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امللخص
 ليست كل املداخل التعلمية، ومع ذلك.إن عملية التدريس اجليدة ابلتأكيد تصدر عن املدخل اجليد
)2 ) لوصف حقيقة املداخل التعليمة و1 : أهداف هذ البحث هو.مناسبة يف مجيع أجواء التعليم
 طريقة البحث املستخدم يف هذه املقالة هي.لوصف املداخل التعليمة املستخدم يف تعليم اللغة العربية
، من هذه املراجع. سواء اجملالت والكتب املتعلقة ابملوضوع، من خالل دراسة األدب من مصادر خمتلفة
 من خالل املعرفة الكافية ابملفاهيم وجمموعة متنوعة.خيتار الباحث املدخل املناسب لتعليم اللغة العربية
 ميكن للمعلمني اختيار املدخل. سيتمكن املعلمون من توفري جو تعليمي جيد وممتع،من املداخل
. وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة، املناسب يف تدريس املهارات اللغوية األربعة
. اللغة العربية،  التعلم،  املنهج:الكلمات املفتاحية
INDONESIAN ABSTRACT
Setiap pembelajaran yang baik pasti berangkat dari pendekatan yang baik pula. Namun
demikian, tidak semua pendekatan cocok dalam semua atmosfer pembelajaran. Tujuan
tulisan ini yaitu: 1) mendeskripsikan hakikat pendekatan pembelajaran dalam sebuah
pembelajaran, dan 2) akan menguraikan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran
bahasa arab. Metode penulisan dalam artikel ini yaitu dengan studi literatur dari berbagai
sumber, baik jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan topik. Dari rujukan tersebut
penulis memilih pendekatan yang cocok digunakan untuk pembelajaran Bahasa Arab.
Dengan pengetahuan yang cukup terhadap konsep dan aneka ragam pendekatan akan
menjadikan guru mampu maramu suasana pembelajaran dengan baik dan menyenangkan.
Guru dapat memilih pendekatan yang cocok dalam mengajar empat keterampilan dalam
bahasa, yaitu istima’, kalam, qiro’ah dan kitabah.
Kata kunci: Pendekatan, Pembelajaran, Bahasa Arab
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املقدمة

رمبا ال يزال كثري من املعلمني يستخدمون األساليب التقليدية يف تقدمي مواد اللغة العربية،
أي جمرد استخدام الكتب والسبورات .نتيجة هذه الطريقة التقليدية ،يكون كثري من الطالب ال
يتحمسون للمشاركة يف دروس اللغة العربية .النجاح يف تعلم اللغة العربية ال يقتصر بوسائل التعلم
وحدها ،بل يتأثر ابلعديد من األشياء املتعلقة هبا ،مبا يف ذلك املداخل واألساليب واألسس والنماذج
التعلمية.
سبب من أسباب عدم اهتمام الطالب يف تعلم دروس اللغة العربية ،هو استخدام الطريقة
الرتيبة والتقليدية للعرض (سيف هللا كمايل  13 ،مايو  .)1 :2004بناء على نتائج البحث الذي
قام به أمحد بن عبد الرمحن الصيماري ،فإن مستوى التحصيل العلمي حباسة البصر واملمارسة وصل
إىل  ، ٪75بينما كان من خالل السمع  ٪13فقط ،ومن خالل احلواس األخرى  .٪12من هذا
يبدو أن التعلم من خالل الرؤية واملمارسة املباشرة يضمن للطالب ليكونوا انجحني بشكل جيد.
ويف الوقت نفسه ،صرح الفيلسوف الصيين الشهري كونفوشيوس أبن ما أمسعه أنساه ،وما أراه أتذكره،
وما أفعله أفهمه.ش)(Nur, 2013
ومن مث ،من األمهية مبكان أن يعرف املعلم كيفية تقدمي املواد اللغوية بطريقة سهلة وممتعة.
أول شيء جيب معرفته هو مداخل التعليم .ألنه ،ابتباع املدخل ميكن للمدرس أن يتصرف يف
التدريس بشكل جيد ،ومن هناك تظهر أساليب وتقنيات التعلم .تؤثر وجهة نظر املعلم يف رؤية
عملية التعليم بشكل كبري على األساليب والوسائط واملواد وما إىل ذلك .انطالقا من ذلك ،سيقوم
الباحث يف هذا البحث بشرح املداخل التعليمة يف اللغة العربية ،نظراًي كانت أو تطبيقيا.

النتائج واملباحث
مفهوم املدخل

املدخل والطريقة والتقنية هي ثالث مصطلحات خيتلط كثريا بني بعضها بعضامن حيث
التعريف أو استخدامها .كثري من الناس يعتربون أهنا يف نفس املعىن .هذا أمر طبيعي ألن املصطلحات
الثالثة مرتبطة ارتباطاا وثي اقا ومتشابكة .حتتوي املصطلحات الثالثة على عالقة متدرجة أو هرمية،
أحدمها أعلى من اآلخر .يكون املدخل على أعلى مستوى ،والذي يتم بعد ذلك اشتقاقه أو وصفه
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يف شكل طريقة .عالوة على ذلك  ،يتم سكب الطريقة يف شكل تقنية .هذه التقنية هي رأس احلربة
يف التدريس ألهنا يف املرحلة التشغيلية أو مرحلة تنفيذ التدريس)(Naimah, 2016
رأى النقا فإن حقيقة املدخل (مدخل التدريس) هي جمموعة من االفرتاضات حول عملية
التعليم والتعلم ،يف شكل تفكري بديهي ،ال حيتاج إىل مناقشة .مبعىن آخر ،املدخل هو موقف فلسفي
يصبح بعد ذلك مرجعا لتعلم اللغة وأنشطة التدريس). (Naimah, 2016وف اقا إلسكندر واسد
( ،)2009فإن املدخل بديهي ،وال حيتاج إىل إثبات يف صحته مرة أخرى .يف تعليم اللغة ،املدخل
هو وجهة نظر أو فلسفة أو اعتقاد حول طبيعة اللغة وطبيعة تعلم اللغة أو تدريسها ،وهو أمر يُعتقد
وال حيتاج إىل إثبات مرة أخرى .املدخل بديهي ،والطريقة إجرائية ،والتقنية
عملية )(Mutmainah, 2018
يف غضون ذلك  ،يرى أزهر أرشاد ،إن املدخل يف اللغة العربية هو "جمموعة من االفرتاضات
املتعلقة بطبيعة تعليم اللغة وتعلمها .إهنا بديهية (فلسفية) .عند رأي الربوفيسور أنتوين ،املدخل هو
بديهية ،شيء قياسي ومل يعد من املمكن التنازع عليه .قال" :إنين أعترب أن املدخل (أي املدخل)
جمموعة من االفرتاضات املرتابطة اليت تتناول طبيعة اللغة وطبيعة تعليم اللغة وتعلمها" .وف اقا لـ
 ،Syamsuddin Asyrofiفإن املدخل بديهي-فلسفي ،أي موجه حنو املبادئ والفلسفات
واملعتقدات اليت مل تعد حباجة إىل إثبات صحتها .يذكر وا مىن بعبارة أخرى ،أن املدخل هو اعتقاد
أو وجهة نظر فلسفية لطبيعة اللغة ،لذا فإن املدخل يف احلقيقة هو افرتاض يعترب نظراًي حقيقة عامة
ال حتتاج إىل إثباهتا مرة أخرى على الرغم من أنه قد تكون هناك نقاشات بشأن فعالية الطريقة.
ولدت وفقا للمدخل".
النهج عبارة عن عدد من االفرتاضات املتعلقة بطبيعة اللغة وطبيعة تدريس اللغة وتعلمها.
تشكل املدخل من افرتاضات ومفاهيم حول اللغة وتعلم اللغة وتعليم اللغة (Fahrurrozi,
) .2014على سبيل املثال ،افرتاض من املدخل السمعي-الشفوي الذي يعتقد على أن اللغة هي
ما نسمعه ونقوله ،بينما الكتابة ليست سوى متثيل للكالم .من هذا االفرتاض ،ميكن معرفة العالقة
بينه وبني تعليم اللغة وتعلمها ،وذلك أنه جيب تدريس مهارات االستماع والتحدث أوالا قبل مهارات
القراءة والكتابة(Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, 2011).
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أيضا أن املدخل هو موقف أو
املدخل هو عملية أو إجراء أو طريقة لالقرتاب .ميكن القول ا
اضا أو جمموعة من االفرتاضات املرتابطة .الطريقة هي إجراءات
وجهة نظر لشيء ما ،وتكون عادة افرت ا
لتحقيق هدف حمدد .ويف تدريس اللغة ،كانت الطريقة عبارة عن اإلطار العام لعملية التعلم .يتم
ترتيب العملية يف سلسلة من األنشطة املنظمة اليت ولدت بناء من املدخل املستخدم .طبيعة الطريقة
إجرائية .أما األسلوب هو العملية اخلاصة اليت ميكن استخدامها لتحقيق األهداف اليت مت حتديدها،
وااللتزام ابلعملية املنظمة الواردة يف الطريقة .لذلك ،فإن األسلوب بصفته عمل حقيقي وكان جهدا
لتحقيق األهداف).(Naimah, 2016
بناءا على ما سبق ذكره من التعريفات ،جيب أن يتضمن املدخل ما يلي:
 .1االفرتاضات واملفاهيم واملعتقدات املتعلقة بطبيعة اللغة وتعلمها.
أيضا
 .2طرق التدريس .ابإلضافة إىل حتديد املهارات اللغوية اليت سيتم تدريسها ،فإنه يشمل ا
حتديد احملتوى الذي سيتم تدريسه ،وتنظيم احملتوى الذي سيتم تقدميه للطالب.
 .3إجراءات تعليمية يف الفصل يدرس من خالهلا حمتوى اللغة (عـوض )et al., 2019
أنواع املداخل التعليمية يف اللغة العربية

مما ال نعرف خالفا أن اللغة العربية هلا خصائص ومستوًيت صعوبة ختتلف عن اللغات
األخرى .هذه احلقيقة تتطلب من املعلمني كفائة مبستوى ٍ
عال من املثابرة والدقة والصرب .بناء على
مرجعا
هذه الشخصيات ،جيب على املعلمني استخدام املدخل املناسب واملالئم ،وميكن أن يكون ا
يف حتديد خطوات التعلم اليت تتوافق مع طبيعة املادة وحالة الطالب .بغض النظر عن مدى صعوبة
ذلك ،ميكن يف الواقع تقدمي املواد بشكل جيد إذا كانت مدعومة ابملدخل واالسرتاتيجية
الصحيحة) .(Subur, 1970تشمل املداخل التعليمية يف تعليم اللغة العربية ما يلي:
 .1املدخل األنساين
املدخل اإلنساين ،كما هو امسه ،هو مدخل يهتم ابملتعلمني بصفتهم البشر ،وال يعتربهم
كائنات تسجل جمموعة من املعرفة .يهدف تعلم اللغة وف اقا هلذا املدخل إىل تعزيز العالقة بني
البشر والثقافات والتجارب املختلفة .لذا فإن اخلطوة األوىل لتحقيق هذا اهلدف هي توفري الفرص
للطالب املختلفة ثقافاهتم يف إجراء احلوار حول أنفسهم ،وكشف أشياء خمتلفة عن أنفسهم.
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ميكن أن تليب هذه العملية حاجة املتعلم إىل حتقيق الذات .يرى أتباع هذا املدخل أبن تلبية هذه
االحتياجات مهمة من حيث متطلبات عقوهلم).(Oensyar, 2015
يعطي هذا املدخل املكانة الرئيسية للطالب ألهنم املوضوع الرئيسي يف األنشطة التعليمية.
يفرتض هذا املدخل أن لدى الطالب اإلمكاانت ونقاط القوة والقدرات الالزمة للتطوير .للطالب
أيضا احتياجات عاطفية وروحية وفكرية جيب مراعاهتا .الطالب جزء ال يتجزأ حبيث يتم توجيه
ا
التعليم لتنمية العواطف واملشاعر واملواقف والقيم وغريها .حياول هذا املدخل إجراء التعليم بطريقة
مرحية وممتعة ،دون التقليل من املادة والرسالة اليت ستقدم للطالب .يوفر هذا املدخل درجات من
احلرية واالستقاللية واملسؤولية واإلبداع اليت هي جزء من الطالب) .(Subur, 1970وف اقا
لبعض خرباء تدريس اللغات األجنبية ،فإن هذا املنظور هو توجه جديد ،والذي يعترب الطالب
عاد اة كائنات ميكن تشكيلها حسب الرغبة ،بغض النظر عن اهتماماهتم ومواهبهم .(Abd
)Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, 2011

كخطوات تشغيلية ،ميكن توضيح هذا املدخل على النحو التايل:
أ .تقدمي الشروحات والتدريبات للطالب ملمارسة استخدام اللغة يف املواقف املختلفة.
ب .لعب األدوار مع الطالب لالستجابة يف مواقف خمتلفة ،مثل حالة السعادة ،والغضب،
والرجاء ،وما إىل ذلك.
ج .يعطي املعلم مثاالا للطالب ميكن اتباعه.
ال حيتوي هذا املدخل إال جمموعة من الرسائل اليت تشجع عملية التعلم على إيالء املزيد
من االهتمام ابلطالب ).(Oensyar, 2015
املدخل اإلنساين ،وهو مدخل يفرتض أنه جيب أن ننظر الطالب على أهنم إنسان كامل.
يرى الباحث أن هذا املدخل أكثر مالءمة لتعلم اللغة ألغراض خاصة ،مثل العمل واحملاضرات
وما إىل ذلك.
 .2املدخل التقين
املدخل التقين هو مدخل يعتمد على استخدام وسائل التعلم والتقنيات التعليمية .ذهب
مهما للغاية يف نقل خربات التعلم وميكن
هذا املدخل على أن وسائط وتقنيات التعلم تلعب ا
دورا ا
أن حتول خربات التعلم إىل جتارب حقيقية (حمسوسة) .جناح تقنيات وعمليات اإلعالم والتدريس
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يف ظهور توجه جديد يف جمال تدريس اللغة األجنبية .يهدف هذا املدخل إىل توفري طريقة لشرح
معىن الكلمات ،والقواعد ،واملفاهيم الثقافية اجلديدة ابستخدام الصور واخلرائط واللوحات وعرض
األمثلة احلقيقية والبطاقات وما إىل ذلك اليت ميكن أن تساعد الطالب على فهم رسائل الكلمات
اللغوية األجنبية .مث ينتشر استخدام الوسائط يف هذا املدخل على نطاق واسع ويتضمن وسائط
تعليمية متنوعة مثل استخدام أشرطة الكاسيت ومقاطع الفيديو والراديو والشرائح ابإلضافة إىل
أجهزة الكمبيوتر وخمتلف الوسائط املتعددة التعليمية األخرى(Oensyar, 2015).
لإلعالم أو وسائل اإليضاح دور كبري يف تشكيل مهارات الطالب وحتويلها من مهارات
جمردة إىل مهارات ملموسة .يهدف هذا املدخل إىل إكمال السياق الذي يشرح معىن الكلمات
والرتاكيب واملصطلحات الثقافية اجلديدة من خالل الصور واخلرائط والصور وأمثلة للنماذج احلية
والبطاقات وأي شيء ميكن أن يساعد يف شرح معىن الكلمات غري املألوفة للطالب .يف العصر
كبريا ،على سبيل املثال ،أشرطة،
التكنولوجي اليوم ،ختتلف أنواع الوسائط وأشكاهلا اختالفاا ا
الفيديو ،واملختربات ،والشرائح ،وجهاز إسقاط ،وأجهزة الكمبيوتر .إن الغرض من استخدام هذه
جدا ،وهو أن يكون عرض املادة أكثر حيوية وجيذب الطالب حىت يتمكنوا من
الوسائط واضح ا
إعطاء األمثلة وتصحيح املعلومات اللغوية وتدريبهم على العمل بفعالية .تظهر األحباث أن الصور
هلا أتثري أقوى بثالث مرات وأعمق من جمرد الكلمات .ويف الوقت نفسه ،عندما يتم اجلمع بني
الصور والكلمات ،يكون التأثري أقوى بست مرات من الكلمات وحدها .ولكن أصبحت األموال
احملدودة هي املشكلة الرئيسية يف توفري هذه الوسائل).(Subur, 1970
املدخل الذي يعتمد على الوسائل ،وهو مدخل يؤكد وجود الوسائط يف التعلم .وف اقا
جدا إذا مت تطبيقه يف تعلم املفردات حيث سيفهم الطالب
للباحث ،سيكون هذا املدخل مناسباا ا
بسهولة أكرب مع وسائل اإلعالم.
 .3املدخل الشفهي السمعي
يعرفها ريتشارد وروجر ( 1990م  ،ص  )28على أهنا" :مدخل عام لتعليم اللغات
ّ
األجنبية قائم على النظرية النفسية ".كما يعرفه عبد هللا ( 20 11م  ،ص  )472أبنه" :املبدأ
العام الذي يركز يف تدريس اللغة على تنمية مهاريت االستماع والكالم ،وقد مسيت بذلك لرتكيزها
على تنمية تينك املهارتني يف اللغة اهلدف ،ألهنا ترى أن طبيعة اللغة هي صوت لفظي برموز
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حتمل معىن وف اقا للنظام اللغوي ،وميكن تعلمها وإتقاهنا من خالل االستماع ،والتكرار املستمر
لألمناط والرتاكيب اللغوية الشائعة (عـوض .)et al., 2019
يفرتض هذا املدخل أن اللغة هي ما يُسمع ويُتحدث وليس الرموز ،بينما الكتابة ليست
سوى متثيل للكالم .من هذا االفرتاض ميكن القول أن اللغة هي الكالم .جيب أن يبدأ تعلم اللغة
من خالل االستماع إىل أصوات اللغة يف شكل كلمات ومجل .مث يطلب من الطالب تقليدها
وحفظها قبل تعليم القراءة والكتابة .افرتاض آخر هلذا املدخل هو أن اللغة هي عادة .سيصبح
السلوك عادة إذا تكرر عدة مرات .لذلك ،فإن تعلم اللغة العربية ابستخدام هذا املدخل الشفهي
السمعي يتطلب أنشطة تعلم اللغة اليت يتم إجراؤها بتقنيات التكرار).(Subur, 1970
افرتاض هذا املدخل الشفهي والسمعي ،كما هو امسه ،هو أنه ميكن تعلم اللغة أوالا
ابستخدام هذين األمرين .لذا فإن هلذا املدخل ارتباطا قوًي مبهارات االستماع والتحدث.
 .4املدخل التحليلي وغري التحليلي
املدخل التحليلي وغري التحليلي هو مدخل بدأه شترين يف املؤمتر يف السبعينيات ،وقد مت
تعميق مفهوم هذا املدخل يف املؤمتر النهائي الذي عقد يف نوفمرب  .1980غالباا ما يشار إىل
هذا املدخل ابسم املدخل الرمسي ،ألنه يعكس اجتاه مذاهب األدبيات حول حتليل أشكال احملادثة
والكالم ونظرية االتصال الشفوي (Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul
).Ni’mah, 2011
أيضا ابسم املدخل الرمسي .يعتمد هذا املدخل على جمموعة من
يُعرف املدخل التحليلي ا
االفرتاضات اللغوية وعلم اللغة االجتماعية .بينما يعتمد املدخل غري التحليلي على مفهوم علم
اللغة النفسي ومفهوم التعليم ،وليس على مفهوم اللغة.
الفرق بني املدخل التحليلي وغري التحليلي كما يلي:
أ .املدخل التحليلي له اخلصائص التالية:
 )1بناء على اللغة.
 )2بناءا على دراسات علم اللغة االجتماعية ،وعلم الداللة  ،وعلمية الكالم  ،وحتليل
اخلطاب ،واملفاهيم والوظائف.
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 )3املطالبة بتحليل االحتياجات اللغوية ،واملنهجيات اللغوية احلديثة ،واملناهج النظرية،
وكذلك الربامج ذات األغراض اخلاصة
ب .بينما يتميز املدخل غري التحليلي ابخلصائص التالية:
 )1بناء على مفاهيم ومناهج علم اللغة النفسي وليس على مفاهيم لغوية.
أيضا ابملدخل الطبيعي الشامل واملتكامل.
 )2يسمى هذا املدخل ا
 )3يتم تدريس اللغة يف مواقف احلياة الطبيعية .وركزت على املواضيع املتعلقة حبياة الطالب
وجوانب احلياة البشرية بشكل عام).(Oensyar, 2015
 .5املدخل االتصايل
املدخل االتصايل له وجهة نظر يف تدريس اللغة على سبيل االتصال أو التواصل ،وهذا
يعين أن التدريس يعتمد على النظرية االتصالية أو وظائف اللغة .وف اقا هلذا املدخل ،فإن اهلدف
من تدريس اللغة هو تعليم املهارات اللغوية األربع (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) اليت
يعرتف بوجود االرتباط بني اللغة واالتصال).(Oensyar, 2015
جيب أن يكون أحد األهداف عند تدريس اللغة كأداة اتصال ،االنتباه إىل كفاءة االتصال،
نظرا ألنه ال ينطوي على إتقان بنية لغوية فحسب ،جيب
واالتصال حبد ذاته مهارة معقدة للغاية؛ ا
أن يؤخذ يف االعتبار أن الكالم مناسب على عدة مستوًيت ،مبا يف ذلك هدف املتحدث،
والعالقة بني املتحدث واملتلقي ،والوضع ،واملوضوع ،والسياق اللغوي(عريف & بومجلني,
.) 2015
تشمتل الكفاءة االتصالية الكفاءة النحوية وعلم اللغة االجتماعي واخلطاب والكفاءة
االسرتاتيجية .والكفاءة النحوية تتضمن قدرة الشخص على إتقان القواعد أو الرتاكب أو الصيغ
النحوية .تتضمن هذه القدرة فهم القواعد وإتقاهنا على مستوى علم األصوات ،وعلم الصرف،
وعلم النحو ،وعلم الدالالت  ،وعلم البالغة.
يشمل الكفاءة اللغوية االجتماعية فهم جوانب االتصال اللغوي وإتقاهنا مبا يف ذلك القدرة
على فهم املتحدثني ،وحمتوى االتصال ،ووسائل إيصال الرسائل ،والغرض من االتصال،
واملخاطب يف االتصال .بعبارة أخرى ،ترتبط الكفاءة اللغوية االجتماعية بقدرة الشخص على
فهم جوانب الغرض من االتصال ،وتنوع اللغة املستخدمة ،واألسلوب ،والنواحي األخرى املتعلقة
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ابجلوانب االجتماعية واللغوية .ترتبط كفاءة اخلطاب ارتباطاا وثي اقا بفهم متحدث اللغة وإتقانه يف
اجلوانب املادية والعقلية للغة .واملقصود ابجلانب املادي هو جانب الكالم ،الشفهي واملكتوب،
من مستوى اجلمل والفقرات إىل اخلطاب .ويف الوقت نفسه  ،يرتبط اجلانب العقلي للغة مبعىن
اللغة وفوارقها وذوقها .الكفاءات اإلسرتاتيجية ،وهي الشجاعة والثقة ابلنفس والقدرة على مشاركة
األدوار مع الشخص اآلخر واالستفادة من فرص التحدث وما إىل ذلك)(Muradi, 2014
مصطلح الكفاءة االتصالية أنشأه ديل هاميز ( )1967 ، 1972كرد فعل على الكفاءة
اللغوية لتشومسكي ،واليت اعتربها ديل هاميز أبهنا ضيق للغاية ،بسبب جمرد العنابة ابجلوانب
النحوية .يرى  Dell Hymesأبن استخدام اللغة ال ينطوي على معرفة بنية اجلملة الصحيحة
حنوًي فحسب .هناك العديد من العوامل يف االتصال اليت حتدد حتقيق استخدام اللغة بشكل عام
ا
وهو ما يسمى السيا).(Muradi, 2014
دور املعلم يف تعلم اللغة ابستخدام املدخل االتصال هو مصدر من مصادر التعلم سوى
مصادر التعلم من الطالب والبيئة .أما دور املعلم يف تعلم اللغة ابملدخل االتصال هو؛
أ .امليسر يف تعلم اللغة
ب .كمشارك مستقل يف جمموعات التدريس والتعلم).(Naimah, 2016
يذكر  Richards & Rodgersاخلصائص التالية الستخدام املدخل االتصايل:
أ .اللغة نظام للتعبري عن املعىن.
ب .الوظيفة الرئيسية للغة هي التفاعل والتواصل.
ج .يعكس هيكل اللغة االستخدام الوظيفي والتواصل.
د .الوحدات اللغوية ليست فقط يف شكل خصائص حنوية وتركيبية لكن فئات املعىن الوظيفي
والتواصلي كما يف اخلطاب).(Muradi, 2014
 .6املدخل التكاملي
يقوم املدخل التكاملي يف تعليم اللغة العربية على فكرة الربط بني املواد الدراسية املختلفة،
والتعامل معها من منطلق وحدة املعرفة ،وهذا املدخل يوجب على واضعي املنهج إعادة تنظيمه
بطريقة تزول فيها احلواجز بني املـواد الدراسية املختلفة ،وتتكامل فيها املواد مع بعضها ،فتقدم
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اخلربات املختلفة يف صورة متآزرة تؤدي إىل متكني املـتعلم من إدراك العالقات بني املواد التعليمية
،واخلربات اليت تقدمها للمتعلم
والطريقة التكاملية يف تعليم اللغة العربية ال ختتص بتدريس القواعد ،بل تتجاوزه إىل تعلـم
اللغـة أبنشـطتها املختلفة؛ يتم بواسطتها تدريس القواعد من خالل النصوص األدبية شعـرا ونثرا،
إىل جانب تدريس القراءة و اإلمـالء والتعبري ،ونصـوص املطالعـة؛ أي أن يعلم التلميذ مهارات
الكالم ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابـة ،وتـذوق النصوص ،ونقدها يف أن معا ،دون الفصل بينها،
فتقدم اللغة للمتعلم كمادة دراسية على طبيعتها وحدة متكاملة ،وتلغـى الفواصل الصناعية بني
فروعها.
فهذا األسلوب ال يقر من املعرفة إال النوع املتكامل منها ،ابعتبارها الطريقة السليمة إلدراك
الواقع الذي نعيشه ،والوسيلة الفعالة حلل املشكالت ،واملواقف الصعبة اليت تواجهنا يف حياتنا.
فتعليم اللغة عن طريق املدخل التكاملي ،وإلغاء الفواصل واحلدود املصطنعة بني فروعها
مطلب البد منه ،ألن تعليم اللغة للتلميذ عن طريق الفروع يشعره أبن كل فرع مستقل متاما عن
غريه من فروع اللغة األخرى ،وهذا ما يؤدي إىل فهم خاطئ للغة وأنظمتها ،ابإلضافة إىل أنه ال
يؤدي إىل منو متوازن لدى املتعلم ،نظـرا إلـى إمكانيـة احنيــاز املدرس إىل فرع ما كالقراءة أو املطالعة
أو اإلمالء أو النحوعلى حساب الفروع األخرى ،ابإلضافة إىل كون هذه الطريقة (أي طريقة
الفروع) ال تعد املتعلم الستخدام اللغة ابلشكل الفعال يف املواقف املختلفة ،نظرا لكوهنا تعلم
اللغـة جمـزاة.
إذ ال يعد موقفا سليما يف تعليم اللغة ،أن يلقن املعلم قطعة شعرية أو نثرية أو آًيت قرآنية،
يرددها ،ويكررهـا حىت حيفظها ،وهو ال يعي داللتها ،وال يتمرس جبوها وليس موقفا سليما يف
تعليم اللغة ذلك الذي ميلي فيه املعلم على تالميذه قطعة مل يتمثلوها ،وليس موقفا تعليميا لغوًي
ذلك الذي يراد فيه التلميذ على أن يكتب عبارة مبتورة ليست كاملـة الداللة خبط مجيل .ذلك
أن هذه املواقف كلها وأمثاهلا تقصر اللغة على أن تكون لفظا وحسـب ،أو رمـزا مكتوبـا وحسب،
وما هي بذلك ،فما اللفظ إال أداة وما الرمز املكتوب إال وسيلة ،ومها أدااتن أو وسيلتان يف بيـان
معنـى ،أو ترسيخ إحساس ،أو التعبري عن موف موقف(عريف & بومجلني.)2015 ,
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فالتكامل أسلوب لتنظيم عناصر اخلربة اللغوية املقدمة للطالب ،وتدريسها مبا حيقق ترابطها
وتوحدها بصورة متكنهم من إدراك العالقات بينها ،وتوظيفـها يف أدائهم اللغوى ,وذلك من خالل
حمتوى لغوى متكامل العنـاصر؛ ترتبـط فيـه توجيهات املمارسة والتدريبات اللغوية ،والقواعد اللغوية
مبهارات اللغة ،ونـوع األداء املطلوب من خالل نص شعرى أو نثرى ،أو موقـف تعبـيـرى شـفهى
أو حتريرى ،وتدريسها بطرية تعتمد إجراءاهتا على التكامل واملمارسة والتدريـب ،وتقومي الطالب
أوال أبول(عـوض ..)et al., 2019
اخلالصة

املدخل عبارة عن عدد من االفرتاضات املتعلقة بطبيعة اللغة وطبيعة تدريس اللغة وتعلمها.
يعكس املدخل افرتاضات ومفاهيم حول اللغة وتعلم اللغة وتعليم اللغة .فاخلطأ يف اختيار املدخل
سيؤدي إىل أخطاء أخرى .ومن هنا ،لن تتحقق أهداف التعلم ،واملواد املقدمة ال تتطابق مع
خصائص الطالب ،وستكون عملية التدريس والتعلم مملة ،وستكون نتائج االختبار غري صاحلة ،
وهكذا.
لذلك جيب أن يكون لدى املعلم رؤية واسعة يف املداخل التعليمية .حياول الباحث أن يصف

عدة املداخل املناسبة لتعلم اللغة العربية .هناك ما ال يقل عن ستة مناهج ميكن أن خيتارها مدرسو
اللغة العربية لتنفيذ عملية التعلم .أوال؛ املدخل اإلنساين هو مدخل يفرتض أنه جيب على املعلم أن
ينظر الطالب على أهنم بشر كاملون .اثنيا؛ املدخل التقين ،وهو مدخل يؤكد وجود الوسائط يف
التعلم .اثلثا؛ املدخل التحليلي وغري التحليلي ،التحليلي يعين النظر إىل اللغة من وجهة نظر علم
اللغة االجتماعي ،بينما يراها الال حتليلي من وجهة نظر علم اللغة النفسي .رابعا؛ املدخل الشفهي
السمعي ،كما هو امسه ،افرتاض هذا املدخل هو أنه ميكن تعلم اللغة يف املرة األوىل ابستخدام هذين
األمرين .خامسا؛ املدخل االتصايل ،افرتاض هذا املدخل هو أن الغرض الرئيسي للغة هو التواصل،
لذلك جيب أن يؤدي تعلم اللغة إىل هذا اهلدف .سادسا؛ املدخل التكاملي .هذا هو املدخل الذي
ينظر إىل اللغة كجزء ال يتجزأ ،وال ينبغي دراستها جزئياا.
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