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 الملخص
 

 لطاب المحادثة ونتائج مادة العاقة بين نتائج مادة القواعد. 2015. ريزا نياراد، تامايدا
 السنة غوالمستوى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإسامية الحكومية فونورو

قسم اللغة العربية كلية التربية الجامعة . البحث العلمى 2015 – 2014الدراسية 
 .المشرف الدكتور اندوس الحاج حسن الماجستير. غواإسامية الحكومية فونورو

 .احادثةنتائج كمادة القواعد كمادة : الكلمة اأساسية 

ي قواعد اللغة ال جائت بعد اللغة حو  ا بسبب خطإ  . كالقواعد أكال أما كجود
ّيد على شكل . إستخداـ اللغة حو يستطيع أف يبلغ التعب اللغوية كيفهموا با فلذلك تعلم ال

يدةُالكتابة  طق  َكتابة با يدُكأما على شكل ال صيل قد حصل علي  كاؿ.َالتكلم ا ى  نتائج 
شاط صيل قد حصل علي الطاب  مادة . الشخص من ال ى  ذا البحث  تائج   كمع ال

اصر اللغة العربية ال استخدمت  . احادثةالقواعد كمادة  ى إحدل ع كأّما مادة القواعد 
امس  بقسم اللغة العربية ستول ا ى إحدل تعليم مهارة الكاـ ال احادثةكأّما مادة . ا  

امس بقسم اللغة العربية ستول ا  .استخدمت  ا

عرفة نتائج مادة القواعد كنتائج مادة  َ 1ُ:  كضع الباحث أسئلة البحث كما يلىاحادثةك
امعة اإسامية كيف كانت  امس بقسم اللغة العربية با ستول ا نتائج مادة القواعد لطاب ا

كومية  ة الدراسيةفونوركغوا  احادثةمادة كيف كانت نتائج َ 2 ُ ؟2015 – 2014  الس
كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ستول ا ة الدراسيةفونوركغولطاب ا   الس

 لطاب احادثةكنتائج مادة ل كجدت العاقة ب نتائج مادة القواعد َ 3 ُ ؟2015 – 2014
كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ستول ا ة الدراسية فونوركغوا  2014 الس

  ؟2015 –
كومية  امعة اإسامية ا ذا البحث من نوع البحث الكّمى، قاـ الباحث بالبحث  ا

ة غوفونورك كتوبة ك36 كعدد العي مع البيانات إستخدـ الباحث كثائق ا لتحليل البيانات  طالبا ك
ذا البحث إستخدـ الباحث التحليل اإرتباط   (analisis korelasi) ،تعمل الباحث سكا

تج لتحليل البيانات بالطريقة  طة ا  :  برمز ما يلى،(Product Moment Correlation)العاقة ا
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ليل البيانت ك اء على  ىب ستول َ 1ُ: نتيجة البحث  نتائج مادة القواعد لطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با  2015-2014ا

عّدؿ  امس مادةنتائج َ Bُ .2 كقياس حركفها 3.27ى جيد أف ا ستول ا  احادثة لطاب ا
ة الدراسية  كومية فونوركغو الس امعة اإسامية ا ى 2015-2014بقسم اللغة العربية با  

عّدؿ متوسط ما ُكجدت العاقة ب نتائج مادة القواعد َ C. ُ3 كقياس حركفها 2.66 أف ا
ُxَ  ُكمادة احادثةYَ . حساب أفtr > rxy، 0,349>0,146 , فلذلك الفركض

 . اإختيارية غ مقبولة
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 الباب اأول

 مقّدمة

 

  البحثخلفية أ

م   ي ألفاظ يعر ها كل قـو عن مقاصد تلفة . اللغة  ي  ة ك كاللغة كث
ا  ع الواحد الذل  من حيث اللفظ متحدة من حيث مع أل أف ا

اس كاحد . كلكن كل قـو يعركف ع بلفظ غ لفظ اأخرين. ضمائر ال
ي الكلمات ال يعر ها العرب عن أغراضهم كقد كصلت . كاللغة العربية 

قل ا بطريقة ال ا القراف الكر كاأحاديث الشريفة كما ركا . إلي كحفظها ل
ظومهم ثور العرب كم ي كاحدة من اللغة  1.الثقات من م اللغة العربية 

كلغات . الرئيسية  العام ال يتكلم ها اكثر من مائ مليوف من البشر
اؿ  اء العام، فبطبيعة ا قدسة كاإرشاد الدي للمسلم  ميع أ الكتب ا
اء  سلم  ميع أ اي من ا ئات ا سبة  ية اللغة بال و أعظم من أ ان 

م  2.العام سواء كاف عربيا أك غ
بوم    امة  العام ال واد الدراسية  ا ي إحدل ا اللغة العربية 

لية تدرساف اللغة . إندكنيسيا بوية سواء أكانت حكومية أـ أ ؤسسات ال ا

                                                           

افُ. جامع الدركس العربية.  مصطفى الغايي1 كت لب  .٧ ،٢ٓٓ٧َ. دار الفكر. ب

2
ر أرشد    ،فوستاؾ فاجار:  جوكجاكارتاُ Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya  ،از

2004َ ،1. 
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واد اأخرل بوية اإسامية . العربية كما تدرسوف ا ؤسسات ال كخاصة  ا
ميع الطاب  3.كانت اللغة العربية تدرس ضركرية 

هد  البحث عن العلم  و ا  ككاف اإنساف يتعلم كيتدرج  ،التعلم 
كن . التعلم للوصوؿ إ الكماؿ ب الكاملة ال  وا ب اإنساف با كقد ك

فإعداد . لكذها إعداد للوصوؿ إ كمال كالتعلم كسيلة للوصوؿ إ 
يل  و جهد لعرض كل اإنساف للوصوؿ إ كمال من كسيلة عملية كالتعليم 

اص  نشاطة عملية كالتعليم يلـز للمدرس أف يقدر على , الكلذك. القيم ا
فيذ نشاطة عملية كالتعليم ابعة من الرمة  نفس ك ت 4.إبراز القيم ال

 

بية أجهزة ااتصاات فقط    .ليس تعّلم اللغة العربية تعّلم اللغات اأج
د  ، تعّلم اللغة العربية ع سلم و إتعّلم الدين أيضا أف اؾبعض ا ساـ 

 جدا من الكفاءة ياؼ تعّلم اللغة العربية عاؿادأ .ق  اللغة العربيةتوصل
 تعليمك. يستطيع الشحص على استخداـ تلك اللغة  حجاهم ح. اللغوية
دارس  العربية اللغة  لغة بعد الثانية اللغة ي العربية اللغة اف. اإسامية ا
بية اللغة كتعلم ااـ، دارس  – العربية اللغة – اأج   اك اإسامية ا

د عا امعات  اك ا  اف الطاب كجب. خاصة مهارة تشكل ااسامية ا
هارة يستوعبوا  اللغة َ كالكتابة كالقراءة كالكاـ اإستماع ي ُاأربعة ا

 .العربية

هض مّاسة  ّيد إذا استطاعت أف ت  كرأل سوريابراتا أّف عملية التعليم ا
تيجة. تعّلم الطّاب و ال اح التعليم  ي . كشئ مهّم  تقرير  تيجة  كال

تيجة باختياط كدّقة . صيل تعّلم الطّاب عّلم أف يعطي ال بغى على ا كي
                                                           

 
امد، كاخركف3  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan، عبد ا

Media,ُج كومية فريس،: مال امعة اإسامية ا  .158 ،2008َا

دك: جاكرتاStrategi Belajar Mengajarُ,غولو. ك 4  .25-23، 2002َ, غراسي
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بية للتقييم نتيجة ي تعلم نتائجك 5.تاّمة  أنشطة بعد الطاب تقدـ من ال
ذا. التعلم تائج تقييم إجراء دكف التعلم نتائج معركفا يكوف أف م يع ك  ل
6.الطاب تعلم أنشطة

 

لك لكل مادة كلية بيانات نتائج اأخ  كل أكاخر   فا بد أف 
ادة كلية , مستوم كلية ا رأم الباحث علي أف لكل مادة كلية يتعلق  ك

ذا البحث عن نتائج . اأخرم  عملية تعليم اللغة العربية كحّدد الباحث  
 .احادثة مع نتائج كلية مادة القواعدتعلم مادة كلية 

ي قواعد اللغة ال ُكلدت بعد اللغة حو  ا .  كالقواعد أكال أّما كجود
حو تُعلم لتستعمل الّلغوية . بسبب خطإ  إستخداـ اللغة فلذلك أّف ال

ّيد على شكل الكتابة  قراءة ُيستطيع أف يبلغ التعب اللغوية كيفهموا با
طق  َككتابة جّيدة يدُكأما على شكل ال اصر 7َ.التكلم ا  القواعد إحدل ع

قية مهارة الّلغوية  . الّلغة ال يُقَدر الطّاب بقسم اللغة العربية ل
ي هارة اأربعة، ك  مهارة اإستماع، 8: إف الّلغة العربية ُتوِج لتبليغ إ ا

 .مهارة الكاـ، مهارة القراءة، مهارة الكتابة
دما نتكلم عن مسائل اللغةاحادثة  م مادة ع ي احدم أ فضا عن .  

ا يبحث عن تعليم اللغة العربية سئلة  ديد ا حيث كانت مادة كلية , أف 
 . مادة ازمة يتونلها طاب قسم تعليم اللغة العربيةاحادثة

ي نوع من تطوير . أكضح أ  ف  كتاب أّف احدثة  صاحب خ
قرر الذم  وضوع ا وار  ا ات أك التدريبات  شكل التطبيقي عن ا التمري

                                                           

كا جيفتا، : جاكرتاُ، Proses Belajar Mengajarسوريابراتا، 5  .148، 1997َري
، : سورابياُ Prestasi Belajar dan Kompetensi Guruسيف البحر جامارة، 6 ، 1994َجهد كط

24. 
امد، كاخركف 7  .Pembelajaran Bahasa Arab.... ،64، عبد ا
دم،  8 ج، مشكات، )Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمد فؤد أيفي  .61، (2004مال
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كيز أنواع صياغ الكلمات  جهز بشكل البسيط كالسهلة كإحدم طريقة ل
باشرة بالعربي أك تستخدـ  بئت  عاملة ا دركسة ك أيضا أجل التزكيد  ا ا

وجودة وضوعات ا  9.حسب ا
كومية فونورك امعة اإسامية ا امعة غا ي إحدل ا  قسم اللغة فيهاك 

كأما  . احادثةمادة القواعد كمادة ـ الّلغة العربية على م تعلاالعربية، كفي
كومية فونورك امقسم اللغة العربية  امعة اإسامية ا امس با ك غستول ا
هما عاقة مهمة  الّلغة احادثةكمادة القواعد  يشتمل على مادة  ، أّف بي

امد كأخو. العربية داؼ التعلفكقاؿ عبد ا حو ليس من أ ـ م أّف إستعاء ال
ساعدة ا كتابة اؿقراءة كاؿتكّلم، كاؿ إستطاعة لطّاب اللغة كلكن كسيلة 

10.صحيحاؿ
 

كومية امعة ااسامية ا ستوم  فونوركغو كأراد الباحث أف يبحث  ا
امس قصدا أف فيها مادة كلية  غ أف الباحث أيضا من . احادثة كالقواعدا

كومية الذم ل  امعة ااسامية ا أحد طاب لقسم تعليم اللغة العربية با
امعة  ساعدة إ ترقية عملية تعليم اللغة العربية  ا فرصة اعطاء ا

 .خصوصا

طق لكن يضعف  القواعد، لذلك يسبب  هر  ال اؾ من  قيقة،  ا
د علم اللغة  طق بالتماـ كالصحيح ع ذ ُإ عدـ ترتيب لغت  ال دث  ك

د العصرية شكلة عادة  معا هر  القواعد لكن . َا اؾ أيضا من  ك
طق أك الكاـ، لذلك يسبب إ عدـ فصاحت  نطق  يضعف  ال

ارجة من لسان لصعوبت  تكوين الكلمات يتعلق  مل ا الكلمات أك ا

                                                           

9
ف، . أ   فوظة، : جاكرتاُ Buku Panduan Pengajaran Kitabصاحب خ قوؽ  ، 2010َميع ا

25. 
امد، كاخركف 10  .Pembelajaran Bahasa Arab.... ،64، عبد ا
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يدة كالصحيحة  د ُبعلـو اللغة العربية ا عا شكلة عادة  ا ذ ا دث  ك
ر أراد الباحث أف يبحث عن حقيقيتها بطريقة . َالسلفية ذ الظوا كمن 

ذا البحث  ز بالرموز كبذلك يعرض  ا البحث الكمي بشكل العدد ال 
 لطاب المحادثةونتائج مادة العاقة بين نتائج مادة القواعد  وضوع

المستوى الخامس بقسم اللغة العربية بالجامعة اإسامية الحكومية 
 . 2015 – 2014 السنة الدراسية فونوروغو

  

 تحديد البحث ب

امس أّف مادة القواعد كمادة  .  فياحادثة أخذ الباحث عن مستول ا
ى القواعد الثالثة كأّما مادة   الثالثة،  احادثةمادة  ى احادثةأّما مادة القواعد 

ستول اأَخر ا  ا د كا   .كا 
 

 أسئلة البحث ج

اء على ما ذكر الباحث  خلفية البحث، فمشكات البحث   ب
 :تتلخص فيما يأتى

امس بقسم اللغة العربية كيف كانت  .1 ستول ا نتائج مادة القواعد لطاب ا
كومية  امعة اإسامية ا ة الدراسيةفونوركغوبا   ؟2015 – 2014  الس

امس بقسم اللغة العربية احادثةمادة كيف كانت نتائج  .2 ستول ا  لطاب ا
كومية  امعة اإسامية ا ة الدراسيةفونوركغوبا   ؟2015 – 2014  الس

 لطاب احادثةكنتائج مادة ل كجدت العاقة ب نتائج مادة القواعد  .3
كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ستول ا  فونوركغوا

ة الدراسية    ؟2015 – 2014الس
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 أهداف البحثد 
داؼكأما  ذا البحث فيما يليأ  : البحث  

امس بقسم اللغة الكشف عن  .1 ستول ا نتائج مادة القواعد لطاب ا
كومية  امعة اإسامية ا ة الدراسيةفونوركغوالعربية با  – 2014  الس

2015.  

امس بقسم اللغة احادثة نتائج مادة الكشف عن .2 ستول ا  لطاب ا
كومية  امعة اإسامية ا ة الدراسيةفونوركغوالعربية با  – 2014  الس

2015. 

 لطاب احادثةكنتائج مادة ب نتائج مادة القواعد العاقة  البياف .3
كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ستول ا ا

ة الدراسية فونوركغو  .2015 – 2014 الس

 

 فوائد البحث ه

قسم ها نوع إ البحث فوائد ذ ت  :م
ظرية الفوائد .1  ال

قية البحث ذا عن البحث نتيجة   عارؼ العلـو ل بية  كا  ك ال
امعة  العربية الّلغة تعليم  العلمية الثقافة لتوسعة  اإسامية ا

. فونوركغو
 العملية الفوائد .2

 .للجامعة . أ

تفع العلمي البحث ذا يرجي   مادة عن الطاب نتائج ل
. احادثة كمادة القواعد
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 للباحث . ب

عارؼ ليزيد العلمي ث ذا يرجي   ادة العربية اللغة تعليم  ا
ستقبل زماف  احادثة كمادة القواعد . خاصة ا

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث و

ها  قسم على مسة أبواب، م ذ البحث ي  :يكتب الباحث  
ديد البحث كأسئلة : الباب اأّكؿ  تول على خلفية البحث ك مقّدمة 

ظيم كتابة تقرير  داؼ البحث كفوائد البحث كت البحث كأ
 .البحث

ظرل عن تعليم مادة : الباب الثا  ذا الباب على اإطار ال يتحّدث  
وث سابقة احادثة مادةالقواعد كتعليم  يكل التفك، ك  ك
 .كفركض البحث

هج البحث العلمى، كيشمل في : الباب الثالث  ذا الباب عن م يتحّدث 
ة، كأدكات مع البيانات،  تصميم البحث، كالسكاف كالعي

ليل البيانات  .كأساليب مع البيانات، كطريقة 
ليل البيانات: الباب الرّابع  كفي تصوير . يشتمل على عرض البيانات ك

ليل البيانات  غر ككصف البيانات ك العامة عن موقع ا
 .كالتفس

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

  وفروض البحثوالبحوث السابقة وهيكل التفكيراإطار النظري 
 

 اإطار النظري أ
  مفهوم نتائج التعليم .1

 تعريف نتائج التعليم (1

تيجة مصدر من نتج   تيجة، ال تائج مع ال تاج –ال تائج . نتيجة– ي  ال
ع بكيفية شخصا أك فرقة رأ كاخ صل العمل اّلذم قد عمل ا كأما . ي 

صائص  اسبة  وضوع ا تيجة على ا ي يقّرر ال تائج  رأم نانا سوجانا ال
 11.معّ 

تائج ي التعلم نتائج : "دميا ك موجيانا كقاؿ   شكل  ققت ال ال
تيجة أك أرقاـ ة التحصيل اختبار بعد ال   ال القيم. درس كل هاية  معي

صوؿ  يتلقى الطالب إتقاف لرؤية مرجعا ليكوف الطالب قبل من عليها ا
واد  12.الدراسية ا

اس،  و عملية ال ُتَدل بتغي  نفوس ال  قاؿ نانا سوجانا أّف التعليم 
و تغي معرفت كفهم كسلوك كمهارت كغ  كأّما تغي لتُدؿ نتائج الّتعليم 

 13.ذلك

                                                           

 2009َ،رماجا ركسدا كريا: باندكنجُ Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ، نانا سوجانا 11
، 3. 

12 https://himitsuqalbu.wordpress.com/2014/03/21/definisi-hasil-belajar-menurut-para-ahli ،
 .07.25، الساعة 2014 ديسمر 29نقل  التاريخ 

دك، : باندكنجDasar-dasar Proses Belajar Mengajarُ سوجانا، نانا .13 يسي ار بارك أ سي
2011َ، 28. 

8 
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عرفة  ي اكتساب ا أك  كمن بيانات سابقة نفهم أّف نتائج التعليم 
هارات تقدمة من خاؿ ا ا بقيمة ال أعطى  ، كعادهامادة الدركس ا يُظَهر

دّرس ح يقع في تغي السلوؾ ي . ا كأّما نتائج تعليم مادة احادثة 
اصل الذم قد حصل الطاب من عمل  تعليم مادة احادثة  .ا

 فوائد نتائج التعليم (2

ى  14:فوائد نتائج التعليم لعملية التعليم 
داؼ التعّلمّية  .َأ  صيل تعّلم الطّاب عن أ ى تغي ُليعرؼ 

كهذ الفائدة يستطيع . َالسلوؾ الطّاب بعد أف نالوا عملية التعّلم
 .أف يُعَرؼ نتائج التعليم ال يتحّقق الطّاب

عّلم .َب  كهذ الفائدة . ليعرَؼ فعالية عمالية التعليم ال عامل ا
عّلم، أّف ُسفَلى  اح التعّلم الذم عامل ا يستطيع أف يعرؼ 

تائج الطّاب ا يسّبب عن مهارات الطّاب بل استطاع بسَبِب  ال
عّلم  .ا

 

 التعليم مفهوم تقويم .2

 تقويمتعريف ال (1

اضي قَػوـَ   ا قّدر – يُػَقِوـُ –كلمة التقو مشتقة من فعل ا  تَػْقِوْنا مع
ذ صيق الكلمة 15.القيمة قصود بتقدير القيمة    كيرل الباحث بأف ا

م  ظر العميق عن درجات عقو تعلم بال علم إ ا ح ا ي القيمة ال م
ذ بداية التعليم إ  م  عملية التعليم م كإستطاعتهم ككفائتهم كحصو

 .هايتها

                                                           

 .Dasar-dasar Proses Belajar  ،111...نانا سوجانا،. 14

ور، . 15 ورأمد كارسوف م  .1173، 2002َفوستاكا فرككريسيف، : سوراباياُ. القاموس ا
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 إصطاحا يدؿ على العملية ال تستخدـ فيها (Evaluation) أّما التقو 
اسبة،  إصدار  صل عليها بوسائل أخرل م نتائج القياس كأم معلومات 
تعلم أك على جانب مع من جوانب  ة لدل ا حكم على قيمة خاصة معي

هج ي العملية ال تستخدـ فيها معلومات عن بعض جوانب . ا أك 
اذ قرارات، أك لإختيار من ب  هج، إ سلوؾ التلميذ أك بعض جوانب ا

هج ا، تتخذ بشأف التلميذ أك ا  16.بعض بدائل 
موع اإجراءات ال يتم بواسطتها مع بيانات خاصة بفرد  و   التقو 
ذ البيانات بأسلوب العلمى للتأكدل من  رة كدراسة  شركع اك بظا اك 

ة اذ قرارات معي ددة سلفا، من اجل إ داؼ  قيق أ  يعد 17.مدل 
م أركاف العملية التعليم، إذ يصاحبها  كافة خطواها ح  التقو من أ

 .قبل الشركع فيها
 فوائد التقويم (2

 تقو للطاباؿفوائد  .أ 

اح التعليم  مادة ال علمها الطاب  كحاصل . علم الطاب 
ع ع كغ مق اف مق تهد . التقو للطاب اث ع  اذا كاف غ مق

 .قلالطاب كى ا يتابع إؿ
 تقو للمدرساؿفوائد  .ب 

ادة إؿ .(أ  قق كصوؿ ا درس ب الطاب الذين  م ليفرؽ ا
 .كالعكس كأجرل اإمتحاف مرة ثانية

                                                           

ة،   16 يم بسيو عم اصرإبرا هج كع رةُ ا عارؼ، : القا  .250، 1991َدار ا
ج تعليم اللغة العربية رشدل أمد طعيمة، 17 ا رةُ، اأساس العامة  ، : القا ، ٢َٓٓٓدار الفكر العر

٣٦. 
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ل مادة الدرس ال علمها موافقة  .(ب  درس  يعلم ا
 .للطاب اـ ا

ستخدمة موافقة للطاب اـ ا .(ج  درس الطريقة ا  .يعلم ا

 تقو للمدرسةاؿفوائد  .ج 

درسة اك  .(أ  درس حاؿ التعليم كالتعّلم يوافق بائمل ا يعلم ا
 .عكسها

درس عن موافقة برنامج التعليم   .(ب  اأخبار من ا
ستقبل  .ا

ة الذل استعمل  .(ج  ة بعد س اح التقو س اأخبار عن 
ستقبل 18.توجي للمدرسة  ا

 

 أهداف التقويم (3

داؼ العاـ .أ   أ

وع ب دليل علي تطوير اك تقُدـ  .(أ  علومة الذم مص ليجمع مادة ا
ؾ اك إتابع عملية التعليم  كقت  ريد بعد اش إ يعمل ب ا

 .مع

عرفة درجة العملية من طرؽ التدريس الذم قد استعمل   .(ب 
 .عملية التدريس  كقت مع

اص .ب  داؼ ا   ا

 فز .َأ 

ريد إتابع .َب  تجة مع ا تجة ك غ ال 19.لطلب ااعماؿ كسبب ال
 

                                                           

كا جيفتا، : جاكارتا ُ Evaluasi pendidikan داريانطا،. ـ 18  .2001َ،9ري
ونو، 19 اس سود دك فرسادا. ت.جاكارتا، ؼُ ،Pengantar Evaluasi Pendidikan ال  َ،راجا كرافي

16-17. 
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 مفهوم تعليم مادة القواعد .3

 تعريف تدريس (1

اضي ". التدريس  - درسُ" درس"التدريس لغة اسم مصدر من الفعل ا
عرفة كتدريس الطاب انواع "ع  َتدريسا-يدرس تلق الدرس كالقاء ا

وف عارؼ كالعلـو كالف  20"ا
تلك " التدريس على أن ، عرؼ غا. كاما اصطاحا كجد كث من ااراء

عد للبيئة التعليمية  درس كا رشد كا درس بدكر ا العملية ال يقـو ها ا
تعلم حيويان كنشطان كفاعان  . "كللمواد كللخرات التعليمية ال يكوف فيها ا

للتدريس حيث عرف بأن  أما كوثر كوجك فذكرت تعريف ستيفن كورم
ك من أف يتعلم القياـ بسلوؾ " عملية متعمدة لتشكيل بيئة الفرد بصورة 

اؾ  سلوؾ مع  ددة أك كإستجابة , دد أك ااش ت شركط  كذلك 
ددة  21."لظركؼ 

دّرس كالطّاب  ي عملية التفاعل ب ا ودة . عملية التدريس  كا
دّرس  تعليم  فس ا درس كالطاب  عملية التدريس يُقرر ب العاقة ب ا

ُteachingَ  ُكطّاب  تعّلمlearningَ . كالعاقة يُؤثِر على إستعداد
ذ اإنشطة فس    22.الطّاب لُيوِرَط ال

 
 

 
 

                                                           

جد  اللغة ك ااعاـ,  لويس20 كت ُ مالوؼ ا شرقة: ب  .٥۲٦-٥۲٧َ, ۱٩٨٦: دار ا
21 http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=410 ، ديسمر 29نقل  التاريخ 

 .07.30، الساعة 2014
 .3، 2006َأك فريس، : باندكنجُ  ،Pembelajaran Terpadu، أكدين سيف الدين سود كأخركف 22
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 تعريف تعليم القواعد (2

اضى   و مصدر فعل ا ، التعليم َتعليما-  يعّلم –عّلم ُ"عّلم"التعليم 
رة على شخص أـ فرقة لتحصيل تغي  و عملية إعطاء التدريبية أك ا

سوبة على الشخص ، كما يلى23.السلوؾ ا رّب  : كأّما رأم مهور ا
د .أ   نفوس  بتغي ُتَدل ال عملية و التعليم أفّ  سوجانا نانا ع

اس،  كسلوك كفهم معرفت تغي و الّتعليم نتائج لتُدؿ  تغي كأّما ال
24.ذلك كغ كمهارت

 

اس كبيئت ال  .ب  و عملية التفاعل ب ال اف، أّف التعليم  د سارد ع
25.ملموس شخصية كحقيقّية كنظارية

 

ّظمة العملّية و التعليم .ج  عّلم؛ قبل من ارس اّل ا  نقل هدؼ ا
عارؼ هاراتّية ا مية الطلبة، إ ا اهم كت ا ّ ا، ا  و التعّلم كيعدّ  و
قيقي الّاتج بية مصطلح لفهم .الّتعليم لعملّية ا  يتم كالّتعليم الّ
، تلقائي،  نظامي :26رئيسة أنواع ثاثة إ التعليم أساليب تقسيم

 .غ رميك

  الّاس يتعّلمون اّلذم الّتعليم و: بأّن الّظامي الّتعليم يعّرؼ .َأ 
درسة درسي بالتعليم كيعرؼ ا  .ا

و الّتعليم اّلذم يتعّلمون  :يعّرؼ الّتعليم الّتلقائي بأّن .َب 
ياهم اليومية، مثل ارستهم  اأطفاؿ اّلذين : الّاس من خاؿ 

 .يتعّلموف اللغة من خاؿ ااستماع إ اآخرين فيكتسبوها

                                                           

كا جيفتا: جاكرتاُ Psicholinguistik Kajian Teoritik، يرخعبد ا.23  .83، 2003َ،ري
 .Dasar-dasar Proses Belajar  ،28...نانا سوجانا، 24
اف،  25  .22، 2009َراجا كا فريس، : جاكرتاُ Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajarسارد
26 http://mawdoo3.com//09.00، الساعة 2015 فراير 14، نقل  التاريخ تعريف تعليم. 
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و الّتعليم اّلذم يكوف  :يعّرؼ الّتعليم غ الرمي بأّن .َج 
ظامي كالّتلقائي يكوف الّتعليم غ الرمّي أقّل  .ب الّتعليم ال

 انضباطان 

تعّلم بتعليم   ظامّي، مثان كأف يقـو الّشخص ا من إجراءات الّتعليم ال
 .شخٍص أمَي كأسلوٍب حاربة اأمّية

" قاعدة "من مع القواعد. العربية اللغة درس عن الفركع فرع ى  القواعد
ملة تركيب  كاف أساس ي قواعد إذا،. قانوف أك أسس ع  الّلغة ا

ا قد ذلك فمن. العربية  الطّاب التفاعل عملية و القواعد تعليم أفّ  عرف
ات ّدثت حّ  القواعد ادة  ليفهموف يستطيعوف ح الطّاب سلوؾ تغي

 ّيد العربية باللغة يستعملوف يستطيعوف أف عليهم كيرجى القواعد كيعرفوف
حو علم ا القواعد فرع بعض كمن. كصحيح  كقاؿ 27.الصرؼ كعلم ال

ملة كضبط أكاخر : "فؤاد نعمة علم يعرؼ ب كظيفة كل كلمة داخل ا
28."الكلمات ككيفية إعراها

 

حو .َأ  29تعريف علم ال
 

حو، كما يلى ختلفة عن تعريف ال  :د اأراء ا
و .أ  مد علي ا ملة أم نظم : "قاؿ  اء ا علم يبحث  ب

ملة 30".الكلمات داخل ا
 

                                                           

27. httpidb4.wikispaces.comfileviewan4003.pdf،  الساعة 2014 ديسمر 29نقل  التاريخ ،
08.17.  

ة: سورابياُ ملخص قواعد اللغة العربية. فؤاد نعمة 28 داية، دكف الس  .3 َ،توكو كتاب ا
29 http://www.taufiqslow.com/2013/04/pengertian-dan-tujuan-mempelajari-nahwu.html، 

 .08.03، الساعة 2015 فراير 16نقل  التاريخ 
و 30  .96 ،1993َدار الفاح، : اأردافُ مدخل إ علم اللغة. مد علي ا
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حو: "بشر كماؿ كقاؿ .ب   و ليسَ Grammar القواعد علم ُال
ا ك اللغة ظومة و إ  أحكامها، الضابطة كالقوان القواعد م

ل ا كفقا يس كال 31".اللغة أ
 

 عاد ك العرب خطاب ب يفهم: "الغزا حاميد أبو ط كقاؿ .ج 
ملة، الكاـ صريح ب يز حد إ ااستعماؿ  م  ك

، ، ك كحقيقت كمة، كخاصة، كعامة، از ، ك  كمتشاب
، ، كمطلق ، كمقيد ، كنصب ، كفحوا 32".كمفهوم ك

 

مد عطا .د  يم  حو ":كقاؿ إبرا كيب ال  علم يعرؼ ب كيفية ال
، صحة كضعفا ككيفية ما يتعلق باألفاظ من حيث  العر

33".كقوعها
 

و  .ق  ع اإصطاحي  حو با قاؿ علماء العربية القدماء أّف ال
انتحاء مت كاـ العرب  تصريف كإعراب ليلحق من ليس 

طق ها كإف م يكن  لها  الفصاحة في ل اللغة العربية بأ من أ
ها رد ب إليها هم، كإف شذ بعضهم ع 34.م

 

و علم بأصوؿ تعرؼ ها  .ك  و  قاؿ الشيخ مصطفى الغاي أف 
اء 35.أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإعراب كالب

 

ملة   ي علم يعرؼ ب كيفية قراءة ا حو  اصة أف مفهـو ال كا
فظ الكاـ، كصحة  ي كسيلة  ا ك  ا عرفة مع  اللغة العربية ك 

تعلم على التحدث كالكتابة بلغة  طق ك الكتابة ال تع ا ال
                                                           

م ك سواء الفهم .كماؿ بشر  31 رةُ اللغة العربيىة ب الو ة: القا  .281، َدار غريب، دكف الس
حو ك الدالة. مد ماسة عبد اللطيف 32 رةُ ال  .30 ،2000َدار الشركؽ، : القا
مد عطا 33 يم  رجع  تدريس اللغة العربية. إبرا رةُ ا ديدة، : القا  .268 ،2005َمصر ا
دريةُ  لدراسة اللغةمقدمةحلمي خليل، .34 امعة، : اإسك عرفة ا  . 27، 1996َدار ا
35. ، كت دار الفكر، ُجامع الدركس اللغة العربية الشيخ مصطفى الغاي  .90، 1989َب
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ة الطلبة ك عصمتها من  حو كسيلة لتقو ألس ع أف ال صحيحة، 
هم على دقة التعب ك سامة اأداء  طأ، فهي تعي اللحن ك ا

 .ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا

36تعريف قواعد الصرفية .َب 
 

عجمية " :الصرؼ  اللغ  ادة ا ا مأخوذ من ا ص  ُالصرؼ لغوي
م  َر ؼ  م و ا يقبل م صرؼ كا عدؿ : كمن ذلك قو : كقو

ر حدثان كنوائب و أن ليتصرؼ  اأمور  كالصريف . كصْرؼ الد
صرؼ ب عن الضرع حارا إذا حلب :  ؼ احتاؿ و اللن ي كالص

تصرؼ  اأمور  ا من : كالص و ا صارفة، كغ الصراؼ من ا
اكيب اللغوية ال تدؿ على مع التحويل كالتغي كاانتقاؿ من  ال

 ."حاؿ إ حاؿ
تلفة ": أما  ااصطاح  ويل اأصل الواحد إ أمثلة  فهو 

عا إا هذا التغي صل تلك ا كذلك كتحويل . عاف مقصودة، ا 
صدر  اضي " قْطع"ا ضارع"قطع"إ الفعل ا : ، كاأمر"يقطع" ، كا

كن أف نتوصل إلي من مشتقات تتصرؼ عن "اْقَطعْ  ا  ا  ، كغ
ا،  شبهة، كغ فعوؿ، كالصفة ا الكلمة اأصل كاسم الفاعل، كاسم ا
ا    فردات من حيث صور و إ جانب ذلك علم يبحث في عن ا ك

ا من صحة، أك إعاؿ، أك إبداؿ يئاها، أك من حيث ما يعرض  . ك
حاة اأكائل تعريفا جامعا مانعا لعلم الصرؼ، كغاية ما  كم يرد عن ال

اجب  حاشيت حيث قاؿ ذا العلم ما كرد عن ابن ا : عرؼ ب 
ية الكلم ال ليست " التصريف علم بأصوؿ تعرؼ ها أحواؿ أب

 شرح للشافية التعريف السابق  َالرضيُكقد ناقش شارح ". بإعراب

                                                           

36 http://www.drmosad.com/index122.htm، 09.26 ، الساعة2015 فراير 16 نقل  التاريخ.  
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، كما عرف ابن ج بقول ركؼ " كب أكج قصور أف تأ إ ا
ريف بضرب  ."اأصوؿ فتتصرؼ فيها بزيادة حرؼ، أك 

ية الكلمة العربية كما يطرأ عليها من الصرؼ  تّص بب و علم   
قص و علم 37.تعي بالزيادة أك بال  كقاؿ الشيخ مصطفى الغاي 

يبحث عن الكلم من حيث ما يَعِرض ل من تصريف كإعاؿ كإدغاـ 
يُة الكلمة قبل إنتظامها   ب أف تكوف علي ِب كإبداؿ كب نعرؼ ما 

ملة  38.ا
 طرق تدريس القواعد وأساليبها 3َ

ى الطريقة   قسم على طريقت ك الطريقة الّعامة  تدريس القواعد ت
، كما . القياسية كالطريقة اإستقرائية قـو بعرض كل طريقة من طريقت كس

 39:يلى
 طريقة القياسية .أ 

ذ الطريقة  .ب  ّ اأمثلة، ك ي طريقة ال تُعِرض القواعد أَكان 
 .ُتستعَمل أَكان  تعليم القواعد

اتيجية  يل إ إس ى  الشرح ُ كرأم اأخر أّف الطريقة القياسية 
حول ؾ َال ديد للطاب،  ت كيب اللغول ا ، كفيها تقدـ القاعدة أك ال

ديدة كالتدريب عليها  أمثلة   مارسة القاعدة ا م فرصة كافية 
 40.تعميمها

ذ الطريقة كما يلى سبة لأساليب   :أما بال
                                                           

عمة ،.37  .2،ملخص قواعدال

38. ،  .8، جامع الدركسالغاي
امد  39  .Pembelajaran Bahasa Arab ،67، كاخركفعبد ا
اقة كرشدم أمد طعيمة، .40 اطق هامود كامل ال شور : إيسيكوُ طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال م

بية كالعلـو الثقافة،  ظمة اإسامية لل  .242-241، 2003َا
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وضوع  1َ يدخل اأستاذ إ الفصل كيبتدئ الدراسة كيكتشف ا
 .احّدد

حو 2َ  .يستمر اأستاذ دراست كيشرح قواعد ال

حوية 3َ فظ قواعد ال  .يفهم الطّاب ك

ص تتعلق بالقواعد 4َ  .يعطى أستاذ اأمثلة أك ال

اصة الدراسية 5َ  .يعطى أستاذ ا

 .يأمر أستاذ الطّاب ليعمل اأسئلة التدريبية 6َ

 طريقة اإستقرائية 7َ

ذ الطريقة عكس من طريقة القياسية، تُبَدأ التعليم بتعريض اأمثلة  كأّما 
حوية َلص بقواعد ال ُ  ّ. 

وقفى أك  دخل ا بل إ ا ى  كرأم اأخر أّف الطريقة اإستقرائية 
موعة من اأمثلة تتضمن القاعدة،  علم للطّاب  السياقي، كفيها يقدـ ا

 .كبعد قراءة اأمثلة كمن  القاعدة
ذ الطريقة كما يلى سبة لأساليب   :أما بال

اصة 1َ ادة ا  .كيبتدئ اأستاذ الدراسة كيكتشف ا

وضوع 2َ ص تتعلق با  .يعطى أستاذ اأمثلة أك ال

ص 3َ  .يأمر أستاذ الطّاب ليقرأكف اأمثلة أك ال

د  اأمثلة أك  4َ حوية  بعد يبتدئ اأستاذ ليشرح القواعد ال
ص  .ال

حوية من اأمثلة أك  5َ اصة بقواعد ال علوف اأستاذ كالطّاب ا
ص  .ال

 .يأمر أستاذ الطّاب ليعمل اأسئلة التدريبية 6َ
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 أهداف تعليم القواعد 4َ

داؼ تعليم القواعد كما يلى  :أما أ
لكي يفهم الطالب كيقدر علي أف يفهم صاحب عن الكاـ أك  .أ 

41.الكتابة صحيحا كجيدا
 

اكب  .ب  ، كإدراؾ الفركؽ الدقيقة ب ال مل التاميذ على التفك
مل  .كالعباراة كا

ادة اللغوية للتاميذ، بفضل مايدرسون كيبحثون من عبارات  .ج  مية ا ت
م  .كأمثلة تدكر حوؿ بيئتهم، كتعر عن ميو

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة، ح ايتأثركا بتيار العامية .د 

ييز  .ق  م بالتدريج على  اكيب اللغوية كإقدار م بطائفة من ال تزكيد
طأ من الصواب 42.ا

 

ختلفة ب  .ك  احظة كالربط كفهم العاقات ا مية القدرة على دقة ا لت
ظم رين الطالب على التفك ا تشاهة إ جانب  اكيب ا  .ال

ذ احاكة  .ز  اكاة اأساليب الصحيحة كجعل  إقدار الطالب على 
ضة ية على أساس مفهـو بدا من أف تكوف آلية   .مب

إقدار الطالب على سامة العبارة كصحة اأداء كتقو اللساف  .ح 
س الكاـ كالكتابة طأ  الكاـ أم   .كعصمت من ا

                                                           

ّا،  41 دك فرسادل، : جاكرتاُ Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktifز ، 2014َراجا غراف
34. 

ظرية كالتطبيقحسن شحاتة،  42 . 201-202 تعليم اللغة العربية ب ال
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طأ فيما يستمع إلي كيقرأ كمعرفة  .ط  ييز ا مية قدرات الطالب على  ت
ب 43.أسباب ذلك ليجت

 

حو فيما يلي داؼ تعليم ال م أ  44:كيقوؿ أبو بكر أف أ
 .إقدار الطالب على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن .أ 

طأ،  .ب  إكساب الطالب القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من ا
تعارؼ عليها تفقة مع القواعد ا  .كا

د التحدث .ج  طق كصحة اأداء ع  .مساعدة الطالب على جودة ال

تفق مع قواعد   .د  ييز ا سموع ك إكساب الطالب القدرة على فهم ا
ختلف معها  .اللغة من ا

قارنة كإصدار  .ق  تاج كا احظة الدقيقة كااست إقدار الطالب على ا
ا كترتيبها على  ييز اأحكاـ كإدراؾ العاقات ب أجزاء الكاـ ك

اسب حو ا  .ال

ا  .ك  اإسهاـ على إتساع دائرة القاموس اللغوم لدل الطالب كإمداد
صوص الراقية ال يتعلم القواعد من  بثركة لغوية من خاؿ ال

ا  .خا
 فوائد تعليم القواعد (5

 45:أما فوائد تعليم القواعد كما يلى

                                                           
43 http://www.taufiqslow.com/2013/04/pengertian-dan-tujuan-mempelajari-nahwu.html، 

 .08.03، الساعة 2015 فراير 16نقل  التاريخ 
مكتبة الضامرم، : عمافُتعليم اللغة العربية اأطر كاإجراءات . اللطيف عبد القادر أبو بكرعبد  44

1990َ ،162 

45 httpidb4.wikispaces.comfileviewan4003.pdf 19.02.15نقل  التاريخ. 
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ادث الّلذاف  .أ  ملة العربية  داخل القرأف كا ليفهم تركيب ا
حو . مصدراف  حكم اإساـ سيفهموف الشخص الدين بعلم ال

سن كالصحيح َاّلذل يكتب باللغة العربيةُ  .ا

كيب الصحيح  .ب  ملة اللغة العربية  ال ليستطيع أف يصّف ا
حو كالصرؼ اسب لقواعد ال  .كم

ملة مع كليفهم اللفظ تركيب يقّدر أف ليستطيع .ج   .الصحيحة ا

كيب كشكل صحيح .د   .ليصّف ملة باللغة العربية ب
 

 مفهوم تعليم مادة المحادثة .4

 تعريف تعليم مادة المحادثة 1َ

ى درس اللغة العربية ال يعطيها أّكا كغرض اأك من . درس احادثة 
التعليم للغة العربية كى يستطيع الطاب أف يتحّدث بللغة العربية  أحادث 

د امد 46.اليومية ك قراءة القرأف  الصاة كالدعاء دل، مهارة فؤاد كع  إف
ديث هارات اللغوية ال تقصدها التعليم اللغة ا ي إحدل ا  47.الكاـ 

شاط اللغوم للصغار كالكبار، لذلك  م ألواف ال كا شك أف الكاـ من أ
كاف التاس يستخدموف الكاـ أكثر من الكتابة، أم أهم يتكلموف أكثر 

و الشكل الرئيسي . ا يكتبوف كمن  نستطيع أف نعتر أف الكاـ 
سبة لإنساف  48.لاتصاؿ بال

اس من العديد ب التواصل ي احادثة  ليست اجتماعية مهارة إها. ال
موذج ي احادثات. اأفراد عظم صعبة ثا ال  بعض  للتواصل ا

                                                           

دكنجُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، امد إزّاف 46    .116،  2011َومانييورا، : ب
دلفؤادامد  47  .110، 2005َمشكات، : ماانجُ Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  إف

48
ا   اطق هام،  دنور  هارات اللغوية لغ ال وج لتعليم ا  ،2011َاكين مالك فريس، : نجاماُ ا

47. 
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واحي، اس تسمح أها حيث ال ظر كجهات ذكم لل ختلفة ال  حوؿ ا
طاب آخر صعيد كعلى. البعض بعضهم مع بالتعلم مع موضوع  و فا

 49.اأفراد من موعة إ موجها كاحد شخص قبل من شفويا عرضا
طق أك  ي قدرة ليعّر أصوات ال ماكاف، مهارة الكاـ  د اجيف  ع

اع كاإرادة أك الشعورالكلمة ليعّر  ا رفيق  الفكرة بصفة الرأم كاإخ
 50.الكاـ

 المحادثة تعليم أهداف 2َ

ما فيما يلي كن أف نعرض أ ديث  داؼ عامة لتعليم ا  51:اؾ أ
غيم  .أ  ر كالت تعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع ال طق ا أف ي

اء العربية ختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أب  .ا

تشاهة .ب  تجاكرة كا طق اأصوات ا  .أف ي

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

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

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

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

تكلم بالعربية  .يلـز ا

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

                                                           

  .08.59 ، الساعة2014 ديسمر 29 نقل  التاريخ ،/http://ar.wikipedia.org/wikiاحادثة 49
ماكاف، 50 رماجا ركسداكاريا، : باندكعُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف 

2011َ ،135   .
اقة كرشدم أمد طعيمة،  51  .130، َ، ...طرائق تدريس اللغةكامل ال
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اسبة لعمر  .ح  قبولة كا أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ا
علومات  ، كأف يكتسب بعض ا كمستوا اإجتماعي كطبيعة عمل

اث العر كاإسامي  .اأساس عن ال

ديث  .ط  ا كاضحا كمفهوما  مواقف ا أف يعر عن نفس تعب
 . البسيطة

أف يتمكن من التفك باللغة العربية كالتحدث ها بشكل متصل  .م 
ية مقبولة ات زم ابط لف  .كم

داؼ كموف، كيقوؿ  52: فيما يلياحادثة تعليم أف أ
د التكلم باللغة  .أ  ة الطاب أف يكوف متعودا كفصيحا ع ارس ألس

  العربية

دث   .ب  مستوعبا علي التكلم باللغة العربية عن أم كقائع ال 
ة ال عرفها  .ااجتماع أك ما يتعلق باأحواؿ العو

اتف، أك  .ج  اس بوسيلة ا وار الذم جرم ب ال قادر علي ترمة ا
دياع، أك ألة التسجيل  ا

ة   .د  غرس احبة كالرغبة إ اللغة العربية كالقرأف ح ظهر العز
  التعلم ك تعمق علم

هىكرأل  داؼ تعليم احادثة فيما يلياك ال : ،أّف أ
53

 

 .ارس التاميذ  احادثة باللغة الفاصحة .أ 

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

                                                           

 .66،  2011َ، تارس: جوغجاكارتاُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كموف، 52
هى 53 ديفا، : جوغجاكارتا )Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab، اك ال

2012َ ،100.  
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ملة،  يرتّبها باللغة  .ج  ارس التاميذ  إختيار الكلمة كا
ميلة، كيهتم إستعماؿ الكلمة  موضعها  .الصحيحة ك ا

 أهمية تعليم المحادثة 3َ

ها ية تعليم احادثة م  54:أ
ارجها الصحيحة .أ   .كيفية إخراج اأصوات من 

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

طق .ج  ر كالتغيم  الكاـ كال  .مراعاة ال

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

اءات غ اللفظية .ق   .إستخداـ اإشارات كاإ

اسب لقدرات الدارس .ك   .مراعاة الطاقة اللغوية بالقدر ا

طق .ز  اء ال اسب أث  .مراعاة التوقيف ا

طوؽ .ح  عر عن ا  .إستخداـ الصوت ا

هي بصورة طبيعية .ط   .تدريب الدارس كيف يبدأ حديثة ككيف ي

 طرق تدريس المحادثة وأساليبها 4َ

ر ارشد  كتاب  55:قاؿ از
 طريقة تدريس احادثة .أ 

ادة كاللغة .1 ائم  ا اسب، ا وضوع ا  .تعي ا

درس .2 اح ا  .ض كل الوسائل اإيضاحية ال تساعد على 

ديدة .3  .شرح معا الكلمات ا

                                                           

ميد عبد اه،  54 اطق بالعربيةناصر عبد اه الغا كعبد ا  أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال
ة, دارااعتصامى: سعودُ  .56-55، َدكف الس

ر أرشد،  55 بيةأز -104، 1998َاأحكاـ، : أكجونج فاندانجُ مدخل إ طرؽ تعليم اللغة اأج
108. 
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جموعة من أأسئلة يستخلص  .4 درس التاميذ  اقش ا أف ي
وضوع اصر ا ها ع  .م

موعة من اأسئلة  .5 صر  درس ا التاميذ  كل ع يوج ا
صر نقاطا كأفكارا جزئية  .دد لكل ع

سب  .6 قاط كاأفكار  ذ ال تيب  درس التاميذ ل اقش ا ي
يتها أك ترتيبها الطبيعى  .أ

صر على أساس ما  .7 درس التاميذ بالتحدث  كل ع يكلف ا
أسفر ع من نقاط أك أفكار، مع معاكنت باألفاظ كاأساليب 

صر، مدكنة على السبورة تصلة هذا الع فيدة ا  .اللغوية ا

زّاة، يكلفهم بالتحدث   .8 وضوع  اصر ا بعد الكاـ  ع
وضوع كل ملة كاحدة  .ا

درس التاميذ بكتابة ما على السبورة   .9 ا، يكلف ا كأخ
م  .دف

 أساليب تدريس احادثة .ب 

 التمهيد: أكا

 .إلقاء الساـ .1

ظيم الفصل .2  .ت

ادة، كتاريخ تدريسها، مع مشاركة التاميذ .3  .كتابة ا

قدمة: ثانيا  ا

وضوع - اف التاميذ إ ا  .اأسئلة ال توصل أذ

 العرض: ثالثا

 .شرح معا الكلمات الغريبة  كتابتها على السبورة .1

ذ الكلمات  مل مفيدة .2  .كضع 
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ديدة ال تشمل  .3 بعد اانتهاء من شرح الكلمات ا
صر،  يكتبها  ذا الع درس  صر ااكؿ، يتكلم ا الع

 .على السبورة

صر  .4 درس طائفة من اأسئلة ال تشمل الع يلقى ا
 .اأكؿ

صر اأكؿ .5  .يتكلم بعض التاميذ الع

اصر التالية .6 ليص الع درس   كذا يس ا  .ك

كتوبة على السبورة  .7 اصر ا درس تلخيص للع يرجع ا
 .يأمر كاحدا حاكت

احظتها أك يأمر  .8 درس ما كتب على السبورة  يقرأ ا
 .كاحدا بالقراءة

درس  .9 يكتب التاميذ ما كتب على السبورة، كا
ضور  .ياحظهم،  يقراء كشف ا

 .قراءة بعض التاميذ كتابتهم كاحدا فواحدا .10

 التطبيق: رابعا

ديدة، ككضعها   .1 إلقاء اأسئلة عن معا الكلمات ا
 .ملة مفيدة

وضوع كل  .2 درس بعض التاميذ بالتحدث  ا يكلف ا
 .ملة كاحدة

ستعمل للتطبيق أكثر من غ   .3 ياحظ أف الوقت ا
 .ميع خطوات تدريس احادثة

 اإختتاـ: خامسا

واعظ  القاء الساـ -  .اارشادات كا
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 دور المعلم في تعليم المحادثة 5َ

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

56 
علم أف يفسح صدر أخطاء الدارس كيقـو بتسجيلها : أكا على ا

ا كقتا للعاج كالتدريب الصحيح، كعلي أف  ك أف يفرد  أكا فأكا ح 
اء الكاـ كتصحيح اأخطاء  .يقاـك ميل للتدخل  أث

يث تشاست: ثانيا ا ك موعة من التوجيهات نرل أها تقد . قدـ ل
ذ التوجيهات ما يلي ة  عمل من   :للمعلم مساعدات كب

اؾ الفعا للدراس   .أ  جاح  تعلم الكاـ ا ااش يرجع ال
كن إا إذا  مية القدرة على الكاـ أمر غ  اشط اللغوية، إف ت ا
اؾ  تعلم  الكاـ، كقاـ بالتعب عن نفس كيرجع عدـ اش رط ا ا
كث من الدارس  أنشطة الكاـ برغم أهم جاءكا لدراسة اللغة 

 :بشغف لتعلم الكاـ ا عدة أسباب
علم  .1 لوس كااستماع ا ا ارسة الكاـ أصعب من ا أف 

 .أك التجوؿ  عام من أحاـ اليقظة

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

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

 .أقراهم

وؼ من الفشل أك التهكم كالسخرية .4  .ا

                                                           

اقة كرشدم أمد طعيمة،  .56  .146-144 ، ...طرائق تدريس اللغةكامل ال
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ماس  دراسة اللغة خاصة  تعلم  .ب  علم أف ا ابد أف يدرؾ ا
كن  جاح، فالقدرة على الكاـ ا  الكاـ يتصل اتصاا كثيقا بال

اؼ في الدارسوف من ااستجابة  مو كتتطور  فصل  أف ت
طاء  .كالكاـ خوفا من ا

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

تاج  .د  ة   تدريبات الكاـ القائمة على اأسئلة كاإجابات القص
و أكثر من قدرت على استخداـ الطريقة ا  علم   .ا

 مقياس نتائج تعليم مادة المحادثة 6َ

 57:مقياس نتائج تعليم مادة احادثة فيما يلي
وضوع .أ  شكات اك ا  .متصل ك كضوح ملء التوصية كا

لء .ب  ظمة ا ظيم م  .الوضوح كت

داؼ الكاـ،  .ج  لء، أ اسبة با يدة الصحيحة كم إستخداـ اللغة ا
ا السامع قيقة ضم  .كحالة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2008َ،119انديك، : جاكارتاُ، Tes Bahasa Pegangan Bagi Pelajar، سوناردم جيواندكنو 57
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 بحوث السابقةال ب
 : أخذ الباحث عن البحوث السابقة

ة يوسف أمدرافعىكتب  .1 وضوع، 2012  الس  ب العاقة : "ت ا
ستول لطاب اإنشاء مادة كنتائج القواعد مادة نتائج امس ا  بقسم ا
امعة العربية اللغة كومية اإسامية با ة فونوركجو ا  الدراسية الس

ذا البحث. "2011-2012 نتائج مادة - 1: كنتائج البحث من 
امعة اإسامية  امس بقسم اللغة العربية با ستول ا القواعد لطاب ا

ة الدراسية  كومية  الس ى 2012-2011ا ذا جيد  عّدلة   أف ا
ستقل  تغّ ا نتائج مادة اإنشاء - B. 2 كقياس حركفها x َ3.28ُا

كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ستول ا لطاب ا
ة الدراسية  ى 2012-2011 الس تغّ متوّسط  ذا ا عّدلة   أف ا

ستقل  ما ُكجدت العاقة ب - C. 3 كقياس حركفها Y َ2.67ُا
حساب أف . Yَُكمادة اإنشاء  xَُنتائج مادة القواعد 

tr>yxr،0,361>0,316,فلذلك الفركض اإختيارية غ مقبولة. 

ة كتبت جوجو راملة .2 وضوع، 2011  الس تدريس مهارة ": ت ا
ستول الثا بكلية الدراسات اإسامية  الكاـ باللغة العربية لطاب ا

امعي  امعة احمدية فونوركغو العاـ ا  كنتائج ."2011-2010با
ذا البحث مدية   تدريس مهارة الكاـ  جامعة-1: البحث من 
ستخداـ التعلم الفعاؿ ال تركز على الطاب با .تستخدـ نظاـ الفركعية

ولوجيا  التعلمب شكات ال كاجهها-2 .كسائل ااعاـ التك   ا
 الكفاءة ااجتماعية أك الكفاءةى اضر  تدريس مهارة الكاـ حا

ية، ك ه ؤسساتا شكات ال كاجهها ؿ-3 .السياسات كا طاب  ا
ؤسسة  الطاب رغبة قوية  تدريس مهارة الكاـ اافتقار إ  .كا
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، أف البحث السابق اأكؿ   ذا البحث مع الباحث السابق كالفرؽ ب 
ث السابق اأكؿ أخذ   مادةعن الباحث يع عن متغّ تابع،  

ذا البحث عن اإنشاء كالبحث السابق ، احادثة مادة كأخذ الباحث عن 
ستول الثا الثا تبحث عن  تدريس مهارة الكاـ باللغة العربية لطاب ا

امعة احمدية فونوركغو كتبحث الباحثة . بكلية الدراسات اإسامية با
ذا البحث سيبحث عن  العاقة ب نتائج مادة ببحث الكيفي، كأّما 

امعة احادثةالقواعد كمادة  امس بقسم اللغة العربية با ستول ا  لطاب ا
كومية   .، كسيبحث الباحث ببحث الكّميفونوركغواإسامية ا

 

 هيكل التفكير ج

يكل و    يم تصميم التفك  فا همةا ر ا تعلقة الظوا ظرية ا .  عن ال
تعلقة بتغي البحث ظرية ا يد أف يب ال  .يكل التفك ا

تعلق بالتغي  قارنة فمن تكتب  البحث ا  في الفركض على كج ا
يكل التفك  ظرل أما . الفركض أف يكتب  ذا Deskripsi Teori ))الوصف ال  

 :البحث فيما يلى
 نتائج مادة القواعد . أ

  احادثةنتائج مادة . ب

يكل    ظرم السابق فاستطيع الباحث أف يتقّدـ  سبة على اأسس ال كبال
تائج ، ةن جّيد نتائج مادة القواعدت  كافاذإ:" التفك كما يلى   احادثةمادةف

 ." أّيضا ةن جّيد
 

 

 



33 

 

 

 فروض البحثد 

ا  ظرية تعتر أكثر ة أسئلة البحث ال ؤق ي اإجابة ا   الفركض 
ا. صحيحا ذا البحث   :كفركض  

ك نتائج مادة القواعد  العاقة بكجدت : Haَُالفركض اإختيارية  .أ 
امعة  لطاب  احادثةنتائج مادة امس بقسم اللغة العربية با ستول ا ا

كومية  ة الدراسية فونوركغواإسامية ا  .2015 – 2014 الس

ك  نتائج مادة القواعد العاقة بما كجدت : Hoَُالفركض الّاغية  .ب 
امعة  لطاب  احادثةنتائج مادة امس بقسم اللغة العربية با ستول ا ا

كومية  ة الدراسية فونوركغواإسامية ا  .2015 – 2014 الس

ذا البحث  البحثفرض   ك قدمة   وHaَُالفركض اإختيارية ا   ك
ستول  لطاب  احادثةنتائج مادةك نتائج مادة القواعد  العاقة بكجدت " ا

كومية  امعة اإسامية ا امس بقسم اللغة العربية با ة الدراسية فونوركغوا  الس
2014 – 2015." 

 

 


