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إهداء 

  أّمي ستي زهرة وأبي خازن  إلى
 الذين ربياين تربية إسالمية

 اللهم  اغفر ذلما وارمحهما كما ربياين صغريا
 
 

 وإلى أختي الجميلة وإخواتي الكريمة
 رزقهم اهلل االستقامة  يف الطاعة والعباذة

 
(زوجتى الصالحة وابنى المحبوب)وإلى أهل بيتى   

 أبقا مها اهلل معى يف الشدة والرخاء
 

  والى أساتذتي وأستاذاتي من المدرسة اإلبتدائية حتى الجامعة
 عليهم صبيب الرمحة والرضوان

 
 وإلى من يحب العربية من طالب العلم والمعرفة

 بارك هلل ذلم يف السري ايل رب الربية
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تقديرشكر و  
ونصلي ونسلم على خري .  أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم هلل الذي احلمد

: األنام سيدنا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعني أما بعد

وقد مّن اهلل علي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو احلمد والثناء على 
 ىذا إجنازلذين كان ذلم فضل يف ل تقديرالشكر والو .ه وعظيم عطائهجزيل نعمائ
ذلم عمل مفقود إال وذلم جزاء من عند اهلل ادللك  الوجود ، ومل يكن حيزالبحث إىل 

:  ومنهم ادلعبود، 

جامعة موالنا مالك  فرايوغو، مديروإمام س احلاج  األستاذ الدكتورفضيلة
. إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 الدراسات العليا كلية عميد، مهيمن ادلاجستري األستاذ الدكتور فضيلة
. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 كلية تعليم اللغة العربية قسمرئيس  ، شهداء صاحل نور مساحة الدكتور
. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالدراسات العليا 

أفاد الباحث قد ، ادلشرف األول الذي  زلمد علي كامل مساحة األستاذ الدكتور
 .إىل أن متت ىذه الرسالةبداية ال منذ وأرشده ،علمياً وعملياً 

 الذي قد أفاد  ، ادلشرف الثاينولدانا واركاديناتا ادلاجستريمساحة الدكتور 
الباحث يف تصحيح الكتابة، حىت ال تأيت ىذا البحث إال وىو زليطة بإصابة الكلمات 

 .الواضحة

 تعليم اللغة العربية قسم ادلعلمني يف ة إىل األساتذوكذلك الشكر والتعظيم
، وىم الذين تركوا أماكنهم  وبذلوا أنفسهم يف نشر العلوم واحلكم،  الدراسات العلياكلية

 . كان ذلم جزيل ادلنن والنعم
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 من حب قليبه ىف نقشاما وإىل أمي وأيب و أسريت الشكر والتكرمي على 
. زليطا يب مدى األزمانا موكان دعائو. ىف العملالقلب خالص إلعلم وادلعرفة وا

. جامعة لقمان احلكيم اإلسالمية  بسوراباياواىل رئيس اجلامعة وادلعلم يف 
 حيزإىل وإخراجو ىذا العمل ادلتواضع أداء  يل يف وزمالئي وكل من ساىم صحايبوأل

 جزاىم اهلل خري اجلزاء وجعلهم من .لوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانا
 . عباده احلنفاء

.ادلوفق واذلادي إىل سبيل الرشادواهلل   
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سورابايا : العنوان  

لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم أُِقرُّ بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  الدراسات العليا كلية اللغة العربية

:  عنوان حتت ماالنج

فى تنمية َمهارة الكالم   فعالية قراءة النصوص العربية
( حبث جترييب بالتطبيق يف جامعة لقمان احلكيم اإلسالمية  بسورابايا)

 
وإذا ادعى أحد . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

استقباال أهنا من تأليفو وتبني أهنا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية  على ذلك، 
جامعة موالنا مالك   الدراسات العلياكليةولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على 

.  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
. حد على ذلكأىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين   

 
  م 2011 يونيو  27ماالنج، 

:توقيع صاحب اإلقرار            
 

 دمنهوري
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.م2011 يوليو 29اجلمعة، درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم   
:وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة  
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مستخلص البحث 
بحث )قراءة النصوص العربية في تنمية مهارة الكالم  فعالية، 2011دمنهوري، 

ادلشرف . ( بالتطبيق في جامعة لقمان الحكيم اإلسالمية  بسورابايا كميتجريبي
الدكتور ولدنا وركاديناتا : األستاذ الدكتور زلمد علي كامل وادلشرف الثاين: األول

 ادلاجستري

مهارة الكالم، قراءة النصوص العربية، تنمية مهارة الكالم بقراءة : الكلمات األساسية 
 النصوص العربية

 .والطريقة اليت طبقها الباحث ىي تنمية مهارة الكالم بقراءة النصوص العربية
ختار الباحث جامعة لقمان احلكيم اإلسالمية  بسورابايا يف حبثو ألهناجامعة اليت هتتم او

و خّصص الباحث الطالب يف الفصل الدراسي الثاين من . باللغة العربية  اىتماما جيدا
ومشكلة ىذا البحث ىي مامدى فعالية قراءة النصوص العربية  .قسم الًتبية والدعوة فيها

يف تنمية مهارة الكالم؟ وتتفرع ىذه ادلشكلة عن جوانبها األربعة وىي مهارة النطق 
لذلك، ىذا البحث دلعرفة فعالية . وسالمة القواعد واستيعاب ادلفردات ومهارة الفهم

قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم من جانب مهارة النطق ومن جانب سالمة 
. القواعد ومن جانب استيعاب ادلفردات ومن جانب مهارة الفهم

(. Experiment Research)ومنهج ىذا البحث ىو ادلنهج التجريب 
كان الباحث يالحظ ويقارن كفاءة تكلم الطالب باللغة العربية قبل تطبيق تعليم مهارة 

و استخدم الباحث رلموعة الضابطة وىي . الكالم بقراءة النصوص العربية وبعده
 .رلموعة الطالب يف قسم الًتبية ورلموعة التجربة وىي رلموعة الطالب يف قسم الدعوة

قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية :  وأما نتائج ىذا البحث تـتلخص فيما يأيت
يف سالمة  (ب)يف نطق اللغة العربية سليما  (أ)مهارة كالم الطالب من ادلستوى الثاين؛ 

ويف مهارة الفهم (د)يف استخدام مفردات اللغة العربية ( ج )القواعد عند الكالم
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ABSTRACT 
DAMANHURI, 2011 . Effectiveness Of reading of Arabic texs to improve  the 

Speaking Skills (An Experimental Research at STAI Luqman al-hakim Surabaya). 

Supervisor:      1) Prof. Dr. Mohamed Ali Kamil                                      

       2) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M.Ag. 

Keywords: Speaking Skills, Reading of Arabic texs, improving speaking skills by 

reading of Arabic texs 

The method was be applied by researcher at Islamic College of Luqman al-

hakim Surabaya is improving speaking ability by Reading of Arabic Texs. The 

reason of researcher to choose this College is based on that This College pay a 

good attention about Arabic language. The researcher chosen all students semester 

genap 2010/2011  in tarbiyah faculty dan dakwah faculty as sampel.The problem 

formulation of this research are How far effective reading of Arabic texs to 

improving of speaking skills? And derivate from this problem in four aspects from 

speaking skills. There are pronunciation, grammar, vocabulary, and understood. 

So, this research will knowing effectivity reading og Arabic texs into improving 

speaking skills in his four aspect only. There pronunciation, grammar, vocabulary, 

and understood.  

 The research method which used is experimental research. The researcher 

paid attention and compared the ability of students in speaking by using Arabic 

language, before and after Speaking Class learning by reading of Arabic texs. 

Researcher used a control class, it’s all students from tarbiyah faculty, and a 

experimental class , it’s all students from dakwah faculty.  

 The result of this research is summarized as follows:  that reading of 

Arabic texs is effective to improving students’ speaking skills in pronunciation 

aspect, grammar aspect, vocabulary aspect, and understood aspect. 
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ABSTRAK 
DAMANHURI, 2011 , Efektifitas Membaca Teks Arab  dalam Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara (Studi Eksperimen di STAI Luqman al-hakim Surabaya)  

Pembimbing: 1( Prof. Dr. Mohamed Ali Kamil,  2( Dr. H. Wildana Wargadinata, 

Lc. M.Ag 

Kata Kunci : Keterampilan Berbicara, Membaca Teks Arab, Peningkatan 

keterampilan berbicara dengan membaca teks arab 

 Metode yang sudah diterapkan oleh peneliti di STAI Luqman al-hakim 

Surabaya adalah Peningkatan Keterampilan Bicara dengan kegiatan membaca teks 

Arab. Alasan peneliti memilih STAI Luqman al-hakim Surabaya  ini adalah 

karena Sekolah Tinggi ini adalah lembaga yang sangat memperhatikan 

kemampuan bahasa arab kepada mahasiswanya secara aktif dan pasif. Peneliti 

memilih mahasiswa semester genap 2010/2011  pada jurusan tarbiyah dan jurusan 

dakwah sebagai sample. Masalah penelitiannya  adalah  Sejauh mana keefektifan 

membaca teks Arab dalam meningkatkan kemampuan berbicara? Rumusan ini 

peneliti fokuskan hanya pada empat aspek kalam yaitu keterampilan ujaran, 

struktur tata bahasa, penggunaan kosakata, dan keterampilan memahami. Dengan 

begitu, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui 

keefektifan kegiatan membaca teks Arab dalam meningkatkan keterampilan 

berbicara dari aspek (1) ujaran kalam, (2) struktur kalam, (3) penggunaan 

mufrodat, dan (4) keterampilan memahami. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Eksperimen 

(Experiment Research). Peneliti memperhatikan dan membandingkan 

kemampuan siswa dalam berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, sebelum 

diterapkan pembelajaran kalam dengan menggunakan kegiatan membaca teks arab 

dan sesudah diterapkannya pembelajaran kalam dengan membaca teks arab. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan kelompok control yaitu mahasiswa 

semester genap 2010/2011  jurusan tarbiyah dan kelompok eksperimen yaitu 

mahasiswa semester genap 2010/2011  jurusan dakwah. Setelah dilakukan analisa 

terhadap kedua kelompok tersebut maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini. 

Hasil penelitian ini terangkum sebagaimana berikut: bahwa membaca teks 

arab efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa dalam aspek 

ujaran kalam, struktur kalam yang benar, penggunaan mufrodat, dan keterampilan 

memahami kalam. 
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 الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة 

 

مقدمة - أ
يتكلم العربية اليوم و. إحدى اللغات العظيمة يف العامل ىي من  اللغة العربية إن 

أكثر من مائة مليون نسما دتتد أراضيهم ما بني آسيا ومشال أفريقيا، أي من اخلليج 
لقد . وتتعلم العربية اآلن يف أماكن كثرية يف العامل. العريب إىل احمليط األطلنطي

اعتربت األمم ادلتحدة يف الدورة الثامنة والعشرون اللغة العربية إحدى لغات ست 
وأصبحت اللغات الرمسية ولغات العمل يف . ُتستخدم كلغات رمسية ولغات عمل

 1.األمم ادلتحدة ىي الصينية واإلذمليزية والفرنسية والروسية واألسبانية والعربية

دارس . ذلذا الصدد أصبح تعليم اللغة العربية نقطة مهمة جدا للجميع
َ
فتدرسها ادل

دارس العامة يف الدول اإلسالمية، كذلك يف 
َ
واجلامعات اإلسالمية بل تدرسها ادل

وتدريس اللغة البد أن يشتمل على أربع مهارات وىي االستماع . الدول الغربية
.  والكالم والقراءة والكتابة

تؤدى مهارة الكالم دورا مهما للمجتمع احلديث بل للمجتمع القدمي أيضا، و
. ألن الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر دما يكتبون

. ولذلك ديكن اعتبار الكالم ىو شكل رئيسي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان
، تعد أيضاو. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة اللغوية واستخدامها

مهارة الكالم من أىم الغايات يف تدريس اللغة ألن اللغة نظام صويت اتفق الناس 
                                                             

، (1987دار الثقافة، : القاىرة)، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،  .  1
 27-23.ص



 2.عليها لتحقيق اإلتصال بينهم

ومعيار كفاءة ادلتعلم يف ىذه ادلهارة ىو قدرتو على التعبري عن أفكاره بلغة 
وتعتمد ىذه ادلهارة على ذماح ادلتعلم على نطق . يستطيع أىل ىذه اللغة فهمها

صوتيات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعو، وعلى حتكمو يف قواعد اللغة ورموىا 
وىي تعترب من ادلهارات اخلالقة ألن . وصرفها وحسن استخدامو دلعاين مفرداهتا

ادلتكلم خيتار من العبارات  وادلفردات والًتكيبات اللغوية ما يناسب األفكار اليت يريد 
. التعبري عنها وادلواقف الذي يتم فيو االتصال اللغوي

وجامعة لقمان احلكيم االسالمية بسورابايا ىي جامعة حتت مؤسسة ادلعهد 
ودتتلك ىذه اجلامعة قسمني، قسم الًتبية و قسم . ىداية اهلل االسالمي بسورابايا

سومطرة، كليمنتان، )والطالب يف ىذه اجلامعة جاءوا من أماكن خمتلفة . الدعوة
لذلك أصبحت . يف بالد أندونيسيا (سالويسي، ملوكو، بابوا، لومبوك، جاوى

لغوية الكفاءهتم يف وعلى وجو عام، . خلفيتهم يف الكفاءة اللغوية خمتلفة ومتنوعة
. كانوا مبتدئني

إن القدرة على استخدام لغة أجنبية لكل الطلبة يف ادلستوى اجلامعي أمر ضروري 
لذلك وضعت اجلامعة قانونا لدي . وسكون أساسي لإلنسان ادلتعلم يف العامل اليوم

الطلبة من ادلستوى األول والثاين أن يتحدثوا باللغة العربية يف اإلثنني والثالثاء 
وأنشطة الطالب ىي حفظ . واألربعاء وباإلذمليزية يف اخلميس واجلمعة والسبت

 . ادلفردات و احملاضرة بالعربية واإلذمليزية

ىناك مشكالت يف قلة تأىل . ويف الواقع، اليزال كفائتهم يف اللغة العربية قليلة

                                                             
جامعة أم القرى معهد : مكة)، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، . 2

 45.، ص(س.اللغة العربية، د



ظهرت ىذه ادلشكالت بأسباب خمتلفة، منها . الطلبة يف مهارة الكالم باللغة العربية
عدم احلماسة للكالم هبا وادلشًتكة الضعيفة يف إجراءات تعليمها وذلك لقلة 

كذلك يف طريقة . التمرينات والتدريبات يف الكالم واستخدام لغة األم يف تعليمها
 وأيضا، .ىي تعتمد على احلفظ مث يتقدم كل من الطالب لتمثيل احلوارو ،التدريس

وىذا يسبب . يف عملية التعليم يرتكز ادلعلم إىل حتليل القواعد و موقع اإلعراب
ويستطيع الطالب يف احملادثة البسيطة اليت . الطالب لديهم الصعبة يف التعبري بالعربية

 .جتري حوذلم

ولذا يقوم الباحث هبذا البحث يف فعالية قراءة النصوص العربية اليت تشتمل 
أساليب التعبري يف تنمية مهارة الكالم، بناء على أن الكالم ىو التعبري الذي يعرب 

ادلتكلم شفويا ما يف ذىنو وما فهمو من حياتو نفسو وما وجده من خرباءه يف مجيع 
 : وىذا البحث ينطلق من الظواىر التالية.أنشطتو

أما عملية اكتساب . إن عملية اللغة ىي عملية اكتساب اللغة وعملية إنتاج اللغة -1
وأما عملية إنتاج اللغة فهي . اللغة فهي عن طريق االستماع وعن طريق القراءة

 .و عن طريق الكتابة (التحدث)عن طريق الكالم 

إن اللغة ادلنطوقة واللغة ادلكتوبة سواء يف اذلدف ألهنما أداة االتصال بني األفراد  -2
وأيضا، سواء يف العملية . واالتصال بينهم قد تكون شفوية وكتابية. يف اجملتمع

 . ألن فيهما التفكري والصياغة

 . و التفكري يف حالة التحدث و الكتابة،الشعور يف حالة االستماع و القراءةإن  -3
 فعند مساعها أو قراءهتا يستحضر اإلنسان .الشعور ىو التفاعل مع حالة الكلمة

أما التفكري فكما يقول ادلفكرون و الفالسفة أنو إجراء  .ىذه احلالة من الذاكرة
حوار بينك و بني نفسك بواسطة أسئلة تتعلق بادلكان و الزمان و ما ىو الشيء 

و ىذه . و ما ىي حقيقتو و ما ىو السبب يف ذلك وكيف حدث ما حدث



. إلستفهامل ىي أين ومىت و ماذا و دلاذا و كيف و ىل :األسئلة تبدأ بكلمات
ىذه األسئلة ىي مفتاح تفكريك ألهنا تكثف تركيزك حول اذلدف فتجعلو واضحاً 

 طبيعة ىذا احلوار ،فإذا أردت أن تفكر بشيء ما فعليك أن جتري حوار .او حمدد
 .أن تسأل أسئلة و حتاول اإلجابة عليها

فإن . كتساب اللغةاتعترب وسيلة القراءة البديل األمثل لإلستماع فكالمها وسيلتا  -4
. ليوإكان ادلتحدثون األصليون للغة بعيدين عن حميطك فالقراءة ىي ما تطمح 

أيضا، يف عملية . ويف القراءة اجلهرية عملية نطق الكلمات مثلما يف الكالم
القراءة إيقاع الكالم وادلفردات اجلديدة والًتاكيب الصحيحة حيث تستطيع أن 

 . تتحدث كالما صحيحا عن ادلوضوع يف النص ادلكتوب

جيرب الباحث وسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة  ف،بناءاً على ما تقدم
 .الكالم

مشكلة البحث وأسئلة البحث - ب
 ومشكلة ىذا البحث ىي مامدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة 

: وتتفرع ىذه ادلشكلة إىل األسئلة التالية. الكالم

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة النطق يف مهارة الكالم ؟ . 1

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية استيعاب ادلفردات يف مهارة . 2
الكالم ؟ 

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية القواعد الصحيحة يف مهارة .3
الكالم؟  

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية فهم كالم اآلخربن يف مهارة . 4



الكالم ؟ 

أهداف البحث - ج
: أما أىداف ىذا البحث فهي 

معرفة مدى تنمية جانب النطق دلهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية بقراءة . 1
. النصوص العربية

معرفة مدى تنمية جانب ادلفردات دلهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية بقراءة . 2
. النصوص العربية

معرفة مدى تنمية جانب القواعد دلهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية بقراءة . 3
. النصوص العربية

معرفة مدى تنمية جانب الفهم دلهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية بقراءة . 4
. النصوص العربية

فروض البحث - ه
 فروض ىذا البحث ىي أن تعليم اللغة العربية بقراءة النصوص العربية فعالة لتنمية 

. مهارة الكالم من جانب النطق و ادلفردات والقواعد والفهم

أهمية البحث - ز
:  أما أمهية ىذا البحث فهي 

أن تكون تأكيد النظرية عن فعالة قراءة النصوص العربية يف : من الناحية النظرية .1
. تعليم اللغة العربية لتنمية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

 :من الناحية التطبيقية .2



أن تكون مساعدة ذلم يف تنمية كفاءهتم يف مهارة الكالم و تشجيعا : للطلبة  (أ
. ذلم على االشًتاك يف عملية التعليم

أن تكون إرشادا للمعلم خاصة يف تعليم اللغة العربية بقراءة : للمعلم  (ب
النصوص العربية 

أن تكون مصدرا يف تصميم ادلنهج لتعليم اللغة العربية، لتسهيل : للجامعة  (ج
عملية التعليم وتنمية دافعية الطالب  

حدود البحث - ح
حّدد الباحث موضوع ىذا البحث يف تنمية مهارة الكالم يف : احلدود ادلوضوعية . 1

تعليم اللغة العربية من حيث جوانبها األربعة فحسب وىي النطق وادلفردات والقواعد 
والنصوص العربية ىنا ىي النصوص . وىذه التنمية بقراءة النصوص العربية. والفهم
. غري األدبية وىذه النصوص موجودة يف ادللحقالعربية 

م الباحث هبذا البحث يف جامعة لقمان احلكيم االسالمية  قا: احلدود ادلكانية . 2
. بسورابايا

 2011-2010حدد الباحث يف الفصل الدراسي الثاين : احلدود الزمانية . 3

تحديد المصطلحات - ط
  ىناك مصطلحات جيب أن حيددىا الباحث يف حبثو ىذا، ويرجى من حتديد ىذه 

. ادلصطلحات إزالة خطأ التفاىم والتفاسري

 :تنمية مهارة الكالم  .1

ادلهارة ىي القيام بالعمل بسرعة ودقة وإتقان أو قدرة من قدرات اإلنسان على 



والكالم ىو مايصدر عن . القيام بعمل ما بسرعة ودقة مع اإلتقان يف األداء
اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع أو 

  3.على األقل يف ذىن ادلتكلم

وأما تعليم مهارة الكالم فهي دمارسة الكالم بأن يتعرض الطالب بالفعل إىل 
ويتعلم الطالب كيفية انتقاء . مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غريه عنو

.  الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار

ويقصد بتنمية مهارة الكالم يف ىذا البحث ىي ترقية كفاءة الطالب يف 
الكالم من جوانبو النطق و استيعاب ادلفردات واستخدامها شفويا بالًتاكيب 

. ادلفهوم مع احلفاظ على سالمة القواعد النحوية والصرفية

 :النصوص العربية  .2

 والنصوص يف اللغة 4.النصوص مجع النص وىو شيء مكتوب أي خمطوطة
األول النصوص غري األدبية . العربية أنواع، وبشكل عام تنقسم إىل قسمني

 النص ادلعلومايت والنص السردي والنص التفسريي والنص اإلرشادي: وىي
والثاين النصوص األدبية وىي نصوص شعرية . والنص اإلقناعي والنص النقاشي

 5.والنصوص النثرية مثل قصة ومسرح ومقالة ورواية. ونصوص نثرية

 .ويقصد بالنصوص العربية يف ىذا البحث ىي النصوص العربية غري األدبية
                                                             

 86.، ص(1992دار ادلسلم، : الرياض )ا، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهأمحد فؤاد عليان، .  3
 1173. ، ص(1995دارالعلم للماليني، : بريوت)،  الموردروحي البعلبكي، .  4
سامر خالد مٌت، أنواع النصوص يف اللغة العربية وخصائصها،  . 5

http://www.hutteensc.com/forum/showthread.php?t=29225 ،3 
.  م2010مارس 



الدراسات السابقة - ي
:   عرض الباحث بعض الدراسات الىت تتعلق هبذا البحث، وىي كما يلى

 م، استخدام بطاقات الصور والكلمات لتنمية مهارة الكالم 2009سرواين،  .1
حبث إجرائي يف مدرسة سيالت ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بكواال كافواس )

حبث إجرائي صفي بالدورين اليت يًتكب ىذا البحث . (كاليمانتان الوسطى
التخطيط أو تصميم خطة التعليم، التنفيذ، ادلالحظة، والتقومي أو : كالمها من
ومشكلة البحث ىي كيف يتم حتسني عملية التعليم والتعلم يف . االنعكاس

 يف مدرسة سيالت 4-تنمية مهارة الكالم بالعربية لدي طلبة الصف األول 
والنتيجة ىي أن . ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ببطاقات الصور والكلمات؟

استخدام بطاقات الصور والكلمات كوسيلة تعليمية فعال يف تنمية و حتسني 
 .مهارة الكالم

 م، فعالية استخدام الوسائل البصرية ذات بعدين 2009حممد نعمان محيد،  .2
بالتطبيق على مدرسة احمللي ادلتوسطة اإلسالمية )لنتمية مهارة الكالم 

ومشكلة ىذا البحث ىي ما . ىذا البحث حبث إجرائي صفي. (جوكجاكرتا
مدى فعالية استخدام الوسائل البصرية ذات بعدين لتنمية تعليم مهارة الكالم 

لدى طلبة الصف الثاين يف مدرسة احمللي ادلتوسطة اإلسالمية جوكجاكرتا؟ 
والنتيجة ىي أن استخدام الوسائل البصرية ذات بعدين خاصة الصور يف 

وتنمي كفاءة الطلبة يف النطق واستيعاب ادلفردات . عملية التعليم فعالة
 .والًتاكيب والطالقة
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ىذا البحث . (يف ادلرحلة الثانوية بإندونيسيا منوذجا)تستوعب ادلواقف اليومية 
حبث إجرائي صفي يف ادلدرسة الثانوية احلكومية غندانج لغي ماالنج تتبع 

. تصميم اخلطة والتطبيق وادلالحظة والتقومي بصورة الدورين: اخلطوات األربعة
ومشكلة ىذا البحث ىي ما مدى تنمية مهارة الكالم باستخدام النصوص 

ودلعرفة فعالية استخدام النصوص، قام الباحث . اليت تستوعب ادلواقف اليومية
ومت تطبيقها . بتكوين النمط اخلاص من النصوص اليت تستوعب ادلواقف اليومية

دلعرفة تنمية اجلوانب اخلمسة من مهارة الكالم وىي النطق والقواعد وادلفردات 
والنتيجة ىي أن استخدام النصوص اليت تستوعب ادلواقف . والطالقة والفهم

 .اليومية ينمي جوانبها اخلمسة يف مهارة الكالم

حيدد مل  معروف أن سرواين، بعد أن قرأ الباحث البحوث السابقة،
موضوع اجلوانب يف مهارة الكالم حيث ال يعرف القارئ يف أي جانب من 

ويف حبث حممد نعمان، قد حدد اجلوانب يف مهارة . مهارة الكالم اليت مت تنميتها
وإذا نظرنا إىل . الكالم من النطق و استيعاب ادلفردات والًتاكيب والطالقة

مشكلة البحث عرفنا أن ادلشكلة حمدودة يف تنمية تعليم مهارة الكالم ليس يف 
 أما حبث خليل الرمحن، وىو حيدد اجلوانب اخلمسة يف مهارة .تنمية مهارة الكالم

الكالم لكنو اليذكر أي نوع من النصوص واليأيت بيان عن النصوص ادلصممة، 
. وكفى بذكر أهنا من ادلوضوعات ادلقررة يف الفصل العاشر لتلك ادلدرسة

والنصوص عند خليل الرمحن ىي اللغة اليومية اليت تقوم مقامات خاصة يف 
.   مثل يف احلديقةادلواقف اليومية السياقية

د الباحث من الدراسات السابقة معلومات كثرية تتعلق مبهارة الكالم وتدريسها استفاو
وأيضا، تساعد الباحث يف ختطيط .  موضوع البحث حول تنمية مهارة  الكالمألن

وجيد الباحث استنباطا أن ىذا البحث . البحث لتنمية مهارة الكالم ومراجع البحث



، ألن ىذا البحث حياول أن جيرب وسيلة خمتلف للبحوث السابقة من جهة نوع البحث
 يف على ادلستوى اجلامعي  وميدان البحثقراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم،

 .الذي لديهم احلرية يف التفكري والتعبري



 
 

 الفصل الثاني
اإلطار النظري 

  
مهارة الكالم وتعليمها : المبحث األول

تعريف مهارة الكالم - أ
 و الكالم 6. تعرف ادلهارة بأهنا السرعة و الدقة و اإلجادة يف عمل من األعمال

و ىو من . ىو ترمجة اللسان عما تعلمو اإلنسان عن طريق االستماع و القراءة و الكتابة
و . فليس كل صوت كالما، ألن الكالم ىو اللفظ و اإلفادة. العالمات ادلميزة لإلنسان

ىي ما دلت على معٌت . اللفظ ىو الصوت ادلشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة
و معٌت ىذا أن الكالم دبعناه احلقيقي ىو ما . من ادلعاىن، على األقل يف ذىن ادلتكلم

 7.يصدر عن اإلنسان ليعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم و السامع

ذلك الكالم ادلنطوق الذي يعرب بو :  أما التعريف االصطالحي للكالم فهو
ادلتكلم عما يف نفسو من ىاجسة أو خاطرة، وما جيول خباطره من مشاعر و 
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إحساسات، وما يزخر بو عقلو من رأي أو فكر، و ما يريد بو غَته من معلومات أو ضلو 
  8.ذلك، يف طالقة و انسياب مع صحة يف التعبَت و سالمة يف األداء

 و تنقسم ادلهارات اللغوية إذل أربعة أقسام و تعترب أن الكالم ىو الفن الثاين بعد 
و تقصد دبهارة الكالم ىي النطق السليم باألصوات العربية دبناسبة سلارج . االستماع

و الشخص الذي يتقن يف ىذا ادلهارة فيقدر أن . احلروف اليت ربددىا علماء اللغة
.  و حيصل دبا يريد بالكالم من السامع. يتواصل مع األخر جبيد

إذا، فعندما يقوم شخص بإلقاء .و كان اذلدف ادلهم من اللغة ىي قدرة االتصال
زلاضرة مراعيا النطق اجليد لأللفاظ و ضبط الًتاكيب اللغوية و مراعاة أماكن الوصل و 

الفصل، و مستخدما الصوت ادلعرب عما يقول، عندئذ نقول إن ىذا الشخص لديو 
  9.مهارة يف احلديث

طبيعة عملية الكالم - ب
 10:سبر عملية الكالم بعدة اخلطوات، و ىي كما يف اآليت 

فقبل أن يتحدث ادلتحدث البد أن يستثار، و ادلثَت إما أن يكون : االستثار -1
ادلثال من ادلثَت اخلارحي ىي كأن يرد ادلتحدث على من . خارجيا أو داخليا

ه، أو جييب على سؤال طرحو سلاطبو أو يشًتك مع اآلخرين يف نقاش أو مأما
. حوار أو ندوة و ما إذل ذلك
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و بعد أن يستثار اإلنسان، يبدأ يف التفكَت فيما سيقول، فجمع : التفكَت -2
و الفرد الذي يتكلم دون أن يعطي نفسو الوقت الكايف . أفكاره و يرتبها

للتفكَت فيما سيقول، غالبا ما يكون كالمو أجوف خاليا من ادلعٌت، غَت 
منظم، و قد يكون ىذا من أكرب دواعي انصرف الناس عنو و عدم 

 . االستماع إليو
أي األلفاظ، و )بعد أن يفكر فيما سيقول يبدأ يف انتقاء الرموز : الصياغة -3

 . ادلناسبة للمعاين اليت يفكر فيها (العبارات، و الًتكيب
فبالنطق السليم . ادلرحلة األخَتة من عملية الكالم ىي مرحلة النطق: النطق -4

و النطق ىو ادلظهر اخلارجي لعملية الكالم، فادلستمع ال . تتم عملية الكالم
و من ىنا جيب أن يكون . يرى من عملية الكالم إال ىذا ادلظهر اخلارجي ذلا

 .النطق سليما و واضحا خاليا من األخطاء
و ينبغي للمتكلم أن يهتم بضرورة التخطيط للتحدث، و يتم ذلك باإلجابة عن 

: األسئلة التالية

دلن أربدث ؟ و ذلك بتحديد نوعية ادلستمعُت الذي يستمعون إذل  -1
 .ادلتحدث بناء على أمناط تفكَتىم و رغباهتم و ميوذلم و اذباىاهتم

دلاذا أربدث ؟ أي ربديد األىداف اليت سيحققها من ىذا احلديث، و يتم  -2
ربديد ذلك استنادا على مستوى ادلستمعُت و نوعيتهم، و نوعية زلتوى 

 .احلديث
دباذا أربدث ؟ و يقصد بذلك احملتوى الذي سيتناولو ادلتحدث، الذي  -3

يتناسب مع ىدف احلديث و نوعية ادلستمعُت، شلا يؤدي إذل جعل 
ادلتحدث يعد للمحتوى بإطالعو على مصادر ادلعلومات الالزمة، شلا ينمى 

 .لديو أسلوب البحث، و التعلم الذايت، و االعتماد على النفس



 
 

كيف أربدث ؟ و يعٍت ذلك األسلوب الذي يعتمد عليو ادلتحدث، و  -4
الطريقة اليت يوصل هبا ادلعلومة و الفكرة إذل ادلستمع، و يتحكم إجابات 

 .األسئلة السابقة
 أهمية تدريس الكالم- ج
تذكر يف األول أن الكالم ىو ترمجة اإلنسان عن كل أغراضهم و إحاسيسهم أو  

و الكالم ىو رلموعة من أصوات احلروف اليت تتفق هبا . كل ما خطر يف قلوهبم
و لكل اجلماعة عندىم القواعد . و تلك األصوات تضمن على ادلعٌت ادلقصود. اجلماعة

و القواعد ادلستخدم تثَت بوجود . يف كالمهم؛ يعٌت القواعد يف ترتيب احلروف أو اجللملة
. سوف يفشل الشخص يف ربقيق حوائجو، إذا خيطئ يف استخدام القواعد. ادلعٌت

وكانت ادلهارة اللغوية تنقسم إذل أربع مهارات؛ . و كاد الكالم يعترب باللغة
و اإلنسان يستخدمون الكالم أكثر يف . االستماع، و الكالم، و الكتابة، و القراءة

و يتواصلون مع اآلخرين . إذا، كان اإلنسان قد احتاجوا بالكالم يف حياهتم. حياهتم
.  و نعرف أن االتصال ىو من حوائج األنسان الكبَت يف ربقيق آماذلم. بالكالم

و انطالقا من ادلذكور، فكان تدريس مهارة الكالم عنده الدور ادلهم لإلنسان أو 
و األىداف من . و تتحقق أىداف الكالم بوجود تدريس مهارة الكالم. الدارسُت

 11:الكالم ىي يف اآليت

إقدار األفراد على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم  -1
 .اجملتمع، و التعود على النطق السليم للغة

 .سبكُت األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم، أو عما يشاىدون بعبارة سليمة -2
 توسيع دائرة أفكارىم -3
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تعويد األفراد على التفكَت ادلنطقي، و التعود على السرعة على التفكَت و  -4
 .التعبَت

القدرة على مواجهة اآلخرين، و تنمية الثقة بالنفس و اإلعداد للمواقف  -5
 .احليوية اليت تتطلب فصاحة اللسان

 .اتساع دائرة التكيف دلواقف احلياة -6
إتقان ادلالحظة السليمة عند  وصف األشياء و األحداث و تنوعها و  -7

 .تنسيقها
هتذيب الوجدان و الشعور، و شلارسة التخيل و االبتكار، و التعبَت الصحيح  -8

 .عن األحاسيس و ادلشاعر و األفكار يف أسلوب واضح راق و مؤثر
أهداف تدريس مهارة الكالم - د
 12:ىناك أىداف عامة لتعليم احلديث أو الكالم و أمهها فيما يلي 

أن ينطلق ادلتعلم أصوات اللغة العربية،  و أن يؤدي أنواع النرب و التنغيم  -1
 .ادلختلفة و ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة و ادلتشاهبة -2
 .أن يدرك الفروق يف النطق بُت احلركات القصَتة و احلركات الطويلة -3
 .أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة -4
أن بعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  -5

 .خاصة يف لغة الكالم
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت و التأنيث  -6
و سبييز العدد و احلال و نظام الفعل و أزمنتو و غَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم 

 .بالعربية
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجو و قدراتو، و  -7

 .أن يستخدم ىذه الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة و ادلناسبة لعمره و مستواه  -8

اإلجتماعي و طبيعة عملو، و أن يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن 
 .الًتاث العريب و اإلسالمي

 .أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة -9
أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية و التحدث هبا بشكل متصل و مًتابط  -10

 .لفًتات زمنية مقبولة
و يرى الباحث أن أىم أىداف تدريس مهارة الكالم ىو أن يكون الدارسُت 

ديلكون الكفاءة و ادلعلومات اللغوية اجليدة و جيتنب هبا عن اخلطاء حينما يتكلم باللغة 
. العربية و حيصل دبقاصده

الجوانب المهمة في تدريس الكالم - ه
: ينبغي للدارسُت أن يهتموا جبوانب الكالم اليت يذكرىا الباحث يف اآليت 

 النطق -1
نطق احلروف من سلارجها . النطق ىو من أحد اجلوانب ادلهمة يف اللغة

و تلك مهارة ىامة، ألن احلرف إذا دل ينطق : األصلية، و وضوحها عند ادلستمع
ذىاب، و : نطقا سليما، فقد يفهم ادلعٌت على غَت وجهو الصحيح، فمثال كلمة

زىاب؛ األوذل دبعٌت التحرك من مكان قريب إذل مكان بعيد، و الثانية : كلمة
دبعٌت محل ادلتاع، و ال ديكن التمييز بُت ادلعنيُت إال بإخراج اللسان مع حرف 



 
 

 ... (الثمن و السمن)، (حرث و حرس)الذال يف الكلمة األوذل، و مثلهما كلمتا 
  13.و ىكذا

و ينبغي للطالب أن تكون عندىم القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي 
ديكن ادلتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج 

  14.أصواهتم و نرباهتم و تنغيمهم

 ادلفردات -2
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن 

ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت، كما أهنا يف ذات الوقت و سائل للتفكَت، 
    15.فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إذل كلمات ربمل ما يريد

 القواعد -3
لكل اللغة عندىا القاعدة أو القواعد اليت زبضع ذلا كل أعضاء اجملتمع الذين 

القواعد ىي توجو إذل ادلعٌت ادلقصود أي ربصل ادلعٌت . يستخدموهنا يف حياهتم
األول ىو تبحث . القاعدة يف اللغة العربية ىي تنقسم إذل جانبُت. بوجود القواعد

و الثاين تبحث عن ترتيب الكلمة و . عن صياغة الكلمة و تسمى بالصرف
. تسمى النحو

و تلك مهارة متعلقة باألداء اللغوي، ألن ضبط : الضبط النحوي و الصريف
بنية الكلمة مهم جدا، فتغيَت حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغَت معناىا، 

فكل كلمة . (َعْرض، و ُعْرض، و ِعْرض و َعَرض)ِعربة و َعربة؛ و  ): مثل كلميت
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ذلا معٌت، و ىذا ادلعٌت مرتبط بضبطها الصريف، كما أن الضبط النحوي ألواخر 
شاىد ): الكلمات لو تأثَت على ادلعٌت، ألن اإلعراب فرع ادلعٌت، فمثال لو قلنا

، فإن ادلعٌت خيتلف عن (ادلتفرجُت الالعبون و ىم يتنافسون يف سباق الفروسية
، (شاىد ادلتفرجون الالعبُت و ىم يتنافسون يف سباق الفروسية): ادلعٌت لو قلنا

لذلك فإن الضبط النحوي و الصريف يف مهارة البد منها لتوضيح ادلعٌت و 
 16.صحتو

 الطالقة -4
بتعريف التأتأة تعريفا  (1964 يف السنة wingate و harris)قام العادل 

اضطراب يف طالقة الكالم، وصعوبة : موجزا و شامال حيث أشار أن التأتأة ىي
إخراج الكالم بشكل سلس، ووجود ارتفاع نسيب يف عدد التوقفات ومدهتا خالل 

. الكالم

و الطالقة ىي قدرة الدارسُت . و ادلقصود من الطالقة يف ىذا اجملال ليس التأتأة
و ىذه تتعلق بالثروة اللغوية . يف التكلم باللغة العربية وضوحا، سريعا كان أو بطيأ

. و التأتأة ىي تنشأ بوجود ادلرض، نفسيا أو بطينيا. عند الدارسُت

 الفهم -5
و ىو يتعلق باجلوانب ادلذكورة . الفهم ىو مفهوم السامع دبا قالو ادلتكلم إليو

و مسؤولية ادلتكلم ىي أن جيعل ادلستمع سكوتا و فامها بأىداف ما . يف األول
إذا، البد على ادلتكلم أن يالخظ بتلك اجلوانب؛ كيفية نطقو، و . يصدر إليو

. ادلفردات ادلستخدمة، و القواعد و طالقة كالمو
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كان ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليو ادلتكلم و ادلستمع على 
السواء، كتوضيح لفكرة، أو إقناع هبا، فادلتكلم إذا دل يكن ماىرا يف عرض فكرتو 

بطريقة مرتبة تنتقل من البسيط إذل ادلركب، و من اجململ إذل ادلفصل، و من ادلبهم 
إذل ادلوضح، و مع االستشهاد باألمثلة و الشواىد، إذا دل يفعل ادلتكلم ىذا دل 

  17.ديكنو أن يفهم السامعُت أو يوصل ما يريد توصيلو إليهم

المحتوى في تدريس الكالم - و
يقصد باحملتوى كل ما يقدم للمتعلم، سواء كان منها من الكتاب، أو ما يقدمو  

ندر منو ما خيطى بالقبول و الرضا من قبل - يف الغالب–و ىذا احملتوى . ادلعلم من عنده
الدارسُت أو ادلعلمُت، و ذلك يف اللغة األم، مع العلم بأن احتياجات ادلتعلمُت و ميوذلم 

و ربديد ادلادة اللغوية للمتعلم األجنيب على ضوء احتياجاتو، . و مطالبهم تكون معروفة
و على ضوء طبيعة اللغة نفسها ديثل أوذل أوليات البحث، و السبيل إليو معقد، و 

  18.شائك و جدير بالبحث

و أن يلم ادلؤلف و ادلعلم بادلواقف االتصالية اليت حيتاج إليها الدارس، حبيث  
ادلطر، يف السفارة، يف السوق، يف عيادة الطبيب، : يدور احلديث فيها و عنها مثل

ىذا يف ادلستويات ادلبتدئية لتعليم العربية . إخل... الًتحيب بالضيوف، و داع الصديق، 
: فإذا ما انتقل إذل ادلستويات ادلتقدمة عليو أن خيتار موضوع احلديث من اجملالت اآلتية

 الثقافة اإلسالمية 
 القصص القصَتة 
 األحداث اجلارية 

                                                             
 97-96: ، صالمرجع السابقأمحد فؤاد زلمود عليان،  . 17
 374: ، صالمرجع السابقإبراىيم زلمد عطا،  . 18



 
 

 األنشطة الثقافية 
 19ادلشكالت االجتماعية 

ادلهم، أن تكون ادلادة ادلدروسة يف تدريس اللغة ىي مناسبة دبستوى الطالب و 
. يدافع إذل ميول الطالب يف الدراسة و التكلم باللغة العربية جيدة و فصيحة

األسس في تدريس مهارة الكالم - ز
 20:فيما يلي أسس البد من ادلدرس أن يراعيها يف تدريس مهارة الكالم 

 (أي شلارستو) تدريس الكالم  -1

       يقصد بو أن يتكلم الطالب بنفسو، ولن يتكلم الطالب بنفسو إذا ظل مستمعا 
وعندما يتكلم الطالب ال بد أن يكون مستقال بدون مساعدة من غَته ليعرب . إذل غَته

، "عليكم السالم"، " السالم عليكم: " ومن ادلمكن البدء دبثل ىذه العبارات. عن نفسو
، " ما امسك"،  " كيف احلال" ، "أىال وسهال"،  "مساء اخلَت"، " صباح اخلَت" 

مث يطلب من الطالب تكرير ىذه العبارات فرديا ومجاعيا، ومن األفضل أن .  وغَتىا
 21.يكون ذلك يف مواقف سبثيلية باحلركة والتنغيم

 .تعبَت الطالب عن خربتو -2
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يقصد بذلك أن يتكلم الطالب يف موضوع يعلمو، ويعطي لو الفرصة الكاملة 
للتعبَت عن نفسو، وأالّ يكلفو بالكالم   عن  شيء  رلهول  لديو،  ومن لعبث أن 

. يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غَت  معروف  إذ أن ىذا يعطل فهمهم

. التدريب على توجيو االنتباه -3

وىو  يستلزم  القدرة .  ن الكالم حيتاج إذل  التدريب، وىو نشاط  عقلي مركبإ       
 وقدرة االنتباه إذل التنغيم والًتكيب مهم .على سبييز  األصوات عند مساعها وعند نطقها

. جدا دلعرفة ادلعٌت

. عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح -4

 بعد انتهاء التلميذ من الكالم حىت ال يقطعو اء     ولعل خَت أسلوب لتصحيح األخط
ففي ادلرحلة األوذل يًتك الطالب . من الكالم، مادام أخطاءه ال تفسد ادلعٌت وال تغَته

حريتو يف الكالم يف دروس احملادثة،  إذ لو قطعناه وتشددنا معو لنصلح كل خطأ يشعر 
فهذه .  باليأس واخليبة والفشل، ويفقد ثقتو يف نفسو، ويعود إذل خجلو أثناء احلديث

 22.األخطاء ستزول عنو مع األيام بكثرة التدريب والتمرين

. مستوى التوقعات -5

    ال بد على ادلعلم أن يشجع الطالب على أن يتكلموا العربية، ويزيد توقعاهتم إن دل 
فالذي ينبغي أن يعرفو معلموا العربية كلغة ثانية أن .  يتعدد عندىم مستوى  التوقعات

العربية واسعة، ويندر أن يصل األحنيب إذل مستوى العرب يف شلارسة مهارة الكالم، فعليو 
إذن أن يقدر ذلك، ويكون واقعيا، ودييز بُت مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقُت 

 .بالعربية وذلك الذي يصدر عن الناطقُت بلغات أخرى
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. التدرج -6

    التدرج يف التعلم أمر بديهي يف الكالم مهارة عقلية مركبة وتعلم ىذه ادلهارة ال حيدث 
وإمنا ىي عملية تستغرق وقتا وجهدا طويال وربتاج إذل صرب ومثابرة، وعلى . بُت يوم وليلة

ىذا فينبغي التدرج يف التعليم يف موقف احلياة ادلختلفة، ويف الصعوبات اللغوية، ويف 
 .حجم العبارات واجلمل

و سائل تدريس مهارة الكالم - ح
كان . ىي تفيد للطالب و للمعلم. كان الوسائل يف تدريس اللغة مهمة جدا 

الطالب أو الدارسُت يسهلون يف فهم ادلواد هبا و ادلعلم يسهل يف توجيو الطالب إذل ما 
و الوسائل الناجحة ىي ما الذي يدافع إذل الطالب يف . الذي أراده بادلادة ادلدروسة

و كان الدكتور نايف زلمود معروف يفصل بالوسائل اليت يستطيع ادلعلم أو . الدراسة
 23:الطالب أن يستخدموىا يف تدريس مهارة الكالم، وىي يف اآليت

 الوسائل البصرية -1
: و ىي اليت يستفاد منها عن طريق نافدة العُت، و أمهها

  الكتاب ادلدرسي و غَت ادلدرسي، اجملالت و الدوريات، و النشرات
 .على اختالفها

 السبورة و ملحقاهتا. 
  اللوحة ادلمغنطة، اللوحة الوبرية، اللوحة اإلخبارية، )اللوحات اجلدارية

 (لوحة اجليوب
  (ادلفردة، و ادلركبة، و ادلسلسلة)الصور 
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  بطاقات احلروف و ادلقاطع و الكلمات و اجلمل، بطاقات )البطاقات
 (إخل... ادلطابقة، بطاقات التعليمات، بطاقات األسئلة و األجوبة 

 الوسائل السمعية -2
: و ىي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، و أمهها

. قراءة النصوص العربيةادلذياع، التسجيالت الصوتية، األسطوانات، 

 :الوسائل السمعية البصرية -3
: و ىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت و األذن معا، و أمهها

 .التلفاز، الصور ادلتحركة، الدروس النموذجية ادلسجلة، التمثيليات ادلتلفزة

دور المعلم في تدريس مهارة الكالم - ط
كان ادلعلم عنده الدور ادلهمة يف عملية التدريس و يوجو إذل رباصل الطالب يف  

و ينقسم دور ادلعلم يف تدريس . و كذلك دلعلم اللغة خاصة يف مهارة الكالم. التدريس
، و مرحلة (التخطيط)ىذا الربنامج إذل ثالث مراحل ىي؛ مرحلة ما قبل التدريس 

 24:و بياهنا يف اآليت. (التقوًن)، مث مرحلة ما بعد التدريس (التنفيذ)التدريس 

 (زبطيط الدرس)يف مرحلة ما قبل التدريس : أوال

:  على ادلعلم أن جيد إجابة على األسئلة التالية

  ما أىداف ىذا الدرس ؟ -1
 ماذا سيتعلم الطالب يف ىذا الدرس ؟ -2
  ما عالقة ىذا الدرس بالدروس السابقة و الوحدات السابقة ؟ -3
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  كم من الوقت أحتاج لتدريس ىذا الدرس ؟ -4
  ما الوسائل التعليمية ادلطلوب إعدادىا ذلذا الدرس ؟ -5
  ما االستَتاتيجيات و األساليب اليت سأتبعها يف تدريس ىذا الدرس ؟ -6
  كيف أتابع األنشطة يف احلصة ؟ -7
  كيف أقوم بالتدريس ؟ -8

 (تنفيذ الدرس)يف مرحلة التدريس : ثانيا

:  على ادلعلم أن جيد إجابة على األسئلة التالية

 كيف ديكنٍت أن أستفيد من خربات الطالب السابقة ؟ -1
 ىل تبدو على الطالب الرغبة يف التعلم ؟ -2
 ىل ىم منصتون و مستعدون لبدء الدرس ؟ -3
 ىل الطالب مهيئون لبدء أنشطة التعلم ؟ -4
ىل الطالب يشاركون يف أنشطة التعلم و يتفاعلون بينهم و بُت بعضهم  -5

 و بينهم و بينك بإجابية ؟
 ىل يستطيع التالميذ تقوًن ما تعلموه ؟ -6
 ىل ىناك بعض األجزاء ربتاج مزيدا من التأكيد عليها ؟ -7
ىل حيتاج بعض الطالب مزيدا من التدريبات وشلارسة األنشطة و  -8

 التطبيقات؟
 مارسة و التطبيق دلا تعلموه ؟مىل الطالب يف حاجة إذل فرص أكرب لل -9

مرحلة ما بعد التدريس : ثالثا

 ىل الوقت ادلخصص لكل درس كان كافيا ؟ -1
 ىل استمتع التالميذ بالدرس ؟ -2
 ما األىداف اليت ربققت ؟ -3



 
 

كيف أساعد الطالب على ربقيق األىداف اليت دل تتحقق ؟  -4
  االختبار في مهارة الكالم- ي

  التعريف عن االختبار في مهارة الكالم -1
 تعريفات كثَتة ال زلل لتفصيل القول فيها ىنا، Testقدمت لالختبار 

وديكن تعريف االختبار اللغوي بأنو رلموعة من األسئلة اليت يطلب من الدارس 
أن يستجيب ذلا، هبدف قياس مستواه يف مهارة لغوية معينة و بيان مدى تقدمو 

  25.فيها و مقارنتو بزمالئو

 إذا، نعرف أن االختبار ىو آلة اليت تستخدم يف معرفة حصيلة ادلنهج أو 
لكل العملية لو األىداف و كذلك التدريس يف اللغة؛ مهارة . الطريقة ادلستخدمة

و األىداف ادلهمة ىو أن يكون الدارسُت مستطيعُت و ديلكون الكفاءة . الكالم
و ينبغى للشخص الذي ينّفذ بأحد العملية . يف التكلم باستخدام اللغة ادلدروسة

و كان االختبار يف مهارة الكالم  . أن يقيم أو حياسب عمليتو، يوميا أو موقتا
ىو رلموعة من األسئلة اليت تستخدم يف تقوًن كفاءة الطالب يف التكلم 

. باستخدام اللغة ادلدروسة

 

 

 

 وظائف االختبار في مهارة الكالم -2
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 26:عنده الوظائف الكثَتة، وىي يف اآليت

. قياس ربصيل الطالب- (أ

. تقييم ادلعلم لنجاحو يف التعليم- (ب

. التجريب دلعرفة أية األساليب التدريسية أفضل- (ج

. ترفيع الطالب من صف إذل آخر- (د

. إعالم الوالدين دبستوى أبنائهم- (ى

. تشخيص نقاط الضعف لدى الطالب- (و

. ذبميع الطالب يف فئات متجانسة- (ز

. حفز الطالب على الدراسة- (ح

. التنبؤ بقدرة الطالب على السَت يف برنامج دراسي ما- (ط

. فرز الطالب إذل مقبول و غَت قبول لاللتحاق بربنامج ما- (ي

 في مهارة الكالموسائل االختبار -3
. الوسائل ادلستخدمة يف اختبار مهارة الكالم ىي ادلقابلة

 معايير تقدير درجات االختبار في مهارة الكالم -4
إن تقوًن كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم خيضع إذل حد كبَت إذل العوامل 

. الذاتية، وقد تكون العوامل الذاتية أوضح فيها من تصحيح األداء الكتايب
. لذلك ينبغي أن نعد مسبقا خطة تتضمن اجلوانب اليت نود تقوديها يف األداء
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وكلما كانت ىذه اخلطة دقيقة وزلكمة فإهنا تقربنا من ادلوضوعية يف تقدير 
فأعرض الباحث يف التاذل منوذج اخلطة لقياس كفاءة الطلبة يف . درجات الطلبة
 27.مهارة الكالم

تقويم لقياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالم (: 1)جدول 

نطق الكالم :  أوال

النتيجة ادلعيار الرقم 
 5خيالطو أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية  1
 4.  مفهوم بوضوح ولكن ىناك لكنة أجنبية واضحة 2

مشكالت نطقية تستدعى استماعا مركزا وأحيانا تؤدى إذل  3
. سوء الفهم

3 

يصعب فهمو بسبب مشكالت نطقية يطلب منو إعادة  4
 2مايقولو باستمرار 

 1لديو مشكالت نطقية عويصة ذبعل حديثو غَت مفهوم سباما  5
  

 

 

القواعد : ثانيا
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النتيجة ادلعيار الرقم 
 5. أخطاء القواعد وترتيب الكلمات قليلة ال تذكر 1
 4. يقع أحيانا يف أخطاء ضلوية لكنها ال تسبب غموضا يف ادلعٌت 2
 3من حُت يقع يف أخطاء ضلوية تسبب غموضا يف ادلعٌت  3

أخطاء القواعد ذبعل الفهم مستعصيا شلا جيعلو يعيد صياغة  4
 2مجلة 

 1أخطاؤه النحوية كثَتة إذل درجة ذبعل حديثو غَت مفهوم سباما  5
 

  

المفردات اللغوية : ثالثا

النتيجة ادلعيار الرقم 

1 
يستعمل ادلفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة 

 5. سباما

أو جيد نفسو /يستعمل مصطلحات غَت صحيحة أحيانا و 2
. رلربا إلعادة صياغة أفكاره ألن مفرداتو ال تسعفو

4 

كالمو زلدود وقليل نسبة . يستعمل كلمات خاطئة باستمرار 3
 3. ألن حصيلتو من ادلفردات غَت كافية

استعمالو اخلاطئ للكلمات وقلة حصيلتو من ادلفردات ذبعل  4
. من الصعب فهمو

2 

زلدودية ما عنده من مفردات ذبعلو غَت قادر على احلديث  5
 1. سباما

فهم الكالم :  رابعا



 
 

النتيجة ادلعيار الرقم 
 5يفهم كل ما يقال لو بالسرعة العادية دون صعوبة واضحة  1

إال أنو ال بد من . يفهم كل شيء يقال بالسرعة العادية تقريبا 2
 4. إعادة ما يقال لو من حُت إذل آخر

يفهم معظم ما يقال لو إذا كان بسرعة أبطأ من سرعة  3
. احلديث العادي مع التكرار

3 

احملادثات )يستطيع فهم . جيد صعوبة كبَتة يف متابعة ما يقال 4
 2. إذا ما كانت ببطء ومع تكرار دائم (االجتماعية

 1. ال ديكن أن يقال بأنو يفهم حىت أسهل احملادثات وأبسطها 5



 
 

النصوص العربية في تعليم مهارة الكالم : المبحث الثاني

 مفهوم النصوص العربية- أ

وعند األدباء . عند األصوليُت، النص ىو الكتاب والسنة. النصوص مجع نص
. وقيل ىو ماال حيتمل إال معًٌت واحداً أو ال حيتمل التأويل. ىو أثر مكتوب شعراً أو نثراً 

 وىو شيء مكتوب أي 28.وقيل ىو صيغة الكالم األصلية كما وردت من ادلؤلف
 29.سلطوطة

أنواع النصوص العربية وخصائصها - ب
يرى سامر خالد النصوص يف اللغة العربية نوعان، مها النصوص األدبية، يدخل 

 وعند صاحل نصَتات أنواع 30.فيها نصوص نثرية ونصوص شعرية  والنصوص غَت األدبية
النصوص ىي النصوص السردية والوصفية وادلعلوماتية و التفسَتية و النقاشية واالقناعية و 

وأما النص ادلسرحي والقصة واألقصوصة والرواية والشعر فهي من األجناس . اإلجرائية
.  األدبية
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 31 :والتفصيل كما يلي

أنواع  
النصوص 

خصائصها 

النصوص 
السردية 

 . قصة إذل سرد النصوص، يهدف أمناط كل نقيض على- 

 تدور وىذه األحداث منطقيا، مًتابطة تتحول، أحداثا حالة يقدم- 
  زلددة مدة يف

 ذات سلوكيات بشرية،أو شخوصا تستدعي األحداث ىذه- 
 .بشرية تصرفات/

النصوص 
الوصفية 

مجاد، إنسان، )ما  سبثل موضوع إمكانية القارئ مننح أن ىو الوصف- 
 (إخل..مكان

 ..مكان شيء أو أو شخص خصائص رؤية الوصف يتيح- 

 السردي النص يف مقدمتها و ، سلتلفة نصوص بأمناط الوصف ديتزج- 

  

 . األدبية األدبية وغَت النصوص يف الوصف يوجد أن وديكن- 

النصوص 
ادلعلوماتية 

االبتعاد عن لغة ادلشاعر واجملاز والرمز - 

االعتماد على مصطلحات خاصة بادلوضوع الذي يدور حولو - 

                                                             
 ISNAورقة عمل مقدمة ل العربية،  اللغة يف ادلختلفة النصوص أمناط صاحل نصَتات، تعليم . 31

Education Forumم2008 مارس 23-21 ،  جامعة ميريالند  . 



 
 

االعتماد على احلقائق العلمية بشكل أساسي - 

استخدام األرقام واإلحصاءات والرسوم والصور أحياناً لتوضيح - 
النص 

كثرة األوصاف لألشخاص واألماكن واألشياء - 

تنظيم النص يشمل مجالً افتتاحية عامة يتبعها وصف أكثر تفصيالً - 

النصوص 
التفسَتية 

استخدام اجلمل الفعلية الطويلة اليت تتكون من السبب والنتيجة - 

 العلمية وكتب الكتب و اجملالت : متعددة حاالت يف يستعمل- 
. ادلوسوعات , ادلدرسية الكتب ، التاريخ

وذلذا، )توظف أدوات ربط معينة للربط بُت اجلمل التفسَتية مثل - 
كي، حىت، ألنو، ولذلك، من أجل، وعندما، حينئٍذ، وقتئذ، عندئذ، 

  (دلا

 و أسباهبا وعرض بتوسيعها يقوم و , للقارئ جديدة معلومات يقدم- 
 - الشرح - كيف؟- دلاذا؟ - واقعة: التالية للخطاطة نتائجها، تبعا

 . اخلالصة

النصوص 
النقاشية 

 واألفكار اآلراء يناقش أن وحياول معينة قضية يتناول وىو نص- 
 .النص هبذا ادلتعلقة

. تبُت موضوع النقاش: مقدمة (1)تنقسم النصوص النقاشية إذل - 
يتضمن توضيحا لوجهات النظر ادلتعارضة يف القضية : عرض (2)و

( 3)و. اليت يدور حوذلا النقاش ورأي كل طرف ورده على الرأي اآلخر
 . تقدم موازنة بُت اآلراء وقد تتضمن تغليبا لرأي على اآلخر:خاسبة 



 
 

استعمال كلمات تعرب عن أسلوب ادلقابلة، توظيف العبارات - 
ادلوحية،  

النصوص 
االقناعية 

ىي نصوص يهدف مؤلفوىا إذل التأثَت يف القارئ وإقناعو بوجهة - 
نظر معينة يف موضوع ما ، وقد يأيت النص اإلقناعي على شكل مقالة 

 (إعالن )أو خطبة أو قصيدة أو ملصق دعائي 

توظف تقنيات ووسائل عديدة للتأثَت يف القارئ، وإضفاء ادلصداقية - 
اإلشارة إذل آراء  إيراد ادلعلومات والوثائق،: على خطاهبا ومن ذلك

اخلرباء والعلماء، تقدًن حجج منطقية وعقالنية، إيراد األمثال واحلكم 
الرد على االعًتاضات احملتملة عند ادلعارضُت،  واآليات واألحاديث،

الًتادف  التشبيهات والصور ادلعربة،)توظيف اللغة الفنية والبالغة 
واجلناس والسجع والطباق، اإلشارات الرمزية، األساليب اللغوية 

 .(ادلتنوعة كالنداء واالستفهام والتوكيد

النصوص 
اإلجرائية 

 (اإلرشادية)

 معُت أو جهاز مع التعامل حول متسلسلة معلومات ىي تقدم- 
. معينة نتيجة إذل تصل األعمال اليت من رلموعة تنفيذ

تستخدم لغة واضحة دقيقة مستقاة من واقع ادلوضوع الذي تدور - 
حولو 

توّجو إذل القراء مجيعا دون ربديد،لذلك فهي تبتعد عن األلفاظ اليت - 
تعرب عن خصوصية مشاعرية، وسبيل إذل صيغة زلايدة مثل الفعل ادلبٍت 

أو  (ضْع ،الصْق ،لّونْ )أو األمر  (يُوضع، يُلصق، يُلوث)للمجهول 
 (نضُع ،نلصُق ،نلونُ ): ادلضارع ادلعرب عن اجلماعة مثل

 



 
 

 

 اختيار النصوص العربية في تنمية مهارة الكالم- ج
  و اختيار النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم لدى الطالب اجلامعي يعّد من 

ادلكونات األساسية، فهو أمر على درجة بالغة من األمهية ألنو على أساسها يًتكز صلاح 
 تدريس الكالم للدارسُت، ولكن ما ىي معايَت ىذا االختيار؟

ويقدم محادة إبراىيم عددا من ادلعايَت اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند 
جيب أن يبدو النص  (1): وىي  (الطالب غَت العرب)اختيار النصوص للطالب األجنيب 

عرض  (2)للطالب األجنيب متميزا عن أشكال اللغة اليت يعرفها وجييد جانبا منها، 
يستلزم  (3)نصوص من األدب ادلعاصر أو احلديث تناسب حصيلة الطالب اللغوية، 

اختيار نصوص ال تتضمن مفرداهتا وتراكيبها صعوبات ضئيلة، ويظهر فيها أثر اجملهود 
ادلهـم ىو البدء بالظواىر الواضحة والـيت ال يكون فيها رلـال كبـَت  (4)الفٍت واضحا، 

 32.للمعارضة أو اإلنكار

اللغة أساسا وسيلة تواصل، لذا ينبغي (1): وضع زلمد زصلَت يف عملية اإلختيار
أن يكون ىنالك نوع من التوازن بُت القدًن واجلديد يف عملية االختيار، والًتكيز على 

النصوص ادلعاصرة ينبغي أن يكون يف ادلوضوعات اليت تعاجل قضايا اإلنسان ادلعاصر قبل 
ينبغي أن تكون النصوص متنوعة لكي تريب كافة اجلوانب يف النفس  (2)و. غَتىا

ينبغي أن تكون النصوص ذات التزام ( 3) و.اإلنسانية، ولئال تورث ادللل لدى الطالب
 .بالقيم الًتبوية لألمة

                                                             
، (م1972, اجملمع اللغوي : كواال دلبور)،  المنتخب من المجاني الحديثةعثمان بن احلاج خالد، . 32
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وضع طعيمة يف زيادة دافعية الطالب، ينبغي أن يكون ادلوضوع يف النص ادلقروء 
 33.ذا قيمة، وأن يكون واضحا وزلددا

ويرى فريد عبد اللة أن يُبتعد عن آيات القرآن الكرًن واحلديث النبوي الشريف 
والشعر والنثر القدًن عند اختيار النصوص وخباصة يف ادلراحل األوذل من الدراسة ويعتمد 
على نصوص إسالمية حية من الواقع الذي يعيشو الطلبة تراعي عاطفة الطالب ادلسلم 

وذبذبو أكثر إذل الدرس النحوي يف نصوص تلمس حياهتم من جريدة أو رللة أو كتاب 
ميسر أو قصة أو من كتاب جامعي يدرسو الطلبة أو من خالل نص ميسر يعده معلم 

ادلادة وابتعادنا عن النصوص القرآنية أو نصوص احلديث الشريف يف مرحلة الدرس األوذل 
يرجع حلرصنا على أال يبتعد الطالب عن ادلشاركة والتفكَت إذا سيجد حرجاً وىو ادلسلم 

.  ادلقبل على اإلسالم يف أن خيطئ يف تفسَت أو عرض دلعٌت آية كردية أو حديث نبوي 

وىذا حجر على تفكَته الذي ىو مناط تشجيعنا يف ىذا اجملال كما أن 
النصوص القددية أو الشعرية ستسهلك منو وقتاً وجهداً حىت يهييء نفسو بإعدادىا شلا 

.  سيقلل رلهوده يف التحليل النحوي بعد ذلك 

لذلك فالنص  اإلسالمي ادليسر ادلأخوذ من كتاب الطالب ومذكرتو العلمية أو 
من إعالن يف الطريق أو من اجلريدة قد حيمل منوذجاً للدرس النحوي موضوع ادلناقشة 

.34 
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. إجراءات تنمية مهارة الكالم بقراءة النصوص العربية-  د
كما ذكر يف األول أن دلهارة الكالم جوانب مهمة وىي نطق الكالم واستخدام 

وأما عملية . ادلفردات وسالمة التعبَت من حيث القواعد مث الفهم من كالم اآلخرين
فاألول ىو اإلستشار، . الكالم فهي تبدأ من اإلستشار مث التفكَت مث الصياغة مث النطق

وادلثَت ىنا من اخلارج وىو أن يتحدث الطالب عن ما يف النص بعد قراءة النصوص، مث 
 .  عملية التفكَت والصياغة منو مث يتكلم، وكالم الطالب ىنا كالم احلر

أن يقرأ مجيع  (1): وإجراء تنمية مهارة الكالم بوسيلة قراءة النصوص العربية ىي
أن يفهم الطالب مايف النص  (2). الطالب نص ادلكتوب قراءة جهرية بعد قراءة ادلدرس

. أن يتحدث أحد من الطالب عما يف النص ويعرب بلغة الطالب (3). دبساعدة ادلدرس
ويستمر ىذه العملية  (5. )طلب ادلدرس من ثالثة طالب أن يستنبطوا من ادلتكلم (4)

 .بينهم حىت حيصل عليو الطالب كالما صحيحا مفهوما

وبعبارة أخرى، يقال أن تنمية مهارة الكالم بوسيلة قراءة النصوص العربية ىي 
عملية الفهم من النص ادلكتوب بالقراءة مث يُفهم اآلخرين باللغة . عملية الفهم واإلفهام

 . ادلنطوقة

يتناسب يف . ولتنمية مهارة النطق يقرأ الطالب قراءة جهرية واضحة صحيحة
ولتنمية استيعاب . النطق بُت ادلد والقصر وبُت اخلرب واإلستفهام وبُت البدء والوقف

ادلفردات يتحدث الطالب مباشرة بعد معرفة ادلعٌت ادلراد، ألنو يعرب مايف النص ادلكتوب 
وهبذه العملية تنمي مهارة . ويف أحيان آخر يستنبط ما يسمع ويفهم من كالم صديقو

.القواعد الصحيحة لدى الطالب



 
 

 التفسير

 

 الفهم

 

 القراءة

 

 الكالم االختيار النية أوالقصد

 النصوص العربية

 

 :يتضح الشكل اآليتوشلا سبق ذكره، 

 

 

 

 

 

 

ويف إجراء ىذه العملية، على ادلدرس أن يراعي أسس التعليم دلهارة الكالم ألن الطالب 
مثال ذلك اليقطع ادلدرس أثناء كالم الطالب مث اليطلب من . ىم الناطقون بغَت العربية

 .الطالب أن يتكلم ما يعلمو وما إذل ذلك، كما سبق ذكره

 

 ميدان الدراسةعن نبذة تاريخية : لثالمبحث الثا

 بسورابايا خلفية تأسيس جامعة لقمان الحكيم االسالمية - أ
 مؤسسة اليت تعمل يف رلال التعليم وسورابايا هب  اهللاإلسالمي ىدايةادلعهد 

. وحىت اآلن تنمو بسرعة م 1987وىي ُتؤسس يف سنة .  االجتماعيةدمةوالدعوة واخل
ديدة يف مجيع ادلعاىد اجليف رلال الدعوة عن طريق فتح فروع على سبيل ادلثال، تطورت 

 تلك ادلعاىد اجلديدة يتطلب ادلعهَد منوو. جاوة ونوسا تينجاراجزيرة  يف نأضلاء ادلد
ودعوهتم إذل سبيل لتوجيو الناس اإلسالمي ىداية اهلل بسورابايا يف إعداد الدعاة ادلؤىلُت 

 .الرشاد يف مناطقهم



 
 

 ادلعهدتأسيس أن يقوموا ب - ىذا ادلعهدمؤسسو- اآلباء انطالقا شلا سبق، جعل
 رشحُتادل وتربوية يف إعداد كمؤسسة تعليمية 1994، يف عام (PTI )ميالعارل اإلسال

 : ىمفادلؤسسون أما . الدعاة الذين ىم عميق يف العلم وادلهنو األكادير

وىو مدير ادلؤسسة . األستاذ عبد الرمحن، لسانس يف علم اإلقتصادي -1
 .ادلعهد

 وىو رئيس شعبة الًتبية والتعليم. األستاذ محيم طهاري، ادلاجستَت -2
وىو رئيس ادلعهد العارل اإلسالمي . األستاذ حسُت عزيز، ادلاجستَت -3

(PTI) 
وىو أمُت الصندوق للمؤسسة . األستاذ إيل فينوس حيي، لسانس يف اذلندسة -4

 .ادلعهد

 نموها ونشأتها-ب
 مي العارل اإلسالادلعهدتسمى ب جامعة لقمان احلكيم االسالمية ، البدايةيف 

(PTI) على ادلنهج  ذبرياحملاضرات  حينذاك، كانت .1994 اليت تأسست يف العام
مت تصميم و. يف شؤون التعليم العارل من احلكومةوليس مسجل للمعهد اخلاص الدراسي 

لرعاية عاىد الفرعية يف ادلسيوظفون كادر من الدعاة الذين األادلناىج الدراسية إلعداد 
. الناس يف منطقتهم

 ادلتخرج فيهامطالب االجتماعية واحتمال  وتتطلب ،فتطورت األحوال واألزمان
 ،(الدكتورة و ادلاجستَت)بلة يف الدراسات العليا  لتكون قا-الطالب ادلتخرج–هتم وفرص

جامعة لقمان غَتر امسو إذل أن  1997 يف عام (PTI)ىذا ادلعهَد العارل اإلسالمي
. والتابعة لوزارة الشؤون الدينيةادلسجلة الة احل، ورباول احلصول على احلكيم االسالمية 

الطالب أيضا حصول و، أكثر وأكرب يف ادلنهجالكادر برامج فًتاض أنو ال يزال إلمع ا
.  ادلناىج الدراسية الوطنيةمنعلى ادلواد الدراسية 



 
 

تلقى ادلرسوم الوزاري ىذه اجلامعة  1998 يوليو 1، يف على كل حالاحلمد هلل و
 : لربنارلُت E/191/1998رقم  (Dirjen Binbaga Islam)للشؤون الدينية 

برنامج الًتبية يف دراسة - 2و . برنامج الدعوة يف دراسة اإلتصال والدعوة اإلسالمية- 1
 .إدرة الًتبية اإلسالمية

 
 تعليم مهارة الكالم باللغة العربية في جامعة لقمان الحكيم االسالمية - ج

ومن اىتمام ىذه اجلامعة على اللغة العربية ىي إجبار مجيع الطالب ادلستوى 
. م2003وىذه احلالة جرت منذ سنة الدراسة . األول والثاين بتكلم العربية داخل ادلعهد

( 1)كذلك، تعطي ادلادة يف اللغة العربية بالتقسيم، مثل مادة اللغاويات ومادة النحو 
وىذا كلو يف الفصل الدراسي . ومادة احملادثة مث مادة اخلط النسخي (1)ومادة الصرف 

أما يف الفصل الدراسي الثاين فتعطي مادة التعبَت التحريري . األول أي يف ادلستوى األول
 .ومادة التحسُت (2)ومادة الصرف  (2)ومادة التعبَت الشفوي ومادة النحو

ويف تعليم مهارة الكالم، ىناك مادة احملادثة يف الفصل الدراسي األول مث مادة 
ويف مادة احملادثة تستخدم الكتاب احملاورة . التعبَت الشفوي يف الفصل الدراسي الثاين

وإجراء التعليم ىو حفظ احلوار مث تقدم . ألفو األستاذ حسن هبرون (2)و (1)احلديثية 
وعند االختبار النهائي، أخذ الطالب الرقم مث يسأل . الطالب لتمثيل احلوار مع زميلو

 . زميلو وفق السؤال ادلكتوب يف الكتاب

يعٍت . ويف مادة التعبَت الشفوي، اىتمام ادلدرس لدى الطالب يف االستماع
ويف كل لقاء، ألقى ادلدرس ادلوضوع  . استماع الطالب من كالم ادلدرس داخل الفصل

ىكذا جيري الدرس حيت . ادلعُت باللغة العربية كأنو يتكلم مع طالبو مث يسأذلم عما قال
وعند االختبار النهائي، طلب ادلدرس من الطالب أن يتكلم ما يريد أن . هناية الدرس

ألنو الديكن أن يتحدث الطالب عندما اليعرف . يقول بعد إعطاء موضوع معُت



 
 

 .ادلفردات، لذا على كل طالب أن حيفظ ادلفرادات العربية ادلكتوبة أمام مسكنو
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 الفصل الثالث
منهجية البحث 

 
منهج البحث - أ

ويسمى بالتجريب، حياول ىذا البحث . ىذا البحث ىو البحث التجرييب الكمي
و يف إجراء ادلواقف . أن يأخذ تأثريا من ادلتغري ادلعني على ادلتغري اآلخر مبراقبة جهيدة

ذلدف البحث مهتما بتعبري ادلعاين وعملية التعليم كمحاولة تنمية مهارة الكالم 
بتجربة قراءة النصوص العربية يف تعليم اللغة العربية بالتطبيق يف جامعة لقمان احلكيم 

 ىذا البحث باستخدام رلموعتني، تتكون ىاتان ىوجر. االسالمية  بسورابايا
رلموعة التجريبية  ىي رلموعة . اجملموعتان من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

جيري هبا السلوك اخلاص، أما رلموعة الضابطة ىي رلموعة ال جيري هبا السلوك 
 35.اخلاص

إذن، رلموعة التجربة تدرس فيها مهارة الكالم  بقراءة النصوص العربية، 
. ورلموعة الضابط تدرس فيها مهارة الكالم بادلادة والطريقة ادلوجودة من قبل

 هامجتمع البحث و عينته وأسلوب اختيار- ب

رلتمع البحث ذلذا البحث ىو مجيع الطالب يف ادلستوى الثاين يف قسم 
. وأما عينة البحث ىي رلتمع البحث نفسو.  طالبا40الرتبية والدعوة، عددىم 

 Populationويسمى أسلوب اختيار ىذه العينة بالعينة اجملتمعية 

                                                             
35 . Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, )Pasuruan :Hilal 
Pustaka ,2007(, p.78 
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Sampling . طالبا 20وقّسم الباحث ىذه العينة إىل فصلني، فصل التجربة 
 . ويتم تقسيمها بالطريقة العشوائية.  طالبا20و الفصل الضابط 

متغيرات البحث - ج
: ومتغريات البحث يف ىذا البحث ما يلي

 ىو ادلتغري الذي يؤثر إىل ادلتغري التابع، لذلك يسمي أيضا ادلتغري ادلتغري ادلستقل -1
يف ىذا البحث ىو تطبيق تعليم اللغة العربية بقراءة وادلتغري التابع  36.ادلؤثر

ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة . النصوص العربية لتنمية مهارة الكالم
مدى ىذا ادلتغـري ادلستقل يف ادلتغري التابع وىذه التنمية يف اجلوانب األربعة 

 . فحسب وىي مهارة النطق واستيعاب ادلفردات وسالمة القواعد وصحيح الفهم
ادلتغري  و37. ادلتغري التابع ىو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن ادلتغري ادلستقل -2

. يف ىذا البحث ىو كفاءة الطلبة يف مهارة الكالمالتابع 

أدوات البحث - د
: أما األدوات ادلستخدمة جلمع البيانات ىي

 ادلالحظة -1
وىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو و معلوماتو 

                                                             
36 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 
2010), p.4 

  ادلرجع نفسو 37
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للحصول على . 38حيث جنمع خرباتنا من خالل ما يشاىده أو يسمع عنو
ستخدم الباحث ادلالحظة ادلباشرة، وذلك ألهنا تكون االبيانات ادلطلوبة للبحث، 

جزء من النشاطات التعليمية اللغوية ادلدروسة ويقوم مبالحظة سلوك معني من 
خالل اتصاذلا مباشرة باألشخاص واألشياء ادلدروسة، مثل مالحظة الباحث 

ستخدم ادلالحظة غري او. دلعرفة محاسة الطالب واشرتاكهم يف عملية التعليم
.  ادلباشرة بطريقة دراسة مالحظة األخرين وتقاريرىم يف ىذا اجملال

 ادلقابلة-  2

   تعترب ادلقابلة استبيانا شفويا يقوم من خاللو الباحث جبمع ادلعلومات و 
ادلفحوص، و ىي أداة ىامة للحصول على ادلعلومات من  البيانات الشفوية من

 39.خالل مصادرىا البشرية
ستخدمها الباحث جلمع البيانات عن رأي مدير اجلامعة و  ا     وىذه األداة

رئيس قسمي الرتبية والدعوة وبعض مدرسي اللغة العربية عن تعليم اللغة العربية 
. من جهة أمهيتها وأىدافها ومادهتا وأساليب تدريسها خاصة يف تعليم الكالم

 .ونوع ادلقابلة اليت يستخدمها الباحث ىو ادلقابلة ادلباشرة

االستبانة -  3 
  تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 

ستخدمها او. (عينة البحث) وىي موجهة إىل الطلبة 40.مرتبطة بواقع معني
                                                             

دار النهضة العربية، : القاىرة)، مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر  عبد احلميد جابر واألخرون،  . 38
 149. ص (1978

( 1997دار أسامة، : الرياض)، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وأصحابو،  .  39
 135.ص
 121. ادلرجع نفسو، ص . 40
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الباحث جلمع ادلعلومات عن احلقائق ادلتعلقة بأحوال الطلبة عند تعليمهم 
اللغة العربية من حيث دوافعهم، والصعوبات اليت يواجهوهنا أثناء تعلمهم 

 وأيضا، .وغريمها من ادلعلومات اليت حيتاج إليها الباحث عند ىذه الدراسة
استخدمها الباحث يف حبث األولية عن اجتاىات الطلبة حنو اللغة العربية 

 . وخلفيتهم الدراسية

االختبار  -  4

أعدت  (أسئلة شفوية أو صور أو رسوم) االختبار ىو رلموعة من ادلثريات 
لتقييس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، ويعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما 

 41.للمفحوص

 قّسم الباحث االختبار إىل نوعني، مها االختبار القبلي وىو االمتحان الذي 
واالختبار البعدي . يعقد قبل تعليم مادة الكالم بقراءة النصوص العربية ادلصممة

. و االختبار ىنا ىو االختبار للكالم. وىو االمتحان اليت يعقد بعد جتربة التعليم

تبع الباحث معيار التقييس الذي ا ويف تقييس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم، 
 Evaluasi dalam Pembelajaran" وضعو زلمد عينني وآخرون يف 

Bahasa Arab”. 

مصادر البيانات - ه
: مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكون من

 .مدرسي اللغة العربية يف اجلامعة -1

 مدير اجلامعة و رئيس قسمي الرتبية والدعوة -2
                                                             

 189. ادلرجع نفسو، ص . 41
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طلبة الفصل الدراسي الثاين يف جامعة لقمان احلكيم االسالمية  بسورابايا  -3
. 2011-2010للعام الدراسي 

أسلوب تحليل البيانات - و
ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها ادلالحظات الناجتة عن تطبيق 

 البيانات يف ىذا 42.خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج
وىي البيانات  ،البحث تتكون من البيانات اليت حللها الباحث بالطريقة الكيفية

بالطريقة حللها الباحث ف االستبانة أما البيانات من . ادلالحظة وادلقابلةمن
- الرمز ت والبيانات من االختبار قبليا كان أم بعديا، استخدم الباحث .الكمية

. يف حتليلها دلعرفة مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم
 : ت مايلي-والرمز
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مراحل تنفيذ الدرسة - ز
 : فيذ ذلذا البحث فهي مايليتن وأما مراحل ال

 تصميم الوحدة التعليمية يف مهارة الكالم بقراءة النصوص العربية -1
 تطبيق االختبار القبلي على اجملموعة التجربيية واجملموعة الضابطة وتسجيلها -2

 .وحتليلها
                                                             

(  1983عامل الكتب، : القاىرة)، بحث التربية أصوله ومناهجهزلمد لبيب النحيحي وزلمد منري مرسي،  . 42
 250. ص
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 .تطبيق الوحدة التعليمية ادلصممة على اجملموعة التجريبية  -3
 تطبيق االختبار البعدي على اجملموعة التجربيية واجملموعة الضابطة وتسجيل  -4

 .نتائجو ورصدىا ومقارنتها بنتائج التطبيق األول لالختبار
حتليل البيانات من االختبار القبلي و البعدي وتفسريىا  -5
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الفصل الرابع 

عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها 
 

عرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها -أ
أما ادلقابلة اليت استخدمها الباحث فهي نوعان، نوع يعقد قبل التعليم التجرييب 

وعقد الباحث ىذه ادلقابلة باستخدام دليل ادلقابلة، . و اآلخر يعقد بعد التعليم التجرييب
. وديكن نظرىا إىل ملحق

قبل  (األستاذ عبد الوارث واألستاذ ربينشة)وادلقابلة مع مدرسي اللغة العربية 
 م يف إدارة 2011التجربة اليت عقدىا الباحث يف يوم اجلمعة التاسعة وعشرون من أبريل 

: ادلدرسُت، فحصل على ادلعلومات التالية

الغرض من تعليم الكالم ليكون الطالب من ادلستوي األول والثاين ىم  -1
يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية يف حياهتم اليومية، ألهنم يعيشون يف حي 

اخلميس، )وأيام اإلصلليزية  (اإلثنُت، الثالثاء، األربعاء)ادلعهد الذي فيو أيام العربية 
والغرض من . ويف ادلستوى الثاين، فيو مادة التعبَت الشفهي. (اجلمعة، السبت

ىذه ادلادة ليكون الطالب ىم يستوعبون يف تعبَت مايريد أن يقول بأسلوب 
 .صحيح مع احلفاظ على سالمة القواعد العربية

أما الطريقة لتحسُت قدرة الطالب يف الكالم العريب فهي حفظ ادلفردات و  -2
يف حفظ ادلفردات، حيفظ الطالب ادلفردات . احملاضرة العربية و ادلسرحية اللغة

اليت مكتوبة على اللوحة أمام السكن يف الصباح مث يلقيها أمام ادلدرسُت يف 
واحملاضرة العربية تعقد بعد صالة الظهر بغَت الًتتيب، أي طلب األستاذ . ادلساء
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أما ادلسرحية اللغة فتعقد يف . من أحد الطالب أن يتكلم العربية واليعرف قبلو
وحكاية ادلسرح من الطالب وادلدرس . ليلة األحد وفيها اللغة العربية واإلصلليزية

 .فقط يشاىدىا وىذا اليدخل يف تقومي األكادديي

بعض الطالب عند . واستجابة الطالب على الطريقة ادلذكورة سلتلفة ومتنوعة -3
وعند . يسرون مبا لزم عليهم وبعضهم خيافون لقلة دافعياهتم يف حفظ ادلفردات

مالحظة الباحث يف احملاضرة العربية بعد الظهر، من ثالثة طالب فقط طالب 
أما اآلخر فقط يعطي . واحد الذي حياضر العربية أمام ادلستمعُت بشكل جيد

 .ادلقدمة وال يستطيع أن يستمر الكالم، كذلك بعد اليوم

. الصعوبات  كما قاذلا ادلدرسُت ىي من قلة مهارة الطالب يف القواعد وادلفردات -4
وعند مالحظة الباحث، التحديات أو الصعوبات يف عملية تعليم الكالم ىي 

عملية الكالم داخل الفصل ليس من الطالب، ىم يستمعون مايقول ادلدرس من 
عملية الطالب فقط يقرءون مايف الكتاب . بداية الدرس حىت تنتهي اخلصة

 .واآلخر يقرأ كذلك

قراءة النصوص العربية ليست لتحسُت قدرة الطالب على الكالم العريب،  -5
أما يف حتسُت الكالم فلزم على مجيع الطالب أن حيفظ . لكنها يف قراءة صحيحة

  .شكل احلوار على الكمال

مث عقد الباحث تطبيق التعليم بقراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم دلدة 
واألربعاء  (م2011 مايو 3)والثالثاء  (م2011 مايو 2)ست لقاءات وىذه يف اإلثنُت 

 مايو 10)والثالثاء  (م 2011 مايو 9)، مث بعد األسبوع يف اإلثنُت (م2011 مايو 4)
. بعد ذلك عقد الباحث ادلقابلة الثانية. (م2011 مايو 10)واألربعاء  (م2011

ومن ادلقابلة مع األستاذ عبد الوارث واألستاذ ربينشة يف يوم السبت الربعة عشر 
:  م، حصل على ادلعلومات التالية2011من مايو 
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أن عملية التعليم يف حتسُت قدرة الطالب على التكلم العربية بوسيلة قراءة  -1
ألن فيها عملية القراءة اجلهرية يف حتسُت النطق على كل . النصوص العربية مفيدة

مث الثاين إعطاء ادلعلومات . طالب الحيسن نطقو وىذا قبل أن يعرب مايريد القول
األولية عليهم قبل أن يتكلم وىذا أيضا مناسبا ذلم ألننا الصلرب الكالم الذي 

 . اليعرفو

أن قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم مناسبة للتطبيق على الطالب يف  -2
اجلامعة ألن لديهم حرية يف التعبَت ويف اختيار العبارات أو ادلفردات، ىل يأخذ 

كذلك عندما وجد اخلطاء يف التعبَت ىم يستطيع . من النصوص أو يضع بنفسو
وقال األستاذ ربينشة أن ىذه الطريقة مثل الطريقة . أن ينظر مايف النصوص
 لكنها بالتطوير ليس فقط يف تعبَت Telling Storyمايسمي يف اإلصلليزية 

 .القصة كما يراد وفيو أيضا استنباط القيمة من النصوص العربية

وفق مراقبة األستاذ عبد الوارث يف عملية التعليم، يزيد الدافعية لدى الطالب يف  -3
ألن الباحث كادلدرس ال يكثر يف الكالم داخل الفصل، لكنو . عملية الكالم

وأيضا، . فقط يشجعهم ويدرهبم بالكالم العربية بعد عملية الفهم من القراءة
الطالب الذين يتكلمون أمام الفصل البأس ذلم مع النصوص حىت إذا نسي 

وادلستمعُت كذلك يف احلماسة . ترتيب الكالم يستطيع أن ينظر إىل النصوص
 .ألن ذلم الواجب ليعطي ادلداخالت واإلستنباطات شلا يسمع ويفهم

يطبق . قال األستاذ عبد الوارث واألستاذ ربينشة، تزيد قدرهتم يف الكالم -4
. الطالب ادلفردات اليت يعرفها مباشرة يف عملية احلوار وادلناقشة داخل الفصل
وعندما سأل الطالب معٌت ادلفردات يستطيع أن جييب مباشرة بدون تفكَت 

 .طويل

أن ىذه الطريقة التزال جديدا لذلك البد من اإلدتام، ليكون طريقة  -5
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 لقاءات، وادلداخلة من 6مع األسف، تطبيق ىذه الطريقة فقط  .أنسب
ادلدرسُت أثناء التعليم عملية القراءة دلدة أقل فقط، ديكن للطالب أن يقرأوا أوال 

 .قبل أن يدخل الفصل حىت تكون العملية جاخل الفصل عملية رلرد الكالم

عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها -ب
االستبانة اليت استخدمها الباحث ىي االستبانة األولية و االستبانة بعد 

أما االستبانة األولية فهي استبانة مفتوحة موجهة إىل مجيع الطالب من . التجربة
ادلستوى الثاين، فصل التجربة والفصل الضابط، قبل تطبيق قراءة النصوص يف 

 2011ومت إلقائها يف يوم السبت السادسة عشر من أبريل . تنمية مهارة الكالم
وأما الثانية فهي موجهة إىل فصل التجربة فقط، وىذه بعد تطبيق قراءة . م

ومت إلقائها يف الثالثاء احلادية والثالثون من . النصوص يف تنمية مهارة الكالم
.  م2011مايو 

:  وبعد حساب الباحث، عرض االستبانة األولية ما يلي

فمن الطالب " ىل سبق لك أن تتعلم العربية من قبل؟"عندما سأل الباحث  -
.  طالبا14" ال" طالبا، والذين أجابوا 32" نعم"الذين أجابوا 

، فجميع الطالب ىم حيبون اللغة "ىل حتب اللغة العربية؟" وسأل الباحث  -
. العربية

، فمن "ىل تستوعب يف االتصال اليومي بتكلم اللغة العربية؟"وسأل الباحث  -
 طالبا ىم 29 طالبا، و11الطالب الذين ىم اليستوعبون بالكالم العريب 

". ولو قليل جدا"  منهم يقولون 5يستطيعون بتكلم العربية ولكن 

، "مادلشكالت أو الصعوبات اليت تواجهها عند تكلم العربية؟"وسأل الباحث  -
 طالبا، والذين 14" ادلشكلة يف القواعد والًتاكيب"فمن الطالب الذين أجابوا 
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 طالب ادلشكلة يف النطق وفهم 3 طالبا، و 23" ادلشكلة يف ادلفردات"أجابوا 
 .الكالم

 ، "ىل تقدر على فهم احلوار العريب ادلسموع؟"وسأل الباحث  -

مادلشكالت أو الصعوبات اليت تواجهها عند استماع احلوار "وسأل الباحث  -
 طالبا، والذين 13" احلوار سرعة جدا" ، فمن الطالب الذين أجابوا "العريب؟
اليفهم ما " طالب أجابوا 7 طالبا، و 20" اليفهم بعض ادلفردات"أجابوا 
"   يقول

، فمن "ىل تقدر على فهم النص العريب ادلقروء فهما صحيحا؟"وسأل الباحث  -
 طالبا، وأجابوا 14" نعم ولو قليل" طالبا، وأجابوا 16" نعم"الطالب أجابوا 

.  طالب10" ال"

مادلشكالت أو الصعوبات اليت تواجهها عند قراءة النصوص "وسأل الباحث  -
 طالبا، 20" ادلشكالت من القواعد" ، فمن الطالب الذين أجابوا "العربية؟
 . طالبا20" ادلشكالت من فهم ادلعٌت" وأجابوا 

، فجميع الطالب ىم "ىل تقدر على كتابة اخلط العريب؟"وسأل الباحث  -
 ".خطي غَت جيد" منهم يقولون 10يقدرون على كتابة اخلط العريب، لكن 

مادلشكالت أو الصعوبات اليت تواجهها عند كتابة احلروف "وسأل الباحث  -
وعند مالحظة الباحث بعض الطالب . ، فهم أجابوا ما لديهم ادلشكلة"العربية؟

 .كتابتهم العربية خيالف قواعد اخلط العريب

: من البيانات السابقة، حصل الباحث على

من الطالب ادلستوى الثاين يف جامعة لقمان احلكيم اإلسالمية  % 35 أن  -1
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 .اليتعلمون اللغة العربيىة لكنهم مجييعا حيبون اللغة العربية بسورابايا

 طالب اليستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية يف 40من  % 27.5أن  -2
 حياهتم اليومية يف ادلعهد

منهم مشكلتهم عند تكلم العربية يف استخدام القواعد العربية،  % 35أن  -3
مشكلتهم يف  % 7.5مشكلتهم يف استخدام ادلفردات، و % 57.5و

 النطق والفهم

 

أما نتيجة االستبانة الثانية، وىي دلعرفة استجابة الطالب لدى وسيلة قراءة 
: النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم، فهي كمايتضح يف اجلدوال اآليت

بيانات االستبانة بعد تطبيق وحدة التعليم ادلصممة  : (2)جدول 

قم 
فق السؤال الر

موا
دة 

بش

فق 
ير موا
غ

فق 
ير موا
غ

فق 
موا

دة 
عدد بش

الطالب 
فصل )

 1 2 3 4 (التجربة

1 
زادت محاسيت الشًتاك تعليم الكالم باستخدام 

 20 0 0 6 14قراءة النصوص العربية 

2 
زادت دافعييت لتكلم العربية بعد أن أشًتك يف 

1 7تنمية مهارة الكالم بوسيبة قراءة النصوص 
3 0 0 20 

3 
قراءة النصوص العربية يف تعليم الكالم تنمي 

 20 0 0 6 14مهاريت يف استخدام ادلفردات 
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4 
منت مهاريت يف نطق العربية وفهم العربية بعد 
التعليم بقراءة النصوص العربية لتنميية مهارة 

الكالم  
8 1

1 1 0 20 

5 
نقصت أخطاء الكالم من حيث القواعد العربية 

1 8بعد التعليم بقراءة النصوص العربية 
0 2 0 20 

6 
بعد التعليم، أستطيع أن أفهم ما أقول وما أمسع 

1 9عند حوار العربية 
1 0 0 20 

7 
قراءة النصوص العربية من إحدى الوسائل لتنمية 

1 2. مهارة الكالم
7 1 0 20 

  
: ومن البيانات السابقة، حصل الباحث ادلعلومات التالية

إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تزيد  -1
 20 طالبا من 14والدليل من ذلك، . محاسة الطالب يف اشًتاك التعليم

 " موافق" طالب 6، و"موافق بشدة"طالبا جييبون 
إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تزيد  -2

 طالبا 20 طالب من 7والدليل من ذلك، . دافعية الطالب لتكلم العربية
 " موافق" طالبا 13، و"موافق بشدة"جييبون 

إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تنمي  -3
 20 طالبا من 14والدليل من ذلك، . استخدام ادلفردات يف الكالم العربية

 " موافق" طالب 6، و"موافق بشدة"طالبا جييبون 
إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تنمي  -4

 طالب من 8والدليل من ذلك، . مهارة الطالب يف نطق العربية وفهم العربية
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وىناك طالب واحد " موافق" طالبا 11، و"موافق بشدة" طالبا جييبون 20
 " غَت موافق"جييب 

إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تنمي  -5
 طالب من 8والدليل من ذلك، . استخدام القواعد العربية يف عملية الكالم

وىناك طالبان جييبان " موافق" طالب 10، و"موافق بشدة" طالبا جييبون 20
 "غَت موافق " 

إن عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم تزيد  -6
 طالبا 20 طالبا من 10والدليل من ذلك، . فهم الطالب على احلوار العريب

 " موافق" طالب 9، و"موافق بشدة"جييبون 
والدليل . إن قراءة النصوص العربية ىي وسيلة من الوسائل لتنمية مهارة الكالم -7

" موافق" طالبا 17، و "موافق بشدة" طالبا جييبون 20من ذلك، طالبان من 
 " غَت موافق" وطالب واحد جييب

 
عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها -ج

كما ذكر يف الفصل الثالث أن عينة البحث يف ىذا البحث ىي مجيع 
 طالبا من قسم 20 طالبا من قسم الًتبية و 20الطالب من ادلستوى الثاين، وىم 

. وعُت الباحث قسم الًتبية للفصل الضابط وقسم الدعوة لفصل التجربة. الدعوة
.  واالختبار الذي عقده الباحث ىو االختبار القبلي واالختبار البعدي

أما االختبار القبلي فهو مت تطبيقو قبل التجربة يف يوم اخلميس واجلمعة  
التعبَت )وبعد ذلك يطبق الباحث تعليم الكالم .  م2011 أبريل 28-29

أما خطوات . بقراءة النصوص العربية يف فصل التجربة دلدة ست لقاءات (الشفوي
. التعليم بقراءة النصوص العربية فيمكن نظرىا إىل ملحق
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تطبيق تعليم التعبَت الشفوي بقراءة النصوص العربية يف فصل التجربة  : (3)جدول 

موضوع النصوص اليوم  اللقاء  
! انتهز الفرصة  م 2011 مايو 2اإلثنُت،  1
 2011 مايو 3الثالثاء،  2

م 
السعي يف طلب الرزق 

 2011 مايو 4األربعاء،  3
م 

الرفق باحليوان 

من صفات رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  م 2011 مايو 9اإلثنُت،  4
 مايو 10الثالثاء،  5

 م 2011
 (خطبة فهد بن عبد اهلل الصال )العلم 

 مايو 11األربعاء،  6
 م 2011

! فكر قبل أن تعزم 

وبعد تطبيق التعليم على فصل التجربة، عقد الباحث االختبار البعدي يف 
ومت تطبيق االختبار البعدي يف الفصل الضابط يوم . فصل التجربة والفصل الضابط

.  م2011 مايو 18 م ويف فصل التجربة يوم األربعاء 2011 مايو 17الثالثاء 
أمساء الطلبة يف الفصل الضابط و فصل التجربة  : (4)جدول 

أسماء الطالب في الفصل الضابط أسماء الطالب في فصل التجربة الرقم 
 أمحد فزري أمحد ختفيف 1
 إدىام خالد إروان 2
 أكونج حَتي فراستيو إسكاندار 3
 جالل الدين أفريزال سيبَتنج 4



55 

 

 مجال الدين أكوس نصر اهلل 5
 محزة حاس ترميذي 6
 ضفَت الدين خَت اذلدى 7

 عبد الظاىر داين سوسانطو 8
 عبد الواحد أندري مسشول 9

 عبًدا قريب اهلل  سوجفتو 10
 علي رشيدين بروتو سوفرمان 11
 فرمان حق سيف األنوار 12
 زلمد عارفُت سضوان علي مخسة 13
 زلمد غفاري علي عمران فساريبو 14
 زلمد سلتار عمَت األمُت 15
 زلمد مزكي سلمي ال عبد احلميد 16
 مصطفى ريطا زلمد إمام شافعي 17
 مندال نوسا فردتا زلمد عارف الدين 18
 مو فتوان صلم الدين 19
 ُيسوان صاحلُت وارصونو ستياون 20
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بيانات االختبار القبلي واالختبار البعدي في فصل التجربة والفصل  -1
 الضابط

وبعد تطبيق االختبار القبلي واالختبار البعدي يف فصل التجربة والفصل 
(. 7)و  (6)الضابط، حصل الباحث نتيجة االختبار كما يف اجلدول 

ووضع الباحث معيارا لتقدير نتيجة الطالب وىو يتبع دليل التقومي 
: أما معيار تقدير النتيجة فهو كما يلي. لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

معيار تقدير النتيجة  : (5)جدول 

 التقدير الرقم
مسافة تحديد 

 النتيجة

5.00 – 4.60 شلتاز 1  

4.50 – 3.60 جيد 2  

3.50 – 2.60 متوسط 3  

2.50 – 2.00 مقبول 4  

200 – 0 ضعيف 5  

 
نتيجة االختبار القبلي لفصل التجربة والفصل الضابط   : (6)جدول 

الرقم 
الفصل الضابط فصل التجربة 

الفهم ادلفردات القواعد النطق الفهم ادلفردات القواعد النطق 
1 4 4 4 4 3 3 2 3 
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2 3 2 3 4 3 3 3 4 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 
5 3 3 4 5 4 4 5 5 
6 3 2 2 2 4 5 5 5 
7 4 5 4 5 4 4 4 4 
8 3 3 3 4 3 3 3 4 
9 2 2 2 2 3 2 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 4 
11 2 2 3 3 3 2 3 3 
12 3 3 4 4 3 3 3 4 
13 3 3 2 3 3 2 3 3 
14 3 3 3 3 3 2 2 3 
15 4 3 4 4 3 3 2 3 
16 3 3 4 5 4 4 4 5 
17 3 2 3 3 3 3 4 4 
18 3 3 3 3 3 2 2 3 
19 4 3 4 5 3 3 4 4 
20 3 2 2 3 3 2 2 3 

 74 64 58 64 72 64 56 62 الجملة
 3.7 3.2 2.9 3.2 3.6 3.2 2.8 3.1المعدل  

 
نتيجة االختبار البعدي لفصل التجربة والفصل الضابط  : (7)جدول 
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الرقم 
الفصل الضابط فصل التجربة 

الفهم ادلفردات القواعد النطق الفهم ادلفردات القواعد النطق 
1 4 5 5 4 3 3 3 3 
2 4 3 3 4 3 3 3 4 
3 4 3 4 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 4 
5 4 3 4 5 4 4 5 5 
6 3 2 3 4 4 5 5 5 
7 4 5 4 5 4 4 4 5 
8 3 4 4 4 3 3 3 4 
9 3 2 3 3 3 2 3 3 

10 3 3 4 3 3 3 3 4 
11 3 3 4 4 3 2 3 4 
12 3 3 4 4 3 3 3 4 
13 3 3 3 4 3 2 3 3 
14 4 3 4 4 3 2 3 3 
15 4 4 4 5 3 3 2 3 
16 3 3 4 5 4 5 4 5 
17 3 3 4 4 3 3 4 4 
18 3 3 4 4 3 2 2 3 
19 4 4 4 5 3 3 4 4 
20 3 3 3 4 3 2 2 3 

 76 65 59 64 82 76 65 68 الجملة
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 3.8 3.25 2.95 3.2 4.1 3.8 3.25 3.4المعدل 
 
 

 
تحليل نتائج الدراسة و مناقشتها - 2

ويف ىذا، سيحلل الباحث عن نتائج االختبار القبلي والبعدي ليجيب أسئلة 
: وأسئلة البحث كما يلي. البحث اليت ألقاىا الباحث يف الفصل األول

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة النطق يف مهارة الكالم ؟ . 1

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية استيعاب ادلفردات يف مهارة . 2
الكالم ؟ 

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية القواعد الصحيحة يف مهارة .3
الكالم؟  

ما مدى فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية فهم كالم اآلخربن يف مهارة . 4
 الكالم ؟

إلجابة ىذه األسئلة أي دلعرفة فعالية قراءة النصوص العربية يف تنمية مهارة الكالم، و
 . كما ذكر يف الفصل الثالث- استخدم الباحث الرمز ت

 

T = 































 
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
 

وقبل أن يطبق ىذا الرمز، فيعرض الباحث فروق النتيجة للفصل الضابط وفصل التجربة 
ويعرض الباحث كل نتيجة من كل ناحية من . يف االختبار القبلي واالختبار البعدي
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.  نواحي الكالم اليت مت حتديدىا

 

 

نتيجة الطالب من ناحية مهارة النطق يف الفصل الضابط و فصل التجربة  : (8)جدول 

 فصل التجربة الفصل الضابط

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1) 

االختبار  
 البعدي

(x2) 

 الفروق
(x) 

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1) 

االختبار 
 البعدي

(y2) 

 الفروق
(y) 

1 3 3 0 1 4 4 0 
2 3 3 0 2 3 4 1 
3 3 3 0 3 3 4 1 
4 3 3 0 4 3 3 0 
5 4 4 0 5 3 4 1 
6 4 4 0 6 3 3 0 
7 4 4 0 7 4 4 0 
8 3 3 0 8 3 3 0 
9 3 3 0 9 2 3 1 

10 3 3 0 10 3 3 0 
11 3 3 0 11 2 3 1 
12 3 3 0 12 3 3 0 
13 3 3 0 13 3 3 0 
14 3 3 0 14 3 4 1 
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15 3 3 0 15 4 4 0 
16 4 4 0 16 3 3 0 
17 3 3 0 17 3 3 0 
18 3 3 0 18 3 3 0 
19 3 3 0 19 4 4 0 
20 3 3 0 20 3 3 0 
   0    6 

 :   كما يف الرمز اآليت My  و  Mxمث عُت الباحث من  

Mx   = 
0 = 0 

20 

x2 = X2 - 
(X)2

 

N 
 

x2 = 0 - 
02 
20 

 

x2 = 0 - 0 

  =      0 
  

My   = 
6 = 0.3 

20 
 

y2 = Y2 - 
(Y)2

 

N 
 

y2 = 6 - 62 
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20 
 

y2 = 6 - 1.8 
 

        = 4.2     

  –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t=  
 0  –  0.3  

( 

0 + 4.2 
) ( 

1 
+ 

1 
) 

20 + 20 – 2 2
0 

2
0 

t=  
 0.3 

( 

4.2 
) ( 

2 
) 

38 2
0 

 

t=  
0.3 

0.10
4 

 

     t  = 2.88 
 degrees of) أي dfهبذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

freedom)  برمز  :Nx + Ny - 2 كما يلي ،  : 

-20 + 20 – 2 = 38 
بالنتيجة ادلوجودة يف جدول درجة  (t= 2.88)مث قارن الباحث ىذه النتيجة 

، (يف ادللحق" )ت"يعٍت قيمة  (Significance and Confidence Level)الصدق 
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  2.24% = 5، بالدرجة الداللة df = 38" ت"فوجد الباحث قيمة جدول 
. 2.71 % = 1و بالدرجة الداللة 

 .tوىناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 

test(  tاحلسايب  )  أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدول درجة الصدق
(Significance and Confidence Level) فكانت الطريقة ادلستخدمة يف ،

والنتيجة ادلوجودة يف . والعكس منو يدل على فشيلة الطريقة. التجربة ىي فعالية
.  (اجلدوايل t )t. tableجدول درجة الصدق تسمى 

t. test(  t  احلسايب) > t. table( t اجلدوايل) =  حصلت التجربة
2.24  < 2.88> 2.71  

اعتمادا بالرموز ادلوجودة فكانت ىذه التجربة فعالة مبعٌت أن قراءة النصوص 
.  العربية فعالة يف تنمية مهارة النطق يف مهارة الكالم

نتيجة الطالب من ناحية القواعد يف الفصل الضابط و فصل التجربة  : (9)جدول 

 فصل التجربة الفصل الضابط

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1) 

االختبار  
 البعدي

(x2) 

 الفروق
(x) 

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1) 

االختبار 
 البعدي

(y2) 

 الفروق
(y) 

1 3 3 0 1 4 5 1 
2 3 3 0 2 2 3 1 
3 2 2 0 3 2 3 1 
4 3 3 0 4 3 3 0 
5 4 4 0 5 3 3 0 
6 5 5 0 6 2 2 0 
7 4 4 0 7 5 5 0 
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8 3 3 0 8 3 4 1 
9 2 2 0 9 2 2 0 

10 3 3 0 10 3 3 0 
11 2 2 0 11 2 3 1 
12 3 3 0 12 3 3 0 
13 2 2 0 13 3 3 0 
14 2 2 0 14 3 3 0 
15 3 3 0 15 3 4 1 
16 4 5 1 16 3 3 0 
17 3 3 0 17 2 3 1 
18 2 2 0 18 3 3 0 
19 3 3 0 19 3 4 1 
20 2 2 0 20 2 3 1 
   1    9 

 :   كما يف الرمز اآليت My  و  Mxمث عُت الباحث من  

Mx   = 
1 = 0.0

5 20 

x2 = X2 - 
(X)2

 

N 
 

x2 = 1 - 
12 
20 

 

x2 = 1 - 0.05 
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  =      0.95 
  

My   = 
9 = 0.4

5 20 
 

y2 = Y2 - 
(Y)2

 

N 
 

y2 = 9 - 
92 
20 

 

y2 = 9 - 4.5 
 

        = 4.95     

  –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t=  
 0.05  –  0.45  

( 

0.95 + 4.95 
) ( 

1 
+ 

1 
) 

20 + 20 – 2 2
0 

2
0 

t=  
 0.4 

( 

5.9 
) ( 

2 
) 

38 2
0 

 

t=  
0.4 

0.12 
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     t  = 3.33 
 degrees of) أي dfهبذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

freedom)  برمز  :Nx + Ny - 2 كما يلي ،  : 

-20 + 20 – 2 = 38 
بالنتيجة ادلوجودة يف جدول درجة  (t= 3.33)مث قارن الباحث ىذه النتيجة 

، (يف ادللحق" )ت"يعٍت قيمة  (Significance and Confidence Level)الصدق 
  2.24% = 5، بالدرجة الداللة df = 38" ت"فوجد الباحث قيمة جدول 

. 2.71 % = 1و بالدرجة الداللة 
 .tوىناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 

test(  tاحلسايب  )  أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدول درجة الصدق
(Significance and Confidence Level) فكانت الطريقة ادلستخدمة يف ،

والنتيجة ادلوجودة يف . والعكس منو يدل على فشيلة الطريقة. التجربة ىي فعالية
.  (اجلدوايل t )t. tableجدول درجة الصدق تسمى 

t. test(  t  احلسايب) > t. table( t اجلدوايل) =  حصلت التجربة
2.24  < 3.33> 2.71  

اعتمادا بالرموز ادلوجودة فكانت ىذه التجربة فعالة مبعٌت أن قراءة 
.  النصوص العربية فعالة يف تنمية سالمة القواعد يف مهارة الكالم

نتيجة الطالب من ناحية استيعاب ادلفردات يف الفصل الضابط و فصل  : (10)جدول 
التجربة 

 فصل التجربة الفصل الضابط

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1) 

االختبار  
 البعدي

(x2) 

 الفروق
(x) 

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1) 

االختبار 
 البعدي

(y2) 

 الفروق
(y) 



67 

 

1 2 3 1 1 4 5 1 
2 3 3 0 2 3 3 0 
3 3 3 0 3 3 4 1 
4 4 3 -1 4 4 4 0 
5 5 5 0 5 4 4 0 
6 5 5 0 6 2 3 1 
7 4 4 0 7 4 4 0 
8 3 3 0 8 3 4 1 
9 3 3 0 9 2 3 1 

10 3 3 0 10 3 4 1 
11 3 3 0 11 3 4 1 
12 3 3 0 12 4 4 0 
13 3 3 0 13 2 3 1 
14 2 3 1 14 3 4 1 
15 2 2 0 15 4 4 0 
16 4 4 0 16 4 4 0 
17 4 4 0 17 3 4 1 
18 2 2 0 18 3 4 1 
19 4 4 0 19 4 4 0 
20 2 2 0 20 2 3 1 
∑   1 ∑   12 

 :   كما يف الرمز اآليت My  و  Mxمث عُت الباحث من  
Mx   = 1 = 0.0
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20 5 

x2 = X2 - 
(X)2

 

N 
 

x2 = 3 - 
12 
20 

x2 = 3 - 0.05 

  =      2.95 
  

My   = 
12 = 0.6 
20 

 

y2 = Y2 - 
(Y)2

 

N 
 

y2 = 12 - 
122 
20 

 

y2 = 12 - 7.2 
 

        = 4.8     

  –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t=  
 0.05  –  0.6  

( 

2.95 + 4.8 
) ( 

1 
+ 

1 
) 

20 + 20 – 2 2
0 

2
0 
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t=  
 0.55 

( 

7.75 
) ( 

2 
) 

38 2
0 

 

t=  
0.55 
0.14 

 

     t  = 3.92 
 degrees of) أي dfهبذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

freedom)  برمز  :Nx + Ny - 2 كما يلي ،  : 

-20 + 20 – 2 = 38 
بالنتيجة ادلوجودة يف جدول درجة  (t= 3.92)مث قارن الباحث ىذه النتيجة 

، (يف ادللحق" )ت"يعٍت قيمة  (Significance and Confidence Level)الصدق 
  2.24% = 5، بالدرجة الداللة df = 38" ت"فوجد الباحث قيمة جدول 

. 2.71 % = 1و بالدرجة الداللة 
 .tوىناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 

test(  tاحلسايب  )  أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدول درجة الصدق
(Significance and Confidence Level) فكانت الطريقة ادلستخدمة يف ،

والنتيجة ادلوجودة يف . والعكس منو يدل على فشيلة الطريقة. التجربة ىي فعالية
.  (اجلدوايل t )t. tableجدول درجة الصدق تسمى 

t. test(  t  احلسايب) > t. table( t اجلدوايل) =  حصلت التجربة
2.24  < 3.92> 2.71  

اعتمادا بالرموز ادلوجودة فكانت ىذه التجربة فعالة مبعٌت أن قراءة 
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 .النصوص العربية فعالة يف تنمية استيعاب ادلفردات يف مهارة الكالم
 

 

 

نتيجة الطالب من ناحية مهارة الفهم يف الفصل الضابط و فصل التجربة : (11)جدول 

 فصل التجربة الفصل الضابط

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(x1) 

االختبار  
 البعدي

(x2) 

 الفروق
(x) 

رقم 
 الطالب

االختبار 
 القبلي
(y1) 

االختبار 
 البعدي

(y2) 

الفرو
 ق
(y) 

1 3 3 0 1 4 4 0 
2 4 4 0 2 4 4 0 
3 3 3 0 3 3 3 0 
4 4 4 0 4 4 4 0 
5 5 5 0 5 5 5 0 
6 5 5 0 6 2 4 2 
7 4 5 1 7 5 5 0 
8 4 4 0 8 4 4 0 
9 3 3 0 9 2 3 1 

10 4 4 0 10 3 3 0 
11 3 4 1 11 3 4 1 
12 4 4 0 12 4 4 0 
13 3 3 0 13 3 4 1 
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14 3 3 0 14 3 4 1 
15 3 3 0 15 4 5 1 
16 5 5 0 16 5 5 0 
17 4 4 0 17 3 4 1 
18 3 3 0 18 3 4 1 
19 4 4 0 19 5 5 0 
20 3 3 0 20 3 4 1 
∑   2 ∑   10 

 :   كما يف الرمز اآليت My  و  Mxمث عُت الباحث من  

Mx   = 
2 = 0.1 

20 

x2 = X2 - 
(X)2

 

N 
 

x2 = 2 - 
22 
20 

 

x2 = 2 - 0.2 

  =      1.8 
  

My   = 
10 = 0.5 
20 

 

y2 = Y2 - 
(Y)2

 

N 
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y2 = 12 - 
102 
20 

 

y2 = 12 - 5 
 

        = 7     

  –مث تلك النتيجة تدخل يف الرمز ت 

t=  
 0.1  –  0.5  

( 

1.8 + 7 
) ( 

1 
+ 

1 
) 

20 + 20 – 2 2
0 

2
0 

t=  
 0.4 

( 

8.8 
) ( 

2 
) 

38 2
0 

 

t=  
0.4 

0.14 
 

     t  = 2.85 
 degrees of) أي dfهبذه النتيجة فسر الباحث عليها ببداية احلساب على    

freedom)  برمز  :Nx + Ny - 2 كما يلي ،  : 

-20 + 20 – 2 = 38 
بالنتيجة ادلوجودة يف جدول درجة  (t= 2.85)مث قارن الباحث ىذه النتيجة 

، (يف ادللحق" )ت"يعٍت قيمة  (Significance and Confidence Level)الصدق 
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  2.24% = 5، بالدرجة الداللة df = 38" ت"فوجد الباحث قيمة جدول 
. 2.71 % = 1و بالدرجة الداللة 

 .tوىناك القنون يف معرفة فعالية التجربة، إذا كانت النتيجة احملصولة من الرموز 

test(  tاحلسايب  )  أكثر من النتيجة ادلوجودة يف جدول درجة الصدق
(Significance and Confidence Level) فكانت الطريقة ادلستخدمة يف ،

والنتيجة ادلوجودة يف . والعكس منو يدل على فشيلة الطريقة. التجربة ىي فعالية
.  (اجلدوايل t )t. tableجدول درجة الصدق تسمى 

t. test(  t  احلسايب) > t. table( t اجلدوايل) =  حصلت التجربة
2.24  < 2.85> 2.71  

اعتمادا بالرموز ادلوجودة فكانت ىذه التجربة فعالة مبعٌت أن قراءة 
 .النصوص العربية فعالة يف تنمية فهم كالم اآلخرين يف مهارة الكالم
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الفصل الخامس 
نتائج البحث والتوصيات والمقترحات 

نتائج البحث - أ
اعتمادا على ما تقدم الذ ي حصله الباحث والنتائج اليت حصل عليها الطالب 

  :يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، ميكن للباحث أن يتلخص فيما يأيت

قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية مهارة كالم الطالب باللغة العربية يف  -1
املستوى الثاين من طالب جامعة لقمان احلكيم االسالمية  بسورابايا، والتفصيل 

 :مايلي

  قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية مهارة الكالم يف نطق اللغة العربية  -(أ 
 سليما

قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية مهارة الكالم يف استخدام قواعد اللغة  -(ب 
 العربية

قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية مهارة الكالم يف استخدام مفردات  -(ج 
 اللغة العربية

قراءة النصوص العربية فعالية يف تنمية فهم الطالب ما يتحدث اآلخرون  -(د 
 باللغة العربية 

توصيات البحث - ب
 :اقًتح الباحث لتنمية مهارة الطلبة يف التكلم با اللغة العربية مبا يأيت

أن حيفظ بيئة عربية يف املعهد للحفاظ على مهارة الطالب يف الكالم  -1
باللغة العربية وأن يشجع الطالب يف القراءة من اجلريدة العربية والكتب 

 .اإلسالمية ليكون لديهم معلومات اليت يتكلم عنها
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أن يكون استخدام املناقشة يف مجيع املواد الدراسية أو يف بعض املواد  -2
 وعلى كل من املدرسني أن ميارسوا اللغة العربية يف ،املتعلقة باللغة العربية

 .تقدمي املواد يف الفصل
ستخدام اللغة العربية يف اأن تكون الفرصة الكثرية للطلبة يف التدريب ب -3

 .اجلوانب املتنوعة ومناسبة متعددة
 اللغة العربية واستخدامها  وتعلمأن تعطى إياهم الدوافع العالية يف تعليم -4

 .يف مجيع النواحى
 مقترحات البحث- ج

تعاونوا على الرب "  وقال تعاىل ،إمنا العلم بالتعلم وإمنا الكمال واإلمتام بالتعاون
هذا البحث العلمي مل يكن كامال وإمنا فيها ". اإلمث والعدوانعلى والتقوى وال تعاونوا 

 أرجوا العفو .ودة فيهج من حيث اجلمل والًتكيب وكذالك املعلمومات املوننقصا
واالقًتحات من القارئني والباحثني يف تعليم اللغة العربية ليكون هذا البحث العلمى 

 ،ن يف تعليم اللغة العربيةوث ويستفيد منه الطلبة والباح،أجود وأحسن يف املستقبل
 .خصوصا مبا يتعلق مبهارة الكالم

 وعلى الباحثني اآلخرين يف اللغة العربية أن يطوروا يف تطبيق النظريات اللغوية 
ن يكون هذا أيرجو الباحث . ابة يف واقع تعليم اللغة العربيةذلك يف البحوث اجلكذ

, وأخريا.  جمتمع الباحثني يف اللغة العربيةأفادتالبحث العلمي تطورا يف الطريقة حىت 
 .يهخواهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أ, واهلل أعلم بالصواب
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قائمة المصادر و المراجع 
المصادر - أ

 القرآن الكرمي -1
المعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية أمحد العايد و اآلخرون ،  -2

 ( م1988ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، : تونس  )، ومتعلمييها
 (1995دارالعلم للماليني، : بريوت)،  الموردروحي البعلبكي، -3

المراجع العربية - ب

 :كتب  -

مركز : مدينة منورة)، المرجع في تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا،  -4
 (م2005/ه1425الكتاب للنشر، 

: الرياض )ا، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهأمحد فؤاد عليان، -5
 (1992دار ادلسلم، 

مناهج البحث في التربية وعلم جابر  عبد احلميد جابر واألخرون،  -6
 ( 1978دار النهضة العربية، : القاهرة)، النفس

، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وأصحابه،  -7
 (1997دار أسامة، : الرياض)

 المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشدي أمحد طعيمة، -8
 (س.جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، د: مكة)،أخرى
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المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشدي أمحد طعيمة،  -9
 (1986جامعة أم القرى، : مكة)، 2: ، جأخرى

، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،  -10
 ( م1989إيسسكو، : الرباط)

 أسس إعداد الكتب التعليمية عبد اجمليد عبد اهلل و ناصر عبد اهلل الغايل، -11
 (دار الغايل، بدون السنة: الرياض)، لغير الناطقين بالعربية

: كواال دلبور)،  المنتخب من المجاني الحديثةعثمان بن احلاج خالد، -12
 (م1972, اجملمع اللغوي 

دار الفكر العريب، : القاهرة)، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  -13
1997) 

: القاهرة)، تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس،  -14
 (1987دار الثقافة، 

، تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين علي جماور،  -15
  (م1974دار القلم، : كويت)

دار الفالح، : عمان)، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل،  -16
 (م2000

، بحث التربية أصوله ومناهجهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي،  -17
( 1983عامل الكتب، : القاهرة)

طرائق تدريس اللغة العربية لغير حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  -18
 (م2003/ه1424إيسيسكو، : رباط)، الناطقين بها
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، الحوار؛ فنياته و استيراتيجياته و أساليب تعليمهمىن إبراهيم اللبودي،  -19
 (م2003/ه1423مكتبة وهبة، : عابدين)

، الطبعة اخلامسة خصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف،  -20
 (م1998/ه1418دار النفائس، : بريوت)

 :بحوث  -

تنمية مهارة الكالم باستخدام النصوص التي تستوعب خليل الرمحن،  -21
رسالة ، (في المرحلة الثانوية بإندونيسيا نموذجا)المواقف اليومية 

جامعة موالنا مالك إبراهيم . كلية الدراسات العليا. ماجستري غري منشورة
 . م2008. اإلسالمية احلكومية كاالنج

بحث )استخدام بطاقات الصور والكلمات لتنمية مهارة الكالم سرواين،  -22
إجرائي في مدرسة سيالت المتوسطة اإلسالمية الحكومية بكواال 

كلية . ، رسالة ماجستري غري منشورة(كافواس كاليمانتان الوسطى
. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كاالنج. الدراسات العليا

 م 2009

فعالية استخدام الوسائل البصرية ذات بعدين لنتمية حممد نعمان محيد،  -23
بالتطبيق على مدرسة المحلي المتوسطة اإلسالمية )مهارة الكالم 

جامعة . كلية الدراسات العليا. ، رسالة ماجستري غري منشورة(جوكجاكرتا
 . م2009. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كاالنج
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 :مجالت ودوريات ونشرات  -

، العدد نادي األدبفريدة رمحن، منهج تدريس الكالم يف اللغة العربية،  -24
 2004الثاين، نوفمبري 

سامر خالد مىن، أنواع النصوص يف اللغة العربية وخصائصها،   -25
http://www.hutteensc.com/forum/showthr

ead.php?t=29225 ،3 م2010 مارس . 

ورقة عمل العربية،  اللغة يف ادلختلفة النصوص أمناط صاحل نصريات، تعليم -26
 ،  جامعة ميريالندISNA Education Forumمقدمة ل 

 . م2008 مارس 21-23

حممد فريد عبداهلل، تدريس النحو العريب للناطقني بغري العربية رؤية وممارسة،  -27
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 االستبانة األولية موجهة إلى الطلبة ( :1)ملحق 
 ىل سبق لك أن تتعلم اللغة العربية من قبُل ؟ .1
  ىل حتب اللغة األجنبية كذلك اللغة العربية ؟  .2
 ىل تستوعب يف االتصال اليومي بتكلم اللغة العربية ؟  .3
 ما ادلشكالت أوالصعو بات اليت تو اجهها عند تكلم العربية ؟  .4
 ىل تقدر على فهم احلوار العريب ادلسموع ؟  .5
  ما ادلشكالت أوالصعو بات اليت تو اجهها عند استماع احلوار العريب ؟ .6
 ىل تقدر على فهم النص العريب ادلقروء فهما صحيحا ؟  .7
 ما ادلشكالت أوالصعو بات اليت تو اجهها عند قراءة النصوص العربية ؟  .8
 ىل تقدر على كتابة اخلط العريب ؟  .9
 ما ادلشكالت أوالصعو بات اليت تو اجهها عند كتابة احلروف العربية ؟  .10

 باللغة اإلندونيسية
1. Apakah anda pernah belajar bahasa arab sebelum belajar di sini? 

2. Apakah anda menyenangi bahasa asing termasuk bahasa arab? 

3. Apakah anda mampu berkomunikasi dengan bahasa arab dalam kehidupan 

sehari-hari? 

4. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika berbicara bahasa arab?  

5. Apakah anda mampu memahami percakapan bahasa arab yang anda dengar? 

6. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika menyimak percakapan bahasa arab? 

7. Apakah anda mampu memahami teks arab yang anda baca dengan pemahaman 

yang benar? 

8. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika membaca teks arab?  

9. Apakah anda mampu menulis tulisan arab? 

10. Apa kesulitan anda dalam menulis huruf arab?  



الكالم  لمهارة قبليالختبار اال : (2)ملحق 
 !!أجب ىذه األسئلة 

مامسك؟  .أ 
أين ُوِلْدَت وَنَشْأَت؟  .ب 
 لك؟  كم َأ اً  .ج 
 ما َعَمُل أَبِْيَك؟ أين ىو اآلن؟ .د 
َمََت ُوِلْدَت؟  .ه 
 يف أيَِّة مْدرسٍة َدَرْسَت قَ ْبَل ِدرَاَسِتَك يف ىذه اجلامعة؟ .و 
 كم َمرًَّة َتْسَتِحمُّ كلَّ يَ ْوٍم؟ .ز 
 ماذا تفعُل بعد صالِة العشاِء؟ .ح 
 َعاَدًة، ماذا تْأُكُل ِعْنَد الَغَداِء؟ .ط 
 دلاذا ََيَْتِمُع الطالُب بعد مساِع اأَلَذاِن؟ .ي 
 !، َتَكلَّْم أَْنَت عن َج اِء الصّْْدقِ (ص)الصدُق صفٌة ِمْن ِصَفاِت الرَُّسوِل  .ك 
حتدث عليو أو عليها عن أحوال . أَْنَت َرَجْعَت إىل البيت، وَلِقْيَت أُمَّك أو أباك .ل 

 ! الدراسة يف ىذا ادلعهد
 ماذا تقول لو؟    .  َُِد أنت َزِميَلَك يَْأُكُل، واليوَم يوَم الصَّْيامِ  .م 



خطوات تعليم مهارة الكالم بقراءة النصوص العربية  : (3)ملحق 
PTAIS  : STAI Luqman al-Hakim 

Surabaya 

Jurusan  : Tarbiyah & 

Dakwah  

Mata Kuliah : Bahasa Arab (Ta’bir 

Syafawi) 

Bobot/smt : 2 sks / II 

Kompetensi : كالم Waktu                 : 2 X 50 menit 

Tatap Muka        : 16 TM ( 14 TM dan 1 TM 

UTS + 1 TM UAS 

 

Standar Kompetensi: 

1. Mahasiswa mampu mengungkapkan ide dengan uslub bahasa arab yang 

benar dan dipahami. 

2. Mahasiswa mampu mengucapkan kata dengan benar ketika berbicara 

bahasa arab 

3. Mahasiswa mampu mampu memahami pembicaraan yang dia bicarakan. 

 

Pertem Materi Kegiatan Pembelajaran 

! انته  الفرصة 1

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Mhs membaca Teks berulang-ulang secara pelan 

sampai memahaminya. 

c. Diskusi antara dua mhs, dan guru menjadi fasilitator 

jalannya diskusi (dengan bahasa arab) 

d. Guru memberikan pertanyaan dan meminta mhs 

menjawab sesuai dengan yang diperintah 

2 
السعي يف 
طلب الرزق 

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Mhs membaca Teks berulang-ulang secara pelan 

sampai memahaminya. 

c. Guru Bertanya Mahasiswa menjawab sesuai yang 

ditunjuk 

d. Guru meminta mhs maju dan menceritakan kembali 

sesuai dengan yang dipahami. 

e. Guru memberikan pertanyaan dan meminta mhs 

menjawab sesuai dengan yang diperintah 

الرفق باحليوان  3

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Mhs membaca Teks berulang-ulang secara pelan 

sampai memahaminya. 

c. Guru meminta mahasiswa memperagakan kejadian 

dalam teks 

d. Tanya jawab dengan mahasiswa dalam bahasa arab  

e. Guru meminta mahasiswa menyimpulkan pesan dalam 



teks dan mahasiswa memberikan komentar atas 

kesimpulan yang diberikan 

 

4 

من صفات 
رسول اهلل 

صلى اهلل عليو 
وسلم 

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Guru meminta mahasiswa untuk maju dan 

mengungkapkan pemahamannya dengan bahasa 

arab. 

c. Berdiskusi dan tanya jawab antar mhs, dan guru 

menjadi fasilitator jalannya diskusi (dengan bahasa 

arab) 

d. Menggunakan kata Tanya dalam bahasa arab 

e. Guru meminta mahasiswa untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di berikan 

5 

 طبة )العلم 
فهد بن عبد 

 (اهلل

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Guru meminta mahasiswa untuk maju dan 

mengungkapkan pemahamannya dengan bahasa 

arab. 

c. Berdiskusi dan tanya jawab antar mhs, dan guru 

menjadi fasilitator jalannya diskusi (dengan bahasa 

arab) 

d. Guru meminta mahasiswa untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di berikan 

6 
فكر قبل أن 

تع م 

a. Guru membaca teks dengan keras dan mhs 

mengikutinya dalam hati. 

b. Guru meminta mahasiswa untuk maju dan 

mengungkapkan pemahamannya dengan bahasa 

arab. 

c. Berdiskusi dan tanya jawab antar mhs, dan guru 

menjadi fasilitator jalannya diskusi (dengan bahasa 

arab) 

a. Guru meminta mahasiswa untuk memberikan 

kesimpulan materi yang di berikan kesimpulan 

materi yang di berikan 

 

 

 



الكالم البعدي لمهارة ختبار اال : (4)ملحق 
 

 !!!أجب ىذه األسئلة 
 

 ماذا تفعل بعد صالة الصبح؟ .أ 
 مَت تبدأ الدراسة يف ىذا ادلعهد؟ .ب 
 كم مرة تتلو القرآن يف اليوم؟ .ج 
 ماىو البحر؟ .د 
 ماىي االرض؟ .ه 
 !السعي يف طلب الرزقحتدث عن  .و 
 ؟ اللغة العربيةدلاذا تتعلم .ز 
حتدث أنت عن الرجل . األمانة صفة من صفات الرسول صلى اهلل عليو وسلم .ح 

 !!األمني
 



 دليل المقابلة مع المدرس: (5)ملحق 

 :نقاط المقابلة مع المدرس قبل التجربة - أ
 ؟  أو احملادثة أو التعبري الشفهي الكالممادةا ىو الغرض من تعلم م -1
 على  الطالبتطبيقها يف حتسني قدرةاليت مت طريقة أي وحَت اآلن  -2

 ؟ (تنمية مهارة الكالم) التحدث باللغة العربية
 ؟الطريقة ادلستخدمةكيف استجابة الطالب إىل ما كان لتطبيق  -3
 كيف يتم تطوير قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية ؟ -4
اليت تواجو يف عملية تعليم الكالم ت أو الصعوبات حتدياوما ىي ال -5

  الل ىذا؟
تطبيق قراءة النصوص يف حتسني القدرة على التحدث ىل سبق لك  -6

 ب؟الللط باللغة العربية
 

 :نقاط المقابلة مع المدرس بعد التجربة - ب
قراءة النصوص العربية يف حتسني القدرة  ما رأيك فيما يتعلق بتنفيذ -1

 ب؟الللط على التحدث باللغة العربية
ادلستوى األول يف لطالب اىل ىذه الطريقة مناسبة للتطبيق يف  -2

 ؟اجلامعة اإلسالمية لقمان احلكيم بسورابايا
 ىل ، األستاذ يف عملية التعليم بوسيلة قراءة النصوصمراقبة وفق  -3

 اصة يف مهارة لتعلم اللغة العربية  الطالب لديي يد الدافعية 
 ؟الكالم

 يف مع استخدام النص العريب على الكالمالطالب قدرة ي يد  ىل -4
 ؟عملية التعليم

 دلهمة؟من ىذه اادلدا لة أو ادلقرتحة ما ىي  -5



 
االستبانة لمعرفة استجابة الطالب لدى وسيلة قراءة النصوص العربية  :( 6 )ملحق 

 في تنمية مهارة الكالم
Angket Untuk Mengetahui Respon Siswa  

Terhadap Metode Yang Diterapkan 

 

NO. DAFTAR PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 

SS S TS STS 

1.  Saya lebih bersemangat dan antusias 

mengikuti pelajaran kalam saat menggunakan  

bacaan Teks Arab (al-Nushush al-Arabiyah). 

    

2.  Saya lebih termotivasi untuk berbicara bahasa 

Arab setelah mengikuti penigkatan 

kemampuan berbicara bahasa Arab (maharah 

kalam) dengan menggunakan Teks Arab (al-

Nushush al-Arabiyah).  

    

3.  Setelah mengikuti peningkatan kemampuan 

berbicara bahasa Arab (maharah kalam) 

dengan menggunakan Teks Arab (al-Nushush 

al-Arabiyah), kemampuan saya dalam 

menguasai kosakata bahasa arab meningkat.   

    

4.  Kemampuan saya dalam mengungkapkan dan 

memahami bahasa Arab                          

meningkat dengan digunakannya Teks Arab 

(al-Nushush al-Arabiyah).  

    

5.  Dengan membaca Teks Arab (al-Nushush al-

Arabiyah), saya pikir kesalahan struktur 

bahasa Arab saya dalam berbicara berkurang.  

    

6.  Saya bisa memahami apa yang saya katakan 

dan yang saya dengar dari ungkapan bahasa 

arab ketika berdialog dan berdiskusi. 

    

7.  Penggunaan Teks Arab (al-Nushush al-

Arabiyah) dijadikan salah satu sarana dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Arab (maharah  kalam) Mahasiswa 

    

 

 



 

 نموذج النصوص العربية المستخدمة في التعليم : (7)ملحق 
 : اللقاء األول

  !انتِه  الفرصة
: فشعر بو صاحب الدار فقال يف نفسو.  ذىب ِلصّّ مرًة إىل داٍر لِيسرَق ما فيها

األحسُن، أن أسكت حَت أنظر ماذا يصنع ىذا اللص، وعندما يبدأ يف السرقة أقوم إليو 
إال أن اللص احرتس ومل يبدأ يف سرقة ادلتاع حَت ينام . وأمسكو وأسلّْمو إىل الشرطة

فلما استيقظ صاحب . وحينئذ أ ذ اللص ما أراد سرِقَتو و رج سادلاً . صاحب الدار
الدار من نومو وعرف أن متاعو ُسرَِق أ ذ يلوم نفَسو على تفريطو يف القبض على اللص 

. وقَت سنوح الفرصة
 : اللقاء الثاين  

السعي يف طلب الرزق 
. كان مييل إىل الراحة ويكره السعَي والعملَ .  أراد رجٌل أن ميرّْن ولَده بالتجارة

وبينما ىو رُلَتاُز  ابٍة رأى . فأرسلو إىل بعض ادلدن ليشرتي منها بباعًة، فسافر َر َم أَنِفوِ 
فتحرك . أكل األسد ما يكفيو وترك الباقيَ . ثعلباً جااعا و أسداً ُمقبال ومعو فريسةٌ 

فثبت للولد ما كان ي عمو من أن الرزق يأيت من  ري كدٍّ . الثعلب إىل ماتركو األسد وأكلو
يابينَّ كن شجاعا عامال : فقال لو والده. و عاد إىل من لو وأ رب أباه مبا رأى. والسعي

.  كاألسد َيود على  ريه، وال تكن عاج ا عاطال كالثعلب ينتظر اإلحسان من  ريه
 

 : اللقاء الثالث
الرفق باحليوان 

تارًة يربُطُو خبيٍط مسيك، ويدلّْيو من .  كان للطفل ِىرّّ لطيف، وكان يؤذيو كثريا
بو بَسحِبو على األرض. أعلى البيت وكان من عادة اذلر أن ينام بُقرب فراش . وتارًة يعذّْ

ويف إحدى الليايل، رأى اذلرُّ ثعبانا يَ َحُف جبانب الفراش، فوثب اذلر عليو وجعل . الطفل



فحبرت أمو وىدَّأْت روَعو وقالت . ينهشو بأسنانو وأظفاره، فتنبو الولد وصاح من عجا
فسرَّ الطفل من .انظر فاادة اذلر الذي كنت تؤذيو، كيف منع عنك شر ىذا الثعبان: لو

. اذلر وصار ُُيّبو وُيكرِمو
 : اللقاء اخلامس

 ( طبة فهد بن عبد اهلل الصال)العلم 
أيها ادلسلمون، إن اهلل تعاىل لفت أنظار الناس إىل الكون وما فيو ليتعرفوا على 

أسراره، ويستخرجوا كنوزه فهو مسخٌر ذلم، َوَسخََّر َلُكْم مَّا يف السََّماواِت َوَما يف اأَلْرِض 
يًعا ّمْنُو   تعلم الصناعات وكل ما يتوقف عليو كما أنو أشار إىل[. 13:اجلاثية]َجَِ

. العمران
فقد  لق احلديد وبنّي أن فيو قوةً  لصد ادلعتدين وزلاربة الظادلني، وفيو منافع 
للناس يصنعون منو ما يالام عصورىم من عجااب ادلصنوعات ودقيق اآلالت، فقال 

َوأَِعدُّواْ : ، ويقول تعاىل[25:احلديد]َوأَنْ ْلَنا احلَِْديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس : تعاىل
وإعداد القوة يقتبي تعلم صناعة الذ اار . [60:األنفال]ذَلُْم مَّا اْسَتطَْعُتم ّمن قُ وٍَّة 

كل ذلك من أجل محاية الدين . احلربية والتدريبات العسكرية اليت تالام كل عصر
. ، ومن أجل إقامة شريعة اجلهادوأعراض ادلسلمني وأمواذلم ودمااهم

أيها ادلؤمنون، درَج عند البعض حتدثًا أو كتابة وصف العلوم الشرعية كعلوم 
القرآن واحلديث والتفسري والفقو والعقيدة علوًما دينية، ىذه التسمية  ري صحيحة؛ ألنو 
يفهم منها أن العلوم األ رى كالطب واذلندسة والكيمياء والرياضيات وحنوىا علوٌم  ري 

. دينية
واحلق الذي عليو الدليل أن َجيع العلوم علوٌم دينية؛ ألن الدين شرعها أو 

 وال تستقيم احلياة ألهنا من ضرورات احلياة تعلمها؛ وحث علىا أمر بوأباحها، بل 
البشرية إالَ هبا، وادلسلم زلتاج ذلا حتًما، زلتاج للطب والصيدلة واذلندسة و ريىا، فإن مل 



َوَلن ََيَْعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى : يكن من أىلها كان أسريًا لعدوه، ولقد هنى اهلل عن ذلك
[. 141:النساء]اْلُمْؤِمِننَي َسِبيالً 

 
 :  اللقاء السادس

  !مزفكّْر قبل أن تع
كان يُ عجهم ويقتل كثريًا من .  اجتمعْت َجاعٌة من الفريان للمفاوضة يف أمِر قطٍ 

أرى من الصواب أن نُعلّْق : "مث قام بينهم فْأٌر صغرٌي، وقال. فأدىل كلّّ برأيو. إ واهنم
فقبل َجيع الفريان رأيَُو باالستحسان إال واحًدا ". جرًسا يف عنق القط فيُنبُهَنا إىل رَليِئو

فسكت اجلميع ألنو مل ". الرأُي صواٌب ولكن من يعلق اجلرس؟: "فقام وقال. ُمِسنِّا
. َيُسْر أحٌد منهم على القيام هبذه ادلهمة
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