيه..األول يستقبل  زابئنه) اثنان من  احملالت  التجارية..كالمها  ي -
و  اآلخر    %100اببتسامه(  واآلخر يستقبلهم بوجه  عابس...األول أمت  صفقة البيع بنجاح  

.)الفرق  بسيط جداا جمرد ابتسامة من  القلب..ولكن  فرق  هائل  %100فشل يف  صفقة البيع  
 يف  النتائج(

ساعات  يف  األسبوع 2اعة واحدة  فقط( قبل الدوام..و قرأت  يف جمالك إذا قمت  مبكراا  )س -
..بعد فرتة قصرية  سوف يشار  إليك  ابلبنان  على أنك  اخلبري  بينهم..)إضافة بسيطة  و لكن  

 فرق  كبري  يف  النتائج(
حلة  االبتدائيه  أحد أصدقائي  يقرأ مع ابنه من قصة أو كتاب ابللغه  اإلجنليزيه عندما كان يف املر  -

دقيقة أثناء  حتضري  وجبة العشاء ..يقول : ابنه  اآلن  يف املتوسطه  قادر  على قراءة  أي     12
كتاب  ابللغة  اإلجنليزية دون أي جهد...نعم إضافة  بسيطة  من  الوقت ولكن  فروقات  كبرية  

 يف  النتائج
ة التفكري حىت تصبح طبيعية لن تنسى طول ساعات كل يوم أصبح أدا 2اذا مارست اللغة العربية  -

 عمرك
 اكتساب اللغة العربية حيتاج اىل الشجاعة ىف الكالم تشجعوا و أصبحوا عاديني ىف الكالم -



مارس قانون اإلضافة البسيطة يف كل جماالت حياتك... و هناك وابلتاكيد سرتى تغرياا  كبرياا  يف   -
 تك!!!نوعية ومنط حياتك...عالقاتك...وإجنازا

  . واملسلمني اإلسالم صاحل فيه ملا خدمة عليكم توفيقه وأدام ورعاكم هللا حفظكم
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