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 امللخ ص
 

عليم مهارة الكالم يف اللغة العربية لطالب  ت. 2019جفي زين الرزق 
الصف التاسع ابملعهد اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون يف السنة الراسية  

 . املشرف حممد نصرهللا املاجستري. 2018-2019
 
 : تعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية   األساسيةالكلمات  

 ينقل و أنتواصل الناس ميكن هبا اإلنسان، حياة  جدايف مهم شيء الّلغة 
كان لغة يف هذا احلياة    : قال اجيف هريموان يف الواقع  . عقله وحمتوايت  األفكار  كل

بني أمور أخرى  قوة وجود االنسان  كاملخلوق املثقفي والدينية من  ترقية كفاءة او
يدل على قدرته إنتاج أعمال عظيم مثل التكنولوجيا والعلوم والفن ليست بعيدا من  

كان مهارة الكالم مهمة الّن كفاءة الشخص عليها  . و  األدوار اللغة اليت يستخدمها 
يدل على كفاءته على نطق االصوات،  أو كلمات صرحية، ونقل أفكار، واملشاعر.  

س اللغة كان الكالم النشاط الشفهي ىف نقل الفكرة وتطويرها  وهكذا، ابعتباره كأسا 
 .  تناسب مع احتياجات املستمع مع لالستخدام لغة شفهي أو كالم لفظي

.  1نظرا اىل خلفية البحث وضعت الباحث أسئلة البحث كما يلي :  
كيف عملية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لطالب الصف التاسع ابملدرسة  

.  ؟٢٠١٨/٢٠١٩وية اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون يف السنة الدراسية الثان 
. ما املشكالت ىف عملية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لطالب الصف  ٢

التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون يف السنة الدراسية  
املشكالت ىف عملية تعليم اللغة   ل . كيف حماول املدرس حل٣. ؟٢٠١٨/٢٠١٩



 
 

 
 

العربية يف مهارة الكالم لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو  
 ؟ ٢٠١٩/ ٢٠١٨كبونساري ماديون يف السنة الدراسية  

وهو حبث حيتوي على   نوعي ال حبث على سبيل البحث هذا  البحث 
انت من نصوص املقابالت  اقتباس من البياانت لتوضيح عرض التقرير. أتيت البيا 

واملالحظات امليدانية والصور ومقاطع الفيديو واملستندات الشخصية واملالحظات  
. و عند حتليل البياانت, أتخذ الباحث أسلوب  أو املذكرات والواثئق الرمسية األخرى

و هوبريمان   (Miles)حتليل البياانت هو حتليل الوصفي كيفي على طريق ميلس 
(Huberman)  .كما يلي : حتفيض البياانت و عرض البياانت استنتاج البياانت , 

اللغة العربية يف  تعليم واحلاصل من نتائج البحث : كانت هناك عملية 
مهارة الكالم للطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة االسالمية االحسان  

خدام أساليب  ابست  ٢٠١٨/٢٠١٩موجورجيو كبونسري ماديون السنة الدراسية 
تعد الوسائط   التواصل. لغة التعلم املستخدمة هي يف الغالب ابللغة العربية. 

املستخدمة يف التعلم واحدة من النقاط اليت جيب تقييمها من قبل املدرسة، حيث  
يف عملية التعلم تكون الوسائط املستخدمة هي السبورة والكتب املدرسية فقط.  

.  ناقشة املؤشرات ابلتفصيل من قبل األستاذ عند إجراء التقييمات، ال تتم م
اجلوانب اللغوية تتعلق بناقصة  . 1هناك قسمني :   مشكالت تعليم مهارة الكالم
حبفظ املفردات اليزال يف حده   ألّن وعي الطالب مهارة الطالب عن املفردات 

األدىن و يكون املفردات اليت حتفظ قليال و يسبب حمدودية يف مهارة الكالم,  و  
اجلوانب  . 2 . حمدود عن الوسائل اإلضاح يف تعليم مادة النحوى  النحو ما يف أ

يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية   إلضاحاإلخراجي/ غري اللغوي تتعلق بوسائل ا
  حلل حماولة املدرس على فيما يتعلق بوسائل اإلضاح.  .  ونظام البئة اللغوية غري مثلي

ا املفردات تتعلق ابملواد التعليمية يف كل  يطلب الطالب حيفظو هناك  املشكالت
. حيث سيتم حماسبتها من قبل معلم يف احملاضرة  مفردات تقديرا ٢٥-٢٠احملاضرة 



 

. سوف  ينقل التعلم النحوي ابستخدام األسلوب االستقرائي يف تعلم الكالم  القادم. 
ل  إنشاء وسائيبحث األستاذ املواد النحوى يف عملية التعليم مهارة الكالم. 

وإنشاء  ضاح. عادة ما تكون وسائل اإلضاح يف شكل بطاقات اللعبة و الصور.اإل
من املتوقع ان يشرف   نظام يف هتيئة بيئة ابللغة العربية من خالل إشراك الطالب. 

 النظام على هتيئة بيئة لغوية من قبل الطالب.  
الثانوية  املدرسة يقرتح الباحث من البحث اىل رئيس مدير املعهد 

اإلحسان كبونسري ماديون قادرًا على االستجابة لتطلعات املعلم، وخاصة املعلم يف  
تعلم اللغة العربية فيما يتعلق بتوفري وسائل اإلعالم يف التعلم. فإن وسائل اإلعالم  
اليت تلعب الدور بشكل صحيح ستكون قادرة على مساعدة الفعالية والكفاءة يف  

علم كفاءت املهنية. منها تتعلق مبنهج التعليم ومنهج البحث  ان يتطور املو  التعلم.
أن  و  العلمي ألن كل منهما مهّمتان يف اجتاه التعلم ىف قرن احلادي والعشرين.

يكون الطالب قادرين على االهتمام بدوافعهم يف تعلم اللغة العربية. فإن الدافع  
 ج تعليمية مثالية. اجلوهري له التأثري األكثر يف حماولة للحصول على نتائ
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 الباب االول 
 املقدمة
 

 البحث خلفية.أ﴾﴿
 ميكن هبا اإلنسان، حياة  جدايف مهم شيء غةاللّ 

قال .1عقله وحمتوايت  األفكار كل ينقل و أنتواصل الناس
يف هذا احلياة ترقية كفاءة يف الواقع كان لغة   اجيف هريموان

قوة وجود االنسان  كاملخلوق املثقفي والدينية من بني   او
أمور أخرى يدل على قدرته إنتاج أعمال عظيم مثل 
التكنولوجيا والعلوم والفن ليست بعيدا من األدوار اللغة 

بدأ من هذه الرواية قيل أن تعلم لغة 2اليت يستخدمها.
 منها اللغة العربية. ق احلضارات التقدم. واجب خلل 

يف السياق العربية، تعّلم العربية ىف اندونسيا منذ  
انتشار االسالم ىف هذه االرخبيل. يف البداية تعليم العربية 

 
  Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabاويل النهى، 1

 . ٢٧(،  ٢٠١٢)يوغياكرات: دفا فريس، 
)ابندونج: فيتا  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرموان، 2

 . ٨(، ٢٠١٤رماجا روسداكراي،  
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فقط متاما مثل ذلك إىل استكشاف وفهم تعاليم اسالمية  
مكتوبة يف الكتاب املقدس القرآن الكرمي واحلديث. بسبب 

اّما ىف السياق   3وتعلم اللغة العربية ضرورة. ذلك، فهم 
احلايل، أهداف تعلم العربية جتربة التنمية. منهم تشري إىل 
العامل األكادميي حيث تعليم اللغة العربية لنيل الكفاءة  
اللغوية مثل االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة. يف هذه  

لرمسي احلالة، تعلمت اللغة العربية يف مؤسسات التعليم ا
اّن اربعة  : قال اجيف هرموان 4مثل املدارس واجلامعات.

املهارات اللغوية ميثل كفاءة االتصاالت كالنشاط ألعلن 
االفكار، والرغبات، والعواطف وغريها لوجد  

أن أربعة :متشيا مع الرأي أعاله، قال تريغان 5االحتياجات. 
املهارات اللغوية يلعق على عملية التفكري اللغة. كان لغة 

 
 Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasaاويل النهى، 33

Arab Super Efektif, Kreatif, dan Inovatif ،(،  ٢٠١٦)يوغياكرات: ديفا فرييس
٢٣-٢١ . 

 . ٤٩-٤٧نفس املرجع، . 4
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arabاجيف هرموان، 5

“Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif ” ،(،  ٢٠١٨)ابندونج: الفا بيتا
١٢ . 
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من تلك الرواية يلخص اّن اربعة   6شخص ما تعكس عقله.
املهارات هي وسيلة االتصال للشخض، من خالل اللفظي 

 أو الكتايب. 
لتعبري األفكار لفظيا، كان مهارة الكالم مهمة الّن  

لى نطق كفاءة الشخص عليها يدل على كفاءته ع
االصوات،  أو كلمات صرحية، ونقل أفكار، واملشاعر. 
وهكذا، ابعتباره كأساس اللغة كان الكالم النشاط الشفهي 
ىف نقل الفكرة وتطويرها تناسب مع احتياجات املستمع 

قال اجيف   7مع لالستخدام لغة شفهي أو كالم لفظي. 
، لتعبري الفكرة ىف شكل الشفه فعالة ينبغي ان  هريموان

ون الشخص فهم معىن مجيع شيء تريده أبلغ، تقييم يك
أتثري اتصاالت مع شريك الكالم، ومعرفة املبادئ األساسية  

كما شكل   8مجيع حالة احملادثة، إما بطريقة مشرتك او فرد.

 
 Berbicara Sebagai Suatu Keterampilanهنري غونتور اتريغان، 6

Berbahasa ،)١)ابندونج: انكسا . 
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arabاجيف هرموان، 7

“Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif . ، ”٨٩ . 
 . ٩٠نفس املرجع، . 8
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ال يتجزأ، تطلب الطالب اىل كفاءة جوانب مهارة الكالم 
مثل علم االصوات، املفردات، مهارة الداللة، ومهارة  

 9جتماعية. اإل
ماديون من -معهد االحسان موجورجيو كبونسري

املعاهد تستند اىل املدارس اإلسالمية اخلالفية. كمؤسسة 
موجهة إىل الكنوز العلمية اليت تؤكد على العلوم الدينية،  
ابلطبع أن تكون اللغة العربية موضوًعا إلزامًيا جيب معاجلته  

ة الفكر يف عملية التعلم اليت تتطابق حًقا مع عقيد
اإلسالمي.  يف معهد اخللف تعلم اللغة العربية يركز أكثر  
على اجلوانب العملية لالستخدام اليومي أو جوانب  
وظائف اللغة. اجلانب العميق للكالم هو مهارة أساسية  
هتتم هبا املؤسسة يف عملية تعلم اللغة العربية. بطريقة 

م تنفيذية، تكون عملية تعلم مهارة الكالم ابستخدا
أساليب احملادثة واحملاضرة واحملاورة.على الرغم من أن لديهم  

جزًءا أكرب من املهارات اللغوية األخرى، فإن مهارة الكالم   
-كيبونساري-لدى طالب ىف مدرسة االحسان موجورجيو

 
 . ٩٢-٩١نفس املرجع، . 9
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ماديون ال يزال منخفضاً. هذا يعتمد على املالحظات اليت 
صعوبة يف   قامت هبا املؤلف. حيث ال يزال الطالب جيدون

 10التواصل ابستخدام اللغة العربية. 
ومن املشكالت املذكورة، فأراد الباحث ان يبحث  
عملية تعلم الكالم من خالل جعل طالب الصف التاسع  

ماديون  -كيبونساري-مدرسة الثانوية اإلحسان جمورجيو
ككائن للبحث. ابلنسبة إىل هذا البحث، يصف املؤلف  

مهارة الكالم يف اللغة  يمتعل موضوع البحث العلمي
لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان العربية 

موجورجو كبونساري ماديون يف السنة الدراسية  
٢٠١٨/٢٠١٩ . 
 

 حتديد البحث .ب﴾﴿
 حتديد الباحث مسائل حبثها يف جوانب خاصة من 

لطالب الصف التاسع  يف اللغة العربية تعليم مهارة الكالم 
اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون يف ابملدرسة الثانوية 

 
 /X/2018-O/15انظر اىل نسخة املالحظة  10
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لينال النتائج الواضحة   .٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 
منه. و أما حدود يف هذا البحث ففي اجلوانب األتية هي 
تعليم مهارة الكالم يف اللغة العربية. نظرا إىل البيان الظاهرة 

 :  السابقة فاحلدود هذا البحث, هي 
لطالب الصف  يف اللغة العربية تعليم مهارة الكالم  .1

التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو كبونساري  
 ماديون

  يف اللغة العربية  تعليم مهارة الكالم عنمشكالت  .2
لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان  

 موجورجو كبونساري ماديون
 تعليم مهارة الكالم املشكالت ىف لحماول املدرس حل .3

لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية  العربية يف اللغة
 اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون 

 
 البحث  أسئلة .ج﴾﴿

بناء على ما ذكره الباحث ىف خلفية البحث، فأسئلة 
 البحث يف هذا البحث كما يلي:
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لطالب   يف اللغة العربية  . كيف عملية تعليم مهارة الكالم١
الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو  

 ؟٢٠١٨/٢٠١٩كبونساري ماديون يف السنة الدراسية 
يف اللغة  تعليم مهارة الكالم . ما املشكالت ىف عملية٢

لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان  العربية
موجورجو كبونساري ماديون يف السنة الدراسية  

 ؟٢٠١٨/٢٠١٩
تعليم املشكالت ىف عملية  ل. كيف حماول املدرس حل٣

لطالب الصف التاسع  يف اللغة العربية مهارة الكالم
ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو كبونساري ماديون  

 ؟٢٠١٨/٢٠١٩يف السنة الدراسية 
 
 
 
 
 

 أهداف البحث .د﴾﴿
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 كان أهداف يف هذا البحث كما يلي: 
لطالب  يف اللغة العربية الكالمتعليم مهارة  معرفة عن.  ١

الصف التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو  
 ؟٢٠١٨/٢٠١٩كبونساري ماديون يف السنة الدراسية 

يف   تعليم مهارة الكالممشكالت ىف عملية  عن . معرفة٢
لطالب الصف التاسع ابملدرسة الثانوية   اللغة العربية

ماديون يف السنة  اإلحسان موجورجو كبونساري 
 ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

حماول املدرس لتقليل املشكالت ىف عملية  عن معرفة. ٣
لطالب الصف   يف اللغة العربية تعليم مهارة الكالم

التاسع ابملدرسة الثانوية اإلحسان موجورجو كبونساري  
 .٢٠١٨/٢٠١٩ماديون يف السنة الدراسية  

 
 
 
 

 فوائد البحث  .ه﴾﴿
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 الفائدة يف هذا البحث كما يلي: يرجوا الباحث 
 . الفوائد النظرية ١

يرجى أن تسهم البحث املعرفة يف العامل التعليمي،  
وخاصة فيما يتعلق مبهارة الطالب على الكالم اللغة 

 العربّية.  
 . الفوئد العملية ٢

 ٔا. للمؤسسات 
توفري معرفة جديدة تتعلق بعملية تعليم املهارة  

هذه احلالة املدرسة الثانوية  الكالم يف املدرسة ، يف 
 اإلحسان، وأن تكون مادة تقييم مشرتكة.

 ب. للمدّرس
توفري معرفة جديدة تتعلق مبفهوم تطوير التعليم 
املتقدم ، حبيث يُتوقع أن تكون قادرة على استيعاب 

 املشكالت فيه. 
 
 

 ج. للمؤّلف
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توفريمعرفة جديدة للمؤلف فيما يتعلق مبفهوم  
لك إجراءات التطوير يف عملية التعلم مهارة الكالم، وكذ

 يف الفصول الدراسية.
 
 تنظيم كتابة تقرير البحث  .و﴾﴿

لتسهيل فهم الفكر يف هذا البحث العلمي، يقسم 
املؤلف إىل مخسة الباب. يف كل الباب سيتم وصفه مرة  

 أخرى يف عدة فصول فرعية وفًقا لعنوان الباب. وهي: 
لتعطي العقلية لتقرير مقدمة، هي صورة عامة  الباب األول:

حبثي شامال. يف هذا الفصل سوف حبث  
حث خلفية البحث وحتديد البحث و البا

أسئلة البحث وأهداف وفوائد البحث و 
 تنظيم كتابة تقرير البحث.
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اإلطار النظري و البحوث السابقة، ومها   الباب الثاين: 
يعمالن على تقدمي هياكل النظرايت 

الفكر والبحث وتشمل املستخدمة ألساس 
فيها فهم تعليم اللغة العربية تتكون عن هدفه  
وطريقة تعليمها وعملية تعليمها وطريقة  
تقييمها، وتعليم مهارة الكالم والبحوث 

 السابقة.
حيتوى على منهج البحث تتكون عن نوع   الباب الثالث: 

مكان   موضوع, البحث، وحضور الباحث،
البحث، مصادر البياانت، أساليب مجع  

 البياانت، حتليل البياانت، وفصح البياانت. 
لبياانت وحتليل البياانت ا عرض حيتوى على الباب الرابع:

ومشكالت وحماول املدرس يف  عليمعن ت
تعليم مهارة الكالم ىف الصف التاسع  
ابملدرسة الثانوية االحسان موجورجيو  

ىف السنة الدراسية   ماديون -كيبونساري
٢٠١٨/٢٠١٩. 

 . فيها نتأىج البحث واإلقرتاحات.امتةاخل الباب اخلامس:
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 الباب الثان 
بحوث السابقةالاإلطار النظري و   
 

 اإلطار النظري  .أ﴾﴿

 . تعلم اللغة العربية  ١
كان تعليم نظام يتألف عناصر مرتابطة تطابق  

األهداف، املواد،  واحد مع اآلخرين وهى تشمل : 
األساليب، التقييم. كانت اربعة عناصر التعليم تطلب 
املعلم يف انتقاء واختيار وسائل اإلعالم واألساليب 
واالسرتاتيجيات، والنهج  استخدامها يف نشاط 

الذي قال يتماشى ذلك مع وجهة نظر حوسنان التعليم.
إن التعلم عبارة عن مزيج يتكون من عناصر بشرية 

ومنشآت ومعدات وإجراءات تؤثر على بعضها  ومادية 
 11البعض لتحقيق أهداف التعلم.

 
 Pendekatan Saintifik dan Kontekstualحوسنان، 11

DalamPembelajaran Abad 21 ١٨(،  ٢٠١٤وغور: غاليا اندونسيا، )ب . 

12 
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ة هي أداة تتكون من  12كان تعريف اللغ
األصوات املفصلية، واليت تستخدم يف االتصال، سواء 
يف الكتابة واللفظية. دعم الكويل هذه الرواية الذي أكد 
أن اللغة هي نظام من القواعد املتفق عليها يف الصيغ أو  

التفامهات  بياانت السليمة املستخدمة لنقل األفكار/ال
يف رواية أخرى ، جيادل   13واملشاعر بني أعضاء اجملتمع.

كريدالكساان أن اللغة هي نظام رمز صوت احملكم ،  
والذي يستخدمه أعضاء اجلماعات االجتماعية للعمل 

 14معا ، والتواصل ، وحتديد هويتهم. 
 

يف   languageكان اللغة ىف اللغة مرادفة لكلمة اتأل ىف اللغة اهلولندية، 12
يف اللغة األملانية، والكوكوغو يف   sprachيف اللغة الفرنسية،  langueاللغة اإلجنليزية، 

من بني كل هذه   اللغة الياابنية، والباسا ابللغة السنسكريتية، واللغة يف اللغة العربية. 
الشروط، جيب أن يكون هلا خصائصها اخلاصة من بعضها البعض. تعتمد هذه  
اخلصوصية على البيئة اليت تعيش هبا اللغة يف اجملتمع. انظر يف اويل النهى،  

Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab   ،يوغياكرات: دفا فريس(
٢٨-٢٧(، ٢٠١٢ . 

 PengembaganKurikulum Bahasa Arab Diحمّمد اسراري، 13
Pesantren ،)١٠٥)مالنج: اجلامعة االسالمية احلكومية موالان مالك ابراهيم فريس-

١٠٦ . 
 Metodologi Super EfektifPembelajaran Bahasaاويل النهى، 14

Arab . ،٣١ . 
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 K. A يف هذه األثناء، فهم اللغة العربية كما ذكر 

Steenbrinkلديه فهم اللغة حمّمد أسراري نقل عنه الذي ،
اليت يستخدمها العرب للتعبري عن قلوهبم والتواصل مع 
اآلخرين. اللغة العربية هي اللغة اليت نشأت  ومنت 
وتطورت يف الدول العربية بتلك اللغة قد نزل القرآن  

هبذه اللغة قام رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم الكرمي، و 
عالوة على ذلك، صرح الوهاب  15بتسليم رسالته.

رسادي أن اللغة العربية هي تراث ثقايف ال يقدر بثمن ،  
وهو رمز دائم جلاللة وحضارة املسلمني. اللغة اليت 
اختارها هللا سبحانه وتعاىل لتكون لغة القرآن كما  

صّلى هللا عليه وسّلم. اللغة  كشف الوحي للنيب حممد
العربية كلغات أجنبية أخرى، تعمل بشكل أساسي على 

( أدوات ٢( أدوات للتعبري عن الذات، ١النحو التايل: 
( أدوات إلجراء التكامل االجتماعي ٣للتواصل، 
 16( أدوات لعقد الضوابط. ٤والتكيف، 

 
 PengembaganKurikulum Bahasa Arab Diحمّمد اسراري، 15

Pesantren . ،١٠٦ . 
 نفس املرجع. 16
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بناًء على الوصف أعاله، ميكن أن نستنتج أن  
عربية هو نشاط تعليم ومتعلم منتظم يف تعلم اللغة ال

حماولة ملساعدة الطالب على فهم اللغة العربية مث  
استخدامها شفهيًا وكتابًيا، والذي يُتوقع بدوره  

 استخدامه يف عملية العلمية وجمال احلياة االجتماعية. 
 17أ. أهداف تعليم اللغة العربي ة

أهداف التعلم هي نتائج التعلم السلوكي اليت 
يتوقع حدوثها أو امتالكها أو إتقاهنا بعد املشاركة يف  
أنشطة تعليمية معينة. الغرض من التعلم هو االجتاه 
الذي جيب معاجلته من سلسلة من األنشطة املنفذة 
يف عملية التعلم. يتم صياغة أهداف التعلم يف شكل 

قابلة للقياس، وفًقا ملا يتوقع  سلوكيات حمددة وفعالة و 

 
اهداف تعلم اللغة العربية هي جزء أساسي من منهج التعلم. اهداف تعلم اللغة العربية هو  17

جزء ال يتجزأ من أهداف التعليم الوطين واألهداف املؤسسية واألهداف الدراسية واملوضوعات. لذلك، فإن  
يمية الوطنية، واألهداف املؤسسية،  أهداف تعلم اللغة العربية مناسبة وتعزز ويف سياق حتقيق األهداف التعل

 Pengembanganواألهداف الدراسية للموضوعات. انظر اىل مكسودين وقائم نورأين، 
KurikulumPembelajaran Bahasa Arab  يوغياكرات: فاسجسرجاان اجلامعة االسالمية(

 .٧(،  ٢٠١٨احلكومية سوانن كليجغا،  
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حدوثه أو امتالكه أو إتقانه بعد املشاركة يف أنشطة 
 18تعليمية معينة. 

بشكل عام، تنقسم أهداف التعلم إىل ثالثة  
واحلركي  20والعاطفي 19املعرفيةجماالت رئيسية، هي 

 21النفسي.
يف سياق تعلم اللغة العربية، كان تعليم اللغة 
العربية يف إندونيسيا تطورًا سريعاً. يف البداية جاءت  
اللغة العربية مع دخول اإلسالم يف إندونيسيا. يف 
تطوره حىت اآلن، تطرق التعليم العريب إىل مستوايت 
خمتلفة من التعليم األساسي إىل التعليم العايل يف  

 
m Bahasa Arab Pengembagan Kurikuluنورصاحل و اولني نوهى، 18

“Analisis dan Panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP  :يوغياكراي(
 .١٧٤(،  ٢٠١٣ديفافريس،  

األهداف املعرفية موجهة إىل القدرات الفكرية أو قدرات التفكري. يقوم بلوم بتجميع  19
ف والتقييم. انظر ىف  األهداف املعرفية يف ست فئات ، وهي املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتولي

 Pengembagan Kurikulum Bahasa Arab “Analisisنورصاحل و اولني نوهى، 
dan Panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP  . ،١٧٤. 

 .١٧٤نفس املرجع، .20
األهداف العاطفية إىل  Bloomاألهداف العاطفية تتعلق ابملواقف والقيم والتقدير. يصنف 

 .١٧٥بول القيم واالستجابة هلا واحلكم عليها وتنظيمها وتوصيفها.، نفس املرجع .  مخس فئات ، وهي ق
األهداف احلركية هي األهداف املتعلقة مبهارات الشخص ، واملوجهة إىل املهارات احلركية  21

املتعلقة ابألطراف ، أو اإلجراءات اليت تتطلب التنسيق بني األعصاب والعضالت. يتم تصنيف تصنيف  
 .١٧٥احلركية يف أربع فئات ، هي املالحظة والتقليد واملمارسة والتعديل. نفس املرجع، .    األهداف
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ناحية النظرية، هناك عدة أهداف  من ال 22إندونيسيا. 
 لتعليم اللغة العربية، وهي:

 أ( األهداف الدينية 
يؤكد هذا التوجه على أن تعلم اللغة العربية 
يهدف إىل فهم وفهم التعاليم اإلسالمية )فهم  

 .23املقروء(
 ب( األهداف األكادميية

تعلم اللغة لغرض فهم معرفة ومهارات اللغة 
)االستماع والكالم والقراءة والكتابة(. مييل  العربية 

هذا االجتاه إىل وضع اللغة العربية كنظام علمي أو 
 24مادة دراسية جيب إتقاهنا أكادميياً. 

 ج( األهداف املهنية 

 
 Pengembangan Kurikulum Pembelajaranمكسودين وقائم نورأين، 22

Bahasa Arab . ،٧ . 
 Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab “Dariفتح اجمليب،   23

Pendekatan Konvesional Ke Integratif Humanis ،)٨٤)يوغياكرات: فيداغوغيا . 
 . ٨٤نفس املرجع، . 24
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كلغة، وابلطبع يتم استخدام اللغة العربية 
من قبل العديد من الناس وفقا لواقعهم. هذا هو 

يف تعلم اللغة العربية.   ما يربز ظهور التوجه املهين 
حيث يتم دراسة اللغة العربية فقط ألغراض عملية  
لدعم العمل ، على سبيل املثال الدبلوماسيني 

 25والعمال املهاجرين والسياح وغريهم.
 د( األهداف اإليديولوجية واالقتصادية

وهي تعلم اللغة العربية لفهم واستخدام 
والرأمسالية  اللغة العربية كوسيلة ملصاحل االستشراق

واإلمربايلية ، وما إىل ذلك. ميكن رؤية هذا 
التوجه من افتتاح دورات اللغة العربية يف الدول  

 26الغربية.
 
 

 ه( أهداف التعلم أصالة وسياقية 

 
 . ٨٥نفس املرجع، . 25
 . ٨٥نفس املرجع، . 26
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يركز اجتاه التعلم هذا على الطالب 
ويوجههم إىل تعلم واستخدام اللغة ، ليس فقط 

ب إىل للغة بعيدة عن متناول الطالب ، ولكن أقر 
 .27السلوك اليومي للطالب على سبيل املثال

 و( األهداف املوجهة  الستخدام اللغة املستهدفة
التواصل مع اللغة املستهدفة )العربية( هو  
هدف يتم طرحه يف تعلم أساليب التواصل ابللغة  
العربية. اللغة املستهدفة )اللغة العربية هي مفتاح 

التواصل، ألنه مع  جناح التعلم من خالل أساليب 
عدم استخدام اللغة األوىل وتعظيم استخدام اللغة 
املستهدفة، سيتم إنشاء كفاءات تواصل أصيلة  

 28على النحو األمثل(
 
 

 ب. مواد تعلم اللغة العربية
 

 Pengembangan Kurikulum Pembelajaranمكسودين وقائم نورأين، 27
Bahasa Arab . ،٩ . 
 . ٩نفس املرجع، . 28
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اليت نقلها عبد احلميد  Kempمواد التعليم عند 
هي مزيج من املعرفة )احلقائق واملعلومات التفصيلية( 
واملهارات )اخلطوات واإلجراءات والظروف  
والشروط( وعوامل املوقف.وابلتايل فإن مواد تعلم 
اللغة العربية هي ترتيب للمعرفة مبهارات اللغة 

العربية والعناصر املوجودة   30ومهارات اللغة 29العربية
ةيف ا واليت يتم تقدميها يف إطار   31للغة العربي

 32التعلم.

 
تستخدم  األجزاء اليت تشمل العلوم العربية هي العلوم املختلفة اليت 29

كمقدمة حلراسة الشفوي ، وكذلك كتابة األخطاء ، اليت ترد يف ثالثة عشر علوم ،  
(  ٧( البديع، ٦( البيان، ٥( املعاين، ٤( الرسام ،٣( االعرب ، ٢( الصرف، ١وهي: 

( اتريخ  ١٢( الكتابة، ١١( االنشاء،١٠( قرض الشاعر، ٩( القوايف ، ٨العرود، 
 Pengembagan Kurikulumحمّمد اسراري، ( منت اللغة. انظر ىف ١٣األدب، 

Bahasa Arab di Pesantren ، .١١٩ . 
مهارات اللغة العربية هي مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القرأة،  30

 . ١٢٠ومهارة الكتابة. نفس املرجع، .  
تنقسم العناصر العربية إىل ثالثة ، وهي: الصوت واملفردات والقواعد، .  31
 نفس املرجع. 
 Pengembangan KurikulumPembelajaranسودين وقائم نورأين، مك32

Bahasa Arab ، .١٢ . 
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الدور املهم للمادة يف تعلم اللغة العربية جيعل 
أمهية تطوير املواد التعليمية ابللغة العربية. يف تطوير  
املواد التعليمية العربية ، جيب أن ينتبهوا إىل مبادئ  
التطوير وخصائصها حىت ينتج التطوير مواد ميكن 

مرجع يف تعلم اللغة العربية. من بني استخدامها ك
خصائصه ، جيب أن تكون املواد املقدمة متنوعة ،  
وسياقية ، وجيب أن تستند إىل اهتمامات 

 33واحتياجات الطالب. 
 ج. طرق تعلم اللغة العربية

ميكن تفسري طرق التعلم على أهنا جمموعة من 
الطرق واملسارات والتقنيات املستخدمة من قبل 
املعلمني يف عملية التعلم حبيث حيقق الطالب 

 34أهداف أو كفاءات تعليمية معينة يتم صياغتها 
ميكن جعل طرق التعلم يف تعليم اللغة العربية 
بشكل مستقل بواسطة املعلم املعين وفًقا الحتياجات  

 
 . ١٤-١٣نفس املرجع، . 33
 Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab “Dariفتح اجمليب، 34

Pendekatan Konvensional Ke Integratif Humanis . ،٩٧ . 
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الطالب وظروفهم املوضوعية. هناك العديد من  
ة العربية الطرق اليت ميكن استخدامها يف تدريس اللغ
 أو اللغات األجنبية األخرى. وهي كما يلي:

 أ( طريقة ترمجة والقواعد
يف هذه الطريقة يتم تعليم الطالب 
ابستخدام اللغة األم وقليل من اللغات 

 35املستهدفة. 
 ب( طريقة مباشرة 

حتاول هذه الطريقة استخدام اللغة 
املستهدفة يف التدريس. يبدأ التدريس ابحلوار  

أسلوب حديث أكثر حداثة يف  الذي يستخدم
اللغة اهلدف. عادة ما يتم تقدمي املواد شفهيا  

 36ابستخدام احلركات أو الصور. 
 
 

 
 Pengembagan Kurikulum Bahasa Arab diحمّمد اسراري، 35

Pesantren ، .٩٨ . 
 .٩٨نفس املرجع، . 36



24 

 ج( طريقة القراءة 
تؤكد هذه الطريقة على أن الطالب 
يعتادون على قراءة الكثري ابللغة املستهدفة. هذه  
الطريقة أكثر قلًقا مع املفردات. يتم إعطاء 

وتستمر يف التطور وفًقا  املفردات من البداية
 37ملستوى صعوبة النص. 

 د( الطريقة السمعية
غالًبا ما تستخدم هذه الطريقة خمتربات 
اللغة واألشرطة وغريها من الوسائل املرئية، ألن  
هذه الطريقة تؤكد على أمهية النطق املشاهبة  
للمتحدثني األصليني. ينصح الطالب ابستخدام 

لتحسني مهاراهتم يف  اللغة األم إىل احلد األدىن 
 38التحدث ابللغة اهلدف. 

 هـ( طريقة تعلم اللغة اجملتمعية
تركز هذه الطريقة بشكل أكرب على 
املشكالت النفسية لدى الطالب الذين يتعلمون  

 
 .٩٩نفس املرجع، . 37
 .٩٩نفس املرجع، . 38
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اللغة املستهدفة. ال يُنظر إىل الطالب كمتعلمني، 
بل كعمالء. ال يُعترب معلمو اللغة األصلية  

 4يُعتربون مستشارين يف تطوير كمدرسني، لكن 
 39مهارات تدريس وتعلم اللغة املستهدفة. 

 د. تقييم تعلم اللغة العربية 
كان التقييم  أييت من التقييم اإلجنليزي أو 

( احبث عن القيمة أو العدد / ١الفرنسي مما يعين؛ 
( قم بتقييم أو حتديد اجلودة أو احلكم أو  ٢الكمية، 
 40فإن التقييم ابللغة العربية ُيسمى تقومي.  التقدير.

م" واليت تعين مباشرة ، منتصبة ، -و-أصل كلمة "ق
ييم ىف اللغة العربية يعطي دائمة ، ومتسقة. كان تق

احلكم والقياس وتصحيح اخلطأ، التقدير، التسلسل 
الزمين، والتقومي. يف أدب تعلم اللغة العربية، هناك  
كلمتان تستخدمان ابلتبادل، ومها التقومي والتقيم.  

 
 .٩٩نفس املرجع، . 39
 Epistemologi dan MetodologiPembelajaranحمبب عبد الوهاب، 40

Bahasa Arab ،(،  ٢٠٠٨)جاكرات: اجلامعة االسالمية احلكومية شريف هداية هللا
٣١١ . 
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هذان املصطلحان هلما اختالفات. تعين كلمة شرح  
قيمة شيء، وإجراء تغيريات على شيء ما أو 

 41ح اخلطأ، بينما يوضح "تقومي" قيمة شيء. تصحي
التقييم املصطلحي هو عملية خمططة ألنشطة 
ملعرفة وتقييم حالة كائن ما )عملية تعليمية(  
ابستخدام أدوات معينة وتتم مقارنة النتائج ببعض 
املعايري )األهداف احملددة مسبًقا( ، حبيث يتم  

وعية(  احلصول على استنتاج )التقييم، التأهيل ، املوض
إذا كان    42من أجل اختاذ قرارات أو سياسات معينة. 

ذلك ضمنًيا يف سياق تعلم اللغة العربية، فيمكن  
اإلشارة إىل أن تقييم تعلم اللغة العربية هو عملية  
تقييم خمططة ملعرفة وتقييم حتول املعرفة، واملوقف 
العقلي ، وسلوك اللغة العربية اليت تتم بشكل مهين  

اف حمددة مسبًقا حنو حالة كائن ما  وموجهة حنو أهد
يتم تعلم اللغة العربية ابستخدام أدوات معينة وتتم  

 
 Pengembangan Kurikulum Pembelajaranمكسودين وقائم نورأين، 41

Bahasa Arab ، .٣٦ . 
 نفس املرجع42
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مقارنة النتائج مبعايري معينة، حبيث يتم احلصول على 
 43استنتاج من أجل اختاذ قرارات أو سياسات معينة. 

 
 . تعلم مهارة الكالم ٢

ن هي أهم املهارات يف اللغة. أل كالمال ةمهارا
لطالب ، لذلك ن املهارات اليت يتعلمها اجزء م لكالما

جًدا يف تعلم لغة أجنبية.   أساسية ة الكالمتعترب مهارا
هو نشاط لغوي نشط ملستخدم اللغة الذي   كالمال

يطلب ممارسة حقيقية يف استخدام اللغة للتعبري عن 
جزًءا من  كالمفظيا. يف هذا املعىن ، يعد النفسه ل

 كالم نتاجية ، وقدرة الالنشطة واإلاملهارات اللغوية 
تتطلب إتقان العديد من اجلوانب وقواعد استخدام 

(، فإن مهارة  ٢٠١١قال اجيف هريموان  ) 44اللغة.
الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات التعبري أو  

 
 . ١٧٩نفس املرجع، . 43
 Memahami Konsep Dasarعبد الوهاب رشدى و ممألة النعمة، 44

Pembelajaran Bahasa Arab   مالنج: اجلامعة االسالمية احلكومية موالان مالك(
 .٨٨(، ٢٠١٢ابراهيم فريس، 
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الكلمات للتعبري عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء  
أو رغبات أو مشاعر لشريك يتحدث. ابملعىن األوسع،  
التحدث هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها  

لعضالت واألنسجة  ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من ا
العضلية للجسم البشري لتوصيل األفكار من أجل تلبية  

(، فإن الكالم ١٩٩٤احتياجاهتم. بينما وفًقا لتارجيان )
هو مزيج من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية  
والداللية واللغوية حبيث ميكن اعتبارها أهم أداة بشرية  

 45للسيطرة االجتماعية. 
ي والرباغمايت ، ترتبط  وفًقا للتدفق التواصل 

مهارات التحدث ومهارات االستماع بشدة. تتميز 
التفاعالت الشفوية بروتني املعلومات. هناك خاصية  
أخرى تتمثل يف عالج املتكّلم الذي يربط املعىن  
وينظم التفاعالت ؛ من جيب أن يقول ماذا وملن  
ومىت وماذا. تتطلب مهارات التحدث احلد األدىن 

دث عند تشكيل اجلملة. اجلملة ، من فهم املتح
 

)ابندونج:   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرموان، 45
 .١٣٦-١٣٥(،  ٢٠١١فييت رماجا روسداكراي، 
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على الرغم من صغر حجمها ، هلا بنية أساسية تعزز  
بعضها البعض حبيث تكون قادرة على تقدمي  

 46معىن.
يف سياق االتصال ، يعمل مكرب الصوت  
كمرسل ، يف حني أن املتلقي هو مستلم الرسالة. 
تتشكل األخبار من خالل املعلومات اليت ينقلها 

رسائل هي كائنات اتصال. تظهر املرسلون، وال
التغذية املرتدة بعد تلقي الرسالة ، وهي رد فعل 

م  يلذلك ، ستكون عملية تعل  47مستلم الرسالة.
ذا شارك الطالب بنشاط يف سهلة إ مهارة الكالم

 :  التواصل
 أ( أهداف ومبادئ الكالم

االهداف الرئيسي من التحدث هو أن 
ية، لذلك  تكون قادرًا على نقل األفكار بفعال

جيب أن يفهم املتحدث معىن كل ما يريد 
 

 Strategi Pembelajaran Bahasaاسكاندار وسيد و ددانج سومندار، 46
 .٢٣٩(، ٢٠١٢)ابندونج: فيتا رماجا روسدكراي، 

 .٢٤٠نفس املرجع، . 47
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التواصل معه ، ويقيم أتثري اتصاله مع مستمعيه،  
ويعرف املبادئ اليت تكمن وراء مجيع حاالت  

يتماشى ذلك   48احملادثة، بشكل عام ويف األفراد.
الذي ينص على أن مهارة  مع رأي اولني نوهى 

التحدث بشكل عام هتدف إىل أن يكون  
درين على التواصل بشكل جيد لفظًيا  الطالب قا

أبو بكر،  وبطبيعة احلال. عالوة على ذلك، قال 
اّن أهداف مهارة   ،كما نقل عنه أولني هنى

( تعويد الطالب ١التحدث على النحو التايل: 
( تعويد الطالب على ٢على إملام بلغات بطالقة، 

أتليف مجل تنشأ من داخل قلوهبم ومشاعرهم 
( تعويد الطالب على ٣، جبمل صحيحة وواضحة

 
ran Keterampilan Berbahasa Arab Pembelajaاجيف هرموان، 48

Dengan Pendekatan Komunikatif- Interaktif ،(،  ٢٠١٨)ابندونج: الفابيتا
٩٠. 
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اختيار الكلمات واجلمل، مث ترتيبها يف لغة مجيلة،  
 49واالنتباه إىل استخدام الكلمات يف مكاهنم. 

اجيف  وفًقا ملا نقلت عنه قال بروكس 
، يهم ان يفهم املبادئ األساسية يف  هرموان

 التحدث، وهي:
 ( التحدث يتطلب شخصني على األقل.١
ابستخدام كلمات مرور لغوية  ( التحدث ٢

مفهومة مًعا. حىت لو مت استخدام لغتني  
خمتلفتني ، فإن األشخاص الذين يستخدمون 
بعضهم البعض يفهمون ويفهمون بعضهم  

 البعض.
( التحدث قبول أو االعرتاف بوجود جمال ٣

مرجعي عام، أال وهو اإلشارة إىل معىن الكلمة 
اجملاالت أو اجلملة املعرب عنها. قد ال تكون 

املرجعية الشائعة معروفة/ مصممة دائًما  

 
 Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasaاويل النهى، 49

Arab  ،. ١٠٠-٩٩. 
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بسهولة، ولكن متيل احملاداثت إىل العثور على  
 واحدة منها. 

( التحدث هو تبادل املعلومات بني مشاركني ٤
أو أكثر. املشاركون الذين يقدمون ويستقبلون 

 يف تبادل احملادثة كمتحدثني ومستمعني.
 ( التحدث يربط كل متحدث مع األطراف٥

األخرى وبيئتها على الفور. يرتبط السلوك  
اللفظي للمتحدث دائًما ابالستجابة احلقيقية  
أو املتوقعة ، من املستمع ، والعكس صحيح.  

 وابلتايل فإن العالقة متبادلة أو ثنائية االجتاه. 
( التحدث مرتبط ابحلاضر، أي أن املعىن أو  ٦

املعلومات املعرب عنها حتدث عند التعبري عنها 
آلن ما مت الكشف عنه هو أن هذا حيدث ا

على الرغم من أن ما يتم مناقشته هو املاضي  
 أو املستقبل.

( التحدث يشمل فقط املعدات املتعلقة بلغة  ٧
الصوت / الصوت والسمع. ميكن لألنشطة يف 
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النطاق الصويت اللغوي إطالق حركات بصرية  
 ورسومات مادية تنتج أصوااًت ذات معىن.

ادثة بشكل عشوائي يف التعامل مع ( حتدث احمل٨
ما هو حقيقي وما هو مقبول كإجراء 
ومعاجلته. ال تشمل البيئة أبكملها اليت ميكن  
أن يرمز إليها الكالم العامل احلقيقي الذي حييط 
ابملتحدثني فقط ، ولكن أيًضا يف عامل ال 

 50حصر له من األفكار األوسع واجملردة. 
 ب( جوانب مهارات الكالم

هو نشاط متعلق ابملستمع. مهارة   التحدث 
الكالم هي مزيج من جوانب تشكل شخصية  
كشخص قادر على التحدث أمام مستمع. إن 
جناح شخص يف التواصل يدل على نضجه 

فووير كما نقل عنه اجيف هرموان الشخصي.  
قال عن أربعة جوانب لتكوين مهارة الكالم،  

 
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arabاجيف هرموان، 50

Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif . ،٩١-٩٠ . 
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والداللية،  وهي مهارة الصوتية، والغنائية، 
 واالجتماعية. 

 ( املهارة الصوتية ١
املهارة الصوتية هي القدرة على تكوين  
العناصر الصوتية من لغتنا بشكل مناسب. 
هذه املهارة ضرورية ألهنا تساعد يف تنفيذ  
وحتديد الرفض االجتماعي أو الرفض. هذه  
املهارة هي عنصر يف العالقات الفردية اليت  

مقبواًل كعضو  ستحدد ما إذا كان الشخص
 يف اجملموعة أو كشخص خارجي. 

 ( املهارة الغنائية ٢
املهارة الغنائية هي القدرة على إنشاء 
التأثريات العاطفية املطلوبة بصوت جيد. تشري  
األصوات الواضحة واملستديرة والصدى إىل 
أشخاص يتمتعون ابلبناء والتأثري ، بينما ُتظهر  

صاخبة  األصوات الصاخبة أو الصاخبة أو ال
 شخًصا أقل جاذبية وأقل إقناًعا. 
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 الداللية  ة( املهار ٣
املهارة الداللية هي القدرة على 
استخدام الكلمات بشكل صحيح وشامل.  
للحصول على املهارة الداللية، جيب أن يكون  
لدى املتحدث معرفة واسعة ابملعاين الواردة يف  
الكلمات والتصميم والتطبيق العملي يف 

ت. هبذه الطريقة فقط ميكن استخدام الكلما
أن تدخل الكلمات بسرعة وسهولة إىل  

 الذهن.
 ( املهارة االجتماعية ٤

املهارة االجتماعية هي القدرة على 
املشاركة بفعالية يف العالقات العامة. تتطلب 
املهارات االجتماعية أن يعرفوا ما يلي: أ( ما 
هي املادة اليت جيب أن تقال، أي األشياء اليت 
يُنظر إليها على أهنا يقال، ب( كيفية قوهلا،  
أي ابملناسبة كيف يقول املتحدث شيًئا، ج(  

ذلك، أي اختيار اللحظات املناسبة  مىت يقول 
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قلها، و د( عندما ال أقول ذلك، وهو جتنب 
 .51اللحظات اليت جيب التحدث هبا

 ج( تطبيق تعليم مهارة الكالم
كما أوضحنا سابًقا، بشكل عام، فإن  
األهداف التعليمية ملهارة الكالم تكون حىت  
يتمكن الطالب من التواصل بشكل جيد  

اليت يتعلموهنا. ولكن بطبيعة ومنطقي مع اللغة 
احلال للوصول إىل مرحلة التواصل االستخبارايت  
يتطلب أنشطة تدريب كافية وداعمة. األنشطة 
ليست أشياء سهلة لتعلم اللغة، ألهنا جيب أن 

 هذا االجتاه.  ختلق بيئة لغوية توجه الطالب إىل
سوبيكتو نباابن كما نقل عنه اجيف هرموان  

 فئتني، مها ما قبل التواصل  يقسم هذا النشاط إىل
 52والتواصل.

 قبل التواصل ات تدريب( ١
 

 .٩٢-٩١نفس املرجع، . 51
)ابندونج:  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، اجيف هرموان52

 .١٣٦(، ٢٠١١غوات إكايف، ڠا
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ليس التدريب قبل االتصال التمارين  
اليت يتم ليست التواصلية، ولكنها هتدف إىل  
تزويد الطالب ابملهارات األساسية يف  
التحدث اليت تعد ضرورية للغاية عند الدخول 
إىل امليدان، مثل ممارسة تطبيق أمناط احلوار 

املفردات والقواعد وتعابري الوجه، وهلم جرا.  و 
يف هذه املرحلة، تكون مشاركة املعلم يف  
التدريب عملية كبرية، وابلطبع جيب إعطاء 
مثال على كل عنصر من عناصر القدرة اليت  

 يتم تدريسها. 
الطريقة املعتادة للقيام بذلك هي جتميع  
متارين االستماع والتحدث، ألهنا مرتابطة. كما  

احلال يف ممارسة االستماع، فإن التمرين  هو 
األساسي للغاية والذي يتم تقدميه أواًل يف 
الكالم هو التمييز بني صوت عناصر  
الكلمات، وخاصة األصوات اليت تبدو  
متشاهبة ولكنها خمتلفة. على سبيل املثال س،  



38 

ث، ش، د،  ذ، ك، ق، وما إىل ذلك واليت 
اجلمل.  يتم تطبيقها بعد ذلك يف الكلمات أو

هذا التعرف على الصوت مهم للغاية خاصة  
للمبتدئني. املستشار األكثر مثالية يف هذه  
احلالة هو متحدث أصلي ، ولكن إذا كان 

 ذلك غري ممكن ميكن استبداله آبخر. 
، يف مرحلة ما قبل عند اجيف هرموان

التواصل، تستلزم مهمة تعلم الكالم األنشطة 
ادها بدقة  العملية األخرى اليت يتم إعد

يف هذه احلالة،  للتحضري للتوجيه التواصلي. 
أن  هرموان كما نقل عنه اجيف يوضح نوانن 

أنشطة املتعلمني السابقة للتواصل ال تزال 
تعتمد اعتماًدا كبريًا على املعلمني، على سبيل 

 املثال: 
أ. االستمع، القرأة، مث مارس حوارًا سطرين مع 

 الشريك.
 والتكرر. ب. االستماع 
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  خالل ج. استمع منوذج احلوار مث كرره من 
تغيري األمساء يف مربع احلوار أبمسائها  

 اخلاصة. 
 د. قراءة تعليمات السؤال وطرح األسئلة. 

ه. قراءة إطار احلوار املكون سطرين مث تدرب  
 مع الشريك.

و. استمع / قراءة منوذج السؤال وسأل 
 الشريك.

إجراء حمادثة مماثلة  ز. قراءة منوذج احلوار مث 
 ابتباع اإلرشادات الواردة. 

 ح. ينظر إىل قائمة البدائل، مثّ جعل اجلملة.
ط. راجع األسئلة واألجوبة يف منوذج احلوار ،  
مث قم بطرح أسئلة مشاهبة ابتباع  

 التعليمات.
ي. االستماع إىل األرقام والتواريخ ، وقراءة  

 األرقام والتواريخ ويقوهلا. 
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قابلة، مث قم بعمل سؤال وجواب ك. استمع امل
 مماثل للشريك.

ل. انظر إىل املخطط السابق مع الشريك 
 الذي يقوم ابلسؤال واإلجابة عن الوقت.

م. استمع منوذج، يبحث خريطة، مث يذكر  
 الطريق من مكان معني إىل آخر. 

 ( التدريب التواصلي ٢
التدريب التواصلي هو مترين يعتمد   

طالب يف إجراء بشكل أكرب على إبداع ال
التدريب. يف هذه املرحلة، تبدأ مشاركة 
املعلمني مباشرة يف التقليل ملنحهم الفرصة  
لتطوير قدراهتم. يتم الرتكيز على الطالب يف 
هذه املرحلة للتحدث أكثر من املعلم. يف حني 
مت اختيار عرض التدريب وفقا لظروف 
الفصل. من الناحية النفسية، لكل فئة  

ات نظر وقدرات مجاعية  اجتاهات ووجه
ليست متماثلة، لذلك جيب أن يكون  
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املعلمون جيدون يف استخدام هذا الشرط حىت 
يوفر كل نشاط تعليمي على األقل إاثرة 

 53هلم.
يف هذه احلالة، ميثل غزايل كما نقل عنه 

مثااًل عن مواصفات النشاط اجيف هرموان 
 على النحو التايل:

و على أ. إعطاء ردود على االجتاهات أ
 األسئلة.

 ب. إعطاء تعليمات لآلخرين.
ج. قم بتكوين مجل جديدة هلا هيكل معني 
أو تنقل تعبريات معينة من التواصل أمام 

 الفصل.
د. طرح األسئلة على اآلخرين بناًء على  

 األنشطة الصفية.
 ه. وصف الكائنات يف صورة أو خمطط. 

 
)ابندونج:   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرموان، 53

 .١٤٠(، ٢٠١١رماجا روسداكراي،  
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و. حيكي جتربة شخصية أو يعيد سرد قصة  
 قراءهتا يف الفصل.متت 

ز. قدم تقريرًا شفهًيا عن موضوع حمدد مت  
إعداده مسبًقا واإلجابة على األسئلة اليت 

 طرحت فيما يتعلق مبحتوايت التقرير.
ح. لعب دورًا قائًما على مواقف معينة  

 مأخوذة من ثقافة أو تقاليد اللغة احمللية.
ط. املشاركة يف األلعاب اللغوية وحل 

 املشكالت أو األلغاز.
ي. املشاركة يف املناقشات أو املناقشات أو 
املنتدايت للتعبري عن وجهة نظره حول  

 املوضوعات املثرية للجدل.
ك. استكشف املتحدثني األصليني وأبلغ عن 

 نتائج املقابالت أمام الفصل.
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ل. قم إبجراء اخلطب أو سرد القصص أو  
أو  لعب أدوار شخصيات األفالم الشهرية 

 54املسرحيات أو الربامج التلفزيونية. 
بعض األنشطة اليت ميكن القيام هبا يف  

 التمارين التواصلية على مراحل هي كما يلي: 
 أ. حماداثت اجملموعة 

اجلهاز الذي جيب إعداده هو  
مسجل الشريط لتسجيل مجيع احملاداثت.  
يف فصل واحد ، يتم تقسيم الطالب إىل 

عطاء كل جمموعات حسب احلاجة. يتم إ
جمموعة عنوان قصة بسيط. قبل تنفيذ  
التمرين ، مُسح للطالب ابلتفاوض مع  
أصدقاء اجملموعة. يف هذا التمرين ، قام 
الطالب ابلتناوب على قول شيء انضم  
إليه أصدقاء اجملموعة حبيث أصبحت قصة  

 
 Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arabاجيف هرموان، 54

Dengan Pendekatan Komunikatif-Interaktif  ،. ١٦٩-١٦٨. 
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كاملة. يتم تسجيل مجيع أنشطة احملادثة  
لم  حبيث ميكن مساعها مرة أخرى. ينتقل املع

يف هذا التمرين من جمموعة إىل أخرى 
وجييب على األسئلة إذا طرحها الطالب.  
بعد االنتهاء من النشاط ، يتم تشغيل 
التسجيل التايل للمناقشة مع الطالب ،  
سواء فيما يتعلق ابحملتوى أو األمناط أو  

 التجويدات وما إىل ذلك.
 ب. لعب األدوار

  يف هذا النشاط ، يوفر املعلم تعيينات 
أدوار معينة جيب أن يقوم هبا الطالب.  
جيب ضبط الدور املمنوح وفًقا ملستوى  
إتقان لغة الطالب. بطبيعة احلال ، فإن  
الدور املمنوح ملستوى الدخول ليس هو  
نفسه الدور املمنوح للمستوايت املتوسطة  

 واملتقدمة.
 ج. ممارسة التعبريات االجتماعية 
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 التعبري االجتماعي يعين السلوكيات 
ة عند التواصل املعرب عنها االجتماعي

، على سبيل املثال إعطاء االحرتام ،  شفهيا
والتعبري عن اإلعجاب ، والفرح ، وخطاب  
الوداع ، والتهنئة ، وإعطاء املديح ، وهلم 
جرا. متارس أمناط التعبري هذه يف سلسلة 

 من احملاداثت يف مواقف معينة. 
 د. املمارسة امليدانية 

دانية تعين التواصل مع املمارسة املي
الناطقني هبا خارج الفصل. ابلطبع ال ميكن 
القيام هبذا النشاط إال يف األماكن اليت 
يوجد هبا متحدثون ابللغة العربية. هذه  
املمارسة امليدانية ذات مغزى كبري لتطوير  
القدرة على التحدث ابللغة العربية ، ألن  
التحدث مع الناطقني هبا ميكن أن حيدث  

يحات غري مباشرة ابللغة العربية يف تصح
جوانب خمتلفة. ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن 
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استخدام أنشطة التحدث يف هذا اجملال  
كمقياس لتطور تعلم اللغة. ال يبدو أن  
الناطقني ابللغة العربية يف إندونيسيا هم 
نفس اللغة اإلجنليزية ، حيث ميكن أن 
تلتقي هبم بعض املؤسسات ، مثل 

أو املؤسسات التعليمية اليت  السفارات 
جتلب الناطقني ابللغة العربية من الشرق  

 األوسط.
 ه. حل املشكالت 

عادة ما يتم حل املشكالت أو حل 
املشكالت يف شكل مناقشة. يهدف هذا  
النشاط إىل حل مشكلة يف متناول اليد ،  
أو التوصل إىل اتفاق حول خطة. مناقشة 

ن  مستوى الصعوبة أعلى من احلوار، أل
املناقشة قد مشلت حتليل القدرات ، احلكم 
، احلقائق اخلتامية. يف هذا النشاط، جيب 
على املعلم أيًضا أن ينظر إىل مستوى قدرة 
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الطالب ابللغة العربية. ابلنسبة ملستوى  
املبتدئني ، جيب أن يكون مستوى 
املشكالت اليت يتم حلها بسيطًا ، وليس  

على إغالق إمكانية األنشطة اليت جيب 
الطالب القيام هبا بناًء على مساعدة من 

 ختيل املعلم إذا كان املوقف يتطلب ذلك.
يف الفصل ينقسم الطالب إىل عدة 
جمموعات ، يكون لكل جمموعة رئيس.  
جيب على كل جمموعة مناقشة اإلعداد 
ابللغة العربية. جيب على كل طالب يف  
اجملموعة تقدمي املشورة ، مث يكتبها الرئيس.  

طلب منك ذلك ، يوفر املعلم أمناط  إذا
املفردات أو اجلمل الالزمة. يُطلب من 
اجملموعات اليت ميكنها مجع معظم العناصر 
أن تشرح األشياء اليت جيب إعدادها مع 
 أسباب للمجموعات األخرى أمام الفصل.
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ابلنسبة للمستوايت األعلى ، تكون  
املشكالت اليت يتم حلها أكثر تعقيًدا ، 

يتم منح الطالب حرية حتديد موضوع  حىت 
املشكلة اليت يتم حلها. يبدأ املعلمون يف  
هذا املستوى يف تقليل مشاركتهم يف أنشطة 

 55الطالب.
 
 البحوث السابقة .ب﴾﴿

فيما يتعلق ابلبحوث اليت أجراها الباحث، مل يتم  
العثور على أي حبث يتعلق بتطبيق مهارة الكالم يف 

مديون.  -املدرسة الثانوية اإلحسان جمورجيو كيبونساري
ولكن هناك الدراسات اليت تتعلق  هلذا البحث العلمي،  

 وهي:
حبث العلمي الّفه دفيتا ماروين حتت املوضوع  . ١

مهارة الكالم بطريقة املباشرة )دراسة  تطبيق تعليم 

 
)ابندونج:  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرموان، 55

 .١٤٣-١٤٠(، ٢٠١١رماجا روسداكراي،  
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حالة يف املدرسة العالية أبو بكر لتكنولوجيا  
املعلومات يوجياكرات السنة الدراسّية  

. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد  ٢٠١٤/٢٠١٥
كيفية تطبيق تعلم اللغة العربية ابستخدام الطريقة  
املباشرة ومعرفة العوامل الداعمة ومثبطات تعلم  

بية ابلطريقة املباشرة. يف هذه الدراسة،  اللغة العر 
استخدم الباحث من البحث النوعي. اّما نتائج  

( تطبيق الطريقة املباشرة يف  ١هذا البحث يعين : 
كان فعااًل على الرغم من أنه مل يكن X الفصل 

األمثل ألن الطالبات غري املتجانسات تسببت يف 
يق  اختالفات يف القدرات ونتائج التقييم. يف تطب

الطريقة املباشر، تسعى استاذة إىل تطوير معرفة 
(عوامل ٢الطالب العميقة لتعويدهم ابللغة العربية. 

تثبيط الطريقة املباشرة بسبب العوامل البيئية اليت  
تفتقر إىل بيئة اللغة وختصيص وقت أقل. يف حني 
أن العوامل الداعمة للطريقة املباشرة هي استعداد 

اء وفهم املعلم جتاه تعلم اللغة املعلم الذي يتضمن آر 
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العربية ، وخلفية تعليم املعلم وجتربة التدريس  
( قيمة نتائج تقييم تعلم طالب الصف  ٣واإلعالم .

العاشر جيدة جًدا، حيث بلغ متوسط العائد 
٨.٨٤.56 

حبث العلمي الّفه نرماال فلذا فرحنا حتت املوضوع   . ٢
تعليم مهارة الكالم لطالب الصف االول ىف 
املدرسة الثانوية ابجنرنيغارا السنة الدراسية  

. اهداف هده الدراسة ملعرفة ٢٠١٦/٢٠١٧
تطبيق  تعليم مهارة الكالم لطالب الصف االول 
ىف املدرسة الثانوية ابجنرنيغارا السنة الدراسية  

.  نوع البحث املستخدم يف هذه ٢٠١٦/٢٠١٧
الدراسة البحث النوعي. بناًء على الدراسة اليت  
أجريت، نتائج هذه الدراسة هي: تتضمن طرق  
التعلم اليت يتم استخدامها غالًبا من قبل مدرس 

 
دفيتا مرواين، تطبيق تعليم مهارة الكالم بطريقة املباشرة )دراسة حالة يف  56

درسة العالية أبو بكر لتكنولوجيا املعلومات يوجياكرات السنة الدراسّية  امل
)يوغياكرات: قسم التعليم والرتبية اجلامعة االسالمية احلكومية سوانن   ٢٠١٤/٢٠١٥

 كليجغا( 
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  ٢اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
بة،  ابجنرنيغارا : طريقة احملاضرة، والسؤال واإلجا

واملظاهرة، والواجب، والتعويض، والوثيقة. تعليم 
  ٢مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية احلكومية 

ابجنرنيغارا بثالثة املراحل: مقدمة املفردات، مث  
إدخال اجلمل ومتارين احملادثة القصرية. هذا النوع  
من البحث امليداين ابستخدام النهج النوعي. مواد  

  ٢ املدرسة الثانوية احلكومية تعليم اللغة العربية يف
ابجنرنيغارا وفقا للمبادئ التوجيهية احلالية، وهي  
استخدام كتاب "مودول تقوى". وسائل االعالم 
املستخدم السبورة. ىف العام، تطبيق تعليم مهارة  
الكالم يف الصف الثامن املدرسة الثانوية احلكومية  

ى الرغم ابجنرنيغارا يتوافق مع النظرية احلالية، عل  ٢
من أنه ال ميكن تطبيق مجيع النظرايت، ابلنظر إىل  
أن مستوى تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  

 57ابجنرنيغارا ال يزال يف مراحله األوىل. ٢احلكومية 

 
نرماال فلذا فرحنا، تعليم مهارة الكالم لطالب الصف االول ىف املدرسة  57
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. حبث العلمي الّفه سفتيا موليا حتت املوضوع تطبيق ٣
تعليم مهارة الكالم يف الطاّلب الصف السابع   

لثانوية كومبونج السنة الدراسية  املدرسة ا
. اهداف هذه الدراسة ملعرفة ٢٠١٥/٢٠١٦

تطبيق تعليم مهارة الكالم يف الطاّلب الصف 
السابع  املدرسة الثانوية كومبونج السنة الدراسية  

. تستخدم هذه الدراسة نوًعا من ٢٠١٥/٢٠١٦
البحث النوعي. نتائج هذه الدراسة هي: مل يكن  

ث على الطالب سلًسا بعد تطبيق مهارات التحد
بسبب نقص الكتب املدرسية، وعدم كفاية  
القواميس العربية حبيث ال يزال الطالب يواجهون  
صعوبة يف التحدث ابللغة العربية ألهنم يفتقرون إىل 
حفظ املفردات حىت يتمكن الطالب من نسخ 
الكتب املدرسية فقط حىت يتمكن الطالب من 

 

)فورواكرتو: قسم التعليم والرتبية   ٢٠١٦/٢٠١٧الثانوية ابجنرنيغارا السنة الدراسية 
 ( ٢٠١٧اجلامعة االسالمية احلكومية فورواكرتو، 
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يد وصحيح يف تعلم وتالوة املفردات بشكل ج
 .58مهارةالكالم

 
  

 
سفتيا موليا، تطبيق تعليم مهارة الكالم يف الطاّلب الصف السابع   58

)مااترام: قسم التعليم   ٢٠١٥/٢٠١٦املدرسة الثانوية كومبونج السنة الدراسية 
 ( ٢٠١٧ة مااترام، والرتبية اجلامعة االسالمية احلكومي
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 الباب الثالث 
 منهج البحث 

 
 نوع البحث .أ﴾﴿

استخدم الباحث يف هذه الدراسة منهًجا نوعًيا،  
وهو البحث املستخدم لدراسة حالة الكائنات الطبيعية،  
حيث ميثل الباحث أدوات أساسية، ويتم جتميع تقنيات 

استقرائًيا، وتؤكد نتائج  مجع البياانت، وحتليل البياانت 
بينما   .59البحث النوعي على املعىن بداًل من التعميم

نوع البحث املستخدم هو حبث وصفي. هذا النوع من 
البحث الوصفي وهو حبث حيتوي على اقتباس من 
البياانت لتوضيح عرض التقرير. أتيت البياانت من 
نصوص املقابالت واملالحظات امليدانية والصور  

لفيديو واملستندات الشخصية واملالحظات أو  ومقاطع ا

 
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatanسوغييونو، 59

Kuantitatif Kualitatif dan R&D  ،٩(، ٢٠١٥، )ابندونج: الفابيتا . 
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يف هذه احلالة، 60املذكرات والواثئق الرمسية األخرى.
ينزل الباحث مباشرة اىل امليدان ليكون قادرا على 
وصف البياانت املتعلقة بتطبيق مهارة الكالم يف 
الطالب الصف التاسع مبدرسة الثانوية االحسان  

ماديون السنة الدراسية  -كيبونسريموجورجيو 
٢٠١٨/٢٠١٩. 

 
 حضور الباحث  .ب﴾﴿

البحث النوعي هو البحث الوصفي، يشارك فيه  
الباحث يف جتربة مستمرة ومستمرة مع املشاركني.  
ستؤدي هذه املشاركة الحًقا إىل طرح سلسلة من 
القضااي االسرتاتيجية واألخالقية والشخصية يف عملية 

سيلعب الباحث دورًا نشطًا  يف هذه احلالة،  61البحث.
يف عملية مجع البياانت من مصادر البياانت، سواء 

 
)ابندونج: رجما  ،Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي مولييونج, 60
 . ٦(، ٢٠١٣روسدكراي،  

 ,Research Design “Pendekatan Kualitatif جوحن جَريسويل،61
Kuantitatif, dan Mixed” ) ،٢٦٤(، ٢٠١٣جوغجاكرات: فوستاكا فيالجار. 
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الواثئق، مثل الرؤية والرسالة واهليكل التنظيمي ملدرسة  
اإلحسان جمورجيو كيبونساري ماديون أو مصادر 

 البياانت البشرية مثل املعلم والطالب.
 
 مكان البحث .ج﴾﴿

مت إجراء هذا البحث يف مدرسة الثانوية  
اإلسالمية اإلحسان اليت تقع جغرافيا يف قرية موجورجيو  

، كيبونساري، بيكااتن،  ٣ (RW)/ رو ٥(RT)رت 
موجورجيو، ماديون، جاوة الشرقية. اخذ الباحث هذا 
املكان ألنه بناًء على املالحظات األولية اليت أجراها 

حتدث يف عملية  الباحث، افرتض أن هناك فجوات 
تعلم مهارة الكالم. حيث ميكن القول أن العملية 
القياسية يف هذا املدرسة جيدة مع عدد من املؤشرات 
مثل املواد واألساليب يف التعليم التقليدي املتنوع، ولكن 
ىف الواقع معايري الدراسات املثالية مل يتناسب مع العملية  

 القياسية ملدرسة اإلحسان جمورجيو.
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 البياانت ومصادرها .د﴾﴿
 األولي ة .  ١

البياانت األولية هي البياانت اليت توفر 
يف هذه   62البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت.

الدراسة، ترتبط البياانت األولية بتطبيق تعليم 
مهارة الكالم ومشكالته مّث حماول املدّرس على 
حدها يف الطالب الصف التاسع املدرسة الثانوية  

وجورجيو كيبونساري ماديون السنة  االحسان م
. وابلتايل فإن مصدر ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

البياانت األولية يف هذه الدراسة هو الطالب  
واملدرس يف تعليم مهارة الكالم بصف التاسع  
املدرسة الثانوية االحسان موجورجيو كيبونساري 

 .٢٠١٨/٢٠١٩ماديون السنة الدراسية 
 
 

 

 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan سوغيونو، 62

R&D  ،. ٢٢٥. 
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 الثانية  .  ٢
البياانت الثانية هي البياانت اليت ال تقدم 

البياانت   63البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت. 
الثانوية يف هذه الدراسة تتعلق بنظرايت حول  
تعلم اللغة العربية بشكل عام ونظرايت حول تعلم 
مهارات التحدث على وجه اخلصوص، وكذلك 
حملة عن املدرسة الثانوية االحسان موجورجو  

ساري ماديون. حصل الباحث البياانت  كبون
الواثئقية من أرشيف املدرسة الثانوية االحسان  

 والكتب املتعلقة ابلبحث.
 

 أساليب مجع البياانت .ه﴾﴿
استخدام الباحث أساليب مجع البياانت كما  

 التايل:
 
 

 
 نفس املرجع. 63
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 املقابلة أ.  
املقابلة عبارة عن حمادثة املشكلة معينة وهي 

وإجابة شفهية حيث  عبارة عن عملية من أسئلة 
يف هذا السياق،   64يواجه شخصان أو أكثر ماداًي. 

ُتستخدم املقابلة جلمع البياانت املتعلقة ابلبياانت  
األولية يف شكل مشاكل يف تعلم مهارة الكالم  

 وكذلك حماولة املدرس لتقليلها.
 ب. املالحظة 

املالحظة هي وسيلة لتحليل سجل منتظم 
خالل النظر إىل األفراد للسلوك واالحتفاظ به من 

أو اجملموعات أو مراقبتهم مباشرة. هذه الطريقة 
هي رؤية ومراقبة الظروف يف هذا اجملال مباشرًة 
حىت حيصل الباحث على صورة أوسع للمشكلة  

. استخدام الباحث املالحظة لنيل   65الدراسة

 
 . ١٦٠نفس املرجع، . 64
)جاكرات:   Memahami Penelitian Kualitatifبسروي و سوواندي، 65

 .٩٣(، ٢٠٠٨فييت رينيكا جفتا، 
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البياانت تتعلقت بتطبيق تعليم مهارة الكالم يف  
سان موجورجيو كيبونسري  املدرسة الثانوية االح

ماديون ابلصف التاسع السنة الدراسية  
٢٠١٨/٢٠١٩. 
 ج. الواثئقّية 

الوثيقة هي سجلة لألحداث اليت مرت. 
الواثئق يف شكل كتاب أو صور أو أعمال ضخمة 
من شخص. تعد دراسة الواثئق مكملة الستخدام 

يف  66طرق املالحظة واملقابلة يف البحث النوعي.
ستخدام الباحث اسلوب الوثيقة لنيل  هذه الدراسة، ا

البياانت الثانية تتعلق بشخصية املدرسة الثانوية 
حسان كبونسري ماديون واترخيها، ورؤيتها،  اإل

ورسالتها، واهليكل التنظيمي للمدرسة. ابإلضافة إىل 
ذلك، استخدم الباحث تقنيات التوثيق جلمع  

ية  البياانت املتعلقة بشخصية الطالب املدرسة الثانو 

 
،  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D سوغيونو،66

 .٢٤٠. 
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االحسان كبونسري ماديون ابلصف التاسع السنة  
 .٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

 حتليل البياانت  اسلوب .و﴾﴿
حتليل البياانت النوعية.   تستحدم يف هذه احلالة

حتليل البياانت هي عملية البحث و تنظيم البياانت من 
املقابلة، و البياانت امليدانية وغريها. حيت تكون سهلة و  

اإلختبار مع ألخري.  يقوم حتليل البياانت يف الفهم  و 
بتنظيمها، ترمجتها إىل وحدات، التوليف، وتنظيمها   

 67بنمط، واختيار املهمي وإستنباط تعترب مع األخرين. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . ٢٣٤نفس املرجع، . 67

البياانت ختفيض  

 

البياانت  عرض  

البياانت   ستنتاجا  

البياانت  مجع  
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الباحث أسلوب حتليل  يستخدمىف هذا البحث 
ميلس  وصفي كيفي على طراز حتليلالبياانت هي 

(Miles)  و هوبريمان(Huberman).68 البياانت ولتحليل 
 يستخدم الباحث بثالث طرق وهي كما يلى: 

 (Reduction Data) البياانت  ختفيض .أ
 تبسيط و اإلهتمام تركيز  و إختيارية عملية هي

  هذا يف . امليدان يف الظاهرة البياانت  وحتويل ملخص
  املقابلة  من البياانت  على الباحث حتصل البحث

(interview ) واملالحظة (observation ) والوثيقة  
(documentary )األعمال  و التدريسيف  املعقدة 

 هذا يف  البياانت  ختفيضو 69.املدارس من اليومية
 . مهارة الكالم هي البحث

 (Display Data) البياانت  عرض .ب 
  التالية  اخلطوة فإن  ، البياانت  ختفيض بعد  و

  شكل  يف (Data Display)البياانت  عرض هي
 

)جاكرات : اجلامعة  ،Analsis Data Kualitatifمايلس و هوبرمان ،68
 16(، 1992اندونيسيا، 

 KualitatifAnalsis Data ،16مايلس و هوبرمان ،69
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 عليها حصلت اليت البياانت  وعرض .خمتصر وصف
  . القراءة  مهارة يف مشكالت  عن عبارة هي الباحثة 

( Milesdan Huberman) " وهوبرمان مايلس"و
 يف  البياانت  لعرض تستخدم ما الغالبية أن يقوالن
 70.السردي النص هو النوعي البحث

 (  Conclusion Data) البياانت  استنتاج .ج
 املستمر البياانت  حتليل هو البياانت  استنتاج

  البحث  هذا يف . بعدها أو  البياانت  دةمجعي مفى
معرفة تنفيذ مهارة الكالم الّلغة العربّية لطالب  ميكن

حسان كبونسري  الّصف التاسع ابملدرسة الثّانوية اإل
 .٢٠١٨/٢٠١٩ماديون السنة الدراسية 

 
 البياانت حص صحةف .ز﴾﴿

هو أمر مهم )االبتدائية( يف   البياانت  صح
أربعة معايري ( Moleong)مولييونج  البحث. وفق

 
،   Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&Dسوغيونو، 70

 .339 
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لفصاحة البياانت يف البحث، و فهو درجة من 
 71التفكك، املصداقية، االعتمادية، واحلقوق. 

اليت تستخدم صحة   حتليلالتثليث هي  حتليل
فحص  ألغراضالبياانت والتحقيق آخر خارج البياانت 

أو على سبيل املقارنة ضد البياانت. هناك أربعة أنواع  
من املثلثات عن تقنيات الفحص اليت تستخدم: 

 72احملققني، والنظرية.  املصادر, األساليب,
، يف هذه احلالة تستخدم التقنيات البحثيف هذا 

مبصادر،  وحتقق املقارنة و تبني على درجة من التثليث 
الثقة يف املعلومات مت احلصول الزمن و األدوات 
املختلفة يف البحث النوعية. أن يتحقق الباحث من 

 خالل: )أ( املقارنة البياانت من نتائج 
املالحظة مع البياانت املقابالت، )ب( املقارنة   

بني ما يقوله األفراد يف العامة ما قيل يف القطاع  
اخلاص، )ج( املقارنة ما يقوله األفراد عن الوضع 

 
،)بندوغ : الفابيتا  Metodologi Penelitian Kualitatifابراهيم، 71

،١٢٠(، ٢٠١٥ . 
 Metodologi Penelitian Kualitatif ،178ليكسي مولييونج, 72
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البحث مع ما يقوله يف كل وقت، )د( املقارنة الوضع و  
جه نظر شخص ما مع اآلراء ووجه النظر من األفراد 

، واحلكومة، )ج( املقارنة نتائج  برتبية املتوسط العايل
 73املقابالت مبحتوايت الواثئق ذات الصلة.

  

 
 tatifMetodologi Penelitian Kuali،330-331ليكسي مولييونج, 73
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 الباب الرابع 
 عرض البياانت و حتليل البياانت

 
 عرض البياانت العامة .أ﴾﴿

 . اتريخ املدرسة١
كان وجود مدرسة الثانوية االسالمية  
اإلحسان بدأ بشخص يدعى عبد هللا وقف أرضه  

جلعلها مؤسسة تعليمية.  ملؤسسة الرمحة ايسروه 
. كان بيته  يف  ٢م ٥٢٠٠مساحة األرض حاليا ± 
 شرق املدرسة وقد مات.

. ٢٠٠٢أتسست هذه املؤسسة ىف العام 
هناك طالبان ىف تللك السنة. واالن يف السنة  

الطالب تتكون   ٥٧هناك  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 
الطالب  ١٢الطالب ىف الصف السابع و  ١٦من 

الطالب ىف الصف التاسع.  ٢٩ثامن و ىف الصف ال
 74املدرس إمجاليا.  ٢١اّما عدد املدرس يف املدرسة 

 
 ٣/٢٠١٩ -٣/د/٠١انظر اىل نسخة الوثيقية 74
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 . رؤية املدرسة ورسالتها ٢
اّما رؤية املدرسة هي ان تكون الطالب 
صاحلون،  يستيقظ فطرهتم، يكرسون هلل فقط،  
ويطورون إمكاانت إجيابية لطالب. واّما ورسالتها  

 يعين:
 املهنية للمعلم وموظفي التعليم.أ. زايدة الكفاءة 

 ب. حتسني األنشطة داخل وخارج املناهج الدراسية. 
 ج. غرس موقًفا حامسًا وديناميكًيا ومبتكرًا ومسؤواًل.

د. تطوير موقف عائلي متناغم مع مجيع سكان  
 معاهد.

 ه. حتسني اكتمال املرافق التعليمية والبنية التحتية. 
 75احمليط. و. بناء تعاون جيد مع اجملتمع 

 . منهج املدرسة٣
 أ( التعليم

 أ. موضوع التعليم 
 . فهم أساسيات العلوم الدينية. ١
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. فهم أساسيات اللغة العربية )النحو والصرف(  ٢
 والتواصل معهم بنشاط.

. حتقيق كل من األكادمييني، واجتياز  ٣
و امتحاانت   (UN)االمتحاانت الوطنية 

 .( UM) املدرسة
 احملليب. احملتوى 

 . حتسني القراءة١
 أ( قادرة على قراءة القرآن بشكل صحيح.

 ب( تعرف على خمارج احلروف وفهم التجويد. 
 . حتفيظ القرآن٢

،  ٢٩، ٣٠أ( العام : قادرة على حفظ جزء 
٢، ١، ٢٧، ٢٨ . 

ب( اخلاص: قادرة على حفظ ما ال يقل عن 
 جزء. ١٥

 . أنشطة تطوير النفس٣
 اللغة ٣أ( متارين خطاب 

 ب( جمالت احلائط 
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 ج( دراسة مكتبيه 
 د( ساابال أبن اآلخرة

 ه( الرايضة والفنون القتالية 
 ب( التدريب

 أ. غرس التخليص والصدق
 ب. احملافظة على عبادة الفريضة والنفيلة

ج. مؤشة القرآن على حد سواء تالوات،  
 حتفيظ، فهم وممارسة احلياة 

 د. دراسة رايض الصاحلني. 
 ب احللية ىف طلب العلمه. دراسة كتا

 و. حالقة الرتبية 
 ز. حالقة القرآن

 76ح. جملس األخوة
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 . مرافق املدرسة والبنية التحتية٤
لدعم الفعالية والكفاءة يف عملية التعلم، متتلك 

 وهي:  77املدارس مرافق وبنية حتتية، 
 العدد البنود 

 6 الفئة
 3 سكن الطالب
 1 سكن املدرس

 6 املسجد
 20 احلمام

 1 املسالط
 1 السبورة

 15 مكتب املعلم
 30 املقعد

 1 لوحة اإلعالانت 
 1 أدوات التنظيف

 1 املروحة
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 . اهليكل التنظيمي ٥
اهليكل التنظيمي هذه املؤسسة على النحو 

 78التايل:
 املكتب االسم الرقم 
1 Drs. Mulyanto  رئيس املؤسسة 
2 Joko Supriyanto  املعهدمدير 
3 Fathus Shobah سكرتري املعهد 
4 Hari Wiyono  أمني صندوق املعهد 
5 Agung Sasongko 

S.Pd  رئيس املدرسة 
6 Nur Kholis L.C  قسم شؤون الطالب 
7 Fathus Shobah قسم العالقات العامة 

8 Habib  قسم وسائل التواصل
 االجتماعي

9 Kholis Hanan  الدراسية قسم املناهج 
10 Ekhwan Muslim قسم التحفيظ 
11 Yusuf  قسم املرافق املدرسية
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 املكتب االسم الرقم 
 والبنية التحتية 

12 Alfian قسم األمن 
13 Ekhwan قسم اللغة 
14 Irvan قسم النظافة 
15 Nashiruddin قسم املطبخ 
16 Kholis قسم الرايضة 
17 Rijal قسم املكتبة 
18 Yusuf Hermansyah  الصحةقسم 
19 Agung قسم املرسّية 
20 Nur Kholis قسم املعهديّة 
21 Shobah قسم الغيفرافية 
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. شخصية الطالب الصف التاسع املدرسة الثانوية  ٦
االسالمية االحسان السنة الدراسية 

٢٠١٨/٢٠١٩ . 
 ٢٩هناك  ٢٠١٨/٢٠١٩يف السنة الدراسية 
 وهي: 79الطالب يف الصف التاسع، 

 االسم الرقم 
 عبد املالك  1
 رئيسألفني  2
 أانندو رضوان  3
 عزام عباد الرمحن 4
 إرجا آراي  5
 فائز سلطان 6
 فتح اهلبة هللا  7
 مهام متقني 8
 حارث  9

 حذيفة احلكيم 10
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 االسم الرقم 
 ابراهيم امحد 11
 إلياس حامد  12
 اسنان نزار  13
 عزالدين رابين 14
 جانوارات شفعة 15
 العابدينخري  16
 خري زاديت منصور  17
 حمفوظ عبيدوس الشدقي 18
 حممد برهان 19
 حممد حارس  20
 حممد الفاتح  21
 حممد فجر 22
 حممد حيدر  23
 حممد براما 24
 انئل غازي  25
 رزقي نور ر  26
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 االسم الرقم 
 رشيد حكيم الدين  27
 عباس ملهم 28
 حممد دعوان 29

 
 اخلاصة البياانتعرض  .ب﴾﴿

الصف التاسع ابملدرسة  لطالب. تعليم مهارة الكالم ١
الثانوي ة االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري  

 ٢٠١٨/٢٠١٩ماديون السنة الدراسية  
التعلم عبارة عن نظام يتكون من مكوانت 
خمتلفة مرتابطة مع بعضها البعض. تشمل هذه 
املكوانت: األهداف، املواد، الطرق، والتقييم. بناًء  

هذا الفهم، ميكن االستنتاج أن تطبيق تعلم على 
مهارة الكالم ابللغة العربية هو نظام يهدف إىل  
متكني الطالب من التحدث ابللغة العربية من خالل 
اجلمع بني مكوانت تعليم مهارة التحدث اليت تشمل 

 املواد واألساليب والتقييم. 
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بناًء على املالحظات اليت أجراها الباحث،  
طالب الصف التاسع يف ل الكالم  تستخدم مهارة

مدرسة الثانوية االسالمية اإلحسان يف السنة  
اسرتاتيجية خمتلفة يف كل  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

اجتماع. تشمل هذه االسرتاتيجيات استخدام منوذج 
للحوار املوجه، واحلوار احلر، ومناذج للتعبري عن 

 اآلراء.
ارة  يف سياق اسرتاتيجية احلوار املوجه، تتعلم مه

طالب الصف التاسع يف مدرسة الثانوية  لل الكالم 
االسالمية اإلحسان يف السنة الدراسية  

يبدأ مبطالبة الطالب ابملادة. على   ٢٠١٨/٢٠١٩
سبيل املثال املوضوع  الثاقفة االسالمّية. يف هذه  
اجللسة، أعطى املعلم أيًضا املزيد من الدوافع  

لثقافة لطالب. على سبيل املثال، فيما يتعلق اب
اإلسالمية يف شكل أخالق، سيقوم املعلم بوضع  
املادة وفًقا حلياة الطالب، مثل أن يكون الشخص 
اجليد هو التعلم الدؤوب. بعد هذه اجللسة، أمرهم 
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املعلم بتعلم املادة التعليمية ملهارات التحدث يف 
شكل حوار، مث سأل املفردات الذين ما زالوا غري 

 ١٠مت إعطاء الطالب  مألوفني. يف هذه اجللسة،
دقائق. بعد ذلك، يشرح املعلم احلوار املتعلق ابملواد.  
يقوم املعلم بعد ذلك بتقسيم الفصل إىل جمموعات 
صغرية ويقوم بتعبئة الطالب إلجراء حوار يف أزواج 
ابستخدام الكلمات اليت تعلموها. يف اجللسة التالية،  
يقوم املعلم بتعيني عدة جمموعات للحضور إىل 
مقدمة الفصل إلجراء حوار مث يقوم املعلم بتقييم  

 80مظهرهم يف احلوار.
أما ابلنسبة لسياق احلوار احلر، فإن أمناط  
التعلم متشاهبة إىل حد ما. إنه فقط يف ممارسة  
احملادثة، جيب على الطالب استخدام لغتهم اخلاصة 

بينما   81وعدم الرتكيز على املواد النصية يف الكتاب.
ابلنسبة لنموذج التعبري عن اآلراء، يتم دمج أساليب  
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تعلم مهارات التحدث مع مهارات الكتابة. حيث  
يُطلب من الطالب تكوين أو إنشاء معلومات 
متعلقة ابملواد، مث تقدميها أمام الفصل. بعد ذلك، 
سيتم إعطاء الطالب مدخالت بشأن األداء الذي 

 82مت عرضه أمام الفصل.
ى املالحظات اليت أجراها الباحث،  بناًء عل 

ميكن استنتاج أنه بشكل عام تطبيق تعليم مهارة  
الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة   لطالب الكالم 

االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري ماديون 
ابستخدام أساليب   ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

التواصل. لغة التعلم املستخدمة هي يف الغالب ابللغة 
ربية. تشري املواد التعليمية إىل الكفاءات األساسية الع

. ٢٠١٦اليت صاغتها وزارة الدين يف عام 
االسرتاتيجيات و/ أو التقنيات املستخدمة يف التعلم 
متنوعة للغاية، على سبيل املثال ابستخدام منوذج 
للحوار املوجه، واحلوار احلر، ومناذج التعبري عن 
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مة يف التعلم واحدة من اآلراء. تعد الوسائط املستخد
النقاط اليت جيب تقييمها من قبل املدرسة، حيث يف  
عملية التعلم تكون الوسائط املستخدمة هي السبورة 
والكتب املدرسية فقط. عند إجراء التقييمات، ال  
تتم مناقشة املؤشرات ابلتفصيل من قبل األستاذ. 
فقط عند نقاط معينة وفًقا ملا قاله املعلم قلة يف 

مهية. بصرف النظر عن الدوافع األخرى اليت  األ
يريدها املعلم، وفًقا للمؤلف، فإن هذا جيعل تقييم 

 تعلم الكالم غري موضوعي.
 

الصف  لطالبتعليم مهارة الكالم  ت. مشكال ٢
التاسع ابملدرسة الثانوي ة االسالمية االحسان 
موجورجيو كبونسري ماديون السنة الدراسية  

٢٠١٨/٢٠١٩ 
بناًء على املقابلة اليت أجراها الباحث مع  
األستاذ إخوان كمدرس لتعلم اللغة العربية، وخاصة  
مهارة الكالم، فإن املشكلة األساسية تتعلق 
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سوى املفردات، اجلوانب اللغوية األخرى  ابملفردات. 
اليت تصبح مشكلة تتعلق ابلنحو. بشكل عام، ال 

 83يزال الطالب  اجلملة يف غري حملها.
ّما يف سياق جوانب اإلخرجي، من  ا

م املشكالت تتعلق بوسائل التعليم حيث تستخد
بورة فقط. سوى  ش الوسائط هي الكتب املدرسية وال

وسائل التعليم، املشكلة تتعلق ابلبئة اللغوية غري  
املثالية. حيث اإلشراف على خلق عادات اللغة 

 84العربية يف سكان الطالب غري مثايل.
لة اليت أجراها الباحث، ميكن  بناًء على املقاب

ان استنتاج أنه بشكل عام مشكالت تعليم مهارة  
الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة  للطالب الكالم 

االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري ماديون  
( ١قسمني، يعين:  ٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 

اجلوانب اللغوية: تتعلق بناقصة مهارة الطالب عن  
غري  ( اجلوانب اإلخراجي/ ٢لنحو. املفردات وا
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يف تعليم مهارة   إلضاحاللغوي: تتعلق بوسائل ا 
 الكالم اللغة العربية ونظام البئة اللغوية غري مثلي.

 
املشكالت يف تعليم مهارة   حلل . حماولة املدرس ٣

الصف التاسع ابملدرسة الثانوي ة   لطالبالكالم 
كبونسري ماديون  االسالمية االحسان موجورجيو 

 ٢٠١٩/ ٢٠١٨السنة الدراسية 
كما أوضح سابًقا، بشكل عام مشكالت 

الصف التاسع ابملدرسة  للطالب تعليم مهارة الكالم 
الثانويّة االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري  

قسمني،  ٢٠١٨/٢٠١٩ماديون السنة الدراسية 
 يعين:

اجلوانب اللغوية: تتعلق بناقصة مهارة   .(١ 
 ب عن املفردات والنحو.الطال

( اجلوانب اإلخراجي/ غري اللغوي: تتعلق ٢ 
بوسائل االعالم يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية  
ونظام البئة اللغوية غري مثلي. سيضح عن حماولة  
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املشكالت يف تعليم مهارة الكالم   حتليلاملدرس على 
لصف التاسع ابملدرسة الثانويّة االسالمية  للطالاب

حسان موجورجيو كبونسري ماديون السنة الدراسية  اال
٢٠١٨/٢٠١٩ 

بناًء على املقابلة اليت أجراها الباحث مع  
األستاذ إخوان كمدرس لتعلم اللغة العربية، وخاصة  
مهارة الكالم، فإن حماولة املدرس يف ترقية كفاءة  
الطالب عن املفردات ان يطلب الطالب حيفظوا 

-٢٠عليمية يف كل احملاضرة  املفردات تتعلق ابملواد الت
مفردات تقديرا. اّما يف سياق النحوى، فإن  ٢٥

حماول املدرس بتصحيحها بطريقة مباشرة عند  
استمرار عملية التعلم. يف عملية تعليم مهارة الكالم  
حينما يوجد من الطالب املخطئ يف سياق النحوى  
مثل خمطئ يف وضع الكلمة يف اجلملة املفيدة سيقوم  

تقييمها يف النهاية من خالل تقدمي شرح  املعلم ب
 85بسيط للموضوع ذي الصلة.
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أما ابلنسبة للقيود املتعلقة بوسيلة اإلعالم،  
فقد حاولت اجلهود اليت بذهلا املعلم حىت اآلن صنع  
وسائطه اخلاصة يف عملية التعلم، مثل الصور  
وبطاقات املفردات وبطاقات اجلمل. يف بعض 

ًضا املتحدث الرقمي الذي  األحيان، جيلب املعلم أي
ال متلكه املدرسة يف عملية التعلم. ابإلضافة إىل  
ذلك، فإن اجلهد الذي يبذله املعلم هو تقدمي 
شكوى إىل قيادة املؤسسة حبيث تتم متابعتها على  
الفور. ابلنسبة ملشكلة مراقبة إنشاء البئة اللغوية، قام  
  املعلم حىت اآلن إبنشاء نظام يتضمن التعاون بني 

الطالب واملعلم، حيث يُطلب من كل طالب 
اإلشراف على أصدقائه. مع مالحظة، إذا كان هناك 
طالب ينتهكون اللوائح احلالية يف سياق إنشاء بيئة 
لغوية، فُيطلب منهم اإلبالغ. بعد ذلك، سيتم  

 86معاقبة الطالب الذين ينتهكون. 
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بناء على البياانت الىت مجعت الباحث، ميكن  
املشكالت  حتليلن حماولة املدرس على ان يستنتج ا

الصف التاسع  للطالب يف تعليم مهارة الكالم 
ابملدرسة الثانويّة االسالمية االحسان موجورجيو  

: ٢٠١٨/٢٠١٩كبونسري ماديون السنة الدراسية 
يطلب الطالب حيفظوا املفردات تتعلق ابملواد 

مفردات تقديرا،  ٢٥-٢٠التعليمية يف كل احملاضرة 
التعلم النحوي ابستخدام األسلوب االستقرائي ينقل 

يف تعلم الكالم، إنشاء وسائل اإلعالم، وإنشاء نظام 
 يف هتيئة بيئة ابللغة العربية من خالل إشراك الطالب.

 
 حتليل البياانت   .ج﴾﴿

تعليم مهارة الكالم يف الطالب  ن كيفيةع حتليل  .1
الصف التاسع ابملدرسة الثانوي ة االسالمية 

 االحسان موجورجيو كبونسري ماديون 
هي الطريقة اليت استخدمها  طريقة التعليم

املدرس يف العملية التعليمية. يف كل التعلمية  
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يستخدم الطريقة, ألن الطريقة إحدى العناصر 
ية التعليمية. هناك  املهّمة لتسهيل التعليم يف عمل 

الطرق اليت تستعمل لتعليم. لتعليم اللغة العربية يف 
معهد اإلحسان تستعمل الطريقة املباشرة والتعّلم 
ابلعمل, وال تستعمل لغة األصل ولكن املدّرس 
استخدم الوسائل احلسية اليت تشري إىل املعاين من  
الكلمة اجلديدة لتبنّي. وهذه الطريقة حققت بعقد  

: إلقاء املفردات لكّل األسبوع   ة اليومية مثلاألنشط
و أمر املدّرس لطالب ابستعمل اللغة العربية يف 

مباشرة كل يوم ألهنا تسهيل على الطالب   حمدثني
ابملشاركة أثناء التعلم حىت يتعّودن مبمارسة الكالمى  
العريب. تستطيع كذلك ابلبداية تدريس مادة اللغية  

أن عملية التعليم هلذه املادة  العربية بطريقة املباشرة, 
تبدؤ إبعطاء املفردات اجلديدة للمقدمة ليصبح 
الطالب مستعيدون يف التعلم وتبنّي املعين إبستخدام  

 الوسائل اإلضاح.
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جيانب أخر عندما نظر الباحث إىل أحوال  
فيه متفرق بعضهم بعضا فمنهم جاء من  الطلالب 

خلفية املدارس اإلسالمية و من خلفية املدارس  
العمومية، فالصعوبة عندما واجه املدرس الطالب من 
خلفية املدارس العامة. بل إزدادة الصعوبة، عندما  
كان املدرس  يستعملون اللغة العربية عند تعليم، فال 

املدرس هبذه   تواجه الطالب إال الصعوبة، لكن اختد
 احلالة طريقة حلل املشكالت.

فمن املدّرس من يتخد األلعاب اللغوية جلعل 
الطالب متحمسان يف التعليم ويف اإلستماع و  
اإلهتتام, مّث من بعد املدّرس من يعطي الرسوم و  
الصور, هذه العملية كلها جتري بوجود املشاركة و  

رن املراجعة من الطالب بعدهم بعضا, فهم هبذا يش 
إيل على سرعة الفهم. ويف بعض األحيان استخدام  
املدرس املعمل اللغوي, الذي جيهز األفالم العريب و  
اجلهاز العريب الذي يتعلق ابلعلوم العربية و هذا 
يكون وسائل االيضاح لتعّلم اللغة العربية. وسائل  
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االيضاح هو شيء مهم لدعم طريقة تعليمي و وجود  
سهيل يف التعليم اللغة العربية وسائل التعليم ألجل الت

و هناك وسائل كثرية اليت ميكن استعماهلا يف تعليم 
اللغة العربية و ألّن تسهل تعليم اللغة األجنبية منها  

 الوسائل السمعية و الوسائل البصرية السمعية.  
والزايدة على ذلك أن املنهج املستخدم يف املعهد 

عهدية و اإلحسان هو اجلمع بني منهج الرتبية امل
 منهج الرتبية الرمسية. 

هذا املعهد هو منهج نظرية الوحدية, أو املنهج  
املتكامل. هذا األحوال كما اتضحت أن العملية 
التعليمية اليت جتري يف املعهد تساعد بعضهم بعضا, 
أي أن كل العناصر الرتبية اجملاورة كمثل األحوال  

ناء  التعليمية يف اإلجتماع تدافع بعضهم بعضا يف ب 
وتنمية البيئة اليت تساعد الطالب على التطوير مهارة  

 الكالم يف اللغة العربية.  
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تعليم مهارة الكالم   تشكال حتليل عن امل .2
الصف التاسع ابملدرسة الثانوي ة   للطالب

 االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري ماديون 
، أن يواجه اإلندونيسيون الذين  عند أولني هنى

م اللغة العربية كلغة أجنبية مشاكل،  ييرغبون يف تعل 
كل من املشاكل اللغوية )املتعلقة ابلصوت واملفردات 
واجلمل والكتابة( وغري اللغوية )املتعلقة ابلثقافة 

 (.وسائل اإلضاحاالجتماعية وال
اللغوية يف املعهد   فإن املشكلة األساسية 

سوى املفردات، تعلق ابملفردات. ي اإلحسان هو
شكلة تتعلق ية األخرى اليت تصبح ماجلوانب اللغو 

وصف املفردات كمشكلة يف . ابلنحو. بشكل عام
م مهارة الكالم ليس عند االستاذ فقط. لكن  يتعل 

خاص يف الفصل  يشعرون الطالب ايضا على ذلك 
مع بعض الطالب. حىت أن أحدهم  التاسع الثناوية 

 . أوضح كيف ميكننا استخدام اللغة العربية جيًدا
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  اإلحسان  معهد يف النحوى تعلم ةمشكل  وأما 
 مادة يف أكفاء مدرسني وجود عدم هي اإلسالمية

  التاسع  للصف هناك  دراسيتكتاب  . النحوى التعلم
 تعلم  ألن. النحوى األجرومية كتاب  ابستخدام
 احملادثة  يف تطبيقها  عند املفردات  لتبيني  مهمالنحوى 

 . و مهارة الكالم
املستخدمة أثناء و فضال عن الوسائل 

التدريس هي الوسائل اإلضاح اليت تعرض أمام 
الطالب مباشرة. فبذلك تسهل على معرفة الكلمة 
احلقيقة مع عدم استعمال ترمجة لكلها، ألن يكف  
ابلنظر إليه. فرأ الباحث الوسائل اإلضاح يف معهد  
اإلحسان هي الشبورة و قموص اجلدار، أن هذه  

ة أبنفسهم، مع وجود  الطريقة أصبح الطالب عملي
اإلهتمام القوي إىل عملية التعليمية يف اليومهم،  
ألهنم يرتكزون ابلنظر اىل كيفية شرح مدرسهم و  
كذالك بوجود األنشطة اليومية. فلذا كانت هذه  

 األحوال توافق ابلنظرية عن تعليم مهارة الكالم. 
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املشكالت يف  حلل حماولة املدرس حتليل عن  .3
الصف التاسع   لطالبمهارة الكالم  تعليم

ابملدرسة الثانوي ة االسالمية االحسان موجورجيو  
 كبونسري ماديون 

معهد اإلحسان اإلسالمية هو مدرسة الرتبية  
اإلسالمية الذي جليل الطباعة العقيدة الصحيحة و 
األخالق الكرمية. وكذالك القدرة على العمل مبا كتبه  

الشرائع و األخالق،  هللا عّز وجّل يف القرآن من 
وهذا هو املبدأ األول يف ترقّية اتحياة الوطنية، وتربّية  

 شباب القرآنية، وجعل أجيال الوطنية إنساان كامال. 
للتغلب معهد اإلحسان يف  حماول املدرس

  مهارة الكالم على املشكالت اليت واجهتها يف تعلم 
من  املفردات فظ حلمن الطالب   درسامل يطلب هو 

والذي يعقد مرة واحدة يف األسبوع ألنه   ،20إىل  1
، فإن املفردات مع العديد من الطالب الذين حيفظون 

الطالب سوف يكون من السهل تلقائًيا تطبيق  
يعزز املعلم أيًضا دوافع الطالب عن  مهارة الكالم
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، كما يفهم  ملعلم ألمهية تعلم اللغة العربيةطريق شرح ا
ألنه ليس كل طالب عندما  املعلم خلفية الطالب
، ميكن جلميع الطالب املفردات يُطلب منه حفظ 

   .مباشرة
تقدمي التوجيه للطالب   درس جيب على امل و

أثناء احلل  مهارة الكالمالذين جيدون صعوبة يف تعلم 
، ال  معهد اإلحسانيف  النحوى  مادة املعلمون يف 

راضني عن املعرفة اليت  درسني بغي أن يكون املين
ها ، كما جيب على املعلمني أيًضا أن يتعلموا  حققو 

أن يكونوا أفضل ، حبيث ميكن بسهولة فهم وتطبيق  
حسان عند وصف الدروس  معهد اإلاملعلمني يف 

 الكالم   ة وتطبيقها من قبل الطالب يف مهارا النحوى
 ا.صحيح
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 الباب اخلامس
 اخلامتة

 

 اإلستنتاج  .أ﴾﴿
بناء على دراسة الىت اجرها الباحث، فاستنتاج من 

الصف التاسع   للطالب تطبيق تعليم مهارة الكالم 
ابملدرسة الثانويّة االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري 

 تعين: ٢٠١٨/٢٠١٩ماديون السنة الدراسية 
 للطالب يف اللغة العربية  مهارة الكالم  تعليمعملية  . ١

الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة االسالمية االحسان  
موجورجيو كبونسري ماديون السنة الدراسية  

الطريقة و  ابستخدام أساليب  ٢٠١٨/٢٠١٩
. لغة التعلم املستخدمة هي يف الوسائل و تقيم

الغالب ابللغة العربية. تشري املواد التعليمية إىل 
ين يف عام الكفاءات األساسية اليت صاغتها وزارة الد

. االسرتاتيجيات و/ أو التقنيات املستخدمة  ٢٠١٦
يف التعلم متنوعة للغاية، على سبيل املثال ابستخدام 
منوذج للحوار املوجه، واحلوار احلر، ومناذج التعبري  
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عن اآلراء. تعد الوسائط املستخدمة يف التعلم واحدة 
من النقاط اليت جيب تقييمها من قبل املدرسة،  

لية التعلم تكون الوسائط املستخدمة حيث يف عم
هي السبورة والكتب املدرسية فقط. عند إجراء  
التقييمات، ال تتم مناقشة املؤشرات ابلتفصيل من 
قبل األستاذ. فقط عند نقاط معينة وفًقا ملا قاله  
املعلم قلة يف األمهية. بصرف النظر عن الدوافع 

إن هذا  األخرى اليت يريدها املعلم، وفًقا للمؤلف، ف
 جيعل تقييم تعلم الكالم غري موضوعي.

 يف اللغة العربية مشكالت تعليم مهارة الكالم . ٢
الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة االسالمية   للطالب 

االحسان موجورجيو كبونسري ماديون السنة  
 قسمني، يعين:  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسية 

اجلوانب اللغوية: تتعلق بناقصة مهارة الطالب  (1
حبفظ املفردات  ألّن وعي الطالب  فردات عن امل

اليزال يف حده األدىن و يكون املفردات اليت  
حتفظ قليال و يسبب حمدودية يف مهارة الكالم,   
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حمدود عن الوسائل اإلضاح يف  النحوو أما يف 
 .تعليم مادة النحوى

غري اللغوي: تتعلق بوسائل   / ارجية اجلوانب اخل (2
يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية   إلضاحا

فيما يتعلق  . ونظام البئة اللغوية غري مثلي
بوسائل اإلضاح, يوجد يف املدرسة جهاز عرص  
واحد فقط. فيما يتعلق ابلبعة اللغاوية, إضافة  
إىل أن املدرسة تفتقر إىل املوارد البشرية أيضا 
ألن املدرسة ال تزال تبحث عن صيغ نظام 

 اية إنشاء بيئة لغوية.  مناسبة حلم
املشكالت يف تعليم مهارة   حلل. حماولة املدرس على ٣

الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة   للطالب الكالم 
االسالمية االحسان موجورجيو كبونسري ماديون 

 :٢٠١٨/٢٠١٩السنة الدراسية 
يطلب الطالب حيفظوا املفردات تتعلق ابملواد   (1

مفردات  ٢٥-٢٠التعليمية يف كل احملاضرة 
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. حيث سيتم حماسبتها من قبل معلم يف  تقديرا
 احملاضرة القادم. 

ابستخدام األسلوب  ينقل التعلم النحوي (2
سوف يبحث   .االستقرائي يف تعلم الكالم

األستاذ املواد النحوى يف عملية التعليم مهارة  
  الكالم.

. عادة ما تكون وسائل  ضاحوسائل اإلجياد إ  (3
 اإلضاح يف شكل بطاقات اللعبة و الصور. 

نظام يف هتيئة بيئة ابللغة العربية من خالل  جيادوإ (4
من املتوقع ان يشرف النظام   إشراك الطالب.

 على هتيئة بيئة لغوية من قبل الطالب.
 

 اإلقرتاحات  .ب﴾﴿
 للطالب بناء على دراسة تعليم مهارة الكالم 

الصف التاسع ابملدرسة الثانويّة االسالمية االحسان  
موجورجيو كبونسري ماديون السنة الدراسية  

، فلدى املؤلف اإلقرتاحات  اليت ميكن ٢٠١٨/٢٠١٩
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استخدامها كمواد للتأمل املدرسة الثانوية اإلحسان  
 لرتقية جودة التعليم ىف مهارة الكالم، وهي: 

ة اإلحسان كبونسري  ان يكون مدير املدرسة الثانوي . ١
ماديون قادرًا على االستجابة لتطلعات املعلم، 
وخاصة املعلم يف تعلم اللغة العربية فيما يتعلق 
بتوفري وسائل اإلعالم يف التعلم. فإن وسائل  
اإلعالم اليت تلعب الدور بشكل صحيح ستكون  

 قادرة على مساعدة الفعالية والكفاءة يف التعلم.
كفاءت املهنية. منها تتعلق مبنهج  ن يتطور املعلم  . ا٢

التعليم ومنهج البحث العلمي ألن كل منهما  
 مهّمتان يف اجتاه التعلم ىف قرن احلادي والعشرين.

أن يكون الطالب قادرين على االهتمام بدوافعهم  . ٣
يف تعلم اللغة العربية. فإن الدافع اجلوهري له التأثري  

عليمية  األكثر يف حماولة للحصول على نتائج ت
 مثالية. 
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 املراجع  قائمة

 املراجع العربية .أ﴾﴿
مرواين، دفيتا. تطبيق تعليم مهارة الكالم بطريقة املباشرة )دراسة  
حالة يف املدرسة العالية أبو بكر لتكنولوجيا املعلومات 

. ٢٠١٥.  ٢٠١٤/٢٠١٥يوجياكرات السنة الدراسّية 
االسالمية  يوغياكرات: قسم التعليم والرتبية اجلامعة 

 احلكومية سوانن كليجغا. 

فرحنا، نرماال فلذا. تعليم مهارة الكالم لطالب الصف االول ىف 
 ٢٠١٦/٢٠١٧املدرسة الثانوية ابجنرنيغارا السنة الدراسية 

. فورواكرتو: قسم التعليم والرتبية اجلامعة ٢٠١٧. 
 االسالمية احلكومية فورواكرتو. 

الكالم للطالب الصف السابع   موليا، سفتيا. تطبيق تعليم مهارة 
 ٢٠١٥/٢٠١٦املدرسة الثانوية كومبونج السنة الدراسية 

. مااترام: قسم التعليم والرتبية اجلامعة االسالمية ٢٠١٧. 
 احلكومية مااترام.
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