
 
 

 
 

" أبو الربكات"ضوء املدخل االتصايل يف املعهد 

  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسط

١٩٧٢٠٠٥٨  

  

 ماالنج جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ضوء املدخل االتصايل يف املعهد  يفتعليم مهارة الكالم  سرتاتيجية

لوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطلنهضة ا

  

  رسالة املاجستري

  :إعداد

١٩٧٢٠٠٥٨:  دمحم هر�دي

  قسم تعليم اللغة العربية

  كلية الدراسات العليا

جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

٢٠٢١

سرتاتيجيةا
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" أبو الربكات"ضوء املدخل االتصايل يف املعهد  يفتعليم مهارة الكالم سرتاتيجيةا

 ىلنهضة الوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسط

  رسالة املاجستري

مقدمة إىل جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستيفاء شرط من 

  شروط احلصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  : إعداد 

    دمحم هر�دي

  ١٩٧٢٠٠٥٨:قم التسجيل ر 

  

  :املشرفان 

  الدكتور احلاج شهداء، املاجستري

  فاوايت ، املاجستريةيإ يالإ نور  الدكتورة

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  العليا اتكلية الدراس

  جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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  االستهالل

  ما اغلق هللا ع�� عبد بابا بحكمتھ

  فتح لھ باب�ن برحمتھو  الإ

  )رحمھ هللا. ابن القيم(
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 إهداء

 

أساتيذي املكرمني الذين و  .إىل والدّي احملبوبني متاعي هللا حيا�ما و أطال عمرمها

 نّوروا حيايت �إلميان و العلم
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  تقديرشكر  و 

���﷽  

احلمد � رب العامني نستعينه و نستغفره و نعوذبه من شرور  أنفسنا و  من سيئات   

أشهد ان ال اله إال هللا و أشهد أن . أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له و من يضلله فال هادي له

  .دمحما عبده و رسوله ال نيب بعده

وقد .  شأنه على مجيع نعمه الوفرية حىت قدر الباحث  على إمتام البحثأشكر هللا جّل   

اعرتف الباحث أن  كتابة هذا البحث  كثري من النقص و العيب، و يرجو الباحث كل الرجاء من 

و يشكر الباحث شكرا كثريا للذين يساعدونه على �ليف هذه . القارئ الكرمي انتقادات مبنية 

 :الكتابة، منهم

مدير جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية  ،الدكتور احلاج عبد احلارس، املاجستري ورالربفيس .١

 احلكومية مباالنج

الربفيسورة الدكتورة احلاجة أمي سنبولة، املاجسترية، ممثال ملديرة الدراسة العليا جامعة موال�  .٢

، ممثال ورغادينا�، املاجستريالدكتور احلاج ولد� و  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

 جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ئيس قسم تعليم اللغة العربيةلر 

الدكتور احلاج شهداء، املاجستري ، املشرف األول الذي قاد خطوات الباحث حىت صلح فضيلة  .٣

 هذ البحث إىل �ايته

قادت خطوات الباحث  يتسترية،  املشرفة الثانية الملاجالدكتورة نور  إيال إيفاوايت ، ا فضيلة  .٤

 حىت صلح هذ البحث إىل �ايته

كلية الدراسات العليا جامعة موال� ولددا� ورغادينا� رئيس قسم اللغة العربية    الدكتورفضيلة  .٥

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  البحث إىل �ايتهجعواين حىت صلح شمي و أيب و مجيع أسريت الذين قد أ .٦

  .وفقنا هللا إىل ما فيه خري و جناح يف الدنيا و اآلخرة أسأل هللا أن جيعل عملي هذا مربورا
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  :ها الطالب

املعهد ضوء املدخل االتصايل يف 

  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسط

  وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة

  

١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١ 

 

  موافقة املشرف

ها الطالببعد اإلطالع على رسالة اليت أعد

  دمحم هر�دي:   

١٩٧٢٠٠٥٨  

ضوء املدخل االتصايل يف  يفتعليم مهارة الكالم سرتاتيجية ا:     

لوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطلنهضة ا" الربكاتأبو "

وافق املشرف على تقدميها إىل جملس املناقشة   

              

        الدكتور احلاج شهداء، املاجستري

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١    

  إيفاوايت ، املاجستريةالدكتورةنور  إيال 

١٩٨٤١٢١١٢٠١٦٠٨٠١٢٠٩٤  

  االعتماد 

  رئيس قسم اللغة العربية

  الدكتور ولددا� ورغادينا�

١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١:رقم التوظيف

      اسم

١٩٧٢٠٠٥٨ :  رقم التسجيل

  العنوان

  

  

  املشرف األول

  

الدكتور احلاج شهداء، املاجستري

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١:رقم التوظيف

  

  املشرفة الثانية

  

الدكتورةنور  إيال 

١٩٨٤١٢١١٢٠١٦٠٨٠١٢٠٩٤   :التوظيفرقم
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  مستخلص البحث

تصايل يف املعهد أبو املدخل اال ضوء تيجية تعليم مهارة الكالم يفسرتاا. ٢٠٢١دمحم هر�دي 

كلية الدراسات العليا جامعة موال� . الوطن بنكايت جوغات لومبوك الوسطىالربكات لنهضة 

  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةماالنج

 الدكتورةنور  إيال إيفاوايت ، املاجسترية) ٢. الدكتور احلاج شهداء، املاجستري) ١: املشرف 

  تصايلاتيجية، مهارة الكالم، املدخل االاسرت . الكلمات املفتاحية

كان . إن املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن أحد املعاهد الكالسيكية يف جزيرة لومبوك

ليوجه تالميذه القادرين على استخدام اللغة العربية  املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن له رغبة قوية 

أما هذا البحث . ل خاص يف املعهد أبو الربكاتلذلك، كانت اللغة العربية هلا حم. كوسيلة االتصال

 ضوء تيجية تعليم مهارة الكالم يفسرتاتطبيق ا الكتشاف) ١فقامه الباحث لوصول أهداف التالية 

. الوسطى وطن بنكايت جوغات لومبوكتصايل يف املعهد أبو الربكات لنهضة الاملدخل اال

املدخل االتصايل يف املعهد  ضوء مهارة الكالم يفالعائقة يف تعليم مة و الكتشاف العوامل الداع)٢

  ىبونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة الوطن 

التوثيق خالل هذا  البحث هو البحث الكيفي وأخذ البيا�ت بطريقة املالحظة واملقابلة و    

مجع البيا�ت فقام  ن يعمل الباحث عمليةوبعد أ .األشياء اليت تتعلق �ذا البحثاخلرباء املختلفني و 

نتائج و  .استنتاج البيا�ت) ٣عرض البيا�ت، ) ٢تصفية البيا�ت، )  ١حتليل البيا�ت خبطوات 

تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات لنهضة لسرتاتيجية املستخدمة أن تطبيق اال)١البحث 

ضوء  مهارة الكالم يفئص وأهداف تعليم مناسب خبصا الوطن بنكايت جوغات لومبوك الوسطى

الكالم يف املعهد أبو  يف تعليم مهارةبشكل اتصالىي  املدخل االتصايل نظرا إىل الربامج املوجودة

ونشاطات أو برامج لتعليم مهارة الكالم  .املناقشةاحملادثة و و  هي احملاضرة، وتزويد املفرداتالربكات و 

أما العوامل ) ٢. تنفذ دائما يف جمموعة صغرية وتوفر فرصا أكرب لالتصال والناقش لكل الطالب

لوطن أبو الربكات لنهضة ااملدخل االتصايل يف املعهد  ضوء يف تعليم مهارة الكالم يف ةالداعم

. ق العريبالبيئة اللغوية، ووجود الناطاللغوي، و  املنظمة فهي وجود. ىبونكايت جوغات لومبوك الوسط

تالط اللغوي بني ، واإلخاملخترب اللغوي، والفروق الفردية بني الطالب فهي عدم وأما العوامل العائقة

  .اللغة األماللغة العربية و 
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ABSTRACT 

M.Heryadi 2021. Strategy In Learning Speaking Skills Based on a 

Communicative Approach at Abul Barakat Islamic Boarding School Nahdlatul 

Wathan Bunkate, Jonggat Central Lombok. Thesis, Masters Program in Arabic 

Language Education Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Supervisor: 1) Dr.H.Syuhadak, MA, 2) Dr.Nur Ila Ifawati, 

M.Pd 

 
Keywords: Strategy, Speaking Skill, Communicative Approach 

 

Abul Barakat Islamic Boarding School NW Bungkate, Central Lombok is 

one of the classic Islamic Boarding Schools located at Lombok island. Abul 

Barakat Islamic Boarding School NW Bungkate has goal to lead the students to 

master Arabic as the language of daily communication. So it shows that Arabic is 

special in Abul Barakat Islamic boarding school. The purpose of this study were; 

1) to determine the implementation of speaking learning strategies based on a 

communicative approach at AbulBarakat Islamic boarding school. 2) to find out 

the supporting and inhibiting factors in learning of speaking skills using 

communicative approach at Abul Barakat Islamic Boarding School 

In this study, the researcher used qualitative approach. The data collections 

used were observation, interviews and documentation. After gaining  the data , 

the data analysis is carried out by: 1) data reduction, 2) data display, 3) 

conclusions. The research results of this study were; 1) the application of 

speaking skills learning strategies: based on communicative approach at Abul 

Barakat Nahdlatul Wathan Bunkate Islamic Boarding School,  in accordance with 

the characteristics and goals of learning with communicative approach, it can be 

seen from the speaking skills learning programs in Abul BarakatIslamic boarding 

school. They are Muhadarah, Tazwidu al-mufradah (expand vocabulary), 

Muhadatsah (conversation) and Munaqosah (discussion).These activities are 

carried out in the form of small groups so it provides greater opportunities for 

students to communicate and discuss.2) The supporting factors for learning 

speaking skills at Abul Barakat Nahdlatul Wathan Bunkate Islamic Boarding 

School were the language organization, the language environment, and Arabic 

speakers. while the inhibiting factors for learning speaking at Abul Barat 

Nahdlatul Wathan Bunkate Islamic Boarding School were the lack of language 

laboratorium, the differences in student's characteristics and language mixing 

between the first language and the goal language. 
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ABSTRAK 

M.Heryadi 2021.Strategi Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berdasarkan 

Pendekatan Komunikatif di Pondok Pesantren Abul Barakat Nahdlatul Wathan 

Bunkate, Jonggat Lombok Tengah. Tesis, Program Magister Pendidikan Bahasa 

Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: 1) Dr.H.Syuhadak, MA, 2) Dr.Nur Ila Ifawati, M.Pd 

Kata Kunci: Strategi, keterampilan berbicara, pendekatan komunikatif 

Pondok Pesantren Abul Barakat NW Bungkate Lombok Tengah 

merupakan salah satu Pondok Pesantren klasik yang berada di pulau 

Lombok.Pondok Pesantren Abul Barakat NW Bungkate memiliki keinginan yang 

yang sangat kuat untuk mengantarkan santri-santrinya untuk menguasai bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.Sehingga nampak bahasa Arab 

memiliki tempat yang khusus di pondok pesantren Abul Barakat.Tujuan penelitian 

ini adalah 1) untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran keterampilan 

berbicara berdasarkan pendekatan komunikatif di pondok pesantren Abul Barakat. 

2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

keterampilan  berbicara dengan pendekatan komunikatif di ponpes Abul Barakat. 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

di lapangan melalui observasi , wawancara dan dokumentasi. Setelah data 

terkumpul dilakukan analisis data dengan: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) 

penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

Penerapan strategi pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan pendekatan 

komunikatif  di Pondok Pesantren Abul Barakat Nahdlatul Wathan Bunkate 

sudah sesuai dengan krakteristik dan tujuan pembelajaran dengan pendekatan 

komunikatif, terlihat dari program-program pembelajaran keterampilan berbicara 

yang terdapat di pondok pesantren Abul Barakat yang bersifat komunikatif yakni 

Muhaadarah, Tazwidu al-mufradat (penambahan mufradat) Muhadatsah 

(percakapan) dan Munaqosah (diskusi).Kegiatan-kegitan ini dilaksakan dalam 

bentuk kelompok-kelompok kecil sehingga memberikan kesempatan yang lebih 

besar untuk siswa untuk berkomunikasi dan berdikusi. 2) Adapun faktor 

pendukung pembelajaran keterampilan berbicara  di Pondok Pesantren Abul 

Barakat Nahdlatul Wathan Bunkate adalah adanya organisasi bahasa, lingkungan 

berbahasa, penutur bahasa Arab. Sedangkan faktor penghambat pembelajaran 

keterampilan berbicara di Pondok Pesantren Abul Barakat Nahdlatul Wathan 

Bunkate adalah tidak adanya lab bahasa, perbedaan karakteristik siswa dan 

percampuran bahasa antara bahasa pertama dan bahasa tujuan. 



 ك 
 

 
 

 احملتو�ت

      صفحة الغالف

  ب ................................................................. االستهالل

  ج  ......................................................................  إهداء

  د  ........................................................  كلمة الشكر و التقدير

  ه  ..............................................................  مواقف املشرف

  و...........................................................  اعتماد جلنة املناقشة

  ز  ...........................................................  إقرار أصالة البحث

  ح  ...........................................................  مستخلص البحث

abstract ................................................................. ط 

abstrak ................................................................. ي  

  ك  ....................................................................  حمتو�ت

  اإلطار العام: الفصل األول

 ١ .............................................................. مقدمة  .أ 

 ٤ ........................................................ أسئلةالبحث  .ب 

 ٥ ..................................................... أهداف البحث  .ج 

 ٥ ........................................................ أمهية البحث  .د 

 ٥  ......................................................  حدود البحث   .ه 

 ٦  ..................................................  حدود املصطلحات  .و 

 ٦  ...................................................  الدراسات السابقة  .ز 

  اإلطار النظري: الفصل الثاين

  ١٢  ...........................................  سرتاتيجية التعليما: املبحث األول 



 ل 
 

 
 

 ١٢ ............................................ سرتاتيجية التعليمامفهوم   .أ 

  ١٤  ........................................  سرتاتيجية اجليدةخصائص اال  .ب 

 ١٤  ...............................................  مهارة الكالم: الثاين املبحث 

 ١٤ ................................................ مفهوم مهارة الكالم  .أ 

 ١٦  ..................................................  أمهية مهارة الكالم  .ب 

 ١٨  ..........................................  أهداف تعليم مهارة الكالم  .ج 

 ١٩  ..........................................  خطوات تعليم مهارة الكالم  .د 

 ٢١  ............................................  طريقة تعليم مهارة الكالم  .ه 

 ٢٦  ............................................  تقومي تعليم مهارة الكالم  .و 

  ٢٨  ...........................................املدخل االتصايل: املبحث الثالث 

 ٢٨ ............................................. مفهوم املدخل االتصايل  .أ 

 ٢٩  ..............................................  االتصايلنشأة املدخل   .ب 

 ٣٠  .............................................  مبادئ املدخل االتصال  .ج 

  ٣١  ................  إجراءات املدخل االتصايل ف عملية تعليم مهارة الكالم  .د 

  ٣٢  ............................................  منهجية البحث: الفصل الثالث

 ٣٢ ...................................................... مدخل البحث  .أ 

 ٣٢  .....................................................  حضور الباحث  .ب 

 ٣٣  ......................................................  ميدان البحث  .ج 

 ٣٣  .....................................................  مصادر البيا�ت  .د 

 ٣٣  ................................................  أسلوب مجع البيا�ت  .ه 



 م 
 

 
 

 ٣٦  ................................................  أسلوب حتليل البحث  .و 

  ٣٨  ...............................................  فحص صحة البيا�ت  .ز 

  عرض البيا�ت و حتليلها:الرابعالفصل 

  تصايلاملدخل اال ضوء مهارة الكالم يف تطبيق اسرتاتيجية تعليم:بحث األولامل

 ٣٩  ...............  بنكايت جوغات لومبوك الوسطىيف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن

 ٤١  ............................................................  احملاضرة .١

 ٤٣  ......................................................  تزويد املفردات .٢

 ٤٥  .............................................................  احملادثة .٣

 ٤٧  ............................................................  املناقشة .٤

املدخل  ضوء تعليم مهارة الكالم يفمة والعوامل العائقة يف اعالعوامل الد:بحث الثاينامل

 ٥٠  ......  بنكايت جوغات لومبوك الوسطىاالتصايل يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  ضوء مة يف تعليم مهارة الكالم يفاعالعوامل الد .١

 ٥٠  .................  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطالربكات لنهضة ا

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  ضوء يف تعليم مهارة الكالم يفالعائقة العوامل  .٢

 ٥٥  .................  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطالربكات لنهضة ا

  مناقشة البحث: الفصل اخلامس

املدخل اإلتصايل يف املعهد أبو  جية تعليم مهارة الكالم يف ضوءياسرتاتتطبيق   .أ 

 ٥٧  .................................................  الربكات لنهضة الوطن

املدخل االتصايل يف  يف تعليم مهارة الكالم يف ضوء ةئقاو الع اعمةالعوامل الد  .ب 

  ٦٢  .........  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة ااملعهد 



 ح 
 

 
 

  اخلامتة: الفصل السادس

 ٦٩  ...............................................  ملخص نتائج البحث  .أ 

 ٦٩  ...................................................  مقرتحات البحث  .ب 

  املراجعو  املصادرقائمة 

 ٧١  ................................................  املراجع �للغة العربية  .أ 

  ٧٣  ...............................................  املراجع �للغة األجنبة  .ب 

  حقالئمة املقا

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 ط 
 

 
 

  

  

  



١ 
 

 
 

  الفصل األول

  اإلطار العام و الدراسات السابقة

 مقدمة  .أ 

. ه ال يستطيع العيش بشكل منفردال شك أننسان خملوق اجتماعي و ترب أّن اإليع

نسان اللغة  فاختذ اإل. هميستحيل على اإلنسان أن يعيش مجاعية بدون وسيلة التفاو 

دور مهم يف كال جماالت احلياة كان اللغة هلا و . لة التفاهم بني أفراد ا�تمعوسيكأداة و 

إما يف جمال إما يف جمال ثقايف و إما يف جمال السياسي و نسانية إما يف جمال تربوي و اإل

مها ا�يد إن اللغة عبارة عن مجيع الرمز واإلشارة يستخد قال عبدو . اجتماعي

ر أن اللغة آلة اليت خأو بقول أ. اإلنسان لتعبري ما يف ذهنه وقلبه وعاطفته وحجاته

 ١.نسان لتعبري أفكاره برتكيب الكلمات املفيدةيستخدمها اإل

لغوية تتكون من أربعة املهارات وهي إستماع ومن املعروف أن الفنون ال

فوي فتعترب أمهية املهارة شهارة الكالم أو التعبري الأما م. الكتابةوالكالم والقراءة و 

إن االستخدمات . اللغوية يف تعليم اللغة الثانية أل�ا متثل غاية الِدراسة  اللغوية

من إمجايل % ٩٠إىل %  ٥٧الصوتية  للغة من جانب البشر متثل ما نسبته من 

و وجد الباحثون أن التعبري الشفوي �يت يف املرتبة األول االستخدامات اللغوية كلها 

  ٢.من حيث األمهية

من أمهية مهارة الكالم إ�ا وسيلة الفرد بغريه وأدة لتقوية الروابط الفكرية و 

. فاملعلمون يستخدمون الكالم ليشرحوا درس لتالميذهم. االجتماعية بني األفراد

                                                           
1Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya,2011)10 
   ٣٤. ص) ٢٠٠٩دار جليس الزمان، : عمان (. ، دراسة يف تنمية مهارة التحدث و الكتابةامحد ابراهيم صومان٢
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األطباء يستخدمون الكالم و . رهم وآراءهميستخدمون الكالم ليعرب افكاوالصحافيون 

نسان يف العلم يستخدم الكالم كرتمجة ت وكل اإلليعاشروا ا�تمع يف املستشفيا

أن الكالم من العالمات و . سان عما تعلمه بوساطة االستماع والقراءة والكتابةالل

 . املميزة لإلنسان

. ا يف تعليم اللغة العربيةسيم تعليم اللغة األجنبية ليس �ألمر السهل واهلّني ال

الطالب يف كثري من الدارسني و من مشكلة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا هي  و 

لذلك، يُطلب .اجلامعة ال يستطيعون أن يستخدموا اللغة العربية استخداما اتصاليا

م املعينة يف عملية التعليم والتعلم مما مدخل التعلياالسرتاتيجيات التعلمية املناسبة و 

إن اختيار الطرائق . تقنية التعليم لوصول إىل حدف التعليم املرغوبوطريقة التعليم و 

املدخل . لطالب يف تعلم اللغات والتقنيات القائمتان على املدخل املعني سيساعد ا

فرتاضات ل هو أساس فلسفي أو جمموعة من اإلالتعليم هلما عالقة طيدة  ألن املدخو 

  ٣.اللغة وتعليمها وتعلمها تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة

هو و . تصايلأنواع خمتلفة ،منها مدخل اال وكان املدخل  تعليم اللغة هلا

هارات اللغوية أكثر مدخل تعليم اللغة يركز على تعلم اللغة على إتقان و اكتساب امل

تصايل يركز على إكساب الكفاءة ومدخل اال. ٤اكتساب القواعد اللغويةمن إتقان  و 

مدخل   ءلذلك ميكن القول  استهداف تعليم اللغة على ضو . الفعالة التواصلية 

  .لااالتصايل هو قدرة الطالب على استخدام اللغة كوسيلة لالتص

                                                           
3Ahmad Fuad Effendi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), 6 
4 M. Husni Arsyad, metode metode pembelajaran bahasa arab berdasarkan pendekatan 

komunikatif untuk meningkatkan kecakapan bahasa. Jurnal Shaut Al-‘Arabiyah, Vol 7, No.1 
Tahun 2019, 18 
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تصايل يف تشجيع الطالب الستخدام اللغة العربية يتمثل مبدأ مدخل اال

يعة اللغة دخل  يعيد طبهذا املو . يف الفصل عن احلياة اليومية  حتد� اتصاليا مما يتعلم

اهلدف من هذا و . التعود يف تعليم اللغةيطلب املمارسة املباشرة و تصال  و كوسيلة اال

  ٥.املدخل هو إ�حة الفرصة للدارسني الستخدام اللغة الثانية يف احلاالت الطبيعية

يف جزيرة لومبوك يوجد بعض املعاهد اليت �تم �مهية تعليم مهارة الكالم أو 

علم اللغة العربية بل كانت هذه مهارة الكالم تصبح من الربامج التعبري الشفوي يف ت

املعاهد  حدأمن  ىلربكات لنهضة الوطن لومبوك الوسطمعهد أبو ا. الرئيسية للمعهد

جنليزية بوصف التعبري الشفوي اإلويهتم بتعليم اللغة العربية و يف جزيرة لومبوك يفضل 

مشهور بكفاءة طالبه يستطيعون أن كان معهد أبو الربكات . أي مهارة الكالم

لوزارة الدينية يف لومبوك  معهد لذلك لقب ا. جنليزيةاللغة اإلو  يتكلموا �للغة العربية

  .بو الربكات هو  أفضل املعهد يف لومبوك الوسط يف جمال تطوير و تنمية تعليم اللغةأ

دمحم  بناه االستاذ احلاج ٢٠١١قام منذ سنة معهد أبو الربكات معهد جديد و 

إجنازته يف جمال  كما ذكر الباحث سابقا هذا املعهد مشهور على. إمام الدين سومار

ستطيع أن يتكلم �للغة العربية بو الربكات طالبه يأويضمن املعهد . تعليم اللغة

لذلك جيب على كل الطالب أن يتكلموا . شهور فيهأ ٣اإلجنليزية بعد أن يتعلموا و 

.  نشاطات يومية من أجل ترقيتهم يف مهارة الكالمل يوم و اإلجنليزية يف ك�لعربية و 

علمون أيضا قواعد �إلضافة إىل تعليم اللغة العربية �لتعبري الشفوي كان الطالب يت

كان أيضا من طرييقة  مستخدمة يف هذا  و . اللغة  كاحنو والصرف لتكملة تعليمهم

                                                           
مقالة يف املؤمتر الوطين الثاين ماالنج . عربيةاملدخل االتصايل و تطبيقه يف تعليم اللغة ال. ألف جنا إمامنا و إمام أسراري٥

  ٤١٠ص .  ٢٠١٦
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يرشد التالميذ اجلديد يف كل ق و املعهد هي وّىل بعض التالميذ القدمي املمتاز لرياف

. وهذا األمر مثرية لإلهتمام ٦يتكلم �للغة العربية،نشطاته حيت يستطيع أن يتحدث و أ

أن هذا  بو الربكات فاستخلص الباحثأالتعليم اللغة العربية يف معهد  نظرا اىل علمية

سؤال يرتدد ما أ. يم اللغة العرية ملهارة الكالمتصايل يف تعلاملعهد يستخدم املدخل اال

 ٣دث �لعربية حتد� صحيحا خالل الباحث هل ميكن لطالب ان يستطيعوا حت

ما هي . سة و املعارف املختلفةشهر بينما الطالب جاءوا من خلفية الدراأ

  .سرتاتيجية يستخدمها املدرس يف ذلك املعهد؟اال

م اراد تصايل يف تعليم اللغة العربة ملهارة الكالانطالقا من استخدم املدخل اال

ضوء  يفمهارة الكالم  تعليم سرتاتيجيةا"الباحث أن يقوم �لبحث حتت املوضوع 

لوطن بونكايت جوغات لومبوك لنهضة ا" أبو الربكات"تصايل يف املعهد املدخل اال

 "ىالوسط

 أسئلة البحث   .ب 

تى �سئلة لبحث الذي شرحه الباحث فيما سابق، �ماد على خلفية اتاع

 :البحث كما يلي 

ضوء املدخل االتصايل يف املعهد  يفسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم اكيف تطبيق  .١

 ؟ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة ا

املدخل االتصايل  ضوء يفيف تعليم مهارة الكالم  ةئقاالعو  ةماعما هي العوامل الد .٢

 ؟ىالوسط مبوكأبو الربكات لنهضة الوطن بونكايت جوغات لو يف املعهد 

 

                                                           
من نيسان  ٢٨املقابلة مع األستاذ نواوي رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد أبو الربكات لنهضة الوطن، اليوم الرابع ٦

٢٠٢١  
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 أهداف البحث  .ج 

فبناء على ذلك، . ال يستطيع  أن يصل املرء إىل  املقصود إال بتحديد األهداف

  :فأهداف هذا البحث كما يلي 

ضوء املدخل االتصايل يف  يفسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم ا تطبيق كتشافال  .١

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطاملعهد أبو الربكات لنهضة ا

املدخل  ضوء يف يف تعليم مهارة الكالم العائقةمة و اعالعوامل الد كتشافال  .٢

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة ااالتصايل يف املعهد 

 أمهية البحث  .د 

ية يف تعليم مهارة خزانة الدراسة اللغو ة أو للمعهد،  لز�دة املعلومة و للمدرس .١

 املدخل االتصايل ءضو  يفالكالم 

سرتاتيجية تعليم ا، ليكون �فعا لز�دة معرفة مدرسي اللغة اللعربية عن للمدرس .٢

 ضوء املدخل االتصايل  يفمهارة الكالم 

 ة لتعلم اللغة العربيةلتالميذ، ليكون �فعا لرتقية احلميّ  .٣

 حدود البحث  .ه 

 دود املوضوعيةاحل .١

 الكالممهارة تعليم  اسرتاتيجية تطبيق حيدد الباحث موضوع حبثه يف نطاق 

لوطن يف املعهد أبو الربكات لنهضة اايل ضوء املدخل االتص يف )التعبري الوظيفى(

  ىبونكايت جوغات لومبوك الوسط

 احلدود املكانية .٢

  جوغات يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن بونكايت يقوم الباحث حبث علمي 
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  )الربكات تعليم اللغة العربية يف مسكن املعهد أبوبرامج (ى لومبوك الوسط 

 احلدود الزمانية .٣

يف شهر يونيو من سنة  ٢٠٢١- ٢٠٢٠جيري هذا البحث يف العام الدراسي 

٢٠٢١  

 حدود املصطلحات  .و 

للحصول على  اليت يستخدمها املعلم واالجراءات طواتاخلسرتاتيجية هي اال .١

لوطن بونكايت جوغات أهداف تعليم مهارة الكالم مبعهد أبو الربكات لنهضة ا

 .ىلومبوك الوسط

لوطن عملية تعليم مهارة الكالم مبعهد أبو الربكات لنهضة امهارة الكالم هي  .٢

الكفاءة على اليت يسعها الطالب لنيل   ىبونكايت جوغات لومبوك الوسط

 استخدام اللغة استخداما شفو� يف تعبري عن أغراضهم

  الكفاءة التواصلية الفعالة يف تعليم اللغة علىملدخل االتصايل هو املدخل يركز ا .٣

 الدراسة السابقة  .ز 

  :أما البحوث العلمية السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث فمنها

مبوضوع فّعالية املدخل االتصايل ) ٢٠١٧(البحث الذي أعده نيل السعادة  .١

 .نجلتعليم مهارة الكالم يف املدرسة الدينية مبعهد النور األول بولوالوانج ماال

 أهداف البحث   )أ 

فّعالية املدخل االتصايل لتعليم مهارة الكالم  كشفستهدف هذا البحث لا

لنور األول بولوالوانج ماالنج و لصف اخلامس يف املدرسة الدينية مبعهد ال

  �ملدخل االتصايل يف ذلك املعهد يضا ملعرفة تعليم مهارة الكالم أ
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 منهج البحث   )ب 

  .هو البحث الكمي التجريبمدخل البحث املستخدم يف البحث 

 نتائج البحث  )ج 

ما نتائج البحث فهي يعطي املدخل االتصايل دوافع و تدريب كثريا و أ

. بيئة اللغوية يف تعليم مهارة الكالمالممارسة تكلم �للغة اللعربية و تشكيل 

يف تعليم مهارة الكالم فيدل على أما فعالية  استخدام املدخل االتصايل 

لصف اخلامس يف لرتفاع الدرجة يف تعليم مهارة الكالم عند الطالب ا

 . املدرسة الدينية مبعهد النور األول بولوالوانج ماالنج

حتت املوضوع تعليم مهارة ) ٢٠١٨(البحث الذي كتبه دمحم أىل أوىل األلباب  .٢

الكالم على الضوء املدخل االتصايل يف معهد تزكية اإلسالمي العلي مالنج 

 الشرقية جاوي

 أهداف البحث  )أ 

ستهدف الباحث يف حبثه ملعرفة اسرتاجية تعليم مهارة الكالم على ضوء  ا

املدخل االتصايل يف معهد تزكية اإلسالمي العاملي وملعرف األنشطة اللغوية 

  املوجودة لرتقية مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصاىل فيه

 ج البحث منه   )ب 

الكيفي و نوع البحث هو البحث امليداين ستخدم الباحث يف حبثه املدخل ا

  الوصفي

 نتيجة البحث  )ج 



٨ 
 

 
 

جية املستخدمة يف تعليم املهارة الكالم يف اتيأما نتيجة البحث فهي االسرت 

. معهد تزكية االسالمي مناسبة خبصائص و أهداف التعليم �ملدخل االتصايل

حملاضرة أصبوعيا الم فيه منها ا�نيا، األنشطة اللغوية املوجودة لرتقية مهارة الك

  .غريهازويد املفردات يوميا و احملدثة و تزويد املفرادات يوميا، وتو 

حتت املوضوع تعليم اللغة العربية ) ٢٠١٧(البحث كتبه دمحم دوي طاريونو  .٣

 .�ملدخل االتصايل بكامفونج كابومني

 أهداف البحث   )أ 

استقباليا اب اللغة العربية أما أهداف البحث فهي  ملعرفة  كيف عملية استع

انتاجيا لدي املتعلم يف تعليم اللغة العربة �ملدخل االتصايل بكامفونج  و 

طريقة السمعية والشفوية يف تعليم اللغة ملعرفة دور طريقة املباشرة و كابومني و 

  .العربية بكامفونج كابومني

 منهج البحث   )ب 

منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو منهج  الكيفي للحصول على 

االتصايل بكامفونج   البيا�ت لألغرض عن تعليم اللغة العربية �ملدخل

  .نوعه هو دراسة احلالةو . كابومينعل

 نتائج البحث  )ج 

أما نتائج البحث فهي كان تعليم اللغة العربية يف بكانفونج كابومني 

ويركز تعليم اللغة العربية على استخدام . يستختدم املدخل اإلتصايل تطبقيا

االتصال، لذلك جيب لكل املتعلم أن يستخدم اللغة يف عملية اللغة كآلة 

أما الطريقة . يرجى املتعلم قادر على استخدام اللغة يف حياته اليومية. التعليم
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املستخدمة فهي الطريقة املباشرة و الطريقة السمعية و الشفوية و الطريقة 

  .االنتقائية

املوضوع إعداد الكتاب  حتت) ٢٠١٨(إيك رزكاء رمحوايت  البحث الذي كتبته .٤

التعليمي ملهارة الكالم على أساس املدخل االتصايل لطلبة معهد احلليم مفتاح 

 .العلى علواك  كرطاصانو عاجنوك

 أهداف البحث  )أ 

من أهداف البحث هي لوصف كيفية إعداد الكتاب التعليمي ملهارة و 

علواك   الكالم على أساس املدخل االتصايل لطلبة معهد احلليم مفتاح العلى

كرطاصانو عاجنوك وملعرفة فعالية الكتاب التعليمي املعدي ملهارة الكالم على 

  أساس املدخل االتصايل ملعهد احلليم مفتاح العلى علواك كرطاصانو عاجنوك

 منهج البحث   )ب 

  التطويرلبحث املستخدمة فهو منهج البحث و أما منهج ا

 نتائج البحث  )ج 

الكالم على أساس املدخل االتصاىل كان إعداد الكتاب التعليمي ملهارة 

 جانب لطلبة معهد احلليم مفتاح العلى علواك كرطاصانو عاجنوك من

جيد وتصميم الكتاب ومعلمة اللغة العربية  االستبانة إىل خبري حمتوي الكتاب

أما فعالية . جيد جد و نتيجة االستبانة من الطلبة هي يف التقدير اجليد

الم على أساس املدخل االتصايل لطلبة معهد الكتاب التعليمي ملهارة الك

احلليم مفتاح العلى علواك كرطاصانو عاجنوك فتدل على مستوي جيد 
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أو بقول أخر إعداد الكتاب التعليم ملهارة الكالم % ٦٥و هي ) إجيايب(

  .يف ذلك املعهد له فعالية االتصايل على أساس املدخل

اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم حتت املوضوع ) ٢٠٢٠(البحث الذي أعداه بيلى  .٥

 .على أساس النظرية السلوكية يف معهد الرسالة العصري فونوركو

 أهداف البحث  )أ 

استهدف هذا البحث ملعرفة اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على أساس 

ملعرفة العوامل املساعدة  معهد الرسالة العصرى فونوركو و النظرية السلوكية يف

ملعرفة و و الكالم يف معهد الرسالة العصري فنورك على جناح تعليم مهارة

املشكلة اليت يوجهها التالميذ يف تطبيق مهارة الكالم على أساس النظرية 

  .السلوكية يف ذلك املعهد

 منهج البحث   )ب 

منهج أو مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الوصفي 

  النوعي

 نتيجة البحث  )ج 

يجية  تعليم مهارة الكالم على أساس النظرية أما نتيجة البحث فهي أن اسرتات

هي إنشاء منظمة اللغة اللقوية، السلوكية يف املعهد الرسالة العصري فونوركو 

العوامل املساعة على جناح . ، التقوميامج و تطبيق الكالم اجبار�رب ميم الصت

. اللغة تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد هي البيئة و املراقبة املستمرة و منظمة

ل الداخلى و هي املشكلة اليت يوجهها التالميذ يف تطبيق الكالم هي العوام
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هي أحوال األساتيذ و عدم احلماسة و العوامل اخلارجي و نقصان املراقبة و 

  .احوال معاملة التالميذ مع أصدقائهم

رّكزت الباحثة األوىل حبثها ملعرفة فعالية  إىل البحوث السابقة، قد  ار نظ

 تطبيق ن فيبحثفأما الباحث اآل. يم مهارة الكالماملدخل االتصايل يف تعل

أن الباحث الثاين فقد ركز . املدخل االتصاىل ءضو  يفاملهارة الكالم تعليم  اسرتاتيجية

نشطة لرتقية أايل و حبثه يف اسرتاتيجية  تعليم مهارة الكالم على ضوء املدخل االتص

الباحث اآلن ركزان حبثمها يف نطاق اسرتاجية يبدو أن الباحث الثاين و  مهارة الكالم،

ستعاب و أن الباحث الثالث قد ركز حبثه يف عملية ا. لكن خيتلفان يف موضعالبحث

صايل انتاجيا لدي املتعلم يف تعليم اللغة العربة �ملدخل االتالعربية استقباليا و اللغة 

لغة ال الشفوية يف تعليمطريقة السمعية و كابومني ودور طريقة املباشرة و   بكامفونج

الباحث الرابع ركز حبثه يف إعداد الكتاب التعليمي ملهارة و . العربية بكامفونج كابومني

الكالم على أساس املدخل االتصايل لطلبة معهد احلليم مفتاح العلى علواك   

ركز حبثه ىف اسرتاتيجية تعليم مهارة بينما الباحث اخلامس . كرطاصانو عاجنوك

  الكالم على أساس النظرية السلوكية يف معهد الرسالة العصري فونوركو

 يف �نه رّكز حبثه. أما الباحث اآلن فاختلف من الباحثني السابقني

ختلف إيضا وأ. وتطبيقها  ضوء املدخل االتصاىل يفكالم تعليم املهارة ال اسرتاتيجية

 .ةو مواضع البحوث السابقبحث اآلن موضع ال
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  سرتاجتية التعليما: املبحث األول 

  سرتاتيجية التعليمامفهوم   .أ 

. سرتاتيجيةاليم علينا أن نعود إىل أصل كلمة سرتاتيجيات التعالكي نفهم معين   

كلمة مشتقة من الكلمة هذه الليست عربية، و سرتاتيجية كلمة أجنبية و اكلمة 

مبعين . واليت تعين القيادة العسكرية أو فن احلرب Strategia سرتاتيجيا االيو�نية 

أن االسرتاتيجية حتتوى على أفضل قيادة للفصائل أو السفن أو للقوات اجلوية يف 

أما تعريف االسرتاجتية يف قاموس كبري للغة اإلندونيسية فهي  ٧.شكل محلة منظمة

سرتاتيجية تعرف االو  ٨.ن مستخدم لتنفيذ سياسة معينة يف احلرب والسلمعلم أو ف

عموما ��ا فن استخدام اإلمكانت والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف 

املرجوة على أفضل وجه ممكن أو هي طريقة معينة ملعاجلة مشكلة أو مباشرة مهمة ما 

خدمة يف تمس وم اسرتاتيجية أصبحإن مفه. أو أساليب عملية لتحقيق هدف معني

هي اسرتاتيجية م، و معين تربوي وحتول إىل اسرتاتيجية التعلي جمال الرتبية وأصبح 

  .التعليم، قبل نبحث عن معنيها علينا أن نعرف ما هو التعليم

                                                           
  ٢٠.ص) ١٩٩٦. االجنلو املصريةمكتبة : مصر. (إسرتاجتيات تعليم اللغة. ربيكا أكسفورد، مرتجم السيد دمحم دعدور.٧

8Kamus Versi Luring, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-V. diakses dari aplikasi 
kamus digital android, tanggal 20 April 2021 pukul 07.00 
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تعليما، التعليم هو إيصال  –يعّلم –التعليم هو مصدر من فعل عّلم 

ايصل املعلم العلم واملعرفة إىل اذهان التالميذ،  التعليم هوو  ٩.املعلومات وتلقيها

بطريقة قومية وهي الطريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد 

فالتعليم أركان أربعة هي املعلم، واملتعلم، واملادة، . يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة

املنظمة املقصودة للخربة اليت تساعد  أو بقول آخر تعليم هو التصميم ١٠.والطريقة

التعليم هو عملية اليت تستند إىل أسس . املتعلم على اجناز التغيري املرجو فيه األداء

لذلك تعليم هو كاملنهج يعين أنه حيتوي على . وأصول معينة ومقومات واضحة

لة لذلك أن عمي. العناصر اليت تتفاعل بعضها بعضا للوصول إىل األهداف املرغوبة

  ١١.التقوميالتمرينات و التعليم تتكون من األمور �لية وهي املدة التعليمطرق التعليم و 

سرتاتيجية تعليم فجاء تعريفها من الباحثني منهم جابر عبد اأما  تعريف 

طالبه على أن يتعودوا التخطيط  احلميد يعرفها ��ا خطة يستخدمها املعلم ليساعد

ة التعلم، مبا تتضمنه هذه اخلطة من أهداف تدرسية التقييم أثناء عمليواملراقبة و 

عرفها حنان أبو رية ��ا خطة و  ١٢.وحتركات يقوم �ا املعلم وينظمها ويسري وفقا هلا

معينة تتكون من جمموعة عن الطرق واألسالب والوسائل واألنشطة واليت يتم اتباعها 

  ١٣.داخل حجرة الدراسة للوصول إىل األهداف املراد بلوغها

من هنا نتبني أن اسرتاتيجية التعليم هو خطة معينة اليت يقوم على افرتاضات 

اليت يستخدمها املعلم ليساعد طالبه يف  ل معينة وتتكون من طريقة ووسيلةأو مداخ
                                                           

  ٥١٧. ص) ١٩٩٩: يوغياكر�، املكتبة فروغريسف . (قاموس البشريأمحد مصطفي بشري، ٩
  ١٢. ، ص) ١٩٨٣در املعارف، : القاهرة ( ،، التوجيه يف تدريس اللغة العربيةالسمانحممود على ١٠

  ٤٥.مؤسسة أمل ترىى مرجع سابق، ص: متارام  . مدخل ال تدريس اللغة العربية. فتح املوجود،١١  
  ١٧٥.ص) ٢٠١٣دار املناهج : عمان ( .اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية. بليغ محدي إمساعيل١٢
دار : القاهرة ( اسرتاتيجيات حديثة  يف برامج تنمية اللغة و اإلبداع لطفل ماقبل املدرسة. فوزية  حممود النجاحي١٣

  ١٣٢.ص) ٢٠٠٧الكتاب احلديث، 
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يضا اسرتاتيجية التعليم هي اخلطط اليت أو . الدراسة لتحقيق غرض التعليم غرفة

. على اكتساب خربة يف موضوع معنييستخدمها املعلم من أجل مساعدة املتعلم 

متسلسلة حبيث حيدد فيها اهلدف تكون عملية االكتساب هذه خمططة ومنظمة و و 

 .النهائي من التعلم

 خصائص االسرتاتيجية اجليدة  .ب 

تعد لم من أجل تعزيز تعلمهم و سرتاتيجية التعليم هي خطوات يتبعها املتعا

مهمة تتسم �لفاعلية والتوجيه الذايت دوات أيجية مهمة يف تعلم اللغة وإ�ا اتسرت اال

سرتاتيجية تعلم اللغة اتخدام اليت تعد ضرورية لتطوير كفاءة االتصال اللغوي واسو 

لذلك تعترب اسرتاجية . املالئمة ينتج عنه تقدم يف الرباعة وازد�د يف الثقة �لنفس

  ١٤.جيدة يف تعليم عندما تشتمل على خصائص التالية

 أ�ا تتضمن كل املواقف واالحتماالت املتوقعة أن تكون شاملة مبعين .١

 االقتصاديةواالجتماعية و  أن ترتبط ارتباطا واضحا �ألهداف الرتبوية .٢

 أن تكون طويلة املدي حبيث تتوقع النتائج وتبهات كل نتيجة .٣

 أن تتسم �ملرونة والقابلية للتطوير .٤

عند التنفيذ  أن تكون عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما حتتاجها من امكا�ت .٥

 مع ما تنتجها من خمرجات تعليمية

 أثنا علمية التعليمأن تكوم جاذبة وحتقق املتعة للمتعلم و  .٦

  أن توفر مشاركة إجيابية من املتعلم ومشاركة فعالة بني املتعلمني .٧

 مهارة الكالم: املبحث الثاين 

                                                           
دار : االردن ( اللغة العربية مناهجها و طريقة تدريسهاطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ١٤

  ٩٤.ص) ٢٠٠٥الشروق، 
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 مهارة الكالم  مفهوم  .أ 

 املهارة اإلستماع ومهارة الكالم أوية تشتمل على من املعروف أن املهارات اللغو 

ريب أن الكالم أو التحدث من أهم وال . املهارة الكتابةالتحدث واملهارة القراءة و 

كثر املهارة لذلك يعترب الكالم أ. على السواء نواع النشاط اللغوي للصغار والكبارأ

تعبري  فالناس يستخدم. املستخدمة يف حياة الناس اليومية من املهارات  السابقة

من هنا نعترب الكالم هو . من تعبري الكتايب أكثر الشفوي أو الكالم أو التحدث

    .األساسي لالتصال �لنسبة للمجتم البشريكل الش

م فعلينا أن نعرض ن ننطلق إىل تعريف مهارة الكالأوما هو مهارة الكالم؟ قبل 

املنجد الذي أ�ا   جاء تعريف املهارة يف املعجم. ما هو الكالم لغةتعريف مهارة و 

َمْهرًا َوُمُهْورًا وَمَهارًة -َميُْهرُ  -صيغة اسم املصدر من فعل على وزن  َمَهرَ " املهارة"

جاء و ١٥.مهر ىف العلم أي كان حاذقاعاملا به"فهو ماهر , حذق: الشيئ وفيه وبه

أما الكالم فهو . احلذق بهكام الشيء و يف املعجم الوسيط أ�ا إحتعريف املهارة 

  ١٦.واحملادثة, احلديث, األقوال: لغةً 

على استخدام  األصوات مهارة الكالم هي مهارة انتاجية تتطلب قدرة الطالب و 

التمكن من الصيغ النحوية النظام ترتيب الكلمات اليت ميكنهم استعماهلا يف بدقة و 

�ن ) Byrne(سند بريين و . ١٧التعبري عما يريدون أن يقولوه يف مواقف احلديثة

  وهي مهارة،  productive oral skillالكالم مهارة إنتاجية شفوية  املهارة

  ختتص هذه املهارة بقدرة الطالب على التعبري عنالطالقة و تدرب الطالب على  

                                                           
  ٧٧٧. ص, )١٩٥٨الكثوليكية، : بريوت(املنجد يف اللغة,ليوس معلوف١٥

16
A.W. Munawir,  Kamus AL-Munawir Indonesi-Arab, (Bengkulu:Pustaka Progresif, 

1997), 1227 
  ٩٨.ص مدخل التدريس اللغة العربية،فتح املوجود١٧
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  ١٨.نفسه بسرعة ودقة دون عوائق أو جللجة 

البودي أ�ا فن نقل املعتقدات  جاء تعريف مهارة الكالم من مىن ابراهيمو  

واألحاسيس واملععلومات  واملعارف واخلربات واألفكار واآلراء من شخص املشاعر و 

ب موقع القبول والفهم و املستقبل أو املخاطين نقال يقع من املستمع أإىل آخر 

يف كتاب مهارة التحدث  Robinsonويضيف ربنسون  ١٩.االستجابةوالتفاعل و 

ات ليس  من خالل عناصر األداء ��ا فن نقل املعارف واخلربات واملعتقدالعملية و 

يضا من أفحسب بل  Verbal speech factorsاحلديث الشفوي أو اللفظي 

  ٢٠.خالل استخدام اللغة املصاحبة أي األشارات اجلسمية

قدرة الطالب على استخدام من هنا يري الباحث أن مهارة الكالم هي كفاءة و 

عبريها تعبريا صحيحا و تاللغة وقدرة استخدام  األصوات وترتيب الكلمات املفيدة و 

بقول األخر أن مهارة الكالم هي فن يف تعبري األصوات املنطوقة اجلمل . فصيحا

األغراض واإلرادة ملتكلم عما يف ذهنه من األفكار واملعارف و املفيدة اليت يعرب �ا ا

  .إىل السامعني

 أمهية مهارة الكالم  .ب 

ن اليت يريدها الطالب أ هارات لغويةكما سبق القول أن مهارة الكالم هو من م  

والكالم هو مهارة األساسية اليت يسعى الطالب إىل . يكتسب بعد مهارة االستماع

ماال يف حياة الطالب تعد الكالم اكثر الواسائل استعو . ا�ا ىف تعليم اللغة األجنبيةإتق

                                                           
  ٩٣. ص) ٢٠١١. دار املسرية للنشر و التوزع: عمان .(  ، مهارة التهدث العملية و األداءماهر شعبان عبد الباري١٨
  ١٠.ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة .(احلوار و فنيات و االسرتاجتياته و اساليب تعليميةمىن ابراهم اللبودي ، ١٩
  ٩٢.ص هارة التهدث العملية و األداءعبد البارميماهر شعبان ٢٠
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م إذ إن الكال. عملية التعليمكثر الوسائل استعماال يف أيضا يعد أالكالم و . اجتماعيا

  . من أساليب التعليم يف غرفة الدراسة يكثر ما جير هو أ

حسب بل يدل عليه مهية الكالم ال يدل عليه كثرية استعماهلا يف غرفة الدراسة فأ  

فالكالم .  غري املتعلمالكبري، واملتعلم و نسان �ا، يقوم به الصغري و يضا استعمال اإلأ

من هنا نستطيع . فاعل مع اجلماعةتالن أكرب فرصة للتعامل مع احلياة و نسالإليوفر 

سيقدم الباحث من . هم املهارات ال يستغىن عنهأن نعترب الكالم أو التحدث من أ

  :أمهية مهارة الكالم اليت عرضها الباحثون و العلماء و عاملي اللغة منها

ألن األنسان يتكلم . سيلة التفاهم سبق تعبري الكتايبمن املعروف أن الكالم و  .١

 .الكتاب هذا يدل الكالم سبقيكتب و قبل أن 

ال اإلقناع و إبداء الرأي و احلياة املعاصرة حتتاج مبا فيها من حرية ثقافة إىل املناقشة و  .٢

سبيل إىل ذلك إال �لتدريب الواسع على الكالم الذي يقود إىل التعبري الوضح 

 عما ىف النفس

إلنسان حيوان نسان ولذلك قال بعض علماء املنطق إن االكالم هو فرتة اإل .٣

 .�طق

الفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب ويظهر هذا جليا من الكالم وسيلة اإلقناع و  .٤

 .تعدد القضا� املطروحة للمناقشة بني املتكلم

الكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه ألن تعبري الفرد عن نفسه يساعده ختفيف  .٥

 .حدة األزمة الىت يتعرض هلا

املتعلمون واجلاحلون والذكور ين يقوم به الصغار والكبار و م نشاط إنساالكال .٦

 .النساء حيث يعطي للفرد فرصة أكثر يف التعامل والتفاعل مع احلياةو 
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ساسية يف عملية التعليم والتعلم يف مجيع مراحلها وال ميكن أن الكالم وسيلة أ .٧

للفظي يف يستغين عنه املعلم واملتعلم يف الشرح و التوضيح يف عملية التفاعل ا

 .قاعات التعليمية

الكالم وسيلة إلكساب الفرد سلوكات حمببة مثل احرتام اآلخرين من خالل  .٨

 .التحدث معهم بود و تعبري مرغوب اجتماعيا

 الكالم وسيلة إلزالة  اخلجل و احلياء من نفوس بعض األفراد .٩

بل  ة عن اآلخرينالكالم يقود إىل اكتساب اللغة  ألن اللغة ال تكتسب �لعزل  .١٠

) Jespersen(لذلك يري العامل اللغوي يسربسن التفاعل معهم و �لسماع إليهم و 

 ٢١.العبثليس بوساطة القلم و نظر إلىها بوساطة الفم واألذن و أن اللغة ي

خري يبدو مما سبق أن حاجة اإلنسان إىل الكالم أو احملدثة أكثر منها إىل مهارات األ

لتواصل �لكالم حيقق التفاعل املباشر بني املرسل و إن ا) الكتابة، االستماع و القراءة(

منو الدعوات إىل سيادة ونظرا إىل تطور معريف و . لكتايبواملستقبل ال تتوافر للتعبري ا

األسالب الدميقراطية يف احلكم  يف هذا  العصر فقد مست احلاجة إىل أن يتقن 

اليت متكنه من إصال أفكاره األلفاظ نسان مهارة الكالم و احملادثة وانتقاء األفكار و اإل

  .اإىل اآلخرين

  أهداق تعليم مهارة الكالم  .ج 

ومن أهم هذه األهداف هي . لفن الكالم جمموعة األهداف اليت يراد لتحقيقها

تعليم مهارة الكالم يهدف إىل وأن . التواصل وتبادل املعلومات واخلربات مع اآلخرين

مع الناس من غري الناطقني �للغة  أن تكون تلك املهارة وسيلة من الوسائل للتفاعل

                                                           
  ١٧١صز ) ٢٠٠٣دار املسرية للنشر و التوزيع : عمان . (لتفكري، مهارات يف اللغة وانبيل عبد اهلدي و آخرون ٢١
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وكانت هذه األهداف  ٢٢.ولفهم مقاصد أقوال املخاطبني, العربية وغري املناطقني �ا

ن لقد حدد مدكور من أهم األهداف اليت ينبغي أ. راحل املتعلمخمتلفات حسب م

  تعمل مناهج اللغة العربية يف ر�ض األطفال يف مرحلة التعليم األساسي على حتقيقها

  :كما �ىل

 أن يعى الطفل �لكلمات الشفوية كوحدات اللغوية .١

 أن تنمو ثروته اللفظية الشفهية .٢

 أن تقوي عنده روابط املعين  .٣

 أن يتمكن من تشكيل اجلمل و تركيبها .٤

 فكار يف وحدات لغويةأن يتمكن  من تنظيم األ .٥

 نطقهأن يتحسن هجائه و  .٦

 أن يكون قادرا على استخدام التعبري القصصي .٧

 يستطيع وصف املواقف اليت حدثت أمامه أو حكيت له شفو�أن  .٨

أن يكون قادرا على استخدام عبارات ا�املة استخداما سليما يف املناسبات  .٩

 املختلفة

و , أن يكون قادرا على مراعاة آدب التحدث مثل اجللوس املكرتث املقبل .١٠

 ٢٣اظهار االحرتام لآلخرين، و اختيار األلفاظ املناسبة و غريها

 طوات تعليم مهارة الكالمخ  .د 

  لعديد خطوات تعليم مهارة الكالم أو التحدث اليت ميكنها املعلم أنهناك ا

  . د تعليم مهارة الكالمعن هايستخدم 
                                                           

22Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), ,90. 
  ١١٧ص ) ٢٠٠٦, العريبدار القكر : القاهرة (. تدريس فنون اللغة العربية. ى أمحد مدكورلع٢٣
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 ) املبتدئ(املرحلة األوىل  .١

 يبدأ املعلم تدريب الكالم بطرح األسئلة   )أ 

تعبري ما خطر يف ب املعلم طالبه يف نطق الكلمات وترتيب اجلمل و يطل  )ب 

 أفكارهم

حفظ احلوار وإجابة األسئلة ما م طالبه إلجباة األسئلة شفهيا، و يطلب املعل  )ج 

 .تتعلق بنصوص املقروئة

 )املتوسط(املرحلة الوسط  .٢

 تعليم الكالم �ملسرحية  )أ 

 املناقشة مبوضوع معني   )ب 

 يتحدث عن خربة ذات نفسه   )ج 

 .الراديو و غريهومات اليت يتناوهلا من التلفاز و يتحدث عن املعل  )د 

 )املتقدم(املرحلة العليا  .٣

 يعني املعلم موضوع ما لتدريب الكالم  )أ 

 املوضوع املختار موضوع رائع عند الطالب   )ب 

 املوضوع الواضح واحملدد   )ج 

إعطاء الفرصة لطالب يف اختار املوضوعني او االكثر منه حىت يستطيعوا أن   )د 

 ٢٤.يتحدثوا مما يعرفوه

 

 طريقة تعليم مهارة الكالم  .ه 

                                                           
24Abd.Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,Memahami Konsep Dasar 

PembelajaranBahasa Arab, 93-94. 
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فهمها لنيل يف البحوث الرتبية وينبغى على املعلم أن يهناك املصطلحات   

يظن الناس أن هذه املصطلحات . هي املدخل والطريقة والتقينغرض الرتبية كامال، و 

ذا وضعت ويزداد  غموضها  إ. مضة يف معنهامعنها واحدة، ذلك ألن هناك الغا

والتقين كما كتب ختالف بني املدخل والطريقة يف احلقيقة هناك إ. اء بعضها بعضا�ز 

  .التقينانتوين يف مقالته حتت املوضوع املدخل والطريقة و . عيدوار م

طبيعة حقيقتها و  أما املدخل فهو جمموعة اإلفرتاضات عن طبيعة اللغة أو   

سلوب عرض املادة الطريقة هي اخلطة العامة اليت تتعلق �و . عملية تدرسها وتعليمها

عني وال تتناقض �ا، أو بكلمة أخرة الطريقة تعتمد على مدخل مبصورة منتظمة و 

اخلطة الشاملة اليت يستخدم �ا املدرس واملعلم لتحقيق  األحداف املرجوة من تعليم 

ويعتمد علي . وتنفيذ  عملية التعليم  يف الفصل اليت يقوم �ا املعلم فهو التقين. اللغة

ة املتوفرة ميكن املعلم أما الطرق املستخدم ٢٥.مدخل وطريقة معني و ال يتناقض �ا

  :استفادها  يف تعليم مهارة الكالم فهي

 الطريقة املباشرة .١

.  الرتمجةيف طريقة القواعد و  ظهرت هذه طريقة املباشرة لتمأل النقائص

ر علي استيعاب تري هذه الطريقة أن حاجات الطالب يف تعليم اللغة ال تقتص

الطريقة على قدرة الطالب يف ختتص هذه و . إمنا تتوسع إليهاالقواعد اللغوية و 

استخدام اللغوية األجنبية لسا�، ولذالك، �تم هذه الطريقة تعليم مهارة اللغة من 

  ٢٦.العلوم اللغوية

                                                           
 25Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( Bandung :Humaniora, 2009), 
78-80 
 26Ahmad Fuad Effendi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,35 
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هدف طريقة املباشرة هو أن يكون الطالب استعمال اللغة يف احملادثة و 

تعلم كيف يفكر �للغة اليومية، وليتم ذلك بنجاح ينبغي على الطالب أن ي

ط التلميذ �للغ اهلدف من مميزات طريقة املباشرة يف عملية تعليم ربو . ديدةاجل

يف اللغة لتحقيق هذا يستعمل املعلم يف شرحه كلمة أو عبارة جديدة و , مباشرة

و الصور أو التمثيل بدال أو متفاد� ترمجتها بلغة الطالب أاهلدف االشياء احلقيقة 

هذه و . �للغة اجلديدة يف كل مواقف و�ذا يتكلم الطالب ويستمع كثري. األم

طريقة املباشرة ال �تم كثري بتعليم القواعد اللغوية فالطالب يتعلم قواعد لغوية 

  ٢٧.ضمنيا

مهية قة املباشر هلا إهتمام كثري على أمن هنا نستطيع أن نعرب أن طري

هذه الطريقة طريقة مناسبة يف ترقية قدرة الطالب يف استخدام مهارة الكالم و 

  .للغة لسا� شفاو�ا

 الطريقة السمعية الشفوية .٢

الطريقة ردا على الطريقة هذه الطريقة مثل الطريقة املباشرة، ظهرت هذه 

 Army”  "كان امسها أول ما ظهرت . الطريقة القراءةالنحو والرتمجة و 

Specialized Training Program (ASTP)  كان ُأستخدمت و

تعليم اللغة األجنبية الرساهلم يف مهام خارج هذه الطريقة عسكريون أمريكيون يف 

صر أما هذه الطريقة تري أن تعليم اللغة ال تقت. بالدهم حني حرب العاملية الثانية

  إمنا تتوسع احلاجة إليها فهي كفاءة التواصلعلى استيعاب مهارة القراءة، و 

                                                           
جامعة املالك سعود، : ر�ض (مرتمجة عائشة موس السعيد . اسالب و مبادئ يف تدريس اللغة.  د�ن الرسن فرميلن٢٧

  ٢٩.ص) ١٩٩٧
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  ٢٨.لسا� كتا� 

 املفردات اجلديدة فتمثل تقدمي أما عملية التعليم �ستخدام هذه الطريقة   

من خالل احملاكاة و التكرار يتعلم الطالب احلوار الرتاكيب من هالل احلوار ، و و 

العكسي واالستبدال واألسئلة  جترى تدريبات مثل التكرار، مترينات البناءو 

لغوي يتحكم يف السلوك الم كقائد الفرقة املوسيقية يوجه و فمعل. األجوابو 

و . الطالب مقّلد ملا يقدمه املعلمو . و العبارة لتقليدهاأ ويتقد هلم احملدثة. لطالبه

  ٢٩. هدف من هذه، يعّود الطالب على استعمال اللغة يف االتصال بصورة �جة

 سلسلة األعمال و احلركات التمثيل .٣

هذه الطريقة تركيز على األحداث بدال من أشياء أي توسيع املعين يف 

إىل املوقف املتكامل من سلسلة من الكالم وانتقال من الكالماتو اجلملة 

م املعلم �داء أما خطوات سلكها املعلم فهي قا. األحداث املتتابعة واملرتابطة

و يطلب طالبه .  يتبع أداء كل األعمال بوصف ملا يقوم بعملهجمموعة األعمال و 

  ٣٠.أن يصفوا العمل يقوم به املعلم أو يسأل طالبه أن يصفوا األداء

يف أثناء قيامه �ذه يستخدمه  و علم قلم من حقيبته و فمثال خيرج امل  

كرر املعلم هذه ي. العملية يقول املعليم أ� أخرج قلم من حقيبيت، ا� استخدم قلم

رد ماذا أخرج االن و  يسأل طالبه،هذه عملة و بعد ذلك يبدأ عملية عدة مرات و 

عليم املهارة يري الباحث هذه الطريق الرائعة يف تو . نت خترج قلمحد طالبه أأ

                                                           
 28Ahmad Fuad Effendi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 47  

  ٥٠.ص. اسالب و مبادئ يف تدريس اللغةد�ن الرسن ٢٩
جامعة أم القرى، : مكة (. اللغة العربة للناطقني بلغات أخري اسسه مداخله طرق تدريسهتعليم .حممود كامل الناقة٣٠

  ١٦٩. ص) ١٩٨٥
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نشطة اليومية مثل اليت ميكن حتويلها إىل هذه الطريقة أمن املواقف و . الكالم

  .غري ذلكمن النوم ، الذهاب إىل املدرسة و القيام 

 األجوبةاألسئلة و  .٤

كثر الطريقة  املستخدمة يف تعليم و األجوبة أال شك أن طريقة األسئلة و 

 طريقة بسيطة ميكن املعلم أن يستخدميضا هذه الطريقة تعترب أو . تدريس الكالم

رح هذه الطريقة بط وعادة يبدأ املعلم استخدام. يف عملية تعليم مهارة الكالم

فيتقدم . كثر تقدماإجا�ت أة و ىل أسئلاألسئلة و اإلجا�ت القصرية وينتقل إ

اإلجا�ت حور بني شخصني و وتكون األسئلة و . علم من غري املعقد إىل املعقدامل

  .أكثر

يبدأ استخدام : أما اخلطوات تعليم مهارة الكالم �ذه الطريقة فهي 

جواب من الطالب، مث على شكل األجوبة على شكل سؤال من املعلم و و األسئلة 

، مث على شكل سؤال من الطالب و . سؤال من فرقة و إجابة من قرقة أخرى

 و مرة هكذا حبيث يتبادل كل الطالب دوره فمرة سائال. إجابة من طالب آخر

و ميكن املعلم أن خيتار �صا بصيط وقصريا ويطلب طالبه ليقرئوه مث يطرح . جميبا

  ٣١.عليهم عدة األسئلة و جيبون عنها

 طريقة  احملادثة و املناقشة .٥

يري اللغويون و املربون أن احملادثة من أهم أنواع النشاط اللغوي عند 

حيضر لطالبه الفرصة ه و على املعلم أن يعطيها إهتمام لذلك ال بد. اإلنسان

من املعروف أ�م يتحدثون عما جري معهم يف . املتتابعة كي يتحدثوا ويناقشوا

                                                           
  ١٧٤. ص. تعليم اللغة العربة للناطقني بلغات أخري اسسه مداخله طرق تدريسه. حممود كامل الناقة٣١
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و يتحدثون عما مسعوه و أيتحدثون عن خرب�م لزمالئهم . هااملدرسة وخارج

  ٣٢.شاهدوه يف الراديو و التلفاز و يف املواقع األخرى

التعليمية على شكل حمادثة سواء كانت الطريقة احملادثة هي الطريقة تقدمي املادة 

معلمه، و تصحب احملدثة والطالب األخر أو بني الطالب و  احملدثة تتم بني الطالب

و هدف استخدام  هذه الطريقة . �ضافة وز�دة املفردات و اإل�رات اجلديدة

أن يهيئ الفرصة السامنة و . ٣٣تدريب الطالب يتكلم �للغة الثانية فصيحا سليما

  .تحدثون �للغة الثانيةلكي ي

  تقومي تعليم مهارة الكالم  .و 

التعلم إىل حتقيقه، هو ساسي الذي  تسعى عملية التعليم و إن اهلدف األ

إحداث التعلم، أي التغري املرغوب يف سلوك املتعلم، وهذه العملية يف الواقع حتتاج 

يت تساعد� بصورة مستمرة إىل اختاذ قرارات حول جوانبها، والتقومي هو العملية ال

  ٣٤.على اختاذ  تلك القرارات

، كان التقومي عند evaluationو ما يقال ىف األجنليزية ب أالتقومي 

Brown  وWand   م فيها لتقرير نتائج األشياءهو العملية اليت تستخد  .

هناك رأي آخر ، أن التقومي  هو العملية تستخدم فيها معلومات عن بعض و 

بعض جوانب املنهج الختاذ قرارات، أو لالختيار من جوانب سلوك التلميذ ، أو 

 ٣٥.بني بعض  بدائل هلا، تتخذ بشأن التلميذ أو املنهج
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      ١١٦.ص) ٢٠٠٧التوزيع ، 
33 M. Husni Arsyad , Metode Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan 
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ميكن أن ينقسم أدوات التقومي إىل قسمني، القسم االول هو أدوات التقومي و 

ا يرى الدكتور دمحم بينم. االختبارية، أما القسم الثاين فهو أدوات التقومي غري االختبارية

ن هناك انواع االختبارات اليت ميكن استفادها املعليم يف تعليم مهارة اخلوىل �على 

  .الكالم فمنها

 اختبار األسئلة املكتوبة .١

يعد املعلم لطالبه أسئلة مكتوبة مث يطلب من الطالب فرد� أن جييبوا عن 

  .األسئلة

 اختبار اإلعادة الشفهية .٢

شريط تسجيل و من  يطلب املعلم من طالبه أن يقولوا ما يسمعون من

  .فمثل يطلب املعلم اعد شفهيا الكلمات اليت تسمعوها من شريط. املعلم 

 اختبار التحويل .٣

هنا يطلب طالبه أن حيولوا اجلمل اليت يسمعوها أو يقرؤوها من شكل 

  .و ال بد على الطالب اجلواب شفهيا. إىل آخر مثال من املبين للمعلوم

 اختبار األسئلة عن صورة .٤

مثال اشرح . الطالب صورة و يطلب منهم أم يعلقوا عليها حبديث حر يقدم على

  .ما تري يف هذه الصورة

 اختبار احملاورة  .٥

. هذا القياس ميكن استخدامه لكي نعرف قدرة الطالب على األداء الكالمي

  �خذ طالب دور املعلم وطالب آخر �خذ دور املتعلم. مثال

 اختبار املقابلة احلرة .٦
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ما . مثال. يطرح عليه أسئلة غري حمددةحد طالبه على انفراد و أل املعلم يقاب

  . امسك؟ ما عنوانك؟ و غري ذلك

 تبار املقابلة املوجهة اخ .٧

يف هذا القياس املعلم قد أعد أسئلة حمددة . هذا القياس ضد من القياس السابق

  و تكون االسئلة  موحدة جلميع الطالب. من قبل

 اختبار التعبري احلر .٨

املعلم من طالبه أن يتكلم ملدة دقائق مثال اربع او مخس دقائق عن هنا يطلب   

  .موضوع معني مثال الرحلة الرائعة، السياسة و غريها

 اختبار التنغيم .٩

هنا خيتار املعلم جمموعة من اجلمل املتنوعة مثال اجلملة االستفهامية او تعجبية مث 

نغيم طالبه لتلك يطلب من طالبه ان يقرؤوها بشكل فردي و يراقب املعلم ت

 ٣٦.مجل

  املدخل االتصايل:  ث الثالثاملبح

 مفهوم املدخل االتصايل  .أ 

املدخل هو اسم مكان زمانه أي هو موضع الدخول و املدخل من �حية لغوية 

ضات عن ما تعريف املدخل من الناحية الرتبوية فهو جمموعة اإلفرتاأ. زمان معاو 

وفقا مع قول دمحم عبد  ٣٧.تدرسها وتعليمهاطبيعة عملية طبيعة اللغة أو حقيقتها و 

تتعلق و . ات اليت ارتبط بعضها مع اآلخرصحابه �نه جمموعة من االفرتاضأاحلميد و 

                                                           
  ١٠٩-١٠٦.ص) ٢٠٠٠در الفالح للنشر و التوزيع، ( . االخبارات اللغوية. دمحم علي اخلويل٣٦

37 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,78 
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كلمة اتصال مشتق من  و  ٣٨.التعلمطبيعة عملية التعليم و االفرتاضات لطبيعة اللغة و 

كثر  �دف إيصال معلومة أو أاتصال هو الربط بني شخصني أو كلمة وصل، و 

ما املدخل االتصايل هو املدخل الذي استند على افرتاض أن اللغة هي آلة أو . رسالة

ساسي تعليم اللغة  هو تنمية القدرة االتصالية لدي الطالب دف أاالتصايل لذلك ه

  ٣٩.يف تعليم  اللغة وليس القدرة املعرفية  يف اللغة

 innate(فطرية واملدخل االتصايل يستند على افرتاض أن االنسان له قدرة 

ability ( هي جهاز إكتساب اللغة او ما يقول �للغة اإلجنليزية وlanguage 

acquisition device  )LAD(  الكفاءة والقدرات اللغوية ترجع ولذلك إن

ستعمال اللغة ال يقتصر اهي أن و افرتاض �يل من هذا املدخل و . ىل عوامل داخليةإ

فحسب بل ) ة و الكتابةاإلستماع و الكالم و القراء(عن املهارات اللغوية االربعة 

  ٤٠.طار التواصل الواسعةيشمل عليه أيضا العديد من القدرات يف إ

و كل ما جيري يف عملية التعليم أما بعض مميزات هذ املدخل االتصايل فه

 كل فيستعمل الطالب اللغة كثريا هلذا الغرض يف. التعليم يتم بغرض االتصالو 

و يف غري ذلك من املواضع واملواقف اليت أثنائ ألعا�م أو يف مناقشتهم أنشطتهم، يف أ

ما ب أكثر مسؤلية عن عملية تعليمه ألذلك يبدو أن الطال. تعتمد على االتصال

نه مدير له أدوار عديدة منها أ. لعملية التعليم عند الطالب املعلم فكان املعلم مساعد

 ٤١.يف اوقات أخري يكون حلقة االتصالالنشاطات الصفية و يؤدي دور املوجه و 

 نشأة املدخل االتصايل  .ب 
                                                           

38M.Abdul Hamid dkk.Pembelajaran Bahasa Arab , Pendekatan, Metode, Strategi, 
Materi Dan Media (malang : UIN Press, 2008) 2 

39 M. Husni Arsyad Metode Metode Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan 
Pendekatan Komunikatif Untuk Meningkatkan Kecakapan Bahasa, 17 

40Ahmad Fuad Effendi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 54 
  ١٤٩- ١٤٨.ص.. اسالب و مبادئ يف تدريس اللغة.  د�ن الرسن فرميلن٤١
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رد على املدخل الوضعي  ١٩٦٠ظهر الدخل االتصايل يف سنة     

situational language teaching  كما . الذي ينتشر يف ذلك الوقت

ذكر الباحث يف قول سابق أن املدخل االتصايل يري �ن هدف من تعليم اللغة هو  

ومن العلماء اللغويني الذي ينكر على . كفاءة الطالب يف استخدام اللغة اتصاليا

يقول  وهو Noam Chomskyاملدخل املنتشر هذا الوقت هو نوام تشمشكي 

املوجودة يف هذا الوقت مل تستطيع أن تشرح شرحا كامال تقدة و �ن اإلفرتاضات املع

  ٤٢. عن اخلصائص اللغوية و اإلبداع اللغوية من كل الكلمة

كريستوفر كاندلن وهنري ويدوسون �ن : يضا العلماء اللغويون االنكليزيأويضيف 

�ا أ، ويعترب  يف تعليم اللغةهو  كفاءة االتصايللغة حيتاج إىل اإلهتمام الزائد و تعليم ال

فبدأ العلماء اللغويون أن يتعلموا كتب اللغة التطبقية . هم من الكفائة القواعد اللغويةأ

يف الربيطانيا و  ١٩٧٠فينتشر املدخل انتشارا واسعا يف سنة . ٤٣و يالحظوها

من هنا كثري من العلماء اللغويون يسندون ويتفقون على وجود املدخل . االمريكيا

يع أن نستنبط أن املدخل االتصايل هو املدخل يعتقد و ينظر تعليم ونستط. االتصايل

  .اللغة �لنماذج اللغة االتصايل

  

 مبادئ املدخل االتصايل  .ج 

اهلدف األساسي يف كل تعليم اللغة هي يساعد الدارسني القادرين على استخدام 

املداخل لمعّلم أن يعتمد إىل الطرق و لوصول إىل هذا اهلدف ال بّد ل. اللغة اهلدف

لغة و يعرف مبادئ تعّلم ال اهلدف ال بّد ملتعلم أن يفهم و وأيضا لوصول إىل. املتنوعة

                                                           
42Furqanul Aziez. Pengajaran Bahasa Komunikatif : Teori dan Praktik. (Bandung : 

Rosdakarya. 2015), 7 
43Furqanul Aziez. Pengajaran Bahasa Komunikatif : Teori dan Praktik, 8 
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املدخل االتصايل عند  ما يلي مبادئ تعليم اللغة يف ضوءفي. حيققها يف نشاط التعليم

  :Rodgersرودجرز 

 الدارس اللغة �ستخدامها التصاليتعلم  .١

 التعليم يف الفصلمن هدف نشط املعين والواقعي  االتصال .٢

 .تصالالطالقة يف اخلطاب مهمة يف اال .٣

 يتضمن فيه املهارة املتنوعةاالتصال  .٤

 trial and(طوي على احملاولة واخلطأ تعلم هو عملية البناء اإلبتكاري اليت تن .٥

error( 

 إجراءات املدخل االتصايل يف عملية تعليم اللغة  .د 

  سيقدم الباحث من إجراءات املدخل االتصايل ىف عملية تعليم ميكن أن   

  ٤٤:يستفادها املعلم يف فصله و هي 

 تقدمي احلوار قصري .١

  فضل املعلم يقدم احلور املناسبة بتجريبة املتعلم يف حيا�م اليوميةأمن 

 تدريب احلوار �للسان .٢

  . التكرارخالل احملاكاة و يتعلم احلوار من يعين املعلم يقدم احلوار واملتعلم 

 استخالص املعلومات .٣

اجلواب لة االوىل هي علمة تقدمي السؤل و هذه العملية يتم على مرحلتني، املرح

املرحلة الثانية تقدمي األسئلة االتصالية الوظيفية حول املوضوع . املناسبان مبوضوع 

  احملددة و متتابعة بتجريب  املعلمني

                                                           
  ٤١٣.ص، املدخل االتصايل و تطبيقه يف تعليم اللغة العربية.  ألف جنا إمامنا و إمام أسراري٤٤
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 التقومي  .٤

حيث  العبارات الواردة يف احلوارني الستخدام الكلمات و جيع املعلميتم بتش

  .يف يطبقو�ا يف وظيفة اجلديدةيستخدمو�ا يف مجلة جديدة و 

 اخلالصة  .٥

  استنباط القواعد اللغوية الواردة يف احلوار

 اعطاء الواجبات .٦

 .هذا تقدمي الواجبة مثال الواجبات املنزليةو 
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 و منهجه مدخل البحث  .أ 

مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث  

يضا مدخال فنيا يسمى هذا املدخل أو  )qualitative approach(الكيفي

أوتفسري� ألن البيا�ت املأخوذة تتعلق �لتفسري على البيا�ت الىت وجدها يف موضع 

 الوصفية كمثلوالبحث الكيفى هو أسلوب البحث حلصول البيا�ت ٤٥.البحث

ألفاظ اللسان من الشخص واألحوال الىت يالحظها الكلمات املكتوبة و 

ونوع البحث املستخدمة هلذا البحث هو البحث امليداين الوصفي واراد ٤٦.الباحث

دخل االتصايل يف ضوء امل يفسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم الباحث أن يصف ا

  .ك الوسطيلنهضة الوطن بونكايت جوغات لومبو " أبو الربكات"املعهد 

 حضور الباحث  .ب 

فلزم على الباحث احلضور .إن الباحث هو األداة املفتاحية يف البحث الكيفي 

. جل احلصول على البيا�ت املرجّوةيف موضع البحث ليقوم �ملالحظة املباشرة من أ

البحث و . تثبيتهايف تصحيح البيا�ت و  ومشاركة الباحث يف مكان البحث تؤثر

. مشاركته أو بنائب الباحث فيه فضل  من البحث بدون أمبشاركة الباحث  فيه 

  .فضل من نتائج البحث بدو�اأنتائج البحث مبشاركة الباحث فيه كذالك و 

                                                           
45Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D ( 

Bandung: Alfabeta, 2008), 13 
46 Lexy, J. Meleong, Metode Peneliatian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 
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حضور الباحث مفتاح هام يف مكان البحث لينظر مباشرة إىل عملية 

جيد الباحث البيا�ت التعليم و التعلم فيه و خاصة عن تعليم اللغة العربية حىت 

تعليم مهارة الكالم على ضوء املدخل االتصايل يف املعهد اسرتاتيجية الصحيحة عن 

  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطلنهضة ا" أبو الربكات"

 ميدان البحث  .ج 

ما ميدان البحث يف هذا أ. مكان فيه يقوم الباحث حبث علميميدان البحث هو 

مبوك لنهضة الوطن بونكايت جوغات لو " أبو الربكات" البحث فيختار الباحث املعهد

  .ىالوسط

 مصادر البيا�ت  .د 

أما مصادر  البيا�ت يف و . يف البحث شيئ هام ال يفّر منهمصادر البيا�ت  

  : البحث فتتكون علىهذا 

 .ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطمدير املعهد أبو الربكات لنهضة ا .١

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطاملعهد أبو الربكات لنهضة ا مشرف  .٢

لوطن بونكايت جوغات لومبوك يف املعهد أبو الربكات لنهضة ا الطالب .٣

 ىالوسط

 .بعض املواد املكتوبة مثل األرشيف أو امللفات .٤

 أسلوب مجع البيا�ت  .ه 

  و استخدم الباحث هنا. مجع البيا�ت عملية مهمة يف البحث

  :الطرائق الىت تناسب املدخل الكيفى الوصفي، فهي 

 املالحظة .١
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املالحظة هي خطوات مجع البيا�ت ملعرفة املسالك املبحوثة وفهمها 

وميكننا أن نصنف هذه . بطريقة املالحظة إىل العملية جتري يف موضع البحث

املالحظة إىل صنفني و هي املالحظة مبشاركة الباحث يف موضع البحث 

)participatory observation ( و املالحظة بدون

واملالحظة من صنف . )nonparticipatory observation(مشاركته

التعليم الىت  عملية  التعلمان الباحث يشرتك يف كل األنشطة و األول هي ما إذا ك

وأما املالحظة من الصنف الثاين فهي . املعلم يف مكان البحثقام به التالميذ و 

حث عن البيا�ت الىت حيصل عليها الباحث بدون مشاركته يف عملية الب

عملية تعلمهم تعليمهم، لكنه يبني كل شيئ يقع فيها التالميذ واملعلم و انشطة

 ٤٧.فقط

واملالحظة الىت يستخدمها الباحث هنا هي املالحظة مبشاركته يف 

جيد  األنشطة التعلمية ، ألن الباحث يشرتك يف مكان البحث لنيل البيا�ت، و

سيقوم الباحث مبالحظة األحوال املتعلقة و . ا ماال جيدها بغريها من الطرق�

لنهضة " أبو الربكات"أنشطة تعليم مهارة الكالم يف املعهد �لبيا�ت كأحوال 

م �لتدريس و أحوال  املعلم الذي يقو ، و ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطا

يف  املتعلمنيالتعليم وأحوال مة يف التعلم و خداإلسرتاتيجية املستاملادة والطريقة و 

 .وغريهاوالبيئة وأحوال املباين  عملية تعليم مهارة الكالم

 املقابلة .٢

  إن املقابلة هي إلتقاء الشخصني للحصول )Esterberg(قال إسرتبرغ 

                                                           
47Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2012),220 
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 ٤٨:فتنقسم املقابلة إىل ثالثةاقسام، فهي. على املعلومات  بوسيلة احملاورة 

 )Structured interview(املقابلة املنظمة  )أ 

 )Semistructured interview(املقابلة نصف املنظمة  )ب 

 )unstructured interview(املقابلة غري املنظمة  )ج 

و �دف املقابلة . وميكن أن جتري املقابلة بني شخصني أو أكثر

  .للحصول على املعلومات و البيا�ت احملتاجة إليها الىت تتعلق مبوضع البحث

  فهيفس هذا البحث اليت يقوم �ا الباحث أما املقابلة 

 املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن مديراملقابلة مع   )أ 

�حوال معهد أبو قام الباحث مقابلة مع املدير لنيل البيا�ت املتعلقة 

شطة تعليمة اللغة أن ونشأته وأهداف تعليم اللغة العربية  �ريخ و الربكات،

أيضا لنيل البيا�ت عن و . الكالم خاصة أنشطة تعليمة مهارةالعربية عاما و 

  سرتاتيجة مستخدمة يف تعليم مهارة الكالم يف هذا معهدا

 اللغة العربيةمشرف بلة مع ااملق  )ب 

قام . املشرف له دور مهمة يف عملية التعليم ومسؤول على كل نشاط التعليم

ة حلصول على البيا�ت املتعلقة اللغة العربي مشرف الباحث مقابلة مع

مهارة  بيقها يف تعليمو تطمة يف تعليم مهارة الكالم سرتاتيجية املستخد�

عامة و العراقيل يف تعليم مهارة يضا لنيل البيا�ت عن العوامل الدأو . الكالم

  الكالم
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 املقابلة مع الطالب  )ج 

قام الباحث مقابلة مع معلم اللغة العربية حلصول على البيا�ت املتعلقة 

  الكالم يف هذا املعهدبعملية تعليم مهارة 

 التوثيق .٣

 التوثيق يعىن إحدى الطرق املستخدمة يف مجع البيا�تللحصول على

ويقصد �ذا املنهج أن حيصل الباحث على . املعلومات مباشرة يف مكان البحث

تدريس ب و ا�الت و املهنج و خطط املعلومات والبيا�ت املكتوبة، مثل الكتا

جلمع البيا�ت املكتوبة من وهذه الطريقة يستخدمها الباحث  .مهارة الكالم 

الو�ئق املوجودة عن اسرتاجتية تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات لنهضة 

  الوطن 

 أسلوب حتليل البيا�ت  .و 

بد له أن يقوم حتليل بعد أن يعمل الباحث عملية مجع البيا�ت فالو   

ت احملصولة عليها من املالحظة ية تركيب البيا�حتليل البيا�ت هو عملو . البيا�ت

 ٤٩.حىت يتمكن للباحث الوصول إىل النتائج املطلوبة. التثويق تركيبا منهجياواملقابلة و 

وينطلق حتليل البيا�ت يف البحث الكيفي من الرتكيز البحث واملكتشفات الىت 

حتليل  ينتهى إىل النتائج بعدها الباحث من خالل عملية البحث و حصل علي

 .املكتشفات �النظر�ت املفروضة يف اإلطار النظري

وأما اخلطوات الىت يسري عليها الباحث يف حتليل البيا�ت فتمثل فيما يلي 

  :وفق ما قاله سوغيونو
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 data reduction)(تصفية البيا�ت  )١

م الباحث لذلك البد أن يقو  جيدها الباحث كثرية جدا البيا�ت اليت     

  هذه عملية تسمى تصفية البيا�تو احملتاجة و اختيار البيا�ت الرئيسية بتلخيص و 

  .واهلدف من تصفية البيا�ت هو تسهيل الباحث جلمع البيا�ت التالية

 )data display/penyajian data(تعرض البيا� )٢

.  يسلكها الباحث عرض البيا�تالتالية اليت ةبعد تصفية البيا�ت فخطو 

و . ا على شكل السردكان عرض البيا�ت يف البحث الكيفي أو النوعي معّرضو 

حث لفهم ما حدث يف موضوع البحث اهلدف من هذه اخلطوة تسهيل البا

  حتديد اخلطوة التاليةو 

 )verification/conclusion(استنتاج البيا�ت احملصولة عليه وحتققها  )٣

 �لوقائع

 عرض البيا�ت
 مجع البيا�ت

 تصفية البيا�ت

 اسنتاج البيا�ت
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 اخطوة التالية يف حتليل البيا�ت هي استنتاج البيا�ت احملصولة عليهو 

مبعين يقوم الباحث على استنتاج البا�نت احملصولة من مجع حتقيقها �لوقائع و 

لنيل استنتاح البيا�ت  الباحث هأما حتقق البيا�ت احملصولة فيقوم. البيا�ت

يضا ال أع إلجابة أسئلة البحث املرتتبة و استنتاج يستطيمن املمكن  ألن املوثوق 

ستتغري أثناء إعادة الباحث يف أسئلة البحث مؤقتا و يستطيع إلجابتها ألن 

  . امليدان

 فحص صحة البيا�ت  .ز 

فلحصول على   .ال بد للباحث من التأكيد على صحة البيا�ت

  :الباحث هذه الطرق اكتشافها قد استخدم البيا�ت الصحيحة و 

 يل احلضورو تط )١

للحصول على املعلومات الصحيحة حيتاج الباحث إلىتطويل احلضور يف 

م مهارة الكالم يف املعهد أبو ليسائر األنشطة والربامج والعملية املتعلقة بعملية تع

  .الربكات

 تدقيق املالحظة )٢

هذا  يعىن أن الباحث يقوم  املالحظة أكثر دقة للتأكد من صحة و 

  .٥٠البيا�ت  و ترتبها ترتيبا منظما

 املناقشة مع اآلخر )٣

ت سلكها الباحث للحصل على البيا�واملناقشة مع اآلخر هي الطريقة الىت ي

  و�ملناقشة تكتشف املعلومات الصحيحة املضبوطة. الصحيحة
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 الفصل الرابع

  عرض البيا�ت و حتليلها

فسيقدم  الباحث البيا�ت اليت بعد أن يقوم الباحث عملية البحث يف موضع البحث 

  .وجدها يف املعهد ابو الربكات لنهضة الوطن

املدخل اإلتصايل يف  ضوء الكالم يفجية تعليم مهارة يتطبيق اسرتات: املبحث  األول

 املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن

هي سية اليت يريد أن حيققها و كا�ملعهد أبو الربكات له مخسة األهداف األسا  

. كامال  القرآن واأن حيفظ األول، جيب على الطالب يف املعهد أبو الربكاتاهلدف 

ف مخسة ير احلديث الش واأن حيفظ الثاين، جيب على الطالب يف املعهد أبو الربكات

. اإلجنليزية�للغة العربية و  واأن يتحدث ونستطيعي الثالث، الطالب. قلآالف على األ

الداعي  واصبحي أن اخلامس لكتاب الرتاث وا ون أن يقرؤوايستطيع الرابع، الطالب

 ٥١.االسالمي العاملي

ا مكان عضها بعضا، أما اللغة العربية فلهتتعلق ب �لطبع كل األهداف السابقة

قرآن ال فهمو  يف حفظ احلديث و �ا ستسهل الطالبخاص، أ�ا اللغة القرآن و 

خر شفو� أو بقول آام اللغة العربية القدرة لطالبه على استخد. احلديث الشارفو 

ية كوسيلة االتصال و عهد أبو الربكات يستطيع أن يستخدم اللغة العربفيامل طالبال

بو الربكات أن الطالب الذي يتعلم يف قال مدير املعهد أ .من أمر مهم التواصل

اللغة العربية واللغة اإلجنلزية : املعهد أبو الربكات ُيضمن أن يستطيع حتدث �للغتني 

سرتاتيجية تعليم مهارة اهلدف فحدد املعهد أبو الربكات ا ولتحقيق هذا .شهرأ ٣ملدة 

                                                           
  .من اللوحة الرتحيبة  امام بواب املعهد يةنتيجة البحث الوثيق٥١



٤٠ 
 

 
 

م اليت يستند إىل هدف تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد وأحوال املعلمني و الكال

م يف سرتاتيجية املستخدمة لرتقية مهارة الكالوكانت اال الوسائل واللوازم و املتعلمني

املناقشة سرتاتيجية وا jigsawسرتاتيجية اجليكسو اال املعهد أبو الربكات مزيج بني

أل الباحث مدير املعهد وس .small group discussionاجلماعية الصغرية 

 ستخدام هذه االسرتاتيجية يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكاتعن أسباب ا

ويستخدمها كألة التلميذ ال ميكن أن يستوعب اللغة أّن اللغة وسيلة االتصال و "وقال 

 مشركة فعالة واأن يشارك ب أو املخاطبة، لكي ميكن الطالباملخاطدون  ةاالتصالي

 ٥٢".إىل عدة الفروق قّسم الطالبتعّلمها فنو  تعليم مهارة الكالمكل عملية   يف 

وأضاف مدير املعهد �ن املشرف أو املتخرج الذي يعيش ويبقي يف املعهد أبو 

عدد الطالب لم أو املشرف و عدد املع يبدو أن. مشرفا تقريبا ٨٠الربكات عددهم 

  .حيت ميكن أن يقام نشاط تعليم اللغة العربية �السرتاتيجية السابقةمعتدل 

أحد مشرفني يف املعهد أبو  ي بوترابراندوقام الباحث �ملقابلة مع األستاذ هريو 

يبتكر  ملعلم أو املشرف أنإن مدير املعهد أبو الربكات طلب لكال"الربكات وقال 

يف وضع املخاطب الذي ال مناص له من أن يردوا أو  املواقف اليت تضع الطالب

تعد هذه الطريقة ستساعد الطالب ليمارسوا حتدث �للغة ."يسهموا يف االتصال

بر�جمه يف املعهد أبو الربكات حتت نشاط التعليم و  وكان كل٥٣رويدا فرويدااملدروسة 

قسم  ايضوهناك أ. رف وهو املتخرج من هذا املعهدقيادة مدير املعهد يساعده املش

تعليمية يف املعهد أبو الذي يساعد على جناح الربامج ال) OSIM(منظمة الطالب

                                                           
    ٢٠٢١يونيو ١التاريخ  ميان الدين سومارا يفإدير املعهد  االستاذ احلاج دمحم املقابلة مع م٥٢

  ٢٠٢١يونيو ٢التاريخ  يفهريو براندي بوترا  ستاذاألمشرف اللغة املقابلة مع ٥٣
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تعليم مهارة  يف  سرتاتيجيةاالتطبيق  من الباحث سيعرضيف هذا البحث . الربكات

  :فيما يلياملعهد أبو الربكات لنهضة الوطن الكالم يف 

 احملاضرة .١

أنشطة  أن يدخل التالميذ إىل الفصل ليسريأنشطة احملاضرة قبل يتم تنفيذ 

كان   حياناأليف بعض نشاط احملاضرة يف ساحة املعهد و  يؤدي .التعليم يف الفصل

بدأيف  احملاضرة ملدة ثالثني دقيقة استغرق نشاط. نشاط احملاضر يؤدي يف القاعة

ما اآلن يف كارثة فريوس  أ. النصف صباحاعة السابعة حىت الساعة السابعة و السا

يف النهار يف صباح قبل الدخول إىل الفصل و  احملاضرة مرتنينشط  ؤدي كورو� في

  . بعد اخلروج من الفصل

إىل السكن مبكرا يف كارثة فريوس كورو�  يعود الطالب"ير املعهد قال مد

استفاد الوقتبأنشطة  همحيت ميكن بالحملاضرة لتطفزاد قسم اللغة نشاط الذلك

نشاط احملاضرة " وأضاف دمحم يزيد بعد أن قام الباحث مقابلة معه  .٥٤مفيدة

اليومي يؤدي مرتني يف الصابح قبل دخولنا إىل املدرسة و النهار بعد خورجنا من 

ألن ٥٥".املدرسة، يبدو أننا مشغول يف التعلم اللغة العربة يف كارثة فريوس كورو�

ر املعلم مكرب الصوت كي عدد الطالب كثري و جيري النشاط يف الساحة فيوفّ 

فهي كما  ةضر ااحمل أما أهداف نشاط.  ميكن الطالب أن يسمعوا خطابة بوضح

  : يلي

 ز�دة ثقة الطالب �نفسهم يف حتدث �للغة العربية  )أ 
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  ٢٠٢١يونيو  ٢المقابلة مع دمحم یزید أحد الطالب  وھو منظم في قسم منظمة الطالب في التاریخ 
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اخلجل يسيطران التالميذ عند التكلم أمام اجلمهور، ويرجي ال ينكر اخلوف و 

من "قال األستاذ هريو . عند التالميذ شط احملاضرة سوف يستهلك اخلوفن

مشكلة  يف حتدث �للغة العربية اليت يوجهها الطالب يف املعهد أبو الربكات 

نكّلف كل هي اخلوف و اخلجل إذا هناك األخطاء يف كالمهم، لذلك 

 ٥٦"الطالب أن يتقدموا و يلقوا اخلطابة أمام أصدقائهم

 تكوين الشخصية القيادية عند الطالب   )ب 

 .فكارهمالب القاديرن لتعبري عن آرائهم وأتكوين الط ةالتاليو   )ج 

أن ميارسوا   صدقائهم جيب علىهمالتالميذ خطا��م أمام أ قبل أن يقدموا 

أما  .مشرف اللغة ةرشادالقيادة واإل كيف إلقاء اخلطاب جيدا و هذا مترين على

اصة لطالب يف املستوي األول أما الطالب نص اخلطاب ألفه مشرف اللغة خ

. الوسطى و املستوي العليا فعليهم أن ينشؤوا نص اخلطاب �نفسهم يف املستوي 

  ٥٧فيما يلى اجراءات أنشطة احملاضرة

دور   ونيلعب ينميذ املخرت تالميذ إىل عدة األدوار، لكل التالال نقسمي )١

 كرئيس اجللسة، القارئ آ�ة القرآن، اخلاطب و املعّلق

 افتتاح احملاضرة )٢

ة من بداية مسؤول لكل انشطة احملاضر رئيس اجللسة  وهو بدأ احملاضرة 

احملاضرة حىت �ايتها، على سبيل املثال يهيأ احملاضرة، ينبه نظام احملاضرة 

التالميذ  جيب علىيف كل نشط احملاضرة  . وتركيب الرب�مج  وغري ذلك

  .كامالأو اللغة اإلجنليزية   اللغة العربية  وايستخدم أن 
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  ٢٠٢١يونيو ١الحظة الباحث يف ساحة املعهد يف التاريخ امل٥٧



٤٣ 
 

 
 

 القرآنية �تآلاقراءة الدعاء و  )٣

احملاضرة  ي يفتح نشاط قارئقبل أن يقدم اخلاطب خطابه أمام القاعة ف

  وصالة النهضتني. بقراءة آ�ت من القرآن الكرمي

 اخلاطب )٤

احملاضرة بقراءة اآل�ت القرآنية، كان النشاط التايل إلقاء  بعد إفتتاح

 . اط األساسي يف بر�مج احملاضرةو يعد إلقاء اخلطاب من النش. اخلطاب

ة كفاءة أّن إلقاء اخلطاب يساعد الطالب يف تنمي االستاذ هريوقال 

أما طالب الذي يقدمون . آرائهم أمام اجلمهورالطالب لتعبري أفكارهم و 

من يلقي  الطالبة ومنهماطالب و : شخصنياخلطاب فيتكون من 

ولكل رئيس  .جنليزيةخر يلقي اخلطاب �للغة اإلاأل�للغةالعربيةو اخلطاب 

  .الفصل وىل طالبني من أعضاء فصله

  واألنشطة التالية   

قبل انتهت احملاضرة طرح يسة اجللسة احملاضرة لكن اختتام، اختتم رئ )٥

و  .مشرف اللغة اإلقرتاحة و التوجيهات لكل وظائف احملاضرة هذا اليوم

و يعطي  يطلب املشرف بعض التالميذ لتلخيص اخلطاب شامال وموجزا

 .ليتعّلق نشط احملاضرة الفرصة للتالميذاملشرف 

علموا مادة التعليم تإىل فصوهلم لي ونيدخل وبعد انتهت احملاضرة كل الطالب

  .يف املدرسة

 تزويد املفردات .٢

  كما صرح مدير املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن �ن املفردات من
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لذلك، . العناصر اللغوية ال غين عنها إلتقان لغة ما السيما يف اللغة العربية 

مهارة : حفظ املفردات و فهمها مفيدة يف اكتساب اربع مهارات اللغويىة 

و أضاف مدير . االستماع، و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة

بل جيب عليهم أن يفهم  املعهد إن فهم قواعد اللغوية ال يكفي عند الطالب

 تزويدأما أهداف . ٥٨املفردات حيت يفهموا فهما كامال مما الوارد يف احملادثة

  :يف املعهد أبو الربكات فهي املفردات

 يعرف الطالب املفردات اجلديدة   )أ 

 يدبر الطالب يف نطق املفردات بنطق جيد وصحيح  )ب 

 يعرف الطالب معىن املفردات و يفهموها حىت ميكن لطالب أن  )ج 

  يستخدمها يف احملادثة اليومية

يف الساعة العاشرة  ذا النشاطيتم تعليم املفردات ملدة ساعة يعين بدأ ه

يف الصباح بعد  ويؤدى أيضا هذا النشاط .حيت الساعة احلادية عشر ليال

يف تعليم   ةب املستخدمأما الكت. نتهى نشاط احملاضرة لتلميذ جديد خاصةا

يد ألفه مشرف اللغة لتالميذ اجلد املفردة فيتكون من الكتابني الكتاب االول

ة خيتار املشرف املوضوع يتعلق �نشط. األساسيةيشتمل فيه املوضوع املتخلفة و 

درسة و يف املعهد و يف احلمام دات حول املاليومية  على سبيل املثال املفر 

  . أشهور ٣حيفظ كل املفردات خالل ولكل التلميذ عليه أن  ٥٩.غري ذلكو 

هذا  .شهور للدكتور متام حسنة التلميذاملفردممعجام والكتاب الثاين 

و . لى األقل كل يوماملفردات ع ١٠املعجم لتالميذ القدمي علىهم أن حيفظوا 
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  ٢٠٢١يونيو ٢يوم الرابع المشرف اللغة  االستاذ هريو يف   مع املقابلة٥٩
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من سبب استخدام املعجم ألن يعد مدير املعهد أن هذا  عّلمنا األستاذ هيور

لفهم الكتاب تالميذ يف تعليم اللغة العربية و حاجة البلزوم و املعجم مناسب 

أن اليت ميكن  البسيطة هذا املعجام يشتمل فيه املفردات .الرتاث العريب

 ٦٠ثتهم اليومية و لفهم القراءة من من كتاب الرتاثيستفيدها الطالب يف حماد

 سيقدم. يتم تعليم املفردة بتقسيم الطالب إىل عدة ا�موعات وفقا مستواهم

الباحث اجراءات عملية تعليم املفردات يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن  

  ٦١:كما يلي

 الطالب الدرس بقراءة الدعاء و صالة النهضتني يفتتح املعلم و  )١

هدفه لرتقية و .  الطالب عن املفردات السابقةيقوم املعلم بطرح األسئلة إىل )٢

 اتقا�احفظ املفردة و 

هذه اخلطوة ميكن القيام �ا . اجلديدة ويتبعه الطالبيقرأ املعلم املفردات  )٣

 .مرار وتكرار حيت ينطق الطالب املفردات بنطق صحيح

 .يشرح املعلم املفردات مل يفهمها  الطالب )٤

 مث ينقسم تالميذه إىل الفرقتني بعد أن يفهم الطالب املفردات، )٥

املفردة صف لو يتقدم أمام الفصل حد عضوها لتوّىل أ نها أيلكل الفرقة عل )٦

و  العضو االخر خيمنو .خرمعينة حبيث ال يري عضو أ املعينة يف بطاقة

 .بصحيح تصبح بطلةأكثر  الفرقة اليت خيمن املفردة و . املفردة يتكهن

 كامال  الفرصة حلفظ املفردات لتالميذه املعلم يعطيواالن،   )٧

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ٢ التاريخمشرف اللغة  االستاذ هريو يف   مع املقابلة٦٠
٦١

  ٢٠٢١يونيو ١الباحث في الفصل في التاریخ   مالحظة
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طرح دة عا. تقومي تعليم املفردة فطرح املعلم السؤال الذي يتعلق مبادة اليوم )٨

 .يرتمجها إىل اللغة العربية أو على العكس التالميذاملفردات �للغة العربة و 

 اختتم املعلم الدرس بدعاء )٩

 احملادثة  .٣

احملادثة اليومية يف املعهد أبو الربكات نا أن نفرق بني تعليم احملادثة و وال عليأ

كانت احملادثة اليومية �للغة العربية . أل�ما يتعلقان �ستخدام اللغة العربية

أما تعليم احملادثة فهو و . انشطة لتحقيق بيئة اللغوية يف املعهد أبو الربكات

وع موضو  الكالم �للغة العربية مبوادهارة التحدث و النشاط املخطط ملمارسة م

. العصر و العشاءتعليم احملادثة بعد صالة الظهر و يتم . ها املعلممعينة اليت أعد

يوجد املادة  احيان ساعة إذاأليف بعض ق تعليم احملادثة ثالثني دقيقة و استغر 

واد عدة الفرقة ألن املإىل  نشط احملدث يؤدي بتقسيم الطالب كان  .اإلضافية

كل الفرقة يتكون على مثانية . االخريالفرقة التعليم خمتلفة بني الفرقة و 

ه أما الكتب املستخدمة يف تعليم احملادثة فهي الكتاب ألف .أشخاص أو أكثر

ملصباح  خري الدين " ال تسكت" اإلضايف الثاين الكتابمشرف اللغة و املعلم و 

و  هذا الكتاب حيتوي على العبارات و احلوارات البسيطة دمحم صابرين سوهيلو

أماكن خمتلفة فيها أحوال و  التالميذ أن يستفيدوها حسبميكن القصرية

  هداف من عملية احملادثة وهيوأ. ٦٢التالميذ 

 د على التحدث �للغة العربية صحيحا يالتعو  تدريب الطالب  )أ 

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ٢يف التاريخهريو االستاذ مشرف اللغة  مع املقابلة٦٢
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حيت ال يصبحون خجولني ال يستطيع  تنمية الثقة �لنفس عند الطالب  )ب 

 مواجهة زمالئه

  ومواقفهمتدريب الطالب للتعبري عن أرائهم   )ج 

  :وهناك اخلطوات تعليم احملدثة يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن و هي 

 يفتح املعلم و الطالب الدرس بقراءة الدعاء مجاعة  )أ 

و الغرض من هذا . تقريبا لم طالبه ليغلقوا عينهم ملدة ثالثني �نيةأمر املع  )ب 

 النشاط ز�دة الرتكيز لطالب قبل دخول إىل الدرس

 وحيددها مبوضوع ما موضوع املادة الدراسيةيشرح املعلم   )ج 

مام طالب، أقرأ نص احملدثة مبفرد  و طالب يقدم املعلم احلوار أو احملادثة أ  )د 

 يسمعونه 

أن يفهم من  هذه اخلطة ينبغي على كل الطالب يف. فهم احلوار أو احملادثة  )ه 

 .رلفهم نص احلوا هودور املعلم يساعد طالب. احلواراألفكار الواردة يف نص 

حملدثة، أحد الطالب يكون سائال اآلن دور لطالب أن يقرئوا نص او   )و 

 .الطالب اآلخر يكون جميبا هكذا حبيث يتبادلو 

 .تعلقة مبوضوع احلوار اىل الطالبسئلة امليقدم املعلم بعض األ  )ز 

 الدرس بدعاء اهتتام  )ح 

 املناقشة .٤

  عدت. املناقشة كالم يف املعهد أبو الربكات هيسرتاجتية تعليم مهارة المن ا

  .يف املعهد أبو الربكات لرتقية مهارة الكالم عند الطالبأنشطة رائعة  املناقشة

يف املعهد أبو الربكات دمحم يزيد وهو أيضا  أحد من  كما قال أحد الطالب
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منظم الطالب �ن املناقشة هي نشاط رائعة، ألن منارس أن يتحدث بشكل 

ويوف فرصا أكثر لالتصال و النقاش لكل فرد من أفراد ا�تمع، و يف  منظمة

نشاط املناقشة يوجه  ٦٣.أثناء املناقشة جند املعلومات اجلديدة و املفردات اجلديدة

ذكر االستاذ  اكم. م�بني انفسهم و زمالءهم و اساتذ التالميذ ليفتحوا االتصال

ربية إال قليل كثري من التالميذ اليريد أن يتحدث �للغة الع"  ن طالب� وهري 

 الكالم، حلل املشكالة فنجرب أن نقوم نشاط املناقشة أخطاء أل�م خائفون من 

ام يف احلقيقة  استخد ٦٤".يف أي شأن من شؤون احلياةمع التالميذ و نتحدث 

الذين سيشاركون يف سرتاجتية ليعّد تالميذه معلم املعهد أبو الربكات هذه ا

  :هيسرتاتيجية فأهداف استخدام هذه االأما .دلةااملسابقة اللغوية مثال يف ا�

 لتقدمي آرائهم �للغة العربية بصراحة تشجع الطالب  )أ 

 على التفكري واملشاركة تشجع الطالب   )ب 

تكسر حاجز و  القدرة على التحدث يف ا�موعة دي الطالبتنمي ل  )ج 

 اخلوف و اخلجل

  على تقبل الرأي اآلخر الطالبتعويد   )د 

يف املعهد أبو الربكات سرتاتيجية خلطوات ترقية مهارة الكالم �ذه اأما ا

  :فيما �ىل

 حتديد موضوع املناقشة  )أ 

  حيدد التالميذ املوضوع الرائعطرح املعلم عدد موضوع املناقشة مث 

 القسم مؤيد، قسم املعارض و قسمنيالاملعلم ينقسم التالميذ إىل    )ب 

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ٢مع دمحم يزيد يف التاريخ املقابلة٦٣

  ٢٠٢١يونيو ٢ التاريخمشرف اللغة  االستاذ هريو يف   مع املقابلة٦٤
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عادة . الفرصة لتالميذ كي يبحثوا املعلومات املتعلقة مبوضوع املناقشة اعطاء  )ج 

حيت يستفدوها  قد أعد املشرف بعض القراءة املتعلقة مبوضوع املناقشة

 .التالميذ

 لدعاءبدأ املعلم املناقشة �يف اليوم التالي  )د 

 املوضوع �ختصار يعرض املعلم  )ه 

علمونه من معلومات عن يواآلن جاء دور اللتالميذ ليقدموا آرائهم وما   )و 

 .موضوع املناقشة

 .ملناقشة مناِقشة  و يقدم ملخص اقرتاحات إىليقدم املعلم اإل: اختتام   )ز 

أّن تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن يؤديه املدير املعهد 

 كان املعلم واملشرف. مباشرة وال يوجد معلم ومشرف اللغة املتخرج من اجلامعة ما

يعترب مدير املعهد أّن حصول على معلم اللغة . متخرج من املعهد أبو الربكاة

خيتار بعض العربية قادر يف حتدث �لعربية واإلجنريزية من األمر الصعب لذلك 

طالبه املتخرجني القادرين ليكونوا املعلم واملشرف يف املعهد أبو الربكات أما 

  ٦٥:بو الربكات كما �لىياملشرف يف املعهد أ درجة خصائص و مؤشرات

 .كفاءة وقدرة على استخدام اللغة العربية اتصاال وفعاليا  .أ 

 مفردات العربية املختارةف إتقان مخسةآال  .ب 

 حفظ القرآن الكرمي و األحاديث الشريفة  .ج 

 وإتقان قواعد اللغة العربة علم النحو والصرف  .د 

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ١التاريخ فياحلاج دمحم اميان الدين سومارا فاالستاذ املعهد   املقابلة مع مدير٦٥
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لرتقية مهارة الكالم يف معهد أبو  املستخدمة أما التقومي لكل هذه النشاطات السابقة

يقوم . الربكات فال يوجد االمتحان للنصف الدراسي أو االمتحان للنهائي الدراس

 علىأداء املعلم املعلم التقومي مباشرة بعد إنتهى نشاط تعليم مهارة الكالم أو يردّ 

 ٦٦.الطالب مباشرة

املدخل  ضوء يف تعليم مهارة الكالم يف العائقةمة و اعالعوامل الد:املبحث الثاين 

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة ااالتصايل يف املعهد 

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  يف تعليم مهارة الكالم يف ضوء العوامل الداعمة  .أ 

 الربكات لنهضة الوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطي

 وجود املنظمة اللغوية .١

تكوين املنظمة اللغوية هو أحد اجلهود الذي يبذهلا مدير املعهد، كما 

قال مدير املعهد أن املعلمني الذي يقومون �لتدريس يف التعليم الرمسي 

يسكن يف املعهد ىل منزهلم بعد إنتهاء التعليم، وال أحد املعلم يبقي و يعودون ا

نشأ مدير املعهد من هذا املعهد، لذلك أ بعض متخرجنيو  إال مدير املعهد

القسم  ٦٧.منظمة الطالب اليت تتكون من بعض القسم  منه قسم لغوي

وأضاف . امج تعليميةاللغوي هو قسم يساعد مدير املعهد يف تنفيذ كل بر 

يف املعهد أبو الربكات �ن مجيع األنشطة  التعليمية خارج  أحد املعلمني

  ٦٨.الطالبالفصل يقودها مدير املعهد يساعده املتخرج و منظمة 

 مشرف اللغة  )أ 

                                                           
    ٢٠٢١يونيو ٢  التاريخمشرف اللغة  االستاذ هريو يف  مع املقابلة٦٦
  ٢٠٢١يونيو ٤  التاريخاملقابلة مع مدير املعهد  االستاذ احلاج دمحم اميان الدين سومارا يف ٦٧

  ٢٠٢١يونيو ٤  التاريخملعلم اللغة العربية  يف اة  مع األستاذ نواوي املقابل٦٨
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كان مشرف اللغة هو متخرج املعهد أبو الربكات الذي خيرته مدير املعهد 

كما قال مدير املعهد أبو الربكات إن مشرف اللغة يف هذا املعهد . مباشرة

املعرفة الدينية اجليدة وطبعا هم قادر املعهد الذي له كفاءة التدريس و متخرج 

هناك الوظيفة األساسية ملشرف  ٦٩.جنليزيةيف التحدث �للغة العربية و اإل

  :اللغة و هي

 حتديد وتصميم الربامج اللغوية  )١

كما وجد الباحث يف موضع البحث هناك عدة الربامج لتحقيق 

من الربامج اليت يصممها مشرف اللغة وهي . هدف تعليم مهارة الكالم

الباحث كل هذه سوف يقدم . تزويد  املفردات واحملدثة واحملاضرة وا�ادلة

  .الربامج الحقا

 ترتيب املواد التعليمية )٢

. يتم ترتيب املواد التعليمية لتسهيل الطالب لتحقيق اهداف التعليم

رتبها املشرف لتكون تعليمية املأخوذة من عدد الكتب و كانت املواد ال

مواد التعليم املمتعة ملساعد الطالب على تعليم مهارة الكالم بطريقة 

  .ةفعالة و ممتع

 ترتيب القونني واألنظمة املتبعة يف املعهد )٣

 املعلم اجلديدجتنيد املشرف و  )٤

كما قال مدير املعهد فإن العثور على املشرف و املعلم القادر على 

التحدث �للغة العربية أمر صعب، لذلك جتنيد املشرف اجلديد من 

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ٤  التاريخ اميان الدين سومارا يف ملقابلة مع مدير املعهد  االستاذ احلاج دمحما٦٩
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فاختار بعض  .الطالب إحدي خطوات التغلب على هذه املشكلة

اهلدف من هذا النشاط هو  ٧٠.قادرون يف مهارة التدريس الطالب الذين

، وأخريا هم الستعداد الطالب ليكونوا معلما أو مشرفا ابتكار�

 ٧١.من املعهدبعد  أن يتخرج يستطيعون أن يكونوا معلما 

 قسم اللغة   )ب 

. يف املعهد أبو الربكات) Osim(قسم اللغة هو أحد قسم منظمة الطالب

وهدف من وجود هذا قسم اللغة كما عرب مدير املعهد ليساعد املشرف 

الطالب الذي حصل عضاء قسم اللغة أو . على تنفيذ كل بر�مج اللغوية

قد خر طالب الذي له كفائة التدريس و مشرف أو بقول أعلى درجة متام و 

إذا كان هناك " ستاذ نواوي األقال . حصل على شهادة من مدير املعهد

ال حيضر يف الفصل فبدله قسم اللغة  ويقود الطالب يف الفصل معلم 

  ٧٢".حتفيظ املفرداتدريب احملادثة �للغة العربية، واخلطاب و �نشطة ت

كل . هناك أيضا قسم األمن يساعد قسم اللغة يف تنفيذ بر�مج اللغويو 

قسم له عالقة طيدة يساعد بعضه بعضا حيت جيري كل الرب�مج اللغوي كما 

قسم اللغوي يركز عمله يف إعطاء املواد التعليمية أما قسم األمن فوظيفته   .يرام

 كوظيفة اجلاسوس حيافظ بيئة اللغة يف املعهد أبو الربكات

 البيئة اللغوية .٢

                                                           

  
  ٢٠٢١يونيو ٤  التاريخستاذ احلاج دمحم اميان الدين سومارا ملقابلة مع مدير املعهد  األا٧٠
    ٢٠٢١يونيو ٢مع دمحم يزيد يف التاريخ املقابلة٧١

  ٢٠٢١يونيو ٤ ٣ التاريخلم اللغة العربية  يف ملعاة  مع األستاذ نواوي املقابل٧٢
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، مهارة مهارة اإلستماع : البيئة اللغوية مهمة لتنمية املهارة اللغوية 

البيئة اللغوية كوسيلة لتطوير  بقول أخر أن. مهارة الكتابةالكالم، مهارة القراءة و 

من املعروف تعليم اللغة العربية يف الفصل ساعتان . املهارة اللغوية عند الطالب

أن تنمية املهارات اللغوية ال تكفي بتعليم اللغة العربية "يف االسبوع، وقال املدير 

الساعتني يف الفصل ، تصميم البيئة اللغوية طريقة ليساعد الطالب لتحقيق 

البيئة اللغوية هلا دور مهمة ملن يريد أن يواظب على . جاح يف تعليم اللغة ماالن

  .٧٣"تعليم اللغة العربية خصوصا يف تنمية مهارة الكالم

من إحدي كما ذكر الباحث سابقا إن كفاءة استخدام اللغة العربية شفو�   

ستساعد الطالب  وتعترب الكفاءة اللغوية. بو الربكاتاألهداف الرئيسية ملعهد أ

ا قو� جياوز كل حتد�ت املعلومات املتعددة حيت يصبحوا شخصيف فهم العلوم و 

انطالقا من هدف سابق مت . اللغة أدة مهمة للنجاح الدراسي واملهيناحلياة و 

لصقل املهارات اللغوية األربعة تشكيل بيئة اللغوية  يف املعهد أبو الربكات 

ا اجلهد بوجود برامج اللغوية  لدفع إحياء البيئة يتمثل هذ. خاصة مهارة الكالمو 

  اللغوية يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن

بناء على ما وجد الباحث يف املعهد أبو الربكات و مقابلة مع مدير املعهد    

ية يف التحدث �لعربية  الطالب هلا رغبة قو . كانت البيئة اللغوية جتري فعال للغاية

يضا يستخدم اللغة العربية لعرض املادة  الدراسية يف الفصل أم كل املعلكل يوم، و 

يف املسابقة اللغوية كان الطالب يف و  ٧٤.ملعلم ليس معلم اللغة العربيةولو كان ا

  ٢٠١٩وقال مدير املعهد يف سنة . املعهد أبو الربكات يستطيعون أن يكون بطال
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د أبو الربكات هو افضل قد لقب الوزيرة الشؤون الدينية لومبوك الوسط �ن املعه

  ٧٥.املعهد يف تنمية مهارات لغوية

ن يكتسبون اللغة العربية مت تشكيل البيئة اللغوية لتكوين الطالب الذي   

كانت البيئة اللغوية موجودة يف املعهد أبو الربكات منذ بين املعهد . كتابياشفو� و 

معهد دار  وطلب مدير املعهد بعض متخرجني من. ٢٠١١أبو الربكات يف سنة 

عهد أبو القرآن واحلديث يف الفنشور ليساعده يف تكوين البيئة اللغوية يف امل

احلفاظ على تنفيذ البيئة اللغوية فأنشاء مدير املعهد لدعم النجاح و . الربكات

ووظيفتها االشراف على الطالب لتحدث �لعربة كل يوم وحفظ . املنظمة اللغوية

  .يرام   نشاطات البئة اللغوية تسري  كما

األول، جيب . أن يعتمدوه ض النظام اللغوي الذي ال بد لتالميذهناك بع    

على كل الطالب أن يشاركوا يف كل برامج اللغوي مثل احملادثة، القاء املفردات و 

جيب على الطالب أن يتحدثوا �للغتني اللغة العربية الثاين، . احملاضرة اليومية

حد فيجوز الطالب أن يتحدث �للغة يف اليوم األواللغة األجنليزية كل يوم إال 

أما الطالب الذي يستخدم اللغات األخري مثل . اإلندونيسية و اللغة االخر فيه

  . اللغة اإلندونيسية فلهم التوبيخ مباشرة من قسم إحياء اللغة

 )سائحون من بلد العربية (وجود الناطق العريب  .٣

من أمجل اجلزر  من املعروف أ�اوك و يف جزيرة لومبيقع املعهد أبو الربكات   

كل سنة هناك و . ر جدا مبعامل السياحة اجلميلةجزيرة لومبوك مشهو . يف إندونيسيا

الفرصة هذه و . لبلد السيما من البلد العربيةآلف السائحني جييئون من كل ا
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كما ذكر . ليحضر الناطقني �للغة العربة أمام طالبه يستفدها املعهد أبو الربكات

و الربكات يعمل كمرشد ستاذ النواوي �ن كثري من املعلم يف املعهد أباأل

الناطق  أما أهداف من وجود.هو حيملهم إىل املعهد أبو الربكاتو . لسائحني

الطالب يف  م اللغة العربة جبهد، ولتزويد خربةعليف ت العريب فهي لتحفيز التالميذ

 ٧٦.العربية وثقافتها�دة املألومات عن اللغة م اللغة العربية، لز تعل

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  ضوء لعائقة يف تعليم مهارة الكالم يفاالعوامل   .ب 

  ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطالربكات لنهضة ا

 عدم املخترب اللغوي .١

املقابلة يف املعهد أبو الربكات فوجد بعد أن يقوم الباحث املالحظة و 

شرح املدير أن . يتوفر يف املعهد أبو الربكاتالباحث أن املخترب اللغوي ال 

عدم املخترب اللغوي قليل جدا مثل املتاحة لتعليم يف هذا املعهد  اللوازم الوسائل

ري من هذا كما شاهد الباحث يف موضع االبحث، كثو . لكغري ذوقلة الفصل و 

املصنوع من اخليزران أو يف إندونيسي  البسيط نشاط التعليم يؤدي يف املبين

ط تعتمد فق وعملية تعليم املهارة الكال ٧٧.Saung Bambuمشهور �سم 

العبارات حيا� يسمع ويتعلم  الطالب املفردات و أعلى الرب�مج اللغوية و 

ذا نتحدث عن أما إ.  يف املعهد ة من السائحني الذي يزورون التالميذاجلديد

فائدة كثرية يف تعليم ملتخترب اللغوية هلا دور مهمة و فيعترب ا  أمهية املخترب اللغوي

ووظيفة املخترب اللغوي ستساعد الطالب على اإلصغاء .اللغة للناطقني بغريها
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ينطقوها �للفظ أن يتحدث �للغة العربية فصيحا و اجليد حيت يستطيعوا 

  .صحيحا

 بني الطالب الفروق الفردية .٢

التالميذ الذي يتعلمون يف املعهد أبو كما عرض الباحث سابقا، كان 

ربات �لطبع هناك اخلو  الربكات لنهضة الوطن جييؤون من مكان خمتلف

كان هناك   قال األستاذ هريو .املختلفات لدي التالميذ يف تعلميم اللغة العربية

ال يهتم بتعليم اللغة العربية اآلخر رغبة قوية يف التحدث �لعربية و  التالميذ هلم

يف ممارسة  تالميذوعدم الرغبة عند تالميذ يؤثر إىل شجاعة ال ٧٨.م كثري�هتما

  .يف املعهد أبو الربكاتالتحدث �لعربية 

 الط اللغوياإلخت .٣

ووجد الباحث يف موضع البحث من العواملى العائقة هي إخطالط اللغوي 

كان التالميذ عندما . سلو�الغة العربية إما يف هلجة اللغة وأبني اللغة األم و ال

و عندما يتحدثون . اليزالون  أن يستخدموا هلجة اللغة األميتحدثون �لعربية 

وهذا ما حدث أيضا يف بعض  .د يف قواعد النطق و النحوال يفكرون �لتأكي

  . املعلم أو املشرف يف املعهد أبو الربكات
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  الفصل اخلامس 

  مناقشة البحث

تصايل يف املعهد أبو املدخل اال ضوء تعليم مهارة الكالم يفاجتية تطبيق اسرت   .أ 

 الربكات لنهضة الوطن

هامالك أن  ويعّرف لنا. ةمن املعروف كل عملية التعليم هلا األهداف املرجوّ 

املرجو تناول للدارس بعد عملية األهداف العليمة هي الوصفية عن السلوك 

ه اهلدف يوجّ و . ماة وله معىن كبريااألمور اهلكان هدف التعليم أمر من و ٧٩.التعليم

. طريقته  املستخدمة لتحّققهيف اختيار وحتديد مدخلة التعليم واسرتاتيجيته و  املعلم

الؤسسة االخري أو بني املدرسة و ليم اللغة العربية بني املؤسسة و كان هدف تعو ٨٠

لكي يسطيع ىل التعليم اللغة العربية إاالخري خمتلف فهناك املدرسة  �دف  ةاملدرس

املدرسة االخري تستهدف تالميذها تكلم �للغة قراءة الكتاب العريب و  هاتالميذ

 .  العربية فّعال و غري ذلك 

يف املعهد أبو الربكات   أو تعليم مهارة الكالم خاصة أما هدف تعليم اللغة العربية

صال كما ذكر الباحث يف الفصل السابق فهي استيعاب اللغة العربية كوسيلة االت

 الربكات لنهضة الوطنأبو إىل أهداف تعليم مهارة الكالم يف املعهد  نظرا.والتواصل

طيع أن نقول كا� اهلدفان فنستدخل االتصاليامل تعليم اللغة على ضوء فوأهدا

 يقوداملدخل االتصايل هو كما ذكر   �زري شاكور �ن الغرض من . متساويني

أو تكوين خطاب  التالميذ ليكونوا قادرين على التواصل �للغة اهلدف تواصال معنيا
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أو بقول آخر يعترب تعليم اللغة �جح عندما متّكن التالميذ من حتقيق ٨١.ذي معىن 

  .مهارة االتصال وعملية  التواصل �للغة اهلدف

ينة اليت خطة معأن اسرتاجتية التعليم هي  السابق كما عرض البحث يف الفصل

اليت يستخدمها معينة وتتكون من طريقة ووسيلة و  يقوم على افرتاضات أو مداخل

يضا اسرتاتيجية التعليم أو . الدراسة لتحقيق غرض التعليم املعلم ليساعد طالبه يف غرفة

هي اخلطط اليت يستخدمها املعلم من أجل مساعدة املتعلم على اكتساب خربة يف 

أن اسرتاتيجية التعليم اجليدة  حتتوي على أهداف و بقول أخر أ. موضوع معني

تاجة، تنظيم الفصل و التعليم، املادة التعليمية، أنشطة  التعليم، وسائل التعليم احمل

سرتاتيجية التعليم حتتو على مكونني أساسيني مها الطريقة و ا �لتايل فإنو . التقومي

  ٨٢درس معنياإلجراء اللذي يشكالن معا خطة وحدة خطة كلية لتعليم 

كانت االسرتاتيجية اليت ومكّونتها   تعريف االسرتاتيجية السابق  إنطالق من

ربكات يف تعليم مهارة الكالم مناسبة خبصائص االسرتاتيجية يستخدمها املعهد أبو ال

اجليدة هلا األهداف احملددة، املواد التعليمية، التقومي و من أهم لديها الطريقة و 

ذا نالحظ إىل نشاطات تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو إ مث. االجراءات الواضحة

يؤدي املعلم نشاط التعليم بتقسيم تالميذه إىل ا�ا فوجد الباحث فيهاالربكات وإجراء

يف الفصل مبشاركة فعالية و  و كان التالميذ يشاركون نشاط التعليم. عدة الفروق

�ألمن دون الضغط  املعلم يعطي الفرصة لتالميذه كي ميارسوا حتدث �للغة اهلدف

ستخدمة يف املعهد أبو الربكات  رأي الباحث أن  االسرتاتيجية امل هنا من .الشديد
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اسرتاجتية اجليكسو و اسرتاتيجية   رة الكالم عند تالميذه هي مزيج بنيلرتقية مها

  .ناقشة اجلماعية الصغرية امل

هي من إحدي أنواع jigsawكما عرفنا أن اسرتاجتية اإلسرتاتيجية اجليكسو 

 الباحثني من الكثري ووفق الذي يؤكدCooperative learningالتعّلم التعاون 

وقدر�م على سلوب التعّلم التعاون يزيد دافعية التالميذو املراقبني من اللغة �ن أ

سرتاتيجية  يضا اكانت أو . ماعيعمل اجلالالتفكري الناقد من خالل التأكيد على 

من أنواع التعّلم التعاون small group discussionاملناقشة اجلماعية الصغرية 

اليت تؤدي بتفريق التالميذ إىل عدة الفرق حيت ميكن التالميذ أن يناقشوا و يتبدل 

ميكن تالميذ أن يتعاونوا بعضهم بعضا يف عملية التعليم من خالل و .املعلومات فّعال

ا الربكات يف هذه النشاطات مما يريد مدير املعهد أبو و  ٨٣مناقشة حلل املشكلة ما 

الربكات  بورأي البحث استخدام هذه االسرتاتيجية يف املعهد أو .تعليم مهارة الكالم

املدخل كما  لتعليم على ضوء�حد مباد� مناسبةهي املقررات املضبوطة و 

ى التالميذ الفرصة ليشاركوا عطهسكارينو وأصحابه أن تعليم اللغة اجليد  حينما يُ أطلق

  ٨٤يف استخدام اللغة اهلدف اتصاليا يف كل نشاط التعليم

و اسرتاتيجية املناقشة اجلماعية الصغرية  اجليكسوو�لتايل مزيج بني اسرتاجتية   

  امج لتعليم مهارة الكالم و هي فطلع اسرتاتيجيات أو الرب 

 احملاضرة .١

  .بو الربكات لرتقية مهارة الكالماحملاضرة نشاطة اليومية يف معهد أكانت 
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تكوين ، ز�دة ثقة الطالب �نفسهم يف حتدث �للغة العربيةوأهداف احملاضرة هي 

يؤدي  .فكارهمآرائهم و أ التايل تكوين الطالب القاديرن لتعبري عن، و روح القيادة

لتلميذ يلعب دور كرئيس بتقسيم التالميذ إىل عدة األدوار، هناك انشاط احملاضرة 

  .املعلقاجللسة، والقارئ آ�ت القرآن واخلاطب و 

 إذا نالحظ إجراءات نشط احملاضرة اليت عرضها الباحث يف الفصل السابق

يف هذا  االخراملتعلم وبني املتعلم و  املتعلمبني املعلم و فتوجد العالقة املتبادلة

الطالب األخر يدور دور يعطي التعلقة ويشرف على أداء طالبه و املعلم . النشاط

التغذية و . ذي معين ت بتعبرييقدم إقرتاحااألداء و  على املعلق جيّرب أن يردّ 

تعليم اللغة  أن يف نشط التعليم هي من مبادئ املدخل االتصايل يعين االسرتجاعية

وأحد  م طالبه يف املستقبلدّ مالحظات مناسبة  لتقحينما يعطي املعلماجليد 

  ٨٥يف األنشطة يقوم �ا الطالبلرد على األخطاء الطروق هو ا

  تزويد املفردات .٢

الثانية اليت يستخدمها املعهد أبو الربكات لرتقية  أو الرب�جمة االسرتاتيجية

من أهداف هذا النشاط هي  .الم عند تالميذه هي تزويد املفرداتمهارة الك

نطق املفردات بنطق  ميّرس الطالب يف، و يعّرف الطالب املفردات اجلديدة مرحيا

يعّرف الطالب معىن املفردات ويفهموها حىت ميكن لطالب أن جيد وصحيح، و 

يؤدي هذا النشاط بتقسيم التالميذ إىل جمموعات . يستخدمها يف احملادثة اليومية

  .ميذتتكون كل منها عدة تال

تعلم لزيدة املاملعلم و  هو نشاط الذي يقوم به يف احلقيقة تزويد املفردات

ية كي ال يشعر بة اللغو صّممه املعلم بتصميم معني يشبه لعرّتب و  املفردات،
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املخاطب الذي ال ضع املعلم املواقف اليت تضع التلميذ يف و يبتكر التالميذ �مللل و 

حد عناصر اللغة ال كان املفردات من أ. مناص له أن يرد أو يسهم يف االتصال

غين عنها وأيضا يف نظرية مذهب االتصايل امتالك املفردات الزم لطالب الذي 

حفظ املفردات سيساعد الطالب ٨٦يتعلم اللغة لكي يستطيع ترتيب اجلملة املتنوعة

م يف ليل استخدام الكلمات من اللغة األتقة و أن يتحدث مع زمالئه ملدة طويل

 .حمادثتهم

 احملادثة  .٣

تدريب التالميذ التعويد هداف نشاط احملادثة يف املعهد أبو الربكات هي أ

تنمية الثقة �لنفس عند التالميذ حيت ال و على التحدث �للغة العربية صحيحا 

ثة على نوعني، احملاديؤدى نشاط . يصبحون خجولني ال يستطيع مواجهة زمالئه

وأخريا إذا نالحظ نشاطات هذه . املوجهاحلوار  ثاين الو النوع االول  ز�دة العبارة 

، ألن الطالب ميارس ليست من عملية االتصال ،تظهر هذه النشاطاتسرتاتيجية ا

أحد العلماء (كما قالت دا�ن الرسن فرميان التحدث بشكل التمرين احملكوما  

ال حيمل صفة االتصال  عندما يكون التمرين حمكوما ) املتحدة اللغة من الوال�ت

فمثال يف التدريب . بدقة، حبيث إن املتحدث ال يستطيع أن يقول إال شيئا حمددا

احلوار إذا كان على التلميذ  أن جييب على زميله �لطريقة نفسها اليت أجاب �ا 

  ٨٧.الزميل على سؤال شخص آخر فال يعترب أن االتصال قد حدث
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أن التمرين  يبدو .بينمافرقان العزيز انتقد و ال يوافق  على القول  السابق

احملكوم ال حيمل صفة االتصال، لكن ما يتعلمه الطالب من التمرين احملكوم ميكن 

أما الباحث فيوافق برأي الفرقان  ٨٨.املستقبلة أن حيدث يف حياة الطالب الواقعية

لربكات ا العزيزأو بقول أخر نشاط احملدثة يف تعليم مهارة الكالم يف املدرسة أبو

أيضا يف عملية التعليم املعلم و املتعلم يستخدمان اللغة من النشاطات االتصالية، و 

 .العربية

 املناقشة  .٤

يف املعهد أبو الربكات  االسرتاجتية التالية املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم

املتعلم ة بسيطة ميكن أن يؤديها املعلم و املناقشة نشاط. هي االسرتاتيجية املناقشة

فيمكن متعلم أن يناقش كل شيئ عن خربته . يف الفصل بدون وسيلة وأداة معنية

ميكن أيضا و . غري ذلكىل مكان ما و ربة ز�رة إاليومية مثل التجربة يف الرحلة، جت

أما . غريهاالرادي أو شاهدها من التلفزيون و املعلومات اليت مسعها من  أن يتبادل

ذ لتقدمي آرائهم تشجع التالميأهداف نشاط املناقشة يف املعهد أبو الربكات فهي  

تنمي لدي ، و املشاركةتشجع التالميذ على التفكري و ، و صراحة�للغة العربية 

، اخلجلتكسر حاجز اخلوف و يف ا�موعة و التالميذ القدرة على التحدث 

  .تعويد التالميذ على تقبل الرأي اآلخرو 

املتعلم لرتقية مهارة الكالم قوم به املعلم و إذا رأينا إىل نشاط املناقشة الذي ي

تحديد عن موضوع ل لتلميذبدأ��حةالفرصة لعهد أبو الربكات لنهضة الوطن،يف امل

وة مربوطة كي ميكن التلميذ أن هذه اخلطوة خط. الذي سيناقشه يف الدرس التايل

املتعلقة مبوضوع املناقشة حيت سيجري نشاط املناقشة  البيا�تو  يبحث املعلومات
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شة اجليدة و املناق. ثناء املناقشةلميذ له املعلومات اليت سيطرحها أوكل الت الفعّ 

املعلم لتعبري عند سوفرالن هي املناقشة اليت تشجع التلميذ أن يتحدث مع زميله و 

هذا ما حدث يف نشاط املناقشة يف املعهد و  ٨٩.فكارهم دون ضغط ونظام شديدأ

علم و املتعلم أو بني املتعلم التسامح بني املفيها التعاون و أبو الربكات، املناقشة 

 . املتعلم األخرو 

من املعروف أن املعلم ركن من أركان التعليم وهو الفرد يعمل عملية و�لتاىل 

وريل حبر وذكر أ. يوجه ويدرب و يقيم تالميذه يف التعليمو  يعلم ويرشداألساسية 

  ٩٠معلم منهااألساسي لل دورهناكال أنالدين كما نقل الباحث 

 ،)informator(املعلم خبري يف عملية التعليم و التعلم  .١

 )motivator(املعلم بوصفه دافع للمتعلم  .٢

 )aktor(املعلم مقوم األداء الدارس  .٣

 )model(للمتعلم املعلم قدوة حسنة  .٤

 املعلم يف تطوير املنهج الدراسيدور  .٥

أما دور املعلم يف تعليم اللغة على ضوء املدخل االتصايل فهو مدير النشاطات 

واقف اليت تساعد على تبادل احلديث، كما أنه الصفية، إذ يتوقف عليه ابتكار امل

ألخري يكون يف أوقات ادور املوجه، جيب على األسئلة، ويشرف تالميذه و  يؤدي

إذا رأينا إىل املعلم يف املعهد  .حلقة االتصال فيشتغل �لنشاط االتصايل مع تالميذه

الفصل السابق فنعرف أن املعلم  أبو الربكات لنهضة الوطن كما قدم الباحث يف
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على ضوء املدخل  املشرف يف املعهد أبو الربكات له كفاءة يف تعليم مهارة الكالمو 

  .مهما كان هناك بعض كفاءة مل يتناوهلا املعلم االتصاىل،

من أمر من األمور مهم جدا يف تعليم  هو التقومي، التقومي كما عرض الباحث و 

من الناحية النظرية ينقسم  . العملية اليت تستخدم فيها لتقرير نتائج األشياءسابقا �نه 

إذا نالحظ ايل ٩١.االختبارية التقومي غريإىل قسيمن، التقومي االختبارية و قومي سلوب التأ

هدف تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات وهو كفاءة التالميذ استخدام اللغة 

  .املضبوط فاستخدام التقومي غري االختبارية من املقرر. العربية كوسيلة االتصايل

املدخل االتصايل يف  ضوء يف تعليم مهارة الكالم يف مة و العائقةالعوامل الداع  .ب 

 ىأبو الربكات لنهضة الوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطاملعهد 

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  ضوء يف تعليم مهارة الكالم على العوامل الداعمة .١

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطالربكات لنهضة ا

إىل إدارة  ترغب  كانت يف املؤسسة التعليمية الرمسية أو غري الرمسية 

ل ة يف تنفيذ كيضا املعهد أبو الربكاة يرغب إىل اإلدارة اجليدوأ. فعاليةجيدة و 

 .هي كعملية لتخطيط وتنظيم ومراقبةاإلدارة . مهارة الكالم نشاط يف تعليم

جهود املنظمة جبميع اجلوانب والعوامل حبيث ميكن حتقيق مجيع أشكال األهداف 

من هنا نعرف أن إدارة هي اخلطوات اليت  ٩٢.املتوقعةيف منظمة بفعالية وكفاءة 

فهي آنية فيها جيمع عدة  ةأما املنظم. سلكها املنظم ليحقق أهداف مرجّوة

 .املشاركة لوصول إىل اهلدف معنياالشخاص 
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يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن توجد املنظمة اللغوية القوية  كان

كل نشاط التعليم اللغة   وتنظيم وتنفيذ وتقومياليت بناها مدير املعهد يف ختطيط 

خر وال شك وجود املنظمة اللغوية تساعد مدير املعهد يف العربة والرب�مج األ

يف املعهد أبو الربكات لنهضة  املنظمة اللغوية. حتقيق هدف التعليم املرغوب

  .قسم اللغةتتكون من املشرف و  الوطن

تعليم مهارة الكالم هي البيئة يضا يف همة أاملمة اعمن عوامل الدو 

يه تطبيق مهارة الكالم، ويقصد الباحث ببيئة لغوية هي مكان يتوافر ف. اللغوية

وجاء تعريف البئية اللغوية . يتعامل املعلم واملتعلم �للغة العربية تعبري�يتحّدث و 

  ٩٣.يشاهده مما يتعلق �للغة العربية الثانية املدروسةل ما يسمعه املتعلم و وهي ك

البيئة اللغوية يف  و الربكات توجد البيئة اللغوية وهدف من تكوينكان يف معهد أب

ورأي الباحث . هذا املعهد لتنمية مهارة التالميذ يف حتّدث �للغة العربية منّو فّعال

مقررات مضبوط �دف تعليم مهارة بيئة اللغة العربية يف املعهد أبو الربكات 

ووجود هذه البيئة اللغوية يف املعهد أبو الربكات  .كاتالكالم يف املعهد أبو الرب 

أكدت �ن تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات يقوم على مذهب 

  .صالىيتاال

مة يف تعليم مهارة اعوجود الناطق �للغة العربية هو من عوامل الدو 

الناطق العريب فهي لتحفيز  أهداف من وجود. الكالم يف املعهد أبو الربكات

م اللغة العربية، الطالب يف تعل م اللغة العربة جبهد، ولتزويد خربةعليف ت التالميذ

يعترب املعلم اللغة الناطق و . �دة املألومات عن اللغة العربية وثقافتهالز 
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أفضل من املعلم اللغة الناطق   �Native English Teacherا

اللغة الناطق �ا  ألن املعلم  Non Netive English Teacherبغريها

إلضافة إىل �و . يتحدث �ا منذ صغاره حيت خال من أخطاء اللغةيتعلم اللغة و 

كه املعلم اللغة ذلك كان الناطق األصلي أو املعلم اللغة الناطق �ا له دور ال ميل

 هي توفري الدافع التكاملي ويقصد �لدافع التكاملي هو رغبةالناطق بغريها و 

يتحدث اللغة ما مع الناطق �ا، أن حيب. تلميذ يف تعلم اللغةال خالصة من 

حيبثقافتها حيت يستمتع لكل ما يتعلق �للغة املدروس من وصفية الدافع و 

الدافع التكاملي أجنح من تلميذ  أن التلميذ له) (Falkوقال فالك . التكاملي

 ٩٤.خر يف تعلم اللغة اهلدفأ

أبو املدخل االتصايل يف املعهد  تعليم مهارة الكالم على ضوءيف العائقة العوامل  .٢

 ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطالربكات لنهضة ا

رأي جمامل . اللوازم هي شيئ من األشياء اهلمة يف العامل الرتيبالوسائل و 

من  ٩٥.مطلق حمتاج لعامل تريبقامر �ن وجود الوسائل يف العاَمل الرتيب شيء 

غري الفصل ، إدارة ، خمترب أو معمل و اللوزام احملتاجة لعامل تريب وهي وسائل و 

يف تعليم املهارة اللغوية وجود املخترب اللغوي مهم ألنه سيساعد التالميذ . ذلك

ويعتربوجود  .استعا� سريعا يف استعاب املهارة اللغوية السيما مهارة الكالم

  بية �ثرا جيدااملخترب اللغوي يتأثّر يف تعليم اللغة األجن

. أما يف املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن فال يوجد املتخترب اللغوي

إنطالقا من أمهية املخترب اللغوي سابقة رأي الباحث وجود املخترب اللغوي يف يوم 
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ما يف املعهد أبو الربكات سوف يساعد املعلم  والتالميذ يف تعليم اللغة العربية و 

. لة التالميذ يستطيعون أن يتعلموا اللغة جبّو خمتلفاستعا�ا ألن �ذه الوسي

أو ميكن يسمع يشاهد الناطق العريب ويسمعه حتّدث يف شاشة مباشرة، 

�لنسبة إىل املعلم ميكن أن يستفيد املختربة اللغوي . غري ذلكالبودكاست العريب و 

  .كمصادر التعلم والتعليم كوسيلة التعليم و غري ذلك

ال شك  . العناصر التعليم اليت ال غّىن عنهكّو�ت و املتعلم من إحدي امل

هناك التلميذ حيب . علم يف املدرسةيواجهه امل كل املتعلم له سلوك و منط خمتلف

. أن يتحدث مع أصدقائه و األخر يفّضل استمتاع وقته مبنفرض وغري ذلك

لذلك اذا أراد  .يعامل مع أمناط املتعلم املختلفةأن يعرف كيف  موجيب على املعل

حيت ال يشعر املتعلم  املعلم نشاط التعليم الناجح فعليه أن يهتّم �مناط املتعلم

بقول أخر أن أمناط املتعلم أساس يف عملية التعلم . ل و الغضب على الدرسل�مل

 ٩٦.خطوة تصميم التعليمسرتاجتية و الطريقة و يار االمن حيث اخت

 العوامل العائقة اليت يواجهها املتعلممن  فروق الفردية بني الطالب كانتو 

. املدخل االتصايل يف املعهد أبو الربكات يف تعليم املهارة الكالم على ضوء

نطالقا إ. ذ زادت هذه املشكلةم اللغة العربة لدي التالمياخلربات  يف تعل اختالف

كيف يعاملها سابقا فرأى الباحث أن ة فهم أمناط التالميذ املختلفة و مهيمن أ

وأيضا . سرتاتيجية اإلضافيةالعائقة توافر الطريقة و االذه اخلطوات يف حلول ه

 يف عملية التعليم على لكل املعلم أن يهتم �دارة الفصل من حيث تفصيل الفرق

  . و غريها
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وذكر الباحث يف الفصل  الرابع أن التالميذ الذي يتعلمون يف معهد أبو 

كان كثري من . اللغة األم املختلفة �لطبعو ن من األماكن املختلفة يؤو الربكات جي

وإنه يتحدث اللغة  .سلو�ا متامام وأاأل تهالتلميذ ال يستطيع أن يفقد هلجة لغ

. و غري ذلك) Bahasa Sasak(العربية بلكنة اإلندونيسية، و الساساكية 

ورأي الباحث . المالط اللغوي بني اللغة العربية و اللغة اتوهذا االمر يسّبب إخ

 من خطوات يف حّل  هذه املشكلة يف تعليم مهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات

تسّمع اللغة العربية الصحيحة و السليمة إىل التالميذ من برامج اللغة العربية يف 

و�إلضافة إىل ذلك �ليف بر�مج حتسني اللغة رمبا من  .التلفاز و اإلذاعة

التالميذ يف املعهد أبو الربكات لنهضة اخلطوات يف حّل اإلختالط اللغوية لدي 

  .الوطن
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  الفصل السادس

  اخلامتة

 ملخص نتائج البحث  .أ 

ضوء املدخل  مهارة الكالم يف سرتاتيجية تعليمبعد أن قام الباحث �لبحث عن ا

 الوطن بنكايت جوغات لومبوك الوسطىتصايل يف املعهد أبو الربكات لنهضة اال

  :فوصل الباحث إىل نتيجة البحث يف مايلى

يف املعهد أبو الربكات تعليم مهارة الكالم  لربامج تخدمةسرتاتيجية املسأن تطبيق ا .١

ئص وأهداف تعليم مناسب خبصاالوطن بنكايت جوغات لومبوك الوسطىلنهضة 

املوجودة يف تعليم  والنشاطات ضوء املدخل االتصايل نظرا إىل الربامج مهارة الكالم يف

 .و احملادثة و املناقشة هي احملاضرة، وتزويد املفرداتمهارة الكالم يف املعهد أبو الربكات و 

أن نشطات أو برامج لتعليم مهارة الكالم  تنفذ دائما يف جمموعة صغرية وتوفر فرصا أكرب 

 . لالتصال والناقش لكل الطالب

املدخل االتصايل يف  ضوء ارة الكالم يفيف تعليم مه مة و العائقةالعوامل الداع .٢

العوامل . ىلوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطأبو الربكات لنهضة ااملعهد 

أما . اطق العريبالبيئة اللغوية، ووجود النملنظمة اللغوي، و مة منها وجود ااعالد

فهي عدم املخترب اللغوي، و أمناط التالميذ، واإلختالط اللغوي  العوامل العائقة

 .بني اللغة العربية و اللغة األم

 البحث مقرتحات  .ب 

بناء على النتائج احملصولة من هذا البحث، أراد الباحث أن يقدم بعض اإلقرتاحات 

 :التالية
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ميكن املعلم  اللوازم األخري كي لمعهد أن يوّفر املخترب اللغوي والواسائل و ينبغي ل .١

 .واملتعلم أن يقوم عملية تعليم اللغة العرببية فعال، خاصة يف ترقية مهارة الكالم

القسم اللغة أو من يقوم �ملسؤولية يف تعليم املشرفو  ترقية كفاءة والكفايةز�دة و  .٢

 .مهارة الكالم

 يمجيعلها أساس يف ختطيط التعليهتم �مناط املتعلم املختلفة و  املعلم أنملشرف و  .٣

 ز�دة الرب�مج التعليمية املتعلقة يف ترقية املهارة الكالم  .٤
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  املراجعقائمة املصادر و 

  :املراجع العربية   .أ 

. احلوار و فنيات و االسرتاجتياته و اساليب تعليمية. ٢٠٠٣ابراهم، مىن اللبودي 

  مكتبة وهبة: القاهرة 

عمان . داسة يف تنمية مهارة التحدث و الكتابة .٢٠٠٩.ابراهيم، امحد صومان  

  دار جليس الزمان، : 

دار القكر : القاهرة . تدريس فنون اللغة العربية. ٢٠٠٦.أمحد ، على مدكور 

  العريب

" الفارسي"إدارة تنظيم دورة اللغة العربية . ٢٠٢٠استقامة،رشيدة و آخرون 

  ول، يوليو بباري كديري،  التدريس ا�لد السامن ،العدد األ

املدخل االتصايل و تطبيقه يف تعليم .  ٢٠١٦. ألف جنا إمامنا و إمام أسراري  

 مقالة يف املؤمتر الوطين الثاين ماالنج . اللغة العربية

دار جامعة موال� مالك : ماالنج مهارة التديس ، ٢٠١١أوريل  حبر الدين، 

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

موال� مالكو  إبراهيم : ماالنج. مهارة التدريس. ٢٠١١.لحبرالدين ،اوري 

  اإلسالمية احلكومية 

إسرتاتيجيات التدريس املتقدم و إسرتاجتيات . ٢٠١١حسن شاهن ، عبد احلميذ

  كلية الرتبية بدمنهور جامعة اإلسكندرية: التعلم و أمناط التعلم  املصر

ريس اللغة العربية و أسالب وطرق تد . ٢٠٠٧حسن، فؤاد حسني أبو اهليجاء  

    دار املناهج و التوزيع : عمان . إعداددروسها اليومية

مطبع : مالنج. حلمي زهدي البيئة اللغوية تكو�ا ودورها يف اكتساب العربية 

  جامعة موال� مالك إبراهيم ماالنغ 
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مطبع : مالنج .البيئة اللغوية تكو�ا ودورها يف اكتساب العربية،حلمي زهدي

  جامعة موال� مالك إبراهيم ماالنغ

أسالب و مبادئ يف ،١٩٩٧، د�ن الرسن فرميان، مرتمجة عائشة موسى السعيد

  مكتبة جامعة امللك سعود  : الر�ض ،تدريس اللغة

بباري  " الفارسي"إدارة تنظيم دورة اللغة العربية ،رشسدة استقامة و آخرون

  ٢٠٢٠التدريس ا�لد السامن ،العدد األول، يوليو   كديري،

: عمان .  مهارة التهدث العملية و األداء. ٢٠١١.شعبان ،ماهر عبد الباري

  .دار املسرية للنشر و التوزع

إسرتاتيجيات التدريس املتقدم و إسرتاجتيات ٢٠١١،عبد احلميذ حسن شاهن

  منهور جامعة اإلسكندرية، كلية الرتبية بد: املصر(  التعلم و أمناط التعلم

دار املسرية : عمان . (مهارات يف اللغة والتفكري. ٢٠٠٣عبد اهلدي، نبيل و اصحابه

  للنشر و التوزيع 

در : ، القاهرة التوجيه يف تدريس اللغة العربية. ١٩٨٣.علي ، حممود السمان

  املعارف 

  التوزيع  در الفالح للنشر و .االخبارات اللغوية. ٢٠٠٠.علي ،دمحم اخلويل

تعليم اللغة العربة للناطقني بلغات أخري اسسه . ١٩٨٥.كامل ،حممود الناقة

  جامعة أم القرى: مكة . مداخله طرق تدريسه

مرتجم عائشة . اسالب و مبادئ يف تدريس اللغة.  ١٩٩٧.الرسن ،د�ن فرميلن

  جامعة املالك سعود: ر�ض .موس السعيد 

  املكتبة فروغريسف : يوغياكر�. شريقاموس الب. ١٩٩٩.مصطفي، أمحد بشري

  الكثوليكية: بريوت املنجد يف اللغة. ١٩٥٨معلوف ، ليوس

مؤسسة أمل : متارام  . مدخل ال تدريس اللغة العربية. ٢٠٠٩. املوجود ، فتح

 ترىى
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  حملة معهد ابو الربكات لنهدة الوطن

 �ريخ نشأة معهد ابو الربكات لنهضة الوطن  .أ 

قام . سنوات تقريبا ١٠يعترب معهد ابو الربكات لنهضة الوطن معهد جديد عمره 

بناه فضيلة الشيخ احلاج دمحم اميان الدين . ميالدية ٢٠١١هذا املعهد منذ سنة 

كان االستاذ دمحم إميان الدين سومار أحد الطالب يف معهد دار القرآن و . سومارا

و يف فرصة ما مسع دمحم . ميالدية ١٩٩٥ احلديث يف فنشور لومبوك الشركية يف سنة

لو أن " إميان الدين آمل استاذه يعين الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد �نه قال 

طالب معهد دار القرآن و احلديث  قادرون على قراءة كتاب الرتاث العريب فحسب، 

ن فحورا بل هم قادرون على استخدام اللغة العربية كألة االتصال و التواصل ،كم اكو 

و هذا القول يدفع دمحم اميان الدين ليبين املعهد الذي يهتم بتعليم اللغة ". بذلك

  . العربية اهتماما كثريا

وصل االستاذ دمحم اميان الدين سومارا دراسته يف جامعة موال� مالك ابراهيم   

و بعد خروج من جامعة موال� مالك ابراهيم ماالنج و نيل شهادة , ماالنج

بدأ االستاذ دمحم اميان الدين أن يفتح جملس التعليم يف قريته و مث بىن . رياملاجست

املعهد ابو الربكات لنهضة الوطن يف قرية بنوكات لومبوك الوسطى و يعترب االستاذ 

و السبب . دمحم اميان الدين بناء املعهد اجلديدة هو من طريقة ليحقق  أمل استاذه

االستاذ دمحم اميان الدين إىل حاجة اكتساب  اآلخر من بناء هذا  املعهد هو يري

من فهم املهارة اللغوية على طالب يف عصر العوملة حيث تزيد غاية تعليم اللغة العربية 

  ٩٧.الكتب العربية اإلسالمية فقط إىل استعماهلا ألة اتصالية ايضا

                                                           
  ٢٠٢١يونيو ١الثال�ء، الدين سومارا يف  يوم دمحم امياناملقابلة مع مدير املعهد االستاذ احلاج ٩٧
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املعهد أبو الربكات له مخسة األهداف األساسية اليت يريد أن حيققها و هي   

الثاين، . اهلدف األول، بعد خروج املعهد جيب على التالميذ أن حيفظ القرآن كامال

الثالث، . جيب على التالميذ أن حيفظ احلديث الشارف مخسة آالف على االقل

الرابع، تالميذ يستطيع أن . التالميذ يستطيع أن يتحدث �للغة العربية و اإلجنليزية

 ٩٨.الداعي االسالمي العاملييقرأ الكتاب الرتاث و اخلامس اصبح 

 املوقعة اجلغرفية عن املعهد  .ب 

كما ذكر الباحث سابقا كان املعهد ابو الربكات معهد حديث و جديد و مل 

يكون مشهورا عند مجهور كما املعاهد القدمية املشهورة مثل املعهد نور احلرامني و 

 صغرية و هي قرية ةيقع املعهد ابو الربكات لنهضة الوطن يف قري. املعهد نور احلكيم

  ٩٩:، أما املوقعة اجلغرفيية عن املعهد فكما �لىيبنوكات لومبوك الوسطى

 جماورة بنهر و مزرعة :   من الناحية الغربية  .١

 جماورة ببيوت اهل القرية:   من الناحية الشرقية  .٢

 بنوكاتجماورىة بقرب لقرية :   من الناحية اجلنوبية .٣

 حبديقة و مزرعةجماورة :   من الناحية الشمالية .٤

 أحوال املنظمة و املدرسني و املتعلمني و الوسائل  .ج 

 تركيب املنظمة .١

 أما إذا حتدثنا عن املنظمة فتحدثنا عن اإلدراة أو ما يقال يف اإلجنليزية بـ 

    management  و هو كل احملاولة اليت تشتمل على التخطيط و التنظيم و

و املادية و املالية و املعلومات و األفكار التوجيه �ستفادة كفاءة املوارد البشرية 

                                                           
  .نتيجة البحث الوثيقة من اللوحة الرتحيبة  امام بواب املعهد٩٨
 عن سرية املعهد أبو الربكات الو�ئق من امللف٩٩
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تركيب املنظمة هو العناصر املهمة يف , فلذلك. و الوقت بغرض حتقيق األهداف

واراد الباحث أن يقدم تركيب املنظمة للمعهد . تسهيل حتقيق األهداف املرغوبة

  :أبو الربكات لنهضة الوطن كما يلي

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٤,١جدول رقم 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩للعام  بنوكاتتركيب املنظمة للمعهد أبو الربكات لنهضة الوطم 

 أحوال املدرسني .٢

له دور هام و لن تكتمل بنجاح دون املدرس، فأما عملية التعليم و التعلم     

و كان املدرس موجودا يف املعهد ابو الربكات يتكون  .على جناح التعليم و التعلم

  املدارس و مساكنها و وسائلها

  قسم الرتبية 

  اسكاندار على

  ورفقي سوبكيت
 

  قسم الدعوة 

 مرتوان و حمسون

  قسم االجتماعية 

 عبد الستار

  رئيس املعهدنائب 

 سفحان

  ِسْكرِِتْري  

 دمحم زينور الفاين

  أمینة الصندوق 
 حورمیات

  رئيس املعهد

 دمحم اميان الدين
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مدارس و هي املدرسة املتوسطة و املدرسة  ٤مدرسا و ينقسم إىل  ٤٢من 

�لتايل يقدم و . الثانوية االسالمية و املدرسة املهنية  و املدرسة املتوسطة االسالمية

  :املعهد ابو الربكات لنهضة الوطنيف  املدرسني أحوالالباحث عن 

  ٤,٢ اجلدول رقم

أبو الربكات لنهضة الوطن يف املعهد حول املدرسني يف املدرسة املتوسطة أ

  بونكايت جوغات لومبوك الوسطي

  الشهادة األخرية  املهنة  اسم املدرس  الرقم

  البكالريوس  رئيسة املدرسة حرميايت  ١

٢  
 حسن الفهميوايت

�ئب رئيسة املدرسة 

  )شؤون املنهج(

  البكالريوس

٣  
 �يزوراة نينغ

�ئبة رئيسة املدرسة 

  )شؤون الطالب(

  البكالريوس

  البكالريوس  رئيس اإلدرة فضل احلق  ٤

  البكالريوس  مدرس دمحم حافظ اللطيف  ٥

  البكالريوس  مدرسة عتيقة  ٦

٧  
 تيمو أجنرايين

  البكالريوس  مدرسة

  

  البكالريوس  مدرسة إيتا بورمناساري  

  البكالريوس  مدرس .مهراج  

  البكالريوس  مدرسة ليندا�نيت سور�ين  

  البكالريوس  مدرس ماحسون  

  البكالريوس  مدرس موردان  

  البكالريوس  مدرسة لولو عطية  



٨١ 
 

 
 

  البكالريوس  مدرسة روبيان مارد��  

  البكالريوس  مدرسة مارد��  

  البكالريوس  مدرسة ايلي روستينا  

  البكالريوس  مدرسة نورحيايت  

  البكالريوس  مدرس اللو مرجان  

  البكالريوس  مدرسة كورماوايت  

  البكالريوس  مدرسة روزيتا أندريلينا  

  ٤,٣ اجلدول رقم

أبو الربكات لنهضة الوطن بونكايت يف املعهد ل املدرسني يف املدرسة الثانويةحو أ

  جوغات لومبوك الوسطي

  الشهادة األخرية  املهنة  اسم املدرس  الرقم

  املاجستري  رئيس املدرسة إميان الدين سومر دمحماحلاج   ١

�ئب رئيس املدرسة  دمحم قمر الدين  ٢

  )شؤون املنهج(

  البكالريوس

�ئب رئيس املدرسة  دمحم زينوري الفاين  ٣

  )شؤون الطالب(

  البكالريوس

  البكالريوس  رئيس اإلدرة فضل احلق  ٤

  البكالريوس  مدرس وايلدان  ٥

  البكالريوس  مدرس اج مرتواناحل  ٦

  الدبلوم  مدرس دمحم علي أكرب علي  ٧

  البكالريوس  مدرس مرتوان  

  البكالريوس  مدرسة إميا سوسياين  

  البكالريوس  مدرس دمحم نواوي  
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  البكالريوس  مدرس أر�ندا أوليفيا اللو  

  -   مدرس إندي لقمان احلكيم  

  -   مدرس احلسيين  

  ٤،٤ اجلدول رقم

أبو الربكات لنهضة الوطن بونكايت يف املعهد املهنيةل املدرسني يف املدرسة حو أ

  جوغات لومبوك الوسطي

  الشهادة األخرية  املهنة  اسم املدرس  الرقم

  البكالريوس  رئيس املدرسة دمحم زينوري الفاين  ١

شؤون (�ئبة رئيس املدرسة  يوليا� سيتياوايت  ٢

  )املنهج

  البكالريوس

شؤون (�ئب رئيس املدرسة  هوفندي زكري. م  ٣

  )الطالب

  الدبلوم

  البكالريوس  رئيس اإلدرة فضل احلق  ٤

  البكالريوس  مدرسة كورماوايت  ٥

  البكالريوس  مدرسة �يق إيدا مارد��  ٦

  البكالريوس  مدرسة روضة الصاحلة  ٧

  

  البكالريوس  مدرسة نور�يت  

  البكالريوس  مدرس حاج مرتوان  

  البكالريوس  مدرسة نيتا سامسيتا  

    مدرس مارد��  

    مدرسة ايلي رستياين  

    مدرسة روبيان مارد��  
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    مدرسة سيت نور االمتيحاين  

       

  ٤.٥ اجلدول رقم

أبو الربكات لنهضة يف املعهد االسالمية حول املدرسني يف املدرسة املتوسطة أ

  الوطن بونكايت جوغات لومبوك الوسطي

  الشهادة األخرية  املهنة  اسم املدرس  الرقم

  البكالريوس  رئيس املدرسة دمحم نواوي  ١

شؤون (�ئبة رئيس املدرسة  ايلي روستينا  ٢

  )املنهج

  البكالريوس

شؤون (�ئبة رئيس املدرسة  إيتا بور�ماساري  ٣

  )الطالب

  البكالريوس

  البكالريوس  رئيس اإلدرة فضل احلق  ٤

  البكالريوس  مدرس دمحم قمر الدين  ٥

  الدبلوم  مدرس هوفندي زكري. م  ٦

  البكالريوس  مدرسة مارد��  ٧

  البكالريوس  مدرسة سور�ين لينداوايت  

  البكالريوس  مدرسة نينغ �يزوراه  

  البكالريوس  مدرسة سيت نور إمتحان  

  البكالريوس  مدرسة روبيان مارد��  

 أحوال التالميذ .٣

أبو الربكات لنهضة الوطن يف املعهد يتعلمون  تالميذكان ال

عدد املدينة و اجلزيرة املختلفة  أ�م جييئون من, جوغات لومبوك الوسطيبونكاتي

و اكثر منها جزيرة لومبوك ومدينة دومبو ومدينة سومباوا و جزيرة سومبا نوسا 
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  ١٣٣٨ تكون  من الذكور والنساء، وعددهمي. وغري ذلكتينجارا الشرقية 

  . طالبا
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  آلة مجع البيا�ت بوسيطة املقابلة

  مصادر  البحثأسئلة 

 كيف تريخ نشأة املعهد؟ .١

 ما هي أهداف بناء املعهد؟ .٢

كيف رأي مدرير املعهد عن تعليم اللغة  .٣

العربية عاما و تعليم مهارة الكالم 

 خاصة

ما هي أهداف تعليم مهارة الكالم يف  .٤

 هذا املعهد؟

كيف ختطيط و تنظيم تعليم مهارة  .٥

 الكالم يف هذا املعهد؟

لكالم يف كيف أنشطة تعليم مهارة ا .٦

 هذا املعهد؟

يف  ائقةمة و العاعما هي العوامل الد .٧

  تعليم مهارة الكالم؟

  / مدير املعهد

ما هي أهداف تعليم مهارة الكالم يف  .١

 هذا املعهد؟

ما هي مبادئ يستخدمها املعلم يف  .٢

تنظيم خطوات تعليم مهارة الكالم يف 

 ؟هذا املعهد

ما هي خطوات يهتم �ا املعلم يف تنظيم  .٣

تعليم مهارة الكالم يف هذا  خطوات

 املعهد؟

  معلم اللغة العربية مشرف اللغة و



٨٦ 
 

 
 

كيف يبدأ املعلم عملية تعليم يف  .٤

 الفصل؟

 كيف تنظيم طالب يف الفصل؟ .٥

ما هي طريقة التعليم اليت يستخدمها  .٦

 املعلم يف عملية تعليم مهارة الكالم؟

ما هي الوسائل املستخدمة يف تعليم  .٧

 مهارة الكالم؟

كيف يشجع املعلم طالبه لتحدث يف  .٨

 م مهارة كالم يف هذا معهد؟عملية تعلي

هل يعطي املعلم ا�حة الفرصة لطالبه؟  .٩

الستخدام اللغة العربية يف تعليم مهارة 

 الكالم؟

كيف خيتتم املعلم تعليم مهارة  .١٠

 الكالم؟

كيف تقومي تعليم مهارة الكالم يف  .١١

 هذا املعهد؟

 ما هي العوامل الداعمة و العائقة .١٢

  يف تعليم مهارة الكالم؟

ما رأي التالميذ عن تعليم مهارة  .١

 الكالم؟

هل التالميذ حيبون يف تطبيق مهارة  .٢

 الكالم يف هذا املعهد؟

هل هلم مشكلة يف تطبيق مهارة  .٣

  التالميذ
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 الكالم يف هذا املعهد؟

كيف رأي التالميذ عن إسرتاجتية 

 تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد؟

ة هل حيب �سرتاجية تعليم مهار 

 الكالم يف هذا املعهد

هل حيب التالميذ  كل أنشطة تعليم 

 مهارة الكالم هنا؟

هل يتحدث �للعربية يف هذا املعهد 

  مع معلمهم و أصدقائهم

  آلة مجع البيا�ت بوسيطة املالحظة

 مهارة الكالم خارج الفصل نشاطات الربامج لتعليم

  الو�ئق من الصورة

 مدير املعهد أبو الربكات لنهضة الوطنمقابلة الباحث مع 

الكالم يف هذا املعهد؟

كيف رأي التالميذ عن إسرتاجتية  .٤

تعليم مهارة الكالم يف هذا املعهد؟

هل حيب �سرتاجية تعليم مهار  .٥

الكالم يف هذا املعهد

هل حيب التالميذ  كل أنشطة تعليم  .٦

مهارة الكالم هنا؟

هل يتحدث �للعربية يف هذا املعهد  .٧

مع معلمهم و أصدقائهم

  

آلة مجع البيا�ت بوسيطة املالحظة

نشاطات الربامج لتعليم .١

الو�ئق من الصورة

مقابلة الباحث مع 
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 املعهد أبو الربكات لنهضة الوطن مشرف اللغة يفمقابلة الباحث مع 

 طالب املعهد أبو الربكات لنهضة الوطنمقابلة الباحث مع 
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  أنشطات الربامج  لتعليم مهارة الكالم
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