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:واإلجالل إىلأهدي كلمة الشكر والتقدير 

 الذي شجعين لطلب العلم ووجهين أنه )املغفور له(والدي شفيع الدين ،
.مهم للحياة الدنيوية واألخروية

والديت زيتونة، اليت متلئين بالدعاء والنصيحة واملرافقة.
 الاليت ميدن أيديهن )عائشة الرضا، منورة، سيت فاطمة و لينية(أخوايت ،

.اجلامعيةعلى مساعديت يف سد احلاجة 
 أساتذيت املكرمني، الذين أفاضوا حرصهم يف إصالح نفسي بالرتبية

.اإلسالمية
 اليت قامت برتكيز اهتمامتها على مرافيت )قيدة بنت عمران(ساكنة قليب ،

.يف تكميل هذه الرسالة
كل من ساعدين يف تكميل هذه الرسالة، هلم الشكر اجلزيل.

وفاًء وعرفانا...المتواضعةإليهم  جميعا ُأهدي هذه الرسالة 

د



شكر وتقدير
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

.األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد
يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 

العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على  يقدم من صميم قلبه
:كتابة هذه الرسالة، وهم

اإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم  مدير ،عبد احلارسالدكتور الربوفيسور .١
.احلكومية مباالنج

الدكتور وكلية الدراسات العليا مديراملاجستري،موليادي الدكتور فيسور و الرب .٢
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا املاجستري، ولدانا وارغادنتا

.احلكومية مباالنجاإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم  
حممد عبد احلميدالدكتور واملشرف األولبصفته املاجستري، جماب. مالدكتور .٣

وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه الثاين، اللذان املشرف بصفته كاملاجستري،
.بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة

بصفته خبري اللغة العربية الذي أعطى أوريل حبر الدين املاجستري،الدكتور .٤
الذي قام الباحث املواداملالحظات واالقرتاحات الستكمال وتصحيح 

.ابتطويره
الذي أعطى التعليقات املواداحملتوى من بصفته خبريشهداء املاجستري،الدكتور .٥

.االذي قام الباحث بتطويرهاملوادواالقرتاحات إلصالح وتصحيح 

ه



رئيس مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان الذي قد أعطى .٦
إيل فرصة للبحث ومجيع األساتذة والطلبة يف هذا املركز الذين ساعدوا الباحث 

.لبحث عن رسالة املاجسترييف كتابة ا
واألصدقاء ومن ال يستطيع . مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني.٧

.الباحث أن يذكرهم مجيعا هنا

رسالة املاجستري هذه نافعة هذا، وأسأل اهللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون
.، آمنيواملدرسنيللطلبةومفيدة 

م٢٠١٧أكتوبر١٢ماالنج،
الباحث،

مربور الرازي

و



موافقة المشرف
:بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب

مربور الرازي: االسم
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تطوير املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس املواقف بالتطبيق على : العنوان
طالب مركز اللغة العربية مبهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان

.وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة
٢٠١٧أكتوبر ١٠ماالنج، 

املشرف األول،

مجاب، الماجستير. الدكتور م
١٩٦٦١١٢١٢٠٠٢١٢١٠٠١: رقم التوظيف

٢٠١٧أكتوبر ١٢ماالنج، 
املشرف الثاين، 

محمد عبد الحميد، الماجستيرالدكتور
١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٧: رقم التوظيف

االعتماد
رئيس قسم تعليم اللغة العربية

ز



الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة

تطوير المواد التعليمة لمهارة الكالم على أساس المواقف : إن رسالة املاجستري حتت العنوان
العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان مدورا بالتطبيق على طالب مركز اللغة 

:، اليت أعدها الطالبجوى الشرقية
مربور الرازي: االسم

١٤٧٢١٠٦٢: رقم التسجيل
قدا دافع الطالب عن هذه الرسالة أمار جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول على درجة 

٢٠١٧دمسرب ١٨: ذلك يف يوم اإلثنني، بتاريخاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، و 
:ويتكون جملس املناقشة من السادات

رئيسة ومناقشةالدكتور أمي حممودة، املاجستري
........................١٩٦٨١٠٠٨١٩٩٤٠٣٢٠٠٤: رقم التوظيف

مناقشا أساسياالدكتور سالمة دارين، املاجستري 
........................١٩٧٣٠٣٠٥٢٠٠٠٠٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

مشرفا مناقشاجماب، املاجستري. الدكتور م
........................١٩٦٦١١٢١٢٠٠٢١٢١٠٠١: رقم التوظيف

مشرفا مناقشاالدكتور حممد عبد احلميد، املاجستري
........................١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٧: رقم التوظيف

يعتمد
الدراسات العلياعميد كلية

، الماجستيرالحاج مولياديالدكتور األستاذ 
١٩٥٥٠٧١٧١٩٨٢٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف
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إقرار الطالب

:أنا املوقع أدناه، وبياناتـي كاآلتـي
مربور الرازي: االسم الكامل
١٤٧٢١٠٦٢: رقم التسجيل

أساس املواقف بالتطبيق على تطوير املواد التعليمة ملهارة الكالم على : العنوان
طالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي 

باميكاسان مدورا جوى الشرقية

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف تعليم  أقر بأن هذه الرسالة التـي حضر
اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر، مبـاالنج ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا أدعـى . حضر
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  ا من تأليفه وتبني أ أحـد استقباال أ

النا ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة مو 
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

٢٠١٧دمسرب ١، باتو
الطالب املقر،

مبرور الرازي
١٤٧٢١٠٦٢: رقم التسجيل

ط



مستخلص البحث
التعليمية ملهارة الكالم على أساس املواقف لطالب مركز اللغة العربية معهد تطوير املواد ، ٢٠١٧مربور الرازي، 

العلياالدراساتكليةرسالة املاجستري، ختصص تعليم اللغة العربية  . دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان
ر الدكتو . ٢جماب . الدكتور م. ١: إشراف . ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جامعة

حممد عبد احلميد
قفامهارة الكالم، أساس املو ، تطوير املواد التعليمية : المفتاحيةالكلمات 

واملواد التعليمية الىت .إن تطوير املواد التعليمية حماولة مهمة وهلا درو يف إجناح عملية التعليم والتعليم
وجدها الباحث يف الكتاب املقرر لتعليم مهارة الكالم لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار 
اإلسالمي باميكاسان حمدودة والتكيف حاجات الطالب على التديب الشفوي وفقا ملواقهم االتصالية حىت تؤدي 

م على الكالم . صر الكتاب على احلورات فحسب وعرض املفردات املنتشرة يف كل الصحيفةاحن. إىل تنمية قدر
ال إىل عدم جناج الطالب يف تعليم مهارة الكالم .   قد يؤدي هذا ا

يهدف هذا البحث إىل تطوير املواد التعليمية ملهارة الكالم وإنتاجها وقياسها لطالب مركز اللغة العربية 
اإلسالمي باميكاسان مدورا جوى الشرقية لرتقية مهارة الكالم واالتصال وفقا ملواقفهم مبعهد دار العلوم بانيو أنيار

.اليومية
.(R & D)منهج البحث والتطوير الكيفي على وملدخل الكميهو اهذا البحث ومدخل 

م إن إجراءات تطوير   املواد التعليمية ملهارة الكال) ١: (أما نتائج البحث فيمكن أن تلخص فيما يأيت
حتليل االحتياجات، والتخطيط والتطوير، : لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان    هي

) ١(.وتطوير   املواد، وحتكيم اخلرباء، والتعديل والتصحيح، والتجربة امليدانية، التعديالت والتصحيحات  األخرية
حيثمنالشفهيتعبريهمأداءعندالطالبقدرةترقيةيففعاليتهاهلااحثالبطورهااليتاجلديدةالتعليميةاملواد

مويفوالطالقةالعربيةاألصواتنطقهم بنيالباحثقارنعندماذلكيبدواللغوية،املفرداتاستخدامعلىقدر
أكرب من ) ٩٣،٣(يف هذا البحث) t0(أن درجة تاء حساب وذلكالبعدي،واالختبارالقبلياالختباريفالنتائج

).٢,٨٣% (٩٩درجة تاء جدول على مستوى 
للطلبة،املناسبةاجليدةالتعليميةاملوادباختياراملدرسيقومأن) ١: (ومن توصيات هذها البحث هي

جيتنبأنينبغي) ٢(.على الكالمالطلبةمنهايقدرحىتاليوميةبأحواهلمارتباطهلاومااالتصاليةملوقفهموفقا
بلغةشرحهأوالدرسترمجةعلىيعودونالطلبةجيعلذلكألنالكالم،تدريسعنداألملغةاستخداماملدرس

إن املواد ) ٣(.تعليمهايريداليتاملفرداتمعاينلفهماملعينةالوسائلمنكثرياستخدامعليهيلزمبلاألم،
مبعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان أداة من األدوات املهمة يف التعليمية ملهارة الكالم لطالب مركز اللغة العربية 

العملية التعليمية اليت ميكن أن يستفيد منها مدرسو اللغة العربية ملركز اللغة العربية فيه أوغريه من مراكز اللغة العربية 
.األخرى اليت قامت بتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم

ي
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for speaking skills situational based (Applied In Language Center of
Darul Ulum Banyuanyar Islamic Boarding School Pamekasan East
Java). Thesis Department of Education Arabic State Islamic University
Maulana Malik Ibrahim Malang On Postgraduate Program. Supervisor:
Dr. M. Mujab, and Dr. M. Abdul Hamid.

Keyword: development of teaching Materials, Arabic Speaking, Situational.

The development of teaching material is a very important thing in the
successfully of teaching and learning process. the researcher found that the
teaching material which is used in teaching speaking at arabic language centre at
Banyuanyar Islamic Boarding School of Pamekasan is very limited and it is not
deal with the students need and condition (desire). The book only serves dialoqs
and vocabularies for each pages.  This makes the students have very limited
speaking skill.

This study aimed to develop (design), produce and measure the teaching
material for speaking skill of students at Arabic language centre at Darul Ulum
Islamic Boarding School Of Banyuanyar Pamekasan based on the students need
and condition (daily situation).

This study uses qualitative-quantitative approach with research and
development method (R and D).

The finding (result) of this study are : (1) a development result of a product
of teaching material at Arabic language centre of Islamic Boarding School of
Pamekasan. The development process are : need analysis, plan and development,
material development, expert validation, revise, try out and finishing. (2) the use
of teaching material which have been designed through effective development in
improving the students speaking skill. It is proven by the result of post test which
is higher than pre test.

The suggestions for this study are: (1) teacher should design the teaching
material which is suitable with the students` need deal with the students` daily
activity. The teacher should use various of methods and teaching strategies. (2)
Teacher should avoid the use of mother language in teaching Arabic to minimize
direct translation. (3) teaching material for speaking skill which is designed by the
researcher  is one of teaching materials which can courage the speaking skill of
students at Arabic language centre of Banyuanyar Islamic Boarding School or
other Arabic language centers.
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ABSTRAK

Mabrurrosi, 2017, Pengembangan Materi Ajar untuk Keterampilan Berbicara
Berbasis Situasional (Diterapkan di Markas Bahasa Arab Pondok
Pesantren Banyuanyar Pamekasan), Thesis Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : 1. Dr. M. Mujab, 2. Dr. M. Abdul
Hamid.

Kata kunci : Pengembangan Materi Ajar, Keterampilan Berbicara, Situasional

Pengembangan bahan ajar merupakan usaha yang sangat penting serta
berperan dalam suksesnya kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang ditemukan
peneliti dalam buku pegangan untuk pembelajaran keterampilan berbicara santri
markas bahasa arab pondok pesantren Banyuanyar Pamekasan sangat terbatas dan
belum mengakomodir kebutuhan siswa untuk berlatih berbicara sesuai dengan
situasi mereka. Buku tersebut terbatas pada penyajian teks dialog dan mufrdat
yang tersebar di setiap halaman. Aspek ini membuat santri kurang berhasil dalam
mempelajari keterampilan berbicara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, memproduksi dan
mengukur bahan ajar keterampilan berbicara bagi santri Markas Bahasa Arab di
Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura Jawa Timur untuk
meningkatkan keterampilan berkomunikasi lisan sesuai dengan situasi keseharian
mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif dan kualitatif dengan
metode penelitian dan pengembangan (R & D).

Hasil penelitian ini adalah : (1) produk bahan ajar hasil pengembangan
untuk santri Markas Bahasa Arab Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan
dengan melalui proses pengembangan yaitu: analisis kebutuhan, perencanaan dan
pengembangan, pengembangan materi, validasi pakar, perbaikan, ujicoba
lapangan dan perbaikan akhir. (2) Penggunaan produk bahan ajar yang telah
didesain melalui proses pengembangan memiliki efektifitas yang sangat baik
dalam meningkatkan keterampilan berbicara santri. Hal tersebut dibuktikan oleh
hasil post test lebih tinggi dari pre test.

Hal-hal yang perlu disarankan dan diusulkan dalam penelitian  ini adalah: 1)
guru hendaknya mendesain materi ajar dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan
serta kecenderungan para santri markas Bahasa Arab yang berkaitan dengan
kehidupan mereka sehari-hari menggunakan metode dan strategi yang beragam, 2)
guru hendaknya menghindari penggunaan bahasa ibu dalam pengajaran bahasa
Arab yang menyebabkan mereka terbiasa belajar bahasa Arab dengan terjemah, 3)
materi ajar keterampilan berbicara yang didisain oleh peneliti adalah bagian dari
materi ajar yang dapat menunjang pengajaran berbicara dalam bahasa Arab di
markas Bahasa Arab Pondok Pesanrenn Banyuanyar  atau di markas bahasa Arab
lainnya yang mana santrri belajar bahasa Arab.
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الفصل األول
اإلطار العام

خلفية البحث.أ
كانت وظيفة اللغة األساسية هي التعبري عن األحاسيس وتبليغ األفكار من 

ذا االعتبار وسيلة للتفاهم بني البشر، وأداة ال غىن . املتكلم إىل املخاطب فاللغة 
م ا يف حيا ومن مث ينبغي للمتكلم على أن يستوعب باملهارات ١.عنها للتعامل 

م اليومية ا إىل جناح التعامل واالتصال بينه وبني اآلخرين يف حيا .اللغوية الىت يبلغ 
ولقد تعددت جماالت احلياة اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري 

من أهم ألوان وال شك أن الكالم ٢.الشفوي يتكلم مع األصدقاء ىف كل األمكنة
النشاط اللغوي للصغار والكبار، لذلك كان الناس يستخدمون الكالم أكثر من 

م يتكلمون أكثر مما يكتبون مث نستطيع أن نعترب أن الكالم هو . الكتابة، أي أ
م اليومية  ا يف جماالت حيا الشكل الرئيسي لالتصال بالنسبة لإلنسان واملمارسة 

٣.اث واألمكنة وغري ذلك كله بوسيلة الكالمللشراء وللسؤال عن األحد

قد تنوعت التحديات الىت يواجها متعلموا اللغة العربية كلغة ثانية يف الدول 
غري العربية، جيدون أنفسهم أمام حتد مهم وهو قلة فرص استخدام اللغة العربية ىف 

وهو حتد ال يواجه متعلمي اللغة العربية الذين يعيشون يف البالد العربية . احلياة اليومية

.١٣٢. ، ص)٢٠٠٦مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، : بغداد(علم اللغةحامت صاحل الضامن، ١
دون دار الثقافة والنشر،: القاهرة(أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةفتحى على يونس واآلخرون، ٢
.١٤٤.، ص)السنة

انور هادي، ٣ امعة موالنا مالك إبراهيم مطبعة ج:ماالنج(املوجع لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
.٤٧. ، ص)٢٠١١اإلسالمية احلكومية، 



٢

ا كلغة ثانية ومثل هذا التحدي ميكن مواجهته بتوفري فرص التفاعل مع . ويتعلمو
أما داخل الصف، فيتم من خالل . املعلم والزمالء وحىت الطالب العرب يف جامعتهم

جعل احملادثة مهارة أساسية يعززان ثقة املتعلم بنفسه، وميكنانه من الدخول يف 
٤.حمادثات يومية مع املعلم والزمالء

تمعاألسرةيفواالجتاهاتاآلراء-الواسعملعىنبا-التعلمبيئةتتضمن وا
اليتواملواقفاالجتاهاتخاللمن- الضيقباملعىن-التعلمبيئةوتتحدد. العام

. التعلمعمليةحتدثحيثاملدرسة،داخلحتدث
حمتوىخاللمنالفصلداخلتعلمهايقتصرالاألجنبية،اللغةأنيتضح

. باملتعلماحمليطةاخلارجيةبالبيئةاالحتكاكخاللمنتعلمبلفحسب،الدرس
اليتالتعلمعمليةعليهيسهلعربيةبيئةيفالعربيةاللغةيتعلمالذياألجنيبفالطفل
خرباتهزيادةعلىاللغويةالبيئةتعملحيث،)املدرسة(الصغريعاملهداخلحتدث
واليومية،العمليةحياتهيفالفصلداخليتعلمهمايطبقوجتعلهاجلديدة،اللغوية
يؤكدكما. البيئةقانونبقوةمؤكداللغةواكتسابهعندهاللغةمنوأنيؤكدالذياألمر

٥.تعلمهااملرادللغةكامالمنوذجاتقدمأنميكنهااخلارجيةالبيئةأن

قال رشدي أمحد طعيمة إن على املعلم أن يهيئ  من الفرص ما جيعل تعلم 
العربية يف برامج تعليمها للناطقني بلغات أخرى عملية حية وليس جمرد استظهار 

ومواقف االتصال اللغوي يف حجرة الدراسة إمنا هي مرحلة . قواعد أو حفظ كلمات

العربية لغة حياة : اإلمارات (تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية: العربية لغة حياة فاروق الباز وأخرون، ٤
(arabicforlife.ae٩٧. ، ص.

ا تعليم اللغة العربية لغريعلي أمحد مدكور و إميان أمحد حريري، ٥ : القاهرة(النظرية والتطبيق -الناطقني 
.٨٢-٨١.، ص)٢٠٠٦دار الفكر العريب، 



٣

يئة  ا شأن التدريب يف مسبح صغري  ومن الرؤى ٦.خلوض البحارتدريبية، شأ
املستقبلية الىت ينبغي أن تراعي جوانبها يف تطوير مناهج اللغة العربية وكتبها تضمينها 

نص أديب أو تطبيق "التدريبات اللغوية احلياتية، واملقصود بالتدريب اللغوي احليايت 
ياتيا لغوي تشكل يف عبارة أو عبارات أو سؤال، وميثل سلوكا لغويا يتضمن موقفا ح

وظيفيا وفق ما يقتضيه احلال واملقام، ويستخدمه الطالب يف شؤون حياته ليعرب من 
٧.خالله عن مكنوناته النفسية وحاجاته الوظيفية

اية السبعينات Yaldenوقد وصف  عن هدف مصممي املقررات يف 
من إذا كنا نرغب األن يف سد عجز أنواع املقررات األوىل ونض: "والثمانينات بقوله

أن يكتسب متعلمونا القدرة على التواصل بطريقة مناسبة وفعالة، جيب علينا أن 
من املكونات املقصودة هي ." ندخل عددا كبريا من املكونات إىل بنية املقرر

املواقف اليومية واملواقف : األحداث االتصالية الىت سوف يشارك فيها املتعلمون
األفكار ذات العالقة أو األشياء اليت حيتاج املهنية واملواقف األكادميية وهلم جرا،

٨.املتعلم إىل أن يكون قادرا على التحدث عليها

هناك موديل للتعليم والتعلم الذي يرى أن الطالب سيتعلمون جيدا إذا  
م، هو ما  كانت املواد املدورسة متعلقة مبعرفتهم واألنشطات أو األحداث احمليطة 

أنواع هذا املوديل هو االستفادة بالبيئة أو املوقف ومن . يسمى بالتعليم السياقي

ارشدي أمحد طعيمة، ٦ دار الفكر : القاهرة(دراسة ميدانية-حتليل نفسي لغوي : املهارات اللغوية ومستويا
.١٦٤. ، ص)٢٠٠٤العريب، 

: السعودي(شومة حممد مساعد البلوي، تطوير مناهج اللغة العربية يف مراحل التعليم العام، البحث العلمي ٧
.١٢. ، ص)٢٠١٤جامعة تبوك اململكة العربية السعودية، 

غري (صاحل بن ناصر الشويرخ، . ناصر عبد اهللا بن غايل و د. ترمجة دمناهج تعليم اللغة،جاك ريتشاردز، ٨
).مطبوع
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ا عن املواد  للوصول إىل اخلربات التعلمية املباشرة من أنشطة الطالب الىت يفعلون 
التأكيد مبشاركة الطالب : كما أشار هذا املوديل إىل ثالثة أمور منها. املدورسة

باشرة، دفع الطالب للكشف عن املادة أي توجيه عملية التعليم إىل اخلربات امل
م احلقيقية، ودفع الطالب  للكشف عن االرتباط بني املادة املدروسة ومواقف حيا

م اليومية بالنظر إىل هذه احلقيقة كان تعليم اللغة العربية ٩.إىل تطبيق املواد يف حيا
ا وتطبيقها يف عملية التعليم والتعلم .مقرتبا يف استيعا

غايات الية اليت متثل غاية من ساسنية من املهارات األالكالم ىف اللغة الثاكان
ويعترب الكالم ١٠.وإن كان هو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين. الدراسية اللغوية

وهو ترمجة اللسان عما تعلمه ،الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع
لإلنسان فليس كل ميزة من العالمات املنسان عن طريق االستماع والقراءة،اال

هو الصوت املشتمل على بعض صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة،
على األقل ىف ذهن ،مادلت على معىن من املعاين: كما أن اإلفادة هياحلروف،  

.١١املتكلم
ليست عملية الكالم عملية سهلة بل البد من عناصر تتحقق وفق خطوات 

ا أوهلا وجود دافع الكالم. معروفة ، ثانيا التفكري، ثالثا اجلمل والعبارات اليت من شأ
األداء الصويت هو عنصر هام حيث يبدو . نقل األفكار، رابعا األداء الصويت

اخلطوات األهم يف عملية الكالم، من هنا كان البد من أن يكون اجلهاز الصويت 

9 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 168.

أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا، ١٠
.٧. ، ص)١٩٩١دار الغايل، : الرياض(ا

.٨٥. ، ص)١٩٩٢دار السلم، : الرياض(املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، ١١
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إعطاء سليما، وتكون املخارج الصوتية تؤدي عملها، ويكون النطق قادرا على
.١٢احلروف حقها أثناء عملية الكالم دون أخطاء

العربيةاللغةتعليميفحاليااملستخدمةالكتبأنيونسعليفتحيرأى
الرتبويةاملبادئومناحلديثةاللغويةالدراساتنتائجمناإلفادةيففشلتلألجانب

يفالبصريةالسمعيةالوسائلاستخدامعدمالتعليميةالوسائلجماليفوأما. املتنوعة
واألشكالوالرسومالصوراستخدامهناالتعليميةبالوسائلونعىناللغات،تعليم

أنبركةزايدحممدوأكد١٣.اللغاتومعاملوالراديووالسجالتواخلرائطالبيانية
االدراسيةاملواداختياريفشيوعاأكثراملمارسة بواسطةاألحيانأغلبيفتتما

لدىيتوافرالاألحيانمنكثريويف- لديهيتوافرالذيالكتابخيتارالذياملعلم
إىلبنقلهالتالميذليقومهوخيتارهالذيالدرسالسبورةعلىمنهوينقل-التالميذ

م ١٤.كراسا

يهدف يف إتيان الكتاب املدرسي كمادة تعليمية ليكمل عناصر التعلم الثالثة 
وكون الكتاب املدرسي بالنسبة إىل سائر األدوات . وهي معلم ومتعلم ومادة التعلم

وعلى ذلك فإن املعلمني يوصون بالعناية . الىت تقال هلا مادة تعليمية أمهها وأصعبها
ت تلك املواد الىت تعين بتعليم اللغة العربية لغري إىل إعدادها وتطويرها، السيما كان

- ١٩٥. ، ص)١٩٩٠دار األندلس،: اململكة العربية السعودية(املهارات اللغويةحممد صاحل الشنطي، ١٢
١٩٦.

املكتبة : القاهرة(ة لألجانباملرجع يف تعليم اللغة العربيفتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، ١٣
.٨٣-٨٢. ، ص)٢٠٠٢وهبة، 

ا والناطقني بغريها"حممد زايد بركة، ١٤ لة العربية للدراسات اللغوية معهد "اللغة العربية لدى الناطقني  ، ا
.١٣. ، ص)مـ٢٠٠٠\ه١٤٢٠ذو القعدة، (١٧، )اخلرطوم الدويل للغة العربية



٦

ا ا ١٥.الناطقني  وبالرغم من االجنازات والتطورات يف تكنولوجية التعليم وأدوا
ا احلديثة، يبقى الكتاب املدرسي يف مكانته املهمة يف عملية التعليم والتعلم .وآال

ا فيختلف إىل ختيار املادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغرياإن  الناطقني 
ورأي ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا . كبري باملادة إىل تقدم ألبنائهاحد

ا  أن تراعى أنه يلزم عند إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 
اللغوية جتماعية، األسس السيكولوجية، واألسس فيها األسس الثقافة واال

يفالعربيةاللغةتعليمأنحبثهيفالديننصرالدكتوريقولوكذلك١٦.والرتبوية
الكتبمناملستمدةاملوادخاللمنالتعليميةاملوادحولمشكالتلهإندونيسيا
بنيوالعربيةللناشئنيوالعربيةللحياةالعربيةمثلالعربيةالدولةيفالصادرةالتعليمية

١٧.يديك

منهوباميكاسنبالنجائناإلسالميأنياربانيوالعلومدارمعهدكان
الدراسيةاملناهجاستخدمالذيالرتبويةاملؤسساتوإحدىاملشهورةاملعاهدإحدى
اإلسالمدعوةنشرةيفعاليةمهةعلىويقوم. الدينيةالشؤونوزارةلدىاملقررة

العربيةواللغة. اخلاصمركزهايفالعربيةاللغةوتدريساإلسالميةالدراساتبواسطة
والكالماالستماعوهياألربعاللغويةباملهاراتولياليهاأيامكلتدرساملركزهذايف

. والكتابةوالقراءة

ازان، عبد الرمحن بن إبراهيم الفو ١٥ جمهول املدينة واملطبعة، (إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٢. ، ص)هـ١٤٢٨
االغاىل، ١٦ ، )١٩٩١دار الغايل، : الرياض(أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 

.١٩. ص
البحث ملادة إعداد املواد يف تعليم مواد تعليم اللغة العربية يف إندونيسي، نصر الدين إدريس جوهري، ١٧

.مهارة الكالم
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القواننياملركزقررحيثالكالممهارةهياملركزهلذاترقيةاملهاراتوأهم
مكليفالعربيةباللغةالتكلمعلىالطالبإجبارمنهاالبيئية وأماكنهمأوقا

االىتاملشكالتهناكولكن. اليوميةومواقفهم حيثمنالكالمتعليميفيواجهو
احملاورةكتابوهوالكالملتعليماملقررالكتابو. الكتابمناملدروسةاملواد

هذاحيتوي. باهرونأمحدبنحسنالسيدألفهالذي٢اجلزءالعربيةباللغةاحلديثة
.املوضوعاتعن) وأجوبةأسئلة(احلواراتالكتاب

منبسببتعليمهأثناءالطالبلدىمشكالتالكتابهلذاكانت
أكثرالثانية،). وثالثونتسعة(املعدةاملوضوعاتكثرةاألوىل،: وهيالتاليةاألسباب

موضوعاتست(ومواقفهمالطالبحباجاتوتوافقتناسبملالىتاملوضوعات
لكل) وأجوبةأسئلة(احلواراتكثرةالثالثة،). مناسبةغريوثالثونواثنانمناسبة

التقوميأوالتدريباتعدمالرابعة،). وأكثرحواراتعشرمخسةأقلها(املوضوعات
). فقطاحلواراتعلىالكتابيقتصر(

إىلتنقسماملركزهذايفالكالممهارةلتعليماألهدافأناهلادينورقال
تعبرياالطالبيعربأنهيالعامةاألهدافأما. خاصةوأهدافعامةأهداف
وأما). للكالمموقفا٢٢(املقررة" الكالممواقف"عنالبيانأواحلواربصورةشفيها

اللسان،وطالقةالنطق،إجادةالطالبيتعودأناألوىل،: هياخلاصةاألهداف
تتصلمالئمة،مواقفمنحوهلميدورماالطالبيعربأنالثانية،. املعاينومتثل

م محبيا يتعودأنالثالثة،. سليمةعبارةيفخارجهأواملركزداخلوأعماهلموجتار
يقدرأنالرابعة،. البعضبعضهاوربطاألفكار،وترتيباملنطقي،التفكريالطالب



٨

الكلماتوإلقاءواآلراء،األفكاروعرضمناقشة،من: الوظيفيالتعبريفنونالطالب
. ١٨واخلطب

اللغةلتعليماملواقفأساسعلىاملنهجيفاحملتوىأناهلادينوروأضاف
. اللغةفيهاتستخدمالىتاخلياليةأواحلقيقية) احلاالت(املواقفجمموعةفهيالعربية
يطلبونوالطالب. واحملادثاتاألحيانأغلبيفاحلواراتبشكلاحملتوىويتمثل
فتابعتانواملفرداتالقواعدوأما. املفيدةواألمناطالتعابريوحيفظوناحلواراتبإجراء

١٩.االختياروراءالدافعةالقوةمركزاوليستاللمواقف

تعلمهاللطالبيراداليتاللغويةاملادةيفاملمثل-املدرسيالكتابوحمتوى
للربنامجاحليالتجسيدهو-لهاملساندةاألخرىوالكتبالطالبكتابخاللمن

انصبوقد. املنهجأهدافحتقيقخالهلامنيتمأنيؤملاليتوالوسيلةالدراسي،
ومؤلفيالدراسية،والربامجاملناهجخمططيمناملعنينيعندالدوام،علىاالهتمام،
: ماهامتنينقطتنيعلىالرتبوية،العالقةذويمنوغريهمواملدرسني،الكتب،
٢٠.تدرجيهاأووترتيبهاالتعليميةاملادةاختيار

مستوىمشكالتحلعلىتدعمالىتاملادةهناكأنالنظرالباحثيلتف
متطلباتمعخصوصااملواقفأساسعلىوالكالمعموماالكالممهارةيفالطلبة
الىتالتعليميةاملوادبالنسبةولكن. الكالممهارةمادةوهيالعربية،اللغةمركز

جامعة : ماالنج(، رسالة املاجسترينور اهلادي، تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية على أساس املواقف، 18
.١٠، امللحق الثالث، ص )٢٠١١موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

).امللحق(٦نور اهلادي، تصميم، ص ١٩
. ، ص)١٩٨٨عامل املعرفة، : كويت (اللغات األجنبية تعليمها وتعلمهانايف خرما و علي حجاج، 20

١٨٩.
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أنياربانيومبعهدالعربيةاللغةمركزيفالكالمملهارةالدراسياملقرريتضمنها
. التطويرإىلحيتاجباميكاسناإلسالمي

أمهيةإىلواملعلمنيالباحثنيأنظارللفتالبحثهذايفالسعيالباحثيود
أنواععلىفيهالباحثيركزوسوفالطلبة،لدىاليوميةباملواقفالكالممطابقة

املواقفأساسعلىالكالممهارةعنمتحدثاالصددهذايفتصلحالىتاملوضوعات
.ااملناسبةالتعليميةاملوادالباحثويستخدموترتيبها،اختيارهايفتتحكمالىت

دراسةأنهوالعنوان،هذالبحثأيضاالباحثعليهاحيثالىتالدوافع
موادفيهكانتالىتالعربيةاللغةمركزيفخاصةقليلة،املواقفأساسعلىالكالم
يالحظوأكثرهم. اليوميةالطالبحياةيفوتطبيقتهاوترقيتهاالعربيةاللغةتعليم

اختيارهاإىليهتمواأندوناملقررالكتابمضمونيفاملوجودةالكالمموضوعات
.املركزأهلومتطلباتحباجاتوفقاوترتيبها

ترتابطالكالممهارةتعليميفالباحثذكرهاالىتاملشكالتمنانطالقا
موتلبيةالطلبةمشكالتحللالتعليميةاملوادبعضمناسبةبعدم محاجا . ومتطلبا
تطويرهيأهدافهأما. العلميالبحثإىلحتتاجاملوجودةاملشكالتهذهوحلل
الكالمملهارةالتعلميةاملوادتطوير"هوالعنوانالبحاحثاختارإذن،. التعليميةاملواد
أنياربانيومبعهدالعربيةاللغةمركزطالبعلىبالتطبيق" املواقفأساسعلى

.مدوراباميكاساناإلسالمي
وهذا ما اعتمد عليه الباحث يف الوصول إىل ما أراده أهل املركز من املعلمني 

.والطالب
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أسئلة البحث .ب
:الباحث يريد أن جييب عنبناء على هذه اخللفية، فإن

كيف يتم إنتاج املواد التعليمية املطورة ملهارة الكالم على أساس املواقف -١
لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي 

؟باميكاسان
املطورة ملهارة الكالم على أساس املواقف املواد ما مدى أثر استخدام -٢

ية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي لطالب مركز اللغة العرب
باميكاسان؟

أهداف البحث والتطوير .ج
:إىل ما يليإنطالقا من أسئلة البحث املذكورة سابقا يهدف هذا البحث 

ملهارة الكالم املطورة على أساس املواقف لطالب مركز املواد التعليميةإنتاج-١
.إلسالمي باميكاساناللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار ا

ملهارة الكالم على أساس املواقف املطورةأثر استخدام املواد التعليميةقياس-٢
لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي 

.باميكاسان
مواصفات المنتج .د

إنتاج املواد التعليمية ملهارة الكالموالتطويرالباحث من هذا البحثإن إرادة
:باملواصفات التاليةعلى أساس املوقف 

اإلنتاج املطور من هذا البحث هو املواد التعليمية بشكل الكتاب الورقي -١
(hardcopy).
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.مبنظر طبيعيA4وحجم الورقة من الكتاب هو -٢
تكون هذا الكتاب مبواد الكالم على أساس املواقف حلل مشكلة الطالب ي-٣

.على التعبري الشفوي الصحيح
االستقبايل واالنتاجي بتقدمي اللغة يف املواقف : بني مستويي اللغةالتكامل -٤

.احلياتية املختلفة
. تنظيم املواد باعتماد العربية الفصحى-٥
واألهداف ةتضمن هذا الكتاب من دليل استخدام الكتاب واألهداف العامي-٦

.اخلاصة واملؤشرات واملواد التعليمية
التعبريات القصرية، احلوارات يتكون كل الدرس من املفردات اجلديدة،-٧

.والتدريبات من خالل مواقف حقيقية تواصلية والتقومي
الكتاب بالصورة امللونة طباعة-٨

البحث فروض .ه
:يف هذا البحث العلمي أجاب الباحث اإلجابة املبدئية التالية

لرتقية مهارة الكالم على أساس املواقف لطالب املواد التعليميةإن إنتاج-١
مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسان حيتاج 

.إىل مشروع وخطوات مناسبة
فعال ويؤثر إجيابيا املطورةاستخدام املواد التعليميةبإن تعليم اللغة العربية-٢

طالب مركز اللغة العربية مبعهد دار لتنمية مهارة الكالم على أساس املواقف ل
.العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسان
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فوائد البحث .و
يرجى يف هذ البحث والتطوير أن يأيت بنتائج إجيابية من النواحي النظرية 

:والتطبيقية كما يلي 
يرجى أن يكون هذا البحث إسهاما يف تنمية مهارة : من الناحية النظرية .١

.مبمارستها يف املواقف املعينة يومياالكالم 
:يرجى من هذا البحث أن يكون مفيدا: من الناحية التطبيقة .٢

للباحث.أ
إعطاء الباحث املزيد من املعلومات يف مجع املواد التعليمية املناسبة -

.وتطبيق املدخل وطريقة تدريسها
.معرفة الباحث  كيفية تصميم الكتاب التعليمي اجليد-
.يف تدريس اللغة العربية باالسرتاتيجية املختلفةتدريب الباحث-

.للمركز أو املعهد.ب
مرجعا من مراجع تدريس مهارة الكالم الفعالة باستخدام الكتاب -

. املطور على أساس املواقف
أن تعطي نتائج هذا البحث املعلومات اإلضافية لتطوير وتنمية قدرات -

دار العلوم بانيو أنيار املتعلمني خاصة يف مركز اللغة العربية مبعهد
. اإلسالمي، يف إجراءات تدريس مهارة الكالم الفعالة

للمعلم .ج
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أساسا ملعلمي اللغة العربية ىف تطبيق املدخل والطريقة اهلامة باستخدام -
.الكتاب املطور على أساس املواقف

إعطاء الفرصة للمعلمني يف تعليم مهارة الكالم الفعالة مبدخل أكثر -
. فعالية

للطلبة.د
إعطاء الفرصة للطلبة ىف تنمية مهارة الكالم بطريقة أكثر فعالية -

.وجذابية
حدود البحث .ز

قسم الباحث حدود البحث باحلدود املوضوعية واحلدود املكانية واحلدود 
:الزمانية

الحدود الموضوعية .١
كما أنه ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة إال على العينة اليت متت 

على مدى صدق األدوات أساسيدراستها، كما أن صدق النتائج يعتمد بشكل 
. املتاح لتنفيذ االختبار للطالبيضاف إىل ذلك حمدودية الوقت . املستخدمة

:اقتصر هذ البحث علي
ملواد املطورة وهي كتاب اجلانب املطور يف هذا البحث هو األول، ا-أ

. خاص يف تعليم اللغة العربية وخصص الباحث يف مهارة الكالم
. والثاين، املواد على أساس املواقف لدى الطالب

تشتمل املواد التعليمية يف تعليم مهارة الكالم على أساس املواقف على - ب
احملاورة (ستة درس مأخوذ من الكتاب املقرر . وعشرين درسامخسة
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الدرس األول . ، وباقية الدروس دروس جديدة)ة باللغة العربيةاحلديث
، "يف جملس التعليم"، الثالث "يف الغرفة"الثاين ، "مع الطالب اجلديد"

يف "، السادس "يف املدرسة"، اخلامس "تقدمي قراءة القرآن"الرابع 
، "يف املكتبة"، التاسع "يف النهر"، الثامن "يف احلمام"، السابع "املطبخ

، الثاين "يف إدارة املعهد"، احلادي عشر "يف إدارة قسم األمن"اشر الع
، الرابع "يف شركة الكتب"، الثالث عشر "اجلولة العربية األسبوعية"عشر 
، السادس عشر "املكاملة التلفونية"، اخلامس عشر "يف الدكان"عشر 

، "الصالة باجلماعة يف املسجد"، السابع عشر "استقبال الضيوف"
التنزه إىل األماكن "، التاسع عشر "إجازة املعهد اإلسالمي"عشر الثامن 

الزيارة "، الواحد وعشرون "يوم عيد األضحى"العشرون ، "السياحية
شهر رمضان "، الثالث وعشرون "موسم احلج"، الثاين وعشرون "الودية
اخلامس، "مسابقة أخر السنة الدراسية"وعشرون الرابع، "الكرمي

املفردات ) ١: لكل من الدروس يتكون من ". خرجحفلة الت"وعشرون 
) ٥والتدريبات، ) ٤احلوارات،  و ) ٣التعبريات القصرية، و ) ٢اجلديدة، 

.من خالل مواقف حقيقية تواصليةوالتمرينات، 
الحدود المكانية.٢

يقتصر هذا البحث والتطوير على تطوير املواد التعليمية ملادة مهارة الكالم 
يف معهد دار العلوم مبركز اللغة العربية" الشافعي"غرفة على أساس املواقف يف

.بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسان مدورا
الحدود الزمانية.٣



١٥

من شهر ٢٠١٧-٢٠١٦احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث العام الدراسي 
.ديسمرب-أكتوبر

الدرسات السابقة .ح
ل الداللية لترقية إعداد المواد التعليمية بمدخل الحقو (، أدي مرداىن زات-١

٢١)مهارة الكالم

:أهداف البحث 
معرفة كيفية إجراءات إعداد املواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لرتقية مهارة )١

ا غورغوت .الكالم املدرسة الثانوية بينا إسالم تا
معرفة مدى فعالية استخدام املواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لرتقية مهارة )٢

ا غورغوت .الكالم املدرسة الثانوية بينا إسالم تا
معرفة أسباب فعالية استخدام املواد التعليمية مبدخل احلقول الداللية لرتقية )٣

ا غورغوت .مهارة الكالم املدرسة الثانوية بينا إسالم تا
أجرى هذا البحث باملدخل الكمي الكيفي على املنهج التجرييب : طريقة البحث 

.(R&D)والتطوير 

: نتائج البحث
إن إجراءات إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم ملرحلة الثانوية مبدخل احلقول )١

الدرسة املبدئية، والتخطيط، والتطوير، وإعداد املواد، والتحكيم : الداللية 
.  اخلرباء، واإلصالح، والتجربة امليدانية، واإلصالح األخري

بالتطبيق (، إعداد المواد التعليمية بمدخل الحقول الداللية لترقية مهارة الكالم ، أدي مرداىن زات٢١
ا غورغوتاملدرسة الثانوية بينا إسالم في  كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة : ماالنج(، )تا

.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠موالنا مالك إبراهيم،  
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اليت أعداها الباحث هلا فعليتها يف ترقية قدرة الطلبة املادة التعليمية اجلديدة )٢
عند أداء تعبريهم الشفهي من حيث نطقهم األصوات العربية والطالقة ويف 

م على استخدام املفردات اللغوية .قدر
وأما الباحث حبث عن إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس 

هد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي حسب املواقف لطالب مركز اللغة العربية مبع
م ولذلك . وأحواهلم وبيئتهم اليومية، هذا البحث حبث جديد غري مسبوقحاجا

إعداد السابق، أنه ركز  أدي مرداىن زاتاالختالف ىف هذا البحث مباجرى به 
دة من واإلفا.املواد التعليمية ملهارة الكالم ملرحلة الثانوية مبدخل احلقول الداللية

.R&Dهذه الدرسات السابقة هي طريقة التجريب والتطوير

ساس المواقف لتعليم إعداد المواد التعليمية على أ(راين اسم احلكيم، -٢
٢٢)مهارة الكالم

: أهداف البحث
إنتاج مادة تعليمية على أساس املواقف ملهارة الكالم لدى طلبة الفصل -

احلكومية كافال حالالنج سومطرة الثامن ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
.الغربية

أجرى هذا البحث على املنهج  التطوير: طريقة البحث
: نتائج البحث

ىف بالتطبيق في (، إعداد المواد التعليمية على أساس المواقف لتعليم مهارة الكالم راين اسم احلكيم٢٢
كلية الدراسات العليا، قسم : ماالنج(، )احلكومية كافال حالالنج سومطرة الغربيةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية

.حبث املاجستري غري منشور) م٢٠١٠التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم،  
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ا - ْ إعداد املواد التعليمية على أساس املواقف لتعليم مهارة الكالم، الىت اعد
وألفتها بضوء املنهج على املستوى " اهلواية واملنهة"الباحثة باملوضوع 

. الدراسة
لدى طلبة . تخدم الطريقة املباشرة والقواعد والرتمجة ىف تعليم اللغة العربيةتس-

ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية كافال ) الثاين(الفصل الثامن 
.حالالنج سومطرة الغربية

يبحث الباحث عن إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس 
ماملوقف لطلبة معهد اإلرشاد  اإلسالمي ىف الفصل الثامن حسب حاجا

: وأما الفرق . وأحواهلم وبيئتهم اليومية، هذا البحث حبث جديد غري مسبوق
ىف تعليم مهارة على أساس املواقفإعداد املواد التعليميةهذا البحثحبث 

الكالم لطالب مركز اللغة العربية يف معهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي 
.ن مدورا الذي هو مكان خاص لتعليم اللغة العربيةباميكاسا

تصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية في (، نور اهلادي-٣
حبث تصميمي يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم : المعهد اإلسالمي

٢٣.)اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا جاوى الّشرقية

: أهداف البحث  

حبث : تصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية في المعهد اإلسالمي، نور اهلادي٢٣
: ماالنج(يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا جاوى الّشرقية، تصميمي

حبث املاجستري غري ) م٢٠١٠كلية الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم،  
منشور
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املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية، إعداد-
ومعرفة مدى صالحية املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يف 
مركز اللغة العربية يف معهد دار دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان 

.مادورا
.العلمي هو املنهج التصميمياملنهج املستخدم هلذا البحث: طريقة البحث
: نتائج البحث

إن الباحث قد صمم املنهج بتخطيط أنشطة تعليمية من البداية أي قبل -
األهداف، (وجود أي خطة مدونة مسبقا ويتكون هذا املنهج بعناصره 
).حمتوى املنهج، األنشطة التعليمية، خربات التعليم، أدوات التقومي

املصصم على املهارات اللغة املتكاملة  هذا البحث كان حتت  املنهج 
الذي قدمه نور اهلادي حيث إنه قدم تصميم املنهج من غري حتديده بأساس 
املواقف يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان 

و الباحث يف هذا البحث أراد أن يعد املواد التعليمية . الّشرقيةمادورا جاوى
.ليم مهارة الكالم مناسبة على أساس املواقف املقصودة يف حبث نور اهلاديلتع

تحديد المصطلحات.ط
:حدد الباحث املصطلحات املستخدمة يف البحث على ما يلي 

هذه الكلمة ميكن أن تعرف بالتغيريات . كلمة التطوير هلا عدة معاين: تطوير-١
ويهدف إىل حتسني نوعية التعليم والتعلم ويف . والتجديد والتوسيع وغري ذلك

اكتشاف معرفة جديدة من خالل البحث األساسي، أو لإلجابة على أسئلة 
لذي حمددة حلو القضايا الىت كانت عمليا من خالل البحوث التطبيقية ا
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واملقصود من تطوير املواد التعليمية هنا . يستخدم لتحسني املمارسة التليمية
.هو تطوير املواد التعليمية لتعليم مهارة الكالم على أساس املواقف

ومات الىت يرجى هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعل: المواد التعليمية-٢
ا دف حتقيق تيراد إك، أو املهارات احلركية اليتتزويد الطالب  م إياها  سا

واملراد من .املنهجالنمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة ىف
تتكون من املوضوعات القريبة املواد التعليمية هنا هي حمتويات تعليمية الىت 

.اليوميةالطالبمن خربات 
هي من املهارات األساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسة :مهارة الكالم-٣

واملقصود من مهارة الكالم . اللغوية، وهو نفسه وسيلة لالتصال مع اآلخرين
متتصلمالئمة،مواقفمنحوهلميدورماالطالبيعربأنهنا هو  حبيا
م يعربأنهو. سليمةعبارةيفخارجهأواملركزداخلوأعماهلموجتار
موقفا٢٥" (الكالممواقف"عنالبيانأواحلواربصورةشفيهاتعبرياالطالب
)للكالم

م الطالب من هو أحوال،Situasional Basedمبعىن: قفاأساس المو -٤ حيا
من هذه املواقف لعب الدور وإدارة . اليومية يتحدث فيها مع اآلخرين

ميارسها الطالب ىف هو يقدم املواد ىف شكل املواقف الذي .االجتماعات
مأالفصل و  .حواهلم وىف بيئتهم اليومية ومناسبة حاجا
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

التطوير: المبحث األول 
مفهوم التطوير -أ

، ٢٤ومعناه عدله وحسنه. تطويرا على وزن تفعيل-يطور-التطوير من طور
والتجديد، والتوسع، التغيري،: والتطوير له معاين كثرية، منها . ٢٥الرتقية وتنمية

واملفهوم املستخدم للتطوير يشري إىل النشاط الذي ينتج بطريقة جديدة . وهلم جرا
وأوضح سورمحة أن التنمية هي . بعد تقييم الصقل والتحسني حسب الضرورة

٢٦.إعداد وتنفيذ وتقييم وحتسني

روح التطوير هو حماولة لتحسني املهارات التقنية والنظرية واملفاهيمية، وال
التعليم . املعنوية للموظفني وفقا الحتياجات العمل من خالل التعليم والتدريب

يزيد من اخلربة النظرية واملفاهيمية، ومعنويات املوظفني، يف حني يهدف التمرين 
إىل حتسني املهارات التقنية للتنفيذ عمل املوظفني وورش العمل للموظفني لتحسني 

.كةمعرفتهم أكثر من ذلك خارج الشر 
وأما التطوير عند إدوين فيلففو هو يرتبط التعليم مع زيادة يف املعرفة 

والتمرين هو حماولة لزيادة املعرفة واملهارات للموظف للقيام . والتفهم لبيئتنا ككل

. ، ص)٢٠٠٨عالم الكتب، : القاهرة(٢، ج معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، ٢٤
١٤٢٠.

25 Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Third Edition (Ithaca,
New York: Spoken Language Servis, Inc., 1976), hlm. 572.
26 Winarno Surakhmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta :
Proyek Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru, t.t.), hlm. 15.
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ونظر أندرو أن التطوير يشري إىل املوظفني وقضاياهم هو العلملية . بعمل معني
باستخدام إجراء منهجي ومنظم من قبل املدير اليت التعليمية على املدى الطويل 

٢٧.تعلم املعارف املفاهيمية والنظرية لألغراض العامة

تعريف التطوير يرتبط باألنشطة أو األشياء املطورة مثل تعريف تطوير كما 
ذكره أمحد أن تطوير املناهج هي عملية ختطيط وإنتاج األداة الفضلى على أساس 

وبعبارة أخرى، . لذلك، ميكن توفري تعليم وظروفه اجليد. دمةتقييم املناهج املستخ
تطوير املناهج الدراسية هو إنتاج أنشطة املناهج اجلديدة من خالل خطوات إعداد 

٢٨.املناهج على أساس نتائج التقييمات اليت نفذت على مدى فرتة من الزمن

ميم واإلنتاج وأما املرتابط بالتعليم، أن وظيفة التطوير تشمل النظرية والتص
وعند نورغيان تورو ان التطوير هو عملية تدل على . ٢٩ولتقييم، واملواد واالستخدام

والعملية يف . وأما املراد بعملية التطوير فهي تصميم وتنفيذ وتكميل. ٣٠إنتاج شيء
تعيني ) ١: التطوير عند بانبانغ وارسيطا هو العديد من احليثيات اليت تشمل 

حتليل الدارسني ) ٣حتليل التعليم، ) ٢، )يري الكفايةمعا(األهداف التعليم 
) ٦تطوير أدوات التتقييم، ) ٥كتابة أهداف التعليم املخصوص، ) ٤والسياقات، 

تصميم تقومي ) ٨تطوير املواد التعليمية وانتقائها، ) ٧تطوير اسرتاتيجيات التعليم، 
٣١.يصيالتصميم وإقامة تقومي تلخ) ١٠التنقيح، ) ٩تكويين وإقامته، 

ال املتعددة، )٢٠١٣(بارا سينتورم ٢٧ : ، وأخذ الباحث يف املوقع بعنوان يف تطوير لتعليم يف ا
1612/20logspot.com/http://developmentcountry.b

28 Ahmad, Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Pustaka Setia), 1998, hlm. 13
29 Yusuf Hadi Miarso, Menyamai Benih Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009),
hlm. 77-78.
30Burhan Nurgiantoro, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah
(Yogyakarta : BPFE), 1988, hlm. 11.
31 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya
(Jakarta : Renika Cipta, 2008), hlm. 26.
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أسس التطوير -ب
:وهي كما يلي٣٢أما أسس التطوير يف املواد التعليمية كما ذكرها معمور

رد.١ .البدأ من السهل لفهم الصعب، من امللموسة لفهم ا
والطلبة سوف يكونون أسهل للفهم مفهوما معينا عندما بدأوا من وصف 

شرح مفهوم املثال ل. بسيط أو شيء ملموس، وكان الشيء امللموس يف بيئتهم
بعد . السوق مث يبدأ دعي الطلبة للحديث عن السوق الذي يعيشون فيه

. ذلك، ميكن للمدرس يقدم احلديث عن أنواع خمتلفة من األسواق األخرى
تكرار تعزيز التفاهم.٢

من حيث املبدإ الذي مسعنا كثريا أن . التكرار ضروري للطلبة لفهم املفهوم
ذا هو، على الرغم من أن املعىن سواء، وه. ٢x٥أفضل من ٥x٢القول 

ولكن التكرار يف كتابة املواد . وهو أمر يتكرر، وهو يثبت على ذاكرة الطلبة
.التعليمية جيب أن تقدم بدقة ومتوعة حىت ال يكون ممال

ردود الفعل اإلجيايب توفري التعزيز لفهم الطالب.٣
يف . طاء عمل الطلبةواملدرس غالبا ما يقلله من الرد املتواضح من خالل إع

هذا صحيح، ولكن سيكون "، أو "كنت ذكي"أو " أنت طيب"الواقع مثل 
وذلك سوف يسبب الثقة يف الطلبة أنه قد ". من األفضل إذا كان مثل هذا

. أجابوا أو أقاموا بأي شيء صحيحز بدال من ذلك، رد سليب لثين الطلبة
.جيابية لعمل الطلبةوحتقيقا هلذه الغاية، ال تنسى أن تعطي ردود فعل إ

تشجيع التعليم من العوامل احلامسة لنجاح التعلم.٤

32 Makmur, Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Depdiknas, 2009),
hlm.  23.
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لذلك، فإن . الطالب الذي لديه الدوافع العالية للتعلم أصبح أكثر جناحا فيه
لكي يكون ) الدوافع(من واجبات املعلمني يف تنفيذ التعليم هو إعطاء دفعة 

هناك الطرق املتعددة لتوفري احلافز، منها الثناءن . الطلبة نشاطني يف التعلم
. لكي يكونوا فارحني يف التعلموتوفري األمل، شرح الغرض والفوائد، أو القصة 

وصول األهداف مثل تسلق السالم، خطوة بعد خطوة، يصل يف النهاية إىل .٥
.ارتفاع معني

لتحقيق الكفاءة العالية حتتاج إىل . التعلم هو عملية تدرجيية ومستمرة
مثل الدرجن إن كان الدرج واسعا فأكثر صفوبة يف التسلق، ولكن . األهداف

وحتقيقا هلذه الغاية، فإن املعلم حباجة . فأكثر سهلة باملرورالدرج أشد صغرية
الدرج يف املواد . إىل تطوير أهداف التعلم املناسبة هلم، وفقا خلصائص الطلبة

التعليمية صياغة بشكل مؤشرات الكفاءةز
معرفة النتائج املصحولة تشجيع الطلبة على استمرار حتقيق أهداف.٦

وسنكون . املدينة موجهة، منر عرب املدن األخرىمثل رحلة طويلة، للوصول إىل 
سعداء إذا قال لدينا الدليل السياحي كل مدينة اليت مرت، لذلك علينا أن 

على سبيل املثل يف عملية التعلم، واملعلم . نعرف أين وإىل أي مدى سنذهب
هو مثل دليل السفر، مرشد سياحي جيد، وسوف ختطر اهلدف النهائي بلدة 

وكيفية حتقيق ذلك ما هي املدن اليت سيتم متريرهان وكان أيضا . هااملراد حتقيق
فإن كان طالب حتقيق هذه األهداف يف .ملعرفة إىل أين وكيف رحلة بعدها

ا، لكنها سيكون كل ما يصل إىل اهلدف ولكن مع أزمنة خمتفلة هذا هو . وتري
.جزء من مبادئ التعلم كاملة
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التطوير في المواد التعليمية-ج
خطوات التطوير اليت استخدمها املعلم واألكادميني هو البحث ومن 

. والتطوير، هو عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو حتسني املتجات احلالية
كتب، ومناذج (تعريف املنتج يف هذا السياق ليست دائما يف شكل من األجهزة 

الربجميات ، ولكن ميكن أيضا)وأدوات التعلم يف الفصول الدراسية واملختربات
مثل برنامج ملعاجلة البيانات، املواد التعليمية، والفصول الدراسية، ) سوف وير(

مناذج التعليم والتدريب التعليمي، والتوجيه، والتقييم، –املكتبة أو خمترب، أو مناذج 
، واليت تبدأ مع "دورة"خصائص البحث والتطوير هو دراسة شكل . وإدارة، إخل

يف قطاع التعليم، ومن . اليت حتتاج إىل حل مع منتج معنياالحتياجات واملشاكل
البحث "املتوقع أن يزيد من إنتاجية التعليم املنتجات املتولدة من خالل البحوث 

.، وهي خترج عددا كبريا، واجلودة، ومناسبة  الحتياجات"والتطوير
املنتجات لتعليمية مثل املناهج حمددة ألغراض تعليمية معينة، واملواد 
التعليميةن وطرق التدريس، والوسائل التعليميةن والكتب املدرسية، ومنذج 
والعاملني يف جمال التعليم والكفاءة، وتنظيم التقييم، ومناذج اختبار الكفاءة، 
وحتديد الفصول الدراسية، على غرار وحدة إنتاج، واملتخصصة يف جمال تطوير 

وواضعي . ساليب البحث والتطويراملناهج الدراسية، نادرا ما تستخدم للمطورين أ
ج الفلسفية واألكادميية وإيالء  املناهج الدراسية وغالبا ما تستخدم طريقة أو 

٣٣.اهتمام أقل إىل النتائج التجريبية

33Dadang Hidayat, “Peran Penelitian Research and Development dalam
Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan”,
http://alik35.5.blogspot.com/2016/11/model-addie.html, diakses tanggal 11
Oktober 2016.
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وتصميم التطوير املستخدم من بعض الباحثني وهو ل بروق و غال، 
: فوضح الباحث باخلطوات التالية لكي يكون املنهج أوضح

مجع البياناتالبحث و .١
التخطيط.٢
)املواد التعليمية(تطوير املنتج املشروع .٣
)املالحظة املبدئية(التجارب امليدانية األولية .٤
)التجربة احملدودة(إعادة النظر يف نتائج االختبار التجرييب .٥
)التجربة امليدانية(االختبار التجرييب امليداين .٦
إكمال نتائج اختبار ميداين.٧
امليداينتنفيذ حقل االختبار.٨
إكمال النهائي من املنتج.٩

النشر واالستخدام.١٠
قد قام بورغ وغال، سويونو، مارديكا ومنري بتكييف طريقة الطوير 

دراسة . ١: وتعديلها حيث يتم تقسيم أعاله إىل ثالث مراحل رئيسية كما يلي 
والتطوير . ٢، )دراسة استطالعية، الدراسة املكتبية، دليل االحتياجات(ميدانية 

البحث . ٣، )إعداد املواد التعليمية، تطوير املنتج، حتكيم اخلرباء، تعديالت(
).اختبار حمدود، حتليل البيانات، التجربة امليدانية(
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المواد التعليمية: الثاني المبحث 
مفهوم المواد التعليمية-أ

مية هي جمموعة اخلربات يقد رأى رشدي أمحد طعيمة أن املواد التعل
ا واإلجتاهات والقيم  املراد الرتبوية واحلقائق واملعلومات الىت يرجع تزويد الطالب 

دف حتقيق النمو أوتنميتها عندهم،  م إياها  املهارات احلركية اليت يراد إكسا
٣٤.الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

مهمة ىف التعليم والتعلم الىت تركز ىف مادة التعليم كانت املادة التعليمية
(subject-centered teacing) ¤املعرفة واملهارة واملوقف: هيوتفرق ماة التعليم .

وىف رأي آخر أن املواد التعليمية هي . ٣٥حىت ماىف ذهن الطالب املعلومات كثرية
هداف تعليمية احملتوى التعليمى الذي نرغب ىف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أ

. وهىي املضمون الذي يتعلمه التلميذ ىف علم ما. معرفية أو مهارية وجدانية
وتنوعت صورة هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة ىف الكتب 

وقديكون مادة . واملقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو ملصقات
تخذ أشكاال أخرى من البسيط إىل مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد ي

٣٦.املقعد، وقدتكون غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء

ارشدي أمحد طعيمة، ٣٤ : قاهرةال(دراسة ميدانية- حتليل نفسي لغوي : املهارات اللغوية ومستويا
.٢٠٢. ص، )٢٠٠٤دار الفكر العريب، 

35 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta:
Kencana Pernada Media Group, 2012), hlm. 141.

مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية ىف (، دراسات ىف املناهج وتأصيلها، حسن عبد احلسن٣٦
.١١١. ، ص)ه١٤٢٤الربنامج اخلاص، 
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ا الفردية يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص باملعلومات  واملواد هلا إسهاما
ا،  ولكن أيضا يف إكتساب منط التفكري الذي يستخدم فيها، واملنطق اخلاص 

٣٧.دارس هلاوكل هذا له تأثريه على ذهن ال

أسس إعداد المواد التعليمية لغير الناطقين بالعربية-ب
ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا أنه يلزم عند إعداد املواد ىرأ

ا أن تراعى فيها األسس اآلتية :٣٨التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 
األسس الثقافة واإلجتماعية)١
األسس السيكولوجية)٢
.األسس اللغوية والرتبوية)٣

ومن واألسس والشروط واملبادئ واملواصفات اليت تعني على إعداد املواد 
تعتمد على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق ىف . التعليمية وعلى تقوميها

٣٩:ضوئها أية مادة تعليمية وهذه اجلوانب

اجلانب النفسي)١
من الشروط واملبادئ النفسية ينبغي أن تراعي عند وضع مادة تعليمية أساسية 

:لتعليم اللغة العربية منها

. ، ص)١٩٩١ر املعارف،اد:القاهرة(، الطبعة الثالث املنهج وعناصرهإبراهيم بسيوين عمرية، ٣٧
١٦٠.

اأسس إعداد املواد الغاىل وعبد احلميد، ٣٨ : الرياض(التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 
.١٩. ص،)١٩٩١دار الغايل، 

يم اللغة العربية للناطقني بلغات الكتاب األساسى لتعلحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٣٩
.٢٨. ، ص)١٤٠٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة (تقوميه،-حتليله–خرى إعداده أ
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أن تناسب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني .١
.ما يقدم للصغار وما يقدم للكبار

أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات وأغراض الدارسني من تعلم .٢
.اللغة

مهارات اللغة يف املادة املقدمة، وما ينبغي أن حتدد مكانة كل مهارة من .٣
.أن يعطي لكل منها من هذه املادة

أن حتدد بوضوح مستويات األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات اللغة .٤
.ومراعاة ذلك يف املراحل املختلفة من املادة

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة تناسب وتدرج مراحل نضج .٥
.يث ال تقدم املهارة إال يف وقتها املناسبالدارسني، حب

: أن تلتفت املادة إىل املهارات بشكل تفصيلي.٦
.املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت-أ

.مهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركيبها- ب
.مهارات تعرف اجلملة وحتليلها وتركيبها- ت
.مهارات الفهم العام والتفصيلي- ث

.للدارسني من تعلم اللغةأن حتقق املادة املطالب األساسية.٧
أن تكون شائقة ثرية احملتوى من اجلانب املعريف والثقايف مبا حيقق .٨

.االستمتاع للدارس
أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف .٩

.مستوى املادة
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أن تراعي املادة استعداد الدارسني للتعلم، وأن تلجأ إىل وسائل .١٠
يئة الدارس للتعلممتعددة لتن .شيط هذا االستعداد و

أن حتقق املادة للدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه وبشكل .١١
.سريع من إمتام عملية االتصال اللغوي احليوي اليومي والضروري

م لتعرف اللغة .١٢ أن تراعي املادة إثارة رغبة الدارسني واستعدادا
م وإشباع حب استطالعهم الثقا فيي وذلك عن طريق وزيادة معلوما

.األنشطة واملمارسات
أن يستند إعداد املادة وتنظيمها إىل ما انتهت إليه نظريات التعلم .١٣

.من حقائق ومفاهيم
.أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات.١٤
يء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن .١٥ أن 

.هاطريق تعلم اللغة وممارست
أن تتيح املادة للدارس فرص تشجعه على استخدام ما تعلم يف .١٦

.مواقف اتصال حقيقية شفوية وحتريرية
اجلانب الثقايف)٢

ويف إطار من هذه املنطلقات املتصلة باحملتوى الثقايف للمادة التعليمية 
األساسية لتعليم اللغة، جند أن من أساسيات مراعاة هذا اجلانب يف مؤلفات 

:اللغة العربية ما يليوكتب تعليم
.أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية.١
.أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية واإلسالمية.٢
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.أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم.٣
وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين .٤

.إطار من الثقافة العربية اإلسالمية ولثقافة العاملية
أن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من الدارسني من البينات .٥

.املختلفة والثقافات الفرعية املعددة
أن تتسق املادة ليس فقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضا مع أهداف .٦

.عليم اللغةالرتبوين من ت
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب احملتضر يف إطار العصر الذي .٧

.يعيش فيه
أن يثري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة االستمرار يف .٨

.هذا التعلم
أن ينظم احملتوى الثقايف إما من القريب إىل البعيد أو من احلاضر إىل .٩

تمع األوسعاملستقبل أو من األن .أ إىل اآلخرين أو من األسرة إىل ا
أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى .١٠

.املعنوي
.أن توسع املادة خربات املتعلم باحلياة الفكرية والعلمية والفنية.١١
أن يقدم احملتو الثقايف باملستوى الذي يناسب عمر الدارسني .١٢

.ومستواهم التعليمي
ن تلتفت املادة بشكل خاص إىل القيم األصيلة املقبولة يف أ.١٣

.الثقافة العربية واإلسالمية



٣١

أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملا يف عقول الكثريين من أفكار خاطئة .١٤
.عن الثقافة العربية واإلسالمية

أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية أو ضد .١٥
.الثقافات األخرى

اجلانب الرتبوي)٣
:تخلص هذه املبادئ الرتبوية يف عدة جماالت هي وت
.مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل.١
.الضوابط الرتبوية عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية.٢
.مبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرائيتها.٣
.مبادئ تتصل مبحتوى املادة التعليمية.٤
.مبادئ تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها.٥

وهناك بعض املبادئ الرتبوية العامة اليت ال ميكن إغفاهلا عند إعداد املواد 
:التعليمية األساسية ومنها 

ذلك أنه ينبغي أن تنطلق املادة التعليمية من أهداف تعليمية : األهداف .١
كون هذه األهداف حمددة تتصل بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن ت

صياغة سلوكية يسهل معها اختيار املادة التعليمية، يسهل معها أيضا 
.قياسها لدى املتعلم

حيث ال يتصور وضع مادة تعليمية أساسية : التدريبات واالختبارات .٢
دون أن تتضمن جمموعة من التدريبات املتنوعة اليت تتناول املهارات 

ا واستخدامها، وأيضا جمموعة من املقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيته



٣٢

االختبارات اليت تقيس حتصيل الدارس وتكشف عن مدى تقدمه يف 
. التعلم

عادة ما تقاس جودة املادة التعليمية مبقدار ما تقدمه : الوسائل التعليمية .٣
من وسائل تعليمية تعني على التعلم وتساعد على فاعليته، ومبقدار ما 

ومن . لوسائل وبإضافة وسائل جديدةتسمح للمعلم باستخدام هذه ا
نافلة القول أن نتحدث عن أمهية الوسائل التعليمية واستخدامها يف 

.التعلم
ا ما يصاحب املادة التعليمية األساسية يف : املصاحبات .٤ ونقصد 

الكتاب من تسجيالت صوتية، وكراسات التطبيقات، واملعاجم 
ترب جزءا مهما ومكمال وهذه املصاحبات تع. األساسية، ومرشد املعلم

للمادة األساسية األصيلة، وإمهاهلا يعترب نوعا من القصور يف إعداد املادة 
.التعليمية ويف مشوهلا وكفايتها

وهنا يفضل عادة أن يشرتك يف وضع املادة : واضعوا املادة التعليمية .٥
التعليمية خرباء يف اللغويات ويف االجتماع والثقافة، ويف علم النفس 

علم واملناهج واملواد التعليمية، وأيضا خرباء يف الوسائل التعليمية وفن والت
.إخراج الكتب، بل وأيضا مدرسون أكفاء

ويف ضوء هذا العرض ميكننا أن نلخص مبجموعة من الشروط واملبادئ 
الرتبوية اليت ينبغي أن تراعي عند وضع مادة تعليمية أساسية لتعليم اللغة 

:العربية منها
.املواد مستويات متعددة من األنشطة اللغوية والثقافيةأن تقدم)١



٣٣

أن تنظم بالشكل الذي تتكامل فيه املهارات اللغوية واملعلومات )٢
.الثقافية

أن يضبط فيها عدد املفردات حبيث تقدم العدد الذي يكفي لتقدمي )٣
.النص املطلوب دون تقليل أو إكثار

ردأن تضبط نوعية املفردات حبيث تتحرك من احلسي)٤ .إىل ا
أن تكرر كل مفردة عددا من املرات يكفي لتعرفها وتثبيتها )٥

.واستخدامها
.أن تقدم املفردات حبيث يرافق معناها تعرفها)٦
أن خيصص يف املادة التعليمية جزء معني للجانب الصويت حبيث )٧

.يكون برناجما منظما لتعليم األصوات
مادة تعليم اللغة أن يتكامل الربنامج الصويت مع بقية عناصر )٨

ا .ومهارا
أن تستمد الرتاكيب اللغوية يف املادة من الرتاكيب الشائعة املألوفة )٩

.االستخدام
أن يضبط عدد الرتاكيب املقدمة حبيث ال يقدم أكثر من تركيب )١٠

.يف موضع واحد
.أن تتحرك الرتاكيب من البسيط إىل املعقد)١١
ال تبدو اللغة أن تستخدم األمناط اللغوية بشكل طبيعي حبيث )١٢

.مصطنعة ومتكلفة



٣٤

أن تعاجل الرتاكيب بأسلوب تربوي يربزها يف املادة ويلفت نظر )١٣
.الدارس إليها

أن تضبط عملية تقدمي املفاهيم واملصطلحات النحوية وتتدرج )١٤
.من السهل إىل الصعب

أن يتجنب تقدمي القواعد بطريقة مباشرة مع تفادي الشرح )١٥
. النحوي املعقد

فاهيم الثقافية بشكل جيعل املادة صاحلة لتعلم أن تعاجل امل)١٦
.مهارات اللغة

أن يناسب مستوى املفاهيم الثقافية الدارسني فال يرتفع حبثي )١٧
.يصبح صعبا وال ينخفض حبيث يصبح طفوليا وتافها

.أن يتجنب استخدام األساليب األدبية الرفيعة)١٨
أن يساير حجم حروف الطباعة أو الكتابة مستوى الكتاب )١٩

.فضل احلروف الواضحة الكبريةوي
.أن تكون املادة تكتب خبط النسخ)٢٠
.أن تكون الصفحة املكتوبة متسعة متزنة مرحية غري مزدمحة)٢١
أن يقل عدد األسطر يف الصفحة، وأن تتسع املسافات بني )٢٢

.الكلمات وبني السطور
أن يستخدم الورق األبيض املصقول غري الالمع جتنبا لسوء )٢٣

.نيالطباعة وإرهاق الع
.أن يضبط النص باحلركات الثالث ضبطا كامال)٢٤



٣٥

أن تزود املادة بالصور والرسوم التوضيحية بشكل كاف ومناسب )٢٥
.وجذاب

أن تتنوع  طريقة تناول املادة بني احلوار والسرد وألسلوب )٢٦
.الصصي

أن يكون الغالف جذاب عليه عنوان واضح وصورة تدل على )٢٧
.غرضه

الكتاب بسهولة، ويسمح أن يكون التجليد بشكل يسمح بفتح)٢٨
.ببسطه على املكتب عند االستعمال

أن يكون حجم الكتاب مناسبا حبيث يسهل محله وإرساله )٢٩
.وتناوله بسهولة

أن تعرب املادة عن وجهة نظر عربية يف اللغة والثقافة العربية )٣٠
.اإلسالمية والفكر العاملي

أن تتمشى مع األغراض اليت وضعت من أجلها وأن تغطي كل )٣١
.وجه التعلم يف الربنامجأ
أن تكون املادة اقتصادية يف الوقت الذي تستغرقه، ويف التكلفة )٣٢

املادية ويف اجلهد املطلوب من املعلم والتلميذ مع توافر الكفاءة 
.والفاعلية

أن يستفاد يف وضع املادة من نتائج الدراسات والبحوث يف )٣٣
.ميدان إعداد املواد األساسية لتعليم اللغات

.رب املادة وتقوم وتعدل يف ضوء نتائج التجريبأن جت)٣٤



٣٦

.أن تتفق املادة ومبادئ الرتيس اجليد)٣٥
أن تراعي إعداد املتعلم مراحل أخرى من إتقان املهارات وتعلم )٣٦

.مهارات أخرى
.أن تزود املتعلم بثروة لفظية مناسبة)٣٧
ا شفويا و حتريريا)٣٨ .أن متكن الدارس من التعامل مع اللغة و
.املعلم الفرصة للتعديد والتوفيق والزيادة والتنميةأن تعطي )٣٩
أن تنطلق املادة من أهداف تعليمية حمددة لكل مهارة وأن تصاغ )٤٠

.صياغة سلوكية
أن تتضمن جمموعة من التدريبات املتنوعة حبيث تشمل مجيع )٤١

.املهارات وتعمل على تنميتها وتثبيتها
يوجهها أن تلتفت التدريبات إىل الصعوبات واملشاكل اليت)٤٢

.الدارس
أن تتضمن جمموعة من االختبارات اليت تقيس حتصيل الدارس )٤٣

.وتكشف عن مدى تقدمه يف التعلم
أن تزود املادة باقرتاحات الستخدام الوسائل التعليمية بشكل )٤٤

.فعال
أن تتيح املادة للمعلم الفرصة الستخدام الوسائل التعليمية )٤٥

.املختلفة بقدر اإلمكان
ة جمموعة من التسجيالت الصوتية املتنوعة أن يصاحب املاد)٤٦

.واهلادفة



٣٧

.أن يصاحب املادة كراسة للتطبيقات اللغوية والواجبات اإلضافية)٤٧
: أن يصاحب املادة مرشد للمعلم يتضمن ثالثة أمور رئيسية)٤٨

التصور الفلسفي واللغوي والثقايف والرتبوي الذي استندت -أ
.إليه

من أجل تنميتها أهداف املادة واملهارات اليت وضعت - ب
.وأنسب الطرق اليت ينبغي اتباعها يف التدريس

ا املعلم - ج مناذج من الدروس تعاجل معاجلة منوذجية حيتذي 
ويعرف من خالهلا كيفية تناول كل درس داخل حجرة 

.الدراسة
أن يستفاد عند وضع املادة من نتائج دراسة املواد والكتب )٤٩

ا وجوانب قصوره .االسابقة مع تنجب سقطا
أن يشرتك يف وضع املادة خرباء يف اللغويات ويف االجتماع )٥٠

والثقافة وعلم النفس واملناهج والتعلم والوسائل التعليمية وفن إخراج 
.املواد التعليمية وأيضا مرسو أكفاء

اجلانب اللغوي)٤
ويف ضوء هذه املناقشة ميكن اخلروج مبجموعة من املبادئ واألسس والشروط 

ي أن تراعي يف إعداد املواد األساسية لتعليم اللغة العربية اللغوية اليت ينبغ
:٤٠ومنها

، )١٤٠٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة (،...الكتاب األساسىة ورشدي أمحد طعيمة، الناق٤٠
.٣٥- ٣٤.ص



٣٨

.أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا-أ
.أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة- ب
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسات - ت

.احلديثةاللغوية 
مجع (أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية - ث

).الضمائر مثال
أن تكون اللغة املقدمة مألومة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم - ج

.اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها
.أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها- ح
بداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل أن تعاجل املادة ومنذ ال- خ

.ذات املعىن
.أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها-د
.أن تعتين بالرموز والصوت لكل حرف-ذ
.أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف-ر
.أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم-ز

.أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية-س
.ادة على الرتاكيب الشائعة االستعمالأن تعتمد امل-ش
أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة -ص

.االستخدام
.أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه-ض



٣٩

.أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا-ط
تم بعالمات الرتقيم من أجل إظهار التنغيم-ظ .أن 
.أن يستعان يف إعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات اللغوية احلديثة-ع

المواد التعليميةمحتوىختيارامعايير -ج

٤١:ولقد نقل رشدي أمحد طعيمة عن نكالس جمموعة من املعايري هي مايلي

يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا : (Validity)معيار الصدق -١
.متشيه مع األهداف املوضوعيةوأصيال وصحيحاعمليا فضال عن 

يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذاقيمة يف : (Significance)معيار األمهية -٢
مع تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم حياة الطالب

متم بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنظيم املعرفة  واملهارت اليت 
.أواالجتاهات االجيابية

يعترب احملتوى متماشيا مع : (Interest)يول واإلهتماماتمعيار امل-٣
.إهتمامات الطالب

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما : (Learn Ability)معيار قابلية للتعلم-٤
.يراعي قدرات الطالب متماشيا مع الفروق الفردية بينهم

اطا يكون احملتوى جيدا عندما يشمل امن: (Universality)معيار العاملية-٥
وبقدر ما يعكس .من التعليم ال تعرتف باحلدود اجلغرافية بني البشر

احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب بالعامل املعاصر 
.من حوله

محتوىختيار الاطرق -د

ا،طعيمة، ٤١ .٦٦.، ص)٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة(املهارات اللغوية ومستويا



٤٠

هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند إختيار مواد اللغة العربية 
.٤٢للناطقني بلغات أخرى

ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية ويف : املناهج األخرى -١
رهذه املناهج أن ينتقي احملتوى اللغوى يف منهجه مع األخذ يف اإلعتبا

.ت بني طبيعة اللغتني وظروف الربامجاو التف
ني يف ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا خمتصّ : رأي اخلبري -٢

أواللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أم كانوا معلمني لدروس للغة تعليم
.من كان له صلة وثيقة بامليدانأواملربون يف ميدان التعليم 

ة ميدانية حول خصائص الدارسني  ويقصد بذلك إجراء دراس: املسح -٣
غوية لوتعرف مايناسبهم من احملتوى لغوى كأن جتري دراسة حول األخطاء ال

الرتكيب الىت أويف املستوى اإلبتدائي مث خنتار موضوعات النحو الشائعة
.عالجهاأوتساعد على تاليف هذه األخطاء 

ويقصد بذلك حتليل املواقف الىت حيتاج الطالب فيها لإلتصال : التحليل-٤
. بالعربية

تعليمية في تعليم اللغة العربيةمشكلة المواد ال-ه
األمهية املتزايدة لتعليم اللغة العربية سبق أن ذكرنا أنه على الرغم من 

ل بصفة أو للألجانب، إال أن هذه اللغة مل تدرس دراسة تربوية وعملية دقيقة تتن
قها، وأساليبها، وقد أدى ذلك إىل إنصراف امة أهدافها، ومواد تعليمها، وطر ع

ا،طعيمة، ٤٢ .٦٨-٦٧.ص،)٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة(املهارات اللغوية ومستويا



٤١

غة سوء نية أن اللأوكثري من الراغبني يف تعليم اللغة العربية عنها، وشاع ظلما 
.٤٣العربية صعبة التعليم

:لت هذه الدراسة تلك املواد من عدة زوايا هيوقد تناو 
األهداف التعليمية)١
استخدام اللغة املصورة)٢
طريقة التدرس)٣
املوضوعات أو احملتوى)٤
الوسائل التعليمية)٥
استخدام اللغة الوسيط)٦
.نوع اللغة العربية املقدمة للتعليم)٧

مهارة الكالم وتعليمها: الثالثالمبحث 

مهارة الكالمممفهو .أ
مهرا ومهورا ومهارا ومهارا ومهارة الشيئ -ميهر-مهارة مصدر من مهر

حذق هو مهر ىف العلم، أي كان حاذقا عاملا به ويف صناعته اتقنها : وفيه وبه
والكالم اصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول ىف خاطر اإلنسان ٤٤.معرفة

: القاهرة(املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، ٤٣
.٨٢. ، ص)٢٠٠٢املكتبة وهبة، 

.٢٦. ص،)١٩٨٦دار املشرف، : بريوت(املنجد ىف اللغة واإلعالملويس معلوف، ٤٤



٤٢

وىف رأي اخرى هو الكالم ىف ٤٥.ومشاعره من حيث يفهم اآلخرونمن أفكار
األصوات املفيدة، وعند املتكلمني من املعىن القائم : اصل اللغة عبارة عن 

اما التعريف ٤٦.بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال ىف نفسي كالم
ذلك الكالم املنطوق الذي يعرببه املتكلم عما ىف : االصطالحي للكالم فهو

هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما : نفسه من
رأي أوفكر، مايريد أن يزود به غريه من معلومات، أوحنوذلك، :يزخر به عقله من

وىف رأي اخرى ٤٧.يف طالقة وانسياب، مع صحة ىف التعبري وسالمة ىف األداء
ملعارف واخلربات هو فن نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلومات وا

واألفكار واآلراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من املستمع أواملستقبل 
٤٨.اواملخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة

ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هوالصوت املشتمل على بعض 
على احلروف، كما أن الكالم هواللفظ واإلفادة، واللفظ هوالصوت املشتمل

مادلت على معىن من املعاين، على االقل : بعض احلروف، كما ان اإلفادة هي
ىف ذهن املتكلم، صحيح أن هناك أصواتًا تصدر من بعض احليوانات والطيور 
ا عن احلاجات  حتمل بعض الدالالت ىف بعض املواقف اليت يستدل 

. ص،)٢٠٠٣دارالشروق،: عمان(الطرائق العلمية ىف تدريس اللغةعلي حسني الديلمي، ٤٥
٢٠٠.
حمفوظة :الرياض(وىل الطبيعة األ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد، ٤٦

.٨٦. ، ص)١٩٩٢للناشر،
.٨٦. ص،املهارات اللغويةأمحد فؤاد، ٤٧

مكتبة وهبة، : القاهرة(فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعليمية- احلوارمىن إبراهيم البودي، ٤٨
.١٠. ص، )٢٠٠٣



٤٣

يلة، ومرتبطة مبوافقا هلذا احليوان، وقد تفهم معاين أخرى، ولكنها قل) البيولوجية(
٤٩.حمدودة

الكالم مهارة انتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استجدام األصوات 
بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على 
التعبري عما يريد أن يقوله ىف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية 

مصمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطته يرتجم إدراكية تتضمن دافعا، مث 
الدافع واملضمون ىف شكل كالم، وكل هذه العمليات الميكن مالحظتها فهي 

٥٠.عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة

باحلقيقة أن غرض الكالم آلة االتصال للمجتمع والكالم املنطوقة ماىف 
والمعىن للكالم فهو آلة االتصال وكذلك معرفة ما ذهنه، ليس هناك معنا واحدا 

.ىف ذهن الطالب وتفكري وانفعاالته وهو اقفه االجتماعية
أهمية تعليم مهارة الكالم-ب

شيوعا ىف استخدام مواقف احلياةيعد الكالم من أهم فنون اللغة وأكثرها 
عرف اللغة بأنه حىت أن بعض الكتابة تعترب اللغة العربية بالكالم حيث تاليومية، 

نظام من الرموز ىف اإلشارات يستخدم ىف التواصل الكالمي بني مجاعة من 
األشخاص يشرتك ىف لغة واحدة لتبادل املعاىن واخلربات، وأما أمهية الكالم ىف 

:احلياة ىف نقاط حمددة تكشف لنا جوانب فمنها

.٨٥. ، صاملهارات اللغويةفؤاد،٤٩
-حتليله-إعدادهالكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات آخرى الناقة و طعيمة،٥٠

.١٢٧-١٢٦. ص، )١٤٠٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة (تقوميه،



٤٤

نسان من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة ىف الوجود، فاإل-١
.تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم للكتابة

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة ىف التعبري عن أفكاره، والقدرة -٢
.على املبادأة ومواجهة اجلماهري

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل املناقشة، -٣
إىل ذلك إالبالتدريب الواسع على وابداء الرأي، واإلقناع، والسبيل 

.التحدث، الذي يؤدي اىل التعبري الواضح عما ىف النفس
وسائل النقل الكالم خصوصا ىف هذا العصر الذي تعددت فيه-٤

ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط،بل طمأنة أهليهم –واملواصالت 
م، ألن ىف انقطاع االتصال بداية اخلطر، فاملغرتب وا ملسافر عندما وذو

يكلم اهله باهلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، 
.ويطمئنون عليه

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه –إىل حد ما -والكالم مؤشر صادق-٥
.الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أوحرفته

ب، ويبدو والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاط-٦
ذلك واضحا من تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املكلمني او 

.املشكالت اخلاصة والعامة اليت تكون حمال للخالف
ولوكان -والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه-٧

عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها، اواملواقف -حيدث نفسه
.عرض هلااليت يت



٤٥

والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر -٨
واألنثى،حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 

.مطالبه الضرورية
والكالم وسيلة رئيسة ىف العملية التعليمية ىف خمتلف مراحها، الميكن أن -٩

٥١.من املواد للشرح والتوضيحيستغين عن معلم ىف أية مادة

والشك أن الكالم اوالتحدث من أهم ألوان النشاط اللغوىي للكبار 
والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ىف 

م يتكلمون أكثر ممايكتبون م اي أ ومن هنا ميكن اعتبار الكالم . حيا
وعلى ذلك يعترب . لإلنسانهو الشكل الرئيس لالتصال اللغوى بالنسبة 

ا ٥٢.الكالم اهم جزء ىف املمارسة اللغوية واستخداما

أهداف تعليم الكالم لغير الناطقين بها-ج
:يهدف تعليم الكالم إىل حتقيق مايلي

تنمية القدرة على املبادأة ىف التحدث عند الدارسني ودون انتظار مستمر ملن .١
.يبدؤهم بذلك

م اللغوية.٢ .تنمية ثرو
متكنهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات وتراكيب ممايشع لديهم .٣

.اإلحساس بالثقة،واحلاجة للتقدم والقدرة على اإلجناز

.٨٨- ٨٧.ص،املهارات اللغويةفؤاد،٥١
.٨٧. ، ص)٢٠٠٢دار الفكر العريب،:القاهرة(تدريس فنون اللغة العربيةمحد مدكور، أعلى ٥٢



٤٦

واختيار . تنمية قدرة الدارسني على االبتكار والتصرف ىف املواقف املختلفة.٤
. أنسب الردود

ا.٥ . تعريض الدراسني للمواقف املختلفة اليت حيتمل مرورهم 
املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال مع ترمجة.٦

.الناطقني بالعربية
وتشجيع الطالب على أن يتكلم . معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث.٧

أ إن أخط..وىف موقف مضبوط إىل حد ما وأمام زمالء له. بلغة غري لغته
٥٣.وإن أجاد شجعوه. تقبلوا اخلطأ

ملهارة الكالم عند يوسف اخلليفة أبو بكر وهي األهداف العامة 
٥٤:التالية

نطق الدارس ألصوات اللغة العربية نطقا صحيحا واضحا.١
ة.٢ أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشا
التمييز يف نطقه بني احلركات القصرية والطويلة، والتشديد والتخفيف.٣
انطق الكلمات واجلمل املقدمة يف املقرر نطقا صحيحا معرب .٤
التعبري عن أفكاره مستخدما الصيغة املناسبة.٥

ا،طعيمة، ٥٣ -١٦٥. ص،)٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة(املهارات اللغوية ومستويا
١٦٦.

منهج تعليم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دول الساحل األفريقييوسف اخلليفة أبو بكر، ٥٤
.٢٥-٢٤. ص، )٢٠٠٢، مطبعة املعارف اجلديدة: الرياض(



٤٧

التعبري عن مواقف ترتبط باآلخرين مستخدما الصيغة املناسبة يف حدود ما .٦
.درس

التعبري بصوته عن املواقف املختلفة للكالم مثل موقف االستفهام واألخبار .٧
.والتعجب والطلب

االشرتاك يف حمادثة عامة عن موقف عام يف حدود ما درس.٨
ة القدرة على االنتقال من فكرة إىل فكرة أخرى أثناء احلديثتنمي.٩

أداء أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة لدى متحدثي اللغة.١٠
املة والتحية واخلطاب استخداما سليما يف ضوء .١١ استخدام عبارات ا

.الثقافة اإلسالمية وأساليب اللغة العربية املعاصرة
.جدابة ومناسبةحكاية اخلربات الشخصية بطريقة .١٢

أّما أهداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور حممد 
:٥٥عبد الرؤوف الشيخ فهي

.أن ينطق األصوات العربّية نطقا صحيحا.١
ة نطقا.٢ .أن ميّيز األصوات املتشا
.أن ميّيز احلركات الطويلة و احلركات القصرية.٣
.حّدثأن يستخدم الرتاكيب العربّية الصحيحة عند الت.٤
.أن يعّربعن أفكاره بطريقة صحيحة.٥
. أن يدبّر حوارا مع أحد النّاطقني بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع معّني .٦

: القاهرة(املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، ٥٥
.٦٢- ٥٩.ص،)٢٠٠٢املكتبة وهبة، 



٤٨

:وأّما أهداف التعليم مهارة الكالم هي

.أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمة صحيحة.١
.تشجيع الطّالب على الكالم.٢
.تصحيح األخطاء الشفهّية.٣
. ممارسة الكالم بالعربّية.٤

وزاد يوسف اخلليفة أبو بكر األهداف اخلاصة مهارة الكالم لكل 
:٥٦املستويات اآلتية

:أهداف مهارة الكالم يف املستوى األول-أ
أن يعتاد الدارس على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.١
أن يتمكن الطالب من التحدث مع من حوله بصورة مقبولة يف .٢

.املفردات والرتاكيب اليت تعلمها يف هذا املستوىحدود 
.أن يستخدم النظام النغمي السليم لالستفهام والنداء واألمر.٣
.أن يتمكن من نطق األصوات العربية غري املوجودة يف لغته األم.٤
.أن يتقن احلركات القصرية والطويلة ومييز بينها.٥
.أن يتمكن من نطق األصوات املشددة.٦
تخدام النرب السليم يف مقاطع الكلمة واجلملة أن يتمكن من اس.٧

.العربية
:أهداف مهارة الكالم يف املستوى الثاين- ب

ة يف اللغة العربية.١ .أن مييز يف نطقه بني األصوات املتقابلة واملتشا
.٢٦- ٢٥.، ص)٢٠٠٢، مطبعة املعارف اجلديدة: الرياض(منهج تعليم اللغة العربية، يوسف٥٦



٤٩

أن يكون قادرا على التواصل مع غريه والتعبري عن أفكاره يف حدود .٢
.ما درس

.الدعاء والنهيأن يستخدم النظام النغمي جلملة .٣
أن يتعود على ظاهرة التضعيف واإلشباع واإلذغام والتشديد بالضم .٤

.والفتح والكسر والتنوين
.أن يستخدم التذكري والتأنيث استخداما سليما يف كالمه.٥
.أن يستخدم أدوات الربط والشرط.٦

:أهداف مهارة الكالم يف املستوى الثالث- ت
.حجرة الدراسةأن يعرب بسهولة ويسر عن مواقف حرة خارج.١
.أن يتمكن من استخدام النظام النغمي للجملة اخلربية احلادية.٢
.أن يتمكن من استخدام النظام النغمي للقسم والتعجب.٣
أن يدرك املوقف االنفعايل لطبيعة احملادثة واختاذ األسبلوب اللغوي .٤

.املناسب هلا
.أن يتقن الظواهر اللغوية للغة العربية اليت درسها.٥
القدرة على احلديث يف مواقف اتصالية متنوعة مع نسبة أن يكتسب.٦

%.٢٠أخطاء ال يزيد عن 
أن يعرب عن أفكاره بطالقة مستخدما بعض األساليب البالغية يف .٧

.الكالم

ومن هذا نعرف أن مهارة الكالم هي القدرة على تكّلم باللغة العربّية 
ذه هلاألساسّية هدافاألو . ألّن أساس اللغة هو الكالم،صحيحا و فصيحا



٥٠

صوات العربّية نطقا املهارة ىف تعليم اللغة العربّية هي قدرة التالميذ على نطق األ
.صحيحا وفصيحا مناسبا باملواقف احلياتية للطالب

تخطيط لتعليم الكالم-د
من أمهية عملية الكالم وطبيعتها ومفهومها، فإن الضروري أن نعلم التالميذ 

م على مهارات التخطي والتخطيط لعملية . ط لعملية الكالم أو التحدثوندر
٥٧:الكالم يتطلب اآليت

أن يعرف املتحدث أوال على نوعيه املستمعني واهتمامهم ومستويات .١
.تفكريهم وماحيبون مساعه ومااليرغبون ىف االستماع إليه

وكل .أن حيدد أهداف كالمه، ويساعد املتكلم على حتقيق أهداف كالمه.٢
.املتكلم  أواملتحدث عليه أن جييب أوال على سؤالهذا يعىن أن 

.أن يكون املتكلم قادرا على حتديد حمتوى كالمه.٣
واختيار األسلوب . أن يتم اختيار أنسب األساليب أوالطرق لكالم اواحلديث.٤

املناسب للكالم يعتمد على عدة عوامل منها نوعيه املستمع، ونوعيه 
.هداف املراد حتقيقهاالكالم، أى موضوعه ومادته، ونوعه األ

وعلى املتكلم قبل أن يتكلم أن يعرف طريقة التفكري الصحيحة، وطريقة 
املعاجلة للموضوع الذي سيتكلم فيه، وأن يعرف كيف يبدأ ؟ ومىت يبدأ؟ 
وكيف ينتاول املوضوع؟ وكيف ينتهي منه؟ ويعين بذلك مسار اخلط الفكري 

٥٨.ىف الكالم

.٩٢-٩١. ، ص)٢٠٠٢دار الفكر العريب،:القاهرة(تدريس فنون محد مدكور، أعلى ٥٧
.١٠٥.ص،املهارات اللغويةفؤاد،٥٨



٥١

ارة الكالمتوجيهات عامة لتعليم مه-ه

وفيما يلي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم ىف تطوير تدريس مهارة 
٥٩.الكالم ىف العربية كلغة ثانية

يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل : تدريس الكالم يعين ممارسة الكالم.١
.إىل مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه

بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن يقصد: أن يعرب الطالب عن خربة.٢
ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء ..شيئ ليس لديهم علم به

.يتحدث عنه
ليس الكالم نشاط آليا بردد فيه الطالب : التدريب على توجيه االنتباه.٣

.إن الكالم نشاط عقلي مركب..عبارات معينة وقتا يراد منه الكالم
من أكثر األشياء حرجا للمتحدث وإحاطا له : حعدم املقاطعة وكثرة التصحي.٤

.أن يقاطعه اآلخرون
.على املعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون واقعيا: مستوى التوقعات.٥
ماينبغي أن ميلكه املعلم ىف عملية : ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا: التدرج .٦

وان يهيئ من . الكالم تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة
للمستوى : قف الكالم مايناسب مع كل مستويات الدارسني كالتايلموا

.اإلبتدائي وللمستوى املتوسطة وللمستوى املتقدم

ا،طعيمة، ٥٩ -١٦٠. ، ص)٢٠٠٤دار الفكر العريب، : لقاهرةا(املهارات اللغوية ومستويا
١٦٢.
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من هذه . يرتفع مستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلا مهارة الكالم
.املواقف وإدارة االجتماعات

مقرتحات حول أما بالنسبة ملوضوعات املقرر، اقرتح لنا حممود كامل الناقة
.٦٠املوضوعات اليت رأىها مناسبة للمستويات الثالثة لتضح التدرج املطلوب

:يف املستوى األول -أ
يبدأ تعليم احلديث يف شكل حوار بني املعلم وتالميذه، مث ينتقل -

.إىل التالميذ فيما بينهم يف شكل أسئلةة وأجوبة ومتثيل
حيفظها التالميذ حتديد بعض النماذج من احملادثة العربية لكي -

ا .حفظا وميثلو
تبدأ احملادثة باجلمل القصرية وتتدرج إىل اجلمل الطويلة، مع -

مراعاة صحة نطق األصوات، ومراعاة صحة النغم يف حاالت 
.االستفهام والنداء والتعجب واألمر والرجاء والضجر والدعاء

:يف املستوى الثاين - ب
.تكون احملادثة حرة-
.إدارة االجتماعات-
.عادة رواية خرب من األخبار، أو قصة قصريةإ-
وصف حدث من األحداث أو تقدمي تقرير مبسط، أو التحدث -

.يف موضوع من موضوعات احلياة

ا ،أسس إعداد تعليم اللغة العربية وتأليفهاحممود كامل الناقة، ٦٠ أحباث الندوة اليت عقد
اململكة : الرباط(املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية

.١١.هـ، ص١٤٢٣شعبان ٢٧-٢٥\م٢٠٠٢نوفمرب ٣- ١، )املغربية
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يف كل هذه احلاالت  يصحح املعلم النطق واالستخدام السليم 
.للرتاكيب واملفردات

:يف املستوى الثالث - ت
اذج من اخلطب يكون التعبري حرا، ويقدم املعلم للتالميذ من-

القصرية يف فقرة من خطب الزعماء أو اخلطب الدينية ليحاكوا 
.املعلم فيها

تزاد دافعية الطالب للتعليم كلما كان مايتعلمونه ذامعىن : قيمة املوضوع.٧
م .عندهم، وذا قيمة ىف حيا

:٦١اآليتمراعاةينبغيالعربيةاللغةبغريللناطقنياجليدالنطقولكي يتم
ة بني اللغتني أن نبدأ -١ لغة الدارس األوىل واللغة (باألصوات التشا

).العربية
كأن يبدأ باأللفاظ السهلة الكونة الدرج،مبدأواملعلماملؤلفيراعيأن-٢

من كلمتني فثالث فأكثر، وأن متثل هذه املفردات حاجة ملعرفتها لدى 
.الدارس حىت يقبل على التعلم

.الشائعةباملفرداتيبدأأن-٣
بدايةيف)الطوالاحلركات(املدحروفحتوىاليتالكلماتتجنبيأن-٤

األمر
:أمههامناليتالرئيسيةالنطقملهارةالفرعيةاملهاراتعلىيركزأن-٥

.الصحيحةخمارجهامناألصواتإخراجكيفية)أ
.الطويلةواحلركةالقصريةاحلركةبنيالنطقعندالتمييز)ب

.٥٦- ٥٤. ص،)١٩٩١دار الغايل، : الرياض(أسس إعداد املوادالغاىل وعبد احلميد، ٦١



٥٤

.والنطقالكالميفوالتنغيمالنربمراعاة)ت
الصحيحة الرتاكيبيراعىأيلغويا،مقبولةبطريقةفكرةعنالتعبري)ث

.نطقا
.اللفظيةغريواإلحياءاتاإلشاراتاستخدام)ج
.الدارسنيلقدراتاملناسببالقدراللغويةالطالقةمراعاة)ح
.النطقأثناءاملناسبوقفاملمراعاة)خ
.ينهيه بصورة طبيعيةتدريس الدارس كيف يبدأ حديثه وكيف )د

أن يلم املؤلف واملعلم باملواقف اإلتصالية اليت حيتاج إليها الدرس، حبيث -٦
ىف املطار، ىف السفارة، ىف السوق،ىف : يدور احلديث فيها وعنها مثل

ان مهارة . اخل..عيادة الطبيب، الرتحيب بالضيوف، وداع الصديق
نطوقا ومايزيد حيصله من والكالم امل. الكالم حيتاج اىل ممارسة كل اليوم

.معلومات وأفكار لألخرين بأسلوب سليم
الجوانب المهمة فى تعليم الكالم- و

٦٢:من أهم اجلوانب املهمة ىف تعليم مهارة الكالم كماتلي

من أهم هذه اجلوانب الصوتيات، إذ يرى الرتبويون األمهية : النطق .١
فالنطق أكثر عناصر الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، 

.اللغة صعوبة ىف تغريه أو تصحيحه بعد تعلمه بشكل خاطئ
وليكن واضحا ىف األذهان أنه ليس املطلوب ىف النطق أن ينطق 
الدرس بشكل كامل وتام، أي يسيطر على النظام الصويت للغة سيطرة 
متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات 

امحد طعيمة، أناقة ورشدي الحممود كامل ٦٢ : مصر(طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
.١٣٤- ١٣١.، ص)٢٠٠٣إيسيسكو،
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كن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن بالشكل الذي مي
م وتنغيمهم م وتربا ولذلك ينبغي على . الدقة الكاملة ىف إخراج أصوا

املعلم أاليرتك فرصة يساعد فيها طالبه على إصدار األصوات اجلديدة 
.والغربية عليهم

لتعليم لغة تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف أي خط : املفردات.٢
ا ىف ذات الوقت  أجنبية، ذلك املفردات هي أدوات محل املعىن، كما أ
وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل 
ال لتنميتة والتدريب  كلمات حتمل مايريد، تأتى مهارة الكالم فتفسح ا

خالل السياق، على استخدام، معىن هذا أن الكلمات التعلم إال من 
وهناك كثري من اخلربات . أن من خالل استخدامه ىف مواقف شفوية

والطرق اليت ميكن استخدامها ىف تنمية املفردات لتطوير القدرة على 
الكالم لدى الدارسني، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة واألجوبة، 
وتقدمي مواقف حوارية وقصصية دور كلها حول مواقف من حياة 

ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم من . الدارسني
:خالل

تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن )أ
.أنفسهم

.إتاحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات ىف مواقف اتصال)ب
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دور المعلم فى تعليم مهارة الكالم-أ
٦٣:وأما دور املعلم كما يلي

صدره ألخطاء الدارسني ويقوم بتسجيلها أوال فأوال حىت ميكنه أن يفسح -١
.أن يفرد هلا وقتا للعالج والتدريب الصحيح ويصحيح األخطاء

.االشرتاك الفعال للدراسني ىف املناشط اللغوية-٢
البد أن يدرك املعلم أن احلماس ىف دراسة اللغة خاصة ىف تعلم الكالم -٣

.ويتصل اتصاال وثيقا بالنجاح
أن يدرك املعلم أن التتابع والتدرج شيئ مهم ىف تنمية مهارة البد -٤

.الكالم
هطريقة تعليم الكالم وتقنيات-ح

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف عصرنا احلاضر فمستمد 
من أساسيات تعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها املنبثقة من نتائج 

ظهرت بعض معاملها يف النصف األول من القرن الدراسات اللغوية والنفسية الىت 
فتلك الطرائق ينبغي أن يعرفها معلم اللغة العربية للناطقني بلغات . العشرين

أخرى، وخيتار منها ما يتفق مع طبيعة اللغة العربية، ويناسب طالبه، وحيقق 
:وسنشرح بعض من تلك الطرائق، كما يلي٦٤.أهدافهم وأهداف الربنامج

طرق تدريسه- مداخله- تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسهناقة، الحممود كامل ٦٣
.١٨٠- ١٨: ، ص )م١٩٨٥مكة املكرة، فوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى،(

: الرياض(طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٦٤
.١٠- ٩.ص،)م٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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اعد والترجمةطريقة القو .١

تعد هذه الطريقة أقدم طرائق تعليم اللغات املعروفة، بيد أنه ال يعرف تاريخ 
ا طريقة تقليدية قدمية،  ا ومراحل منوها وتطورها، وكل ما يعرف عنها أ حمدد لنشأ

وقد مسيت هذه . نشأت منذ ظهرت احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية وتعليمها
تم بتدريس القواعد، بأسلوب نظري الطريقة بطريقة القواعد  ا  والرتمجة، أل

مباشر، وتعتمد على الرتمجة من اللغة األم وإليها، حيث يتم التدريس باللغة األم، 
وقد يكون سبب التسمية هو أن تدريس . وترتجم إليها القواعد والكلمات واجلمل

ه وسيلة لتنمية القواعد غاية يف ذاته، حيث ينظر إليه على أنه هو اللغة، أو أن
ملكات العقل وطرائق التفكري، كما أن الرتمجة من اللغة اهلدف إىل اللغة األم هي 

٦٥.اهلدف الرئيس من دراسة اللغة

: طريقة المباشرةال.٢
تم باجلانب الشفهي  فظهرت مداخل ومذاهب لتعليم اللغات األجنبية، 

و املذهب املبين على أThe Oral Approachاملسموع من اللغة؛ كاملذهب الشفهي 
Theاملواقف  Situational Approach الذي تطور فيما بعد إىل املذهب السمعي ،

الشفهي، وقد متخضت عن هذه املداخل طرائق لتدريس اللغات، كان من أبرزها 
٦٦.الطريقة السمعية الشفهية

.ص،)م٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : الرياض(طرائق تدريس العصيلي، ٦٥
٣٤- ٣٣.
- ٩٠.، ص)م٢٠٠٢حممد بن سعود اإلسالمية، جامعة اإلمام: الرياض(طرائق تدريس ،٦٦
٩١.
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هي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلزم املعلم واملتعلم استعمال اللغة 
وهدف التدريس هو تعليم كيفية . اهلدف مباشرة دون استعمال اللغة األم

وإذا وجدت املفردات صعوبة على . استعمال اللغة األجنبية لالتصاال والتخاطب
املتعلم فعلي املعلم أ، يشرحها باستعمال وسائل اإليضاح أوباجلركة أوبالصور 

يستخدموان اللغة االجنبية واماتركيز هذه الطريقة كيف الطلبة ٦٧.إىل ذلكأوما
٦٨.وماهرون ىف استعماهلا وليس ماهرون ىف تعلمها

املعلم استخدامها بنطق أمساء األشياء ىف حجرة الدراسة او األشياء يبدأ
حول املدرسة مث يطلب من الدارسني ترديدها وبعد ذلك يربط هذه األشياء 

كرسي وسبورة ينطق أمساء كتاب ودفرت و : ببعض ماحيدث ىف الفصل، فمثال
وغريها من األشياء املوجودة ىف الفصل، ويربط هذه األمساء بكلمة ما،أين،أوهل، 

ماهذا؟ هذا كتاب،السبورة على احلائط، هل هذا كرسي؟نعم،هذا  : مثل
املزايا هذه الطريقة كثري ىف استخدام الوسائل التعليمية حيت يدع ٦٩.كرسي

٧٠.يةدوافعهم ويسعرون سهال ىف تعليم اللغة العرب

يد العريب، ٦٧ مكتبة : بريوت(تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا
.٤١-٣١.ص،)١٩٨١لبنان،

68 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, cetakan
pertama (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 36.
69 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,
2004), hlm. 36.
70 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode–
metodenya, Cetakan I, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 68.
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الطريقة املباشرة هي الطريقة اليت ال يذكر املعلم فيها الشئ بلغة التلميذ 
٧١.تستعمل لغة التلميذ بصدد التدريس بتةأثناء التدريس بل بلغة األهداف فال

٧٢:من اإلنتقادات املوجهة إىل هذه الطريقة ما يلي

تم هذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب املهارات اللغوية .١
.األخرى

عندما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية، .٢
ولو استخدم . فإن كثريا من اجلهد يبذل كثريا من الوقت يضيع

هذه الطريقة اللغة األم بشكل حمدود لتوفر كثري من اجلهد وكثري 
.من الوقت

تعلم إن استبعاد هذه الطريقة لألحكام النحوية من التعليم حيرم امل.٣
من إدارك ماهية القوالب النحوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة 

.لتكوين اجلمل

طريقة السمعية الشفهية ال.٣

هذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة خيتلف هدفها متاما عن طريقة 
النحو والرتمجة، فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية ىف الواليات املتحدة 

ا يف إندونيسيا، ٧١ رسالة دحية مسقان، االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٣٩٧.ص، ، غري منشورة)٢٠٠٠اجلامعة العاملية اإلسالمية، : دهلي اجلديدة اهلند(، الدكتوراه

.٢٢. ، ص)١٩٨٢دار العلوم، : الرياض(دراسات لغويةحممد على اخلوىل، ٧٢



٦٠

ية، وألسباب عسكرية احتاج الناس ىف ذلك الوقت إبان احلرب العاملية الثان
٧٣.إىل الوقت إىل اسلوب سريع لتعليم اللغة األجنبية

٧٤:إجراءات استخدام الطريقة السمعية الشفهية هي

.يقدم املعلم حوارا جديدا:أوال
يستعمل املعلم اللغة اهلدف أثناء الدرس كما يستخدم األداء :ثانيا

.لشرح املعايناحلركي والصور والنموذج 
يقدم املعلم اللغة احلوار مرتني كنموذج، مث يبدأ التدريبات كذلك :ثالثا

بتقدمي منوذج لإلجابات الصحيحية، أوقات أخرى تصحح اخطاء النطق 
.بتقدمي النطق السليم يف اللغة اهلدف

.يكرر اللطلبة اجلملة احلوارية:ربعا
احلوارية يستعمل املعلم عند تعثرالطلبة ىف تأدية احدى اجلمل :خاما

.تدريب بناء اجلملة من آخرها
.يبدأ املعلم مترين التسلسل:سادسا
.يستعمل املعلم تدريبات التعويض املفرد املتعدد اخلانات:سابعا
.يقدم املفردات اجلديدة من خالل سطور احلوار وهي حمدودة:ثامنا

ة األم واللغة اهلدف يقوم املعلم بدراسة حتليلية مقارنة بني اللغ:تاسعا
.لتحديد النقاط اليت قد تسبب بعض املشكالت

.٤٦. ص، )١٩٨١مكتبة لبنان،: بريوت(تعلم اللغاتالعريب، ٧٣
أساليب ومبادئ ىف تدريس اللغة، سلسلة ألسالسب تدريس اللغة فرمان، - ديان الدسون٧٤

.٤٩-٤٨. ، ص)١٩٩٧جامعة امللك السعود، : الرياض(اإلجنليزية كلغة ثانية
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اية األسبوع، ويقوم الطلبة :عاشرا يكتب املعلم احلوار على السبورة ىف 
.بعمل كتايب حمدود

طريقة المناقشة.٤

واملناقشة ىف أحسن صورها إمجاع عدد من العقول حول مشكلة من 
٧٥.دراسة منظمةاملشكالت أوقضية من القضايا، ودراستها

٧٦:إجراءات طريقة المناقشة هي

: يعرض املعلم مشكلة ويطلب من الطالب أن يناقشوا حول حلها، مثال
ويوزع املعلم الطالب على جمموعتني ". اللغة العربية أهم من اللغة اإلجنليزية"

موعة املوافقة وجمموعة املعرتضة، وخيتار املعلم الوسيط كرئيس  وهي ا
وينبغي على الوسيط أن يوجه أصدقاءه كي يتبادلوا التعبري عى اجللسة، 

.آرائهم
طريقة القصة.٥

تعترب القصة إحدى طرق التدريس، فعن طريقها تقدم األخبار 
والقصة . واخلربات والتجارب ىف شكل حي معرب مشوق جذاب مؤثر

ه وتطبيق هذ. حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال أو الواقع أو منهما معا

، )١٩٩٣الدار املصرية اللبانية، : املصر(تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته، ٧٥
.٣١. ص

76 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi (Malang: Misykat, 2004), hlm. 177.
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م من بشرط أن  الطريقة لتشجيع الطالب على التعبري ىف دروسه وإفاد
٧٧.تكون القصص مالئمة لقدرة الطالب

:وإجراءات طريقة القصة هي
عرض املعلم املوضوع املعني ويأمر الطالب أن يقصوا مع أصدقائهم أزواجا  

م أو هوايتهم، مث ينتقل ون كل شيئ يعجبهم فيما يتعلق باملوضوع، مثل خرب
إىل جمموعة آخرى ليعربوا قصة صديقة، وينبغي على املعلم أن يساعدهم 

٧٨.ويرشدهم

طريقة المسرحية.٦

املسرحية هىي إحدى األنشطة املشوقة، ولكن ليس كل الطالب 
ا،  ا، لذلك فعلى املعلم أن خيتار الطالب القادرين أن ميثلو يقدرون أن ميثلو

قبل أن ميثلوا املسرحية، ينبغي . موأما الطالب اآلخرون يشاهدون ويستمعو 
على املعلم أن يصمم املواد البسيطة ويقدم الفرصة للطالب أن يدربوا من 

٧٩.قبلها

الوسائل فى تعليم الكالم-أ

ميكن استخدام املدخل السمعي البصري ىف تعليم الكالم، ففى هذا 
ملدخل ميكن استخدام أساليب كثرية منها الصورة والتمثيل، وسالسل من 

.٥٢. ص،)١٩٩٣الدار املصرية اللبانية، : املصر(تعليم اللغة العربية شحاته، ٧٧
78 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi (Malang: Misykat, 2004), hlm. 177.
79 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi (Malang: Misykat, 2004), hlm. 120
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ا لتفسري املعىن وربطه . األحداث والتعبري باملالمح وكلها أساليب يستعان 
٨٠:بالصوت مث نطقه، وإن استخدام هذا املدخل يقوم على عدة أسباب

ارتباط السبورة بالصوت يقلل كثريا من اإلحساس باحلاجة إىل اللغة أن-١
.فاملعىن واللفظ هنا يرتبط مباشرا دون حاجة لتدخل من اللغة األم. األم

أن هذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية بتدريب الدراسني على -٢
ا .التفكري ىف اللغة األجنبية باللغة األجنبية ذا

ابة هنا تقل ألن الكلمات املتكمة الترتابط فقط مع أن احلاجة للكت-٣
مع ماتثريه الصورة من معان –أيضا –التتابع الصحيح للنطق، بل 

.ممايساعد على حفظ النطق واستدعائه جمرد رؤية الصورة
أن التعليم هنا يعتمد على العرض البصرية مع التذكر السمعي مع -٤

سمع مع احلديث االستخدام الشفوي وال شك أن البصر مع ال
.واالستخدام يؤكد القدرة على الكالم

أن هذا املدخل يتضمن دوافع ومثريات للمتعلم حيث تتاح له الفرصة -٥
العملية الستخدام ماحفظ من عبارات ىف فرتة االستماع وللشعور بأنه 
تعلم شيئا مفيدا، فهو يعاش الناس والصور وسيشرك نفسه ىف مواقف 

.حقيقية حية متحركة
ذا املدخل يتسع ليشمل أساليب وإمكانات كثرية، فمن األساليب أن ه-٦

جند مايسمى باألسلوب املباشر، وأسلوب سالسل الواقف التمثيلية، 

١٩٨٥مكة املكرة، فوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى،(تعليم اللغة العربيةناقة، ال٨٠
.١٣٦-١٣٥. ص،)م
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وأسلوب األسئلة واألجوبة، ومن اإلمكانيات جند املعسكرات والرحالت 
اخل...واالجتماعات، واملناقشات، وحفالت السمر، ومسابقات الكالم

اختبارات الكالم-ي

ويف هذه النقطة يذكر الباحث بعض منها اتصاال بنقاط مهارة الكالام 
ىف هذا البحث وهي اختبار األسئلة املكتوبة واإلعادة الشفهية والتحويل واألسئلة 

٨١:والشرح من كل منها كما يلي. عن الصورة واحملاورة والتعبري احلر

اختبار األسئلة املكتوبة.١
ئلة مكتوبة، مث يطلب منه فرديا يف هذا اإلختبار يرى الطالب أس

.أن جييب عنا شفهيا، مث يكتب ىف كتبهم اإلجابة
اإلعادة الشفهية.٢

وجيوز أن يكون املصدر . هنا يطلب من الطالب أن يقول مايسمع
وميكن أن تكون املادة املسموعة  . السمعي املعلم نفسه أوشريط تسجيل

يز على النطق أو كما ميكن أن يكون الرتك. كلمات أوعبارات أو مجال
أن هذا االختبار ينزل بني االختبار . النرب أو التنغيم أو الصيغ النحوية

ملهاريت االستماع والكالم، وهو فهم النصوص املسموعة، حيث أن 
الطالب يسمع النصوص العربية من األشرطة ويعربوها شفهيا حسب 

.على فهم مايلقي عليه
حتويل.٣

. ، ص)م٢٠٠٠دارالفالح،: األردن(، الطبعة األوىل اللغويةاالختبارات ، اخلويليحممد عل٨١
١٠٩-١٠٦.
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ب أن حيول اجلمل اليت يسمعا أويقرؤها ىف هذا االختبار يطلب من الطال
وهذا االختبار يستعمله الباحث ىف التدريبات من . من شكل إىل آخر

.القواعد أو املعاجلة النحوية
األسئلة عن الصورة.٤

وهذا . تعرض على الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها حبديث حر
هذالبحث وهي االختبار جزء من األهداف األخرية من مهارة الكالم ىف 

استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا 
.عما يريد توصيله من أفكار

احملاورة .٥
إذا أردنا قياس قدرة الطالب على األداء الكالمي، ميكن أن نشرك 
طالبني أو أكثر ىف حوار كالمي عن موضوع معني أو صمن موقف 

هلدف التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ هذا االختبار بالنسبة . معني
.النحوية املناسبة

التعبري احلر.٦
ىف هذا اإلختبار يطلب املدّرس من الطالب أن يتكلم ملدة مخس دقائق 

هذا اإلختبار مناسبة بأحد األهداف ملهارة . ىف موضوع حيدده له) مثال(
س على الكالم ىف هذا البحث وهو الرتكيز عند الكالم على املعىن ولي

.الشكل اللغوي

.مهارة الكالمتعليم دليل التقويم لقياس كفاءة الطالب فى -ك
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إن تقومي كفاء الطالب ىف تعليم مهارة الكالم خيضع إىل حد كبري إىل 
. العوامل الذاتية، قد تكون العوامل الذاتية أوضح فيها من تصحيح األداء الكتايب

. ب اليت نود تقوميها ىف األداءلذلك ينبغي أن نعد مسبقا خطة تتضمن اجلوان
ا تقربنا من املوضوعية ىف تقدير  وكلما كانت هذه اخلطة دقيقة وحمكمة فإ

فاختار الباحث ىف التايل منوذجا خلطة قياس كفاء الطالب ٨٢.درجات الطالب
٨٣.ىف تعليم مهارة الكالم

فى مهارة الكالمدليل التقويم لقياس كفاءة الطالب

: ....................املصحح................: اسم الدارس
: .....................الدرجة:....................التاريخ
النطقنتيجة

٥
٤
٣
٢
١

.خيالط أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية- 
.مفهوم بوضوح ولكن هنا لكنة أجنبية واضحة- 
.تؤدي إىل سوء الفهممشكالت نطقية تستدعي استماعا مركزا وأحيانا - 
.يصعب فهمه بسبب مشكالت نطقية يطلب منه إعادة مايقوله باستمرار- 
.لديه مشكالت نطقية عويصة جتعل حديثه غري مفهوم متاما- 

المفرداتنتيجة

82 Moh. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang,
Miskat: 2006), hlm. 169.

عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك : الرياض(، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، ٨٣
.١٨٥- ١٨٤. ، ص)١٤١٠/١٩٨٩،سعود
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٥
٤

٣

٢
١

.يستعمل املفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة متاما- 
جيد نفسه جمربا إلعادة صياغة يستعمل مصطلحات غري صحيحة أحيانا أو - 

.أفكاره ألن مفرداته التسعفه
كالمه حمدود وقليل نسبة ألن حصيلته . يستعمل كلمات خاطة باستمرار- 

.من املفردات غري كافية
استعماله اخلاطئ للكلمات وقلة حصيلته من املفردات جتعل من الصعب - 

.فهمه
احلديث متاماحمدودية ما عنده من مفردات جتعله غري قادر على - 

الطالقةنتيجة

٥
٤
٣
٢
١

.طلق اللسان مثله مثل متحدث اللغة األصلي- 
ا تتأثر تأثرا طفيفا مبشكالت لغوية-  .سرعة احلديث تبدو أ
.السرعة والطالقة متأثران بشدة مبشكالت لغوية- 
.جيد نفسه جمربا للسكوت بسبب حمدودية الللغة. دائم الرتدد- 
.حبيث جيعل احملادثة مستحليةاحلديث متعثر ومتقطع - 

المواد التعليمية على أساس المواقفتطوير: الرابعالمبحث 
ا أن هناك  ينبغي لكل من يسعى يف العملية الدراسية من املعلمني والفاعلني 

وهي تعين مجلة (Situation problem)مشكلة اليت مسيت مبشكلة وضعية أو موقفية 
من املعلومات اليت ينبغي أن يعبئها شخص أو جمموعة أشخاص، من أجل تنفيذ 

وتتميز هذه . (Roegiers Xavier)مهمة حمددة، مل يكن خمرجها واضحا يف البداية 
ا تؤدي إىل خلخلة بنية املتعلم وبنية تعلمات  الوضعية يف اإلطار املدرسي، بكو
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عية املهنية أو العادية هو كون املدرس طرفا وسيطا وما مييزها عن الوض. جديدة
. ٨٤ومصاحبا

تمعاألسرةيفواالجتاهاتاآلراء-الواسعباملعىن-التعلمبيئةتتضمن وا
اليتواملواقفاالجتاهاتخاللمن- الضيقباملعىن-التعلمبيئةوتتحدد. العام

. التعلمعمليةحتدثحيثاملدرسة،داخلحتدث
حمتوىخاللمنالفصلداخلتعلمهايقتصرالاألجنبية،اللغةأنيتضح

. باملتعلماحمليطةاخلارجيةبالبيئةاالحتكاكخاللمنتعلمبلفحسب،الدرس
اليتالتعلمعمليةعليهيسهلعربيةبيئةيفالعربيةاللغةيتعلمالذياألجنيبفالطفل
خرباتهزيادةعلىاللغويةالبيئةتعملحيث،)املدرسية(الصغريعاملهداخلحتدث
واليومية،العمليةحياتهيفالفصلداخليتعلمهمايطبقوجتعلهاجلديدة،اللغوية
يؤكدكما. البيئةقانونبقوةمؤكداللغةواكتسابهعندهاللغةمنوأنيؤكدالذياألمر

٨٥.تعلمهااملرادللغةكامالمنوذجاتقدمأنميكنهااخلارجيةالبيئةأن

قال رشدي أمحد طعيمة إن على املعلم أن يهيئ  من الفرص ما جيعل تعلم 
العربية يف برامج تعليمها للناطقني بلغات أخرى عملية حية وليس جمرد استظهار 

ومواقف االتصال اللغوي يف حجرة الدراسة إمنا هي مرحلة . قواعد أو حفظ كلمات

مرجع لالمتحانات املهنية ومباريات التفتيش واملراكز –املعني يف الرتبية العريب إسليماين، ٨٤
.٢٧٠.، ص)ودون سنةغري مطبوع(، اجلهوية

ا علي أمحد مدكور و إميان أمحد حريري، ٨٥ النظرية والتطبيق-تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٨٢- ٨١. ، ص)٢٠٠٦دار الفكر العريب، : القاهرة(
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ا شأن التدريب يف مسبح ص يئة خلوض البحارتدريبية، شأ ومن الرؤى ٨٦.غري 
املستقبلية الىت ينبغي أن تراعي جوانبها يف تطوير مناهج اللغة العربية وكتبها تضمينها 

نص أديب أو تطبيق "التدريبات اللغوية احلياتية، واملقصود بالتدريب اللغوي احليايت 
من موقفا حياتيا لغوي تشكل يف عبارة أو عبارات أو سؤال، وميثل سولكا لغويا يتض

وظيفيا وفق ما يقتضيه احلال واملقام، ويستخدمه الطالب يف شؤون حياته ليعرب من 
٨٧.خالله عن مكنوناته النفسية وحاجاته الوظيفية

اية السبعينات Yaldenوقد وصف  عن هدف مصممي املقررات يف 
األوىل ونضمن إذا كنا نرغب األن يف سد عجز أنواع املقررات : "والثمانينات بقوله

أن يكتسب متعلمونا القدرة على التواصل بطريقة مناسبة وفعالة، جيب علينا أن 
من املكونات املقصودة هي ." ندخل عددا كبريا من املكونات إىل بنية املقرر

املواقف اليومية واملواقف : األحداث االتصالية الىت سوف يشارك فيها املتعلمون
وهلم جرا، األفكار ذات العالقة أو األشياء اليت حيتاج املهنية واملواقف األكادميية

٨٨.املتعلم إىل أن يكون قادرا على التحدث عليها

هناك موديل للتعليم والتعلم الذي يرى أن الطالب سيتعلمون جيدا إذا  
م، هو ما  كانت املواد املدورسة متعلقة مبعرفتهم واألنشطات أو األحداث احمليطة 

ارشدي أمحد طعيمة، ٨٦ دراسة ميدانية-حتليل نفسي لغوي : املهارات اللغوية ومستويا
.١٦٤. ، ص)٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة(

حبث علمي، تطوير مناهج اللغة العربية يف مراحل التعليم العامشومة حممد مساعد البلوي، ٨٧
.١٢.، ص)٢٠١٤جامعة تبوك اململكة العربية السعودية، (

صاحل بن ناصر . ناصر عبد اهللا بن غايل و د. ، ترمجة دمناهج تعليم اللغةجاك ريتشاردز، ٨٨
.١٣. الشيخ، غري مطبوع، ص
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ومن أنواع هذا املوديل هو االستفادة بالبيئة أو املوقف . السياقييسمى بالتعليم 
ا عن املواد  للوصول إىل اخلربات التعلمية املباشرة من أنشطة الطالب الىت يفعلون 

التأكيد مبشاركة الطالب : كما أشار هذا املوديل إىل ثالثة أمور منها. املدورسة
ىل اخلربات املباشرة، دفع الطالب للكشف عن املادة أي توجيه عملية التعليم إ

م احلقيقية، ودفع الطالب  للكشف عن االرتباط بني املادة املدروسة ومواقف حيا
م اليومية بالنظر إىل هذه احلقيقة كان تعليم اللغة العربية ٨٩.إىل تطبيق املواد يف حيا

ا وتطبيقها يف عملية التعليم والتعلم .مقرتبا يف استيعا
لتعليمية على أساس املواقف هو تقدمي املواد على شكل املواقف إن املواد ا

أو خارجه، ويتعلمون من خالهلا الرتاكيب اللغوية اليت ميارسها الطالب ىف الفصل
كأن . فبدال من تدريس اجلمل ىف فراغ، يتم تدميها ىف مواقف يؤديها املعلم. املنشودة

وكأن يفتح الباب ويقولون الباب )أنا أكتب الدرس(يأيت بعض احلركات وهو يتكلم 
٩٠.وكأن يستعني باألشياء املوجودة ىف القصل مديرا حوهلا أشكال احلديث. مفتوح

. ينطلق أساس املواقف من حاجات الفرد لالتصال اللغوية ىف مواقف احلياة
وهي أن . وهذه املواد تستند إىل حقيقة تقف على نفس املستوى من الصدق واألمهية

والبد لإلنسان كي يفهم . ة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفراداللغة ظاهر 
٩١.عناصر اللغة، وأصواتا ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي وردت فيه

89 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2014), hlm. 168.

.١٠١. ، صتعليم العربيةطعيمة، ٩٠
91 The Situational Syllabus,
(http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situationalsyllabus. diakses pada
tanggal 29 September 2016.
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فإن . إذا كانت الوحدات تدور ىف املنهج النحوي حول موضوعات النحو
رس ف املطار، الوحدات ىف منهج املواقف تدور حول حاجات االتصال، فهناك د

ودرس ىف السوق، وآخر ىف مكتبة اجلامعة، ورابع ىف املطعم، وخامس ىف احلافلة 
. ٩٢اخل...

وحيدد . واملواقف هوعبارة عن حميط حتدث فيه عادة أحداث اتصالية معينة
املواد املوقفية املواقف الىت سوف يستخدم فيها املتعلم اللغة واألحداث االتصالية 

وقد كانت املواد املوقفية خاصة مألوفة . املستخدمة ىف ذلك احمليطالعادية واللغة 
وهي  تستتخدم غالبا ىف الكتب اليت  ) Kelly،1969(لكتب تدريس اللغة منذ قرون

ومن األمثلة . تركز على إتقان تعبريات يتم مواجهتها بشكل متكرر ىف مواقف معينة
اإلجنليزية املستخدمة ىف السفر  احلديثة للكتب املصممة بناء على املواقف ىف اللغة

والذي حيتوي على املقرر ) passport)Buckingham And Whitney 1995كتاب 
ىف الطائرة، ىف املطعم، ىف مكتب اهلجرة، ىف املقهى، ىف البنك، ىف ٩٣:املوقفي التايل

.احلديقة، على اهلاتف، ىف احلافلة، ىف الشارع وهلم جرا
تشتمل املواد التعليمية يف ومواد املوقف الىت يراد تطويرها يف هذا البحث هي 

ستة درس . وعشرين درسامخسةتعليم مهارة الكالم على أساس املواقف على 
، وباقية الدروس دروس )احملاورة احلديثة باللغة العربية(مأخوذ من الكتاب املقرر 

يف جملس "، الثالث "يف الغرفة"لثاين ا، "مع الطالب اجلديد"الدرس األول . جديدة

:ماالنق(طبيعة األوىل ،اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العامليمنهج دوي محيدة، ٩٢
.٢٩-٢٨. ص،)٢٠١١، مطبعة اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

93 Jack C. Richards, Curiculum Development In Langguage Teachin (United
Kingdom: Thes press Syndicate Of The University Of The Univesity Of
Cambridge, 2001) cet. 1, hlm. 156-159.
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، "يف املطبخ"، السادس "يف املدرسة"، اخلامس "تقدمي قراءة القرآن"، الرابع "التعليم
يف إدارة قسم "، العاشر "يف املكتبة"، التاسع "يف النهر"، الثامن "يف احلمام"السابع 

، "ربية األسبوعيةاجلولة الع"، الثاين عشر "يف إدارة املعهد"، احلادي عشر "األمن
املكاملة "، اخلامس عشر "يف الدكان"، الرابع عشر "يف شركة الكتب"الثالث عشر 

الصالة باجلماعة يف "، السابع عشر "استقبال الضيوف"، السادس عشر "التلفونية
التنزه إىل األماكن "، التاسع عشر "إجازة املعهد اإلسالمي"، الثامن عشر "املسجد

، الثاين "الزيارة الودية"، الواحد وعشرون "يوم عيد األضحى"العشرون، "السياحية
وعشرون الرابع، "شهر رمضان الكرمي"، الثالث وعشرون "موسم احلج"وعشرون 

لكل من الدروس ". حفلة التخرج"وعشرون اخلامس، "مسابقة أخر السنة الدراسية"
) ٤حلوارات،  ا) ٣التعبريات القصرية، ) ٢املفردات اجلديدة، ) ١: يتكون من 
.من خالل مواقف حقيقية تواصليةالتقومي،) ٥والتدريبات،

ا تقدم اللغة ىف سياق، وتدريس فيه  ومن إجيابيات املواد املوقفية أ
وهذا مستخدمة ىف تطوير املواد تعطي دورا مركزيا . الستخدامها عمليا بشكل فوري

واقف التالية للموقف أو احمليط الذي حيدث فيها االتصال وعناصر امل
)(Munby1998،Feez1978:العالقات اليت تنشأ بني األدوار ) ٢املشاركون، ) ٩٤١

ا،  املهارات أوالسلوكيات اليت ) ٤النقاشات اليت ينخرطون فيها، ) ٣اليت يؤدو
اخلصائص ) ٦أنواع النصوص الشفهية واملكتوبة املنتجة، ) ٥يتضمنها كل نقاش، 

Situatiuons Analysisد تستنذ على حتليل املوقف وهذه املوا.اللغوية للنصوص

.اليوميةعمليتهمىف ى حاجات الطالب مركز اللغة العربيةتستخدم اللغة العربية لد

94 Richards, Curiculum Development (United Kingdom: Thes press Syndicate Of
The University Of The Univesity Of Cambridge, 2001) cet. 1, hlm.159
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الفصل الثالث
منهجية البحث

منهج البحث -أ
يقام هذا البحث باستخدام املدخل التطوير، ذكر بورغ وغال أن البحث 

يف التطوير والتحقق لصحة املنتج التعليمي، هذا والتطوير هو العملية املستخدمة 
، الذي بزر بوصفه اسرتاتيجية "التنمية القائمة على األحباث"املنهج يسمى أحيانا 

ويهدف البحث والتطوير يف . ٩٥ويهدف إىل حتسني نوعية التعليم والتعلم
اكتشاف معرفة جديدة من خالل البحث األساسي، أو لإلجابة على أسئلة 

حول القضايا اليت كانت عمليا من خالل البحوث التطبيقية الذي حمدودة 
ويف هذا البحث، كان البحث والتطوير . يستخدم لتحسني املمارسات التعليمية

استغالله إلنتاج مناذج جديدة لتدريس الكالم يف اللغة العربية على أساس 
.املواقف حبيث يكون أكثر تطورا للطالب يف مهارة الكالم

البحث والتطوير جراءاتإ-ب
دف الوصول لتحقيق ي قوم الباحث بعدد من اإلجراءات املنظمة 

يف البحث Borg & Gallوكانت اإلجراءات الىت عرضها . أهداف البحث
:مراحلعشروالتطوير حتتوي على

\

95 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 298.

تحليل الحاجات 
تعديل التصميمتصديق التصميمتصميم اإلنتاججمع البياناتوالمشكالت

تجربة اإلنتاج تعديل اإلنتاج تجربة االستخدام تعديل االنتاج اإلنتاج النهائي
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أن املنتجات يتم تطويرها يف شكل املواد التعليمية، فكانت خطوات 
، ويرد وصف النموذج املقرتح مبثابة )٢٠١٠(فوزان البحث حتتاج إىل التعديل، 

:تطور الوسائط املتعددة ما يلي

ونظرا للقيود يف تنفيذ البحوث وهذا التطوير، من دون جتاهل للمبادئ 
واإلجراءات واخلطوات الرئيسية اليت أثريت فيما سبق، والبحث حياول دمج 

طريقة التطوير بورغ . لواحدةالعديد من اخلطوات اليت يكمن دجمها يف املرحلة ا
وغال، سويونو، مارديكا ومنري تكييفها وتعديلها حبيث يتم تقسيم أعاله إىل 

: ثالثة مراحل رئيسية كما يلي

حتليل االحتياجات

تصميم املواد

إنتاج املواد التعليمية

تحكيم من اخلرياءتت

تعديل وتصحيح

جتربة املنتاج

دراسة ميدانية

دراسة •
استطالعية

الدراسة •
املكتبية

دليل •
االحتياجات

التطوير

إعداد املواد •
التعليمية

تطوير املنتج•
حتكيم اخلرباء•
تعديالت•

البحث
احتبار حمدود•
حتليل البانات•
جتربة امليدانية•
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ا الباحث كما يلي :إجراءات تطوير املواد التعليمية اليت يقوم 
املالحظة املبدئية والدراسة املكتبية.١
ورغبتهم، حتديد أهداف التعليم، حتديد حتليل احتياجات الطلبة واملدرسني.٢

املوضوعات، حتديد أنشطة الطلبة واملدرسني، الوسائل التعليمية، واسرتاتيجية 
.التليم، وحتديد التقومي

). املقدمة، املنهج، احملتوى(كتابة املخطط الكتايب : تطوير املواد التعليمية .٣
التعبريات القصرية، املوضوع، املفردات اجلديدة،(تعيني وحدة من الوحدات 

).احلوارات، التدريبات
والتعليقات، والوصايا، ) التصميم، احملتوى، اللغة(إقامة التقومي للخرياء .٤

. واملقرتحات
مث حتليل البيانات والتنقيح األول. التعديالت والتصحيحات من اخلرباء.٥
يال، تكميل املواد التعليمية إن وجدت هناك املداخالت، والتعليقات، والتعد.٦

.ويعود الباحث إىل اخلرياء للتقييم املرة الثانية. والتصحيحات
مث حتليل . عشرة الطلبة- يقوم الباحث بثالث الطلبة: التجربة احملددة .٧

.البيانات والتنقيح الثاين
.تكميل املواد التعليمية إن كانت هناك التعليقات واملقرتحات من الطلبة.٨
على أساس املواقفمهارة الكالم : املواد التعليمية .٩

واألنشطة التعليمية لتجربة املواد –االختبار القبلي : التجربة امليدانية .١٠
.مث حتليل البيانات والتنقيح األخري. االختبار البعدي–املطورة 
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:املالحظة من اخلطوات السابقة 
اخلطوة األوىل .١

الدراسة امليدانية.أ
البحث العلمي جلمع كانت الدراسة امليدانية هي اخلطوة األوىل يف

املعلومات األساسية اليت تكون مفيدة ملساعدة عملية إجراء البحث وما 
ومن الدراسة امليدانية نعرف  صورة الوضع، أو املشاكل احملتملة . بعدها

ذه الدراسة . اليت ميكن استخدامها كمرجع للبحوث وتطوير املتجات و
العربية مبعهد بانيو أنيار املعلومات عن مركز اللغة ) ١: سنعرف ما يلي 

اإلسالمي من حيث البنية التحتية واملرافق، واملناهج الدراسية، واملوارد 
) ٢. يتم ذلك عن طريق املالحظة املباشرة واملقابالت. املتاحة ملعلم

يتم ذلك . املعلومات عن عملية أنشطة التعلم واملشاكل اليت تواجهها
املعلومات عن املواد ) ٣. االستبانةعن طريق املالحظة واملقابالت وتوزيع

.التعليمية اليت سيتم تنفيذها يف منتج البحث
الدراسة املكتبة.ب

كما كانت الدراسة املكتبية ليس فقط جلمع النظريات اليت تدعم 
ألن . البحث، وكن جمموعة املعلومات املتعلقة باملنتجات للمواد التعليمية

وأنه حيتاج إىل جمموعة املعلومات هذه الدراسة تركز على تطوير املتجات،
وقد مت احلصول . حول خطوات املنتج، والتطوير أو اإلجراءات املالئمة

الت والصحف، واملقاالت أو األحباث مماثلة  على هذا من الكتب وا
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ودرس الباحث بالدراسة العميقة عن املواقف املناسبة يف تعليم . من قبل
.مهارة الكالم

اخلطوة الثانية .٢
ليل احتياجات الطلبة واملدرسنيحت.أ

يقوم الباحث باملقابلة واملالحظة ملعرفة احتياجات الطلبة واملدرسني 
لتعليم مهارة الكالم خاصة على أساس املواقف، والوسائل أو الطرق 

ا بأسرع ما ميكن ذا سيحصل الباحث على . املستخدمة الستيعا : و
) ٢. تعليم مهارة الكالماملعلومات العامة عن كفاءة الطلبة يف) ١

سيعرف نسبة احتياجات الطلبة املواد التعليمية على أساس املواقف يف 
سيحاول الباحث جعل تعليم اللغة العربية تعليما سارا ) ٣. مهارة الكالم

.وجذابا
حتليل أهداف التعليم.ب

سيؤسس الباحث يف معرفة أهداف تعليم مهارة الكالم على املناهج 
وهناك الكتاب املقرر يف تعليم مهارة الكالم . والكتاب التعليميالدراسية 

، ولكن طريقته الكتابية "احملاور احلديثة يف تعليم اللغة العربية"وهو كتاب 
.مل تتابع على الطريقة احلديثة

اخلطوة الثالثة تطوير املواد التعلمية.٣
وضوع يتكون لكل م. خيطط الباحث نشاطات التعليم. تعيني املواد التعليمية

، أهداف التدريس، )اسم املوضوع والصورة امللونة عنه(من غالف املوضوع 
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املفردات اجلديدة مع صورها، العبارات القصرية، تقدمي املواد، التدريبات، 
. التقومي

اخلطوة الرابعة حتكيم اخلرباء.٤
م األكادمي اهلم التعليمية وخرب ية يقوم الباحث على حتكيم اخلرباء مطابقا 

.ويستخدم بطريقة االستبانة
اخلطوة اخلامسة تعديالت وتصحيحات من اخلرباء.٥

بعد أن قدم الباحث إىل اخلرباء يقوم بتعديالت وتصحيحات مث حيلل 
. البيانات والتنقيح األول

اخلطوة السادسة .٦
إكمال املواد التعليمية، بعد أن قيم اخلرباء، خبري فصاحة اللغة العربية، وخبري 

.م املواد التعليمةتصمي
اخلطوة السابعة التجربة احملدودة.٧

يقوم الباحث بالتجريب األول للمواد التعليمية على الطلبةن ويهدف هذا 
التجريب إىل حصول على االقرتاحات واملدخالت اجليدة يف إنتاج املواد 

.التعليمية أو الكتاب املقرر
اخلطوة الثامنة تعديالت والتصحيحات.٨

الباحث، حيسن الباحث املواد التعليمية املطورة بكل جهد بعد ما أقامه
.تاسيسا إىل حتكيم اخلرباء والتجريب احملدود

اخلطوة التاسعة التجربة امليدانية.٩
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مث . وهي االختبار القبلي والبعدي، واألنشطة التعليمية لتجربة املواد التعليمية
.حتليل البيانات والتنقيح األخري

:لسابق وهو كما يليوالبيان عن الشكل ا
حتليل االحتياجات، ويكون الباحث إجراء املالحظة واملقابلة مع مدرس مهارة .١

الكالم وبعض الطالب ملعرفة خصائص الطالب واملادة التعليمية املستخدمة 
واملوادة التعليمية وطريقة تعليمها والوسائل املستخدمة لتعليم مهارة الكالم 

. لىت يواجها املدرس يف عملية التعليموطريقة اختبارها واملشكالت ا
حتياجات يبدأ الباحث أن جيمع املعلومات المجع البيانات واملعلومات، لتحليل ا.٢

.والوثائق املتعلقة باملواد التعليمية
تصميم اإلنتاج، بعد أن حصل الباحث على البيانات واملعلومات فيستمر .٣

ت التعليمية لتطوير أو لتصميم الباحث باإلطالع على املناهج الدراسية والنظريا
.مادة مهارة الكالم على أساس املواقف

التصديق، يقصد التصديق يف هذا البحث هو مجع البيانات ملعرفة مدى صالحية .٤
يقدم الباحث اإلنتاج املطور إىل اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية . اإلنتاج املطور

يقات واملداخالت حول اإلنتاج للحصول على االقرتاحات واإلرشادات والتعل
وللحصول على البيانات يف هذه املرحلة . املطور إلصالح ومعرفة مدى صالحيته

. يقدم الباحث االستبيان
التعديل، وبعد أن حصل الباحث على نتائج االستبيان فيصحح اإلنتاج املطور .٥

.ليكون كامال ومناسبا
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بالتجربة امليدانية احملدودة لتأكيد التجربة، وبعد إمتام التصحيح فيقوم الباحث .٦
غرفة (وجرت هذه التجربة يف غرفة واحدة . صالحية املادة املطورة يف التطبيق

.واشرتك يف هذه العملية التجريبية ثالثون طالبا). الشافعي
تعديل جتربة اإلنتاج مث حتليل وتقومي من االستبانة واالختبار لتصوير جودة املادة .٧

.ة وفعالية للتالميذ يف تعليم مهارة الكالم على املنهج النحويالتعليمية املطور 
اإلنتاج النهائي وهو حبسب اقرتاحات اخلرباء واملدرس وآراء الطالب يف مركز .٨

.مث يستخدم املادة التعليمية يف تعليم مهارة الكالم. اللغة العربية ونتيجة االختبار

تجربة اإلنتاج-ج
مجع املعلومات املستخدمة ألساس تثبت هي هناجتربة اإلنتاجواملقصود من 

:وهذه التجربة حتتوي على.الدرجة الفعالية ونتيجة اإلنتاج
ختطيط التجربة-١

بعد إمتام االنتاج املطور، فيقوم الباحث بالبحث التجرييب ملعرفة مدى 
فعالية املادة املطورة لرتقية مهارة الكالم،  وجرت هذه التجربة إىل املرحلتني 

مبركز " الشافعي"تجربة الفردية والتجربة امليدنية احملدودة، وهي الطلبة يف غرفة ال
.  اللغة العربية معهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسن

أفراد التجربة-٢
كانت أفراد التجربة يف هذا البحث هو اخلرباء يف جمال احملتوى واخلبري 

مبركز " الشافعي"الطلبة يف غرفة العربية، و يف جمال التخطيط، مث مدرس اللغة 
.اللغة العربية معهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسن
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البيانات والمعلومات-د
:يف هذا البحث فيما يليأما البيانات واملعلومات

البيانات الكيفية-١
من املقابلة، وهي  أداة هامة للحصول على املعلوماتتشتمل هذه البيانات على 

املقابلة يف هذا البحث جلمع الباحثستخدميو . ٩٦خالل مصادرها البشرية
نتاج املطور، ة أو يف مرحلة حتليل احتياجات اإلالبيانات يف مرحلة الدراسة املبدئي

.ومعلم اللغة العربيةاطالبرئيس املركز وثالثونوجترى املقابلة مع 
البيانات الكمية-٢

:تشتمل هذه البيانات على
ا البيانات واملعلومات وهي -أ االستبيان، هي إحدى الوسائل الىت جتمع 

عبارة عن حوار كتايب يف شكل جدول من األسئلة يرسل بالربيد أو اليد أو 
أو  إحدى األساليب أو . ينشر يف الصحف أو سائل اإلعالم األخرى

، أداة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة بواقع معني
وتقدم بشكل عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 

.٩٧املعينني مبوضوع االستبانة
يستخدم الباحث االستبيان يف هذا البحث للحصول على البيانات عن 

وسيحصل الباحث بيانات االستبيان . صالحية اإلنتاج وفعاليته يف التطبيق

للنشر ةدار أسام: الرياض( البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبهذوقان عبيدات وآخرون، ٩٦
.١٣٥.ص،)١٩٩٧والتوزيع، 

دار : طومخر (مناهج البحث العلمي وطرق كتابه الرسائل اجلامعيةعبد الرمحن أمحد عثمان، ٩٧
.١٣٦- ١٣٤. ص،)١٩٩٥جامعة إفريقيا العاملية للنشر، 
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نات االستبيان عن فعالية عن صالحية اإلنتاج وصدقه من اخلرباء وبيا
.االنتاج يف التطبيق من الطالب

أسئلة شفوية أو كتابية أو صور او ( االختبار، هو جمموعة من املثريات - ب
أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكها ما، واالختبار يعطي ) رسوم

٩٨. درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص

ن قدرات الطالب وقياس مستواهم ويستخدم الباحث االختبار للكشف ع
. ويتكون االختبار نوعني االختبار القبلي واالختبار البعدي. التحصيلي

ويستخدم االختبار القبلي ملعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم قبل إدخال 
.واالختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطلبة بعد إجراء التجربة. املتغري التجرييب 

البياناتتحليلسلوب أ-ه
كان حتليل البيانات دورا مهما يف البحث العلمي، بالتحليل تكون 

لتحليل البيانات يستخدم الباحث التحليل . البيانات ذات معان كبرية
.(Descriptive Statistic Analysis)اإلحصائي الوصفي

تحليل البيانات- و
حيلل الباحث بيانات االستبانة اليت حصلها من اخلبريين مها خبري يف 
ختصص فصاحة اللغة وخبري يف ختصص تصميم املواد التعليمية يف تعليم اللغة 

. العربية

املقابلة واملالحظةحتليل البيانات من - ١

ص ،)١٩٩٧للنشر والتوزيع، ةدار أسام: الرياض( البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون، ٩٨
١٨٩.
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مع رئيس املركز ومعلم مقابلتهالباحث بتحليل البيانات الواردة يف يقوم
اليت حتتوى على تعليق اخلطة الدراسية وطريقة تعليمها املقابلة، وهى العربيةاللغة 

مركز اللغة لطالباللغة العربية يف العملية التعليمية املستخدمة ملدرسوالوسائل 
، وحياول الباحث النظر العربية مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسن

يوهلم واهتمامهم ودوافعهم و مواقفهم يف من مواملالحظة عن أحوال الطالب
.الكالمتعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم

حتليل البيانات من االستبانة- ٢

حتكيم خبري توافرة من خالل استبانة يقوم الباحث بتحليل البيانات امل
دة، قبل جتربة املواد التعليمية املعاملتطورةتعليم اللغة العربية عن املواد التعليمية 

املادة التعليمية وصفيا لتصوير آرائهم حنو هذه واملدرس، والطالب يف املركز و 
وأثرها لتعليم مهارة الكالم بعد أن مت التدريب، ويستخدم املطورةاملادة التعليمية 

:٩٩يف هذا البحث كما يلىالتطويرنتاج إالباحث املعيار املعترب لتقومي 

التقدير من النتيجة الطالبجدول
تقديرالرمزفئة النتائج

ممتازأ١٠٠- ٨٠
جيد جداب٧٩- ٦٥
جيدج٦٤- ٥٥
مقبولد٥٤- ٤٥
ضعيفه٤٤-٠

99 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2004), Cet.1, hlm. 21.
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حتليل البيانات من االختبار- ٣

يستخدم الباحث يف حتليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
يف حتصيل للمجموعة املتكافئة، يعىن أن تعني فعالية أو أثر املواد التعليمية 

مو . الطلبة عة وتظهر يف وفعالية املواد التعليمية وعدمها تقاس حسب نتيجة ا
. نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي و البعديفروق املقياس املعديل

يستخـــــــــدم (level of significant)وملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن 
-tالبــــــاحث  test

١٠٠:
t

 1

2






N

d

N

x

Md

:البيان
Md = القبلي والبعدي(متوسط االحنراف بني االختبارين(
Xd =فروق االحنراف مع متوسط االحنراف
N =عدد أفراد العينة

100Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi
Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 85-86.
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)نموذجا(الدراسة نفيذمراحلة ت

األنشطةالرقم
دمسربنوفمربأكتوبر

١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤

بوضوح خطة ومناقشتها تقومي الباحث ١
مع مشرفان

حتليل متطلبات أو احتياجات الدارسني ٢
من املواد الدراسية وعملية التعليم والتعليم 

ىف امليدان


انتاج املواد التعليمية ملهارة الكالم على ٣
أساس املوقف 

حتكيم من اخلرباء ٤

تصحيح اإلنتاج٥

جتربة اإلنتاج الفرد وتصحيح اإلنتاج٦

اإلختبار القبلي٧

جتربة ىف امليدان يف مركز اللغة العربية ٨
مبعهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي 

اإلختبار البعدي ٩

اإلستبانة وحتليلهاإعطاء ١٠
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ا ١١ تسجيل البحث للمناقشة اليت يقوم 
جملس اجلامعة

تنفيذ املناقشة١٢

تصحيح كتابة البحث بعد املناقشة١٣
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الفصل الرابع
وتحليليها ومناقشتهاالبحثعرض بيانات

عن المنهج لتعليم اللغة العربية على أساس الـمواقف  لمحة موجزة : المبحث األول
في مركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيو أنيار باميكاسان مدورا

اإلطار العام-أ
يقصد مبركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيو أنيار باميكاسان هو 

لعربية يف بيئة خاصة داخل مبىن مؤسسة تربوية مستقلة غري مدرسية تقوم بتعليم اللغة ا
معني منه، ويسكن فيه عدد من طالب املعهد بعد أن جنحوا يف اختبار القبول الذي 

.عقد يف آخر شهر مايو لكل سنة دراسية
وتكون مدة الدراسة يف هذا الـمركز  سنة واحدة حيث تبدأ من أول يونيو 

م لكل سنة دراسية يف هذا وجمموع األيا. وتنتهى إىل منتصف مايو لكل سنة دراسية
يوما تقديرا باعتبارها األيام الدراسية بعد إلغاء العطلة األسبوعية وإجازة ٢١١الـمركز  

.املعهد السنوية وغريها
من السادسة ) دقيقة٦٠(وتنفذ األنشطة التعليمية لكل صباح قدر ساعة واحدة 

من السابعة ليال (لساعة واألنشطة األخرى بعد صالة العشاء قدر نصف ا. إىل السابعة
لتقدمي حفظ الـمفردات  اليومي والرتيبات، مث تنفيذ املناقشة عن ) إىل السابعة والنصف

بعد ) من العاشرة إىل احلادية عشر(األحكام الشرعية باللغة العربية حوايل ساعة واحدة 
كل يوم وهذه األنشطة التعليمية تستمر  . مشاركتهم لتعليم كتب الرتاث التابع للمعهد
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وليلة إال يوم اجلمعة، وأما ليلة اجلمعة فتعقد فيه احملاضرة العامة من احملاضر املدعو من 
.مسؤوىل الـمركز 

يتكون مبىن الـمركز  من أربع غرف، واحدة منها للمكتب اإلداري ويسكن فيه 
مدير الـمركز  وبعض املشرفني، وثالث غرف باقية يسكن فيها طالب الـمركز  مع رعاية

وأما تلك الغرف األربعة قاعة كبرية مكانا إلجراء . بعض املشرفني كرؤساء الغرف
.األنشطة

يقسم الطالب إىل جمموعتني يف عملية التعليم   وإىل ثالث جمموعات يف 
وهذا التقسيم مبين على أساس الكفاية اللغوية لديهم، فلمن كان كفاءته األدىن . املناقشة

موعاتيشرتك مع أصحابه يف نفس ا .ملستوى يف جمموعة واحدة، وكذلك سائر ا
وتستخدم اللغة العربية الفصحى يف مجيع األنشطة الـمركز ية ويف املعاملة اليومية 
بني أفراد سكان الـمركز  أي فيما بني الطالب أنفسهم والسيما بينهم مع املشرفني 

ثالثاء واجلمعة ولياليهما وعالوة على ذلك، يكون الكالم بالعربية يف يوم ال. واألساتذة
حبكم اإلجبار، حبيث يهددهم النظام بالعقاب أو الغرامة إذا ترك العربية يف الكالم عمدا 

م . أو استخفافا ا على تكوين لسا فبهذا النظام يكون مركز اللغة العربية بيئة تعني سكا
ين اإلسالم بالنطق العربية الفصحى كما يدعمهم يف استيعاب اللغة العربية لفهم د

.والقرآن الكرمي
ذاتية مركز اللغة العربية-ب

يقصد بذاتية مركز اللغة العربية هنا البيان عن مواصفاته من امسه، وتاريخ 
تأسيسه، واجلهة التابعة إليها، وموقعة اجلغريف وغري ذلك الىت نبينها على سبيل التفصيل 

:بصورة اجلدول اآليت
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)١(جدول 
العربيةجدول ذاتية مركز اللغة

البيانالـمركز ذاتية الرقم
مركز اللغة العربية:اسم املؤسسة- ١
معهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار:تابع للمعهد اإلسالمي- ٢
قسم أنشطة الطالب:حتت رعاية- ٣
١٩٩١:التأسيس يف السنة- ٤
٢٠٠٩\٤٤١.٣١٤\٤٠١\٣٥٣:مسجل رمسيا للحكومة برقم- ٥
شؤون العمال اإلندونيسينيوزارة:اجلهة املقررة- ٦
جاوى الشرقية:املنطقة- ٧
باميكاسان:احملافظة- ٨
بالنجائن:الناحية- ٩

بوتوئان الشمالية:القرية-١٠
شارع معهد دار العلوم بانيوأنيار:الشارع-١١
٦٩٣٦٢:رقم الربيد-١٢
٣٢٣٧٩٠) ٠٣٢٤(:اهلاتف-١٣
صباحا٧:٠٠إىل ٥:٣٠من الساعة :موعد التعليم-١٤
دقيقة٦٠:التعليم لكل حصةمدة-١٥
ملعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار:أحقية املبىن للمركز-١٦
قاعة كبرية+ غرف ٤:عدد الغرفة-١٧
وسط املعهد:موقع املبىن-١٨
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التقويم الدراسي-ج
التقومي الدراسي هو تنظيم املوعيد لألنشطة التعليمية الىت تنفذ يف مركز اللغة -١

بداية السنة : وهذا التقومي يشمل البيان عن. سنة دراسيةالعربية طوال 
.الدراسية، واأليام الدراسية، وأيام العطلة، وانتهاء السنة الدراسية

هي أول شهر بدأت فيه عملية تعليم اللغة " بداية السنة الدراسية"واملراد ب-٢
نيو العربية يف هذا الـمركز  لكل سنة دراسية، وهو يف العادة وقع يف شهر يو 

.لكل سنة
هي عدد األيام يقام فيها تعليم اللغة يف هذا الـمركز  " األيام الدراسية"واملراد بـ-٣

٢١٢بشكل جيد ويستوىف حصته كل الوفاء، وتكون عددها يف السنة حوايل 
.يوما

هي العطلة األسبوعية كل يوم اجلمعة، والسنوية تابعة " أيام العطلة"واملراد بـ-٤
-ر رمضان وأيام عيد األضحى وشهر مولد الرسوللعطلة املعهد مثل شه

.وما تبعه من األيام-صلى اهللا عليه وسلم
هي آخر شهر انتهى فيه كل عملية تعليم " انتهاء السنة الدراسية"واملراد بـ-٥

اللغة العربية يف هذا الـمركز  يف سنة دراسية، ويقع عادة يف شهر مايو لكل 
.سنة

المنهج على أساس الـمواقف -د
املراد باملنهج مبفهومه احلديث هو خطة للعمل تعد مسبقا وبرنامج من 
النشاطات مصمم حبيث يتوصل التالميذ عن طريقه، بقدر اإلمكان إىل غايات 
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ويتكون املنهج من العناصر األربعة األساسية املرتابطة، وهي . وأهداف تربوية معينة
.التعليمية، والتقومياألهداف، واحملتوى أو املادة الدراسية، واألنشطة 

وأما ما يراد باملنهج على أساس الـمواقف هنا فهو تقدمي املنهج على شكل 
الـمواقف الىت ميارسها الطالب يف الفصل، ويتعلمون من خالهلا الرتاكيب اللغوية 

. وهذا املنهج يستند إىل حقيقة تقف على نفس املستوى من الصدق واألمهية. املنشودة
والبد لإلنسان كي . هرة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفرادوهي أن اللغة ظا

. يفهم عناصر اللغة ، أصواتا ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق الذي وردت فيه
وهذا أساس لبناء مواد تعليمية جديدة ختتلف يف هدفها ونظامها على تلك الىت تبىن 

.الـمركز  من بداية نشأتهللمنهج النحوي الذي قد سبق إجراءه يف هذا 
وأما احملتوى يف املنهج على أساس الـمواقف  لتعليم اللغة فهي جمموعة الـمواقف  

ويتمثل احملتوى بشكل احلوارات . احلقيقية أو اخليالية الىت تستخدم فيه اللغة) احلاالت(
بري والطالب يطلبون بإجراء احلوارات وحيفظون التعا. يف أغلب األحيان واحملادثات

وأما القواعد والـمفردات  فتابعتان للمواقف وليست مركزا القوة الدافعة . واألمناط املفيدة
.وراء االختيار

واختار مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان هذا النوع من 
املنهج باعتباره منهجا حديثا على ضوء املدخل االتصايل كما أشار به ويلكينس 

، ألنه يهدف إىل اكتساب مفاهيم اللغة العربية، وأساليب التعبري فيها من )١٩٧٢(
ويتبىن املدخل االتصايل كما أشار به رشدي . أجل أداء جمموعة متنوعة من الوظائف

مفهوم اكتساب اللغة ويعىن به العملية الالشعورية الىت متكن وراء ) ١٩٨٩(أمحد طعيمة 
.فرد يف مواقف اتصالية حيةنظام اللغة  كلما استخدمها ال
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أهداف تعليم اللغة العربية-ه
ذه األهداف يف هذا الـمركز  جمموعة النواتج التعليمية الىت ينتظر أن  يقصد 
يصل إليها الطالب بعد مرورهم باخلربات اللغوية املختلفة واألنشطة التعليمية املتنوعة 

هداف على شكل مهارات   وقد تكون هذه األ. الىت خططت هلم طوال هذه املرحلة
ا، أو قيم واجتاهات  لغوية يتقنها الطالب، أو على شكل معارف وثقافات يستوعبو

ا الكفاية : أو يف عبارة أخرى يهدف تعليم اللغة العربية إىل الكفايات الثالثة.يتمثلو
.اللغوية، والكفاية االتصالية، والكفاية الثقافية

األول األهداف العامة أو : ذا املنهج إىل قسمنيوتنقسم األهداف التعليمية يف ه
والثاين األهداف اخلاصة (standar competency)يف عبارة أخرى تسمى مبعيار الكفاءة 
ويتوقع أن تتحقق هذه (basic competency)يف تسمية أخرى الكفاءة األساسية 

.بشكل إجرائي(indicators)األهداف باملؤشرات 
اية أما األهداف العامة ا ما ينتظر أن حيققه الطالب من مقررات يف  فنعين 

وأما األهداف اخلاصة فيه أصغر وأكثر حتديدا من العامة، ويتحقق يف . هذه املرحلة
موقف دراسي معني، ويتضح فيها ما يسمى احلد األدىن لألداء أو درجة الكفاية اللغوية 

وأما املؤشرات فيه األهداف . الىت ينبغي أن يكون عليها الطالب يف هذه املرحلة
.بشكلل العمل أو األداء) العامة اخلاصة(اإلجرائية الىت يتوقع أن تيحقق األهداف 

:األهداف العامة-١
: يهدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة يف هذا الـمركز  إىل الكفايات الثالثة

:نفصلها كاآليتالكفاية اللغوية، والكفاية االتصالة، والكفاية الثقافية، مث 
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)٢(جدول 
األهداف العامة لتعليم اللغة العربية

الكفاية ١
اللغوية

 مردات جديدة ويقدرون ) ١٠٠٠(أن يسيطر الطالب ألف
املختلفة الـمواقف توظيفها يف احملادثة والقراءة والكتابة يف 

.املقررة

 أن يفهم الطالب مضمون املادة املسموعة بصورة : االستماع
موقفا ١٠(املقررة " مواقف االستماع"احلوار أو البيان عن 

).لالستماع
 أن يعرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان : الكالم

).موقفا للكالم١٠(املقررة " مواقف الكالم"عن 
 أن يفهم الطالب النص املكتوب من خالل عملية : القراءة

).موقفا للقراءة١٠(ة املقرر " مواقف القراءة"القراءة عن 
 أن يقدر الطالب كتابة اجلملة املفيدة أو العبارأى : الكتابة

مواقف "واألفكار الرئيسية يف الفقرة أو النصوص البسيطة عن 
).موقفا للكتابة١٠(املقررة " الكتابة

 أن يكون الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء، : القواعد
.اخلطإ يف الكالم، والقراءة والكتابةوتقومي اللسان، وعصمته من

الكفاية ٢
االتصالية

أن يقدر الطالب االتصال بأهل اللغة، من خالل السياق 
االجتماعي املقبول، حبيث يتمكنوا من التفاعل مع أصحاب اللغة 
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الـمواقف مشافهة وكتابة وم التعبري عن نفسه بصورة مالئمة يف 
.االجتماعية املختلفة املقررة

الكفاية ٣
الثقافية

لغة القرآن واحلضارة والفكر الىت : أن حيب الطالب اللغة العربية 
ا على مواكبة متطلبات احلياة يف خمتلف العصور .أثبت قدر

أن يتم تزويد الطالب جبوانب متوعة من ثقافة اللغة العربية ويضاف 
.إىل ذلك أمناط من الثقافة املادورية الىت يعيشون فيها

الكالممهارةلتعليماألهداف-٢
املؤشراتاخلاصةاألهدافالعاماألهداف
أن يعرب 

الطالب تعبريا 
شفهيا بصورة 

احلوار أو البيان 
مواقف "عن 

املقررة " الكالم
موقفا ١٠(

).للكالم

الطالبيتعودأن- ١
وطالقةالنطق،إجادة

.املعاينومتثلاللسان،

الصحيحالنطقالطالبيستطيع-
العريبلألصوات

يفالتفريقالطالبيستطيع-
.واملؤنثاملذكربنياالستخدام

يفاألسئلةإجابةالطالبيستطيع-
.الكالم

ماالطالبيعربأن- ٢
مواقفمنحوهلميدور

متتصلمالئمة، حبيا
م داخلوأعماهلموجتار
يفخارجهأوالـمركز
.سليمةعبارة

عنالتعبريالطالبيستطيع-
م .بالعربيةاليوميةحاجا

النفسعنالتعبريالطالبيستطيع-
وفقتامةمجليفمفهوماتعبريا

.املالئمةالـمواقف
يفالتفريقالطالبيستطيع-

.الفعلأزمنةبنياالستخدام
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الطالبيتعودأن- ٣
وترتيباملنطقي،التفكري

بعضهاوربطاألفكار،
.البعض

األسئلةطرحالطالبيستطيع-
.بالعربيةوطالقةبسهولة

وأفكارحمتوىتنظيمالطالبيقدر-
.فيهيتكلمالذياملوقف

األدلةاستخدامالطالبيقدر-
.واالستشهاد

الطالبيقدرأن- ٤
من: الوظيفيالتعبريفنون

األفكاروعرضمناقشة،
الكلماتوإلقاءواآلراء،
.واخلطب

جتاهبالعربيةاحلديثالطالبيقدر-
.املختلفةالـمواقفيفزمالءه

أفكارهمتعبريالطالبيستطيع-
.اجلماهريأمامبالعربية

طرق التعليم وأساليبه- و
أن الطريقة املستخدمة يف هذا الـمركز  هي طرق وأساليب تعليم اللغة العربية 

Natural)الطريقة الطبيعية : املالئمة على ضوء املدخل االتصايل، مثل Method) ،
، وطرق احلوار واالتصال والتفاعل، وطرق الدراما (Silent Way Method)والطريقة الصامتة 

واللعب ومتثيل األدوار وغريها يف تعليم الـمواقف  والـمفردات ، والطريقة االستنباطية أو 
جواهر "، أو كتاب "األجرومية"القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية املستنبطة من كتاب 

".لفيةاأل
وأما خصائص تعليم اللغة العربية باستخدام املدخل االتصايل فهي تظهر بالنقاط 

:التالية
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ا يف -١ أن يهدف تعليم اللغة العربية إىل تنمية كفاءة الطالب االتصالية 
.الـمواقف  املختلفة

أن يتيح التعليم فرصة كافية للطالب بإجراء االتصال باللغة العربية يف -٢
.اسيةاخلربات الدر 

أن تكون الـمواد  الدراسية تستمد من الـمواقف  احملتاجة ومتثل الواقع حلياة -٣
.الطالب احلالية واملستقبلية

ال بأس أن يستخدم الطالب قليال من اللغة األم لدفعهم إلقاء التعبريات -٤
.العربية يف احملادثة

أن يكون التقومي الدراسي يتمحور على كفاءة الطالب يف استخدامهم -٥
.العربية يف احلياة اليومية بالتقومي الواقعي

التقويم-ز
ذا الـمركز  هي الىت تراعي اجتاهات التقومي  يكون عملية التقومي األساسي 

وهذا التقومي يعكس على (authentic assessment)احلديثة وهو املسمى بالتقومي الواقعي 
ويقيسها يف مواقف حقيقية عدد من معرفة إجنازات الطالب، ودافعيته، واكتسابه للغة
يشتمل هذا التقومي أشكاال . سواء كانت يف الفصل أو غريها مبا يوافق بأهداف الدراسة

.، وغريهاinterview، واملقابلة observationاملالحظة : عديدة مثل
هذا املنهج يسهل للمدرسني إجراء التقومي الواقعي بوضع مؤشرات جناج 

تعليم اللغة العربية معيارا لعملية التقومي، سواء كان بشكل الطالب املذكور يف أهداف 
:ويهدف هذا التقومي إىل النقاط التالية. املالحظة أو املقابلة أو غريمها

.تطوير املهارات احلياتية احلقيقية-١
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.الرتكيز على العمليات واملنتجة يف عملية التعلم-٢
وانب املتنوعة استخدام اسرتاتيجيات وأدوات تقومي متعددة لقياس اجل-٣

.يف شخصية املتعلم
: ويضاف إىل ذلك التقومي باالختبارات العادية وهي ثالثة اختبارات يف السنة

ائي) ٣(اختبار نصفي، ) ٢(اختبار القبول، ) ١( .اختبار 
أوهلا اختبار القبول، ويعقد يف آخر شهر مايو لكل سنة دراسية موجهة لطالب 

ذا الـمركز  مع صحوة املعهد الذين هلم الرغبة يف  مشاركة برنامج تعليم اللغة العربية 
تامة أن املقبولني من هذا االختبار سيستقرون يف مبىن خاص ويقيمون يف بيئة عربية وال 

حتريري : وهلذا االختبار نوعان. بد هلم أن خيضعوا مجيع النظام والقوانني واملقررة فيه
مفردات اللغة : ملعرفة كفاءة املسجلني حولوشفوي، حيث يتناول التحريري أسئلة عامة

وأما . العربية اليومية، وكيفية وضع اجلمل بتلك الـمفردات  وقواعد اللغة العربية األساسية
م قراءة القرآن  وهذا للتأكد على معرفهم األصوات (الشفوي فيتناول أسئلة عن قدر

.، وأسئلة عن استعدادهم النفسي)العربية كذلك
يم لمهارة الكالممصدر التعل-ح

وأما مصدر التعليم والتعلم األساسي ملهارة الكالم الىت تتصل بالـمواقف  املقرر 
.الذي ألفه حسن باهرون٢و ١ذا الـمركز  فيه وهو كتاب احملاورة اجلز 

المخطط الدراسي لتعليم مهارة الكالم-ط
ن م: يوضح يف املخطط التعليمي كل عناصر املنهج على سبيل التفصيل

األهداف والـمواقف  للكالم واخلربات التعليمية والـمؤشرات وأسلوب التقومي وتوزيع 
.اللقاءات كما سيتضح يف امللحقات
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بيانات البحث ونتائجهعرض : المبحث الثاني
عرض البيانات من التطوير-أ

على أساس الـمواقف  نتج كتابا تعليميا الباحث بطوير الـمواد  التعليمية، ويقام
. لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسانملهارة الكالم

ذخرية حية"ستخدام كتاب العام واخلاص للمعلم الدليلالويتضمن هذا الكتاب على 
واألهداف العامة واخلاصة والـمفردات  " )كتاب ملهارة الكالم على أساس الـمواقف (

والتقومي األلعابعلى احلوار) تدريبات لكل موقف٣(والتدريبات راتاحلوااجلديدة و 
.للغوية للتسلية وقام الدرس لكل موقف وقائمة الـمفردات  يف آخر صفحات الكتابا

املوقف. واحدةدراسية لسنة وحيتوى هذا الكتاب على عشرة مواقف الكالم
والـموقف "يف الغرفة"الثاين املوقف"مع الطالب اجلديدالتعارف"األول يتكلم عن 

"يف املكتبة"اخلامس والـموقف "يف املدرسة"الرابع والـموقف "يف النهر"الثالث 
الثامن والـموقف "يف الدكان"السابع والـموقف "يف جملس التعليم"السادس والـموقف 

ـموقف  العاشر وال" اجلولة األسبوعية"والـموقف  التاسع "الصالة باجلماعة يف املسجد"
:تويات اآلتية احملاملوقفيدرسالويشمل كل . "إجازة املعهد اإلسالمي"
.مكتوب فيها موضوع الدرس والصورة الىت تتعلق: صفحة الكتاب-١
تنقسم إىل األهداف العام واألهداف اخلاصة واملؤشرات، ويلي : أهداف التعليم-٢

:شرحها
:األهداف العامة.أ

" مواقف الكالم"شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن أن يعرب الطالب تعبريا 
).موقفا للكالم١٠(املقررة 
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:هامؤشراتاألهداف الخاصة و .ب
:أن يتعود الطالب إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين، حىت)١

.يستطيع الطالب النطق الصحيح لألصوات العربية-
.ر واملؤنثيستطيع الطالب التفريق يف االستخدام بني املذك-
.يستطيع الطالب إجابة األسئلة يف الكالم-

م )٢ أن يعرب الطالب ما يدور حوهلم من مواقف مالئمة، تتصل حبيا
م وأعماهلم داخل الـمركز  أو خارجه يف عبارة سليمة، حىت :وجتار

م اليومية بالعربية- .يستطيع الطالب التعبري عن حاجا
فس تعببريا مفهوما يف مجل تامة وفق يستطيع الطالب التعبري عن الن-

.املالئمةالـمواقف 
. يستطيع الطالب التفريق يف االستخدام بني أزمنة الفعل-

أن يتعود الطالب التفكري املنطقني وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض، )٣
:حىت

.يستطيع الطالب طرح األسئلة بسهولة وطالقة بالعربية-
.وى وأفكار املوقف الذي يتكلم فيهيقدر الطالب تنظيم حمت-
.يقدر الطبا استخدام األدلة واالستشهادات-

من مناقشة، وعرض األفكار : أن يقدر الطالب فنون التعبري الوظيفي)٤
:واآلراء، وإلقاء الكلمات واخلطب، حىت

.املختلفةالـمواقف يقدر الطالب احلديث بالعربية جتاه زمالءه يف -
.تعبري أفكارهم بالعربية أمام اجلماهرييستطيع الطالب -
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اجلديدة مرتبة حسب ورودها يف الـمفردات يبتدأ كل موقف ب: الجديدةالـمفردات -٣
إىل األمساء الـمفردات تنقسم . أو تدريباته للرجوع إليها عند الضرورة) احلوار(الدرس 
.واألفعال

ليتعرفها الطالب ويتعود تعرض التعبريات القصرية يف كل موقف:القصيرةاتالتعبير -٤
.وكانت التعبريات مأخوذة من املادة املدروسة. على استخدامها يف اجلملة أو الكالم

اهتم هذا الكتاب باحلوار كأساس لعرض الـمفردات  والتعبريات : التعليميةالـمواد -٥
وألنه أقدر على . وذلك لتعذر التدريب على مهارة الكالم بدونه. والرتاكيب اللغوية

هذا باإلضافة إىل أنه أكثر أشكال اللغة . إعطاء أساليب اجلملة العربية وموسيقاها
.مالءمة للتعبري عن احلياة

واحلوار هنا تعليمي، متدرج يف الطول والتعقيد من حوار إىل آخر، ومن موقف إىل 
املستمدة من احلياة ومبين على أمناط الـمواقف وهم ملتزم الفصحى املوجهة ب. آخر
.دةحمد

ه وألفاظه مستمدة من لغة أىوكذلك كان احلوار موجها مبواقف الطالب احليوية، تعبري 
.م الطالب يف حديثه واتصاله مبا جيري حوهلم يف املعهد شفيهاالىت احلياة اليومية 

وقد . التدريب يف هذا الكتاب هو األساس الذي يقوم عليه تعليم اللغة:التدريبات-٦
أن جتري شفهيا، ألن اهلدف تدريب الطالب على اللغة صممت التدريبات على 

التدريب األول والثاين (وصنفت التدريبات إىل ثالث تدريبات . املنطوقة ال غري
.وفقا مع الرتاكيب اللغوية اخلاصة يف كل الدرس) والثالث

:وقد روعي يف التدريبات ما يأيت
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ابق وتكرارها على فرتات  الس) احلوار(استخدام الـمفردات  الىت وردت يف الدرس -
حىت ال يعرتيها النسيان أو الضياع من ذهن الطالب بطول األمد، فتظل ذخريته 

.اللفظية يف منو
فال حيبسه . السهولة والبساطة والتدرج إلكساب اجلرأة على احلديث والكالم-

.وال يلتوي لسنانه بأسلوب معقد. التهيب وال تعوقه خشية الوقوع يف اخلطإ
لتدريبات لينطبع دائما الصحيح يف نفسه من كثرة الرتديد، يف عىن عن تكثيف ا-

فيعاجل الضعف بالتدريب، ويعاجل اخلطأ باملرانة على . الشروح املفصلة املطولة
.الصواب مقتديا مبعلمه

والتكامل من . اخلصوصية من حيث تناوهلا مبهارة واحدة وهي مهارة الكالم-
جيري يف الفصل بإشراف املعلم أثناء عملية حيث طريقة األداء، فمنها ما 

.التعليم، ومنها ما ينجز يف الـمواقف  املعينة املدروسة
اية كل املوقف املدروس التقومي الشفهي ليعرف املعلم مدى :التقويم-٧ يعرض 

يقوم املعلم يف إجراء التقومي بطرح األسئلة . استيعاب الطالب على الـمواد  املدروسة
.ـمواد  وجييبها الطالب بإجابة صحيحة شفهيااملتعلقة بال

ليست األلعاب اللغوية أساسا للكتاب، إمنا هي تضاف إىل زيادة :األلعاب اللغوية-٨
.الثروة اللغوية لدى الطالب حىت تنبت منهم احلماسة يف التعليم، وتسلية هلم

س خيتتم يف كل املوقف املدروس من هذا الكتاب بقاموس الدر :الدرسمفردات-٩
باللغة العربية مع الـمفردات وردت . اهلامة أو املتعلقة بهالـمفردات الذي حيتوي 

.ترمجتها باللغة اإلندونيسية تسهال لفهم ومعرفة معانيها لدى الطالب
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املدروسة يف كل املوقف يف آخر الـمفردات تعرض جمموعة :الـمفردات قائمة -١٠
البحث والتناول عنها عند حاجة من صفحة الكتاب حسب األلفبائي رجاء سهولة

.الطالب إليها
يضاف إىل الكتاب املقتطفات املختارة من أيات القرءان الكرمي :المقتطفات-١١

.واحلديث الشريف وأقوال العلماء املشهورة لتكون دافعة إىل محاسة الطالب
ا حصل عليها معتمدة على مالباحثالىت طورهاالتعليمية الـمواد كانت 

ند اختيار الـمواقف  ختبار، خاصة عمن االستبانة واملقابلة واملالحظة واالالباحث 
املالئمة واملناسبة حلياة الطالب مثل الكالم مع الطالب اجلديد والكالم يف الغرفة وما إىل 

. غري ذلك
البيانات من المالحظة-ب

العربية يف عليم اللغة مبالحظة عملية تالباحثقامالتعليمية، الـمواد تطويرقبل 
الباحثالحظو . مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

. التعليمية املدروسة واملصادر التعليمية ووسائلهاالـمواد و واملنهج الطالباملدرس و 
وكانت نتائج هذه املالحظة أساسا الختيار طرق التدريس والوسائل املعينة وأساليب 

املطورةالتعليمية الـمواد تقدمي به، حيث ميكن ومواقفهماملناسبة بأحوال الدارسنيالتقومي 
.  ١٠١يف مهارة الكالمالطالببطريقة فعالية تستطيع أن ترقي كفاءة 

البيانات من مالحظة املدرس- ١
تعليم اللغة العربية مبركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم إن الكتاب املستخدم يف

وجد الباحث . حلسن باهرون٢و ١احملاورة اجلزء "هو بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

).٢٠١٧\٧\٦-١(اخلميس - ، يوم السبتالمالحظة١٠١



١٠٣

). وثالثونتسعة(املعدةاملوضوعاتاألوىل،: وهيالتاليةيف مكونات هذا الكتاب 
ست(ومواقفهمالطالبحباجاتوتوافقتناسبملالىتاملوضوعاتمعظمالثانية،

كثرتحيثالطويلةاحلواراتالثالثة،). مناسبةغريوثالثونواثنانمناسبةموضوعات
عدمالرابعة،). وأكثرحواراتعشرمخسةأقلها(املوضوعاتلكلواألجوبةاألسئلة

.).فقطاحلواراتعلىالكتابيقتصر(التقوميأوالتدريبات
واعد والرتمجة يف تعليم اللغة العربية، فيشرح يستخدم طريقة القدرس ولقد كان امل

مثال يف تعليم املفردات للغة اإلندونيسية، يليها االتعليمية باللغة العربية و الـمواد املدرس 
والطالباملعلمقرأاحلواراتتعليميفوكذلك.قرأ املعلم وتبعه الرتمجة باللغة اإلندونيسية

الوسائلاملدرسيستخدمو.اإلندوينسيةباللغةالرتمجةبعدهاملعلميويعطقراءتهيتبعون
. الصنيقلمأوواملقلمةالسبورةمثلالعربية،اللغةتعليميفالتعليمية

الطالببأمراملدرسقاموالتعلم،التعليممنالطالبعليهحصلماولتقومي
تقدمحيثالطالبلكلمتبادالالتطبيقوكان. ثنائياالطالببنياحلوارتطبيقعلى

.املدروسةباملادةويتحاورانالفصلأمامإىلطالبان
الطالبالبيانات من مالحظة -٢

أنفوجدفيها،واشرتاكهمالتعليميةعمليفالطالباستجابةالباحثالحظ
واهتموادرساملقالهماإىلفاستمعواالعربية،اللغةتعلميفكبريةرغبةهلمالطالبمعظم

عمالوأالتدريباتيفاملطروحةاألسئلةإجابةمناملدرسبهأمرهممباوعملوابه
الطالبألنالعربية،للغةابكثريايهتمواملمنهموقليال. هلمقدمالىتاملنزليةجباتالوا

مالعربيةاللغةأمهيةيعرفونكلهم محليا .ومما
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اللغة العربيةالبيانات من المقابلة مع مدرس -ج
اللغةمركزيفالعربيةاللغةتعليممنعليهاحصلالىتالبياناتمنالباحثعلم

كتاب هواملستخدمالكتابأنباميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهدالعربية
وأن.وهو كتاب تعليم اللغة العربية يتضمن احلوارات فقط"٢و ١احملاورة العربية جزء "

الوسائلتستخدموالوالرتمجةوالقواعداملباشرةالطريقةهياملستخدمةالتعليمطريقة
. والقلمالسبورةإالاملتنوعةالتعليمية

تدريبلهليسالكتابأنهيالتعليمعمليةيفاملدرسايواجهالىتواملشكالت
وقال.املادةعرضيفأقسامإىلاملدرسيقسمهاحىتوطويلةكثريةأكثرهاواحلوارات

لكلوالتقومياالختباراتيتبعهالالكتابألناالختبار،عندصعبةيفأنهاملدرس
١٠٢.موضوعه

البيانات من االستبانة-د
عرض البيانات من استبانة الخبير-١

اللغةمادةخبري: اخلبريينإىلقدمهاالتعليمية،الـموادتطويرالباحثمتأنبعد
. الدينحبرأوريلكتورالد وشهداءالدكتورمهاالتعليمية،الـموادتصميموخبريالعربية

.االنجمباحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجبامعةالعربيةاللغةمدرسيمنومها
الىتاملعينةالعناصرحسباملطورةالتعليميةالـموادبتصحيحاخلبريانقامولقد

خبصوصيةاملتعلقةاالستبانةمنلكلالباحثفيهاوعني. البنوديفالباحثوضعها
.الكتابوختريجتصميموطريقةاللغةجهةمنالـمواد

.٢٠١٧\٦\٢٢مقابلة مع معلم مهارة الكالم، األستاذ صربيادي إمساعيل، ١٠٢
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اللغويالخبير.أ
)٣(جدول

اللغويالخبيرمنالبيانات
الدكتور أوريل حبر الدين: اسم اخلبري

مادة اللغة العربية: ختصص اخلبري
العرببيةأستاذ جامعي اللغة : املنصب

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق: مكان العمل
م٢٠١٧\١١\٢٤: تاريخ التصديق

موقع أدناه: التوقيع

)٤(جدول
اللغويالخبيرمنالتصديقنتائج

يف الفرغات املعدة، واملعىن من كل األرقام  ) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 
:كما يلي 

.ضعيف: ١.   مقبول: ٢.   جيد: ٣.  جيد جدا: ٤

البنودرقم
درجات التقومي

٤٣٢١
√الوضوح يف دليل املعلم١

√تناسب يف األهداف٢

√عدد الدروس مناسب باملادة الزمنية املقرتحة٣

√الرتتيب يف تقدمي الدروس٤

√يشتمل الكتاب الـمفردات  اجلديدة٥

√توفري ومناسبة عدد  الـمفردات ٦
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√أمثلة من العبارات القصرية املتعلقة باملوضوع٧

حورات الكتاب واقعية من خالل مواقف حقيقية ٨
√تواصلية

√ترتبط احلوارات يف الكتاب باهتمامات املتعلم وخرباته٩

√تنظيم الـمواد  باعتماد العربية الفصحى١٠

√مناسبة عدد التدريبات١١

ترتبط التدريبات باملعلومات اجلديدة والسياق الذي ١٢
√يعيش فيه الطالب

التدريبات يف هذه الـمواد  املطورة تساعد الطلبة يف ١٣
√تنمية مهارة الكالم

√مناسبة التقومي بالـمواد  املدروسة١٤

حيثمناملطورةالـموادأنيرىاللغوياخلبريأنالسابقةالبنودمنوضحقد
واشتماهلاالدروس،تقدمييفوالرتتيبباألهداف،وتناسبهااملعلم،دليليفالوضوح

الكتابوحواراتباملوضوع،املتعلقةالقصريةالعباراتمنأمثلةاجلديدة،الـمفردات
التدريباتوارتباطته،وخربااملتعلمباهتماماحلواراتوراتباطتواصلية،حقيقيةواقعية

.جداجيدةدرجةيفكلهاالطالب،فيهعاشالذيوالسياقاجلديدةباملعلومات
الدروستناسبأناملطورةالـموادعناصرمنالباقيةأيضااللغوياخلبريورأى

ومناسبةالفصحى،بالعربيةالـموادوتنظيم،الـمفرداتعددومناسبةالتعليمي،بالزمن
بالـموادالتقوميومناسبةالكالم،مهارةتنميةيفالتدريباتومساعدةالتدريبات،عدد

. جيدةدرجةيفكلهااملدروسة،
باستخدام و تعديله تصحيح الكتاب لغوياوسجل اخلبري التعليقات يف عنصرين مها 

.املصطلحات الشائعة يف االستعمال
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الـموادتصميمالخبير.ب
)٥(جدول

التعليميةالـموادتصميمالخبيرمنالبيانات
الدكتور شهداء : اسم اخلبري

تصميم الـمواد  التعليمية: ختصص اخلبري
رئيس قسم الدكتوراة يف تعليم اللغة العرببية: املنصب

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق: مكان العمل
م٢٠١٧\١١\٢٤: تاريخ التصديق

موقع أدناه: وقيعالت
)٦(جدول

التعليميةالـموادتصميمالخبيرمننتائج
يف الفرغات املعدة، واملعىن من كل األرقام  ) √(حلضرة اخلبري أن يكتب عالمة 

:كما يلي 
.ضعيف: ١.   مقبول: ٢.   جيد: ٣.  جيد جدا: ٤

البنودرقم
درجات التقومي

٤٣٢١
√وضوح الصورة امللونة١

ا األشكال أو النصوص ٢ انتقاء األلوان الىت ستظهر 
√ومدى مالئمتها

√يؤدي اختيار شكل ومقدار احلرف ناحية اجلمال٣

√وضوح الكتابة٤

√جذابة الغالف٥
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√الصور يف الـمواد  التعليمية جذابة ومناسبة٦

√الرتتيب يف الكتابة٧

√القراءةسهولة ٨

√صحة اللغة٩

√مناسبة الطريقة املستخدمة١٠

√استخدام احلروف ونوعها ومقياسها١١

√التزيني١٢

√الرتاكيب واألساليب اللغوية ليس فيها لبس أو غموض١٣

√تقدمي الـمواد  املطورة باللغة املتوفرة لدى الطالب١٤

ةاملطور الـموادأنيرىالـموادتصميميفاخلبريأنالسابقةالبنودمنوضحقد
النصوصأواألشكالاستظهرالىتاأللوانانتقاءامللونة،الصورةوضوححيثمن

الكتابة،وضوحاجلمال،ناحيةاحلرفومقدارشكلاختيارتأديةمالئمتها،ومدى
سهولةالكتابة،يفالرتتيبومناسبة،جذابةالتعليميةالـمواديفالصورالغالف،جذابة

باللغةاملطورةالـموادوتقدميومقياسها،ونوعهااحلروفاستخدامالتزييني،القراءة،
.جداجيدةدرجةيفكلهاالطالب،لدىاملتوفرة

مناسبةوهياملطورةالـموادمنالباقيةالعناصرثالثةأيضااللغوياخلبريورأى
أولبسفيهاليساللغويةواألساليبالرتاكيبواللغةصحةاملستخدمة،الطريقة

.جيدةدرجةيفكلهاغموض،
مبرحلةالكتابعنوانإلضافةالتعليقاتالتعليميةالـموادلتصميماخلبريوزاد
" الدرسقاموس"الكتابمصطلحتغيريمعالصحيحةالرتقيمعالمةواستخدامالدراسة،

".الدرسمفردات"إىل
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عرض البيانات من استبانة الطالب-٢
معرفةإىلالباحثاحتاجاملطورةالتعليميةبالـموادالكالممهارةتعليمعمليةقبل

منطالبا٢٢إىلاالستبانةالباحثقدملذا. تعليمهاوموادالكالممهارةتعليمأحوال
وحصل. باميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركزطالب

التعليميةموادعناالستبانةنتائجعن) ٧(جدوليفوردتكمابياناتعلىالباحث
:اآلتيةالبياناتالباحثعرفاالستبانةهذهومن. الـمواقفأساسعلىالكالمملهارة

)٧(جدول
الـمواقفأساسعلىالكالملمهارةالتعليميةموادعناالستبانةنتائج

الدرجة 
للنسبة 
من 
مائة

نتائج 
الطالب

بنود 
األسئلة

الرقم الدرجة 
للنسبة 
من مائة

نتائج 
الطالب

بنود 
األسئلة

الرقم

٣٦% ٨ أ ٦ ١٠٠% ٢٢ أ ١

٢٨% ٦ ب - - ب

٣٦% ٨ ج - - ج

- - د - - د

١٤% ٣ أ ٧ ١٠٠% ٢٢ أ ٢

٤٥% ١٠ ب - - ب



١١٠

٤١% ٩ ج - - ج

- - د - - د

٨٢% ١٨ أ ٨ ١٠٠% ٢٢ أ ٣

- - ب - - ب

١٨% ٤ ج - - ج

- - د - - د

٣٢% ٧ أ ٩ ٧٧% ١٧ أ ٤

٥٤% ١٢ ب - - ب

١٤% ٣ ج ٢٣% ٥ ج

- - د - - د

٦٨% ١٥ أ ١٠ ٣٢% ٧ أ ٥

- - ب ٤١% ٩ ب

٣٢% ٧ ج ٢٧% ٦ ج

- - د - - د



١١١

الكالممهارةتعليميفالتعليميةالـموادضرورية-أ
الـموادأنعلىوااتفق% ١٠٠الطالبمجيعأنالباحثوجدالناحيةهذهيف

. الـمواقفأساسعلىمالالكرةامهتعليميفضروريةالتعليمية
.املدرسعلمهالذيالدرسفهمعلىالطالبمساعدةيفالتعليميةالـمواددور- ب

الـموادأنعلىوااتفق%  ١٠٠الطالبمجيعأنالباحثرأىالناحيةهذهيف
ملالىتو املدرسهاعلمقديالذالدرسفهمعلىوتساعدهممهماهدور التعليمية

.علمهاي
.التعلمأثناءتعليميةموادمنكتابالطالبلدى- ج

عليهمالبدأنهاتفقوا% ١٠٠الطالبمجيعأنالباحثوجداحيةالنهذهيف
.الكالممهارةتعليمأثناءالتعليميالكتاب

.التعليميةباألهدافالتعليميةالـموادمناسبة-د
الـموادأنعلىوااتفق% ٧٧الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف

.الناحيةذهيتفقونالقد% ٢٣والتعليميةبأهدافمناسبةاملطورة
.الطالبحيتاجمبااملدرسعلمهاالىتالتعليميةالـموادمناسبة- ه

الـموادأنعلىوااتفق% ٧٣الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف
.الناحيةذهيتفقونالقد% ٢٧والطالبحيتاجمبامناسبةاملطورة

.للطالباليوميةباحلياةمباشرةالـمواقفأساسعلىالتعليميةالـموادمنالفائدة-و
الـموادأنعلىوااتفق% ٦٤الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف

.الناحيةذهيتفقونالقد% ٣٦وملواقفهموفقاالكالمتفيداملطورة
.الفهميفوسهولةواضحاالتعليميةالـموادتدرج-ز



١١٢

تدرجأنعلىوااتفق% ٥٩الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف
.الناحيةذهيتفقونالقد% ٤١والفهميفوسهولةواضحااملطورةالـمواد

.التعليميةالـمواديفاجلملةسهولة- ح
الـموادأنعلىوااتفق% ٨٢الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف

.الناحيةذهيتفقونالقد% ١٨والسهلةاجلملةتستخدماملطورة
.الكالمملهارةمناسبةالتدريبات-ط

أنعلىاتفقوا% ٨٦الطالبمعظمأنالباحثوجدالناحيةهذهيف
الـمواقفأساسعلىالكالمملهارةمناسبةاملطورةالـمواديفاملستخدمةالتدريبات

.املطورةالـموادهذهيفبالوظيفةلقياماعلىيقدروامل% ١٤و
.الكالممهارةترقيةيفالطالبتساعدالتعليميةالـموادتدرج-ي

التدرجأنعلىاتفقوا% ٨٦الطالبمعظمأنالباحثوجديةالناحهذهيف
يقدروامل% ١٤وملواقفهموفقاالكالممهارةترقيةيفالطالبتساعداملطورةالـمواديف
.العربيةباللغةالتكلملىع
ختبار القبليعرض البيانات من اال-ه

بانيوأنيارالعلومداربمعهدالعربيةاللغةبمركزللطالبالقبلياالختبارنتيجة: أوال
باميكاساناإلسالمي

ملعرفة قدرة باالختبار القبليالباحثاملطورة قامالـموادقبل إجراء عملية التعليم ب
املعيار يف قياس مدرس اللغة العربيةالباحث كاستخدماألولية يف مهارة الكالم، الطالب

).٨:اجلدول. (الـمفردات  والطالقةسليم و النطق القدرة الطالب على



١١٣

في مهارة الكالمالطالبدليل التقويم لقياس كفاءة : )٨(جدول 
: .................المصحح: ...................      الدارساسم

: .................الدرجة: ...................التاريخ
نطق سليم نتيجة

.الكالمقلة األخطاء يف 
. أخطاء الكالم واضحة ولكن يفهم املعىن املقصود

.أكثراهتمامأخطاء الكالم  تقتضى
.تكرار الكالماحلاجة إىلإىلصعوبة الفهم ألخطاء الكالم يؤّدى

.عدم الفهم قطعاأخطاء الكالم الظاهرة تسبب

١٠٠-٨١
٨٠-٦١
٦٠-٤١
٤٠-٢١
٢٠- ١

مفردات نتيجة
االـمفردات استخدام  .أو عبارة اصطالحية كما يستخدمها الناطق 

استخدام عبارة اصطالحية غري مناسبة أو تكرار الفكرة املاضية ألن 
.حمدودةالـمفردات 

.قليلةالـمفردات استخدام الكلمات اخلاطئة بالتكرار، قلة الكالم ألن 
.صعوبة الفهمخطاء وقلة الـمفردات  الىت تسببوقوع األ

.حمدودةالـمفردات ن عدم الكالم أل

١٠٠-٨١
٨٠-٦١

٦٠-٤١
٤٠-٢١
٢٠- ١

طالقة نتيجة
.طالقة الكالم تستوى بالناطق به

.ملسائل لغوية عندهةقصاتبدو سرعة الكالم ن
.سرعة وطالقة الكالم تؤثر مبسائل لغوية

.وقوع التكرار والسكوت يف بعض األحيان ألن كفاءة اللغة حمدودة
.احملادثةمن االستمرار يف تمكن يينقطع الكالم فال 

١٠٠-٨١
٨٠-٦١
٦٠-٤١
٤٠-٢١
٢٠- ١



١١٤

في مهارة الكالم  بمركز اللغة العربية بمعهد للطالبنتائج االختبار :  )٩(جدول 
دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

الرقم

في مهارة كفاءة الطالب
مجموع الكالم

الدرجة
التقدير

نطق 
سليم

مفرداتطالقة

مقبول١٦٠٦٠٦٠٦٠
مقبول٢٥٠٦٠٥٥٥٥
جيد٣٦٥٦٥٦٥٦٥
جيد٤٧٠٦٠٦٥٦٥
جيد٥٧٠٧٠٧٠٧٠
مقبول٦٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول٧٦٠٦٠٦٥٦١
مقبول٨٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول٩٥٠٥٥٦٠٥٥
مقبول١٠٥٥٥٥٥٥٥٥
جيد١١٦٥٦٥٦٥٦٥
مقبول١٢٥٥٥٠٦٠٥٥
مقبول١٣٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول١٤٦٠٥٠٥٥٥٥
مقبول١٥٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول١٦٦٠٦٠٦٠٦٠
جيد١٧٦٥٦٥٦٥٦٥



١١٥

جيد١٨٦٠٦٥٧٠٦٥
مقبول١٩٦٠٦٠٥٥٥٨
جيد٢٠٧٠٧٠٧٠٧٠
مقبول٢١٥٥٥٥٥٥٥٥
مقبول٢٢٥٥٥٥٥٥٥٥

موع ١٣٦٠١٢٩٥١٣١٥١٢٤٩ا
مقبول

٦١،٨١٥٨،٨٦٥٩،٧٧٥٦،٧٧الدرجةمعدل 
في مهارة الكالم للطالبالقبلياالختبارلنتيجةمئويةنسبة: )١٠(اجلدول

بمركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

مائويةنسبةالدرجةالطالبعددالنتيجةتحديدمسافةالرقم
١
٢
٣
٤
٥

١٠٠–٩٥
٩٤–٧٥
٧٤-٦٥
٦٤-٥٥
٥٤-١٠

٠
.
٧
١٥
٠

ممتاز
جداجيد

جيد
مقبول
ضعيف

-
-
٢٥%
٧٥%
-

١٠٠٢٢١٠٠%

لطالب مركز اللغة العربية مبعهد االختبار القبلينتائجأنيتضح٩: اجلدولإىلنظرا
:ميكن تصنيفها إىل ما يأيت دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان

ال أحد:  درجة  ممتاز       )أ
ال أحد:  جدا درجة  جيد)ب
طلبة٧: درجة  جيد       )ج



١١٦

طلبة١٥:  درجة مقبول      )د
ال أحد:   درجة ضعيف     )ه

مبهدالعربيةاللغةمركزلطالباالختبار القبليتوضيحا ملعرفة التكرار عن نتائج
قدرةأنيتضح) ١٠: اجلدول( الباحثعرضكماباميكاسانبانيوأنيارالعلومدار

أحدوالمقبولمستوىعلى%٨٠وجيدمستوىعلى%٢٠الكالميفالطالب
.وضعيفجداوجيدممتازمستوىيف

:يليكماالرمزالباحثاستخدماملعدلةالنتيجةملعرفة

	جمموع	الدرجات	: املعدلةالدرجة
جمموع	الطالب

X١٠٠   %X٥٦،٧٧%  = ١٠٠

أننعرفالبحث،هذايفاملستخدماملعيارحسبالسابقة،املعادلةنتيجةمن
نتيجتهممعدلألن" مقبول"مستوىعلىالقبلياالختباريفالكالمعلىالطالبقدرة

٥٦،٧٧.
ختبار البعديعرض البيانات من نتيجة اال- و

التعليميةالعمليةتنفيذعنالبيانات: أوال
الـموادباستخدامالكالمبتعليمالباحثقامالبعدي،باالختبارالقيامبلق
يفلقاءات،أربعاستغرقتالـموادهذهوتطبيق. تطويرالعمليةمنأنتجهاالىتالتعليمية

).١١:اجلدول(واحدحصةأودقائق٦٠مدة
خاصة،معاملةالباحثعاملهمفقدالتجربةجمموعةيفالتعليميةالعمليةوعند

وهيالـمواقفأساسعلىالكالمملهارةتعليميةمادةالطالبهلؤالءالباحثقدمفقد
موعةهذهإىلاملطورةاملادةهذهالباحثووزع. املطورةاملادة القبلياالختباربعدا
.الدراسيةالغرفةيفالباحثجتربةوقبل



١١٧

موعةيفالتعليميةالعمليةيفالباحثعليهاسارالىتاخلططعرضيليوفيما ا
)١١(جدول: الرابعاللقاءإىلاألولاللقاءمنالدراسيةالغرفةيفالتجربة

الكالم ارة مل التعليم خطة

الموقف األول\اللقاء األول
مع الطالب اجلديد : املوضوعالـمفردات تعليم : املادة
الصور امللونة والسبورة: الوسيلة التعليميةدقائق دقيقة٦٠: الزمن

)متقدم(طالب املعهد : املستوىاملباشرة والسمعية الشفهية : الطريقة
األهداف العامة 

أن يعرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن املوقف مع الطالب اجلديد.١
أن يكون الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمته من .٢

.اخلطإ يف الكالم
األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكالم

.تعويد الطالب إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين.١
.تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض.٢
أن يعرب الطالب ما يدور حوهلم من مواقف مالئمة، تتصل بالتعارف مع الطالب.٣

.اجلديد يف عبارة سليمة
المؤشرات

عن التعارف مع املتعلقة بالـمفردات  اجلديدة نطق الكلماتيستطيع الطالب .١
.الطالب اجلديد

التعارف مع الطالب بمعاين الـمفردات  املتعلقة يستطيع الطالب إجابة األسئلة عن.٢
.اجلديد



١١٨

ا أو صورها عن يقدر الطالب .٣ .التعارف مع الطالب اجلديدربط الـمفردات  وماد
اْلَماِضي، ِيفْ +َما، َمْن، ِمْن أَْيَن، َمَىت : تطيع الطالب استخدام أدوات اإلستفهام يس.٤

.  وتكوينها يف التعبريات القصرية أو اجلملة املفيدةأَيَّةِ 
لخطوات واالستراتيجياتا

:راء تعليم الـمفردات   فهيسلكها املعلم يف إجالىت سرتاتيجياتوأما اخلطوات واال
التمهيديالنشاط.١

السالمبالدرساملعلميبدأأن)أ
.معانيهاعنيسأهلمواملعلمبالـمفرداتاملتعلقةالصورالطالبينظرأن)ب
معبالتعارفاملتعلقةالـمفرداتتعرفوهيالتعليمأهدافاملعلميشرحأن)ج

.اجلديدالطالب
.املعروفةمعانيهاعنويسأهلمالـمفرداتبنظرالطالباملعلميأمرأن)د

األساسيالنشاط.٢
أن يناقش املعلم مع الطالب عن معان الـمفردات  عن التعارف مع الطالب )أ

.اجلديد
هولة يف القاموس أو )ب أن يأمر املعلم الطالب بالبحث عن معان الـمفردات  ا

.الكتاب
ا)ج . أن يأمر املعلم الطالب إغالق الكتاب مث يقرأ الـمفردات  والطالب حياكو
ااجلديدةالـمفردات يقرأ املعلم أن )د .والطالب يرتمجو
.إعادة قراءة الـمفردات  ومعانيهايأمر املعلم الطالب أن )ه
تكوين اجلملة املفيدة أو التعبريات القصرية التدريب بيأمر املعلم الطالب أن )و

ماجلديدةالـمفردات من  .ملعرفة استيعا
ا أمام الـمفردات مجيع حبفظتقومي الطالباملعلم أن يصنع )ز اجلديدة ويقدمو

.الفصل



١١٩

النشاط الختامي.٣
أن يعطي املعلم تلخيص املادة املدروسة)أ

واستخدامالكالمبالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب الطالب املعلم أن يوصي)ب
م  يف التعبري الـمفردات  الشفهي اجلديدة والتعويد باللغة العربية لرتقية قدر

.وفقا ملواقفهم
.بقراءة الدعاء وإلقاء السالمأن خيتتم املعلم تعليم الـمفردات )ج

الكالم ارة مل التعليم خطة

الموقف األول\الثانياللقاء 
مع الطالب اجلديد : املوضوعاحلوارتعليم : املادة
مادة احلوار والصورة: الوسيلة التعليميةدقائق دقيقة٦٠: الزمن

)متقدم(طالب املعهد : املستوىاملباشرة والسمعية الشفهية : الطريقة
األهداف العامة 

أن يعرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن املوقف مع الطالب اجلديد.١
أن يكون الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمته من .٢

.اخلطإ يف الكالم
األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكالم

.تعويد الطالب إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين.١
.تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض.٢
أن يعرب الطالب ما يدور حوهلم من مواقف مالئمة، تتصل بالتعارف مع الطالب.٣

.اجلديد يف عبارة سليمة



١٢٠

ؤشراتالم
يستطيع الطالب طرح األسئلة بسهولة وطالقة بالعربية عن التعارف مع الطالب .١

.اجلديد
.يستطيع الطالب إجابة األسئلة يف الكالم عن التعارف مع الطالب اجلديد.٢
يقدر الطالب تنظيم حمتوى وأفكار عن التعارف مع الطالب اجلديد الذي يتكلمون .٣

.ا
اْلَماِضي، ِيفْ +َما، َمْن، ِمْن أَْيَن، َمَىت : اإلستفهام يستطيع الطالب استخدام أدوات.٤

.أَيَّةِ 
لخطوات واالستراتيجياتا

:فهي كما يلي احلوارسلكها املعلم يف إجراء تعليم الىت وأما اخلطوات واالسرتاىيجية 
التمهيديالنشاط.١

السالمبالدرساملعلميبدأأن)أ
.املدروسةالـمفرداتاستذكارالطالبمناملعلميطلبأن)ب
.اجلديدالطالبمعالتعارفعناحلواروهيالتعليمأهدافاملعلميشرحأن)ج
.احلوارتعليمأسلوباملعلميوضحأن)د

األساسيالنشاط.٢
وجييبون بقدر التعارف مع الطالب اجلديدأن يسأل املعلم الطالب عن )أ

.استطاعتهم
للحوار املدروس شرحا موجزا يشرح املعلم حمتوى احلوار أو سلسلة قصصية)ب

باللغة العربية أو اإلندونيسية بقدر احلاجة إليها
مع شرح معاين التعارف مع الطالب اجلديدأن يعطي املعلم منوذج احلوار عن )ج

.الكلمات املبهومة
.ينطق املعلم كلمة بعد أخرى ويستمعها الطالبأن )د
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عديدة حىت يتعودوا حياكي الطالب ما ينطقه املعلم من الكلمات مرات أن )ه
.فيها

يشرح املعلم مادة احلورا بالتساؤالت واإلشارة أو التمثيل مثل ما استخدم يف )و
.اجلديدة باللغة العربية بقدر ماميكنالـمفردات شرح 

.يقوم الطالب باحلوار ثنائيا)ز
.أن يصصح املعلم اخلطيئات الىت فعلها الطالب)ح

النشاط الختامي.٣
ادة املدروسةأن يعطي املعلم تلخيص امل)أ

.الكالمتوصية املعلم بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب )ب
.بقراءة الدعاء وإلقاء السالمأن خيتتم املعلم تعليم احلوار)ج

الكالم ارة مل التعليم خطة

الموقف األول\الثالثاللقاء 
مع الطالب اجلديد : املوضوعاحلوارتدريب: املادة
مادة التدريب : الوسيلة التعليميةدقيقةدقائق ٦٠: الزمن

)متقدم(طالب املعهد : املستوىاملباشرة والسمعية الشفهية : الطريقة
األهداف العامة 

أن يعرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن املوقف مع الطالب اجلديد.١
وتقومي اللسان، وعصمته من أن يكون الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، .٢

.اخلطإ يف الكالم
األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكالم

.تعويد الطالب إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين.١



١٢٢

.تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض.٢
بالتعارف مع الطالبأن يعرب الطالب ما يدور حوهلم من مواقف مالئمة، تتصل .٣

.اجلديد يف عبارة سليمة
المؤشرات

التعارف مع بسهولة وطالقة بالعربية عن إجراء تدريبات احلواريستطيع الطالب .١
.الطالب اجلديد

.عن التعارف مع الطالب اجلديدتطبيق احلوار ثنائيايستطيع الطالب .٢
تدريبيستطيع الطالب تكوين التعبريات القصرية وفقا مبادة ال.٣
اْلَماِضي، ِيفْ +َما، َمْن، ِمْن أَْيَن، َمَىت : يستطيع الطالب استخدام أدوات اإلستفهام .٤

.أَيَّةِ 
لخطوات واالستراتيجياتا

:فهي كما يلي التدريباتسلكها املعلم يف إجراء الىت وأما اخلطوات واالسرتاىيجية 
التمهيديالنشاط.١

السالمبالدرساملعلميبدأأن)أ
.املدروسةالـمفرداتاستذكارالطالبمناملعلميطلبأن)ب
معالتعارفعناحلوارعلىالتدريبوهيالتعليمأهدافاملعلميشرحأن)ج

.اجلديدالطالب
.احلوارتدريبأسلوباملعلميوضحأن)د

األساسيالنشاط.٢
عن التعارف مع الطالب أن يأمر املعلم الطالب باحلوار :التدريب األول)أ

.مع أصدقائهم ثنائيااجلديد 
أن يطلب املعلم من الطالب التعارف مع أصدقائهم ثنائيا :التدريب الثاني)ب

.أمام الفصل
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أن يأمر املعلم الطالب بتبادل األسئلة واألجوبة مع :التدريب الثالث)ج
.زمالئهم

.أن يصصح املعلم اخلطيئات الىت فعلها الطالب)د
الختاميالنشاط .٣

أن يعطي املعلم تلخيص املادة املدروسة)أ
الـمفردات واستخدامالكالمتوصية املعلم بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب )ب

م  يف التعبري  وفقا الشفهي اجلديدة والتعويد باللغة العربية لرتقية قدر
.ملواقفهم

.بقراءة الدعاء وإلقاء السالمأن خيتتم املعلم تعليم احلوار)ج

الكالم ارة مل التعليم خطة

الموقف األول\الرابعاللقاء 
مع الطالب اجلديد : املوضوعإجراء التقومي: املادة
مادة التقومي : الوسيلة التعليميةدقائق دقيقة٦٠: الزمن

)متقدم(طالب املعهد : املستوىاملباشرة والسمعية الشفهية : الطريقة
األهداف العامة 

أن يعرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن املوقف مع الطالب اجلديد.١
أن يكون الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمته من .٢

.اخلطإ يف الكالم
األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكالم

.اينتعويد الطالب إجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املع.١
.تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض.٢
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أن يعرب الطالب ما يدور حوهلم من مواقف مالئمة، تتصل بالتعارف مع الطالب.٣
.اجلديد يف عبارة سليمة

المؤشرات
.إجادة النطق يف تعرب الكلمات العربيةيستطيع الطالب .١
.بطالقة شفوياإجابة األسئلة يستطيع الطالب .٢
.يستطيع الطالب استخدام الـمفردات  مثل الناطق األصلي بالعربية.٣
اْلَماِضي، ِيفْ +َما، َمْن، ِمْن أَْيَن، َمَىت : يستطيع الطالب استخدام أدوات اإلستفهام .٤

.وفقا بالسياقأَيَّةِ 
.يستطيع الطالب فهم الكالم العريب فهما جيدا.٥
لخطوات واالستراتيجياتا

:فهي كما يلي التقوميسلكها املعلم يف إجراء الىت وأما اخلطوات واالسرتاىيجية 
التمهيديالنشاط.١

السالمبالدرساملعلميبدأأن)أ
التدريباتوواحلواراتالـمفرداتاستذكارالطالبمناملعلميطلبأن)ب

.املدروسة
.املدروسةاملادةعنالتقوميوهيالتعليمأهدافاملعلميشرحأن)ج
.التقوميطريقةاملعلميوضحأن)د

األساسيالنشاط.٢
.أن يأمر املعلم الطالب االستعدادات)أ

.أن يطلب املعلم من الطالب التقدم فرديا ويعطيهم أسئلة التقومي)ب
.تقومي إجابة صحيحة وطالقةأن جييب الطالب أسئلة ال)ج
.أن يسجل املعلم نتائج التقومي يف الدفرت)د

النشاط الختامي.٣
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.أن يعطي املعلم نتائج التقومي)أ
الـمفردات توصية املعلم بالتعلم اجليد وااللتزام بتدريب الكالم واستخدام )ب

م  يف التعبري الشفهي وفقا  اجلديدة والتعويد باللغة العربية لرتقية قدر
.ملواقفهم

.أن خيتتم املعلم أنشطة التقومي بقراءة الدعاء وإلقاء السالم)ج

مركزلطالبالكالملمهارةالبعدياالختبارنتائجعنالبياناتعرض: ثانيا
باميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومداربمعهدالعربيةاللغة
مدىبهعرفليالبعديباالختبارالباحثقامالتعليمية،العمليةجراءإبعد

باالختباروقام. اوجّرالباحثطورهاالىتالتعليميةالـموادعاليةفأواإلجيابيةاآلثار
عناصرمنعنصرلكلثالثة. سؤاالعشرمخسةمناالختبارفيكونشفهيا،البعدي

يفنتائجيليوفيما،الـمفرداتو ،والطالقة،السليمالنطق:وهيالكالميفاللغة
.البعدياالختبار

)١٢(جدول 
اللغة العربية بمعهد دار نتائج االختبار البعدي الطالب في مهارة الكالم بمركز 

العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

الرقم

في مهارة كفاءة الطالب
مجموع الكالم

الدرجة
التقدير

نطق 
سليم

مفرداتطالقة

جيد١٧٠٧٠٧٥٧٢
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جيد٢٦٥٧٠٧٠٦٨
جيد٣٧٠٧٥٧٥٧٣
جيد٤٧٠٦٥٧٥٧٠
جيد٥٧٠٧٠٨٥٧٥
مقبول٦٦٠٦٥٦٥٦٣
مقبول٧٦٠٦٠٦٠٦٠
مقبول٨٦٠٥٥٦٠٥٨
مقبول٩٥٥٥٥٦٥٥٨
جيد١٠٦٥٧٠٧٥٧٠
جيد جدا١١٧٥٨٥٩٠٨٣
مقبول١٢٦٠٥٥٦٥٦٠
جيد١٣٦٠٦٥٧٠٦٥
جيد١٤٧٠٦٥٧٠٦٨
مقبول١٥٦٠٦٥٦٥٦٣
جيد١٦٦٥٦٥٧٠٦٧
جيد١٧٧٠٧٥٨٠٧٥
جيد١٨٦٥٧٠٧٥٧٠
مقبول١٩٦٠٥٥٦٥٦٠
جيد جدا٢٠٨٠٨٥٩٠٨٥
مقبول٢١٥٥٦٥٦٥٦٢
مقبول٢٢٦٠٦٠٦٥٦٢

موج ١٤٢٥١٤٦٥١٥٧٥١٤٨٧ا
جيد

٦٤،٧٧٦٦،٥٩٧١،٥٩٦٧،٥٩معدل الدرجة
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)١٣(اجلدول
بمركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم للطالبالبعدياالختبارلنتيجةمئويةنسبة

بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

مائويةنسبةالدرجةالطالبعددالنتيجةتحديدمسافةالرقم
١
٢
٣
٤
٥

١٠٠–٩٥
٩٤–٧٥
٧٤-٦٥
٦٤-٥٥
٥٤-١٠

٠
٢
١١
٩
٠

ممتاز
جداجيد

جيد
مقبول
ضعيف

-
٩%
٥٠%
٤١%
-

أن نتائج الطالب ملركز اللغة العربية أوضح الباحث) ١٣(اجلدولبالنظر  يف
:ن تصنيفها إىل مبعهد دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان يف االختبار البعدي ميك

ال أحد٠: درجة  ممتاز  )أ
لبةط٢: درجة  جيدجدا )ب
طلبة١١: درجة  جيد   )ج
طلبة٩: درجة مقبول        )د
أحدال ٠:  درجة ضعيف       )ه

العربيةاللغةمركزطالبلاالختبار البعدينتائجعنالتكرارملعرفةتوضيحا
.١٣:اجلدوليفالباحثأوضحهاكمااإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهد

٥٠على مستوى جيد جدا، % ٩يف الكالم الطالبأن قدرة اتضح ومن هنا  
.على مستوى مقبول% ٤١على مستوى جيد و% 
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:الرمز كما يلي النتيجة املعدلة استخدم الباحثملعرفة 

	جمموع	الدرجات	: الدرجة املعدلة 
جمموع	الطالب

X١٠٠   %148722X٥٩،٦٧%  =١٠٠

من نتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، نعرف أن 
.٥٩،٧٦ألن معدل نتيجتهم " جيد "يف الكالم على مستوى الطالبقدرة 

مناقشة نتائج البحث-ز
العلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركزيفالباحثاقامالىتامليدانيةالدراسةيف
جمموعةيفطورهاالىتبالـموادالكالممهارةعّلمقد،باميكاساناإلسالميبانيوأنيار
التعليمية ملهارة الـموادأنوهيالبحث،فرضيةالباحثاختربالـموادجتربةويف. التجربة

. قية مهارة الكالمفعالة يف تر لطالب مركز اللغة العربيةالباحثالىت طورهاالكالم 
:املعيار اآليتالباحثاستخدمولتصديقها 

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، وهذا يعين -١
العلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركزأن الـمواد  املطورة لتعليم مهارة الكالم لطالب 

.فعالباميكاساناإلسالميبانيوأنيار
إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض -٢

العربيةاللغةمركزمهارة الكالم لطالب لتعليماملطورةالـمواد مرفوض، وهذا يعين أن 
.غري فعالباميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهد
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)١٤(جدول 

تحليل النتيجة االختبار القبلي والبعدي للطالب في مركز اللغة العربية بمعهد دار 
العلوم بانيوأنيار اإلسالمي باميكاسان

االختبار الرقم
القبلي

بين  الفرقاالختبار بعدي
االختبار 
القبلي و 
البعدي

D2

١٦٠٧٢١٢١٤٤
٢٥٥٦٨١٣١٦٩
٣٦٥٧٣٨٦٤
٤٦٥٧٠٥٢٥
٥٧٠٧٥٥٢٥
٦٥٥٦٣٨٦٤
٧٦١٦٠١١
٨٥٥٥٨٣٩
٩٥٥٥٨٣٩
١٠٥٥٧٠١٥٢٢٥
١١٦٥٨٣١٨٣٢٤
١٢٥٥٦٠٥٢٥
١٣٥٥٦٥١٠١٠٠
١٤٥٥٦٨١٣١٦٩
١٥٥٥٦٣٨٦٤
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١٦٦٠٦٧٧٤٩
١٧٦٥٧٥١٠١٠٠
١٨٦٥٧٠٥٢٥
١٩٥٨٦٠٢٤
٢٠٧٠٨٥١٥٢٢٥
٢١٥٥٦٢٧٤٩
٢٢٥٥٦٢٧٤٩

١٢٤٩١٤٨٧١٨٠١٩١٨المجموع
٥٦،٧٧٦٧،٥٩٨،١٨٨٧،١٨معدل الدرجة

= ∑	( )
Md = ∑d

N

Md = 180
22

Md = 8,18

= ∑	( )
= 8,18

	( )
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= 8,18
( )

= 8,18
= 8,184,15
= 8,182,08= 3,93

tهذه البيانات باستعمال الرمز من بعد أن انتهى الباحث test فحصل الباحث
باستعمال df (degree of freedom)عن وبعد ذلك حبث الباحث٩٣،٣النتيجة على 
وبعد ذلك . ٢١=١-٢٢= dfفـ . هذه النتيجةقبل ما فسر الباحثdf = n-1الرمز 

بعد ما . ٢,٨٣هي % ٩٩يف الدرجة tيف اجلدول ٢١= dfبنتيجة اهتم الباحث
% = ٩٩ويف الدرجة (tيف اجلدول tونتيجة ) t)=to٣،٩٣نتيجة قارن الباحث

.ttأكرب من نتيجة toأن نتيجة فعلم الباحث) ٢،٨٣

٣،٩٣<٢,٨٣

لالختبار البعدي وجد الباحث أن درجة تاء اعتمادا على النتائج احملصولة 
% ٩٩أكرب من درجة تاء جدول على مستوى ) ٣,٩٣(يف هذا البحث ) t0(حساب 

فعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين الـمواد  املطورة  ملهارة الكالم ). ٢,٨٣(
فعالة يف ترقية باميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركزلطالب 
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العلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركزمهارة الكالم وتصلح ألن تكون موادا تعليمية لطالب 
.باميكاساناإلسالميبانيوأنيار

تعليميةالالبيانات ومناقشتها من تطوير الموادتحليل : المبحث الثالث
الدراسةمنعليهاحصلالىتالبياناتبتحليلالباحثقامالبحثهذايف

اخلطواتحسباملناقشةوتكون. السابقاملبحثيفالباحثعرضهاالىتامليدانية
ايليوفيماالتطوير،إجراءاتيفاملتتابعة :بيا

تحليل الحاجات-أ
أنالباحثرأىالطالبانةواستبالـمركزهذايفالعربيةاللغةليمتعمالحظةمن

وبعضهم،الثانويةاملدرسةيفيتعلمونأكثرهمخمتلفة،دراسيةخلفياتهلمالطالب
.املتوسطةاملدرسةيفيتعلمون

أن الطالب الذين يسكنون يف مركز اللغة العربية هلم الواجبات على الكالم باللغة 
فهذا اإلجبار يبعث فيهم احلماسة والدافعية يف تعليم اللغة . العربية كل أيام ولياليها

.م وفقا مبواقفهم احلياتية التواصليةالعربية خاصة يف مهارة الكال
التعليم،عمليةومصدرمركزهواملدرسأنّ الباحثوجداملدرس،ناحيةومن

يأمروويرتمجهالنصّ ويقرأفيهاغامضمنهوماويبنيالـمواديشرحالذيهوألنه
الصعبةنفسهيفووجداملدروس،الكتابيفاملطروحةبالتدريباتالعملعلىالطالب

التعليملتقوميو املدروسة،بالـمواداملناسبةالتدريباتإلجراءو املقررالكتاباستخداميف
.الطالبحنووالتعلم
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هذايفاملقررالتعليمىالكتابأنالباحثرأىالتعليميةالـموادناحيةومن
فيهتوجدملحيث،الكالمتدريبإىلاليستويف٢و١جزءاحملاورةكتابهوالـمركز

وأكثر.الشفويوالتقومياليومية،الطالبحياةيفالـموادتطبيقإىلاملمكنةالتدريبات
.االتصاليةمبواقفهممناسبغريالـمواد

التخطيط والتطوير-ب
الـموادوجودأمهيةالباحثرأىوالنتائج،انةواالستبالدراسةنتائجمنانطالقا

ممراعاةمعاملناسبة محاجا جذابةالـموادتكونوأناملعهد،طالبباعتبارهموقدر
مهارةلتعلمخاصةالعربية،اللغةتعلميفورغبتهمالطالباهتمامايرفعحيث
.الكالم

االتصاليةومواقفهمالطالبحباجاتوعلقهاملقررالكتابإىلنظرهالباحثركز
أصبححىتفطوره. والتقوميوالتدريباتالـمواقفحسباملناسبةالكالمموادباختيار

منتندرج) واخلاصةالعامة(التعليميةاألهداف: علىيشتملالذيمطوراكتابا
واحلوارات،القصرية،والتعبرياتاجلديدة،والـمفرداتاملوجود،الدراسيالتخطيط

.للتسليةاللغويةاأللعابمعوالتقوميوالتدريبات،
التعليميةدتطوير الـموا-ج

لطالب الكالمملهارةالتعليميةالـموادتطويربالباحثبدأالتخطيط،متأنبعد
حسبوتنظيمهاباميكاساناإلسالميبانيوأنيارالعلومدارمبعهدالعربيةاللغةمركز

الكتابشكليفاملطبوعةالتعليميةالـموادتطويرأمتأنوبعد. احملتوىتنظيممعايري
موجزاتعريفاالباحثوضعو املناسبة،بالصورةالكتابغالفالباحثصممالتعليمي،

يفوكان. وتطبيقهاالتعليميةالـموادهذهتقدمييفللمعلماخلاصوالدليلالكتابعن
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تعليممنالتعليمعمليةيفالتعليميةالـموادلتقدمياخلطواتمنالنموذجالدليلهذا
أيضافيهوذكر.التقوميوإجراءالتدريباتوإجراءاحلواروتعليماجلديدةالـمفردات
واالسرتاتيجيةالطريقةأنواعفيهوعرض. تعليمهايفمنهااالستفادةميكناملعينةالوسائل

.التعليميةالـموادهذهلتقدميتطبيقهاميكنالىت
التقدير من الخبير-د

اخلبريإىلاالستبانةمعهاقدمالتعليميةالـموادتطويرالباحثأمتأنوبعد
علىللحصولالتعليميةالـموادتصميميفواخلبريالعربيةاللغةمادةجماليفاللغوي

مهمر تقدي جيدةالتعليميةالـموادأنعلىاالستبانةهذهنتائجودلتعليها،وتعليقا
هذهالباحثوجعلعليها،التعليقاتبعضهناكولكنالعامة،صفتهايفجدا

.الـموادهذهلتصحيحأساساالتعليقات
اللغوياخلبري.١

املعلم،دليليفالوضوححيثمناملطورةالـموادأناللغوياخلبريرأى
اجلديدة،الـمفرداتواشتماهلاالدروس،تقدمييفوالرتتيبباألهداف،وتناسبها

حقيقيةواقعيةالكتابوحواراتباملوضوع،املتعلقةالقصريةالعباراتمنأمثلة
باملعلوماتالتدريباتوارتباطوخرباته،املتعلمباهتماماحلواراتوراتباطتواصلية،
.جداجيدةدرجةيفكلهاالطالب،فيهعاشالذيوالسياقاجلديدة

تناسبأناملطورةالـموادعناصرمنالباقيةأيضااللغوياخلبريورأى
بالعربيةالـموادوتنظيم،الـمفرداتعددومناسبةالتعليمي،بالزمنالدروس

الكالم،مهارةتنميةيفالتدريباتومساعدةالتدريبات،عددومناسبةالفصحى،
. جيدةدرجةيفكلهااملدروسة،بالـموادالتقوميومناسبة
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وسجل اخلبري التعليقات يف عنصرين مها تصحيح الكتاب لغويا و تعديله 
.يف االستعمالباستخدام املصطلحات الشائعة

اخلبري يف تصميم املواد التعليمية.٢
الـموادأنيرىالـموادتصميميفاخلبريأنالسابقةالبنودمنوضحقد

أواألشكالاستظهرالىتاأللوانانتقاءامللونة،الصورةوضوححيثمناملطورة
اجلمال،ناحيةاحلرفومقدارشكلاختيارتأديةمالئمتها،ومدىالنصوص

ومناسبة،جذابةالتعليميةالـمواديفالصورالغالف،جذابةالكتابة،وضوح
ومقياسها،ونوعهااحلروفاستخدامالتزييني،القراءة،سهولةالكتابة،يفالرتتيب
.جداجيدةدرجةيفكلهاالطالب،لدىاملتوفرةباللغةاملطورةالـموادوتقدمي
مناسبةوهياملطورةالـموادمنالباقيةالعناصرثالثةأيضااللغوياخلبريورأى

أولبسفيهاليساللغويةواألساليبالرتاكيبواللغةصحةاملستخدمة،الطريقة
.جيدةدرجةيفكلهاغموض،

مبرحلةالكتابعنوانإلضافةالتعليقاتالتعليميةالـموادلتصميماخلبريوزاد
قاموس"الكتابمصطلحتغيريمعالصحيحةالرتقيمعالمةواستخدامالدراسة،

".الدرسمفردات"إىل" الدرس
التصحيح والتعديل-ه

اخلبريينرتقديحسبالتعليميةالـموادبتصحيحذلكبعدالباحثقام
ما الكتابوتعديللغوياالكتابتصحيحاللغوياخليربمنوالتعليقات. وتعليقا
حثالـموادلتعصميماخلبريومن. االستعماليفالشائعةاملصطلحاتباستخدام
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وتغيريالصحيحةالرتقيمعالمةواستخدامالدراسةمبرحلةالكتابعنوانإضافةالباحث
.الكتابمفرداتإىلالدرسقاموسمصطلح

التجربة الميدانية- و
املذكورةاملختارةاتيجياتباالسرت املطورةالتعليميةالـموادهذهبتطبيقالباحثقام

هاقدمذلكوجبانب. كالصوراملعينةبالوسائلاالستفادةمعللمعلماخلاصالدليليف
ها،راىتقديعلىللحصولالـمركزهذايفالعربيةاللغةمدرسإىلمقابلةمعالباحث
.جيدةالتعليميةالـموادهذهأندلتاالستبانةهذهونتائج

التعليمعمليةيفالطالباشرتاكالباحثالحظالتطبيق،هذاخاللومن
موجدفالعربية،اللغةتعليمحنوواستجابتهمواهتمامهم كثرياويسرونكثريايهتمونأ

اتعلمهايف التعليميةالـموادذهالتعليمعمليةفتكونونشاط،جبدويتعلمو
.مملةغريمرحيةعمليةاملختارةىيجياتواالسرت 

مدىملعرفةالبعديباالختبارالباحثقامتطبيقها،منالباحثمتأنوبعد
ارتقاءعلىتدلاالختبارهذاونتائج. الكالممهارةيفالطالبكفاءةلرتقيةفعاليتها
إىلاالستبانةالباحثوزعذلكوجبانب. وفهمهاالعربيةاللغةكالميفالطالبكفاءة

يفللباحثدليالالنتائجهذهوتصبحاملطورة،التعليميةالـموادعنآرائهمملعرفةالطالب
.الـموادهذهتصحيح

التصحيح األخير-ز
البعدياالختبارونتائجاملعلمراتتقديحسباألخريبالتصحيحالباحثقام

والتعلمالتعليمعمليةيفالستعمالمستعدااملطورةالـمواديصبححىتالطالبوآراء
.اجليد
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الفصل الخامس
البحث والتوصياتنتائج 

نتائج البحث- أ
منسواءيلهابتحلالقياممثالباحثعليهاحصلاليتالبياناتعلىاعتمادا

نتائجنلخصأنميكنوالبعديالقبلياالختباريفالطلبةنتائجمنواألوليةالدراسة
:يليكماالبحث

اللغة العربية مبعهد ملواد التعليمية ملهارة الكالم لطالب مركزاتطوير  جراءات إإن -١
حتليل االحتياجات، والتخطيط والتطوير،: دار العلوم بانيوأنيار باميكاسان    هي

التعديالت وتطوير   املواد، وحتكيم اخلرباء، والتعديل والتصحيح، والتجربة امليدانية،
.ةاألخري والتصحيحات 

عندالطالبقدرةترقيةيففعاليتهاهلاالباحثطورهااليتاجلديدةالتعليميةاملواد-٢
مويفوالطالقةالعربيةاألصواتنطقهمحيثمنالشفهيتعبريهمأداء علىقدر

االختباريفائجالنتبنيالباحثقارنعندماذلكيبدواللغوية،اتاملفرداستخدام
يف هذا البحث ) t0(أن درجة تاء حساب وذلكالبعدي،واالختبارالقبلي

).٢,٨٣% (٩٩ى مستوى درجة تاء جدول علأكرب من ) ٩٣،٣(
التوصيات -ب

ملوقفهموفقاللطلبة،املناسبةاجليدةالتعليميةاملوادباختياراملدرسيقومأن-١
.الكالمعلىالطلبةمنهايقدرحىتاليوميةبأحواهلمارتباطهلاومااالتصالية
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ويستعنياملتعددةالتعليميةوالنشاطاتالتدريسأساليباملدرسستخدميأن-٢
مرحيةعمليةالتعليميكونحىتاملختلفةالتقوميوأساليباملتنوعةاملعينةبالوسائل

.مملةغري
موتنويعمعرفتهمإلثراءالتدريباتبأنواعالطلبةاملدرسزوديأن-٣ وتوثيقخربا

م .كفاء
جيعلذلكألنالكالم،تدريسعنداألملغةاستخداماملدرسجيتنبأنينبغي-٤

استخدامعليهيلزمبلاألم،بلغةشرحهأوالدرسترمجةعلىيعودونالطلبة
.تعليمهايريداليتاملفرداتمعاينلفهماملعينةالوسائلمنكثري

المقترحات-ج
:بناء على نتائج البحث قدم الباحث  املقرتحات اآلتية

العربية مبعهد دار العلوم إن املواد التعليمية ملهارة الكالم لطالب مركز اللغة -١
بانيوأنيار باميكاسان أداة من األدوات املهمة يف العملية التعليمية اليت ميكن 
أن يستفيد منها مدرسو اللغة العربية ملركز اللغة العربية فيه أوغريه من مراكز 

.اللغة العربية األخرى اليت قامت بتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم
تطويرعلىةز مركّ البحثهذايفاد التعليمية اليت طورها الباحث  إن املو -٢

لطالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم الكالمملهارةتعليميةالاملواد
التعليميةاملوادتطويرلأخرىحبوثتوجدأنفيحسن،بانيوأنيار باميكاسان

دار العلوم بانيوأنيار لطالب مركز اللغة العربية مبعهد األخرىللمهارات
.باميكاسان أو غريه
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العربيةالمراجع والمصادرقائمة 

المصادر

القرآن الكرمي

المراجع باللغة العربية

:الكتب

منهج تعليم اللغة العربية للتعليم األساسي يف دول الساحل .أبو بكر، يوسف اخلليفة
.٢٠٠٢مطبعة املعارف اجلديدة، : الرياض. األفريقي

مرجع لالمتحانات املهنية ومباريات التفتيش –املعني يف الرتبية .إسليماين، العريب
.غري مطبوع ودون سنة. واملراكز اجلهوية

مكتبة وهبة، : القاهرة. فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعليمية-احلوار.البودي، مىن إبراهيم
٢٠٠٣.

. طبيعة األوىل.منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاملي.محيدة، دوي
مطبعة اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، : ماالنق

٢٠١١.
.م٢٠٠٠دارالفالح،: األردن. الطبعة األوىل.االختبارات اللغوية.اخلويل، حممد علي

ئ ىف تدريس اللغة، سلسلة ألسالسب تدريس اللغة أساليب ومباد.فرمان-ديان الدسون
.١٩٩٧جامعة امللك السعود، : الرياض. اإلجنليزية كلغة ثانية

.٢٠٠٣دارالشروق، : عمان. الطرائق العلمية ىف تدريس اللغة.الديلمي، علي حسني
دار أسامة : الرياض. البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه.ذوقان عبيدات وآخرون

.١٩٩٧ر والتوزيع، للنش
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صاحل بن . ناصر عبد اهللا بن غايل و د. ، مناهج تعليم اللغة، ترمجة د.ريتشاردز، جاك
.ناصر الشيخ، غري مطبوع

الدار املصرية اللبانية، : املصر. تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.شحاته، حسن
١٩٩٣.

.١٩٩٠دار األندلس،: العربية السعوديةاململكة. املهارات اللغوية.الشنطي، حممد صاحل
.٢٠٠٦مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، : بغداد. علم اللغة.الضامن، حامت صاحل
ا.طعيمة، رشدي أمحد . دراسة ميدانية- حتليل نفسي لغوي : املهارات اللغوية ومستويا

.٢٠٠٤دار الفكر العريب، : القاهرة
مذكرة الدورة التدريبية ملعلمي اللغة . دراسات ىف املناهج وتأصيله.حسن، عبد احلسن

.ه١٤٢٤العربية ىف الربنامج اخلاص، 
: خرطوم. مناهج البحث العلمي وطرق كتابه الرسائل اجلامعية.عثمان، عبد الرمحن أمحد

.١٩٩٥دار جامعة إفريقيا العاملية للنشر، 
يد : بريوت. ية وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعلم اللغات احل.العريب، صالح عبد ا

.١٩٨١مكتبة لبنان،
. طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.العصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم

.م٢٠٠٢جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : الرياض
ا تعليم اللغة العربية لغري الناط.علي أمحد مدكور و إميان أمحد حريري النظرية - قني 

.٢٠٠٦دار الفكر العريب، : القاهرة. والتطبيق
دار السلم، : الرياض. املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها.أمحد فؤاد،عليان

١٩٩٢.
.٢٠٠٨عالم الكتب، : القاهرة. ٢ج .معجم اللغة العربية املعاصر.عمر، أمحد خمتار
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.١٩٩١دار املعارف، : القاهرة. الطبعة الثالث.املنهج وعناصره.عمرية، إبراهيم بسيوين
ا.الغاىل وعبد احلميد . أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 

.١٩٩١دار الغايل، : الرياض
. املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجان.فتحى على يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ

.٢٠٠٢املكتبة وهبة، : رةالقاه
دار : القاهرة. أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية.فتحى على يونس واآلخرون

.دون السنةالثقافة والنشر،
ا .الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم جمهول (إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

.هـ١٤٢٨املدينة واملطبعة، 
عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك : الرياض. اختبارات اللغة.مد عبد اخلالقحممد، حم

.١٤١٠/١٩٨٩سعود،
الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقني .حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة

.١٤٠٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة . تقوميه-حتليله- بلغات آخرى إعداده
الكتاب األساسى لتعليم اللغة .ورشدي أمحد رشدي أمحد طعيمةحممود كامل الناقة

جامعة أم : مكة املكرمة . تقوميه-حتليله–العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده 
.١٤٠٣القرى، 

حممود كامل الناقة ورشدي أمحد رشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري 
ا  .١٣٤-١٣١. ص، )٢٠٠٣إيسيسكو، : مصر(الناطقني 

.٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة. تدريس فنون اللغة العربية.مدكور، على أمحد
.١٩٨٦دار املشرف، : بريوت. املنجد ىف اللغة واإلعالم.معلوف، لويس
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أسس إعداد املواد التعليمية لتعليم اللغة .ناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا
ا .١٩٩١دار الغايل، : الرياض. العربية  لغري الناطقني 

طرق -مداخله- تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه.الناقة، حممود كامل
.م١٩٨٥فوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، .مكة املكرة. تدريسه

عامل املعرفة، : كويت . اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها.حجاجنايف خرما و علي
١٩٨٨.

ا.هادي، نور مطبعة جامعة :ماالنج. املوجع لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني 
.٢٠١١موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

:البحوث والمجالت

رسالة املاجستري، .تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية على أساس املواقف.اهلادي، نور
، امللحق )٢٠١١جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك ومية، : ماالنج(

.الثالث
البحث ملادة إعداد .مواد تعليم اللغة العربية يف إندونيسي.جوهري، نصر الدين إدريس

.املواد يف تعليم مهارة الكالم
ا .أسس إعداد تعليم اللغة العربية وتأليفها.الناقة، حممود كامل أحباث الندوة اليت عقد

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 
.هـ١٤٢٣شعبان ٢٧-٢٥\م٢٠٠٢نوفمرب ٣-١.اململكة املغربية: الرباط(

ا والناطقني بغريهااللغة ال".بركة، حممد زايد لة العربية "عربية لدى الناطقني  ، ا
ذو . ١٧.للدراسات اللغوية معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية
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تطوير مناهج اللغة العربية يف مراحل التعليم العام، البحث .البلوي، شومة حممد مساعد
.٢٠١٤جامعة تبوك اململكة العربية السعودية، : السعودي. العلمي

ا يف إندونيسيا، .مسقان، دحية االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.غري منشورة.اجلامعة العاملية اإلسالمية، : دهلي اجلديدة اهلند. رسالة الدكتوراه
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مبرور الرازي شفيع الدين

) المغفور له(وهو ابن شفعيع الدين . ١٩٩١من أغسطس ٨ولد 

قام األبوان بتربيته منذ صغره حتى دخل في . وزيتونة من أربع أخواته

وقرأ القرآن من أستاذه عمران . المدرسة اإلبتدائية الحكومية واإلسالمية

وواصل دراسته في المدرسة المتوسطة دار . العزيز كل ليلة في المصلى

ثم دخل إلى . ة سومنب وسكن فيها مع جدته حتى تخرجالنجاح بمدين

والتحق في ٢٠٠٦معهد درا العلوم بانيو أنيار اإلسالمي باميكاسان سنة 

ثم . قرأ كتب التراث إلى الشيخ واألساتذة. م٢٠٠٩المدرسة الثانوية إلى 

.قام بوظيفة معلما في معهد المجتمع اإلسالمي حتى تخرج من الجامعة
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السيرة الذاتية للباحث 

مبرور الرازي:  اإلسم
)المغفور له(شفيع الدين :  اسم األب
زيتونة:  اسم األم 

١٩٩١أغسطس ٨باميكاسان، :  تاريخ الوالدة 
سنه الهوء وارو باميكاسان : العنوان 

commabrurrosi@gmail.رقم الهاتف/إيميل
081939303312

 حصل على شهادة روضة األطفال يف مؤسسة معراج العلوم اإلسالمية، عام
١٩٩٥.

 احلكومية متفوجونج تاغهحصل على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة االبتدائية ،
.٢٠٠٢عام 

اإلسالمية " النجاحدار "على شهادة التعليم املتوسط يف املدرسة املتوسطة حصل
.٢٠٠٦عام غلوء غلوء سومنب،

معهد دار العلوم بانيو أنيار اإلسالمي على شهادة التعليم الثانوي يف حصل
.٢٠٠٩باميكاسان، عام 

 يف كلية الرتبية قسم تعليم اللغة التحق يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسان
.وأصبح طالبا مثاليا، وخترج فيها بدرجة االمتياز ٢٠١٠العربية 

 التحق يف كلية الدراسة العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج قسم تعليم اللغة
.٢٠١٤العربية، عام 
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RUBRIK PENILAIAN
Keterampilan Berbicara

No. Nama Peserta Didik

Aspek Penilaian Total Skor

P
el

af
al

an

K
el

an
ca

ra
n

K
os

a 
K

at
a

S
tr

uk
tu

r

P
em

ah
am

an

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Skala Penilaian : 1-5
5 : Sangat Baik
4 : Baik
3 : Kurang Baik
2 : Sangat Kurang Baik
1 : Buruk
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DISKRIPSI PENILAIAN
Aspek

Penilaian
Deskripisi Skor

Pelafalan

Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur 5
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada
kesalahpahaman.

3

Sulis dipahami karena ada masalah pengucapan, sering
diminta mengulangi.

2

Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami. 1

Kelancaran

Lancar seperti penutur asli 5
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah
bahasa

4

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3
Sering ragu-ragu dan terhenti karenan keterbatasan
bahasa

2

Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan
tidak mungkin terjadi.

1

Kosa kata

Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur
asli

5

Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat,
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasa kosa kata.

3

Menggunakan kosa kata secara salah da kosa kata
terbatas sehingga sulit dipahami.

2

Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak
mungkin terjadi.

1

Struktur

Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5
Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa tetapi
tidak mempengaruhi makna.

4

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang
mempengaruhi makna.

3

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat makna
dan sering menata ulang kalimat.

2

Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit
dipahami.

1

Pemahaman

Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5
Memahami hampir semuanya, walau ada pengulangan
pada bagian tertentu.

4

Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila bicara
agak diperlambat walau ada pengulangan.

3

Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2
Tidak bisa memahami walaupun percakapan sederhana. 1.
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