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. فكرة رشدي أحمد طعيمة في تعليم اللغة العربية 1012 ، محّمد رجال.مستقيم

في ضوء المدخل اإلتصالي. البحث العلمي. كلية التربية والعلوم التعليمية 
األستاذ  :قسم اللغة العربية الجامعة االسالمية الحكومية فونوروجو. المشريف

 الدكتور الحاج محمد منير الماجستير.
 طعيمة أحمد رشدي االتصالية، العربية اللغة تعليم :ةاالساسي الكلمة

 التي المشاكل على التغلب في الحال مثابة االتصالية العربية اللغة تعلم يعتبر
 تعليم هدف الى الطالب يحصل لكي. العرب لغير العربية اللغة متعلم يواجهها

 اللغة لتعلم رىاألخ والجوانب والطالب المعلم ينبغى االتصالية، العربية اللغة
 صاغوا الذين المفكرين من طعيمة أحمد رشدي كان. جيًدا دوًرا يلعبوا أن العربية
 الفكرة تلك تستخدم. التواصل نهج خالل من العرب لغير العربية اللغة تعلم مفهوم

". واستراتجيات المناهج بين اتصاليا العربية اللغة تعليم" الموضوع تحت كتابه الى
 الكبيرة المساهمة ٔاعطٔىت التي الكتب من الكتاب ذلك أن إلى يخالتار  أشار وقد
 .االتصالية العربية اللغة تعلم في

 كتاب فى الموجود التواصل بنهج تتعلق الدراسة هذه فى المشكالت كانت
 المناهج بين اتصاليا العربية اللغة تعليم" الموضوع تحت رشدي ٔاحمد طعيمة

 أحمد رشدي عند العربية اللغة تعليم عناصر ما( 1: البحث بٔاسٔىلة ،"واستراتجيات
 عند العربية اللغة تعليم استراتيجيات كيف( 1 اإلتصالي؟، المدخل ضوء في طعيمة
 اللغة تعليم مشكالت ما( 5 اإلتصالي؟، المدخل ضوء في طعيمة أحمد رشدي
 الي؟اإلتص المدخل ضوء في طعيمة أحمد رشدي عند العربية
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 البيانات، لتحليل اّما. النوعية المكتبة ببحث اسةالدر  هذه استخدمت
 تتعلق رشدي ٔاحمد طعيمة فكرة تحليل يعني المحتوى، تحليل الباحث استخدم

 .ومنهجي وموضوعي علني بشكل االتصالية العربية اللغة بتعلم
 عند االتصالية العربية اللغة تعليم عناصر كان( 1: هي البحث هذا نتأىج اّما
 ووسأىل والمستقبل، والمرسل، الرسأىل،: وهي ٔاربعة، طعيمة مدٔاح روشدى
. الرسأىل وتنظيم الرسأىل، تجمع الرسأىل، اختيار هي الرسأىل معايير اّما. التعليم

 وكمدير وكمشتار، المتعلم، احتيجات كمحلل هي المرسل معايير اّما
 بٔانشطة اوضوكمف بنفسه، كمفاوض هي المستقبل معايير اّما. المجموعات

 كمصدر هي التعليم وسأىل معايير واّما. التعليم بموضوعات وكمفاوض التعليم،
 روشدى عند االتصالية العربية اللغة تعليم استراتيجيات كان( 1. وكٔاداة التعليم
 لتعليم وهي المعرفيه وراء االستراتيجية( أ : وهي ثالثة، الى تنقسم طعيمة ٔاحمد

 لتعليم وهي المعرفية االستراتيجية( ب. بعد عن وتعليم تي،الذا وتعليم الفردي،
 كان(  3.تعاوني لتعليم وهي العاطفية االجتماعية االستراتيجية( ج. تبادلي

: وهما قسمين، طعيمة ٔاحمد روشدى عند االتصالية العربية اللغة تعليم مشكالت
 والكلمة، دات،والمفر  الصوت، جانب الى تنقسم وهي اللغة، نفس فى المشكلة( أ 

 جانب الى تنقسم وهي اللغة، من الخارجية المشكلة( ب. والكتابة والجملة،
 .التعليم ووسأىل والمعلم، التعليمية، المواد
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 الباب االّول
 المقّدمة

 
خلفية البحث ﴾ أ ﴿  

حاجة الناس في هذ العصر مجموعة جدا، إما من وجهة  كان
و وجهة الثقافة. أ ياسة، وجهة اإلجتماعية اإلقتصادية، وجهة التربية، وجهة الس

ومن هذه العملية لها آثر كبير عن الناس، وهذا اآلثر تأثر عن توسع أدوات 
اإلتصال يعني اللغة، ألن اللغة جزء من الحياة اإلجتماعية. ولذالك، فإن دور 
اللغة لها آثر كبير في تطوير العصر الحديث، كثير من الناس يتعلمون تلك 

 كي يصل حاجتهم واتباعهم عن التقدم في العصر الحديث.اللغة ل

اللغة في مستوي اليوم من تطورها مماثل في تقدم الحضارة. ألن اللغة 
تمكن أن تستخدم في وضائف المختلفة. أما بالنسبة وضيفة اللغة هي آدة 

وفي  للتفاعل اإلجتماعية، بمعنى وسيلة لنقل األفكار، المفاهيم، و المشاعر.
وظيفة عن   (Wardhaugh)ال قال خبير اللغويات اإلجتماعية ورظه    هذ الح

اللغة هي وسيلة اإلتصال، سواء الشفوية و الكتابية. و تناسب تلك الوظيفة 
يعني وظيفة التعبير والتنقيب  (Kinneavy)بخمس وظائف األساسية عند كنفي 
يعني الشعوو  تيسر الناس لنيل التعبيراتواإلقناع والترفية. وهذه الوظائف 

 1السعادة، الصعبة و الغضب.

من تقدم وتطور اللغة، اللغة التي تعلم الناس منها اللغة العربية، لماذا 
واعلم أّن العربية؟ إذا نطرنا من وجهة التاريخ، اللغة العربية هي لغة الجنة. 

                                                           

)فونوروكو: الجامعة الحكومية اإلسالمية فوموروكون،  Bahasa Arab يفردل فطري نرسالم،  1      
1011 ،)2-9. 
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أّول من يتكلم باللغة العربية هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السالم كما قال 
أّول من تكّلم بالعربية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما  يونس ابن حبيب "

غير أن اللغة العربية هي اللغة التي احتار اهلل تعالى لتكون لغة  1.السالم"
القرآن ليهدى الناس و اساليب الحياة. ويذكر اهلل تعلى العربية في القرآن 

ية أحد من اللغات وأهم من ذالك أن اللغة العرب 5الكريم احد عشر مرة.
مليون التي تحدث هذه اللغة و تستخدم   100الرئيسية في هذ العلم، أكثر 

من وجهة األخر أن اللغة العربية لها  4كلغة رسمية أكثر من عشرون دولة.
امتيازا، منها كانت اللغة العربية لغة األم من اللغات في هذ العالم. وهذ أن 

إلى الدنيا، كان يعيش في الجنة وفيها اللغة يثيت بنزول نبينا أدم عليه السالم 
العربية. وكانت اللغة العربية لها كثير من المفردات المثال في كلمة جمل لها 

 ثمانون مرادف وفي كلمة كلب لها مئتين مرادف.

في التعليم اللغة وجد كثير من المداخل و الطرق التدريس، وهي وسيلة 
من المداخل في تعليم اللغة العربية التي ألن يتحقق من الهدف التعليم. و 

وهي المدخل اإلنساني، المدخل التفني، المدخل السمعي و الشفوي، 
المدخل التحليل وغير التحليل و المدخل اإلتصالي. في استحدام من 
المدخل اإلتصالي من التعليم اللغة تناسب بالتعليم اللغة العربية ألن المتعلم 

وجهة الهدف و الوظيفة كان المتكلم العربية، و  الذي يتعلم اللغة العربية من
األخر التعليم اللغة تسمى بالتعليم الخقيقي و يمكن علي المتعلم أن يتحقق 

                                                           

)دار الفكر: سورابايا(،  المزهر في العلوم اللغة و أنواعهاعبد الرحمن جالل الدين السيوطي،  1      
511. 

 .Bahasa Arab ، 1 نفس المراجع، يفردل فطري نرسالم،  5      

Bahasa Arab dan Metode Pemأزهر أشد،  4       belajarannya  ،(، 1005)يغيكرتا: فستك بلجر
1. 
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علي الفور. لذالك المدخل اإلتصالي هنا من المداخل الذي تناسب ألن 
يستحدم عند التعليم اللغة العربية بسبب أوال في تعليم اللغة العربية حقيقتها 

م كيفية التواصل بالعربية. ثانيا االتصال الحقيقي مهم لكل متعلم من تعلي
القواعد اللغة ألن مهارة الكالم في التواصل أفضل من القواعد و األخر في 
التعليم اللغة العربية بالمدخل اإلتصالي ممكن من المتعلمين يتقنون في 

يمكن أن عملية التعليم ألن المعلم كان مفتشا فقط، ولذالك المتعلم 
 يتحكي، ويرد المسلئلة، ويبين كلمته شفهيا باللغة العربية الصحيحة.

ومن جهة آخر كثير من العلماء و المعلمين األجنبية يتحركون و 
يهتمون عن مواقف اللغة العربية لكي يفهم الشاب و يحب الدين اإلسالم. 

ة والدين وجود هذ اإلهتمام من العلماء و المعلم عن التعليم اللغة العربي
اإلسالم بإعطاء الوسيلة السهلة لتعلم اللغة العربية إما من المداخل و الطرق 
التدريس خصوصا لغير الناطقين بها وعموما للنطقين بها. أحد من المعلم 

 الذي يعطي الوسيلة يعني الشيخ رشدي أحمد طعيمة.

هو أحد عمالقة التربية ومنظريها في الوطن كان رشدي  أحمد طعيمة   
العربي، وهو أستاذ المناهج وطرق التدريس والعميد األسبق لكلية التربية 

. رشدي  بجامعات المنصورة، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة اإلمارات
ليس في مجال تعليم اللغة فحسب، وال في مجال التربية  أحمد طعيمة يهتم

أحد من  وهو .عربية اإلسالمية بمفهومها الواسعوحدها، بل في الثقافة ال
المعلم الذي يهتم دور اللغة العربية في بالد المصرى، وعموما في بالد 
األخرين، ألن هو يعلم أن اللغة العربية لغة الجنة و يصل الناس يهتم ويفهم 
حتى يحب الدين اإلسالم بوسيلة اللغة العربية. وجود اإلهتمام عن موقف 

فية تعلم للغة العربية و  اللغة العربية كتبه رشدي الكتب التي يبحث عن كي
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كيفية تعلم اللغة العربية مهما كان من المتعلم العرب الذي تكلم العربية و 
ومن أهم هذه الكتب: المهارات  المتعلم غير العرب الذي الينطق العربية.

اللغوية، تحليل المحتوى، والمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات 
ي كل علمه و وقته لتالمذه والتعليم حتى و هو يعط .أخرى باالشتراك

الممات. ومن هذا الحال يريد الباحث أن يعرف كيف رأي شيخ رشدي 
  أحمد طعيمة عن التعليم اللغة العربية حصوصا في ضوء المدخل اإلتصالي.

ومن خلفية البحث المذكورة يريد الباحث أن يبحث موضوع البحث 
في ضوء المدخل  يم اللغة العربيةتعل أحمد طعيمة في رشديفكرة العلمي: 
 .اإلتصالي

 

 تحديد البحث ﴾ب﴿
ية تعليم اللغة العربية، في هذا البحث حدد وركز الباحث عن كيف

عند رشدي أحمد  في ضوء المدخل اإلتصالي تعليم اللغة العربية خصوصا
اتصاليا بين المناهج  طعيمة بموضوع الكتاب تعليم اللغة العربية

 واإلستراتيجيات.

 

 أسئلة البحث ﴾ج﴿
 مبينا على خلفية البحث المتقدمة، فإن المشكالت هذا البحث هي:

في ضوء  رشدي أحمد طعيمةما عناصر تعليم اللغة العربية عند  .1
 ؟المدخل اإلتصالي
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في  رشدي أحمد طعيمةكيف استراتيجيات تعليم اللغة العربية عند  .1
 ؟ضوء المدخل اإلتصالي

في ضوء  رشدي أحمد طعيمةية عند ما مشكالت تعليم اللغة العرب .5
 المدخل اإلتصالي؟

 

أهداف البحث. ﴾د﴿  

 األهداف البحث التي قصدها الباحث مبنيا على البيان السابق هي:

في ضوء  رشدي أحمد طعيمةلمعرفرفة عناصر تعليم اللغة العربية عند  .1
 المدخل اإلتصالي.

في  مد طعيمةرشدي أحاستراتيجيات تعليم اللغة العربية عند لمعرفرفة  .1
 ضوء المدخل اإلتصالي.

في  رشدي أحمد طعيمةمشكالت تعليم اللغة العربية عند  لمعرفرفة .5
 ضوء المدخل اإلتصالي

 

 فوائد البحث.﴾ ه﴿

 يلي: يرجو الباحث من هذا البحث منافع كثيرة وهي كما

 فوائد النظرية.ال .1
أن تكون هذه الرسالة زيادة المعرفة للباحث و المعلمين خصوصا،  .أ

 والمعرفة للقارين عموما.
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ترجى من هذه الرسالة أن تكون إسهاما في مجال العلمي وزيادة  .ب
 خزانة العلوم. في الفهم العميق

 

 ية.لمالفوائد الع .1
ويرجى هذه البحث أن يكون زيادة المعلومات عن تعليم اللغة  .أ

 العربية لشيخ رشدي أحمد طعيمة.
ة للمعلمين و أن يكون هذه البحث مرجعا في التدريس والمعرف .ب

 المحاضرين، وأولئك الذين يسعون إلى تعليم اللغة العربية.
وأن يكون هذه البحث إسهاما غاليا للمعلمين و الحاضرين في  .ج

 تعليم طالبهم اللغة العربية.
 

 توضيخ بعض المصطالحات﴾ و﴿

 مفهوم اللغة  .1
اللغة العربية هى لغة العرب و اإلسالم، وهى أعظم مقّومات األمة 

مية مند أن يبعث اهلل رسوله العرّبى إلى أن يرث اهلل األرض ومن اإلسال
عليها. وهى لغة التعليم و التعّلم فى جميع المدارس و المعاهد 
اإلسالمية، ولغة التفاهم بين جميع الشعوب العربية و اإلسالمية، بل 

 3أصبحت إحدى اللغات الرسمية فى هيئة األمم المّتحدة.
 التعليم .1

                                                           

 .4(، 1994)أوجونج فاندانج: األحكام،  مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،  3       
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صل معلومات أو معارف من معلم  يعني  مجرد تو ال التعليم هو
في المقام –متعلم, إنه عملية أكبر من ذالك. إذا تستهدف إلى 

الكشف عمالدى التالميذ من استعدات وقدرات, وساعدتهم  -األولى
التعليم هو  2.على استغاللها في أقصى طاقتها حتى يعلموا أنفسهم

ها المعرفة والمهات عملية الخيرة التي يكتسب المتعلم بواسطت
التعليم هو األنشطة التي يقوم بها المعلم لكي  7.التجاهات والقيم

 2يصل أهداف التعلم و فهم العميق للطالب.
التعليم هو إيصال المعلومات الى التالميذ أي اعطاء المعلومات 
الى التالميذ لرجاء فهمهم فيها. و أوسع معنى التعليم هو خير العملية 

وفي   9اي ترتيب البيئة وتوصيل بالتالميذ حيث يقع التعليم.التى تنظيم 
كتاب التربية و التعليم معنى التعليم هو عامل من عوامل التربية 
وينخص في ايصال المعلومات الى الذهن وصّك حوافظ النشئ 

 10بمسائل الفنون والعلوم.
 المدخل. .5

                                                           

)مدينة نصر: دار الفكر العربي،  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أحمد طعيمة،  2      
1992 ،)12. 

)مدينة نصر: دار الفكر العربي,  تقويمها" -تطريرها -اللغة العربية "إعدادها رشدي أحمد طعيمة، 7     
1000( ،17. 

 .51(، 1011)بندونج: رشد كريا،  Metdologi Pembelajaran Bahasa Arab أسيت هرموان،  2       

(،  1921)الرياض، المملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الخوال،  9       
19 - 10. 

 .5)مطبع دار السالم بال سنة(،  التربية و التعليمحمود قاسم،  محمود يونس وم 10       
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المدخل هو مجموعة عن اإلعتقاد التي مرتبطة ببعضها، وهذا 
 11اإلعتقاد يحدث حرف اللغة و التدريس او التعليم.

 
 

 المدخل اإلتصالي .4
المدخل اإلتصالي هو عملية مركبة تشتمل على مجموعة عمليات 

 11ومرسل ووسيلة ومستقبل( رسالةمتداخلة تدور بين مكونات أربعة )
 

 البحوث السابقة﴾ ز﴿

هذا البحث لم يجد الباحث عن البحث الذي يبحث عن الشيخ  في
رشدي أحمد طعيمة إما هناك في منهج الدراسية العربية، في تعليم اللغة 
العربية وال في طرق تعليم اللغة العربية. لذالك اليضمن الباحث البحوث 

 السابقة في هذا الباحث.

 

 منهج البحث.﴾ ح﴿

لباحث المناهج المطابقة للوصول إلى أهدف البحث يستخدم ا
 البحث، فيعتمد الباحث على األسس التالية، وهي:  لموضوع 

                                                           

 -الطريقة -تغليم اللغة العربية، المدخلعبد الحميد و اورل بحر الدين و بصري مصطفي،  11        
(، 1002)مالنج: الجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج الطبعة والنشر، والوسائل  -المادة-اإلستراديجيات

1 

تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واإلستراديجيات شدي أحمد طعيمة و محمد كامل الناقة، ر  11       
 .53(، 1002)ايسيسكو، 
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 نوع البحث. .1
هذا البحث من النوع الدراسة المكتبية الكيفية، وفي هذا 

 Analystic)البحث يستخدم الباحث الطريقة الوصفية التحليلية 

Descripive Method) " اطقين تعليم اللغة العربية لغير النلوصف كتاب
لألستاذ  طرائق التدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها"" " و كتاببها

 رشدي أحمد طعيمة وتحليل المنهج المستخدم في كتابته.
 .مصادر البيانات .1

للوصول البيانات العلمية المتعلقة بموضوع البحث، طلع البحث 
 الكتاب أو المصادر المتعلقة بموضوعه وهي نوعان: 

 ية.و لالمصادر األو  .أ
 كتابفي   رشدي أحمد طعيمة  كان مصادر االولية من

 تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج و اإلستراديجيات.
 

 .المصادر العامة .ب
و محمود كامل الناقة في كتاب طرائق رشدي أحمد طعيمة  (1

 التدريس اللغة العربية لغير الناطقين و محمود كامل الناقة.
رات اللغوية )مستوياتها في كتاب المها رشدي أحمد طعيمة  (1

 صعوبتها(. –تدريسها  –
في كتاب المراجع في مناهج تعليم  رشدي أحمد طعيمة  (5

 اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.
في كتاب تعليم العربية لغير الناطقين  رشدي أحمد طعيمة  (4

 بها مناهجة وأسالبية.
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وكل من الوثائق المكتوبة والكتاب والمقاالت المتعلقة  (3
 موضوع مساعدة للمصادر األولية.بال

 أساليب جمع البيانات. .5

استخدم الباحث لجمع البيانات المناهج المتعلقة بموضوع 
 Documentary)الباحث، فاعتمد الباحث على األسس المنهج الوثئقي 

Method).  وهي طريقة جمع الحقائق والبيانات بمطالعة المواد
أو  15فة أو النسخة وغيرها.الموجودة وكتابتها أو المجالت أو الصحا

 14وسيلة لجمع البيانات من المصادر الحوادث الماضية. هي طريقة و
لزيادة المعلومات استخدم الباحث هذا المنهج للحصول على صورة 
عامةعن تعليم اللغة العربية ومناهج كتابتها وتاريخ الحياة الشيخ رشدي 

 أحمد طعيمة.

 

 طريقة تحليل البيانات. .4
الباحث البيانات فيحاول الباحث تحليلها ويستخدم بعد أن جمع 

وهي طريقة  (Content Analysis) الباخث المنهج تحليل المضمون
البخث من أجل الوصول إلى الوصف أو اإلعتماد على رصد التكراري 
المنظم لوحدة التحليل المختارة سواء كانت كلمة أو موضوعا عن 

العلمى عن متون النصوص في التربية الخلفية أو هو منهج التحليلي 

                                                           

 . 3(، 1995)جاكرتا: غاليا إندونيسيا   Metode Penelitianمحمد نازر،  15       

(، 1002فابيتا، )بندونج: أل Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغييونو،  14     
140. 
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استخدم الباحث هذا المنهج لتحليل البيانات عن  13وثيقة المذكورة.
مد طعيمة ثم أخد منه نتيخة فكرة تعليم اللغة العربية رشدي أح

البحث. و لتحليل هذه البيانات المشتمل في هذا الكتاب فيأخد 
الباحث الكتاب األخر المتعلق بالمناهج واألساليب و طرق 

مستخدمة للمقرانة وللتفسير كل البيانات التي تحتاج عن التفسير. ال
أما الكتاب المأخود لمقارنة هذا الكتاب الذي مطابق بتعلم اللغة 

 العربية وتعليمها وكذلك الكتاب الذي بين على أسس تنظيم المواد.
وبعد ذالك أخد الباحث المنهج التريخي وهو األسلوب 

استحدم  12ف الحقائق والمعرفة العلمية.والطريق المؤدية إلى اكتشا
الباحث هذا المنهج إصدار الحياة رشدي أحمد طعيمة كلها وتجهيزها 

 بعد جمعها وأخد اإلستنباط منها.

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث. ﴾ط﴿

ليكون هذا البحث مرتبا ترتيبا منظما وسهال في الفهم، فقسم الباحث 
 بحثه إلى خمسة أبواب:

المقدمة، تشتمل فيها على خليفة البحث وتحديد :  الباب األول
 وأهمية البحثسئلة وأسئلة البحث وأهداف البحث الم

                                                           

)جاكرتا: رينكا جيقتا،   Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik سوهارسمي أريكونتا،13       
1992 ،)111. 

(، 1007)بندوج: رماج ورسد كريا،    Metode Penelitian Pendidikan نناشاؤودة سوكماجا، 12       
31. 
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و البحوث السابقة ومنهج  وتوضيخ بعض المصطالحات
 البحث وتنظيم كتابة تقرير البحث.

ار النظري، مشتمال على النظرىية : يتحّدث على اإلط الباب الثاني
 .االّتصالية يةفي تعليم اللغة العرب المداخل

 .العامة الخاصة و : يتحّدث على عرض البيانات النظرية الباب الثالث
الشيخ رشدي أحمد طعيمة  نحو الخاصة البيانات النظرية

تحتوى على السيرة الشيخ رشدي أحمد طعيمة نحو والدة 
الشيخ رشدي أحمد طعيمة، دوره في التربية وكتبه 

في التعليم اللغة  ة نحوالعام البيانات النظرية، المؤلفات
 العربية، وأعراض وخطواته في تعليم اللغة العربية.

عناصر و استراديجيات و : يتحّدث على تحليل البيانات،  الباب الرابع
 .في ضوء اإلتصاليفي تعليم اللغة العربية  مشكالت

: خاتمة هذا البحث وهي تتكّون من نتائج البحث  الباب الخامس
 .واإلقتراحات
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 لباب الخامسا
ختتاماإل  

 ج البحثئ﴾ نتا أ ﴿

في ضوء  رشدي أحمد طعيمةتعليم اللغة العربية عند  عناصر كان .1
 والمستقبل، والمرسل، الرسأىل،: وهي ٔاربعة، المدخل اإلتصالي

 .التعليم ووسأىل
 وتنظيم الرسأىل، تجمع الرسأىل، اختيار هي الرسأىل معايير اّما .أ

 .الرسأىل
 وكمشتار، المتعلم، احتيجات كمحلل هي المرسل يرمعاي اّما .ب

 .المجموعات وكمدير
 بٔانشطة وكمفاوض بنفسه، كمفاوض هي المستقبل معايير اّما .ج

 .التعليم بموضوعات وكمفاوض التعليم،
 .وكٔاداة التعليم كمصدر هي التعليم وسأىل معايير واّما .د

في ضوء  طعيمةرشدي أحمد تعليم اللغة العربية عند  استراتيجيات كان .1
 :وهي ثالثة، الى تنقسم المدخل اإلتصالي

 الذاتي، وتعليم الفردي، تعليم وهي المعرفيه وراء االستراتيجية .أ
 .بعد عن وتعليم

 .تبادلي لتعليم وهي المعرفية االستراتيجية .ب
 .تعاونيال تعليم هي و العاطفية االجتماعية االستراتيجية .ج

في ضوء  رشدي أحمد طعيمة تعليم اللغة العربية عند مشكالت كان .5
 :وهما قسمين، المدخل اإلتصالي
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 الصوت، جانب الى تنقسم وهي اللغة، نفس فى المشكلة .أ
 .والكتابة والجملة، والكلمة، والمفردات،

 المواد جانب الى تنقسم وهي اللغة، من الخارجية المشكلة  .ب
 .التعليم ووسأىل والمعلم، التعليمية،

 

 االقتراحات﴾ ب﴿

 :وهي االقتراحات، بعض ينقل أن الباحث يريد البحث هذا خالل من

 العربية اللغة لتعلم األساسية المفاهيم والطالب المعلم يفهم أن ينبغى .1
 .وكفأ  فعاال العربية اللغة تعلم يعمل بحيث االتصالية،

 العربية اللغة تعلم لألدب دراسة تطوير مواصلة األكاديميين على ينبغى .1
 أهمية على العثور يمكن بحيث المفكرون، غهصا الذي االتصالية

 اللغات تعلم في اإلشكالية على للتغلب المفهوم صياغة وجوهر
 .العربية وخاصة األجنبية،
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