تعليم قواعد اللغة العربية بالطريقة االستقرائية ىلع
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بقلم :إيدي جتحيا ستيادي

معهد العايل اإلساليم مسجد شهداء يوكيااكرتا – إندونيسيا

ملخص
إن لتدريس اللغة العربية مشاكل كثيرة ،وخاصة سيجدها املدرس في تطبيقها
أكثر بالنسبة لنظرياتها .وسبب ذلك لكثرة الرموز والعالمات في تلك اللغة الشريفة .وعدم
معرفة الطالب عن اللغة العربية ذاتها أيض تؤدي إلى ظهور تلك املشكلة ،على وجه
الخصوص ملن لم يدرسها من قبل .وفي إندونيسيا ،تعلم اللغة العربية أقل من تعلم اللغة
اإلنجريزية .ألن اإلندونيسيين يرون اللغة اإلنجليزية تجلب أنظارهم أكثر من اللغة العربية.
ومن أجل حل هذه املشكلة ،فعلى مدر�سي اللغة العربية أن يكون لهم طريقة مشوقة حتى
يحبوا العربية .من تلك الطريقة هي أن تتحد دراسة القواعد العربية بعلم اللغة العام.
يشتمل علم اللغة العام على املصطلحات اللغوية على شكل اإلنجليزية أو اإلندونيسية.
خطط الباحث أسلوب تعليم اللغة العربية باستخدام املدخل االستقرائي مؤسسا على
املصطلحات اللغوية العامة حتى يطبقها املدرسون في تعليم اللغة العربية .ويتمنى الباحث
أن يصبح الطالب فاهمي اللغة العربية بشكل شامل وأعمق.
الكلمات الرئيسية :قواعد اللغة العربية ،املنهج االستقرائي ،مصطلحات اللغوية العامة
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املقدمة

ّإن اللغة هي األداة األساسية للتواصل بين الناس .واإلنسان يتفاعل
باستخدام لغتهم الخاصةّ .
وإن عملية تفاعل اإلنسان ليس فقط من خالل
الفم ولكن من خالل الكتابة أيضا على حد سواء في البيت واملدرسة واملجتمع.
وأول مرة يكتسب الناس لغتهم األولى عند دور الطفولة ،وهذه العملية تعرف
في علم اللغويات باكتساب اللغة األولى .بجانب تطور العلوم وتكنولوجيا
ونمو أزهار اإلنسان هم يتعلمون اللغات املتوفرة ملعرفة إشكالت فهم العلوم
والتكنولوجيا .اللغات التي تتطور اآلن هي اللغة اإلنجليزية والعربية .في املستوى
األكاديمي قد تطورت اللغة العربية واالنجليزية تطورا سريعا في جوهر اللغة
نفسها واملنهجية العلم لها .ولقد أثرت أيضا على تطوير تدريس قواعد اللغة.
في دراسة اللغة العربية هناك النحو ( )Sintaksisوالصرف ()Morfologi
التي أصبحت املبدأ األسا�سي في علم اللغة العربية .في اللغة اإلنجليزية هناك
القواعد األساسية سمي ب “ ”grammarالتي أصبحت املبدأ األسا�سي في علم
اللغة اإلنجليزية.
واألكاديميون في بالد إندونيسيا يفضلون تعلم اللغة اإلنجليزية بنسبة
من العربية ،وسبب ذلك ألن اللغة اإلنجليزية هي أكثر قدرة على تقديم أفضل
املزايا في كل من املجاالت األكاديمية واالقتصادية .ويبدو أيضا أن هذا الحال
بسبب زيادة اهتمام املجتمع على سهلة التعلم اإلنجليزية بنسبة العربية .وعلى
العكسّ ,أن الناس قد يعتبرون أن اللغة العربية لم تأت بفائدة جيدة في مجال
التعليم واالقتصادية .وهي تصعب التعلم عند شعوب إندونيسيا .ولكن اليوم،
اللغة العربية هي أهم ما يشغل ببعض األكاديميين واملمارسين بسبب الطلب
املتزايد على الناس أن يفهموا اللغة العربية إلى حاجتهم لتوفير العمل في خارج
البالد خاصة في مناطق الشرق األوسط.
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في مجال األكاديميين تدرس اللغة من حيث النظرية واملمارسة .وفي
الجامعاتّ ,أن اللغة العربية تنمو نموا جيدأ أصبحت موضوعات التخصصات
في قسم تاريخ اللغة وأدبها ,حتى في حالة الجامعة اإلسالمية الحكومية كانت
العربية هي املعرفة األساسية التي يجب أن يتقنوا طلبة الجامعة باإلضافة
إلى اللغة اإلنجليزية .وعلى صعيد تعلم قواعد اللغة العربية يبدو أن لديها
صعوبة في دراستها ،وذلك ألن الهيكل والتركيب اللغوي هو معقد بعض
ال�شيء ،ومصطلحاتها ال تزال األجنبية في آذانهم .وهذه تكون أكثر األجنبي إذا
كان الطالب لم يكن له األساسية العربية املؤهلة .وهذه مشكلة كبيرة في كل
من تعلم اللغة العربية لدى املحاضرين والطالب الذين يواجهونها .ثم كيفية
تعلم اللغة العربية من أجل أكثر سهولة؟ إذ ّأن املحاضر يجب أن يفهم علم
اللسانيات العامة وتطبيقها مع كل من مصطلحاتها .ويتم ذلك بحيث أن يكون
املحاضر قادرة في اندماج تعلم اللغة العربية مع اللغويات العامة ،وهذه كذلك,
لتسهيل الطالب في فهم اللغة العربية من خالل فهم اللسانيات.
تعريف قواعد اللغة العربية
القواعد بمعني القانون أو النظام وهو بمبحث العلم بمعني علم يبحث
فيه الضوابط عن حالة الكلمة أو الجملة أو غير ذلك مما يتعلق بمراعة اإلعراب
وتركيبها واملراد في هذا البحث هو علم النحو .النحو لغة هي مصدر من نحا معناه
مال إليه وقصده .واﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ بقوانين ﻳﻌﺮف بها أﺣﻮال اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻹﻋراب واﻟﺒﻨﺎء وﻏﺎ ،وﻗﻴﻞ  :اﻟﻨﺤﻮ :ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻹﻋﻼل ،وﻗﻴﻞ :ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﻳﻌﺮف بها ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻼم وفسادﻩ .وأما الصرف لغة
فهي من الفعل «صرف» املعنى التغيير والتحول واالنتقال من شكل إلى آخر ,وفي
االصطالح هو علم يعرف به مايطرأ على بنية الكلمات من تغيير ليس بإعراب.
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األغراض التى ترمي إليها دروس القواعد ما يأتى :
 )1تساعد القواعد فى تصحيح األساليب وخلوها من الخطأ النحوي الذي
يذهب بجمالها.
 )2تحمل التالميذ على التفكير ,وإدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب
والعبارات والجمل.
 )3تنمية املادة اللغوية للتالميذ.
 )4تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع بها.
 )5لحفظ ﻣﻈﻬﺮ الحضاري ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ ودﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺘﻬﺎ ,ﳌﺮاﻋﺔ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ,ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ الجمل وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
ﻣﺪاﺧﻞ تعليم اﻟﻘﻮاﻋﺪ
من مداخل تعليم قواعد اللغة العربية املعروفة كما يلي:
 )1الطريقة املوقفية او السياقية ,أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ وﻟﻮ ﻛﺎن في أﺛﻨﺎء
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ إذ أن املدرس في ﻫﺬﻩ الحالة يجد
ﻧﻔﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ غير ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ يمكن أن ﻳﻘﺎل
ﻋﻨﻬﺎ  .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ في ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت التي ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ينبغى
أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ذا دﻻﻟﺔ .ﻳﺆدي أﻏﺮاض اﻟﻨﺎس أفعالهم اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ,
وﻳﺮى أﺗﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ في ﻣﻮاﻗﻒ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟمدرس أن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ودون الحاجة إلى ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻋﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ في ﺷﻜﻞ قواعد نحو وتعميمات.
 )2اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ,ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ثم
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات ثم الكلمات والجملة قصيرة والجملة طويلة
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تدريجيا ,وهي ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ في ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺮاءة.
ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﻻﺩﻭ ﻭﻓﺮﺍﻳﺰ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ في هﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ هي:
أ .ﺇﻃﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ب .ﺇﻃﺎﺭ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ نهدف
ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ,ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﰱ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺴﻴﻂ
ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ت .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓىﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﳐﺘﻠﻔﺔ
ث .ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ج .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱴ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ,ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰱ طرح السؤال
ح .ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
 )3ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮح اﻟﻨﺤﻮى ,وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﺧﱪﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ,وأنها
ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ,أنها ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ املدرس
ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﰱ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺷﺮﺣﺎ ﳓﻮﻳﺎ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺇﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻭ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ بها اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ .ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ
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ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ،ﰲ ﺃﻗﻞ ﻭﻗﺖ ،ﻭﺑﺄﻳﺴﺮ ﺟﻬﺪ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ
ﺗﺜﲑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻣﻴﻮﳍﻢ ،ﻭﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﳚﺎﰊ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﺍﰐ،
ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳊﺮ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ،ﻭﺗﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﻭﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ
ﻣﻊ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺮﻧﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﲑ ﺗﺎﺭﺓ ﰲ
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ،ﻭ ﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺸﻜﻼﺕ ...ﻭﻫﻜﺬﺍ ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺳﻴﺤﻮﳍﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺇﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺂﻣﺔ ﻭﺍﳌﻠﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ.
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ :ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﳊﺎﻻﺕ .ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ .ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺮﻛﻴب (ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺎﺕ)
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﰱ التعليم
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻻ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ,فلذلك ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ :
	)1ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺤﻀﲑ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ (ﻗﺪ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﻩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ)
	)2ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
	)3ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
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تعليم قواعد العربية بالطريقة االستقرائية
تستند الطريقة االستقرائية إلى أساس فلسفي مؤداه أن االستقراء
هو األسلوب الذي يملكه العقل في تتبع مسار املعرفة ،ليصل به إلى املعرفة
في صورتها الكلية بعد تتبع أجزائها ،وعليه فهدف الطريقة هو الكشف عن
القواعد والحقائق واستخدام االستقصاء في تتبعها والوصول إليها .إن تاريخ
االستقراء بوصفه نشأ على يد األملان «فردريك هربرت» ()Frederik Herbart
في نهاية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين ونتيجة للخطوات املنطقية
الخمس التي وضعها هربات أصبحت تعرف بالطريقة الهرباتية وتسمى أيضا
بالطريقة «الترابطية» نسبة إلى نظرية علم النفس الترابطي وهذه النظرية هي
نظرية الكتل املتآلفة ،وتفسيرها التطبيقي على أن الطفل يأتي إلى املدرسة وهو
مزود بثروة فكرية ولفظية ،فعن طريقها يتعلم الطفل الحقائق الجديدة ،أي أن
خبراته السابقة تساعده على فهم املشكالت والحقائق الجديدة .إن “هربات» يرى
أن العقل البشري مكون من مجموعة من املدركات الحسية التي تتكون نتيجة
لألحاسيس التي تأتي بها الحواس ،والتي ّتتصل بها في البيئة ،وهذه املدركات
الحسية تكون كتال تترابط بها األحاسيس التي تأتي بعد ذلك عن هذه األشياء،
فنجد أن املعلم يبدأ وفق هذه الطريقة باستثمار املعلومات القديمة ثم ربط
القديمة بالجديدة عن طريق التعميم أو القاعدة .إن االستقراء إذ ينطوي على أن
يكشف التلميذ املعلومات والحقائق بأنفسهم .ومن مزايا هذه الطريقة أنها تثير
لدى التالميذ قوة التفكير ،إذ تأخذ بأيديهم تدريجيا للوصول إلى الحقيقة وهي
طريقة جادة في التربية إذ تتخذ األساليب والتراكيب أساس لفهم القاعدة ،إذن هي
طريقة طبيعية ألنها تمزج القواعد باألساليب ،إضافة إلى ذلك فهي تحرك الدوافع
النفسية للمتعلم فينتبه ويفكر ويعمل وأنها تجعل التلميذ مستقال في تفكيره
ً
إضافة إلى ّ
كل ذلك فهي تركز على عنصر التشويق وتثير التنافس بين
واتجاهاته.
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التالميذ وعودهم على دقة الترتيب واملالحظة ،وتزودهم بعادات خلقية مهمة
كالصبر واملثابرة على العمل واالعتماد على النفس والثقة بها.
خطوات الطريقة االستقرائية :إن الخطوات الخمس لهذه الطريقة هي:
 )1التمهيد :ففي هذه الخطوة ييهئ املعلم تالميذه لتقبل املادة الجديدة،
وذلك عن طريق القصة والحوار أو بسط الفكرة ،بحيث تثير في نفوس
التالميذ الذكريات املشتركة فتشدهم إلى التعلق بالدرس ،وفي هذه
الخطوة أيضا يعلم املعلم تالمذته على التفكير فيما سيعرضه عليهم ،وقد
يكون ذلك بإلقاء أسئلة تدور حول الدرس السابق ،ويصبح التالميذ على
علم من الغاية من الدرس .ويكون ذهنهم قد استعاد بعض ما يعرفون من
املعلومات السابقة ،ثم ّيتجه انتباههم وتفكيرهم إلى الخطوات الالحقة.
ووظائف هذا التمهيد تكمن في:
أ) جلب انتباه التالميذ إلى الدرس الجديد.
ب) إزالة ما علق بأذهانهم من الدرس الذي سبق درس القواعد
ج) ربط املوضوع السابق باملوضوع الجديد.
د) تكوين الدافع لدى الطلبة باتجاه الدرس الجديد.
 )2العرض :وهو لب الدرس ،وبه يتحدد املوضوع بحيث يعرض املعلم عرضا
سريعا للهدف الذي يريد وصول التالميذ إليه ،فالعرض مادة مغذية تصل
بما سبقها ما لحقها وذلك يدل على براعة املعلم ،إذ يعرض املعلم الحقائق
الجزئية أو األسئلة أو املقدمات ،وهي الجمل أو األمثلة ّ
النحوية التي تخض
الدرس الجديد وتستقرئ األمثلة عادة ثم الطلبة أنفسهم بمساعدة املعلم
الذي يختار أفضل األمثلة ويدونها على السبورة.
 )3الربط أو التداعي أو املوازنة أو املقارنة :في هذه الخطوة تربط األمثلة
مع بعضها ،وتعني أيضا املوازنة والربط بين ما تعلمه التلميذ اليوم ،وبين
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ما تعلمه باألمس ،فالهدف من عملية الربط هو أن تتداعى املعلومات
وتتسلسل في ذهن التلميذ ،وبعد إجراء عملية املوازنة بينها يصبح ذهن
ً
الطالب مهيأ لالنتقال إلى الخطوة التالية ،وهي خطوة التعميم واستنتاج
القاعدة.
 )4التعميم (استنتاج القاعدة) :في هذه الخطوة يستنتج التلميذ بالتعاون
مع املعلم القاعدة والتي تعتبر وليدة القسم األكبر من التالميذ للدرس،
وهي ليست ملقنة لهم تلقينا ،فالقاعدة هي خالصة ما توصل إليه التالميذ،
وقد تكون القاعدة التي توصل إليها الطلبة غير مترابطة من الناحية
اللغوية ،ولكنها مفهومة في ذهن التلميذ ،ودور املعلم هنا هو كتابتها
بطريقة صحيحة وبلغة سليمة في مكان بارز من السبورة .فإذا لم يستطع
عدد كبير من التالميذ التوصل إلى القاعدة ،يجب على املعلم ذكر أمثلة
أخرى مساعدة ،أو إعادة الدرس كامال ،بتوضيح األمثلة بشكل أفصل لكي
ً
ً
تستنتج القاعدة استنتاجا صحيحا.
 )5التطبيق :فهي تعد خطوة مهمة ألن دراسة القواعد ال تؤدي
ً
ً
ثمارها إال بالتطبيق عليها ،وتدريب الطالب تدريبا كافيا على
النقاط التي يدرسونها ،فاإلملام بالقواعد يمثل الجانب النظري
ّ
من الخصائص اللغوية ،في حين تمثل التطبيقات الجانب
العملي الذي تبدو فائدته في القراءة السليمة والتعبير الصحيح.
ً
إذا التطبيق على القاعدة هي عملية فحص لصحتها ،فإذا فهم التالميذ
املوضوع جيدا استطاعوا أن يطبقوا عليه تطبيقا جيدا .لكن رغم ذلك
ال يخلو هذا املنهج من النقائص كاعتماده على الحفظ املسبق وتدعم
التقليد دون االبتكار ،هذا يجعلها من مخالفة األسلوب الطبيعي في
اكتساب املعرفة.
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تعريف علم اللغة العامة
اللغوية العامة هي دراسة اللغة أو اللغات التي العلم الذي يجعل
موضوع الدراسة .في الفرنسا هناك مصطلحاتان ,األول اللغة هي  langageو.
 langueاللغوية العامةهي دراسة اللغة؛ بمعنى؛ واحد من العلوم التي تتعامل
مع اللغة من خالل اتخاذ لغة باملعنى الحرفي (لغة الكالم اليومي) ككائن من
الكائن الهدف ،يتم تحديد الكائن الهدف.
مفهوم مصطلحات اللغوية العامة
مفهوم من مصطلحات اللغوية العامة هي بعض الكلمات ،والذي
يستخدم لتعداد سلسلة من الفهم اللغوي في التعلم .وتقصد هنا الكلمات
التى تدل على التعريفات .ويقصد هنا بإدخالها فى ندريس قواعد اللغة العربية.
وعندم يعلم املدرس قواعدة اللغة العربية في الجامعة ال بد له أن يدخل
املعرفات بعلوم اللسنيات ومصطلحاتها مع اتيان املثال في خالل الدراسة لزيادة
سهولة الطالب في مفهوم قواعد العربية.
املثال :
 )1مورفولوغي ( )morfologiهي جزء من بنية اللغة التي تتضمن كلمات
وأجزاء من الكلمات  ،وسمي ومرفيم.
 )2سينتاكسيس ( sintaksisهي لترتيبات والعالقات بين الكلمات مع كلمة أو
مع أكبر وحدات و أصغر وحدة اللغة في هذا املجال هي الكلمة.
 )3الجملة الفعلية
والفاعل.

(verbal

 )kalimatهي الجملة التي تتركب من الفعل

 )4الجملةاإلسمية()kalimat nominalهيالجملةالتيتتركبمناملبتداوالخبر.
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تعليم قواعد العربية بطريقة اإلستقرائية على أسس مصطلحات اللغوية
العامة
إن املفهوم بنموذج تعلم قواعد العربية باستخدام الطريقة االستقرائية
على أساس مصطلحات اللغوية الشائعة هو تطوير تعليم الطريقة االستقرائية.
حاول املؤلف لتطوير نموذج تعلم االستقرائي الذي هو أكثر فريدة من نوعها
ومثيرة لالهتمام .والغرض من هذا النموذج هو أن الطالب قادرون على فهم أكثر
سهولة في قواعد اللغة العربية ،متكاملة شاملة حسن وصحيح .ومن املتواقع,
يغرض هذا مع اندماج مصطلحات اللغوية (إندونيسيا ،العربية ،اإلنجليزية)
يجعل الطالب قادرة لفهم قواعد اللغة العربية بأكثر السهولة وأعمق الطالب
العالقات بين اللغوية العامة مع علوم اللغة العربية .ويشير نموذج لتعلم اللغة
العربية على النحو التالي:
 .1الصورة األولىى.
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺎﺋﻨﺎت اﻟﻌﺮﻴﺔ
ل  ا ا 
ا ا

م ا

م ا
م ا
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من ذلك نموذج تعلم اللغة العربية يمكن وصفها نموذجا لفهم تعلم
قواعد اللغة العربية باستخدام الطريقة االستقرائية على أساس مصطلحات
اللسانيات العامة .هذا هو نموذج من تنمية نموذج تعلم اللغة العربية.
ومفاهيم الصورة ونموذج التعلم هي كما يلي:
 .7الصور الثانية.
ﻧﻤﻮذج ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ


ﻣﺼﻄﺎت اﻟﻐﻮﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻄﺮﻘﺔ ﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ أو ﺳﺘﺘﺎﺟﻴﺔ

املراحل في عمليات تعليمها ,هي كما:
 )1اتيان املثال من الجملة أو العربية،
 )2شرح العناصر في تلك الجملة وتحليلها ,وملعرفة من أي كلمات تتألف ,ثم
توضح وتالحق وتوجه ،ويميل عقول الطالب إلبرام حوال نوع العقوبة،
 )3استنتاج من ما تعلموه ،وجعل املعرفة الجديدة أو نية للتعلم مقصود
سبيل املثال :
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املثال األول.

ﺷﺮب ﷴ اﻟﻘﻮة

اذا ﻧﻈﺮ ﻋ وﺟﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻤﻠﺔ .ﻨﺎك ﻧﺠﺪ  اﻤﻠﺔ ﻠﻤﺔ "ﺷﺮب"
) (saribaوﺗﻘﻊ  ﺑﺪاﻳﺔ اﻤﻠﺔ .ﺛﻢ ﻨﺎك ﻠﻤﺎت "ﷴ" ) (Muhammadunاﻟ
ﺗﺒﻊ ﻌﺪ ذﻟﻚ .وﻠﻤﺔ " اﻟﻘﻮة" ) (alqohwataاﻟ ﺗﻘﻊ  ﺎﻳﺔ اﻤﻠﺔ.




وﻋﻨﺪ ﺷﺎرة إ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻜﻢ  اﻟﻌﺮﻴﺔ ،ﻓﺴ" اﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ" (jumlah
) ,fi’liyahوﺳ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻄﺎت اﻟﻠﻐﻮﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "اﻤﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ"
)(kalimat verbal



هذا مثال من إندماج مصطلحات اللغويات العامة في تعلم قولعد
اللغة العربية .من املتوقع أن الطالب قادرون على فهم العناصر اللغوية مدى
الواردة في تعلم قواعد اللغة العربية .هذا يعني أنه إذا فهم الطالب سيكون
من دراسة علمية اللغة شاملة .والطالب قادرون على تحليل عناصر اللغة
العربية باستخدام مصطلحات اللغوية الشائعة .وتلقائيا أن الطالب سوف
تفهم سلسلة من العلوم اللغوية في كل الجوانب من اللغويات ليس فقط اللغة
العربية ،ولكن أيضا الجوانب اللغوية العامة.
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املثال الثاني.

إذا نظرنا إلى التخطيطي أعاله هي عناصر البنية اللغوية مشابه بين
اإلندونيسية العربية واإلنجليزية في الجملة .في مخطط هناك عالقة بين أحكام
الكلمات في الجملة .إذا نظرنا إلى مخطط مصطلح متوسط من اللغة واللغات
ما شابه ذلك .هذه هي العالقة األساسية جدا في دراسة اللغة .إذا درست بعمق
أكثر ثم هناك في الواقع عالقة وثيقة جدا بين هيكل بين اللغات في دراسة اللغة.
ومن هنا كانت الحاجة لنموذج التعلم التعاوني مثل هذا حتى يتمكن الطالب
قادرون على فهم ويكون قادرا على تحليل العالقة بين قواعد اللغة.
املثال الثالث.
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مراقبة هذا املخطط الثالث ،والبعد الجملة من الوقت ،سواء في
املا�ضي والحاضر .في هذه الجملة هناك أيضا العناصر التي هي نفسها بين الجمل
األندونيسية ،اللغة العربية ،واللغة ،واللغة اإلنجليزية تقريبا .إدخال اللغة
املعنية شكل املدى اآلن واملا�ضي .انها مجرد أن هذا الترتيب هو املورفولوجي
مختلفة.
وهنا ملحة صغيرة من النظام نموذج تعليم قواعد العربية باستخدام
املنهج االستقرائي على أساس املصطلحات اللغوية .آمل القراء على فهم وإعطاء
استجابة جيدة في شكل نقد وردود الفعل لتعزيز هذا نموذج التعلم.
الخاتمة
إن املفهوم بنموذج تعلم قواعد العربية باستخدام الطريقة االستقرائية
على أساس مصطلحات اللغوية الشائعة هو تطوير تعليم الطريقة االستقرائية.
حاول املؤلف لتطوير نموذج تعلم االستقرائي الذي هو أكثر فريدة من نوعها
ومثيرة لالهتمام .والغرض من هذا النموذج هو أن الطالب قادرون على فهم أكثر
سهولة في قواعد اللغة العربية ،متكاملة شاملة حسن وصحيح .ومن املتواقع,
يغرض هذا مع اندماج مصطلحات اللغوية (إندونيسيا ،العربية ،اإلنجليزية)
يجعل الطالب قادرة لفهم قواعد اللغة العربية بأكثر السهولة وأعمق الطالب
العالقات بين اللغوية العامة مع علوم اللغة العربية .من ذلك نموذج تعلم
اللغة العربية يمكن وصفها نموذجا لفهم تعلم قواعد اللغة العربية باستخدام
الطريقة االستقرائية على أساس مصطلحات اللسانيات العامة .هذا هو نموذج
من تنمية نموذج تعلم اللغة العربية.
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