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 مستخلص البحث
النظرية السلوكية ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء . 9797زكي الغفارم، 

، رسالة ادلاجيسًت، قسم تعليم اللغة العربية، كليات دراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اإلسالمي العادلي
 احلكومية ماالنج. ادلشرؼ األكؿ: د. احلاج أمحد مزكي، ادلشرفة الثانية: د. ليلي فطرايين.

 الكلمات ادلفتاحية: طريقة ادلباشرة، مهارة الكالم، النظرية السلوكية.
استعماؿ الطريقة ادلباشرة ُب تعليم اللغة العربية مهمة جدا دلهارة الكالـ، ألف ىذه الطريقة تساعد الطلبة إلكتساب اللغة 

ـ ااحملادثة  ػلتاج إىل النظرية، كالنظرسة ادلناسبة العربية ُب مهارة الكالـ خصوصا ُب تعليم احملادثة. ككذلك ُب تعليم مهارة الكال
 هبذا التعليم يعٍت النظرية السلوكية، ألف فيها ادلثَت كاالستجابة كالتعزيز أك التقوية.

لوصف تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب مركز . 7هتدؼ ىذه رسالة ادلاجستَت يعٌت: 
لوصف العوامل الدعائم كالعائقة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة . 9. عربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العامي ماالنجاللغة ال

 الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العامي ماالنج
لكيفي على ادلنهج دراسة الوصفي التحليلي. كالطرؽ ادلستخدمة منهجية البحث، كاستخدـ الباحث ُب ىذا البحث دبدخل ا

جلمع البياانت يعٌت بثالث أساليب كىي: طريقة ادلالحظة كطريقة ادلقابلة كطريقة الواثئق ادلكتوبة. كاستخدـ الباحث لتحليل 
بياانت، ج. عرض البياانت، أ. مجع البياانت، ب. زبفيض ال البياانت تناسب على منهج ميليس كىوبرماف، اليت تتكوف على:

 د. ٍب أخذ االستنباط
إف عملية تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية ُب مركز اللغة دبعهد   7أما نتائج البحث فهي: 

 التقوية . مطبقا بووء طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج ال زبلو من العوامل األربعة اادلثَت كاالستجابة كالتكرار االعادات  ٍب
النظرية السلوكية لسكينر  إف ُب تعليم احملادثة ابلطريقة ادلباشرة ال يستخدـ ادلعلم اللغة األكىل أك اللغة األـ كيفول تعليم 

وا كل استمع إليو. كأف غلعل ادلعلم الفصل كبيئة اللغوية، يتكلم ما ػلاكي ٍب أكالن  يستمع االستماع كالكالـ لتكوف العادة، فهو
أفراد من أعواء الفصل إما ادلدرس كالطالب ابللغة العرية. كيقـو ادلعلم ابلتدريب الدائم ضلو طالبو  لتقوية ادلثَت كاالستجابة عند 
التعليم ككذلك أعطى ادلعلم اجلائزة لطالب الذين يستطيعوف على إجابة األسئلة كابلعكس يعطى ادلعلم العقوبة . كلكن غَت 

  إف 9السلوكية لسكينر أنو ال يوافق ابلعقوبة ُب التقوية ألف أثرت العقوبة على تغيَت السلوؾ مؤقت للغاية.  مناسب ابلنظرية
كاف بعض الطالب قادركف على استيعاب   العوامل الدعائم ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية ىي

ودة الكاملة مثل التلفاز كالشاشة كالصور كغَتىا اللمعلم . ادلعلم الناطق ابللغة العربية مهارة الكالـ، كالوسائل التعليمية ادلوج
الذم جاء من اجلامعة ادلوجودة ُب شرؽ األكسط كمعلم اللغة العربية كثَت منهم متخرجوف من اجلامعات ادلوجدة ُب شرؽ 

فهي كاف بعض الطالب مل  أما العوامل العائقة، ككجود الصاحب دلساعدهتم على فهم احلوار، قاموساللطالب . ك األكسط
يقدركا على استيعاب مهارة الكالـ أك كاف من بعوهم ال يستحقوا األساس عن تعلم اللغة العربية ككذالك ينقصهم من ادلفردات 

 اللطالب . يشعر ابلصعب بتعلم اللغة العربية كادلفردات احملدكدة كاألستاذ يتسرع ُب الكالـ اللمعلم ، ك
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ABSTRACT 

Al Gofari, Ziki 2021.The application of direct method for Speaking Skills in 

Skinner Behaviorism Perspective at Markaz Al Lughah Al Arabiyah Thursina 
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Language Education at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor 1: Dr.H. 
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 Applying direct method in teaching Arabic is very important, because 

this method can help students acquire Arabic in speaking skills, especially in 

learning conversation. 

Then, it also occurs for teaching speaking skills (muhadatsah) requires theory. The 

theory that is in appropriate with this teaching is behaviorism theory because it 

has stimuli and responses, and reinforcement as well. 

 Researcher focused on this study: 1. Describing the application of direct 

methods for speaking skills in Skinner's Behaviorism Perspective at Markazul 

Lughah Al Arabiyah, Thursina IIBS islamic boarding school. 2. Describing the 

supporting and inhibiting factors in the application of the direct method for 

Speaking Skills in Skinner's Behaviorism Perspective at Markazul Lughah Al 

Arabiyah Thursina IIBS islamic boarding school. 

 In this study, the researcher used a qualitative approach with descriptive 

analysis method. Data collection was done by: a) observation method; b) 

interview method; c) documentation method while the data analysis techniques 

was done by: a) data collection; b) data reduction; c) data display, and d) 

conclusion.  

 The results of this study are: 1. The process of applying the direct method 

for Speaking Skills in Skinner's Behaviorism Perspective at Markaz Al Lughah Al 

Arabiyah Thursina islamic boarding school cannot be separated from four factors. 

They are stimulus, response, repetition, and reinforcement which are in line with 

Skinner's behaviorism theory. Muhadatsah teaching with this direct method, the 

teacher does not use the first language or mother tongue, and it also prioritizes for 

teaching listening and speaking skills. In addition, the teacher also sets the class 

like a language environment. For strengthening,  the teacher trains conversations 

continuously to the students. Besides, the teacher also provides rewards and 

punishments. However, it is different from Skinner's theory which does not agree 

with punishment as a reinforcement because the effect of punishment in changing 

one's behavior does not last long. 2. Supporting factors are the presence of several 

students who have the ability to speak skills, the existence of complete learning 

media such as television, projector, pictures. Arabic teachers who are from 

universities in the Middle East and teachers who graduated from the Middle East, 

and friends who are able to assist in understanding and dictionaries. On another 

hand, While the inhibiting factors are that there are some students who graduate 

from public schools who do not learn Arabic, and they have not mastered in 

speaking skills, find it difficult to learn Arabic, few and limited vocabulariess and 

also teachers who are too fast in speaking Arabic. 
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ABSTRAK 

Ziki Al Gofari، 2021. Penerapan Metode langsung untuk Keterampilan Berbicara 

dalam Perspektif Behaviorisme Skinner di Markaz Al Lughah Al Arabiyah di Pondok 

Pesantren Thursina International Islamic Boarding School Malang، Tesis Magister، 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing 1: Dr.H. Akhmad Muzakki، M.A.، Pembimbing 2: Dr. Laily Fitriani، 

M.Pd. 

Kata kunci: Metode Langsung، Keterampilan Berbicara، Behaviorisme 

Menggunakan metode langsung didalam pengajaran bahasa Arab itu 

sangatlah penting، karena metode ini dapat membantu siswa dalam memperoleh 

bahasa Arab dalam keterampilan berbicara khususnya dalam pembelajaran 

muhadatsah. Dan begitu juga pengajaran keterampilan berbicara (muhadatsah) 

membutuhkan teori. Adapun teori yang sesuai dengan pengajaran ini ialah teori 

behaviorisme، karena didalamnya terdapat rangsangan dan respon serta penguatan. 

Peneliti disini memfokuskan penelitian pada: 1. Mendeskripsikan penerapan 

metode langsung untuk Keterampilan Berbicara dalam Perspektif Behaviorisme 

Skinner di Markazul Lughah Al Arabiyah di Pondok Pesantren Thursina IIBS. 2. 

Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan metode 

langsung untuk Keterampilan Berbicara dalam Perspektif Behaviorisme Skinner di 

Markazul Lughah Al Arabiyah di Pondok Pesantren Thursina IIBS. 

Dalam penelitian ini، penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) metode 

observasi; b) metode wawancara; c) metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data، a) pengumpulan data; b) reduksi data; c) display data; d) kesimpulan 

Hasil Penelitian ini adalah: 1. Proses penerapan metode langsung untuk 

Keterampilan Berbicara dalam Perspektif Behaviorisme Skinner di Markaz Al 

Lughah Al Arabiyah di Pondok Pesantren Thursina ini tidak lepas dari empat faktor 

(perangsang، respon، pengulangan kemudian penguatan) sesuai dengan teori 

behaviorisme skinner. Pengajaran muhadatsah dengan metode langsung ini guru 

tidak menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu، dan juga lebih mengutamakan 

pengajaran keterampilan mendengar dan berbicara. Guru juga menjadikan kelas 

seperti lingkungan bahasa. Dan didalam penguatan guru melatih percakapan secara 

terus menerus kepada siswanya، selain itu guru juga memberikan reward dan 

punishment. Akan tetapi، berbeda dengan teori skinner yang tidak setuju dengan 

hukuman sebagai penguat karena pengaruh hukuman didalam merubah prilaku 

seseorang tidak bertahan lama. 2. Faktor pendukung yaitu adanya beberapa siswa 

yang memiliki kemampuan keterampilan berbicara، adanya media pembelajaran 

yang lengkap seperti، televisi، proyektor، gambar (guru). Guru yang berbahasa Arab 

yang didatangkan dari universitas yang ada di Timur Tengah dan guru yang lulusan 

timur tengah، teman yang mampu membantu dalam memahami dan kamus (siswa). 

Sedangkan faktor penghambat ialah terdapat beberapa siswa yang lulusan dari 

sekolah negeri yang tidak belajar bahasa Arab dan mereka belum menguasai 

keterampilan berbicara، merasa sulit dalam belajar bahasa rab، mufrodat yang sedikit 

dan terbatas dan guru yang terlalu cepat dalam berbicara dengan bahasa Arab 

(siswa). 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة .أ 

طريقة ادلباشرة ىي إحدل الطريقة من طرؽ تعليم اللغة العربية. طريقة 
لغتو ادلباشرة تتم هبا تعليم اللغة الثانية تتمثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد هبا 

كانت ىذه الطريقة تستخدـ كثَت من ادلعاىد احلديثة ادلوجودة ُب   7األكىل.
إندكنيسيا كذلا أثر كبَت ُب تعليم اللغة العربية، ألف ىذه الطريقة تساعد الطلبة 
إلكتساب اللغة العربية خصوصا ُب مهارة الكالـ. ىذه الطريقة هتدؼ إىل 

ابستعماؿ  –ك القراءة أك الكتابة ُب احملادثة أ –إكتساب قدرة على التفكَت 
اللغة ادلدركسة استعماال مباشرا بُت ادلعلم كالتالميذ، كإبعاد عن استعماؿ اللغة 

 األـ ُب شرح ادلادة الدراسية، كال ُب الًتمجة.  

مهارة الكالـ ىي أىم مهارة  َب اللغة. ألف الكالـ ىو جزء من مهارة 
تكوف جزء األساس َب تعليم لغة الىت تعلم الطالب، لذلك مهارة الكالـ 

األجنبية، ك الكالـ ىو أنشطة اللغة من متكلم تطلب َب استعماؿ اللغة لتعرب 
نفسو ابللساف. من ىذا مفهـو الكالـ ىو جزء من مهارة اللغة عملية كإنتاجّية، 

 9مهارة الكالـ تطلب الّتوكيل على انحية ك قاعدة استعماؿ اللغة.

                                                           
 ،قرامكة ادلكرمة: جامعة أـ ال ،ادلرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل اجلزء األكؿ ،رشدم أمحد طعيمة 7

 007ص.  ،ـ 7320
2
Abd. Wahab Rosyidi، Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab، (UIN-Maliki 

Press،2012) h.88   
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رة ُب تعليم اللغة العربية مهم دلهارة الكالـ من استعماؿ الطريقة ادلباش
الطالب كما يتعلق هبذا االىتماـ، كما قاؿ أزىار أرشاد ُب كتابو أف طريقة 

 0ادلباشرة ىي اليت هتتم دبهارة الكالـ.

النظرية السلوكية ىي إحدل النظرايت ُب علم سيكولوجيا اليت تبحث 
قدمة إليو، ال عالقة ابحلس أك بناء عن سلوؾ اإلنساف كنوع من ردكد ادلثَتات ادل

اخللق اآلخر. ىذه النظرية تتعلق ابلبيئة، كقد حبثت ىذه النظرية عن سلوؾ 
اإلنساف الذم ىو حركة ظاىرة من بعض ادلثَت. كاشتهرت ىذه النظرية ابدلثَت 
كاالستجابة كالتعزيز. كنظر سكينر عن ىذه النظرية أف التعليم ىو عملية 

  0احلافز لتغَت السلوؾ اليت تتكوف من الدكافع كالعقاب كالبيئة. االستجابة لوجود
كانت ىذه النظرية مناسبة بتعليم مهارة الكالـ ابستخداـ طريقة ادلباشرة ألف 

 ػلتاج كثَتا إىل البيئة اليت تدافع لتطبيق الكالـ ابللغة العربية.

دلي معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ىو أحد ادلعاىد اإلسالمي العا
ادلشهور جباكل الشركية الذم تفول تعليم اللغة العربية ابلتعبَت الشفوم أم 

كثَت من الطالب يشًتكوا ُب ادلسابقة إما ُب ادلناظرة كشلا يدؿ على ذلك   الكالـ.
أك اخلظابة ابللغة العربية كينالوا فوائز فيها، ككذلك اشتهر ىذا ادلعهد بكفاءة 

ادلركز األكليفي ُب مشاركة البطولة الدكلية  طالهبم ُب الكالـ، فيحصلهم على
 الرابعة دلناظرات ادلدارس ابللغة العربية للناطقُت هبا.

كقد استخدـ ىذا ادلعهد طريقة ادلباشرة ُب تعليم مهارة الكالـ مع أساس 
النظرية السلوكية لسكينر ألف كجد الباحث ُب مالحظة األكىل كاف تعليمها تؤكد 
                                                           

3
 Azhar Arsyad، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar، 

2004)، hlm. 19 
4
 Aziz Fachrurrazi dan Erta Mahyudin، Pembelajaran Bahasa Asing: Metode Tradisional dan 

Kontemporer،(Jakarta: Bania Publishing، 2010)، hlm. 35 
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اليت تظهر كمخرجات تعليمية، بدءا من التحفيز أك ادلثَت  على تكوين السلوكيات
الذم يقـو ابلتدريس من ادلعلم ك االستجابة من قبل الطالب ككذلك التعزيز 
يتكوف من الدكافع للطالب الذين يستطيعوف على إجابة األسئلة من ادلعلم مثل 

وؽ احلد التحية كغَتىا. كمن عالمة صلاحها يعٍت الطالب حصلوا على الدرجة ف
 األدىن من معايَت االكتماؿ.

مناسبا هبذه الواقعة فأرد الباحث أف يبحث عميقا عن طريقة ادلباشرة 
دلهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج. فلذلك جعل 
الباحث موضوع البحث ربت العنواف: تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب 

لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي ضوء النظرية السلوكيو 
 العادلي ماالنج.

 أسئلة البحث .ب 

 اعتمادا على ادلقدمة، يريد الباحث على إجابة أسئلة البحث كما يلي:

كيف تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر  .7
 المي العادلي ماالنج ؟ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلس

ماالعوامل الداعمة كالعائقة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء  .9
النظرية السلوكية لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي 

 العادلي ماالنج ؟

 أهداف البحث  .ج 

 كيهدؼ ىذا البحث أغرض التالية:
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الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر  لوصف تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة .7
 ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج 

لوصف العوامل الداعمة كالعائقة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب  .9
ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء 

 النجاإلسالمي العادلي ما

 أمهية البحث .د 

أعلية البحث ادلرجوة من ىذا البحث ترجع إىل شيئُت كعلا األعلية النظرية ك 
 األعلية التطبيقية كفيما يلي بياف كل منهما:

 من النواحي النظرية .7

أف تكوف نتيجة ىذا البحث إسهاما ُب رلاؿ تعليم اللغة العربية خاصة    أ
ظرية السلوكية لسكينر ُب مركز ُب طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء الن

 اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج

أف تكوف نتيجة ىذا البحث مصدرا أك أفكارا ُب مجيع عملية التعليم،    ب
 خاصة عن طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر

 من النواحي التطبيقية .9

ائج ىذا البحث انفعة كثَتة دلعلمي اللغة يرجى الباحث أف تكوف نت
 العربية كادلدرسة كاجلامعة كالباحث نفسو فيما يلي :
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معلمو اللغة العربية : يكوف ىذا البحث ادلعارؼ اجلديد سبكن استخداما  .أ 
دلواجهة طالهبم أثناء الدراسة ُب تعليم اللغة العربية ابستخداـ طريقة 

 سكينر.ادلباشرة ُب ضوء النظرية السلوكية ل

ادلعهد : يفيد ىذا البحث دلركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي  .ب 
العادلي ماالنج يعٍت إعطاء العلـو اجلديدة ك إعطاء ادلثاؿ ُب طريقة 
ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر إىل ادلدارس 

ة ابستخداـ طريقة كادلعاىد األخرل اليت قاـ بعملية تعليم اللغة العربي
 ادلباشرة ُب ضوء النظرية السلوكية.

اجلامعة : لزايدة مراجع ُب موضوع طريقة ادلباشرة ُب تعليم اللغة العربية  .ج 
 دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر.

الباحث : أداء الوظيفة النهائية دبادة منهج البحث، يكوف ىذا البحث  .د 
عرفة ُب مهارات التفكَت النقدم، كُب كسيلة من البحوث لتطوير ادل

منهجية التعليم، كلًتقية ادلعرفة كفهمها مع تنمية العلـو ككفاءة فكرة 
 كاسعة أك تدريب كفاءة ُب ربليل ادلشكالت الًتبوية.

 حتديد ادلصطالحات .ه 

ىناؾ ادلصطلحات غلب للباحث أف يوضحها إلزالة سوء فهم كاختالؼ 
 تفسَت القارئ كىي كما يلي:
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: أسلوب ُب تعليم مهارة اللغة األجنبية يركز على الكالـ  يقة ادلباشرة طر  .7
 9بدال من القراءة أك الكتابة كيستخدـ االقًتاف ادلباشر ُب الشرح.

 0: صحة اللفظ كصحة التنغيم كالتحدث بسرعة مناسبة. مهارة الكالـ  .9

تنتاج من : نظرية تنمية السلوؾ ابدلنقاسة كادلالحظة اليت  النظرية السلوكية .0
االستيجابة للحوافز لدل الطالب. كتقوم االستجابة للحوافز ابلتغذية 
االسًتجاعية على السلوؾ كاألحواؿ ادلنشودة، إغلابية كانت أك سلبية. فعند 
النظرية السلوكية أف التعليم ىو تغيَت سلوؾ الطالب كقدرهتم على فعل 

تعلم رجل شيئا إف تغَت  السلوؾ اجلديد لتأثَت احلوافز ُب االستجابة. فيقاؿ
 1سلوكو بعده.

 حدود البحث  .و 

 احلدكد ادلوضوعية  7

ػلدد ىذا البحث ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ اُب تعليم 
احملادثة  ُب ضوء النظرية السلوكية كما العوامل الداعمة كالعائقة ُب تطبيق 

ء اإلسالمي العادلي طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة دبعهد طورسينا
 ماالنج. 

 احلدكد ادلكانية  9

                                                           
 793ص.  ،ـ 7327 ،البناف بَتكت: دار العلم للماليُت ،قاموس الًتبية ،دمحم علي اخلويل 9
 090ص.  ،ادلرجع السابق ،دمحم علي اخلويل 0

7
 C. Asri Budiningsih، Belajar dan Pembelajaran، (Jakarta: PT. Rineka Cipta، 2005)، hlm.21 
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ػلدد الباحث مكاف البحث ُب الفصل احلادم عشر ُب مركز اللغة دبعهد 
 طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج 

 احلدكد الزمانية   0

من حيث حدكد الزمانية، ػلدد الباحث ذلذه عملية البحث ُب شهر ماريس إىل 
  ـ 9797-9797مايو للسنة الدراسة 

 الدراسات السابقة .ز 

، استَتاتيجية تعليم مهارة الكالـ على أساس النظرية السلوكية 9797بيلي،  .7
 ُب معهد الرسالة العصرم فونوركو، جامعة موالان مالك إبراىيم.

يستهدؼ ىذا البحث دلعرفة استَتاتيجية تعليم مهارة الكالـ على أساس 
ككو، دلعرفة العوامل ادلساعدة النظرية السلوكية ُب معهد الرسالة العصرم فونور 

على صلاح استَتاتيجية تعليم مهارة الكالـ على أساس النظرية السلوكية ُب 
معهد الرسالة العصرم فونوركو كدلعرفة ادلشكالت اليت يوجهها التالميذ ُب 
تطبيق مهارة الكالـ على أساس النظرية السلوكية ُب معهد الرسالة العصرم 

البحث استَتاتيجية تعليم مهارة الكالـ على أساس فونورككو. كنتائج ىذا 
النظرية السلوكية ُب معهد الرسالة العصرم فونوركو ىي إنشاء منظمة اللغة 
القوية، تصميم الربامج، تطبيق الكالـ إجباراي، التقوًن. العوامل ادلساعدة 
على صلاح تعليم مهارة الكالـ ُب معهد الرسالة العصرم فونوركو ىي البيئة، 
ادلراقبة ادلستمر، منظمة اللغة. ادلشكالت يوجهها التالميذ ُب تطبيق الكالـ 
ُب معهد الرسالة العصرم فونوركو ىي العوامل الداخلي كىي النقصاف ادلراقبة 
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كعدـ احلماسة كالعوامل اخلارجي كىي أحواؿ األساتيذ كأحواؿ ادلعاملة 
 التالميذ مع أصدقائهم.

م احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب ىيئة ، تعلي9771نورعُت ريطوصلا،  .9
 اللغة األزىار ببارم كاديرم جاكل الشركية، جامعة موالان مالك إبراىيم.

يستهدؼ ىذا البحث دلعرفة مواد تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 
 ىيئة اللغة األزىار ببارم كاديرم جاكل الشركية، دلعرفة طرؽ تعليم احملادثة ُب
ضوء النظرية السلوكية ُب ىيئة اللغة األزىار ببارم كاديرم جاكل الشرقية، 
دلعرفة تقوًن تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب ىيئة اللغة األزىار 
ببارم كاديرم جاكل الشرقية. كنتائج ىذا البحث أف خصائص مواد تعليم 

األزىار ببارم كاديرم جاكل احملادثة ُب ضوء النظرية السلوكية ُب ىيئة اللغة 
  كانت ادلواد تعطي 9  إف ادلواد تتعلق ابألنشطة اليومية. 7الشركية، تعٍت: 

  أف ادلواد تدفع الطالب على 0احلافز كالدكافع على احملادثة ابللغة العربية. 
  ادلواد تدفع على ادلمارسة ابللغة العربية. 0السعادة كفعالة ُب عملية التعلم. 

د تدفع الطالب على التفكَت عن تعريف البوائع اليت تكوف حوذلم.   ادلوا9
  أف الطريقة مناسبة 1  اليفرؽ الشرح بُت القواعد كاحملتول من ادلادة. 0

للمادة. الطريقة ادلستخدمة ُب تعليم احملادثة ىي الطريقة السمعية كالشفوية 
يل ادلشكالت. كطريقة ادلباشرة كطريقة اجملنوف كطريقة اخلطابة طريقة ربل

الوسائل ادلستخدمة ُب ىيئة اللغة األزىار ُب تعليم احملادثة ُب ضوء النظرية 
 السلوكية ىي اجلواؿ كالسبورة كتلفاز كالقرطاس ك الشاشة. 
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، تعليم مهارة الكالـ على أساس النظرية السلوكية 9797رستو فرستا مورم،  .0
الفارسي ببارم كاديرم  ادراسة مقارنة بُت معهد تعليم اللغة العربية دكرة

 كدكرة اللغة العربية األزىار ببارم كاديرم ، جامعة موالان مالك إبراىيم.

يستهدؼ ىذا البحث لوصف طريقة ككسائل تعليم مهارة الكالـ على 
أساس النظرية السلوكية ُب معهد تعليم اللغة العربية دكرة الفارسي ببارم  

الكالـ على أساس النظرية  كاديرم، لوصف طريقة ككسائل تعليم مهارة
السلوكية ُب معهد تعليم اللغة العربية كاألزىار ببارم كاديرم، لوصف تشابو 
كاالختالؼ طريقة ككسائل تعليم مهارة الكالـ على أساس النظرية السلوكية 
ُب معهد تعليم اللغة العربية دكرة الفارسي ببارم كاديرم ك معهد تعليم اللغة 

  أما الفريسي 7ارم كاديرم. ككانت نتائج ىذا البحث االعربية كاألزىار بب
يستخدـ الطرؽ على كفق منظور النظرية السلوكية ىي الطريقة السمع 
كالنطق، كالطريقة ادلباشرة كالطريقة االنتقائية. كالوسائل ادلستخدمة كفق 

  أما األزىار يستخدـ 9منظور النظرية السلوكية ىي السبورات كاألفالـ. ا
لى كفق منظور النظرية السلوكية ىي السبورة كاألفالـ كاذلواطف الطرؽ ع

 أما تشابو تعليم مهارة التحدث ابللغة العربية ُب ىاتُت 0احملمولة. ا
ادلؤسستُت على كفق منظور النظرية السلوكية ىو استخداـ طريقة السماع 

ظرية كالكالـ كالطرؽ ادلباشرة، بينما الوسائل ادلستخدمة على كفق منظور الن
السلوكية ىي السبورة كاألفالـ. كاالختالؼ حسب منظور النظرية السلوكية 
ىو استخداـ الطرؽ االنتقائية ُب الفارسي ال ُب األزىار. كأما الوسائل 
ادلستخدمة ُب الفارسي التستخدـ اذلواطف احملمولة ُب عملية تعلم مهارة 

 مستخدامة ُب األزىار.الكالـ ابللغة العربية، لكن كسيلة اذلواطف احملمولة 
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، استخداـ الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالـ احبث ذبرييب 9777مستور،  .0
لدل الطلبة الصف األكؿ من مدرسة "معارؼ" الثانوية اإلسالمية النهوة 

 بكنجونج مجبَت جاكة الشرقية ، جامعة موالان مالك إبراىيم.

اشرة ُب ترقية مهارة الكالـ يستهدؼ ىذا البحث دلعرفة استخداـ الطريقة ادلب
الصف األكؿ الثانوم من مدرسة "معارؼ" الثانوية اإلسالمية النهوة 
بكنجونج مجبَت جاكة الشرقية، أما نتائج البحث فهي: أف استخداـ الطريقة 
ادلباشرة لًتقية مهارة الكالـ لدل طلبة الصف األكؿ من مدرسة "معارؼ" 

مجبَت جاكة الشرقية للعاـ الدراسي  الثانوية اإلسالمية النهوة بكنجونج
، يتم على ادلراحل اآلتية: مجع ادلشكالت كحلوذلا كإعداد 9777-9777

اخلطة الدراسية كتنفيذ الطريقة. أف استخداـ الطريقة ادلباشرة لًتقية استيعاب 
ادلفردات لدل ىؤالء الطلبة فعالة. أف استخداـ الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة 

 غوية لدل ىؤالء الطلبة فعالة.الطالقة الل

 جدكؿ الدرسات السابقة  7.7

 كجو اإلختالؼ كجو اإلتفاؽ موضوع أسم كسنة البحث رقم

7 

استَتاتيجية تعليم  9797بيلي، 
مهارة الكالـ على 
أساس النظرية 
السلوكية ُب معهد 
الرسالة العصرم 
فونوركو، جامعة 

اإلتفاؽ أف ىذا 
يبحث البحث 

عن تعليم مهارة 
الكالـ على 
أساس النظرية 

 السلوكية

اإلختالؼ يعٍت 
ىذا البحث تركز 
ُب استَتاتيجية 
تعليم كأما 
الباحث  ُب 
طريقة ادلباسرة 
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لتعليم مهارة  موالان مالك إبراىيم.
الكالـ على 
أساس النظرية 

 السلوكية

9 

نورعُت ريطوصلا، 
9771 

تعليم احملادثة ُب ضوء 
النظرية السلوكية ُب 

األزىار  ىيئة اللغة
ببارم كاديرم جاكل 
الشركية، جامعة 

 موالان مالك إبراىيم

اإلتفاؽ أف ىذا 
البحث يعٍت 
يستخدـ أساس 
 الناظرية السلوكية 

اإلختالؼ يعٍت 
أف البحث الذم 
كتب الباحث 
ؼلتص ُب النظرية 
 السلوكية لسكينر

0 

رستو فرستا مورم، 
9797 

تعليم مهارة الكالـ 
على أساس النظرية 

كية ادراسة السلو 
مقارنة بُت معهد 
تعليم اللغة العربية 
دكرة الفارسي ببارم  
كاديرم كدكرة اللغة 
العربية األزىار ببارم 

 كاديرم 

اإلتفاؽ أف ىذا 
البحث يبحث 
عن تعليم مهارة 
الكالـ على 
أساس النظرية 

 السلوكية

اإلختالؼ يعٍت 
ىذا البحث تركز 
ُب طريقة ادلباشرة 
لتعليم مهارة 

كاألساس الكالـ 
 ادلستخدـ لسكينر

استخداـ الطريقة  9777مستور،  0
ادلباشرة لًتقية مهارة 

اإلتفاؽ يعٍت 
ىذا البحث 

ؼ يعٍت اإلختال
البحث الذم  
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الكالـ احبث ذبرييب 
لدل الطلبة الصف 
األكؿ من مدرسة 
"معارؼ" الثانوية 
اإلسالمية النهوة 
بكنجونج مجبَت جاكة 

 الشرقية 

يبحث عن 
طريقة ادلباشرة 

 كمهارة الكالـ 

كتب الباحث 
يعٍت طريقة 
ادلباشرة دلهارة 
الكالـ ُب ضوء 
النظرية السلوكية 

 لسكينر

 

اعتمادا على البحوث السابقة، ىناؾ عدد الباحثُت يبحث عن طريقة ادلباشرة 
كمهارة الكالـ ابدلداخل كاألساس كاألىداؼ ادلختلفة، كمل يرل الباحث البحوث اليت 

طبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر تبحث عن كيف ت
كما ىي العوامل طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر. فلذلك 
يتوح لنا أف الدراسة اليت تقـو هبا الباحث زبتلف ابلبحوث السابقة كألف الباحث قاـ 

معهد طورسيناء لذلك أصبح  مهما كمهذاب للباحث أف  ببحثو ُب مركز اللغة العربية ُب
يقـو للبحث عميقا حوؿ طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر 

 ُب مركز اللغة دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 : الطريقة ادلبحث األول

 مفهوم الطريقة . أ

طريقة عند إدكارد أنطاين: الطريقة عبارة عن خطة عامة اختبار كتنظيم إف ال
عرض ادلادة الغوية. ىذه اخلطة ال ؽلكن أف تتعارض مع ادلدخل الذم تصدر عنو 

 2كتنبع منو. ادلدخل شيئ مبدئي، كالطريقة شيئ إجرائي.

  معٌت الطريقة عند زلمود كامل الناقة ىي كل ما تتومنو عملية التدريس سواء
كانت تدريس علـو أك رايضيات أـ موسيقى....اخل. فالتدريس كلو غلب أف 
يتومن بعض أنواع االختبار كاالتقاء، كبعض أنواع التنظيم. فعلى ادلدرس أف ؼلتار 
ما يرغب ُب تدريسو ابلطريقة الصحيحة. كلكنو من غَت ادلعقوؿ أف يستخدـ 

حدة. فال بد من تنظيم ما ؼلتاره ك ادلدرس كل ما ؼلتاره من ادلعرفة االنسانية مرة كا
يوعو ُب مستوايت كمراحل. كػلتاج ادلدرس ُب تدريسهل إىل األساليب كالوسائل 
للعرض ألنو ال ؽلكن أف يدرس بدكف أف ػلاكؿ توصيل شيئ ما لشخص ما. إذا 

  3فمن الطريقة زبتار ادلادة كتنظيم كتعرض لوسيلة التدريس كالتعلم.

ىي الوسيلة ادلستخدمة للمعلم إللقاء ادلادة الدراسة إىل كما عرفنا أف الطريقة 
التالميذ. لذلك بعد فكر ادلعلم ادلادة الدراسية فينبغي أف يفكر طريقة تعليمها إىل 
التالميذ. ابىتماـ احواؿ التالميذ. ال بد للمعلم أف يفكر خَت الطريقة لًتكيب ادلادة 

                                                           
8
 .99(، 8998ازهرا رشد، يدخم إنً طرق تعهُى انهغت انعربُت انًدرش انهغت انعربُت، )األحكاو: أوجىَغ فاَداَغ،  

9
(، 8989انعربُت انطعىدَت، يحًىد كايم انُالت، تعهُى انهغت انعربُت نهُاطمٍُ بانهغاث األخري، )جًاعت انمري : انًكت  

64. 
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علم أف يستطيع االختار كالتوفيق الدراسية كغلعلو كالسالسل ادلتصل. ال بد للم
ةتطبيق طريقة تعليم ادلادة الدراسية اليت تناسب ابحلالت. أكثر النجاح ُب التعليم 

 يعُت ابختار ادلادة كاستعماؿ الطريقات التامة.

 ادلبحث األالثاين: الطريقة ادلباشرة

 نشأة الطريقة ادلباشرة .أ 

مجة، كقد استكشفها فرنسو ظهرت طريقة ادلباشرة كرد فعل لطريقة النحو كالًت 
ـ، كىذه الطريقة هتتم كثَتا دبهارة الشفوية، هبذه الطريقة يتعلم 7227جواف ُب السنة 

الطالب اللغة األجنبية كالطريقة اليت استعملها الطفل الكتساب اللغة األـ، كىذه 
 77الطريقة زبتلف كثَتا بطريقة النحو كالًتمجة.

ية فإف ىذه الطريقة قد عرفت مػن خػالؿ أما ُب الوالايت ادلتحدة األمريك
ذلا ُب  Berlitz Charlesتطبيقات كل من سوفر ك ماكسميلُت كتشارلز بَتليتز 

مدارس ذباربة لتعليم اللغة، بيد أنو تعرؼ ابلطريقة ادلباشرة كإظلا عرفت بطريقة بَتليتز 
Berlitz  صاحب ىذه ادلدرسة ، ككاف من أنصار ىذه الطريقة أيوا اللغوم

، ـ  Jespersen Otto 7203 – 7300البنيوم ادلعركؼ أكتو يسربسُت 
 Harold Palmer77كاللغوم التطبيقي ىاركلد ابدلر 

نشأت طريقة ادلباشرة عندما نشأت فيو الدراسات اللغوية احلديثة، اليت تدعو إىل 
دراسة اللغة رلردة، كمن إحدل أساسياهتا يعٍت أف اللغة سلوؾ طبيعي، كأف أسل 

ة ىي الكالـ الشفهي، فإف طريقة ادلباشرة عندما تعلم اللغة األجنبية كأنو سلوؾ اللغ
                                                           

80
، )جدة: دار حضر، 8دمحم حضر عارف وأَىار انُمشبُدٌ، يمديت فٍ عهى انهغت انتطبُك، ط  

 11-18و(، ص. 8991
88

، )انرَاض، 8عبد انعسَس انعصُهٍ، طرائك تدرَص انهغت انعربُت نهُاطمٍُ بهغاث أخري، ط  

 48و(، ص.1001
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طبيعي الذم البد أف يتم بطريقة الطبيعية ادلباشرة كما يكتسب الطفل لغتو األكىل، 
 79بعيد من الًتمجة كالشرح ادلباشر من األساليب النظرية.

 أهداف الطريقة ادلباشرة .ب 

"اكتساب الطالب القدرة على التفكَت بلغة سواء   أما ىدؼ الطريقة ادلباشرة فهو
كمن األىداؼ الرئيسية لطريقة ادلباشرة  70كاف ذلك ُب احملادثة أـ القراءة كالكتابة".

أف يكوف الطالب قادرين على التكلم ابللغة العربية جيدا كطالقا دكف حاجة إىل 
لطريقة تسهل الدارس الًتمجة. ككانت مهارة الكالـ مهارة الزمة لدارس اللغة. ىذه ا

 ُب اكتساب اللغة دكف أف ػلفظ ادلفردات الكثَتة مباشرة كلكنو ػلفظها بال شعورية. 

كُب إجراء التدريس على طريقة مباشرة، ال يسمح على ادلدرس أف يستخدـ لغة 
األـ كعليو أف يستخدـ اللغة ادلنشودة كمثل تقدًن اللغة العربية ُب تدريس اللغة 

 دًن ادلواد الدراسية ابللغة العربية تسهلو ُب اكتساب اللغة. كالعربية ألف تق

تتطورت ىذه الطريقة لعدـ اقتناعها على النتائج ُب تعليم اللغة بطريقة القواعد 
كالًتمجة كتستهدؼ إىل أف يصل الدارس ُب أقصر الوقت إىل التفكَت ابللغة األجنبية 

تكوين العادات اللغوية ُب تدريس دكف حاجة إىل الًتمجة. ينبغي للمدرس أف ػلاكؿ 
الكالـ. قاؿ اخلويل إف أفول طريقة الكتساب اللغة األجنبية ىي بتكوين العادات 

 70اللغوية عن طريقة ادلراف على القوالب. ىذا ىو من خصائص الطريقة ادلباشرة.

 كمن األىداؼ كمسات الطريقة ادلباشرة كمايلي:

                                                           
81

 44انًرجع َفطه، ص.  
89

هُى بدري، انطرق انعايت فً تدرَص انهغت األجُبُت، )جاكرتا: يعهد انعهىو اإلضاليُت فٍ إَدوَطُت انتابع كًال ابر  

 .40نجايعت اإلياو دمحم بٍ ضعىد اإلضاليُت بانرَاضخ، بدوٌ انطُت (، ص. 
14 Abdul Mu’in، Analisis Konstrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap 

Fonetik dan Morfologi)، (Jakarta:PT Pustaka Alhusna Baru، 2004)، hal. 152 
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لطريقة ادلباشرة يعٍت االتصاؿ هبا بشكل أف ىدؼ تعلم اللغة األجنبية مناسبا اب .7
 طبيعي.

 احلرص على تعلم اللغة اذلدؼ إىل التفكَت هبا ُب أقصر كقت شلكن. .9

 أف يهتم ابجلوانب الشفهية من اللغة، كاليهتم كثَتا من اجلوانب ادلكتوبة منها. .0

مالو أف يهتم ادلعلم بتعليم ادلفردات كاجلمل الشائعة ُب زليط الطالب كادلرتبطة أبع  .0
 اليومي ُب ادلدرسة ٍب ُب البيت ٍب االنطالؽ إىل احلياة العامة

 أف يهتم بتقدًن العبارات كاجلمل اجلاىزة من خالؿ سياقات طبيعية شائعة .9

التدرج ُب إلقاء ادلواد اللغوية من السهل إىل الصعب كمن احملسوس إىل اجملرد،  .0
 كمػن ادلعلػـو إىل اجملهوؿ.

يس العبارات كاجلمػل مػن خالؿ الصور كاحلركات بياف معاين الكلمات كتدر  .1
 كالتمثيل، كليس ابلًتمجة.

 ال تدرس القواعد مباشرة لكن يتوصل إليها ادلتعلم بنفسو. .2

االلتزاـ ابستعماؿ اللغة اذلدؼ كاستبعاد اللغة األـ ، ك أف يكثر ُب قراءة  .3
 النصوص السهلة كالكتابة ابللغة اذلدؼ.

 اللتزاـ خبطة الدرس أف يهتم ابلكتاب ادلقرر كا .77

أف يعطي ادلعلم للطالب فرصة ألف ؽلارس اللغة اذلدؼ ُب الفصل، كأف  .77
 يكوف كالـ طالب أكثر من ادلعلم.
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 إجرآءات الطريقة ادلباشرة .ج 

يسلم ادلعلم الطالب عند دخولو إىل الفصل كيسأذلم عػن درس اليػـو ابللغة  .7
 اذلدؼ

 األكامػر التطبيقية.طرح ادلعلم األسئلة ك يقـو أحيانػا إبصػدار  .9

ينتقل ادلدرس تدرغليا ابدلواقف اللغوية إىل أشياء توجد ُب ادلدرسػة ٍب ُب البيئة  .0
 79احمللية ُب خارج ادلدرسة.

أف يستبعد ادلعلم على استخداـ اللغة األـ للطػالب ُب حجرة الدراسة عند  .0
 التعليم.

أك الرسـو كغَتىا شلا أف يقـو ادلعلم إبعطاء ادلفردات اجلديدة ك يشرحها ابلصور  .9
 يقع ربت نظر الطالب بال الًتمجة.

يستعمل ادلعلم الوسائل ك األساليب اليت تساعد الطالب علػى ترقية القدرة عند  .0
 االستماع ك الكالـ.

 بعد تعليم ادلفردات يطلب ادلعلم أف يقر الطالب النص. .1

 قرأ ادلعلم النص مجلة فجملة ك يكرر الطالب مجاعة. .2

قبل أف ؼلتتم الدراسة يوجو ادلعلم األسئلة ابللغة ادلستهدفة دلعرفة  ُب آخر احلصة .3
 70صلاح التعليم.

                                                           
 09ص.  ،ـ 7327ابَتكت:  ،7ط  ،تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق ،صالح عبد اجمليد العريب 79
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 وسائل الطريقة ادلباشرة .د 

دلن ادلعلـو أف إستفد الوسائل ادلعينة مهمة جدا ُب عملية التعلم عمومػا كتعلم 
 اللغة خصوصا. كمن بعوها كما اييل:

 السبورة .7

 :71لفة منهاكاف السبورة عوان كبَتا ُب رلاالت سلت

 لكتابة الكلمات اجلديدة كمعانيها   أ 

 لكتابة الًتاكيب اجلديدة  ب 

 لكتابة األسئلة للتمرينات أك اإلختبار  ج 

 لرسم األشكاؿ للتوضيح  د 

 الكتاب ادلدرسي  .9

إف الكتاب ادلدرسي ىو كسيلة من كسائل التعليمية ، كليس اذلدؼ 
رد فيو من األساسي منو ابلنسبة للطالب أف ػلفظها فقط بل يستوعب ما ك 

معلومات كمعارؼ، للكتاب ادلدرسي كظائف منها: أف يلقي ادلعرفة العلمية 
للطػالب ُب صػورة منظمة فيساعدىم على استيعاهبا، كإدراؾ الًتابط بُت 

                                                                                                                                                               
16Ahmad Fuad Effendy، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، (Malang: Miskat، 

2005)، h. 37 
 717ص.  ،ـ 7329 ،االرايض: ادلملكة العربية السعودية ،9ط  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،دمحم علي اخلويل 71
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أجزائها، كللكتاب ادلدرسػي دكر ىاـ ُب ربديد موضوعات الدراسة كمداخل 
 72وعات.تدريسها كأساليب تقوًن الطالب ُب ربصيل ىذه ادلوض

 الصور كالرسـو .0

استخدـ العرب الصور كالرسـو كاخلطػوط البيانية كوسائل إيواح ُب  
كتاابهتم العلمية كاألدبية منذ أكثر من تسعة كثالثُت قران، كُب كتػب التػراث 
العػريب اإلسالمي كاف استخداـ الصور كالرسـو ُب إيواح القصص كادلسائل 

، كأخذ استخداـ الصور كالرسـو ُب تدريس  العلمية علػى السواء شائعا كمعركفا
اللغػة األجنبيػة يتزايد كيتعاظم منذ أكائل القرف العشرين مع ظهور الطرائق 

 73ادلباشرة ُب تعليم اللغػة األجنبية.

كالصورة التعليمية ىي العامل ادلشًتؾ األساسي ُب الغالبيػة العظمػى مػن 
تب ادلدرسية ، لذلك فهي إحدل العركض الووئية ، كالعركض ادلباشرة ، كالك

دعامات أم نظاـ تعليمي ، كلكي يتوح دكرالصورة ُب التعليم األساسي ينبغي 
 97التعرض لبعض اجلوانب ادلهمة فيها، كصلتها ابلًتبية األساسية.

 مزااي وعيوب الطريقة ادلباشرة .ه 

 : 97كأما ادلزااي طريقة ادلباشرة فهي ما يلي

 ية الشفهية ُب تدريس اللغة أكدت الطريقة على تعليم السمع .7

                                                           
 077ص.  ،ـ 7330 ،االقاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية ،9ط  ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،حسن شحاتو 72
امصر: منشورات ادلنظمة  ،رتبوية يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباالتقنيات ال ،علي القامسي كدمحم علي السيدم 73

 731ص.  ،ـ 7331 ،اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة إيسيسكو
 03ص.  ،ـ 9779 ،االقاىرة: دار غريب ،تكنولوجيا إنتاج ادلواد التعليمية ،عبد العزيز عبد السالـ الفرجاين 97
 17-17ص.  ،ـ 7329 ،االرايض: ادلملكة العربية السعودية ،9ط  ،تدريس اللغة العربية أساليب ،دمحم علي اخلويل 97
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 اىتمت ابدلعٌت كاجلانب الطبعي من اللغة .9

 اندت بتكييف األنشطة داخل الفصل، كتكوين بيئة اللغة اذلدؼ. .0

 تشجع الطالب على التفكَت ابللغة اذلدؼ ، كسبنعهم من الًتمجة. .0

  99كأما عيوب طريقة ادلباشرة فهي:

غة اذلدؼ كإكتسب الطفل لغة أف يعتقد أبف غَت الناطق يستطيع أف يتعلم الل .7
 األـ، كتلك مغالطة صرػلة كإغفاؿ الفركؽ بُت ادلتعلمُت ُب احلالتُت.

افًتضت الطريقة أف رلرد تقدًن اللغة اذلدؼ ابألساليب اليت رمستها كمنػع ادلعلمُت  .9
كالطالب من الًتمجة أك احلديث ابللغة األـ ، كمنع تداخل اللغة األـ ُب اللغة 

األساس غَت سليم ألف للتداخل أسبااب أخرل كثَتة ، تتصل اذلدؼ ، كىذا 
ابلتفكَت كالتنشئة االجتماعية كالثقافية للمتعلم ، كىذه األ مور ال ؽلكن التحكم 

 فيها كال عزذلا عن شخصية ادلتعلم. 

ابلغت ُب مفهـو العالقة ادلباشرة بُت الكلمة الشيئ كبُت العبارة كالفكػرة كاىتمت  .0
لت دراسة الًتاكيب النحوية ، كىذا شلا يؤدم إىل فقداف التوازف ابدلفردات كأعل

 بُت عناصر اللغة.

يوافق أصحاب ىذه الطريقة على منع الًتمجة اليت غلعل ادلعلم زلػصورا ُب مفردات  .0
 كعبارات كتراكيب زلدكدة كزلسوسة.

                                                           
 10-17ص. ،ـ 9779 ،االرايض ،7ط  ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ،عبد العزيز العصيلي 99
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مهارة ُب التعليم هبذه الطريقة ػلتاج إىل معلم ذك كفاءة عالية ُب اللغة الثانية مػع  .9
 التعامل مع الطالب.

ادلعلم ال يشعر ابحلرية ُب التصرؼ ُب ادلواد اللغوية كاألنشطة الصر فية، ألف ىذه  .0
 األمور زلددة لو ُب ادلنهج كالكتاب ادلقرر.

ىذه الطريقة ال تراعي الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت، كإف ادعى أصػحاهبا غَت  .1
ب يفهموف بدرحة كاحػدة كينتقلوف من ذلك، كأف ىذه الطريقة تفًتض أف الطال

 ادلرحلة إىل أخرل ُب فًتة زمنية كاحدة.

يهتم أصحاب ىذه الطريقة ابلطالقة، كمطالبة ادلتعلم ابحلديث كاإلجابػة عن  .2
األسئلة، كل ذلك ردبا يؤدم إىل تعلم شكلي خاطئ حيػث يػوطر الطالب إىل 

، ربقيقػا دلبدأ االطالقة أىم  استعماؿ عبارات كمجل بطريقة خاطئة فيقبلها ادلعلم
 من الصحة  

ىذه الطريق قد ال تصلح لتعليم الصغار لغة اثنية، بيد أهنما ال تػصلح  لكثَت من  .3
ادلتعلمُت الكبار لصعوبة استمرار الكبَت ُب برانمج اللغػة فتػرة طويلة كمشاركة ُب 

 بعض األنشطة.

د الكػبَتة مػن ىذه الطريقة ال تصلح للفصوؿ الدراسية ذات األعػدا .77
 الطالب، بل ينبغي أالّ يتعدل عدد طالب الفصل مخسة عشرطالبا. 
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عند ما ال تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ ُب تعليم اللغة األجنبية ، فػإف   .77
  90كثَتا من اجلهد يبذؿ ككثَتا من الوقت يويع.

كلئال ُب ىذه العيوب جلأ أصحاب ىذه الطريقة إىل إدخاؿ تعػديالت  .79
عض أنشطتها داخل حجرة الدراسة كاالستعانة ابلًتمجة عند احلاجة كشرح علػى ب

القواعد النحوية كالصرفية كتكثيف التدريب ات عليها كاالستعانة ابلنصوص 
 90ادلقركءة ُب مراحل مبكرة.

 : مهارة الكالم ادلبحث الثالث

 مهارة الكالم مفهـو .أ 

اإلستماع كالكالـ كالقراءة إعتمد تعليم اللغة العربية أبربع مهارات كىي مهارة 
كالكتابة. كاجلوانب على ترقية تلك ادلهارات يعي تعليم ادلفردات كالًتاكب اليت تتعلق 
ابدلوضوع. اعترب الكالـ جزءا رئيسيا ُب تعليم اللغة الثانية، كلذلك أنو ؽلثل ُب 

أف مهارة الكالـ ىي من إحدل  99الغالب اجلزء العملي كالتطبيقي لتعلم اللغة.
دلهارات اللغوية ادلهمة اليت يراد حصوذلا ُب تعليم اللغة العربية ُب ادلعاىد حبيث أف ا

 ادلواد ادلدركسة خصوصا ُب ادلعاىد أكثرىا ابللغة العربية.

الكالـ  ىو كسيلة من كسائل الفرد الشباع كتنفيذ متطلباتو ُب اجملتمع، كىي 
اة الناس كأكثر قيمة ُب االتصاؿ األدكات تكثر إكرارىا كشلارستها كاستعماذلا ُب حي

                                                           
 17-17ص.  ،ـ 7329 ،لسعوديةاالرايض: ادلملكة العربية ا ،9ط  ،أساليب تدريس اللغة العربية ،دمحم علي اخلويل 90
امكة ادلكرمة: جامعة أـ  ،طرق تدريسه-مدخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه ،زلمود كامل الناقة 90

  29ص.  ،ىػ 7079 ،القرل
  13ص. ، 9770 ،اماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج ،رللة زلكمة متخصصة ُب تعليم اللغة العربية 99
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أما أنشطة الكالـ ُب الفصل ذلا رلاؿ إتصايل على  90االجتماعي من الكتابة.
الوجهُت بُت ادلتكلم كادلستمع ابلتبادؿ، فلذلك ينبغي لتدريب الكالـ أف يسستحقو 
ىذه األمور: القدرة على اإلستماع ك القدرة على النطق كادلرفة عن ادلفردات كأظلاط 

 91مل.اجل

الكالـ ُب أصل اللغة ىو اإلابنة كاإلفصاح عما غلوؿ ُب خاطر اإلنساف من 
كعرؼ أمحد علياان أبف الكالـ لغة:  92أفكاره كمشاعره من حيث يفهمو اآلخركف.

ىو عبارة عن األصوات ادلفيدة كعند ادلتكلمُت ىو ادلعي القادـ ابلنفس الذم يعرب 
ا أبنو مهارة نقل ادلعتقدات كألحاسيس عنو أبلفاظ ُب نفس الكالـ. كيعرؼ أيو

 93كاالذباىات كادلعاين كاألفكار.

كأما الكالـ إصطالحا ىو فن نقل ادلشاعر كادلعتقدات كاألحاسيس كادلعلومات 
كاخلربات كادلعارؼ كاألفكار كاآلراء من شخص إىل آخرين نقال يقع من ادلستمع أك 

ىناؾ من يقوؿ  07اعل كاإلستجابة.ادلستقبل أك ادلخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتف
أف معٌت الكالـ اصطالحا ىو ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما ُب نفسو من 
ىاجو، أك خاطره، كما غلوؿ خباطره من مشاعر كإجساسات، كما يزخر بو عقلو من 
رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات، أك ضلو ذلك، ُب طلقة 

 07ُب التعبَت كسالمة ُب األداء.كإنسيبا، مع صحة 

 أنواع مهارة الكالم .ب 

                                                           
  939ص.  ،9ط.  ، 7331 ،ادمشق: منشورات جامعة دمشق ،ُب طرائق تدريس اللغة العرببية ،زلمود أمحد السيد 90
 19ص.  ، 9770 ،اماالنج: مشكة،منهج تعليم اللغة العربية ،أمحد فؤاد أفندم  91
 977ص.  ، 9770 ،أردف: دار الشركؽ -اعامن ،الطرائق العملية ُب تدريس اللغة ،علي حسُت الديلمي  92
 21ص.  ، 7339 ،االرايض: دار ادلسلم ،ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها ،أمحد فؤاد علياف  93
  77ص. ، 9770 ،االقاىرة: مكتبة الوىبة ،احلوار كفنياتو كاستَتاتيجو كنعليمو ،مٌت إبراىيم اللبودم  07
 20ص.  ، 7339 ،االرايض: دار ادلسلم ،يسهاادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدر  ،أمحد فؤاد علياف  07



 

24 
 
 

ينقسم الكالـ إىل قسمُت، نرا كما كتب عبد الرمحن بن إبراىيم كأصحابو ُب  
كتاب دركس الدكرات التدريبات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. كعلا كما 

 يلي:

 الكالـ الوظيفي .7

يط اإلنساف، كالكالـ كىو كل ما يؤد غرضا كظيفيا ُب احلياة ُب زل
الوظيفي الذم يكوف الغرض منع اتصاؿ الناس بعوهم من بعض، لتنظيم 
حياهتم كقواء حوائجهم، مثل احملادثة كادلناقشة كاألحاديث اإلجتماعية كالبيع 
كالشراء كأحاديث ادلتطلبات اإلدارية كإلقاء التعليميات كاإلرشادات كاألخبار 

ياسية كاإلجتماعية كما إىل ذلك. كىو ضركرم ادلناظرات كالندكات كاخلطب الس
ُب احلياة اليستغٌت عنو اإلنساف كالؽلكن أف تقـو احلياة بدكنو، فهو ػلقق 

 ادلطالب ادلادية كاإلجتماعية.

 الكالـ اإلبداعي .9

كأما الكالـ اإلبداعي ىو إظهار ادلشاعر كاالفصاح عُت العواطف 
بعبارة منتقة اللفظ، جيد نسق، كاخللجات النفس، كترمجة اإلحساست ادلختلفة 

بليغة الصياغي دبا يتومن صحتها لغواي كضلواي، حبيث تنقلها إىل اآلخرين 
بطريقة مشوقة مثَتة، كىي األداء األديب، كحبيث تنقل سامعها كقارئها إىل 
ادلشاركة الوحدانية دلن قاذلا: كي يعيش معو ُب جوه كتنفعل إبنفعاالتو، كحبيث 

ثل: التكلم عن اجلمل الطبيعية أك ادلشاعر العاطفية أك دبا أحث ىو بو، م
التذكؽ الشعرم أك النثر القصصي أك التكلم عن احلب الوطن. كىذا النوع 



 

25 
 
 

ضركرم أيوا ُب احلياة، فمن طريقة ؽلكن أتثَت ُب احلياة العامة إباثرة األحاسيس 
 09كربريك العواطف، ككم من كلمات كاف ذلا فعل السحر ُب نفوس الناس.

 أمهية مهارة الكالم .ج 

الكالـ ليس فرعا لغواي معزكال عن ابقي فركع اللغة العربية بل ىو  الغاية من 
 00كمايلىدراسة كل فركع اللغة العربية، كأما أعلية مهارة الكالـ  

 الكالـ ىو كسيلة لفهم الكتابة، فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب. .2

تعبَت عن أفكاره، كالقدرة على شلارسة الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة عند ال .0
 ادلبادأة كمواجحة اجلماىَت. 

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة، َب حاجة ماسة إىل ادلناقشة كالبداء  .1
الرءم كاإلقناع، كال سبيل إىل ذالك إال بتدريب الواسع على التحدث الذل 

 سيؤدل إىل التعبَت الواضح عما َب النفسى.

لطمأنو الناس ادلتنقلُت فقط، بل طمأنو ألىليهم كذكيهم،  الكالـ ليس كسيلة .2
ألف َب إنقطاع اإلتصاؿ بداية اخلطر. فادلغًتب كادلسافر عندما يكلم أىلو 

 ابذلاتف يطمئنهم، كيكلم رفاقو كأصدقائو فيطمئن عليهم، كيطمئنوف عليو.

، الكالـ مؤشر صادؽ إىل حد ما للحكم على ادلتكلم، كمعرفة مستواه الثقاَب .3
كطبقتو اإلجتماعية، كمهنتو أك حرفتو، ذلك ألف ادلتكلمُت على إختالؼ 

                                                           
امؤسسةادلوقف اإلسالمي  ،ااجلانب النظرم  ،دركس الدكرات التدريبات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،عبد الرمحن بن إبراىبم الفوزاف  09

 00ص.  ،ىػ 7090
 .707ص. ،تعليم العربية لغَت الناطقُت ،رشدم أمحد طعيمة 00
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أنواعهم، إظلا يستخدموف إصتالحات لغوية تنيبء عن عملهم، ك من ىنا فإف 
الكالـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض علماء ادلنطق : إف اإلنساف حيواف 

 انطق.

كادلخاطب، كيبدك ذالك الكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم كاإلفهاـ بُت ادلتكلم  .4
كاضحا من تعدد القوااي ادلطركحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أك ادلشكالت 

 اخلاصة كالعامة الىت تكوف زلال للخالؼ.

الكالـ كسيلة لتنفيس  الفرد عما يعانية، ألف تعبَت الفرد عن نفسو كلو كاف  .5
واقف الىت ػلدث نفسو عالج نفسى ؼلفف من حدة األزمنة الىت يعانيها، أك ادل

 يتعرض ذلا.

الكالـ كسيلة رئيسية َب العملية التعليمية َب سلتلف مراحلها، الؽلكن أف  .6
 يستغٌت عنها معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح ك التوضيح.

الكالـ نشاط إنساىن يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر كألنثى،  .7
مل مع احلياة، كالتعبَت عن مطالبة حيث يتيح للفرد فرصة أكثر َب التعا

 الوركرية.
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 أهداف تعليم مهارة الكالم .د 

شرح زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة عن األىداؼ العامة لتعليم مهارة 
 00الكالـ، فيما يلي:

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدل أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة  .7
 من أبناء العربية.كذلك بطريقة مقبولة 

 أف ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة .9
 أف يدرؾ الفرؽ َب النطق بُت احلركات القصَتة كاحلراكات الطويلة  .0
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة  .0
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النطق الصحيح لًتكيب الكلمة َب العربية خاصة  .9

 َب لغة الكالـ
خدـ بعض خصائص اللغة َب التعبَت الشفول مثل التذكَت كالتأنيث أف يست .0

 كسبييز العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذالك شلا يلـز التكلم ابلعربية 
أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نوجو كقدراتو، كأف  .1

 يستخدـ ىذه الثركة َب إسباـ عمليات إتصاؿ عصرية
بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة ادلناسبة لعمره كطبيعة عملو، أف يستخدـ  .2

 كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث العرىب كاإلسالمى
 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفحوما َب مواقف احلديث البسيطة  .3

أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط  .77
 منية مقبولة.لفًتات ز 

                                                           
 ، 9770 ،اإسيسكو: منشورات ادلنظمة للًتبية كالعلـو كالثقافة ،طرائق تدريس اللغوم لغَت الناطقُت هبا ،امل الناقة كرشدم أمحد طعيمةزلمود ك  00

 70ص. 
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 طرق تعليم مهارة الكالم .ه 

الطريقة ىي كسيلة يسَت ادلعلم كالتالميذ ُب إلقاء  ادلادة الدراسية ُب التدريس 
كتقصد ابلطريقة التعليمية ُب ىذا البحث ىي كيفية التعليم كطريقة التعليم دبفهوما 

متعلم من الواسع تعٍت رلموعة األساليب اليت يتم بوسطة تنظيم اجملاؿ اخلارجي لل
كُب تعريف األخرل أف طريقة التعليم ىي األدة   09أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة.

أك الوسيلة الناقلة للعلم كادلعرفة كادلهارة، كىي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي 
كمنسجمة مع أمر ادلتعلم كذكائو كقابليتو كميولو كانت األىداؼ التعليمية ادلتحققة 

 00قا كأكثر فائدة.عربىا أكسع عم

كصلاح عملية التعليم يتعلق بنجاح الطريقة ادلستخدمة. كىي أسلوب الذم 
يستخدمو ادلعلم ُب معاجلة النشاط التعليمي ليحقق كصوؿ ادلعارؼ إىل تالميذه 
أبيسر السبيل كقل األكقات كالنفقات. كادلعلم الناجح ىو ُب حقيقتو طريقة انجحة 

يسر السبيل، فمهما كاف ادلعلم غزير ادلادة كلكنو توصل الدرس إىل التالميذ أب
 الؽللك الطريقة اجليدة فإف النجاح لن يكوف حليفو ُب عملو.

كُب تعليم اللغة العربية ربتاج إىل الطريقة، كالطرؽ اليت تستخدـ تعليم مهارة الكال 
 ىي:

 طريقة ادلباشرة .7

م استعماؿ اللغة ىي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز ادلعلم كادلتعل
اذلدؼ مباشرة دكف استعماؿ اللغة األـ. كىدؼ التدريس ىو تعليم كيفية 

                                                           
 03 ص. ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبو ،رشدم أمحد طعيمة 09
 22ص.  ،اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها ،لوائلىطو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن عباس ا  00
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استعماؿ اللغة األجنبية لالتساؿ كالتخاطب. كإذا كجدت ادلفردات صعوبة على 
ادلتعلم فعلى ادلعلم أف يشرحها ابستعماؿ كسائل اإليواح أك ابحلركة أك ابلصور 

 01كما إىل ذلك.

ة دبا يلي: اإلىتماـ دبهارة الكالـ، بدال من مهارة كسبتاز ىذه الطريق
القراءة كالكتابة، كعدـ اللجواء إىل الًتمجة عند تعليم اللغة األجنبية، مهما كانت 
األسباب كعدـ تزكيد الطالب بقواعد اللغة النظرية كاالكتفاء بتدريب على 

تدؿ عليو، قوالب اللغة كتراكيبها، كالربط ادلباشر بُت الكلمة كالشئ الذم 
كاستخداـ أسلوب احملاكة كاحلفظ حىت ستظهر الطالب مجال كثَتة ابللغة 

 األجنبية.

كشلايؤخذ على ىذه الطريقة أف إىتمامها دبهارة الكالـ جعلها هتمل 
مهارات اللغة األخرل، كما أف اإلعتماد على التدريبات النمطية، دكف تزكيد 

، ػلـر الطالب من إدراؾ حقيقة الطالب بقدر من األحكاـ كالقواعد النحوية
 02الًتاكب النحوم، كالقاعدة اليت ربكمو.

 طريقة ادلسرحية .9

ادلسرػلية ىي إحدل األنشطة ادلشوقة، كلكن ليس كل الطالب يقدركف 
أف ؽلثلوهنا، كأما الطالب األخركف يشاىدكف كيستمعوهنم. قبل أف ؽلثلوا 

                                                           
 .70-70ص.  ، 7327 ،ابَتكت: مكتبة لبناف ،تعليم اللغات احلية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيق ،صالح عبد اجمليد العريب  01
 ، 9777 ،فهرسة مكتبة ادللك فهدالوطنية أثناء النشر االرايض: ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف  02

 13ص. 



 

31 
 
 

يطة كيقدـ الفرصة للطالب أف ادلسرحية، ينبغي على ادلعلم أف يصمم ادلواد البس
  03يدربوا من قبلها.

 طريقة سلسلة األعماؿ كاحلركات التمثيلية .0

كمن شليزات ىذا النمط أنو يقدـ للدارسُت شلارسة لغوية عىب درجة كبَتة 
من الصحة. فاألخطاء عادة ماتكوف ألف تسلسل األحداث ػلكم التعبَت 

ادلنطق كالتسلسل غلعل الطالب  كيوجهو. فكل مجلة تؤدم للجملة التالية. كىذا
 قادرين على إدراؾ اخلطأ كالتصحيح لبعوهم البعض.

ككذلك أنو ؽلكن للدارس من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة 
ككضوح ارتباط الكلمة دبعناىا مباشرة إما ُب شكل الشئ الدالة عليو. كىذا أف 

اجلديدة بشكل يساعد الدارس أيوا على أف يذكر اللغة ُب موقف الكالـ 
 07أسهل شلا لو قدمت لو معاين الكلمات ُب مجل منفصلة أك مفردات منعزلة.

 طريقة األسئلة كاألجوبة .0

تعترب ىذه الطريقة من أنسب الطرؽ كأبسطها كأكثرىا فعالية ُب تدريس 
احملادثة ابللغة العربية، كعادة ما يبدأ ادلعلم استخدـ ىذا األسلوب أبسئلة كإجابة 

و قدرة الدارسُت على اإلستجابة للمواقف الكفوية. ينتقل ادلعلم إىل قصَتة مع ظل

                                                           
39  Ahmad Fuad Efendi، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، (Malang: Misykat، 2004)، hlm. 
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ادلرحل أكثر تقدما، فيتقدـ من السهل إىل الصعب كمن ادلواقف الصغَتة إىل 
 07ادلواقف اجلوىرية تستغرؽ عدة دقائق.

 طريقة إلقاء القصة  .9

كاف إلقاء القصة من بعض األنشطة ادلرغوبة كلكن قد يكوف ىو أيوا 
كىا إف مل يكن ُب يده إعداد كتصور ُب إلقاء القصة. فذلك ينبغ على شئ مكر 

ادلدرس اإلشراؼ على الطالب كمساعدهتم ُب حصوؿ على ادلوضوعات ادلتعلقة 
 09ابلقصة مع اإلىتماـ أبساس الفعالة ُب الكالـ أك القصة.

 طريقة ادلناقشة .0

معارؼ  ىي طريقة تكوف ُب جوىرىا علىاحلوار. كفيها يعتمد ادلعلم على
التالميذ كخرباهتم السابقة، فيوجو نشاطهم بغية فهم القوية اجلديدة مستخدما 
األسئلة ادلتنوعة كإجابة التالميذ لتححق أىداؼ درسو. ففيها إاثرة للمعارؼ 
السابقة كتثبيت دلعارؼ جديدة كالتأكد لفهم ىذا كذلك. كفيها إستشارة 

 إنتباهتم كأتكيد تفكَتىم ادلستقل.للنشاط العقلي الفعاؿ عند التالميذ كتنمية 

كادلناقشة ُب أحسن صورىا اجتماع عدد من العقوؿ حوؿ مشكلة من 
ادلشكالت أك قوية من القوااي كدراستها دراسة منظمة، بقصد الوصوؿ إىل 
حل ادلشكلة أك اإلىتداء إىل رأم ُب موضوع القوية. كللمناقشة عادة رائد 

ط الفكرم الذم تسَت فيو ادلناقشة حىت يعرض ادلوضوع كيوجو اجلماعةإىل خ
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يساعد الدارس أيوا على أف يذكر اللغة ُب موقف 00تنتهي إىل احلل ادلطلوب.
الكالـ اجلديدة بشكل أسهل شلا لو قدمت لو معاين الكلمات ُب مجل منفصلة 

 00أك مفردات منعزلة.

 خطوات تعليم مهارة الكالم .و 

 عليم مهارة الكالـ فهي:ىنا خطوات ؽلكن يعلمها ادلدرس عند عملية ت

 ادلبتدئُت .7

 تدريب الكالـ إبعطاء األسئلة للطلبة.  أ 

 ينطق الطلبة الكلمات كينظموف اجلمل كإيصاؿ ما خطر ُب أفكارىم.  ب 

 يرتب ادلدرس األسئلة حىت تكوف موضوع ما.  ج 

أيمر ادلدرس الطلبة إلجابة األسئلة الكيفية، كحفظ احلوار أك إبجابة األسئلة   د 
 ادلقركؤ.تتعلق مع الناس 

 ادلتوسط .9

 تعليم الكالـ ابدلسرحية.  أ 

 ادلناقشة دبوضوع ما.  ب 

 الكالـ عن اخلربة الطلبة.  ج 
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 الكالـ عن ادلعلومات ادلكتسبات من الراديو، كالتلفز كغَتىا.  د 

 ادلتقدـ .0

 ؼلتار ادلعلم ادلواد لتدريب الكالـ.  أ 

 البد للموضوع جذااب كقريبا حبياة الطلبة.  ب 

ا مواضع أك أكثر حىت ػلاكركا ادلوضوع الذم اعطاء الفرصة للطلبة أف ؼلتارك   ج 
 09يفهموف من قبل.

انطالقا من ىذا التوزيع للمدرسُت أف يعرؼ مستوايت من الطلبة كي تكوف 
منحة الطرؽ ُب كل خطوات التعليم مناسبة بقدر الطلبة كذبرم على قدـ كساؽ 

 بغَت عراقل.

 تقوًن تعليم مهارة الكالم  .ز 

يقة التعليمية. رأم سوىرسيمي أريكونطو أنو أداة أم ىو كسيلة دلعرفة نتائج الطر 
كرأل نور   00كسيلة لنيل البياانت عن أحواؿ الطالب نظرا إىل حصوؿ نتائج تعلمو.

كاذلدؼ من اختبارات  01كجاان أف التقوًن ىو كسيلة دلعرفة قدرة الطلبة بنتيجة اثبتة.
لفة، كقد تكوف األسئلة الكالـ ىو دلعرفة قدرة الطالب على الكالـ دبستوايتو ادلخت

ىنا شفهيا أك كتابيا كلكن اإلجابة كاجب أف تكوف شفهية ألف  ىدؼ اإلختبار 
 03كؼلترب التعبَت الشفهي بعدة طرؽ، منها: 02ىو قياس قدرة الكالـ.

                                                           
45

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab، 

(Malang: UIN Maliki Press، 2012)، hlm. 88-89. 
 770ص.  ، 9777 ،ااألردف: دار الفالح ،اإلختبار اللغوية ،دمحم علي اخلويل  00

47
 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar، Strategi Pembelajaran Bahasa، hlm. 108 
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طلب ادلعلم الطالب أبف يتحدثوا عن موضوع ادلدركسة، كيقيم على أساس  .7
 الطالقة كالصحة. 

األسئلة كتابة أك شفهيا ٍب تتطلب إجاابت شفهية أف يعطي ادلعلم الطالب  .9
 قصَتة.

أف تكوف األسئلة مسجلة على الشريط كيًتؾ بُت كل سؤاؿ كآخر كقت كاؼ  .0
 إلجابة.

أف يقدـ ادلعلم صورة كيطلب الطالب منها أف يعلق عليها شفهيا ُب كقت  .0
 زلدد.

 ثة حرة.يشًتؾ طالباف أك أكثر ُب زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معن أك ُب زلاد .9

كال شك أف ىنا صعوبة ُب إجراء اختبارات الكالـ كُب تقسيم ىذه ادلهارات 
حيث أهنا تتطلب ُب العادة اختبارات فردية شلا يستغرؽ كقت طويال. كما أف درجة 
اإلختبار الكالمي ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن موضوعية ُب العديد من 

 97ة.احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالق

كؽلكن أف نالحظ إىل احملاكرة بُت الطالب لتقييس كفائتهم ُب الكالـ، كما قاؿ 
  أف ادلالحظة ىي أداة من أدكات Ngalim Purwantoعامل فوركانطا ا

                                                                                                                                                               
 709ص.  ، 9777 ،ادار الفالح للنكر كالتوزيع ،أساليب تدريس اللغة العربية ،دمحم علي اخلويل  03
 770ص.  ، 9777 ،ادار الفالح للنكر كالتوزيع ،تدريس اللغة العربيةأساليب  ،دمحم علي اخلويل  97



 

35 
 
 

التقوًن. كُب ضوء تقوًن نتيجة التعلم تستخدـ ادلالحظة كتقنية التقوًن لقياس عملية 
 97التعلم ُب انحية ادلهارات.

 مهارة الكالم مشكالت تعليم .ح 

عندما يتعلم غَت العرىب اللغة العربية، فمن احملتمل أف يواجو بعض الصعوابت ادلتعلقة  
 : 99ابلنطق. كيقوؿ اخلوؿ أف ىناؾ مشكالت َب مهارة الكالـ كىي

قد يصعب على ادلتعلم اف ينطق بعض األصوات العربية غَت ادلوجودة َب لغة  .7
 األـ.

العربية ظاان إايىا أصواات تشبو أصواات َب لغة قد يسمع ادلتعلم بعض األصوات  .9
 األـ مع ادلعلم أهنا َب كاقع خالؼ ذالك.

قد ؼلطئ ادلتعلم َب إدارؾ ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدل خطأ  .0
 السمع إىل خطأ النطق. 

قد ؼلطئ ادلتعلم َب إدراؾ الفركؽ اذلامة بُت بعض األصوات العربية كينطقها  .0
 سا على ما َب لغتو األـ.ليست ىامة قيا

قد ينطق ادلتعلم الصوت العرىب كما ىو منطوؽ َب لغتهم األـ ال كما ينطقو  .9
 العرىب.

 قد يديف ادلتعلم إىل اللغة العربية أصواات غربية عنها يستعَتىا من لغتهم األـ. .0
قد ينطق ادلتعلم الصوت العرىب كما ىو منطوؽ َب لغتهم األـ الكما ينطقها  .1

 العرىب.
                                                           

51 Ngalim Purwanto، Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran، (Bandung: Remaja Rosda 
Karya، 2002)، hlm. 31  
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يصعب على ادلتعلم نطق صوت عرىب ما العتبارات إجتماعية فبعض  قد .2
 الشعوب تعترب إخراج اللساف من الفهم سلوكا معينا.

قد ذبد صوات مشًتكا بُت العربية كاللغة األـ دلتعلم ما، كلكن ىذا الصوت يشكل  .3
 صعوبة لدل ادلتعلم َب بعض ادلواقع.

ظ،  فهي أصوات  من األصوات الصعبة على غَت العرىب اط، ض، ص، .77
 مفخمة أك مطبفة  أك زللقة، تعرضت لتفخيم أم إطباؽ أك ربليق.

ك من األصوات الصعبة على غَت العرىب اخ، ك، غ،  بل إف التمييز بينهما  .77
 يصعب أحياان على الطفل العرىب.

 قد يصعب على غَت العرىب التمييز بُت اذلمزة كالفتحة القصَتة. .79
 الفرؽ بُت الفتحةالقصَتة كالفتحة الطويلة. قد يصعب على ادلتعلم أف يدرؾ .70
 قد يصعب عليو التمييز بُت الكسرة القصَتة كالكسرة الطويلة .70
 قد يصعب عليو نطق ار  العربية التكرارية أك ادلرددة .79

 31الكالمتوجيحة عامة لتدريس مهارة  .ط 

تعليم الكالـ يعٌت شلارسة الكالـ : يقصد بذلك أف يتعرض الطالب ابلفعل إىل 
ف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو. إف الكالـ مهارة ال يتعلمها مواق

 الطالب إف تكلم معلم ك ظل ىو مستمعا.

اف يعرب الطالب عن خربة : يقصد بذلك أال يكلف الطالب ابلكالـ عن  .7
شيء ليس لديهم علم بو. ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء 
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الطالب ابلكالـ َب موضوع غَت مألوؼ يتحدث عنو. كمن العيث أف يكلف 
 إذ أف ىذا يعطل فهمو. كقد ال غلد َب رصيده اللغوم ما يسعفو.

التدريب على توجيو اإلنتباه : ليس الكالـ نشاطا اليا يردد فيو الطالب عبارات  .9
معينة كقتما يراد منو الكالـ. إف الكالـ نشاط عقلي مركب. إنو يستلـز القدرة 

عند مسعها كعند نطقها. كالقدرة على تعرؼ الًتاكب  على سبييز األصوات
 ككيف أف إختالفها يؤدل إىل إختالؼ ادلعٌت.

عدـ ادلقاطعة ك كثرة التصحيح : من أكثر األشياء حرجا للمتحدثُت كاحباطا  .0
لو أف يقاطعو األخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت َب لغاهتم األكىل 

 دثُت َب لغات اثنية.فهو أكثر صدقا ابلنسبة ادلتح
مستول التوقعات : من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن   .0

اإلمكاانت احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستخثو على إستيفاء  
 القوؿ ٍب يلومو إف مل يكن عند مستول التوقعات.

كقتاك تطلب التدرج : ينطبق مبتدأ التدرج ىنا ايوا. إف الكالـ عملية تستغرؽ  .9
 من الصرب كاجلهد كاحلكمة ما ينبغي أف ؽللكو ادلعلم. 

كعليو أف يهيء من مواقف الكالـ ما يتناسب مع كل مستول من 
 مستوابت الدارسُت كالتلى :

ابلنسبة للمستول اإلبتدائى : ؽلكن أف تدكر مواقف الكالـ حوؿ أسئلة  .أ 
إلجابة يتعلم يطرحها ادلعلم كغليب عليها الطالب. كمن خالؿ ىذه ا
 الطالب كيفية إنتفاء الكلمات كبناء اجلملة كعرض األفكار.
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ادلستول ادلتوسط : يرتفع مستول ادلواقف الىت يتعلم الطالب من خالذلا   .ب 
كإدارة    role playingمهارة الكالـ. من ىذه ادلواقف لعب الدكر ا

 الالجتماعات.
تهم، أك يصفوف ادلستول ادلتقدـ : كىنا قد ػلكى الطالب قصة أعجب .ج 

 مظهرا من مظاىر البيعة.
قيمة ادلوضوع : تزداد دافعية الطالب ادلتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا  .د 

معٌت عندىم، كذا قيمة َب حياهتم. كينبغي أف ػلسن ادلعلم إختيار 
ادلوضوعات الىت يتحدث الطالب فيها خاصة َب ادلستول ادلتقدـ، حيث 

 الفرصة متاحو للتعبَت احلر.
 .90كى نعلم النطق اجليد للناطقُت بغَت اللغة العربية ينبغ مراعاة االٌبكل

أف نبدأ ابألصوات التشاهبة بُت اللغتُت الغة الدارس األكىل كاللغة   7
 العربية .

أف يراعى ادلؤلف كادلعلم مبدأ الدرج، كأف يبدأ ابأللفاظ السهلة   9
حاجة ادلكونة من كلمتُت فثالث فأكثر، كأف سبثل ىذه ادلفردات 

 دلعرفتها لدل الدارس حىت يقبل على التعلم.
 أف يبدأ ابدلفردات الشائعة.  0
أف يتجنب الكلمات الىت ربول حركؼ ادلد ااحلركات الطواؿ  َب   0

 بداية األمر
 أف يركز على ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئيسية الىت من أعلها :  9

                                                           
 . 90-90ص. ،أساس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربية ،. انصر عبدهللا الغاىل كعبد احلميد عبدهللا 90
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 كيفية إخراج األصوات من سلارجها الصيحيحة.  أ 
 ز عند النطق بُت احلركة القصَتة كاحلركة الطويلةالتميي  ب 
 مرااعاة النرب كالتنغيم َب الكالـ كالنطق.   ج 
التعبَت عن فكرة بطريقة مقبولة لغواي، أم يراعى الًتاكيب   د 

 الصحيحة نطقا.
 إستهداـ اإلشارات كاإلػلاءات غَت اللفظية  ق 
 مراعاة الطالقة اللغوية ابلقدر ادلناسب لقدرات الدارسُت .  ك 
 اعاة التوقف ادلناسب أثناء النطق. مر   ز 
 إستخداـ الصوت ادلعرب عن ادلنطوؽ.  ح 
 تدريس الدارس كيف يبدأ حديثو ككيف ينهية بصورة طبيعية.  ط 

أف يلم ادلؤلف كادلعلم ابدلواقف اإلتصالية الىت ػلتاج إليها الدارس، حبيث   0
يدكر احلديث فيها كعنها مثل : َب ادلطار، َب السفارة، َب السوؽ، َب 

 عيادة الطبيب، الًتحيب ابلويوؼ ، كداء الصديق ... إخل.
كثرة التدريبات ادلتنوعة ادلتعددة األغراض، كتدريبات َب سبييز نطق   1

األصوات كتدريبات َب كيفية التعبَت عن فكرة َب إتقاف مهارة التعبَت 
 الشفهي.
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 : النظرية السلوكية لسكينر ادلبحث الرابع

 مفهوم النظرية السلوكية .أ 

السلوكية ىي نظرية تنمية السلوؾ ادلنقاسة كادلالحظة اليت تنتاج من االستيجابة 
للحوافز لدل الطالب. كتقوم االستجابة للحوافز ابلتغذية االسًتجاعية على 
السلوؾ كاألحواؿ ادلنشودة، إغلابية كانت أك سلبية. فعند النظرية السلوكية أف التعليم 

على فعل السلوؾ اجلديد لتأثَت احلوافز ُب ىو تغيَت سلوؾ الطالب كقدرهتم 
 99االستجابة. فيقاؿ تعلم رجل شيئا إف تغَت سلوكو بعده.

تركز النظرية السلوكية على ما يستلمز استعماؿ اللغة اُب االتصاؿ ، كتعطي 
اىتمامها للجانب ادلمكن مالحظة عالنية. كىي هبذا زبالف النظرية التصورية اليت 

تصور. يعترب السلوكيوف أف اكتساب اللغة عند الطفل ال فرؽ تركز على الفكرة كال
بينها كبُت أم سلوؾ اخر، ألف اللغة عندىم شكل من أشكاؿ السلوؾ. كسدكر 
زلتول النظرية السلوكية حوؿ أف السلوؾ اللغوم عبارة عن رلموعة من االستجاابت 

غائبا خارجيا أك  الناربة عن مثَتات طبيعية أك اجتماعية أك غَتىا، حاضرا فعال أك
داخليا. كىذا السلوؾ اللغوم ىو الناتج عن تلك االستجابة دلثَت زلدد، فإذا تعززت 
تلك االستجابة ابلتكرار كاإلعادة، ربولت إىل عادة لغوم راسخة يتعامل هبا الطفل 

  90بتلقائية، كتصبح ضمن سلوكو اللغوم.

ارجي يؤثر ُب اإلنساف ادلثَت: كل عمل مادم أك معنوم داخلي ُب اإلنساف أك خ
كيدفعو إىل التصرؼ بشكل من األشكاؿ، كىو عند ىارؽلاف أبنو أم صورة للطاقة 
تنتج استجابة، أم طاقة خارجية ابلنسبة لعوو اإلستقباؿ تؤثر عليو كتستثَتة. 
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 C. Asri Budiningsih، Belajar dan Pembelajaran، (Jakarta: PT. Rineka Cipta، 2005)، hlm. 21 
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كيعرفو سكينر على ائنو نوع من األحداث البيئة اليت ال ؽلكن ربديدىا منفصلة عن 
 من أساليب الكائن احلي. كليس غريبا على أف حياة مالحظات أسلوب معُت

اإلنساف مليئة ابدلثَتات الداخلية كاخلارجية اليت يتفاعل معها بشكل إغلايب، فتحملو 
 على التصرؼ بصورة من الصوار.

أما االستجابة: فهي ردة الفعل الناتج عن ادلثَت كفعل طبيعي يتصف بو الكائن 
ايب مع ادلثَت احلاصل عند اإلنساف، كتعرفو اإلستجابة احلي، أم طريقة التفاعل اإلغل

تعريفا بيولوجيا أبهنا تقلص عولي أك إفراز غدم امن الغداد  أك أم نشاط اخر 
 91ينتج عنو استثارة.

أما التعزيز أك التدفيع فهو القصد إىل تقوية االستجابة كأتكيدىا بشكل تصبح 
وف عادة كالمية راسخة، كىو العالقة ىيئة اللغوية عند اإلنساف، عمال ترسيخها لتك

القائمة بُت حدين ادلثَت كاإلستجابة، كما يتبعها من األحداث كمؤثرات، زكلما زاد 
احتماؿ ظهور اإلستجابة تسمى العالقة بُت ىذين العوامل تعزيزا. كعلى ادلستول 

مرغواب  البيداغوجي، ابلتعزيز ىو ادلكافأة كالتشجيعات اليت تقدـ للمتعلم كلما سلوكا
 فيو.

كالتعزيز نوعاف إغلايب، يتمثل ُب تقوؽلو كتدعيم اإلستجابة الصادرة عن ادلتعلم، 
كذلك عند ما تكوف إستجابتو إستجابة صحيحة مطلوبة. أما السليب: فَتتبط 
إبسقاؼ كإزالة ماكرد عن ادلتعلم من استجابة أك ال، ٍب التعزيز حرصا على ترسيخ 

 92عادة المية بعد ذلك.احلدث كتفعيلو أكثر ليصبح 

 

                                                           
 02التعلم كتطبيقتها ُب علـو اللغة ص.  ،عبد اجمليد عيساين 91
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 النظرية السلوكية لسكينر  .ب 

سسكويهاان  7370مايو  97امسو الكامل بورىوس فيديريك سكينر كلد ُب 
بنيلفانيا ، الوالايت ادلتحدة. سكينر ىو شخص متميز ُب األدب. بينما كاف ُب كلية 
ىاميلتوف ، نيويورؾ ، درس األدب حديث ككالسيكي. بدأ سكينر بدراسة علم 

كزبصصت ُب اجملاؿ أىواء احليواانت. كاف  7392نفس ُب جامعة ىارفارد عاـ ال
  93رلاؿ علم النفس لسكينر ىو التحليل السلوؾ التجرييب.

، عمل سكينر ُب جامعة ىارفارد. احبث عن  7300إىل عاـ  7307من عاـ 
إىل  7300ذلك لقد ركز على البحث ُب اجلهاز العصيب للحيواانت. على من عاـ 

، حبث سكينر عن مسَتتو ادلهنية كمدرس ُب جامعة مينجويستا. أظهر  7309 عاـ
سكينر ُب حياتو ادلهنية إنتاجيتو عالية لدرجة أنو ًب أتكيد أنو زعيم السلوكية زعيم 

  07الوالايت ادلتحدة.

سكينر ىو عامل سلوكي يؤمن ابلسلوؾ يتم التحكم ُب األفراد من خالؿ عملية 
ستطيع الشخص ذلك السيطرة على سلوؾ الكائنات احلية التكييف الفعاؿ حيث ي

من خالؿ توفَت التعزيز احلكيم ُب بيئة كبَتة نسبينا. كاف سكينر معركفنا أيونا 
ابلسلوكيات مع هنج ظلوذج تعليمي مباشر كيؤمنوف هبذا السلوؾ يتم التحكم فيها من 

  07خالؿ عملية التكييف الفعالة.
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حدد سكينر التعلم   09لتعلم على العواقب.تركزت دراسة سكينر للسلوؾ كا
كعملية لتغيَت السلوؾ. تغيَت السلوؾ الذم يتحقق نتيجة لذلك التعلم من خالؿ 

 عملية تعزيز السلوكيات اجلديدة اليت تظهر ، أم الفاعلُت تكييف اتكييف فعاؿ . 

  ابستخداـ فأرة موضوعة ُب 33: 9770ُب ذبربتو ، نقل سكينر عن اشاه ، 
ٍب اشتهرت بػ "سكينر بوكس". يتكوف صندكؽ القفص ىذا من مكونُت صندكؽ 
ككسائل توفَت التعزيز ، من بُت أمور أخرل ، ُب  manipulandumكىي: 

ىو أحد ادلكوانت اليت ؽلكن معاجلتها  Manipulandumشكل حاكية غذاء. 
  00عات.ك احلركة ادلتعلقة ابلتعزيز. يتكوف ىذا ادلكوف من أزرار ، القوباف كالراف

ُب ىذه التجربة ، استكشفت الفئراف ألكؿ مرة نشا القفص الركض أك تقبيل 
األشياء اليت حولو كخدش احلائط. يسمى ىذا اإلجراء السلوؾ ادلنبعث حافز معُت . 
حىت يـو كاحد ، عن طريق الصدفة ، خرج كاحد منهم ىذه السلوكيات امثل خدش 

وف قمعية الرافعة اليت تتسبب ُب خركج مقدمة القدـ أك دلس الكمامة  ؽلكن أف تك
حبة الطعاـ إىل الداخل احلاكية حىت تتمكن الفئراف من احلصوؿ على طعامها. ىذه 
احلبوب الغذائية ىي ادلقول للوغط على الرافعة. ىذا ىو الًتكيز على رافعة يسمى 

ية ُب مستول السلوؾ الفعاؿ الذم سيستمر ُب الزايدة إذا رافقو التعزيز ، أم التقو 
 شكل احلبوب الغذائية اليت تظهر.

من الواضح أف ذبربة سكينر أعاله تشبو إىل حد بعيد التجربة كاخلطأ اكتشف 
التعلم من خالؿ ثورندايك. ُب ىذه احلالة ، ظاىرة سلوؾ التعلم كفقنا لثورندايك ، 

 يتومن دائمنا الرضا / الرضا ، بينما كفقنا لػ تتومن ظاىرة سكينر التعزيز.
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 التجارب اليت أجراىا سكينر على الفئراف ، القانوف دراسة القانوف كمنها:  من

قانوف التكييف الفعاؿ ، أم ُب حالة حدكث السلوؾ مصحوابن حبافز معزز ،   7
 ستزداد قوة السلوؾ.

قانوف االنقراض الفعاؿ ، أم إذا ًب تعزيز ظهور السلوؾ الفعاؿ من خالؿ ال   9
فز معزز ، كمن ىنا أتٌب قوة السلوؾ تكوف عملية التكييف مصحوبة حبا

  00سوؼ تنخفض بل كزبتفي.

يرل سكينر ادلكافأة أك التعزيز كعنصر كىو األكثر أعلية ُب عملية التعلم. ضلن 
ظليل إىل تعلم الرد إذا تبعو التعزيز االتعزيز . يفول سكينر مصطلح التعزيز من على 

ا سلوؾ شخصي الذم يرتبط ابدلتعة ، ادلكافأة ، ىذا ألنو يتم تفسَت ادلكافأة على أهن
بينما التعزيز ىو مصطلح حيادم. ركزت نتائج سكينر على العالقة بُت السلوؾ 

على سبيل ادلثاؿ ، إذا كاف سلوؾ الفرد متبوعنا على الفور عواقب شلتعة  09كالعواقب.
 Seifert، ٍب الفرد سوؼ يستخدـ السلوؾ مرة أخرل كلما أمكن ذلك. كفقا ؿ 

نفسو ُب كثَت من األحياف أتخذ األكقات شكل مكافآت غَت مادية ، مثل ؛ للمكرب 
كأضاؼ أف التعزيز نفسو ينقسم إىل قسمُت ، التعزيز اإلغلايب كالتعزيز  00مديح.

السليب. ادلعزز اإلغلايب ىو احلافز يعزز أك يشجع على االنتقاـ. كُب الوقت نفسو ، 
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على ذبنب تبادؿ معُت كىي ليست التعزيز السليب التعزيز الذم يشجع الفرد 
  01مرضية.

كفقنا لسكينر كما نقلتو سغاال، ُب التعلم كجدت ما يلي: أكال ، فرصة كقوع   
احلدث يثَت استجابة التعلم. اثنيان: رد الطالب. اثلثا ، العواقب استخداـ االستجابة 

 02، كال من العواقب كمكافأة كال توبيخ أك عقاب.

، Suryabrataد نوعُت من االستجابة أيونا نقلت عن ؽليز سكينر أيونا كجو  
 كىي:

استجابة ادلستجيب ااالستجابة االنعكاسية  ، أم االستجابة الناذبة عن بعض    أ
ادلنشطات. ىذه ادلنشطات ما يسمى دبحفزات االستنباط ، كاليت تثَت 
، ىذه  استجاابت نسبية اثبتة ، مثل األطعمة اليت تسبب اللعاب. على العمـو

 نشطات تسبق االستجابة يستحور.ادل

االستجابة الفعالة ااالستجابة اآللية  ، أم االستجابة اليت تنشأ ك يتبع التطور    ب
بعض ادلنشطات. ادلنشط كمن ٍب يطلق عليو تقوية ادلنبهات أك ادلعززات ، ألف 
ادلنشطات ادلنبو يوخم االستجابة اليت نفذىا الكائن احلي. كابلتايل ، يتبع ىذا 

ز اكابلتايل يقوم  شيء معُت السلوؾ الذم ًب القياـ بو. إذا تعلم الشخص احلاف
اقاـ بعمل ما  ، ٍب حصل على مكافأة ، فسيكوف أكثر نشاطنا تعلم اتصبح 

 03االستجابة أكثر كثافة / أقول .
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تعتمد فعالية التعزيز ُب السلوؾ على رلموعة متنوعة من العوامل اخلاطئة أحدىا 
كؿ الزمٍت لتقدًن التعزيز. ىنالك أربعة أنواع من جداكؿ التعزيز ، ىو الًتدد أك اجلد

 كىي:

النسبة الثابتة، كىي أحد اجلداكؿ الزمنية لتقدًن التعزيزات عند التعزيز بعد   أ 
عدد من األخالؽ. على سبيل ادلثاؿ، قاؿ ادلعلم "إذا كنت تستطيع حل 

 ادلنزؿ أكالن ".عشر مسائل رايضية بسرعة ك حسننا، ٍب ؽلكنك العودة إىل 

النسبة ادلتغَتة ، كىي عدد من السلوكيات ادلطلوبة ألنواع سلتلفة التعزيز   ب 
من تعزيز إىل آخر. عدد السلوكيات ادلوجودة قد ؼلتلف ادلطلوب بشكل  
كبَت كال يعرؼ الطالب السلوؾ أم كاحد سيعزز. على سبيل ادلثاؿ، ال يرل 

كن أيوا انظر التقدـ احملرز ُب ادلعلم فقط ماذا ادلهاـ ؽلكن أف تكتمل، كل
 مراحل إصلاز ادلهمة.

الفاصل الزمٍت الثابت ، كالذم يُعطى عندما يُظهر شخص ما نفس السلوؾ   ج 
دقيقة. د. متغَت  07ادلطلوب ُب أم كقت. على سبيل ادلثاؿ ، مرة كل 

 17الفاصل ، أم التعزيز ادلعطى يعتمد على الوقت ك جواب.

ه ، ؽلكن استخالص النتائج أف التكييف الفعاؿ من شرح التكييف الفعاؿ أعال
 ىو نظرية تعلم تشرح ذلك الشيء الذم يتبعو عواقب سارة أمر زلتمل معاد.
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 تطبيقة النظرية السلوكية يف تعليم اللغة العربية .ج 

يتعلم علماء النفس لغة علماء السلوؾ غلادؿ أبف تعلم اللغة يتم ُب مخس 
  17مراحل، كىي:

 احملاكلة ك اخلطأ .7

 تذكر  .9

 مقلد الصوت كاحلركة .0

 مساعد .0

 حلل .9

من اخلطوات اخلمس ، ؽلكن استنتاج أف احلديث مستمر إهنا ُب األساس عملية 
تكوين عادة. ُب نظرية السلوكية ، كل سلوؾ بشرم يصبح سلوكنا لغواين يصبح مظهر 
 التحفيز كاالستجابة الذم يتم بشكل مستمر عادة. بناءن على ىذه النظرية ، يتم تعلم
اللغة ابستخداـ أيخذ مقدمة دلهارات االستماع كالتحدث بدال من مهارات أخرل ، 
توفَت التمارين كاستخداـ اللغة نشط كمستمر ، شلا ؼللق بيئة لغوية مواتية ، استخداـ 
كسائط التعلم اليت تسمح للطالب ابالستماع ك يتفاعلوف مع الناطقُت األصليُت ، 

 ت أجنبية أصبح سلوكنا معتادنا.دافع التعود حبيث يتحدثوف لغا

ىناؾ العديد من أنشطة تعلم اللغة العربية اليت ؽلكن تطويرىا بناءن على ىذه 
 19النظرية ، من بُت أعلها:
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مقدمة دلهارات االستماع كالتحدث كبداية عميقة التعلم قبل مهارات القراءة  .7
 كالكتابة.

ديهم مهارات شلارسة كاستخداـ اللغة بشكل نشط كمستمر للمتعلمُت ل .9
 لغوية كيكونوف ُب شكل عادة استخداـ اللغة.

 خلق بيئة لغوية مواتية لدعم العملية التعود على اللغة بشكل فعاؿ. .0

استخداـ كسائط التعلم اليت تسمح للمتعلمُت ابالستماع كالتفاعل مع  .0
 الناطقُت هبا.

ربفيز معلمي اللغة على الظهور بشكل صحيح كحسن التحدث ، حبيث  .9
ا للطالب ُب اللغة.ؽلكن   أف يكوف ظلوذجنا جيدن

أحد العوامل اليت تؤثر بشكل كبَت كربدد النجاح ُب عملية تعلم اللغة العربية ىي 
 10البيئ، ال سيما بيئة اللغة. كاذلدؼ من خلق بيئة لغوية العربية ، ما عدا:

التعود على استخداـ اللغة العربية بطريقة تواصلية ، من خالؿ احملاداثت  .7
عملية ااحملاضرات  ، ادلناقشات اادلناقصية  ، الندكات االندكة  ، إلقاء ال

 احملاضرة كالتعبَت عن طريق الكتابة االتعبَت كالتحريرم .

 توفَت التعزيز االتعزيز  الكتساب اللغة اليت ًب تعلمها ُب الفصل. .9
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ة تعزيز اإلبداع كاألنشطة ُب اللغة العربية اليت تتكامل فيما بينها النظري .0
 كادلمارسة ُب بيئة غَت رمسية مرػلة كشلتعة.

يتطلب تطبيق ىذه النظرية من الطالب التعبَت عنها مرة أخرل ادلعرفة اليت ًب 
تعلمها ُب شكل تقارير أك اختبارات أك اختبارات. عرض ادلوضوع يتبع ترتيب 
. األجزاء ككل. التعلم كالتقييم يؤكد النتائج ، كالتقييم يتطلب إجاابت صحيحة

 اإلجابة الصحيحة تدؿ على أف الطالب قد أهنى دراستو. 

ؽلكن للمدرسُت ترتيب مواد الدرس بشكل جاىز حبيث يتم نقل أىداؼ التعلم 
اليت غلب أف يتقنها الطالب ابلكامل من قبل ادلعلم. ال يلقي ادلعلم الكثَت من 

فردىا أك من احملاضرات ، بل إبرشادات موجزة متبوعة أبمثلة سواء ًب إجراؤىا دب
خالؿ عمليات احملاكاة. مواد الدركس مرتبة بشكل ىرمي من البسيط إىل ادلعقد. 
نتائج ذات توجو تعليمي ؽلكن قياسها كمالحظتها. خطأ غلب إصالحو على الفور. 

 يتم استخداـ التكرار كالتمارين لعمل ىذا السلوؾ ادلرغوبة ؽلكن أف تصبح عادة.
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 الفصل الثالث

 البحثمنهجية 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 

قبل أف يشرح الباحث عن الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث، فمن 
الوركرم لشرح النوع البحث. بناءا على تركيز ك أىداؼ البحث، فهذا البحث 
ىو دراسة متعمقة للحصوؿ على بياانت كاملة كمفصلة. لذالك، يستخدـ ىذا 

أف البحث الوصفي  Prasetya البحث ادلدخل الوصفي النوعي. كفقا لفرستيا
 10ىو حبث يشرح الوقائق ادلوجودة.

ادلدخل ادلستخدـ ُب ىذا البحث ىو مدخل نوعي، اليت تعتمد لفهم  
كأما منهجية البحث ادلستخدمة فهي  19ظاىرة حوؿ ما ؼلتربه فرض البحث.

منهجية الكيفي أك الوصفي أبنو منهجية حبث ُب العلـو تركز على كصف 
يتم استخداـ ىذا ادلدخل ألف  10.دقيقا كعلى كالفهم األعمق ذلا الظواىر كصفا

البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها ىي بياانت كصفية ُب شكل كلمات مكتوبة 
 كشفوية من الناس ككذلك ُب شكل كاثئق أك سلوؾ ملحوظة.

البحث النوعي ىو حبث ًب احلصوؿ على نتائجو بناءا على النموذج ك 
يذ النمزذج من انحية النوعية. لذالك، ُب ىذا البحث حاكؿ اإلستَتاتيجية ك تنف

أف تعرؼ كتصف بوضوح عن تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية 
 السلوكية لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.
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ىو  ىذا البحث عند عرضها من موقع مصدر البياانت فهذا البحث
معٌت للدراسة ادلكثفة حوؿ خلفية احلالة   Research study fieldاحبث ميداين 

احلالية كالتفاعل اإلجتماعي كالفرد كاجلماعة كادلؤسسة كاجملتمع. كلكن يصف  
 11كحالتهم.

لعثور على األحداث اليت تصبح موضوع البحث، البحث ادليداين ىو ا
للحصوؿ على األحداث ادلعلومات مباشرة حوؿ القوااي ذات الصلة، ككذلك 

من حوث خصائص البياانت اليت ًب تومينها  12عرب التحقق من ادلواد ادلوجودة.
ُب البحث النوعي اليت تعتـز فهم ظاىرة ما سبر بو ادلوضوعات البحثية. يتم 

ا ادلنهج ألف البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها ىي بياانت كصفية ُب استخداـ ىذ
شكل كلمات مكتوبة كشفوية من الناس ككذلك ُب شكل كاثئق أك سلوؾ 

 ملحوظة.

 حضور البحث .ب 

األداة الرئيسة ُب ىذا البحث ىو الباحث. كغلب أف تكوف حوور  
قابلة اليت قد الباحث ُب البحث الكيفي ألف ُب ىذا البحث أفول ادلالحظة كادل

عملها الباحث كأدكات ُب البحث. كلذلك، غلب أف يكوف حوور الباحث 
 دلراقبة الظواىر بتكثيف حوور الباحث ُب مكاف البحث.
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حوور الباحث ُب مكاف البحث لزايدة الباحث التفاعل مع مصادر  
كلذلك الباحث  13البياانت للحصوؿ على معلومات صحيحة عن تركز البحث.

وف قادر على بناء عالقة أكثر دراية كقادر على بناء الثقة أف الباحث غلب أف يك
لن يستخدـ نتائج البحث لؤلىداؼ اخلاطئة إذاء اآلخرين أك ادلؤسسات اليت 

 حبث.

  إجراء إجتماع مع 7كأما ُب ادلمارسة اليت أجر الباحث فمنها ماأيٌب: ا 
سالمي العادلي ماالنج رئيس مركز اللغة العربية كاألساتذ دبعهد طورسيناء اإل

  9للتوصيل األىداؼ كاألىداؼ البحث كلتعيُت اخلطوات عن تنفيذ البحث، ا
إجراء اسًتداد البياانت ُب ادليداف مباشرة ُب معهد طورسناء اإلسالمي العادلي 

  إجراء مقابلة مباشرة مع رئيس مركز اللغة العربية كاألساتذ ُب معهد 0ماالنج، ا
 العادلي ماالنج. طورسيناء اإلسالمي

 البياانت ومصادرها .ج 

تنقسم البياانت إىل قسمُت: البياانت األساسية كالبياانت الثانوية كقد  
حصلت البياانت األساسية من شكل اللفظي أك الكلمات من ادلخربين حوؿ 
تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية كماالعوامل الداعمة 

 مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج. ككانت ك العائقة ُب
البياانت الثانوية مثل اتريخ أتسيس معهد طورسناء اإلسالمي العادلي ماالنج 

 كزبطيط تعليم اللغة العربية.

 مصادر البياانت ذلذا البحث فهي ػلتول على : ماكأ 
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 مصادر البياانت األساسية .7

ساسية ىي مصادر البياانت البحثية اليت ًب احلصوؿ مصادر البياانت األ
ُب  27عليها مباشرة من ادلصدر األصل اكليس من خالؿ الوسائط الوسيطة .

ىذا البحث مصادر البياانت األساسية أم مصادر البياانت اليت ًب احلصوؿ 
 عليها كمجعها مباشرة من ادلخرب الذم يتكوف من:

 رسيناء اإلسالمي العادلي ماالنجرئيس مركز اللغة العربية دبعهد طو   أ 

 مدرس اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج  ب 

 الطالب دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج  ج 

 مصادر البياانت الثانوية .9

مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت البحث اليت احلصوؿ عليها 
ادلتوسطة اًب احلصوؿ عليها بشكل غَت مباشر من خالؿ الوسائط 

مصادر البياانت ادلستخدمة ُب ىذا  27كتسجيلها من أطراؼ أخرل .
 البحث مايلي:

الواثئق ادلتعلقة بتطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب معهد طورسناء   أ 
 اإلسالمي العادلي ماالنج.

 الصور األنشطة كالصور اخلاصة بعملية تعليم كالتعلم.  ب 
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لثانوية ذلذا البحث مأخوذة من بياانت ادلالحظة ادلتعلقة بًتكيز كأما البياانت ا
 البحث.

 طريقة مجع البياانت .د 

كفقا لنوع البحث كصفتو ُب ىذا البحث العلمي، فهناؾ ثالث طرؽ أساسية 
جلمع البياانت ُب ىذا البحث، كىي: ادلالحظة كالقابلة كالواثئق فبياف كل منها  

 كمااييل:

 ادلالحظة .7

عمدة كمنهجية حوؿ احلالة أك الظواىر اإلجتماعية ىي دراسة مت 
تقنيات ادلالحظة ُب  29كاألغراض النفسية عن طريق مالحظة كتسجيل.

البحث ىي الطريقة ادلستخدمة للحصوؿ على ادلعلومات حوؿ كائن 
 البحث.

أما ادلالحظة ادلقدمة ىي ادلالحظة ادلشاركة ىي الباحث ادلشارؾ ُب  
الباحث ما يفعلو الناس، كيستمع إىل ما يقاؿ  األنشطة اجلارية. يالحظ

 كيشارؾ ُب نشاط قيد البحث.

 ُب ىذه حلالة أجرل الباحث ادلالحظات حوؿ:

 أنشطة تعليم مهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.  أ 

 تطبيق طريقة ادلباشرة دلهرة الكالـ الذم أقاـ ادلدرس ابلتدريس احملادثة.  ب 
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الطالب ُب التعلم ابإلضافة إىل مالحظة مواقع البحث استجاابت    ج 
 كالبيئة للحصوؿ على البياانت النظرية العامة للموقع.

يتم استخداـ ىذه الطريقة للحصوؿ على البياانت حوؿ حاالت التعليم 
كالتعلم ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج عن 

 هارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر.تطبيق طريقة ادلباشرة دل

 ادلقابلة .9

ىي تقنية جلمع البياانت يستخدمها الباحث للحصوؿ على معلومات  
شفهية من خالؿ احملادثة كالتعامل مع األشخاص الذين ؽلكنهم تقدًن 

 20معلومات للباحث.

ادلقابلة ىي إحدل طرؽ جلمع البياانت عن طريق طرح أسئلة شفوية  
وع البحث، يتم استخداـ ىذه األداة للحصوؿ على معلومات حوؿ دلوض

 20احلقائق كادلعتقدات كادلشاعر كالنوااي كغَتىا.

ُب ىذا البحث كاف األخبار ىي مدرس اللغة العربية ك الطالب ُب معهد 
طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج. تتومن البياانت اليت سيتم مجعها كصفا 

 ت اليت سيتم احلصوؿ عليها من ادلقابلة ىي:عامل للمعهد. البياان

تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب    أ
 مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.
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العوامل الداعمة كالعائقة عن تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء    ب
لسكينر ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي النظرية السلوكية 
 العادلي ماالنج.

نوع ادلقابلة ادلستخدمة ابلباحث ىي ادلقابلة ادلنظمة كوسائل جلمع 
البياانت عندما يعلم الباحث ابلوبط ما ىي ادلعلومات اليت سيتم احلصوؿ 

أسئلة  عليها. لذلك، ُب إجراء ادلقابلة أعد الباحث أداة حبث ُب شكل
مكتوبة ًب فيها ًب فيها إعداد إجاابت بديلة. مع ىذه ادلقابلة ادلنظمة، ًب 

 إعطاء كل مشارؾ نفس السؤاؿ كقاـ مسجل البياانت بتسجيلو. 

 الواثئق .0

الواثئق ىي تبحث عن بياانت حوؿ األشياء أك ادلتغَتات ُب شكل 
يستخدـ  29سجالت، النصوص كالكتب ك الصحف كاجملالت كغَتىا.

احث ُب ىذه احلالة تقنيات التوثيق للحصوؿ على البياانت ُب شكل الب
كاثئق من مجع اجملالت ُب تعليم مهارة الكالـ، إما ُب شكل ادلواد التعليمية، 
الكتب ادلتعلقة ابلتعليم، كدليل ادلناىج الدراسية ُب ىذا ادلعهد، شلارسة أك 

 ت اليت ًب مجعها.الصور على أنشطة التعلم لتسهيل التحقق من صحة البياان

 أسلوب حتليل البياانت .ه 

أما لتحليل البياانت اليت حصل هبا الباحث ابدلالحظة كادلقابلة ك التوثيق، 
فالباحث يستخدـ أسلوب ربليل البياانت كىي ربليل كصفي كيفي علي رموز 

 ، كىو يقوؿ أف ربليل البياانت للبحث الكيفي غلرم 7320ميليس كحوبرماف ا
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أثناء البحث كبعد إنتهاءه ُب كقت معُت. كُب أثناء ادلقابلة كاف مجع البياانت 
الباحث يقـو بتحليل اإلجابة من ادلسؤكؿ، كإذا مل يكوف الباحث قانعا ابإلجابة 
فاستمر ابألسئلة التالية حىت غلد الباحث البياانت الواثقة. كعملية ربليل البياانت 

  20اانت كنتائج البياانت.ىي: مجع البياانت، زبفيض البياانت، عرض البي

 مجع البياانت .7

البياانت كحىت  أف عملية ربليل البياانت تبدأ منذ بداية عملية مجع
االنتهاء منها. ففي أثناء عملية ادلقابلة مثال، الباحث ُب الوقت نفسو بعملية 
ربليل األجوية ادلطركحة من خالؿ ادلقابلة، فإذا كاف اجلواب مل يكن كافيا 

ندئذ سيقدـ أسئلة أخرل حىت يصل إىل ادلادة أك ادلعلومات فإف الباحث ع
ادلطلوبة. كىكذا تستمر ادلقابلة كمن خالذلا التحليل ٍب طرح األسائلة مرة 

 أخرل إىل آخره.

 فرز البياانت  .9

كبعد مجع البياانت من ادليداف، غلب على الباحث لتحديد البياانت ًب 
تلخيص، كاختيار األشياء الرئيسية احلصوؿ عليها. إف ربديد البياانت يعٍت ال

 21اليت تركز على ما ىو تتعلق ُب البحث.

ُب ىذه احلالة ؼلتار الباحث البياانت سواء كاف تناسب أـ ال تناسب 
أبىداؼ البحث. أما البياانت أك احلقائق اليت تناسب أبىداؼ البحث 

 فتحليل الباحث. 
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 عرض البياانت  .0
عػػػة مػػػن ادلعلومػػػات ادلهيكلػػػة الػػػيت عػػػرض البيػػػاانت ىػػػي عمليػػػة تقػػػدًن رلمو 

تعطى إمكانية اسػتخالص النتػائج كازبػاذ اإلجػراءات. كيعػرؼ أيوػا علػى أهنػا 
رلموعة من ادلعلومات ادلنظمػة حػىت يعطػي إمكانيػة اسػتخالص النتػائج كازبػاذ 
اإلجػػػراءات مػػػن خػػػالؿ عػػػرض البيػػػاانت ؽلكػػػن أف يفهػػػم مػػػا غلػػػرم كمػػػا يفعػػػل 

 22فيها.
ق تػػػػدكين البيػػػػاانت بعػػػػد تقسػػػػيمها، كعػػػػرض كتػػػػتم ىػػػػذه ادلرحلػػػػة عػػػػن طريػػػػ

البيػػاانت كاالسػػتنتاج بصػػورة كصػػفية. كسػػيقدـ الباحػػث تلػػك البيػػاانت ابللغػػة 
 العربية الفصحى. 

 استنتاج أك التحقق  .0
كانػػت اسػػتنتاج ىػػو خطػػوة األخػػر ُب ربليػػل البيػػاانت. كاسػػتنتاج البيػػاانت 

ؽلكن أف يتغَت ىو اجلواب من أسئلة البحث اليت حدكده الباحث ُب األكؿ. ك 
االسػػػػػتنتاج دبػػػػػركر البحػػػػػث كؼلتلػػػػػف مػػػػػن االسػػػػػتنتاج ُب البدايػػػػػة. كاسػػػػػتنتاج ُب 
البحث الكيفي ىػي االكتشػاؼ اجلديػدة الػذم مل غلػد قبلػة. كؽلكػن أف يكػوف 

 23شػػػػػػكل كصػػػػػػفا أك صػػػػػػورات مػػػػػػن كػػػػػػائن الػػػػػػيت كانػػػػػػت ُب السػػػػػػابق أك يتغػػػػػػَت.
كأخػػػػػػذ كسيسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث االسػػػػػػتنتاج إلجابػػػػػػة أسػػػػػػئلة البحػػػػػػث احملػػػػػػدكدة 

االسػػػػتنباط مػػػػن تلػػػػك البيػػػػاانت ادلوجػػػػودة، كقػػػػاـ الباحػػػػث ُب ىػػػػذه اخلطػػػػوات 
 ابستنتاج ما توصل إليها البحث كفقا بتصنيفات ادلبحوثة كطبقا بتفسَتاهتا. 
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كىػػذا يهػػدؼ إلجابػػة خلفيػػة البحػػػث كأسػػئلتو عػػن تطبيػػق طريقػػة ادلباشػػػرة 
غة دبعهد طورسيناء دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب مركز الل

 اإلسالمي العادلي ماالنج.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

قاـ الباحث ُب ىذا الفصل بعرض البياانت أك ادلعلمات احملصولة من ميداف الباحث 
كمناقشتها كربليلها قصد استنتاج نتيجة البحث، كنظم الباحث ىذا الفصل إىل ادلبحثُت 

 :اآلتية

: تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالم يف مركز اللغة العربية  ادلبحث األول .أ 
 مبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.

عرض حوؿ تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر ُب 
 معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج كصفو الباحث كفقا دلا أصبح:

 أىداؼ تعليم اللغة العربية .7

تعلم اللغة العربية ضركرم كزلتاج جدا، حيت يستطيع الطالب أف يتصل 
مع بعوو البعض جبيد كصحيح، حبيث يكتسب الكفاءات اللغوية األربعة يعٍت 
مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. مهارة اإلستماع 

يصل إىل نفس ادلعٌت الذم يقصده ادلتكلم. كمهارة  ىي حل الرموز اللغوية حبيث
الكالـ ىي مهارة منتجة أم نقل ادلعلومات لآلخرين اادلستمع  بشكل صوت، 
كمهارة القراءة ىي مهارة اللغوية حيث أهنا من مهارة اإلستقياؿ يعٍت استقباؿ 
ادلعلومات ادلقركءة من كتب أك ادلقاالت أك غَتىا، القراءة ىي تغيَت شكل 
الكتابة إىل شكل ادلعٍت، كأما مهارة الكتابة ىي مهارة اللغوية اليت تنتج ك توفر 
ادلعلومات مكتوبة لآلخرين االقراء . الكتابة ىي فن التعبَت عن األفكار كادلشاعر 

 ابستخداـ اللغة كوسيلة لنقلها لآلخرين ُب شكل مكتوب.
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كلم ىو أىم عنصر التكلم ىو أحد ادلكوانت الرئيسية ُب تعلبم اللغة. الت
ُب ادلهارات األربع للغة العربية ، فمهارة الكالـ ىي مقياس لنجاح تعليم اللغة 
العربية ، حبيث ينجح تعليم اللغة ينظر إىل قدرة الطالب على التكلم ، إذا كاف 
الطالب يتكلموف بطالقة كفقنا إبرادهتم فنجاح التعليم. من بُت األىداؼ الرئيسية 

العربية لغَت الناطقُت هبا ىو الطالب يقدركف على نطق اللغة جبيد ُب تعليم اللغة 
 كصحيح كيقدركف على التواصل مع الناطقُت ابللغة العربية بشكل جيد كعفوم.

أما أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج  
 37كمايلي:

 ة.جعل الطالب القادرين على التواصل ابللغة العربي  أ 

 خلق بيئة اللغة العربية بُت الطالب داخل ادلعهد.  ب 

 تكوين الطالب القادرين على قراءة النصوص العربية كترمجتهاكفهمها.  ج 

مهارة الكالـ ىي إحدل ادلهارات اللغوية اليت غلب ربقيقها ُب تعليم اللغة ، 
، ككذلك ُب اللغة العربية. نظرنا أف الوظيفة الرئيسية للغة ىي كسيلة االتصاؿ

يصبح أف تعليم الكالـ ابللغة العربية أمران مهمنا للغاية. لكن ُب الواقع، ال يزاؿ 
الطالب غلدكف من الصعوابت الكثَتة ُب تعليم الكالـ ابللغة العربية. إف أسباب 
الصعوابت اليت يواجهها الطالب ىي األساليب اليت يطبقها ادلعلموف ، كادلواد 

يًتدد الطالب ُب ادلشاركة بنشاط ُب األنشطة  العربية ليست شلتعة كشللة حبيث
الناطقة ابللغة العربية. لذلك ، من الوركرم أف يكوف لدم ادلعلم طريقة بديلة 
توفر الفرص للطالب للتعبَت عن األفكار أكسع ما ؽلكن ، خاصة ُب مهارات 
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الكالـ. أحدىا يعٍت بتطبيق الطريقة ادلباشرة. ُب ىذه الطريقة ، يلعب الطالب 
 دكرنا نشطنا ُب التعلم ، كيعمل ادلعلموف كمسهلُت كزلفزين.

 طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج .9

القدرة على إستيعاب أك إتقاف عدة طرؽ كتطبيقها ىي إحدل النقاط 
َت اإلضافية للمعلم ُب عملية التعليم، شلا يدؿ على أنو معلم زلًتؼ ، لذلك كث

من ادلعلمُت فاشلُت ُب عملية التعليم كالتعلم ألف األساليب ادلستخدمة ال ذبذب 
الطالب حىت غلعل ادللل كالفوضي ُب الفصل الدراسي. ليس من ادلبالغة أف تعليم 
كإتقاف أك إستيعاب طرؽ التعلم ىو أمر ال بد منو للمعلم. كابلتايل، رأم الباحث 

موف يتقنوف كيستوعبوف ادلادة ابعتبارىا جوىر ، فإف ادلربُت احملًتفُت ىم معل
ادلعرفة اليت غلب تدريسها، كيتقنوف الطريقة سيتم استخدامها ُب عملية التعليم 

 كالتعلم.

كمع ذلك ، غلب أف يعًتؼ أبف ليس كل ادلعلمُت لديهم نفس القدرة 
ك ُب تطبيق طرؽ التعيلم اليت يعرفوهنا. من ادلؤكد أف اإلختالؼ ُب استعماؿ أ

استيعاب طريقة التعليم ال ينفصل عن معرفة معلم حوؿ منهجية تعلم اللغة 
 العربية.

كفقا دلالحظة كنتائج مقابلة الباحث مع معلم اللغة العربية، أف الطريقة 
ادلستخدمة ُب تعليم اللغة العربية خصوصا ُب تعليم مهارة الكالـ اتعليم احملادثة  

ء اإلسالمي العادلي ماالنج ىي طريقة للفصل احلادم عشر ُب معهد طورسينا
ادلباشرة. ىذه الطريقة ؽلثل ادلعاىد العصرم كمعهد دار السالـ غنتور فونوركغو 

 كمعهد اآلمُت اإلسالمي برندكاف سومنب مادكرا.
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ُب ىذا ادلعهد ىناؾ ثالثة مفاتيح لنجاح الطالب ُب تعلم اللغة العربية أك 
 37توصيلها، كىي:

 ال تستحي   أ 

يعٍت أف ال يشعر الطالب ابإلستحياء عند التكلم ابللغة العربية ادلقصود 
 كلكن البد عليو أف تكوف كاثق بنفسو. 

 ال زبف أف تكوف خاطئا ُب التكلم   ب 

ادلقصود يعٍت أف يكوف الطالب شجاعا ُب التكلم كال ؼلافوف عن اخلطأ 
 ألف اخلوؼ عن اخلطأ ػلرج على صلاح تعليم اللغة العربية.

 تكلم دائما  ج 

ادلقصود يعٍت أف يتكلم طالب دائما دلمارستهم كليذكر عن العبارات اليت 
 قد عرفوا من قبل أك أف التنسوا.

أما نظرة عامة على تطبيق الطريقة ادلباشرة ُب تعليم اللغة العربية دلهارة الكالـ 
 لدل طالب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج تشمل على ثالثة أمور:

 التخطيط  7

ح تطبيق طريقة ادلباشرة ُب تعليم اللغة العربية خصوصا دلهارة الكالـ البد صلا 
فيو عملية زبطيط، ُب اخلطة يدكف ادلعلم القائمة من األنشطة اليت سوؼ 
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تنفيذ ُب الفصل كؼلطط أيوا الوسائل. كمن نتائج ادلقابلة مع األستاذ 
  39مي العادلي:خافض إحساف امعلم اللغة العربية  ُب معهد طورسيناء اإلسال

أف ُب التخطيط ضلن كادلعلم ُب تعليم احملادثة ابلطريقة ادلباشرة صلهز أكال 
ادلفردات ليساعد الطالب على الفهم احلوار الذم سيدرسونو، ٍب الوسائل إما 
من الصورة أك احلركات اجلسمية أك أم شئ آخر ليساعدىم على فهم معٌت 

نا كادلعلم على استخداـ الًتمجة. ٍب ادلفردات الف ُب تعليم احملادثة ؽلنع
خطوات التدريس، ُب ىذا ادلعهد غلب للمعلم على كتابة خطة التدريس 

 اخطة البحث ُب جدكؿ.  لَتتبهم على التنفيذ عند عملية التعليم كالتعلم. 

نظرا إىل نتيجة ادلقابلة كالواثئق، استنتج الباحث ُب تعليم مهارة الكالـ 
دثة كتب ادلعلم خطة التدريس أك ربوَت الدرس خصوصا ُب تعليم احملا

 دلساعدتو ُب عملية التعليم.

 التنفيذ  9

قاـ الباحث ابدلالحظة على تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب معهد 
 9797من يونيو سنة  72طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج يـو اجلموعة 

 دقيقة. 37كغلرم على  30دلادة االستقاؿ،

 ادلقدمة: .أ 

دخل ادلعلم الفصل ٍب يلقي إىل الطالب السالـ، ككاف عدد الطالب فيو 
ثالثُت طالبا، ٍب يقرأ الطالب الدعاء بقيادة رئيس الفصل مجاعة بصوت 
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مرتفع، كبعد ذلك بدأ ادلعلم أبسئلة مبدئية مثل قولو كيف حالكم؟ 
فأجابوا مجيعا بقوؿ احلمدهلل خبَت. كيقرأ ادلعلم كشف احلوور لفحص 

ور الطالب بذكر أمسائهم، ٍب راجع معهم بعض ادلعلومات اليت حو
تتعلق ابدلادة ادلاضية، كػلمل أذىاف الطالب إىل موضوع جدبدم عن 
االستقباؿ ابلتمثيل اؽلثل ادلعلم عن االستقباؿ بينو كالطالب ، ٍب يشرج 

 ادلعلم عن الكفاءات األساسية كادلؤشرات اإلصلازم.

 عرض ادلادة: .ب 

علم عن االستقباؿ، قبل طلطو إىل احلوار أريد أف أعطي لكم ضلن اآلف نت
 –اليسار  –شارع بعض ادلفردات ليسهلكم على الفهم، ادلفردات يعٍت 

توه ايتوه   –استقل ايستقل   –حاكؿ اػلاكؿ   –احملطة  –إشارة ادلركر 
دؿ ايدؿ  على، "كيشرح ادلعلم ىذه ادلفردات ابلصور كاحلركة  –

فردات ُب اجلملة". ُب ىذه ادلادة ىناؾ احلوار بُت اجلسمية كيوع ادل
"رمواف" ك"مستفيد" ٍب "رمواف" ك"زينل" ٍب "رمواف" ك"عزيز" ٍب" 
رمواف" ك"أآف" ىنا سأمثل دكرىم لكم كأرجوا لكم أف تستمعوا ابنتباه: 
قاؿ رمواف: أرجو ادلعذرة. ىل لك أف زبربين أين شارع "الندكنج 

خذ الطريق الثاين إىل اليسار ٍب إسأؿ مرة  سارم" لو مسحت؟، مستفيد:
أخرل. رمواف: ىل بعيد؟. مستفيد: بلى، إهنا مسافة مخس دقائق 
مشيا على األقداـ. ٍب، "رمواف" ك" زينل". رمواف: عفوا، من فولك، 
ىل لك تدلٍت على الطريق إىل احملطة؟. زينل: استدر ٍب اذبو يسارا عند 

كصويل إىل ىناؾ كقتا طويال؟. زينل:  إشارة ادلركر. رمواف: ىل يستغرؽ
ال إهنا مسافة التذكر. ٍب بُت رمواف كعزبز. رمواف: ىل تسمح، فإين 
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أحاكؿ إغلاد " الندكنج سارم. عزيز: أسلك اخلط الثالث إىل اليمن ٍب 
اتبع السَت رأسا. رمواف: ىل أستقل الباص؟.  عزيز: ال ؽلكنك أف 

شكرا جزيال، حقا. عزيز: ال سبشي ادلسافة ُب مخس دقائق. رمواف: 
عليك ٍب بُت "رمواف" ك"أآف". رمواف: رجاءا لومسحت. ىل لك أف 
زبربين كيف أصل إىل كسط ادلدينة؟. أآف: إذبو إىل اليمُت أكال، ٍب إىل 
اليسار، من الصعب أف تتوه. رمواف: ىل تبعد كثَتا مشيا على 

ادلعلم ىذا احلوار  األقداـ؟. أآف: ال، ألهنا ليست سول بوع مًتات. كقرأ
مرتُت قبل أف أيمر الطالب ابلقراءة. ٍب قاؿ ادلعلم: كرركا أنتم مجيعا ما 
أقوؿ لكم اادلواصالت  كيكرر الطالب اادلواصالت  كيقرأه ادلعلم مرتُت، 
ٍب يقوؿ ادلعلم: قاؿ رمواف: اأرجو ادلعذرة. ىل لك أف زبربين أين شارع 

لطالب اأرجو ادلعذرة. ىل لك "الندكنج سارم" لو مسحت؟  كيقلده ا
أف زبربين أين شارع "الندكنج سارم" لو مسحت؟  كيقرأ ادلعلم مرتُت 
فقلد الطالب مرتُت أيوا، كىذا التكرار اجلماعي بعض األخطأ الفردية، 
ٍب ينتقل ادلعلم إىل التكرار الفردم حيث أمر ادلعلم كاحدا فواحدا الذم 

ماعي أبنو مل ينطق صحيحا. ٍب اكتشفو ادلعلم من خالؿ التكرار اجل
فأجاب مستفيد: اخذ الطريق الثاين إىل اليسار ٍب  :يستمر ادلعلم قائال

إسأؿ مرة أخرل  كيقلد الطالب اخذ الطريق الثاين إىل اليسار ٍب إسأؿ 
مرة أخرل  قرأ ادلعلم مرتُت كالطالب يقلدكنو مرتُت أيوا. كقاؿ ادلعلم: 

الب فهمنا اي أستاذ، ٍب يقوؿ ادلعلم: ىل فهمتم عن ادلعٍت؟ فأجاب الط
قاؿ رمواف اىل بعيد؟  كيقلد الطالب قائلُت: اىل بعيد؟  قرأ ادلعلم 
العبارة مرتُت كالطالب يقلدكنو مرتُت، ٍب يقوؿ ادلعلم: فأجاب قاؿ 
مستفيد: ابلى، إهنا مسافة مخس دقائق مشيا على األقداـ  كقاؿ 
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مشيا على األقداـ  قرأىا ادلعلم الطالب: ابلى، إهنا مسافة مخس دقائق 
مرتُت يقلد الطالب مرتُت أيوا، كاحلوار بعده بُت "رمواف" ك"زينل" ٍب 
يقوؿ ادلعلم: قاؿ رمواف: اعفوا، من فولك، ىل لك تدلٍت على 
الطريق إىل احملطة؟  كقاؿ الطالب تقليدا اعفوا، من فولك، ىل لك 

مرتُت يقلد الطالب مرتُت  تدلٍت على الطريق إىل احملطة؟  قرأىا ادلعلم
أيوا. ٍب يقوؿ ادلعلم: زينل قاؿ: ااستدر ٍب اذبو يسارا عند إشارة ادلركر  
كقاؿ الطالب تقليدا ااستدر ٍب اذبو يسارا عند إشارة ادلركر  قرأىا ادلعلم 
مرتُت يقلد الطالب مرتُت أيوا. ٍب يقوؿ ادلعلم: قاؿ رمواف: اىل 

ويال؟  كقاؿ الطالب تقليدا اىل يستغرؽ كصويل إىل ىناؾ كقتا ط
يستغرؽ كصويل إىل ىناؾ كقتا طويال؟  قرأىا ادلعلم مرتُت يقلد الطالب 
مرتُت أيوا، ٍب قاؿ ادلعلم: قاؿ زينل: اال إهنا مسافة ال تذكر  كقاؿ 
الطالب تقليدا اال إهنا مسافة ال تذكر  قرأىا ادلعلم مرتُت كيقلد الطالب 

 مرتُت أيوا.

م للطالب: كاآلف أرجو أف تقـو ابحلوار مع أصحابك ٍب قاؿ ادلعل
إستمرارا من احلوار، ٍب بعد ذلك أرجوا من بعوكم أف سبثل أماـ 

 أصحابكم عدـ النطر اىل النصوص إذا عليكم أف ربفظوا.

رأل الباحث أف ُب ىذه العملية قد تكوف ادلثَت كاالستجابة كالتكرار بُت 
اجليد حيث أف الطالب يشعركف ابلفرح  ادلعلم كادلتعلم ألف فيها التعامل

كاحلماسة، ككذلك كجد الباحث أف فيها بيئة لغوية، ىذه تظهر دبا رأل 
الباحث ادلعلم كادلتعلم ال يستجدموف اللغة األـ أك اإلندكنيسيا ُب عملية 

 التعلم.
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 اإلختتاـ: .ج 

كدلا انتهاء احلصة اختتم ادلعلم إبعطاء األسئلة ادلتعلق ابدلفردات 
ار اليت قد درسوهنا ككذلك التشجيعات كالدكافع كتعرض عن شعور كاحلو 

 كده على حسن متابعتهم ُب التدريس، ٍب يلقي ادلعلم السالـ.

كقد يكوف أيوا ُب عملية التعليم التدريب الدائم يعٍت أعطى 
ادلعلم التمرينات كالتدريبات من موضوع احلوار خاصة ابدلادة اليت 

بعد أف ًب احلوار مع ادلعلم أك بُت أصحاهبم.  درسواىا الطالب ُب الفصل 
 كما شرح األستاذ خافض إحساف امعلم اللغة العربية .

أحياان، بعد إنتهاء من شرح ادلادة ضلن كادلعلم نعطي التدريب ادلتواصل أك 
التمرينات عن ادلادة اليت علمناىا داخل الفصل ليس دلعرفة قدرة الطالب 

 30عن ادلادة.فحسب بل لتقوية على معرفتهم 

 التقوًن  0

إف التقوًن شيء غلب أف يقـو بو ادلعلم لتحديد مستوم ربصيل الطالب ضلو 
التعليم الذم ًب تنفيذه، كؽلكن استخدامو كمعيار لنجاح عملية التعليم 

 كالتعلم اليت يقـو هبا ادلعلم. 

غلرم التقوًن ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء 
المي العادلي ماالنج ابالختبار الشفوم كالتحرير كما قاؿ ادلعلم اللغة اإلس

  39العربية:

                                                           
94
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نؤدم التقوًن ُب ىذا ادلعهد يعٍت ابإلختبار حوؿ ادلادة اليت قد درسواىا 
الطالب ُب عملية التعليم كالتعلم. كغلرم التقوًن ُب ىذا ادلعهد ابالختبار 

التحريرم  كاالختبار نصف الفصل اليومي ابلتمرينات كالتدريبات االشفوم ك 
 الدراسي االتحرير  كاالختبار آخر الفصل النهائي االتحريرم .

كمن نتائج ادلقابلة أيوا أف ُب التقوًن أاثب ادلعلم للطالب الذين يستطيعوف 
أف غليبوا األسئلة  ككذلك ابلعكس أف يعاقب الطالب الذين ال يستطيعوف 

 30اذ خافض إحساف كمعلم اللغة:أف غلبوا األسئلة كما قاؿ األست

أف ُب التطبيق ىناؾ شيء متفرؽ الذم أدل ادلعلم للطالب، الذم يستطيع 
جلعل الطالب محاسة كجهادا ُب التعلم يعٍت إعطاء اذلداية مثل إعطاء القلم، 
ك أف يعطي دلن الذم يناؿ درجة جيدة أكيستطيع أف غليب األسئلة حوؿ 

أف يعطي العقاب مثل أف ػلفط الطالب ادلادة ادلدركسة ككذلك ابلعكس 
ادلفردات، كأحياف االرفع مخس مرات للطالب الذم اليستطيع على إجابة 
األسئلة، ىذه العادة نؤدم ليشعر الطالب فرحا كمسركرا على ما حصل بو، 

 ككذلك العقاب ليكوف الطالب يتحمسوا ُب التعلم.

علم كاإلستيجابة من رأل الباحث أف ُب ىذه العملية ىناؾ احلافز من ادل
الطالب ككذلك التقوية مثل إعطاء اذلداية كالعقاب عند التقوًن، ذبرم ىذه 

 العملية ليساعد الطالب على التعلم.

الوسائل ادلستخدمة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية  .0
 دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي.
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تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة  إف الوسائل ادلستخدمة ُب
 العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي كما اييل:

 السبورة  أ 

إف ىذه الوسيلة تستخدـ ُب عملية تعليم احملادثة. عند األستاذ خافض 
أف ىذه الوسيلة تستخدـ لكتابة ادلفردات إحساف امعلم اللغة العربية  " 

 31.ادلدركسة أك لبياف كلشرح ادلادة"ادلتعلقة ابدلادة 

كتابة ادلفردات كشرح عن ادلادة ربتاج إىل السبورة ليساعد الطالب على 
 إستيعاب كليسهلهم على معرفة كتابة ادلفردات الصحيحة. 

 التلفاز  ب 

يكوف التلفاز كسيلة جيدة ُب تعليم مهارة الكالـ خصوصا ُب تعليم احملادثة، 
شاىدة احلوار كيستطيعوف أيوا على ألف الطالب يستطيعوف على م

 االستماع احلوار من الناطقُت ابللغة العربية مباشرة.

يستخدـ التلفاز ُب التعليم كقاؿ األستاذ خافض إحساف امعلم اللغة العربية  
دلشاىدة احلوار من الناطقُت ابللغة العربية ادلتعلقة ابلدرس. استهدؼ ىذه 

 32ظ كتعبَت الصحيح.الوسيلة دلساعدة الطالب على التلف

 الشاشة  ج 

إف ىذه الوسيلة تستخدـ ُب عملية تعليم احملادثة، ىذه الوسلية تظهر الصوار 
 كيسهل الطالب على مشاىدة احلوار مجاعة.
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 الصورة  د 

ىذه الوسيلة كسيلة ىامة ُب تعليم ادلهارة الكالـ خصوصا لتعليم احملادثة كما 
ىامة ألف ُب تطبيق إحساف أف الصورة ىي كسيلة قاؿ األستاذ خافض 

الطريقة ادلباشرة منعنا من استخداـ اللغة األـ أك اللغة اإلندكنيسي إذ أردان أف 
نشرح الكلمات الذين مل يفهم الطالب فعلينا كادلعلم أف نقدـ الصورة ادلتعلقة 

 ابلكلمة.

كسائل التعليم ىي مهمة جدا ُب التعليم. من الوسائل ادلذكورة أعاله كلها 
علم على الشرح ادلادة كليسهل الطالب على فهمها ككذلك دلساعدة ادل

يساعد الطالب على مساع الكالـ ادلنطوؽ من الناطقُت ابللغة العربية 
مباشرة. كمن ىذه الوسائل رأل الباحث أف عملية التعليم كالتعلم ىناؾ ادلثَت 

ية كاإلستيجابة. ابلوسائل ادلذكورة تعطي احلافز لتكوف الطالب فعالة ُب عمل
التعلم ككذلك تدفع أف تكوف محاسة كسعادة عند التعلم كلكي ال ؽللوا ُب 

 عملية التعلم.

: العوامل الداعمة والعائقة يف تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة  ادلبحث الثالث .ب 
  الكالم يف معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج

خصوصا ُب تعليم للحصوؿ على نتيجة جيدة ُب عملية تعليم اللغة العربية 
احملادثة، ال بد أف يهتم ادلعلم كالطالب ابلعوامل اليت أتثر فيها. ىناؾ العوامل اليت 

.العوامل ستحدد صلاح عملية التعليم كالتعلم ىي العوامل الدعائم كالعوامل العائقة
الدعائم ىي العوامل اليت تساعد كتشجع إىل صلاح الطالب. كأما العوامل العائقة 

مل اليت تعيق إىل صلاح الطالب. ُب عملية التعليم كالتعلم اُب تعليم احملادثة  ىي العوا
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تطبيق ليست مستقلة عن العوامل الدعائم كالعائقة ذلا. كمن العوامل احملحدة لنجاح 
طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج ىي كما 

 يلي:

 مل العائقة للمعلمالعوامل الداعمة كالعوا .أ 

 بناء على ادلقابلة مع معلم اللغة العربية، 

أف العوامل الداعمة للمعلم ىي كاف بعض الطالب قادركف على 
استسعاب مهارة الكالـ ىم الذين يفهموف ادلادة بعدـ الشرح من األستاذ، 
ا كالوسائل التعليمية ادلوجودة الكاملة مثل التلفاز كالشاشة كالصور كغَتىا. كأم

العوامل العائقة للعلم ىي كاف بعض الطالب مل يقدركا على استيعاب مهارة 
الكالـ أك كاف من بعوهم ال يستحقوا األساس عن تعلم اللغة العربية ككذالك 

 33.ينقصهم من ادلفردات

 العوامل الداعمة كالعوامل العائقة للطالب .ب 

مي كبناء على ادلقابلة مع بعض الطالب ُب معهد طورسيناء اإلسال
 العادلي ماالنج،

 كما قالو أحد الطالب عن العوامل الدعائم

أف العوامل الداعمة للطالب ىي ادلعلم الناطقُت ابللغة العربية 
الذم جاء من اجلامعة ادلوجودة ُب شرؽ األكسط كمعلم اللغة العربية كثَت 

، الصاحب الذم منهم متخرج من اجلامعات ادلوجدة ُب شرؾ األكسط
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الفهم، كأما العوامل ادلفردات احملدكد كاألستاذ يتسرع ُب  يساعدىم على
 777.الكالـ

 ككذالك قاؿ ستيا كيرا رمداين

الصاحب الذم يساعدىم على أف العوامل الداعمة للطالب ىي 
الفهم، كالقاموس، كأما العوامل العائقة ألنٍت متخرج من ادلدرسة 

أك أشعر ابلصعب احلكومية كأان مل أفهم جيدا التكلم ابللغة العربية 
 777كادلفردات احملدكدة.

ىي  من نتائج ادلقابلة أعاله إستنبط الباحث أف العوامل الدعائم يعٍت
ادلعلم الناطقُت ابللغة العربية الذم جاء من اجلامعة ادلوجودة ُب شرؽ األكسط 
، كمعلم اللغة العربية كثَت منهم متخرج من اجلامعات ادلوجدة ُب شرؾ األكسط

حب دلساعدهتم على فهم احلوار، قاموس. كأما العوامل العائقة يعٍت ككجود الصا
من بعوهم كاف الطالب يشعر ابلصعب بتعلم اللغة العربية كادلفردات احملدكدة 

 كاألستاذ يتسرع ُب الكالـ.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

عهد طورسيناء تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالم يف مركز اللغة العربية مب .أ 
 اإلسالمي العادلي ماالنج يف ضوء النظرية السلوكية لسكينر.

إف عملية تعليم اللغة العربية ادلوجودة ُب مركز اللغة العربية دبعهد 
طورسيناء خصوصا ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ اُب احملادثة  ذبرم بُت 

عطي ادلعلم السؤاؿ عن ادلادة ادلدركسة ادلثَتة كاالستجابة كالتكرارية كالثوابية، أف ي
ٍب غليب الطالب ككذالك قاـ ابحلوار تكرارا حىت تستطيع أف يلتصق ُب أذىاف 
الطالب كيعطي ادلعلم الثوابة للطالب الذين يستطيعو على إجابة السؤاؿ ُب 
آخر الدراسة، ىذه مطبقا دبا رأل سكينر أبف تعلم اللغة ىو مسألة ادلثَتة 

ة كالتكرارية كالثوابية، ككل ادلظاىر للطفل ىو جنس من ادلثَت كاالستيجابي
كستسَت عملية التعليم سَتا  779كاالستجابة، كقواعلا اادلثَت كاالستيجابة  ابلتكرار.

حسنا إذا كررت االستجابة سباـ التكرار، كىكذا، فإف تعلم اللغة ىو ادلثَت 
يصف فعاال ُب استجابة  كاالستجابة كالتكرار ٍب التقوية. تتطلب ادلتعلم أبف

 ادلثَتات ادلرشدة إليو، مع ذلك ادلثَت متنبأ لدم ادلعلم من قبل. 

إف ُب تطبيق الطريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية دبعهد 
طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج غلب على ادلعلم أف غلتنب استخداـ اللغة 

غة األـ المكاف ذلا ُب تعليم اللغة األجنبية ابلطريقة األـ أك اللغة األكىل، ألف الل
ادلباشرة. فاعتربت النظرية السلوكية أف لغة اذلدؼ ىي اللغة ادلعتقدة كالوسيلة ُب 
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تعليم اللغة، ألف استعماؿ اللغة األكىل عند تعليم اللغة من ادلهيج ما البد 
 770من التحليل. فإف تعليم اللغة عن طريق القياس اادلواىاة  أفول 770ذبنبو.

فطريقة تعليم اللغة األجنبية أك اللغة الثانية للطالب شابو ابلطريقة اليت يتعلم هبا 
الطفل كالـ كالديو. فالسلوكية التفصل كالتكسر عملية التعليم ُب البحث عن 

 أساليبو، بل أهنا تركز ُب التدريب ادلتواصل كابلتكرار الدائم.

الكالـ ُب مركز اللغة العربية دبعهد ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة 
طورسيناء اإلسالمس العادلي ماالنج، أف ُب تعليم مهارة الكالـ اتعليم احملادثة  
ابستخداـ الطريقة ادلباشرة يفول تعليم االستماع كالكالـ على تعليم القراءة 
 كالكتابة لتكوف العادة فيما بينهم على استعماؿ اللغة اذلدؼ ُب عملية التعليم
بتكوين اللغة اذلدؼ آلة اإلتصاؿ عند تعليم احملادثة ابجتناب اللغة اإلندكنيسي  
 كاللغة األـ أك اللغة األكىل. كىذا مناسبا دبا قاؿ دكجالس بركاف أف تنفيذ

 األـّ  اللغة بتعلم كقياـ األطفاؿ األجنبية أك الثانية اللغة تعليم ُب ادلباشرة الطريقة
 ُب كلها ىذه استمع إليو. إف ما ػلاكي ٍب أكالن  معيست فهو 779األكىل، اللغة أك

 للغة. ابلتفاؽ النطرية التلقائي كاالستعماؿ النشاط البشرم التفاعل من كثَت
 اجلديدة العادات من رلموعة اكتساب األـ اللغة اكتساب أبف السلوكية

 رلموعة تكوين من يكوف قد الثانية اللغة كتعليم البيئة، ُب ادلثَتات إىل لالستجابة
 العادات من رلموعة إحالؿ أهنا كما األـ لغة ُب األكيدة االستجاابت من

 حوؿ األـ من مسع شلا اللغة يكتسب الطفل أف كما  770العادات. مكاف اجلديدة
 غرضو على داال اخلاصة ادلواقف ُب التقليد دبجرد ػلاكيها ٍب الطبيعية األصوات
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 التعليم ىذا ؽلثل أف الثانية اللغة تعليم إصلاح أجل من فإذا .ما شيئ من
 االتصاؿ على احلصوؿ ألجل العادات تكوين حيث من األكىل اللغة ابكتساب

 .قصَتة مدة ُب حولو مع األطفاؿ اتصل كما اذلدؼ بلغة ابجملتمع

ككذلك ُب تطبيق الطريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية 
النج يعٍت أف غلعل ادلعلم الفصل كبيئة دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ما

اللغوية، يتكلموا كل أفراد من أعواء الفصل إما ادلدرس كالطالب ابللغة العرية، 
مناسبا من نفوذ الطريقة ادلباشرة أف يشًتط أك يصطنع الفصل كبيئة اللغة اذلدؼ 

كيكوف ادلعلم ُب ىذه الطريقة مبدعا ُب ىذا اإلشراط   771إجرائيا كفعاليا،
جرائي أك الفعايل إباتحة الفرص الكثَتة من ادلثَتات لتصبح منها االستجابة اإل

كالتكرار بعدىا. السلوكية: اإلشراط اإلجرائي ىو عملية التعلم اليت تصبح فيها 
االستجابة أكثر احتماال، أك أكثر حدكاث كتكرارا. كيستعمل سكنر 

اؿ اليت يتألف منها ادلصطلحاإجرائي  لوصف رلموعة من االستجاابت أك األفع
   772العمل الذم يقـو بو الكائن احلي.

ككذلك ُب تطبيق الطريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية 
 "drilling"دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج قاـ ادلعلم ابلتدريب الدائم 

عليم اللغة الثانية مل يكن  ضلو طالبو  لتقوية ادلثَت كاالستجابة عند التعليم، ألف ُب ت
كافيا إال ابدلثَت كاالستجابة دكف التعزيز. كقد يكوف شكل ىذا التدريب إبعطاء 
التمرينات كالتدريبات من موضوع احلوار خاصة ابدلواد ادلدركسة داخل الفصل 
بعد أف ًب احلوار مع ادلعلم أك بُت الطالب أنفسهم. كيرل سكينر أف اللغة عادة، 

ُب الطريقة   drillامل بعد التدريب الكثَت كمتكرر. التدريب الدائم كالعادة ستك
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ادلباشرة ذك نتيجة لتقوية ادلثَت ادلقدمة كاالستجابة احملصولة ُب عملية التعليم. ألف 
اليكفي حبدكث ادلثَت كاالستجابة فحسب إال إبحوار التقوية عن طريق التكرار 

 كالتدريب ادلتواصل.

ق الطريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية كأما التقوًن ُب تطبي
دبهعد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج ذبرم إبعطاء الثواب كالعقوبة لتكوف 
التقوية للطالب على ما قد تعلمو. ىذه العملية غَت مناسب دبا قدمو سكينر أف 

ينر أف العقوبة ُب التقوية التعتمد على العقوبة ُب تشكيل السلوؾ. يعتقد سك
أكثر ربديدا كظرفية، العقوبة بصف أكثر مؤقت كليس طويل ادلدل. رأل سكينر 
أف العقوبة اليؤثر دائما. ألف العقوبة الذبعل سلوكا نتيجة التعلم. فلذلك العقوبة 
لسكينر اندر ُب االستخداـ. العقوبة  ليست فعالية لتغيَت السلوؾ خالؿ كقت 

 773طويل.

العائقة يف تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالم يف ضوء العوامل الداعمة و  .ب 
النظرية السلوكية لسكينر يف مركز اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي 

 العادلي ماالنج.

 العوامل الداعمة .7

كمن العوامل الداعمة ادلوجودة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب 
اء اإلسالمي العادلي يعٍت ينقسم إىل قسمُت مركز اللغة العربية دبعهد طورسين

العوامل الداعمة للمعلم كالعوامل الداعمة للطالب. العوامل الداعمة للمعلم 
ىي كاف بعض الطالب قادركف على استسعاب مهارة الكالـ ىم الذين 
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يفهموف ادلادة بعدـ الشرح من األستاذ، كالوسائل التعليمية ادلوجودة الكاملة 
كالشاشة كالصور كغَتىا. كأما العوامل الداعمة للطالب ىي مثل التلفاز 

ادلعلم الناطقُت ابللغة العربية الذم جاء من اجلامعة ادلوجودة ُب شرؽ 
األكسط كمعلم اللغة العربية كثَت منهم متخرج من اجلامعات ادلوجدة ُب شرؾ 

  ، ككجود الصاحب دلساعدهتم على فهم احلوار، قاموس.األكسط

ل ادلوجودة كانت بعض العوامل مناسبا دبا قدمو سكينر أف كمن العوام
إحدل ادلبادئ النظرية السلوكية ىي استخداـ الوسائل التعليمية اليت ؽلكن بو 

كمن الوسائل  777الطالب االستماع كاالتصاؿ ابلناطقُت ابللغة العربية.
ثة ادلستخدمة يعٍت التلفاز كالشاشة منها يستطيع الطالب أف يستمعوا احملاد

 بُت الناطقُت ابللغة العربية.

 العوامل العائقة .9

كمن العوامل العائقة ادلوجودة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب 
مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج يعٍت ينقسم إىل 

لعوامل قسمُت أيوا يعٍت العوامل العائقة للمعلم كالعوامل العائقة للطالب. ا
العائقة للمعلم ىي كاف بعض الطالب مل يقدركا على استيعاب مهارة الكالـ 
أك كاف من بعوهم ال يستحقوا األساس عن تعلم اللغة العربية ككذالك 

يشعر ابلصعب  ينقصهم من ادلفردات، كأما العوامل العائقة للطالب ىي
   الكالـ.بتعلم اللغة العربية كادلفردات احملدكدة كاألستاذ يتسرع ُب
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Kontenporer، (Jakarta: Bania Publishng، 2010)، Hal. 37 



 

79 
 
 

تفًتض النظرية السلوكية أف صلاح التعلم يتحدد بعدة عوامل، كما رأل 
 777سكينر أف عملية التعلم تتم من خالؿ ادلثَتة كإلستيجابة كمقًتنة ابلتعزيز

ككيف تستطيع أف يستجيب الطالب ادلثَتة من ادلعلم كىم يستحقوف 
 ادلفردات احملدكدة كمل يستوعبوا على مهارة الكالـ. 
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 الفصل السادس

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ 

إف عملية تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء النظرية السلوكية ُب 
مركز اللغة دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج ال زبلو من العوامل األربعة 

ووء النظرية السلوكية اادلثَت كاالستيجابة كالتكرار االعادات  ٍب التقوية . مطبقا ب
لسكينر  إف ُب تعليم احملادثة ابلطريقة ادلباشرة ال يستخدـ ادلعلم اللغة األكىل أك 
اللغة األـ كيفول تعليم االستماع كالكالـ على تعليم القراءة كالكتابة لتكوف 

استمع إليو. ك أف غلعل ادلعلم الفصل كبيئة  ما ػلاكي ٍب أكالن  يستمع العادة، فهو
ية، يتكلموا كل أفراد من أعواء الفصل إما ادلدرس كالطالب ابللغة العرية. اللغو 

" ضلو طالبو  لتقوية ادلثَت كاالستجابة drillingكيقـو ادلعلم ابلتدريب الدائم "
عند التعليم. كلكن ىناؾ فرؽ ُب عملية التقوًن أف ُب مركز اللغة دبعهد طورسيناء 

بة لتكوف التقوية كأما ُب النظرية السلوكية اإلسالمي العادلي ماالنج ذبعل العقو 
لسكينر ال يوافق ابلعقوبة ُب التقوية ألف أثرت العقوبة على تغيَت السلوؾ مؤقت 

 للغاية.

إف العوامل الداعمة كالعائقة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ ُب ضوء 
ادلي ماالنج كما النظرية السلوكية ُب مركز اللغة دبعهد طورسيناء اإلسالمي الع

كمن العوامل الداعمة ادلوجودة يعٍت ينقسم إىل قسمُت العوامل الداعمة  يلي:
للمعلم كالعوامل الداعمة للطالب. العوامل الداعمة للمعلم ىي كاف بعض 
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الطالب قادركف على استسعاب مهارة الكالـ ىم الذين يفهموف ادلادة بعدـ 
ادلوجودة الكاملة مثل التلفاز كالشاشة  الشرح من األستاذ، كالوسائل التعليمية

كالصور كغَتىا. كأما العوامل الداعمة للطالب ىي ادلعلم الناطقُت ابللغة العربية 
الذم جاء من اجلامعة ادلوجودة ُب شرؽ األكسط كمعلم اللغة العربية كثَت منهم 

، ككجود الصاحب دلساعدهتم متخرج من اجلامعات ادلوجدة ُب شرؾ األكسط
كمن العوامل العائقة ادلوجودة ُب تطبيق طريقة ادلباشرة  فهم احلوار، قاموس.على 

دلهارة الكالـ ُب مركز اللغة العربية دبعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج يعٍت 
ينقسم إىل قسمُت أيوا يعٍت العوامل العائقة للمعلم كالعوامل العائقة للطالب. 

بعض الطالب مل يقدركا على استيعاب مهارة العوامل العائقة للمعلم ىي كاف 
الكالـ أك كاف من بعوهم ال يستحقوا األساس عن تعلم اللغة العربية ككذالك 

يشعر ابلصعب بتعلم  ينقصهم من ادلفردات، كأما العوامل العائقة للطالب ىي
 اللغة العربية كادلفردات احملدكدة كاألستاذ يتسرع ُب الكالـ.

 التوصيات .ب 

ذلا دكر ىاـ ُب عملية التعليم كالتعلم كخاصة ُب تعليم احملادثة  إف الطريقة
دلهارة الكالـ. البد دلعلم اللغة العربية أف يهتم ابلطريقة ادلستخدمة ألف الطريقة 
اجليدة سيجعل التالميذ سهلة على الفهم. كالطريقة ادلباشرة ىي الطريقة ادلناسبة 

 لتعليم احملادثة امهارة الكالـ . 

 احاتاالقرت  .ج 
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إف تطبيق الطريقة ادلباشرة دلهارة الكالـ اتعليم احملادثة  ُب معهد 
طورسيناء اإلسالمي جيد. كما علمنا ُب ضوء النظرية السلوكية لسكينر العادلي 
تتعلق ابدلثَت كاالستيجابة كالتكرار ٍب التقوية، كىذه مناسبة لتعليم  احملادثة  ُب 

قاب كما رأل السكينر ُب النظرية ىذا ادلعهد. لكن للمعلم أف اليعطي ع
 السلوكية ال يقبل عن العقاب، ألف العقاب يؤثر التعليم كالتعلم ُب مدة قصَتة.
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية

، االرايض: دار ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها، 7339أمحد فؤاد علياف، 
 ادلسلم 

البحث النوعي ُب الًتبية كعلم النفس، ،  9773اثئر أمحد غبارم كأصحابو، 
 اعماف:مكتبة اجملتمع العريب 

 دار :التعلم، االكويت كنظرية التعلم سيكولوجية ،7329جابر، احلميد عبد جابر
 احلديث  الكتاب

، االقاىرة: 9، ط تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، 7339حسن شحاتو، 
 الدار ادلصرية اللبنانية 

 دار النهوة :، ابَتتالثالث اجلزء كتعليمها، اللغة تعّلم أسس، 7330 براكف، كجالسد
 العربية 

 تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة كأسالبهارشدم أمحد طعيمة، 
 جامعة :، االرايضالثانية اللغة تعلم نظرايت ،7009مايلز،  كفلورنس ميتشل ركزاموند

 سعود،  ادللك
، ط تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، 7327اجمليد العريب،  صالح عبد

 ، ابَتكت 7
دركس الدكرات التدريبات دلعلمي اللغة العربية ، 7090عبد الرمحن بن إبراىبم الفوزاف، 

 ، ااجلانب النظرم ، امؤسسةادلوقف اإلسالمي لغَت الناطقُت هبا
، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، 9777عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، 

 االرايض: فهرسة مكتبة ادللك فهدالوطنية أثناء النشر 
، ط طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 9779عبد العزيز العصيلي، 

 ، االرايض 7
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، االقاىرة: ميةتكنولوجيا إنتاج ادلواد التعلي، 9779عبد العزيز عبد السالـ الفرجاين، 
 دار غريب 

ادار الكتاب  نظرية التعلم كتطبيقتها ُب علـو اللغة، 9779عبد اجمليد عيساين،
 احلديث، 

التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية ، 7331علي القامسي كدمحم علي السيدم، 
فة ، امصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو الثقالغري الناطقني هبا

 إيسيسكو 
أردف: دار  -، اعامنالطرائق العملية ُب تدريس اللغة 9770علي حسُت الديلمي، 

 الشركؽ 
، اجاكرات: معهد العلـو الطرؽ العامة َب تدريس اللغة األجنبيةكماؿ ابرىيم بدرل، 

 اإلسالمية ُب إندكنسية التابع جلامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية ابلرايضخ 
، اماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم متخصصة ُب تعليم اللغة العربيةرللة زلكمة 

   9770ماالنج، 
، 7ط ، مقدمة يف علم اللغة التطبيق، 7339دمحم حور عارؼ كأنوار النقشبندم، 

 اجدة: دار حور 
، االرايض: ادلملكة 9، ط أساليب تدريس اللغة العربية، 7329 علي اخلويل، دمحم

  العربية السعودية
 ، ااألردف: دار الفالح اإلختبار اللغوية، 9777دمحم علي اخلويل، 

، ادمشق: منشورات جامعة ُب طرائق تدريس اللغة العرببية، 7331زلمود أمحد السيد، 
 دمشق  

طرائق تدريس اللغوم لغَت الناطقُت ، 9770زلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، 
 بية كالعلـو كالثقافة ، اإسيسكو: منشورات ادلنظمة للًت هبا
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-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه، 7079زلمود كامل الناقة، 
 ، امكة ادلكرمة: جامعة أـ القرل طرق تدريسه-مدخله

 ، االقاىرة: مكتبة الوىبة احلوار كفنياتو كاستَتاتيجو كنعليمو، 9770مٌت إبراىيم اللبودم،
أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ميد عبد هللا، انصر عبد هللا الغايل كعبد احل

 ، ادار اإلعتصاـ ابلعربية
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 ادلالحق

 حملة معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج

 نشأة معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج -

الندصلسارم  79يقع معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ُب شارع سنتونوا رقم 
  7007اكرقم اذلاتف  09797داكك مااالنج جاكل الشرقية برقم الربيد 

000202. 

كاشتهر ادلعهد بُت اجملتمع اإلندكنيسي بشعاره اخلاص تكوين مؤسسة تربوية 
بنيت على ادلبادئ ادلعهدية ادلتقدمة كالعادلية. ككاف من ىدفو األساسي ىو 
تكوين البيئة التعليمية الدينية كادلتشخصية كادلفيدة كادلتحدية كادلمتعة تركز على 

زنة لتكوبن علماء ادلسلمُت أك عادلات ادلسلمات ادلتمسك الًتبية الشاملة كادلتوا
 ابلقيم اإلسالمية كالقيادة كعندىم معلومات كاسعة أك عادلية التفكَت.

كأكد ذلك األستاذ حسن ادلبارؾ على ىذا األمر بقولو " جاء ادلعهد 
ـ طورسيناء اإلسالمي العادلي بتقدًن احللوؿ الًتبوية بتزكيد أبناءه كأجياؿ اإلسال

بعدان على شكل عاـ ُب مواجهة التغَتات كالتحدايت العصرية بثقة اتمة 
كشخصية قوية, كيكوف ذلك أبداء الربامج الًتبوم أكثر مشوال كتوازان حسب 

 مركنة الزماف كيدبرىا اإلدارة بكل أمانة كفعالة.

 كيسَت عملية الًتبية كالتعليم ُب طورسيناء على ادلبدأين األساسُت علا الشموؿ
كالتوازف. الشموؿ دبعٌت أف يكوف الطالب ُب اجلو التعليمي الشامل كالتكوين 

 الشخصية ادلؤدبة  االتأديب  كتزكية النفس االتزكية  بعملية العبادة اليومية. 
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كيقصد ابدلبدأ التوازف أف معهد طورسيناء مع تطبيق ادلناىج ادلتعددة إال أنو 
لطلبة نفسيا كجسميا. كُب إجرائها يسَت على نسبة توازنية مع مراعة صحة ا

يكوف أكقات الطلبة مقسمة للعبادة كالتعلم كاالجتماع مع أصدقائهم, كاالتصاؿ 
الكثاؼ مع أسرهتم, كالسياحة كالقيلولة. ألف الًتبية ادلتوازنة ذبعل شخصية الطلبة 

 متقدمة بكاملها كالوصوؿ إىل النجاح الدنياكم كاألخركؽلعا.

ادلنشود, صمم ادلديركف بعض الربامج اليت تزكد الطلبة كللوصوؿ إىل اذلدؼ 
ببعض ادلهارات كالكفاءات سبكنهم مواجهة التحدايت ُب حياهتم, كمن بينها 
الربامج اللغوية اإلصلليزية كالعربية. كهتدؼ الربامج اللغوية إىل تنمية مهارات الطلبة 

بيئة اللغوية اإلغلابية سبكن ُب اللغة العربية كاإلصلليزية بتوفَت ادلنهج ادلقتصد كال
الطلبة على التعامل كالتفاعل ابلعربية كاإلصلليزية ُب أايمهم أك احلاجات الدراسة 
كالبحث عن ادلعلومات العامة. كيتكوف منهج برامج تطوير اللغة اإلصلليزية من 
القواعد كالكالـ كادلفردات كاخلطابة, كأما مكوانت منهج برامج تطوير اللغة 

من دركس اللغة العربية كالنحوم كالصرؼ كاحملادثة كقراءة الكتب  العربية
 كاحملفوظات كاإلمالء كاإلنشاء.

 الرؤية والرسالة معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج - أ

 الرؤية -7

 ليكوف ادلعهد متفوؽ كادلعايَت الدكيل

 الرسالة -9
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 توفَت بيئة تعليمية دينية كمليئة ابلتحدم كموجهة ضلو ادلكافآت:
الًتكيز على تعليم الشامل كمتوازف الصلاب علماء إسالميُت 

 يتمتعوف أبخالؽ رفيعة كاثدة ملهمُت كذكم تفكَت دكيل.

 مناىج التعلم - ب

 القرآف -7

يركز ىذا الربانمج على قدرة قراءة كحفظ كترمجة كفهم القرآف 
الكرًن. سيتم تقسيم الطالب إىل رلموعات صغَتة كيرافقهم 

ؿ فًتة الدراسة, سيتمكن الطالب من حافظ أك حافظوه. خال
قراءة القرآف دبعايَت قراءة جيد كصحيحة. كحفظ ماال يقل عن 

 مخسة أجزاء من القرآف كترمجتو كفهم تفسَته.

 ادلؤسسة اإلسالمية -9

تركز أساس على بقوية العقيدة كاألخالؽ كفهم الفقو كشلارسة 
العبادة اليومية. سيتم إعطاء الطالب إرشادات ُب شكل 

نتدايت ُب الفصل, كالتوصية العامة, كمنتدم ادلناقشة اجلماعية م
 كشلارسة العبادة اليومية.

 ادلنهج الدراسي الوطٍت -0

يشَت ىذا ادلنهج إىل معايَت احملتول اليت كضعتها خدمة التعليم 
الوطنية هبدؼ أساس ىو تطوير ادلهارات الفكرية كالعاطفية 
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لتعلم, سيتم دمج ادلواد كالنفسية احلركية لسانًتم. ُب عملية ا
التعليمية مع ادلفاىيم كالقيم اإلسالمية حبيث يكوف الطالب أكثر 

 كعيا بعظمة هللا سبحانو كتعاىل.

 دكيل -0

ُب جاكل الشركية, تتبٌت ابلتعاكف مع مركز كامربيدج لالمتحاانت 
الدكلية. منهجا دكليا هبدؼ أساسي ىو احلصوؿ على مؤىالت 

تقاف جيد للغة اإلصلليزية من خالؿ قياسية دكلية ثَتزينا كإ
امتحاانت للذات, كذلك للحصوؿ على فرصة أكسع انتقاؿ إىل 

 مستول التعليم اإليواُب سواء ُب الداخل أك ُب اخلارج.

 اللغة -9

يهداؼ ىذا الربانمج اللغوإيىل تطوير قدرات الطالب ُب اللغة 
توقع العربية كاإلصلليزية. من خالؿ منهج لغة عملي كبئة, من ادل

أف يكوف الطالب قادرين على استخداـ اللغتُت العربية 
كاإلصلليزية ُب التفاعل اليومي كاألغراض التعلم كالبحث عن 

 ادلعلومات العادلية.

 اإلثراء كاإلرشاد- ج
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رلموعة متنوعة  IIBS لتشكيل ثقة ابلنفس كاثقبة عادلية، يقدـ ثَتزينا
لتطوير الذاٌب من األنشطة خارج الفصل الدراسي على حد سواء ا

 .كادلهارات كادلهارات الًتفيهية

ابلنسبة لربامج التطوير الذاٌب، ؽلكن للطالب االنوماـ إىل برامج 
سلتلفة مثل مجعية طالب ثَتزينا، كرجل األعماؿ، كالطهي الذكي، 

 .كالقائد الكشفي، كاذلالؿ األمحر، كالعاملم كالصحفي

أيونا اخلط  IIBS لتعزيز القيمة اجلمالية للطالب، يقدـ مخيس
اإلسالمي، كتدبَت ادلنزؿ، كالتصوير الفوتوغراُب، كادلصمم. ابلنسبة 
لبناء رؤل عادلية كصداقة، ؽلكن للطالب االنوماـ ُب رحالت 

 .تعليمية متنوعة كزايرات خارجية ُب الداخل كاخلارج

 IIBSلبناء الوعي ابلصحة الذاتية كالبيئية كاالجتماعية ، ينظم ثَتزينا 
ا العديد من اخلدمات االجتماعية كالربامج الرايضية مع االختيار أيون 

الرئيسي للسباحة، كركوب اخليل، كالرماية، كالرعاية الصحية، كتسلق 
اجلدراف، كالتايكواندك، كالكرة الصاالت، كمجع التربعات لربانمج 

 التعليم القرآين اجملاين كادلنحة الدراسية.

 مركز اللغة العربية - ق

غة العربة أيقونة ُب معهد طوؤسيناء اإلسالمي العادلي. أصبحت الل
بصرؼ عن كوهنا لغة القرآف، إلنتشار شريعة اإلسالـ ُب اجملتمع يتطلب 
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جبعل اللغة العربية كاللغة الرئيسية للتواصل. بواسطة ذلك لتحقيق 
 األىداؼ فإف مركز اللغة العربية مهم جدا.

مدخل الوقت. غلب على مجيع ادلدخل ادلستخدمة جلعل بيئة لغوية  ىو 
األفراد ُب ادلعهد منذ بعد العصر إىل الصباح قبل ذىاب إىل ادلدرسة  

 يستخدموف اللغة العربية للتواصل. إذا كجد أحد أف يتجاكز فلو عقاب.

اشتهر ىذا ادلعهد خبرغلو ادلاىر ُب اللغة  العربية. فإف مركز اللغة العربية ُب 
 ستَتاتيجي لًتقية مهارة اللغة العربية.ىذا ادلعهد ىو الربانمج اإل

 الربامج ُب مركز اللغة العربية

 تزكيد ادلفردات .7

 زلاضرة .9

 زلادثة .0

 زلكمة اللغة العربية .0
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 األدوات البحث .2

 ادلالحظة .أ 

 أنشطة تعليم مهارة الكالـ ُب معهد طورسيناء اإلسالمي العادلي ماالنج.  7

 درس ابلتدريس احملادثة.تطبيق طريقة ادلباشرة دلهرة الكالـ الذم أقاـ ادل  9

 استجاابت الطالب ُب التعلم ابإلضافة إىل مالحظة مواقع البحث   0

 املقابلة .ب 

 املقابلة مع معلم اللغة العربية

1) Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum proses 

pembelajaran bahasa Arab khususnya belajar muhadatsah 

dilaksanakan?  

2) Apa persiapan yang ustadz siapakan sebelum menggunakan metode 

mubasyarah dalam pembelajaran maharah kalam?  

3) Bagaimana langkah- langkah metode mubasyarah dalam pembelajaran 

muhadatsah?  

4) Bagaimana kondisi santri ketika ustadz menggunakan metode 

mubasyarah dalam pembelajaran muhadatsah?  

5) Media apa yang digunakan dalam pembelajaran muhadatsah dengan 

metode mubasyarah?  

6) Bagaimana respon santri terhadap materi yang diajarkan?  

7) Bagaimana cara ustadz menanggapi respon santri?  

8) Instrumen apa yang digunakan dalam mengevaluasi pembelajaran 

muhadatsah menggunakan metode mubasyarah? Beserta 

langkah2nya?  

9) Bagaimana ustadz menanggapi ketika santri bisa menjawab dan tidak 

bisa menjawab pertanyaan2 yang dilontarkan secara langsung maupun 

tulisan.?  

10) Apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat penerapan 

metode langsung dalam maharah kalam khususnya pembelajaran 

muhadatsah?  
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11) Apa saja reward ataupun punishment yang ustadz berikan kepada 

santri baik dalam bentuk materi ataupun non materi? 

 

 املقابلة مع الطالب

1) Sebelum masuk pondok apakah anda sudah pernah belajar bahasa 

Arab?  

2) Bagaimana pendapat anda terkait pembelajaran muhadatsah di pondok 

ini?  

3) Apakah anda senang belajar kalam khususnya muhadatsah?  

4) Bagaimana pendapat anda tentang metode mubasyarah dalam 

pembelajaran muhadatsah di pondok ini?  

5) Apakah anda senang dengan metode mubasyarah dalam mengajar 

muhadatsah?  

6) Apa faktor pendukung dan penghambat anda dalam penerapan metode 

langsung dalam pengajaran muhadatsah?  

7) Reward dan punishment apa yang ustadz berikan kepada santri yang 

dapat menjawab atau yang tidak bisa menjawab pertanyaan ustadz? 

 

 الواثئق .ج 

كتاب ادلستخدمة يعٍت كتاب ادلقرر دلعهد طورسيناء اإلسالمي العادلي   7
 "كتاب ادلردات كاحملادثة"

 خطة التدريس تعليم احملادثة   9

 مادة التدريس ادلفصلة خطوات التدريس ادلفصلة

يدخل ادلدرس إىل الفصل  - التعارف/ االفتتاح .2 ادلقدمة
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ـ: يدخل الفصل 
كيلقي السالـ، ٍب 
يلقي الكلمات 

 التمهيدية

ت: غليب السالـ 
كيشاركوف ادلدرس ُب  

 كل خطوات.

كألقى السالـ بعد استعداد 
الطلبة قائال: "السالـ عليكم 

 كرمحة هللا كبركاتو"
أيها الطلبة، جهزكا األدكات  -

ادلدرسية ٍب ركزكا أفكاركم 
 اىتموا جيدا !كاستمعوا ك 

 كيف حالكم أيها الطلبة ؟ -
 ماذا درسنا اآلف ؟ -
طيب، ىيا بنا نبدأ درسنا  -

 بقراءة الدعاء معا
مراجعة الدرس  .0

 السابق
يلقي ادلدرس الكلمة 
التمهيدية ٍب يلقي 
األسئلة عن الدرس 
السابق سؤاال 
فسؤاال كؼلتار 
التلميذ بدكف رفع 

 اليد

أبناء الطلبة، ماادلوضوع الذم  -
 ا سابقا ؟درست

 ىل فهمتم ادلوضوع ؟ -
طيب قبل االستمرار إىل  -

درسنا اجلديد أريد أف أسألكم 
 عن الدرس السابق

 طيب ! -
السؤاؿ األكؿ، ما معن كلمة  -

 ....؟
السؤاؿ الثاين، ىات مجلة  -
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 مفيدة من كلمة .... !
أنت اي ..... أجب أنت  -

 اي...........
صحيح ؟ ىل صح جوابو ؟  -

 ىل إجابتو صحيحة ؟
 ت!/شلتازأحسن -

العرض 
 واحلوار

تركيز التالميذ إىل  .2
 موضوع جديد

ـ: ؽلثل ادلدرس 
ابتياف الكلمات 
كيوع ُب مجلة 
مفيدة ٍب يسأؿ 

 التالميذ.

ت: ينظر التالميذ 
 ما ؽلثلو ادلدرس

طيب! ُب ىذه احلصة سأزكد  -
لكم ادلفردات اجلديدة الحظوا 

 على الشاشة!
من يعرؼ منكم معٌت الكلمة  -

....... 
عٌت الكلمة ......قوقوا كما م -

مجاعة! قل أنت اي أخي! 
 كأنت اي أخي!

طيب! اآلف، سأضع لكم ُب  -
 اجلملة ادلفيدة.....

أمر التالميذ  .0 
بتكوين اجلملة 

 ادلفيدة

طيب! أنت اي أخي ضع كلمة  -
 .......ُب مجلة مفيدة

كأنت اي أخي ضع كلمة  -
 .......ُب مجلة مفيدة
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أنت اي أخي ضع كلمة  -
 ة مفيدة.......ُب مجل

أبناء رمحكم هللا، كاآلف أريد  - أمر التالميذ ابحلوار .1
 أف أقرأ لكم احلوار فقرة ففقرة

اقرأ أنت اي أخي! اكجها  -
 بوجو ربت مالحظة ادلدرس 

بدؿ أنت اي أخي! اكجها  -
 بوجو ربت مالحظة ادلدرس 

التقوًن 
 واالختتام

السؤال عن معاىن  .2
الكلمات ووضعها 

 يف اجلملة
ميذ ـ: يسأؿ التال

عن معاىن الكلمات 
كيوعها ُب مجلة 

 مفيدة 

ت: غلب سؤاؿ 
 ادلدرس بكل دقة

طيب، كفاكم، كاآلف ركزكا  -
أفكاركم كي تسمعوا جيدا عن 

 ىذه األسئلة
ما معٌت كلمة ....... ىل  -

 جوابو صحيح ؟
ما معٌت كلمة ....... ىل  -

 جوابو صحيح ؟
طيب، كاآلف من يستطيع أف  -

يعطي مجلة مفيدة من كلمة 
 ....؟ ىل إجابتو صحيحة..

أبناء الربرة، فربمحة هللا عز  - االختتام .0
كجل نصل اآلف إىل آخر 
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لقائنا ادلبارؾ إف شاء هللا. أان 
أرجوا منكم أف تتعلموا كأف 
تسعوا دائما على رفع 
مستواكم العلمي كالعملي 

 كاخللقي
كما ندعوا هللا عز كجل أف  -

غلعل لقائنا لقاءا مباركا 
من بعده تفرقا  مرحوما كتفرقنا

معصوما. كأف غلعل علومنا 
انفعة لدينا كدنيناكمعاشنا. 

 آمُت
فخَت ما طلتتم بو لقائنا ىذا  -

 بقراءة احلمدلة
كالسالـ عليكم كرمحة هللا  -

 كبركاتو.
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 ادلأثورات ُب اللغة العربية  .0

 ادلنزلة ادلأثورة رقم

فائزة األكىل ُب مسابقة اجملادلة العادلية بقطر  .7
 9772السنة ُب 

 العادلي

فائزة الثالثة ُب مسابقة اخلطابة ُب ترفيز  .9
  Trofezt Insan Cendikia Madaniا

 9797ُب السنة 
 الوطٍت

فائرة األكىل ُب مسابقة اخلطابة ُب جامعة  .0
 9770"احلكمة" سورااباي ُب السنة 

 زلافزة جاكل الشركية

أمنة أمنية األكىل ُب مسابقة اخلطابة دبدرسة " .0
 9771األمة" اإلسالمي العادلي ُب السنة 

 زلافزة جاكل الشركية

فائزة الثالثة ُب مسابقة اخلطابة ُب السنة  .9
9779 

 ماالنج

أمنية الثانية ُب مسابقة اخلطابة ُب السنة  .0
9779 

 ماالنج
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 الصور  .2

 عملية املقابلة بمدير مركز اللغة العربية واملعلم والطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 
 

 عملية التعلم والتعليم
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 السرية الذاتية

 

 : زكي الغفارم   االسم

 7339ديسمبَت  97: اتفوف الشركية،  ادلكاف/ اتريخ ادلولود

 : كلية الدراسات العليا   الكلية

 : قسم تعليم اللغة العربية   القسم

 نوسا تنجارا الغربية : قرية بيالبنيت، لومبوؾ الوسطى   العنواف

 721191792909:   رقم اجلواؿ

 : ادلستول الدراسي

 السنة ادلستوى الدراسي رقم

 9772-9779 مدرسة "حادم اإلصالح" اإلبتدائية اإلسالمية بيالبنيت 2

 9777-9772 مدرسة "حادم اإلصالح" ادلتوسطة اإلسالمية بيالبنيت 0

 9770-9777 ُت اإلسالمي برندكافتربية ادلعلمُت اإلسالمية دبعهد األم 1

 9773-9779 جامعة "مااتراـ" اإلسالمية احلكومية  2

 9797-9773 جامعة " موالان مالك إبراىيم" اإلسالمية احلكومية ماالنج 3
 


