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 ملخص
 

َهج الّدرَاِسى ِفى َتْدرِْيِس َماّدة المحادسة الثانية لطاب المستوى الرابع . 2015 .زمرة المفيدة، تَ ْنِفْيُذ الِمن ْ
. 2015-2014بقسم اللغة العربية بالجامعة ااسامية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية 

. كلّية التربية قسم اللغة العربية فى الجامعة اإسامية الحكومية فونوروكو. البحث العلمى
 .المشرفة الحاجة إيفى معافية الماجستير

ي الدرس اأكؿ  تدريس اللغة العربية  تقد التدريس، اأغراض اأك  تدريس اللغة  احادثة 
كاما غرض . العربية اف يستطيع الطالب التكلم باحادثة اليومية باللغة العربية كقراءة القرآف  الصاة كالدعوات

ي التكلم باللساف سئلة  . احادثة  اللغة  ذ ا كومية فونوركغو أخذت الباحثة  امعة ااسامية ا  أفٌ  ا
همة  تدريس اللغة العربية كما يشعر الطاب  تكلم اللغة العربية جيدا ال تكوف  بادئة ا احادثة مهارة ا

هم يدخل  قسم اللغة العربية  م، كاذا كاف اكثر م سئلة ال تقع فيهم سواء يع م .مريدا  كلكن  الواقع ا
يستطع التكلم بالعة العربية اا الذين يبتدئوف كيعتادكف التكلم باللغة العربية  إجتماعهم يع إجتماعية  

عهد الذين يعتدكف على احادثة باللغة العربية . حوؿ ا

ي ستول الرابع  1َُ: كأخذت الباحثة أسئلة البحث، ك دؼ تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا ما 
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا تول  2َُ  ؟،2015-2014بقسم اللغة العربية با كيف 

ة  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا ستول الرابع بقسم اللغة العربية با مادة احادثة الثانية لطاب ا
ستول الرابع بقسم اللغة  3َُ  ؟،2015-2014الدراسية  كيف طريقة تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا

ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا كيف اساليب الٌتقو   4َُ ؟، 2015-2014العربية با
ة  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا ستول الرابع بقسم اللغة العربية با تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا

؟ 2015-2014الدراسية 

مع البيانات يسعمل  الباحثة طرؽ  ث ك وعى   دخل ال ذ اأسئلة أف يستخدـ الباحثة ا كإجابة 
قابلة كدراسة الوثيقة وبرم بتخفيض البيانات م . ا ليل البيانات البحث فاباحث يستعمل طريقة ميلس ك أما 

ها باط م . هيز البيانات م أخذاإست
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ة الدراسية  دىاؼي التػٌعلًم اٍلميحىادىثىًة الثانًيًة الس ي كما يلي2014-2013 أىٍ بياف  على:  
داؼي التعلم احادثة الثانية يستطيع الطابي أف يتكلموا ك يػىتػىوىصليٍوا ،احاضر اأستاًذ مسركر  أ

ا فردكس ح نستطيعى أف نتكلم  م باللغة العربية، ك على الطالبة أت م ك أشعارى كيػيوىِصليٍوا أفكارى
ة الدراسية . باللغة العربية داؼ التعلم احادثة الثانية الس ي كما يلي2015-2014كأ  على:  

داؼي التعلم احادثة الثانية لتدريًب الطاب الكاـى باللغة  بياف احاضر اأستاذ فائق ع الرفيق أ
دافي لتدريب الكاـً باللغة العربية كفػىٍهًمها صحيحا كزيادًة  رة ا أ العربية، كعلى الطالبة ألفى ز

فردات . ا
ة الدراسية   مٌ مواد ي كما يلي2014-2013التعلم احادثة الثانية الس بياف احاضر،  على:  

ا كجوبا امعةي قد قػىررىٍت موادى التعلم احادثة الثانية كميىاًسبىةه  كيػيوىِصلي احاضري ليس . كانت ا
ا ا بالطريقة ال قررى ب على الطاب أف يستخدمو . بالصوت، لكن يوصل أصلى الفكرة فقط م 
ادة فقط من موضوع م يعمل  ا من الكتاب العربية ب يديك الذل يطلب م اأصلى ا كموادي

ى بعد أف يعلىًمٍي موضوعىها ٍ ًليِػ ة الدراسية  كمواد. الطابي عىمى -2014التعلم احادثة الثانية الس
ي كما يلي2015 اسبي  بياف احاضر، مواد على:   التعلم احادثة الثانية بالسمعية كالبصرية كت

وضوع ك قدرًة الطاب اؾ إث فقط من . با ػٍقص  التعلم نػىٍقًص اٍلميؤىثًِر أف  ه من ال ككاف كث
دكدا جدا ٍرًجعى اأخر كالكتاب الذل كانت الصىٍوتًيةي في 

ى
تاج ا طريقة التعلم  .الكتب ح 

ة الدراسية  ي كما يلي2014-2013احادثة الثانية الس بياف احاضر، كانت أسلوبي  على:  
اعة اأفاـ ك . التعلم احادثة الثانية تػىعىلمنا عمليا تستخدـ طريقةى اإعاف الشئ كاجادلًة ك ص

ة الدراسية . احاضرة ك كلها باللغة العربية ي 2015-2014أسلوب التعلم احادثة الثانية الس  
ًليا على: كما يلي ب على الطاب عىمى . بياف احاضر، أسلوبي مباشرةه ك

ة الدراسية  ي كما يلي2014-2013 تقو التعلم احادثة الثانية الس بياف احاضر، تقو  على:  
كيب كالقدرة على اإفهاـ ة . التعلم احادثة الثانية بثػىٍركىًة اللغوية كنيٍطًق السليم كال تقو التعلم احادثة الثانية الس

ي كما يلي2015-2014الدراسية  بياف احاضر، تقو التعلم اليومي اداءي العملي كالتقو اأخ  على:  
كاية باللغة نفسهم. إمتحافه شفوم وار كا . كعلى الطاب، تقو التعلم ًمٍلءي التدريبات كا
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 اأول الباب

 مقّدمة

 البحث خلفية

ذ اللغة تزيد يومنا بعد    إف اللغة العربية مكانة خاصة ب لغات العام، كما أف أمية 
اضر، كترجع امية اللغة العربية إ اأسباب اآتية : يـو  عصرنا ا

تجها كل مسلم ليقراء، اك يفهم القراف الذل  .1 ى بذلك اللغة ال  ا لغة القرآف، ك ٌّ إ
ى كاأحكاـ الشرعية وا سلم اأكامر كال  .يستمٌد م ا

ا لغة الصاة، إف كل مسلم يريد أف يؤٌدل الصاة علي أف يؤديها بالعربية، كلذلك  .2 ٌّ إ
فإٌف العربية مرتبطة بركن أساسٌي من أركاف اإساـ فيصبح تعٌلم العربية بذلك كاجبنا 

 .على كل مسلمو 

ديث الشريف، فإٌف كل مسلم يريد قراءت كاستيعاب علي أف يعرؼ العربية .3 ا لغة ا ٌّ  .إ

كانة اإقتصادية للعرب .4 موف اقتصاديا بشكل سريع بفضل ما . ا إف العرب اآف ي
نا، ككزنا سيا سينا  م كزننا اقتصاديا كب عل  ا  نًية،  لديهم من ثركات نفطٌية ك معدى

 .موازينا

نا . عدد متكلمى اللغة العربية .5 ، كما أف كث أف سبعى ديكىًؿ العام تتكلم العربية لغة أكى
 1.من شعوب الدكؿ اإسامية تستخدمها كلغة ثانية

ى أعظم مقٌومات اأمة  ى لغة العرب ك اإساـ، ك أما اللغة العربية 
ٌ إ أف يرث اه اأرض كمن عليها ذ أف يبعث اه رسول العر ى . اإسامية م ك

م ب ميع  د اإسامية، كلغة التفا عا دارس كا لغة التعليم ك التعٌلم  ميع ا
يئة اأمم  الشعوب العربية كاإسامية، بل أصبحت إحدل اللغات الرمية  

ٌتحدة   2.ا

                                                           

1
  ، و مد على ا رجع السابقُ، أساليب تدريس اللغة العربيةالدكتور   20-19: ، صَا

ر أرشد، 2 بية أز  4، 1998َاأحكاـ، : أكجونج فاندانج  ُمدخل إ طرؽ تعليم اللغة اأج
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تج الطاب مهارة الكاـ لكي يتسٌلط على اللغة    ك التعليم اللغة العربية 
و درس اللغة العربية ال يعطيها أٌكا. ال تسمى احادثة كغرض . درس احادثة 

اأك من تعليم اللغة العربية كى يستطيع الطاب أف يتحٌدث بللغة العربية  الكاـ 
  3.اليومية ك قراءة القرأف  الصاة كالدعاء

ي الدرس اأكؿ  تدريس اللغة العربية  تقد التدريس،   كاحادثة 
اأغراض اأك  تدريس اللغة العربية اف يستطيع الطالب التكلم باحادثة اليومية 

ي . باللغة العربية كقراءة القرآف  الصاة كالدعوات كأما غرض احادثة  اللغة 
. التكلم باللساف

طلوبة على  و كظيفة اللغة السلبية من مستعمل اللغة ا وار  التكلم اك ا
ذا التعريف  فس باللساف، ك ر  استخداـ اللغة لتلفيظ اكلتعب ال الفعل الظا

وية، كمن بعض  ػيىشأىٍة كا علومة ا و من بعض قدرة اللغة اكمهارة اللغة ا الكاـ 
صرية كالقواعد  اسعماؿ  قدرة اكاستطاعة التكلم مطلوب على جهات من جهة الع

. اللغة اك استخداـ اللغة
فردات  ي كسيلة اللساف الذم يلقي الكاـ باللغة كا كسيلة لساف للغة 

قصود ختارة لتطبيق الكاـ كموافقت على التعب ا ركبة كا فردات اكالكلمات . ا كا
اسبة قواعد تلفظية  ا يوافق القواعد  اللغة، كيلفظ  ا  ال تركب كاما تاما معي

ة ايضا عي . الكاـ ا
اص اللغة كقسم من اقساـ الوظيفة للكاـ كمن صيغة  و ع كميع ذالك 
ر كاإعاـ  تماما إلقاء ا تمام اشد ا استخداـ اللغوم كالشفهي الذم ابد ا

تكلم  هفـو علي كمايقصد ا لقى كاستقبال كا ك تدريس مهارة الكاـ مهتمة . ا
ا، كتائم  ر باللساف، بأنواع صيغة كطريقة استعما توياها كمعانيها  إلقاء ا على 
لك الطاب ها مع صيغة تدريس الكاـ احاطة على عملية  مدارؾ قدرة اللغة ال 

ختلفة، كلذالك اما الوسائل ال  استعماؿ اللغة باللساف، مع نظر تعسر اللغة ا

                                                           

دكنجُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،امد إزٌاف 3    .116،  2011َومانييورا، : ب
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ها السبورة، لوح الصورة، لوح التجليبية،  هارات، كم تستعمل فيها انتفاع تدريس ا
ا  فردات كطاقاها كغ فع استعماؿ تصوير طاقة ا  4.كميع ذالك ت

وار،  تلك احادثة  ي طريقة إلقاء درس اللغة العربية باا هج احادثة  م
فردات ككثرها درس كالطالب كب الطالب كالطالب اآخر، مع زيادة ا . تقع ب ا

يتكلم الكلمات اكا  .اف نظرنا بعيدا، الطفل الذم يتعلم لغة ام بالكاـ
طق كتركيب الكلمة،  ، كلوكاف م يػيٍفهم كم يػيٍعلىمي، كبعد التكلم م ال الذم يعلم ام

م بالكاـ ر كفا وار.ح ان ما غرض تدريس .إذا ليس القواعد اكاكلكن تدريب ا
 :احادثة

. تدريب لساف الطالب على عادة التكلم باللغة العربية  الفصحى: ااكؿ

مهارة التكلم باللغة العربية عن موقعة مايقع  اإجتماعية كالعام : الثانية
. الدك عمايعلم عن ذالك 

اتف، كجهازالسجيل كغ ذالك: الثالثة . اف يستطيع ترمة تكلم الغ  ا

شاء اإرادة على التعلم : الرابعة اإدخاؿ احبة كحب لغة القرآف، ح ي
 .كالفهم

كومية فونوركغو كل اجتماع احادثة الثانية   تدريس   امعة اإسامية ا ا
ها تلفة فيما بي تجات دعائية، كالتصويرناقشةـ اؾ دائما مهمة  ة كفوائد ،، م هاـ كث  ا

ها  فرداتالعربية باللغة التحدث على تدريبم ختلفة ، إضافة ا كلكن   ، كغ ذلكا
مارسة العملية اؽ يشعر  مثل أفالعقبات من الكث اؾ يزاؿ ا ا  من عدد قبل من باإر

هاـ  5.، ك غ ذلكجيدا العربية يتحدث أف يستطيع ا، ا

                                                           
4
، عب   ه انج)، Media Pembelajaran Bahasa Arab ال  UIN Malang ،2009 ,)65: م

5 ، رة ا ة الدراسية مقابلة ألفى ز كومية فونوركغو الس امعة ااسامية ا ستول الرابع بقسم اللغة العربية با لطاب ا
2014-2015 
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ذكورة فأرادت الباحثة أف تبحث موضوع البحث العلمي  :كمن خلفية البحث ا
تنفيذ المنهج الدراسى فى تدريس مادة المحادسة الثانية لطاب المستوى الرابع بقسم 

 2015-2014اللغة العربية بالجامعة ااسامية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية 

  البحث تحديد .أ﴾ ﴿

احادثة الثانية لطاب  ماٌدة تدريس من خاصة جوانب  ث مسائل الباحثة دد  
كومية فونوركغو امعة اإسامية ا ستول الرابع بقسم اللغة العربية با  البحث ذا  ديد كأما. ا

وانب ففي طريقة تدريس مادة احادثة ك تول مادة احادثةك دؼ تدريس مادة احادثة ي اآتية ا
 .أساليب الٌتقو  تدريس مادة احادثةك

 أسئلة البحث .ب﴾ ﴿

ليفة فأردات الباحثة أسئلة البحث  :فيما يلي على حسب تلك ا

امعة  .1 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با دؼ تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا ما 
ة الدراسية ؟ كومية فونوركغو الس  اإسامية ا

امعة اإسامية  .2 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با تول مادة احادثة الثانية لطاب ا كيف 
ة الدراسية ؟ كومية فونوركغو الس  ا

امعة  .3 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با  كيف طريقة تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا
ة الدراسية ؟ كومية فونوركغو الس  اإسامية ا

ستول الرابع بقسم اللغة العربية  .4 كيف اساليب الٌتقو  تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا
ة الدراسية ؟ كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا  با

 أهداف البحث .ج﴾ ﴿

داؼكأما  ذا البحث فيما يليأ  : البحث  

امعة  .1 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با دؼ تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا عرفة 
ة الدراسية كومية فونوركغو الس  .اإسامية ا

امعة عرفة .2 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با تول مادة احادثة الثانية لطاب ا  
ة الدراسية كومية فونوركغو الس  . اإسامية ا
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امعة عرفة  .3 ستول الرابع بقسم اللغة العربية با طريقة تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا
ة الدراسية كومية فونوركغو الس  .اإسامية ا

ستول الرابع بقسم اللغة عرفة  .4 اساليب الٌتقو  تدريس مادة احادثة الثٌانية لطاب ا
ة الدراسية كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا  .العربية با

 فوائد البحث .د﴾ ﴿

ها ذ فوائد البحث إ نوع م قسم   :ت

ظرية .1  .الفوائد ال

زنة  ترقٌية كلتوسعة الثاقفة العلمٌية  ذا البحث لضربية ا تدريس اللغة  حاصل 
كومية لطابكتطبيقها العربٌية  امعة اإسامية ا  . فونوركغوبا

الفوائد العملية  .2
 جامعةلل .أ 

امعة   لطابهذا البحث العلمي ترجي أف ترفع درجة تعليم مادة احادثة با
كومية  . فونوركغواإسامية ا

  للباحثة. ب

عارؼ امعة عن تطبيق نتائج  لزيادة ا تعليم مادة احادثة باللغة العربية لطاب ا
كومية بية قسم اللغة العربية فونوركغو اإسامية ا .  كلية ال

للطاب . ج

صوص العربية  قية قدرات لطاب قسم اللغة العربية على مهارة احادثة ال ل
كومية امعة اإسامية ا .  فونوركغولطاب ا
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 تعريف المصطلحات .ه﴾ ﴿

  النتائج .1

تائج    رأ عمل قد اٌلذم العمل صل ي ال ع ا  كأما. فرقة أك شخصا بكيفية كاخ
تائج سوجانا نانا رأم تيجة يقٌرر ي ال وضوع على ال اسبة ا 6.معٌ  صائص ا

 

.  تدريس تعريف .2
ي التدريس، تعريف ا الباحثة عرضت : يلى كما ك

جد، قاموس  . أ اضي فعل من مصدر اسم التعليم أف ا -يعلم-علم" ُعلم "ا
عرفة كالقاء الدرس تلق معَ تعليما عارؼ أنواع الطالبات كتدريس ا  كالعلـو ا

وف 7.كالف
 

علومات إيصاؿ و بالتعليم مطابقة التدريس . ب علومات اعطاء أم التاميذ ا ا  ا ا
8 .فيها مفهومهم لرجاء التاميذ

 

بية كتاب ك.ج بية عوامل من عامل و التعليم مع كالتعليم ال حصر ال   كي
علومات ايصاؿ ن ا ا شئ حوافظ كصك الذ وف سائل ال 9.كالعلـو الف

 

 .تعريف مادة المحادثة .3

ا مهمات  دراسة للغة العربية اص ي اإستطاعة اأساسية اللي تكوف ع . احادثة 
تاجية بارات اإست درج  ا ذ اإستطاعة ت ا، لكي . ك ذا كاف عملية الطالب كب ك

ذ اإستطاعة كانت . بالغ اك اإجتماعية اأخر َالشفهيةُيتحادث باللساف  صر  كع
 .اكثر  ب قدرة لغة اآخر بعد اإستماع

ى يتكٌلم اأصوات اللغة العربية بالصحيح ل اللغة مهارة الكاـ  د أ اف يكوف . ع
فرداة اللغة العربية هارة الكاـ بعد مهارة اإستماع كيتكٌلم ا ها احادثة، . ا هارة م ذ ا ك

طابة   10.اجٌدلة، القٌصة أك ا
                                                           

6
 2009َ,3،رماجا ركسدا كريا: باندكنجُ Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ، نانا سوجانا.  

 7
جد معلوؼ، لويس.   كتُ اللغة  ا شرؽ، دار: ب  .527-526 ،1997َ ا

8
وؿ، على مد .  ملكة: الرياض ُالعربية اللغة تدريس أسالب ا   .20-19َ 1982 السعودية، العربية ا

9
مود يونس مود.   بية قاسم، ك ة با الساـ، دار مطبع  ُكالتعليم ال  .3 ،َس
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شاط اللغوم للصغار كالكبار، لذلك كاف التاس  م ألواف ال كا شك أف الكاـ من أ
ا يكتبوف كمن م نستطيع . يستخدموف الكاـ أكثر من الكتابة، أم أّم يتكلموف أكثر 

سبة لإنساف و الشكل الرئيسي لاتصاؿ بال ى درس  11.أف نعتر أف الكاـ  درس احادثة 
كغرض اأك من التعليم للغة العربية كى يستطيع الطاب أف . اللغة العربية ال يعطيها أٌكا

 12.يتحٌدث بللغة العربية  أحادث اليومية ك قراءة القرأف  الصاة كالدعاء

ي الكاـ بالستمرار دكف توقف مطلوب  ديث  د ناصر عبد اه الغا مهارة ا كع
عر د امد 13.كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت ا دل، فؤاد كع  إف

ديث هارات اللغوية ال تقصدها التعليم اللغة ا ي إحدل ا  14.مهارة الكاـ 

 .تعريف اللغة العربية .4

م عن قـو كل ها يعر ألفاظ ي اللغة ة كاللغة. مقاصد ي كث  حيث من تلفة ك
ع أف أل مع حيث من متحدة اللفظ اس ضمائر ا الذل الواحد ا  كلكن كاحد، ال
 العرب ها يعر ال الكلمات ي العربية كاللغة. اأخرين لفظ غ بلفظ ع يعركف قـو كل
 15.أغراضهم عن

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

10
ا  دين كغ بوف)، Metodologi & Strategi Alternatif , راضية زي  .STAIN Cirebon Press، 2005) ،62: ج

11
اكم،     اطق هانور  هارات اللغوية لغ ال وج لتعليم ا  .47، 2011َاكين مالك فريس، : ماانجُ ا

12
دكنجُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،امد إزٌاف      .116،  2011َومانييورا، : ب

13
ميد عبد اه،   اطق بالعربية ناصر عبد اه الغا كعبد ا : سعودُ أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال

ة, دارااعتصامى  .54، َدكف الس

14
دلفؤادامد     .110، 2005َمشكات، : ماانجُ Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  إف

كت . ُالعربية الدركس جامع. الغايي مصطفى.15 افب  .َٕ. ََِٕ. الفكر دار. لب
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 منهج البحث .و﴾ ﴿

 نوع البحث .1

وعى  ذا البحث العلمي على سبيل البحث ال إستخدمت الباحثة نوع البحث 
(Qualitative research) تج البيانات و إجرآت البحث ال ت وعي   ك البحث ال

ة اأشخاص ك طبائع ( Descriptive data)الوصفية  كتوبة أك من ألس كاأصوات ا
تأملة  .ا

 حضور الباحثة .2
ي احدل  وعى تعٌلقا أكيدا أٌف الباحثة  حضور الباحثة تتعٌلق هذا البحث ال

هج العلمى . Human instrumenَُالوسائلة الدراسية الشخسية  مع البيانات  ا
ُScientific paradigmَ  و اإختبار التحريرم أك اإستتفتاء أك الوسيلة ستخدـ  ا

مع البيانات. اأخرل و أفضاؿ الوسيلة  تصلة . الشخض  و الوسيلة ا الشخص 
خر صوؿ عليها informanَ )با يداف ك ا  .ك يقدر على فهم أنواع التبادات  ا

 البحث مكاف  .3

و  امعةمكاف البحث الذم تتخذ الباحثة  كومية اإسامية ا  .فونوركغو ا

 البيانات مصادر  .4

صادر ال حصلت عليها الباحثة من ميداف البحث ي ا  .مصادر البيانات 
ي ذا البحث  : إنتفعت الباحثة أساس البيانات لتحصلها 

ستول الرابع بقسم : اإنساف َ أ ا طاب ا ستجيب  اأستاذ ك الطاب يقصد با
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا  2015-2014اللغة العربية با

ا:  غ اإنساف َ ب . الوثائق كالكتب كالصوار كغ

                                                           

  ، ن كرت) Metodologi Penelitian Pendidikanمرغ ، : ج  (! رينك جفت

ع، . لكس ج  ونج) Metodologi Penelitian Kualitatifميلي ن ، : ب اكري ج رس   (رم

  ، هرس أر كنت كرت) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekس ، : ج   (رينك جفت
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 أساليب مع البيانات  .5
مع البيانات، كما يلى : إستخدمت الباحثة اأساليب 

قابلة  َ أ  Interview methodَُطريقة ا

قابلة طريقة   .اأسئلة باسلوب البحث دؼ البيانات إدراؾ العملية ي ا
: من البيانات مع الباحثة إستخدمت الطريقة ذ

اتيجية تدريس مهارة احادثة  جهاد من العربية اللغة مدرس 1َ إس
ستول الرابع بقسم اللغة العربية  كمشكاها كطرؽ حٌلها لطاب ا

ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا -2014با
2015 

امعة اإسامية  2َ ستول الرابع بقسم اللغة العربية با بعض الطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس  2015-2014ا

امعة اإسامية  3َ ستول الرابع بقسم اللغة العربية با بعض الطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس  2014-2013ا

احظة  َ ب   (observation methodُطريقة ا

بحوثة ر ا ظمة على الظوا ي تأمل ك كتابة م احظة  طريقة . طريقة ا
احظة تصلح أف تعمل مباشرة أك غ مباشرة احضة للحصوؿ  .ا تستعمل ا

هاج مهارة احادثة فيد ا  على البيانات عن اأعماؿ كاأحواؿ  ت

 documentary methodَُالطريقة الوثيقية  َ ج

مع البيانات  اضية أك طريقة ككسيلة  وادث ا ي كتابة ا الطريقة الوثيقية 
ي الكتابات أك نسخة أك الصوار أك الكتب أك اجات أك الصحافة كما  بئها 

 .أشب ذلك

                                                           

رجع   . نفس ال

د  ترسن ه كرت) Metodologi Research II، س كي   ،(أن افسيت، : ي

  ، ن غيي وغ)  Metode Penelitian Pendidikanس ن ، : ب بيت  82، (ألف
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امعة اإسامية  يل البيانات عن حالة  إستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية ل
كومية فونوركغو، كما يلى : ا

كومية فونوركغو َُ امعة اإسامية ا ة الدراسٌية  تاريخ تأسيس با -2014الس
2015 

كومية فونوركغو َِ غرافية للجامعة اإسامية ا ة ا ة الدراسٌية  اأمك الس
2014-2015 

كومية فونوركغو َّ امعة اإسامية ا ظمة ا ظيم م ة الدراسٌية  ت -2014الس
2015 

كومية فونوركغو َْ امعة اإسامية ا درس كالطاب  ا ة  أحواؿ ا الس
 2015-2014الدراسٌية 

كومية فونوركغو كسائل َٓ امعة اإسامية ا وجودة  ا ة الدراسٌية  ا الس
2014-2015. 

 البيانات ليل .6

ليل كصفي كيفي  ي  ليل البيانات  ذا البحث تستخدـ الباحثة طريقة   
ماف  Milesَُطراز ميلس  على وب  : كما يلى،Hubermanَُك

 

 

 

 

 

 (Data Reductionُفيض البيانات  َ أ

                                                           

 ، ن غيي وغ) Memahami Penelitian Kualitatifس ن ، : ب بيت  (! ألف

 مع البيانات

 عرض البيانات

فيض البيانات  

تاج البيانات  است
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تلط البيانات قسمت الباحثة البيانات بالضبط كالدقة، كما ذكر   لئا 
ختلفة ختلطة كا كمن اجل . السابق كلما طاؿ الوقت للباحثة كلما كثرت البيانات ا

فيض البيانات علومات بطريقة  فيض البيانات . ذلك تقعد سريعا ا كالغرض من 
وضوع كالشكل همة من حيث ا ي البيانات ا  .ي تاخيص ك

قابلة صل الباحثة على البيانات من ا ذا البحث    (interview)  
احضة عقدة  التدريس كاأعماؿ  (documentary)  كالوثيقة (observation)كا ا

تعلقة بعملية  ديد عن اأحواؿ اأصلية ا فضها باختبار ك دارس، م  اليومية من ا
ستول الرابع بقسم  هج الدراسى  تدريس مادة احادسة الثانية لطاب ا فيذ ا ت

ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة ااسامية ا -2014اللغة العربية با
2015 

 (Data Display) عرض البيانات  َ  ب

ا عرض البيانات طوة بعد فيض البيانات فا إف عرض البيانات . بعد ّاية 
شملة كاإتصاؿ ب اأشياء كما أشب  وعي بطريقة الصورة كالبياف ا ث ال  

وع تغلب غلى طريقة . ذلك بعرض .  الوصفٌيةاحادسةكعرض البيانات  البحث ال
ظيم العمل مؤسسا على حصوؿ الفهم   .البيانات تسهل  فهم ما كقع كت

ظاـ خاص عن  هج الدراسى  ذا البحث عرضت الباحثة البيانات ب فيذ ا ت
امعة  ستول الرابع بقسم اللغة العربية با تدريس مادة احادسة الثانية لطاب ا

ة الدراسية  كومية فونوركغو الس  .2015-2014ااسامية ا

تاج البيانات  َج  است

باط اأكؿ  ة كاأست باط كالر ي أخد اإست طوة بعد عرض البيانات  ا
ا ديدة كاأرجح  ميع البيانات بعد كم اذا اتت اأدلة ا كلكن اذا . تبق  ا

سب كتتفق باأدلة الراجحة كالصحيحة باط اأكؿ ت ما رجعت . كاف اأست حي
باط  باط اأكؿ مي باإست الباحثة  ميداف البحث كمع البيانات، فاإست

                                                           

راجع   . نفس ال

راجع   . نفس ال
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ا كم تبق كتتسع . الراجحة الصحيحة ديد ث نوعى فقد اجاب   باط  اذا است
بت الباحثة  ميداف البحث ما ذ  .حي

اكات الطاب ك احاضر  حل  كن معرفة  ذا البحث  هج   فيذ ا ت
ستول الرابع بقسم اللغة العربية  الدراسى  تدريس مادة احادسة الثانية لطاب ا

كومية فونوركغو امعة ااسامية ا  .با

 البيانات صحة فحص .7
 : طرؽ ثاث الباحث استخدـ البيانات، صحة لفحص

اؾ تطويل َ أ   اإش
وعى البحث  كسيلة الباحث يكوف ؾ. ال  ميداف  طويا كقتا كيش

قية التطويل ذا كفائدة. البحث  .البيانات صحة نوعية ل

  التأمل مواظبةَ  ب
اد التأمل مواظبة من الغرض صائص إ اصر ا اسبة كالع سألة ا طلوبة با  ا

صائص ذ  الباحث تركز مٌ  اصر ا  كاف إذا أخرل كبعبارة. بالتفصيل كالع
اؾ تطويل  .التعمق يعطى التأمل فمواظبة الغرفة يعطى اإش

هجَج   التثلثى ا
هج  من اخر شيئ يستفيد الذل البيانات صحة فحص اسلوب و التثلثى ا

قارنة أك التحقق أغراض البيانات خارج  و استخدم من كاأكثر. للبيانات ا
هج كأما .أخرل مصادر من فحص  فحص يع الباحثة إستخدم الذل التثلثى ا

 . أيضا أخرل مصادر من

  البحث خطوات .8

                                                           

ج،  ليي   ،Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي ج م

راجع   نفس ال

رجع نفس   . ال

رجع نفس   . ال
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وعي البحث كن ال  خاصة ا البحث خطوات البحث، خطوات عن فصل ا
وعي البحث  البحث خطوات فإف فلذلك البحث، كوسيلة الباحث أف ى أساسية  ال
وعي البحث غ  البحث خطوات عن تلف  . ال

قسم البحث خطوات أما :  خطوات ثاث إ ت

 nagnapaL arP pahaT() البحث طيط خطوة َ أ
طوة ذ فذ ا :  اتية بأمور ت

  البحث طيط كتابةَ ُ
  البحث ميداف إختيارَ ِ
 اإستئذاف رسالة طلبَ ّ
يداف أحواؿ استكشاؼَ ْ   ا
خر إختيارَ ٓ   ب كاإنتفاع ا
   البحث أدكات إعدادَ ٔ

فيذ خطوةَ  ب طوة ذ البحث، ت فذ ا  آتية بأمور ت
فس إعداد ك البحث ميداف فهمَ ُ   ال
يداف دخوؿَ ِ   ا
اؾَ ّ   البيانات مع  اإش

  البحث ليل خطوة َ ج

 الطريقة على بتحليلها الباحثة قامت الباحثة أرادها كما البيانات إجتعمت أف فيعد
وعية الوصفية . ال

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

ظمة التصور اإعطاء البحث قائمة طيط من قصد  نواة معرفة من سهولة تكوف بأف ا
قسم العلمى البحث :  من يتضمن جزء من ككل أجزاء ثاثة إ البحث قائمة طيط الباحثة كت

ذ البحث ا مسة أبواب : قسم 
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داؼ البحث كفوائد : الباب اأكؿ مقدمة فيها خلفية البحث كأسئلة البحث كأ
ظيم البحث  .التقرير البحث البحث كت

ظرم عن: الباب الثا ذا الباب على اإطار ال  العربية اللغة تعريف تتحٌدث  
هجُ احادث مادة تدريس ككمشكاها تدريسهاك طريقة تدريس /م

داؼاحادثة، تقو  تدريس مادة احادثة، مادة تدريس احادثة،   أ
علم دكر احادثة، تعليم  َ.احادثة تعليم أمية احادثة، تعليم  ا

ي: الباب الثالث اصة ك : يشتمل على البيانات العامة كا
كومية فونوركغو .1 امعة اإسامية ا صورة جانبية  ،تاريخ تأسيس با

كومية فونوركغو امعة اإسامية ا امعة  ،ا ٌظمة ا أٌما إدارة ا
كومية فونوركغو غرا ،اإسامية ا ية بيانات ،موقع ا  التحتية الب

رافق ستخدمة كا وجودة  قسم،/ كلية  كالتعلم التعليم  ا الوسائل ا
بية قسم اللغة صورة جانبية قسم،/ كلية  كالتعلم التعليم  كلٌية ال

دٌرس  قسم اللغة العربية، العربية،  ستول أحواؿ ا أحواؿ الطاب ا
، خطة تدريس مادة احادثة "أ"السادس بقسم اللغة العربية  فصل 

امعة اإسامية  ستول الرابع بقسم اللغة العربية با الثانية لطاب ا
كومية فونورغو  .ا

ى عملية الدراسة مادة احادثة الثانية  .2 اصة ك كيشتمل على البيانات ا
ستوم الرابع بقسم اللغة العربية، طريقة تدريس مادة احادثة،  لطاب ا

ادة احادثة، اأغراض لتدريس احادثة، الوسائل  .مادة احادثة، تقو ا

تول مادة احادثة الثانية  :الباب الرابع دؼ تدريس مادة احادثة الثانية ك التحليل عن 
كطريقة تدريس مادة احادثة الثانية كأساليب التقو  تدريس مادة احادثة 

امعة اإسامية  ستوم الرابع بقسم اللغة العربية با الثانية لطاب ا
كومية فونورغو ة الدراسية  ا  .2015 – 2014الس

امس ة: الباب ا ي البحث ذا خا احات البحث نتائج من تتكٌوف ك  .كاإق
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 الثانى الباب

 
 مادة تدريس و مشكاتها و تدريسها و العربية الّلغة تعريف اإطار النظرى للبحث عن

 السابقة والبحوث المحادثة
 

 النظرية المحتوى فى تعريف الّلغة العربية أ﴾ ﴿

 مفهوم الّلغة .1

عاجم، ك  اؾ عدة تعاريف اللغة، كما كردت  كتب علم اللغة، كا
ها ككرة، ك قيل  " فعلة"ي لفظ على كزف – لغة – فإف لغة : موسوعات، م

ها: معها ذل، ك كذلك الٌلغو– لغي : لغات، لغوف، ك م فقد قاؿ . يغلي، إذا 
ديث الشريف16".كإذا مٌركا بالٌلغو مٌركا كراما: "تعا :  أم مٌركا بالباطل كجاء  ا
امعة" 17.صة، فقد لغا، أم تكلم" من قاؿ  ا

 

 مفهوم الّلغة العربية .2

ي أعظم مقومات اأمة  الٌلغة العربية فهي لغة العركبية ك اإساـ، ك 
ذ أف يبعث اه رسول العر إ أف يرث اه اأرض ك من عليها ك  . اإسامية م

، كما كانت الٌلغة  ؤلفات  ش العلـو مراجع لأكرٌب القركف الوسطى كانت ا
ضارة  العربية أداة التفك كتشر الثقامة  باد اأندلس، ال أشرقت فيها ا

. اأركبية
ديثة ئهٌيأت للغة عوامل جديدة للتطور ك التقدـ، فقد ارتقت  ك  العصور ا

ي لغة التعليم ك التعٌلم  مع  مع الٌلغة العربية، ك  الصحافة، ك انتشر التعليم 
م ب ميع الشعوب العربية ك اإسامية،  د اإسامية، ك لغة التفا عا دارس ك ا ا

تحدة يئة اأمم ا إذف فمن حق اللغة . بل أصبحت اآف إحدل اللغات الرمية  
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هود لرفع شأّا ك سيادها  اجتمع اإساـ ا، ك أف نبذؿ ا ا أف خلص  ك . علي
تماـ اية ك اإ يداف التعليمى أنتولٌيها أكر قسط من الع   18.من حقها  ا

 أهمية الّلغة العربية .3

ذ اللغة تزيد  إف اللغة العربية مكانة خاصة ب لغات العام، كما أف أمية 
اضر، ك ترجع أمية اللغة العربية إ اأسباب اآتية : يوما بعد يـو  عصرنا ا

تجها كل مسلم ليقرأ، أك يفهم القرآف  .أ  ي بذلك اللغة ال  ا لغة القرآف، ك  ٌّ إ
ى ك اأحكاـ الشرعية وا سلم ااكامر ك ال  .الذل يستمٌد م ا

ا لغة الصاة، إف كل مسلم يريد أف يؤٌدل الصاة علي أف يؤٌديها بالعربية،  .ب  ٌّ إ
كلذلك فإٌف العربية مرتبطة يركن أساسي من أركاف اإساـ فيصبح تعٌلم العربية 

 .بذلك كاجبا على كل مسلم

ديث الشريف، فإف كل مسلم يريد قرأت ك استيعا ب علي أف يعرؼ  .ج  ا لغة ا ٌّ إ
 .العربية

كانة اإقتصادية للعرب .د  ا، ك كزنا سياسيا . ا موف اقتصاديا كب إف العرب اآف ي
 .موازيا

، كما أف . عدد متكٌلمى اللغة العربية .ق  أف سبع دكؿ العام تتكلم العربية أك
ا من شعوب الدكؿ اإسامية تستخدمها كلغة الثانية 19.كث

 

 

وتدريس مادة المحادثة والبحوث  االنظرية عن تدريس الّلغة العربية ومشكاته ب﴾ ﴿
السابقة 

 تدريس الّلغة العربية .1

ا بالتدريس كبياف أصول كأساليب كطرائقة  تماما كب ديثة ا بية ا هتم ال
تتابعة  ميادين التدريس كالتعليم بوية ا وث إلتفسية كالتجارب ال دة إ ا  20.مست
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وث كألفوافيها الكتب ا ا ايتهم بطرؽ الٌتدريس كقدعقدك ربوف ع أف : كيو ا
يلهم للٌتدريس درس كتؤثر  تأ   21.ذ الطرؽ تسهم  إعداد ا

ا كنضجها إ أصوؿ  د  غو يوية، تست رات ا فالتدريس إذف ضرة من ا
اكلة تؤدل  اليا أك ددة كمقوامات كاضحة، كليس التدريس عما ار ة كأسس  معي

. على أية صورة دكف قاعدة أكنظاـ
قائق : كااف نتساءؿ ل التديس علم أـ فن؟ فإذا كاف علما كجب أف يرتبط 

موعة من  ل التدريس  ذا  هارة، كعلى  ثابتة مقررة، كإذا كاف فٌا غلبت علي ا
هارات  قررة ك القواعد الثابتة ال اشك فيها، أـ أف التدريس نوع من ا قائق ا ا

 .العملية ال تكتسب بالتمرس ك التدريب
هارة ال تبدكا  موقف  ي تلك ا قومات اأساسية للتدريس إما  ق أف ا ا

درس ك حسن تصرف  الدرس كاتصال بتاميذ ك حديث إليهم ك براعت   ا
ر العملية التعليمية  علومات إليهم ك غ ذلك من مظا استهواهم ك قد رت على نقل ا

اجحة  .ال

داخل باختاؼ التدريس طريقة تعريف تلف .أ  بوية، الرؤل ك ا هم ال  من فم
ا ا ك حدد وضوع، ك الدراسة حجرة  حصر هم ا  بصورة إليها نظر من م

وع فأصحاب. كأعم أمل درس يتبعها ال الوسيلة أّا يرل اأكؿ ال  لتفهيم ا
واد من مادة أم  الدركس، من درس أم التاميذ طة ي أك ا  يضعها ال ا
درس فس ا ا على يعمل ك الدراسة، حجرة يدخل أف قبل ل فيذ  تلك،  ت
جرة ا بعد ا ا آخر تعريف ك 22.دخو درس يتبعها ال اأساليب  صر  ا

علومات توصيل  اف إ ا  الطريقة تعريف من أماط ذ 23.الطاب أذ
علم ظيفة ك حصرت علومات إلقاء  ا  ك اأنشطة دكف الفصل داخل ا
 .فقط متلقيا الطانب جعلت هذا ك اأخرل، اجاات
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وع كأصحاب ا الثا ال فذ ها ال التعليمية للوسائل شاملة يعتر  ت
داؼ  ختلف شاملة نظرة التدريس طريقة إ نظركا حيث. غايات ك التعليم أ

علم تعامل جوانب ميع مو لتحقيق احتول ك التلميذ مع ا  الشامل ال
بية ب نادت ما ذا ك. للتاميذ ديثة ال علم مهمة أف ترل ال ا  على تقـو ا
، ة بااختيارات كالتعريف التوجي مك وقف واجهة الصحيحة كالبدائل ا  ا
شكل . ا
طة ي العربية اللغة تدريس طريقة ك درس ها يستع ال الشاملة ا  ا
داؼ لتحقيق طلوبة اأ درس يتبع ما الطريقة كتتضمن. اللغة تعلم من ا  من ا

ة كسائل ك تعليمية مادة من يستخدم ما ك كإجراءات، أساليب،  اؾ ك. معي
بية اللغات ها تعٌلم ال الطرائق من كث ها ك اأج  من ليس ك العربية، اللغة م
داؼ ك البيئات ك الطاب كل تائم مثلى طريقة الطرائق ذلك ب  ك اأ

بية اللغات تعليم طرائق من طريقة لكل إذا الظركؼ،  ك. مآخذ ك مزايا اأج
درس على اسب ما اختيار ك فيها التمعن ك الطرائق تلك بدراسة يقـو أف ا  ي

وقف .                                                                                                                                                                                                                               في نفس د الذم التعليمي ا
 التدريس طرائق أنواع .ب 

يف طرائق عدة اؾ بوي بعض يرل فقد التدريس، طرائق لتص  ال
يفها تمامها  أسس على تص شاط ا : كمايلي التلميذ ب
شكات حل طريقة: مثل التلميذ نشاط على كليا تركز طرائق .1  .ا

 .اإلقاء طريقة: مثل التلميذ نشاط على تركز ا طرائق .2

اقشة طريقة: مثل  التلميذ نشاط على جزئيا تركز  طرائق .3  أك ا
وار  .ا

يف البعض كيرل وع فقا ك التدريس طرائق تص  التاميذ عدد ك التعلم ل
 :يلي كما

ماعي التدريس طرائق .َأ  شكات كحل طرؽ مثل: ا اقشة ك ا  أك ا
وار  .ا
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اسبات التعليم مثل: الفردم التدريس طرائق .َب   .اآلية با

يف كن ان كما مط كفقا التدريس طرائق تص علم ب ااحتكاؾ ل  ك ا
: يلي ما إ الطاب

علم فيها يرل: مباشرة التدريس طرائق 1َ  كجها مفهم يتعامل ك طاب ا
، اقشة ك اإلقاء مثل ذلك ك لوج  .العملية الدركس ك ا

علم فيها يرل ا: مباشرة غ التدريس طرائق 2َ ، ا  يتم حيث طاب
غلقة التليفزيونية الدائرة طريق عن مثا التدريس فتوحة، أك ا   كما ا
عتادة التلفزيوف برامج طريق عن التعليم 24.الفيديو أشرطة أك ا

 

يف يتم سوؼ الدراسة ذ  ك  دل كفقا التدريس طرائق تص
درس استخداـ  كل معلمو تاج عامة تدريس طرائق إ ا ا

 معلمو يستخدمها خاصة تدريس طرائق ك استخدامها إ التخصصات
. فقط العربية اللغة

 طرائق ثاث على الضوء بعض إلقاء يتم كسوؼ العامة، التدريس طرائق 3َ
ختلفة، التخصصات أك اجاات تدريس  شيوعا أكثر عامة ي ا  ك
اقشة كطريقة اإلقاء، أك احاضرة طريقة وار، أك ا  أك العرض كطريقة ا
 .العلمي البياف

اضرة: أكا  أقدـ من اإلقاء يعد: Lecture  اإلقاء أك ا
عركفة لطرؽ ا للتدريس، ا  معظم تدريس  شيوعا كأكثر

قررات دارس  ا  على الطريقة ذ كتعتمد ااف، ح ا
:  ما جانب

اـ .َأ  ادة الواسع اإ . العلم قبل من العلمية با
علم مهارة .َب  ظيم  ا ادة ت . كمتمسلسل مبسط سياؽ  العلمية ا

علم كيهتم  من يتأكد يث للدرس، الصف بتهيئة احاضرة طريقة  ا
، ااستماع من يتممكونوا ح التاميذ ميع صمت علم كيعتر إلي  ذ  ا

                                                           

24
رجع السابق،   ديل، ا  .161 يس عبد الرمن ق



22 

 

 

ما العمل،  اأكر العبء علي يقع إذ التعليمة للعملية ورا الطريقة  يقف بي
تعلموف ستمع موقف ا علم م يطلب أف فظة أم  يتوقع الذم ا  إعادة ا

ادة من جزء أم تسميع أك ا ال ا . ألقا
كن  قياـ على تعتمد ال التدريس طريقة "بأّا احاضرة طريقة تعريف ك

علم علومات بإلقاء ا ظيم  أحيانا السبورة استخداـ مع الطاب، على ا  ت
قبا مستمعا، ادئا، الطالب لس ح  كتبسيطها، اأفكار بعض  دعوة م
علم ديد ل ا علم من مع ما بعض ل   25".ا

 من العديد ا أف التدريس، قي احاضرة أك اإلقاء كطريقة مؤيدك كيرل
زايا : مثل ا

تظرا: التدريس كقت  ااقتصاد .َج  قررات لطوؿ ف ج،  الدرسية ا ا  معظما
علم قياـ فإف قرر أجزاء تغتية يضمن الطريقة ذ باستخداـ ا  زمن  ا

عرؼ من معقوؿ د التاميذ إكساب م كمن دد، رغوبة ا . ا
اصة التجهيزات  ااقتصاد .َد   استخداـ  توفر احاضرة فطريقة: ا

خرات الورش عدد من تقلل كما كاأدكات، التجهيزات  يتم إذ الازمة، كا
. للمدرسة العادية الفصوؿ  التدريس

كن دكد، زمن  التاميذ من كب عدد تعليم .َق   احاضرة طريق عن إذ
 تلميذا، عشرين على اجموعة عدد يزيد التاميذ، من جموعات التدريس

امعات، التدريس حالة  التاميذ من مئات بضع إ يصل كقد ذا با  ك
علم من الازمة اأعداد يوفر ما . ا

دكء جومن توف .َك  ظاـ ا  تتطلب ضرة احا طبيعة إف إذ الفصل،  كال
ذا اإنصات، علم أغلب بذ ما ك اء  ا  .بالتدريس قيامهم أث

علم من الكث كتأييد كشيوعها، احاضرة طريقة انتشار أف إا  ا، ا
ا ايع بوم الفكر ضوء  خاصة للتدريس، ناجحة كطريقة قبو ديث، ال  ا

فسية كالدراسات كالبحوث اء  الطالب نشاط أمية على أكدت ال ال  أث
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قد أكج من الكث اؾ فإف كلذا التعلم، عملية  إ توج أف كن ال ال
كن الطريقة، ذ م ديد ك آخذ ذ أ : يلى فيما ا

شاط حاجت كهمل سلي، موقف  التلميذ عل .َز   الضركرية كالفاعلية لل
مو رات ل ختلفة ا . لدي ا

يا، التاميذ شركد إ اأحياف من كث  تؤدم .َح   مدة طوؿ إف إذ ذ
ديث علم يلقي الذم ا لل إ يؤدم ا  التاميذ انصراؼ م كمن كالتعب، ا

يا علم عن ذ .   ا
 مشكات التدريس الّلغة العربية .2

: اكثر العجميوف يعتذركف أشد إعتذارا على تعليم العربية، كما ذكر الطئيمة م 
ية اسيما دين اإساـ إف لغة العربية لغة الكتاب القدسية للمسلم  شاطة الدي ال

ذا الكتاب بلغة العربية ال ابد اف يتعلم اللغة العربية إّا آلة على فهم  ككاف 
شريعة الدين من القرآف، كالعجميوف يكونوف غريبا  ارض جزائر العربية ح يزكر 

إليها أف العرب يتحادثوف باللغة العربية  ككاف احادثة باللغة عامية اك باللغة الفصحى 
. إف كاف غ قدير على التكلم باللغة العربية

فها العلماء السلفية باللغة العربية ا ،كاف الكتب ال ص تقدـ كث ذا العصر ا  ككاف 
سلم  العام  باللغة العربية  ية ا باحث العلمية  الدين كحياة دي ح .من ا

ية ال  الكتب السلفية ككتب  اس يفهم كيتعمق احكاـ الشريعة الدي يكوف ال
ديثة باللغة العربية مطلقا 26.ا

 

ختلفة مع حافز تعليمها  اجتمع  كأما دراسة اللغة العربية  بطبيعيتها اك خصائص ا
م مع أّا لغة العربية، كأف اللغة  العجمي، كاف كث عسر تعليمها ك مشكات 

العربية كانت لغة ال تعسر الطالب على تعليمها كفهمها كيتعسر على فهمها ميعا، 
قسم  كاما عادة مشكلة اللغة العربية  ال تكوف  تدريس اللغة العربية للعجمية ت
على قسم قسم مشكلة تلفظ اللغة كقسم مشكلة غ تلفظ للغة، كأما تلفيظية 
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كيب ك الكتابة فردات، كال ي اللفظ، كا همة . اللغة  كاما مشكلة تلفظ غ اللغة ا
ويع إجتماعية العربية كالعجمية  ي مسائل ت . كاآك 

وب شرقي آسيا العامة كبإندكنيسيا قد تكوف  ا باف تدريس اللغة العربية  ج قد عرف
هارات السماعية كلكامية م  ماضيا مع اآبد، كلكن من جهة التلفظ على تأسيس ا
ذا ألغرض لتدريس اللغة العربية على  اطب، كالسبب  يهتم على ذالك كما قاؿ ا

. جهة فهم الكتابة كعلى فهم الكتب ال  فيها باللغة العربية
مة، يع طريقة  م أكثر تعريف حقيقة اللغة مؤسس إ طريقة القواعد كال

فردات، اأستاذ بدرم   التعلم لتحفيظ القاعدة من قواعد اللغة العربية كترمة ا
ي  يُندكة العا ث العلمية  ندكة الدكؿ العا اف ترقية التدريس اللغة  َك نتيجة 

م من 3-1العربية  إندكنيسيا  اكرتا  يقوؿ أف تدريس الكاـ أ  سافتمب 
ظر اللغة، ان يهتم كيرز على جهات /تدريس الكتابة، اف الكاـ تكوف مرآة  م

تماـ إلي من مهارات  وانب، لقلة اإ التلفظ كيشرح كيفية التلفظ الصحيح من ا
كأف الكاـ مقدـ على الكتابة، كتدريس الكاـ موافق على طبيعة فهم . الكتابة

، كيتعلم اللغة باإستماع  اللغة، كأف الطفل يتعلم الكتابة اكا بعد مركر الس
. كالكاـ حصوصا
 فضيح قوؿ و  الويل م فويل و اأخر العربية اللغة تدريس مشكات

 هذالعصر العربية اللغة تدريس كقت  كلكن يستعمل كاف ب احد يقوؿ اف ايليق
اؿ اف ذالك مسئلة على خاص ث على كيقدـ كذالك يقوؿ اف ائقا  ذا

ة، اإشكاليات لوجود  كاف خصوصا العربية، اللغة تدريس حوؿ يدكرها ال الكث
سلم امة كلغة القرآف لغة اّا العربية، اللغة  الفكرة اساسية على تقبل إذا  ا

فهـو أف هذا كيقاؿ عامة،  التلفظية، بتوجي التمك على يتفرؽ لن القراف باف ا
قرك بطريقة يقاؿ كلذالك ، عامة لغة العربية اللغة باف ايضا يقاؿ ا سلم  ككسيلة ا

علومات اللكامية كآلة/ ، اإخبارب اك كا سلم د العربية اللغة أمية ا  آلة على ا
اس ب كاإعاـ اإستخبار ، ال  اإخبارية الوسيلة ي العربية اللغة كلكن عاشرت
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د كاللكامية اس ع ؤم ال ، اه العزة برب ا  كالعبودية العملية من يتكوف ال كحد
سلم لكافة  27.ا

نة تكوف ا الواقع على العربية اللغة تكوين أساس ا تدريسها قيقة مق  بوط
زلة أف احبوب، اإندكنيسيا ذكورة العربية اللغة م نة يكوف ا ا وقعة مق  تقع ال با

ا  العربية اللغة تدريس حقيقة   اللغة تلفيظ طاقة قدرة. احبوب اندكنيسيا كط
ا اعتمادا كانت قد  العربية  كالعلمية العلم يطلب ال الشحصية لكل كشرطا كيقي
ث عامة  ايسر كان اآف يراد كما ايكوف الواقع  كلكن خاصة، اإساـ علـو ك

ككا العربية اللغة تدريس ككوف العربية، اللغة  ايؤمل كيوافق مسركرا  بعيدا م
تويات, الدرس توم جهة كمن الطريقة، جهة من متأخرا،  أف. العلمي البحث اك

شأءة سلوؾ باستحداـ يستعمل العربيةم اللغة وية ا يدة، ا زلة ك ا يعهام م  تص
زلة على يصل تخرجة م وعة، ا ص اعة مكسوفة مازالت اّا مع ا يكا بص  اك ام

 .العر تم تم م إيركبا،
الشفوم، اأكلية التجريبة  تخرج العربية للغة  القدرة نتيجة: ااكؿ لتعب

درسة طاب درسة العالية ا اكية كا توسط، نتائج اد يكوف الذم الث  نتائج: الثا ا
امعة الدخوؿ امعة اك اإسامية با كومية اإسامية ا يبوف، ا  عامة على يدؿ ج
تائج ستقبلة مقبوؿ غ اإمتحاف أعضاء ال يدة ا  الذم الطاب في كجد كلئن ا
تائج العربية اللغة نتائج  يقدـ متازة بال  من م جيدة العربية اللغة  كاإستطاعة ا

بية بيئة اؿ  يتعلموف الذين اإمتحاف كاعضاء الطاب عهد من ال  اإسامي ا
درسة اكمتخرجي جومية العالية ا اصة، ا ا كاف ا  عملية على عملوا قد اّم مع

اصة التدريس درسة  اإستعماؿ ها يتعسر ال ا امعة  ا  العامة، اإسامية كبا
ظر العربية اللغة الدرس كاف: الثالثة ذر الصعب، بالدرس ي  غ الطاب لبعض ا
 ثقيل تكليف ان كثقيل كملل عسر، اشد الدرس ذالك ككاف العربية، اللغة قسم
 ذالك إتباع  على الطاب يكر الذم اأحواؿ نشأ ح الصفحة حفظ على

قصود الدرس .  ا
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شأ ايضا العربية اللغة قدرة كنقص تخرج على ي امعة ا  اإسامية با
كومية، ستمرة لرتبة اإمتحاف تسليك على راء كلذالك ا  أف مع الثانية، الطبقة ا

وفورة شرائط من اأك اإمتحاف مادات من كاحدا تكوف العربية اللغة  لدخوؿ ا
. العربية اللغة فن  لإمتحاف تعسرا الطاب اكثر كيوجد الثانية الطبقة

درج الدراسة عوامل ميع على يشعر فيها تقع ال الوقعية كتلك  فيها كي
سة الشئوف كزيرة طوات ككث نفسهم، الدي ة الشئوف كزراء ها يسلك ال ا ي  الدي
ميتها على مستمرا مازاؿ العربية، اللغة قدرة يرقي اف على ثاؿ ت  التكليفات إعطاء ا
معية على اصة ا اء كتب العربية، اللغة ترقية يعمل ال ا  كمركز العربية اللغة ترقية ب
امعة كبكل موسسة كل  العربية اللغة ترقية كومية، اإسامية ا ثاؿ ا  تشريع ا

ظاـ  طبقة كل  اللغة شهادة لك أف الطاب لكل تاج الشهادة نيل بأف ال
موا اإختيارات ذ اأخرل، اإختيارات كيعطي خاصة  تلك حاصات كتظهر ت

ذكور،  ذالك م يزيل اف يستطع م كلكن اإختيارية  رم م العوامل اسيما ا
ة، اأكقات ركر رم كاأزم دكؿ ك  اإسامية امعة تكوف كقد موقوكقفة، فطرة ا

كومية  انتشرت قد كتشرعتها اللغة ترقية مزكز بل يكوف ما كرجاء رم كم موقوفا ا
. اثر بغ

وقعة أما  أسبابا يسبب ما لتأث العربية اللغة تدريس لقلةترقية كقعت ال ا
ا صر كلسبب كث اص من ع بية ع صر كما قسم على يقتصر كلكن ال  مهمة ع
 : فيها

صر .1  اللغة  الداخيلية الع

راد بحث ا ا صر هذا  اجتمع رأم كاف, العربية اللغة تلفظ ع جهة من الداخيلية والع
ظر  غ من اأخرل الغريب اللغة من اصعب اللغة ذ كتدريس صعبة لغة  العربية اللغة أف ي
ذا العربية، اللغة تكررة نظرية على تاج الراءم ك ظر كاختياج ا ستمرة ال  ذا أف بدقيقة، ا
ظر ظر الذين اجتمع نفس من تولد قد ال ظر ي ذا العربية، اللغة على العكس ب اؿ ك شأ ا  ي

م شاطة كأف  ذالك، فهم  التو  تاريخ مركر  العربية اللغة تدريس  اأك ال
ية امية تلميئ على يقصد الذم اإندكنيسيا ية صفة نشاط اف كالتوحيدية، الدي  قد الدي
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ا يؤثر تماعي اد مراتب  خاصة اندكنيسيا بلد تمع اكثر اصوليا تأث  كاإقتصادم ا
تشرا بعضهم تشريع كلوكاف . تصويفا تصرفا م

شاطة البعثة كأما  مع موفورة بعثة إختياج ظهرت قد العربية اللغة لتدريس كال
فع الفكر تلد ح حقيقي، اختياج اشد تاج باف ها كاحبة الود جهة من الشديد،  اللغة ل

قتصر اأحصر للوسائل العربية تيجة اخذ على يكمل م كا تماـ ال  شعور كقديكوف. كاإ
 القرآف قراءة يستطيع اف يشعركف كانوا إذ بذالك كسركرا إكتفاء اإندكنيسيا إجتماعي بعض

، على يفهموا م اّم مع جم كاف العصر هذا اسيما معاني  كغ اإندكنيسيا بلغة القرآف ي
طوة كقوؼ على يسبب الذم اإكتفاء كهذا اأخر، لغة من اإندكنيسيا لغة  تدريس على ا

. فهمها كتعميق العربية اللغة
ظر أما  على ايبعد العربية اللغة تدريس صعوبات كاف اللغوية، نفس جهة من ال

ظر الغريبة اللغة تدريس  كاماالصعبات اأخرل، الغريبة اللغة صعبة  تقريبا بعيد اـ قريب ب
ظر استواء   كيعلم. ها يتعلم ال الغريبة اللغة عوامل من اأك اللغوية العوامل من لعامل ال
فردات، التلفظ، كيفية  ال اأحواؿ اف كيب، كا  اجردة العربية اللغة  الكاـ، م كال

ذا اإندكنيسيا، باللغة بعض على بعضها ايشببها اؿ ك  اإشكاليات كجود على يولد ا
بتدئ، لطاب تحرؼ درس كلكن ا خالفة مفهـو تقريب باستعماؿ ل امسئلة ا  ا

ذالك وع من كغ . اأخرل التقريبيات ال
سائل باط نيل  الوسع بذؿ على تاج كهذا اء على اإست و ااساس ب  ك

ديد ك شاطة البعثة التغي فسية حياة على كال ظر اف رأيهم بتغي لإجتماعية ال  العربية اللغة ي
ا اشدمهمة اّا بل فقط اإساـ شريعة ا الفهم تعميدكتأييد على كالوسيلة ي  أستعما
ياة جهات  ئذ. اإنسانية ا زلتها نظر مع العربية اللغة درس كمادة زادا تكوف اف كحي , م

مية استطاب اختيار على كيستمر شاط البعثة ت . لطاب كال
ارجية  اللغة  .2 صر ا  الع

تويات تدريس اللغة العربية صر خارجي حوؿ  ي ع ارجية  اللغة العربية  صر ا ، اما الع
ل اللغة كناظر العلمي  تدريس اللغة العربية من جهة  د كبار ا ع ترقية اللغة ع كاما اأمور ال 

ي ما يأي  ارجية  : ا



28 

 

 

 

 

بية   .أ  من جهة ال
امعة  بلد  دارس كبا كاف تعليم اللغة العربية الذم يسلك كيستعمل  ا

ثاؿ من  ر الزماف ا وافقة على  بية كالتعليم ا إندكنيسيا ناقصا من غ تقوية عوامل ال
هج الدراسي كطرؽ التدريس، ككسائل الدراسة  ي ا العوامل ال يؤيد على ترقيتها 

درس الذم يدرس اللغة العربية . كنفس ا
كن اف يفصل من العوامل الدراسية، ك  هج الدراسي ا اجحد بذالك اف امية ا
هج الدراسي   بية ا بية كالتعليم، كلكن يتمسك كبار حاكماء ال استعماؿ عملية ال

هجي الدراسي كغ موافق  شتملة  ا ادة ا مية، لكثرة ا اللغة العربية غ موافق كت
لك ذالك ب على طاب اف  . بغرض اأخر من اغراض تدريس اللغة العربية ال 

علم الذم يدعى  ل من ا درس الذم يعلم اللغة العربية  اإندكنيسيا  ب على ا ك
هارات كتعمق الفهم كالعلمية  لك ا ب عليهم اف  على التعليم اك اإندكسي 

ا يأي  : كالواجبات م موسوعة العلمية 
لك ام .1 وسوعة، أف كضيفة درسأف  يد  العادة احكمة ا  على الفهم ا

م قصدا  د على نقل العلم كمادة الدراسة كلكن  علم  اللغة العربية ا ا
بية كالعادة احكمة، كاإجتماعية، اسيما اما مدرس  قل العلمية كال اف ي

اللغة العربية ايكوف كسيلة على تعارؼ العادة احكمة بإندكنيسيا كمع ذالك 
درس تعارؼ العادة احكمة الغريب  يع كيف  َالعادة العرُاف يعرؼ ا

م كعادهم كاياـ العظمى  هم كتوحيد تعر اللغة العربية، موذج فكرهم كتيق
ياة اليومية مع تارحيهم  ياة كالعادة ككيفية ا ختصة م سلوؾ نتائج ا ا

 .كجغرفيتهم كغ ذالك

درس اللغة العربية ح يعمل على كظيفت  .2 ختارة  ة ا ه داكمة على ا كجود ا
هارة  إلقاء  لك ا درس اف  ة يطلب على ا ه ذ ا يدة، مطوب  با

بية  درس اأخر كمع مفاتيش ال شاركة ب ا فظ ا ر، ك اإعاـ كا
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بية كالتعليم كاللغة العربية  كالتعليم، كميع اأكابر الذين  يدبركف على ترقية ال
لك فهما جيدا على  درسية، ابد للمدرس اف  فضا كالذم يتعلق بأمر ا
درس  اللغة العربية  اف يستعد  م  كهذا اف ا طبيعية كل الطاب كاحوا
بية ال يبحث عن  فسي كترقيتها كعلم نفسية ال إعدادا كافرا على علم ال

 .علـو التعليم كالتعلم كطريقة التدريس عامة كانت اك خاصة

طلق على اللغة العربية خاصة  .3 يدة كفهم ا ادة ا درس فهم ا كاف يكوف ا
وافق  ر نفسيات الطاب كمع ا ب اف يكوف تعليمهم عاما كموافقا لظا ك

ادة ال  ا باف فهم ا قية مراتبهم كمادة التعليم الذم سيعلم عليهم، قد عرف ب
درس  ادة ال سيلقي ا سيلقي مدرس اللغة العربية متفرؽ اشد تفريق بفهم ا

هارات ال يطلب اف يكوف فيها . اأخر أف تولية فهم اللغة العربية كبانواع ا
ستعانة  التدريس لك مهارة اإختيار، , آلة ا كهذا يطلب للمدرس اف 

سب مدارؾ  اما كموافقا  قدرة طبيعت /كاستعماؿ الوسائل طريقة التدريس 
 .كمادة ال سيعلم ها علي الطاب

درس  ا من ا ك حقيق التدريس  اللغة العربية مازاؿ كث كلكن ابد أف يقرر باف 
لك معتدا اإستطاعة كملكة قدرة مهارة اللغة العربية، بقدرة ملكة الطريقة التعليمية،  م 

هارة  اللغة العربية كلكن م يستعمل الطريقة  لك إستطاعة ا درس  بكاـ اخر، يعتد اف ا
درس، م طبيعية نفس الطاب ادة، كطبيعية نفس ا وافقة على مقتصى حاؿ ا . التعليمية ا

درس  اللغة العربية اف ل ملكة فهم الطريقة ,كمع ذالك من جهة اآخر كجد بعض ا
ح تولد . التعليمية جيدة كلكن م يتقابل مقابلة جيدة  استطاع قدرة اللغة العربية جيدة

ا على نتيجة درس الطاب .  ذالك تتابع متضاعف الذم يؤثر اثرا كث
و شحصية الذم يزاد على مهارة قدرة اللغة  بية  ر ال درس أك ا كلذالك أف ا

جاح  تدريس اللغة العربية  أف مفتاح فساد / العربية، كطريقة التدريسية، أف مفتاح زالة ال
درس  التدريس و ما يوضع  مسؤكلية ا ذالعصر  جاح  التعليم الذم يوجد   م . ال
لك نشاطا  تدريس اللغة العربية، كلقلة كسائل الدراسة ال  مساؤؿ الطاب الذين م 
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تلة الشحصية   دكدة مع القلة، مع اّا  بية كآلتها  يعتد غ موافقة أف كسائل ال
تحرؼ درس ا توم ا ليل  قدمة، كميع ذالك إف شاء اه فيسهل  . الفصل ا

 
 نظرة تدريس  اللغة العربية من جهة اإقتصادية كالسياسة .ب 

ي اف اللغة العربية  ظر من جهة اإقتصاجية كالسياسة  تدريس اللغة العربية ب
يد كاإستكماؿ، كقد نفعت الٌلغة  ئذ م تستعمل اللغة العربية با ذا الزماف كحي  

العربية  إرساؿ العاملوف من بلدنا إندكنيسيا إ أنواع البلد من البلود الشرقي 
تشر  اؿ بتعلق السياسة كمعاشرة السياسية ب البلد اآخر قد ي الوسطي، كهذا ا
ديد الذم أكثر  وظفوف ا نشرا عامة، كقد سستعمل اللغة العربية لفتوح أعماؿ ا

اعة ال أكثر مراد فيها  شاركة كشريكة الص ربح فذالك مفاتيح اأعماؿ، بوجود ا
بية . كاإقتصادية كال

مية جيدة  البلود  موا ت بية قد ت كإما إستعماؿ اللغة العربية من جهة ال
بكثرة القاموس اك إيكلوفيدم  َحبشة ُالشرقي الوسطي كغ ذالك من بلد افريكا 

، كلكن يعر عرة غ جيدة، لقليل شركاء   باللغة العربية بأنواع فن العلم من العلـو
تمع اإندكنيسيا م يعرؼ تعريفا  ذكورة، فلذالك اف سكاف اك  هات ا تلك ا

قص القاموس  ر، عن نتيجة ذالك اإختيارية، كل الوا ذالك ا ا كم ي حس
كاإكلوفيدم اإسامي، اكلقليل ذالك، أف أكثر سكاف بلد إندكنيسيام يعرفوا عن 

. أخبار ذالك نشرة عامة
ي حقيقة من بعض العادة احكمة كمرآة  قولة باف اللغة  د العبارة ا كاف لو 

ذ البلدة فع ها عادة البلد " عادة  ي ال تستعمل كت ذ العبارة ااخر  كنتيجة 
شرها كيفتح  مركز . الغريب غ العرب بية ال ي شر عادهم بوسيلة ترز ال كل

ركز العلمية   ظر بوجود تقد ا ذ الوقعية، ي بيىة  بلدنا اندزنيسيا، ك ال
ثاؿ مركزالتعليمية . ااقتصادية كالعادة لبلد الغريب ال يتصف بصفة السياسة ا

امعة  اليا، كغ ذالك الذم يقـو على تأسيس مؤسسة ا بية لأكس افاف، مركز ال
ر تكوين مركز اك . بأم جامعة اإسامية كلكن يعتد نقص ذالك مام يترز كم يظا
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افة على . مكتبة تربية اللغة العربية كتبة مازاؿ  كاف كاف كجد ذالك كانت تلك ا
ا كلواف بلدنا اندكنيسيا مازاؿ طويا ك اكثر من مائة . شعار مكتبتها  نشر

ية،  وات  تعلق شركاء مع بلد العربية  ام جهات من الشركاء البلدية كالدي س
. كاإقتصادية م السياسة

قصود لوجود الرجاء كاآماؿ على فتوح  ذكورة يقدـ على ا أما التعب ا
ظرم كالبصر أكابر مفاتيش تدريس اللغة العربية، لكي يتابع كيقرر التمثيلي على  ال

اؿ بيئة  كمة العربية   طوات كالسلوؾ البلد الغريب  اإجتماعية كعادة  ا
بية اأخر امعة اكمؤسسة ال كلوجود العسر  شعور الشحصية ال يتعلق ها , ا

بة لغتهم بغ كجود تعريف خلفية اإجتماعية لعربيوف  ااجتماعية العربية اك
. كعادهم

ية ال  سؤلية الوزراء الشؤكف الوط شائل يصدر  حكم ا انب ذالك اف ا
كم اأحكاـ من إعطاء اأكقات،  تدريس  اللغة العربية، ال يصدر  يقرر ك

يدة  ستخدمة على استحضار ملكة ا طوات  ا ستقبلة، ككاف ا سائلة ا ا
هجي العلمي  تدريس اللغة العربية   س ا تاج على  لتدريس اللغة العربية، 
ة، كعلى القليل  استعماؿ زيادة  ا كإكماا تكميلة  كث سي امعات  دارس كبا ا
سائل   ، أف ا ا اأك تماما جيدا كيقدـ تقد اسبة تكوف مهتما إ اأكقات كا

مختاجة اجات ا فهومة ,تقسيم اأكقات غ موافقة على ا اميتها  إعطاء ا
ادة اللغة العربية كملة  . ا

قيقي  تدريس اللغة العربية , كابد اف يفهم مفهوما جيدا على مكانة ا
ليل  تاكيات ااكقات ال فيها مسئلة صعوبة كمازاؿ متكلما   كاف مسائل 

شائل ا م يلتفت كم . مسألة ذالك كتلخيص تلك ا بقوؿ اأخر اف مقتضى قضايا
يعطي معتدؿ القضايا إعتداا موافقا، لتقدـ مادة اللغة العربية، كاف كاف ارادة التقدـ 

ليل مسائل ذالك، يع  ا   لتقد إستداعة الطاب  اللغة العربية مازاؿ كث
توم تدريس اللغة العربية  هجي الدائرتية بتدريس  تويات اأكقات  فيع  لت

يدة  عملية تدريس اللغة العربية، كقد يكوف كجود  كملة كا باستخداـ اأكقات ا
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قص  مية كترقية تدريس اللغة العربية بإندكنيسيا فقد ي وانع ال  ت سئلة كا ذ ا
ذكورة طوات ا . بتلك ا

شكات ال تقع  تدريس اللغة العربية مع تضاعف تلك  ككذالك ا
ولودة، باف اللغة  ظرية ا ذكورة سيفتح على سبيل فساد كب على خطاء ال سائل ا ا
اضية كاف يعتذر اجتمع  اعتذار  شكات، ككما الشرح ا تمة بالصعبات كا العربية 

م باف اللغة العربية لغة صعبة م كنظر ا على حا ستمر، .كث كلذالك كاف البحث ا
سائل اآخرل  سائل  استقباؿ كقوؼ ا ليل ا سيقدـ على استحضار تلخيص ك
قابلة  تدريس اللغة العربية ال  ذكورة  تدريس اللغة العربية خاصة، كسياسة ا ا

ختلفة ايضا، كهذا يرجى اف تولد على  ختلفة كخطوة اللعبة ا فيها كث الطرؽ ا
هجي التكميلي اجر  مادة  ديدة للمدرس كلطاب لصدكر ا شاط كالبعثة ا ال

. اللغة العربية
هج  امعة، من م ذكورة استواء على ما يقع اآف با شكات ا ككانت ا
قص اأكقات  اصة، كل عتمدة ا شبهة كلغ كجود الكتب ا الدراسة اجهولة كا
كالفرصة لتدريبات احادثة، كلقلة نشاط الطاب على تدريس اللغة العربية عامة، 

وار ب  التاريخ السادثة  .كاحادثة خاصة درس كا ذا مأخوذ من تشريح ا كالشرح 
ة  . ماسيحي 2015من شهر مايو  س

و مايأي احظة كتشريح ذالك  باط تلك ا ا بأف : كاإست قد عرف
شكات  ميع  شكات  تدريس اللغة العربية، كاحادثة خاصة سواء كانت ا ا

بية  إندكنيسيا عامة  .مكاف التعليم كال

 المحادثة مادة تدريس .3

ي الدرس اأكؿ  تدريس اللغة العربية  تقد التدريس،    احادثة 
اأغراض اأك  تدريس اللغة العربية اف يستطيع الطالب التكلم باحادثة اليومية 

ي . باللغة العربية كقراءة القرآف  الصاة كالدعوات كاما غرض احادثة  اللغة 
. التكلم باللساف
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طلوبة على  و كظيفة اللغة السلبية من مستعمل اللغة ا وار  التكلم اكا
فس باللساف ر  استخداـ اللغة لتلفيظ اكلتعب ال ذا التعريف ,الفعل الظا كفس 

وية، كمن بعض قدرة  ػيىشأىٍةكا علومة ا و من بعض قدرة اللغة اكمهارة اللغة ا الكاـ 
صرية كالقواعد  اسعماؿ اللغة  اكاستطاعة التكلم مطلوب على جهات من جهة الع

. اك استخداـ اللغة
فردات  ي كسيلة اللساف الذم يلقي الكاـ باللغة كا كسيلة لساف للغة 

قصود ختارة لتطبيق الكاـ كموافقت على التعب ا ركبة كا فردات اكالكلمات . ا كا
اسبة قواعد تلفظية  ا يوافق القواعد  اللغة، كيلفظ  ا  ال تركب كاما تاما معي

ة ايضا عي . الكاـ ا
اص اللغة كقسم من اقساـ الوظيفة للكاـ كمن صيغة  و ع كميع ذالك 
ر كاإعاـ  تماما إلقاء ا تمام اشد ا استخداـ اللغوم كالشفهي الذم ابد ا

تكلم  هفـو علي كمايقصد ا لقى كاستقبال كا ك تدريس مهارة الكاـ مهتمة . ا
ا، كتائم  ر باللساف، بأنواع صيغة كطريقة استعما توياها كمعانيها  إلقاء ا على 
لك الطاب ها مع صيغة تدريس الكاـ احاطة على عملية  مدارؾ قدرة اللغة ال 

ختلفة،  ، 128َ-27: 1996ُاستعماؿ اللغة باللساف، مع نظر تعسر اللغة ا
ها السبورة، لوح  هارات، كم كلذالك اما الوسائل ال تستعمل فيها انتفاع تدريس ا
فردات كطاقاها  فع استعماؿ تصوير طاقة ا الصورة، لوح التجليبية، كميع ذالك ت

ا   28.كغ
وار، تلك  احادثة  ي طريقة إلقاء درس اللغة العربية باا هج احادثة  م
فردات ككثرها درس كالطالب كب الطالب كالطالب اآخر، مع زيادة ا . تقع ب ا

 

. تدريب لساف الطالب على عادة التكلم باللغة العربية  الفصحى: ااكؿ
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مهارة التكلم باللغة العربية عن موقعة مايقع  اإجتماعية كالعام : الثانية
. الدك عمايعلم عن ذالك 

اتف، كجهازالسجيل كغ ذالك: الثالثة . اف يستطيع ترمة تكلم الغ  ا

شاء اإرادة على التعلم : الرابعة اإدخاؿ احبة كحب لغة القرآف، ح ي
 .كالفهم

 المحادثة تعليم أهداف .أ 

داؼ اؾ ديث لتعليم عامة أ : يلي فيما أمما نعرض أف كن ا
طق أف .1 تعلم ي ر أنواع يؤدم كأف العربية، اللغة أصوات ا غيم ال  كالت

ختلفة اء من مقبولة بطريقة كذلك ا  .العربية أب

طق أف .2 تجاكرة اأصوات ي تشاهة ا  .كا

طق  الفرؽ يدرؾ أف .3 ركات ب ال ة ا ركات القص  .الطويلة كا

حوية الصيغ مستخدما أفكار عن يعر أف .4 اسبة ال  .ا

ظاـ مستخدما أفكار عن يعر أف .5 كيب الصحيح ال   الكلمة ل
 .الكاـ لغة  خاصة العربية

 التذك مثل الشفوم التعب  اللغة خصائص بعض يستخدـ أف .6
ييز كالتأنيث اؿ العدد ك ت الفعل كنظاـ كا  يلـز ا ذلك كغ كأزم
تكلم  .بالعربية ا

اسبة كامية لفظية ثركة يكتسب أف .7  نضج كمستول لعمر م
، اـ  الثركة ذ يستخدـ كأف كقدرت  .عصرية اتصاؿ عمليات إ

قبولة العربية الثقافة أشكاؿ بعض يستخدـ أف .8 اسبة ا  لعمر كا
، كطبيعة اإجتماعي كمستوا علومات بعض يكتسب كأف عمل  ا

اث عن اأساس  .كاإسامي العر ال

ا نفس عن يعر أف .9 ديث مواقف  كمفهوما كاضحا تعب  ا
 . البسيطة
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 متصل بشكل ها كالتحدث العربية باللغة التفك من يتمكن أف .10
ابط ات كم ية لف 29.مقبولة زم

 

داؼ أفٌ  ،بكر ابو كرأل .11 : يلي فيما احادثة تعليم أ
 .الفاصحة باللغة احادثة  التاميذ ارس .12

ملة ترتيب  التاميذ ارس .13 م القلب من ا  صحيحة ملة كشعور
 .ككاضحة

ملة، الكلمة إختيار  التاميذ ارس .14  الصحيحة باللغة يرتٌبها م كا
ميلة، ك 30.موضعها  الكلمة إستعماؿ كيهتم ا

 

مادة تدريس المحادثة   .ب 
ي التدريب : امااكثر مادة التدريس للمحادثة 

معية كالتحديد  .1 تدريب ا
سألة  ديد ا ذا التدريب لتدريب عفوية الطاب كتسريع  مقصود 

. كمساعدة مع الكاـ الذم يسمعهم
ي  ك التدريبات  :  كاما

فرد ااكؿ .َأ  علم يذكر مفردا كاحدا م يذكر مفردا آخر الذم يتعلق با  . ا

. أأستاذ يذكر كلمة الرأس، كيذكر الطاب الشعر: مثاؿ 
درس يذكر كلمة، كالطالب يذكر الكلمة اآخر الذم ايتعلق  .َب  ا

ذكورة  .بكلمة ا

رة درس يقوؿ الشعر كالطالب يقوؿ الز ثاؿ ا  .ا

،  .َج  درس يذكر كلمة الفعل كالطالب يذكر فاعل الذم يوافق ا
كملة  كالطالب الثا  يكمل بالكلمة كالطالب الثالث يقوؿ الكلمة ا

فردات  اأتىات ركبة با . ا
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اقة ك رشدم أمد طعيمة،    اطق هامود كامل ال ظمة : إيسيسكوُ طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال شورات ا م

بية كالعلوما كالثقافة،   .130، َ 2003اإسامية ال

30
هى   .100، 2012َديفا، : جوغجاكارتا )Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab ،اك ال
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تديب الكلمات   .2
: تدريب احادثة .3

شكات .َأ    إستخاص ا

فيظ العبارة للحوار .َب    

رئسة  .َج    احادثة ا

طلقة   .َد   احادثة ا
القصص   .4
اقشة   .5 ا
وار .6  ا
 اللعبة .7

طابة .8  ا

طريقة تدريس المحادثة  .ج 

وضوع  : اأكؿ ادة  احادثة مع تثبيت ا إستعداد ا

بغي مادة احادثة اف يوافق ترقية الطالب كطاقت : الثانية كي

اف باآلة . الة العمل على تسهيل احادثة/اف يستعمل الدعائم : الثالثة
ع ك /العمل الدعائم اف يستطيع على تسهيل نظر الطالب  ا

قصود الذم يشتمل   احادثة لب إنبعاث . ا كبذالك اف 
. الطالب بغ ملل

درس . احادثة العالية، الطالب يكوف اكثر الفعل   الدراسة: الرابعة كاماا
، لكي يسلك احادثة، كبعد  وضوع الذم يتحادث ب يتع على ا

تظم سبيل احادثة على الصحيح  درس ي ابتداء الدرس كاف ا
ثبت . كموافقا بالغرض ا
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امسة اسب للسوءاؿ : ا اسبة ال ي درس إعطاء ا بعد احادثة كاف ا
د الطالب  ختومة، إذا كاف  اقس ب عن احادثة ا واب، عما ي كا
، كيكتب على  درس شرح الدرس مرت ماايعلم كايفهم كيكرر ا

. السبورة كيأمر الطالب على كتابة الدرس  الدف

اب، كذالك خ من استعماؿ  اللغة : السادسة اف يستعمل اللغة باإ
.  السلي

درس على احادثة باللغة العربية  الفصل دائما: السابعة . اف يتكلم ا
را  اللغة العربية مع ان م يتكلم باللغة  مستحيا كاف الطاب ما

. العربية  الدراسة اك يتكلم باللغة العربية كلكن قليا

ة بغي /اذا كانت احادثة يستمر على الفرصة اآتية : الثام القاء القادمة، في
د  تقد الدركس  لكي يستعد الطالب ،للمدرس اف يثبت ا

ادة  اللغة العربية م ا ي ا . نفس على الدركس، أف احادثة 

درس انبعاث الطالب اف يتعلم : التاسعة   اختتاـ الدراسة اف يعطي ا
شاط د كال . با

 تقويم فى تدريس مادة المحادثة  .د 

اح . بعد عملية التدريس كاف التقييم مهمة علم على  كهذا علم ا
التدريس كتربيت كتشريح الدرس، كتدريب امتصاص الطاب على الدركس 

و التقييم أك .ال يعلمها يد  علم استعاد التقييم ا راجعة ال يستعد ا  ا

اص ال  افع على ميع الع جيدا، الذم سيكوف التداكر فعل التعلم ال
 31.تتعلق بفعل التدريس

ي  : امااأغراض  كفائدة التقييم  تدريس احادثة 
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ذ استعماؿ الشرح على قدرة شحصية  : اأكؿ  تقييس إستطاعة اللغة، ك
ي اللغة العربية . الطاب  تدريس اللغة الغريب 

ذ لتعريف قدرة لغة الطاب على العامة  : الثانية  تقييس قدرة العامة، ك 
قصاف على عملية التدريس : الثالثة  لتعريف الضعفة كال

و : اساس التقييم 
اف يكوف موافقا على الغرض : اأكؿ 

اص : الثانية   و اف يبحث على ميع الع اف يكوف إماا، ك
فصل على مادة الدراسة :  الثالثة  ي اي اف يكوف متكاملة، ك
ادة : الرابعة   اف يكوف غ تقص  جعل ا

امسة ادة، كيفعل : ا علم يستعد ا ي اف يكوف ا داكمة ك اف يكوف ا
تظما مستمرا  آخر التدريس . التقييم على الدراسة م

 المحادثة تعليم في المعلم دور .ه 

ساعدة ذا علم ك  بعض ا ل نقدـ سؤكليات كالوفاء بدكر القياـ على ا
: الطريق ل ت عليها كاإرشادات التوجيهات

علم على: أكا  ح فأكا أكا بتسجيلها كيقـو الدارس أخطاء صدر يفسح أف ا
  للتدخل ميل يقاـك أف كعلي الصحيح، كالتدريب للعاج كقتا ا يفرد أف ك

اء . اأخطاء كتصحيح الكاـ أث
ا قدـ: ثانيا يث ل  مساعدات للمعلم تقد أّا نرل التوجيهات من موعة. تشاست ك

ة : يلي ما التوجيهات ذ من عمل  كب
جاح يرجع .أ  اؾ ا الكاـ تعلم  ال اشط  للدراس الفعا ااش  ا

مية إف اللغوية، تعلم اخرط إدا إا كن غ أمر الكاـ على القدرة ت   ا
اؾ عدـ كيرجع نفس عن بالتعب كقاـ الكاـ،   الدارس من كث اش
 عدة ا الكاـ لتعلم بشغف اللغة لدراسة جاءكا أّم برغم الكاـ أنشطة
 :أسباب
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لوس من أصعب الكاـ ارسة أف .1 علم ا كااستماع ا  التجوؿ أك ا
 .اليقظة أحاـ من عام 

ين أف .2 د تردد من يصيبهم ا الراحة بعدـ يشعركف الكث  احاكات ع
 .للتكلم اأك

ا أف .3  بوف كا بالذات مفرط إحساس لديهم الدارس من كث
 .أقراّم أماـ الغباء ظهر الظهور أك أخطاء أية ارتكاب

وؼ .4  .كالسخرية التهكم أك الفشل من ا

علم يدرؾ أف ابد  .ب  ماس أف ا  يتصل الكاـ تعلم  خاصة اللغة دراسة  ا
جاح، كثيقا اتصاا مو أف كن ا الكاـ على فالقدرة بال  فصل  كتتطور ت
طاء من خوفا كالكاـ ااستجابة من الدارسوف في اؼ  .ا

علم يدرؾ أف ابد .ج  مية  مهم شئ كالتدرج التتابع أف ا  .الكاـ مهارة ت

ة كاإجابات اأسئلة على القائمة الكاـ تدريبات  علم تاج القص  ا ا
 32. الطريقة استخداـ على قدرت من أكثر و
 المحادثة تعليم أهمية .و 

ها احادثة تعليم أمية : م
 .الصحيحة ارجها من اأصوات إخراج كيفية .1

د التمييز .2 طق ع ركة ب ال ة ا ركة القص  .الطويلة كا

ر مراعاة .3 طق الكاـ  كالتتغيم ال  .كال

اكيب يراعى أل لغويا، مقبولة بطريقة فكرة عن التعب .4  .نطقا الصحيحة ال

اءات اإشارات إستخداـ .5  .اللفظية غ كاإ

اسب بالقدر اللغوية الطاقة مراعاة .6  .الدارس لقدرات ا

اسب التوقيف مراعاة .7 اء ا طق أث  .ال

عر الصوت إستخداـ .8 طوؽ عن ا  .ا
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هي ككيف حديثة يبدأ كيف الدارس تدريب .9   33.طبيعية بصورة ي

 بحوث سابقة ج﴾ ﴿

ذا البحث  يع  ثت . تأخذ الباحثة البحوث السابقة تسهيا  تص كليدؿ بأما 
ذا البحث  ذا البحث، ككاف   :الباحثة ليس متساكيا من 

اتيجية التمثيلية  مهارة  فيذ اس وضوع اثر ت ت ا ث س رملة ،  البحث العلمى الذل 
درسة العالية ااسامية  بياف " مفتاح العلـو " الكاـ لطاب الصف اأكؿ با ى  كدكع فا

ة الدراسٌية  ليلها  ."۲۰۰۹/ ۲۰۱۰ماغتاف الٌس نظرا إ البيانات ال أرادت الباحثة 
ذاالبحث . فهذاالبحث من نوع البحث الكمى ة    طالبا اك ميع 33أما عدد العي

درسة العالية ااسامية الطاب   بياف "  مفتاح العلـو"الصف ااكؿ با ى  كدكع فا
ة الكانيةماغتاف ى .  باستعماؿ طريقة العي مع البيانات  ك الوسيلة ال استعملت الباحثة 

كتوبة قابلة  كالوثائق ا ي استخلصت الباحثة .طريقة ااستبياف كا اف : كمن نتائج البحث 
فيذ  اتيجية التمثيلية ت درسة العالية ااسامية  اس "  مفتاح العلـو" لطاب الصف ااكؿ با

ة الدراسٌية  بياف ماغتاف الٌس ى  تيجة ۲۰۰۹./ ۲۰۱۰كدكع فا ة ب ، %54‚54 حس
درسة العالية ااسامية  ى "  مفتاح العلـو" مهارة الكاـ لطاب الصف ااكؿ با كدكع فا

ة الدراسٌية  تيجة ۲۰۰۹./ ۲۰۱۰بياف ماغتاف الٌس كجد أثر ت , %42‚42 متوسطة ب
درسة  ب ذكمع اتيجية التمثيلية  مهارة الكاـ لطاب الصف ااكؿ با فيذ اس اثر ت

ة الدراسٌية "  مفتاح العلـو" العالية ااسامية  بياف ماغتاف الٌس ى   ۲۰۱۰كدكع فا

/.۲۰۰۹  

وضوع ت ا  ، ثها نيفي سفريياري أثر نتائج تعليم : كالبحث العلمى الذل 
ستول لطاب العربية باللغةمادة احادثة على مهارة القراءة   العربية اللغة بقسم الثالث ا

امعة كومية اإسامية با ة الدراسية فونوركغو ا تيجة من 2014-2013 الس ، كأٌما ال
ستول الثالث بقسم اللغة نتائج تعليم مادة احادثة إٌف :ذا البحث كما يلي لطاب ا

                                                           

33
ميد عبد اه،    اطق بالعربيةناصر عبد اه الغا كعبد ا , دارااعتصامى: سعودُ أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال

ة  .56-55، َدكف الس
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ة الدراسٌية " أ"العربية  الفصل  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا -2013با
تيجة  2014 ستقل % 53 طبقة جيد جدا ب تغٌ ا ذا ا عٌدلة   x َ3،37ُأف ا

ستول الثالث بقسم اللغة ، إٌف Bكقياس حركفها  نتائج مهارة القراءة باللغة العربٌية لطاب ا
ة الدراسٌية " أ"العربية  الفصل  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا -2013با

تيجة  2014 تاز ب تغٌ التابع % 91 طبقة  ذا ا عٌدلة   كقياس y َ3،63ُأف ا
ستول ، Aحركفها  كجد أثر نتائج مادة احادثة على مهارة القراءة باللغة العربٌية لطاب ا

ة الدراسٌية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا -2013الثالث بقسم اللغة العربية با
2014. 

فيذ  ، ت ، أف البحث السابق اأكؿ يع ذا البحث مع الباحث السابق كالفرؽ ب 
درسة العالية ااسامية  اتيجية التمثيلية  مهارة الكاـ لطاب الصف ااكؿ با " اس

كتوبة اأسئلة بإعطاء البيانات مع طريقة و اإستبياف ،"مفتاح العلـو   على ا
ستجيب قسم الطريقة هذ أيضا باالكتابة إجابت ا  الطاب على اأسئلة دف الباحثة ت
فيذ ي الطريقة هذ احصولة البيانات أٌما. البيانات على للحصوؿ اتيجية ت  اس
درسة اأكؿ الصف لطاب التمثيلية ي كدكغ" العلـو مفتاح "اإسامية العالية با  فا

درسة اأكؿ الصف لطاب الكاـ كمهارة ماغتاف بياف  مفتاح "اإسامية العالية با
ي كدكغ" العلـو ة ماغتاف بياف فا  السابق كالبحث, ََُِ- ٩ََِ الدراسية الس
 لطاب العربية باللغةأثر نتائج تعليم مادة احادثة على مهارة القراءة  يبحث الثا

ستول امعة العربية اللغة بقسم الثالث ا كومية اإسامية با  البحث ذا, فونوركغو ا
ة كعدد. الكٌمي البحث نوع من مع طالبا 32 العي  الباحثة إستخدمت البيانات ك

كتوبة الوثائق ليل اإختبار ك ا  الإحصائى، التحليل الباحثة إستخدمت البيانات ك
. (Product Moment Correlation ُالعزـك ضرب إرتباط العاقة الرمز كاستخدمت

دؼ تدريس مادة احادثة الثانية لطاب  و  ذا البحث مع الباحثى  كالفرؽ ب 
كومية فونوركغو امعة اإسامية ا ستول الرابع بقسم اللغة العربية با  خصوصا  ا

ٌوعة"أ"الصٌف  و اف . مت علم  كاما غرض تدريس احادثة على ما رأل التشريح من ا
اكر اك يلقي الرأم ك الفكرة  ة، ك تعي ادة ا يستطيع الطالب اف يتكلم باللغة العربية با
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ادة ستول الرابع قسم اللغة العربية . ال  ا تول مادة احادثة الثانية لطاب ا
كومية فونوركغو خصوصا  الصٌف  امعة اإسامية ا ظر تشريح الدرس " أ"با ال ب

ي شيئ مهم الذم يعتمد ب الدرس، ككاف   درس اف مادة التدريس للمحادثة  من ا
ادة ادة الدراسة، كاما مراجع ا ادة يؤخذ من / نوع تدريس احادثة يعتمد  ما خوذة ا

ستوم الرابع . كتباف ال فية آلة السماع كتقو  تدريس مادة احادثة الثانية لطاب ا
تزكج لتقد تلك احادثة اماـ  وار كيتحادثوف ب الطلب ا و الطاب يعمل ا

علم  .الطلبة كا

 الكاـ مهارة ك القراءة مهارة ب العاقة السابق البحث ك البحث ذا ب الفرؽ م
ى  البحث ذا  ك السابق البحث  امعة الطاب على مشاكلي  بػيِ  اإسامية ا

كومية  يستطيعوا ا الطاب من كث كاف الواقع، لكن العربية اللغة قسم  فونوركغو ا
شاكلى  سىببى  ما نب أف نريد البحث، فبهذا. صحيحا طيبا العربية باللغة يتكلموا أف . ا

 

 


