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 كلمة الشكر و التقدير

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ادلشكالت. صالة  تتّم الصاحلات وبذكره تتنّزل الربكات وبعونو تنحلّ احلمد هلل بنعمتو    

 وسالما على سيدان دمحم بن عبد هللا موذل بالل. وعلى ألو وصحبو خَت صحب وآل.

ٛتدا وشكرا هلل القادر ادلنان، بنوعو ٘تت كتابة ىذا البحث اجلامعي ٖتت ادلوضوع "طرائق 
الشكر  وذلذا هتدي الباحثة جزيلتعليم اللغة العربية يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان". 

وفائق اإلحًتام وخالص الثناء إذل األساتيذ و كل من قد بذل غاية جهده يف إصلاز كتابة ىذا البحث 
 اجلامعي، خصوصا إذل :

جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية  مدير، الدكتور موجيا رىرجو األستاذفضيلة  .1
 احلكومية ماالنج.

 علوم الًتبية و التعليم.ية عميد كلادلاجستَت  نور علي احلاج الدكتور فضيلة .7
 الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. فضيلة .0
األستاذ أٛتد مبلغ ادلاجستَت مشرف ىذا البحث قد أاتح وقتو إللقاء اقًتاحة  فضيلة .1

 ىذا البحث اجلامعي. كتابة  إذل الباحثة يف
علوم الًتبية و التعليم جامعة عربية كلية قسم تعليم اللغة ال األستاذات يف األساتيذ و .2

موالان مالك إبرىيم ٔتاالنج، الذين علموين حىت أكون عادلة وعارفة ابللغة العربية و 
 تعليمها.

والدّي احملًتمُت، وأخي، وأخيت، الذين يشجعاين دائما، كان دعائهم ادلستمر خَت  .3
 معُت رل يف حيايت

 7117أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .7
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 مستخلص البحث ابللغة العربية
. ورووساري ابسوروانة العربية يف معهد ابب اخلَتات فق تعليم اللغطر . 7113لطفي نور زكية، إيفي 

البحث اجلامعي. كلية علوم الًتبية و التعليم بقسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبرىيم 
 ٔتاالنج. اإلسالمية احلكومية

 ادلشرف : أٛتد مبلغ ادلاجستَت.

 الكلمات ادلفتاحية : طريقة، تعليم اللغىة العرية.

طريقة التعليم ىي عنصر من عناصر يف تعليم اللغة العربية ادلهمة. استخدام الطريقة التعليمية 
تسهيال يف عملية التعليم. فلذلك أرادت الباحثة ما وكيفية استخدام الطريقة التعليمية يف عملية 

 رووساري ابسوروان.العربية يف معهد ابب اخلَتات فو التعليم اللغة 

األربع يف معهد  اللغوية ادلهارات ( لوصف طريقة تعليم1ذلذا البحث : أما أىداف البحث 
الًتاكيب يف معهد ابب اخلَتات  ( لوصف طريقة تعليم7رووساري ابسوروان. ابب اخلَتات فو 

 ورووساري ابسوروان.ف

واستخدامت الباحثة ادلدخل الكيفي وادلنهج الوصفي. أما أدوات البحث جلمع البياانت 
 ادلالحظة، وادلقابلة، والواثئق. ادلستخدمة ىي

وأما نتائج البحث من ىذا البحث ىي: عامة أن الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغوية األربعة 
( الطريقة ادلستخدمة يف تعليم مهارة 1ىي الطريقة اإلنتقائية،  ولكن يف أدائو سلتلفة يف كل مهارة.  

( الطريقة 7لطريقة السمعية الشفوية ابلطريقة ادلباشرة طريقة اإلنتقائية، يعٍت ديزج االإلستماع ىي اا
. طريقة اإلنتقائية، يعٍت ديزج الطريقة ادلباشرة ابلطريقة القراءةالاادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالم ىي 

( الطريقة ادلستخدمة يف تعليم مهارة القراءة ىي طريقة اإلنتقائية، يعٍت ديزج الطريقة القراءة ابلطريقة 0
طريقة اإلنتقائية، يهٍت ديزج الطريقة ال( الطريقة ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكتابة ىي 1باشرة ادل

(. أما الطريقة ادلستخدمة يف تعليم الًتاكيب يف معهد ابب اخلَتات   2التدريبة ابلطريقة ادلباشرة 



 م
 

( الطريقة 7لقياسة. طريقة اال( الطريقة ادلستخدمة يف تعليم النحو ىي 1فورووساري ابسوروان ىي : 
 طريقة اإلستقرائية.الادلستخدمة يف تعليم الصرف ىي 
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Keywords : Method, Arabic teching 

Method is  an important particle in Arabic teaching. Arabic teaching method can make 

teaching procces become easy. Therefore the researcher want to know what and how is the 

usage of Arabic teaching methode in Arabic teaching procces in Babul Khoirot Boarding 

school and also about it’s suitability by theories of Arabic teaching for foreign 

The purpose of this reaserch is to explain 1) what is the method that used in teaching  

language in Babul Khoirot boarding school. 2) what is the method used in teaching 

grammatical Arabic in Babul Khoirot boarding school. 

In this reaserch the reasercher use descriptive method with kualitative approach. The 

instruments taht used in this reaserch are observation, interview, and documentation. 

The results of this study is, the general method skill learning Arabic at boarding Babul 

Khoirot is a method Intiqoiyah, but in the implementation, using different methods depending 

on each skill, namely: 1) The method used in teaching listening skills is a eclectic method, 

that of integration methods Sam'iyah Syafawiyah with the direct method. 2) The method used 

in learning conversational skills are eclectic method, the direct method of integration with 

Qiroah method. 3) The method used in teaching reading skills is an eclectic method that of 

integration Qiro'ah method with the direct method. 4) the methods used in teaching writing 

skills are eclectic method, that of integrating the drill method with the direct method. While 

in grammar learning at boarding school Babul Khoirot are: 1) The method used in the study is 

the method Qiyasiyah Nahwu. 2) The method used in the study is the method Istiqroiyah 

Sharaf. 
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Kata Kunci : Metode, Pembelajaran Bahasa Arab. 

 Metode merupakan unsur penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode 

pembelajaran digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

berkeinginan untuk mengetahui apa dan bagaimana penggunaan metode pembelajaran bahasa 

Arab dalam proses pengajaran bahasa Arab di pondok pesantren Babul Khoirot Purwosari 

Pasuruan serta kesesuaian terhadap teori-teori pembelajaran bahasa arab untuk pelajar Asing. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Metode apa yang digunakan dalam 

pembelajaranran keterampilan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Babul Khoirot Purwosari 

Pasuruan? 2) Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran Tata Bahasa Arab di Pondok 

Pesantren Babul Khoirot Purwosari Pasuruan? 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan ialah pendekatan Kualitatif. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 Adapun hasil penelitian ini bahwasannya, secara umum metode pembelajaran 

keterampilan bahasa Arab di Pondok Pesantren Babul Khoirot adalah metode Intiqoiyah, 

namun dalam pelaksanaanya menggunakan metode yang berbeda-beda pada setiap 

keterampilan, yaitu : 1) Metode yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak 

adalah metode elektik, yaitu dari pengintegrasian metode Sam’iyah Syafawiyah dengan 

metode langsung. 2) Metode yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

adalah metode elektik, yaitu dari pengintegrasian metode langsung dengan metode Qiroah. 3) 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan membaca adalah metode elektik 

yaitu dari pengintegrasian metode Qiro’ah dengan metode langsung. 4) metode yang 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis adalah metode elektik, yaitu dari 

pengintegrasian metode drill dengan metode langsung. Sedangkan dalam pembelajaran tata 

bahasa di pondok pesantren Babul Khoirot adalah : 1) Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Nahwu adalah metode Qiyasiyah. 2) Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Sharaf adalah metode Istiqroiyah. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ
 

 ،دمة على كل رلموعة من اجملتمع . عادةختصال  ادلستاإلاللغة ىي أداة 
لالتصال يف بيئة مشاهبة، لذلك الطبيعة اليت ٘تكن أن البشر كل لغة   دم ختست

بوجود اللغة كان اإلنسان  1يف رلتمع معُت ال يعرف اللغة من الطوائف األخرى.
يعرب هبا ما يف فؤاده. اللسان أو اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم 
. وأىم وظائف اللغة ىي نقل أفكار أو أغراض ادلتكلم إذل السامع ليكون فامها 

 ٔتراد اخلاطب.
يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد  للغة العربية ىي الكلمات اليتا

من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما  وصلت إلينا
وىذه  اللغة ىي أحد التوجيو  7رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. 

دم األفراد ىذه اللغة ىف العبادات اليومية خستيللمسلمُت ىف الدنيا واآلخرة، و 
 شك أن ٚتيع ادلسلمُت أيضا، مثل إلقامة الصالة والدعاء إذل هللا تعاذل. ولذا ال

من ادلسلمُت  تعلم كثَتي، على ذلكيستخدمون ىذه اللغة يف عبادهتم. اعتمادا 
 ىذه اللغة وسيلة للتعلم والتعمق يف معلوماهتم عن الديتية.

فتعليم اللغة العربية ىو إعطاء مادة الدرس عن اللغة اليت تشتمل على 
كتابة ابستخدام طريقة خاصة والوسائل ادلهارة ىف اإلستماع والكالم والقراءة مث ال

                                                           
 12مكتب الفالح( ص : تدريس فنون اللغة العربية ) كويت، أٛتد مذكور،   1
 4، )بَتوت، ادلكتبة العصرية( ص : جامع الدروس العربيةمصظفى غالييٍت،   7
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كما عرفنا ينقسم تعليم  اللغة العربية إذل قسمُت    0التعليمية مع التقدير عنها. 
ومها تعليم ادلهارات اللغوية )مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، 

لًتاكيب(. ومهارة الكتابة( و تعليم عناصر اللغة العربية ) القواعد، وادلفردات، وا
عندما نتحدث عن التعليم فالبد لنا أن نعد التعليم استعدادا كامال وطرق التعليم 

 ةاخلاص أيضا كما تشرح ىف التعبَت السابق كي تكون عملية التعليم والتعلم فعالي
فيما يرام . والطريقة ىي إحدى من مفتاح  النجاح  ةوتفرحي يةوغَت شلل ةومتمتع

 يف عملية التعليم و التعلم خاصة يف تعليم اللغة.  
وأن طريقة التدريس ىي رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها  تنظيم 
اجملال  اخلارجي للمتعلم من أجل ٖتقيق تربوية معينة. والطريقة هبذا ادلفهوم 

ادلعرفة، أو إجراءات وأنشطة تدريسية يقوم هبا الشامل ليست رلردة لتوصيل 
داخل الفصل وحسب، وإمنا ىي خطة شاملة يستعان هبا يف ٖتقيق اذلدف  ادلعلم

طوات واإلجراءات واألساليب واألنشطة الًتبوي ادلنشود، وتطلب عددا من اخل
يف داخل الفصل وخارجو، وربط بطريقة إعداد ادلنهج، وأتليف الكتاب ادلقرر، 

بار موضوعاتو وتنظيمو، ووسائل التقومي، وتقنيات التعليم، والتوجيهات اليت واخت
  1يشمل عليها دليل ادلعلم.

يف كتابو، طرائق تدريسها نظرية وتطبيقا على أّن  يوسف الصميليقال 
يلي : أوال، أساليب التعليم وعدم وجود منهجية  اصعوابت تعليم اللغة العربية كم

بة اللغة العربيةنفسها خاصة إهنا لغة اثنية للطفل وبعيدة زلددة ذلا. اثنيا، صعو 
زلتوى تراكيب عن حياة التالميذ -عن احملكية. اثلثا، بعد الكتب ادلدرسية

                                                           
 10ستائن ٔتكاسن فرس( ص : ، )ابمكاسن : مهارة الكالم وطريقة تدريسهاأٛتد سللص،   0
. )البحث اجلامعى، طريقة تعليم مهارة القراءة ابلكتاب ادلدرسي"اللغة العربية"لفتح الباري واألحرين ىف ادلدرسة الرفاعي الدينيةكونداجلغي ماالنجفاطمة،   1

 0جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج( ص : 
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وحاجاهتم واىتماماهتم. ورابعا، تقوية اللغات األجنبية على حساب اللغة األم، 
 .2صوصا يف مراحل التعليم األوذل كلبنان ودول ادلغرب العربخ

على قول األستاذ يوسف الصميلى على أّن األساليب أو الطريقة  اعتمادا
ى أّن الطريقة  لدليل ع اشكلة األوذل من ادلشكالت األخرى، وىذادلالتارل تكون 

 ذلا دور عظيم يف اجراء عملية التعليم.
ىو أحد من ادلعاىد الذي  فورووساري ابسوروانومعهد ابب اخلَتات 

اللغة العربية. ويعترب ىذا ادلعهد من ادلعاىد الناجحة يف يقوم فيو عملية تعليم 
َتات تعليم اللغة العربية ابلدليل على أّن معظم ادلتخرجُت يف معهد ابب اخل

يلتحقون دراستهم يف شرق األوسط. وٕتري عملية تعليم اللغة العربية يف ىذا 
ىذا تعليم  رات اللغوية وكذلك يف عناصرىا. بتفصيلاادلعهد مفصال إّما يف مه

طرائق متنوعة ادلستخدمة يف تعليم كل ادلهارات والعناصر اللغوية.  لواللغة العربية 
وّتانب ذلك سنجدالطريقة ادلناسبة وادلالئمة يف تعليم كل ادلهارات وعناصر 

بعض اليت تؤثر عند اختيار طريقة بتلف بعضها اللغة. لكل ادلهارات خصائص ٗت
يف ىذا ادلعهد متنوعة. بعضهم متخرجون يف  كانت خلفية الطلبة  تعليمها.

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو الثناوية اإلسالمية وبعضهم متخرجون يف ادلدرسة 
اإلبتدائية العامة احلكومية أو ادلدرسة الثانوية العامة احلكومية. ىذه احلالة ىي 

 اليت تؤدي إذل صلاح تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد.
قق من ىذا ٖترجو الباحثة أن تالباحثة فيما سبق  تٔتا ذكر  داااعتم

هارات اللغوية األربعة كما أقامها معهد ابب ادلالبحث وصف طريقة تعليم 
حثة ٖتت ادلوضوع "طرائق تعليم اللغة العربية يف ااخلَتات وأنو ْتاجة إذل إقامة الب

 فورووساري ابسوروان. معهد ابب اخلَتات
 

                                                           
 72، بَتوت(ظن ص: 1665، )ادلكتبة العصرية، تدريسها نظرية وتطبيقاوطرائق يو سف اصميلي،   2
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 أسئلة البحث  .ب
 اعتمادا على خلفية البحث، فالباحثة ترمز أسئلة البحث كما تلي :

يف معهد ابب اخلَتات  هارات اللغويةادلما الطرائق ادلستخدمة يف تعليم  .1
 ؟فورووساري ابسوروان

فورووساري يف معهد ابب اخلَتات ما الطرائق ادلستخدمة يف تعليم الًتاكيب  .2
 ؟ابسوروان

 
 أهداف البحث .ج

 :لبحث، فتعترب الباحثة أىداف البحث كما يليبناء إذل أسئلة ا
 
يف معهد ابب اخلَتات  لوصف الطرائق ادلستخدمة يف تعليم مهارات اللغوية .1

 .فورووساري ابسوروان
يف معهد ابب اخلَتات  الًتاكيب الطرائق ادلستخدمة يف تعليملوصف  .2

 .فورووساري ابسوروان
 

 أمهية البحث .د
 
 من انحية النظارية : .1

نتيجة ىذا البحث إسهاما يف رلال تعليم اللغة العربية خاصة أن تكون  (1
فورووساري معهد ابب اخلَتات  يف طريقة تعليم اللغة العربية يف

 .ابسوروان
أن تكون نتيجة ىذا البحث أحد مصادر أو أفكار يف ٚتيع عملية  (2

 تعليم اللغة العربية. اصة عن طريقةخ ،تعليمال
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 : من انحية التطبيقية .2
اللغة العربية  يكون نتائج ىذا البحث انفعة كثَتة دلعلمت أن حثةترجو البا

 وادلعهد واجلامعة والباحثة نفسها. مث البيان فيما يلي :
 

كن ٘تاجلديدة  يكون ىذا البحث ادلعارف:  اللغة العربية ومعلم (1
 مها يف توجية طالهبم أثناء الدراسة يف طريقة تعليم اللغة العربية.ااستخد

يفيد ىذا البحث دلعهد ابب اخلَتات الوانج ماالنج يعٍت إعطاء :  ادلعهد (2
العلم اجلديد وإعطاء ادلثال يف طريقة تعليم اللغة العربية إذل ادلؤسسة 

 الًتبوية اإلسالمية األخرى.
أداء الوظيفة النهائية ٔتدة منهج البحث، يكون ىذا البحث : الباحثة  (3

ت التفكَت النقدي، ويف وسيلة من البحوث لتطوير ادلعرفة يف مهارا
منهجية التعليم، ولًتقية ادلعرفة وفهمها مع تنمية العلوم وكفاءة فكرة 

 واسعة أو تدريب كفاءة يف ٖتليل ادلشكالت الًتبوية.
اجلامعة : لزايدة مراجع يف موضوع طريقة التعليم خاصة يف تعليم اللغة  (4

 العربية.
 

 حتديد املصطلحات .ه
أن توضحها إلزالة سوء فهم واختالف  ىناك ادلصطلحات ٕتب للباحثة

 تفسَت القارئ وىي كما يلي :
 
طريقة التعليم : اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس، بتحقيق  (1

األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة، وىناك كثَت من الطرائق اليت تعلم هبا 
 اللغات األجنبية ولكل طريقة مزااي والعيوب.
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ى اللغة ادلوجودة يف العادل، وىذه اللغة مستخدمة اللغة العربية : ىي احد (2
 يف اتصال الدورل. وكانت اللغة القرآن الكرمي.

 
 حدود البحث .و

 
 ةياحلدود ادلوضوع .1

و تعليم ادلهارات اللغوية ٖتدد الباحثة تعليم اللغة العربية يف ىذا البحث ى
)اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة( وتعليم الًتاكيب )النحو  األربع

 والصرف(
 

 نيةااحلدود ادلك .2
وىي يف الفصل الثاين الباحثة مكان البحث يف ثالثة فصول  ٖتدد

 اإلبتدائي وفصل األول التمهيدي وفصل األول الثانوي.
 

 الدراسات السابقة .ز
 
وية ان)دراسة وصفية يف ادلدرسة الثنيلي كرنيسو، طريقة تعليم اللغة العربية  (1

 7110احلكومية غنتغ ابيواصلي(. 
دمة يف تعليم ادلهارات اللغوية يف خأىداف البحث : دلعرفة الطريقة ادلست -

ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية غنتغ ابيواصلي، ودلعرفة ادلشكالت يف 
 تعليم ادلهارات اللغوية وزلاوالت لعالجها، 

 ث الوصفي ومدخل الكيفي.منهج البحث : ْت -
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(كاانت طريقة تعليم اللغة العربية ادلستخدمة أبخذ 1نتائج البحث : ) -
مزااي كّل الطريقة لتعليم ادلواد ادلتعلمة، ىي: ادلفردات بطريقة احملفوظات، 
القرءة بطريقة القرءة وطريقة القواعد النحو والًتٚتة، الكالم واإلستماع 

يغة احملادثة، والكتابة بطريقة اإلنشاء، بطريقة السمعية والشهية وطر 
(ادلشكالت يف استخدام طريقة تعليم اللغة العربية ىي: دل يتعّلم 7)

الطاّلب اللغة العربية من قبل، دل يكن الطاّلب كّلو مسلمُت، يدرس 
الطاّلب اللغة العربية ساعتُت يف األسبوع، االستطاعة يف استخدام معمل 

لعالجها ىي : سعى ادلدرس أنيجعل تعليم اللغة ( وأّما زلاوالت 0اللغة.)
العربية بطريقة مثَتة وشلتعة، سعى ادلدرس أن يندمج ادلواد اللغة العربية 
وادلواد الدينية، اختيار ادلدرس عن ادلواد التعليمية يف عملية التعليم، 
اختيار الطريقة ادلناسبة ٔتحاولة وشخسية طالب، كذالك يستخدم 

 ة.الطريقة التقليدي
 أما الفرق بُت البحث السابق و البحث الذي قامت بو الباحثة

ْتث عن طريقة تعليم اللغة العربية ومشكالت فإن البحث السابق 
. وأما يف ىذا البحث، وية احلكومية غنتغ ابيواصليانيف ادلدرسة الثتعليمو 

تبحث الباحثة عن طرائق تعليم اللغة العربية يف معهد ابب اخلَتات 
 فورووساري ابسوروان.

 
نعمة العزة، إجراء تعليم اللغة العربية ٔتعهد ابب اخلَتات الوانج ماالنج.  (2

(7112) 
أىداف البحث : دلعرفة أىداف تعليم احملادثة وادلطالعة ٔتعهد ابب  -

اخلَتات الوانج ماالنج، ودلعرفة االجراء تعليم احملادثة وادلطالعة ٔتعهد 
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، ودلعرفة الطريقة ادلستخدمة يف تعليم احملادثة ابب اخلَتات الوانج ماالنج
 وادلطالعة ٔتعهد ابب اخلَتات الوانج ماالنج.

 منهج البحث : ْتث الوصفي ومدخل الكيفي. -
( إجراء تعليم احملادثة ٔتعهد ابب اخلَتات الوانج 1)نتائج البحث :  -

 ماالنج شلتاز يف عمليتو يبدأ من ادلقدمة حىت اإلختتام يعٍت من ٗتطيط
تعليم قبل الدخول إذل الفصل. وادلواد التعليمية ادلستخدمة لتعليم احملادثة 
من كتاب العربية للناشعُت. أما تنفيذ تعليم احملادثة أو عملية تعليم 
احملادثة يف ىذا ادلعهد ليس زلاولة إليصال ادلادة إذل الطالبات فحسب، 

لطالبات أن حيقق ولكنو زلاولة لتكوين نظام بيئة التعليم لكي تستطيع ا
( إجراء تعليم ادلطالعة يف ىذا ادلعهد ىي ٕترى 7أىداف احملادثة. )

نظاميا لتحقيق كفاءة الطالب يف قراءة النص بقواعد النحوي والصريف 
الصحيحة وفيها: ادلواد التعليمية ادلستخدمة لتعليم ادلطالعة ىي الكتاب 

  مذكرة ادلطالعة ٚتعو ورتبو ابن رفاعي وأم مسبحة.
، أما الفرق بُت البحث السابق و البحث الذي قامت بو الباحثة

يف معهد ابب ْتث عن إجراءات تعليم اللغة العربية فإن البحث السابق 
اخلَتات فورووساري ابسوروان. وأما يف ىذا البحث، تبحث الباحثة عن 

 طرائق تعليم اللغة العربية يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان.
هللا فاحل، الطرائق ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ٔتعهد دار مفاتح العلوم عبد  (3

 7112فودوكاتون ابسوروان. 
( لوصف الطرائق ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية 1أىداف البحث : ) -

( لوصف الطريقة ادلسيطرة لتعليم 7ٔتعهد دار مفاتح العلوم ابسوروان )
 لعلوم ابسوروان.اللغة العربية ٔتعهد دار مفاتح ا

 ْتث الوصفي ومدخل الكيفي. منهج البحث : -
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( الطرائق اليت يستخدمها ادلعلمون يف معهد دار 1نتائج البحث : ) -
( 7مفاتح العلوم ابسوروان ىي طريقة القواعد والًتٚتة وطريقة القراءة. )

طريقة التعليم ادلسيطرة يف معهد دار مفاتح العلوم ابسوروان ىي طريقة 
 والًتٚتة كما تطبيقها األستاذ عيدروس. القواعد

 أما الفرق بُت البحث السابق و البحث الذي قامت بو الباحثة
ْتث عن طريقة تعليم اللغة العربية ومشكالت فإن البحث السابق 

يف معهد دار مفاتح العلوم ابسوروان. وأما يف ىذا البحث، تعليمو 
 معهد ابب اخلَتات تبحث الباحثة عن طرائق تعليم اللغة العربية يف

 فورووساري ابسوروان.

 
 

 تساويادل الفرق الدراسات السابقة ىذا البحث
طرائق تعليم 
اللغة العربية 

يف معهد ابب 
اخلَتات 

فورووساري 
 ابسوروان

نيلي كرنيسو، طريقة تعليم اللغة 
العربية )دراسة وصفية يف 

وية احلكومية غنتغ انادلدرسة الث
 .7110ابيواصلي(. 

(كاانت 1)نتائج البحث : 
طريقة تعليم اللغة العربية 
ادلستخدمة أبخذ مزااي كّل 
الطريقة لتعليم ادلواد ادلتعلمة، 
ىي: ادلفردات بطريقة 
احملفوظات، القرءة بطريقة القرءة 
وطريقة القواعد النحو والًتٚتة، 

مكان 
البحث، 
أىداف 

 حثالب

طريقة تعليم 
اللغة العربية، 

ْتث الوصفي 
ومدخل 
 الكيفي
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الكالم واإلستماع بطريقة 
السمعية والشهية وطريغة 

طريقة احملادثة، والكتابة ب
(ادلشكالت يف 7اإلنشاء، )

استخدام طريقة تعليم اللغة 
العربية ىي: دل يتعّلم الطاّلب 
اللغة العربية من قبل، دل يكن 
الطاّلب كّلو مسلمُت، يدرس 
الطاّلب اللغة العربية ساعتُت 
يف األسبوع، االستطاعة يف 

( وأّما 0استخدام معمل اللغة.)
زلاوالت لعالجها ىي : سعى 

أنيجعل تعليم اللغة ادلدرس 
العربية بطريقة مثَتة وشلتعة، 
سعى ادلدرس أن يندمج ادلواد 
اللغة العربية وادلواد الدينية، 
اختيار ادلدرس عن ادلواد 
التعليمية يف عملية التعليم، 
اختيار الطريقة ادلناسبة ٔتحاولة 
وشخسية طالب، كذالك 

 يستخدم الطريقة التقليدية.
نعمة العزة، إجراء تعليم اللغة 
العربية ٔتعهد ابب اخلَتات 

مكان البحث،  
منهج الوصفي 
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 (7112الوانج ماالنج. )
( إجراء 1نتائج البحث : )

تعليم احملادثة ٔتعهد ابب 
اخلَتات الوانج ماالنج شلتاز يف 
عمليتو يبدأ من ادلقدمة حىت 
اإلختتام يعٍت من ٗتطيط تعليم 
قبل الدخول إذل الفصل. وادلواد 
التعليمية ادلستخدمة لتعليم 
احملادثة من كتاب العربية 
للناشعُت. أما تنفيذ تعليم 

عملية تعليم احملادثة احملادثة أو 
يف ىذا ادلعهد ليس زلاولة 
إليصال ادلادة إذل الطالبات 
فحسب، ولكنو زلاولة لتكوين 
نظام بيئة التعليم لكي تستطيع 
الطالبات أن حيقق أىداف 

( إجراء تعليم 7احملادثة. )
ادلطالعة يف ىذا ادلعهد ىي 
ٕترى نظاميا لتحقيق كفاءة 
الطالب يف قراءة النص بقواعد 
النحوي والصريف الصحيحة 
وفيها: ادلواد التعليمية 
ادلستخدمة لتعليم ادلطالعة ىي 

ومدخل 
 الكيفي
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الكتاب مذكرة ادلطالعة ٚتعو 
 ورتبو ابن رفاعي وأم مسبحة. 

 
عبد هللا فاحل، الطرائق 
ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية 
ٔتعهد دار مفاتح العلوم 

 7112فودوكاتون ابسوروان. 
( الطرائق 1نتائج البحث : )

اليت يستخدمها ادلعلمون يف 
معهد دار مفاتح العلوم 
ابسوروان ىي طريقة القواعد 

( 7والًتٚتة وطريقة القراءة. )
طريقة التعليم ادلسيطرة يف معهد 
دار مفاتح العلوم ابسوروان ىي 
طريقة القواعد والًتٚتة كما 

 عيدروس. تطبيقها األستاذ
 
 

طريقة تعليم  مكان البحث
اللغة العربية، 
منهج الوصفي 

ومدخل 
 الكيفي
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظاري

 

 

 املبحث األول : تعليم اللغة العربية

 مفهوم تعليم اللغة العربية . أ
التعليم ىو عملية نقل ادلعلومات من الكتب أو من عقل ادلعلم إذل       

التعليم بشكل عام ىو أنو عملُت إعادة بناء اخلربة اليت  3عقل ادلتعلم.
يكتسب ادلتعلم بواسطتها ادلعرفة وادلهارات ) اإلستماع، والكالم، والقراءة، 
والكتابة( واالٕتاىات والقيم. وإنو بعبارة أخرى رلموع األساليب اليت يتم 

كلمة البيئة من   بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابدلتعلم ديثل ما تتسع لو
معان من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة. وأما مفهوم التعليم بشكل 
خاص ىو نشاط مقصود يقوم بو فرد آخر على الالتصال بنظام من الرموز 

 4اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفو وتعود االتصال بو.
عن  أما اللغة عند ابن جٍت عرفها أبهنا :"أصوات يعربىا كل قوم       

وىذا التعريف فيو ثالثة جوانب للغة : الطبيعة الصوتية للغة،  5أغراضهم."
والوظيفة االجتماعية يف التعبَت ونقل الفكر، وأهنا تستخدم يف اجملتمع فلكل 

 قوم لغتهم.

                                                           
 161( ص : 7115حسن شاحتة. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق. )مصر : ادلكتبة ادلصرية اللبنانية   3
 12( ص : 1656نظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة رشيد أٛتد طعيمة. تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليب. )مصر : منشورات ادل  4
. ص : 7116ية، أوريل ْتر الدين. فقو اللغة العربية )مدخل لدراسة موصوعات فقو اللغة(. ماالنق : مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكوم  5
0 
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اللغة العربية ىي الكلمات اليت ذلا يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد        
ظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وصلت إلينا من طريق النقل وحف

وىذه  اللغة ىي أحد التوجيو  6وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم. 
للمسلمُت ىف الدنيا واآلخرة، ويستخدم األفراد ىذه اللغة ىف العبادات اليومية 
أيضا، مثل إلقامة الصالة والدعاء إذل هللا تعاذل. ولذا ال شك أن ٚتيع 

مُت يستخدمون ىذه اللغة يف عبادهتم. اعتمادا على ذلك، يتعلم كثَت ادلسل
 من ادلسلمُت ىذه اللغة وسيلة للتعلم والتعمق يف معلوماهتم عن الديتية.

فتعليم اللغة وبعد أن عرفت الباحثة معٌت التعليم واللغة العربية فتلخص       
ة اليت يكتسب ادلتعلم تعريف تعليم اللغة العربية ىي عملية إعادة بناء اخلرب 

 بواسطتها ادلعرفة وادلهارات  والتجاىات والقيم قدرة اللغة العربية الصحيحة.
أن تعليم اللغة العربية يف إندونسي ديّر ٔتراحل طويلة منذ دخول       

 اإلسالم إذل ىذا اليوم، حيث ديكن تقسيمها إذل ادلراحل التالية :
اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ ادلرحلة األوذل : ىي مرحلة تعليم  .1

 العربية ادلستخدمة يف العبادات واألذكار.
ادلرحلة الثانية : ىي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب  .7

الدينية العربية وترٚتتها شفواي من عادل الفقو يف حلقات الدراسية يف 
ا كما ىي األساس ادلصليات، حيث إهنا مرحلة الحقة ابدلرحلة اليت قبله

إلنشاء ادلعاىد الدينية فيما بعد. فالطريقة ادلستخدمة يف ىذه ادلرحلة ىي 
 طريقة القواعد والًتٚتة.

ادلرحلة الثالثة : ىي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية، وذلك بظهور  .0
االٕتاىات احلديثة يف تعليمها، منها ٖتويل إتاه العربية من لغة الكتب 

 صاالت.إذل اللغة االت

                                                           
 4صرية( ص : ، )بَتوت، ادلكتبة العجامع الدروس العربيةمصظفى غالييٍت،   6
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ادلرحلة الرابعة : ىي مرحلة التطوير والبحث عن طرق تعليم اللغة العربية  .1
 األنسب، خاصة فيما يتعلق ابألىداف واحملتوايت والطرق ادلستخدمة.

ادلرحلة اخلامسة : ىي مرحلة النضج يف تطوير تعليم اللغة العربية  .2
طوير تعليم إبندونسيا، وذلك بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة يف ت

 11اللغة العربية منذ مرحلة األوذل إذل ادلرحلة الرابعة.
يف تعليم اللغة العربية معروفة أبربعة ادلهارات اللغوية اليت البد       

للتالميذ، منها مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة 
 الكتابة(

 
 تعليم مهارة اإلستماع .1

األذن كان أول وسيلة تعمل عند اإلنسان بعد  أداة اإلستماع ىي      
والدتو، اإلنسان يسمع من يتكلم وراءه، ومن يتكلم أمامو، وعن ديينو، وعن 
مشالو، بل من أماكن أخر واليراىم. وكذلك ىو يسمع أكثر شلا يقرأ أو 
يتحدث أو يكتب، ولذلك بدأان احلديث عن اإلستماع قبل الكالم والقراءة 

 11والكتابة.
بل ادلقصود ىو  (Hearing) وادلقصود ابإلستماع ىنا ليس السماع       

، أّن اإلستماع عملية إنصات إذل الرموز ادلنطوقة مث (Audition)اإلنصات 
تفسَتىا. ومن ىنا تستخدم كلمة استماع للداللة على اإلنصات والفهم 

 17واإلستيعاب والتفسَت والنقد.
 
 

                                                           
 17-11( ص : 7111أوريل ْتر الدين. تطوير منهج تعليم اللغة العربية ) وتطبيقو على مهارة الكتابة(. )ماالنق : ادلطبعة اجلامعة،   11
 74، ص 7111نور ىادى، ادلواجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق،  11
(، ص: 7110، )الرايض: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، ائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباطر دمحم كامل الناقة ورشدي طعيمة،   17

111 
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 أهداف تعليم اإلستماع (1
 ما هندف إليو من تعليم اإلستماع ما يلي :لعل من أىم  

 تنمية قدرة ادلتعلم على اإلنصات واالنتباه دلا يستمع إليو. -
غرس االٕتاىات ادلوجبة لدى ادلتعلم ضلو االستماع ابعتباره   -

 أحد أىم فنون اللغة.
 تنمية قدرة ادلتعلم على متابعة مادة االستماع. -
ر الرئيسية يف مادة تنمية قدرة ادلتعلم على استنتاج األفكا -

 اإلستماع والتمييز بينها وبُت األفكار الفرعية.
غرس آدب اإلستماع ألحاديث اآلخرين واحًتام وجهة  -

 نظرىم واالىتمام هبا من قبل ادلتعلم.
 تنمية قدرة ادلتعلم على التحصيل من ادلادة ادلسموعة. -
 تنمية قدرة ادلتعلم على التذوق من خالل اإلستماع. -
ادلتعلم على التنبؤ ٔتا سَتد يف مادة اإلستماع من  تنمية قدرة -

 أفكار وأحداث.
تنمية قدرة ادلتعلم على استنباط ادلعاين الكامنة وراء مادة  -

 اإلستماع واستنتاج ادلتضمن فيها.
تدريب ادلتعلم على ٖتديد مظاىر التشابو واالختالف يف  -

 األصوات اليت يستمع اليها.
ف احلقائق واألفكار الورادة يف تنمية قدرة ادلتعلم على تصني -

ادلادة ادلسموعة وادلقارنة بينها، والعثور على العالقات ادلعنوية 
 10بُت الكلمات واحلقائق واألفكار.

 

                                                           
13

 Ibid. Hal : 34  



17 
 

 جماالت تعليم اإلستماع : (2
تعرف األصوات العربية و٘تييز ما بينها من اختالفات ذات  -

 داللة
 بينها.تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصَتة والتمييز  -
 التمييز بُت األصوات اجملاورة يف النطق وادلتشاهبة يف الصوت. -
 إدارك العالقات بُت الرموز الصوتية وادلكتوبة والتمييز بينها. -
إدارك أوجو التشابو والفروق بُت األصوات العربية وما يوجد  -

 يف لغة الطالب األوذل من أصوات.
 النقاط األفكار الرئيسية -
 يستمع إليو.انتقاء ما ينبغي أن  -
 التمييز ين األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية. -
فهم مايلقى من حديث ابللغة العربية وإبيقاع طبيعي يف  -

 11حدود ادلفردات ادلدروسة.
 

 تعليم مهارة الكالم .2
أن الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، لذلك كان        

كتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر شلا الناس يستخدمون الكالم أكثر من ال
يكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو الشكل الرئيسي للتصال 
ابلنسبة لإلنسان. ولقد تعددت رلاالت احليااتليت ديارس اإلنسان فيها 
الكالم أو التعبَت الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشًتي، نسأل 

 ة وغَت ذلك كلها بوسيلة الكالم.عن األحداث واألزمنة واألمكن

                                                           
 

14
www.alukah.netتدرٌسالمهاراتاللغوٌة.مجلةاألعراباإللٌكترونٌكً.)رٌاض:جامعةالملكسعود(مأخوذةمن

2116ٌونٌو14فًتارٌخ

http://www.alukah.net/
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اللغة يف األسس ىي الكالم، أما الكتابة فهي زلاولة لتمثيل الكالم،       
 والدليل على ذلك مايلي :

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة يزمن طويل،  -
 حيث ظهرت الكتابة يف فًتة متأخرة من اتريخ اإلنسان.

يف تعليم الكتابة، اليت يبدأ يتعلم الطفل الكالم قبل أن أيخذ  -
 يف تعلمها عند دخول ادلدرسة.

ٚتيع الناس األسوايء، يتحدثون لغاهتم  األم بطالقة، ويوجد  -
 عدد كبَت من الناس اليعرفون الكتابة يف لغتهم.

  12ىناك بعض اللغات مازلت منطوقة غَت مكتوبة. -
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم :  .1
 ا هندف إليو من تعليم مهارة الكالم ما يلي : من أىم م                   

 تعويد التالميذ إجادة النطق وطالقة اللسان و٘تثيل ادلعاين -
تعويد التالميذ على التفكَت ادلنطقي، وترتيب األفكار، وربط  -

 بعضها ببعض.
تنمية الثقة ابلنفس لدي التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم  -

 يف الفصل أو خارج ادلدرسة.
التالميذ من التعبَت عما يدور حوذلم من موضوعات ٘تكُت  -

مالئمة تتصل ْتياهتم وٕتارهبم وأعماذلم داخل ادلدرسة 
 وخارجها يف عبارة سليمة.

التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل  -
 وىو صغَت كاخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء.

                                                           
15 Henry Guntur Taringan, Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa (Bandung : Angkasa, 1994) Hal : 

15 
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ت تنمو عند التلميذ يف زايدة منو ادلهارات والقدرات اليت بدأ -
فنون التعبَت الوظيفي من من مناقشة وعرض لألفكار واآلراء 

 13وإلقاء الكلمات واخلطب.
 

 جماالت تعليم مهارة الكالم : .2
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا -
 التمييز عند النطق بُت احلركة القصَتة والطويلة -
 ادلناسبةالتعبَت عن األفكار ابستخدام الصيغ النحوية  -
 اختيار التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة -
استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخدامها سليما يف ضوء  -

 فهمو للثقافة العربية
استخدام النظام الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند  -

 الكالم
 14ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع

 
 تعليم مهارة القراءة .3

راءة احدى فنون اللغة اليت ال يتسٌت لإلنسان ان يتواصل مع غَته الق      
بدوهنا، إذ ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا و ٖتقيقا لالتصال ، وليست 

رلرد تعرف على الرموز اللغوية ادلكتوبة  -كما يظنها ابدي الرأي  –القراءة 
كد أننا ال ضلفل والنطق هبا، و امنا التطورات اليت طرأت على مفهوم القراءة تؤ 

ابلنواحي الفسيولوجية مثل حركات العُت وأعضاء النطق، إذ  -فقط  –فيها 

                                                           
 21-20، ص 7111نور ىادى، ادلواجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق،  13

 7113يونيو  11اتريخ  يفwww.alukah.netتدريس ادلهارات اللغوية. رللة األعراب اإلليكًتونيكي. )رايض : جامعة ادللك سعود( مأخوذة من  14 


http://www.alukah.netفي/
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ادلفهوم احلقيقي ادلتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودان اذل القول أبن القراءة " 
عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، 

ما اهنا تتطلب الربط بُت اخلربة وتتطلب ىذه العملية فهم ادلعاين، ك
الشخصية وادلعاين و توظيف تلك ادلعاين يف حل ادلشكالت اليت تعرض 

 15لإلنسان.
 
  قراءةأهداف تعليم مهارة ال .1

 من أىم األىداف ادلتوخاة من تعليم مهارة القراءة ما يلي :
 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. -
إخراج احلروف من سلارجها و٘تييز إقدار التالميذ على  -

 أصواهتا.
 إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات والًتاكيب. -
 تنمية ميول التالميذ ضلو القراءة واالطالع. -
مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرف البصري على  -

 الكلمات وفهم معاهنا أو معٌت اجلمل والًتاكيب.
عالمات الًتقيم ووضعها يف تنمية قدرة التالميذ على توظيف  -

 مواضعها الصحيحة.
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم  -

 ادلادة ادلقروءة فيالقراءتُت الصامتة واجلهرية.
 تنمية ميول التالميذ لالستمتاع ابدلادة ادلقروء وتذوقها. -
توجيو التالميذ إذل استخدام ادلعاجم والقواميس وادلراجع  -

 وائر ادلعارف.ود

                                                           
22 Ibid. Hal : 61 
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إقدار التالميذ على ٖتليل وتفسَت ادلادة ادلقروءة ونقدىا  -
وتقوديها مث قبوذلا أو رفضها وتوظيفها يف حال ما يعن ذلم 

 من مشكالت.
إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت،  -

 16ومراعاة النرب والتنغيم.
 

 جماالت تعليم مهارة القراءة : .2
 كلمات جديدة دلعٌت واحد )مفردات(معرفة   -
ٖتليل النص ادلقروء إذل أجزاء ومعرفة العالقة بُت بعضها  -

 بعضا
متابعة ما يشتمل علية النص من أفكار، واالحتفاظ هبا حية  -

 يف ذىن فًتة القراءة
 استنتاج ادلعٌت العام من النص ادلقروء -
 اختيار التفصيالت اليت تؤيد  أو تنقص رأاي ما -
 ادلفردات اجلديدة من السياق تعرف معاين -

 
 تعليم مهارة الكتابة .4

فمفهوم مهارة الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على انسخ أو        
التهجئة. ويتسع يف بعضها اآلخر حىّت يشمل سلتلف العمليات العقلية 
الالزمة  للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصّور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد 

                                                           
19  Ibid Hal : 63 



22 
 

لواعى دلا يريد الفرد التعبَت عنو. والقدرة على تنظيم اخلَتات. على اإلختيار ا
 71وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

تشَت الكتابة إذل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف اللغة، أو أحد فنون        
اإلرسال، حيث يشًتك فن الكالم مع الكتابة يف ىذه الناحية، بينهما ديثل 
االستماع والقراءة الناحية االستقبالية من بُت فنون اللغة. وأتيت الكتابة بعد 

تيب الفنون  على النحو القراءة يف الًتتيب الطبيعي لفنون اللغة حيث تر 
 71كتابة(-قراءة-كالم-التارل : )استماع

 
 أهداف تعليم مهارة الكتابة  .1

إقدار ادلتعلم على التعبَت عن كل ما خيتلج يف نفسو أو جيول  -
ٓتاطرة بعبارات سليمة يف مبناىا ومعاهنا ٖتقق الغرض وتفي 

 ابدلطلوب.
يت تلح ٘تكُت ادلتعلم من اإلستجابة للمواقف االجتماعية ال -

عليو للتفاعل معها والكتابة فبها مثل: كتابة ادلذكرات، 
وادلالخصات، والتقارير والرسائل، والربقيات، والنشرات، 
واإلرشادات، وزلاضر االجتماعات، وملء 

 االستمارات...إخل.
مساعدة ادلتعلم على ترتيب أفكاره وترابطها وتسلسها،  -

أعوجاج، على ْتيث تسَت يف سياق موصول النتوء فيو وال 
أن يقسم ادلوضوع إذل فقرات، تبٌت فيو الفقرة على سابقتها، 
و٘تهد لليت تليها، مع مراعاة رسم احلروف ووضوحها، 

                                                           
تعليم  156(، ص: 1656،رابط، -إيسيسكو-مناىجو وأسالبو، )منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافةلغَت الناطقُت هبا رشدي أٛتد طعيمة،  71

 العربية
 112، ص 7111نور ىادى، ادلواجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق،  71
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واستخدام عالمات الًتقيم.تعويد ادلتعلم على استقاللية 
الفكر، حيث حياكم ما يعرض لو من ؤصيد ثقايف وفكري 

يقع فريسة وينقده كتابة، ويعرب عنو بلغة من عنده، وال
 ألفكار ضالة، أو صيدا سهال لدعاوي مغرضة.

تدريب ادلتعلم على دقة ادلالحظة عند توظيف ما يعرض لو  -
 77من خربات.

 
 جماالت تعليم مهارة الكتابة : .2

نقل الكلمات اليت سشاىدىا على السبورة، أو يف كراسات  -
 اخلط نقال صحيحا

ادلختلفة، تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية يف أشكاذلا  -
 ومواضع تواجدىا يف الكلمة )األول، الوسط، اآلخر(

كتابة الكلمات العربية ْتروف منفصلة وحروف متصلة، مع  -
 ٘تييز أشكال احلروف

 مراعاة القواعد األمالئية األساسية يف الكتابة -
مراعاة التناسق والنظام فيما ييكتبو ابلشكل، الذي يضفي  -

 عليو مسحة من اجلمال
 اع ادلختلفة من اخلط العربإتقان األنو  -
 70.مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة -

 
 

 
                                                           

22 Ibid. Hal 107-108 

 7يونيو  11اتريخ  يفwww.alukah.netاب اإلليكًتونيكي. )رايض : جامعة ادللك سعود( مأخوذة من تدريس ادلهارات اللغوية. رللة األعر 70   

http://www.alukah.netفي/
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 أهداف تعليم اللغة العربية . ب
أىداف تعليم اللغة العربية للناطقُت ابللغات أخر يف ثالثة أىداف رئيسية 

 ىي :
أن ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا الناطقون  .1

 هبذا اللغة. 
يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم ٓتصائص اإلنسان أن  .7

العرب والبيئة اليت يعيس فيها واجملتمع الذي يتعاما معو. تعليم العربية  
كلغة أجنبية إذن يعٍت أن نعلم الطالب اللغة، وأن نعلمو عم اللغة، 

 وأن يتعرف على ثقافتها.
ا عن غَتىا من أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما دييزى .0

 71اللغات أصوات، مفردات، تراكيب، ومفاىيم.
إن أىداف تعليم اللغة العربية اليت مت وضعها وٖتديدىا يف       

ادلنهج جيب أن تكون سليمة الصياغة ومتكاملة اجلوانب وواضحة 
ادلستوايت وقابلة للتحقيق. وتوافر ىذه ادلواصفات ٗتع لبعض ادلعايَت 

 ات.والنظرايت واإلجراء
 

 مواد تعليم اللغة العربية . ج
ادلواد التعليمية ادلضمون الذي يتعلمو الطالب يف علم ما، وتتنوع صور       

ىذا احملتوى التعليمي فقد يكون مادة مبوعة يف الكتب أو ادلقررات التعليمية 
ادلواد الدراسية ىي ادلعلومات اليت  72أو على لوحات أو سبورات مصلقات.

يوصلها إذل التالميذ. وقال دمحم عبد القادر أٛتد أن ادلواد يقصد ادلعلم أن 
 التعليمية ال بد ذلا شروط وىي :

                                                           
 (1114دمحم صاحل الشظي. ادلهارات اللغوية خصائص اللغة العربية وعنواهنا) ادلملكة العربية السعودية، دار االندلس للنشرو والتوزيع.   71
 111. ص : 1171عبد الرٛتن، دروس الدورات التدريبة دلعلمى اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع العربية للسمع   72
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 صحة ادلادة ومناسبة لعقول التالميذ. -
أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة ْتياة التالميذ وابلبيئة اليت  -

 يعيشون فيها، مناسبة لوفت احلصة.
على أشهر  أن تقسم ادلادة ادلقررة إذل الوحدات توزعُت -

 73السنة، وربط ادلادة التعليمية اجلديدة ٔتادة الدرس القدمي.
 

 املبحث الثاين : طريقة التعليم

 مفهوم طريقة التعليم . أ
الطريقة ٔتعٌت السَتة وادلذىب. الطريقة ٔتعٌت أيضا الفرق ادلختلفة 

ادلقصود بطريقة التعليم، اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس،  74األىواء.
 لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعلم اللغة.

النظر الشائعة إذل طرائق التعليم تعتربىا وسائل إليصال ادلعلومات إذل 
ادلتعلمُت بتوسط ادللم. واألساس الذي تقوم عليو ىذه النظرة ىو أّن التعليم 

ومات من الكتب أو من عقل ادلعّلم إذل العقل ادلتعّلم. عملية نقل للمعل
وأيخذ على ىذه النظرة أهّنا تقصر التعليم على ادلعلومات دون أىدافو 
األخرى، وٕتمد ادلعرفة البشرية فيما ىو موجود حالًيا، وٕتعل ادلعّلم سلبًيا ال 

ي عّما عمل لو إاّل استقبال ادلعلومات، وتسّوي بُت ادلتعّلمُت بصرف النظر 
 بينهم من فروق يف القدرات واإلىتمامات.

إّن طريقة التدريس مفهوم أوسع وأبعد من رلّرد إجراءت تدريسية 
يقوم هبا ادلعّلم يف الفصل. إّن الطريقة ىنا اخلطّة الشاملة اليت يستعان هبا يف 
ٖتقيق اذلدف الًتبوي ادلنشودة، إهّنا مثل خيط ادلسبحة الذي ينتظم عددا 

                                                           
77-71. ص : 1641دمحم عبد القادر أٛتد. طرق تعليم اللغة العربية. القاىرة : مكتبة النهضة ادلصرية.   73
 300، ادلعجم الوسط، القاىرة م، ص 1647إبراىيم مدكور   74
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ّوانت الرئيسية، ومن ادلمكن أن تلمس ىذا اخليط يف الطريقة  اليت من ادلك
ألف هبا الكتاب ادلقّرر، ويف ادلوضوعات ادلختارة، ويف التوجيهات اليت 
يشتمل عليها دليل ادلتعّلم، ويف ادلاّدة وضعت على شرائط التسجيل، 

ليةادلعدة، والطريقة اليت سّجلت هبا، ويف التدرايت اللغوية ويف الواجبات ادلنز 
ويف الوسائل التعليمية ادلختارة وطريقة استخدامها، ويف نوع األسئلة ادللقاة، 

 75ويف غَت ذلك من جوانب سلتلفة للعملية التعليمية.

يبدأ أّن النظرة احلديثة إرل طرائق التدريس تعتربىا وسائل لتنظم اجملال 
ا فهمنا من اخلارجي الذي حييطبادلتعّلم كي ينشط ويغَّت من سلوكو، إذ

السلوك معناه الواسع اّلذي يشمل ادلعرفة والوجدان واألداء. واألساس الذي 
تقوم عليو ىذه النظرية ىي أّن التعليم حيدث نتيجة للتفاعل بُت ادلتعّلم 
والظروف اخلارجّية، وأّن دور ادلعّلمهو هتيئة ىذه الظروف ْتيث يستحيب ذلا 

 ادلتعّلم ويتفاعل معها.

طريقة التعليم ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أهّنا شيء  واخلالصة أنّ 
منفصل عن ادلاّدة العلمية أو عن ادلتعّلم، ال على أهّنا جزء متكامل من موقف 
التعليم. يشمل ادلتعّلم وقدراتو وحاجتو، واألىداف اليت ينشدىا ادلعّلم من ادلاّدة 

 عّلم.العلمية واألساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملال للت

  
 أمهية طريقة التعليم . ب

إّن أمهّية الطريقة يًتّكز يف كيفية استغالل زلتوى ادلاّدة بشكل ديكن 
التالميذ من لوصول إذل اذلدف ديكن التالميذ إذل الوصول إذل اذلدف الذي 
نرمي إليو دراسة ماّدة من ادلواد، وواجب على ادلدرس أّن أيخذ بيد التلميذ 

                                                           
 73، ص: ادلراجع السابقزلمود كامل الناقة ورشدي طعيمة،  75
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وصل إليو إليو زلاوال أن يصل بو إذل اذلدف من حيث ادلستوى الذي 
ادلنشود، ولكي حيّقق ىذا البّد من وجود بعد وسائل  النقل اليت جيب أّن 

 76يلميها ادلدرس.
فالطريقة تصبح عددية اجلدوي إذا دل تصل ابلتلمذ إذل اذلدف ادلنشود 

د والكفاءة اليت ديكن ادلدّرس من الوصول ابلتلميذ إذل اذلدف ىي اليت ٖتدّ 
نوع الطريقة فإذا وصلنا إذل اذلدف ادلرسوم بسرعة وبدقة فالطريقة تصبح 

 جّيدة.
 فاخلالصة من ىذا الكالم يكون فيما يلي:

 أّواًل، أنّو ال ديكن فصل الطريقة عن ادلاّدة
اثنًيا، جييب أّن تضمن الطريقة إّن كان تناول ادلاّدة _بشكل موصل إذل 

 اذلدف 
الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة الديكن رلانبتها. اثلثًا، إّن اختيار 

فالطريقة الناجحة أن تكون على أساس علمي من حيث ارتباطها وعالقتها 
 ابدلاّدة ادلراد تدريسها واذلدف ادلراد الوصول إليو.

 
 إختيار طريقة التعليم . ج

إن الطرق والوسائل ادلتوفرة للمدرسُت أوسع وأكثر شلا يعتقدون 
دلهمة الصعبة تكمن يف عملية االختيار من بُت ىذه األنواع ويبقي أن ولكن ا

الطريقة اجليدة يف التدريس ىي الطريقة اليت ٖتدث التعلم أبقصر السبل 
وأيسرىا وإذا كان ال نرى ضرورة أن يتبع ادلعلم طريقة واحدة دون غَتىا يف 

                                                           
(، ض: 1636، تطبيقها العملية، )دار ادلعارف ٔتكر-مبادئها-الًتبية احلديثة، مادهتاصاحل عبد القادر،   76

163-164 
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ألسس وادلعايَت التدريس إال أن اختيار الطريقة اجليدة البد أن يستند إذل ا
 اآلتية :

 األىداف التعليمية ادلراد ٖتقيقها .1
مستوى الطلبة الذين يدرسهم وصحتهم النفسية واجلسمية  .7

 واإلجتماعية
 طبيعة ادلادة أو ادلوضوع الدراسي .0
 مراعة الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت .1
 إاثرة اىتمام ادلتعلم ودافعية االجيابية للمتعلم .2
 مشاركة ادلتعلم الفاعلة .3
 مالئمتها للوقت .4
 توظف ادلادة الدراسية وتربطها ْتياة ادلتعلم وخرباتو .5
 تسمح ابلعمل اجلماعي التعاوين على أسس دديوقراطية .6

تنمي يف النتعلم الشجاعة الفكرية يف السؤال والتساؤل  .11
 01والتعبَت عن رأية

 
وقال زلمود كامل الناقة ولقد سبق أن قلنا أننا يف ادلدخل الواحد ديكن 

صلد أكثر من طريقة وذلك راجع إذل عوامل كثَتة تؤثر على اختيار وتنظيم أن 
 وعرض اللغة على الدارسُت، ومن أىم ىذه العوامل :

طبيعة لغة ادلتعلم وخلفيتو الثقافية وحرباتو السابقة يف تعليم  .1
اللغات األجنبية. فتعليم العربية ذلندي أو ابكستاين سوف 

 األدلان... وىكذا ٗتتلف عن تعليمها لإلنساين أو

                                                           
     www.almdares.net(Diakses tanggal 30 Mei 2016 )عائشة العليا، معاير اختيار طريقة التدريس،  01 

http://www.almdares.net/
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عمر الدراس ومستوى ذكائو ودرجة ٛتاسة وإقبالو على تعلم  .7
 اللغة

مكانة اللغة األجنبية ادلتعلمة من ادلنهج الدراسي ككل  .0
 والوقت ادلخصص ذلا

 خربة ادلعلم وسيطرتو على اللغة اليت يقوم بتعليمها .1
 01اذلدف ادلرغوب ٖتقيقو من خالل ادلادة ادلختارة .2

 
 ة تعليم املهارات اللغوية األربع: طريق املبحث الثالث

 طريقة تعليم مهارة اإلستماع . أ
 طريقة السمعية الشفوية .1

طريقة السمعية الشفوية ىي طريقة تعليم اللغة هتدف إذل        
إكساب التالميذ قدرة على اإلستماع والكالم وتكوين العادات 
اللغوية كما النطق األصلي. وىذه ٖتتج إذل ٘ترين. إجراءهتا ٕتري 

 طريقة السمعية الشفوية فيما يلي : 
 تسميع القراءة  (1

احلوار النموذجي، فالتالميذ يقرأ ادلعلم القراءة اجلهرية أو 
 يسمعوهنا وقال ادلعلم لتالميذ "استمعو جيدا"

 القراءة اجلهرية اجلماعية (7
بعد ما مسع التالمذ قراءة ادلعلم، وبعدىا يتبعون قراءة ادلعلم، 

 وقال "استمعو وأعيدوا ٚتيعا"
 القراءة اجلهرية نصف اجلماعي (0

                                                           
 .15م( ص : 1652زلمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى )أسسو، مدخلو، طرق تدريسو(، )مكة ادلكرمة : جامعة أم القرى،   01
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فصل "ب" ينقسم ادلعلم فصال إذل القسمُت، الفصل "أ" وال
وأيمر نصف التالميذ )الفصل "أ" مثال( أن يقرءوا مادة 
دراسية مث نصف التالميذ آخر، أو يقرأ التالميذ إجابة، إذا  

 كانت ادلادة الدراسية حوارية. 
 الًتديد الفري (1

أيمر ادلعلم تالميذا لقراءة ادلادة، ويبدأ من التالميذ الذكي إذل 
 البسيط وإذل الضعيف

 لنصالتدريبات حول ا (2
يعطي ادلعلم تدريبات حول النص شفواي وٖتريراي حلفظ 

 ادلفردات اجلديدة أو أساليب ضلوية.
 التدريب خارجي النص لالستثمار كواجب ادلنزل )ٖتريراي( (3

كما عرفنا أن ىذه الطريقة تدل على قدرة على اإلستماع 
والكالم ولكن يف ىذه مباحث خيصص الكتابة على قدرة 

 اإلستماع فقط. 
ولذلك، أن طريقة اليت تناسب ٔتهارة اإلستماع ىي طريقة 
السمعية والشفوية، وىذه الطريقة احددى من طرق تعليم 
اللغة العربية. ىذه الطريقة تستطيع أن تستعمل يف كل طبقة 
ادلدرسة. كان طريقة السمعية والشفوية ذلا إجراءات، وىي : 

راءة اجلهرية تسميع القراءة، القراءة اجلهرية اجلماعية، الق
نصف اجلماعي، الًتديد الفري، التدريبات حول النص، 

 التدريب خارجي النص لالستثمار كواجب ادلنزل )ٖتريراي(.
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 طربقة تعليم مهارة الكالم . ب
 أما طريقة التدريس ادلناسبة الستخدام ىذا التعليم ىي :

 طريقة ادلباشرة (1
ة وما تدل عليو تستخدم ىذه الطريقة االقًتان ادلباشرة بُت الكلم

وتستخدم األسلوب التقليدية واحلفظ حيث يستظهر التالميذ ٚتال 
ابللغة العرب وأغاين وزلاورات تساعدىم على إتقان اللغة ادلنشودة. 
تتجنب ىذه الطريقة استخدام الًتٚتة، والمكان اللغة واألم وال 

 07تستخدم األحكام النحوية.
 طريقة االتصالية (7

فها النهائى اكتساب الدارس القدرة على جيعل ىذه الطريقة فد
استخداماللغة األجنبية وسيلة االتصال، لتحقيق أغراضو ادلختلفة 
والتنظر ىذه الطريقة إذل اللغة بوصفها رلموعة من الًتاكيب 
والقوالب مقصودة لذهتا وإمنا بوصفها وسيلة للتعبَت عن الوظائف 

هي والوصف اللغوية ادلختلفة كالطلب والًتحي واألمر والن
والتقديروتعرض ادلادة يف ىذه الطريقة ال على أساس التدرج اللغوي 

 00بل غلى أساس التدرج الوظيفي التواصيلي.
  

 طريقة تعليم مهارة القراءة . ج
 ومن طريقة تعليم مهارة القراءة فيما يلي :

 طريقة القراءة (1
ظهرت ىذه الطريقة بسبب ادلخالفة على طريقة ادلباشرة 
اليت ال هتتم ٔتهارة القراءة والكتابة. ىم ظنوا أن تعليم اللغة 

                                                           
 77( ص : 7111دمحم على احلوذل، أساليب تدريس اللغة العربية، )عمان : دار الفالح،  07
 عبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزان. ادلرجع السابق  00
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األجنبية هبدف تفوق ٚتيع ادلهارات ىو استهالة. لذلك 
وأصدقاءه ىف التقرير ادلكتوب عند (Coleman)  تشودلان
واحد  افًتحوا استحدام طريقة واحدة هبدف التعليم 1676

ٖتتم عند الطالب اال وىي مهارة القراءة مستخدمة ىف 
ادلدارس ادلتوسطة والثانوية واجلامعات ىف األمريكي وبعض 
الدول األورواب. مهما كان مسيت بطريقة القراءة، عملية 
التعليم ليس فقط القراءة. بل ىناك أيضا تدريب الكالم 

 01وتدريب الكتابة ولكنو ليس كثَت.
ريقة بناء على الفًتاض أن تعليم اللغة ال ظهرت ىذه الط

ديكن أن حيصل على أىداف كثَت. وأن ىدف ادلهارة القراءة 
ىو اصّح اذلدف يف تعليم اللغة. ومهارة القراءة ىي حاجة 
واقعية للمتعلم اللغة. منط تعليم اللغة ادلشهورة يف دول 
األورواب والشرق األوسط ىو منط ميخل وست. وكتاب اللغة 

بية الذي يتخذ منط ويست مستخدمة يف مصرى ودول العر 
العربية ودول اإلسالمية األحرى مثل إندونسية. وأىم مالمح 

 طريقة القراءة فيما يلي :
بدأ التعليم أبعطاء ادلفردات وادلصطلحات  -1

الصعوابت للطالب. ويشرح ادلعلم معانيها وتعريفها 
 وأمثال اجلملة.

 دقائق. 72اوذل يقرأ الطالب النص بقراءة صامتو ح -7
ادلناقشة عن مضمون القراءة  بشكل أسئلة واجلواب  -0

 ابللغة األم.

                                                           
34 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki 

Press. 2012) hal 41 
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 مباحثة عن القواعد قليلة ومناسبة ابحلاجة.  -1
 مباحثة عن ادلفردات اجلديدة. -2
يعمل الطالب الوضائف مثل جييب األسئلة وتدريب  -3

 الكتابة.
 02مدة القراءة ادلوسعة تعلم ىف البيت ويصنع الطالب التقرير.

 طريقة اإلنتقائية (7
طريقة اإلنتقائية ىي اعطاء مادة اللغة يف الفصل أبنواع 
الطرق مثل طريقة الطريقة ادلباشرة وطريقة النحو والًتٚتة 

أتيت الطريقة  03وكذلك الطريقة القراءة تستخدم يف آن واحد.
اإلنتقائية ردا على الطريقة األخرى يف تعليم اللغة العربية. 

 ة وراء ىذه الطريقة ىي : واإلقًتاضات الكامن
كل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها وديكن االستفادة  -1

 منها يف تدريس اللغة األجنبية.
التوجد طريقة مثالية ٘تاما أو خاطئة ٘تاما ولكل مزااي  -7

 وعيوب وحجج ذلا وحجج عليها.
من ادلمكن النظر أليها على أساس أهنا متعارضة أو  -0

دلمكن النظر إذل الطرق متناقضة. وبعبارة أخرى، من ا
األخرى على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة أو 

 متنافسة أو متناقضة.
التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب ٚتيع األىداف  -1

وٚتيع الطالب وٚتيع ادلعلمُت وٚتيع أنواع تدريس 
 اللغات األجنبية.

                                                           
35  Chaidar Alwasilah. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal : 

183 
36 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Humaniora, 2009). Hal : 111 
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ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم وحاجتو، وليس  -2
الوالء لطريقة تدريس معينة على حساب حاجات 

 ادلتعلم.
على ادلعلم أن يشعر أنو حر يف استخدام األساليب اليت  -3

تناسب طالبو بعض النظر عن انتماء األساليب لطرق 
تدريس سلتلفة. إذ من ادلمكن أن خيتار ادلعلم من كل 
طريقة األسلوب أو  األساليب اليت تناسب حاجات 

وقف التعليمي الذي جيد ادلعلم نفسو طالبو وتناسب ادل
 فيو.

ىذه الطريقة يطبق ادلدرس يف حال التعليم داخل الفصل بكل اإلستعداد يف 
تطبيقها. بسبب ىذه الطريقة ىي الطريقة اإلنتقائية اليت تكامل من عناصر 
طريقة ادلباشرة وطريقة النحو والًتٚتة، فعملية تعليمها يدرب أكثر يف مهارة 

كتابة والقراءة وفهم ادلعاين. ويعطي الطالب هبذه الطريقة الكالم وال
 04التمرينات والتدريبات اللغوية.

 
 طريقة تعليم مهارة الكتابة . د

 طرائق اخلاص لتعليم مهارة الكتابة كما يلي :
 طريقة ادلباشرة  (1

تستند ىذه الطريقة على افًتاض أن عملية تعليم لغة الثانية سواء 
بتعلم لغة األم، وىي استخدام اللغة ادلباشرة واالتصاالت ادلكثفة 
ومن خالل اإلستماع  والكالم، يف حُت أن الكتابة والقراءة وضعت 

                                                           
26-25م(ص:1982دمحمعلىالخولً،أسالٌبتدرٌساللغةالعربٌة،)الرٌاض:
37
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يف وقت األخر. لذلك الطالب ال بد اعتادوا على التفكَت وٕتنب 
 ائص الطريقة : خص 05اللغة األم.

الغرض الرئيسي ىو التمكن من لغة اثنية شفواي لكي الطالب  -
 قد ٖتدث ابللغة الثاين

 قدرة التحدث واإلستماع ادلدربُت -
 وأكد دقة النطق والنحوي -
 صع الفصل كبيئة لغة الثاين، ادلكان تدريب الطالب مباشرة -

 طريقة اتصالية (7
دي الفان الفطرية تستند ىذه الطريقة على افًتاض أبن كل إنسان ل

يدعو على اكتساب اللغة. لذلك مهارات اللغة ىي ابتكار ومعُت. 
وافًتاض األخر يعٍت استخدام اللغة ليس اربع مهارات فقط، بل 
يتضمن مهارة وىيكال االتصاذل الواسع، يناسب بدور ومشتارك، 

  06حالة وأغرض تفاعل.
 

 املبحث الرابع : طريقة تعليم الرتاكيب

 تعليم النحوطريقة  . أ
 أما الطرق ادلستخدمة لتدريس النحو ٖتصر يف أربع طرق، وىي :

 الطريقة االستنتاجية (1
تسمى أحياان طريقة القاعدة مث األمثلة، وىذه الطريقة تعد من أقدم 
الطرق اليت استخدمت يف تعليم النحو العري، وفيها يتم االنتقال من 

مة إذل النتائج، ومن القانون العام إذل اخلاص، ومن ادلبادئ العا

                                                           
38

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang, Miskat : 2009. Hal 12 
39 Ibid. Hal : 33 
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ويؤكد إمساعيل حيث يبدأ ادلعلم يف  11احلقائق العامة إذل اجلزئية. 
ىذه الطريقة بعض القاعدة النحوية، مث يقدم الشواىد واألمثلة 
لتوضيحها وتعزيزىا وترسيخها يف أذىان التالميذ، واخلطوة الثالثة 

 11ة.إجراء تطبيقات عليها من خالألمثلة متشاهبة وحاالت شلاثل
 الطريقة اإلستقرائية (7

ىي الطريقة الطبيعة للوصول إذل النتائج حيث تقوم ىذه الطريقة 
إبيصال ادلعلومات، واحلقائق إذل أذىان ادلتعلمُت واضحة جلية ال 

يبدأ ادلعلم الدرس إبعطاء األمثلة من اجلملة أو  17غموض فيها.
د النحوية النص العرب العائد ٔتوضوع الدرس. مث يبُت ادلعلم القواع

من األمثلة العائدابدلوضوع. يستدل ادلعلم والطالب الدرس عن 
 القواعد النحوية ٚتاعة.

 طريقة ادلعادلة (0
تسمى بطريقة األساليب ادلتصلة أو النصوص ادلتكاملة، يف ىذه 
الطريقة يقوم ادلعلم بعرض نصا متكامال يشتمل على األساليب 

 10.ادلتصلة ابلدرس واألساس العلمي والًتبوي
 

 طريقة تعليم الصرف . ب
 : وجود طريقة معينة للسَتة يف تعليم الصرف

 طريقة القياسية (1
وىي أقدام الطرق الثالث، وقد احتلت مكانة عظيمة يف 
التدريس قدديا، وتيسَت يف خطوات ثالث: سيتهل ادلعلمون 

                                                           
 161دمحم عبد القادر أٛتد، طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة اأول. ص :   11
 707اي إمساعيل. طرق تدريس اللغة العربية. ص : زكر   11
136دمحم بن إبراىيم اخلطيب. طرق تعليم اللغة العربية الطبعة األوذل. ص :   17
 134نفس ادلراجع. ص :   10
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الدرس يذكر القاعدة أو التعريف أو ادلبدأ العام، مث يوضحون 
ىذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطق عليها؛ ليعقب 
ذلك التطبيق على القاعدة. أما األسس الذي تقوم عليو 
فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها من احلقيقة العامة 

 احلاالت احلاصة، إذل احلقيقة اجلزئية، ومن القانون العام إذل
ومن الكلى إذل اجلزئ، ومن ادلبادئ إذل النتائج، وىي بذلك 
إحدى طرق التفكَت اليت يسلكها العقل يف الوصول من 
ادلعلوم إذل اجملهول، ولقد كانت سائدة يف تدريس القواعد 
يف ادلطلم ىذا القرن، فيعمد ادلعّلم إذل ذلر القاعدة مباشرة 

ة، مث أييت ابلتطبيقات والتمرينات موضحا إايىا ببعض األمثل
 عليها. 

إذ أن ادلتعارفة أن األحكام العامة يف ىذه الطريقة تعطي 
أوال، مث تتبع ابألمثلة واجلزئيات، خالفا لطريقة العقل يف 

 الوصول إذل إدراك األمور الكلية بعد مشاىدة جزئيتها.
 طريقة اإلستقرائية (7

ات التعليمية من نشأت ىذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعث
أوراب، فقد نشأ ىؤالء يف ظل الطريقة القياسية، اال أهنم أتثروا 
لدى وجودىم يف أوراب ابلثورة اليت قام هبا ادلرب ااألدلاين يوحنا 
فردريك ىرابرت يف هناية القرن التاسع عشر ومستهل القرن 
العشرين، فإذا هبم ينقلون مبادئ ىرابرت إذل طرق تدريسهم 

ومنها القواعد، حيث يرتب الدرس إذل عدة نقاط للمواد، 
 بسميها ىرابرت )حطوات الدرس( وىي :

 ادلقدمة- أ
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ففي ادلقدمة يهيئ ادلعلم طالبو لتقبل ادلادة العلمية 
اجلديدة، وذلك عن طريق القصة واحلوار أو بسط 
الفكرة، ْتيث تثَت يف النفوس الطالب الذكرايت 

ابلدرس، وىي ادلشًتكة، فتشهدىم إذل التعلق 
أساسية. مث ينتقل ادلعلم بعد ىذه اخلطوة إذل 

 العرض.
 العرض- ب

العرض ىو لب الدرس، وعليو يتحدد ادلوضوع ْتيث 
يعرض عرضا سريعا اذلدف الذي تريد ادلعّلم أن يبلغ 
ابلطالب أليو، فهو مادة دمسة مغذية تصل ما سبقها 

 هبا حلقها، وىو يدل على براعة ادلعلم.
 

 الربط- ج
ط ىو ادلوازنة بُت ما تعلمو الطالب اليوم، وبُت الراب

ما تعلمو ابألمس القريب والبعيد، فاذلدف منو أن 
 ترتبط ادلعلومات وتسلسل يف ذىن الطالب.

 القاعدة أو اإلستنباط- د
ىنا يقف ادلعّلم، لسيتنتج من عرضو للموضوع مادة 
يسجلها الطالب قاعدة، على أن يفسح اجملال أمام 

الستنتاج ىذه القاعدة ابنفسهم، ال أن الطالب 
يلقنهم إايىا تلقينا، واالستنتاج زبدة ما بلغ إليو 

 السعى من الدرس.
 التطبيق- ه
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التطبيق تتعلق عليو األمهية الكربى، ألن دراسة 
القواعد ال أتيت ٙتارىا إال بكثرة التطبيق عليها، 
وتدريب الطالب تدريبا كافيا على األبواب اليت 

فاإلمام ابلقواعد ديثل اجلانب النظري من يدرسوهنا، 
اخلصائص اللغوية يف حُت أن تطبيقات ٘تثل اجلانب 
العملي الذي تبدو فائدتو يف القراءة السليمة والتعبَت 

 السليم.
والطريقة اإلستقرائية من طرق التفكَت الطبيعية اليت 
يسلكها العقل يف الوصول من احلكم على حقائق 

 حقائق غَت مشاىدة أو مشاىدة أو معلومة إذل
رلهولة، وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ إذل القانون 
العام، ومن حاالت خاصة إذل أحكام عامة، وىي 
تنطوى على أن يكشف الطالب ادلعلومات واحلقائق 
أبنفسهم، كما أن اتباعها يف تعليم يتطلب من ادلعّلم 
ٚتع كثَت من األمثلة اليت تنطيق عليها القاعدة 

   11، مث االنتقال من مثال إذل آخر ومناقشتو.العامة
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

 

 مدخل البحث و منهجه .أ
إن مدخل البحث ادلستخدم ذلذا البحث ىو مدخل الكيفي، وىو 
البحث للحصل على النتائج أو الكشف أما ال ديكن حصولو بطريقة اإلحصائية 

البياانت وقد يستحدم النظرية العمالية  أو ادلنهج الكّمي، حيث يبدأ الباحث من
ابدلدخل الكيفي  45ادلتوضيح وينتهي إذل النظرية اجلديدة تؤيد ماقبلها أو تبطلها.

تريد الباحثة أن تعرف عن طرائق ادلستحدمة يف تعليم اللغة العربية ٔتعهد ابب 
 اخلَتات فورووساري ابسوروان. 

 فادلدخل الكيفي لو خصائص منها :
يفي لو خلفية طبيعة تعبَت البياانت والباحث، وأنو أداة البحث الك .1

 رئيسية
البحث الكيفي يكون أكثر اىتماما إبجراء البحث من اإلىتمام  .2

 بنتائجو
 يف ٖتليل ادلشكالت دييل إذل التلخيص العام .3
 46يهتم البحث أكثر ابدلعٌت .4

أما منهج البحث ىو البحث الوصفي من حيث تطبيقي على 
الظاىرات اإلنسانية أمر طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث األخر 

                                                           
45 Lexy G. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Rosda Karya, Bandung).Hal : 2 
46 Syamsuddin AR, dkk, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung:Rosdakarya, 2009) Hal:73 
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الذي ىم أساس لدراسة الظاىرات الطبيعية عن القدرة لتوصل إذل 
قياس رقيق صحيح للظاىرة اإلنسانية وىو ادلنهج الوصفي الوقائعي  

 47لرباىن من وقائع ادلشاىدة.كما ىو ٘تام واستنتاج الدالالت وا
وتستخدم الباحثة بطريقة وصفية ألن الطريقة الوصفية هتدف إذل 
وصف الظواىر أو األشياء ادلعّينة يف ٚتع احلقائق وادلعلومات 
وادلالحظة عنها وصف الظروف اخلاصة هبا وتقدير حالتها كما 

 توجد عليو يف الواقع.
 

 ةالباحث ةمشارك .ب
، يف ىذا البحث  هانفس ةحثاالبحث الكيفي ىي الباألدة األساسية يف 

ا تستخدم الباحثة أيضا لة األساسية للبحث عند ٚتع البياانت كمآلتكون الباحثة كا
األساسية بل  واتكن من األدتدل  اعلى ٚتع البياانت، بل أهن اساىدىتآلة أخرى 

لة آلاحثة كااإلضافة. وأكد انسوتيون تعترب ىذه الطريقة صحيحة. من حيث كون الب
الكيفي، وصرح انسوتيون ساسية يف البحث أمر ضروري ومناسب لنوع البحث األ
  .15ألخذ القرار فيهااليت ٘تلك قدرة حاكمة  ةاآللة الوحيد يى ةالباحث أن

 

 ميدان البحث  .ج
ىو أحد . فورووساري ابسوروان ابب اخلَتاتيف معهد  كان ميدان البحث

 تالذي يعلم اللغة العربية إذل تالميذه ابلتفصيل، اختار  يف جاوى الشرقيةادلعاىد 
.  يقع ادلعهد ابب اخلَتات يف شارع   معهد ابب اخلَتاتالباحثة يف ثالثة فصول يف

 .كرتوساري بورووساري ابسوروان جاوى الشرقية

                                                           
 714العاسف، صاحل بن ٛتد. ادلدخل إذل البحث يف العلوم والسلوكية الرايض، مكتبة العبيكان. ص :   14

48 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV. Alfabet, , 2008Hal : 60 
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 مصادر البياانت .د
 : إن مصادر البياانت اليت تستحدمها الباحثة ىي

 ادلصادر األساسية  .1
األساسية ىي مصادر البياانت اليت حصل عل مباشرة من ادلصدر  ادلصادر

األصلي. وادلصادر األساسية يف ىذا البحث ىي أخذهتا الباحثة من ادلقابلة 
ٔتعهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان، والطالبات، وادلعلمو اللغة العربية. 

ابب اخلَتات  وادلالحظة عن طرائق ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ٔتعهد
 فورووساري ابسوروان.

 ادلصادر الثانوية .2
ادلصادر الثانوية ىي مصادر البياانت اليت حصل عليها الباحثة غَت مباشرة 
وإكمال ادلصادر األساسية. ادلصادر الثانوية يف ىذا البحث حيتوي على 

 الكتابية واجملالت واألرسيف والوثيقة والرمسية اليت تتعلق ٔتوضوع البحث. 
  

 ه.  طريقة مجع البياانت

للحصول على ادلبياانت احملتاجة إليها، تستخدم الباحثة أدوات ٚتيعو  
 كما يلي:

ادلالحظة ىي أساليب البحث اليت تفعل على سبيل الًتتيب ادلالحظة :  .1
ابستعمال العُت للحصول على الوقائق اليت حدثت يف ميدان البحث وترتبط 

ادلالحظة يكتب الفرد على سبيل الًتتيبفي   ٔتشكلة البحث. كما قال مهاجر أن
استخدمت الباحثة    49كل مظاىر البحث من خالل مايشاىده أويسمعو.

                                                           
49 N Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1995), 42 
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ىذه الطريقة للحصول البياانت وٚتع ادلعلومات عن طرائق ادلستخدمة يف تعليم 
 اللغة العربية. 

ادلقابل ىي عملية احملاورة ابألىداف ادلخصوصة شلا الطرفان أحدمها  : ادلقابلة .2
وىو من يقوم مقام األسئلة واثنية ادلقابل بو وىو من جييب األسئلة ادلطروحية 

قامت الباحثة ابدلقابلة مع معلمواللغة العربية والطالبات يف معهد     50عليو.
 ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان.

 
ىي طريقة ٚتع البياانت دلعرفة أو تسجيل، تقدير موجود، سواء  :الواثئق  .3

وىذه الطريقة تستخدمها الباحثة ,51توبة، ورسومات، واالكًتونيات.مك
، و الرسالة، وحالة عدد عهدريخ أتسيس ادللحصول على البياانت ادلتعلقة بتال
 يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان. وادلدرسُت طالبال

 
 البياانت  حتليلو . أسلوب 

ىو عملية تنسيق البياانت  إتهت الباحثة يف ٖتليل البياانت عند فاتون
إن البياانت يف البحث الكيفي ليست كما   52وترتيبها على صيغة طريقة معينة.

أن البياانت يف البحث الكمي. البياانت يف البحث الكمي تكون من األرقام، 
والبياانت األساسية يف البحث الكيفي ىي الكلمات ادلكتوبة وادلنطوقة والسلوك 

 53ئق ادلكتوبة فتكون بياانت زائدة.ادلبحوثة، أما الواث

حصلت الباحثة يف البحث الكيفي على البياانت من ادلصادر اإلنسانية 
بوسيلة ادلقابلة. أخذت الباحثة من الواثئق ادلكتوبة والرسائل الرمسية يف ىذا 

                                                           
50 Ibid. Hal 187 
51 Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Teras. Hal 57 
52 Patton.M.Q. 1980. Qualitative Evaluation Methode, Beverly Hills : Sage publication Inc. Hal 268 
53 Bogdan dan Biklen. 1982. Qualitative Research for Education An introduction to Theory and Methode. 

Boston : Allyn and Bacon. Hal 27 
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البحث الثانوية. استخدمت الباحثة أسلوب ٖتليل البياانت الذي اقًتحو ميلس 
  (Miles & Huberman) : وحوبرمان

ٚتع البياانت : يف البحث الكيفي عملية ٚتع البياانت من قبل عملبية البحث،  .1
عند البحث، ويف هناية البحث. وىو قد عقدت الباحثة عملية ٚتع البياانت 

 عند البحث يف شكل مفهوم.
تصنيف البياانت : ويف ىذه احلالة، اختارت الباحثة البياانت سواء كانت  .7

تناسب أبىداف البحث. أما البياانت اليت تناسب أبىداف تناسب أم ال 
 البحث فحللتها الباحثة.

عرض البياانت : ىو ٖتليل البياانت ادلنتظمة يف شكل الكتابة و٘تتلك ادلوضوع  .0
 الواضح.

التحقيق أو استنباط البياانت : التحقيق أو استنباط البياانت ىو اخلطوة يف  .1
ط البياانت فينتاج التلخيص أو التحقيق ابإلستنبا  54سلسلة ْتث البياانت.

 األخَت حُت ٚتعت الباحثة البياانت. 
 

 ز. أتكيد صحة البياانت

 ومن بعض الطرائق لفحص صحة البياانت فاختار الباحثة كما يلي:

 (Triangulasi) التثليثي .1
التثليثي يف أتكيد صحة البياانت يفسر بتصحيح البياانت من ادلصادر ادلختلفة 

ادلختلفة. ىناك ثالثة أنواع التثليثي عند وآيرس اليت أخذت الباحثة بطريقة 
 لتأكيد صحة البياانت ىذا البحث.

                                                           
54 Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang etode Baru. 

Jakarta :UI Press. Hal 20  
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 التثليثي دلصادر البياانت (1
يتم مصادر التثليث الختبار صحة البياانت بطريقة تفتيش البياانت اليت 

 ٖتصل يف البحث من بعض البياانت.
 التثليثي جلمع البياانت (7

البياانت كالواثئق، أرشيف، نتيجة ادلقابلة، ونتيجة  وىو يستخدم مصادر
 ادلالحظة.

 التثليثي ألوقات ٚتع البياانت (0
ٔتناسبة صحة البياانت يستخدم الباحث ىذه التثليث ألخذ البياانت يف 

    55وقت معُت، مثل مقابلة مع األساتيذ يف أوقات أو يف حالة سلتلفة.
 ث ىو التثليثي جلمع البياانت.التثليثي ادلستخدمة الباحثة يف ىذا البح

 

 (Kedalaman Pengamatan) عمق املالحظة .2
دلعرفة صحة البياانت ولكششف اخلصائص ىف الظروف ادلالئمة 
ابدلشكالت اليت تدير حلها، ففي حاجة إذل ادلالحظة العميقة الدقيقة ضلو كل 
 ماتكون مادة البحث، فال تزال تقوم ابدلالحظة مادل ٖتصل على البياانت

 الصحيحة.
 (Diskusi Sejawat) مناقشة األصحاب .3

الباحثة طريقة مناقشة األصحاب للحصول على صّحة  تاستخدم
. يف 23البياانت. وهبذه ادلناقشة ستكّشف فيو عن ادلعلومات الصحيحة الضابطة

 صحاب يف اجلامعة.ع األىذا البحث تعمل الباحثة ادلناقشة م
 

 
                                                           

55 Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung : Alfabeta. Hal : 273 
56 Ibid, Hal :300 - 304 
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 مراحل تنفيذ الدراسة  .ح

 وتقومي الباحثة تنفيذ البحث على ثالثة مراحل :   

 ختطيط .1
 الباحثة تذىب إذل ادلعهد ابب اخلَتات الوانج ماالنج (1
الباحثة تستأذن مدير ادلعهد أن تبحث ىف ادلعهد ابب اخلَتات الوانج  (2

 ماالنج
 الباحثة تستأذن مداريس اللغة العربية أن تبحث يف ادلادهتا (3
 والصفوالباحثة تنظر أحوال ادلعهد  (4
 التنفيذ .2

 الباحثة تالخط ىف الصف عن الطريقة ادلستخدمة فيها (1
بعد أن تالخط الباحثة ىف الصف عرضت الباحثة البياانت من  (2

 مالخطة ادلناسبة ٔتوضوع البحث
 الباحثة مقابلة مع مدير ادلعهد ومداريس اللغة العربية (3
ادلقابلة ادلناسبة بعد ادلقابلة الباحثة معهم عرضت الباحثة البياانت من  (4

 ٔتوضوع البحث
 التحليل .3

ويف آخر البحث، ٖتليل البياانت من ادلالحظة وادلقابلة دلعرفة لوصف طرائق 
 تعليم اللغة العربية
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت

 

 

 املبحث األول : حملة عامة عن معهد ابب اخلريات فورووساري ابسوروان

 ابسوروان أتسيس معهد ابب اخلريات بورووساري . أ
يقع معهد ابب اخلَتات يف شارع كرتوساري بورووساري ابسوروان جاوى 

. 1630الشرقية. قد أسسو حبيب زلسن بن عمر العطاس ىذا ادلعهد يف عام 
ىو العلماء الذي وضع معضم حياتو يف التعليم الديٍت. وكان ىذا ادلعهد ٖتت 

وسلًتج من ترمي حضر  قيادة األستاذ السيد عمر العاطس الذي درس علم الفقو
موت ابدلرّب العالمة احلبيب سادل الشاطر بعد وفاة احلبيب زلسن بن عمر 

م. على أن ادلعلمُت الذين يعلمون يف معهد  7113العاطاس يف شهر فرباير 
ابب اخلَتات ىم متخرجون من ادلعاىد ومؤسسات التعليم الديٍت واللغة العربية 

الصاحلُت جريسيك، روضة العلوم بيسوك يف إندونسيا، مثل : معهد منبع 
ابسوروان، فلوسو كيديري، مؤسسة تعليم اللغة العربية سونن أمبيل سورااباي، عبد 

جاكرات، دار الزىراء ترمي حضر موت يف اليمن  LIPIAالرٛتن بن عوف ماالنج، 
 وكذلك ْتبيب زين بن مسيت يف السعودية.

رسة ادلتوسطة والثانوية ىم أما بنسبة ادلعلمُت الذين يعلمون يف ادلد
متحرجون من اجلامعات احلكومية واألىلية يف إندونسيا. مثل كلية التدريب 
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ماالنج،  STIKIجاكرات، جامعة احلكومية ماالنج، وجامعة ايرالصلا يف سورابيا، 
IKIP PGRI ماالنج وUNTAN . 

 
 املنهج يف معهد ابب اخلريات فورووساري ابسوروان  . ب

التعليم يف أوائل بناء ىذا ادلعهد ٔتنهج يسم منوذج السلفي جرت عملية 
سروغان، ابندوغان وويطوانن. مث يركز ىذا ادلعهد يف ادلدرسة الدينية ابسم 

م. إىتمت ىذه ادلدرسة الدينية تعليم ادلعرفة الدينية 1641"الناشيات" يف السنة 
، 1644يف عام اإلبتدائية، مث  3إذل الصف  1مع النظام التقليدي من الصف 

 24بدأت ادلدرسة الثانوية. 7116بدأت ادلدرسة ادلتوسطة، وأخَتا يف عام 
يعترب معهد ابب اخلَتات من ادلعاىد التكامل بُت السلفي والعصري. 
فاألول، يعتمد معهد ابب اخلَتات على اخلطط وادلناىج التعليمية القددية ىي 

مع طرق تعليمها الكالسكية دون  تعليم ادلواد الدينية ابستعمال الكتب الًتاثية
 ٕتديد. مثل علم النحو والصرف، وادلطالعة والفقو، واحلديث غَت ذلك.

وأما الثاين يعتمد معهد ابب اخلَتات على ٕتديد من انحية مادة الدرس 
وطريقة التعليم ادلستخدمة، ادلواد الدراسية التقتصر على ادلواد الدينية فحسب، 

العامة مثل العلوم الرايضيات، اللغة اإلصلليزية، وغَتىا.  بل تتوسع إبضافة ادلواد
يتميز ىذا ادلعهد ابستخدام اللغة العربية الفصحة. ألّن كثَت من الطلبة من 

 سكان العرب الذين يسكنون فيو.
 

 والبعثة ملعهد ابب اخلريات فورووساري ابسوروان الرؤية . ج
 يةؤ الر  . أ

 أصبحت ادلؤسسة اإلسالمية ابٖتاد الًتبية العامة والًتبية السلفية  .1

                                                           
57

هدبابالخٌراتفورووساريباسوروانالوثائكعنمع 
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 البعثة . ب
تكوين أجيال ادلسلمُت ابلعقيدة الصحيحة )أىل السنة واجلماعة(،  .1

ذي أخالق كردية، ونشاط يف العبادة، عنده الفكرة الواسعة، ونشاط 
 يف الدعوة اإلسالمية.

 دلبادئ اإلسالمية.تدريس مواد الًتبية العامة ٔتالحظة مناسبتو اب .7
تزويد قدرة اللغة العربية كا للغة الدينية واللغة اإلصلليزية كا للغة  .0

 العادلية.
تفهيم األحكام اإلسالمية )الفقو( فهما عامقا كا إلرشادة يف احلياة  .1

 عند العبادة واحلياة اإلجتماعية.
تسجيع كل الطلبة ألن يتكامل بُت قدرة العلوم العامة وفهم الدين  .2

 25يد كا لزاد للدعوة يف اجملتمع العصري  .اجل
 

 اهليكل التنظيمي ملعهد  ابب اخلريات فورووساري ابسوروان . د

 التنظيم اإلداري دلعهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان
 قسم الطالبات لًتبية البنات

: األستاذ حيِت بن أبو عمر و األستاذ شيخ بن   ادلستشار (1
 مسعود

 احلبيب عمر بن زلسن عطآس: األستاذ  انظر ادلعهد (7
 : األستاذ دمحم أبرار زمزمي ادلشرف العام (0
 : األستاذة فاطمة بنت علي عطآس أمينة الصندوق (1

                                                           
 نفس الواثئق  25
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 : األستاذة نور بنت زلسن عطآس مدير ادلدرسة (2
 : األستاذة مارية شاىرة شؤون اإلدارة (3
 : األستاذة هناية بنت طيب شؤون التعليم (4
 بنت زلسن عطآس: الستاذة فاطمة  شؤون الطالبات  (5
 : األستاذة علوية بنت جعفر حداد شؤون السكن (6

 

الوسائل واألنشطة اليومية واملدرسون يف معهد ابب اخلريات فورووساري  . ه
 ابسوروان

 يعٍت كما يف اجلدول:
 (1جدول ) . أ

 الوسائل يف معهد ابب اخلريات فورووساري ابسوروان
 
 

 العدد أمساء الوسائل الرقم
 11 الفصل 1
 1 ادلكتبة 7
 0 غرفة رئيس ادلدرسة 0
 0 غرفة ادلدرسة 1
 1 غرفة ادلوظف 2
 1 غرفة انئب رئيس ادلدرسة 3
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 1 شركة التالميذ 4
 7 ٛتام ادلدرس 5
 71 ٛتام ادلدرسة 6

 1 غسيل 11
 1 ادلطبخ 11
 1 بيت ادلدير 17
 1 مصلى 10
 1 مقصف 11
 1 زلل االتصاالت 12
 1 الدكان 13

 
 2اجلدوال   . ب

 ادلدرسون يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان
 الوظيفة األمساء الرقم
 انظر ادلعهد األستاذ عمر بن زلسن العطآس 1
 ادلدرس األستاذ دمحم أمُت 7
 ادلشرف العام األستاذ أبرار زمزمي 0
 ادلدرس األستاذ دمحم دميايت 1
 ادلدرس األستاذ الشيخ 2
 ادلدرس بكراألستاذ أبو  3
 شؤون الطالبات األستاذة شريفة فاطمة زلسن العاطآس 4
 أمينة الصندوق األستاذة فاطمة بنت على العاطآس 5
 ادلدرسة األستاذة مصفوفة 6



52 
 

 ادلدرسة األستاذة منفتحة 11
 ادلدرسة األستاذة ميال زاكية 11
 ادلدرسة األستاذة حسن اخلاطمة 17
 ادلدرسة األستاذة فطرية 10
 ادلدرسة األستاذة ربيئة األدوية 11
 ادلدرسة األستاذة شريفة نور أصغاف 12
 ادلدرسة األستاذة شفاء سكينة 13
 شءون السكن األستاذة علوية جعفر احلديد 14
 ادلدرسة األستاذة شريفة حنية 15
 ادلدرسة األستاذة شريفة انظرة ابلفقية 16
 ادلدرسة األستاذة نور سعيدة 71
 ادلدرسة األستاذة حَت النساء 71
 ادلدرسة األستاذة ربيئة األدوية 77

 

 0اجلدوال 

طوال  األوقات الرقم
 الوقت

 اليوم األنشطة

تناول الفطور، وصالة  دقيقة 12 13.12 – 13.11 1
الضحى، وظيفة 

الصباح، واستعداد إذل 
 ادلدرسة

 السبت

 العربيةادلراسيم ابللغة  دقيقة 12 14.11 – 13.12 7
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 احلصة األوذل دقيقة 12 14.12 – 14.11 0
 احلصة الثانية دقيقة 12 15.01 – 14.12 1
 احلصة الثالثة دقيقة 12 16.12 – 15.01 2
  الراحة دقيقة 12 16.01 – 16.12 3
  احلصة الرابعة دقيقة 21 11.71 – 16.01 4

     
وصالة تناول الفطور،  دقيقة 12 13.12 – 13.11 1

الضحى، ووظيفة 
الصباح، واستعداد إذل 

 ادلدرسة

 -األحد 
 اخلميس

 طابور دقيقة 12 14.11 – 13.12 1
 احلصة األوذل دقيقة 12 14.12 – 14.11 7
 احلصة الثانية دقيقة 12 15.01 – 14.12 0
 احلصة الثالة دقيقة 12 16.12 – 15.01 1
 الراحة دقيقة 12 16.01 – 16.12 2
 احلصة الرابعة دقيقة 21 11.71 – 16.01 3
 

 األنشطة اليومية يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان

 األنشطة األوقات الرقم
 قيام اليل 11.01 – 11.11 1
 صالت الصبح وقراءة األوراد 13.11 – 11.01 7
تناول الفطور، وظيفة الصباح وإستعداد  13.12 – 13.11 0
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 إذل ادلدرسة
 يدرس يف ادلدرسة الدينية 11.11 – 13.12 1
 الغداء، أسًتاحة وصالة الظهر 10.11 – 17.01 2
 يدرس يف ادلدرسة العامة 11.01 – 10.11 3
 إسًتاحة 12.01 – 11.01 4
 صالة العصر وقراءة األوراد 13.11 – 12.01 5
 تعليم يف ادلساء 14.11 – 13.11 6

 لصالة ادلغرب وظيفة وإستعداد 15.11 – 14.11 11
 صالة ادلغرب وإحياء بُت عشائُت 16.12 – 15.11 11
 صالة العشاء 71.11 – 16.12 17
 العشاء 71.01 – 71.11 10
 حالقة القرآن 71.11 – 71.01 11
 تعلم 71.12 – 71.11 12
 إستعداد النوم 77.11 – 71.12 13
 النوم 11.11 – 77.11 14

 

 املرحلة الدراسية .1
موجودة يف معهد ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان ىي كما  كانت مرحلة

 يلي:
 ادلرحلة الدينية .1

 ادلرحلة التمهيدية الدينية. أ
 ادلرحلة اإلبتدائية الدينية. ب
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 ادلرحلة الثانوية الدينية. ج
 ادلرحلة ادلؤسسة .7

 ادلدرسة ادلتوسطة العامة . أ
 26ادلدرسة الثانوية العامة . ب

 
العربية واإلمتياز يف التعليم مبعهد ابب اخلريات املبحث الثاين : حملة تعليم اللغة 

 فورووساري ابسوروان

تعليم اللغة العربية يف معهد ابب اخلَتات على األكثر تستخدم طريقة 
ادلباشرة يف الفصل اإلبتدائ حىت الثناوية إال التمهيد بطريقة اإلنتقائية. وادلواد 

 تعليم اإلنشاء )للكتابة( فيها من علم الفقو وادلهارات اللغوية اليت تشمل يف
 واحملادثة )للكالم( وادلطالعة )للقراءة( واإلمالء )لإلستماع والكتابة(.

وأما اذلدف التعليمي ذلا دور مهّم يف عملية التعليم يف معهد ابب 
اخلَتات، فالبد أن يكون واضحاألهنا أىم عناصر خطة التعليم أو الدرس. فهي 

واألنشطة التعليمية، وتنظيم التتابع الذي تدرس  تساعد ادلعلم يف ٖتديد اخلربات
بو، واختيار اسًتإتيات التعليم. أما أىداف تعليم اللغة العربية ادلرٕتاه يف معهد 
ابب اخلَتات اليت قد وجدت الباحثة بطريقة ادلقابلة العميقة مع أستاذة ربيعة 

 األدوية كمايلي :

صالة ٘تاما، كما فهم العرب يف فهم ٖتسُت عبادة الطالب : فهم ٚتيع قراءة يف ال .1
صيغة الصيام، واألذن وادلواكب احلج والعبادة األخرى ينبغي أو جيب أن 

 تستخدم اللغة العربية فيها.
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فهم القرآن فضال ككتاب ادلقدس من ادلسلمُت الذين ينبغي أن يكون ادلبادئ  .7
 الرئيسي يف ٚتيع جوانب احلياة.

اللغة الوطنية )إندونسي( ألن اللغة العربية ىي  كللغة الثانية يف ىذا ادلعهد بعد .0
لغة اإلسالم اليت ينبغي أن تكون مصدر اللغات لفتح العلم قبل لغات أجنبية 

 أخرى. وىي إحدى من اللغات العادلية.
أحياء السنة النبوية )دمحم صلى هللا عليو والسالم( ألن كل حياتو انو دل يتحدث  .1

 ية.ابللغة األخرى إال ابللغة العرب
 31كهوية اإلسالمية. ألن اللغة العربية ىي لغة اإلسالم. .2

 

 املبحث الثالث : عرض البياانت وحتليلها

د ابب اخلريات طريقة املستخدمة يف تعليم املهارات اللغوية يف معهال . أ
 فورووسار

أخذت الباحثة البياانت ٔتقابلة مع األستاذة منفتحة. تقول أن الطريقة 
 ادلهارات اللغوية األربعة ىي طريقة اإلنتقائية.ادلستخدمة يف تعليم 

 طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة اإلستماعال .1

اعتمادا على قول األستاذة شفاء معلمة درس اإلمالء  "أن تدريس 
اإلمالء اليستهدف رلرد تدريس مهارة الكتابة، وإمنا كذلك تدريب مهارة 

ىذا الدرس تعليم دلهارة اإلستماع يف وقت ذاتو". لذلك اعتبار الباحثة 
 اإلستماع.
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ودلا اتفق الناس أن اللغة نظام صويت لتحقيق االتصال بُت بعضهم وبعض 
فيمكن القول إن اإلستماع والكتابة عالقة وطيدة كما لو كان وجهان لعملية 
واحدة حيرم الفصل بينهما. وابلرغم من تلك العالقة ادلتينة إال أن الكتابة ىي 

 31اإلستماع. ظاىرة اتبعة بعد
فجودة الكتابة أو رسم الكلمة رمسا صحيحا كأحد األىداف من تعليم 
مادة اإلمالء ىي نتيجة من تدريب األذن يف اإلستماع. على ضوء ىذا التصور، 

 إن الكتابة أو الرسم الصحيح يطلب دائما حسن اإلستماع إبطالق.
ابب  اعتمادا على مالحظة الباحثةعن إجراء تعليم اإلمالء ٔتعهد

اخلَتات. يستنبط الباحثة أبن إجراء التعليم يوافق ابلطريقة اإلنتقائية، ألن ادلدرسة 
اللغة العربية  عهددم ادلحالطريقة السمعية الشفوية ألن تستديزج الطريقة ادلباشرة و 

عند عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب وشرحها وإعطاء ادلرادف وادلضاد 
تقدم ادلدرسة أي يقرأ النص ادلعُت واستمع التالميذ ذات لًتٚتة كل ادلفردات. و 

األصوات وعليهم أن يعرفوا ذات األصوات ويكتبون على مامسعوا، وّتانب ذلك 
وأما على التالميذ أن يدبّروا ملكة حفظهم وتذكرىم وإمنا قوة مالحظتهم الدقيقة. 

 خطوات التعليم ابلطريقة ادلستخدمة ىي :
 ابلدعاء.بدأ ادلعلم الدرس  .1
 لى ادلعلم ادلقالة كلمة فكلمة والتالميذ يستمعون إليو ويكتبوهنا.٘ت .2
وقد يقرأ ادلعلم كلمة واحدة بثالث مرات مىت اعترب ادلعلم اّن الكلمة  .3

 ادلقروءة صعبة.
وبعد أن أمت ادلعلم قراءة ادلقالة والطالب يتمون من كتابتهم فأعاد  .4

 ذل النهاية.ادلعلم قراءة ادلقالة ٚتلة من أّوذلا إ
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وقد يقرء ادلعلم كلمة واحدة بثالث مرّات مىت اعترب ادلعلم أّن الكلمة  .5
 ادلقروءة صعبة.

وقد أيمر ادلعلم بعض الطالب إبعادة النطق ما قرأه أتبيدا أبهنم  .6
 يستمعون جيدا ويستعيدون لكتابتها.

وبعد أن أمت ادلعلم قراءة ادلقالة والطالب يتمون من كتابتهم فأعاد  .7
 لم فراءة ادلقالة ٚتلة من أّوذلا إذل النهاية.ادلع

ومن خالل اإلستماع إذل القراءة األخَتة صّوب التالميذ كتابتهم  .8
 ادلخطئة.

 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم. .9
 

 طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكالمال .2

دم ادلعلم الطريقة اإلنتقائية ألنو ديزج بُت الطريقة ادلباشرة بناء على خيست
اللغة ادلستحدمة عند عملية التعليم ىو اللغة العربية والطريقة القراءة بناء على 
تقظة ادلعلم بوظيفة القراءة كادلهارة اإلستقبالية حىت أمر الطالب أبن تقرأ النص 

صل الطالب الفهم من النص، طلب صامتة ويفهم مضمون النص. وبعد أن ح
خطوات التعليم بطريقة و أما  37ادلعلم أن يعترب الطالب ما فهمون شفواي. 

 ىي : ادلستخدمة
 بدأ ادلعلم الدرس ابلدعاء  .1
 حيث ادلعلم الطالب عن كيفية طريقة القراءة اجليدة والسالمة .7
 يسأل ادلعلم الطالب عن ادلفردات الصعبة .0
 الطالب يستمعون ويالحظون إليو.شرح ادلعلم مضمون النص و  .1
 عُت ادلعلم بعض الطالب للقيام ابلتكلم شلا قد فهم من النص ادلقروءة .2

                                                           
 التمهيدي 0من مالحظة الباحثة عن إجراءات تدريس ادلطالعة قام هبا األستاذة ربيعة األدوية يف الفصل   37
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عُت ادلعلم بعض الطالب للقيام ابلتكلم من ادلادة ادلدروسة أبسلوب الطالب  .3
 نفسو.

مسح ادلعلم النص ادلكتوبة عن السبورة وطلب من بعض الطالب لتكوين  .4
 الغربية ادلدروسةاجلملة من ادلفردات 

 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم .5
يكتب ادلعلم ادلقالة بدون الشكل يف السبورة، وادلادة مأخوذة من الكتاب  .6

 العربية
يعطي ادلعلم فرصة للطالب أن يقرؤوا ادلادة واحدا فواحدا أو متبادال، مع  .11

 اإلصالح بعض القراءة اخلطيئة من ادلعلم
ا ظهر أن الطالب دل يعرفوا معٌت الكلمة اجلديدة فشرع ادلعلم كلم .11

 تشرحها.
 شرح ادلعلم مضمون النص والطالب يستمعون ويالحظون إليو .17
 يطلب ادلعلم الطالب لقراءة النص بقراءة صامتة مع فهمو .10

 عُت ادلعلم بعض الطالب للقيام ابلتكلم من ادلادة ادلدروسة أبسلوب
 ءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم.خيتم ادلعلم تدريسو بقرا .11
 

 طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءةال .3

كما ذكر مقدما أن الغرض لتدريس ادلطالعة ىو تعويض الطالب فهم ما 
يقرؤون من الكتب وغَت ىا فهما جيدا سريعا من غَت كد أو مشقة. ّتانب 

يسهل على ذلك، يستهدف تدريس ادلطالعة جودة النطق وحسن القاء حىت 
 السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاين اليت يراد توصيلها إليو

يستخدم ادلعلم الطريقة اإلنتقائية ألنو ديزج بُت الطريقة ادلباشرة انء على 
اللغة ادلستخدمة عند عملية التعليم ىو اللغة العربية والطريقة القراءة بناء على 



61 
 

الية حىت أمر الطالب أبن يقرأ النص تقظة ادلعلم بوظيفة القراءة كادلهارة اإلستقب
صامتو ويفهم مضمون النص. وبعد أن حصل الطالب الفهم من النص، طلب 

خطوات التعليم بطريقة و أما  ن يعترب الطالب ما يفهمون شفواي.ادلعلم أ
 ىي : ادلستخدمة

 بدأ ادلعلم الدرس ابلدعاء  .1
 المةحيث ادلعلم الطالب عن كيفية طريقة القراءة اجليدة والس .7
 يسأل ادلعلم الطالب عن ادلفردات الصعبة .0
 شرح ادلعلم مضمون النص والطالب يستمعون ويالحظون إليو. .1
 عُت ادلعلم بعض الطالب للقيام ابلتكلم شلا قد فهم من النص ادلقروءة .2
عُت ادلعلم بعض الطالب للقيام ابلتكلم من ادلادة ادلدروسة أبسلوب  .3

 التطالب نفسو.
ادلكتوبة عن السبورة وطلب من بعض الطالب لتكوين مسح ادلعلم النص  .4

 اجلملة من ادلفردات الغربية ادلدروسة
 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم .5
يكتب ادلعلم ادلقالة بدون الشكل يف السبورة، وادلادة مأخوذة من الكتاب  .6

 العربية
ا فواحدا أو متبادال، مع يعطي ادلعلم فرصة للطالب أن يقرؤوا ادلادة واحد .11

 اإلصالح بعض القراءة اخلطيئة من ادلعلم
كلما ظهر أن الطالب دل يعرفوا معٌت الكلمة اجلديدة فشرع ادلعلم  .11

 يشرحها.
 شرح ادلعلم مضمون النص والطالب يستمعون ويالحظون إليو .17
 يطلب ادلعلم الطالب لقراءة النص بقراءة صامتة مع فهمو .10
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الطالب للقيام ابلتكلم من ادلادة ادلدروسة أبسلوب عُت ادلدعلم بعض  .11
 الطالب  نفسو.

 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم. .12
 

 طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكتابةال .4

يستخدم ادلعلم الطريقة اإلنتقائية ألنو ديزج بُت الطريقة ادلباشرة والطريقة 
اللغة العربية عند عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب التدريبية. يستخدم ادلعلم 

وشرحها ويعطي السؤال وإجابتو. وديارس ادلعلم الطالب ابلتدريبات يف كل 
 .إعطاء أساليب ٚتالمح الطريق ادلستخدمة إبجراء عملية التعليم مهارة الكتابة

 ىي: خطوات التعليم ابلطريقة ادلستخدمةوأما 

 دعاءبدأ ادلعلم الدرس ابل .1
 يصور ادلعلم ادلادة اليت يتعلمها الطالب فيما بعد .7
 يعطي ادلعلم العبارات الصحيحة منوذجا للطالب .0
يسأل الطالب مادل يفهموهنا من ادلادةديد ويعودىم يف فهم  .1

 مرادف وضد ادلفردات ادلوجهة.
 يصور ادلعلم ادلادة اليت يتعلمها الطالب فيها بعد .2
 منوذجا للطالبيعطي ادلعلم العبارات الصحيحة  .3
 يعطي ادلعلم  فرصة للطالب أن يقلدوا العبارات قرأىا ادلعلم .4
 يتدرب التعبَت ما يف ذىنهم .5
 يصلح ادلدعلم العبارات اخلطيئة اليت قدمها الطالب .6

 يكتب الطالب ادلفردات واإلختصار   .11
 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم. .11
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تعليم الرتاكيب يف معهد ابب اخلريات فورووساري طريقة املستخدمة يف ال . ب
 ابسوروان

أن الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم الًتاكيب يف معهد ابب اخلَتات 
ابب اخلَتات ىي الطريقة اإلستقرائية و القياسية. والطريقة القياسية مستخدمة يف 

لصرف. يستخدم تعليم النحو. وأما الطريقة اإلستقرائية مستخدمة يف تعليم ا
ادلعلم ىتُت طريقتُت ألهنما طريقة فعالية، ويفهم الطالب القواعد و إعطاء ادلثال 

 63بشكل الكلمات.

 

 طريقة املستخدمة يف تعليم النحوال .1

كما شرحها الباحثة يف اإلطار النظري أن خطوات التعليم ابلطريقة القياسية 
والتطيق. مث نظرت الباحثة إذل ىي : التمهيد، وعرض القاعدة ، وٖتليل القاعدة، 

خطوات وأما  64خطوات التعليم يف ىذا ادلعهد مناسبا ٓتطوات الطريقة القياسية.
 ىي : التعليم ابلطريقة ادلستخدمة

 بدأ ادلعلم الدرس ابلدعاء .1
أيمر ادلعلم على الطالب أن تقرأ أنظمة الذي يف حوارل  .7

 الباب سيبان.
 فيها.يقرأ ادلعلم األنظمة وقواعد النحو  .0
يقرأ كلمة بعد كلمة، وتكتب كل الطالب يف كتاهبا. وبعدىا  .1

يقرأ ادلعلم ترٚتة قواعد النحو اليت يقرأىا ابللغة اإلندونسية. 

                                                           
 7113مايو  13مالحظة ومقابلة مع األستاذة مزاي يف التاريخ   30

 
 7113مايو  15ادلالحظة يف الفصل اإلبتدائي يف التاريخ   31
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فتكتب الطالب جانب األنظمة، وىو يف ديينها وقد 
 تستتعدىا كاتب الكتاب لكتابة بينها.

رح يعيد ادلعلم البيان السابق التعلق ٔتادة تلك الوقت. مث يش .2
 بيان قواعد النحو اليت قد يسًتٚتها تفصيال.

 فيعطي أمثلة اليت أيخذىا ادلعلم من القرآن أو الكالم العام. .3
  خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم. .4

 

 طريقة املستخدمة يف تعليم الصرفال .2

ادلستخدمة يف عملية تعليم الصرف يف معهد ابب اخلَتات، طريقة التعليم 
ىي طريقة إستقرائية، وىذا من ادلالحظة وادلقابلة مع األستاذة مزاي. تقال أن عملية 

وأما خطوات العليمو  32تعليم الصرف تبدأ ابألمثلة كما يف كتاب الصرف ادلستخدم.
 :ي ى

 بدأ ادلعلم الدرس ابلدعاء .1
 قراءة التصريف اللغوي  .7
البات يف  ترجم ادلعلم كتاب التصريف اللغوي وتكتب الط .0

 كتبهن.
 يبُت ادلعلم كتاب التصريف اللغوي .1
 يسأل ادلعلم إذل الطالب عن ادلادة اليت بينت ادلعلمة .2
 يبُت الطالب ادلادة الذي علمو أمام الفصل .3
 خيتم ادلعلم تدريسو بقراءة الدعاء ٚتاعة وإلقاء السالم. .4
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 الفصل اخلامس

 مناقشة البحث

 

 

املهارات اللغوية يف معهد ابب اخلريات الطريقة املستخدمة يف تعليم  . أ
 فورووساري ابسوروان

الطريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلهارات اللغوية يف معهد ابب اخلَتات ىي 
الطريقة اإلنتقائية. وىي طريقة اليت ٕتمع بُت  إحدى الطريقة ابلطريقة األخرى. 

والطريقة  ويف تعليم مهارة اإلستماع مثال، يستخدم طريقةالسمعيو الشفوية
ادلباشرة. والطريقة اإلنتقائية ىي طريقة اليت تركز يف مهارات اإلستماع، والكالم، 
والقراءة، والكتابة. واكتشفت الطريق األنتقائية من ابتكار معلمي اللغة األجنبية 
لفعالية إجراء تعليم اللغة األجنبية. وتسمى الطريق اإلنتقائية ابدلصطلحات 

 قة التوفقية، والطريقة التولفية، والطريقة اإلختيارية. ادلتنوعة، منها الطري
 

الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة اإلستماع يف معهد ابب اخلريات  .1
 فورووساري ابسوروان

والطريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلهارة اإلستماع يف معهد ابب اخلَتات ىي 
الطريقة اإلنتقائية، وىي ٚتع بُت الطريقة السمعية الشفوية والطريقة ادلباشرة. 
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وابلطبع  من ىتُت طريقتُت أتخذ ادلزية ادلناسبة ْتاجة اليت ٕتعل عملية التعليم 
ية الشفوية مناسبة لتعليم مهارة اإلستماع مهارة اإلستماع فعالية. والطريقة السمع

 وكذلك ابلطريقة القراءة.  
ولتطبيقها الطريقة السمعية الشفوية تركز يف الوصف إحدى اللغة اليت 

، ستدرس ببدإ من نظام الصويت والصرف الكلمات ونظام النحوي . يف البداية
 ديكن فصل الطالب لديهم قدرة على فهم عناصر اللغة اليت تسمعها عموما. ال

ىذه العناصر من قدرة ادلعلمُت يف التعرف على أصوات اللغة. للحصول 
للمعارف على الوصف الواضح حول مستوى فهم ادلعلم فياستماع ادلوضوع 
متعلق ابلعلوم النحوي وادلفردات، ومعرفة ادلعلم نظام علم الصوت للغة دورا ىاما 

 66جدا

ليم اللغة األجنبية، ألن هبا يعود ومبدإاي أن الطريقة ادلباشرة أوذل يف تع
، رغم أن صعب الطالب الطالب مهارة اللسان دون استخدام لغة األم

 67إلتباعها

الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يف معهد ابب اخلريات فورووساري  .2
 ابسوروان

إن الطريقة ادلستخدمة لتعليم مهارة الكالم لدي الطالبات ٔتعهد ابب 
اخلَتات فورووساري ابسوروان يف الدرس ادلطالعة ىي الطريقة ادلباشرة ديزج مع 
الطريقة القراءة. وتسمى ىذه الوصلة بطريقة اإلنتقائية. ألن ادلدرسة ديزج وأيخذ 
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قراءة. اعتمادا على أن مهارة الكالم اجلانب اإلجياب من طريقة ادلباشرة وطريقة ال
 ليس احلوار.

وٗتول الطريقة ادلباشرة أن تعليم اللغة األجنبية متساوية بلغة األم، وىي 
استخدامها الباشرة ومكسفة يف اإلتصال، واإلستماع والكالم، ويف ىذه الطريقة 

مة فيما يعرض ادلعلم مادة اللغة األجنبة كادلقدمة. بعض ادلبادئ التوجيهية العا
 يتعلق بتعليم مهارة الكالم، وىي على النحو التارل :

 التعليم مهارة الكالم وىي على تدريب التحدث -
 أن تكشف الطالب عن ٕتربتهم وخربهتم -
 تدريب الًتكيز اخلاص ابلنفس -
 ال يقطعا حملادثة وغالبا تصدقو -
 68تدرجييا -

 
اخلريات فورووساري طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة يف معهد ابب ال .3

 ابسوروان

إن الطريقة ادلستخدمة لتعليم مهارة القراءة لدي الطالبات ٔتعهد ابب 
اخلَتات يف الدرس ادلطالعة ىي طريقة  القراءة ديزج مع طريقة ادلباشرة. وتسمى 
ىذه الوصلة بطريقة اإلنتقائية. ألن ديزج وأيخذ اجلانب اإلجياب من طريقة 

 اءة. حىت يسعون التالميذ لفهم على مايقرؤون.ادلباشرة وطريقة القر 
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ويف الطريقة القراءة هتتم يف فهم الطالب على شرح ادلعلم. و التفاعل بُت 
كذلك اإلستماع، القراءة تعتمد على  الطالب وادلعلم يف ىذه الطريقة مكثف.

لغة إجادة يتقبلون أساسا. ابلقراءة، أوال جيب أن تسعى شخص لفهم كتب 
ادلعلومات ادلنقولة يف شكل خطاب اآلخرين ابلكتابة. على الرغم من فهم 
مضمون كتابة وليس اخلطاب وكليا دون أنشطة حيدث عن نفس القرائ، ولكن 

 69اليت تقبل أساس.  القدرة على قراءةإتقان اللغة

 

طريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكتابة يف معهد ابب اخلريات فورووساري ال .4
 ابسوروان

تخدمة لتعليم مهارة الكتابة لدي التالميذ ٔتعهد ابب إن الطريقة ادلس
اخلَتات يف الدرس اإلنشاء ىي الطريقة التدريبة ديزج مع الطريقة ادلباشرة. 

العربية عند عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب وشرحها  تستخدم ادلدرسة اللغة
ويعطي السؤال وإجابتو. و٘تارس ادلدرسة الطالبات ابلتدريبات يف كل إعطاء 

  أساليب جديد ويعودىم يف فهم مرادف وضد ادلفردات ادلوجهة.

كذلك التحدث، الكتابة ىي من إتقان اللغة اليت منتجة. وكالمها زلاولة 
ن األفكار وادلشاعر اليت يف حد ذاهتا لغة مستخدم من خالل اللغة. للتعبَت ع

والفرق يف الطريقة اليت استخدمت للكشف عن رسائل يف كتابتو تعطيبا لكتابة. 
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اختالف كيفية تسليم الرسائل اليت مت بوضع عالمة مع خصائص سلتلفة ومطالب 
 70سلتلفة يف االستخدام اخلاصة هبا.

فكَت والتعليم عندما نظر إذل الطالب الكتابة  ستكون أكثر تشجيعا للت
كعملية الكتابة. مع إدراك أن كتابة ىو عملية اليت لديها كل كاتب طريقة 
سلتلفة، والطالب لديو قلة خربة سوف تفضل ْتل ادلشكلة، وتوضيح، وتصليح، 

 مث قام بتحرير. 

فورووساري الطريقة املستخدمة يف تعليم الرتاكيب يف معهد ابب اخلريات  . ب
 ابسوروان

أن الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم الًتاكيب يف معهد ابب اخلَتات 
ابب اخلَتات ىي الطريقة اإلستقرائية و القياسية. والطريقة القياسية مستخدمة يف 
تعليم النحو. وأما الطريقة اإلستقرائية مستخدمة يف تعليم الصرف. يستخدم ادلعلم 

ألهنما طريقة فعالية، ويفهم الطالب القواعد و إعطاء ادلثال بشكل ىتُت طريقتُت 
 الكلمات.

 

طريقة املستخدمة يف تعليم النحو يف معهد ابب اخلريات فورووساري ال .1
 ابسوروان

يف تعليم النحو لدي الطالبات ٔتعهد ابب ن الطريقة ادلستخدمة إ
دلعهد يبدأ بعرض اخلَتات ىي الطريقة القياسية. ألن تعليم النحو يف ىذا ا
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عند الباحثة الطريقة  القاعدة النحوية مث بتقدمي األمثلة والشواىد لتوضيحها.
معينة للسَت الطريقة  القياسية ىي الطريقة ادلعينة للسَت يف تعليم الصرف ألن ىذه

 النحو. يف تعليم

األسس الذي تقوم الطرية القياسية ىو عملية القياس حيث ينتقل الفكر 
احلقيقة العامة إذل احلقائق اجلزئية، ومن القانون االعام إذل احلاالت فيها من 

اخلاصة، ومن الكلي إذل اجلزئي، ومن ادلبادئ إذل النتائج، وىي بذلك إحدى 
طرائق التفكَت اليت يسلكها العقل يف الوصول من ادلعلوم إذل اجملهول، ولقد  

 41كانت سائدة يف تعليم النحو يف مطلع ىذا القرن.

 

طريقة املستخدمة يف تعليم الصرف يف معهد ابب اخلريات فورووساري ال .2
 ابسوروان

الطريقة ادلستخدمة يف تعليم الصرف لدي التالميذ ٔتعهد ابب إن 
اخلَتات ىي الطريقة اإلستقرائية. أن عملية تعليم الصرف تبدأ ابألمثلة كما يف  

ي الطريقة ادلعينة للسَت كتاب الصرف ادلستخدم مث أبياهنا. الطريقة اإلستقرائية ى
يف تعليم الصرف عند الباحثة ألن ىذه الطريقة أحدى الطرائق ادلوجودة يف نظرية 
طريقة التعليم للصرف. ولكنها إذا ادلدرس ال يستخدم طريقة التعليم األخرى  

 كالطريقة القياسية أو الطريقة األحرى فال فعال عملية التعليم.
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عينة يف تعليم الصرف ىي : الطريقة يقال حسن شاحتة أن الطريقة ادل
القياسية والطريقة اإلستقرائية. الطريقة اإلستقرائية من طرق التفكَت الطبيعية اليت 
يسلكها العقل يف الوصول من احلكم على حقائق مشاىدة أو معلومة إذل حقائق 
غَت مشاىدة أو رلهولة، وفيها ينتقل الفكر من اجلزئ إذل القانون العام، ومن 

االت خاصة إذل أحكام عامة ، وىي تنطوى على أن يكشف الطالب ح
ادلعلومات واحلقائق أبنفسهم ، كما أن اتباعها يف تعليم يتطلب من ادلعلم ٚتع  
كثَت من األمثلة اليت تنطيق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال إذل آخر 

 47ومناقشتو.
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 الفصل السادس

 تتامخاإل
 

 

 الباحثة نتائج البحث واإلقًتاحات فيما يلي : تمت البحث تقدمبعد أن 

 ملخص نتائج البحث . أ
إن الطريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلهارات اللغوية األربع يف معهد ابب  .1

 اخلَتات فورووسااري ابسوروان ىي : 
الطريقة ادلستخدمة يف تعليم مهارة اإلستماع لدى الطالبات  (1

ٔتعهد ابب اخلَتات يف الدرس اإلمالء ىي الطريقة السمعية 
 الشفوية ديزج مع الطريقة ادلباشرة. 

الطالبات ٔتعهد  دلستخدمة لتعليم مهارة الكالم لدىالطريقة ا (7
ابب اخلَتات فورووساري ابسوروان يف الدرس ادلطالعة ىي 

 ريقة ادلباشرة ديزج مع الطريقة القراءة. الط
الطالبات ٔتعهد  ستخدمة لتعليم مهارة القراءة لدىالطريقة ادل (0

ابب اخلَتات يف الدرس ادلطالعة ىي طريقة  القراءة ديزج مع 
 طريقة ادلباشرة. وتسمى ىذه الوصلة بطريقة اإلنتقائية. 

تخدمة لتعليم مهارة الكتابة لدى التالميذ ٔتعهد ابب الطريقة ادلس (1
اخلَتات يف الدرس اإلنشاء ىي الطريقة التدريبة ديزج مع الطريقة 

 ادلباشرة. 
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إن الطريقة ادلستخدمة يف تعليم الًتاكيب يف معهد ابب اخلَتات  .7
 فورووساري ابسوروان ىي :

يف تعليم النحو لدى الطالبات ٔتعهد ابب الطريقة ادلستخدمة  (1
 اخلَتات ىي الطريقة القياسية. 

التالميذ ٔتعهد ابب  يقة ادلستخدمة يف تعليم الصرف لدىالطر  (7
 اخلَتات ىي الطريقة اإلستقرائية. 

 
 مقرتحات البحث . ب

من نتائج ىذا البحث ترجو الباحثة أن يستخدم ٚتيع ادلدرسُت اللغة  .1
لغة العربية عند عملية التعليم ، حىت يعودون العربية يف أي معهد ما 

التالميذ ابللغة العربية وحىت يسعون التالميذ لفهم لغة العربية، كما فعل 
 مدرسُت اللغة العربية ٔتعهد ابب اخلَتات.

على ادلدرس اللغة العربية أن يستخدم الطريقة ادلناسبة عند التدريس اللغة  .7
 العربية لوصول إذل أىداف الدراسة.

ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث الختيار الطريقة التعليمية ادلناسبة يف  .0
 تعليم مهارات اللغوية وتعليم الًتاكيب للمدارس األخرى.
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 املراجع

 من الكتب العريب :

 : دار النهضة العربية، مصر الوسائل التعليمية و ادلنهج،أٛتد خيزي كاطم، 

1664. 

. التدريس : ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءمهارات أوريل ْترالدين. 

 .7111طبعة جامعة موالان مالك ابرىيم، ماالنق : م

  : مكتبة احملتسب عمان الوسائل التعليم التعليم،الرحيم الكلوب.  بشَت عبد

أساليبو، ) عمان دار -أدواتو-ذوقان عبيدات وإخوانو, البحث العلمي مفهومو

 (1654 الفكر للنشر و التوزيع :

مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي  1665رشدى أٛتد طعيمة.

 الفكر العرب .القاىرة: در

صالح بعد اجمليد العرب،  تعليم اللغات احلية و تعليمها بُت النظرية و التطبيق، ) 

 م(1651بَتوت : مكتبة لبنان، 
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دراالردان : دار  ت كلها.اللغة العربية أصل اللغا1665عبد الرٛتن  أٛتد الربين. 

 احلسُت

دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة عبدر الرٛتن بن ابرىيم الفوزان وزمالؤه، 

 ه 1171، مشروع العربية للجميع، العربية لغَت الناطقُت هبا

 ،دار النهضة العربية ،ادلنهج الًتبية يف  التصور اإلسالمية  علي أٛتد مدكور،

1661 

 1111الكويت،  –ة الفالح ، مكتبتدريس فنون اللغة العربية علي أٛتد مدكور،

– 1651 

ادلهارات اللغوية : مدخل إذل خصائص اللغة العربية و دمحم صاحل الشنطي، 

 م1662اللملكة العربية السعودية،  فنوهنا، 

، ماالنق، مطبعة ادلواجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا  نور ىادى،

  7111اجلامعة،
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م. تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة 1656طعيمة، رشيد أٛتد. 

إيسسكو، -وأساليبو، )منشورات ادلنظمة اإلسالمية لًتبية والعلوم والثقافة

 ربط

إضاءات لرفع كفاءة معلمي  7111م. 7111الفوزن، عبد الرٛتن بن إبراىيم. 

 لغَت الناطقُت هبا، مؤسسة الوقف اإلسالمياللغة العربية 
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