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 يتووالد إىل والدي
تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ ادلعّلمني اْلّولني اللذين 

 الصدق و الوفاء
 ونقاء الضميرالسمحة الطيبة و سالمة الطوية  ماو عرفت يف نفسو

 تقدمة إجالل واحترام
 

 إىل زوجيت احملبوبة اليت شجعتين على احلرص يف التعلم وتعليم اللغة العربية
 

 ىذا البحثإىل بنيت اليت سرتين كلما شعرت بتعب وملل يف كتابة 
 

 ادلكرمني ذيتإىل أسات
 تقديرا و إجالال الذين أدين ذلم بالكثري 

 

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 
 حرصهم على وجود اْلمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 

 .مة اْلنسانوتسهم يف خد
 
 
 



 د 

 كلمة الشكر والتقدير
 

جزيل النوال، ، وأسألو احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضلو ادلنوال
على آلو وصحبو أسلم على النيب صاحب الكمال، ويف احلال و ادلآل، وأصلي و والثبات

 :ذوي اْلحوال ، أما بعد 
البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد وقد مّن اهلل علّي باالنتهاء من إعداد ىذا 

عد ب –ك وعظيم عطائك ويشرفين مالثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعو
أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف إجناز  –محد اهلل تعاىل 

الوجود و َل يبخل أحدىم بشيء طلبت، و َل يكن حيدوىم إال  حيزىذا البحث إىل 
 :ومنهم . العمل اجلاد ادلخلص

اىيم مساحة اْلستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبر -ٔ
 .اْلسالمية احلكومية ماالنج

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك اْلستاذ الدكتور مهيمنمساحة  -ٕ
 .إبراىيم اْلسالمية احلكومية ماالنج

غة العربية كلية الدراسات رئيس قسم تعليم الل ،الدكتور احلاج شهداء صاحلمساحة   -ٖ
 ية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اْلسالم العليا

عمليا ووجو ادلشرف اْلول الذي أفاد الباحث علميا و ،مساحة الدكتور نور ادلرتضى  -ٗ
منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منو،  خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث

 .عظيم الشكر و التقدير من اهلل خري اجلزاء و من الباحث فلو
ادلشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن شكره ، ي زلمد خبيتبكرمساحة الدكتور  -٘

التشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم تقديره فقد قدم للباحث كل العون وو
كان لتفضلو يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث و توجيهو، و يبخل بعلمو و َل

فلو ميّن خالص الشكر و التقدير  نفس الباحث ىف ىذا البحث أكرب اْلثردبناقشة 
 .ومن اهلل عظيم الثواب و اجلزاء



 ه 

مساحة اْلساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  -ٙ
احلكومية ماالنج، فلهم من الباحث كل الشكر موالنا مالك إبراىيم اْلسالمية 

لتشجيع و جزاىم اهلل عين خري التقدير على ما قدموه من العلوم و ادلعارف و او
 .اجلزاء

وكذلك مساحة ادلوظفني يف كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  -ٚ
التقدير على ما فعلوه اْلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحث كل الشكر و

 .وجزاىم اهلل عين خري اجلزاء من ادلساعدة

  

 واهلل ويل التوفيق 
   
 الباحث  

 
  علي معصوم  
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة  الش ؤون الديني ة

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اْلسالمية احلكومية  دباالنج
 كلي ة الدراسات العليا قسم تعلي م اللغ ة العربي ة

 تقرير المشرفين
 

بياء وادلرسلني ناحلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف اْل ،بسم اهلل الرمحن الرحيم
. ينعوعلى ألو وأصحابو أجم

:   ه الطالبحضر الذي العلمي بعد اْلطالع على البحث
 علي معصوم :   سم الطالبا
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 بفجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية
 

 .وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس اجلامعة
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 كلي ة الدراسات العليا قسم تعلي م اللغ ة العربي ة



 اعتماد جلنة ادلناقشة
: عنوان البحث

 تطوير منهج تعليم مهارة الكالم ىف معهد ادلهاجرين السلفي
 بفجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية

 S2/ٖٕٜ٘ٓٓٚٓ: رقم التسجيل      علي معصوم: عداد الطالبإ
 حلصول علىقد دافع الطالب عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا ل

. م ٕٔٔٓ يوليو ٕالسبت،  درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
: وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة اْلساتذة

  :التوقيع رئيسا ومناقشا  زلمد علي الكامل .د.أ  -ٔ
  :التوقيع مناقشا عون الرفيق. د  -ٕ
  :التوقيع مشرفا ومناقشا نور ادلرتضى. د  -ٖ
  :التوقيع مشرفا ومناقشا خبيتبكري زلمد . د  -ٗ

 
 عميد كلية الدراسات العليا
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 إقرار الطالب
 

 :أدناه، وبياين كاآليت  أنا ادلوقع
 علي معصوم :  كاملسم الاال

 / S-2 ٖٕٜ٘ٓٓٚٓ:  تسجيلرقم ال

 جونونج جايت قرية جايت مرتا مدينة شربون جاوى الغربيةشارع سونان : العنوان 
  

تعليم اللغة  قسم درجة ادلاجسًت يف لتوفري شرط للحصول علىبأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا  أقرّ 
: العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اْلسالمية احلكومية ماالنج حتت عنوان 

 
مهارة الكالم في معهد المهاجرين السلفي تطوير منهج تعليم 

بفجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية 
  

.  وما رورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ىا بنفسيتحضرهتا و كتب
فأنا أحتمل ادلسؤولية أهنا فعال ليست من حبثي  ى أحد استقباال أهنا من تأليفو وتبنيدعأوإذا 

على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  لن تكون ادلسؤوليةعلى ذلك، و
. إبراىيم اْلسالمية احلكومية ماالنج

. حررت ىذا اْلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلكىذا، و
 

م ٕٔٔٓيونيو     ماالنج ،   
اْلقرار  توقيع صاحب  

 
 

 علي معصوم             
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سيرة ذاتية  محتويات البحث
 : االسم   

 : مكان وتاريخ ادليالد 
 : اسم اْلب  

 : اسم اْلم   
 : العنوان   

 

 علي معصوم
 .ٜٓٛٔأغوسطوس  ٚفاندجالنج، 

 نور ميان
 تاسيين

 قرية جايت مرتا
جونوجنح جايت شربون جاوى الغربية 

  إندونيسيا
 

 سميةالسيرة التربوية الر
 .مٜٜٗٔسنة  SDN Pematang Salamحصل على شهادة ادلدرسة االبتدائية ىف  -ٔ
 .م ٜٜٚٔسنة   MTs H. Kartini حصل على شهادة ادلدرسة ادلتوسطة ىف -ٕ
 .م ٕٕٓٓسنة   MAN Cirebon I حصل على شهادة ادلدرسة الثانوية ىف -ٖ
 .م ٕٚٓٓسنة   PBA STAIN Cirebon حصل على شهادة اجلامعة ىف -ٗ
 .مٕٔٔٓسنة   PBA UIN MALIKI Malang حصل على شهادة الدراسات العليا ىف -٘

 اخلربات ىف التعليم
 ٜٕٓٓ – ٕٚٓٓسنة   SMAN 4 Cirebonكان معلما دلادة اللغة العربية ىف  -ٔ
 ٜٕٓٓ – ٕٚٓٓسنة   PPB STAIN Cirebonكان معلما دلادة اللغة العربية ىف  -ٕ
 PPB STAIN Cirebonمعلما دلادة اللغة العربية ىف   يكون -ٖ
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 ادلالحق
 الحظة ونتيجتهادليل اَل

 دليل ادلقابلة ونتيجتها 
 االسبانة

 مسودة ادلنهج
 استبانة حتكيم ادلنهج عن اخلرباء

 استبانة تثبيت ادلنهج عند مدير ادلعهد ومدرس مهارة الكالم
 للمستوى ادلتوسط ىف معهد ادلهاجرين السلفيادلنهج ادلطور لتعليم مهارة الكالم 

 السرية الذاتية
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 الفصل األول

 االطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة -أ 

، كما أن  ابن جٍت ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم عرف اللغة كما
ىذه األصوات ختتلف من شعب آلخر، وهلل حكمة ىف ىذا االختالف، حيث قال جل 

 . ...."خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم ومن آياتو : "جاللو 

بل  ابوومن الطبيعي أن يعلم اإلنسان لغتو الىت نطق هبا أبواه ورلتمعو وعاش 
، ويعرف قواعدىا وأحكامها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، وىو ما عرف يتقنو

وحده حىت يقرأ هبا،  اأما غَت لغتو، فال ديكن أن يتعلمو. عند القدماء العرب بالسليقة
أنو البد   يأو كما أكد حجاز. علم، ونطق وخربةه من مويتحدث، ويكتب بل البد ل

على كلمات ومجل  لو من فهم قوانُت ىذه اللغة فهما نظريا، مث تطبيق ىذه القوانُت
 .منها، مث نطق ىذه الكلمات واجلمل

اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي الذي ىو ادلصدر األول ىف الشريعة و
العربية لغة احلديث النبوي الشريف الذي اتفق ادلسلمون اإلسالمية، وكذلك تكون اللغة 
، سلمُتواللغة العربية ذلا أمهية قصوى بالنسبة إىل امل. على أنو ادلصدر الثاين ىف اإلسالم

 وبعبارة أدق، إن تعليم اللغة العربية شيئ مهم. سواء ىف العامل العريب أو العامل اإلسالمي
 .ن، واالتصال والعلوما لغة الديبالنسبة لكونو للمسلمُت

                                                           
.   ص  م،  98 ، عامل الكتب القاىرة،  أبو الفتح بن جٌت، اخلصائص، حتقيق زلمد علي النجار ط   
   : سورة الروم    
  8 ص  ،م  99 . صعوبات تعليم قراءة اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا  ،أمحد عارف حجازي   
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، فلها شأن عظيم العربية من أعظم اللغات السامية ومن جانب آخر تعد اللغة
كل خاصية منها تعد دافعا ومكانة سامية بُت لغات العامل دلا تتميز بو من خصائص 

أو إىل مدى  ادلتحدثُتلنشرىا وتعلمها، كما أن اللغة العربية اليوم سواء بالنسبة إىل عدد 
ا ىف غَتىا من لغات العامل، فإهنا البد أن ينظر إليها بعُت االعتبار إىل أهنا إحدى تأثَته

 . اللغات العظمى ىف العامل

لقد عرف أىل إندونيسيا اللغة العربية منذ دخول اإلسالم إليها ىف القرن السابع 
 ذإندونيسيا منىف  تعليم اللغة العربيةوبدأ ،  ادليالدي مع قدوم التجار العرب ادلسلمُت

دية العبادة ىو تعليم ادلسلمُت تأ ىا حينئذيها وكان ىدف تعليمفاإلسالم  بداية إنتشار
خاصة الصالة، وفقا باذلدف السابق فادلواد التعليمية ىف تلك األيام تتكون من أدعية 

  . زء عمّم  ادلعروفالصالة والسور القرآنية القصَتة ىف اجلزء الثالثُت 

ىف أوائل  العربية ىف معهد ادلهاجرين السلفي بشربون جاوى الغربيةتدرس اللغة و
ن اذلدف الرئيسي من تعليم اللغة العربية وتعلمها أ ، حيثاالجتاه الديٍت ىف ضوء نشأتو
تدرس  .ىو فهم القرآن الكرمي، واألحاديث الشريفة، وغَتمها من ادلصادر اإلسالمية فيو

يدرس  اللغة العربية ىف ىذا ادلعهد عن طريق شرح الكتب الدينية العربية وترمجتها شفويا،
من  ويدرسون أيضا أنواع العلوم الدينية والبالغة الطالب فيو درس النحو والصرف

على  الكتب  اعتماداالتفسَت واحلديث والتوحيد والفقو والتصوف واألخالق وغَتىا 
يستعملها ون الصاحلون ولعربية ادلقررة ادلعتربة اليت ألفها السلفيادلطبوعة بالنصوص ا

والطريقة ادلستخدمة يف ىذا  .الب ادلعاىد و ادلدارس اإلسالميةالبالد وط مسلمو ىذه
 .طريقة القواعد والًتمجة ادلعهد

                                                           
    ص . م  99 ماالنج،   ،داد معلمي اللغة العربية ىف اجلامعات اإلندونيسيةإع ،عبد التواب عبد الاله   
غَت منشورة  –رسالة ماجستَت . الكفاءة ىف التعبَت الكتايب لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ،زيد بن مسَت   

 .7 . م  00 ص. باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجمقدمة إىل قسم الدراسات العليا 
6
  Ahmad Izzan, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: HUP, 2004), hlm.50 
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 يتبٌت منهجا حنويا معهد ادلهاجرين السلفيىف منهج تعليم اللغة العربية  كانو
 .يةربية دون اىتمام  وانبها ادلهارتركيزا بالغا على اجلوانب القواعدية من اللغة الع امركز
إن مل يكن –كساب ادلواد النحوية واإلدلام هبا شرط أساسي ايفًتض ىذا ادلنهج أن و

وادلعيار الرئيسي لقياس مدى درجة إجادة اللغة . يف عملية إجادة اللغة العربية -وحيدا
ىذا ادلنهج ىو القدرة على قراءة النصوص العربية خاصة النصوص الدينية العربية يف ضوء 
 .هتا إىل اللغة اإلندونيسيةواألدبية وترجم

ال فهي قد تغَتت،  تعليم اللغة العربيةومع مرور األزمان واأليام كانت أىداف 
وىي  ،األىداف الدينية فقط وإمنا يطوّمر ليشمل أيضا األىداف االتصالية ىفحنصر ت

السعي إىل دتكُت الطالب من مجيع ادلهارات اللغوية من استماع وكالم وقراءة وكتابة على 
أيضا لغة  اللغة الدينية وإمنا ىي دذلك على أساس أن اللغة العربية ليست رلر. حد سواء
هبدف أن الكالم  ُتدَرس يف ىذا ادلعهد مهارة ومنذ ثالث السنوات ادلاضية. االتصال

 البلدان ىفيستطيعوا أن يواصلوا دراستهم أو  ادلعهد االتصال مع العرب يستطيع طالب
الكتب العربية ادلعاصرة أو  بقراءةاللغة العربية من أو يستفيدوا أكثر  العربية أو يعملوا فيها

 .من اإلنًتنيت

يستطيع أن وعن طريق الكالم . لو دور ىام ىف منو حياة اإلنسان وتقدمووالكالم 
أن يندمج بصورة فعالة ىف احلياة  نفسو ولآلخرين ويستطيع عن حقيقةيكشف دتاما 
. ، واستخدام الكلمة جزء ال يتجزأ ىف احلياة اإلنسانيةتبادل اخلربات واآلراءاالجتماعية، و

ونستطيع القول لقد كان من احملال على البشرية أن تبدأ بدايتها ىف التطور على األرض 
اهلل عز وجل ىف اإلنسان، أال وىي قدرتو على الكالم لوال تلك القدرة اليت أودعها 

علمو البيان (  )خلق اإلنسان : ىف سورة الرمحن  والبيان، وقد قال عز وجل ىف ذلك 
(  )7. 

                                                           
 .9 ص  (م 008 ، جدارا للكتاب العادلي: عمان ) ،فنون اللغة ، فراس السلييت7
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ألنو أداة من األدوات . ىو ادلنهج والتعلم ومما ال يستغٌت عنو ىف عملية التعليم
صعوبة : ادلهمة ىف جناح تعليم ما، وعدم ادلنهج سيؤدي إىل ظهور ادلشكالت، منها 

وعدم حتقيق  األىداف التعليمية عدم وضوحوادلعلم أو ادلدرسة ىف تقدمي التعليم اجليد، 
 .والتقوميوكذلك عدم تناسب الطريقة والوسائل  األىداف التعليميةادلواد الدراسية 

 مفاىيم كثَتة أمهها حتديد مراحل التعليم تتضمن اىج الًتبية والتعليمنإن م
ومدهتا، ووضع أنظمة خاصة لالمتحانات، وتوزيع ادلواد الدراسية على اجلدول 

األسبوعي، ومفاىيم تربوية وتوجيهية تتناول األىداف ىف كل مرحلة من مراحل التعليم، 
 .8موضوع من ادلوضوعات كل وىف كل مادة من ادلواد، وىف

وىو بال شك يؤثر تأثَتا  ،وإن التفجر ادلعريف يعد من أبرز مسات ىذا العصر
فادلعلومات تتزايد بصورة مضطردة، واحلقائق تتغَت بشكل . مباشرا ىف ادلناىج الدراسية

مستمر، مما يتوجب ضرورة إحداث تغيَت ادلناىج الدراسية ليتمكن الطلبة من االتصال 
أشار عمر مهاليك أن ىذه القضايا حتتاج إىل و .9ئم باحلقائق وادلعارف اجلديدةالدا

 .0 التطوير ىف التفكَت عن ادلنهج

وىف عملية تعليم مهارة الكالم ىف معهد ادلهاجرين السلفي توجد مشكالت، 
ألن ادلنهج ادلستخدم فيو على . منها عدم ادلنهج الدراسي ادلتكامل مبفهومو احلديث
. وىو بعيد عن مفهوم ادلنهج احلديثأساس الكتاب ادلدرسي مبدخل النحو والتحفيظ، 

ر منهج تعليم مهارة الكالم يف معهد تطوي: "ولذلك كان ىذا البحث حتت عنوان 
يهدف لتطوير منهج تعليم " ادلهاجرين السلفي بفجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية

 .مهارة الكالم ىف معهد ادلهاجرين السلفي

                                                           
 
 9 : ص (  00 دار الشروق، : عمان )تدريسها، طو علي حسُت الدليمي، اللغة العربية مناىجو وطرائق   
 
   :  طو علي حسُت الدليمي، مرجع سابق، ص    

10
  Omar Hamalik, Pengembangan Kurikulum, (Bandung : Mandar Maju), 1990. Hal 56  
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 البحث أسئلة -ب 
على أساس مستوى الوحدة  مهارة الكالممنهج تعليم  تطوير يتم كيف . 

 ؟ معهد ادلهاجرين السلفيىف  الدراسية
جودة منهج تعليم مهارة الكالم ادلطور على أساس مستوى الوحدة  ما . 

 ؟معهد ادلهاجرين السلفيىف الدراسية 
 أهداف البحث -ج 

ىف  على أساس مستوى الوحدة الدراسية مهارة الكالممنهج تعليم  تطوير . 
 .معهد ادلهاجرين السلفي

الوحدة جودة منهج تعليم مهارة الكالم ادلطور على أساس مستوى معرفة  . 
 .معهد ادلهاجرين السلفيىف  الدراسية

 أهمية البحث -د 
معهد ادلهاجرين يرجى أن يكون ىذا البحث مساعدا دلدرس مهارة الكالم ىف 

 .وفعاال احسنيذ تعليم مهارة الكالم حىت يكون ىف تنفالسلفي 
 حدود البحث -ه 

ىف منهج تعليم مهارة الكالم تطوير  الباحث حيدد : ةادلوضوعي وداحلد - 
 .على أساس مستوى الوحدة الدراسية معهد ادلهاجرين السلفي

منهج تعليم مهارة  تطوير دد الباحث مكان البحث ىفيح:  ةينادلكا وداحلد - 
للمستوى  معهد ادلهاجرين السلفي شربون جاوى الغربية ىف الكالم

 .الثاين والصف الثالثو األول الصفادلتوسط 

 .ىـ     /     ييعقد ىذا البحث ىف العام الدراس:  ةالزمٍت وداحلد - 
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 تحديد المصطلحات -و 

 :توجد ادلصطلحات ادلتعلقة بعنوان ىذا البحث اليت يشرحها الباحث فيما يلي 
اللغة العربية خيص فيو  تعليم الكالم ىو عملية تعليم :مهارة الكالم تعليم  . 

 لطالب مهارة الكالمتعليم  ويف ىذا البحث يقصد الباحث. مهارة الكالم
 .ألول والصف الثاين والصف الثالثيف الفصل ا ادلستوى ادلتوسط يعٌت

حدى إل مصطلحا وادلقصود بو ليس مستوى لغويا لكن. ادلستوى ادلتوسط . 
ادلراحل وأما . معهد ادلهاجرين السلفيادلراحل التعليمية ادلوجودة ىف 

تكون من ثالث مراحل فت معهد ادلهاجرين السلفيالتعليمية ادلوجودة ىف 
( ثالث سنوات)، وادلستوى ادلتوسط (سنتُت)فهي ادلستوى اإلعدادي 

 (.ثالث سنوات)وادلستوى العايل 

 

 الدراسات السابقة -ز 
 ۲٠٠۸ سعيد، عبد  -1

 ادلتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة منهج: " البحث ضوع مو -أ 
حلصول ل مقدم حبث ،"الوسطى جاوى دماك مراجنُت مبنور اإلسالمية

 اإلسالميةماالنج  إبراىيم مالك موالنا  امعة ادلاجستَت درجة على
 .(منشور غَت. )احلكومية

 تعليم منهج اتساق معرفة إىل البحث ىذا يهدف:  البحث أىداف -ب 
 اجتياجات مع اإلسالمية ادلتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة

 .طالهبا

 الوصفي ادلنهج الدراسة ىذه يف الباحث استخدم:  البحث منهج -ج 
 أشياء أو أحداث أو ظواىر وصف إىل البحث ىذا يهدف. التقوديي
 الظواىر و األشياء عليو تكون أن ينبغي ما بتقرير أيضا يهتم و معينة
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 ال و. معينة معايَت أو قيم ضوء يف ذلك و البحث، يتناوذلا اليت
 إىل ديضي وإمنا تبويبها، و البيانات مجع على الوصفي البحث يقتصر

 .البيانات ذلذه التفسَت من قدرا يتضمن ألنو ذلك من أبعد ىو ما

 :  كما يلي التنائج أىم -د 

يقل  اإلسالمية ادلتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة تعليم منهج -
 .طالهبا اجتياجات مع اتساقو

داف ال تشتق من حاجات الطالب وميوذلم، وكذلك األه -
الذى يستخدمها ادلدرس قددية وغَت احملتوى، وطريقة التعليم 

 .   متنوعة، ويقل استخدام ادلدرس الوسائل التعليمية

 

  ۲٠٠۷ حميدة، ديوي  -۲

 مدرسة يف احملتوى مبدخل العربية اللغة منهج تطوير": البحث موضوع -أ 
حلصول ل مقدم حبث ،"ماالنج كبونساري الدينية اإلسالمية العلوم نور
 إبراىيم مالك موالنا احلكومية اإلسالمية باجلامعة ادلاجستَت درجة على

 .(منشور غَت) .ماالنج

 :  البحث أىداف -ب 

 نور مبدرسة احلال حقيقة عن الكشف إىل البحث ىذا يهدف -
 اللغة مادة تعليم يف ماالنج كبونساري الدينية اإلسالمية العلوم
 .ادلوجود العربية اللغة منهج طبيقبت العربية

 الصاحل ادلنهج إنتاج و فيها العربية اللغة منهج تطوير عملية وختطيط -
 مهارات لًتقية الدراسية ادلواد تقدمي يف احملتوى مدخل أساس على
 .للتالميذ العربية اللغة



  
 

 إىل حتويلها و الدراسية ادلواد تنوع وراء تقوم ادلقًتح ادلنهج فعالية و -
 األىداف على ادلؤسسة اللغوية ادلهارات ادلواد على ادلصورة ادلواد

  احلالة حبث بنوع كيفي أو نوعي حبث البحث ىذا إن: البحث منهج -ج 
(case study). 

 : يلي كما باختصار يعترب البحث ىذا ونتيجة: النتائج أىم -د 

 و شامال يكن مل ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة منهج تطبيق أن -
 فيها ادلدرسُت تطبيق لعدم اجليد العربية اللغة تعليم لشروط مستوفيا
 .األربع اللغة مهارات يطور منهجا

 اإلسالمية العلوم نور مدرسة يف ادلقًتح العربية اللغة منهج إن -
 فعالية و. فيها التعليم عملية يف ؤثري ماالنج كبونساري الدينية
 وكيفية األىداف حتقيق يف ادلدرسُت نفوس يف يظهر ادلقًتح ادلنهج

. التقومي ىف كذلك و التعليمية الوسائل استخدام يف و التدريس
 أن وىي التالميذ، نفوس يف الفعالية ىذه يظهر و ادلدرسُت  انب
 أهنم ذلك على دليل و. رتقيت و زدادت العربية اللغة تعلم يف مهتهم
. البعدي اإلختبار يف ممتازة نتيجة حصلوا

 ۲٠٠۱ خليل، الدين حارس محمد  -۳

 العالية بادلدرسة العربية اللغة دراسة منهج تنفيذ":  البحث موضوع -أ 
 مستوى ترقية يف واحملاولة غنجوك كرطاصانا علواء احلكومية اإلسالمية
 اإلسالمية باجلامعة ادلاجستَت درجة حلصول علىل مقدم حبث ،"طالهبا

 .(منشور غَت. )ماالنج إبراىيم مالك موالنا احلكومية

 : البحث أىداف -ب 

 لقواعد طبقا العربية اللغة تعليم يف ادلدرسة خطة نتائج وصف ىو -
 .ةالديٍت الشؤون وزارة حددهتا اليت تعليمها



  
 

 .العربية اللغة دراسة منهج يف والعوائق الدوافع ووصف -

 طالهبا مستوى لًتقية ادلدرسة خططتها اليت التخطيطات ووصف -
 .العربية اللغة درس يف

 ادلنهج ىو العلمي البحث ىذا يف ادلستخدم ادلنهج: البحث منهج -ج 
 أو الواقع دراسة على يعتمد وىو الوصفي، األسلوب أو الوصفي
 . دقيقا وصفا بوصفها يهتم وىو الواقع يف توجد كما الظاىرة

 : يلي كما البحث نتائج الباحث يستنبط: النتائج أىم -د 

 احلكومية العالية ادلدرسة يف العربية اللغة دراسة منهج تنفيذ أن -
 من  ۱۹۹ سنة التعليم خطوط مبقتضى مطابق كرطاصانا عالواء
 مناسبتها درجة تبلغ التعليم توجيهات حيث من و. ادلواد حيث
 .:۹۱،   إىل

 مؤسسة ادلدرسة خطت قد أنو .عوائق و دوافع ادلنهج تنفيذ يف أن -
 اللغة رلال يف الطالب مستوى ترقية يف خطوات األساتذة و

 .العربية

 ،العربية اللغة منهج األول يبحث ىفابقة فنجد أن البحث إذا نظرنا إىل البحوث الس
. التقوديي الوصفي ادلنهج مااستخدو طالبو تياجاتحا مع هنجامل اتساق معرفةهبدف 

 إىل، هبدف احملتوى مبدخل العربية اللغة منهج تطوير والبحث الثاين يبحث عن
 العربية اللغة منهج طبيقبت العربية اللغة مادة تعليم يفادلدرسة  حال حقيقة عن الكشف
. (case study)  احلالة حبث بنوع كيفي أو نوعي حبث، واستخدام ادلوجود

 العالية بادلدرسة العربية اللغة دراسة منهج تنفيذ وأما البحث الثاين فيبحث ىف
، هبدف طالهبا مستوى ترقية يف واحملاولة غنجوك كرطاصانا علواء احلكومية اإلسالمية
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 وزارة حددهتا اليت تعليمها لقواعد طبقا العربية اللغة تعليم يف ادلدرسة خطة نتائج وصف
 .الوصفي األسلوب أو الوصفي ادلنهج، واستخدام ةالديٍت الشؤون

 .لذلك فإن ىذا البحث يعد متميزا غَت مسبوقة
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المنهج: المبحث األول 

 مفهوم المنهج -أ 

أم أبانو " كيقاؿ هنج زلمد األمر هنجا " هنج"من كلمة : مفهـو ادلنهج لغة 
ادلنهج . سلك الطريق الواضح" بسكوف اذلاء "كالنهج . سلكو"كهنج الطريق " كأكضحو

 . افهمإذف خطة لطريق ينبغى أف يسلكو الًتبويوف لتحقيق أىد
تنظيم معُت يتم عن طريقو تزكيد الطالب : كادلنهج ىف رلاؿ تعليم العربية ىو 

مبجموعة من اخلربات ادلعرفية كالوجدانية كالنفس حركية الىت دتكنهم من االتصاؿ باللغة 
العربية الىت ختتلف عن لغتهم، كدتكنهم من فهم ثقافتها كممارسة أكجو النشاط الالزمة 

: قاؿ احلق تعاُف .  عليمي أكخارجو كذلك حتت إشراؼ ىذا ادلعهدداخل ادلعهد الت
 . "لكل جعلناكم شرعة كمنهاجا"

 لؿادلنهج مبعناه األكثر شيوعا، يستخدمها ادلختصوف عإف مصطلح " زير"يقوؿ 
إف ادلناىج تتكوف " تابا"كتقوؿ  .أنو حقل دراسي معُت لأنو خطة لًتبية ادلتعلمُت كعل

هنج يتضمن صيغة للعناصر كاألىداؼ احملددة ، فضال عن اختيار من عناصر معينة فاَف
كىكذا يتضح أف ادلعٌت الواسع للمنهج . احملتول كتنظيمو ككجود برنامج لتقومي النتائج

الًتبوم جيب أف يضم األىداؼ كاختيار ادلادة التعليمية كتنظيمها كطرائق التدريس 
 . كالتقومي

 
                                                           

  :ص ( ـ 989 منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، : مصر )رشدل أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو،    
59  

2
 مرجع نفسو  

. 8 سورة ادلائدة آية    
4
 9 : ص ( 005 دار الشركؽ، : عماف )كطرائق تدريسها، طو علي حسُت الدليمي، اللغة العربية مناىجو   
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 عناصر المنهج -ب 

على أربعة عناصر أساسية مًتابطة، يؤثر كل منها يف األخر  تشتمل بنية ادلنهج
 5:كيتأثر بو، كما ىو مبُت يف الشكل التاِف

 
 األىداؼ             
 
  
 احملتول          التقومي         
 
 

 خربات التالميذ التعليمية      
 

 :كيوضح ىذا النموذج ما يلي
حملتول، اخلربات التعليمية، كالتقومي، مما األىداؼ، ا: إف عناصر ادلنهج أربعة ىي - 

يشَت إُف أف ىناؾ أربعة أسئلة رئيسية ال بد من اإلجابة عنها عند بناء أم منهج، 
  :كىذه األسئلة، ىي 

 .دلاذا نعلم؟ كيشَت ىذا السؤاؿ إُف األىداؼ ادلراد حتقيقها -

 .اليت سنعلمها( احملتول ) ماذا نعلم؟ كيشَت إُف ادلادة الدراسية  -

كيف نعلم؟ كيشَت إُف الطرؽ كاألساليب كاألنشطة ادلستخدمة لتحقيق  -
 .األىداؼ

 .ككيف ديكن احلكم على النتائج؟ كيشَت إُف أسلوب التقومي ادلتبع -

                                                           
5
 .85ص  سابقمرجع  صاٌف ذياب ىندم،  
 . 8  :ص  مرجع سابق، صاٌف ذياب ىندم،  
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إف العناصر ادلذكورة تًتابط فيما بينها ترابطا كثيقا، مبعٌت أف كل عنصر منها يؤثر  - 
تؤثر يف احملتول الذم جيرم يف العناصر األخرل كيتأثر هبا، فاألىداؼ مثال 

كدلا التأكد من . اختياره، كاحملتول يؤثر يف اخلربات اليت تنظم للتالميذ كيتأثر هبا
مدل حتقق األىداؼ يعد مسألة على جانب كبَت من األمهية، فقد بات من 

كالتقومي بدكره يؤثر يف كل من األىداؼ كاحملتول . الضركرم اللجوء إُف التقومي
 . تنظم للتالميذكاخلربات اليت

بالرغم من أف النموذج ادلشار إليو يوضح لنا بنية ادلنهج كتصميمو كالعناصر  - 
األساسية ادلكونة لو، إال أنو ال يقدـ لنا أم إرشاد حوؿ مصادره ىذه العناصر 
كزلتوياهتا، مما يستدعى تناكؿ كل عنصر منها بشيء من التفصيل لبياف أبعاده 

 .كمضامينو
  :كما قد ذكرت، شرحها كما يلي كعناصر ادلنهج 

 األهداف - أ

تعريف اذلدؼ الًتبوم يف ضوء التعريف السائد للًتبية بأهنا عملية إحداث 
تغيَتات إجيابية يف سلوؾ ادلتعلمُت، فقد أصبح اذلدؼ الًتبوم يعٌت أم تغَت يراد إحداثو 

 .عامة كخاصة: األىداؼ الًتبوية على نوعُت . يف سلوؾ ادلتعلمُت كنتيجة لعملية التعلم
 :  منها األهداف التربوية مصادر اشتق

 .اٍف...اجملتمع كفلسفتو الًتبوية كحاجاتو كأىدافو كتراثو الثقايف ( 

خصائص ادلتعلمُت كحاجاهتم كميوذلم كدكافعهم كمشكالهتم كمستول نضجهم  ( 
 .اٍف...كقدراهتم العقلية كطرؽ تفكَتىم كتعليمهم

اجو اجملتمع من مشكالت نتيجة التطور العلمي أشكاؿ ادلعرفة كمتطلباهتا، كما يو ( 
 .كالتكنولوجي

 .كجهات نظر ادلختصُت يف الًتبية كالتعليم كعلم النفس ( 

                                                           
 
 . 5  صسابق، مرجع  صاٌف ذياب ىندم،   
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 :تصنيف األهداف التربوية 
يعد تصنيف بلـو من أىم احملاكالت اليت تصدت لتصنيف األىداؼ الًتبوية كىو 

ف أف يسًتشد بو يف التعرؼ من أكثرىا استعماال، كتنبع أمهيتو من كونو ديثل دليال ديك
كقد صنفت األىداؼ الًتبوية مبوجب ىذا التصنيف . إُف األىداؼ التعليمية كحتديدىا

 :يف ثالثة رلاالت كربل ىي
، كيتناكؿ األىداؼ اليت تتعلق بادلعرفة كبالقدرات (العقلي)اجملاؿ ادلعريف اإلدراكي : أكال 

 :ية التاليةكادلهارات العقلية، كيشتمل على الفئات الرئيس

 ادلعرفة -

 االستيعاب أك الفهم -

 التطبيق -

 التحليل -

 الًتكيب -

 التقومي -
اجملاؿ االنفعاِف أك الوجداين، يتعلق ىذا اجملاؿ بتنمية مشاعر ادلتعلم كتطويرىا، : ثانيا 

كاألىداؼ فيو . كتنمية عقائده كأساليبو يف التكيف مع الناس كالتعامل مع األشياء
كقد صنف بلـو اجملاؿ االنفعاِف أك . ك رفضو لشيء معُتتتصل بدرجة قبوؿ الفرد أ
 :الوجداين إُف الفئات التالية

 االستقباؿ -

 االستجابة -

 ادلواقف كالقيم كاالجتاىات -

 تنظيم القيم -

 دتثل القيم كجتسيدىا -
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اجملاؿ النفسحركي، كيشمل ىذا اجلاؿ األىداؼ اليت تتعلق بادلهارات اآللية : ثالثا   
كالطباعة كالكتابة كالعزؼ كالرسم، كحنو ذلك من أنواع األداء كاليدكية كالسباحة 

كفيما يلي أمثلة على األىداؼ يف ىذا . اليت تتطلب التناسق احلركي كالعصيب
 :اجملاؿ
 .أف يرسم الطالب العُت مبهارة -

أف يستخدـ الطالب آلة العرض السينمائي ادلتوفرة يف ادلدرسة بطريقة  -
 .صحيحة

 .ككضوح أف يكتب الطالب بسرعة -

 المحتوى - ب

. ىو أحد عناصر ادلنهج كأكذلا تأثرا باألىداؼ اليت يرمي ادلنهج إُف حتقيقها
كيعرؼ احملتول بأنو نوعية ادلعارؼ اليت يقع عليها االختيار كاليت يتم تنظيمها على حنو 

 .8معُت، سواء أكانت ىذه ادلعارؼ مفاىيم أك حقائق أك أفكار أساسية
اجملاالت ادلعرفية كحتديد مقدار ما جيب تقدديو منها إُف  ىناؾ اجتاىاف يف اختيار

 :ادلتعلم 
كىو اختيار أم رلاؿ كأم قدر من ادلعرفة كتقدديو إُف ادلتعلم إلم نظاـ منطقي : أكال 

 .متتابع
كىو اختيار احملتول من ادلعارؼ يف ضوء األىداؼ احملددة للمنهج، كىذا االجتاه : ثاين 

 .احملتول تتبع األىداؼ احملددة يعٌت أف إجراءات اختيار

 األساليب واألنشطة والخبرات -ج
 :األساليب( 1
األساليب ىي اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم يف تنفيذ طريقة من طرؽ التدريس  

مستعينا بوسيلة من الوسائل التعليمية . من أجل حتقيق األىداؼ احملددة للمادة التعليمية

                                                           
 
  0  صسابق، مرجع  صاٌف ذياب ىندم،   
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تدريس باختالؼ ادلعلمُت كفلسفاهتم، كطرؽ التدريس اليت كختتلف أساليب اؿ. ادلناسبة
 .يعتمدكهنا، كطبيعة ادلادة اليت يعلموىا

كمن ىذا ادلثاؿ نرل مدل التداخل كالتفاعل بُت الطريقة كاألسلوب كالوسيلة يف 
كحىت يكوف ادلعلم أكثر قدرة على . التدريس من أجل حتقيق أىداؼ درس من الدركس

بد لو أف يعرؼ أكال طبيعة ادلادة اليت يدرسها، كثانيا اذلدؼ من  حتقيق ىدؼ درسو، فال
 :تدريسها، مث يسأؿ نفسو بعد ذلك األسئلة التالية

 ما الطريقة أك األسلوب ادلناسب لتحقيق ىدؼ الدرس؟ -

 ما الوسيلة ادلناسبة اليت تساعدين يف حتقيق ىدؼ الدرس؟ -

 الوسيلة أثناء تدريس الدرس؟ما مدل التفاعل كالتنسيق بُت الطريقة كاألسلوب ك -

كيف ضوء اإلجابة على ىذه األسئلة يرسم ادلعلم تصورا كامال لدرسو حيدد فيو 
 .طريقتو كأساليبو ككسيلتو، مما جيعلو أكثر قدرة على حتقيق أىداؼ الدرس بيسر كسهولة

 :النشاطات( 2
كغ ىدؼ اجلهد العقلي أك البدين الذم يبذلو ادلتعلم من أجل بل: يقصد بالنشاط

كيشَت ىذا التعريف إُف أف النشاط لو مضموف كلو خطة يسَت عليها كلو ىدؼ . ما
. يسعى إُف حتقيقو، كىو حباجة إُف تقومي دلعرفة مدل جناحو يف حتقيق اذلدؼ ادلراد بلوغو

كىذا يؤكد طبيعة العالقة القائمة التفاعل بينو كبُت عناصر ادلنهج األخرل كىي األىداؼ 
 .تقوميكاحملتول كاؿ

 :كديكن إيراد األشكاؿ التالية لألنشطة 
اجلمعيات ادلدرسية أك ادلشركعات أك ادلقابالت أك الندكات أك الزيارات للمتاحف  ( 

 .أك ادلعارض أك ادلؤسسات أك ادلزارع أك ادلصانع أك الرحالت التعليمية أك الًتفيهية

أك عينات أك  كتابة حبوث صغَتة أك مقاالت أك كلمات صباحية أك مجع بيانات ( 
 .حتليل برنامج إذاعي أك تلفزيوين
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استخداـ ألعاب أك أجهزة ذلا عالقة بادلواد الدراسية أك صناعة كسائل إيضاح أك  ( 
 .رلسمات أك أشغاؿ يدكية

أداء عركض رياضية أك مباريات أك مسابقات شعرية أك أدبية أك القياـ مبمارسة  ( 
ظيفها كرعاياهتا كخدمة اجملتمع احمللي الشعائر الدينية يف ادلساجد كادلسامهة يف تن
 اٍف...للمدرسة كأسبوع النظافة أك يـو النشاط

 الخبرات( 3
تعرؼ اخلربة بأهنا عملية التفاعل بُت الفرد كبُت الظركؼ اخلارجية يف البيئة اليت 
 .يستطيع أف يستجيب إليها، سواء أكانت بيئة طبيعية أك فكرية أك نفسية أك اجتماعية

 :كعاف، مهااخلربات ف
كتقـو علي تفاعل التلميذ ادلباشر مع الشيء ادلراد تعلمو كما حيدث : خربة مباشرة - 

 .يف كاقع احلياة

ىي خربة غَت كاقعية أك مطابقة احلقيقة، (: البديلة أك العوضية)اخلربة غَت ادلباشرة  - 
 .فهي ليست احلقيقة ذاهتا كإمنا صورة منقحة ذلا

 : وظائف الخبرة
 .ل اكتساب ادلعلوماتإهنا تساعد عل - 

 .إهنا تساعد على تنمية اجتاىات اجتماعية - 

إهنا تساعد على تنمية ميوؿ كاىتمامات التالميذ يف اجملاالت اليت دييلوف إليها أك  - 
 .يرغبوف فيها

 .إهنا تنمي لدل التالميذ مهارة التفكَت يف حل ادلشكالت اليت يواجهوهنا - 
 :شروط الخبرات التعليمية

ت التعليمية ىادفة، أم تقود إُف ىدؼ زلدد يسعى التالميذ إُف أف تكوف اخلربا - 
 .حتقيقو
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أف تكوف مهمة، أم تتفق كمصلحة التلميذ فتشبع حاجة من حاجاتو أك حتل  - 
 .مشكلة من مشكالتو

 .أف تكوف ذات معٌت، أم تتفق ككاقع التلميذ كتتناسب مع قدراتو - 

دية لدل التلميذ، أف تكوف مربية أم إجيابية، تسهم يف تكوين عادات سل - 
 .كاالعتماد على النفس كالتضحية من أجل اذلدؼ اذلاـ

أف تكوف مستمرة أم متدرجة، تؤدم إُف خربات أعمق كأمشل مما يساعد على  -5
 .دتكُت التالميذ من بلوغ الغايات ادلرجوة

أف تكوف شاملة للمعارؼ كادلهارات كاالجتاىات كادليوؿ كالقيم الالزمة حلياة  - 
 .التالميذ

 .تكوف مناسبة دلستويات التالميذ كظركفهم كظركؼ اجملتمع الذم يعيشوف فيو أف - 

 .أف تكوف متنوعة، أم تؤدم إُف إكساب التالميذ اىتمامات عديدة -8

 التقويم -د
. التقومي ىو تقدير مدل صالحية أك مالءمة شيء ما يف ضوء غرض ذم صلة

هبا مدل جناح العملية الًتبوية يف  كيف رلاؿ الًتبية يعرؼ التقومي بأنو العملية اليت حيكم
 .حتقيق األىداؼ ادلنشودة
 خطوات عملية التقويم

التقومي ليس نشاطا سهال كلكنو عملية معقدة حتتول على الكثَت من األنشطة 
 :كتسَت يف عدة خطوات ىي 

 .حتديد اذلدؼ من التقومي - 

 .باذلدؼتقرير ادلواقف اليت ديكننا أف جنمع منها معلومات تقريبية متصلة  - 

 .حتديد كمية ادلعلومات اليت حنتاج إليها - 

تصميم كبناء أدكات كأساليب التقومي مثل االختبارات كبطاقة ادلالحظة كقوائم  - 
 .اجلرد
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 .مجع البيانات باألدكات ادلقررة كمن ادلواقف احملددة -5

كيستعاف يف . حتليل البيانات كتسجيلها يف صورة ديكن منها االستدالؿ كاالستنتاج - 
 .اخلطوة باألساليب اإلحصائية كالتوضيحية ادلختلفةىذه 

تفسَت البيانات يف صورة تتضح هبا ادلتغَتات كالبدائل ادلتاحة دتهيدا للوصوؿ منها  - 
 .إُف حكم أك قرار

إصدار احلكم أك القرار كمتابعة تنفيذه، حىت ديكن معرفة جدكل ادلعلومات  -8
كؾ الذم نقومو، كتعرؼ ىذه اخلطوة التقوديية يف حتسُت ادلواقف أك الظاىرة أك السل

 .باسم التقومي، كىي تؤكد على الطبيعة أك الصلة الدائرية للتقومي الًتبوم

كالشكل التاِف يوضح كيف أف التقومي ديثل جزءا من النظاـ الًتبوم كما يوضح 
 :العالقة الدائرة بُت مقومات العملية التعليمية

 حتديد األىداؼ حتديد األىداؼ  
 التدريس     اخلاصة          العامة      
 

 كسيلة   طريقة زلتول     مستول      
 
 

 التعلم         
 
 

 التقومي            
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 أسس التقويم
ىناؾ رلموعة من األسس اليت ال بد من مراعاهتا عند ختطيط كتنفيذ عملية 

 :كىذه األسس ىي. فهاالتقومي، إذا أردنا ذلذه العملية النجاح يف بلوغ أىدا
 .أف يتسق التقومي مع أىداؼ ادلنهج - 

أف يكوف التقومي شامال لكل أنواع كمستويات األىداؼ التعليمية كلكل عناصر  - 
 .التعلمية -العملية التعليمية

أف تتنوع أساليب كأدكات التقومي حىت حنصل على معلومات أكفر عن اجملاؿ الذم  - 
 .نقومو

دل ما حيققو الربنامج الًتبوم من األىداؼ ادلرسومة أف يكوف التقومي مستمرا َف - 
 .لعملية الًتبية

 .أف يتم التقومي بطريقة تعاكنية يشارؾ فيو كل من يؤثر يف العملية الًتبوية كيتأثر بو -5

أف دييز التقومي بُت مستويات األداء ادلختلفة كيكشف عن الفركؽ الفردية  - 
 .كالقدرات ادلتنوعة للتالميذ

 .مي تشخيصيا أك عالجياأف يكوف التقو - 

 .أف يكوف التقومي كظيفيا مبعٌت أنو يستفاد منو يف حتسُت العملية التعليمية  -8

أف يراعى يف التقومي الناحية اإلنسانية، مبعٌت أف يًتؾ أثرا طيبا يف نفس التلميذ، فال  -9
 .يشعر بأنو نوع من العقاب أك كسيلة للتهديد بو

 .نة تتمشى مع فلسفة الًتبيةأف جيرم التقومي يف ضوء معايَت معي -0 

أف ينظر إُف التقومي باعتباره كسيلة لتحسُت العملية الًتبوية يف ضوء األىداؼ  -  
 .ادلنشودة منها كليس كغاية يف حد ذاتو
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 المنهج على مستوى الوحدة الدراسية :المبحث الثاني 

 مفهوم المنهج على مستوى الوحدة الدراسية -أ 

ىو منهج مطور حسب الوحدة الدراسية،  راسيةهنج على مستول الوحدة الداَف
كظهر ىذا  9.كإمكانية ادلدرسة أكادلنطقة كخصائصها كثقافة اجملتمع كخصائص الطالب

عن ادلعيار للًتبية الشعبية تفسَتا من القانوف رقم  005 سنة  9 ادلنهج بعد القرار رقم 
ف ادلنهج على مستول كذكر يف ىذا القرار أ. عن نظاـ الًتبية الشعبية  00 سنة  0 

الوحدة الدراسية ىو من نوع ادلنهج االجرائى الذل قامت الوحدة الدراسية أل ادلدرسة 
، كيفسر (5 مادة   الفصل  005 سنة  9 قرار احلكومة رقم ) بتدكينو كتنفيذه 

كىذا ادلنهج مكمل ادلنهج ، معيار احملتول كالكفاءة من ادلتخرجُت الذل قررتو احلكومة
 0 .ادلنهج على أسس الكفاءة أل  00 

 مكونات المنهج على مستوى الوحدة الدراسية -ب 

 :  ذلذا ادلنهج أربعة مكونات، كىي 

 أىداؼ الًتبية - 

تعتمد ىذه األىداؼ على أىداؼ عامة من الًتبية كأىداؼ خاصة يريد ادلعهد 
 :تطويرىا،  كأما األىداؼ العامة من الًتبية فكمايلي 

االبتدائية، كىي كضع األسس من الذكاء كادلعرفة كالشخصية  أىداؼ الًتبية ىف:  أكال 
كاألخالؽ الكردية كادلهارات دلستقبل احلياة النفسية كاشًتاؾ ادلرحلة الدراسية 

 .التالية

                                                           
9
 E. Mulyasa,  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.2007), Hal 20.  
10
 Muslich Masnur, KTSP  Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2007) Hal 17 
11

  Muslich Masnur, Ibid. Hal 29 - 33 
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، كىي ترقية الذكاء كادلعرفة كالشخصية كاألخالؽ كسطةتأىداؼ الًتبية ىف اَف: ثانيا 
 .ية كاشًتاؾ ادلرحلة الدراسية التاليةالكردية كادلهارات دلستقبل احلياة النفس

كىي ترقية الذكاء كادلعرفة كالشخصية كاألخالؽ الكردية أىداؼ الًتبية ىف الثانوية، :   ثالثا
كادلهارات دلستقبل احلياة النفسية كاالشًتاؾ ادلرحلة الدراسية التالية حسب ادلهنة 

 .ادلناسبة

 بناء ادلنهج كمضمونو - 

الوحدة الدراسية ىف ادلرحلة االبتدائية كادلتوسطة كالثانوية بناء ادلنهج على مستول 
 :مكتوب ىف معيار احملتول ادلطور من رلموعة ادلواد التعليمية التالية 

 .رلموعة ادلواد التعليمية للعلـو الدينية كاألخالؽ الكردية: أكال 
 .رلموعة ادلواد التعليمية للعلـو الشعبية كالشخية: ثانيا   
 .رلموعة ادلواد التعليمية للعلـو التكنولوجية :ثالثا   
 .رلموعة ادلواد التعليمية للعلـو الفنية: رابعا  
 .رلموعة ادلواد التعليمية للعلـو اجلسمية كالرياضة كالصحة: خامسا 

 الرزامة الًتبوية - 

البد للوحدة الدراسية من كضع اجلداكؿ الًتبوية حسب االحتياجات احمللية 
، كمن ىذه اجلداكؿ يستطيع ادلعلم أك الوحدة الدراسيية جعل الربنامج كخصائص ادلدرسة

 (.promes)كبرنامج الفصل الدراسي ( prota)السنوم 

 ( RPP)كاخلطة الدراسية ( silabus) ادلنهج الدراسي - 

ىو ترمجة معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية ىف  (silabus) ادلنهج الدراسي
كهبذا . ة التعليمية، كمؤشرات جناح التعليم لعملية التقوميادلوضوعات األساسية، كاألنشط

 .ادلنهج يستطيع ادلدرس تطويره ىف اخلطة الدراسية الىت سيطبقها ىف إجراءات التعليم
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 مفهوم التطوير -ج 

إف مفهـو التطوير ابتداء ىو التحسُت كصوال إُف حتقيق األىداؼ ادلرسومة بصورة 
بوم حتسُت العملية الًتبوية، كيأخذ مفهـو التطوير ىنا أكثر كفاءة، كىو على الصعيد الًت

منحيُت، األكؿ التطوير مبعٌت اإلنشاء كالبناء من جديد، كالثاين مبعٌت حتسُت ما ىو 
 .  موجود كتعديلو

 تطوير المنهج على مستوى الوحدة الدراسيةخطوات  -د 

هتا ىي الىت البد من مراعا ادلنهج على مستول الوحدة الدراسيةكخطوات تطوير 
 :   كالتاِف

 حتديد األىداؼ التعليمية - 

البد من حتديد األىداؼ التعليمية حتديدا دقيقا، ألف كضوح ىذه األىداؼ 
كإف معرفة األىداؼ ىف إطار التعليم كالتعلم . يفتح الباب المتالؾ الكفاءة ادلطلوبة

 .جيعل ىذه العملية أكثر كضوحا بالنسبة للمعلم كادلتعلم
ادلؤسسة كادلعلم مها اللذاف حيدداف ىذه األىداؼ، كأما كمن الطبيعي أف 

 ادلنهج على مستول الوحدة الدراسيةاألىداؼ التعليمية ديكن حتديدىا ىف ضوء 
حاجات الوحدة الدراسية (  أىداؼ الًتبية العامة، (  : فهي اشتقت من 

خصائص الدارسُت كحاجاهتم كميوذلم كدكافعهم كمشكالهتم (  كاجملتمع، 
 .كل نضجهم كقدراهتم العقلية كطرؽ تفكَتىمكمست

 .حتديد معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية ادلطلوبة - 

 .حتديد مؤشرات جناح التعليم - 

 .حتديد احملتول أك ادلوضوعات أك ادلواد - 

احملتول ىو أحد عناصر ادلنهج كأكذلا تأثرا باألىداؼ الىت يرمى ادلنهج إُف 
ؿ منفصل أك منعزؿ عن ادلكونات األخرل، اليعمل زلتول ادلنهج بشك. حتقيقها

                                                           
12

   -5 : طو علي حسُت الدليمي، مرجع سابق، ص   
13

  Muslich Masnur, KTSP  Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual,  Hal  33 
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فادلعارؼ كاحلقائق الىت يشملها ليست سول كسيلة لبلوغ األىداؼ احملددة 
 .للمنهج

 حتديد إجراءات التعليم كالتعلم -5

قبل أف يبدأ ادلعلم عملية التعليم البد لو أف يعرؼ أكال طبيعة ادلادة الىت 
يرسم ادلعلم تصورا كامال لدرسو كبعد ذلك . يدرسها، كثانيا اذلدؼ من تدريسها

حيدد فيو طريقتو كأسلوبو ككسيلتو، مما جيعلو أكثر قدرة على حتقيق أىداؼ الدرس 
 .كىذه العملية تتم مبراعاة خصائص الطالب كميوذلم. بيسر كسهولة

 حتديد التقومي - 

إف عملية التقومي ترمي إُف معرفة مدل تقدـ الطالب حنو األىداؼ الًتبوية 
قيقها، كإف التقومي يرتبط بادلعايَت الىت يصممها ادلعلم ىف ضوء أىداؼ ادلراد تح

فلذلك ( ادلعريف، كالوجداين كادلهارم)الدرس، على أف حتتول جوانب النمو الثالثة 
 .البد لو من حتديد خطوات التقومي ككسائلو

 .حتديد عدد الساعات ادلطلوبة - 

 .كىذا يتعلق بتوزيع األكقات ىف إجراءات التعليم كالتعلم

 .حتديد ادلراجع كادلصادر -8

 .كتشمل ادلراجع كادلصادر الكتب كاجملالت كالوسائل التعليمية كاألفالـ
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 مهارة الكالم: المبحث الثالث 

 مفهوم مهارة الكالم - أ
حذؽ : يو كبومهرا كمهورا كمهارا كمهارة الشيء كؼ -ديهر-مهارة مصدر من مهر

اللغة يف األساس    .ىو مهر يف العلم، أم كاف حاذقا عادلا بو كيف صناعتو اتقنها معرفة
  5 :ىي الكالـ، أما الكتابة ىي زلاكلة لتمثيل الكالـ، كالدليل على ذلك مايلي

عرؼ اإلنساف الكالـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن طويل حيث ظهرت الكتابة يف  . 
 .اإلنساففًتة متأخرة من تاريخ 

يتعلم الطفل الكالـ قبل أف يأخذ يف تعلم الكتابة اليت يبدأ يف تعلمها عند دخوؿ  . 
 .ادلدرسة

مجيع الناس االسوياء يتحدثوف لغاهتم األـ بطالقة كيوجد عدد كبَت من الناس ال  . 
 . يعرفوف الكتابة يف لغاهتم

  .بعض اللغات ما زالت منطوقة غَت مكتوبة . 

 م أهمية تعليم مهارة الكال - ب

. الكالـ من ادلهارات األساسية اليت يسعى الطالب إُف إتقاهنا يف اللغات االجنبية
عندما زادت أمهية االتصاؿ ، كلقد اشتدت احلاجة إُف ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة

كمن الضركرة  مبكاف عند تعليم اللغة العربية االىتماـ باجلانب . الشفهي بُت الناس
سلكو مدرس اللغة العربية لغة اتصاؿ، بفهمها مجتاه الذل نرجو أف الشفهي، كىذا ىو اال

ماليُت الناس يف العاَف، كالحجة دلن يهمل اجلانب  الشفهي، كيهتم باجلانب الكتايب، 
     .مدعيا أف اللغة العربية الفصيحة ال كجود ذلا، كال أحد يتكلمها

 

                                                           
    : ، ص(ـ 98 دار ادلشرؼ، : بَتكت)، ادلنجد يف اللغة ك اإلعالـلوبس معلوؼ،  14
    -    :ص  ،( 00  ، جامعة أمدرماف اإلسالمية: سوداف ) ،دراسات ىف ادلناىج كتأىيلها ، حسن عبد الرمحن احلسن 15
    : ص ،سابقمرجع ، حسن عبد الرمحن احلسن 16
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 لعربأهداف تعليم الكالم لغير ا  -ج
   :إُف حتقيق ما يلى يهدؼ تعليم الكالـ

تنمية القدرة على ادلبادأة يف التحدث عند الدارسُت كدكف انتظار مستمر دلن  ( 
 .يبدؤىم بذلك

 .تنمية ثركهتم اللغوية  ( 
دتكينهم من توظيف معرفتهم باللغة، مفردات كتراكيب مما يشبع لديهم   ( 

 .اإلحساس بالثقة، كاحلاجة للتقدـ ك القدرة على اإلجناز
لدارسُت على اإلبتكار كالتصرؼ يف ادلواقف ادلختلفة، كاختيار أنسب تنمية قدرة ا ( 

 .الردكد ك التمييز بُت البدائل الصاحلة فيها لكل موقف على حدة
تعريض الدارسُت للمواقف ادلختلفة الىت حيتمل مركرىم هبا كالىت حيتاجوف فيها إُف  (5

 .ممارسة اللغة
 . بالعربيةتدريب الطالب على االتصاؿ الفعاؿ مع الناطقُت ( 
معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث، كتشجيع الطالب على أف  (7

 يتكلم بلغة غَت لغتو كيف موقف مضبوط إُف حد ما كأماـ زمالء لو

 توجيهات عامة في تعليم الكالم  - ه
كفيما يلى رلموعة من التوجيهات العامة الىت قد تسهم يف تطوير تعليم مهارة  

 8 :ثانية الكالـ يف العربية كلغة
يقصد بذلك أف يتعرض الطالب بالفعل إُف :  تدريس الكالـ يعٌت ممارسة الكالـ  - 

إف الكالـ مهارة ال يتعلمها .. مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو
من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم ىف حصة ... الطالب إف تكلم ادلعلم كظل ىو مستمعا

                                                           
    -5  : ص ،سابقمرجع  ،رشدم أمحد طعيمة   
 0   ، صرجع سابقرشدم أمحد طعيمة، ـ 8 
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 قل توجيو احلديث كليس بكثرة كالمو كاستئثارالكالـ مبقدار صمتو كقدرتو عل
  .باحلديث

يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالـ عن شيء :  أف يعرب الطالب عن خربة  - 
. ينبغى أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو.. ليس لديهم علم بو

ؿ كمن العبث أف يكلف الطالب بالكالـ ىف موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعط
 .كقد ال جيد ىف رصيده اللغوم ما يسعفو. فهمو

ليس الكالـ نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات :  التدريب على توجيو االنتباه  - 
إنو يستلـز القدرة . إف الكالـ نشاط عقلي مركب. معينة كقتما يراد منو الكالـ

تراكيب ككيف كالقدرة على تعرؼ اؿ. على دتييز األصوات عند مساعها كعند نطقها
إف الكالـ باختصار نشاط ذىٍت يتطلب . أف اختالفها يؤدل إُف اختالؼ ادلعٌت

كقدديا قيل . من الفرد أف يكوف كاعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما يالـ عليو
 .إف عثرات اللساف أفتك من عثرات السناف

ث كإحباطا لو أف من أكثر األشياء حرجا للمتحد:  عدـ ادلقاطعة ككثرة التصحيح  - 
كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت ىف لغاهتم األكُف فهو أكثر . يقاطعو اآلخركف

إف لديهم من العجز ىف اللغة ما .. صدقا بالنسبة للمتحدثُت ىف لغات ثانية
يعوقهم عن االسًتساؿ ىف احلديث أك اخراجو بشكل متكامل، كلعل مما يزيد ىف 

كيرتبط هبذا أيضا أال يلح ادلعلم ىف .. ادلعلم إحساسو هبذا العجز أف يقاطعو
 .تصحيح أخطاء الطالب

من ادلعلمُت من يزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن اإلمكانات :  مستول التوقعات  -5
احلقيقة للطالب، كيستحثو على استيفاء القوؿ مث يلومو إف َف يكن عند مستول 

َف العربية كلغة ثانية أف األجنيب، إف احلقيقة الىت ينبغى أف يعرفها مع. التوقعات
خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت، يندر أف يصل إُف مستول العرب عند ممارستو 

كىذه ظاىرة ال ختتص بتعلم العربية كحدىا، كإمنا تشمل كافة .. مهارة الكالـ
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كأف دييز . على ادلعلم إذف أف يقدر ذلك، كأف يكوف كاقعيا. الدارسُت للغات الثانية
 مستول الكالـ الذل يصدر عن الناطقُت بالعربية كذلك الذل يصدر عن بُت

 9 .الناطقُت بلغات أخرل
إف الكالـ كما قلنا، مهارة مركبة كنشاط .. ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا:  التدرج  - 

كتعلم ىذه ادلهارة ال حيدث بُت يـو كليلة، كال بُت عشية .. عقلي متكامل
غرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاجلهد كاحلكمة ما ينبغى أف إهنا عملية تست. كضحاىا

كعليو أف يهيء من مواقف الكالـ ما يتناسب مع كل مستول من . ديلكو ادلعلم
  :مستويات الدارسُت كالتاُف

كاقف الكالـ حوؿ أسئلة ديكن أف تدكر ـ:  بالنسبة للمستول االبتدائي( أ
ىذه اإلجابة يتعلم الطالب  كمن خالؿ. ادلعلم كجييب عليها الطالبيطرحها 

كيفضل أف يرتب ادلعلم . كيفية انتقاء الكلمات كبناء اجلمل كعرض األفكار
كمن . ىذه األسئلة بالشكل الذل ينتهى بالطالب إُف بناء موضوع متكامل

ادلواقف أيضا تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات الشفهية، كحفظ بعض 
 .ئلة مرتبطة بنص قرأكهاحلوارات كاإلجابة الشفهية عن أس

يرتفع مستول ادلواقف الىت يتعلم الطالب من خالذلا :  مستول ادلتوسطؿؿ( ب
. كإدارة االجتماعات role playingمن ىذه ادلواقف لعب الدكر . مهارة الكالـ

كادلناقشة الثنائية، ككصف األحداث الىت كقعت للطالب، كإعادة ركاية األخبار 
ة ىاتفية جرت أك إلقاء تقرير كاإلذاعة كاألخبار عن زلادث الىت مسعوىا ىف التلفاز

 .كغَتىا ميسر
كىنا قد حيكى الطالب قصة أعجبتهم، أك يصفوف مظهرا :  ادلستول ادلتقدـ( ج

أك يتكلموف  debate  أك يلقوف خطبة أك يديركف مناظرة. من مظاىر الطبيعة
ادلهم ىف .لك من مواقفأك يلقوف حوارا ىف دتثيلية، أك غَت ذ. ىف موضوع مقًتح
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ىذا كلو أف يراعى ادلعلم الرصيد اللغوم عند الدارسُت ككذلك اىتماماهتم 
 .  كمدل ما لديهم من خربة عن موضوع احلديث

تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كاف ما يتعلمونو ذا معٌت  0 : قيمة ادلوضوع - 
تيار ادلوضوعات الىت كينبغى أف حيسن ادلعلم اخ. عندىم، كذا قيمة ىف حياهتم

يتحدث الطالب فيها خاضة ىف ادلستول ادلتقدـ، حيث الفرصة متاحة للتعبَت 
كيفضل أف . فينبغى أف يكوف ادلوضوع ذا قيمة، كأف يكوف كاضحا كزلددا. احلر

يطرح على الطالب ىف كل مرة موضوعاف أك أكثر حىت تكوف حرية االختيار 
  .متاحة ذلم، فيتكلموف عما يعرفوف

 دور المعلم في تعليم الكالم - و

إف دكر ادلعلم يف عملية التعليم من أىم العوامل ادلؤثرة يف ترقية مهارة الكالـ، 
   :ك أما دكر ادلعلم كما يلى. ألنو كسيلة عظيمة إليصاؿ ادلعرفة إُف أذىاف الطالب

أف يفسح صدره ألخطاء الدارسُت كيقـو بتسجيلها أكال فأكال حىت ديكنو أف يفرد  . 
 . ا كقتا للعالج ك التدريب الصحيح كيصحيح  األخطاءلو

 .االشًتاؾ الفعاؿ للدارسُت يف ادلناشط اللغوية . 
البد أف يدرؾ ادلعلم أف احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعلم الكالـ  كيتصل  . 

 .اتصاال كثيقا بالنجاح
 .ـالبد أف يدرؾ ادلعلم أف التتابع كالتدرج  شيئ مهم يف تنمية مهارة الكال . 
 طريقة تعليم الكالم و تقنياته  -ي
 .األسئلة واألجوبة  ( 1

ىا ك أكثرىا فعالية لة ك األجوبة من أنسب الطرؽ كأسهل طريقة األسئتعترب
كعادة يبدأ ادلعلم بأف يلقي سؤاال يف موضوع ما . يف تدريس احملادثة باللغة العربية

                                                           
    ، ص سابق رجعـرشدم أمحد طعيمة،   20
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درة الطالب على اإلجابة يعرفو الطالب، كالطالب جييبوف إجابات قصَتة مث منو ؽ
ك نتدرج األسئلة من . للمواقف الشفوية ك ينتقل ادلدرس إُف مراحل أكثر تقدما

تستغرؽ عدة  الىت كىريةاًفكاقف اَفالسهولة إُف الصعوبة، كمن ادلواقف الصغَتة إُف 
   .دقائق

 

   :كيفية استخدام األسئلة واألجوبة هي
سؤاؿ من ادلعلم كجواب من  على شكل استخداـ األسئلة ك األجوبة يبدأ . 

مث اسئلة . مث على شكل اسئلة من رلموعة كاجابات من رلموعة أخرلالدارس، 
من دارس كاجابات من دارس آخر، كىكذا حبيث كل دارس دكره فمرة سائال 

 . كمرة رليبا
يتيح الفرص الستخدامها يف مواقف أخرل كلكنها متصلة يتبادؿ فيها الدارسوف  . 

ـ، كحيتاج ىذه ادلواقف لسؤاؿ تبدأ بو قد يطرحو ادلعلم كقد الكالـ فيما بينو
 .يوجو إليو الدارسُت

يسأؿ الدارس جاره سؤاال جييب عنو مث يسأؿ اجلار جاره التاِف فيجيب كىكذا  . 
 .كىكذا...كاإلجابات يف خط كاحد حبيث تسَت األسئلة

 المحادثة( 2
، كحيفظوف احلوار يف ىي احملاكرة بُت الشخصُت أك أكثر حوؿ ادلوضوع ادلعُت 

كينبغي على ادلعلم أف خيتار ادلوضوع ادلناسب مبواقف . البيت مث ديثلونو يف األسبوع التاِف
ك قدرة الطالب، كيوزع ادلعلم اجملموعة، ك يراعي يف إجابات الطالب ك يصححها ما 

     .يقع فيو الطالب من أخطاء  لغوية  ك أسلوبية أك أخطاء يف األفكار أك ترتيبها
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 طريقة المباشرةال( 3
ىي طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز ادلعلم ك ادلتعلم استعماؿ اللغة اذلدؼ  

كيفية استعماؿ اللغة األجنبية كىدؼ التدريس ىو تعلم . مباشرة دكف استعماؿ اللغة األـ
رحها ادلعلم كإذا كجدت ادلفردات الصعبة على ادلتعلم فيش. لتخاطبتصاؿ كالال
 . 5 استعماؿ كسائل اإليضاح أك باحلركة أك بالصور أك ما إُف ذلكب

 :   إجراءات استخدام الطريقة المباشرة هي
ييبدأ ادلعلم استخدامها بنطق أمساء األشياء يف حجرة الدراسة أك  األشياء حوؿ  

ادلدرسة مث يطلب من الدارسُت ترديدىا ك بعد ذلك يربط ىذه األشياء ببعض ما حيدث 
ينطق أمساء كتاب ك دفًت ك كرسي ك سبورة ك غَتىا من األشياء : فصل، فمثاليف اؿ

ما ىذا؟  ىذا : ادلوجودة يف الفصل، ك يربط ىذه األمساء بكلمة ما، أين، أك ىل، مثل
   كتاب، أين سبورة؟ السبورة على احلائط، ىل ىذا كرسي؟ نعم،ىذا كرسي

 
 الطريقة السمعية الشفهية ( 4

الطريقة ادلباشرة  خيتلف ىدفها دتاماعن طريقة النحو ك الًتمجة، ىذه الطريقة مثل 
فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية يف الواليات ادلتحدة إباف احلرب العادلية الثانية، 

كألسباب عسكرية احتاج الناس يف ذلك الوقت إُف أسلوب سريع لتعلم اللغة 
    .  األجنبية
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26 Ahmad Fuad Efendi, op.cit. p:36 
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 .8  :ة الشفهية هيإجراءات استخدام الطريقة السمعي
 .يقدـ ادلعلم حوارا جديدا . 
يستعمل ادلعلم اللغة اذلدؼ أثناء الدرس كما يستخدـ األداء احلركي ك الصور ك  . 

 .النموذج لشرح ادلعاين
يقدـ ادلعلم اللغة احلوار مرتُت كنموذج، مث يبدأ التدريبات كذلك بتقدمي منوذج  . 

النطق بتقدمي النطق لإلجابات الصحيحة، كيف أكقات اخرل تصحح أخطاء 
 السليم يف اللغة اذلدؼ

 .يكرر الطلبة اجلملة احلوارية . 
عند تعثر الطلبة يف تأدية احدل اجلمل احلوارية يستعمل ادلعلم تدريب بناء  .5

 .اجلملة من آخرىا
 . يبدأ ادلعلم دترين التسلسل . 
 .يستعمل ادلعلم تدريبات التعويض ادلفرد ك ادلتعدد اخلانات . 
 .جلديدة من خالؿ سطور احلوار كىي زلدكدةيقدـ ادلفردات ا .8
يقـو ادلعلم بدراسة حتليلية مقارنة بُت اللغة األـ ك اللغة اذلدؼ لتحديد النقاط  .9

 .اليت قد تسبب بعض ادلشكالت
يكتب ادلعلم احلوار على السبورة يف هناية األسبوع، ك يقـو الطلبة بعمل كتايب   0 

 . زلدكد
 المناقشة(  5
أحسن صورىا امجاع عدد من العقوؿ حوؿ مشكلة من ادلشكالت  ك ادلناقشة يف 

 .9 كدراستها دراسة منظمة، أك قضية من القضايات
  0 :إجراءات طريقة المناقشة هي

                                                           
 9 -8   ، صادلرجع نفسو 8 
   :، ص(  99 ادلصرية اللبانية، ادلعرفة دار) ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية ك التطبيق، ةحسن شحات 9 

30  Ahmad Fuad Efendi, op.cit. p: 117 
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اللغة العربية أىم :"عرض ادلعلم مشكلة كيرجو الطالب أف يناقشوا ليحلها، مثل
كاجملموعة م اجملموعة ادلوافقة كيوزع ادلعلم الطالب على رلموعتُت كه". من اللغة اإلجنليزية

ينبغي على الوسيط أف يوجو  رئيس اجللسة، ك باعتباره ر ادلعلم الوسيطاة، ك خيتادلعًتض
 . عن آرائهم متبادال اق كي يعربكأصدقاء

 القصة( 6
تعترب القصة إحدل طرؽ التدريس، فعن طريقها تقدـ األخبار ك اخلربات ك  

ك القصة حكاية نثرية تستمد . ب مؤثرالتجارب يف شكل حي معرب مشوؽ جذا
ك تطبيق ىذه الطريقة لتشجيع الطالب على . أحداثها من اخلياؿ أك الواقع أك منهما معا

ك إفادهتم منو بشرط أف تكوف القصص طريقة مالئمة لقدرة  ـالتعبَت يف دركسو
 .  الطالب

   :وإجراءات طريقة القصة هي
قصوا مع أصدقائهم أزكاجا كل ب أف معرض ادلعلم ادلوضوع ادلعُت كيأمر الطال 

ينتقلوف إُف  يعجبهم فيما يتعلق بادلوضوع، مثل خربهتم أك ىوايتهم، مث الشيئ الذل
، كينبغى على ادلعلم أف يساعدىم ك رلموعة آخرل ليستمعوا إُف قصة صديق آخر

 .يرشدىم
  المسرحية (8
 على يقدركفإف ادلسرحية ىي إحدل األنشطة ادلشوقة، كلكن ليس كل الطالب  

أف ديثلوىا، كأما الطالب  على أف ديثلوىا، لذلك فعلى ادلعلم أف خيتار الطالب القادرين
مم قبل أف ديثلوا ادلسرحية، ينبغي على ادلعلم أف يص. اآلخركف يشاىدكف كيستمعوهنم

     .ة كيقدـ الفرصة للطالب أف يدربوا من قبلهاادلادة السهل
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 الوسائل في تعليم الكالم
استخداـ ادلدخل السمعي البصرم ىف تعليم الكالـ، ففى ىذا ادلدخل ديكن  ديكن

كالتعبَت بادلالمح ككلها . استخداـ أساليب كثَتة منها الصورة كالتمثيل، كسالسل من األحداث
أساليب يستعاف هبا لتفسَت ادلعٌت كربطو بالصوت مث نطقو، كإف استخداـ ىذا ادلدخل يقـو 

     :على عدة أسباب 
فادلعٌت . ف ارتباط الصورة بالصوت يقلل كثَتا من اإلحساس باحلاجة إُف اللغة األـأ  . أ

 . كاللفظ ىنا يرتبطاف ارتباطا مباشرا دكف حاجة لتدخل من اللغة األـ

أف ىذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية إُف تدريب الدارسُت على التفكَت ىف اللغة   . ب
 .األجنبية باللغة األجنبية ذاهتا

أف احلاجة للكتابة ىنا تقل ألف الكلمات ادلتكلمة ال تًتابط فقط مع التتابع الصحيح . ج
مع ما تثَته الصورة من معاف مما يساعد على حفظ النطق  -أيضا -للنطق، بل 

 .كاستدعائو مبجرد رؤية الصورة
كم كال أف التعلم ىنا يعتمد على العرض البصرم مع التذكر السمعي مع االستخداـ الشف.  د

 .شك أف البصر مع السمع مع احلديث كاالستخداـ يؤكد القدرة على الكالـ
أف ىذا ادلدخل يتضمن دكافع كمثَتات للمتعلم حيث تتاح لو الفرص العملية الستخداـ .  ىػ

ما حفظ من عبارات ىف فًتة االستماع كللشعور بأنو تعلم شيئا مفيدا، فهو يعايش الناس 
 .مواقف حقيقية حية متحركة كالصور كسيشرؾ نفسو ىف

أف ىذا ادلدخل يتسع ليشمل أساليب كإمكانات كثَتة، فمن األساليب جند ما يسمى .   ك
باألسلوب ادلباشر، كأسلوب سالسل ادلواقف التمثيلية، كأسلوب األسئلة كاألجوبة، كمن 
اإلمكانيات جند ادلعسكرات كالرحالت كاالجتماعات، كادلناقشات، كحفالت السمر، 

 .إٍف...كمسابقات الكالـ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 البحث منهج -أ

الوصفي على أسلوب البحث ادلنهج ادلستعمل يف ىذا البحث ىو التطويري  
طور الباحث يويف ىذا البحث س .معُت جهنم دتامالبحث ادلستخدم إل ووه. والتقوميي

ادلستوى ادلتوسط يعٌت ىف الصف األول والصف الثاين الكالم يف تعليم مهارة منهج 
 .الصف الثالث مبعهد ادلهاجرين السلفي فجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربيةو

 ميدان البحث -أ 

ىف ىف معهد ادلهاجرين السلفي بشربون جاوى الغربية  يعقد ىذا البحث
عهد ميدان البحث ىف امل ولقد اختار الباحث .ىـ 1431/1432 يالعام الدراس

ادلستخدم فيو حيتاج إىل التقومي  ألن منهج تعليم مهارة الكالم نظرا، ادلذكور
  .والتطوير

 ومصادر البيانات -ب 

 : مصادر البيانات ىف ىذا البحث 

فجاجان فاليمانان   األستاذ مسروًحى، وىو مدير معهد ادلهاجرين السلفي .1
 .شربون جاوى الغربية

 .معهد ادلهاجرين السلفي األستاذ يوسف، فهو مدرس مهارة الكالم ىف .2

سط ىف معهد ادلهاجرين السلفي فجاجان فاليمانان شربون طالب ادلستوى ادلتو .3
طالبا، وطالب ( اثنا عشر) 12ىم طالب الصف األول عددىم . جاوى الغربية
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 9طالبا، وطالب الصف الثالث عددىم ( اثنا عشر) 12الصف الثاين عددىم 
 .طالب

 

 أسلوب جمع البيانات -ج 

:  يقوم الباحث جبمع البيانات بطرائق آتية

 ادلالحظة (1
 ادلنهج احلايل دلعرفة( قبل تصميم ادلنهج) يستخدم الباحث طريقة ادلالحظة

و يسجل الباحث البيانات ادلهمة . عملية التعليم والتعلم ىف معهد ادلهاجرين السلفيو
 . أثناء ادلالحظة

 ادلقابلة (2
دلعرفة عملية التعليم والتعلم  (قبل تصميم ادلنهج) يستخدم الباحث ىذه الطريقة

تعليم ادلنهج ادلستخدم ىف ، تعليم مهارة الكالمخصوصا  ادلهاجرين السلفي ىف معهد
مهارة الكالم والكتب ادلقررة والطريقة ادلستخدمة والتقومي ومشكالت تعليم مهارة 

 .الكالم

 االستبانة (3
يقدم دلدير ادلعهد ومدرس مهارة  أوال،. ثالث مراتيقدم الباحث االستبانة 

للحصول على البيانات احملتاجة  (قبل تصميم ادلنهج) توسطالكالم وطالب ادلستوى امل
لتطوير منهج تعليم مهارة الكالم ىف معهد ادلهاجرين السلفي على أساس مستوى الوحدة 
الدراسية من األىداف، ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية وادلؤشرات، واحملتوى أو ادلواد 

لتحكيم ( تصميم ادلنهج بعد)يقدم للخرباء  ،ثانيا .التعليمية، وطريقة التعليم والتقومي
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دلعرفة ( تصميم ادلنهج بعد) ادلنهج ادلصمم وثالثا يقدم دلدير ادلعهد ومدرس مهارة الكالم
 .ىف معهد ادلهاجرين السلفيآراءمها ىف جودة ادلنهج ادلصمم وصالحيتو لالستعمال 

 
 أسلوب تحليل البيانات -د 

  ،ادلالحظة الباحث نتيجة يمتوفرة لدع البيانات وادلعلومات بعد عملية جم
ويتبع الباحث ىف . ادلقابلة، ومجع الوثائق، يبدأ الباحث عملية حتليل البيانات وتفسَتىاو

: حتليل البيانات خطوات تالية

 عرض البيانات .1

يشتمل عرض البيانات على عملية تسجيل البيانات وتنظيمها وترتيبها يف 
البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة ادلعينة أو اجلداول وكذلك عملية اختصار مجع 

فعرض البيانات كمجموعة البيانات ادلنتظمة وادلرتبة حىت ميكن  .إىل ادلوضوعات ادلعينة
من استنتاجها وختطيط أية خطوة العمل منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير 

  .وتنظيم تلك البيانات

 ىامناقشتحتليل البيانات و .2

يف ىذا البحث يتم بصورة كيفية، وذلك يعٍت أن الًتكيز يكون  بياناتوحتليل ال
واألحداث اجلارية سواء يف ادلاضي أو احلاضر على ما يدركو  عئاقيف معاجلة التجارب الو

. الباحث

دأ بتصنيف البيانات الكيفية ىو البحث الوصفي الذي يبوحتليل البيانات 
لشرح وإعطاء معٌت ادلعلومات يف كل ناحية والعالقة بُت اناسبة بالناحية وبعضها مث امل
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األسئلة بكيفية مجع  على سبيل إذن، يف التحليل والشرح. الناحية والناحية األخرى
اجلمع بُت الناحية األخرى جلعل  االستقرائية ويف التحليل األخَت تستعمل على سبيل

ود التحليل يًتقى إىل الناحية رموز ادلعٌت ألخذ التلخيص العام، وليس من ادلستحيل وج
ستخدم الباحث ادلنهج الوصفي كما أنو يهدف ي. اخلاصة وىذه اخلطوات كدور خاص

. لتصور األحوال واحلوادث والوقائع ادلتعلقة مبوضوع البحث

وتفسَت البيانات يعٍت أن يقوم الباحث مبحاولة تفسَت ىذه البيانات على أساس 
بو  اظل الباحث مؤمنياليت قد تكون إطارا نظريا رلموعة من ادلصطلحات األساسية 

. ستخدم التفسَت النقدييؤيده نتيجة حبث معُت أم تعارضو وسواء ت

  خطوات تنفيذ البحث -ح

 الدراسة التمهيدية -1
وتكون مبالحظة عملية التعليم والتعلم، وادلقابلة مع مدير معهد ادلهاجرين 

نات ذلما ولطالب الصف األول والصف السلفي ومدرس مهارة الكالم، وتوزيع االستبا
وىذه العملية يستعملها الباحث جلمع . الثاين والصف الثالث ىف ادلستوى ادلتوسط

 .البيانات ادلطلوبة
 تطوير ادلنهج -2

 :ىناك خطوات ىف تطوير ادلنهج على أساس مستوى الوحدة الدراسية، كما يلي 
 حتديد األىداف -أ 
 سية وادلؤشراتتعيُت معيار الكفاءة والكفاءة األسا -ب 
 حتديد احملتوى أو ادلواد الدراسية -ج 
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 اختيار طريقة التعليم -د 
 حتديد التقومي -ه 

 حتكيم اخلرباء -3
الدكتورة رضية زين الدين يعطي الباحث ادلنهج ادلطور إىل اخلرباء، وىم 

رئيسة قسم اللغة العربية جبامعة الشيخ نور جايت اإلسالمية احلكومية ، ادلاجستَت
رئيس مركز التنمية ، ية، والدكتوراندوس بشري إمام ادلاجستَتبشربون جاوى الغرب

اللغوية جبامعة الشيخ نور جايت اإلسالمية احلكومية، وىو أيضا مدير معهد 
الصغار اإلسالمي جدوجنان بشربون جاوى الغربية، والدكتور حسن عيدي، 

يخ نور ادلاجستَت،وىو سكريتَت برنامج تعليم اللغة العربية ادلكثف جبامعة الش
 ليقوموا بالتحكيم وإعطاء االقًتاحات واإلرشادات. جايت اإلسالمية احلكومية

دلعرفة آراءمها ىف جودة تعليم مهارة الكالم  درسدير ادلعهد ومتقدمي ادلنهج مل -4
 .ىف معهد ادلهاجرين السلفيادلنهج ادلصمم وصالحيتو لالستعمال 

 .التعديالت أو اإلصالحات -5
 ادلنهج ادلطور -6
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الفصل الرابع 
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 

 معهد المهاجرين السلفيبيانات :  األول المبحث
 تأسيس معهد المهاجرين السلفي -أ

ىارونسليمانمبرئاسةاحلاج1996سنةيفادلهاجرينالسلفيأسسمعهد
نيسياأنيكونللمعهدإسهامكبَتيفتطويرالًتبيةاإلسالميةيفاندوالذيعملعلى

دياتوأنيكونطالبوشبانالغدولديهمكفاءةعلميةودينيةقادرينعلىمواجهةتح
.عصرالعودلة
ىشربونجاوحدادلعاىداإلسالميةيفمدينةأىوادلهاجرينالسلفيمعهد

ستعماراالسالميةمنذعصراإلتربيةالمدينةبأهناشربونوقداشتهرتمدينة.الغربية
منهاخترجوقد.راجلزوإليهاطالبكثَتونمنأقصىادلدنىأتحيثياذلوالند

شخصياتبارزةوكانذلهمدوركبَتيفتطويرالًتبيةاإلسالميةيفاندونيسيامنهم
. األستاذالدكتورسعيدعقيلسراجرئيسجلمعيةهنضةالعلماء

مانان،جاكرتا،قريةفجاجانفاِف-يقعمعهدادلهاجرينالسلفيىفشارعشربون
.مدينةشربونجاوىالغربية

المهاجرين السلفي  معهد ستويات التعليم فىم -ب
تلكو.الطالبفيهادروسهميتلقىثالثةمستوياتتعليميةىفىذاادلعهد

يدرسالطالبىف.عاِفادلستوىادلتوسطوادلستوىالوادلستوىاإلعداديادلستوياتىي
عاِفادلستوىالثالثسنوات،وىفادلتوسطادلستوىادلستوىاإلعداديسنتُت،وىف

يدرسالطالبىفىذاادلعهدالعلومالعربيةمثلالنحووالصرف.ثالثسنوات
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والبالغةوالعلوماإلسالميةمثلالفقو،وأصولالفقو،والتوحيدواألخالقوالتجويد
.والقرآنوعلومو،واحلديثوعلومو،والتفسَت

جديدةىفىذاادلعهد،فهيتدرسفيومنذثالثوأمامهارةالكالمفهيمادة
ألسبابكثَتةمنهاعدمادلدرسادلستوىادلتوسطسنواتماضية،والتدرسإالىف

.ادلؤىلىفتعليمها
:ومنأىدافتعليممهارةالكالممايلي

 .يقدرالطالبعلىالتحدثباللغةالعربية -1

 .يرغبونىفاللغةالعربيةوالعلوماإلسالمية -2

أويعملواىفمؤسساتيستطيعونأنيواصلوادراستهمأويعملواىفالبالدالعربية -3
.احلجوالعمرة

بيانات المالحظة : الثاني المبحث
ىفأولحضورالباحثىفميدانالبحثقامبادلالحظة،واستخدمالباحثىذه

إجراءالتعليم(3،ةالكتبادلقرر(2،ادلنهجادلستخدم(1:األداةدلعرفةالنقاطاآلتية
 ىفالفصل
:التاليةمنادلالحظة،وجدالباحثبعضالبياناتو
 مكتوبدراسيمنهجىفمعهدادلهاجرينليس -
 ادلوادتوصيليف(احملاورةاحلديثة)الكتابادلدرسيعلىعمليةالتعليم تركزت -
شاملسياقجاريةعلىيفالكتابادلدرسيادلدروسةادلوادالتعليميةتكنَف -

،بلىناكبعضالتكرارمنطقياتساقىيليستعلى،ولدىالطالب
 ،للمستوىادلتوسطللتطبيقةصعبااحلوار،ولغتوإالاوليسفيو

ممهارةيمةللتطبيقيفتعلئقةاليتاستخدمهاادلدرسأقلمالالطريكانت -
يشرحهامثدلوادللغويةكثرترمجةيادلدرسوذلكألنالكالمىفىذاادلعهد،

 .دلاألقاهادلدرسكثَتاونعمسوىميلطالبل
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 .اليستخدمادلدرسالوسائلالتعليمية -
 .مصلاحالطالبعندالتعليمتدريباتالطالبىفالكالموادلدرساليقوّوقلت -
يفمشاركةتعليممهارةالكالممثلضعيفةوقليلةالطالبكانتمحاسة -

 .االستماعوطرحاألسئلةواإلجابة
 

بيانات المقابلة : ثالثمبحث الال
 مقابلة مدير المعهد -1

صوصاخىفمعهدادلهاجرينالسلفيقامهباالباحثدلعرفةعمليةالتعليموالتعلم
يعٍتمعهدادلهاجرينالسلفي،فقدقامالباحثبادلقابلةمعمديرتعليممهارةالكالم
.م2011مارس12،وعقدتادلقابلةيفالتاريخاألستاذمسروحى

.سبقذكرىاكمابيانمعهدادلهاجرينوالبيناتالىتحصلهاالباحث
 مقابلة مدرس مهارة الكالم -2

قابلة،فقدقامالباحثمبمشكالتتعليممهارةالكالمقامهباالباحثدلعرفة
مارس13يعٍتاألستاذيوسف،وعقدتادلقابلةيفالتاريخمهارةالكالممدرس
.درسُتمىفإدارةاَف2011

:كمايليوالبيناتالىتحصلهاالباحث
احملاورة"ىذاادلعهدىوكتابىفتعليممهارةالكالمالكتابالذيأستخدمول (1

ى،ىفاحلقيقةرأروناالباهبنأمحدحسنالسيدتأليف"باللغةالعربيةاحلديثة
ذاهادلستوىادلتوسطىفستعملىفيلتابغَتمالئمأنىذاالكادلدرسىف
ادلوادالتعليميةالواردةيفالكتابليسسياقية،وأقلاتساقابل-1:ادلعهدألن

عنصرالتعبَتىناكبعضالتكرار،وليسفيوإالعنصراحلواريعٌتليسفيو
 .للتطبيقةوالنطق،ولغتوصعب



43 
 

ستطيعيال-1:إالطريقةالًتمجةواحلفظألسبابآتيةادلدرسستخدميال (2
مهارةالكالممعارفعنطريقةتعليمهماعند-2للغةالعربيةبالطالقةباالتكلم
أنرىيوستخدمالوسائلالتعليميةإالالكتابادلقرر،وىوأيضاالي.اجلذابة

 .تعليممهارةالكالمغَتمالئمةلاستخدموالطريقةالىت
والطريقةىذاادلعهدكثَتة،منهامنادلدرسمشكالتتعليممهارةالكالمىف (3

أقلالىتيستخدمها،ومنالكتابادلدرسيكماسبقذكرىا،ومنالطالبىم
محاساوأقلنشاطايفمشاركةتعليممهارةالكالم،ومنادلعهدالذيليسفيو

 .بيئةلغوية
حتضَت-1:حللادلشكالتالسابقةىيادلدرسبعضاألمورادلوجودةىففكر (4

لكيىفىذاادلعهدةالكالمأوتدريبادلدرسُتىلىفتعليممهارؤَفادلدرسا
بطالقةوتدريبهمحولطرقتعليممهارةالعربيةيقدرواعلىالتكلمباللغة

ىفاستخدامالكتاباآلخرادلناسبوادلالئملتعليممهارةالكالم-2الكالم،
حتصميمادلنهجادلالئمادلساعدعلىصلا-3ىفىذاادلعهد،ادلستوىادلتوسط

 .إنتاجالبيئةاللغويةىفىذاادلعهد-4تعليممهارةالكالمىفىذاادلعهد،
 

 الطالبمقابلة -3
بعض،قامالباحثأيضامبقابلةمهارةالكالممديرادلعهدومدرسوبعدمقابلة

منالفصلاألول3طالبعشوائيا،9طالبادلستوىادلتوسط،واختارمنهمالباحث
مارس14وعقدتادلقابلةيفالتاريخ.منالفصلالثالث3ومنالفصلالثاين3و

،مهارةالكالموأرادالباحثأنيعرفمنىؤالءالطالبعنحبهمتعلم.م2011
 .مهارةالكالموآراءىمىفعمليةتعليم

:كمايليوالبيناتالىتحصلهاالباحث
 .ةالكالممهارتعلمىفواصلحيَف،ولكنمهارةالكالمتعلمىمحيبون (1



44 
 

مهارةالكالمغَتمالئمةتعليمىفالطريقةالىتيستخدمهاادلدرسىفىميرون (2
ندتعليممهارةالكالم،ألنويستخدماللغةاألندونيسيةأواللغةاجلاويةع

 .دلمارسةالكالمباللغةالعربيةكثَتامواليدربو
باللغةالعربيةمالتكلواعيستطيَفممهارةالكالمىيأنوتعلمىفممشكالتو (3

،ليميةواليستخدمالطريقةاجلذابةبطالقة،ادلدرساليستخدمالوسائلالتع
 .مهارةالتعبَتمدربووالي

واستخدامعندتعليممهارةالكالممنادلدرسحتسُتطريقتوونطلبىمي (4
الناطقاألصليىمأنيعلمنرجويوذابوالوسائلالتعليميةادلمتازةالكتاباًف

 .ىارةالكالممادةم
بيانات االستبانة : رابع المبحث ال

لتطويرمنهجتعليمطلوبةللحصولعلىالبياناتاَفاالستبانةمالباحثاستخد
مهارةالكالمىفمعهدادلهاجرينالسلفيعلىأساسمستوىالوحدةالدراسيةمن

دلوادالتعليمية،األىداف،ومعيارالكفاءةوالكفاءةاألساسيةوادلؤشرات،واحملتوىأوا
قامالباحثبتوزيعاالستبانةإُفمديرمعهدادلهاجرينومدرس.وطريقةالتعليموالتقومي

طالباوىفالفصلالثاين12ىفالفصلاألولمهارةالكالموطالبادلستوىادلتوسط
توزيعوعقد.شخصا35مجيعام،إذنعددهطالبا9طالباوىفالفصلالثالث12

.م2011مارس19يفالتاريخنةاالستبا
وحصلالباحثالبياناتادلهمةمنخاللىذهاالستبانةعنعناصرادلنهجالىت
حيتاجإليهاالباجث،مثحللالباحثباستخدامالتحليلاإلحصائيالوصفيبادلعدلة

:وحتليلىذهاالستبانةكمايليئوية،ادلا
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(1)جدول
ارةالكالموالطالبإجاباتمديرادلعهدومدرسمو

الستبانةاألىدافالعامةلتعليممهارةالكالم

 االستجابة األهداف العامة رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

1
طالباستخداماللغةالعربيةأنحيسنال

الفصحىوتوظيفهاىفتيسيَتاحلياةاليومية
.ىفسلتلفاجملاالت

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

أنحيبالطالباللغةالعربيةبوصفهالغة2
.الدينولغةالعلمولغةاالتصال

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

3
أنيتصلالطالببالعاَفحولو،ويعرفما

ومنجزاتعلميةيدورفيومنأحداث
.ومبتكراتويتفاعلونمعها

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

األىدافالعامةادلقًتحةلتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمن3أنويتبُت
ألىدافالعامةادلقًتحةاوىذايدلعلىأن.امبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبونكلو

لتعليممهارةالسابقةأىدافاعامةاألىدافالعامةادلقًتحةمناسبةذلم،فلذلكأخذالباحث
.الكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفي
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(2)جدول
إجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالموالطالب

لكالمالستبانةاألىدافاخلاصةلتعليممهارةا
 االستجابة اصةاألىدافاٍف رقم

 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

تعويدالطالبإجادةالنطقوطالقةاللسان1
.ودتثلادلعاين

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

تعويدالطالبالتفكَتادلنطقيوترتيباألفكار2
.وربطبعضهاالبعض

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

2
3
12
17
0

6
9
34
48
1

3
دتكُتالطالبمنالتعبَتعمايدورحوذلممن

موضوعاتمالئمةتتصلحبياهتموجتارهبم
.وأعماذلمىفعبارةسليمة

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

4

زيادةمنوادلهاراتوالقدراتالىتبدأتتنمو
عندالطالبىففنونالتعبَتالوظيفيمن
مناقشةوعرضلآلفكارواآلراءوإلقاب

.الكلماتواخلطب

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

الئوتنميةالثقةبالنفسمنخاللمواجهةزم5
.داخلادلعهدأوخارجو

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0
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ةادلقًتحةلتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطاصاألىدافاٍفمن5أنويتبُت
ماأ.5،و1،3،4فيعٌتالرقماألىدا4مبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبون

األىدافالسابقةادلقًتحةاألىداف4فلذلكأخذالباحث.فأكثرىمغَتموافق2لرقما
.لتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيةاصاٍف


(3)جدول

إجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالموالطالب
الستبانةمعيارالكفاءةلتعليممهارةالكالم

 االستجابة رالكفاءةمعيا
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

أنيتصلالطالبشفوياباستخدامالًتاكيب
.ادلختلفةمناسبابالسياقحواراكانأمتعبَتا

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

تعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلقًتحلعيارالكفاءةمويتبُتمن
السابقادلقًتحعيارالكفاءةمفلذلكأخذالباحث.ادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبون

.لتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيعيارالكفاءةم

(4)جدول

طالبإجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالموال
 الستبانةالكفاءةاألساسيةلتعليممهارةالكالم

 االستجابة الكفاءةاألساسية رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

.النطقالصحيحلؤلصواتالعربية1
موافقبشدة

موافق
مًتدد

32
3
0

91
9
0
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غَتموافق
غَتموافقبشدة

0
0

0
0

اكيبالبسيطةالتحدثباستخدامالًت2
.القصَتة

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

التعبَتعنالنفستعبَتاشفويامفهوماىفمجل3
.تامةحسبالسياق

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

ادلقًتحةلتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطسيةالكفاءةاألسامن3أنويتبُت
الكفاءةاألساسيةوىذايدلعلىأن.امبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبونكلو

الكفاءةالسابقةادلقًتحةالكفاءةاألساسيةمناسبةذلم،فلذلكأخذالباحثادلقًتحة
.توسطمبعهدادلهاجرينالسلفيلتعليممهارةالكالمىفادلستوىاَفاألساسية


(5)جدول

عهدومدرسمهارةالكالموالطالبإجاباتمديراَف
الستبانةادلؤشراتلتعليممهارةالكالم

 االستجابة ادلؤشرات رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

إنتاجالصحيحلؤلصواتالعربيةمعالنرب1
.ادلناسبوالتنعيم

فقبشدةموا
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

3497موافقبشدة.طرحاألسئلةواألجوبةبالسهولة2
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موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
0
0
0

3
0
0
0

3
التحدثباستخدامالًتاكيبالبسيطةالقصَتة

.بطالقة

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

4
التعبَتعنالنفستعبَتاشفويامفهوماىفمجل

.تامةمثلاحلكايةواخلطب

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

ىدادلقًتحةلتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعادلؤشراتمن4أنويتبُت
مناسبةذلم،ادلقًتحةادلؤشراتوىذايدلعلىأن.اادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبونكلو

لتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلؤشراتالسابقةادلقًتحةادلؤشراتفلذلكأخذالباحث
.ادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفي


(6)جدول

والطالبإجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالم
الستبانةاحملتوىأوادلوادالتعليميةلتعليممهارةالكالمىفالفصلاألول

 االستجابة تادلوضوعا رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

التهاينوالتحيات1

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق

32
3
0
0

91
9
0
0
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00غَتموافقبشدة

1التعارف2

فقبشدةموا
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

2التعارف3

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

ادلدرسة4

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

األدواتادلدرسية5

قبشدةمواف
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

األنشطةىفادلدرسة6

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

ىفادلكتبة7

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق

33
2
0
0

94
6
0
0
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00غَتموافقبشدة

ىفالفصل8

وافقبشدةم
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

2
27
6
0
0

6
77
17
0
0

ىفادلقصف9

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

ىفادليدان10

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

4
25
6
0
0

12
71
17
0
0

ادلدرسةالذىابإُف11

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

العنوان12

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

األسرة13

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق

32
3
0
0

91
9
0
0
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00غَتموافقبشدة

الصحابة14

افقبشدةمو
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

2
27
6
0
0

6
77
17
0
0

الفصلاألولتعليممهارةالكالمىفتكونموادالادلقًتحةلادلوضوعاتأنكلويتبُت
وىذايدلعلىأن.اادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبونكلو

منها،4ذلم،ولكنحلدوداحلصصالدراسيةاليأخذالباحثمناسبةادلقًتحةادلوضوعات
ادلوضوعاتلكلالفصل،وىذابالنظرللحصةالدراسيةادلوجودةىفسنة10ألنوحيتاجإُف

،1،2،3،4،5فلذلكأخذالباحثيعٌترقم(.لقاء،لكللقاءحصتان16حواِف)
.وىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيلتعليممهارةالكالمىفادلست13و6،7،11،12


(7)جدول

عهدومدرسمهارةالكالموالطالبإجاباتمديراَف
الستبانةاحملتوىأوادلوادالتعليميةلتعليممهارةالكالمىفالفصلالثاين

 االستجابة تادلوضوعا رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

األعمالاليومية1

فقبشدةموا
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

الطعاموالشراب2

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0
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ىفاحلديقة3

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

وبةالصلواتادلكت4

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

الصيام5

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

2
27
6
0
0

6
77
17
0
0

احلج6

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

العمرة7

موافقبشدة
وافقم

مًتدد
غَتموافق

غَتموافقبشدة

4
25
6
0
0

12
71
17
0
0

اذلواية8

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0
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ادلهنة9

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

ىفالسوق10

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

ىفادلستشفى11

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

ىفالقرية12

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

ىفادلدينة13

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

الرحلة14

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0
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الفصلتعليممهارةالكالمىفتكونموادالادلقًتحةلادلوضوعاتأنكلويتبُت
وىذايدلعلىأن.ايبونكلوادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهاادلج

منها،4مناسبةذلم،ولكنحلدوداحلصصالدراسيةاليأخذالباحثادلقًتحةادلوضوعات
ادلوضوعاتلكلالفصل،وىذابالنظرللحصةالدراسيةادلوجودةىفسنة10ألنوحيتاجإُف

،11،2،3،4،8فلذلكأخذالباحثيعٌترقم(.لقاء،لكللقاءحصتان16حواِف)
لتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرين14،و9،10،11،12

.السلفي

(8)جدول

إجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالموالطالب
الستبانةاحملتوىأوادلوادالتعليميةلتعليممهارةالكالمىفالفصلالثالث

 االستجابة تادلوضوعا رقم
 ةويالمئ سبةالنو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

الذىابإُفشاطئالبحر1

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

لعبكرةالقدممعاألصحاب2

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

مشاىدةاألفالم3

دةموافقبش
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0
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مشاىدةاحلريقىفمصنعالدراجات4

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

مشاىدةالرجلالعجوزميشيىفالطريق5

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

مشاىدةطفليغرقىفادلسبح6

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

مولدالنيبصلىاهللعليووسلم7

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

نزولالقرآن8

موافقبشدة
موافق

ترددم
غَتموافق

غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

العيدان9

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0



57 
 

اجلديدالعاماذلجري10

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

إسراءالرسولومعراجو11

افقبشدةمو
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

1
27
7
0
0

3
77
20
0
0

خدجيةبنتخويلد12

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

أبوبكرالصديق13

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

32
3
0
0
0

91
9
0
0
0

بناخلطابعمر14

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

الفصلتعليممهارةالكالمىفتكونموادالادلقًتحةلادلوضوعاتأنكلويتبُت
وىذايدلعلىأن.اادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبونكلو

منها،4اسبةذلم،ولكنحلدوداحلصصالدراسيةاليأخذالباحثمنادلقًتحةادلوضوعات
ادلوضوعاتلكلالفصل،وىذابالنظرللحصةالدراسيةادلوجودةىفسنة10ألنوحيتاجإُف
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،1،2،4،5،7فلذلكأخذالباحثيعٌترقم(.لقاء،لكللقاءحصتان16حواِف)
 .ادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيلتعليممهارةالكالمىف14و9،10،12،13


(9)جدول

عهدومدرسمهارةالكالموالطالبإجاباتمديراَف
الستبانةطرييقةتعليممهارةالكالم

 االستجابة األنشطةالتعليمية رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

1

الًتكيزعلىمهارةالكالمليسعلىالقواعد
.اللغوية

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

2

ألويةحتصيلالكفاءةليسعلىإهناءاللمواد
.التعليمية

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

3

الًتكيزعلىالطالبليسعلىادلدرس،يعٌت
.ووسيلةىفالتعلمادلدرسه

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

4

إلقاءادلوادباللغةالعربية

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

3394موافقبشدةبيئةالتعلممرحية5
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موافق
مًتدد

غَتموافق
شدةغَتموافقب

2
0
0
0

6
0
0
0

ادلقًتحةلتعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطاألنشطةالتعليميةمن5أنويتبُت
ادلقًتحةاألنشطةالتعليميةفلذلكأخذالباحث.مبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليهااجمليبون

ادلستوىادلتوسطمبعهدتعليممهارةالكالمىفأوطريقةاألنشطةالتعليميةالسابقةمن
.ادلهاجرينالسلفي


(10)جدول

إجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالموالطالبالستبانةالتقوميىفتعليممهارة

 االستجابة أنواعالتقومي رقم
 ةويالمئ النسبةو العدد
 ةويالمئ النسبة العدد

1

(الكالم)العقلية)الكفاءة

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

2

(النفسحركية)النشاط

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

3

(االنفعالية)األخالق

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0
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أوقاتالتقومي4
5

لكلاللقاء

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

33
2
0
0
0

94
6
0
0
0

6

لكلالدرس

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

7

لكلشهر

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0



الفصلالدراسيلكل

موافقبشدة
موافق
مًتدد

غَتموافق
غَتموافقبشدة

34
1
0
0
0

97
3
0
0
0

تعليممهارةالكالمتكونمنعناصرالتقوميلادلقًتحةلوأوقاهتاالتقوميمنأنواع7أنويتبُت
التقوميوىذايدلعلىأن.كلهاىفادلستوىادلتوسطمبعهدادلهاجرينالسلفيوافقعليها

تعليممهارةالكالمىفادلستوىادلتوسطمبعهدتقوميمنأقساممناسبذلمليكونادلقًتح
.ادلهاجرينالسلفي
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تطوير منهج تعليم مهارة الكالم  إجراء: خامسالمبحث ال
لتطويرمنهجتعليممهارةالكالمعلىجةددتتعمليةمجعالبياناتاحملتالق

ىفمعهدادلهاجرينالسلفيفجاجانسيستخدمالذيأساسمستوىالوحدةالدراسية
.فاليمانانشربونجاوىالغربيةإندونيسيا

وىفىذاادلبحثيريدالباحثمعاجلةالسؤالاألولمنأسئلةالبحثالىتسبق
مهارةالكالمعلىأساسمنهجتعليميتمتطويركيف:وىي،ذكرىاىفالفصلاألول

 ؟معهدادلهاجرينالسلفيمستوىالوحدةالدراسيةىف
عمليةتطويرمنهجتعليممهارةالكالمللمستوىادلتوسط)السؤالوىفمعاجلة

اعتمدالباحثعلىالبياناتالىتحصلعليهامن(ىفمعهدادلهاجرينالسلفي
-1:وىفىذهالعمليةسارالباحثعلىاخلطواتاآلتية.ادلالحظةوادلقابلةواالستبانة

حتديد-3حتديدمعيارالكفاءةوالكفاءةاألساسيةوادلؤشرات،و-2ىداف،وحتديداأل
.حتديدالتقومي5حتديدطريقةالتعليم،و-4احملتوىأوادلوادالتعليمية،و

وفيمايليعرضالباحثمسودةادلنهجادلطورعلىأساسمستوىالوحدة
:الدراسيةللمستوىادلتوسطىفمعهدادلهاجرينالسلفي
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مسودة منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الوحدة الدراسية 
 للمستوى المتوسط

 
 

 
 

معهد المهاجرين السلفى 
 فجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية





63 
 

المطور على أساس مستوى الوحدة الدراسية  تعليم مهارة الكالم منهجمسودة 
فى معهد المهاجرين السلفي للمستوى المتوسط

 هيدالتم -أ 
تطوريفتكنولوجيااللسرعةجنبيةأمرمهماأللغاتالكانتيفعصرالعودلةىذا

وماتمنحلصولعلىادلعلمشكلةمانعةلالبعيدةسافةاَفحىتالتكوناالتصاالت،
،كثَتمنادلعلوماتيفاذلندسةعادليةمهمةاللغةالعربيةىيلغة.زواياالعاَفسلتلف

.بالتمكنمنىذهاللغةعليهاصلميكنأننحوغَتذلكوالفنواالقتصادوعلمالنفس
فكانىذاادلنهجأداةنقلاآلراءواألفكاروادلشاعر،وىياألساسيللغةدوروفقالل

:باحلصةالدراسيةمنناحيةمهارةالكالماألساسيةتعليماللغةالعربيةلتحقيقأىدافيعد
.يففصلدراسيواحدلقاء16يفاألسبوعأومايقربمنحصتُت

عرض:مثل،أوتدريباتكالميةيفأنشطةواشاركِفشجعالطالبىفالفصلي
يرجىألساسيةالكالميةارةتوفَتالطالبادلهاوب.آلراءواألفكار،وادلناقشة،وماإُفذلكل
.يفحاالتسلتلفةيستطيعواتنميةقدرةكالمهمأن

لكالمىفمعهدادلهاجرينالسلفيباالىتمامباحتياجاتيطورمنهجتعليممهارةاا
طواتعلىفهماٍفالطالبوأحوالاجملتمعوخصائصادلعهدليساعدادلدرسوالطالب

يرجىأنيكونالتصحيحواإلكمالميردائماىف.الفعالةىفتعليممهارةالكالموتعلمها
.حىتحتصلاألشكالالكاملةكلسنة

 
 األهداف  -ب 

 ألهداف العامةا ( أ
أنحيسنالطالبتكلماللغةالعربيةالفصحىوتوظيفهاىفتسيَتشؤون (1

 احلياةاليوميةىفسلتلفاجملاالت،
أنحيبالطالباللغةالعربيةبوصفهالغةالدينولغةالعلمولغة (2

 االتصال،
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مايدورفيومنأحداثون،ويعرفمأنيتصلالطالببالعاَفحولو (3
 .ومبتكراتيتفاعلونمعهاومنجزاتعلمية

 األهداف الخاصة ( ب
 تعويدالطالبإجادةالنطقوطالقةاللسانودتثلادلعاين (1
دتكُتالطالبمنالتعبَتعمايدورحوذلممنموضوعاتمالئمة، (2

تتصلحبياهتموجتارهبموأعماذلمداخلادلعهدأوخارجوىفعبارة
 .سليمة

تنموعندالطالبىففنونزيادةمنوادلهاراتوالقدراتالىتبدأت (3
التعبَتالوظيفيمنمناقشةوعرضلؤلفكارواآلراءوإلقابالكلمات

 .واخلطب
 .تنميةالثقةبالنفسمنخاللمواجهةزمالئوداخلادلعهدأوخارجو (4

 الكفاءة والكفاءة األساسية والمؤشرات -ج 
المؤشرات الكفاءة األساسية معيار الكفاءة 

أنيتصلالطالب
استخدامشفوياب

الًتاكيبادلختلفة
مناسبابالسياقحوارا

.كانأمتعبَتا

النطقالصحيحلؤلصوات -1
 .العربية

التحدثباستخدامالًتاكيب -2
 .البسيطةالقصَتة

التعبَتعنالنفستعبَتا -3
شفويامفهوماىفمجلتامة

.حسبالسياق

يستطيعالطالباالنتاجالصحيح -1
بلؤلصواتالعربيةمعالنربادلناس

 .والتنعيم
يستطيعالطالبطرحاألسئلةواألجوبة -2

 .بالسهولة
يستطيعالطالبالتحدثباستخدام -3

 .الًتاكيبالبسيطةالقصَتةبطالقة
يستطيعالطالبالتعبَتعنالنفستعبَتا -4

شفويامفهوماىفمجلتامةمثلاحلكاية
.واخلطب
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 المحتوى أو المواد التعليمية -د 
 الفصل األول

المواد التعليمية دراسي الفصل ال

1

 التحياتوالتهاين -
 1التعارف -
 2التعارف -
 ادلدرسة -
األدواتادلدرسية -

2

 األنشطةىفادلدرسة -
 ىفادلكتبة -
 الذىابإُفادلدرسة -
 العنوان -
األسرة -

 
 الفصل الثاني

المواد التعليمية الفصل الدراسي 

1

 األعمالاليومية -
 الطعاموالشراب -
 ىفاحلديقة -
 ادلدرسة -
 صلواتادلكتوبةال -
اذلواية -

2

 ادلهنة -
 ىفالسوق -
 ىفادلستشفى -
 ىفالقرية -
الرحلة -
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 الفصل الثالث
المواد التعليمية الفصل الدراسي 

1

 الًتويحعنالنفس
 الذىابإُفشاطئاالبحر -
 لعبكرةالقدممعاألصدقاء -

 مساعدةالغَت
 حريقىفمصنعالدراجات -
 ىفالطريقرجلعجوزميشىعلىاألقدام -

 ادلناسباتالدينية
مولدالنيبصلىاهللعليووسلم -

2

 العيدان -
 اذلجرياجلديدالعام -

 التاريخاإلسالمي
 خويلدبنةخديج -
 أبوبكرالصديق -
عمربناخلطاب -

 طريقة التعليم -ه 
أىدافتعليممهارةالكالمىفمعهدادلهاجرينالسلفيىيأنيستطيعالطالب

العربية،ففيتعليمهاالبدللمدرسمناالىتمامهبذهالتكلمباللغة/االتصالشفويا
طريقةوىناكطرقىفتعليممهارةالكالممثل.ختدمالطريقةالفعالةواجلذابةاألىدافويس

وطريقةادلناقشةالطريقةادلباشرةوالطريقةالسمعيةالشفهيةاألمثلةواألجوبةوطريقةواحملادثة
:وخصائصالطرقالسابقةمايلي،يةوالطريقةالسياقوطريقةالقصة

 .الًتكيزعلىمهارةالكالمليسعلىالقواعداللغوية -1
 .لويةحتصيلالكفاءةليسعلىإهناءاللموادالتعليميةوأ -2
 .الًتكيزعلىالطالبليسعلىادلدرس،يعٌتادلدرسىووسيلةىفالتعلم -3
 .إلقاءادلوادباللغةالعربية -4
بيئةالتعلممرحية -5
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 ويمالتق -و 
جيريالتقوميمستمرا،يعٌتيومياوموضوعياوأسبوعياوشهرياوهنائيامنناحية

القدرةعلىالكالم،واألنشطةىفالفصلوالواجباتادلنزليةوادلواقف/الكفاءةاللغوية
 .واألخالق

ىناكرلموعةمناألسساليتالبدمنمراعاهتاعندختطيطوتنفيذعمليةالتقومي،
:وىذهاألسسىي.ناذلذهالعمليةالنجاحيفبلوغأىدافهاإذاأرد

 .أنيتسقالتقوميمعأىدافادلنهج -1

أنيكونالتقوميشاماللكلأنواعومستوياتاألىدافالتعليميةولكلعناصرالعملية -2
 .التعلمية-التعليمية

ذيأنتتنوعأساليبوأدواتالتقوميحىتضلصلعلىمعلوماتأوفرعناجملالال -3
 .نقومو

أنيكونالتقوميمستمرادلدىماحيققوالربنامجالًتبويمناألىدافادلرسومةلعملية -4
 .الًتبية

 .أنيتمالتقوميبطريقةتعاونيةيشاركفيوكلمنيؤثريفالعمليةالًتبويةويتأثربو -5

اتأنمييزالتقوميبُتمستوياتاألداءادلختلفةويكشفعنالفروقالفرديةوالقدر -6
 .ادلتنوعةللتالميذ

 .أنيكونالتقوميتشخيصياأوعالجيا -7

 .أنيكونالتقوميوظيفيامبعٌتأنويستفادمنويفحتسُتالعمليةالتعليمية -8

أنيراعىيفالتقوميالناحيةاإلنسانية،مبعٌتأنيًتكأثراطيبايفنفسالتلميذ،فال -9
 .يشعربأنونوعمنالعقابأووسيلةللتهديدبو

 .أنجيريالتقومييفضوءمعايَتمعينةتتمشىمعفلسفةالًتبية -10

أنينظرإُفالتقوميباعتبارهوسيلةلتحسُتالعمليةالًتبويةيفضوءاألىدافادلنشودة -11
.منهاوليسكغايةيفحدذاتو
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بيانات تحكيم الخبراء : سادسالمبحث ال
يفرلالتعليمالثةخرباءثمننتهاءعمليةتصميمادلنهجطلبالباحثإبعد

يسةقسماللغةالعربيةجبامعةرئ)ىمالدكتورةرضيةزينالدين،ادلاجستَتاللغةالعربيةو
مركزالتنميةاللغويةرئيس)والدكتوراندوسبشريإمام،ادلاجستَت،(يخنورجايتشال

اللغةتعليمسكرتَتبرنامج)والدكتورحسنعيدي،ادلاجستَت،(يخنورجايتشجبامعةال
للتحكيموالتصحيحوالتصويبللمنهج(يخنورجايتشالعربيةادلكثفجبامعةال

.ادلصمم
،وأقيم2011يوما2ىفالتاريخادلوقععليوحتكيماخلبَتاألولوالثاينمتقدل

.2011يوما3حتكيماخلبَتالثالثىفالتاريخ


(10)جدول
 تعليممهارةالكالمجحتكيممنوالستبانةاخلرباءإجابات

العناصرللتحكيمالرقم
مستوىالتحصيل

اخلبَت
األول

اخلبَت
الثاين

اخلبَت
الثالث

الصفةادلائويةادلعدلاجملموعة

جيدجدا%5541493التمهيد1
شلتاز%55515100األىدافالعامة2
شلتاز%55515100األىدافاخلاصة3

4
اءةوالكفاءةمعيارالكف

شلتاز%55515100األساسيةوادلؤشرات

جيدجدا%5451493احملتوى5
جيدجدا%4541386طرقالتعليم6
جيدجدا%4441280التقومي7

جيدجدا3333329893اجملموعة
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:فمعٌتكلاألرقامالسابقةكمايلي
شلتاز=100%
جيدجدا=99%–800
جيد=79%–60
مقبول=40-59%
غَتمقبول=39–20

قدقدرواادلنهجالذيصمموالباحثبالتقديرجيدثالثةالواتضحفيماسبقأناخلرباء
تمنهم،وادلالحظاتواإلرشاداتوقدحصلالباحثادلالحظاتواإلرشادا.جدا
:كمايليمنهم
 أنتعطىزلتوياتادلنهج -1
ليكونادلنهجادلطورأوضحوأرشدللمدرسادلخططالدراسيعطىأني -2

 .والطالبىفتطبيقو
مثلالعاماجلديداذلجريأنيصححالباحثاجلملوالعباراتاخلاطئةىفادلنهج -3

 .وخدجيةبنخويلد
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بيانات التثبيت من كبار معهد المهاجرين السلفي : سعالمبحث السا
بتقدميعرضادلنهجإُفأيضاادلنهج،قامصميمتوبعدماانتهىالباحثمن

ويرى.مديرادلعهدومدرسمهارةالكالممثشرحذلماماقدعملوىفتطويرادلنهج
مديرادلعهدومدرسمهارةالكالمأنىذاادلنهجصاٌفلالستعمالوميكنتطبيقوىف

.ىذاادلعهد
علىصدقموافقتهماذلذامثحققمديرادلعهدومدرسمهارةالكالمآراءمها

ادلنهجبإجاباتأسئلةاالستبانةالىتوزعهاالباحثحيثبلغكلنقطةمنهاحدود
وتتناولىذهاالستبانةأسئلةعنجودةادلنهجوىذهالنتيجةبصفةجيدجدا،،88%

مايو25لقدمتتثبيتادلديروادلدرسادلوقععليوىفالتاريخ.للتطبيقهبذاادلنهج
201111.


(11)جدولرقم
 إجاباتمديرادلعهدومدرسمهارةالكالمالستبانةجودةادلنهج

أسئلةاالستبانةالرقم
مستوىالتحصيل

ادلعدلةاجملموعةدرساَفادلدير
ادلائوية

الصفة

جيدجدا%44880التمهيدواضح1
جيدجدا%54990األىدافمناسبةبأىدافادلعهد2

معيارالكفاءةوالكفاءةاألساسيةوادلؤشرات3
جيدجدا%45990مالئمةوميكنحتقيقها

شلتاز%5510100مالئموميكنحتقيقواحملتوى4
جيدجدا%54990الطريقةجذابةومالئمةللطبيقىفىذاادلعهد5
جداجيد%44880التقوميمناسبومالئمللطبيقىفىذاادلعهد6

جيدجدا%27265388اجملموعة
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قدقدراادلنهجالذيمديرادلعهدومدرسمهارةالكالمواتضحفيماسبقأن
جيدجداصمموالباحثبالتقدير

 
بعد التصحيح  بيانات المنهج المطور: المبحث السابع

سلفيومدرسمهارةلاعتماداعلىحتكيماخلرباءوتثبيتمديرمعهدادلهاجرينا
،فاستنتجالباحثبأنادلنهجادلطوريعتربجيدوصادقوصاٌفلالستعمالىفكالملا

.معهدادلهاجرينالسلفيفجاجانفاليمانانشربونجاوىالغربيةإندونيسيا
وىفىذاادلبحثيريدالباحثأنيقدمادلنهجادلطورالذيقدحكمواخلرباء

ححوالباحثمناسبامباطلبمنواخلرباءوصكالملومدرسمهارةاوثبتومديرادلعهد
منإعطاءزلتوياتالبحثوادلخططالدراسيوكذلكتصحيحاجلملوالعبارات

.اخلاطئة
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منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الوحدة الدراسية 
 للمستوى المتوسط

 
 

 
 

معهد المهاجرين السلفى 
 فجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية
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:توياتادلح


التمهيد


األىداف


الكفاءةوالكفاءةاألساسيةوادلؤشرات


احملتوىأوادلوادالتعليمية


طرقالتدريس


التقومي
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المطور على أساس مستوى الوحدة الدراسية  تعليم مهارة الكالم منهج
فى معهد المهاجرين السلفي للمستوى المتوسط

 التمهيد -أ 
تطوريفتكنولوجيااللسرعةجنبيةأمرمهماأللغاتالكانتيفعصرالعودلةىذا

زوايادلعلوماتمنسلتلفحلصولعلىامشكلةمانعةلالبعيدةسافةاَفحىتالتكوناالتصاالت،
،كثَتمنادلعلوماتيفاذلندسةواالقتصادوعلمالنفسعادليةمهمةاللغةالعربيةىيلغة.العاَف
.بالتمكنمنىذهاللغةعليهاصلنحميكنأنوغَتذلكوالفن

يعدفكانىذاادلنهجأداةنقلاآلراءواألفكاروادلشاعر،وىياألساسيللغةدوروفقالل
حصتُت:باحلصةالدراسيةمنناحيةمهارةالكالماألساسيةتعليماللغةالعربيةلتحقيقأىداف

.يففصلدراسيواحدلقاء16يفاألسبوعأومايقربمن
آلراءعرضل:مثل،أوتدريباتكالميةيفأنشطةواشاركِفشجعالطالبىفالفصلي

يستطيعواأنيرجىألساسيةالكالميةارةتوفَتالطالبادلهاوب.واألفكار،وادلناقشة،وماإُفذلك
.يفحاالتسلتلفةتنميةقدرةكالمهم

لسلفيباالىتمامباحتياجاتيطورمنهجتعليممهارةاالكالمىفمعهدادلهاجرينا
الطالبوأحوالاجملتمعوخصائصادلعهدليساعدادلدرسوالطالبعلىفهماخلطواتالفعالةىف

يرجىأنيكونالتصحيحواإلكمالميردائماىفكلسنةحىت.تعليممهارةالكالموتعلمها
.حتصلاألشكالالكاملة

 األهداف -ب 
 األهداف العامة ( أ

َفاللغةالعربيةالفصحىوتوظيفهاىفتسيَتشؤونأنحيسنالطالبتك -1
 احلياةاليوميةىفسلتلفاجملاالت،

 أنحيبالطالباللغةالعربيةبوصفهالغةالدينولغةالعلمولغةاالتصال، -2
مايدورفيومنأحداثون،ويعرفمأنيتصلالطالببالعاَفحولو -3

 .ومنجزاتعلميةومبتكراتيتفاعلونمعها
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 اف الخاصةاألهد ( ب
 تعويدالطالبإجادةالنطقوطالقةاللسانودتثلادلعاين، -1
دتكُتالطالبمنالتعبَتعمايدورحوذلممنموضوعاتمالئمة،تتصل -2

 حبياهتموجتارهبموأعماذلمداخلادلعهدأوخارجوىفعبارةسليمة،
بَتزيادةمنوادلهاراتوالقدراتالىتبدأتتنموعندالطالبىففنونالتع -3

 الوظيفيمنمناقشةوعرضلؤلفكارواآلراءوإلقابالكلماتواخلطب،
 .تنميةالثقةبالنفسمنخاللمواجهةزمالئوداخلادلعهدأوخارجو -4


 الكفاءة والكفاءة األساسية والمؤشرات -ج 

المؤشرات الكفاءة األساسية معيار الكفاءة 
أنيتصل

الطالبشفويا
باستخدام
الًتاكيب
ناسباادلختلفةم

بالسياقحوارا
.كانأمتعبَتا

النطقالصحيح -
 .لؤلصواتالعربية

ستخدامالتحدثبا -
 .الًتاكيبالبسيطة

التعبَتعنالنفستعبَتا -
شفويامفهوماىفمجل
.تامةحسبالسياق

يستطيعالطالباالنتاجالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .معالنربادلناسبوالتنعيم

 .لةواألجوبةبالسهولةيستطيعالطالبطرحاألسئ -
يستطيعالطالبالتحدثباستخدامالًتاكيب -

 .البسيطةالقصَتةبطالقة
يستطيعالطالبالتعبَتعنالنفستعبَتاشفويا -

.مفهوماىفمجلتامةمثلاحلكايةواخلطب
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المحتوى أو المواد التعليمية  -د 
 الفصل األول

المواد التعليمية الفصل الدراسي 

1

 حياتوالتهاينالت -
 1التعارف -
 2التعارف -
 ادلدرسة -
األدواتادلدرسية -

2

 األنشطةىفادلدرسة -
 ىفادلكتبة -
 الذىابإُفادلدرسة -
 العنوان -
األسرة -

 
 الفصل الثاني

المواد التعليمية الفصل الدراسي 

1

 األعمالاليومية -
 الطعاموالشراب -
 ىفاحلديقة -
 ادلدرسة -
 الصلواتادلكتوبة -
اذلواية -

2

 ىنةاَف -
 ىفالسوق -
 ىفادلستشفى -
 ىفالقرية -
الرحلة -
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 الفصل الثالث
المواد التعليمية الفصل الدراسي 

1

 الًتويحعنالنفس
 الذىابإُفشاطئاالبحر -
 لعبكرةالقدممعاألصدقاء -

 مساعدةالغَت
 حريقىفمصنعالدراجات -
 ىفالطريقرجلعجوزميشىعلىاألقدام -

 ادلناسباتالدينية
صلىاهللعليووسلممولدالنيب -

2

 العيدان -
 اجلديدالعاماذلجري -

 التاريخاإلسالمي
 بنتخويلدةخديج -
 أبوبكرالصديق -
عمربناخلطاب -

 طريقة التعليم  -ه 
أىدافتعليممهارةالكالمىفمعهدادلهاجرينالسلفيىيأنيستطيعالطالباالتصال

ختدمللمدرسمناالىتمامهبذهاألىدافويسالتكلمباللغةالعربية،ففيتعليمهاالبد/شفويا
وىناكطرقىفتعليممهارةالكالممثلالطريقةادلباشرةوالطريقةالسمعية.الطريقةالفعالةواجلذابة

:وخصائصالطرقالسابقةمايلي،الشفهيةوالطريقةالسياقية
 .الًتكيزعلىمهارةالكالمليسعلىالقواعداللغوية -1
 .الكفاءةليسعلىإهناءاللموادالتعليميةلويةحتصيلوأ -2
 .الًتكيزعلىالطالبليسعلىادلدرس،يعٌتادلدرسىووسيلةىفالتعلم -3
 .إلقاءادلوادباللغةالعربية -4
بيئةالتعلممرحية -5
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 التقويم -و 
جيريالتقوميمستمرا،يعٌتيومياوموضوعياوأسبوعياوشهرياوهنائيامنناحيةالكفاءة

 .باتادلنزليةوادلواقفواألخالقالقدرةعلىالكالم،واألنشطةىفالفصلوالواج/اللغوية
ىناكرلموعةمناألسساليتالبدمنمراعاهتاعندختطيطوتنفيذعمليةالتقومي،

:وىذهاألسسىي.إذاأردناذلذهالعمليةالنجاحيفبلوغأىدافها
 .أنيتسقالتقوميمعأىدافادلنهج -1

نالتقوميشاماللكلأنواعومستوياتاألىدافالتعليميةولكلعناصرأنيكو -2
 .التعلمية-العمليةالتعليمية

أنتتنوعأساليبوأدواتالتقوميحىتضلصلعلىمعلوماتأوفرعناجملالالذي -3
 .نقومو

أنيكونالتقوميمستمرادلدىماحيققوالربنامجالًتبويمناألىدافادلرسومةلعملية -4
 .بيةالًت

 .أنيتمالتقوميبطريقةتعاونيةيشاركفيوكلمنيؤثريفالعمليةالًتبويةويتأثربو -5

أنمييزالتقوميبُتمستوياتاألداءادلختلفةويكشفعنالفروقالفرديةوالقدرات -6
 .ادلتنوعةللتالميذ

 .أنيكونالتقوميتشخيصياأوعالجيا -7

 .فادمنويفحتسُتالعمليةالتعليميةأنيكونالتقوميوظيفيامبعٌتأنويست -8

أنيراعىيفالتقوميالناحيةاإلنسانية،مبعٌتأنيًتكأثراطيبايفنفسالتلميذ،فال -9
 .يشعربأنونوعمنالعقابأووسيلةللتهديدبو

 .أنجيريالتقومييفضوءمعايَتمعينةتتمشىمعفلسفةالًتبية -10

لةلتحسُتالعمليةالًتبويةيفضوءاألىدافأنينظرإُفالتقوميباعتبارهوسي -11
.ادلنشودةمنهاوليسكغايةيفحدذاتو

 
 المخطط الدراسي -ز 
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لمخطط الدراسي لمادة تعليم مهارة الكالم للمستوى المتوسط فى معهد المهاجرين السلفي ا
:  معيار الكفاءة 

 .قحواراكانأمتعبَتاأنيتصلالطالبشفوياباستخدامالًتاكيبادلختلفةمناسبابالسيا
 : الكفاءة األساسية 

 .النطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .التحدثباستخدامالًتاكيبالبسيطةالقصَتة -
 .التعبَتعنالنفستعبَتاشفويامفهوماىفمجلتامةحسبالسياق -

: المراجع 
 احلكوميةيخنورجايتاإلسالميةكتاباحملاثة،تأليفقسماللغةالعربيةجبامعةالش -
 يخنورجايتاإلسالميةاحلكوميةمركزالتنميةاللغويةجبامعةالشكتباللغةالعربية،تأليف -
 كتابالعربيةبُتيديكتأليفعبدالرمحنبنإبراىيمالفوزانوزمالئو -
 كتابالعربيةللناشئُتتأليف -
 كتاباحملاورةاحلديثةتأليفالسيدحسنبنأمحدالباىارون -
ةالعربيةللمدارساإلسالميةبإندونيسياكتباللغ -

: الوسائل التعليمية 
.الصور،والبطاقات،والراديو،والشريط،واألفالموغَتذلك
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الفصل األول 
 1الفصل الدراسي 

 الخبرة التعليمية المؤشرات الموضوع الرقم
 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -التحياتوالتهاين1

الطالبإلقاءالتحياتوالتهاينوردىاىفاللقاءاتوادلناسباتيستطيع -
ادلختلفة

 .استماعالعبارةواألساليبعنالتحياتوالتهاينباللغةالعربية -
 .زلاكاةالعبارةواألساليبعنالتحياتوالتهاينباللغةالعربية -
.تعبَتالتحياتوالتهاينباحملادثةالثنائية -

:1التعارف2
نفستقدميال

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .يستطيعالطالبأنيتعارفمعصديقوباللغةالعربية -
يستطيعالطالبالتعبَتعننفسومنامسووعمرهواسممدينتووغَت -

.ذلكأمامالفصل

 .1استماعالعبارةواألساليبعنالتعارف -
 .1زلاكاةالعبارةواألساليبعنالتعارف -
 ءاحلوارادلوجودىفالكتابإجرا -
تدريباتالتعارف -

:2التعارف3
تقدميالصديق

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .2يستطيعالطالبإجراءاحلوارعنالتعارف -
يستطيعالطالبالتعبَتعنصديقومنامسووعمرهواسممدينتووغَت -

.ذلكأمامالفصل

 .2يبعنالتعارفاستماعالعبارةواألسال -
 .2زلاكاةالعبارةواألساليبعنالتعارف -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
2تدريباتالتعارف -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ادلدرسة4
 يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنادلدرسة -
يستطيعالطالببيانمدرستو -

 الكتاباستماعاحلوارادلوجودىف -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
تدريباتاحلواروالتعبَتعنادلدرسة -

 .عبارةواألساليبعناألدواتادلدرسيةوزلاكاهتااستماعال - .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -األدواتادلدرسية5
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 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألدواتادلدرسية -
يستطيعالطالبأنيذكرأمساءاألدواتادلدرسيةوموقعها -

.تدريباتاحلواروالتعبَتعناألدواتادلدرسية -

 2الفصل الدراسي 
األنشطةىف6

ادلدرسة
 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألنشطةىفادلدرسة -
أنشطتوىفادلدرسةيستطيعالطالبالبيانعن -

 استماعاحلوارادلوجودىفالكتاب -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعناألنشطةىفادلدرسة -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ىفادلكتبة7
 يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلواب -
.ألنشطةىفادلكتبةيستطيعالطالبالبيانعناألشياءوا -

 استماعاحلوارادلوجودىفالكتاب -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.بياناألشياءواألنشطةىفادلكتبة -

الذىابإُف8
ادلدرسة

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالذىابإُفادلدرسة -
.أنحيكيذىابوإُفادلدرسةيستطيعالطالب -

 استماعاحلوارادلوجودىفالكتاب -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنالذىابإُفادلدرسة -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -العنوان9
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالعنوان -
(.شارع،رقمالبيت،قريةوغَتذلك)انعنوانبيتويستطيعالطالبيب -

 استماعاحلوارادلوجودىفالكتاب -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنالعنوان -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -األسرة10
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألسرة -
(.أب،أم،أخ،جدوغَتىم)الطالبأنحيكيعنأسرتويستطيع -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعناألسرة -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنعناألسرة -
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الفصل الثاني 
 1الفصل الدراسي 

 الخبرة التعليمية المؤشرات الموضوع الرقم

1
األعمالاليومية

 .تطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربيةيس -
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألعمالاليومية -
يستطيعالطالبأنحيكيعنأعمالواليومية -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعناألسرة -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.عناألعمالاليوميةالتعبَتوتدريباتاحلوار -

الطعاموالشراب2
 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالطعاموالشراب -
.يستطيعالطالبالتعبَتعنالطعاموالشراب -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعناألسرة -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.عناألعمالاليوميةالتعبَتوتدريباتاحلوار -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ىفاحلديقة3
 يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلواب -
.يستطيعالطالبالبيانعناألشياءواألنشطةىفادلكتبة -

 "ىفاحلديقة"استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعن -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.ءواألنشطةىفادلكتبةبياناألشيا -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -الصلواتادلكتوبة4
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالصلواتادلكتوبة -
.يستطيعالطالبالبيانعنالصلواتادلكتوبة -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنالصلواتادلكتوبة -
أوقات،)لتعبَتعنعنالصلواتادلكتوبةتدريباتاحلواروا -

(.عدد،وغَتذلك
 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -اذلواية5

 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناذلواية -
.يستطيعالطالبيستطيعالطالبأنحيكيعنأنوعاذلوايةوىوايتو -

 .ايةاستماعمثالاحلوارأوالتعبَتعناذلو -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعناذلواية -
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 2الفصل الدراسي 
 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ادلهنة6

 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنادلهنة -
.يستطيعالطالبيستطيعالطالبالبيانعنأنوعادلهنةومكانالعمل -

 .ستماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنادلهنةا -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنادلهنة -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ىفالسوق7
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألنشطةىفالسوق -
.لسوقيستطيعالطالبالبيانعناألنشطةىفا -

 "ىفالسوق"استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعن -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.بياناألشياءواألنشطةىفالسوق -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ىفادلستشفى8
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألنشطةىفادلستشفى -
.عنخرباتوىفادلستشفىيستطيعالطالبأنحيكي -

 "ىفادلستشفى"استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعن -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
".ىفادلستشفى"تدريباتاحلواروالتعبَتعن -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -ىفالقربة9
 .ربةيستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعناألنشطةىفالق -
.يستطيعالطالبأنحيكيعنخرباتوأوأنشطتوىفالقربة -

 "ىفالقربة"استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعن -
".ىفالقربة"تدريباتاحلواروالتعبَتعن -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -الرحلة10
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالرحلة -
.عالطالبأنحيكيعنالرحلةيستطي -

 استماعاحلوارادلوجودىفالكتاب -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنالرحلة -
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 الفصل الثالث
 1الفصل الدراسي 

 الخبرة التعليمية المؤشرات الموضوع الرقم
1
و
2

الًتويحعنالنفس
الذىابإُفشاطئ -

 البحر
قدممعلعبكرةال -

األصدقاء

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
 .يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالًتويحعنالنفس -
يستطيعالبيانعنالًتويحعنالنفسمثلأنواعو،دلاذاحيتاجالناسإليو، -

.مىتحيتاجالناسإليووغَتذلك

ويحعناستماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنالًت -
 .النفس

 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنالًتويحعنالنفس -

3
و
4

مساعدةالغَت
حريقىفمصنع -

 الدراجات
ىفالطريق -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
ماذتفعل:يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنمساعدةالغَت،مثل

اشاىدتاحلريقأحدالبيوتأورجالعجوزاسيسقطمنالتعبألنوإذ
.حيملحقيبةكبَتة

.يستطيعالبيانعنمساعدةالغَت،مثلرأياإلسالمفيووغَتذلك -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنمساعدةالغَت -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنمساعدةالغَت -

مناسباتدينية5
مولدالنيب -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنمناسباتدينية،مثلالذكرى

.مبولدالنيب
 .يستطيعالبيانعنمناسباتدينية -



 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنمولدالنيب -
 كتابإجراءاحلوارادلوجودىفال -
.تدريباتاحلواروالتعبَتعنمولدالنيب -
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 2الفصل الدراسي 
6
و
7

 العيدان -
اجلديداذلجريالعام -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
يستطيعالطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالعيدينوالعاماجلديد

.ىفاإلسالم
.اذلجرييستطيعالبيانعنالعيدينوالعاماجلديد -

استماعمثالاحلوارأوالتعبَتعنالعيدينوالعاماجلديد -
 .ىفاإلسالم

 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
.تدريباتاحلواروالتعبَت -

8
و
9
و
10

التاريخاإلسالمي
 خدجيةبنتخويلد -
 أبوبكرالصديق -
عمربناخلطاب -

 .يستطيعالطالبالنطقالصحيحلؤلصواتالعربية -
الطالبتبادلالسؤالواجلوابعنالتاريخاإلسالميمثليستطيع

.سَتةخدجيةبنتخويلد،وأبوبكرالصديق،وعمربناخلطاب
.يستطيعالبيانعنالتاريخاإلسالمي -

 .استماعمثالاحلوارأوالتعبَتالتاريخاإلسالمي -
 إجراءاحلوارادلوجودىفالكتاب -
ينوالعاماجلديدىفتدريباتاحلواروالتعبَتعنالعيد -

.اإلسالم
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  خامسالفصل ال
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
: ا يلي مم بعد أن مت البحث يقدم الباحث نتائج البحث، والتوصيات واالقرتاحات

 نتاج البحث  - أ
ىف  على أساس مستوى الوحدة الدراسيةأن تطوير منهج مهارة الكالم  -1

راء وإج االطالع على ادلنهج القدمي( 1: جيري كما يلي  معهد ادلهاجرين
اخلطوات  سارت علىىف ميدان البحث، وىذه العملية  تعليم مهارة الكالم

و اعتمد  ،تصميم ادلنهج (2 و وتوزيع االستبانة،ادلقابلة وادلالحظة، : اآلتية 
 وتكون الباحث ىف ىذه العملية على النتائج من ادلالحظة وادلقابلة واالستبانة

ديد األىداف، وحتديد معيار تح :على النحو التايل  خطوات تصميم ادلنهج
الكفاءة والكفاءة األساسية وادلؤشرات، وحتديد احملتوى أو ادلواد التعليمية، 

حتكيم ادلنهج ادلصمم للخرباء، ( 3  وحتديد التقومي، مث وحتديد طريقة التعليم،
 .وىذه العملية بتوزيع استبانة التحكيم واإلرشادات

على طريقة التثبيت من مدير  اأن جودة ادلنهج ادلطور تستطيع معرفتو -2
 وىذه العملية بتوزيع استبانة التثبيت ، ادلعهد ومدرس مهارة الكالم

%  93الىت حصلت على  اعتمادا على نتيجة حتكيم اخلرباء .والتعليقات
لكل نقطة بادلعدلة ادلائوية، وىذه النتيجة بتقدير جيد جدا، ونتيجة 

لكل نقطة %  88الىت حصلت على  تثبيت ادلدير وادلدرسل االستبانة
ت جودة كانف .جيد جدابتقدير  أيضا بادلعدلة ادلائوية، وىذه النتيجة

وصاحلة لالستعمال ىف معهد ادلهاجرين  عترب جيد جداادلنهج ادلطور ت
 .السلفي فجاجان فاليمانان شربون جاوى الغربية إندونيسيا
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 التوصيات  - ب
عهد ادلهاجرين السلفي طلب الباحث من مدرس مهارة الكالم ىف م -1

( 2أن يستفيد من نتيجة ىذا البحث ىف تعليم مهارة الكالم، ( 1: 
أن يوّسع معلوماتو عما يتعلق بتعليم مهارة الكالم من الكتب أو 

 .اخلرباء حىت يكون تعليمو فعاال وجذابا وناجحا

طلب الباحث من اخلرباء أو الباحثني من بعد أن يستفيدوا من نتيجة  -2
 .ث إلعداد الكتاب ادلدرسيىذا البح

 

 االقتراحات  - ج
البحث، فسوف يقدم الباحث بعض االقرتاحات حول  ائجاعتمادا على نت 

: ما يتعلق بالبحث فهي 
كل  قد بذل الباحث ن أنبالرغم م من ادلمكن أن ىف ىذا البحث نقصانف -1

. جهده ىف إكمال البحث حىت يكون مرغوبا فيو
منهج ىف من لو فرصة  للبحث على ، فوىذا البحث حيتاج إىل االستمرار -2

 .هيطوره ويكملحسن أن فمن األ تعليم مهارة الكالم
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Pedoman observasi 

Tujuan : mengetahui kegiatan/ proses pembelajaran maharotul kalam 

No.  Data  Keterangan 

1 Metode  

2 Buku ajar  

3 Media  

4 Sikap siswa  

5 Hasil belajar  

6 Bahasa pengantar  

7 Evaluasi dan 

penilaian 

 

 

دليل المالحظة 

 توضيح البيانات البيانات الرقم

  طريقة التعليم 1

  الكتاب ادلدرسي 2

  وسيلة التعليم 3

  مشاركة الطالب أثناء الدراسة 4

  جناح التعليم والتعلم 5

  لغة التعليم 6

  التقومي 7

 

 

 

 



Hasil observasi 

Tujuan : mengetahui kegiatan/ proses pembelajaran maharotul kalam 

No.  Data  Keterangan 

1 Metode Guru menggunakan terjemah dan hafal, dengan 

langkah pembelajaran sebagai berikut : 

1. Guru membacakan teks hiwar dan siswa 

mengikuti. 

2. Guru menterjemahkan teks hiwar dan 

menjelaskan pola kalimat teks tersebut. 

3. Siswa diberi waktu untuk menghafal teks hiwar 

secara berpasangan dan mempraktekannya di 

depan kelas. 

2 Buku ajar احملاورة احلديثة باللغة العربية 

Karangan sayid hasan bin ahmad albaharun 

3 Media Selama melakukan penelitian, peneliti belum pernah 

melihat guru menggunakan media. 

4 Sikap siswa Siswa taat pada petunjuk guru dan sopan, tetapi kuang 

aktif. 

5 Hasil belajar Siswa mampu menghafalkan teks hiwar tetapi ketika 

di luar kelas atau situasi yang berbeda siswa tidak bisa 

melakukannya. Menurut peneliti salah satu sebabnya 

materi hiwar dalam buku ajar kurang kontekstual dan 

panjang-panjang. 

6 Bahasa pengantar Bahasa Indonesia dan bahasa jawa, jarang sekali 

menggunakan bahasa arab. 

7 Evaluasi dan 

penilaian 

Guru hampir tidak pernah melakukan evaluai, seperti 

menyampai pertanyaan untuk mengetahui apakah 

siswa bisa menjawab atau tidak, atau menyuruh siswa 

untuk bertanya dan bercerita. 

 

 

 

 

 



Pedoman wawancara dengan lurah pondok pesantren 

Tujuan : mengetahui proses pembelajaran di pon-pes salaf  Al-amuhajirin. 

1- Kapan pesantren ini didirikan ? 

2- Bagaimana proses belajar mengajar di pesantren ini ? 

3- Pelajaran apa saja yang diajarkan di pesantren ini ? 

4- Apa tujuan pembelajaran maharotul kalam di pesantren ini ? 

5- Kenapa maharotul kalam hanya di ajarkan di mustawa mutawassith? 

 

 

Pedoman wawancara dengan Guru Maharotul Kalam 

Tujuan : mengetahui kurikulum, buku ajar, metode serta media yang digunakan, 

hambatan-hambatan dalam pembelajaran maharotul kalam dan solusi 

mengatasinya.  

1- Apakah pesantren memiliki kurikulum pembelajaran maharotul kalam ? 

2- Buku apa saja yang digunakan dalam pembelajaran maharotul kalam dan 

apakah buku-buku ini cocok digunakan di pesantren ini ? 

3- Metode dan media pembelajaran apa yang Bapak gunakan dalam 

pembelajaran maharotul kalam dan apakah metode dan media tersebut cocok 

diterapkan dalam pembelajaran maharotul kalam di pesantren ini ? 

4- Apa saja hambatan / kesulitan dalam pembelajaran maharotul kalam di 

pesantren ini ? 

5- Menurut Bapak apa solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut ? 

 

 

Pedoman wawancara dengan para siswa 

Tujuan : mengetahui minat dan keberhasilam mereka dalam belajar maharotul 

kalam, metode serta media yang digunakan guru, kesulitan-kesulitan 

mereka dalam belajar maharotul kalam dan solusi mengatasinya. 

1- Apakah kamu senang belajar maharotul kalam ? 

2- Apakah kamu merasa berhasil belajar maharotul kalam ? 

3- Apa pendapat kamu tentang metode dan media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran maharotul kalam ? 

4- Apa saja hambatan / kesulitan kamu dalam belajar maharotul kalam ? 

5- Menurut kamu apa solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut ? 

 

 

 



Hasil Wawancara Dengan Lurah Pondok Pesantren Salaf Al-Muhajirin 

 

Berikut ini transkip wawancara peneliti dengan Ustadz Masruhan, lurah pondok 

pesantren salaf Al-Muhajirin yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 12 maret 

2011 : 

Kapan pesantren ini didirikan ? 

Pesantren ini diresmikan pada tangggal 15 januari 2007 dan dinamai dengan 

Pondok pesantren Al-Muhajirin. Saya jawab demikian karena sebelumnya kang 

H.Harun mengajar di mushola Bani Ubaidillah sekitar 3 tahun, karena santrinya 

banyak dan tempat ini awalnya MA An-Nasihah yang sekarang bangkrut 

dihibahkan kepadanya oleh pemerintah dan mayarakat di sini untuk dijadikan 

semacam pesantren. Adapun penamaan Al-Muhajirin disesuaikan dengan riwayat 

hidup beliau, beliau aslinya orang pandeglang banten, mesantren di kaliwungu, 

menikah dan mengamalkan ilmu di desa pegagan dan kemudian pindah tempat 

lagi, serta harapan beliau semoga para santrinya bisa hijrah ke situsai yang lebih 

baik dari sebelumnya, seperti dari bodoh ke pintar dan lain-lain. 

Bagaimana proses belajar mengajar di pesantren ini ? 

Pembelajaran di sini terbagi menjadi beberapa bagian, ada sistem sekolah dan 

non-sekolah, kalau sekolah ada i’dadi 2 tahun, mutawassith 3 tahun dan ali 3 

tahun, sedangankan non-seolah ada bandungan, pasaran dan sorogan. Waktunya 

sepanjang hari pagi, siang sore dan malam dari mulai setelah solat subuh sampai 

jam 22.00 

Pelajaran apa saja yang diajarkan di pesantren ini ? 

Intinya disini santri belajar ilmu agama, tetapi kami tambah dengan pedukung 

pendukungnya, contohnya di sistem sekolah, di kelas pagi siswa belajar tajwid, 

ulumul qurr’an, tafsir, hadis dan ilmu hadis. Di kelas sore santri belajar bahasa 

arab seperti nahwu, sorof, maharotul kalam dan balaghoh. Di kelas malam santri 

belajar ilmu-ilmu agama yang lain seperti fiqh, tauhid dan akhlak. Untuk non-

sekolah sebagian siswa belajar kitab-kitab kuning setiap solat fardu dan ba’da 

magrib mereka wajib ngaji alqur’an baik bin nadzhor maupun bil goib. 

Apa tujuan pembelajaran maharotul kalam di pesantren ini ? 

Tujuannya adalah : 1- Agar siswa mampu berbicara bahasa arab, 2- Siswa lebih 

mencintai bahasa arab sebagai bahasa agama, ilmu dan komunikasi, 3- Untuk 

membekali siswa di masa depan barang kali mereka mau bekerja di yayasan haji 

dan umroh atau mau bekerja di timur tengah. 

Kenapa maharotul kalam hanya di ajarkan di mustawa mutawassith ? 

Sebabnya : 1- karena tidak ada guru yang bisa dan mau mengajar maharotul 

kalam, 2- siswa mutawassit menurut kami lebih pas karena mereka sudah punya 

bekal nahwu, sorof dan banyak mufrodat dan mereka masih bagus dalam 

hafalannya. 



Hasil Wawancara Dengan Guru Maharotul Kalam 

 

Berikut ini transkip wawancara peneliti dengan Ustadz Yusuf, guru maharotul 

kalam pondok pesantren salaf Al-Muhajirin yang dilaksanakan pada hari ahad 

tanggal 13 maret 2011 : 

Apakah Bapak pesantren memiliki kurikulum pembelajaran maharotul 

kalam ? 

Kami tidak punya kurikulum seperti yang ada di sekolah-sekolah formal, acuan 

kami dalam mengajar adalah buku ajar. 

Buku apa saja yang digunakan dalam pembelajaran maharotul kalam dan 

apakah buku-buku ini cocok digunakan di pesantren ini ? 

Buku yang saya gunakan adalah buku “almuhawaroh alhaditsah bil lughotil 

arobiyah” karangan sayid hasan bin ahmad albaharun. Menurut saya buku ini 

kuang cocok untuk diterapkan di sini karena temanya kurang relevan, banyak 

pengulangan dan dialognya panjang-panjang. 

Metode dan media pembelajaran apa yang Bapak gunakan dalam 

pembelajaran maharotul kalam dan apakah metode dan media tersebut 

cocok diterapkan dalam pembelajaran maharotul kalam di pesantren ini ? 

Cara Saya mengajar : 1- saya membacakan teks hiwar dan siswa mengikuti, 2-  

saya menterjemahkan teks hiwar dan menjelaskan pola kalimat teks tersebut, 3- 

Siswa saya beri waktu untuk menghafal teks hiwar secara berpasangan dan 

mempraktekannya di depan kelas. Saya tidak pernah memaki media. Saya sadar 

metode saya kurang pas dan hasilnya memang tidak maksimal tapi mau gimana 

lagi karena saya tidak lancar atau bahkan tidak bisa bicara bahasa arab dan saya 

tidak tahu metode apa yang tepat untuk diterapkan di sini. 

Apa saja kesulitan dalam pembelajaran maharotul kalam di pesantren ini ? 

Kesulitannya banyak seperti dari faktor guru, metode pengajaran, buku dan media 

seperti disebutkan tadi, juga siswa kurang rajin, tidak ulet dan mereka tidak 

dibiasakan menggunakan bahasa arab dalam pergaulan sehari-hari. 

Menurut Bapak apa solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut ? 

Kalau menurut saya : 1- seharusnya yang mengajar maharotul kalam itu ahlinya, 

bukan saya, kalu saya senangnya mengajar nahwu, sorof dan balghog,  2-  guru-

guru disini dilatih sampai kami lancar berbicara bahasa arab dan paham cara 

mengajarkannya, 3- kami dibuatkan panduan/ kurikulum yang bisa membantu 

kami dalam mengajar maharotul kalam. 

 

 

 



Hasil Wawancara Dengan siswa mustawa mutawassit 

 

Berikut ini ringkasan wawancara peneliti dengan para siswa di mustawa 

mutawassith (masing-masing dari kelas 1, 2 dan 3 tiga orang. Jumlahnya 9 orang) 

yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 maret 2011 : 

1. Kami senang belajar maharotul kalam. 

2. Kami merasa belum berhasil dalam belajar karena kami belum lancar bicara 

bahasa arab. 

3. Kami melihat metode guru kurang cocok, karena beliau selalu mengajar 

maharotul kalam dengan bahasa indonesia atau bahasa jawa. 

4. Kesulitan kami : 1- kami susah berbicara dalam bahasa arab, 2- materinya 

kurang relevan dan sulit menghafalakan serta mempraktekannya. 

5. Kami minta : 1- guru memperbaiki metodenya, mengunakan buku yang bagus 

serta mengunakan media, 2- kami ingin diajar langsung oleh orang arab asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angket Untuk Lurah dan Guru Maharotul Kalam  

di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

 

Nama   : Ustadz Masruhan  

Jabatan  : Lurah Pondok pesantren Al-Muhajirin 

Tanggal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tanda tangan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Petunjuk : 

1- Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus pon-pes 

almuhajirin tentang kelayakan kurikulum yang dikembangkan oleh 

peneliti untuk diterapakan di pon-pes ini. 

2- Pilihlah jawaban yang sesuai menurut pendapat anda. 

3- Isilah kolom masukan apabila dianggap perlu. 

4- Keterangan alternatif jawaban : 

(5) Sangat Setuju (4) Setuju (3) Ragu-Ragu (2) Tidak Setuju  

(1) Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Pendahuluan kurikulum jelas.      

2 Tujuan kurikulum sesuai dengan tujuan pesantren.      

3 Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

sesuai dan bisa direalisasikan. 

     

4 Materi pelajaran sesuai dan layak di terapkan di pon-

pes almuhajirin. 

     

5 Metode pembelaran menarik dan layak diterapkan di 

pon-pes almuhajirin. 

     

6 Evaluasi dan penilaian sesuai dan bisa diterapkan di 

pon-pes almuhajirin. 

     

Kelayakan kurikulum untuk digunakan di Pon-Pes Al-Muhajirin  :  

a. Layak                          b. Tidak Layak 

Saran / masukan    :  

 

 

 

 

 

 

 

 



Angket Untuk Lurah dan Guru Maharotul Kalam  

di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

 

Nama   : Ustadz Yusuf  

Jabatan  : Guru Maharotul Kalam 

Tanggal  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tanda tangan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Petunjuk : 

1- Angket ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengurus pon-pes 

almuhajirin tentang kelayakan kurikulum yang dikembangkan oleh 

peneliti untuk diterapakan di pon-pes ini. 

2- Pilihlah jawaban yang sesuai menurut pendapat anda. 

3- Isilah kolom masukan apabila dianggap perlu. 

4- Keterangan alternatif jawaban : 

(5) Sangat Setuju (4) Setuju (3) Ragu-Ragu (2) Tidak Setuju  

(1) Sangat Tidak Setuju 

 

No Pernyataan 
jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Pendahuluan kurikulum jelas.      

2 Tujuan kurikulum sesuai dengan tujuan pesantren.      

3 Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

sesuai dan bisa direalisasikan. 

     

4 Materi pelajaran sesuai dan layak di terapkan di pon-

pes almuhajirin. 

     

5 Metode pembelaran menarik dan layak diterapkan di 

pon-pes almuhajirin. 

     

6 Evaluasi dan penilaian sesuai dan bisa diterapkan di 

pon-pes almuhajirin. 

     

Kelayakan kurikulum untuk digunakan di Pon-Pes Al-Muhajirin  :  

a. Layak                          b. Tidak Layak 

Saran / masukan    :  

 

 

 

 

 

 

 

 



Angket pengembangan kurikulum pembelajaran maharotil kalam sesuai 

KTSP 

Untuk mustawa mutawassith di pondok pesantren Al-Muhajirin 

 

Petunjuk umum 

1. Angket ini bertujuan untuk bahan analisis pengembangan kurikulum 

pembelajaran maharotil kalam sesuai KTSP Untuk mustawa mutawassith di 

pondok pesantren Al-Muhajirin. 

2. Hasil dari angket ini akan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam 

pengembangan kurikulum pembelajaran maharotil kalam sesuai KTSP Untuk 

mustawa mutawassith di pondok pesantren Al-Muhajirin. 

3. Pilihlah salah satu alternatif jawaban sesuai pendapat anda. 

4. Arti dari masing-masing alternatif jawaban adalah: 

SS  :  Sangat Setuju 

S  :  Setuju 

RR :  Ragu-Ragu 

TS  :  Tidak Setuju 

STS :  Sangat Tidak Setuju 

 

A. Tujuan 

a) Tujuan umum 

No

. 

Tujuan umum SS S RR TS STS  

1 Siswa mampu berbicara dengan bahasa arab 

fusha dalam kehidupan sehari-hari dalam 

berbagai situasi yang berbeda-beda. 

     

2 Siswa mencintai bahasa arab sebagai bahasa 

agama, ilmu dan komunikasi. 

     

3 Siswa mampu berkomunikasi dengan dunia 

internasional sehingga dapat mengetahui 

berbagai informasi. 

     

b) Tujuan khusus 

No. Tujuan khusus SS S RR TS STS  

1 Membiasakan siswa dalam berbicara bahasa 

arab dengan benar dan lancar. 

     

2 Membiasakan siswa berfikir logis dan 

sistematis. 

     

3 Mengkondisikan siswa untuk mampu 

mengungkapkan dengan bahasa arab apa 

yang ingin diutrakannya. 

     

4 Menumbuhkan kecakapan dan potensi siswa 

dalam seni berekspresi dalam bahasa arab, 

     



seperti : diskusi dan berpidato. 

5 Menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam 

berbicara bahasa arab  bersama teman-

teemannya. 

     

 

B. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

a) Standar kompetensi 

Standar kompetensi SS S RR TS STS  

Berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan 

ragam bahasa dan pola kalimat yang tepat sesuai 

konteks dalam bentuk dialog atau paparan. 

     

 

b) kompetensi dasar 

No. kompetensi dasar SS S RR TS STS  

1 Mengucapkan bunyi huruf hijaiyah dengan 

benar 

     

2 Melakukan percakapan pendek sederhana 

dengan lancar. 

     

3 Menyampaikan berbagai macam informasi 

secara lisan sesuai konteks. 

     

 

c) Indikator 

No. Indikator SS S RR TS STS  

1 Melafalkan kata atau kalimat dengan 

makhroj dan intonasi yang benar. 

     

2 Mampu mengajukan dan menjawab 

pertanyaan. 

     

3 Melakukan percakapan sederhana dengan 

lancar. 

     

4 Mampu menyampaikan berbagai macam 

informasi, seperti : bercerita, berpidato dan 

lain-lain. 

     

 

C. Materi pelajaran 

Kelas 1 

No. Materi pelajaran SS S RR TS STS  

1 Ucapan salam dan selamat      

2 Perkenalan I : mengenalkan diri sendiri      

3 Perkenalan II : mengenalkan orang lain      

4 Tentang sekolah      

5 Tentang alat-alat belajar      

6 Kegiatan di sekolah      

7 Di perpusatakaan      



8 Di kelas      

9 Di kantin      

10 Di lapangan      

11 Pergi kesekolah      

12 Alamat      

13 Keluarga      

14 Sahabat      

 

Kelas 2 

No. Materi pelajaran SS S RR TS STS  

1 Kegiatan sehari-hari      

2 Makan dan minum      

3 Di taman      

4 Solat wajib      

5 Puasa       

6 Haji      

7 Umroh      

8 Hobi      

9 Profesi      

10 Di pasar      

11 Di rumah sakit      

12 Di desa      

13 Di kota      

14 Bepergian      

 

Kelas 3 

No. Materi pelajaran SS S RR TS STS  

 Refresing      

1 Pergi ke pantai      

2 Bermain sepak bola      

3 Nonton film      

 Membantu orang lain      

4 Melihat Kebakaran di pabrik sepeda      

5 Melihat orang tua jalan kaki di jalan      

6 Melihat seorang wanita kecopetan      

 Kegiatan keagamaan      

7 Maulid nabi      

8 Nuzulul qur’an      

9 Hari raya      

10 Tahun baru hijriyyah      

11 Isro-mi’roj      

 Sejarah islam      

12 Siti khodijah      

13 Abu Bakar Sidiq      

14 Umar bin Khottob      



D. Metode pembelajaran 

No. Kegiatan pembelajaran SS S RR TS STS  

1 Menekankan pada keterampilan berbicara 

bukan pada pengetahuan bahasa. 

     

2 Memprioritaskan pencapaian kompetensi 

dari pada penyelesaian materi. 

     

3 Siswa aktif di kelas dan guru sebagai 

fasilitator 

     

4 Pembelajaran disampaikan dengan bahasa 

arab. 

     

5 Situsai pembelajaran menyenangkan      

 

E. Evaluasi 

No. Jenis penilaian SS S RR TS STS  

1 Pencapai kompetensi (kognitif)      

2 Ke aktifan (psikomotor)      

3 Sikap (afektif)      

 Waktu penilaian      

4 Tiap pertemuan      

5 Tiap dars      

6 Tiap bulan      

7 Tiap semester      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهاجرين السلفيمدير معهد مع دليل المقابلة 
 السلفيدلعرفة عملية التعليم والتعلم ىف معهد ادلهاجرين : األىداف 

 مىت أسس ىذا ادلعهد ؟ (1
 ىف ىذا ادلعهد ؟كيف عملية التعليم والتعلم  (2
 ما ادلواد الىت تدرس ىذا ادلعهد ؟/ ىذا ادلعهد ماذا يتعلم الطالب  (3
 مهارة الكالم ىف ىذا ادلعهد ؟ما أىداف تعليم  (4
 دلاذا تدرس مهارة الكالم ىف ادلستوى ادلتوسط فقط ؟ (5

 
مدرس مهارة الكالم دليل المقابلة 

 دلعرفة ادلنهج ادلستخدم، والكتاب ادلقرر، والطريقة والوسيلة، وادلشكالت : األىداف 
 .ىف تعليم مهارة الكالم

 ؟ تعليم مهارة الكالمىل للمعهد منهج  (1
تعليم مهارة الكالم ىف ىذا ادلعهد، وىل ىذه الكتب مالئمة ما الكتب ادلستخدمة ل (2

 لتستعمل ىف ىذا ادلعهد ؟ 
والوسائل الىت تستخدم عند تعليم مهارة الكالم، وىل ىذه الطريقة  والوسائل ما الطريقة (3

 مالئمة للتطبيق ىف ىذا ادلعهد ؟
 ىذا ادلعهد ؟ما مشكالت تعليم مهارة الكالم ىف  (4
 ادلشكالت ؟ماذا ترى ىف حل ىذه  (5

 

المقابلة مع الطالب دليل 
 .ىف تعلم مهارة الكالمومشكالهتم  دلعرفة رغبة الطالب وجناحهم : األىداف 

 مهارة الكالم ؟ىل حتب تعلم  (1
 مهارة الكالم، ودلاذا ؟تعلم ىل تنجح ىف  (2
 مهارة الكالم ؟ماذا ترى ىف الطريقة الىت يستخدمها ادلدرس ىف تعليم  (3
 مهارة الكالم ؟تعلم ىل عندك مشكلة ىف  (4
 ماذا ترى ىف حل ىذه ادلشكالت ؟ (5



 نتيجة المقابلة مع مدير معهد المهاجرين السلفي
 .م 1997أسس ىذا ادلعهد ىف شهر ينايري سنة  (1
ىف ىذا ادلعهد تنقسم إىل أقسام، منها قسم مدرسي كانت عملية التعليم والتعلم  (2

الساعة السادسة   بعد صالة الصبح إىل)وغري مدرسي، ومنها قسم صباحي 
وقسم ليلي  (بعد صالة العصر إىل  الساعة اخلامسة مساء)وقسم مسائي  (صباحا

 .(بعد صالة العشاء إىل  الساعة التاسعة)
 (فصالن)ادلستويات، وىي ادلستوى اإلعدادي  ثالثة وينقسم القسم ادلدرسي إىل

  .(ثالثة فصول)وادلستوى العايل  (ثالثة فصول)وادلستوى ادلتوسط 
ىف القسم ادلدرسي الصباحي يتعلم الطالب علم التجويد وعلوم القرآن والتفسري  (3

واحلديث وعلوم احلديث، وىف القسم ادلدرسي ادلسائي يتعلم الطالب العلوم اللغوية 
من علم النحو والصرف ومهارة الكالم والبالغة، وىف القسم ادلدرسي الليلي يتعلم 

وبعد صالة  .الفقو والعقيدة واألخالق والتاريخ الطالب العلوم الدينية األخرى من
مجيع  يتعلم الظهر يتعلم بعض الطالب قراءة اللكتب الرتاثية وبعد صالة ادلغرب

 . الطالب القرآن
ليكون الطالب قادرين  -1: مهارة الكالم ىف ىذا ادلعهد  كانت أىداف تعليم  (4

للغة العربية بوصفها لغة ليكونوا أحب إىل اللغة  -2على التكلم باللغة العربية، 
مستقبلتهم رمبا يريدون  ىف ليكون عندىم زاد -3الدين ولغة العلم ولغة االتصال 

 .أن يعملوا ىف مؤسسات احلج والعمرة أو يعملوا ىف البالد العربية
ىف  عدم ادلدرس األىلي -1: تدرس مهارة الكالم ىف ادلستوى ادلتوسط فقط ألن  (5

م مهارة يينا أن طالب ادلستوى ادلتوسط أنسب لتعلرأ -2مهارة الكالم، تعليم 
 .الكالم من الطالب ىف ادلستويني اإلعدادي والعايل

 
 



 مدرس مهارة الكالمنتيجة المقابلة 
مثل ادلنهج من احلكومة، وحنن  ادلكتوب تعليم مهارة الكالمليس للمعهد منهج  (1

 .مدرسون نعلم ىف ىذا ادلعهد حسب ادلادة ادلوجودة ىف الكتب
 احملاورة"ىذا ادلعهد ىو كتاب تعليم مهارة الكالم ىف الكتاب الذي أستخدمو ل (2

تأليف حسن الباىرون باجنيل، ىف احلقيقة رأيت أن ىذا الكتاب غري  "احلديثة
ادلواد التعليمية الواردة يف الكتاب ليس  -1: لتستعمل ىف ىذا ادلعهد ألن مالئمة 

ار ، وليس فيو إال عنصر احلوار يعىن سياقية، وأقل اتساقا بل ىناك بعض التكر
 .ليس فيو عنصر التعبري والنطق ، ولغتو صعبت للتطبيق

أستطيع التكلم ال  -1: أنا ال أستخدم إال طريقة الرتمجة واحلفظ ألسباب آتية  (3
 مهارة الكالمما عندي معارف عن طريقة تعليم  -2باللغة العربية بالطالقة 

أن  أرىو الوسائل التعليمية إال الكتاب ادلقرر،وأنا أيضا ال أستخدم . اجلذابة
 .تعليم مهارة الكالمالطريقة الىت أستخدمو غري مالئمة ل

ىذا ادلعهد كثرية، منها من ادلدرس والطريقة الىت مشكالت تعليم مهارة الكالم ىف  (4
أقل محاسا يستخدمها، ومن الكتاب ادلدرسي كما سبق ذكرىا، ومن الطالب ىم 

 .مشاركة تعليم مهارة الكالم، ومن ادلعهد الذي ليس فيو بيئة لغويةوأقل نشاطا يف 
حتضري ادلدرس  -1: بعض األمور ادلوجودة ىف فكري حلل ادلشكالت السابقة ىي  (5

لكي يقدروا على  ىف ىذا ادلعهد ادلأىل ىف تعليم مهارة الكالم أو تدريب ادلدرسني
استخدام  -2رة الكالم، التكلم باللغة بطالقة وتدريبهم حول طرق تعليم مها

تصميم  -3الكتاب اآلخر ادلناسب وادلالئم لتعليم مهارة الكالم ىف ىذا ادلعهد، 
إنتاج  -4ادلنهج ادلالئم ادلساعد على جناح تعليم مهارة الكالم ىف ىذا ادلعهد، 

 .البيئة اللغوية ىف ىذا ادلعهد
 
 



 المقابلة مع الطالبنتيجة 
 .مهارة الكالمأنا أحب تعلم  (1
داخل  بطالقة باللغة العربيةمهارة الكالم، ألين مل أستطع التكلم تعلم أنا مل أجنح ىف  (2

 .الفصل أم خارجو
مهارة الكالم غري مالئمة ألنو أنا أرى ىف الطريقة الىت يستخدمها ادلدرس ىف تعليم  (3

 اكثري يستخدم اللغة األندونيسية أو اللغة اجلاوية عند تعليم مهارة الكالم، واليدربنا
 .دلمارسة الكالم باللغة العربية

باللغة العربية بطالقة، مهارة الكالم ىي أنا مل أستطع التكلم تعلم مشكاليت ىف  (4
ادلدرس ال يستخدم الوسائل التعليمية واليستخدم الطريقة اجلذابة وادلواد التعليمية 

 .يرليست سياقية، وأقل اتساقا بل ىناك بعض التكرار ، وال تدربنا مهارة التعب
أطلب من ادلدرس حتسني طريقتو عند تعليم مهارة الكالم واستخدام الكتاب  (5

ذاب والوسائل التعليمية ادلمتازة وأرجو أن يعلمنا الناطق األصلي مادة مهارة اًف
 .الكالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استبانة تطوير منهج تعليم مهارة الكالم على أساس مستوى الوحدة الدراسية 
 معهد المهاجرين السلفيللمستوى المتوسط فى 

 :يَم هِين  اتِين ابَم جَم إلِين اْا  لِّل كُك  اينِين  َم مَم 

 ةٍة دَّد شِين بِين  قٌق افِين وَم مُك :    ش م
 قٌق افِين وَم مُك :    م
 دٌق دِّل رَم تَم مُك :    ر
 قٍة افِين وَم مُك  رُك يْا غَم :    م غ

 ةٍة دَّد شِين بِين  قٍة افِين وَم مُك  رُك يْا غَم   :  ش م غ
 األهداف -أ 

 األهداف العامة ( أ
 ش م غ م غ ر م ش م األىداف العامة الرقم

الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى وتوظيفها يستطيع  1
 .ىف تسيري شؤون احلياة اليومية ىف خمتلف اجملاالت

     

حيب الطالب اللغة العربية بوصفها لغة الدين ولغة العلم  2
 .ولغة االتصال

     

أن يتصل الطالب بالعامل حولو، ويعرف ما يدور فيو   3
يتفاعلون من أحداث ومنجزات علمية ومبتكرات 

 .معها

     

 األهداف الخاصة ( ب
 ش م غ م غ ر م ش م األىداف اخلاصة الرقم

تعويد الطالب إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثل  1
 .ادلعاين

     

تعويد الطالب التفكري ادلنطقي، وترتيب األفكار وربط  2
 .بعضها البعض

     

     متكني الطالب من التعبري عما يدور حوذلم من  3



موضوعات مالئمة، تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماذلم 
 .داخل ادلعهد أو خارجو ىف عبارة سليمة

زيادة منو ادلهارات والقدرات الىت بدأت تنمو عند  4
الطالب ىف فنون التعبري الوظيفي من مناقشة وعرض 

 .لألفكار واآلراء وإلقاب الكلمات واخلطب

     

خالل مواجهة زمالئو داخل تنمية الثقة بالنفس من  5
 .ادلعهد أو خارجو

     

 معيار الكفاءة والكفاءة األساسية والمؤشرات -ب 
 معيار الكفاءة -أ 

 ش م غ م غ ر م ش م معيار الكفاءة

أن يتصل الطالب شفويا باستخدام الرتاكيب ادلختلفة مناسبا 
 .بالسياق حوارا كان أم تعبريا

     

 الكفاءة األساسية -ب 
 ش م غ م غ ر م ش م األساسية الكفاءة الرقم

      .النطق الصحيح لألصوات العربية 1
      .التحدث باستخدام الرتاكيب البسيطة القصرية 2
التعبري عن النفس تعبريا شفويا مفهوما ىف مجل تامة  3

 .حسب السياق
     

 المؤشرات  -ج 
 ش م غ م غ ر م ش م ادلؤشرات الرقم

العربية مع النرب ادلناسب االنتاج الصحيح لألصوات  1
 .والتنعيم

     

      .طرح األسئلة واألجوبة بالسهولة 2
      .التحدث باستخدام الرتاكيب البسيطة القصرية بطالقة 3
التعبري عن النفس تعبريا شفويا مفهوما ىف مجل تامة مثل  4

 .احلكاية واخلطب
     



 المحتوى أوالمواد التعليمية -ج 
 الفصل األول

 ش م غ م غ ر م ش م ادلوضوعات الرقم

      التهاين والتحيات 1
      1التعارف  2
      2التعارف  3
      ادلدرسة 4
      األدوات ادلدرسية 5
      األنشطة ىف ادلدرسة 6
      ىف ادلكتبة 7
      ىف الفصل 8
      ىف ادلقصف 9
      ىف ادليدان 10
      ادلدرسةالذىاب إىل  11
      العنوان 12
      األسرة 13
      الصحابة 14

 
 الفصل الثاني

 ش م غ م غ ر م ش م ادلوضوعات الرقم

      األعمال اليومية 1
      الطعام والشراب 2
      ىف احلديقة 3
      الصلوات ادلكتوبة 4
      الصيام 5
      احلج 6



      العمرة 7
      اذلواية 8
      ادلهنة 9
      ىف السوق 10
      ىف ادلستشفى 11
      ىف القرية 12
      ىف ادلدينة 13
      الرحلة 14

 
 الفصل الثالث

 ش م غ م غ ر م ش م ادلوضوعات الرقم

      الرتويح عن النفس 
      الذىاب إىل شاطئ البحر 1
      لعب كرة القدم مع األصحاب 2
      مشاىدة األفالم 3
      مساعدة الغري 
      مشاىدة احلريق ىف مصنع الدراجات 4
      مشاىدة الرجل العجوز ميشي ىف الطريق 5
      مشاىدة طفل يغرق ىف ادلسبح 6
      ادلناسبات الدينية 
      مولد النيب صلى اهلل عليو وسلم 7
      نزول القرآن 8
      العيدان 9
      العام اجلديد اذلجري 10
      إسراء الرسول ومعراجو 11
      التاريخ اإلسالمي 



      خدجية بنت خويلد 12
      أبو بكر الصديق 13
      عمر بن اخلطاب 14
 

 طريقة التعليم -د 
 ش م غ م غ ر م ش م األنشطة التعليمية الرقم

      .اللغويةالرتكيز على مهارة الكالم ليس على القواعد  1
      .ألوية حتصيل الكفاءة ليس على إهناء اللمواد التعليمية 2
الرتكيز على الطالب ليس على ادلدرس، يعىن ادلدرس  3

 .ىو وسيلة ىف التعلم
     

      إلقاء ادلواد باللغة العربية 4
      بيئة التعلم مرحية 5
 
 لتقويما  -ه 

 ش م غ م غ ر م ش م أنوا  التقومي الرقم
      (مهارة الكالم/ العقلية )الكفاءة  1
      (النفسحركية)النشاط  2
      (االنفعالية)األخالق  3
      أوقات التقومي 
      لكل اللقاء 4
      لكل الدرس 5
      لكل شهر 6
      لكل الفصل الدراسي 7
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