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 مستخلص البحث

قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  أراء  اْلستاذ أمحد فؤاد إفيندم عن تعليم مهارة الكالـ .َُِٔ.دينا،  كرنيا كاٌب
احلاجة ديوم  ة: الدكتور ةموالف مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق: ادلشريف الًتبية كالتعليم جامعة

 .محيدة

. 

 
 مهارة الكالـأراء البطلة، الكلمة اْلساسية : 

بكيفية   زلاكلة إلغلاد، لتطوير، جلمع البيانات كادلعلومات عن الشخصٌيةىي  البطلةدراسة      
يتحقق ُب  وية أفمنهجي إلنتاج ادلعلومات كادلعرفة.  مهارة الكالـ ىي كاحدة من نوع قدرة اللغ

اللغة العربٌية. تطٌور اللغة العربية ُب إندكنيسيا من اْلٌكؿ حىٌت اآلف، فيها  داخال تعٌلم اللغة العصرم
 مل كيعرٌفوف الذين اجملتمع من كثَت فيها البطلة يشًتكوف ُب الٌتطٌور اللغة العربية ُب إندكنيسيا، كلكن

 اندكنيسيا. ُب اللغة العربية التعليم تطوير لعملية كيف
ُب تطوير اللغة العربية ُب  لفيندعيأمحد فؤاد اْلستاذ  دأراء كجهو ف أىداؼ البحث ىو :إ      

 ادلهارة الكالـ. تدريس ُبأمحد فؤاد إفيندم اْلستاذ  أراءكيف لوصف  ( ِإندكنيسيا. 
كأٌما  أداة ، استخدمت الباحثة منهجية البحث الكيفي ) كصفي(. دلذكورأىداؼ ا ليبلغ      

 .كالوثائقكطريقة مجع البيانات ادلستخدمة ىي ادلقابلة البحث ىي الباحثة كحدىا. 
 ىو  شخص ذك تأثَت كبَت ُب أمحد فؤاد إفيندم( اْلستاذ ُأٌما نتائج البحث ىي :       

تطوير اللغة العربية ُب إندكنيسيا ك آسيا جنوب شرقة عموما. بطريقة متنٌوعة.منها 
أراء أستاذ  تعريف مهارة الكالـ عند (ِبطريقة كتابة ، الٌسياسٌي كالوسائل التعليمية 

أمحد فؤاد عيفندل , كاف الكالـ ما ؼلرج من شخص ُب شكل الصوت الذٌب ذلا ادلعٌت 
كيفهم من متكلم كمستمع كطرائق تدريس مهارة الكال ىي الطريقة ادلباشرة كالطريقة 

 السمعية الشفهية كطريقة اإلتصاؿ
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ABSTRACT 

Kurniawati, Diana.6112. Ahmad Fuad Efendi’s opinion of learning speaking skill 

Thesis. Education of Arabic Language Department, Faculty of Tarbiyah and 
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Key word: Opinions of personage, Speaking Skill 

Study of personage is effort to find, develop, collect datas dan information 

about a character in a systematic to improve or produce information and 

knowledge. speaking skills is one of language skill that want to achieve in modern 

language teaching, including  Arabic language. the development of the Arabic 

language in Indonesia from the beginning entry up to now of course there are 

figures that contribute to the development of the Arabic language in Indonesia, 

but not a lot of people who recognize and know how the process the development 

of Arabic language education in Indonesia. 

The purpose of this research is (1) to recognize  Mr.Ahmad Fuad Efendi’s 

figure as one of personage who has influence in the development of the Arabic 

language in Indonesia, (6) to recount how is Mr.Ahmad Fuad Efendi’s opinion of 

learning conversational skills. 

To achieve purpose above, researcher use  qualitative research approach 

with type  descriptive research. The key of instrument is self researcher, and the 

data collection techniques used are documentation and Interview. 

The results showed that (1) Mr. Ahmad Fuad Efendi is one of personage 

who has big  influence and role in the development of the Arabic language in 

Indonesia and southeast asia in general, by doing various efforts through a variety 

of lane either that writing lane, political and media of learning (6) learning 

speaking skills will be effective if the strategy is always side by side with the 

learning method and material is taught must be in accordance with the level of 

student ability. 
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ABSTRAK 

Kurniawat, Diana.6112. Pendapat ust Ahmad Fuad Efendi tentang Pembelajaran 

Maharah Kalam Jurusan  Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan,Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing 

Skripsi: Dr.Hj..Dewi Chamidah.MP.d 

 

Kata Kunci: Pemikiran Tokoh, Maharah Kalam 

Study Tokoh adalah usaha untuk menemukan , memgembangkan, mengumpulkan 

data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematik guna 

meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan.Maharoh Kalam 

adalah salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam 

pengajaran bahasa modern termasuk bahasa Arab.Dalam perkembangan bahasa 

Arab di Indonesia dari awal masuk hingga saat ini tentunya ada tokoh-tokoh yang 

berperan dalam perkembangan bahasa Arab di Indonesia namun tidak banyak dari 

masyarakat yang mengenal dan mengetahui bagaimana proses perkembangan 

pendidikan bahasa Arab di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan pendapat dan upaya ust 

Ahmad Fuad Efendi dalam mengembangkan  bahasa Arab di Indonesia, (6) 

mendeskripsikan bagaimana pendapat ust Ahmad Fuad Efendi tentang 

pembelajaran maharoh kalam. 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian study tokoh . Instrumen kunci adalah peneliti sendiri, dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)ust Ahmad Fuad Efendi adalah salah satu 

tokoh yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan bahasa 

Arab di Indonesia dan Asia Tenggara secara Umum, dengan melakukan berbagai 

macam upaya melalui berbagai macam jalur baik itu jalur penulisan,politis dan 

media pembelajaran,(6) maharah kalam menurut ust Ahmad Fuad Efendi adalah 

kemampuan seseorang untuk menyampaikan apa yang dirasakan,difikirkan dan 

dapat dimengerti oleh pendengar.Tujuan pembelajaran kalam adalah untuk bisa 

berkomunikasi dengan penutur asli maupun penutur bahasa kedua.Strategi yang 

paling tepat dalam pembelajaran kalam adalah strategi langsung, strategi sam’iyah 

safawiya dan strategi komunikasi. 
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 لفصل األولا

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

ة لتحقيق اْلىدؼ التعليمية. نالعملية التعليمية للمادة معي التعليم ىو زلاكلة ُب اغلاد
كلذلك, تعليم اللغة اْلجنبية ىو التعليم الذم يؤدم بو ادلعلمُت بشكل كامل,حىت 

 اذلدؼ التعليمية.1التالمذ الذم يتعلموف اللغة اْلجنبية يستطيعوف أف ػلقيقوف أف 

تدريس اللغة اْلجنبية من ادلهارات اْلساسية اليت سبثل غاية من غايات  الكالـ ُب
لدراسية اللغوية. ك إف كاف ىو نفسو كسيلة لإلتصاؿ مع ااٌلخرين. كلقداشتدت احلاجة ا

ذلذه ادلهارة ُب بداية النصف الثاين من ىذا القراٌف بعد انتهاء احلرؼ العادلي الثاين , كتزيد 
كسائل االتصاؿ, كالتحرؾ الواسع من بلد اىل بلد, حىت لقد أدل تزايد احلاجة اْلنصاؿ 

.  الناس أىل إعادة النرر ُب طرؽ تعليم اللغة الثانيةالشفهي بُت
2

 

أعلٌية تعٌلم اللغة العربٌية تكمن أكرب أعلٌية لٌلغة العربٌية ُب أٌّنا ليغة القرآف الكرًن، كنزكؿ 
القرآف بالٌلغة العربٌية ىو تشريف من اهلل سيبحانوي كتعاىل ذلذًه اللغة اليت كيًتبى ذلا اخللود 

كم كالبقاء خللود   كالـ اهلل تعاىل، كلكٌل من أراد أف يفهم القيرآف الكرًن كيعرؼ معانيو كزلي
آياتو كميراد اهلل عٌز كجٌل منو عليو أف يتعٌلم اللغة العربٌية على أصوذلا كأف يتعٌرؼ إىل 
معانيها كبالغتها، كضلوىا، كصرفها. ييفيد تعٌلم الٌلغة العربٌية بأف غلعل من لسانك 

بهم من القوؿ ميستقيمان غَت ذ
ي
م عوج، فالٌلساف العريٌب أكثر اْللسنة كضوحان كؼللو من ادل

فردات البليغة  أك ادلعاين السقيمة أك الركيكة.
ي
اللغة العربٌية من أكثر اللغات احتواءان على ادل

كذات ادلعاين القويٌة كاْللفاظ اجلزلة كبتعٌلم اللغة العربٌية نكوف قد اكتسبنا ىذًه ادللكة 
ة اليت تتسم هبا الٌلغة العربٌية عن باقي الٌلغات كتتزٌين هبا. بتعٌلم الٌلغة العربٌية نكوف العجيب

قد فهمنا لغة العلم، ْلٌف الٌلغة العربٌية لغة علمٌية أصيلة ذات مفاىيم كمعاين تفي 
باإلغراض العلمٌية. الٌلغة العربٌية أصبحت ليغة مشًتكة بُت البشر الذين من أصوؿ عربٌية 
                                                           
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 6111), hal. 43. 

 
6
 .11(,6114 فكر دار: الماىرج,)ًاضالثو هناهدح تيا الناطمْن لغْر العرتْح اللغح تعلْن,  طعْوح أزود رشدُ 
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سلمُت من كاٌفة أضلاء العامل، حيث ذبمعهم ادلصادر التشريعية كأي
ي
ضان لغة جامعة بُت ادل

للدين اإلسالمي كاليت مجيعها بالٌلغة العربٌية من القرآف الكرًن كمن أحاديث النيٌب عليو 
الصالة كالسالـ، ككذلك سَتة الصحابة الكراـ كالسلف الصاحل. للغة العربٌية أعلٌية 

ة اْلحكاـ الفقهٌية عن طريق استنباطها من مصادرىا اْلصيلو كاجلدير عريمة ُب معرف
بالذكر ىو الفائدة العرمى للغة العربٌية ُب علم الفقو اإلسالمٌي، فالفقيو البارع ىوى الذم 
ييتقن فهنوف الٌلغة، كيعرؼ ادلعاين اليت ييريدىا الشرع اإلسالمٌي، كيستطيع النرر ُب اْلدلة، 

 كىذا من خالؿ فهمو الواسع دلعاين الٌلغة حسب النصوص.كالًتجيح بينها، 

ُب ادلنهج، تعليم اللغة العربية ُب إندكنسيا متخلفا. عندما قد خطت اللغة اإلصلليزية إىل 
السمعية اللغوية ٍب ادلتصلية، كثَت من متعلم اللغة العربية يستحدموف القواعد كالًتمجة 

منهج تعليم اللغة من كل ادلصادر دقيقة، كبعض طريقة ادلباشرة. فصمم على تعليم 
خاصة من اللغة اإلصلليزية. يدفق النتيجة ُب الكتب كمتنوع مقاالت ادلؤسبر. الكتب اْلكؿ 

(  ك"مدخل كطريقة كاسًتاتيجية تعليم اللغة العربية" ُّٖٗىو "كسائل تعليم اللغة" )
ىل لدرس طرؽ ىذاف الكتاباف يصبحاف ادلراجع اْلك   ُٖٔٗ(. مند السنة ُٖٔٗ)

 التدريس. ىذاف الكتباف من سنة اىل سنة ػلسناف كػلدساف.

 000ِ-ُٗٗٗككاف اْلستاذ أمحد فؤاد عيفندم ادلنشئ ك "الرئيس أمال" الفًتة 
اْلستاذ فؤاد قد كرس حياتو لتطوير اللغة العربية ُب إندكنيسيا منذ الكفاح ركح مزكرة. ُب 

 03.ير اللغة العربية، كسوؼ تستمر بالكف عنجونًت ادلنزلية احلديثة كعملت على تطو 

ربديث طريقة التعليم يفعل أالستاذ فؤاد حينما يناؿ اْلمانة لًتبية درس النصوص 
اْلدبية. تعليم نصوص اْلدبية من حيث التقليدم لتأكيدم ُب ربليل الناس )خاصة 

سالـ حىت ( من جهد البالغة )اسلوب اللغة( بداية من اْلدب ُب الزمن فبل اإل الشعر
الزمن احلديث. كظيفة مطلقة ىي حفظ بعض موضوع الشعر. ىذا تعليم  مل ػلمسوا 

 الطالب كسؤاؿ احلفظ يصبح الشبح ادلخفي.



3 

 

مهارة  ُب ىذا البحث تريد الباحثة أف توضح اراء استاذ أمحد فؤاد عيفندم عن تدريس
لو منزلة كبَتة ُب حياة  الكالـ. توضخ مهارة الكالـ ْلٌف الكالـ ىو التعبَت السفهي الذم

 اْلنساف فهوضركرة من ضركرات احلياة.

إف طريقة تعلم اللغة العربية اكتسبت اىتماـ خرباء لغة التعلم عن طريق إجراء دراسات 
سلتلفة كبينيتياف دلعرفة فعالية ككيسوكسيكاف من أساليب التعلم ادلختلفة. كقد علم أف 

ت اْلجنبية دبا ُب ذلك اللغة العربية. أحد اْلسلوب أصبح مهم جدان ُب دراسة اللغا
أمحد  الشخصيات الذين أصبحوا أيضا مراقب ُب العامل لتعليم اللغة العربية ىو اْلستاذ

ادلاجستَت دكران ىاما ُب تطوير "العامل تعليم اللغة العربية" خاصة. كاحدة . عيفندم فؤاد
 IMLA (Ittihadu من اجلهود اْلكثر نفوذا لتعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا تشكيل 

Mudarris Lughotul Arobiyah ) بَتستواف مدرس لغة عربية ُب إندكنيسيا. باإلضافة إىل
غة العربية، كأيضا عمل ال تزاؿ نشطة ُب تطوير اللغة النشط ال يزاؿ أصبح مدرس الل

 العربية ُب إندكنيسيا بنشر الكتب لتعلم اللغة العربية كغَتىا.

في  تدريس  اراء أستاذ أحمد فؤاد عيفنديتأخذ الباحثة عن ىذا ادلوضوع "    
مهارة تعليم لو فكر جيدة كرائة لتطوير  تعليم اللغة العربية خاص  ", ْلفمهارة الكالم

ُب ارٌباد معلم اللغة العربية  رئيس عن حمد فؤاد عيفنديأأستاذ   الكالـ. النجاح
(IMLA) مهارة الكالـ تدريس ندكنسيي.  للباحثة خاصة فكرتو يبحث ُبإ  . 

 أسئلة البحث .ب

أسئلة  الباحثة قدمتاستنادا على خلفية البحث الىت سبق بياّنا،ف  
 البحث ىي:

 ؟  العربية تعليم اللغة لتطوير أامحد فؤاد عيفندماْلستاذ  ما أراء ك جهود .1

 ؟ تدريس مهارة الكالـ ُب امحد فؤاد عيفندم  أستاذاراء كيف  .2
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 أهداف البحث .ج

بالنرر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق, فاْلىداؼ اليت أرادت الباحثة  
 كما يلى: 

   تعليم اللغة العربية لتطوير اْلستاذ أامحد فؤاد عيفندم لوصف أراء ك جهود .1

 .تدريس مهارة الكالـ   ُب لوصف اراء أستاذ امحد فوعد عيفندم .6

 د. أهمية البحث

 كما يلي:  تشتمل أعلية ىذا البحث على جانبُتترجى أف يكوف ىذا البحث مفيدا، ف
 من الناحية النررية .1

  لًتقية ك تقدـ معارؼ ادلعلم ك الطالب ُب    ادلقصود من ىذا البحث، أف تكوف

 تدريس مهارة الكالـ.

 

  للباحثة .2

اراء أستاذ امحد فؤاد  أف يكوف ىذا البحث مفيدا لزيادة التعلم كادلعرفة ُب ادلستقبل عن
 . عيفندم عن تدريس مهارة الكالـ 

 للمعلمى اللغة العربية. .3

  ُب فؤاد عيفندم أستاذ امحد اراء تطبيق غلعل ادلعلم أف يفرؼ عن ىذا البحث أف يكوف 

 .   تدريس مهارة الكالـ

 التعليمية للمؤسسة .4

 .  تدريس مهارة الكالـ يرجى  ىذا البحث أف يعطي ادلعلومات ُب

 ه. حدود البحث
تدريس مهارة  ُب عيفندم امحد فؤاد من ىذه الدراسة, تقتصر الباحثة على اراء اْلستاذ

 .الكالـ 
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 و. تحديد المصطالحات
اْلستاذ فؤاد ىو شخصية خيالية الذم لو دكر كبَت :  أستاذ أمحد فؤاد عيفندم. 1

جدان لتطوير تعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا كآسيا بشكل عاـ. مع احملاكالت العديدة 
 اليت قد ًب القياـ

كيفية لشخص على كصف شيء أك فيما يتعلق بو بتصوير  :  اراء -2
عن  عيفندم تقصد ُب ىذه الدراسة ىو اراء اْلستاذ امحد فؤاداالراء الذم 3سلتلفة.

 .تدريس مهارةالكالـ

 بُت ادلعلم كالطالب  التدريس ىو عملية اتصاؿ : تدريس مهارة الكالـ -3

االتصاؿ ليس جملرد االتصاؿ إظلا ىي من أجل إيصاؿ رسالة معينة من ادلعلم اىل الطالب 
 . مثل مهارات معينة

ىي ادلهارة اْلساسية بعد مهارة االستماع. كتشتمل مهارة الكالـ على مهارة الكالـ  
على  احملادثة كالتعبَت الشفهى. الكالـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ادلعلم القدرة

استخداـ اْلصوات بدقة كالتمكن من الصيغ النحوية كنراـ كترتيب اجلمل الكلمات 
مرادؼ احلديثا ال أف الكالـ عبارة عملية  حىت تساعد على التعبَت عما يريده ادلتكلم ُب

ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ٍب مضمونا للحديث كما أف الكالـ تعترب عملية انفعالية 
كاجتماعيا، كمعٌت ىذا أف الكالـ ىو عملية تبدأ كينتهى باسباـ عملية اتصاؿ صوتية مع 

 .متحدث من بناء اللغة ُب موقف اجتماع

 

 

 
 

                                                           
3
 A. Hidayat, Pemikiran Islam Tentang Teologi dan Filsafat, ( Bandung: Pustaka Setia, 6112) 

hlm.11 
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 ز. الدراسات السابقة

موضع  اسم الباحثث/ة رقم
 الجامعي

 االختالفات التشبهات

الدكتور ندكس  .1
احلاج إماـ 

مسلمُت 
 ادلاجستَت

جهود الشيخ 
احلاج امحد 

مصدكقي 
زلفوظ ُب 
تعليم اللغة 
العربية ُب 
معهد نور 

اذلدل 
اإلسالمى 

السلفي دباالنج 
) بالعاـ 

اجلامعي 
َُُِ  )
البحث 
 اجلامعي.

التشبهات 
الدراسة 
الدكتور 
ندكس 

احلاج إماـ 
مسلمُت 

ادلاجستَت ك 
الدراسة 
الباحثة 

موجودة ُب 
موضوعية 

يعٍت يبحث 
عن تعليم 
اللغة العربية 
ك دراسة 

) الرقم 

Tokoh 

. ) 

أما الفرؽ بُت الدراسة 
الدكتور ندكس احلاج إماـ 
مسلمُت ادلاجستَت ك 
الدراسة الباحثة ىي ُب 
ادلوضوع . موضوع 

ج إماـ الدكتور ندكس احلا 
مسلمُت ادلاجستَت  ىو 
جهود الشيخ احلاج امحد 
مصدكقي زلفوظ ُب تعليم 
اللغة العربية ُب معهد نور 
اذلدل اإلسالمى السلفي 
دباالنج ك موضوع الباحثة 

أستاذ  أحمد ىو أراء  
تدريس  في فؤاد عيفندي

 ليستالمهارة الكالم . 

 القواعد عن تبحث

فقط كلكن تبحث  اللغوية
تدريس مهارة  الباحثة ُب

  الكالم.

اراء اْلستاذ  رمحواة  ايكا 2
الدكتور احلاج 

أما الدراسة 
  من ايكا

  ايكاأما فرؽ الدراسة 
رمحواة ك الدراسة الباحثة 
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د.ىدايات 
ادلاجستَت عن 
تعليم اللغة 

 العربية

رمحواة ك 
الدراسة 
الباحثة 
موجودة 

متشبهات 
ُب 

معضوعية  
يعٌت عن 
أراء الرقم 
أك أىل) 

tokoh  )
عن تعليم 

اللغة 
 العربية.

ىو من راكز البحث إذا 
البحث ادلاضى تيحث 
عن اراء اْلستاذ الدكتور 
احلاج د.ىدايات 
ادلاجستَت عن تعليم اللغة 
العربية الباحثة تبحث عن 

أستاذ  أحمد فؤاد أراء  
تدريس  في عيفندي

مهارة الكالم. وكذلك 
الباحثة ليست  تبحث 

ولكن تعليم اللغة العربية 
تبحث عن تعليم اللغة 
العربية خاص في المهارة 

 الكالم.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 البطلةدراسةمنهج:  المبحث األول .أ

 

 .ربديد احلقوؿ ادلسألة اليت تعترب ىامة -1

عن طريق ربديد احلقوؿ أكالن، لنا بعض اْلرقاـ ُب ىانيو شأنو، كلكن ؽلكن ازباذ بعض 
إذا كاف علينا ربديد حرؼ أكالن كعندما صلد رلاالت  .اليت ذلا صلة بالدراسةالشخصيات 

اخلربة ىو حرؼ كبَت، ٍب ػلدث غالبان ىو التالعب باحلقوؿ، اليت يلتمس فيها ىذا الرقم 
 .للعلم فقط إنشاء أضواء الرقم الذم ًب ربديده مسبقان 

 ربدد الشكل بعد ربديد اخلرباء ادليدانيُت  -6

احلالة، ؽلكن أف طلتار حرؼ كاحد أك أكثر. كبالتايل االنتخابات ادلتوقعة من كُب ىذه 
اْلرقاـ ىو بالضبط استنادان إىل التحديد العلمي، ليس على عالقة عاطفية حبتة أك 

 .البدائية

 .ربديد الفائض كالنجاح كالتميز للحرؼ -4

ـ على التوايل أم الباحثُت مجع رلموعة متنوعة من ادلعلومات ادلتصلة هبذه اْلرقا
اْلصحاب من سلتلف ادلصادر، كٍب العمل على ربديد امتيازات كمزايا مثل ىذه اْلرقاـ 

 .من أشخاص آخرين

 .ربديد زلور تركيز ىذه الدراسة -3

أم الباحثُت فرز كربديد امتيازات ىذا الرقم ُب بعض احلقوؿ اليت سيجنفيكاف جدان أف 
، استنادان إىل االعتبارات البلداف ادلتقدمة النمو كىي قادرة على ال تأثَت على تطوير العلـو

 اْلكادؽلية اسًتعاء انتباه الباحثُت
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 ربديد أداة الدراسة -1

ربديد ما ىي اْلدكات ادلناسبة مجع مزيد من البيانات عن مزايا ىذا الرقم استنادان إىل 
التوجيهية تركيز ىذه الدراسة. على سبيل ادلثاؿ مع مالحرة دليل، مقابلة مع ادلبادئ 

 كالوثائق ادلالحرات

 ػلقق بالبحوث -2

مجعت بُت طائفة كاسعة من بيانات كحقائق عن مزايا ىذا الرقم ُب العمق كشاملة تقـو 
ُب ىذا مجع البيانات، كربليل البيانات كما فعلت  .على تركيز البحوث اليت ًب ربديد

ليت ًب احلصوؿ لبناء إطار مفاىيمي ُب شكل مقًتحات مقًتحات نتيجة للبيانات ا
 .عليها

 التحقق من صحة البيانات -7

لبناء الثقة بأف البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها بالضبط ؽلكن أف يكوف علميان لو ما يربره، 
ٍب يلـز التحقق من الصحة )صحة( البيانات ُب سلتلف السبل اليت تسمح للبيانات 

 .صدر البياناتمضمونة ُب صحتو، دكف اذلندسة كالتشويو من احملققُت أك م

 

 استخالص االستنتاجات -8

استنادان إىل البيانات كاحلقائق اليت ًب احلصوؿ عليها، ٍب أخذت احملققُت خاسبة الذم 
ىذا الرقم ُب بعض ادليادين اليت أصبحت الصك عند كيتوكوىانيا، كسبشيا , يعكس باميت

 .مع الًتكيز الدراسة. كفيما يتعلق باإلجراء
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 تعليم اللغة العربيةتحديث طريقة   -ب

ُب ادلنهج، تعليم اللغة العربية ُب إندكنسيا متخلفا. عندما قد خطت اللغة اإلصلليزية إىل 
السمعية اللغوية ٍب ادلتصلية، كثَت من متعلم اللغة العربية يستحدموف القواعد كالًتمجة 

قيقة، كبعض طريقة ادلباشرة. فصمم على تعليم منهج تعليم اللغة من كل ادلصادر د
خاصة من اللغة اإلصلليزية. يدفق النتيجة ُب الكتب كمتنوع مقاالت ادلؤسبر. الكتب اْلكؿ 

(  ك"مدخل كطريقة كاسًتاتيجية تعليم اللغة العربية" ُّٖٗىو "كسائل تعليم اللغة" )
ىذاف الكتاباف يصبحاف ادلراجع اْلكىل لدرس طرؽ   ُٖٔٗ(. مند السنة ُٖٔٗ)

 ف من سنة اىل سنة ػلسناف كػلدساف.التدريس. ىذاف الكتبا

ربديث طريقة التعليم يفعل أالستاذ فؤاد حينما يناؿ اْلمانة لًتبية درس   
النصوص اْلدبية. تعليم نصوص اْلدبية من حيث التقليدم لتأكيدم ُب ربليل الناس 

( من جهد البالغة )اسلوب اللغة( بداية من اْلدب ُب الزمن فبل  )خاصة الشعر
حىت الزمن احلديث. كظيفة مطلقة ىي حفظ بعض موضوع الشعر. ىذا تعليم  اإلسالـ 

 مل ػلمسوا الطالب كسؤاؿ احلفظ يصبح الشبح ادلخفي. 

 

 طريقة تعليم اللغة العربية -ج

( يعٍت الطريقة ك الطريقة اصطالح Metodos الطريقة ىو لغة من اللغة اليوناين ) 
 ىي العلـو اليت يبحث عن الطرئق ادلستخدمة لتهقيق اْلىداؼ جبصيل كميل. 

رأل زلمد يونس أف الطريقة ُب التدريس ىي النراـ الذم يسَت ادلدرس ُب إلقاء درسو 
طريقة التدريس ىي كيفية العمل من عملية 4ليوصل ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ.

 5يم أك كيفية عملية اليت تعطى هبا ادلواد الدراسية إىل الطالب.التعل

                                                           
4
 16. ص( 1963, اإلضالهْح الوعلوْن كلْح لطلثح)  األًلَ الدس,  التعلْن ً الترتْح,  تكرُ لاضن هسود ً ٌّنص هسور  

5
 Anshar, Ahmad Muhtadi. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenya. ( Yogyakarta: Sukses 

Offset , 6119), hlm. 11 
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فلذلك , غلب على ادلعلم أف يهتٌم بادلبادئ ُب تقدًن مادة اللغة العرابية , حىت غلعل 
 تعليم اللغة العربية فعاال . فطبعا غلب دلادة أف تناسب باْلىداؼ التعليمية.

 أعلية الطريقة .1

تدريس بكل أبعاده نفرد ما تبقى من ىذا الفصل من أجل أف يكتمل احلديث عن 
للحديث عن أعلية طرؽ التدريس العامة اليت ػلتاج إليها كل معلم, بغض النرر عن رلل 
زبصصو ك سبهيدا لتناكؿ طرؽ التدريس اخلاصىة باللغة العربية ك لعل من ادلفيد أف نددد 

 6مفهـو طرؽ التدريس.

 أنواع طرؽ التدريس .6

 عامة نوعاف :كطرؽ التدريس ال

ك ىي الطرؽ اليت ذبعل ىدفها التعليم فقط, ام رعاية طرق قديمة :  .1
ظلو التلميذ من الناحية العقلية , دبعٌت حشو ذىنو بادلعلومات دكف اىتماـ 
بنواحى شخصيتو اْلخرل جسمية أك إجتماعية أك كجدانية أك خلقية كلذلك 

  7تسمى ىذه الطرؽ )طرؽ التدريس (. 

ىي الطرؽ اليت ترمى إىل رعاية سبو التلميذة من مجيع طرؽ حديثة : ك  .6
نواحى شخصية العقلية كإلجتماعية ك كجدانية ك خلقية, بل ىي هتتم باْلغراض 

 8الًتبوية أكثر شلا هتتم باْلغراض التعلمية, كلذلك تسمى )طرؽ الًتبية (.

 ا يلى:كما مباحثة السابق ,أف طريقة البد ػلاسب حبل ادلادة كصل على طالب, كم

 

 

 

 

                                                           
6
 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/428361323.doc, diakses 7 maret 

6112 pukul 14.61. 
7
 89. ص,  1119, الماىرج,  الوعارف دار,  العرتْح اللغح تدرّص فِ التٌخْو,  الطاهن علِ هسود  

8
 91-96. ص, الطاتك هرخع, الطاهن علِ هسود 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4283613/3.doc
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 الطريقة السمعية الشفهية (1

عميلية االتصاؿ بُت الدكؿ ,تزداد كانتشرت برامج اإلذاعة ك التلفيزيوف عن طريقة اْلقمار 
 9الصناعية , كظلا حجم التجارة, كاتسعت ادلشركعات كادلعونات الفنية ك غَت ذلك. 

 

 الطريقة المباشرة  (6

التعليم، كذبنب اللغة  عملية ُب التدريس كلغةالعربية   باستخدا اللغة الطريقة تعرض ىذه
اْلـ بقدر اإلمكاف. إذا كجد الكلمات الصعبة للتالميذ أف يفهمها ,فيًتجم ادلعلم 

 10 العشارة أك يصورىا ك يعطي ادلرادؼ كضها. أؾ اْلدكات باستخدا

 

 الطريقة اإللتقائية (4

 ُب مهارة التعليم عملية تركيز .الدكجودة طرائق متنوعة باستخدا الطريقة ىذه تعرض

11العربية. النصوص كفهم كالكتابة كالقراءة الكلب
 

 الطريقة  القواعد ك الًتمجة (3

الطريقة  القواعد ك الًتمجة ىو طريقة كانت قراءة النصوص كترمجتها ك التدريب على 
ىذه الطريقة ىي طريقة القدؽلة ُب تعليم اللغة العربية .  12الكتابة شيئا ىاما كرئيسيا.

ملية التعليم باستخداـ ىذه طريقة عادة بالقراءة النصوص العربية, ٍب ربليل بناء اجلملة ع
  13من جهة القواءد ٍب ترجم إىل اللغة اْلـ.

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 اإلضالهْح الونظوح  هنشٌراخ:  الرّاد,)تيا الناطمْن العرتْح اللغح تدرّص طرائك,  طعْوح أزود ًرشدُ النالح كاهل هسود 

 27- 28. ص( 6114, الثالفح ً العلٌم ً للترتْح
11

  21-22 . .ص ،الورخع نفص  
11

  66 ص ،الورخع نفص 
12

 Ahmad Fuad Efendi , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ( Misyakat, 6111) , hlm. 78 
13

 19-61. ص,   syaiful mustofa,  الطاتك الورخع  
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 المبحث الثاني: مهارة الكالم 

 تعريف مهارة الكالم  .أ

مهارة, ك ادلرد هبا  -ؽلهر –مهارة الكالـ  ىو لغة من لفظ " مهارة " مصدر من مهر 
 كثَتة تعريف عن ادلهارة الكالـ منهم :, 14االتطاعة 

عند ادلتكلمُت معٌت الكالـ ىو القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفظ,  .1
كالكالـ َب أصل اللغة ىو عبارة عن : اْلصوات ادلفيدة . كَب اصطالح 

 15النحاة : اجلملة ادلركبة ادلفيدة.

راء دكتور أمحد فؤاد علياف َب كتابو " ادلهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق  .6
تدرسيها ". بأف الكالـ ىو اللفظ كاإلفادة , كاللفظ ىو الضوت ادلشتمل 
على بعض احلركؼ كما أف اإلفادة ىي : مادلت على معٌت من ادلعاىن , 

 16م.على اْلقل َب ذىن ادلتكل

أما التعريف االصطالحي للكالـ فهو : ذلك الكالـ ادلنطوؽ الذم يعرب   
بو ادلتكلم عما ُب نفسو  من ىاجسو , أك خاطره كما غلوؿ خباطره من 
مشاعركإحساسات , كما يزخر بو علقو من رأء أك فكر  ك ما يريد أف يزكد بو غَت من 

  17التعبَت ك سالمة ُب اْلداء.  معلومات أك ضلو ذلك ُب طالقة كانسياب , مع صحة ُب

 أهمية تسمية الطريقة . ب

اف الكالـ ُب اللغة ىي ادلهارة الثانية من ادلهارات اْلساسية التستمل    
غاية من غاية الدراسة اللغوية ك ىو كسيلة لإلتصاؿ معرف بعد  االٌ خرين . كلقد اشتدت 

لقرف بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية احلاجة ذلذه ادلهارة ُب بداية النصف الثاين من ىذا ا

                                                           
14

 1464. ص( ,  1997, ضٌرتاّا, فرًكْطْف فٌضتاكا)  إندًنْطَ-عرتِ الونٌر لاهٌش, هنٌرًرضنٌ أزود  
15

  869. ص(  1981,  العرتْح اللغح هدوع:  هصر, ) الثانِ الدسء الٌضْطن الوعدن,  هدكٌر إتراىْن  

 
16

( ص. 1992أحمد فؤاد عليان , املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق ثدريسها ) الرياض : دار املسلم للنشر و التوزيع ,   

68 
17

  82. ص,  الوراخع نفص  
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, كتزايد كسائل اإلتصا , كالتحرؾ الواسع من بلد إىل بلد ,حىت لقد أدل تذايد احلاجة 
 18لإلتصاؿ الشفهي إىل إعادة النرر ُب طرؽ تعليم اللغة الثانية 

اللغة,  ماكاف للمالـ منزلتها خلاصة بُت فركع اللغة العربية , كىو أنو الغاية منكل فركع
سنحاؿ ىنا أف نوضح أعلية الكالـ ُب احلاية فنقاط زلددة تكشف لنا جوانب من ىذه 

 كمن اعلية الكالـ فهي: 19اْلعلية

من ادلؤكد أف ادلالـ كوسيلة أفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود , فاإلنساف  .1
 يتكلم قبل أف يكتب, كلذلك فإٌف الكالـ سابق على الكتابة.

ود اإلنساف الطالقة ُب التعبَت عن ْلفكاره, التدريب على الكالـ يع .6
 كالقدرة على ادلبادءة ك مواجهة اجلماىَت .

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة, فحاجة ماسة اىل ادلناقشة,  .4
كالبداء الرأم, كاإلقناع, كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 

 ُب النفس.التحدث, الذل يؤدل إىل التعبَت الواضح عما 

خصوصا ُب ىذا العصر الذل تعدد فيو ىو كسائل النقل –الكالـ  .3
كادلواصالت ليس كسيلة لطمأ نة النس ادلنتقلُت فقط,بل طمأ نة أىليهم 
كذكيهم, إلف ُب انقطاع االتصاؿ بداية اخلطر, فلمغًتب كادلسافر عند ما 
يكلم أىلة بلهاتفت يطمئنهم, كيكلم رفاقة كأصدقاءه فيطمئن 

 هم,كيطمئنوف عليو.علي

للحكم على ادلتكلم, كمعرفة مستواه -إىل حد ما-كالكالـ مؤشر صادؽ .1
السقاُب, كطبقتو اإلجتماعية ,كمهنتو أك حرفتو ذلك ْلف ادلتكلمُت على 
أختالؼ أنواعهم, إظلا يستخدموف اصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم, 

ادلنطق: إف  كمن ىنا فإف ادلالـ ىو اإلنساف, كلذلك قاؿ بغض علماء
 اإلنساف حيواف ناطق مبُت.

                                                           
18

ًاضلْثو هناىح تيا ناطمْنال لغْر العرتْح تعلْن,  طعْوح ازود رشدُ  126 ص,  الونصٌرج  خاهعح هكتة:  هصر,   
19

78-77 ص, الطاتك هراخع,  علْن هسود فؤاد أزود   
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 األساس و طرق تنمية مهارة المالم  .ج

النررة احلديثة إىل كيفية تنمية ادلهارات كتعليمها تعتربىا كسائل  لتنريم اجملاؿ اخلارجي 
الذم ػليط با دلتعلم كي يتشط كيغَت من سلوكو,كىذا يعٍت أف التعليم ػلدث تنيجة 

ركؼ ػليث يستجيب ذلا ادلتعلم, كيتفاعل معها. كيتوصل للتفاعل بُت ادلتعلم ك الر
ادلدرس إىل طرؽ كاسًتاذبية التدريس,كيستعمل كسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك 

 .20الطرؽ كاالسًتاذبيات

 :21كىناؾ شركط عامة ينبغي أف تتوافر ُب طريقة التعليم, كي ربققالغرض منها, كأعلها

 عليماستثارة دكافع ادلتعلمُت إىل الت .1

 البناء على ما لديهم من حصيلة سابقة. .6

 إتاحة الفرصة ذلم دلمارسة السلوؾ ادلطلوب تعلمو. .4

 أشعارىم بإشباع الدكافع اليت دفعتهم إىل التعلم. .3

 

 عناصر مهارة الكالم  .د

كمن جوانب ادلهمة ُب ُب التدريس مهارة الكالـ كتكوف ىذه اجلوانب عناصر مهارة 
 .كفيما يلي:22كالقواعدالكالـ ىي النطق كادلفردات 

 النطق  .1

ىو إحداث اْلصوات الكالمية احلقيقية أثناء الكالـ أك احملادثة أك القراءة اجلهرية..كأما 
 .23عملية النطق فهي تتحرؾ أعضاءالنطق حركات متواصلة عند التكلم 

 ادلفردات .2

تعد تنمية الثركة الفرية ىدفا من أىداؼ أم  حطة لتعليم لغة أجنبية دبا فيما اللغة 
العربية, ذلك أف ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت كما أّنا ُب ذات الوقت كسائل 

                                                           
21

 99ص, الطاتك هراخع,  علْن هسود فؤاد أزود 
21

 111:ص,نفطو الوراخع 
22

 1971,هكحالكورهح.تدرّص ًطرق ًهداخلح أضطو أخرُ تلغاخ للناطمْن العراتْح اللغح تعلْن, النالح كاهل هسوٌدا 
23

 1974,تْرًخ هؤضطح,العراتْح اللغح الودرضِ العولِ الوٌخو,اليشوِ تٌفما عاتك 
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للتفكَت, فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر ٍب يًتجم فكرة إىل الكلمات ربمل ما 
جنبية من خالؿ مهارة اإلستقباؿ ُب اجملاؿ لتنمية كالتدريب تكتسب ادلفردات ُب اللغة اْل

 على استخدامها.

 القواعد  .3

كثَتا ما يصرحوف بأف القواعد ليست ضركرية للتحدث باللغة, كمهما يكوف اْلمرفثمت 
حقيقية ال ؽلكن انكارىا كىي أف اللغة ربكمها رلموعة من القواعد اليت غلب أيضا أف 

سواء ٍب ذلك قي كقت مبكر ككقت متأخر سواء ٍب بوعي أك  يعرفها الراغب ُب علمها
بغَت كعي كرغمصعوبات ال بد من مواجهتها ُب تدريس القواعد ال ػلل كال يتم التغلب 

 عليها بتجاىل ادلشكلة فالقواعد شيء ضركرم لتعلم مهارات الكالـ.

 أىداؼ تعليم الكالـ  .4

 24: علها فيما يليىناؾ أىداؼ عاٌمة لتعليم احلديث ؽلكن أف نعرض ْل

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية , كأف يؤدم أنواع النرب ك التنغيم ادلختلفة  .1
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية .

 أف ينطق اْلصوات ادلتجاكرة ك ادلتشاهبة . .6

 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات القصَتة ك احلركات الطويلة. .4

مستخدما النراـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية أف يعرب عن عن أفكاره  .3
 خاصة ُب لغة الكالـ.

أف يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت ك التأنيث ك  .1
 سبييز العدد ك احلاؿ ك نراـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية.

لة ك ادلناسبة لعمره ك مستواه أف يستخدـ بعض اْلشكاؿ الثقافة العربية ادلقبو  .2
االجتماعي ك طبيعة عملو ك أف يكتسب بعض ادلعلومات اْلساس عن الًتاث 

 اْلريب اإلسالمي .

                                                           
24

  111. ص,  طعْوح أزود ًرشدُ النالح كاهل هسود,  الطاتك الورخع  
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أف يكتسب ثركة لفرية كالمية مناسبة لعمره ك مستول نضجو كقدراتو كأف  .7
 يستخدـ ىذه الثورة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.

 مفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة .أف يعرٌب عن نفسو تعربا كاضحا ك  .8

أف يتمٌكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات  .9
 زمنية مقبولة.

ك ذلك ربقيق كل ىذه  اْلىداؼ ادلهمة من تعليم خباص الكالـ كحبثنا عن اْلفضل 
 ادلدخل  ك الطريق ك اْلسليب اليت هتٌيئ عملية تعليمية جديدة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 منهج البحث .أ

ىذا البحث يستخدـ ادلنهج الوصفي ك ادلدخل الكيفي. ادلنهج الوصفي  ىو تكوف 
البيانات اليت تتكوف من الكلمات ك الصور ك ال تتكوف من اْلعداد بسبب أف طابع 

 25البحث الكيفي.

البيانات الوصفي عن الكلمات ادلكتوبة البحث الوصفي ىو إجراء التقدير الذم ػلصل 
  26أك اللساف من الشخص ك العمل ك ادلمكن مالحرة.

الباحثة ُب ىذه  الدراسة باإلستخداـ مدخل الكيفيو منحج الوصفي لوصف عن اراء  
 .امحد فوعد عيفندم عن  تعليم اللغة العربية ُب مهارة الكالـ

 حضور الباحثة .ب

الباحثة  ُب ىذا احلاؿ عن كل شيئ تتعلق باْلدكات ُب ىذا البحث , اشًتكت   
حضرت  27حىت ترجعى من الباحثة أف تركز االىتماـ على الواقع ُب البحث ادلعُت .

الباحثة ُب مكاف البحث لتحصل البيانات عن أراء أمحد  فؤاد إيفيدل عن تدريس مهارة 
ؿ مع الشخص من ىذا البحث مهم جدا ك لذلك مل يبد   حضور الباحثة .الكالـ 
 اْلخرل.

  و مصادرها ج . البيانات

   البيانات ادلستخدمة ُب ىذه البحث العلمي ىي البيانات الثانوية ك البيانات اْلساسية
 ك علا :

                                                           
25

 Moleong, Lexy J, Metode Pnelitian Kialitatif.( Jakarta : Remaja Rosdakarya, 6111 ), hlm.11 
26

 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan. ( Jakarta : Kencana, 6111 ), hlm. 181 
27

 M . Djunaidi Ghony dan Fauzan  Al-Manshur , Metode Penelitian Kelaitatif ,( Yogyakarta :Ar-
Ruzz Media), hlm.14  
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البيانات الثانوية ىي البيانات اليت زلصوؿ عليها من أطراؼ أخرل ,  .1
البيانات الثانوية ُب البحث  28ليس مباشرة زلصوؿ عليها الباحثة مدار حبثو.

 مأخوذة من اجملالت ك كالوثائق ك الرمسية ك سوء أخرل. 

ك أما البيانات اْلساسية ىي البيانات من ادلصادر اإلنسانية بوسيلة  .6
مالحرة ك مقابلة تصدر من الشخص اْلكىل أك شلن يعريف حقيقة مشكلة 

  29البحث سباما جيدا.

 أدوات جمع البيانات. د 

 ت البحث ادلستحدمة ُب ىذا البحث ىي :إف ادكا

  ادلقابلة .1

ادلقابلة ىي استبياف شفوم تقـو من خالؿ الباحثة جلمع ادلعلومات ك البيانات الشفوية 
كاستخداـ الباحثة  30من ادلفحوص ك ادلقابلة أداة مهمة من خالؿ مصادرىا البشرية.

 .الكالمتدريس مهارة   في أحمد فؤاد عيفنديجلمع البيانات عن أراء 

 ربليل مضموف الوثائق .6

الطريقة الوثائق ىي طريقة البحث لطلب البيانات عن اْلحواؿ أك ادلتغَتات من الوثائق ك 
ك ُب ىذه الطريقة يستخدمها  31الكتاب ك الرسائل ك اجملالت ك ادلذكرات ك غَت ذلك.

 تدريس مهارة الكالم  في أحمد فؤاد عيفنديالباحثة دلعرفة عن أراء 

    

 

 

 

 

                                                           
28

 Saifuddin Azwar , Metode Penenlitian, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset). Hlm.91 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,( Bandung : Alfabeta , 6114 ), hlm. 446 
31

 118. ص,  نفطو الورخع 
31

 Arikunto , Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. ( Jakarta : Rineka Cipta, 
6111), hlm.673 
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 ه. تحليل البيانات

ربليل البيانات الكيفى ىو احلاكلة من خالؿ تنفيد العمل مع البيانات ك تنريم البيانات 
إىل الوحدات اليت ؽلكن إلدارهتا كتركبيها , ك يبحث عن اإلغلاد النماذج ك اكتشاؼ 

 Miles danرأل مايلز ك ىوبرماف )  32شيئ مهم ك تقرير ما أف يقاؿ لالخرين.

Huberman)  أف ربليل البيانات الكيفى ىو عملية التحليلية اليت تكوف من ثالث
فعالية اليت ربدث ُب كقت كاحد , فهي ربفيض البيانات كذبهيز البيانات كاستنبط أك 

  33ربقيق البيانات .

 :34ميلس كىو برمُت غلرم ربليل البيانات كيفي ُب ىذا البحث على ثالثة شكل ك ىي

زبتار الباحثة البيانات ادلناسبة ك ادلفيدة من غَتىا كصف البيانات , كىو بأف  .1
 ْلالٌ ؼلتلط فيما بينهما.

تنريم البيانات, كىو بأف تنريم الباحثة البيانات لتكوف منرمة مرتبة اليت  .6
 ذبدىا ُب ميداف البحث كغلاز ك صفها .

 .تدريس مهارة الكالم ُب استنتاج كىو بأف تأخذ الباحثة اراء أمحد عيفندل .4

 تأكيد صحة البيانات. و
ربتاج الباحثة تأكيد صحة البيانات لكي أت تكوف البيانات تؤمن صدقها إىل اخرين 
حاصل البحث. ككذلك الباحثة للخصوؿ صحة البيانات ُب ىذه البحث على ذبريبُت 

 منها :

 عميق ادلالحرة , يعمل مالحرة ػلـز ك نراـ دلعرفة صحة البياناتز .1

( ىو االسلوب لتأكيد صحة البيانات  Triangulasiالتثليثى )  .6
 35الذم يستعمل من شيء اخر دلقارنة البيانات.

الشيخ الذم ادلستخدـ ىو الصاحب، تقابل الباحثة ببعض اْلصحاب من  التثليثى
 تبحثو الباحثة بسؤاؿ صدؽ البيانات اليت ربصل الباحثة من قبل.

                                                           
32

 .  638. ص  , Lexy J. Moleong,  الطاتك الرخع 
33

 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam persspektif Rancangan Penelitian, ( 
Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 6111) hlm.191 
34

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, ( Jakarta: Rajawali Press), hlm. 169 
35

 Lexy Mpleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, ( Bandung : PT.Rosdakarya Offset), hlm 441 
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ادلقابلة كالوثائق، فالبيانات احملصولة قبل ادلقابلة، قد ملكت الباحتة مجيع ادلصادر، إما 
 ككاض الشيخ جيدا يعرفوف تسأؿ عن صدقها إىل بعض اْلصحاب أك أسرتو الذين
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 الفصل الرابع

 وتحليلها عرض البيانات

 المبحث األول: عرض البيانات

 وجهود األستاذ أحمد فؤاد عيفندى لتطوير تعليم اللغة العربيةأراء  .أ

 أمحد فؤاد عيفندم السَتة الذاتية عن أستاذ -1

أستاذ أمحد فؤاد عيفندم ىو شخصية خيالية اليت ذلا دكر كبَت جدان لتطوير تعليم اللغة 
العربية ُب إندكنيسيا. بوصفة ُب إحدل الكليات ُب إندكنيسيا ُب "جامعة الدكلة ُب 

نج"، حاليا أنو ال يزاؿ نشاط التدريس كمحاضر ُب قسم  اْلدب كخباصة تعليم الما
لعربية كاْلدب العريب أـ على الرغم من تدخيل الوقت اإلختتاـ لكنو ال يزاؿ يريد اللغة ا

أف يعلم كال يزاؿ تربع اْلشغاؿ كمثل صنع كتاب اللغة العربية للطالب، ككذلك بالنسبة 
 ادلشًتكة مدرسة عالية.

 كباإلضافة إىل ذلك إىل نشطة كمحاضر أنو كما كاف دائمان ادلشاركة ُب سلتلف اْلنشطة
ادلتصلة بتطوير اللغة العربية ُب إندكنيسيا الوطٍت كالدكيل على حد سواء. ككثَتان ما أرسل  

 اْلحداث الدكلية.-كممثل إندكنيسيا للحدث

كُب إندكنيسيا، لديو ميزة ىائلة ُب تطوير اللغة العربية ُب إندكنيسيا كما نعلم بالفعل  
لغة العربية ُب إندكنيسيا أك أف نعرؼ كواحدة من إلقاء بينما رئيس ادلدرسُت االرباد بال

باسم إمال )إرباد مدرس اللغة العربية( كواحدة من اجلهود الرامية إىل توحيد أسرة تدريس 
 .إندكنيسيا اللغة العربية ُب

 ىو اسم ادلقدمة من الوالدين. كلكن كُب مؤشر على التعلم من  فؤاد عيفندل أمحد

KMI GONTORقد يكوف ىذا ىدية من الشيخ، كاللي  .كتب اسم أمحد فؤاد افيندم
ُب قرية منتور الفرعية مينتورك  ُْٕٗيوليو  ٕكلد أستاذ فؤاد يـو  .تلقي ذلك بكل سركر

 .سوموبيتو. ككاف كالده زلمد بن عبد اللطيف بن اْلماـ زاىد
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ابن حفيد السيد فؤاد )اْلماـ زاىد( سيبيجوركاف مع ديبوندكؾ سيايتشونا اْلشعرم 
أما بالنسبة  .يسجل التاريخ أف بيلياكلة كاف كراء إنشاء تيساف .حسن ىاشمباصلكاالف 

للسيد فؤاد اْلـ يدعى إحساف بنت حليمة. إحساف يعرؼ ادلعلم قبل كل شيء من 
فنوف الدفاع عن النفس، طالبا من بوسَتك باتٍت أستاذ بنجات سيلة الشهَتة ُب بوركرغلو، 

يضا باسم اإليقاعات، كُب ّناية حياتو، كرس جاكة الوسطى. إحساف مكرر اليت تعرؼ أ
 مسجد كبَت ُب سنن قطعة العاج توباف.

ُب منتصف على تعليم ديٍت، كالبيئية كالتنريمية كاجملتمعية كما ُب الصورة مقدما أف 
اْلستاذ فؤاد ىو أقدـ من اْلطفاؿ  .اْلستاذ فؤاد كلد كنشأ جنبا إىل جنب مع شقيقاهتا

اْلخوة الثالثة عشر -م لقوا مصرعهم عندما ما زاؿ اْلطفاؿاخلمسة عشر، اثناف منه
ماه يو كل شيء يعمل ُب عامل التعليم كالتنمية اجملتمعية،  –أبناء بناتو "الكعكة جنوف 

نياميب معرم رجاؿ اْلعماؿ كادلزارعُت، كموظفي اخلدمة ادلدنية. ىناؾ اثنُت من ادلؤسسة 
دم "شركة مؤسسة" ُب مينتورك اليت ذلا ادلؤسسات التعليمية اليت تديرىا اْلسرة، كعلا زلم

طراز كمي كاتفاقية اْلنواع ادلهاجرة. كأسس -ادلعارؼ التقليدية-التعليمية بدءان من ادللعب
 Taman Kanak-Kanak ُب بانتوؿ يوجياكارتا كاسياف تَتتو احلديقة اليت لديو

Islam Terpadu (TKTI) . دلؤسسة كفقا اْلستاذ فؤاد كادلشاركة ُب إدارة ا
 لواجبات كل منها مجيع شقيقة.

 تدريس مهارة الكالـ ُب إيندكنسيا -6

إف للغة العربية مكانا شريفا ُب اجملتمع اإلندكنيسي كذلك لكوّنا لغة دينية جاءت متزامنة 
مع دخوؿ اإلسالـ ُب ىذا البالد. فتزايد االىتماـ هبا عرب العصور كتواصلت زلاكلة رفع 
شأّنا بصورة مستمرة إىل أف شهد رلاؿ تعليمها تطورا ملحوظا ُب العقد اْلخَت. كسبثل 

ُب العديد من اجلوانب أعلها اجلانب اإلدارم، كادلنهج، كالتكنولوجي، ىذا التطور 
كاْلكادؽلي. إال أف ىذا التطور مل يكن زبليا كامال عن ادلشكالت إذ أف رلاؿ تعليم ىذه 
اللغة مازاؿ يعاين من القصور خاصة ُب ادلناىج ادلتبعة لتعليمها كادلوارد البشرية ادلعنية هبا. 

اآلين جملاؿ تعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا ىو ما بُت االذباه ضلو ىذا يعٍت أف الوضع 
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التقدـ كالتخلي عن التخلف، كما يعٍت أف مستقبلو الالمع ػلدده مدل إصلاز ىذا التقدـ 
 .التخل  كربقيق ىذا

كوف إندكنيسيا أكرب دكلة إسالمية سكاننا فمن الطبيعي أف يهتم الشعب اإلندكنيسي 
بيتهم مسلمُت اىتمامنا كبَتنا هبذه اللغة اليت تنطق هبا ادلصادر اْلساسية الذين كانت أغل
 لدينهم اإلسالـ.

إال أف ىذا ادلكاف العريم للغة العربية كاالىتماـ الكبَت بتعليمها كتعلمها ال يعٍت 
بالضركرة أف ىذه اللغة قد حريت ما تستحقو كلغة دينية كأجنبية من ىندسة كسياسة 

مة. فإف الوضع اآلين جملاؿ تعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا عبارة عن مرحلة التعليم ادلتقد
ؽلكن كصفها انتقالية حيث أنو بدأ يشهد بعض التطورات ادللحوظة الواعدة من ناحية، 

 كال يزاؿ يتعرض لعدة مشاكل شائكة من ناحية أخر

 

 .تدريس مهارة الكالـ عند أراء أستاذ أمحد فؤاد عيفندم  -4

الكالـ ىي إحدل من ادلهارات اللغوية اليت ترجا أف تبلغها ُب تعليم اللغة  مهارة 
احلديثة خاصة اللغة العربية. الكالـ ىو الوسائل اْلكىل لبناء ادلفاىيم كادلعاملة ادلتبادلة 
باستخداـ اللغة كوسائلها. الكالـ ىو اْلنشطة االتصالية ُب احلوار بُت الشخصُت أك 

تمع، متبادال لتبديل الدكر. يستخدـ ادلتكلم الكلمة كاجلملة كالتعبَت أكثر، ادلتكلم كادلس
كجبانب اللغة العمادية ىي طلقة الوجو، كحركة اجلسم، كاإلشارة، كادلشاكل ادلوازم  

 كالوسائل إلتصاؿ الرسالة.

 ادلراحل لتدريب الكالـ. أ

 تدريب اجلمع كالتحليل .1

 ادلتعلقة هبايذكر ادلعلم كلمة، كيذكر الطالب الكلمة اْلخرل .أ 

 يذكر ادلعلم كلمة، كيذكر الطالب الكلمة اْلخرل غَت ادلتعلقة هبا.ب 

 امسا، كيذكر الطالب االصفة ادلناسبة يذكر ادلعلم.ج 
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 يذكر ادلعلم فعال، كيذكر الطالب الفاعل ادلناسب.د 

يذكر ادلعلم فعال، كيذكر الطالب الواحد الفاعل ادلناسب، كيكمل الطالب .ه 
 كلم الطالب الثالث اجلملة ادلركبة متكامالالثاين بالعبارة، ك يت

يكتب ادلعلم على السبورة أنواع اجلماد، يطلب الطالب لتحفيرها. بعد دقة .ً 
 ؽلسح ادلعلم الكتابة. ًن يذكره مجادا كيذكر الطالب جنس اجلماد.

يكتب ادلعلم أك أحد من الطالب كلمة )سرا(. ٍب يسأؿ الطالب كاحدا .ز 
ة ادلكتوبة. ُب ىذه اللعبة تنقسم إىل الفرقتُت. فواحدا الستطاع خرص الكلم

 الفرقة اليت أسرع اخلرص ذبد القيمة الطيبة.

 تدريب الًتكيب .6

 تدريب احملادثة .4

 اْلسئلة كاإلجابة.أ 

 ربفيظ احلوار.ب 

 احملادثة الرئيسية.ج 

 احملادثة احلرية.د 

 احلكاية.ه 

 ادلناقشة.ً 

 ادلناقشة الفصلية للفرقتُت ادلواجهتُت (1

 احلريةادلناقشة الفصلية  (6

 ادلناقشة الفريقة (4

 ادلناقشة اللوحية (3
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 ادلقابلة. أ

 إعداد ادلقابلة.أ 

 مشاكل ادلقابلة.ب 

 ادلسرحية.ج 

 اخلطابة.د 

 ادلهن كاحلرؼ -3

اْلستاذ فؤاد ىو معلم أك مرىب كعملها ُب اجملاؿ التنمية اجملتمعية اليت عانت منذ سن 
 عانت خالؿ ىذا الوقت.مبكرة، ال على الرغم من تأثَت كيلوارا البيئة كالبيئة كالتعليم 

ضد رغبتو ُب تعزيز "احلكومة اإلسرائيلية"  ٔالتعليم االبتدائي كالتعليم الثانوم جونًت 
أعطت ديبوندكؾ احلديثة. كبدأ أف السيد فؤاد تعلم كيفية تثقيف كتعليم، فضال عن  

 .كيفية إدارة ركجراـ دلراقبة برنامج للتعليم كالتدريس

 اْلساسي ادلعلمُت ُب مرحلة التعليم. أ

، اْلستاذ فؤاد عاد إىل جومبانغ، كعلى الفور ُٓٔٗبعد زبرجو من جونًت ُب أكاخر عاـ 
نرران ْلف مهمة التدريس ُب مجيع ادلدارس التابعة لبلده إيبتيدايية مدرسة اآلباء "مانسوؿ 

."  دلا يزيد قليالن على سنة كاحدة تدريس التعيُت الذم عاىن، التغيَتات ادلختلفة ُب علـو
تدريس اللغة العربية ُب زلاكلة فعل. اْلكؿ ىو اْلسلوب، أم طريقة الًتمجة ككويد 
ْلسلوب جديد من أساليب مباشرة. كالثاين ىو نص الكتاب، كتاب اخلطب لوغوه 
جونًت استبداؿ الكتب ادلدرسية نو كموفركدات الذم كاف يدرس بنموذج عن ظهر قلب، 

ادلعلمُت كزيادة ماينسيدم الذين تبُت أف ليس من الثالث ىو التحويل كفاءات  .كالًتمجة
 .السهل، كيستغرؽ كقتان طويالن 

 .ادلدرسُت ُب التعليم الثانوم . ب

حىت سنة كاحدة بعد اْلدب ديفاكولتاس زلاضرة، اْلستاذ فؤاد حصلت عرضان لتدريس 
راموف أنو . نرران للتشجيع على العلم كاخلربة تاكا(PGAM)اللغة العربية ُب ادلنرمة احملمدية

دلدة سنتُت، دبهمة التدريس ُب التعليم مدرس دين احملمدية أعدموا.  .ُب مقبولية البالغ
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ُب السنة الرابعة، اْلستاذ فؤاد اضطر إىل االستقالة من منصبو، ْلنو كيسيبوكانيا ُب 
ادلنرمة داخل كحـر إضاُب، جنبا إىل جنب مع الطباعة التجارية من مشاركة ذلا أخوات 

 اىتماما خاصا.تتطلب 

ُب السنة اخلامسة، سألو علاـ دجأفار مربية بابيالف مدارس داخلية للمساعدة ُب تعليم. 
اْلستاذ فؤاد ذبد االرتياح ُب ذلك ْلف كبينجاجاراف اردينديرم مدرسة اللغة العربية 

 .نفذت ىذه ادلهمة دلدة أربع سنوات .نفذت مكثف

  (IAIN,UGM,FIAD)غَت عادية من زلاضر ُب جامعة . ج

كعُت اْلستاذ فؤاد منذ غللس على ادلستول اخلامس، "أستاذ مساعد" ُب كلية اآلداب 
(، كعُت اْلستاذ فؤاد  ُّٕٗبعد التخرج )يناير  .لدكرات مطالعة كاْلدب نوشوس

 .ؼصر كأستاذ غَت عادية للدكرات نفس مقًتنة بدكرات 

باركركه ضاحية الربيد )عميد كلية ُب تلك السنة أيضا اْلستاذ فؤاد طلبت اْلستاذة سيت 
احلقوؽ جبامعة ساسدايا( للمساعدة ُب تعليم اْلدب إدارة شؤكف غرب آسيا جامعة 
جاجاه مادا، كطلب من أمحد كباكا اْلزىر بصَت، أصبح مساعد لدكرات ُب اللغة العربية 

 .ُب )كلية علـو الدين كالدعوة(

، ْلنو ُب أبريل ُٕٓٗينة حىت عاـ عاىن مهمة التدريس ُب كليات عدة ُب ىذه ادلد
كباكا استاذ فؤاد كمحاضرة ُب قسم اللغة اْلجنبية الثابتة )باللغة العربية(،   ُٕٔٗ

"IKIP (.نغالنغ" )اآلف جامعة  احلكومية ماالما 

 "نغالاحملاضرين كظلت ُب "جامعة احلكومية ما  -د

اإلدارة ثابتة اللغة اْلستاذ فؤاد عُت كمحاضر ُب  ُٕٔٗأبريل  ُربسب من تاريخ 
اآلف اْلدب قسم اللغة العربية قسم  نغالما IKIP( FKSSاْلجنبية الًتبية اْلدب كالفن )

 (. (UMنغالمااحلكومية اْلدب جامعة 

إىل جانب االضطالع بواجب ُب ادلعهد، كما أنو يساعد التدريس ُب كلية الًتبية سنن 
 UINاحلكومية مالنج   اإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراىيم "نغ اآلف الأمبيل ما
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MALIKI MALANG)،)IKIP  نغ النغ، جامعة احملمدية ماالما  (UMM) بودم
نغ، كادلركز الصحية ادلؤسفة الفنوف الما (BUDI UTOMO)أكتومو

 .(POLITEKNIK MALANG)التطبيقية

 

 ق. االحتالؿ كضع اذليكلية

امسها، عبارة عن اْلستاذ فؤاد ستوكتوراؿ غَت اذليكلية، كأعيد إىل العمل، أك أيا كاف 
ليست شيئا أحالـ ديداـ طعن أقل بكثَت. ينبغي أف ال يعترب سلم الوظيفي من أجل 
ديتييت أعلى سلم سامباؽلكي. كلذلك، إذا كانت مكاتب مرة كسب حبتة بسبب 

بعض اذليكلية كغَت اذليكلية موقف من أم كقت مضى  .التزامات أك االضطالع بالوالية
 :مكسب

 1981-1977  قسم اللغات اْلجنبية،أمُت.أ 

 FPBS) ) عميد كلية الثاين فًتتُت من الفن-.ب 

 IKIP UM ،1998-2001( FS)اْلدب عميد فببس كاالنتقاؿ إىل الكلية .ج 

ُب جانب ادلكتب اذليكلي، اْلستاذ فؤاد كاف أيضا تكليف بالتعامل مع مشركع ابتكار 
نغ، جاكة الشرقية، كأمينا الُب ما (PPSP)التعليمي باْلنشطة الرائدة لتطوير ادلدرسة 

 .1986-1984، ٍب رئيسا لألحباث كالتنمية بسب ُب 1984-1980للمشركع ُب عاـ 

بعد ليست على استعداد إعادة ترشيح كعميد للفًتة، اْلستاذ فؤاد اْلكادؽلية احلقل 
الثاين، دراسة خاصة بينوليساف الكتاب كأصبح ادلتكلم ُب احللقات الدراسية كطنيا كدكليا 
ُب سلتلف الكليات داخل كخارج البالد، فضال عن أحدث كمتحدث كمدرب ُب 

تلف ادلدف ُب إندكنيسيا ُب إطار مركز التنسيق للتعليم تدريب معلمي اللغة العربية ُب سل
 اللغة كيمينديكناس. (P4TK)كالتمكُت للمربُت كالعاملُت ُب رلاؿ التعليم 

 كشف قلة ادلواد التعليمية بادلواد الصناعية النفسية .  -1

قلة ادلواد التعليمية للغة العربية تستعد جاىز اليت تناسب باطريقة اجلديدة   
ة حقيقية ُب عمالية تعليم كتعلم اللغة العربية. لكسف ىذا احلاؿ, فيسنعد تصبح شغب

( لدرس ُٕٗٗ( القراءة ادليسر)ُادلواد التعليمية النفسية للدركس ادلتعلمة, منها : )
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( تاريخ االدب ّ( لدرس ادلطالعة الثالثة، )ُِٖٗ(ادلطالعة العربية )ِادلطالعة اْلكىل ,)
( لدرس تاريخ االدب. كجود ىذه الكتب ُِٖٗسيط)العربية، ترمجةمن كتاب الو 

 الدراسية لًتقية الفعالية كالفاعلية عملية التعليم كالتعلم. 

، اْلستاذ فؤاد غلرب أف يكررغلبة رللة اللساف بنشر اجمللة َُُِّب السنة  
ادلصيغ امجل كلغلف ادللوف. ىذه اجمللة اشد دلكافئة عملية التعليم  NADI”اجلنسية "

كالتعلم كادلواد التدريبية، جبانب تصبح الفخور اجلمعية لطالب اليت تؤثر ُب ترقية دكافع 
تعليمهم. كلكنها إال تنشرحىت الطبعة الثابعة ْلف ثغبة الرأمساؿ كالتسويق. كلوكاف ذالك 

.يرجا  كجود الزميل اْلخر لنشر اجمللة اجلنسيةمسعت أستاذ فؤاد يستمر أف 

 منهج اللغة العرابية ُب اجلامعة. أ

(  كاف أستاذ فؤاد رئيسا ُب كحدة ادلوظيف ََِّ-ُّٗٗطوؿ عشر السنة ) 
يرف دبركز تطوير ادلنهج من كزارة الدين كالثقافة  ُّٗٗلتطوير منهج القيم. ُب سنة 

. ُب إجراء ُْٗٗمدرسة الثانوية دبنهج اللغة العربية لل GBPPلًتأس فرقة مؤلف 
، ْلكؿ ادلرة قسم تعليم ُْٗٗالوظائف يكثر أف يعمق مشكلة ادلنهح. ُب ىذا منهج 

اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية تطبق ادلدخل ادلتصلي. ىذا ادلنهج يستخدـ ُب ادلدرسة 
 الثانوية اإلسالمية بربنامج اللغة.

 رسة الثانويةدبنهج اللغة العربية ُب ادلد . ب

يوظف دبركز تطوير ادلنهج كالوسائل اْلكادؽلية كرئيس فرقة مؤلف  ُُّٗٗب السنة 
GBPP  اللغة العربية كلغة غريبة سلتارية ُب ادلدرسة الثانوية. أعضاء فرقتو علا خاطب

 اْلماـ كالرفيع.

 GBPP  اللغى العربية كلغة غريبة سلتارية لقسم اللغة ُب ىذه ادلدرسة الثانوية تتخذ
بادلدرسة الثانوية اإلسالمية لربنامج اللغة الغريبة ادلخًتية. فجاء الزمن اجلديد ُب تعليم 

تستخدـ ادلدخل البنياكم كادلدخل السمعية  اللغة العربية باْلندكنسيا، بعد  السنتُت
 لقبلية تستخدـ طريقة ادلباشرة كطريقة القواعد الًتمجة.  الشفهية، ك سنة ا
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بناء ىيئة ادلهنة دلعلم اللغة العربية "ارباد مدرسي اللغة العربية باندكنيسيا" . ج
 ك"متلقى العلمي العادلي للغة العربية كمؤسبرىا."

دباالنق أك كلية اْلدب جامعة  FPBS IKIPُب كقت إعطاء اْلمانة ليصبح عميد  
، اْلستاذ فؤاد "ينفد مهنتو" لًتقية ادلنزلة كالدكر 2001-1998احلكومية دباالنق ادلرحلة 

كفوائد اللغة العربية ُب الوطن، خاصة لوجود ىيئة ادلهنة دلعلم اللغة العربية. لوجود تلك 
دلناسبة، مع أف اْلفراد. اذليئة يصنع اخلطة الناضج باخلطوات ادلرتبة كيورط ادلؤسسات ا

خاصة ُب تلك اخلطة ىي منفذ متلقى العلمي العادلي للغة العربية كمؤسبرىا ادلستمرة، 
 سوؼ يكوف الربامج على اْلقل ُب اذليئة.

أكال، يدعوا اْلستاذ فؤاد عميد كلية اْلدب كالثقافة جامعة غاجو مادا  
للقاء ُب كلية تعليم اللغة  IAIN Suka Yogyakartaجوكجاكارتا كعميد كلية اْلدب 

 .PTAI، اجلامعة، كLPTK. ثالث الكلية السابقة ىي نيابة من IKIP Malangكالفن 

 َُثانيا، تنفيذ اللقاء التالية ُب جامعة غاجو مادا جوكجاكارتا بادلشًتؾ من  
، IKIP Malang ،UGM ،IAIN Yogya ،UNPAD ،IKIP Bandung، UIجامعات: 

IKIP Jakarta ،IAIN Jakarta ،IAIN Surabaya ،كIAIN Semarang ػلصل ىذا اللقاء .
 اذليئة خاصة اسم اذليئة، ىي ارباد مدرسي للغة العربية سلتصر ب AD-ARTمسودة 

IMLA. 

ُب سونغارييت باتو ماالنق. مند   I  PINBA ك IMLA Iثاثال، تنفيذ ادلؤتور  
صاحب احلكومة ُب إعماؿ الربامج رلاؿ اللغة العربية، ادلثل:  IMLAحضورىا، يصبح 

، PTAI ، تدبَت معيار كفاءة اللغة العربية اخلرجُتPTAIتطوير منهج اللغة العربية ُب 
، تنفيذ االختبار ادلهنية للغة العربية على ادلدرسُت PTAIتدبَت معيار مريب اللغة العربية 

 للمدرسة ادلتوسطة.
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 PINBA  ىو متلقى ادلؤسبر العلمي العادلي جملاؿ اللغة العربية. كادلتلقى العلمي
متبوع دبئة ادلعلمُت كادلدرسُت للغة العربية ُب بيئة  PINBA، مند اْلكؿ،  العادلي اليت تنفذ 

كزارة التعليم كالثقافة كالوزارة الدينية من أضلاء العامل دبقاالت ادلؤسبر. عدد ادلعلم كادلدرس 
 .IMLAة التعليم الذم ػلضر أك يقدـ ادلقاالت مزيد دبركر قوة ىيئة كمؤسس

 النضاؿ ُب تطوير اللغة العربية  -2

بدأت نشر " ّندتل فتيح" رللة  (GONTOR)سبهيد الطريق نضاؿ كنتور  .1
 حائط

ادلنزلية حديثة، اْلستاذ GONTOR PONOROGO))منذ غلرم طالب ُب بونوركجو جونًت
ميميناٌب جدان مع مجيع فركعها، كَتة كأساسان أف شاء. للكتابة فؤاد الدركس العربية ىي 

، أنو بدأ نشر رللة ْمينتات احلاضنة كانت اللغة العربية، عند غللس ُب الصف 
ىذه اجمللة ىي رللة  .لو  (MADING Nahdatul Fityah)ديندينجيانج امسو ّندتوؿ فتيح

 بدأىا )، بعد رللة )سوتوتثوالطلبة(GONTOR)حائط اللغة العربية الثانية القائمة ُب كونًت

 

 .دراسة السياسة العامة للناطقُت باللغة العربية -7

ادلنزلية حديثة، كرئيس للقسم ( (GONTORعندما ذبلس ُب إدارة ادلنرمات الطالبة كونًت
 :للتدريس فعل بعض اإلصلازات تشمل ما يلي

 رلموعة الدركس ادلسائية .1

 .جلميع الطالبترتيب موىادكركه ثالث اللغات  .2

 تنريم التدريب كخطيب مسجد ُب ادلعهد. .3

  )Jam’iyatul Qurro Darussalam(يؤدم إنشاء مجعيتل قرا دارالسالـ   -8

اْلستاذ فؤاد ادلعركؼ أيضا تدفقت كثَتا ما  (، (GONTORكونًت  ُب معهد دارالسلم
جلمع اْلمواؿ  .كلفت بقراءة القرآف ُب ىذا احلدث، دبا ُب ذلك الًتحيب الضيوؼ

تشجيع الطالب ادلوىوبُت ُب قَتؤة، مع شقيقة اْلستاذ حسن اْلكرب عبد اهلل فئة أنو 
 (DQD)رالسالـ  اشرع ُب إنشاء جاميياتوؿ باسم جاميياتوؿ كورك د
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 سبديد مسار الكفاح لطالب  -9

أف طريقة مكافحة تطوير اللغة العربية قاؿ أنو دغلونتور فتح أكثر من أّنا توسيع بعد  
 SUNAN KALIJAGAأصبح طالب ُب كلية اآلداب قسم اللغة العربية سنن كاليجاجا

YOGYAKARTA) )  الذم قاـ بو جيدا من خالؿ "منرمة شؤكف الطلبة" انتا أك حـر
 .إضاُب

 إزالة رللة باللغة العربية   -11

 .كلية اآلداب، الربنامج الذم تنمية ىي مهارات الطالب (HMI) عندما كضعت كرئيس

باإلضافة إىل التدريب ادلتخصص كالكتابة، اْلستاذ فؤاد كما نشرت ُب رللة بسيطة  .
نشر اجمللة يضطر إىل  .صندكؽ مشًتؾ مع أصدقاء القريبة الوحدة"”الناطقة باللغة العربية

 كتابة بنشاط كمؤثرة جدان صوب ميداف اخلربة استعداد عريب

 .عربية كاْلسبوع ' عريب ليلة بدأت   -11

رللة حاكية شرع اْلستاذ فؤاد أيضا ليلة باللغة العربية، اليت ديديسي مع  مع كضاح بن
ليلة  .احلدث قراءة القصائد، كاخلطب، كادلوسيقى كاْلغاين، اليت تستخدـ اللغة العربية

 أصبحت اىل أسبوع عريب الذم يعقد كل سنة حىت اآلف. عربية

 جوغجاكارتاإنشاء مسار الكفاح من أجل تطوير اللغة العربية ُب  -ز
  ُّٕٗكعُت اْلستاذ فؤاد كمحاضر مساعد كبعد زبرجو عُت أستاذا غَت عادية كُب عاـ 

تعليم  قسم . للمساعدة ُب Siti Baroroh كاف طرحها اْلستاذة سيت باركركه
كطلبت من اْلستاذ أمحد اْلزىر بصَت، أصبح مساعد   UGMاْلدب غرب آسيا 

 .ـ الدين كالدعوةلدكرات ُب اللغة العربية ُب كلية علو 

 

 في تدريس مهارة الكالم . أراء أستاذ أحمد فؤاد عيفندي -ب
 تعريف مهارة الكالـ.  -1

أراء أستاذ أمحد فؤاد عيفندم , كاف الكالـ ما ؼلرج من شخص ُب شكل الصوت 
 الذٌب ذلا ادلعٌت كيفهم من متكلم كمستمع .
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أكؿ صورة من صور اْلداء اللغوم كاصبح ىو الوسيلة اْلساسية لالتصاؿ, كىو اْلداة  ك 
اْلكثر تكرار كشلارسة كاستعماال ُب حياة الناس كأكثر قيمة ُب االتصلل االجتماعي. 
كاإلنساف الذم يكوف قادرا على إدارة الالـ غالبا يكوف ذلك سببا ُب صلاحو ُب احلياة 

 العامة كاخلاصة.

 

 عيفندم فؤاد امحد أستاذ أراء عند الكالـ مهارة عليةتدريسأ -6

 من أعلية مهارة الكالـ ما يلي:

من ادلؤكد أف الكالـ كوسيلة اإلفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود، فاإلنساف تكلم .أ 
 .قبل أف يكتب

التدريب على الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة ُب التعبَت عن أفكاره   .ب 
 ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.كالقدرة على 

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة ُب حاجة ماسة إىل ادلناقشة، كإبداء  .ج 
الرأم، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذم يؤدم 

 إىل التعبَت الواضح عما ُب النفس.

 هم كذكيهم.الكالـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، طمأنة أىلي .د 

للحكم على ادلتكلم، كمعرفة مستواه  –إىل حد ما  –الكالـ مؤشر صادؽ .ه 
 الثقاُب، كطبقتو االجتماعية، كمهنتو، أك حرفتو.

 كالكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب.  .ً 

كالكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ْلف تعبَت الفرد عن نفسو عالج .ز 
 حدة اْلزمة اليت يعانيها أك ادلواقف اليت يتعرض ذلا.نفسي ؼلفف من 
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الكالـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، كالذكر  .ذ 
كاْلنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ُب التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن 

 مطالبو الضركرية.

راحلها، ال ؽلكن أف الكالـ كسيلة رئيسة ُب العملية التعليمية ُب سلتلف م .ط 
 يستغٍت عنو معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.

  أىداؼ تدريس مهارة الكالـ  -4

ىناؾ أىداؼ كثَتة كمتنوعة للكالـ, كأراء أستاذ أمحد فؤاد عيفندم أف ىناؾ مبدأين 
 أساسُت ُب أم جهد يقـو بو اإلنساف عند اتصالو بااٌلخرين عن طريقة اللغة علا:

 .اْلفكار اليت يعرب هبا كاللغة اليت ينقل هبا ىذه أْلفكار أىل اٌْلخرين

 كأىداؼ عامة لتعليم الكالـ ؽلكن أف نعرض ْلعلها فيما يلي:

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العرابية , كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم .أ 
 ادلختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 ادلتجاكرة كادلتشابو أف يتطق اْلصوات .ب 

 أف يدرؾ الفرؽ ُب التطق بيت احلركات الطويلة.ج 
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيخ النحوية ادلناسبة.د 
أف يعرؼ عن أفمكار مستخدما الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية .ه 

 خاصة لغة الكالـ.
أف يستخدـ بعد خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيس .ً 

 كسبييز كاحلاؿ كنراـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية

أ يكتسب ثركرة لفرية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو,كأف .ز 
 يستخدـ ىذه الثركرة ُب اسباـ عمليات اتصاؿ عصرية 
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أف يستخدـ بعد أشكاؿ السقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كادلستواه .ذ 
تماعي كطبيعة عمالو . كأف يكتسب بعض ادلعلومات اْلساسية عن اإلج

 الًتاث العريب كاْلسالمي.

 أف يعرؼ عن نفسو تعبَتا كاضاح كمفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة.ط 
 أف يتمكن من التفكَت بالغة العربية كربديث هبا بشكل متصل كمًتابط .ُ 

 لفًتات زمنية مقبولة.

 

بية بعد اساسا دلمارسة كثَتة من أنشطة اْلنساف كزبقيق إف تعليم الكالـ بالغة اْلجن
 أىدافو كمنذلك:

 اف تطلب التعلم شيئا ما. -1

 أف يتعلم عن اْلماكن كاْلكقات كالسخاص -6

 أف يطلب من اٌْلخرينعمل سيئما -4

 أف يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة -3

 اف ػلكي قصة بسيطة ,أكتقويل سيئا مالألخرين -1

 ث حىت ػلُت موعد سيئ ماأف يشغل اجلالسُت باحلدي -2

 أف يفهم اٌْلخرين كيوجههم كيرشدىم -7

 أف يقضي حوائجهاليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ. -8

نررا من البياف السابقة بتضح لنا أف اْلىداؼ العامة من تعليم الكالـ ىي قدرة الطالبة 
ملة بللغة على نطق اْلصوات باللغة العربية كعلى تعبَت عن أفكارىم ُب الكلمة أك اجل

 اللساف مطابقا بقواعد النحوكالصرؼ.    

 طرائق تدريس مهارة الكال  -3

 الطريقة ادلباشرة    .أ 

تطورت ىذه الطريقة بناء على الرأم أف عملية تعليم اللغة الثانية أك اللغة اْلجنبية كمثل 
تعليم لغة اْلـ كىي استخداـ اللغة مباشرة كمالزمة َب اتصاؿ باستماع ككالـ. كأما 
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االنشاء كالقراءة متطورة بعدىا. لذلك تعود الدارس التفكَت بلغة اذلدفة امر الـز 
 امر مًتكؾ كمكركه. كخصائص ىذه الطريقة كما يلي : كاستخداـ لغة اْلـ

الغرض اْلساسى ىو السيطرة على مهارة الكالـ بلغة اذلدؼ القدار الدراسى على (أ
 اتصاؿ هبا.

ادلواد الدراسية ىي كتب مقررة زلتوية على رلموعة ادلفردات كاستخدامها َب اجلمل.  ب(
 الدارس الواقعية.ك تكوف ىذه ادلفردات مستخدمة َب بيئو 

تعليم قواعد اللغة بطريقة استقرائية كىي بدأ تعليم القواعد بأمثلة ٍب استنبط     (ج
 القواعد بعدىا.

تعليم ادلفردات احلسية بطريقة التمثيل كاستخداـ الصور كالنموذج كأما ادلفردات       د(
 غَت حسية بالقياسي كالتعريفي.

اسة على االتصاؿ الشفهي بطريقة السؤاؿ كاجلواب التدريب السريع القدرة الدر     (ق
 كادلناقشة ادلوجهة َب أسلوب التعامل ادلتنوع بُت ادلدرس كالدارس.

 التدريب للدارس القداره على مهارة الكالـ كاالمساع معا.     ك(

 .كامل اشًتاؾ الدارس كادلدرس أثناء سَت التعليم     ز(

 القواعد اللغوية.اىتماـ بسليم النطق كصحيح    ح(

 ابتعاد أف استخداـ لغة اْلـ أثناء سَت التعليم.   (ط

 : كادلزايا كالعيوب هبذه الطريقة. كأما ادلزايا ذلذه الطريقة فكما يلى

 قدرة ادلدرس على مهارة الكالـ كاالستماعأ(

 قدرة ادلدارس على نطق السليم كمثل أبناء اللغة ب(

 ابو عدد كبَت من ادلفردات ككيفية استخدامها َب اجلملمعرفة الدارس كاستيع   ج(

 شجاعة الدارس كطالقتو َب اتصاؿ بال حاجة إىل الًتمجة      د(

 قدرة الدارس على استخداـ قواعد اللغة التطبيقية باالضافة إىل قدرتو النرَتية   م(
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 كأما عيوهبا فكما يلي :

التدريبات أكثر عناية كعالجة َب التعبَت ضعف الدارس َب مهارة القراءة ْلف        أ(
 الشفهي

إىل ادلدرس اجمليد ذك كفاءة َب مهارة الكالـ لتحضَت ادلواد لدراسية َب   االحتياج ب(
 الفصل

 ىذه الطريقة غَت مناسبة لفصل كثَت عدد طالبو   ج(

 ضياع الوقت للشرح معاىن الكلمات ككقوع أخطاء الدارس ُب فهمها.      د(

 لنماط التدريبات للحفظ غَت مطابقة بالواقع كقلة فائدة كمهملة للكبار.ا    ق(

 الطريقة السمعية الشفهية  -ب

تعاليم اللغة  تكوف ىذه الطريقة على النررية اْلساسية أف صلب اللغة ىو الكالـ، لذلك
تبدأ باستماع اْلصوات َب الكلمة اجلملة ٍب نطقها كىذا قبل تعليم القراءة كالكتابة. 

النررة اْلخرل من ىذه الطريقة أف اللغة ىي العادة. كيكوف السلوؾ كالعمل ىو العادة 
بإعادتو كتقراره كمالزمتو مرات. كلذلك استخداـ التعليم طريقة اإلعادة 

 ( Repetisiتكرار)

كىو من اْلساليب الشاءعة اإلستخداـ ُب تعليم اللغات اْلجنبية, كلعل ىذا اْلسلوب 
شعا تسميتو بالطريقة ادلباشرة. كالفكرة اْلساسية اليت يقـو عليها ىذا ىواْلسلوب ىو ما 

اْلسلوب ىي ربط الكلمات با ْلسياء الدالة عليها,ٍب ربط اْلشياء بالسياؽ بالتعبَت ُب 
اللغة ادلتعلمة,كدبا أف الشياؽ قد يكوف فكرة أك حديثا حيويا كامال, فإنو يأٌب بعد ذالك 

 اخلَتة احلقيقةاليت اعطت الفكرة نبضة احلقيقي.ربط السياؽ هبذا ادلعٌت ب

 الطريقة اإلتصاؿ -ج
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طريقة التواصل ىي التعديل من طريقة القواعد كالًتمجة. تأكيد ىذه الطريقة ليس إال )
على جانب التذكَت ُب التحفيظ كلكن ُب كفاءة الكالـ أيضا. مقصود الكالـ ُب ىذه 

كيستطيع أف ػلفظ الكالـ فصيحا. ىذه الطريقة  الطريقة يعٍت يقدـ الكالـ بوجهُت فعاليا
أشد الفاعلية للمبتدئُت ُب تعليم اللغة اذلدؼ بعرض استطاع الكالـ جيدا كفصيحا ُب 

 اللغة اذلدؼ.(

 

 المبحث الثاني: تحليل البيانات

   

بناء على البيانات السابقة ُب ىذا الفصل ستشرح الباحثة عن ربليل البيانات الىت تتعلق 
اْلستاذ أمحد فؤاد عيفندم عن تدريس مهارة الكالـ . كانت البيانات الىت ربلل  باراء

الباحثة ىي البيانات من ادلقابلة كالوثائقية . النتيجة من ربليل البيانات ُب ُب ىذا الفصل  
 :كما يلي

 أراء اْلستاذ امحد فؤاد ايفىدم عن تعريف مهارة تلمالـ. أ

اْلصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم الكالـ ُب أصل اللغة عبارة عن 
بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ، يقاؿ ُب نفسي كالـ، كُب اصطالح النحاة: اجلملة 

أما التعريف االصطالحي للكالـ فهو: ذلك الكالـ  36.ادلركبة ادلفيدة ضلو: جاء الشتاء
خاطره، كما غلوؿ خباطره ادلنطوؽ الذم يعرب بو ادلتكلم عما ُب نفسو من ىاجسو، أك 

من مشاعر كإحساسات، كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته 
من معلومات، أك ضلو ذلك، ُب طالقة كانسياب، مع صحة ُب التعبَت كسالمة ُب 

 37اْلداء

 

                                                           
42

 6َٖ. ص ِرلمع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، ج   
47

 0ُٔ, ص ُنفس ادلرجع, ج  
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 . كاف الكالـ ما ؼلرج مناراء اْلستاذ امحد فؤاد ايفىدم عن تعريف مهارة الكالـ عند
شخص ُب شكل الصوت الذٌب ذلا ادلعٌت كيفهم من متكلم كمستمع , اليت هتدؼ 

 لتكشف ما بداخلو، كاْلفكار كادلشاعر كاْلغراض من كجود.

 اراء استاذ أمحد فؤاد عيفندم عن اعلية تدريس مهارة الكالـ 

 من أعلية مهارة الكالـ  عند اراء استاذ امحد فؤاد عيفندم ما يلي:

الكالـ كوسيلة اإلفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود، فاإلنساف من ادلؤكد أف  .1
 تكلم قبل أف يكتب.

التدريب على الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة ُب التعبَت عن أفكاره   .6
 كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة ُب حاجة ماسة إىل ادلناقشة،    .4
أم، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذم كإبداء الر 

 يؤدم إىل التعبَت الواضح عما ُب النفس.

 الكالـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، طمأنة أىليهم كذكيهم.   .3

للحكم على ادلتكلم، كمعرفة  –إىل حد ما  –الكالـ مؤشر صادؽ   .1
 كمهنتو، أك حرفتو.مستواه الثقاُب، كطبقتو االجتماعية، 

 كالكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب.   .2

كالكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ْلف تعبَت الفرد عن نفسو عالج   .7
 نفسي ؼلفف من حدة اْلزمة اليت يعانيها أك ادلواقف اليت يتعرض ذلا.
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لم كاجلاىل، كالذكر الكالـ نشاط إنساين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتع   .8
كاْلنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ُب التعامل مع احلياة، كالتعبَت عن 

 مطالبو الضركرية.

الكالـ كسيلة رئيسة ُب العملية التعليمية ُب سلتلف مراحلها، ال ؽلكن أف    .9
 يستغٍت عنو معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح كالتوضيح.

 اىداؼ تدريس مهارة الكالـ أاراء استاذ امحد فؤاد عن. ج
اذلدؼ العاـ: حيث أنو ؽلكن للطالب االتصاؿ ُب بعض ادلستول كفقا دلستول التعليم 

اليت غلرم تدريسها ُب ىذا الصدد ينبغي أف يكوف التأكيد على كيف يتكيف معلم 
 .القدرة على أساس مستول الطالب

رسة كثَتة من أنشطة اْلنساف إف تدريس مهارة  الكالـ بالغة اْلجنبية بعد اساسا دلما
 كزبقيق أىدافو كمنذلك:

 اف تطلب التعلم شيئا ما. -1

 أف يتعلم عن اْلماكن كاْلكقات كالسخاص -6

 أف يطلب من اٌْلخرينعمل سيئما -4

 أف يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة -3

 اف ػلكي قصة بسيطة ,أكتقويل سيئا مالألخرين -1

 ئ ماأف يشغل اجلالسُت باحلديث حىت ػلُت موعد سي -2

 أف يفهم اٌْلخرين كيوجههم كيرشدىم -7

 أف يقضي حوائجهاليومية كيؤدم ما يطلب منو من أعماؿ. -8

 

ىناؾ أىداؼ كثَتة كمتنوعة من تعليم مهارة الكالـ، كأىداؼ الكالـ تشًتؾ مع  
 :أىداؼ اللغة العربية العامة، كىناؾ أىداؼ عامة للكالـ ؽلكن توضيحها فيما يلي
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على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها منهم اجملتمع،  إقدار اْلفراد    .1
كالتعود على النطق السليم للغة، كىذا يستدعى أف يتعلم الفرد فن اللغة كقواعدىا، حيث 
يستخدـ ألفاظا للداللة على ادلعاين ادلتنوعة اليت ترد ُب أثناء الكالـ، كصوغ الكالـ ُب 

 عبارات صحيحة.

اْلفراد من التعبَت عما ُب نفوسهم، أك عما يشاىدكنو بعبارة سليمة. سبكُت     .2
كيكوف ذلك بتزكيدىم بادلادة اللغوية، لتًتقى لغتهم، كتكوف لديهم القدرة على توضيح 
اْلفكار باستخداـ الكلمات ادلناسبة، كاْلسلوب ادلناسب، كذلك ْلف اْللفاظ ربمل 

 شحنات معنوية ال تنفصل عنها.

توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها دبا     .3
يضفي عليها مجاال كقوة تأثَت ُب السامع، كإقدارىم على نقل كجهة نررىم إىل غَتىم 

.  من الناس، كاإلبانة عما ُب النفس بتعبَت سهل مفهـو

سرعة على التفكَت كالتعبَت، تعويد اْلفراد على التفكَت ادلنطقي، كالتعود على ال    .4
ككيفية مواجهة ادلواقف الطائرة كادلفاجئة، كتعويدىم على تنريم تعبَتىم عن طريق 

 تدريبهم على مجيع اْلفكار كاستيفائها، كترتيبها ترتيبا منطقيا، كربط بعضها ببعض.

ية اليت لقدرة على مواجهة اآلخرين، كتنمية الثقة بالنفس، كاإلعداد للمواقف احليو     .5
تتطلب فصاحة اللساف، كالقدرة على االرذباؿ، كالتعود على االنطالؽ ُب احلديث 
كالطالقة ُب التعبَت، كالقدرة على التعبَت عما ُب النفس جبرأة كصدؽ، كتنمية القدرة على 

 االستقالؿ ُب الرأم.

نها:  اتساع دائرة التكيف دلواقف احلياة، باعتبار أف الكالـ يتضمن كثَتا م    .6
كالسؤاؿ كاجلواب، كادلباحثات، كادلناظرات، كإلقاء التعليمات كالتوجيهات، كإدارة احلوار 

 كادلناقشات، كالتعليق على اْلخبار كغَت ذلك.

إتقاف ادلالحرة السليمة عند كصف اْلشياء كاْلحداث كتنوعها كتنسيقها، فالفرد     .7
بصورة جيدة، كىذا اإلتقاف غلب أف  يدقق ُب كتاباتو، كلكنو ُب كالمو ال يكوف مدققا
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ادلناسبة للمعاين، ككذا الًتاكيب كالعبارات،  يتصف بالسرعة ادلناسبة، مع انتقاء اْللفاظ
 كالتزكد هبا، ْلف ادلتكلم سيحتاج إليها ُب حياتو اللغوية.

هتذيب الوجداف كالشعور، كشلارسة التخيل كاالبتكار، كالتعبَت الصحيح عن     .8
 كادلشاعر كاْلفكار ُب أسلوب كاضح راؽ كمؤثر.اْلحاسيس 

 :38كىناؾ أيضا أىداؼ تعليم الكالـ للناطقُت بغَت العربية كؽلكن عرضها فيما يلي

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة     .1
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 اْلصوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة.أف ينطق     .2

 أف يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة.    .3

 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.    .4

أف يعرب عن أفكاره مستخدما النرم الصحيحة لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة     .5
 ُب لغة الكالـ.

خدـ بعض اخلصائص اللغوية ُب التعبَت الشفهي مثل التذكَت كالتأنيث أف يست    .6
 كسبييز العدد كاحلاؿ كنراـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية.

أف يكتسب ثركة لفرية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف     .7
 يستخدـ ىذه الثركة ُب إسباـ عملية اتصاؿ عصرية.

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه     .8
االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات اْلساسية عن الًتاث العريب 

 كاإلسالمي.

                                                           
.َُّ(, ص ََِّ)مصر:إيسيسكو,  الناطقُت هباطرائق تدريس اللغة العربية لغَت  زلمود كامل الناقة، رشدم أمحد طعيمة، 48
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 أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما ُب مواقف احلديث البسيطة.    .9

باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط أف يتمكن من التفكَت      .10
  لفًتات زمنية مقبولة.

 

 اراء أستاذ أمحد فؤاد ابفندم عن طريقة تدريس مهارة ادلالـ. د
كقد تصنفت طرؽ التدريس حسب اجلهد ادلبذكؿ ُب كل طريقة, فتقسم الطرؽ ُب ثالث 

فيها دكف مشاركة من رلموعات: أكذلا يشمل الطرؽ اليت يتحمل ادلعلم كحده العبء 
التالميذ. كثانيها يشمل الطرؽ اليت يتقاسم العبء فيها ادلعلم كالتالميذ. كثالثها يشمل 
الطرؽ اليت يتحمل التلميذ كحده العبء فيها كيناقشو ادلعلم فيما توصل إليو من نتائج. 

ما يبدلو من أما الطريقة التنقيبية الكشفية فهي اليت تعتمد على النشاط الذاٌب للمتعلم, ك 
 39جهد ُب كشف ادلعلومات اجلديدة, دكف أف يعطى مثَتات كثَتة

كمن ادلعركؼ أف َب التعليم اللغة اْلجنبية طركؽ كثَتة متعددة، كقد اشتهرت طريقتاف 
 رئيستاف َب تعليم اللغة من ناحية مهارة الكالـ، كعلا :

 كأما خصائص ىذه الطريقة منها :

 الدارس على مهارة اللغة العربية َب موازنةحدؼ التعليم ىو قدرة   .1

 سلسلة ربضَت ادلواد : االستماع ٍب التحدث كالكالـ ٍب القراءة كالكتابة  .6

 اعطاء أساليب اجلملة كأظلاطها َب شكل احلوار احملفوظ.  .4

قدرة ادلدرس على اسلوب اجلملة سلصولة من التدريبات بطريقة تطبيقية  .3
 (pattern practice methode) الكلمة ادلخططة

 ربديد عدد ادلفردات طبقا بسياؽ اجلملة أك التعبَت كليست بكلمات مستقلة .1

                                                           
 .23 (, صُٔٗٗ)القاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية,  تعليم اللغة العربية بُت النررية كالتطبيق  ،ُٔٗٗحسن شحاتة،   49
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تعليم نراـ اْلصوات منترم بالًتتيب حيث حاجة الدارس َب تطبيقها    .2
 ادلستخدمة

 ابتعاد عن الًتجيو   .7

اليوجد تعليم القواعد ُب البداية أك ُب ادلرحلة اْلكىل، كإذا دعت احلاجة إىل    .8
تعليمها َب مرحلة معينة فاستخداـ ادلدرس طريقة استقرائية بالتدريج من سهل 

 إىل الصعب

اختيار ادلواد مهتم بفرع ك اسلوب البداء فركؽ الًتكيب بُت لغة اذلدؼ     .9
 كلغة اْلـ للتخلص كقوع االستمرار االخطاء اْلغلبية.

معية اعانة استخداـ ادلواد الشجيالت كمعمل اللغة كسيلة البصرية الس    .11
 لتعليم الكالـ دلزايا كالعيوب ذلذه الطريقة.

 : 40كأما ادلزايا فكما يلي

 االىتماـ باجلانب الشفهي من اللغة       أ(

 الشامل االىتماـ بثقافة اللغة اذلدؼ دبفهومها ب(

 تعلم اللغة اذلدؼ من غَت الًتمجة إىل اللغة اْلـ أك استعانة بلغة كسيطة   ج(

 التدرج ُب تقدًن ادلواد كالعناصر اللغوية      د(

 التأكيد على أعلية التدريب ُب استيعاب اللغة    ق(

 : كأما عيوهبا فكما يلي

 التأكيد باجلانب السمعي الشفهي  .1

 ارات اللغةالفصل التاـ بُت مه  .6

 زبصيص فًتة طويلة من الربنامج لالستماع    .4

 .يتطلب التدريس هبذه الطريقة معلمُت ذكم كفاية عالية ُب اللغة اذلدؼ     .3
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 ضعٌد تن هسود اهام خاهعح: الرّاض)أخرٍ تلغاخ الناطمثن لغْر العرتْح اللغح التعلْن طرائك ,العصْلِ إتراىْن العسّس عثد 

111-119 ص ً(611, اإلضالهْح  
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الطريقة    عن طريقة تدريس مهارة الكالـ ىي كلكن  اراء استاذ امحد فؤاد عيفندم
اللغة الثانية أك اللغة تطورت ىذه الطريقة بناء على الرأم أف عملية تعليم , ادلباشرة

اْلجنبية كمثل تعليم لغة اْلـ كىي استخداـ اللغة مباشرة كمالزمة َب اتصاؿ باستماع 
ككالـ. كأما االنشاء كالقراءة متطورة بعدىا. لذلك تعود الدارس التفكَت بلغة اذلدفة امر 

السمعية  الطريقة الـز كاستخداـ لغة اْلـ امر مًتكؾ كمكركه. كخصائص ىذه الطريقة .ك
تكوف ىذه الطريقة على النررية اْلساسية أف صلب اللغة ىو الكالـ،  الشفهية

تعاليم اللغة تبدأ باستماع اْلصوات َب الكلمة اجلملة ٍب نطقها كىذا قبل تعليم  لذلك
القراءة كالكتابة. النررة اْلخرل من ىذه الطريقة أف اللغة ىي العادة. كيكوف السلوؾ 

بإعادتو كتقراره كمالزمتو مرات. كلذلك استخداـ التعليم طريقة اإلعادة كالعمل ىو العادة 
طريقة التواصل ىي التعديل من طريقة القواعد  الطريقة اإلتصاؿ، ك( Repetisi)تكرار

تأكيد ىذه الطريقة ليس إال على جانب التذكَت ُب التحفيظ كلكن ُب كفاءة . كالًتمجة
لطريقة يعٍت يقدـ الكالـ بوجهُت فعاليا كيستطيع الكالـ أيضا. مقصود الكالـ ُب ىذه ا

أف ػلفظ الكالـ فصيحا. ىذه الطريقة أشد الفاعلية للمبتدئُت ُب تعليم اللغة اذلدؼ 
 بعرض استطاع الكالـ جيدا كفصيحا ُب اللغة اذلدؼ.
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 الفصل الخامس

 واالقتراحات البحث نتائج ملخص

 

 ىذا ُب البحثة تستنتج,  الرابع الفصل ُب زكرىا سبق اليت البحث نتائج على اعتماد

 عن عيفندم فؤاد امحد اْلستاذ باراء تتعلق كاْلقًتاحات, البحث نتائج ملخص الفصل

 :كمايلي الكالـ مهارة تدريس

 البحث نتائج مالخص -أ

اْلستاذ فؤاد ىو شخصية خيالية الذم لو دكر كبَت جدان لتطوير تعليم اللغة العربية ُب 
 :كآسيا بشكل عاـ. مع احملاكالت العديدة اليت قد ًب القياـ بو، مثل إندكنيسيا

بدأت نشر " ّندتل فتيح"  (GONTOR)سبهيد الطريق نضاؿ كنتور أ .1
 رللة حائط

 .دراسة السياسة العامة للناطقُت باللغة العربية  .6

 إزالة رللة باللغة العربية  .4

 موذج اللغة كالثقافة العربية .3

 IMLA (Ittihadu Mudarris Lughahتأسست   .1

Arobiyah) . 

 :نغ، من خالؿالنشر اللغة العربية دلدينة ما  .2

 خط اإلصالحية ُب اللغة العرب . أ

 Pustaka Lisan dan Misykatمسار النشر باسم  . ب

 خط السياسيُت كادلنتدل العلمي كغَت ذلك.. ج
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 اراء استاذ امحد فؤاد ابيفندم عن تدريس مهارة الكالـ: -ب

 تعريف مهارة ادلالـ. -1

شكل الصوت  أراء أستاذ أمحد فؤاد عيفندم , كاف الكالـ ما ؼلرج من شخص ُب
 الذٌب ذلا ادلعٌت كيفهم من متكلم كمستمع .

أكؿ صورة من صور اْلداء اللغوم كاصبح ىو الوسيلة اْلساسية لالتصاؿ, كىو اْلداة  ك 
اْلكثر تكرار كشلارسة كاستعماال ُب حياة الناس كأكثر قيمة ُب االتصلل االجتماعي. 
كاإلنساف الذم يكوف قادرا على إدارة الالـ غالبا يكوف ذلك سببا ُب صلاحو ُب احلياة 

 العامة كاخلاصة.

 تدريس مهارة الكالـ اعلية -6

من ادلؤكد أف الكالـ كوسيلة اإلفهاـ سبق الكتابة ُب الوجود، فاإلنساف  .1
 تكلم قبل أف يكتب.

التدريب على الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة ُب التعبَت عن أفكاره  .6
 كالقدرة على ادلبادأة كمواجهة اجلماىَت.

حاجة ماسة إىل  احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية كثقافة ُب    . .4
ادلناقشة، كإبداء الرأم، كال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 

 التحدث الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح عما ُب النفس.

الكالـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، طمأنة أىليهم   .3
 كذكيهم.

للحكم على ادلتكلم، كمعرفة  –إىل حد ما  –الكالـ مؤشر صادؽ   .1
 ستواه الثقاُب، كطبقتو االجتماعية، كمهنتو، أك حرفتو.م

 كالكالـ كسيلة اإلقناع، كالفهم بُت ادلتكلم كادلخاطب.  .2

كالكالـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ْلف تعبَت الفرد عن نفسو   .7
عالج نفسي ؼلفف من حدة اْلزمة اليت يعانيها أك ادلواقف اليت يتعرض 

 ذلا.
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اين يقـو بو الصغَت كالكبَت، كادلتعلم كاجلاىل، الكالـ نشاط إنس    .8
كالذكر كاْلنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ُب التعامل مع احلياة، 

 كالتعبَت عن مطالبو الضركرية.

الكالـ كسيلة رئيسة ُب العملية التعليمية ُب سلتلف مراحلها، ال      .9
 التوضيح.ؽلكن أف يستغٍت عنو معلم ُب أية مادة من ادلواد للشرح ك 

 .اىداؼ تدريس مهارة الكالـ -4

أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العرابية , كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم  (1
 ادلختلفة كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أف يتطق اْلصوات ادلتجاكرة كادلتشابو (6

 أف يدرؾ الفرؽ ُب التطق بيت احلركات الطويلة (4

 الصيخ النحوية ادلناسبةأف يعرب عن أفكاره مستخدما  (3

أف يعرؼ عن أفمكار مستخدما الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية  (1
 خاصة لغة الكالـ.

أف يستخدـ بعد خصائص اللغة ُب التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيس  (2
 كسبييز كاحلاؿ كنراـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية

ية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو,كأف أ يكتسب ثركرة لفرية كالم (7
 يستخدـ ىذه الثركرة ُب اسباـ عمليات اتصاؿ عصرية 

أف يستخدـ بعد أشكاؿ السقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كادلستواه  (8
اإلجتماعي كطبيعة عمالو . كأف يكتسب بعض ادلعلومات اْلساسية عن 

 الًتاث العريب كاْلسالمي.

 نفسو تعبَتا كاضاح كمفهوما ُب مواقف احلديث البسيطةأف يعرؼ عن  (9

أف يتمكن من التفكَت بالغة العربية كربديث هبا بشكل متصل  (11
 كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة.

 .إف تعليم الكالـ بالغة اْلجنبية بعد اساسا دلمارسة كثَتة من أنشطة
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 طرائق تدريس مهارة الكال -3

الطريقة بناء على الرأم أف عملية تعليم تطورت ىذه , الطريقة المباشرة 
اللغة الثانية أك اللغة اْلجنبية كمثل تعليم لغة اْلـ كىي استخداـ اللغة مباشرة كمالزمة َب 

 اتصاؿ باستماع ككالـ.

 الطريقة السمعية الشفهية -1

تعاليم اللغة  تكوف ىذه الطريقة على النررية اْلساسية أف صلب اللغة ىو الكالـ، لذلك
 دأ باستماع اْلصوات َب الكلمة اجلملة ٍب نطقها كىذا قبل تعليم القراءة كالكتابة.تب

 الطريقة اإلتصاؿ  .1

تأكيد ىذه الطريقة ليس إال على . طريقة التواصل ىي التعديل من طريقة القواعد كالًتمجة
جانب التذكَت ُب التحفيظ كلكن ُب كفاءة الكالـ أيضا. مقصود الكالـ ُب ىذه الطريقة 
يعٍت يقدـ الكالـ بوجهُت فعاليا كيستطيع أف ػلفظ الكالـ فصيحا. ىذه الطريقة أشد 
الفاعلية للمبتدئُت ُب تعليم اللغة اذلدؼ بعرض استطاع الكالـ جيدا كفصيحا ُب اللغة 

 اذلدؼ.(
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 اإلقتراحات -ب

سيكوف أمرا رائعا إذا كاف اْلستاذ فؤاد تريد ادلضي قدما إىل  .1
بينيديكاف تينج أكثر، ْلنو مع ذلك اْلستاذ فؤاد مرحلة رمسية 

متزايد على نطاؽ كاسع ؽلكن أف تطور اللغة العربية ُب 
 إندكنيسيا كالعامل

 صياغة قبل التالميذ احتياجات ػللل أف معلم على غلب .6

 التالميذ ربتاجها الىت اْلشياء على للتعرؼ,التعلم أىداؼ

 مهارة تدريس سيكوف حىت, الكالـ مهارة تدريس حينما

 .شلتازا ك جذابا الكالـ

 ادلناسبة التعليمية ادلادة بتقدًن يهتم أف معلم على غلب .4

 التدريس مادة تقدًن ُب بادلادئ كيهتم,التعليمية باْلىداؼ

 .الكالـ مهارة

 قدرة اىل دلعرفة ادلعلم مهم الكالـ مهارة التدريس تقوًن اراء  .3

 اإلمكاف بقدر كدلعرفة الكالـ مهارة تدريس ُب التالميذ ككفائة

 .التعليم أىداؼ ربقيق على
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