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 إلى والدي ووالدتي
 لمعلمين األولين اللذين تلقيت على يديهما الكريمتين أول مبادئ الصدق والوفاءا

 وعرفت من نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمير
  

 
 المكرمينأساتذتي  السادة وإلى

 الفكر في للتقدم وشجعوني والمعرفة العلوم لطلب الذين حثوني
 
 

 من البداية إلى النهاية دتيوإلى أصدقائي الذين بذل جهدهم بمساع
 
 

 وخلوص صدورها بسماحة قلبي في والهمة الجهد نار إلي وقدتأ من وإلى
 وحين آن كل قلبها

 
 وبقائها األمة وجود على حرصهم العربية اللغة على يحرصون الذين وإلى
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 كلمة الشكر والتقدير
 عليو أنزل ذىال ادلرسلني، سيد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 وبعد، (مبني عريب بلسان) اللغات خبري الكتب خامت
 القدير، العليم تعاىل اهلل بعون ادلاجستري الرسالة ىذه بتمامة الباحث يسر ومما 

 إلكمالو العالية واذلمة العزمية للباحث وىب الذي وىو التكالن، وإليو ادلستعان وىو
 . اآلن أيدكم يف يطةالبس صورتو و شكلتو على يتمكن حىت وإمتامو
 من كل إىل قليب عميق من ىنيئة ربية وربييت شكري تقدم إال واجلزاء للثناء القربان
 وإىل والتنضيد، ادلراجع وربقيق وادلراجعة التدقيق يف شارك ومن البحث ىذا يف ساىم

 نافعة، مساعدة يساعدوين الذين زمالئي ومجيع وتوجهاتو بآرائو مشكورا زودين من كل
 : حلضرة اخلاصة الشكر الباحث موقد

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك  -1
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدرسات العليا جامعة موالنا  -2
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

داء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك الدكتور شه -3
  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الوافرة وإرشاداتو القيمة توجيهاتو على ولالدكتور تركيس لوبيس، ادلشرف األ -4
 .الرسالة ىذه كتابة يف

وافرة ووجو أفاد الباحث كثريا من خرباتو الالدكتور مصدوقي، ادلشرف الثاين  -5
 خطوتو العديدة.

 يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا مساحة األساتذة احملًتمني -6
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على ما قد قدموه 

 من العلوم وادلعارف والتشجيعات
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اإلسالمية كما مساحة الشيخ غزايل سامل مدير معهد دار اللغة والدراسات  -7
 يطيب يل أن أتوجو بكل احلب والشكر

أصدقائي اجلمالء والفضالء يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية، ذلم  -8
 الشكر على حسن ادلساعدة لتحقيق ىذا البحث

 والتدريس للدراسة فرصة وجهزين أعطاين من كل على الوفري الشكر جزيلة و -9
 . وادلناقشة وادلطالعة

 اجلبار اهلل ذلم أدعو أن فحسىب اجلزيل الشكر قول إال بالتقدًن يل جيدر قول ال
 اهلل نسأل .عملوا فيما فضلهم من ويزيدىم عملوا ما بأحسن جيزيهم أن والوىاب على

 والسداد التوفيق
 

 الباحث
 

  مشتهر على وردانا
.    
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أعددهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أهنا فعال ليست من حبثي، فأنا أربمل ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية 

 نج.الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم احلكمية اإلسالمية ماال
 0711إبرىيل  3ماالنج، 

 
 توقيع صاحب االقرار

 
 

 مشتهر على وردانا
 S2/ 17507751رقم التسجيس 
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 مستخلص البحث
تصميم منهج تعليم مهارة الكالم المبني على الفكرة )بحث ، 0710مشتهر على وردانا، 

ة . رسالتطويري بمعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن مادورا(
 ماجستري، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالمج.

 : د. مصدوقي.0   : د. توركيس لوبس. 1ادلشرف     
 : تصميم، ادلنهج، ادلبين على الفكرة، مهارة الكالم الكلمات األساسية

كالت البحث يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية من البحوث الواسعة النطاق وعديد من ادلش
فيها. ومن العناصر الىت ال تستغين عن االىتمام هبا ىي ادلنهج، ألنو أداة من األدوات ادلهمة يف جناح تعليم 

 وادلنهج اجليد ىو الذي يعتمد على احتياج ادلتعلم ويستطيع أن يوصلو إىل األىداف ادلرجوة. ما.
سالمية بالنجائن راسات اإلعملية تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والدوادلشكلة يف 

ىي عدم ادلنهج ادلتكامل، حيث أن عملية التعليم مل تزل مستندة على اجلدول الدراسي.  باميكاسن مادورا
لذلك كان ىذا البحث ربت عنوان " تصميم منهج تعليم مهارة الكالم ادلبين على الفكرة يهدف إىل 

 ، ويراعي ىذا ادلنهج إىل حاجات الطالب. تصميم منهج لتعليم مهارة الكالم ادلبين على الفكرة
 طريقةوىو (، Reseacrh & Development)التطوير ومنهج ىذا البحث من نوع حبث 

 الطالب مجيع ىم البحث ىذا يف رلتمع وأما. فعالة وذبربة معني نتاج على للحصول ادلستخدمة البحث
 سبعني عددىم بلغ والذى مادورا اميكاسنب بالنجائن اإلسالمية والدراسات اللغة دار دبعهد وادلدرسني

 . البحث ذلذا عينة كلو اجملتمع ىذا الباحث واختار. شخصا
 أدوات الباحث استخدم البحث، ىذا متطلبات حسب ادلطلوبة البيانات إىل الوصول وألجل

 .البحث ىذا بيانات لتحليل الوصفي اإلحصائي التحليل الباحث واستخدم. وادلقابلة االستبانة من البحث
 ثالثة إليو حكم قد الذى الفكرة على ادلبين الكالم مهارة تعليم منهج ىي البحث ىذا ونتيجة

 بالنجائن اإلسالمية والدراسات اللغة دار دبعهد العربية اللغة مدرسي عشرة وثبتو العربية اللغة تعليم يف اخلرباء
 ربديد( 1 التعليم، أىداف وضع( 0 العام، اإلطار( 1:  على ادلنهج ىذا ويتكون. مادورا باميكاسن

 .الدراسي ادلخطط( 4 التقوًن، ربديد( 3 ووسائلو، التعليم طرق ربديد( 2 ادلنهج، احملتوى
 والدراسات اللغة دار دبعهد لالستعمال صاحل أنو ادلنهج ىذا على العربية اللغة مدرسو وافق قد

 الىت االستبانة أسئلة باجابة موافقتهم صدق على أراءىم حقق مث مادورا، باميكاسن بالنجائن اإلسالمية
 .جدا جيد بتقدير% 71 على ادلنهج ذلذا االستبانة تلك من وحصل ذلم، الباحث وزعها
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ABSTRACT 
 

Mustahar Ali Wardana, 2012. Curriculum Development of Speech skill 

based on Notional Syllaby (Developmental research in Darul 

Lughah & Islamic Centre Palengaan Pamekasan Madura). Thesis 

of Post Graduate Program, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Islamic Malang.  

       Supervisor 1. Dr. Turkis Lobis. 2. Dr. Masduki. MA 

 

Key Words : Development, Curriculum, Notional Syllaby, Speech skill 

Discussions about research in Arabic teaching, is the one of research 

activity, which is has wide discussion and numerous of problem. Further, in 

the dimension of Arabic teaching. Curriculum is one of unsure that must be 

attention most, because it was a device to reach successful in teaching and 

learning process. In Addition, a good curriculum is based on learner and 

social needs. 

Then, the researcher found problems in the process of Arabic 

language teaching and learning in Darul Lughah & Islamic Centre 

Palengaan Pamekasan, which the learning process based on table of study. 

Therefore, this research was entitled “The Curriculum Development of 

speech skill based on Notional Syllaby”, Aimed to design of Curriculum in 

speech skill, appropriate with the learners needs. 

And the methodology of this research use research and development 

type (Research & Development), a research method used to obtain the 

product of a specific and effective experience. The samples of population in 

this research are all students and teachers at Darul Lughah & Islamic 

Centre Palengaan Pamekasan Madura, which numbered seventy persons. 

The researcher selected the sample of the whole society has the sample 

research. 

In order to access the required data according to the requirements of 

this research, the researcher used the research tools of questionnaire and 

interview as the tool of research. The researcher used descriptive statistics 

to analyze data of this research. 

The result of this research is teaching curriculum speaking skills 

based on Notional syllaby, which had been validated by three experts in 

Arabic teaching and approved by ten teachers of the Darul Lughah & 

Islamic Centre Palengaan Pamekasan Madura. This approach consists of: 

1) the general framework, 2) development of the aims of education, 3) 

determine of curriculum content, 4) identifying of method and educational 

media, 5) evaluation, 6) Study Plan. 

This was approved by teachers of the Arabic language in Darul 

Lughah & Islamic Centre Palengaan Pamekasan Madura, then made their 

views on the sincerity of their approval of an answer questions 

questionnaire distributed by the researcher to them, and received from the 

resolution of this approach to 93% a very good grade. 
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ABSTRAK 

 
Mustahar Ali Wardana, 2012, Pengembangan Kurikulum pembelajaran 

Kemahiran Berbicara Berbasis Silabus Nosional (Penelitian 

Pengembangan di Pondok Pesantren Darul Lughah dan Islamic Centre 

Palenegaan Pamekasan Madura), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

        Pembimbing 1 : Dr. Torkis Lubis        2. Dr. Masduki. MA 

 
Kata Kunci : Pengembangan, Kurikulum, Silabus Nosional, Kemahiran Berbicara 

Proses Pembelajaran bahasa arab. 

Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing adalah sebagian penelitian 

yang luas dan terdapat permasalahan yang komplek. Salah satu Unsur yang harus 

diperhatikan adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan perangkat  

keberhasilan pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang 

didasarkan atas kebutuhan siswa. 

 

Problematika pengajaran bahasa Arab di pondok pesantren Darul Lughah 

Dan Islamic Palengaan Pamekasan Madura, Yaitu tidak adanya kurikulum yang 

digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar, dimana proses pengajaran masih 

didasarkan pada jadwal pelajaran. Oleh karena itu penelitian ini dengan judul 

“Desain Kurikulum pembelajaran Kemahiran Berbicara Berbasis Silabus Nosional 

“ bertujuan untuk merancang sebuah kurikulum keterampilan berbicara yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan (Reseacrh & Design),  

yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh produk dari 

pengalaman spesifik dan efektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa dan guru di Pondok Pesantren Darul Lughah & Islamic Centre Palengaan 

Pamekasana Madura, yang berjumlah tujuh puluh orang. Peneliti memilih 

keseluruhan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan 

penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara. Dan Peneliti 

menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner dan wawancara. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah Kurikulum pengajaran keterampilan berbicara 

berbasis silabus Nosional, yang telah divalidasi oleh tiga ahli dalam bidang 

pengajaran bahasa Arab dan disetujui oleh sepuluh guru Bahasa Arab di Pondok 

Pesantren Darul Lughah dan Islamic Centre. Kurikulum ini terdiri dari: 1) 

kerangka umum pondok pesantren Darul Lughah & Islamic Centre, 2) 

pengembangan tujuan pendidikan, 3) menentukan isi kurikulum, 4) 

mengidentifikasi metode dan media pendidikan, 5) evaluasi, 6) Rencana Studi 

 

Kurikulum ini telah disetujui oleh guru bahasa arab di Pondok Pesantren 

Darul Lughah dan Islamic Centre Palengaan Pamekasan Madura. Persetujuan 

tersebut sesuai dengan jawaban mereka dalam kuesioner dengan nilai sangat baik.   
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة  -أ 

 العا م ى  عاا  لقااةة اادلية ععتت دتع  أن اللغة العربية كغَتىا من اللغات ىف
منطاتها، عععبَت ان دضارة اظيمة مشلت آثارىا سلتلف أرجا  ادلعمورة، عسعتت 

أىم عسائل االعصال بُت بٍت اإلنسان، عنتاج داجتو ىف عى   1بقمارىا البشرية مجعا .
مجااة إنسانية عستلزم منو أن يفهمها، عينتفع هبا، عيتكيف معها بكل أنواع العلوم 

يتكلموهنا الذين اللغة الىت يتعامل هبا ادلسلمون ىف أمور  ينهم، سوا   عكما أهنا عادلعارف.
ى  دتكُت الفر  من الاترة الى االعصال ع عجبانب ىذا عظهر عظيفة اللغة  2م غَتىم.أ

مبعٌت أن الناطاُت بغَت اللغة العربية يتعلموهنا إما بتاةع التعبَت ان ةكره  3باآلخرين،
 عمعرةة ةكر العرب، عإما بتاةع التعامل مع الناطاُت هبا عاالعصال هبم. 

صال كوهنا لغة التين عاالعلن ععليم اللغة العربية مهم لكل مسلم بالنسبة أ
ن ععلمها ةرض عاجب ألن ادلسلم ال يستطيع أ ا  أعالعلوم، بل ياول بعض العلما  
 عاجبو التيٍت إال بفهم ىذه اللغة. 

ةتعليم اللغة العربية الاتمي يهتف إىل عزعيت التالميذ الى الاواات اللغوية لفهم 
يف ععليم  العلوم  ينية كانت أم المية من خالل قرا ة الكتب مع ةهمها. عأما اذلتف

. لك  يستفيتعا اللغة العربية يف ادلظهر اجلتيت ىو عزعيت التالميذ بأنواع ادلهارات اللغوية

                                                           
1
ة ،)منشورات ادلنظمتعليم اللغة اتصاليا بين المناهج والستراتجياترشتى أمحت طعيمة ع زلمو  كامل الناقة،  

  13(، ص 2006إيسسكو، ااةة،لعلوم عالقاإلسالمية للًتبية عا

 47(، ص. 2006،)الااىرة: مركز الكتاب للنشر،3، ط.المرجع فى تدريس اللغة العربيةإبرىيم زلمت اطا،  2

3
،)الرياض: ار ناطقين بالعربيةأسس اعداد الكتب التعليمية لغير الابت اهلل الغاىل ع ابت احلميت ابت اهلل،   

 36(، ص 1991الغاىل، 
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أن يكون  منها لالعصال مع أىل اللغة األجنبية. عكما أن اللغة ى  الكالم، عىذا يتطلب
 ادلنهج ادلترس  قا را الى عزعيتىم بادلهارات ادلناسبة للتعامل مع اجملتمع ادلتغَت،
عبادلعلومات الالزمة لفهم ىذا التغَت، عباإلجتاىات ادلناسبة الىت دتكنهم من التعامل 

 ما ة ليس احلتيث ادلفهوم هبذا اللغة ععليم أن ةإذنبصورة ةعالة مع التغَت االجتمااية. 
 ةلذلك. البشري اجلنس من رلمواة بُت العصالل الفر  عفيت هناإ بل ةحسب  راسية
 شيئا يتعلم أنو ادلتعلم ليترك احلياة، ىف الوظيفية أمهيتها أساس الى اللغة عترس أن جيب
 .دياعو يف إليو حيتاج

البحث يف ععليم اللغة العربية كلغة أجنبية من البحوث الواسعة النطاق عاتيت ع 
و أ اة ألن 4من ادلشكالت ةيها. عمن العناصر الىت ال عستغٍت ان االىتمام هبا ى  ادلنهج،

ادتياج ادلتعلم عادلنهج اجليت ىو الذي يعتمت الى  ععليم ما. من األ عات ادلهمة يف صلاح
عاتم ادلنهج سيؤ ى إىل ظهور ادلشكالت، عيستطيع أن يوصلو إىل األىتاف ادلرجوة. 

منها: صعوبة ادلعلم يف عاتمي التعليم اجليت، عاتم عضوح األىتاف التعليمية عاتم حتايق 
من ىنا ميكن ااتبار أن ادلوا  التراسية عكذلك اتم عناسب الطرياة عالوسائل عالتاومي. 

 ع العمليات التعليمية عأنشطتها البت أن عراا  ادلنهج عهتتم بو.مجي
ادلنهج كما قت بُت دسن ابت الرمحن احلسن ىو ادلعلومات عاخلربات الىت عوضع 
يف شكل موا   راسية نظرية عالايم عادلهارات ادلختلفة ععطبيااهتا عاالجتاىات عأنواع 

 اخل الفصل عخارجو شلا حياق األىتاف النشاط األخرى ادلختلفة عالىت عتوةر للتالميذ 
5الًتبوية ادلرغوب ةيها عادلخطط للوصول إليها.

لتعليم اللغة العربية أن يستحق يلزم ع  
صر الى إيصال ادلعلومات ةحسب ختطيط التعليم الى نوع ادلنهج اجليت، ألنو ال ينح

م استختبابل حيتاج إىل التتريب ادلستمر عادلمارسة الكاةية. عياصت هبا عزعيت التالميذ 
 اللغة يف النشاطات اليومية.

                                                           
و كل ما عاتمو ادلترسة أع عتيحو لًتبية عالميذىا، أي لتوجيههم الوجهة الىت يرغبها ادلنهج يف ىذا اجملال ى 4

 14( ص. 1991)الااىرة:  ار ادلعارف،3ط.المنهج وعناصره، براىيم بسيوين امَتة، إاجملتمع عيرضيها. انظر: 

 15دسن ابت الرمحن احلسن، ادلناىج ععأصيلها، )السو ان، جامعة أمترمان اإلسالمية،  عن السنة( ص. 5
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عمن ادلعاىت الىت  رست ةيها اللغة العربية معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية 
تعليم اللغة العربية عععليم الكتب بتم هتركز ع ع ىتىت الاباميكاسن ما عرا، ىو أدت ادلع

عشمل الى األىتاف االعصالية،  ربية ةيوأىتاف ععليم اللغة الععكانت  الًتاثية دىت اآلن.
قرا ة  عى  السع  إىل دتكُت الطالب من مجيع ادلهارات اللغوية من استماع عكالم ع

  اللغة التينية عكتابة الى دت سوا . ذلك الى أساس أن اللغة العربية ليست رلر 
ةحسب بل إمنا ى  لغة االعصال أيضا. عمنذ بتاية عأسيسو قت ركز ععليم اللغة العربية 
الى مهارة الكالم هبتف أن يستطيع الطالب أن يواصلوا  راستهم إىل خارج البال  

 عيتصلوا مع العرب.
دياة اإلنسان ععاتمو، عان طريق الكالم يستطيع عأن للكالم  عرا ىاما يف 

إلنسان كشف داياة نفسو ع يستطيع انتماج بصورة ةعالة يف احلياة االجتمااية، ا
ل الى البشرية أن عبتأ يحستععبا ل اخلربات عاآلرا . عنستطيع الاول لات كان من ادل

بتايتها يف التطور الى األرض لوال علك الاترة الىت أع اها اهلل يف اإلنسان، أال عى  
 6قترعو الى الكالم عالبيان.

 يرى البادث بعت مالدظتوع 
يف املية ععليم مهارة الكالم يف معهت  ار اللغة 7

، مبعٌت أن ادلنهج كاملمتمنهج يف ىذا ادلعهت أنو  م يكن ، عالتراسات اإلسالمية
ادلوا  . ع ادلكتوبة يف اجلتاعل التراسيةاتمي رلمواة من ادلعارف ادلستختم يستنت الى ع

احملا ثة  حتتوى الى الاواات العربية ع الىتع  عزال منحصرة الى ادلوا  النظريةادلترعسة ال
. عأما طرياة التعليم ادلستختمة انت ادلترسُت ى  ةحسب دفظ ادلفر اتالعربية ع 

الاواات عالًتمجة ديث أهنم يعلمون ادلوا  دسب عرعيب ادلوضواات ادلوجو ة يف كتاب 
ادلشجعة ية . عاتم الوسائل التعليم عن أن ينظر إىل ادتياجة الطالب عميوذلم ادلارر

                                                           
 39م( ص  2008، )امان : جتارا للكتاب العادل ،فنون اللغةةراس السلييت،  6

لات ععلم البادث يف معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية ع اّلم ةيو اتة سنوات ماضية، عيف علك السنوات  7
 ادلعهت.دتت مالدظة البادث األعلية دلنهج ععليم اللغة العربية ىف ذلك 
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يف ععليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهت ىو من ادلشكالت الىت عاجهها لتى التالميذ 
جبانب ، ع ؤ ى إىل ملل التالميذ يف مشاركة التعليم لعتم الطرائق ادلتنواةيادلترسون، عىذا 

 .حتصيل الطالب يعترب ادلشكلة يف ىذا ادلعهت أيضااتم التاومي لاياس  ذلك
و ة يف شلا سبق ذكره من ادلشكالت عاحلاائق التعليمية ادلوج ةلذلك، انطالقا

ةيو شيئ ضرعري الفكرة  مهارة الكالم ادلبٍت الىععليم منهج ذلك ادلعهت، يكون عصميم 
حيتاجو ادلعلمون عادلتعلمون معا. ألن ادلنهج اجليت كاألساس لبنا  ادلعرةة اللغوية عمهاراهتا 

يصل ععليم اللغة  ليم عالتعلم الى مسَت عادت دىتلتعاذلا ةة، عبذلك سيسَت برامج ا
 العربية إىل األىتاف ادلنشو ة.

اختار البادث ادلنهج ادلبٍت الى الفكرة ألنو يراا  داجات الطالب يف أن 
عكون اللغة الىت يريت ععبَتىم مطاباا بادتياجاهتم. ةيتوقع ان يكون ىذا ادلنهج لو ةعالية  

 ة يف ىذا ادلعهت.كبَتة يف ععليم اللغة العربي
 البحثو أسئلة  مشكلة -ب 

البحث أن مشكلة البحث يف ىذا البحث عتمقل  ماتمةكما أشار البادث يف 
 يف ضعف ادلعهت يف ااتا  ادلنهج ادلالئم لتى  ارس  اللغة العربية. 

 نظرا إىل مشكلة البحث ادلتاتمة ياتم البادث أسئلة البحث اآلعية:

الفكرة يف معهت  ار اللغة  ادلبٍت الىليم مهارة الكالم ععمنهج كيف يتم عصميم  -1
 عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا؟

يف معهت  ار اللغة  الى الفكرة ادلبٍتععليم مهارة الكالم منهج ما متى صالدية  -2
 عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا ؟

 

 أهداف البحث -ج 

 النظر إىل أسئلة البحث ادلذكورة، عى :عيهتف ىذا البحث إىل أشيا  مهمة ب
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يف معهت  ار  الى الفكرة ادلبٍتععليم مهارة الكالم منهج معرةة كيفية ااتا    -1
 اللغة عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا.

يف معهت  ار  الى الفكرة ادلبٍتععليم مهارة الكالم منهج معرةة متى صالدية  -2
 باميكاسان ما عرا. اللغة عالتراسات اإلسالمية

 

 أهمية البحث -د 

 يرجى من ىذا البحث أن يكون مفيتا يف اجلوانب التالية:
 الجانب النظري -1

اسهاما يف املية عطوير منهج ععليم اللغة العربية يف يرجى أن يكون ىذا البحث 
عخربة يف ععليم اللغة العربية خاصة يف  زيا ة معلومةادلعاىت اإلسالمية عكذلك 

 م مهارة الكالم.ععلي
  الجانب التطبيقي -2

أن يكون ىذا البحث مرجعا يف عطوير مناىج ععليم اللغة أعال : للمؤسسة، 
 العربية

يكون مسااتا يف اختيار ادلوا  ع الطرياة عالوسائل  ادلناسبة ثانيا : للمترس، 
 لتى الطلبة

 عميوذلميكون  ععليم اللغة العربية يسَت عةاا داجاهتم ثالقا : للطالب، 

سوف يكون ىذا البحث  زيا ة للمراجع خاصة يف عطوير رابعا : للجامعة، 
 مناىج  ععليم اللغة العربية

سكون ىذا البحث رلاال مهما يف إاتا  مناىج ععليم اللغة خامسا : للبادث، 
 العربية ادلناسبة
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 حدود البحث -ه 

اللغة  دت  البادث مكان البحث ىف معهت  ار الحدود المكانية: .1
 عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا.

ععليم منهج البادث ىف ىذا البحث ان: ااتا  يركز  الحدود الموضوعية: .2
 الفكرة يف معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية ادلبٍت الىمهارة الكالم 

لقالثة مستويات ، ادلستوى ادلبتتئ، عادلستوى  بالنجائن باميكاسن ما عرا
 عادلستوى ادلتاتم ادلتوسط

 م 2012-2011يعات ىذا البحث ىف العام اجلامع   الحدود الزمنية: .3

 
 تحديد المصطلحات -و 

عيستختم البادث بعض ادلصطلحات ادلهمة ىف ىذا البحث، علتسهيل الفهم 
 ذلذا البحث يشرح البادث علك ادلصطلحات كاآليت:

 اخل الفصل أع خارجو ب الىت عاتم للطالادلعلومات عاخلربات  المنهج: -1
 .يف شكل ادلوا  التراسية عادلهارات ادلختلفةععوضع 

املية التكوين عاالبتكار ,أي مجع اناصر من البيئة ععضعها يف :  التصميم -2
 .عكوين معُت إلاطا  شئ لو عظيفة أع متلول

أن عصميم ادلنهج ىو العملية اليت يتم ان طرياها عصور  تصميم المنهج:  -3
قات بُت التالميذ عادلترس عادلوا  عاحملتوى عالزمن من جانب ، عسلرجات العال

 .التتريس من جانب آخر

 يف  اللة لو ش   ان بو يعرب صوت من اإلنسان ان يصتر ما مهارة الكالم :  -4
 .ادلتكلم ذىن يف األقل الى أع عالسامع، ادلتكلم ذىن
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غة األجنبية يعتمت الى عظائف منهج لتعليم اللعلى الفكرة : المبني المنهج   -5
اللغة بتال من عدتات الاواات أع ادلواقف، عحيتوى ادلنهج الى  رعس دول 
التعبَت ان االستحسان عالتعبَت ان ادلواةاةعالتعبَت ان التعاطف عالتعبَت ان 

 الرةض.

 
 الدراسات السابقة -ز 

ة حبوث ساباة لات قام بعض البادقُت ىف رلال ادلنهج لتعليم اللغة العربية ات
 ذكرىا ةيما يل :أ
حبث ماتم لنيل  رجة ادلاجستَت جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج نور اذلا ي،  -1

 (3122،اإلسالمية احلكومية. )غَت منشور
موضوع البحث: "عصميم ادلنهج الى أساس ادلواقف لتعليم اللغة العربية ىف  (أ 

م بانيو أنيار باميكاسن العلو  ىف معهت  ار يادلعهت اإلسالم  )حبث عطوير 
 ما عرا(

منهج البحث: ادلنهج ادلستختم يف ىذا البحث العلم  ىو ادلنهج التطويري،  (ب 
عياوم ىذا البحث الى عاومي مناىج ععليم اللغة العربية يف بعض مراكز اللغة 
مبا عرا من خالل األىتاف، احملتوى، الطرياة، الوسيلة عالتاومي بعت عصفها لكل 

 األربع ها عيصمم الى ادلهارات اللغويةمن

لات أات البادث من خالل حبقو اخلطة التارسية الى  عمن أىم نتائج البحث: (ج 
عرا الىت ى  أساس ادلواقف دلركز اللغة معهت  ار العلوم بانيو أنيار باميكاسن ما 

 تجرائ  لكل من األىتاف عادلواقف عاحملتوى عاخلرباالبيان السريع بشكل إ
تراسية عادلؤشرات عأسلوب التاومي ععوزيع اللاا ات يف األعقات ادلتادة عأىم ال

 ادلصا ر يف جتعل عادت.
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اختلف ىذا البحث مبا قام بو البادث نور اذلا ى، أن حبقو يًتكز الى عصميم 
الى أساس ادلواقف يف مركز اللغة العربية ىف معهت  ار العلوم ادلبٍت ادلنهج 

باميكاسان مبا عرا حبقا عطويريا ع أنو صمم ادلنهج نظرا إىل اإلسالم  بانيوأنيار 
منهج ادث يف ىذا البحث ةياوم بتصميم . عأما البادلواقف احملتاجة لتى الطلبة

الى الفكرة يف معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية ادلبٍت ععليم مهارة الكالم 
لبحث أرا  أن يصمم باميكاسان ما عرا حبقا عطويريا ديث أن البادث يف ىذا ا

 .ادتياجات الطالبادلنهج نظرا إىل 

 

جبامعة موالنا مالك إبراىيم  حبث ماتم لنيل  رجة ادلاجستَت ،ال  معصوم -3
 (3122اإلسالمية احلكومية ماالنج، البحث غَت منشورة،

 موضوع البحث : عطوير منهج ععليم مهارة الكالم يف معهت ادلهاجرين السلف  -أ 
ن ععليم مهارة الكالم يف معهت ادلهاجرين السلف  بفجاجا )عطوير منهج

 ةاليمانان شربون جاعى الغربية.

يهتف ىذا البحث إىل عطوير منهج ععليم مهارة الكالم الى أساس ادلستوى  -ب 
الودتة التراسية يف معهت ادلهاجرين السلف  ع معرةة جو ة منهج ععليم مهارة 

لودتة التراسية يف معهت ادلهاجرين الكالم ادلطور الى أساس ادلستوى ا
 السلف .

ستختم البادث يف ىذا البحث ىو البحث التطويري الى منهجية البحث : ا-ج 
 أسلوب البحث الوصف  عالتاومي 

البادث قت طور منهج ععليم مهارة الكالم الى أساس  عنتيجة ىذا البحث أن -  
  ع عاةق مجيع ادلعلمُت اليو ادلستوى الودتة التراسية يف معهت ادلهاجرين السلف

عكان جو ة ادلنهج ادلطور ععترب جيت جتا عصاحلة لالستعمال يف معهت 
 ادلهاجرين السلف 
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يف  ادلبٍت الى الفكرةععليم مهارة الكالم منهج عيبحث البادث ىنا ان عصميم 
معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا. ديث اختلف ىذا 

أنو ال يعتمت الى أدت ادلتاخل  ديثالسابق،  معصومال   ثان حبالبحث 
الى الفكرة  ادلبٍت يف عطوير ادلنهج، عادلنهج الذى صصممو البادث يعتمت 

 كناطة يف عصميمو.

 

 )الااىرة:  ار القااةة للطبااة عالنشر( :2892ةتح  ال  يونس،  -4

  نب"، حبث جترييب.موضوع البحث: "عصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجا (أ 

يهتف ىذا البحث إىل معرةة األىتاف عادلواقف ىف منهج ععليم اللغة العربية  (ب 
 للمردلة االبتتائية. -ىف مصر –لألجانب 

منهج البحث: استختم البادث يف ىذه التراسة ادلنهج التجرييب. عيهتف ىذا  (ج 
خلربا  ىف ععليم اللغة البحث إىل قياس مواةاة األىتاف عادلواقف لتى التارسُت عا

 العربية لألجانب.

يتضح من نتائج ىذا البحث أىتاف ععليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىف ادلستوى  (  
األعل عأسباب ععلم اللغة العربية عادلواقف الىت ميكن أن عستختم ةيها اللغة 

 العربية كلغة أجنبية ىف ادلستوى األعل.

الى الفكرة ادلبٍت ععليم مهارة الكالم  منهجعيبحث البادث ىنا ان عصميم 
يف معهت  ار اللغة عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا. ديث اختلف ىذا 

ركز ميتان حبقو  ديثالتكتور ةتح  ال  يونس السابق،  ان حبثالبحث 
لألجانب مبصر الذين ىم قت أعوا بال  اربية عذلا أسباب متنواة لتعلم اللغة العربية. 

لطالب ادلعهتيُت الذين ىم موضوع ىذا البحث ةتعليم اللغة العربية ذلم  عأما ا
ها ادلعاىت اإلسالمية تكوسيلة لتوسيع معرةتهم يف التين عالعلوم عالقااةة كما عضع

 من بتاية عأسيسها.
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جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ماتم لنيل  رجة ادلاجستَتحبث  ، عي محيتة -4
 (2007-2006) ، البحث غَت منشورة،احلكومية ماالنج

العنوان : عطوير منهج اللغة العربية مبتخل احملتوى يف مترسة نور العلوم  (أ 
 اإلسالمية التينية كبونسارى ماالنج.

 يهتف ىذا البحث إىل : (ب 

  ختطيط املية عطوير منهج اللغة العربية يف مترسة نور العلوم عإنتاج ادلنهج
خل احملتوى يف عاتمي ادلوا  التراسية لًتقية مهارات الصاحل الى أساس مت
 اللغة العربية للتالميذ.

   معرةة ةعالية ادلنهج ادلاًتح عاوم عرا  ادلوا  التراسية عانتشارىا إىل ادلوا
 ادلصورة الى ادلهارات اللغوية.

 (Case studyحبث احلالة )م البادث يف ىذه البحث منهج البحث: استخت (ج 

 ج ىذا البحث :نتائ (  

  نتيجة ختطيط عطوير منهج اللغة العربية يف ادلترسة نور العلوم اإلسالمية
التينية كبونسارى الى أساس متخل احملتوى حتتوي الى األىتاف عادلا ة 

 عالطرياة ع الوسائل ع التاومي.

  عادلنهج ادلاًتح يف ادلترسة نور العلوم اإلسالمية التينية كبونسارى عؤثر يف
 ملية التعليم ةيها.ا

الفكرة يف معهت  ار اللغة  ادث ىنا ان عصميم ادلنهج ادلبٍت الىعيبحث الب
 عي ان حبث عالتراسات اإلسالمية باميكاسان ما عرا. ديث اختلف ىذا البحث 

 محيتة السابق، أهنا  ركزت الى عطوير ادلنهج الى متخل احملتوى.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول : المنهج
  مفهوم المنهج - أ

ادلستخدمة يف الرياضة ”curere“" مأخودة من اللغة الالتينية Curriculumمة "وكل
دبعٌت مسافة اجلري، أى مسافة يلزم لكل فرد أن يقوم هبا من البداية إىل النهاية مث 

 طة ادلرمسة. أو ادلناىج ىو الطريق الواضح واخلادلنهج  13استخدم ىذا ادلصطلح يف الًتبية.
ومنو : وقد وردت لفظة ادلنهج يف قولو تعاىل : 14)لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(

ادلنهج الدراسي ومناىج التعليم وضلومها. والنهج أيضا ىو الطريق ادلستقيم الواضح. وصبعو 
ج ويقال أيضا هنج الطريق هنجا أي وضع واستبان. ومعظم معاجم اللغة تدور يف : هنو 

دائرة ىذه التعريفات دلادة ادلنهج اللغوية. وىذا التعريف للمنهج يف اللغة حيدد ربديدا 
 إذن خطة لطريق ينبغي أن يسلكو الًتبويون لتحقيق  أىدافهم.  15.معجميا ادلراد بادلنهج

ادلنهج دبفهوم القدًن ىو عبارة عن رلموعة ادلعلومات واحلقائق وادلفاىم الىت و 
ة قدرهتم عن طريق تعمل ادلدرسة على اكساب التالميذ هبدف اعدادىم للحياة وتنمي

ونعرف من ىذا التعريف أن ادلعلومات كانت  16اإلدلام خبربات األخرين واالستفادة منها.
ذلك أن ادلنهج تقدم يف صورة مواد دراسية موزعة على مراحل الدراسة وسنواهتا فمعٌت 

دبعٌت القدًن ىو رلموعة من ادلواد الدراسية الىت يتوىل ادلتخصصون اعدادىا ويقوم 
وىذا يعٍت أن ادلنهج دبفهوم القدًن يهمل حاجات وميول ومشكالت  التالميذ بدراستها.

                                                           
13

 Arifin, Zainal, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: 

Rosda Karya, 2011), pp 2 
14

 48سورة ادلائدة :   

، العربية والعلوم الشرعية( )سلسلة تربوية يف مناىج وتدريس اللغة المنهج في اللغة العربيةعلى امساعيل زلمد،  15
  99(، ص 1997، )القاىرة:مكتبة وىبة، 1ط، 

16
  6، )جامعة عُت مشس، دون السنة(، ص أسس بناء المناهج وتنظيمتهازلمد أمُت ادلفىت، أضبد الوكيل،   
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التالميذ ألنو فقد أدى اىتمام كل مدرس دبادتو الدراسية وعدم االىتمام حباجات 
 .الهتم وميوذلمالتالميذ ومشك

مفهوم ادلنهج يف اصطالح الًتبية والتعليم ىو رلموع احلقائق وادلفاىيم أما و 
وادلنهج عند ناسوتيون ىو   17واألفكار اليت يدرسها التالميذ يف صورة مواد دراسية.

تالميذ يف ترقية ادلعلومات وادلهارات والقيم. السبيل ادلنَت الذي يسَت عليو ادلعلم وال
وادلنهج عنده ال ينحصر على ادلواد الدراسية فحسب، بل أنو تتكون أيضا على التجارب 

 18داخل الفصل و خارجو.
ربات الىت توضع يف شكل ادلواد الدراسية وادلنهج دبعٌت احلديث ىو ادلعلومات واخل

نظرية والقيم وادلهارات ادلختلفة وتطبيقاهتا واالذباىات وأنواع النشاط األخرى ادلختلفة 
والىت تتوفر للتالميذ داخل الفصل وخارجو شلا حيقق األىداف الًتبوية ادلرغوب فيها 

  19وادلخطط للوصول إليها. 
 مفهومو احلديث فيأيت بالنقاط اآلتية:و 

ىو صبيع أنواع النشاط اليت يقوم التالميذ هبا، أو صبيع اخلربات اليت ديرون  -1
يها ربت إشراف ادلدرسة و بتوجيو منها سواء أكان ذلك داخل أبنية عل

 29ادلدرسة أم يف خارجها.

سة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم هبا التلميذ ربت إشراف كل درا -2
 21ادلدرسة وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجو.

كل خربات التلميذ الىت تنظمها ادلدرسة وتشرف عليها، سواء ازبدت تلك  -3
 22ارجها.اخلربات مكاهنا داخل جدران ادلدرسة أو خ

                                                           
 19. ص. مرجع سابق صاحل ذياب ىندي و ىشام عامر عليان. 17

18
 Nasution, Pengembangan kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,tt), pp 90 

19
 15ص  ،بقمرجع سان احلسن، حسن عبد الرضب  

 18-17. ص. مرجع سابقصاحل ذياب ىندي.  29

 17. ص. مرجع سابقإبراىيم سيويت عمَتة.  21
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ومن التعارف السابقة ديكن االستنباط على أن ادلنهج ىو رلموعة ادلعلومات 
ادلنظمة ضمن ادلواد الدراسية والتجارب الىت يسَت عليها التالميذ ربت رعاية ادلدرسة أو 

 ة الًتبوية.ادلؤسس

للمنهج يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تنظيم معُت يتم بو التعريف اإلجرائي  وأما
تزويد الطالب دبجموعة من اخلربات ادلعرفية والوجدانية والنفسحركية اليت سبكنهم من 
االتصال باللغة العربية اليت زبتلف عن لغتهم األم، وسبكنهم من فهم ثقافتها وشلارسة 

  23النشاط الالزمة داخل ادلعهد التعليمي أو خارجو وذلك ربت إشراف ىذا ادلعهد. أوجو

 ويتميز ىذا التعريف دبا يلي :
بدأ التنطيم والنظر إىل ادلنهج على أنو نظام فيو تسليم دببدأ التخطيط أخذه دب -1

 واعتبار ادلنهج تنظيما فرعيا لتنظيم أكرب.

 سبييزه بُت مفهوم ادلنهج وعناصر ادلنهج. -2

 نظرتو الشاملة إىل العملية التعليمية. -3

اخلطة يف ربديد جلهة ادلسؤولية يف تعليم اللغة. وىي ىنا أي معهد علمي يضع  -4
 قراءة الًتاث.

ربديده لوظيفة اللغة بأهنا ربقق االتصال بُت الناس. وىو ىنا خيتلف عن ادلناىج  -5
الىت ربدد وظيفة اللغة، ويشرف على تنفيذىا، سواء داخل جدران ادلعهد أو 

 خارجو.

 النظرة إىل ادلنهج على أنو وسيلة ال غاية. -6
  

                                                                                                                                                               
 15)الكويت: مكتبة الفالح، دون السنة(، ص: تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها،فكرى حسن ريان،  22

، )مصر: منشورة ادلنظمة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهرشدي أضبد طعيمة،  23
 69(، ص. 1989اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
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 عناصر المنهج - ب

لعناصر األربعة األساسية ادلًتابطة، وىي األىداف، واحملتوى أو يتكون ادلنهج من ا
24ادلادة الدراسية، واخلربات التعليمة، والتقوًن.

   
 األىداف -1

أن أي برنامج تعليمي فعال البد أن يكون لو أىداف واضحة وحددة، ادلعامل 
مداخالت العلمية التعليمية.  وىلواألىداف ىي صمام االمن وىي أ

فاألىداف تلعب دورا كبَتا يف الًتبية، إذ أهنا دبثابة التغَتات تتوقع أن حيدثها 
. واألىداف ىو وصف للتغَت ادلتوقع حدوثو يف ادلنهج يف شخصيات التالميذ

سلوك ادلتعلم نتيجة لتزويده باخلربات التعليمية وتفاعلو مع ادلواقف العلمية 
 25احملددة.

واألىداف ال تنشأ من فراغ ولكنها تنبع وتشتق من عدة مصادر ولكل 
مصدر أمهيتو ووزنو يف عملية اشتقاق األىداف وىذه ادلصادر ىي فلسفة 

، ة أوىل مصادر اشتقاق األىدافاجملتمع وحاجاتو،  وتعترب ىذه الفلسف
وادلصدر الثاىن ىو اجملتمع وعادتو، والثالث ىو طبيعة ادلتعلم وعملية 

 26التعليم.
 27يات لألىداف ديكن ترتيبها كاآليت:وىناك ثالثة مستو 

وىي أىداف عريضة وعامة وبعيدة ادلدى أو يأخذ بلوغها  Goalsالغايات  (أ
 فًتة زمنية طويلة. وتندرج ربتها أىداف اجملتمع.

                                                           
 68. ص. سابقمرجع إبراىيم سيويت عمَتة.  24

 199(، ص 2999)اسكندرية: منشأة ادلعارف،  ،المناهج المعاصرةفوزي طو إبراىيم و رجب أضبد الكلزه،  25

26
عبد اللطيف بن حسُت فرج، ادلناىج، أسسها، زلتواىا، أنواعها، أىدافها، تقوديها، الطبعة األوىل )جامعة أم   

 71(، ص 1989القرى، مكة ادلكرمة، 

27
 147ص  سابق،مرجع زلمد أمُت مفىت، حلمى أضبد الوكيل،  
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اقصر من  وىي أىداف أقل عمومية من الغايات ومداىا Aimsاألغراض  (ب
 مدى الغايات، وتندرج ربتها أىداف الًتبية وأىداف ادلراحل التعليمية.

وىي عبارات تصف األداء  Behavioural ojectivesاألىداف السلوكية  (ج
ادلتوقع أن يصبح ادلتعلم قادرا على أدائو بعد انتهاء من دراسة برنامج 

 ادلواد الدراسية.معُت، وتندرج ربتها أىداف ادلنهج واألىداف اخلاصة ب
 احملتوى -2

ىو احد عناصر ادلنهج وأواذلا تأثرا باألىداف الىت يرمى ادلنهج إىل ربقيقها. 
ويعرف احملتوى بأنو نوعية ادلعارف الىت يقع عليها االختيار والىت يتم تنظيمها 

مفاىيم أو حقائق أو أفكاؤ على ضلو معُت، سواء كانت ىذه ادلعارف 
 28أساسية.

احملتوى ىو كل ما يضعو ادلخطط من اخلربات سواء كانت خربات معرفية 
)اكتساب ادلعلومات(، أو انفعالية )اكتساب االذباىات والقيم(، أو نفس 

فرد من صبيع نواحو )اكتساب ادلهارات هبذا النمو الكامل وادلمتكامل للحركية
 .(العقلية واخللقية واجلسمية

تعليم الفعال يتطلب زلتوى جيد يقدم للتالميذ وللمدرس مادة وخربات فال
 29تتحقق هبا األىداف العليمية.

 األساليب -3

شلا ال شك فيو أن ادلعلم ىو الذى يقوم دبعاجلة زلتوى ادلنهج عن طريق ما 
، على معاجلة زلتوى يستخدمو عن طريق يف التدريس ووسائل التعليمية تعينو

وتًتكز أمهية الطريقة يف كيفية معاجلة زلتوى ادلادة بصوره تساعد التالميذ على 
 الوصول إىل األىداف التعليمية ادلراد ربقيقها يف دراسة ادلادة من ادلواد.

                                                           
28

 191، صمرجع سابقب ىندي، صاحل ذيا  

 29، ص مرجع سابقحسن عبد الرضبن،  29
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واألساليب ىي إحدى عناصر ادلنهج الىت تتفاعل مع عناصره األخرى 
اإلجراءات الىت يتخذىا ادلعلم يف تنفيذ لتحقيق ما وضع لو من أىداف. وىي 

طرق التدريس من أجل ربقيق األىداف احملددة للمادة التعليمية، مستعينا 
 30بوسيلة من الوسائل التعليمية ادلناسبة.

 التقوًن -4

 التقوًن ىو العملية الىت ضلكم هبا على مدى النجاح الذى وصلنا إليو يف
ربقيق األىداف الًتبوية ادلوضوعية والذى نريد الوصول إليها. وللتقوًن أمهية  
كبَتة للتالميذ وادلعلمُت و األباء وادلشرفُت فهو يزود التالميذ بالتغدية 

ويوضح ذلم األىداف اخلاصة كما حيدد جوانب ( Feed Backالراجعة)
م بادلعلومات عن ضعفهم وقوهتم، وأيضا التقوًن مهم للمعلمُت ألنو يزودى

مستوى الطالب ونتائجهم التعليمية كما يزود التقوًن األباء دبعلومات عن 
ادلستوى التعليمي ألبنائهم ودرجة تقدمهم ومنوىم يف كل جوانبهم وكذلك 

 31اكتشاف قدراهتم.
دبعٌت أن كل عنصور منها  تًتابط فيما بينها ترابطا وثيقا،ادلذكورة وىذه العناصر 

يؤثر يف العناصر األخرى ويتأثر هبا، فاألىداف تؤثر يف احملتوى الذى جيرى اختياره، 
واحملتوى يؤثر يف اخلربات الىت تنظم للتالميذ ويتأثر هبا و التقوًن يؤثر يف كل من 

 األىداف واحملتوى واخلربات الىت تنظم للتالميذ.
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 199 ، صمرجع سابقصاحل ذياب ىندي،   

  174ص  ،مرجع سابقفوزى طو ابراىم،  31
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 الفكرة مبني علىالمبحث الثاني : المنهج ال

 (Notional Syllabus) الفكرة المبني علىمنهج مفهوم ال -أ 
كلمة "فكرة" الذى قدمو ولكينز. فيف أوائل السبعينات.  صدر ادلنهج الفكرة

، دبعٌت "أن تعرف"، وىي فكرة أو صورة الذىنية Noscereالالتينية اللغة أيت من ت
 32 لكل ما يكون معروفا أو يتصور.

لفكرة بالصورة اآلتية: وحدد ولكينز الفرق بُت ادلناىج النحو وادلوقف و ا
فادلنهج النحوى يسأل عن كيف يعرب ادلتكلم عما لديو من معٌت؟ أي أنو يهتم 
بالشكل أو الصيغة النحوية، وبينما ادلنهج ادلوقفي يسأل عن "مىت وأين يستخدم 
اإلنسان اللغة؟ وىو يهتم بادلواقف الىت يستخدم فيها اللغة. وصلد منهج الفكرة يسأل 

تقل من معٌت عرب اللغة؟ فإن زلور االىتمام ذلذا ادلنهج ىو ادلهٌت الذى : ما الذى ين
ال  33ربملو اللغة وليس الشكل الذي انتقل من خاللو وال ادلوقف الذى دار حولو.

دديي ومنهجية تدريس )العرض التقدديي على وجو التحديد العرض التق ويلكنزيناقش 
 34جي أو االستقرائي( ذلذه ادلكونات.الصرحية أو الضمنية، التعلم استنتا

أفكار دي سوسَت حول طبيعة اللغة، وقال أن معٌت  إىلادلنهج ىذا  يرجعو 
لقول أن احملاضرات دي ال ديكن أن يستمد  دبعزل عن الكلمات أو اجلمل. وديكن ا

 35سوسَت أثرت على ضلو دراسة الوظائف االتصالية للغة وعالقتها بأشكال ضلوية.
الذي  كل طريقة يف تعلم اللغة العربية  ويشمل مصطلح ادلنهج الفكرة على

 ثالثة على قررادل ىذا وحيتوي .احتياجات الطلبة التعليميةتصدر زلتواياتو من ربليل 

                                                           
32

Akgonul, Burgin, Notional Sillabus, (online) 

http://www.yde.yildiz.edu.tr/uddo/belgeler/inca (online) diunduh pada 

tanggal 15 desember 2011 
33

 Wilkins, D.A. Notional Syllabuses, (Oxford University Press, 1979), pp 18 
 195، ص مرجع سابقرشدى أضبد طعيمة،  34

35
 Loc. Cit,  Akgonul, Burgin.  

http://www.yde.yildiz.edu.tr/uddo/belgeler/inca)(online)%20di
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 والوظيفة الصيغي، وادلعٌت القواعدي، – الداليل ادلعٌت 36:ادلعٌت تصنيفات من أنواع
 التللتقاب األساس يشكل الذي القواعدي ادلعٌت – الداليل ادلعٌت ويصف. االتصالية
التكرار،  الوقت، عالقات زمنية، ادلدى، نقطة الوقت، :مثل القواعدية وادلفاىيم

 ادلعٌت العمليات. وأن العددي، مقسمة، وغَت مقسمة التتابع، الكمية، مرجعية
 اليقُت، مقياس من متدرج الصيغية، مقياس :التالية ادلعاين تصنيفات يشمل الصيغي
 ما بواسطة توصيلها مت اليت ادلعاين فهي التصاليةا الوظيفة االلتزام. أما من متدرج
الطلبات، الشكاوى، االعتذارات،  :، مثلالكالمية األحداث اللغة علماء عليو يطلق

 التحيات، االقًتاحات
. اللغة كامال أنو من ادلستحيل أن يعلم من ذلك، يعًتف ادلنهج الفكرةعلى الرغم 

واصلة دراساهتم، والقدرة على دللدافع فإنو يهدف إىل إعطاء ادلتعلمُت القدرة وا
القواعد النحوية ومفاىيم ادلستفادة يف حالة و "التعميم من التعبَتات االتصالية، 

  رى.جتماعية وثقافية أخالا
من ادلهام اليت يتم  نهج ىو ادلضمون لتدريس اللغةالًتكيز الرئيسي ذلذا ادل

وظائف الو لغة. الدم للتعبَت عن تنفيذىا على استخدام اللغة، أو للمفاىيم اليت تستخ
االعتذار، األلوان، و ، وادلوافقة، جلى يف حاالت مثل دعوة،والرجاءتتكن أن سبالىت 

مقارنة. وعالوة على ذلك، تعترب البنود النحوية وعناصر الظرفية و الوقت احلجم، و 
  37على الصعيد الفرعية ذات أمهية.

ويف ىذا ادلنهج يتم اختيار احملتوى اللغوى طبقا للمعاين الىت حيتاج الدارس 
التعبَت عنها أو ادلطالب الداللية، فإذن أن نقطة ادلهمة ادلقدمة إىل الطالب يف ىذا 

  38ون وليس الًتكيب أو ادلواقف.مادلنهج ىو ادلض

                                                           
36

   53، ص (دون سنة) ،تطوير مناهج تعليم اللغةناصر عبد اهلل بن غايل، صاحل بن ناصر السويريخ،   

37
 Mohseni Far, Mohammad, A Summary of Types of Sillabus in ELT, (online) 

(www3.telus.net/linguisticsissues/syllabi ) diunduh pada 12 Januari 2012 
38

 194، ص مرجع سابقرشدى أضبد طعيمة،   
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 مهارة الكالمالمبحث الثالث : 

 مفهوم مهارة الكالم -أ 

 عبارة لغة وىو. وتعلمها اللغة تعليم يف األساسية ادلهارات إحدى ىو الكالم
 مركبة صبلة أو لفظ ىو الكالم أن النحاة اصطالح وعند ادلفيدة، األصوات عن

 إىل ادلتكلم من وادلفهومات ادلعلومات إعطاء الكالم أمهية من ألن 39ومفيدة،
 .السامع

 بو يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر ما: فهو اصطالحا، الكالم تعريف أما
 49.ادلتكلم ذىن يف األقل على أو والسامع، ادلتكلم ذىن يف داللة لو شيء عن

 من نفسو يف عما ادلتكلم بو يعرب الذي ادلنطوق ىو الكالم أن اللغويُت وعند
 بو يزخر وما إحساستو، أو مشاعره، من خباطره جيول وما خاطره، أو ىاجسو،

 نح أو ادلعلومات، من غَته بو يزود أو يريد وما فكره، أو فكره أو رأيو نم عقلو
 41.األداء يف وسالمة التعبَت يف الصحة مع وانسيات، طالقة يف ذلك

در عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن وديكن تعريف الكالم بأنو: ما يص
شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم. وبناء على 
ىذا، فإن الكالم الذي ليس لو داللة يف ذىن ادلتكلم أو السامع، البعد كالما، 

 42بل ىي أصوات المعٌت ذلا.
 أهمية مهارة الكالم -ب 

وال شك أن الكالم أو التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوى للكبار 
والصغار على السواء، فاالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم، أي 

                                                           
 195ص. سابق، مرجع إبراىيم زلمد عطا،  39

(، 1998، )دمشق: منشرات جامعة دمشق، 2ط. في طرائق تدرييس اللغة العربية، السيد زلمود أضبد، 49
 299ص. 

 85. )الرياض: دار ادلسلم. الرياض( ، ص. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد عليان، 41

 95-93، ص. المرجع نفسه أضبد فؤاد زلمد عليان.  42
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أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون. ومن ىنا ديكن اعتبار الكالم ىو الشكل الرئيسي 
سان. وعلى ذلك يعترب الكالم أىم جزء يف ادلمارسة لالتصال اللغوي بالنسبة لإلن

 43اللغوية واستخداماهتا.
 

 أهداف مهارة الكالم -ج 

 44يهدف مهارة الكالم إىل ربقيق ما يلى :
 التالميذ إجادة النطق، وطالقة اللسان، وسبثل ادلعاىن. تعويد (أ 

 تعويد لتالميذ التفكَت ادلنطقي وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض. (ب 

سبكُت التالميذ من التعبَت  عما يدور حوذلم من موضوعات مالئمة، تتصل  (ج 
 حبياهتم وذبارهبم وأعماذلم داخل ادلدرسة وخارجها يف عبارة سليمة.

زيادة منو ادلهارات والقدرات الىت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبَت  (د 
 الوظيفي من مناقشة وعرض لألفكر واآلراء، وإلقاء الكلمات واخلطب.

 دفع ادلتعلم إىل شلارسة التخيل واالبتكار (ه 

 هات عامة في تعليم الكالميتوج -د 

تسهم يف تطوير تدريس  وفيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد
 45 مهارة الكالم يف العرب كلغة ثانية.

تدريس الكالم يعٍت شلارسة الكالم: يقصد بذلك أن يتعرض الطالب  (أ 
بالفعل   إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غَته عنو. إن الكالم 

ادلعلم وظل مستمعا. من ىنا تقاس  مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم 

                                                           
 197(، ص 1991،)القاىرة: دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أضبد مدكور،  43

 152، ص مرجع سابقابراىيم زلمد عطا،  44

 169،  ص مرجع سابقرشدي أضبد طعيمة، 45
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كفاءة ادلعلم ىف حصة الكالم دبقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث 
 .وليس بكثرة كالمو واستئثاره باحلديث

أن يعرب الكالب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم  (ب 
عن شيء ليس لديهم علم بو. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديو 

يتحدث عنو. ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع شيء 
غَت مألوف إذ أن ىذا يعطل فهمو. وقد ال جيد يف رصيده اللغوي ما 

 يسعفو.
التدريب على توجيو االنتباه: ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيو الطالب  (ج 

و عبارات معينو وقتما يراد منو الكالم.. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إن
يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها و عند نطقها. والقدرة 
على تعرف الًتاكب وكيف أن اختالفها يؤدي إىل اختالف ادلعٌت. إن 
الكالم باختصار نشاط ذىٍت يتطلب من الفرد أن يكون واعيا دلا صدر 
عنو حىت ال يصدر منو ما يالم عليو. وقد ديا قيل إن عثرات اللسان أفتك 

 من عثرات السنان.
عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث  (د 

وإحباطا لو أن يقاطعو اآلخرون. وإذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت 
يف لغاهتم األوىل فهو أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية. إن 

احلديث أو  لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن االسًتسال يف
إخراجو بشكل متكامل، ولعل شلا يزيد يف إحساسو هبذا العجز أن 
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يقاطعو ادلعلم. وير تبط هبذا أيضا أال يلح ادلعلم يف تصحيح أخطاء 
 الطالب.

مستوى التوقعات : من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن  (ه 
ثو على اإلمكانات احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستح

استيفاء القول مث يلومو إن مل يكن  عند مستوى التوقعات. إن احلقيقة 
اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانية أن األجنيب، خاصة إن تعلم 
العربية وىو كبَت، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند شلارستو مهارة 

منا تشمل كافة الكالم. وىذه ظاىرة ال زبتص بتعلم العربية وحدىا، وإ
الدارسُت للغات الثانية. على ادلعلم إذن أن يقدر ذلك، وأن يكون 
واقعيا. وأن دييز بُت مستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقُت بالعربية 

 وذلك الذي يصدر عن الناطقُت بلغات أخرى.
 ثالثة جوانب المهمة في تعليم مهارة الكالم -ه 

الكالم عند زلمد كامل الناقة فهي ثالثة جوانب مهمة يف تعليم مهارة 
 فيما يلي شرحها : 46النطق، وادلفردات، والقواعد.

 النطق (أ 

 الكربى األمهية الًتبويون يرى إذ الصويت، اجلانب اجلوانب، أىم من
 تاخلارجى ادلظهر ىو والنطق صحيحا، تعليما البداية منذ النطق لتعليم
 اخلارجى ادلظهر ىذا إال الكالم عملية من اليرى فادلستمع الكالم، لعملية

. 47األخطاء من خاليا وواضحا سليما النطق يكون أن جيب ىنا ومن. ذلا
                                                           

)الرياض: 1، أسسو، مداخلو، طرق تدريسو، ط تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىزلمود كامل الناقة،  46
  163-159(، ص 1985اجلامعة أم القرى، 

 .99: ، صمرجع سابقعلى أضبد مدكور،  47



11 
 

 بشكل تعلمو بعد تصحيحو أو تغيَته يف صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق
 ينطق أن النطق يف ادلطلوب ليس أنو األذىان يف واضحا وليكن. خاطئ
 سيطرة للغة الصويت النظام على يسيطر أن أي تام، كامل بشكل الدارس

 اتاألصو  إخراج على القدرة على تعٍت ىنا السيطرة ولكن متحدثيها،
 الدقة النظرعن بصرف اللغة أبناء مع الكالم من ادلتعلم ديكن الذي بالشكل
 .وتنغيمهم ونرباهتم أصواهتم إخراج يف الكاملة

 ادلفردات  (ب 

 أجنبية، لغة لتعليم خطة أي أىداف من ىدفا اللغوية الثروة تنمية تعد
 ائلوس الوقت ذات يف أهنا ،كما ادلعٌت ضبل أدوات ىي ادلفردات أن ذلك

 كلمات إىل فكره يًتجم مث يفكر أن ادلتكلم يستطيع فبادلفردات التفكَت،
 خالل من األجنبية اللغة يف ادلفردات تكتسب ما وعادة يريد، ما ربمل

 والكتابة الكالم مهارتا تأيت مث والقراءة، االستماع وىي االستقبال راتامه
 أن ىذا عٌتم استخدامها، على والتدريب لتنميتهما اجملال فتفسحان
 يف استخدامها خالل من أي السياق، خالل من إال تعلم ال الكلمات

 الكلمات تقدًن يفضل ولذلك للقراءة، موضوعات أو شفوية مواقف
 ىذه تتناول حبيث فيها، يتكلمون موضوعات خالل من للدارسُت

 48حياهتم من مهمة جوانب ادلوضوعات
 القواعد  (ج 

كثَتا ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل 
أما ادلتعلمون للغة أجنبية فكثَتا ما يصرحون بأن  49نرى بعضهم ينكرىا سباما،

لغة ، أي ليست ضرورية يف القواعد ليست أمرا ضرورية يف تعلم استخدام ال

                                                           
 .161، ص: مرجع سابق زلمد كامل الناقة،  48

 . 134، ص: مرجع سابقزلمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة ،  49



11 
 

التحدث باللغة، ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ديكن إنكارىا، وىي أن 
اللغة ربكمها رلموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها ادلتكلم جيدا، واليت 
جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو 

 وعي، وضلن إذ نقرر ىذا إمنا نقرره وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغَت
وضلن واعون سباما بأن صعوبات تدريس القواعد ال ربل وال يتم التغلب عليها 

 بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة.
 دور المعلم في تعليم الكالم -و 

ارة الكالم، إن دور ادلعلم يف عملية التعليم من أىم العوامل ادلؤثرة يف ترقية مه
ألنو وسيلة عظيمة إليصال ادلعرفة إىل أذىان الطالب. فدور ادلعلم يف تعليم مهارة 

 59الكالم ىو :
أن يفسح صدره ألخطاء الدارسُت ويقوم بتسجيلها أوال حىت ديكن أن يفرد  (أ 

 .ذلا وقتا للعالج و التدريب الصحيح ويصحح األخطاء

 االشًتاك الفعال للدارسُت يف ادلناشط اللغوية (ب 

البد أن يدرك ادلعلم أن احلماس يف دراسة اللغة خاصة يف تعليم الكالم  (ج 
 ويتصل اتصاال وثيقا بالنجاح.

 ال بد أن يعرف ادلعلم أن التتابع والتدرج شيئ مهم يف تنمية مهارة الكالم. (د 

 

 أساليب تعليم مهارة الكالم -ز 

 اجلمل، تركيب بوجود إال فعاال يكون ال كتابيا أو شفويا أكان سواء تعبَتال
 تعليم وينبغي. األفكار عرض يف والتسلسل التنظيم على والقدرة الفكرة، ووضوح
 .األفكار عن ادلعربة الواضحة الصحيحة اجلمل صياغة على وتدريبهم الطلبة

 : فهي الكالم دلهارة تدريس أساليب من وأما

                                                           
 178، ص مرجع سابقزلمود كامل الناقة،  59
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 وادلناقشة ادثةاحمل (أ 

 وإذا. والكبار للصغار اللغوي النشاط ألوان أىم من احملادثة أن يف شك ال
 ال تدريسها أن صلد العام، التعليم مراحل يف ادلدرسة يف احملادثة إىل نظرنا

 وأما. العربية اللغة يف اجلمل بتكوين اخلاصة الشكلية ادلسائل يتعدى
 خارج التالميذ حياة إىل نظرنا إذا بينما. كبَتا أثرا ذلا ذبد فال ادلناقشة
 حياة وإىل خارجها، أم ادلدرسة داخل ذلك كان سواء الدراسي، الفصل
 أثناء ذبري كاليت وادلناقشة احملادثة مواقف من كثَتا صلد اجملتمع، يف الكبار

 51.لبعض بعضهم الناس تقدًن وعند الزيارات
 52:فهي باحملادثة الكالم تدريس يف طواتاخل وأما

 عنها باإلجابة ويطالبهم أسئلة، التالميذ على ادلدرس يلقى (1

 فصيحة سهلة وبلغة التالميذ، إدراك مناسبة عاتموضو  يف وتكون (2

 عادال توزيعا عليهم ادلدرس ويوزع (3

 لألسئلة، مطابقة صحيحة، تكون أن عنها التالميذ إجابات يف ويراعى (4
 تامة صبل ويف

 أو وأسلوبية، لغوية أخطاء من التلميذ فيو يقع ما ادلدرس يصحح (5
 صحيحا، اجلواب بإعادة بهميطال مث ترتيبها، أو األفكار، يف أخطاء
 .السبورة على الصحيحة اإلجابة ويدون

 53والنوادر القصص حكاية (ب 

                                                           
 119، ص. مرجع سابقعلي أضبد مدكور،51

التوجيه في تدريس اللغة العربية )كتاب المعلم والموجه والباحث في طرق تدريس زلمود علي السمان، 52
 246(، ص. 1983)القاىرة: دار ادلعارف، اللغة العربية(، 

 118 -117ص.  مرجع سابق،علي أضبد مدكور، 53
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 واألمهات فاآلباء. الشفوى التعبَت ألوان أىم من والنوادر القصص وحكاية
 على القصاص األطفال ويقص أبنائهم، على القصص يقصون ما كثَتا
 :يلي ما فيها يراعي أن جيب أىدافها القصص ربقق ولكي. ئهمزمال

 يف تتبع اليت الطريقة أن ادلعروف فمن التالميذ، اختيار من تكون أن (1
 وكثَتا. التالميذ وينقلو القصص موضوع ادلدرس خيتار أن التعبَت حصص

 هبا للتالميذ يسبق مل أشياء عن حكاية أو خالية ادلوضوع ىذا يكون ما
 .هبا قليلة معرفة ذلم أو معرفة

 وقد. التالميذ لتعليم مناسبا مدخال تعترب الشخصية اخلربات حكاية (2
 إليها دييل اليت اخلالية والقصص احلكايات إىل ادلدرسُت بعض يعمد

 اليت اخلربات أن متناسبُت بإعادهتا يطالبوهنم مث معينة، مرحلة يف التالميذ
 .للقصص ىائال مصدرا تعترب بالتالميذ مرت

 ال قصة حكاية التالميذ من يطلب ال أن جيب اإلكراه، ذبنب (3
 ألن ذلك، قبل منو زمالءه مسعها حكاية يردد أن وال بكايتها يستمتعون

 .التعبَت على القدرة عناصر أىم نفسو يف يقتل ذلك

 للتالميذ ادلختلفة األذواق تقابل حبيث والنوادر القصص تتنوع أن جيب (4
 .ادلتنوعة واىتماماهتم

 يتعلموا أن ديكن ال التالميذ أن ىي فالقاعدة بادلمارسة، االىتمام (5
 .يتكلموا أن دون الكالم

 القصص وحكاية األدب، تعليم برنامج بُت وثيق ارتباط يوجد (6
 .والقراءة والنوادر،

 .ذلا يستعد أن قبل قصة أية حبكاية للتلميذ نسمح أال ينبغي (7

 54ألحاديثوا والكلمات اخلطب (ج 

                                                           
 119ص  مرجع سابق،علي أضبد مدكور، 54
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 من بالرغم ولكن. قبل ذي عن اليوم منها أقل للخطابة احلاجة كانت ردبا
 وىنا كلمة، إلقاء منو يتطلب ما ادلواقف من لو يعرض فاإلنسان ذلك،
 .ادلوقف يتطلبو دبا يقوم أن على قادرا يكن مل إذا ادلوقف يتحرج
 وما واالجتماعات ادلدرسية للقاءات والتقوًن والتنفيذ التخطيط وىناك
 استخدام وىناك. مناقشات من فيها يدور أو كلمات من فيها يلقي

 واستخدام. واخلاصة العامة واألخبار اخلطب إلقاء يف ادلدرسة اإلذاعة
 الصحفية التحقيقات وعمل وادلناقشة احلوار إدارة يف ادلدرسية الصحافة

 من تستلزم اليت العامة احليات مواقف على والتدريب ادلقابالت وإجراء
 مواقف ويف اذلاتف يف احلديث على كالتدريب يتكلم، أن اإلنسان
 لبعض بعضهم الناس وتقدًن واالعتذار كالعزاء اجملاملة،

 ادلباشر األسلوب (د 

 اللغة تعليم يف ادلستخدمة الشائعة التدريس أساليب من األسلوب وىذا
 من رئيس مبدأ على احلقيقة يف يقوم األسلوب وىذا. وتعلمها األجنبية
 حجرة يف تعليمية مواقف إىل مباشرة ربويلو ديكن اللغة سيكولوجية مبادئ

 فقط والًتاكيب الكلمات تدريس يف يستخدم ال األسلوب وىذا. الدراسة
 ادلعارضة يف يستخدم فهو ادلختلفة ومهارهتا اللغة قواعد تدريس يف بل

 ادلواقف معظم ويف القصص قص أو األغاين أداء ويف والشرح وادلناقشة
 .األجنبية اللغة تعليم يف وحركة وسبثيل عمل إىل ربتاج اليت

 التعبَت موضوعات (ه 

 فيها للنمناقشة معا مها أو الدارسُت أو ادلدرس خيتارىا موضوعات وىي
 ومتعلقة للدارسُت مناسبة تكون أن وينبغي 55.الشفوي التعبَت دروس يف

 .وخرباهتم حبايتهم

                                                           
 248، ص. مرجع سابقزلمد علي السمان، 55
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 التمثيلية واحلركات األعمال سلسلة (و 

 بسيط، باختالف ويطبقو ادلباشر األسلوب مع يتكامل األسلوب وىذا
 أو الكلمة من واالنتقال األشياء من بدال األحداث على الًتكيز وىو

 ادلتتابعة حداثاأل من سلسلة من ادلكون ادلتكامل ادلوقف إىل اجلملة
 56.وادلًتابطة

 

 واألجوبة األسئلة (ز 

 وأكثرىا وأبسطها الطرق أنسب من واألجوبة األسئلة طريقة ىذه تعترب
 ادلدرس من تدرجا واألجوبة األسئلة انتوك 57.احملادثة تدريس يف فعالية

 إىل الواسعة ومن الصعوبة إىل السهولة من يبدأ أن عليو الزم الذي أوال
 .التعقيد

 ادلناظرة (ح 

 بُت حوار وىي الكالم، دلهارة التعليمية األساليب إحدى من ىو وادلناظرة
 موضوع حول نظره وجهة إعالء إىل منهما كل يسعى فريقُت أو شخصُت

 األدلة واستخدام وادلنطقية العلمية الوسائل بشىت عنها والدفاع ُتمع
 احلجج وبيان اآلخر الطرف رأي تفنيد زلاوال تنوعها على والرباىُت
 اليت الواقعية: مها نوعان وذلا. قبوذلا عدم أو عليها للمحافظة الداعية
 58.والقلم السيف بُت ادلناظرة كمثل وادلتخيلة الواقع، تصور

  

                                                           
 128، ص. مرجع سابقزلمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة، 56

 149، ص. المرجع نفسه زلمود كامل الناقة ورشدي أضبد طعيمة، 57

58
 Khomis Farraj, Kholid, Ta’rif  wa Ma’na al- Munadzarah. (Online), 

(http://www.almolltaqa.com/forum/showthread.php, diakses 3 Februari 2012) 

http://www.almolltaqa.com/forum/showthread.php?714-%CA%DA%D1%ED%DD-%E6%E3%DA%E4%EC-%C7%E1%E3%E4%C7%D9%D1%E5
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 الكالم مهارة سائلو  -ح 

 عبد ذكر، وادلعينات الوسائل من الكثَت إىل الكالم مهارة تعليم حيتاج  
 الكالم مهارة تعلم على الدارس تفيد اليت واألجهزة الوسائل أىم من أن:  "اجمليد
 ومعامل الثابتة، واالفالم والشفافة العادية والصور الوبرية، اللوحات ىي

 ادلعينات يف عبداهلل الصديق وعمر صيٌت إمساعيل زلمودوقال . 59"اللغات
ادلعينات البصرية ادلستخدمة يف أنشطة الكالم مثل  أن: "اللغة تعليم يف البصرية

 الرحالت ادليدانية واأللعاب اللغوية وادلعينات مثل لوحة العرض، واللوحة الوبرية
وقرص الساعة، والصور والشرائح واألفالم الشريطية/الثابتة". وتقوم ادلعينات 

اليت تشمل احملاكاة واإلعادة -البصرية ادلستخدمة يف أنشطة الكالم 
 إجياد على تساعد الكالم، على الطالب تشجيعبالوظائف التالية:  -واالستعمال

 يستخدمها اليت تادلعلوما توفر معٌت، الطالب لكالم جيعل الذي السياق
 ادلهارة ىذهتعليم  على ادلعلم يشجع ذلك، على إعتمادا. 69كالمو يف الطالب

 وشلارسة. مكوناهتا وصفو  زلتواىا ومناقشة أفكار، من الوسائل ىذه تتضمنو ادب
 .الكالم مهارة يف ادلتعلم اشًتاك إىل تؤدي اليت األنشطة كل

  61 بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم:
تستخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألهنا  (أ 

منظرا يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنو وتشجعو على شرح 
 ما يرى.

                                                           
59

 .164ص:  مرجع سابق،عبد اجمليد سيد أضبد منصور،  

جامعة  )الرياض: ،1ط.  ،المعينات البصرية في تعليم اللغة زلمود إمساعيل صيٌت وعمر الصديق عبداهلل،69
 .83(، ص: 1984ادللك سعود، 

 ،1ط.  ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،  61
 .175 (، ص1983)القاىرة:  دار ادلعارف، 
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تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطارات أو  (ب 
صة اليت الصور اليت تعُت الدارس على التعبَت عن التتابع الزمٌت للق

 يتحدث عنها أو ادلوضوع الذي يدرسو. 

تستخدم الصور ادلفردة و الصور  ادلصاحبة حلوار معُت هبدف تقريب  (ج 
 ادلعٌت عند الدارس.

يستخدم أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسُت الوقت، وادللصقات والبطاقات الربيدية 
طق و ادلهارات اللغوية الثارة اىتمام الدارسُت، وجذب انتباىهم وتدريبهم على الن

 األخرى.
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 صميم منهج تعليم مهارة الكالمتالمبحث الرابع : 

 مفهوم تصميم المنهج -أ 
 62 :يعرف قاموس الًتبية تصميم ادلنهج من خالل ثالثة اذباىات أساسية ىيو 
التعريف األول : يشَت إىل أن تصميم ادلنهج طريقة تنظم هبا مكونات  -1

دلنهج لتسهيل التعلم ولكن طريقة التنظيم ىي يف الواقع جزء من عملية ا
التصميم ال العملية برمتها ،وقد يكون أساسيا أن تأخذ عملية التصميم 
بعض األبعاد األخرى اليت ديكن أن تتعلق بتحديد االحتياجات أو بالفئة 

 ادلستهدفة باسًتاتيجيات عملية التصميم
 أن تصميم ادلنهج ىو العملية اليت يتم عن طريقها التعريف الثاين : يبُت -2

تصور العالقات بُت التالميذ وادلدرس وادلواد واحملتوى والزمن من جانب ، 
 وسلرجات التدريس من جانب آخر

التعريف الثالث : يتجاوز مفهوم التصميم ألنو يشمل كافة العوامل اليت  -3
العديد من العوامل  توجو التدريس ضلو سلرجات معينو وىو بذلك يضم

 . اخلارجية عن ادلنهج كالعناصر اإلدارية وادلادية وغَتىا
( وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عناصره Curriculum Designتصميم ادلنهج )

ومكوناتو صبيعها )األىداف واحملتوى واخلربات التعليمية والتقوًن( ووضعها يف بناء واحد 
 63ىداف العامة للمنهج.متكامل يؤدي تنفيذه إىل ربقيق األ
 ذبديدات ( يعٌت إدخالCurriculum Developmentأما مصطلح تطوير ادلنهج )

 يف تؤدي حبيث ، مستواىا ورفع ، الًتبوية العملية ربسُت بقصد ؛ رلاذلا يف ومستحدثات
                                                           

62
 Op.Cit, Elbitar. 

 2919نوفمبَت  28، األحد مصطلحات التربوية اللجنة االستشارية للمعلمُت، 63
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 ووفق ، ادلطلوبة ااّلذباىات يف السلوك ىذا وتوجيو ، التالميذ سلوك تعديل إىل النهاية
إحداث تغيَتات يف عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد أو ادلنشودة  األىداف

ربسينو، ومواكبتو للمستجدات العلمية والًتبوية، والتغَتات يف اجملاالت االقتصادية، 
اجملتمع وأفراده، مع مراعاة اإلمكانات ادلتاحة من واالجتماعية، والثقافة دبا يليب حاجات 

 64الوقت واجلهد والكلفة.
ويالحظ شلا سبق أن مفهوم تصميم )بناء( ادلنهج خيتلف عن مفهوم تطويره يف 
نقطو البداية لكل منهما، فتصميم ادلنهج يبدأ من نقطة الصفر، أما تطوير ادلنهج فيبدأ 

أخرى  من منهج قائم ولكن يراد ربسينو أو الوصول إىل طموحات جديدة، ومن جهة
تشًتك عمليتا بناء ادلنهج وتطويره يف أهنما تقومان على أسس مشًتكة وىي ادلتعلم، 
 واجملتمع، وادلعرفة، وأهنما تتطلبان قدرة على استشراف ادلستقبل وحاجات اجملتمع وأفراده.

( 1وقدم يلدن أن بناء ادلنهج الدراسي ال بد أن يتم على شبان مراحل، وىي : )
( 4( اختيار تصميم ادلنهج الدراسي )3( ربديد أىداف التدريس )2ربليل البيانات )

( االجراءات 6( انتاج ادلخطط الدراسي الًتبوي )5انتاج ادلخطط الدراسي األساسي )
   65( تعديل ادلنهج الدراسي.9( تقوًن ادلنهج )7يف الفصل )

ونظرا إىل ما أشار إليو يلدن، نظم الباحث مراحل اجراء تصميم منهج تعليم 
طالب عما يريد تعبَته ( ربليل احتياجة ال1مهارة الكالم يف ىذا البحث على ما يلى : )

( 3كالم ادلبٍت على الفكرة )( تصميم منهج تعليم مهارة ال2يف التعامل اليومية )
( تصحيح ادلنهج ادلصمم ادلبٍت على الفكرة 4التثبيت على ادلنهج ادلصمم )التحكيم و 

 ادلناسب لدى الطالب.
                                                           

 (online)  2995، ادلقالة من سبكة دولية، تطوير المنهاجعبد احلميد حسن عبد احلميد شاىُت، 64

www.abegs.org/.../4007)(المنهج  تطوير.pdfakses pada 12 Februari 2012 di   

65
، رسالة المعاهد اإلسالميتصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية في نور اذلادى،   

( ص 2911-2919ماجستَت )ماالمج : كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
37 

http://www.abegs.org/.../4007)تطوير%20المنهج%20.pdf
http://www.abegs.org/.../4007)تطوير%20المنهج%20.pdf
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 مصادر تصميم المنهج -ب 
واضعوه اتفقوا يف ربديد مصدار  يتم تصميم ادلنهج من تنظيم عناصره إذا كان

 66لذلك ادلنهج. وىو كما يلي :
 يتم تصميم ادلنهج مستفيدا من احلياة وأعمال اإلنسان يف رلتمعهم. -1
ويتم أيضا تصميم ادلنهج من الطالب أنفسهم. وذلك يعتمد على ثالثة  -2

 ب، ج( وميوذلم.أشياء : أ( حاجات الطالب، ب( تطور الطال
اخلربات السابقة سبكن أن يكون مصدرا يف تصميم ادلنهج، سواء كان من  -3

 خربات ادلصمم نفسو أو من غَته.
 خصائص تصميم المنهج -ج 

أن تصميم ادلنهج لو خصائص مهممة، أن جيتمع فيو Beauchamp لقد أشار
 67على األقل ثالث نقاط، منها :

 ادلنهج ىو وثيقة مكتوبة. (أ 
 أن يتضمن ادلنهج على األىداف األساسية للتعليم (ب 
أن يتضمن ادلنهج على ادلواد التعليمية األساسية الىت يتوصل هبا إىل  (ج 

 األىداف.
ليكون ادلنهج كامال Beauchampي ادلنهج أن يضاف إىل ما أشار إليو جيب على واضع

بادلدرسة وتلبية اجملتمع ويستمر إىل حد يتفق عليو كل من أمهية الطالب الىت تتمثل 
وذلك بشيئُت أساسيُت، أوذلما : ربديد طرق التدريس والوسائل الىت تعُت عملية تعليم 

وضوعة. وثانيهما : ال بد من تقوًن ادلنهج من وتسهل ادلدرسُت للوصول إىل األىداف ادل
 حُت إىل آخر، سواء كان من جهة التصميم أم من جهة أداء التعليم.

                                                           
66

 19نور اذلادى، مرجع سابق، ص  
67

 Hamalik, Umar,  Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, cet. 2(Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2008), p. 34 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

 طريقة وىي.  (Research&Design) ريالتطوي البحث نوع من البحث ىذا
 البحث وتصميم 64.فعالة وجتربة معني نتاج على للحصول ادلستخدمة البحث
 وتصديقو الًتبوي تاجاإلن لتنمية ادلستخدمة اإلجراءات يعين الًتبية رلال يف والتطوير

 الذي الًتبية ونتاج 65.الًتبوية دلنتجات والتصديق التنمية إىل يتجو أخرى بعبارة أي
 وادلواد اخلاصة،و  العامة أىدافو حيث من ادلنهج على يشمل تطويره الباحث تريد

 .والتقوَل التعليمية، والطرائق التعليمية،
 

 مجتمع البحث وعينته  -ب 

إن رلتمع البحث ىنا كل طالب وادلدرسني ىف معهد دار اللغة باميكاسان 
( طالبا. وادلدرسني الذين بلغ عددىم 60مبادورا. وذلذا ادلعهد يتكون من سبعني )

مع كلو عينة ذلذا البحث الكتشاف آراءىم وخيتار الباحث ىذا اجملت .مدرسني 00
 .حول احتياجهم يف تعليم اللغة العربية عندىم

 المنهج تصميمإجراءات   -ج 
 كما Borg & gall عند الكالم مهارة تعليم منهج تصميم تإجراءا تسري

 : 66يلي
 ،البحث ميدان يف الطالب ياجاتاحت حتليل (أ 

                                                           
64

. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabata, 
2008), 297. 

65
 Setyosari, Punaji, Metode penelitian pendidikan dan Pengembangan,(Jakarta: 

Kencana,2010), hal 194 
66

 Ibid, hal 205 
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 العربية اللغة تعليم يف( Notional Syllabus) الفكرة على ينادلب ادلنهج تصميم (ب 
  البحث، دليدان ادلالئمة

 Notional) الفكرة على ادلبين ادلصمم ادلنهج انتاج على والتثبيت التحكيم (ج 

Syllabus) البحث دليدان ادلطابق. 

 البحث دليدان ادلالئم الفكرة على ادلبين ادلصمم ادلنهج إنتاج تصحيح (د 
 البحث ميدان يف الطالب احتياجات حتليل: والأ

 الطالب يف تعليم اللغة العربيةوحيدد الباحث األغراض التالية لتحليل حاجات  
 :باميكاسان معهد دار اللغة والدراسات اإلسالميةيف 

 0الكتشاف كيف يستخدم الطالب اللغة العربية يف احلياة اليومية -
 عبريه عند ادلعاملة يف احلياة اليوميةريد تدلعرفة احتياجاهتم فيما ي -

 0الكتشاف اخلربة السابقة لدى الطالب فيما يتعلق بالتعليم النظامي -
 العربية اللغة تعليم يف( Notional Syllabus) الفكرة على ادلبين ادلنهج تصميم: ثانيا

 البحث دليدان ادلالئمة
 ،(Notional Syllabus) الفكرة على ادلبين ادلنهج تصميم يف الباحث يستخدم

  :التالية النواحى وترتيب

 يف اكتشافها بعد الطالب احتياجاتب تالئم الىت التعليمية األىداف تعيني (أ 
 :آتية جوانب ثالث علي يشتمل وىذا. البحث ميدان

 العامة التعليميمة األىداف (0)

 للمبتدئ اخلاصة األىداف (2)

 للمتوسط اخلاصة األىداف (3)

 للمتقدم اخلاصة فاألىدا (4)
 تقدديو يف الباحث يرغب الذي التعليمي احملتوى وىي :التعليمية ادلواد تعيني (ب 

 .ادلذكورة تعليمية أىداف حتقيق بغرض للطالب
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 معرفة من البد ادلختارة الطريقة حتديد إن: ادلناسبة التدريس طرق تعيني (ج 
 .مسبقا بادلادة ادلتصلة األمور بعض

 التأكيد عملية بأنو (Good) كود يعرف كما التقوَل: ادلناسب َلالتقو  تعيني (د 
 حتسني علي ليساعد ىو التقوَل من اذلدف وأما. بعناية بتثمينو الشيء قيمة من

 ادلواد موضوع من احملددة ادلعلومات بعض بإعطاء القياس يكتفي بينما وتطور
 .22فقط قياسو

 القيمة مداخالهتم وبعض اخلرباء من ميالتحك بعد التصميم ىذا ويكتمل
 احلايل الدراسي وادلنهج الطالب لدى ادلواقف على بادلالحظة وارشاداهتم

 .اجلاري
 Nosionalعلى الفكرة )ادلبين إنتاج ادلنهج ادلصمم ى التحكيم والتثبيت علثالثا: 

Syllabus) 
مجع ادلعلومات دلعرفة مدى البحث ىو  ويقصد من التحكيم والتثبيت يف ىذه

الفكرة يف معهد دار اللغة والدراسات  ادلبين علىصالحية إنتاج ادلنهج ادلصمم 
 :ينقسم ىذه ادلرحلة إىل قسمني اإلسالمية باميكاسان. و 

 .حتكيم من اخلرباء (أ 

( يف Expert Judgmentإىل اخلبري ) قدَل إنتاج التصميمت م ىوييراد مبرحلة التحك
قات رلال تعليم اللغة العربية للحصول على االقًتاحات واإلرشادات والتعلي

 .وإلصالحو وادلداخالت حول إنتاج التصميم
 التثبيت من ادلدرسني (ب 

احث انتاج ادلنهج ادلصمم إىل ادلدرسني يف ويقصد من التثبيت ىو أن يقدم الب
 ميدان البحث.

                                                           
 ،والتعليم التربية في والتقويم القياس أساسيات بوري،اجل سلطان عيسى وحنان العبيدي شريف سعيد غاًل 22
 7:  ص ،( 0980ادلعارف، دار: القاىرة)
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 تصحيح إنتاج ادلنهج ادلصمم ادلبين على الفكرة رابعا :
 :يلي كما البحث بتصميم الباحث يقوم الدراسة تصميم يف وتوضيحا
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 ( اجراءات البحث0الرسم البياٍل رقم )

  

 البحث، ميدان في الطالب احتياجات تحليل

 الفكرة على المبني المنهج تصميم

 العربية اللغة تعليم مجال في الخبراء تحكيم

 الفكرة على المبني المصمم المنهج تصحيح

 البحث ميدان في المدرسين وتثبيت

 الفكرة على المبني المصمم المنهج تصحيح

 الكالم مهارة لتعليم الدراسي المنهج:  االنتاج
 اللغة دار معهد في الفكرة على المبني

 اإلسالمية توالدراسا
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 أدوات البحث -د 

 البيانات واكتساهبا بأدوات البحث اآلتية: يستخدم الباحث ألخذ

ستقصاء أداة مالئمة (: تعترب االستبانة أو االquestionnaireستبانة )اال -
ت وحقائق مرتبطة بواقع معني، وتقدم ناللحصول على معلومات وبيا

د من ستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عداال
  67ستبانة.األفراد ادلعنيني مبوضوع اال

ثالث مرات. أوال، يقدم للمدرسني والطالب  يقدم الباحث االستبانة
للحصول على البيانات احملتاجة يف تصميم منهج تعليم مهارة الكالم يف 
معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية، والثاٌل، يقدم للخرباء لتحكيم ادلنهج 

 .ادلصمم، وثالثا، يقدم دلدرسني والطالب دلعرفة صالحية ادلنهج ادلصمم

(: ىي أسئلة ادلقابلة ادلكتوبة للباحث دلعرفة interview guideلة )دليل ادلقاب -
وتعترب ادلقابلة استبيانا شفويا  68موقف ادلستجيب وميولو بادلوضوع ادلبحث.

 69باحث جبمع معلومات وبيانات شفوية من ادلفحوص.يقوم من خاللو ال
 

 البيانات ومصادرها -ه 

 وسيتم مجع البيانات يف ىذا البحث من عدة ادلصادر التالية: 
اللغة  الباحث الطالب وادلدرسني يف معهد دار من نتائج االستبانة الىت يوزعها -0

 .ان دلعرفة حاجاهتم يف تعليم اللغة العربيةباميكاسسالمية و الدراسات اإل

                                                           
( مـ 0997 أسامة، دار: الرياض) 3. ط أساليبه، أدواته، مفهومه،: العلمي البحث وآخرون، عبيدات ذوقان67
 020. ص

 0978 العرفية، النهضة دار: مصر) 3. ط ،النفس وعلم التربية فى البحث مناهج جابر، اجمليد عبد جابر 68
 .265. ص( مـ

  035. ص سابق، مرجع وآخرون، عبيدات ذوقان 69
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ت ادلفيدة لتصميم ومن اخلرباء لتعليم اللغة العربية يف التحكم واعطاء ادلداخال -2
 الفكرة يف معهد دار اللغة و الدراسات اإلسالمية باميكاسان. علىادلبين ادلنهج 

خلرباء من معرفة احتياجتهم من  وامن ادلقابلة الىت جيري الباحث مع ادلدرسني -3
 موضوع البحث.

 ومن الكتب أو ادلراجع اليت تتعلق هبذا البحث كمصادر ثانوية للبحث. -4

 وأسلوب تحليل البيانات -و 

 Descriptiveالتحليل اإلحصائي الوصفي لتحليل البيانات يستخدم الباحث

Analysis Statistic  .ات االستبانة من الطالب حيلل الباحث بيانو  بادلعدلة ادلائوية
هم. وأما العربية وصفيا دلعرفة انعكاس أرائوادلدرسني حنو ادلنهج اجلديد لتعليم اللغة 
 تية:اآلم النظاخلطوات لتحليل تلك البيانات فستأيت على 

 تعرف البيانات (أ 

 تصنيف البيانات (ب 

 عرض البيانات (ج 

 شرح البيانات (د 

 استنتاج (ه 
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لتحليل احتياجات الطالب وحتليل اخلرباء وتثبيت ث ادلعيار ويستخدم الباح
 يف ىذا البحث كما يلي: ادلدرسني

 (0جدول رقم )
 تقدير نسبة مئوية

 ممتاز 000%
 : جيد جدا % 99 -80%
 : جيد % 79 -60%
 : مقبول % 59 -% 40
 : مردود % 39 -% 20

 

 مراحل تنفيذ البحث -ز 

راحل تنفيذه باالجراءات ادليدانية الىت تبدو يف جدول قد مت ىذا البحث بعد مرور م
 اآلتى :

 (2جدول رقم )
الشهور قبل نوفمبري  0

2000 
يبدأ الباحث يف تنفيذ الدراسة باالطالع على 
مشكالت البحث يف ميدان البحث وعلى 
الدراسات السابقة الىت تتعلق بتصميم ادلنهج أو 

 ةبادلنهج يف الًتبية وتعليم اللغة العربي

مادورا و 
 ماالنج

مث يشرع الباحث يف كتابة خطة البحث لتوضيح  2000دمسبري  2
أساسيات البحث ويكون البحث جيري على ما 

 يرام.

 ماالنج

أخر ديسمبري  3
2000 

يقدم الباحث خطة البحث للجامعة دلشاركة 
مناقشة اخلطة الىت يعقدىا قسم تعليم اللغة 

جبامعة موالنا العربية يف كلية الدراسات العليا 

 ماالنج



34 
 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يقوم الباحث يف استعداد مستلزمات إجرائية  2002أخر فرباير  4

البحث من اخلطاب الرمسي من قبل اجلامعة إىل 
 معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية.

 ماالنج

مع  يقوم الباحث ىف إعداد أدوات البحث 2002أخر فرباير  5
 استشارة من حضرة ادلشرفني وتوجيههم.

 ماالنج

يقوم الباحث بإعداد االستبانة ادلقدمة على  2002أول مارس  6
 الطلبة وادلدرسني

 ماالنج

يقوم الباحث بنشر االستبانة على ادلدرسني  2002مارس  02 7
والطلبة ىف معهد دار اللغة والدراسات 

لتأكيد  اإلسالمية، مع إجراء ادلقابلة اذلادفة
 نتيجة البحث من خالل االستبانة.

 مادورا

منتصف مارس  8
2002 

يقوم الباحث بتحليل إجابة ادلدرسني والطلبة ىف 
 ادلقابلة واالستبانة الىت قد أجريت من قبل.

 

 ماالنج

يبدأ الباحث يف كتابة البحث كتابة ىادئة بعد  2002أخر مارس  9
 استشارة وتوجيو ادلشرفني.

 ماالنج
 

يقوم الباحث مبراجعة البحث ادلكتوب وتصويب  2002ول إبريل أ 
 األخطاء ىف الكتابة ويعمل بإشارة ادلشرفني.

 

 ماالنج

يقدم الباحث حبثو اجلاىز لرئاسة قسم تعليم  2002إبريل  00 00
اللغة العربية وتسجيلو يف مناقشة البحث اليت 

 يقوم هبا اجلامعة.

 

 ماالنج

منتصف إبريل  00
2002 

حح الباحث حبثو بعد ادلناقشة من خالل يص
ادلالحظات ومداخلة ادلناقشيني ليكون البحث 

 ماالنج
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 ذا قيمة وأمهية.
 

 

 مراحل تنفيذ البحث -ح 

قد مت ىذا البحث بعد مرور مراحل تنفيذه باالجراءات ادليدانية الىت تبدو يف جدول 
 اآلتى :

 (2جدول رقم )
الشهور قبل نوفمبري  0

2000 
باحث يف تنفيذ الدراسة باالطالع على يبدأ ال

مشكالت البحث يف ميدان البحث وعلى 
الدراسات السابقة الىت تتعلق بتصميم ادلنهج أو 

 بادلنهج يف الًتبية وتعليم اللغة العربية

مادورا و 
 ماالنج

مث يشرع الباحث يف كتابة خطة البحث لتوضيح  2000دمسبري  2
على ما أساسيات البحث ويكون البحث جيري 

 يرام.

 ماالنج

أخر ديسمبري  3
2000 

يقدم الباحث خطة البحث للجامعة دلشاركة 
مناقشة اخلطة الىت يعقدىا قسم تعليم اللغة 
العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ماالنج

تلزمات إجرائية يقوم الباحث يف استعداد مس 2002أخر فرباير  4
البحث من اخلطاب الرمسي من قبل اجلامعة إىل 

 معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية.

 ماالنج

يقوم الباحث ىف إعداد أدوات البحث مع  2002أخر فرباير  5
 استشارة من حضرة ادلشرفني وتوجيههم.

 ماالنج

يقوم الباحث بإعداد االستبانة ادلقدمة على  2002أول مارس  6
 لطلبة وادلدرسنيا

 ماالنج

 مادورايقوم الباحث بنشر االستبانة على ادلدرسني  2002مارس  02 7
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والطلبة ىف معهد دار اللغة والدراسات 
اإلسالمية، مع إجراء ادلقابلة اذلادفة لتأكيد 

 نتيجة البحث من خالل االستبانة.
منتصف مارس  8

2002 
ة ىف يقوم الباحث بتحليل إجابة ادلدرسني والطلب
 ادلقابلة واالستبانة الىت قد أجريت من قبل.

 

 ماالنج

يبدأ الباحث يف كتابة البحث كتابة ىادئة بعد  2002أخر مارس  9
 استشارة وتوجيو ادلشرفني.

 ماالنج
 

يقوم الباحث مبراجعة البحث ادلكتوب وتصويب  2002أول إبريل  
 األخطاء ىف الكتابة ويعمل بإشارة ادلشرفني.

 

 ماالنج

يقدم الباحث حبثو اجلاىز لرئاسة قسم تعليم  2002إبريل  00 00
اللغة العربية وتسجيلو يف مناقشة البحث اليت 

 يقوم هبا اجلامعة.

 

 ماالنج

منتصف إبريل  00
2002 

يصحح الباحث حبثو بعد ادلناقشة من خالل 
ادلالحظات ومداخلة ادلناقشيني ليكون البحث 

 ذا قيمة وأمهية.
 

 ماالنج
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 الفصل الرابع
 اعرض البيانات وتحليلها ومناقشته

 التمهيد

الىت حصل عليها يف معهد دار اللغة كالدراسات  البياناتحليل بتلقد قاـ الباحث 
أكور بالنجائن باميكاسن كمناقشتها فيما يتعلق دبوضوع البحث. كيتناكؿ ىذا  اإلسالمية
 ُت كما سبق ذكرمها يف الفصل األكؿ:اإلجابة على سؤالالبحث 

عهد دار اللغة كيف يتم تصميم منهج تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة يف م -1
 كالدراسات اإلسالمية باميكاسن مادكرا؟

ما مدل صالحية منهج تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة يف معهد دار اللغة  -2
 كالدراسات اإلسالمية؟

باالعتماد على البيانات  فعلى الباحث معاجلة كل من تلك األسئلة عالجا شافيا
من  ، استخدـ الباحث أدكات البحثالىت حيتاج لليها جل الوصوؿ ل ى البياناتاحملصولة. كأل

 كدليل ادلقابلة. االستبانة
 :ناقشتها حسب متطلبات موضوع البحثفيما يلى عرض تلك البيانات كربليلها كم

 
 نبذة تاريخية عن معهد دار اللغة والدراسات اإلسالميةالمبحث األول : 

 ميةأوال : لمحة عن معهد دار اللغة والدراسات اإلسال
يقع يف قرية أكور ناحية  لف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية باميكاساف

. لقد أسسو احلاج غزايل سامل، ادلاجستَت يف سنة بالنجائن زلافظة باميكاسن مادكرا
ـ، بعد ما متت دراستو اجلامعية )الليسانس( يف اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة قسم 1997
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دهبا، كحصل على درجة ادلاجستَت ىف اجلامعة اإلسالمية ماالنج خالؿ اشتغالو اللغة العربية كأ
باجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاساف مادكرا كمل يزؿ يدرس اللغة العربية فيها كىف ىذا 

  1ادلعهد حىت اآلف.
لف ىذا ادلعهد يف بداية تأسيسو ليس معهدا كما ىو اآلف، لنو مكاف لتعليم الطالب 

، حينذاؾ جاء ل ى ىذا 1997اللغة العربية أك نسميو دبركز ترقية اللغة العربية كذلك يف سنة 
ربية. كبعد مركر الزمن غَت اسم ىذا ادلكاف عدد من الطالب الذين يريدكف تعلم اللغة الع

 فصار بعد ذلك معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية. 2002ادلكاف يف سنة 
ئ كادلستول الثة مستويات تعليمية ىي ادلستول ادلبتدثعلى ىذا ادلعهد كيتكوف 

ثل ادلتوسط كادلستول ادلتقدـ. يدرس فيو الطالب العلـو احملتاجة يف معرفة اللغة العربية م
 النحو كالصرؼ كالعلـو اإلسالمية مثل الفقو كاألخالؽ كالتجويد كالتفسَت.

كتكوينهم مستطيعُت ككاف رسالة ىذا ادلعهد ىي تكوين أجياؿ ادلسلمُت ادلتقُت 
 التحدث باللغة العربية يف احلياة اليومية. كأما شعائر ىذا ادلعهد فكما يلي :

  اإلسالمية العلـو لدراسة مركزا جعلو - أ

  اإلسالمية األخوة توطيد - ب

 العربية اللغة ترقية - ت

  للطالب الًتبوية التقنية تعريف - ث

 ادلؤىلة البشرية ادلوارد خلق - ج

 الطالبثانيا : عدد المدرسين و 
ترأس ىذا ادلعهد األستاذ أمحد غزا ى سامل ادلاجستَت كيساعده ادلدرسُت كادلدرسات 

، مدرسات 5مدرسُت ك  10م. كيبلغ عدد ادلدرسُت حوايل يف لجراء عملية التعليم كالتعل
                                                           

1
 Muhammad Kosim, Pondok Pesantren di Pamekasan (Pertumbuhan dan 

Perkembangan), (Pamekasan: P3M STAIN Pamekasan, 2009) p. 13 
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 كأما عدد الطلبة يف ىذا ادلعهد يبلغ سيتُت طالبا.
كمن ، 2003منذ سنة  اؾ هبذا ادلعهدكازداد عدد الطلبة الذين يرغبوف ىف االشًت 

احلصوؿ على ادلنحة يف انتباه الطلبة منذ ذلك احلُت صلاح بعض الدراسُت  تلفتالدكافع اليت 
الدراسية ل ى خارج البالد، كىم أربعة طالب: منهم التحقوا جبامعة األزىر الشريف بالقاىرة. 

ؼ اقلدراسية ل ى جامعة األحاحلصوؿ على ادلنحة ايف مػ صلح مثاف طالب 2008كىف السنة 
ن، كيليهم عدد كبَت من الطلبة الذين التحقوا باجلامعات ادلعركفة ىف البلداف العربية من باليم
  ل ل ى جيل.جي

 ثالثا : منهج تعليم اللغة العربية في معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
على نظاـ جيد كنظاـ  غَت مربمجيف البداية، كاف تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد 

، يئة العربية دلن يرغب ىف دراستهاالربنامج ادلكثف ادلعركؼ. فادلعهد كقتئذ عبارة عن هتيئة الب
منهج الدراسة يف ادلعهد زلدكدة بأربعو شهور. كالذل يسبب سوء النظاـ ىو عدـ  كمدة

الذل  يف تعليم اللغة العربية كالكتب ادلستخدـ فيو مل تزؿ مستندة على كتاب احملاكرة التعليم
، باإلضافة كاحملادثة الذم ألفو مدير ادلعهد األستاذ غز ى سامل ألفو األستاذ باىاركف بانقيل

 ة يف تعلم اللغة العربية حينذاؾ.اىتماـ الطلب ا ى قلة
كاذلدؼ يف تعليم اللغة العربية ىو كفاءة الطالب الكالـ بالعربية الفصيحة مع 
أصحاهبم كالناطق األصلي، ألف اللغة العربية يف ىذا ادلعهد تستخدـ كلغة االتصاؿ. كالتعيُت 

عادلية حبيث تستخدـ لالتصاؿ  ذلذا اذلدؼ نظرا ل ى أف اللغة العربية اليـو أصبحت لغة
 العادلي بُت أفراد اجملتمع يف ىيئة األمم ادلتحدة العادلية.
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 تصميم منهج تعليم مهارة الكالم المبني على الفكرةالمبحث الثاني : 
ليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة على رتب الباحث مراحل لجراءات تصميم منهج تع

رة الكالـ ادلبٍت ( تصميم منهج تعليم مها2الطالب.  اجاتحتي( ربليل ا1:  ًتتيب اآليتال
  م.ادلنهج ادلصم ( تصحيح4تثبيت على ادلنهج ادلصمم. كال التصديق( 3 على الفكرة

 الطالب في تعليم اللغة العربية ليل احتياجاتتح -1

ئن دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بالنجا االستبانةلقد أجرل الباحث توزيع 
دلعرفة  االستبانة، كىدؼ ىذه 2012مارس  12نُت أكور باميكاسن مادكرا يـو اإلث

احتياجات الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف رلاؿ احتياجاهتم االتصالية. ككاف عدد 
با طال 27 يستول االبتدائمن ادل، فيوكادلدرسُت نسخة كفق عدد الطالب  70 االستبانة

 مدرسُت. 10با كادلدرسُت طال 15كادلستول ادلتقدـ  بالطا 18كادلستول ادلتوسط 
ىذه  ت، حيث رداالستبانةالبيانات ادلهمة من خالؿ ىذه على كحصل الباحث 

 بلغوا االستبانة ذلذه ذلم. كذلذا يعٌت أف اجمليبُت ةدلوزعنسخة ا 70نسخة من  66 االستبانة
 كما يلي:  االستبانةكبياف تلك  .% من اجملموع94

 (3)م رقؿ جدك 
 العامة ادليوؿ -أ 

 العامة ادليوؿ الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
 %88 62 التسلية يف ادلعهد)التلفاز، راديو، مسجل( 1
%92 65 التسلية خارج ادلعهد )اجلواؿ( 2  
 %81 57 جتماعية )ادلناقشة، ادلشاكرة(األنشطة اال 3
%92 65 التحدث مع األصدقاء 4  
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%90 63 األنشطة ادلعهدية )الزيارة الودية، التعلم اجلماعي( 5  
%94 66 السفر/ الرحلة   
%88 62 الرياضة   

 االستبانةكيتضح من البيانات السابقة أف النتيجة الىت حصل عليها الباحث من  
 62ىي التسلية يف ادلعهد )التلفاز، راديو، مسجل، استماع موسقي( كعدد اجمليبُت حوايل 

%، ك التسلية خارج ادلعهد حيث بلغت نتيجة 88لبا كبلغت نتيجة التحصيل على طا
طالبا. كاألنشطة االجتماعية )ادلناقشة،  65% كعدد اجمليبُت فيو 92التحصيل على 

%، كالتحدث مع األصدقاء 81طالبا بتقدير  57ادلوشاكرة، ادلناظرة( حصل على نتيجة 
كاألنشزة ادلعهدية )الزيارة الودية، التعلم %، 92طالبا بتقدير  65حصل على نتيجة 

%، كالسفر أك الرحلة حصل على 90طالبا بتقدير  63اجلماعي، احملاصرة( حصل على 
 %. 88بتقدير  62%، كالرياضة حصل على النتيجة 94طالبا بتقدير  66النتيجة 

 (4)رقم  جدكؿ

 البيئة -ب 

 البيئة الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 ة مئويةنسب العدد
   اجباريا لعربيةللغة ابا أماكن التحدث 1
 %71 50 حوؿ ادلعهد -أ  
 %18 13 خارج ادلعهد -ب  
 %4 3  عند التعليم -ج  
كيف تستخدـ اللغة العربية مع أصحابك ك  2

 أساتذتك
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  - على أساس منتظم  -أ  
 %74 52 يف كثَت من األحياف -ب  
 %11 8 يف بعض األحياف -ج  
  - كنادر -د  
   باللغة العربية التحدثمىت ذبرب  3
 %81 57 كل يـو -أ  
 - - أياـ يف األسبوعثالثة  -ب  
 - - أسبوع كل يومُت يف -ج  

ادلوزعة ل ى الطلبة عن البيئة الىت أجرم فيها التحدث باللغة  االستبانةكيتبُت من  
يا حوؿ ادلعهد ك لتحدث باللغة العربية اجبار % كافقوا على ا71رليبا بتقدير  50العربية أف 

فقوا عند عملية التعليم. با كافقوا على التحدث خارج ادلعهد ك ثالثة طالب كاثالثة عشر طال
لغة العربية حوؿ ادلعهد يعترب مهم لدل طالب معهد دار كمن ىذه نستنتج أف التحدث بال

 اللغة كالدراسات اإلسالمية.
 (5)رقم  جدكؿ

 كاألدكاتتفاعل -ج 

 التفاعل كاألدكات الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
   مع من تكلمت باللغة العربية 1
 %64 45 مع األصدقاء يف اجلماعة -أ  
 %8 6 كل  فردممع األصدقاء بش -ب  
 %21 15 مع ادلعلمُت -ج  
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   كنت تريد أف تكوف  2
 %20 14 بالعربية كما تسمع التحدث -أ  
 %74 52 ر ما تسمعيبالعربية مع تطو  التحدث -ب  
   يلـز عليك أف تفهم اجملالت أك الصحف باللغة العربية  3
 %64 45 نعم -أ  
 %8 6 ال -ب  

 عن التفاعل كاألدكات الىت حيتاج لليها االستبانةمن ادلقًتحة تبُت  االستبانةكمن ىذه 
اللغة ب% طالبا يتحدثوف 63سالمية ىي أف أكثر من طالب معهد دار اللغة كالدراسات اإل
% منهم يتحدثوف مع أصدقائهم بشكل فردم ك 8العربية مع أصدقائهم يف اجلماعة ك 

احملادثة باللغة العربية مع على % من الطالب 52% منهم يتحدثوف مع ادلعلمُت، كأراد 21
% طالبا 63سمع فقط، كيكما احملادثة باللغة العربية  على % أردكا 20تطوير ما يسمعوا ك 

منهم مل يوافقوف بو، بناء على  8كافقوا الزاـ فهم الصحف كاجملالت باللغة العربية ك 
 االستبانةيستطيع الباحث أف  يقدـ ادلوضوعات ادلناسبة دبا حصل عليو يف السابقة  االستبانة

 .كتلك ادلوضوعات يف اختيار احملتول ادلنهج

 ة الكالم المبني على الفكرةتصميم منهج تعليم مهار  -2

ربديد اإلطار دلعهد دار اللغة أ(  الباحث ىي : اتكوف خطوة تصميم ادلنهج الىت اتبعه
لتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على كادلؤشرات كضع أىداؼ ادلنهج ، ب( كالدراسات اإلسالمية

ربقيق األىداؼ طرؽ التعليم الىت تيسر الوصوؿ ل ى ربديد ، د( لعداد احملتول، ج( الفكرة
ف يف و الدارس ادر التعليم الىت حيتاج لليهاتعيُت مص، ك( اختيار أدكات التقوًنق( ، ادلرجوة

 كضع ادلخطط الدراسي الذل تبُت على مكونات البحث تفصيليا، ز( ربقيق أىداؼ ادلنهج
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 االستبانةها من مع عرض البيانات الىت قد حصل علي كفيما يلى بياف كل مراحل التصميم
 ادليداين يف البحث

 تحديد اإلطار لمعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية (أ 

يف ىذا الصدد ربديد اإلطار دلعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية أراد الباحث 
سو، ك ادلنهج يتأس عهد مثل زمنماسن مادكرا، كذلك بذكر نبذة تارخية بالنجائى باميك

الىت  احلصص نشطة اليومية يف ادلعهد، كعدداأل كبية كأىداؼ تعليم اللغة العر ، ادلستخدـ
الطالب يف التعامل بعضهم مع هبا تكلم يالىت لغة ال دلشاركة التعليم، كالطالب  هايستغرق
 .بعض

الباحث   ج تعليم اللغة العربية الذل أراددؼ ل ى تيسَت تصميم منهكىذه ادلعلومات هت
حصل الباحث ىذه ادلعلومات كلها من مالئما كصادقا للتطبيق فيو. ك  كتابتو ليكوف

 .2013مارس  13ادلقابلة مع مدير ادلعهد يف يـو الثالثاء 
 :  ؿهد، فقابدأ الباحث السؤاؿ عن تأسيس ىذا ادلع

م ينو مكاف لتعلاآلف، ل  بداية تأسيسو ليس معهدا كما ىوف ىذا ادلعهد يفل
، 1997سنة ية كذلك يف العربركز ترقية اللغة طالب اللغة العربية أك نسميو دبال

ية. تعلم اللغة العرباف عدد من الطالب الذين يريدكف حينذاؾ جاء ل ى ىذا ادلك
فصار بعد ذلك معهد دار  2002سنة كبعد مركر الزمن غَت اسم ىذا ادلكاف يف 

 .اللغة كالدراسات اإلسالمية
 ؿ :دلنهج ادلستخدـ يف ىذا ادلعهد، فقاكسأؿ الباحث عن ا 

س لنا ادلنهج ادلتكامل كما ترل يف ادلدارس أك يف ادلعاىد احلديثة، كمن األسف لي
الدراسي الذل كزعو قسم الًتبية  دكؿكذبرل عملية التعليم مستندة على اجل

احلصة كادلواد ادلدركسة يف كل أسبوع ككذلك  دكؿلألساتذة، كيكتب يف ىذا اجل
 .أمساء ادلعلمُت
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 ب :أجاأىداؼ تعليم اللغة العربية. ف عن وكسأل
 التحدثيستطيع الطالب أف يف ىذا ادلعهد ىي  أف أىداؼ تعليم اللغة العربية

يستطيعوا التعامل مع الناطق األصل باللغة لباللغة العربية مع أصحاهبم ككذلك 
 العربية الفصحى.

 ب :عهد؟ فأجاكمىت بدأت األنشطة التعليمية يف ىذا ادل
ل ى الساعة صباحا الساعة اخلامسة  بدأت األنشطة التعليمية يف ىذا ادلعهد من

مستول ادلبتدئُت، كللمستول يتعلم الطالب علم النحو لللالسادسة، كذلك 
جيتمعوف يف ادلسجد لتنفيذ ادلناقشة الفقهية، مث يف الساعة  ُتكادلتقدم ُتطادلتوس

الفقو كالنحو كالصرؼ ك  موف كتبيتعلمساء الرابعة ل ى الساعة اخلامسة كالنصف 
 كذلك حسب اليـو ادلعُت. األخالؽ

مث يتعلم الطالب اللغة العربية كل ليلة من السابعة كالنصف ل ى التاسعة لال يف 
ليليت الثالثاء كاجلمعة حيث أف يف ذاؾ الوقت برنامج احملاضرات بأربع لغات 

 كقراءة سورة يس مجاعة.
 وضع أهداف المنهج لتعليم مهارة الكالم المبني على الفكرة (ب 

نتهاء من ربديد اإلطار دلعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية، شرع الباحث االكبعد 
كيقصد باألىداؼ ىنا الصياغة ادلوضوعية يف ربديد األىداؼ التعليمية دلعهد دار اللغة. 

 2تعليمية معينة.ات دلا نرجو حدكثو من تغَت يف أسلوب عند الطالب، بعد مركرىم خبرب 
كقد تكوف ىذه األىداؼ على شكل مهارات لغوية يتقنها الطالب، أك على شكل 

سم أىداؼ ادلنهج ل ى كينق 3يتمثلوهنا.معارؼ كثقافات يستوعبونو أك قيم كاذباىات 
                                                           

2
(. 1998. )القاىرة: دار الفكر العريب، 1تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، ط. رشدل أمحد طعيمة، مناىج  

 50ص. 

3
 27(، ص 2005ثقافة، مصطفى رسالف، تعليم اللغة العربية،)القاىرة: دار ال 
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قسمُت : األىداؼ العامة كاألىداؼ اخلاصة. كيقصد باألىداؼ العامة ىي ما ينبغى 
كأداءات لغوية   ب تدريبهم عليو من مهاراتتزكيد التالميذ من معارؼ كمعلومات، كما جي

ما ينبغي تدريبهم من ، ك تنميتو عندىم من قيم كاذباىاتكأفراد يف اجملتمع كما ينبغى 
كأما األىداؼ اخلاصة ىي ما ينبغي ربقيقو عند التالميذ من منو يف  4أعماؿ كأدكات.

للغة ادلعلومات كادلهارات كالقدرات اللغوية يف هناية كل حلقة من احللقات يف تعليم ا
العربية، أك نقوؿ أهنا رلموعة من األىداؼ السلوكية كالتطبيقية كالىت يتمثل يف تعليم مهارة 

 5الكالـ كما حدده الباحث يف ىذا البحث.
كأىداؼ ادلنهج جيب أف تكوف زلددة بدقة ككضوح، كتصاغ يف عبارات تصف التغَت 

بعد دارستو للمنهج كمركره  حدكثو يف جانب من جوانب شخصية ادلتعلم السلوكى ادلتوقع
كلذا يسعى كاضعوا ادلنهج ل ى صياغة األىداؼ بدقة كبأسلوب لجرائي كالغرض  6خبرباتو.

اخلربات التعليمية كطرؽ ك ستخدامها كأساس الختيار احملتول من ا التمكن من ذلك ىو
 التدريس ادلناسبة، كالستخدامها يف تقوًن مدل مناسبتها.

 7: ةمواصفات األىداؼ اآلتي البد لواضعي ادلنهج أف يراعوا كيف كضع األىداؼ
 أف يكوف اذلدؼ زلددا بوضوح (1

 اتوأف يكوف مالحظة اذلدؼ يف ذ (2

أف ديكن قياس أداء التلميذ الذل يصفو الفعل السلوكى يف اذلدؼ، كذلك يساعد  (3
 على قياس مدل ربقق اذلدؼ أك مدل تعلم التلميذ كالتغَت الذل حدث يف سلوكو

 أف يكوف اذلدؼ مناسبا دلستول التلميذ كليس على مستول من يضع اذلدؼ (4

                                                           
4
   265(، ص 1997)القاىرة:مكتبة كىبة،1على أمساعل زلمد، ادلنهج يف اللغة العربية، ط.   

5
 51ادلرجع السابق، رشدل أمحد طعيمة، ص   

6
  153(، 1987زلمد أمُت ادلفىت، حلمى أمحد الوكيل، أسس بناء ادلناىج كتنظيمتها، )جامعة عُت مشس، 

7
 156نفس ادلرجع، ص  
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 يكوف كميا كلما أمكن ذلك أف يرد يف اذلدؼ احلد األدىن لألداء كأف (5

أف يتضمن اذلدؼ فعل سلوكي يشَت ل ى نوعية السلوؾ كمستواه يف ىذه النوعية ادلراد  (6
  .أف حيقق التلميذ

كدبالحظة ىذه ادلواصفات سوؼ تكوف أىداؼ تعليم اللغة العربية أىدافا جيدة 
 كمناسبة لدل الطالب.

ـ خاصة من بعض ادلراجع ادلعتربة. مجع الباحث أىداؼ تعليم مهارة الكالـ عامة أك 
 خبلفية الطالب دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية. ةكاختار الباحث األىداؼ ادلناسب

 األهداف العامة (أ )

يف  لباحث لتعليم مهارة الكالـ ادلبيت على الفكرةااألىداؼ العامة الىت اختارىا  
 اميكاسن مادكرا ىي :معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بالنجائن ب

االعتزاز باللغة العربية ك الرغبة يف اتقاهنا، كاحلرص استخداـ  الفصحى كحسن  (1)
 توظيفها يف سلتلف رلاالت احلياة

أف حيسن الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى كتوظيفها يف تيسَت شؤكف احلياة  (2)
 اليومية يف اجملاالت ادلختلفة

العالقة بُت اللغة العربية كالثقافة اإلسالمية على  أف يدرؾ الطالب أشكاؿ (3)
 أساس من الفهم كاالقناع 

أف يكتسب الطالب القدرة على التفكَت ادلنظم من حيث تسلسل العناصر  (4)
 بعضكحسن عرضها كربطها بعضها ب

التفكَت ادلنطقي كبشكل منهجي منظم كلدراؾ العالقات أف يقدر الطالب على  (5)
 كتوقع النتائج من مقدمتها. ألسباب، بُت الظواىر كا
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يف ك األىداؼ اخلاصة كادلؤشرات الىت تينب عن األىداؼ العامة  االستبانةمت توزيع 
كحصل الباحث نسخة.  70ادلوزعة  االستبانةكعدد مػػػ.  2012مارس  12نُت، يـو اإلث
اـ ، مث حلل الباحث ىذه النتيجة باستخداالستبانةالبيانات من خالؿ ىذه على 

 كما يلى:  االستبانةادلئوية، كربليل ىذه  التحليل اإلحصائي الوصفي بالنسبة
 (6)رقم  جدكؿ

 األىداؼ العامة الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
االعتزاز باللغة العربية ك الرغبة يف اتقاهنا، كاحلرص  1

استخداـ  الفصحى كحسن توظيفها يف سلتلف 
 رلاالت احلياة

66 94% 

أف حيسن الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى  2
كتوظيفها يف تيسَت شؤكف احلياة اليومية يف اجملاالت 

 ادلختلفة

65 62% 

أف يدرؾ الطالب أشكاؿ العالقة بُت اللغة العربية  3
 كالثقافة اإلسالمية على أساس من الفهم كاالقناع

66 94% 

َت ادلنظم من أف يكتسب الطالب القدرة على التفك 4
حيث تسلسل العناصر كحسن عرضها كربطها بعضها 

 بعضا

63 83% 

التفكَت ادلنطقي كبشكل منهجي أف يقدر الطالب  5
 منظم كلدراؾ العالقات بُت الظواىر كاألسباب، 

 كتوقع النتائج من مقدمتها

66 94% 
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ى الفكرة كافق األىداؼ العامة ادلقًتحة لتعليم مهارة الكالـ ادليٍت عل كيتبُت أف من
حيث بلغت نتيجة  عليها اجمليبوف كلها. دبعٌت أف األىداؼ العامة ادلقًتحة مالئمة ذلم,

، كاألىداؼ الثانية حصل على % لألىداؼ األك ى بتقدير جيد جدا94التحصيل على 
% بتقدير جيد جدا كاألىداؼ 94% بتقدير جيد جدا، كنتيجة األىداؼ الثالثة 92

% بتقدير جيد جدا ككذلك األىداؼ السادسة حصلت على 83الرابعة حصل على 
فلذلك أخذ الباحث األىداؼ العامة ادلقًتحة السابقة % بتقدير جيد جدا. 94

 أىدافا عامة لتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة.

 األهداف الخاصة (ب )

 لمبتدئاألهداف الخاصة ل (1)

ـ للمستول ادلبتدئُت يف معهد فيما يلى األىداؼ اخلاصة لتعليم مهارة الكال
 دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بلنجائن باميكاسن مادكرا الىت اختارىا الباحث: 

 .أف يقدر الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية (أ )

أف يقدر الطالب على متييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة كاجملاكرة متييزا  (ب )
 كاضحا.

قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات تنمية  (ج )
 مناسبة.

 تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية بلغة سليمة. (د )

ككزع الباحث ىذه األىداؼ اخلاصة ل ى الطالب يف ادلستول ادلبتدئُت يف   
نسخة حسب  38بشكل االستبانة، كعدد االستبانة ادلوزعة  2012مارس  12
 . كربليل ىذه االستبانة كما يلى :كادلدرسُت د طالب ادلبتدئُتعد
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 (7)رقم جدكؿ 

 األهداف الخاصة الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
 %97 37 .أف يقدر الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية 1

2 
أف يقدر الطالب على متييز عند النطق بُت األصوات 

 %92 35 كاجملاكرة متييزا كاضحا.ادلتشاهبة 

تنمية قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم  3
 .من موضوعات مناسبة

37 97% 

 % 94 36 بلغة سليمة. تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية 4
كيتبُت من أف من األىداؼ اخلاصة ادلقًتحة لتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على 

حيث أف تنيجة التحصيل ذلذه األىداؼ كلها بتقدير ، فق عليو اجمليبوف كلهاالفكرة كا
مهم جدا، كىذا يدؿ على أف ىذه األىداؼ صاحل ليكوف ىدفا يف معهد دار اللغة 

  كالدراسات اإلسالمية بالنجائن أكور باميكاسن.

 لمتوسطاألهداف الخاصة ل (2)

كالـ دلستول ادلتوسطُت يف مث قدـ الباحث األىداؼ اخلاصة لتعليم مهارة ال
 معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بلنجائن باميكاسن مادكرا الىت اختارىا الباحث:

 .طالقة اللساف، كمتثل ادلعاينالطالب على لجادة النظق، ك  أف ديارس (أ )

تنمية قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات  (ب )
ياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك خارجو بعبارة مناسبة، تتصل حب

 صحيحة.
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تنمية قدرة الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل  (ج )
 القاء كلمات موجزة، تعليقات كادلناقشة كغَت ذلك.

تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة  (د )
 يف حدكد ما تعلمو من مفردات ك تراكيب. ادلضموف

 (8)رقم جدكؿ 

 األهداف الخاصة الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد

طالقة اللساف، كمتثل شلارسة الطالب على لجادة النظق، ك  1
 %100 28 ادلعاين

2 
تنمية قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم 

ة، تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم من موضوعات مناسب
 داخل ادلعهد أك خارجو بعبارة صحيحة

28 100% 

3 
تنمية قدرة الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز 

ء كلمات موجزة، تعليقات احلديث الشفوم مثل القا
 كادلناقشة كغَت ذلك

25 89% 

تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة  4
لغة كمناسبة ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من مفردات ك ال

 تراكيب.

 

27 96% 

يتبُت أف األىداؼ دلتوسطُت ل ى ادلدرسُت ك الطالب ا كبعد ما مت توزيع االستبانة
ادلتوسطُت حيث حصل اذلدؼ األكؿ كالطالب  حة كافق عليها ادلدرسوفاخلاصة ادلقًت 
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كاذلدؼ الثالث  %100دير %، كاذلدؼ الثاين حصل على تق100على تقدير 
ستنتج من ىذه النتيجة أف ، كي%96% كاذلدؼ الرابع حصل على 89حصل على 

ىذه األىداؼ صاحلة ليكوف أىدافا دلعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بالنجائن 
 باميكاسن مادكرا.

 لمتقدماألهداف الخاصة ل (3)

دئُت كادلتوسطُت لمبتيف كضع األىداؼ اخلاصة ل كبعد ما انتهى الباحث
يف  للمستول ادلتقدمُتأىداؼ تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة  فيأتى ل ى كضع

اختارىا الباحث ك سن مادكرا  باميكا لغة كالدراسات اإلسالمية بالنجائنمعهد دار ال
 :فيما يلي

تنمية قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات  (أ )
تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك خارجو بعبارة  مناسبة،
 .صحيحة

تنمية قدرة الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل  (ب )
 القاء كلمات موجزة، تعليقات كغَت ذلك.

 .تدريب الطالب على االنتقاء اللغول يف اتصالتو اللغوية (ج )

على بناء ادلوضوع من اختيار العنواف كانتقاء ادلفردات  تنمية قدرة الطالب (د )
 .كتسلسل األفكار كحسن االبتداء كاخلتاـ

، كعدد االستبانة حويل 2012مارس  12لقد أجرل الباحث توزيع االستبانة يف 
للمدرسُت. انظر  عشرة نسخاتسخة، مخس عشرة نسخة لطالب ادلتقدمُت ك ن 25

 اآليت:نتيجة تلك االستبانة يف اجلدكؿ 
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 (9)رقم  جدكؿ

 األىداؼ اخلاصة الرقم
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
تنمية قدرة الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر  1

حوذلم من موضوعات مناسبة، تتصل حبياهتم كذبارهبم 
 كأعماذلم داخل ادلعهد أك خارجو بعبارة صحيحة

25 100% 

توصيل رسالة شفوية تتميز  تنمية قدرة الطالب على 2
سالمة اللغة كمناسبة ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من 

 مفردات ك تراكيب

23 92% 

تنمية قدرة الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز  3
احلديث الشفوم مثل القاء كلمات موجزة، تعليقات 

 كغَت ذلك.

23 92% 

 تدريب الطالب على االنتقاء اللغول يف اتصالتو 4
 اللغوية

22 88% 

تنمية قدرة الطالب على بناء ادلوضوع من اختيار  5
العنواف كانتقاء ادلفردات كتسلسل األفكار كحسن 

 االبتداء كاخلتاـ

24 96% 

األىداؼ اخلاصة ادلقًتحة لتعليم مهارة الكالـ دبعهد دار اللغة  كيتبُت من
حيث أف نتيجة يبوف. كافق عليها اجملللمستول ادلتقدمُت كالدراسات اإلسالمية 

كوف أىدافا يف معهد اؼ تدؿ على صالحية ىذه األىداؼ لتالتحصيل ذلذه األىد
 ستةفلذلك أخذ الباحث دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن. 
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األىداؼ ادلقًتحة السابقة لتكوف أىدافا خاصة يف تعليم مهارة الكالـ دبعهد دار 
 .ميةاللغة كالدراسات اإلسال

 المؤشرات (ج )

 المؤشرات للمبتدئ (1)

لتعليم مهارة الكالـ ادلبيت على الفكرة  يف ىذا ادلنهج حثالىت اختارىا البا ؤشراتادل
 يف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن مادكرا ىي :للمبتدئُت 

 قدرة الطالب على االنتاج الصحيح لالصوات العربية (أ )

 قدرة الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة (ب )

 قدرة الطالب على التحدث باستخداـ لًتاكيب الصحيحة كالبسيطة (ج )

 قدرة الطالب على التعبَت عن أراىهم كمشاعرىم باستخداـ الًتاكيب البسيطة (د )

 شفويا قدرة الطالب على التعبَت عن النفس تعبَتا (ق )
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 (10)رقم جدكؿ 
 الرقم

 المؤشرات
 العدد والنسبة المئوية

 نسبة مئوية العدد
 %97 37 قدرة الطالب على االنتاج الصحيح لالصوات العربية 
 %92 35 قدرة الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة 
قدرة الطالب على التحدث باستخداـ لًتاكيب الصحيحة  

 كالبسيطة
37 97% 

استخداـ قدرة الطالب على التعبَت عن أراىهم كمشاعرىم ب 
 الًتاكيب البسيطة

34 89 % 

 %94 36 قدرة الطالب على التعبَت عن النفس تعبَتا شفويا 
كيتبُت من ادلؤشرات ادلقًتحة يف ىذا ادلعهد أف اجملبُت كافقوا عليها كلها، حيث بلغت 

% ك 92%، كادلؤشرات الثانية حصلت على 97نتيجة التحصيل للمؤشرات األك ى ىي 
%، كادلؤشرات 89%،  كالرابعة حصلت على 37ة حصلت على ادلؤشرات الثالث

%. كللمؤشرات الرابعة ىي أقل ادلؤشرات نتيجة كلكنها مل 94اخلامسة حصلت على 
 تزؿ بتقدير جيد جدا.

 المؤشرات للمتوسط (2)

لتعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة يف ىذا ادلنهج مث قدـ الباحث ادلؤشرات 
 ية بالنجائن أكور باميكاسن مادكرا التالية :كالدراسات اإلسالم

 قدرة الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية (أ )

 كمناسبة بادلوضوع قدرة الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة بلغة سليمة (ب )
 لًتاكيب الصحيحة كادلناسبةاقدرة الطالب على التحدث باستخداـ  (ج )
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 باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽقدرة الطالب على التعبَت  (د )
 قدرة الطالب على التعبَت عن خرباهتم كأرائهم بلغة كاضحة صحيحة (ق )
 قدرة الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية بطريقة جذابة (ك )
قدرة الطالب على اختيار التعبَتات ادلناسبة عند احلديث يف سلتلف  (ز )

 اجملاالت
 (11) رقمجدكؿ 

 الرقم
 المؤشرات

 العدد والنسبة المئوية
 نسبة مئوية العدد

 %78 22 قدرة الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية 1
 قدرة الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة بلغة سليمة 2

 كمناسبة ادلوضوع
28 100% 

لًتاكيب الصحيحة اقدرة الطالب على التحدث باستخداـ  3
 كادلناسبة

25 89% 

قدرة الطالب على التعبَت باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة  4
 مناسبا بالسياؽ

27 96% 

قدرة الطالب على التعبَت عن خرباهتم كأرائهم بلغة كاضحة  5
 صحيحة

24 85% 

قدرة الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية بطريقة  6
 جذابة

24 85% 

 %85 24ند احلديث قدرة الطالب على اختيار التعبَتات ادلناسبة ع 7
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 يف سلتلف اجملاالت
كيتنب من ادلؤشرات ادلقًتحة يوجد ستة الؤشرات الىت كافق عليها اجملبوف كىي 

ة حيث بلغت نتيجة التحصيل ذلذه ادلؤشرة على الثانية حىت ادلؤشرات السابعادلؤشرات 
. على تقدير مهم كىي أقل درجات تفحصل ك ىتقدير مهم جدا. كأما ادلؤشرات األ

 كىذا األخَت ينقص عليو صالحيتو لتكوف مؤشرة ذلذا ادلنهج.
 المؤشرات للمتقدم (3)

يف معهد دار اللغة للمتقدمُت كأما ادلؤشرات يف ىذا ادلنهج لتعليم اللغة العربية 
 كالدراسات اإلسالمية بالنجائن أكور باميكاسن مادكرا الىت اختارىا الباحث فهي:

 الصحيح لالصوات العربية قدرة الطالب على النطق (أ )
 عن سلتلف اجملاالت قدرة الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة (ب )
 قدرة الطالب على التعبَت باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ (ج )
 ايصاؿ األفكار كادلشاعر كادلشاىدات بلغة كاضحة كسليمة (د )
يو بطريقة شفوية قدرة الطالب على عرض نص حلديث استمعوا لل (ق )

 صحيحة 
 قدرة الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية بطريقة جذابة (ك )
قدرة الطالب على اختيار التعبَتات ادلناسبة عند احلديث يف سلتلف  (ز )

 اجملاالت
 قدرة الطالب على التعبَت عن خرباهتم كأرائهم بلغة كاضحة صحيحة (ح )

 مناسبة بالسياؽ
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 لى التعبَت السليم عن مشاعرىم كأفكارىمقدرة الطالب ع (ط )
كقدـ الباحث ىذه ادلؤشرات ل ى الطالب دلعرفة أرائهم عنها كنتيجة تلك األراء 

 ىي:
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 (12)رقم  جدكؿ

 العدد والنسبة المئوية  المؤشرات الرقم
 نسبة مئوية العدد

 %92 23 قدرة الطالب على االنتاج الصحيح لالصوات العربية 1
 %100 25 طالب على طرح األسئلة كاألجوبةقدرة ال 2
لًتاكيب اقدرة الطالب على التحدث باستخداـ  3

 الصحيحة كادلناسبة
23 92% 

قدرة الطالب على التعبَت باستخداـ الًتاكيب  4
 ادلختلفة مناسبا بالسياؽ

23 92% 

ايصاؿ األفكار كادلشاعر كادلشاىدات بلغة كاضحة  5
 كسليمة

22 88% 

الب على عرض نص حلديث استمعوا لليو قدرة الط 6
 بطريقة شفوية صحيحة

24 96% 

قدرة الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية  7
 بطريقة جذابة

23 92% 

قدرة الطالب على اختيار التعبَتات ادلناسبة عند  8
 احلديث يف سلتلف اجملاالت

25 100% 

 قدرة الطالب على التعبَت عن خرباهتم كأرائهم بلغة 9
 مناسبة بالسياؽ كاضحة صحيحة

22 88% 

قدرة الطالب على التعبَت السليم عن مشاعرىم  10
 كأفكارىم 

19 76% 
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ادلؤشرات ادلقًتحة لتعليم مهارة الكالـ دبعهد دار اللغة كالدراسات كيتبُت أف 
كىي ادلؤشرات األك ى حىت ادلؤشرات التاسعة حيث . سالمية كافق عليها اجمليبوفاإل

% ك الثانية حصلت على 92يجة التحصيل للمؤشرات األك ى على بلغت نت
كالسادسة  88% كاخلامسة حصلت على 92% كالثالثة كالرابعة حصلتا على 100

%، 88% كالثامنة حصلت على 92% كالسابعة حصلت على 96حصلت على 
 كىذا التحصيل يقدر بتقدير "مهم جدا" 

% بتقدير "مهم" كىذا 76كأما نتيجة التحصيل للمؤشرات العاشرة فهي 
 تسعةفلذلك أخذ الباحث األخَت مل يكن صاحلا لبكوف مؤشرة يف ىذا ادلنهج. 

ادلؤشرات ادلقًتحة السابقة لتكوف مؤشرات يف تعليم مهارة الكالـ دبعهد دار اللغة 
 كالدراسات اإلسالمية.

 المنهج محتوىإعداد   (ج 
 بٍت على الفكرة رلموعة من ادلوضوعاتيقصد باحملتول يف منهج تعليم مهارة الكالـ ادل

تصايل ادلقدمة للطالب، ككذلك األنشطة اللغوية كاالتصالية ذات مضموف لغوم كثقايف كا
 الىت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن طريق شلارسة الطالب ذلا كمعايشتو دلضموهنا.

كطبيعة العلمية كلف اختيار احملتول جيب أف يتم على أساس دراسة اجملتمع كادلتعلم، 
  8الًتبوية الىت تقـو هبا ادلدرسة.

 9: كيتمثل ذلك يفاختيار احملتول،  ادلعاير يفوا بادلنهج أف يهتم يلـز لواضعيلذا ك 

                                                           
8
 7زلمد صاحل الدين على اجملاكركفتحى عبد ادلقصود الديب، ادلنهج ادلدرسي "أسسو كتطبيقتو الًتبوية"، ط   

 300( ص 1987)كويت:دار القلم،
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الصدؽ : القصد من الصدؽ ىو كجود العالقة الوثيقة بُت احملتول كاألىداؼ الىت  (1
 هتا. خيدمها كصدؽ ادلادة ادلقدمة كصح

 اسبا باحتياجات الطالب األمهية : ال بد أف يكوف ادلادة من (2
احتياجات الطالب : البد لواضع ادلنهج أف يهتم باحتياجات كاىتمامات ادلتعلم  (3

عند تصميمو ألنو معيار الخيار احملتول كاالىتمامات تكوف أساسا للمهاضلة بُت 
 ادلواد االختيارية.

أجل لعداد  ة منفائدة احملتول : البد أف يكوف احملتول لو قيمة نفعية كظيفية مباشر  (4
 الفرد للحياة لكل حياتو

مالءمتو للمستول الدراسي : البد أف يكوف احملتول مناسبا للمستول الدراسي  (5
 الذل يقدـ لو.

احملتول يف تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة لباحث اقسم ي ةنظرا ل ى ادلعاير السابقك 
ر اللغة كالدراسات اإلسالمية، عهد داتقسيم الطالب يف مثالثة أقساـ، كىذا يناسب ل ى 
كحصل الباحث على ىذه : ادلستول اإلبتدائي، كادلستول ادلتوسط، كادلستول ادلتقدـ،  كىو

ادلوضوعات بعد ما اجرل توزيع االستبانة يف ربليل احتياجات الطالب يف بياف 
 لي:السابق.كموضوعات الدراسة كما ت

  

                                                                                                                                                                     
9
(. 1989.)مكة ادلكرمة:1عبد اللطيف بن حسُت فرج، ادلناىج أسسها، زلتواىا، أنواعها، أىدافها، تقوديها، ط.  

  94ص 
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 (13)رقم  جدكؿ
 تقدـادل ادلتوسط اإلبتدائي

 التحيات كالتهاين -
 التعارؼ -
 يف ادلعهد -
 يف لدارة ادلعهد -
 اذلواية -
 النشاطات ادلعهدية -
 يف ادلطعم -
 يف البيت -
 النظافة -

 األعماؿ اليومية -
 الزيارة الودية -
 الرحلة العلمية -
 الدكرة الرمضانية -
 التسوؽ -
 الرياضة -
 السفر ل ى أمكنة النزىة -
ي )زيارة يف ادلستشف -

 ادلريض(

 أمهية اللغة العربية  -
 الًتكيح عن النفس  -
 الدراسة يف خارج البالد  -
 شهر رمضاف  -
 األعياد يف اإلسالـ  -
مولد النيب صلى اهلل عليو   -

 كسلم
 انتخاب العاـ  -
 يف البنك )توفَت النقود(  -

 
 المرجوة طرق التعليم التى تيسر الوصول إلى تحقيق األهدافتحديد   (د 

القدرة على تنظيم الكلمات كاألفكار الصحيحة كالواضحة ذلا أثر كبَت يف حياة 
الناس، سواء كاف للتعبَت عن األفكارىم أك للحصوؿ على حاجاهتم. كيتحدث عن اللغة 

ادلهارة الىت البد للطالب أف يستوعبها ألهنا من بعض األىداؼ يف تعليم اللغة.   ىياألجنبية 
 ىو كسيلة التصاؿ بُت األفراد يف اجملتمع. كما أف الكالـ

رة للوصوؿ ل ى األىداؼ ادلرجوة بعد ما الحظ كقد حدد الباحث طرؽ التعليم ادليس
ىذا ادلنهج، فوجد أف ىذا ادلنهج يتأسس على ادلدخل عليو عن ادلدخل الذل يتأسس 

قة ادلناقشة، طري مثل ضوء ادلدخل االتصايل االتصاؿ، لذلك اختار الباحث كل طريقة على
 كغَت ذلك. دكار، كالتمثيل، كطريقة ادلقابلة كاخلطابةطريقة احلوار، كلعب األ
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تصا ى فهي تظهر بالنقاط كأما خصائص تعليم اللغة العربية باستخداـ ادلدخل اال
 10:التالية

 أف يهدؼ تعليم اللغة العربية ل ى تنمية كفاية الطالب االتصالية (1

 أف يتيح التعليم فرصة كافية بإجراء االتصاؿ باللغة العربية يف اخلربات الدراسية (2

 حملادثةكال بأس استخداـ الطالب لغة األـ لدفعهم يف القاء التعبَتات العربية يف ا (3

 أف يكوف التقوًن الدراسي يتمحور على كفاية الطالب يف استخدامهم العربية يف (4
 .احلياة اليومية

 11هارة الكالـ يعرضها كما يلى :كمن األساليب لتعليم م
 ئب التعليم للمبتدأسلو  (أ )

يدرب األستاذ الطالب على التحدث بإعطاء األسئلة الىت البد للطالب  (1)
 لجابتها

 كيف نفس الوقت، يأمر الطالب لتكرار الكلمات ادلتدربة (2)

 يأمر الطالب على ترتيب الكلمات ك تعبَت عن أفكارىم (3)

لقة أك لجابة األسئلة ادلتعوار كيستطيع ادلعلم أف يأمر الطالب على حفظ احل (4)
 .بادلوضوع

 ب التعليم للمتوسطو لأس (ب )

 تدريب الكالـ بطريقة لعب األدكار (1)

 تدريب الطالب على ادلناقشة عن ادلوضوع ادلعُت (2)

 القصة عن األحداث ادلوجودة حوؿ الطالب (3)

                                                           
10

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet 4, 

(Malang:Misykat, 2009), p 67 
11

 Abdul Hamid, at.all. Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:UIN Press,2008), p 42-

43 
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 القصة عما يسمع الطالب من التلفاز ك الراديو كغَت ذلك (4)

 ب التعليم للمتقدـأسلو  (ج )

 ار ادلعلم ادلوضوعات اجلذابةاخت (1)

 ادلوضوعات ال بد أف تكوف كاضحة (2)

 كجيوز للطالب أف خيتاركا موضوعُت أك أكثر (3)

 كيدرهبم على ادلناقشة أك ادلناظرة عن ادلوضوعات ادلختارة (4)
 اختيار أدوات التقويم  (ه 

يت اآلف ل ى طرؽ التدريس فيأربديد األىداؼ كاخيار احملتول ك من  دلا انتهى الباحث
فالتقوًن ىو الوسيلة الىت ديكن بوسطتها ربديد مدل صلاح ادلنهج يف  أدكات التقوًن.اختيار 

  12ربقيق األىداؼ الىت كضع من أجلها.
كيرل الباحث أف التقوًن ادلنعقد الـز أف ديتحن كفاءة الطالب اللغوية األساسية. 
كىذه الكفاءة تشمل على كفاءة يف االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كىذه كما أشار 

 13لليو زلمد سوناردم جيوندكنو حيث قاؿ اف التقوًن البد أف تشمل على ادلهارات اللغوية.
ة تقوًن اخلربات الًتبوية الىت مستمرة طواؿ فًت  التقوًن يف ىذا ادلعهد فتكوف عملية

حجرات الدراسة كما يقدـ فيها يهدؼ لليها ادلنهج. كذلك من خالؿ ادلواقف التعليمية يف 
 خالؿ شلارسة األنشطة التعليمية، كتفاعل ادلتعلم مع الشفوية، كيتم أيضا من من األسئلة

ختبارات األسبوعية كنصف الشهرية، كالشهرية، كالفصلية ذل يناسبو، فضال عن االالنشاط ال
 كمالحظة مدل التزاـ ادلتعلم دبا يكلف بو من كاجبات منزلية.

                                                           
12

 490ادلرجع السابق، صالح الدين على اجملاكر، ص   
13

 M. Sunardi Jiwandhono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: Penerbit ITB Bandung, 
1996), p. 6 
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كهتدؼ اختبارات الكالـ ل ى قياس قدرة الطالب على الكالـ دبستوياتو ادلختلفة. 
ادة الشفهية،  التحويل، ادلشاكرة، عرة الكالمية القراءة اجلهرية، اإلكمن كسائل قياس القد

 ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجة، التعبَت احلر، لعالـ الوقت كالتعويض.
 

 الدارسون في تحقيق أهداف المنهج تعيين مصادر التعليم التى يحتاج إليها (و 

 اختارىا الباحث يف ىذا ادلنهج ىي :كأما مصادر التعليم كالتعلم الىت 
اسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، السعيد زلمد بدكل ك الكتاب األس (1)

، تونس   1988فتحي على يونس، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو
تعليم اللغة العربية، الكتاب األساسي، عبد اهلل عبد الكرًن العبادم كأخركف،  (2)

 1429ة ، جامعة أـ القرل، مكة ادلكرمة، 6-3ج 
 1. ط. 2عربية بُت يديك، عبد الرمحن بن لبراىيم الفوزاف كأصحابو، ج. ال (3)

2002 
 6-3زلمود لمساعيل صيٌت كآخركف. ج العربية للناشئُت،  (4)
 3، 2، 1غزايل سامل ج كتاب احملادثة العربية،  (5)
 2ك  1التعبَت يف اللغة العربية لغَت الناطقُت باللغة العربية، عبد الرحيم، ج  (6)
(7) La Taskut “Panduan Praktis Percakapan Bahasa Arab” Misbah Khoiruddin 

Z 
 وضع المخطط الدراسي الذى تبين على مكونات البحث تفصيليا (ز 

يعرض يف ادلخطط قد أعد الباحث ادلخطط الدراسي لبياف ىذا ادلنهج تفصيليا، 
ت ك اخلربات الًتبوية الدراسي كل عناصر ادلنهج على التفصيل من األىداؼ كادلوضوعا

 كادلؤشرات كالفكرة كأسلوب التقوًن. 
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 والتثيبت على المنهج المصمم التصديق (ح 

كالتثبيت يف ىذا البحث ىو مجع ادلعلومات دلعرفة مدل صالحية  التصديقكيقصد من 
اسات اإلسالمية باميكاسن انتاج ادلنهج ادلصمم ادلبٍت على الفكرة يف معهد دار اللغة كالدر 

 ( كالتثبيت من ادلدرسُت2من اخلبَت.  التصديق( 1نقسم ىذه ادلرحلة ل ى قسمُت: كت دكرا.ما
 من اخلرباء التصديق (أ )

تصميم ادلنهج لتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة، مث قدـ  بعد انتهاء الباحث من
ليو كالتكـر لإلطالع ع تعليم اللغة العربيةمنهج الطلب على اخلرباء ادلتخصصُت يف رلاؿ 

 عليو مع ذكر ادلالحظات كاإلرشادات. التصديقب
 على ىذا ادلنهج، كىؤالء اخلرباء ىي : تصديقخرباء للكطلب الباحث أربعة 

األستاذ الدكتور زلمد على الكامل، األستاذ لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا  (1)
نهج يف جامعة موالنا مالك كمعلم مادة تطوير ادل سودافالجبامعة أفريقيا العادلية 

مارس  26ادلوقع عليو يف التاريج :  التصديقلبراىيم ماالنج. حيث انتهى من 
2012  

أـ الدكتور قريب اهلل بابكر، األستاذ لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا جبامعة  (2)
ستَت ك معلم يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلاج سودافال درماف اإلسالمية

 25يف التاريخ:  التصديقجبامعة موالنا مالك لبراىيم ماالنج. حبيث انتهى من 
 2012مارس 

الدكتور فيصل زلمود آدـ، األستاذ يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا  (3)
 2012مارس  26يف التاريخ:  التصديقمالك لبراىيم ماالنج. حيث انتهى من 

دلنهج ادلصمم كما يظهر من اجابتهم الىت قد قدموىا بعد على ا اءكقد كافق كل اخلرب 
الع عليو. فيتضح أف كل خبَت من اخلرباء بعد االط االستبانةبطريقة ملئ  التصديقعملية 

األربعة حيكم أف كل نقطة من ادلنهج ادلصمم لتعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد قد كافق عليو 
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، كحصل تصميم منهج %93على تقدير  لتصديقااخلبَت. كحصل تصميم اإلطار العاـ ب
، كتصميم األىداؼ %100على تقدير  التصديقتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة ب

، %86، كتصميم األىداؼ اخلاصة حصل عليو بتقدير %100العامة حصل عليو بتقدير
، %79 كتصميم احملتول حصل عليو بتقدير%، 93كتصميم ادلؤشرات حصل عليو بتقدير 

كتصميم التقوًن حصل عليو ، %93كتصميم طرؽ التدريس كالوسائل حصل عليها بتقدير 
 %. 86 حصل عليو بتقدير خطط الدراسيكتصميم ادل%، 100بتقدير 
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 (14)رقم  جدكؿ
 منهج تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة تصديقلجابة اخلرباء لالستبانة 

 مستول التحصيل التصديقعناصر 
 التقدير ادلعدلة ادلئوية اجملموعة 3خبَت  2خبَت  1 خبَت 

 5 5 4 اإلطار العاـ
14 

جيد  93%
 جدا

منهج تعليم مهارة 
الكالـ ادلبٍت على 

 الفكرة

5 5 5 
15 

 شلتاز 100%

 شلتاز %100 15 5 5 5 األىداؼ العامة
األىداؼ اخلاصة 

 للمبتدئ
جيد  86% 13 5 4 4

 جدا
األىداؼ اخلاصة 

 للمتوسط
4 4 5 

13 
جيد  86%

 جدا
األىداؼ اخلاصة 

 للمتقدـ
جيد  93% 14 4 5 5

 جدا
جيد  %93 14 4 5 5 ادلؤشرات للمبتدئ

 جدا
جيد  %86 13 4 4 5 ادلؤشرات للمتوسط

 جدا
جيد  %93 14 4 5 5 ادلؤشرات للمتقدـ
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 جدا
 5 4 4 احملتول

13 
جيد  86%

 جدا
طرؽ التدريس 

 كالوسائل
جيد  93% 14 4 5 5

 جدا
 شلتاز %100 15 5 5 5 تقوًن كاالختبارال

جيد  %86 13 4 5 4 ادلخطط الدراسي
 جدا

 60 62 60 اجملموع
182 

جيد  98%
 جدا

 فمعٌت كل األرقاـ السابقة كما يلى :
 : شلتاز  % 100
 : جيد جدا % 99 -80%
 : جيد % 79 -60%
 : مقبوؿ % 59 -% 40
 : مردكد % 39 -% 20

ة أف اخلرباء حكموا ادلنهج الذل صممو الباحث كاتضح من البيانات السابق
ٍت على الفكرة قد ، يدؿ أف ادلنهج ادلصمم لتعليم مهارة الكالـ ادلببتقدير جيد جدا

. كقد حصل الباحث ادلالحظة كاإلرشادة منهم، كتلك ادلالحظة ىي اءكافق عليو اخلرب 
 تصحيح اجلمل كالعبارات اخلاطئة يف ادلنهج.
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داؼ العامة كاألىداؼ اخلاصة لثالثة ادلستويات كادلؤشرات األى كفكما يلى عرض
 ا الباحث على شكل اجلدكؿ اآليت :بعد تصحيحها مطابقا دلتطلبات اخلرباء يعرضه

 (15)رقم جدكؿ 

 األهداف العامة الرقم

االعتزاز باللغة العربية ك الرغبة يف اتقاهنا، كاحلرص استخداـ  الفصحى كحسن  1
 ف رلاالت احلياةتوظيفها يف سلتل

أف حيسن الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى كتوظيفها يف تيسَت شؤكف احلياة  2
 اليومية يف اجملاالت ادلختلفة

أف يدرؾ الطالب أشكاؿ العالقة بُت اللغة العربية كالثقافة اإلسالمية على أساس من  3
 الفهم كاالقناع

نظم من حيث تسلسل العناصر كحسن أف يكتسب الطالب القدرة على التفكَت ادل 4
 عرضها كربطها بعضها بعضا

 التفكَت ادلنطقي كبشكل منهجي منظم كلدراؾ العالقات بُت الظواىر كاألسباب،  5
 كتوقع النتائج من مقدمتها

 
 (16)رقم جدكؿ 

 األىداؼ اخلاصة للمتقدـ األىداؼ اخلاصة للمتوسط األىداؼ اخلاصة للمبتدئ
لى النطق أف يقدر الطالب ع

 الصحيح لألصوات العربية.
الطالب على لجادة النظق،  أف ديارس

 كطالقة اللساف، كمتثل ادلعاين
أف يتعود الطالب على لجادة النظق، 

 كطالقة اللساف، كمتثل ادلعاين
أف يقدر الطالب على متييز عند 

النطق بُت األصوات ادلتشاهبة 
على التعبَت  تنمية قدرة الطالب

الصحيح عما يدكر حوذلم من 
تنمية قدرة الطالب على التعبَت 
الصحيح عما يدكر حوذلم من 
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موضوعات مناسبة، تتصل حبياهتم  كاجملاكرة متييزا كاضحا.
كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك 

 خارجو بعبارة صحيحة

موضوعات مناسبة، تتصل حبياهتم 
كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك 

 خارجو بعبارة صحيحة
تنمية قدرة الطالب على التعبَت 
الصحيح عما يدكر حوذلم من 

 موضوعات مناسبة.

تنمية قدرة الطالب على مواجهة 
ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم 
مثل القاء كلمات موجزة، تعليقات 

 كادلناقشة كغَت ذلك

تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة 
شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة 

ف يف حدكد ما تعلمو من ادلضمو 
 مفردات ك تراكيب

تنمية قدرة الطالب على توصيل 
 رسالة شفوية بلغة سليمة.

تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة 
شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة 
ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من 

 .مفردات ك تراكيب

تنمية قدرة الطالب على مواجهة 
ث الشفوم ادلواقف الىت تستلـز احلدي

مثل القاء كلمات موجزة، تعليقات 
 كغَت ذلك.

تدريب الطالب على االنتقاء اللغول   
 يف اتصالتو اللغوية

تنمية قدرة الطالب على بناء ادلوضوع 
من اختيار العنواف كانتقاء ادلفردات 
كتسلسل األفكار كحسن االبتداء 

 كاخلتاـ
 

 (17)رقم جدكؿ 
 ادلؤشرات للمتقدـ للمتوسط ادلؤشرات ادلؤشرات للمبتدئ

قدرة الطالب على االنتاج الصحيح 
 لالصوات العربية

قدرة الطالب على النطق الصحيح 
 لألصوات العربية

قدرة الطالب على االنتاج الصحيح 
 لالصوات العربية

قدرة الطالب على طرح األسئلة 
 كاألجوبة

قدرة الطالب على طرح األسئلة 
 كاألجوبة بلغة سليمة

الطالب على طرح األسئلة  قدرة
 كاألجوبة

قدرة الطالب على التحدث 
باستخداـ لًتاكيب الصحيحة 

 كالبسيطة

قدرة الطالب على التحدث باستخداـ 
 لًتاكيب الصحيحة كادلناسبة

قدرة الطالب على التحدث 
باستخداـ الًتاكيب الصحيحة 

 كادلناسبة
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قدرة الطالب على التعبَت عن 
خداـ أراىهم كمشاعرىم باست

 الًتاكيب البسيطة

قدرة الطالب على التعبَت باستخداـ 
 الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ

قدرة الطالب على التعبَت 
باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة 

 مناسبا بالسياؽ
قدرة الطالب على التعبَت عن النفس 

 تعبَتا شفويا
قدرة الطالب على التعبَت عن خرباهتم 

 حيحةكأرائهم بلغة كاضحة ص
ايصاؿ األفكار كادلشاعر 

 كادلشاىدات بلغة كاضحة كسليمة
قدرة الطالب على أف حيكوا خرباهتم  

 الشخصية بطريقة جذابة
قدرة الطالب على عرض نص 

حلديث استمعوا لليو بطريقة شفوية 
 صحيحة

قدرة الطالب على أف حيكوا 
 خرباهتم الشخصية بطريقة جذابة

التعبَتات  قدرة الطالب على اختيار
ادلناسبة عند احلديث يف سلتلف 

 اجملاالت
قدرة الطالب على التعبَت عن 
خرباهتم كأرائهم بلغة كاضحة 

 صحيحة
 

 التثبيت من ادلدرسُت (ب )

اخلرباء، قاـ الباحث بتقدًن ادلنهج ل ى ادلدرسُت  تصديقكبعد انتهاء من اعداد ادلنهج ك 
عن ادلنهج ادلصمم،  االستبانةككزع الباحث  ،دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية

كأجرل توزيع  مدل صالحية ادلنهج للتطبيق يف ىذا ادلعهد. االستبانةكيتناكؿ ىذه 
  .2012مارس  27ـ الثالثاء للمدرسُت يو  االستبانة

أف منهج تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت ، يتضح االستبانةجابات من ىذه كبعد ربليل اإل
ين بلغوا عددىم لالستعماؿ كذلك يتمثل من لجابات ادلدرسُت الذ على الفكرة صاحل

كىذا يعٌت أنو حصل على  %93اإلجابات على حدكد  تنعشرة مدرسُت، حيث كا
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اللغة لتعليم اللغة  ي. كفيما يلي لجابات مدرسدرجة جيد جدا حسب ادلعيار السابق
 العربية الستبانة صالحية ادلنهج.

 (18)رقم  جدكؿ
 الرقم

داؼ األى
 التعليمية

 مستول التحصيل
عدد  

 ادلدرسُت
ادلعدلة  ال نعم

 ادلئوية
 التقدير

اإلطار العاـ  
 كاضح

 جيد جدا 80% 2 8 10

األىداؼ مناسبة  
باحتياجات 

 الطالب

 شلتاز 100% - 10 10

احملتول مالئم  
 كديكن ربقيقو

 شلتاز 100% - 10 10

الطرؽ كالوسائل  
مناسبة كحيسن 

 للتطبيق

 جيد جدا 90% 1 9 10

التقوًن مناسب  
 كحيسن للتطبيق

 جيد جدا 90% 1 9 10

ادلخطط الدراسي  
صاحل للتطبيق يف 

 ىذا ادلعهد

 شلتاز 100% - 10 10
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 جيد جدا %93 4 56 60 اجملموع
 

 المنهج المصمم  تصحيح -3

ءات اخلرباء كتثبيت ادلدرسُت فيأتى ل ى ادلرحلة األخرة من ىذه اإلجرا كبعد تصديق
ىي تصحيح ادلنهج، حيث أف الباحث قد عمل التصحيح بادلالحظات كاإلرشادات من 

كنتيجة تلك التصحيحات ىي اخلرباء كادلدرسُت ليكوف ىذا ادلنهج صاحلا لالستعماؿ. 
ادلنهج لتعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة دبعهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية 

 بالنجائن أكور باميكاسن.
اخلرباء كتثبيت ادلدرسي اللغة العربية دبعهد دار اللغة كالدراسات  تصديقيعتمد على 

اإلسالمية بالنجائن باميكاسن، استنتج الباحث أف ىذا ادلنهج ادلصمم لتعليم مهارة 
الكالـ ادلبٍت على الفكرة يعترب جيد جدا كصاحل لالستعماؿ دبعهد دار اللغة كالدراسات 

 باميكاسن مادكرا.اإلسالمية بالنجائن 
 

: صالحية منهج تعليم مهارة الكالم المبني على الفكرة في  حث الثالثالمب
 معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية

بو،  تصديقكقدـ ادلنهج ادلصمم ل ى اخلرباء لل كبعد اتنهى الباحث من لعداد ادلنهج
هج حسب ادلداخالت فلما كافق اخلرباء على ادلنهج ادلصمم كقاـ الباث بتصحيح ادلن

 كاإلرشادات من اخلرباء.
مث بعد ذلك، قاـ الباحث بتقدًن ادلنهج ادلصمم ل ى ادلدرسُت دبعهد دار اللغة 

راجيا منهم  2012مارس  27كالدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن  كذلك يف التاريخ 
ا من أرائهم أف ادلداخالت كاإلرشادات ليكوف ىذا  ادلنهج مناسبا بأحواؿ الطالب. كبد
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. كىذا يرل من يف ىذا ادلعهدزالتطبيق ادلنهج الذل صممو الباحث صاحل لالستعماؿ 
%. كيشمل 90-80يث بلغ كل نقطة منها ستبانة الىت كزعها الباحث لليهم حاجاباهتم لإل

 ادلقدمة لليهم أسئلة عن مدل صالحية ادلنهج. االستبانة
و عن كضوح اإلطار العاـ بالواقع حيث السؤاؿ األكؿ دلعرفة صالحية ادلنهج ىك 
على  من ادلدرسُت بػػػ "نعم" فهذا يدؿ أهنم كافقوا بو كحصل تصميم اإلطار العاـ 8أجاب 

  كبتقدير جيد جدا. %80 معدؿ مئوم
عن تناسب ادلنهج باحتياجات الطالب كحصلت من لجابات كالسؤاؿ الثاىن 

 دبعٌت أف ادلدرسُت كلهم كافقوا عليو  ،% كبتقدير شلتاز100 معدؿ مئومعلى  االستبانة
كالسؤاؿ الثالث عن مالئمة احملتول كامكانيتو للتطبيق كأجاب من خالؿ ىذه 

 . % بتقدير شلتاز100 سُت بػ "نعم" كحصل على معدؿ مئومعشرة مدر  االستبانة
نيتها اكالسؤاؿ الثالث عن تناسب طرؽ التدريس كالوسائل باألىداؼ كاحملتول كامك

% بتقدير جيد جدا، كأجاب ذلذا السؤاؿ تسعة من 90 ئومق، فحصل على معدؿ مللتطبي
 . ادلدرسُت بػػ "نعم" كمدرس كاحد اجاب بػػ "ال"

من ادلدرسُت بػ "نعم"  9عن مناسبة التقوًن باألىداؼ حيث أجاب  كالسؤاؿ الرابع
تقدير % ب90 معدؿ مئوم االستبانةمن خالؿ ىذه كمدرس كاحد أجاب بػػ "ال", كحصل 

 . جيد جدا
كالسؤاؿ اخلامس عن صالحية ادلخطط ادلصمم للتطبيق يف ىذا ادلعهد، أجاب عشرة 

 % بتقدير شلتاز100 مدرسُت بػػػ"نعم"، فحصلت على معدؿ مئوم
ادلصمم ادلبٍت على الفكرة كمن ىذه البيانات أف ىذا ادلنهج لتعليم اللغة العربية 

سالمية بادلنجائن باميكاسن، ة كالدراسات اإلعموما صاحل لالستعماؿ دبعهد دار اللغ
تقدير جيد يدؿ على أف ىذا ادلنهج حصل على %، كىذا 93على معدؿ مئوم  كحصل

 جدا كديكن تطبيقو فيو.
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 مهارة الكالم  املنهج لتعليم

 املبين على الفكرة

 في معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية بالمجائن باميكاسن مادورا
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 في معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية منهج تعليم مهارة الكالم المبني على الفكرة

 اإلطار العام -أ 
عليم اللغة العربية، كيقع ىذا معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية مؤسسة تقـو بت

ادلعهد يف قرية أكور بالنجائن باميكاسن مادكرا. كيسكن فيو عدد من الطالب من 
 داخل مادكرا كخارجها.

كتنفذ األنشطة التعليمية يف كل يـو من الصباح ل ى ادلساء حيث أف تعليم الصباح 
م الطالب من الساعة يبدأ يف الساعة اخلامسة ل ى الساعة السادسة، كيف ادلساء يتعل

 الرابعة ل ى الساعة اخلامسة كالنصف.
كاألنشطة األخرل بعد صالة العشاء ىي تقدًن ادلفردات، كالطالب يف ىذا النشاط 
حيفظوف مخسة مفردات يف خالؿ مدة كقدرىا نصف الساعة من السابعة ل ى 

الساعة السابعة السابعة كالنصف. مث يتم تنفيذ ادلناقشة باللغة العربية عن النحو يف 
 كالنصف ل ى الساعة التاسعة كالنصف. 

ىذه األنشطة مستمرة يف كل ليلة لال يف ليليت الثالثاء كاجلمعة حيث أف ىناؾ 
برنامج احملاضرة باربع لغات باللغة العربىة كاللغة اإلندكنيسية كاللغة اجلاكية كاللغة 

 ادلادكرية.
العربية الفصحى، كيلزموف بادلكادلة هبذه  كيف ادلعاملة اليومية يستخدـ الطالب اللغة

اللغة طواؿ أياـ األسبوع. فبهذا يكوف سكن الطالب يف معهد دار اللغة كالدراسات 
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غة العربية اإلسالمية بيئة يلـز فبو الطالب على التعامل مع بعضهم يف ادلعهد بالل
 الفصحى.

 األهداف العامة  -ب 
 ى اتقاهنا، كاحلرص على استخداـ  االعتزاز باللغة العربية ك العمل عل

 الفصحى كحسن توظيفها يف سلتلف رلاالت احلياة
  أف حيسن الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى كتوظيفها يف تيسَت شؤكف

 احلياة اليومية يف اجملاالت ادلختلفة
   أف يدرؾ الطالب أشكاؿ العالقة بُت اللغة العربية كالثقافة اإلسالمية على

 الفهم كاالقناع  أساس من
  أف يكتسب الطالب القدرة على التفكَت ادلنظم من حيث تسلسل العناصر

 كحسن عرضها كربط بعضها ببعض
  أف يكتسب الطالب القدرة على التفكَت ادلنطقي كبشكل منهجي منظم

 كتوقع النتائج من مقدماهتا. كلدراؾ العالقات بُت الظواىر كاألسباب، 
 األهداف الخاصة -ج 

 األهداف الخاصة للمبتدئ (1
 .أف يقدر الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية (أ)

أف يقدر الطالب على متييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة كاجملاكرة متييزا  (ب)
 كاضحا.
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الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات  قدرةتنمية  (ج)
 مناسبة.

 الطالب على توصيل رسالة شفوية بلغة سليمة. ةقدر تنمية  (د)

 األهداف الخاصة للمتوسط (2
 .أف يكتسب الطالب القدرة على النطق الصحيح لألصوات العربية (أ)

الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات  قدرةتنمية  (ب)
جو بعبارة مناسبة، تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك خار 

 صحيحة.

الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل  قدرةتنمية  (ج)
 القاء كلمات موجزة، تعليقات كادلناقشة كغَت ذلك.

الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة  قدرةتنمية  (د)
 ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من مفردات ك تراكيب.

 ألهداف الخاصة للمتقدما (3
  أف يتعود الطالب على لجادة النظق، كطالقة اللساف، كمتثل ادلعاين (أ )

الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات  قدرةتنمية  (ب )
مناسبة، تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد أك خارجو بعبارة 

 صحيحة.

لى توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة الطالب ع قدرةتنمية  (ج )
 ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من مفردات ك تراكيب.

الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل  قدرةتنمية  (د )
 القاء كلمات موجزة، تعليقات كغَت ذلك.
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 ة.تدريب الطالب على االنتقاء اللغول يف اتصالتو اللغوي (ق )

الطالب على بناء ادلوضوع من اختيار العنواف كانتقاء ادلفردات  قدرةتنمية  (ك )
 كتسلسل األفكار كحسن االبتداء كاخلتاـ.

 المؤشرات -د 
 المؤشرات للمبتدئ (1

 أف يستطيع الطالب على النطق الصحيح لالصوات العربية (ك )

 الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة أف يستطيع (ز )

 أف يستطيع الطالب على التحدث باستخداـ لًتاكيب الصحيحة كالبسيطة (ح )

أف يستطيع الطالب على التعبَت عن أراىهم كمشاعرىم باستخداـ الًتاكيب  (ط )
 البسيطة

 الطالب على التعبَت عن النفس تعبَتا شفويا أف يستطيع (م )
 المؤشرات للمتوسط (2

 لألصوات العربيةأف يستطيع الطالب على النطق الصحيح  (أ )

 الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة بلغة سليمة أف يستطيع (ب )

 الطالب على التحدث باستخداـ لًتاكيب الصحيحة كادلناسبة أف يستطيع (ج )

 الطالب على التعبَت باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ أف يستطيع (د )

 رباهتم كأرائهم بلغة كاضحة صحيحةالطالب على التعبَت عن خ أف يستطيع (ق )

 الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية بطريقة جذابة أف يستطيع (ك )

 المؤشرات للمتقدم (3
 أف يستطيع الطالب على النطق الصحيح لالصوات العربية ( أ)
 الطالب على طرح األسئلة كاألجوبة عن سلتلف اجملاالت أف يستطيع ( ب)
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 ب على التحدث باستخداـ لًتاكيب الصحيحة كادلناسبةالطال أف يستطيع ( ت)
 الطالب على التعبَت باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ أف يستطيع ( ث)
 ايصاؿ األفكار كادلشاعر كادلشاىدات بلغة كاضحة كسليمة ( ج)
الطالب على عرض نص حلديث استمعوا لليو بطريقة شفوية  أف يستطيع ( ح)

 صحيحة 
 الطالب على أف حيكوا خرباهتم الشخصية بطريقة جذابة أف يستطيع ( خ)
الطالب على اختيار التعبَتات ادلناسبة عند احلديث يف سلتلف  أف يستطيع ( د)

 اجملاالت
 الطالب على التعبَت عن خرباهتم كأرائهم بلغة كاضحة صحيحة أف يستطيع ( ذ)
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في معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية منهج تعليم مهارة الكالم المبني على الفكرة 
 بالنجائن باميكاسن مادورا

 للمستوى المبتدئ -1

 المؤشرات األهداف الخاصة األهداف العامة
أف حيسن الطالب تكلم 

اللغة العربية الفصحى 
كتوظيفها يف تيسَت شؤكف 
احلياة اليومية يف اجملاالت 

 ادلختلفة

الطالب على  تنمية قدرة -
النطق بُت متييز عند 

األصوات ادلتشاهبة 
 كاجملاكرة متييزا كاضحا.

تنمية قدرة الطالب على  -
التعبَت الصحيح عما يدكر 
حوذلم من موضوعات 

 مناسبة.

تنمية قدرة الطالب على  -
توصيل رسالة شفوية بلغة 

 سليمة.

أف يستطيع الطالب على  -
النطق الصحيح لالصوات 

 العربية

الطالب على  أف يستطيع -
 ح األسئلة كاألجوبةطر 

أف يستطيع الطالب على  -
التحدث باستخداـ 
لًتاكيب الصحيحة 

 كالبسيطة

أف يستطيع الطالب على  -
التعبَت عن أراىهم 
كمشاعرىم باستخداـ 

 الًتاكيب البسيطة
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 للمستوى المتوسط -2

 المؤشرات األهداف الخاصة األهداف العامة
أف حيسن الطالب تكلم  -

ة الفصحى اللغة العربي
كتوظيفها يف تيسَت شؤكف 
احلياة اليومية يف اجملاالت 

 ادلختلفة
أف يكتسب الطالب  -

القدرة على التفكَت ادلنظم 
من حيث تسلسل 
العناصر كحسن عرضها 

 كربط بعضها ببعض

أف يكتسب الطالب  -
القدرة على النطق 
الصحيح لألصوات 

 .العربية

الطالب على  أف يقدر -
ما يدكر التعبَت الصحيح ع

حوذلم من موضوعات 
مناسبة، تتصل حبياهتم 
كذبارهبم كأعماذلم داخل 
ادلعهد أك خارجو بعبارة 

 صحيحة.

الطالب على  أف يقدر -
مواجهة ادلواقف الىت 
تستلـز احلديث الشفوم 
مثل القاء كلمات موجزة، 
تعليقات كادلناقشة كغَت 

 ذلك.

الطالب على  أف يقدر -
توصيل رسالة شفوية 

أف يستطيع الطالب على  -
النطق الصحيح لألصوات 

 العربية

الطالب على  أف يستطيع -
طرح األسئلة كاألجوبة بلغة 

 سليمة

الطالب على  أف يستطيع -
التحدث باستخداـ 
لًتاكيب الصحيحة 

 كادلناسبة

على  الطالب أف يستطيع -
التعبَت باستخداـ الًتاكيب 

 ادلختلفة مناسبا بالسياؽ

الطالب على  أف يستطيع -
التعبَت عن خرباهتم كأرائهم 

 بلغة كاضحة صحيحة

الطالب على  أف يستطيع -
أف حيكوا خرباهتم 

 الشخصية بطريقة جذابة
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سالمة اللغة  تتميز
كمناسبة ادلضموف يف 
حدكد ما تعلمو من 

 مفردات ك تراكيب.
 للمستوى المتقدم -3

 المؤشرات األهداف الخاصة األهداف العامة
الب تكلم أف حيسن الط -

اللغة العربية الفصحى 
كتوظيفها يف تيسَت شؤكف 
احلياة اليومية يف اجملاالت 

 ادلختلفة
أف يكتسب الطالب  -

القدرة على التفكَت ادلنظم 
من حيث تسلسل 
العناصر كحسن عرضها 

 كربط بعضها ببعض
أف يكتسب الطالب  -

القدرة على التفكَت 
ادلنطقي كبشكل منهجي 

ات منظم كلدراؾ العالق
 بُت الظواىر كاألسباب، 

أف يتعود الطالب على  -
لجادة النظق، كطالقة 

  اللساف، كمتثل ادلعاين

الطالب على  أف يقدر -
التعبَت الصحيح عما يدكر 
حوذلم من موضوعات 
مناسبة، تتصل حبياهتم 
كذبارهبم كأعماذلم داخل 
ادلعهد أك خارجو بعبارة 

 صحيحة.

الطالب على أف يقدر  -
توصيل رسالة شفوية 
تتميز سالمة اللغة 
كمناسبة ادلضموف يف 
حدكد ما تعلمو من 

أف يستطيع الطالب على  -
النطق الصحيح لالصوات 

 العربية
الطالب على  أف يستطيع -

طرح األسئلة كاألجوبة 
 عن سلتلف اجملاالت

الطالب على  أف يستطيع -
تحدث باستخداـ ال

لًتاكيب الصحيحة 
 كادلناسبة

الطالب على  أف يستطيع -
التعبَت باستخداـ 
الًتاكيب ادلختلفة مناسبا 

 بالسياؽ
ايصاؿ األفكار كادلشاعر  -



45 
 

كتوقع النتائج من 
 مقدماهتا.

 مفردات ك تراكيب.

الطالب على  أف يقدر -
مواجهة ادلواقف الىت 
تستلـز احلديث الشفوم 
مثل القاء كلمات موجزة، 

 تعليقات كغَت ذلك.

تدريب الطالب على  -
االنتقاء اللغول يف 

 اللغوية. اتصالتو

الطالب على  أف يقدر -
بناء ادلوضوع من اختيار 
العنواف كانتقاء ادلفردات 
كتسلسل األفكار كحسن 

 االبتداء كاخلتاـ.

كادلشاىدات بلغة كاضحة 
 كسليمة

الطالب على  أف يستطيع -
عرض نص حلديث 
استمعوا لليو بطريقة 

 شفوية صحيحة 
لى الطالب ع أف يستطيع -

أف حيكوا خرباهتم 
 الشخصية بطريقة جذابة

الطالب على  أف يستطيع -
اختيار التعبَتات ادلناسبة 
عند احلديث يف سلتلف 

 اجملاالت
الطالب على  أف يستطيع -

التعبَت عن خرباهتم 
كأرائهم بلغة كاضحة 

 صحيحة
 

 المحتوى في تعليم اللغة العربية -ه 
الكالـ ادلبٍت على الفكرة رلموعة من  يقصد باحملتول يف منهج تعليم مهارة

ادلوضوعات التعليمية ذات مضموف لغوم كثقايف كاتصايل ادلقدمة للطالب كىذه 
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ادلوضوعات حصل عليها الباحث من خالؿ ربليل احتياجات الطالب، ككذلك 
األنشطة اللغوية كاالتصالية الىت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن طريق شلارسة 

 كمعايشتو دلضموهنا.الطالب ذلا 
كينقسم احملتول يف تعليم مهارة الكالـ ادلبٍت على الفكرة ل ى ثالثة أقساـ، كىذا 
يناسب بتقسيم الطالب يف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية، كىو : ادلستول 

 ادلبتدئ، كادلستول ادلتوسط، كادلستول ادلتقدـ، كموضوعات الدراسة كما يلي:
 ادلتقدـ طادلتوس اإلبتدائي

 التحيات كالتهاين -
 التعارؼ -
 يف ادلعهد -
 يف لدارة ادلعهد -
 السكن -
 النشاطات ادلعهدية -
 يف ادلطعم -
 يف البيت -
 النظافة -

 األعماؿ اليومية -
 الزيارة الودية -
 الرحلة العلمية -
 الدكرة الرمضانية -
 التسوؽ -
 الرياضة -
 السفر ل ى أمكنة النزىة -
شفي )زيارة يف ادلست -

 ادلريض(

 أمهية اللغة العربية  -
 الًتكيح عن النفس -
 الدراسة يف خارج البالد -
 شهر رمضاف -
 األعياد يف اإلسالـ -
مولد النيب صلى اهلل عليو  -

 كسلم
 انتخاب العاـ -
 يف البنك )توفَت النقود( -

 
 طرق التدريس و الوسائل في تعليم اللغة العربية -و 

م مهارة الكالـ يف معهد دار اللغة كالدراسات اإلسالمية ىي أف لف أىداؼ تعلي
للغة العربية، ك  يستطيع الطالب أف يتكلموا بالعربية، كأف يستطيعوا االتصاؿ بأىل ا
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تطيعوا مواصلة دراستهم يف خارج البالد. نظرا ل ى األىداؼ السابقة كذلك أف يس
رؽ كالوسائل الىت توصل فمن الضركرم للمدرس أف يهتم هبا كخيتار أنسب الط

الطالب ل ى تلك األىداؼ. كىناؾ عددمن الطرؽ كالوسائل يف تعليم مهارة الكالـ 
 منها : طريقة ادلناقشة، طريقة احلوار، كلعب األدكار، كالتمثيل، كطريقة ادلباشرة. 

 كأما أساليب التدريس ذلذا ادلنهج ىي :
 أسلوب التعليم للمبتدئ (د )

لطالب على التحدث بإعطاء األسئلة الىت البد للطالب يدرب األستاذ ا (5)
 لجابتها

 كيف نفس الوقت، يأمر الطالب لتكرار الكلمات ادلتدربة  (6)

 يأمر الطالب على ترتيب الكلمات ك تعبَت عن أفكارىم (7)

كيستطيع ادلعلم أف يأمر الطالب على حفظ احلوار أك لجابة األسئلة  (8)
 ادلتعلقة بالبحث.

 لوب التعليم للمتوسطأس (ه )

 تدريب الكالـ بطريقة لعب األدكار  (5)

 تدريب الطالب على ادلناقشة عن ادلوضوع ادلعُت  (6)

 القصة عن األحداث ادلوجودة حوؿ الطالب  (7)

 القصة عما يسمع الطالب من التلفاز ك الراديو كغَت ذلك  (8)

 أسلوب التعليم للمتقدم (و )

 ات اجلذابةاختار ادلعلم ادلوضوع (5)

 ادلوضوعات ال بد أف تكوف كاضحة (6)

 كجيوز للطالب أف خيتاركا موضوعُت أك أكثر (7)
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 كيدرهبم على ادلناقشة أك ادلناظرة عن ادلوضوعات ادلختارة (8)
كأما الوسائل فهي استخداـ مصورات  أك أفالـ أك تسجيبالت أك أقراص أك اإلذاعة 

دلختلفة شلا يتيح فرصة دلمارسة احملتول اللغوم كالشرائط كالرحالت كمواقف االتصاؿ ا
 يف مواقف اتصالية.

 واالختبار التقويم -ز 
تكوف عملية التقوًن يف ىذا ادلنهج مستمرة طواؿ فًتة تقوًن اخلربات الًتبوية الىت 
هتدؼ لليها ادلنهج. كذلك يف خالؿ ادلواقف التعليمية حبجرات الدراسة كما يقدـ 

فوية، كيتم أيضا يف خالؿ شلارسة األنشطة التعليمية، كتفاعل فيها من األسئلة الش
ادلتعلم مع النشاط الذل يناسبو، فضال عن اإلختبارات األسبوعية كنصف الشهرية، 

 كالشهرية، كالفصلية كمالحظة مدل التزاـ ادلتعلم دبا يكلف بو من كاجبات منزلية.
الـ ىي القراءة اجلهرية، ككسائل قياس األف يستطيع الكالمية لتعليم مهارة الك

اإلعادة الشفهية،  التحويل، ادلشاكرة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجة، التعبَت احلر، 
 لعالـ الوقت كالتعويض.

 المخطط الدراسي -ح 
يعرض يف ادلخطط الدراسي كل عناصر ادلنهج  بالتفصيل حبيث يشتمل على 

شرات كالفكرة كأسلوب التقوًن كأىم األىداؼ كادلوضوعات ك اخلربات الًتبوية كادلؤ 
 ادلصادر كما سيتضح يف ادلخطط كاجلدكؿ األيت :
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 سالمية بالنجائن باميكاسن مادورفي معهد دار اللغة والدراسات اإللتعليم اللغة العربية المخطط الدراسي 

 المستوى اإلبتدائي

 يار الكفايةمع -أ 
 أف يتصل الطالب شفويا باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ 

 الكفاية األساسية -ب 
 أف يقدر الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية. 

 .أف يقدر الطالب على متييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة كاجملاكرة متييزا كاضحا 

  التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات مناسبة.تنمية قدرة الطالب على 

 .تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية بلغة سليمة 

 المراجع -ج 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، السعيد زلمد بدكل ك فتحي على يونس، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة  -1

، تونس  1988 كالعلـو
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 2002 1. ط. 2العربية بُت يديك، عبد الرمحن بن لبراىيم الفوزاف كأخركف، ج.  -2
 3، 2، 1كتاب احملادثة العربية، غزايل سامل، ج  -3
 2ك  1التعبَت يف اللغة العربية لغَت الناطقُت باللغة العربية، عبد الرحيم، ج  -4
5- La Taskut “Panduan Praktis Percakapan Bahasa Arab” Misbah Khoiruddin Z 

 التقوًن القواعد الفكرة اخلربة الًتبوية ادلؤشرات ادلوضوعات الرقم
التحيات  1

 كالتهاين
أف يستطيع الطالب  -

االنتاج الصحيح 
 لألصوات العربية

أف يستطيع الطالب أف  -
يعرب عن التحيات 

 كالتهاين باللغة العربية
أف يستطيع الطالب  -

ت عن استخداـ التعبَتا

االالستماع ل ى  -
التعبَتات ادلتعلقة 

بالتحيات كالتهاين 
 باللغة العربية

زلاكاة تلفظ  -
التعبَتات عن 

 التحيات كالتهاىن
تدريب على  -

تعبَتات عن  -
التحيات 

 كالتهاىن
التعبَت عن الفرح  -

 دبجيئ الصديق
السؤاؿ عن  -

 أحواؿ الصديق
التعبَت عن  -

 أدكات اإلستفهاـ
)من، ما/ماذا، 

أين، من أين( ك 
 الضمائر ادلتصلة

 شفوم -
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التحيات كالتهاين يف 
 احلوار مع زمالئهم

أف يستخدـ الطالب  -
عبارات التحية 

كاالستقباؿ كالتوديع 
 كالرد عليو.

استخداـ التعبَتات 
 تحيات كالتهاىنعن ال

متنيات اللقاء 
 يف فرصة أخرل

أف يستطيع الطالب  - التعارؼ 2
التعريف عن نفسو 

 كأسرتو كجنسيتو كعنوانو
أف يستطيع الطالب  -

التعارؼ مع أصدقائو 
 بالعربية

أف يستطيع الطالب  -
لجراء احلوار عن 

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

 عن التعارؼ
زلاكاة يف تلفظ  -

العبارات كاألساليب 
 عن التعارؼ

اجراء احلوار عن  -
 التعارؼ 

تعبَتات الىت  -
يف  حيتاج لليها

 التعارؼ
التعبَت عن  -

 موقف اللقاء بو
 التعبَت عن الزمن -
التعبَت عن  -

الرجاء أف يلتقي 

 أدكات اإلستفهاـ
)مع من، مىت،  

كيف، ل ى مىت، 
 منذ مىت(

 شفوم
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التعارؼ اماـ الفصل مع 
 صديقو

تدريب على ال -
استخداـ العبارات 

 كاألساليب
 تدريب على احلوار -

 يف فرصة أخرل
 

ب الالط أف يستطيع - يف ادلعهد 3
النطق الصحيح 
 لألصوات العربية

أف يستطيع الطالب  -
تبادؿ السؤاؿ عن 

األشاء ادلوجودة يف 
 ادلعهد

أف يستطيع الطالب أف  -
يذكر النشاطات يف 

 ادلعهد

االستماع العبارات  -
كاألساليب ادلتعلقة 

 بادلعهد
اجراء احلوار بُت  -

 الطالب عن ادلعهد
ى تدريب الطالب عل -

 احلوار عن ادلعهد
التدريب الطالب يف  -

ذكر النشاطات يف 
 ادلعهد 

التعبَت عن شعور  -
السكن يف 

 ادلعهد
السؤاؿ عن مدة  -

السكن يف 
 ادلعهد

 

استعماؿ  -
 الضمائر ادللكية

 شفوم
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-  
أف يستطيع الطالب  - السكن 4

التعبَت عن أحوالو يف 
 سكنو

أف يستطيع الطالب  -
طرح األسئلة كاألجوبة 

 ن السكنع
أف يستطيع الطالب  -

البياف عن سكنو مثل 
عنوانو، دباذا الذىاب 

 لليو

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

 عن السكن
لجراء احلوار بُت  -

 الطالب عن السكن
التدريب على احلوار  -

 أماـ الفصل
التدريب على بياف  -

عن عنوانو ك غَت 
 ذلك

التعبَت عن  -
طلب ارشادات 

يف اختيار 
 السكن

السؤاؿ عن  -
 مدة السكن

أف يستطيع  -
الطالب 

استعماؿ 
الضمائر 

ادلتصلة بفعل 
ادلاضي ك 

أسلوب النفي 
 ال، ما 

 شفوم

يف لدارة  5
 ادلعهد

أف يستطيع الطالب  -
التعبَت عن حاجتو لدل 

لدارة ادلعهد باللغة 

االستماع ل ى  -
التعبَتات ادلتعلقة 

 بإدارة ادلعهد

التعبَت عن طلب  -
 ادلساعدة

السؤاؿ عن  -

داـ استخ -
الطالب 
الضمائر 

 شفوم
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 العربية
أف يستطيع الطالب  -

طرح األسئلة كاألجوبة 
 عهدادلتعلقة بإدارة ادل

 

اجراء احلوار بُت  -
الطالب عن لدارة 

 ادلعهد
التدريب على  -

استخداـ التعبَتات 
 عن لدارة ادلعهد

األكقات ادلناسب 
 للقاء باألساتذة

التعبَت عن متنيات  -
 اللقاء باألساتذة

ادلتصلة بفعل 
ادلضارع ك 

استخداـ س ك 
 سوؼ

النشاطات  6
 ادلعهدية

أف يستطيع الطالب  -
على البياف عن نشاطتو 

 اليومية باللغة العربية
أف يستطيع الطالب  -

استخداـ العبارات عن 
النشاطات ادلعهدية يف 

 احلوار

االستماع على احلوار  -
أك التعبَتات باللغة 

 العربية
اجراء احلوار عن  -

 النشطات ادلعهدية
تدريب على احلوار  -

كاستخداـ العبارات 
ادلتعلقة بالنشاطات 

التعبَت عن الفرح  -
كاحلزف يف اجراء 

 النشاطات 
السؤاؿ عن  -

 أكقات التعلم
السؤاؿ عن مدة  -

 التعلم

أف يستطيع  -
الطالب أف 
يفرؽ بُت 

استخداـ أزمنة 
اضى الفعل )ادل

كاحلاؿ 
 كادلستقبل(

 شفوم
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 ادلعهدية
أف يستطيع الطالب  - يف ادلطعم 7

التعبَت حاجاتو يف 
 ادلطعم

أف يستطيع التعبَت عن  -
األطعمة ادلوجودة يف 

 ادلطعم

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

 عن ادلطعم
اجراء احلوار بُت  -

 الطالب عن ادلطعم
التدريب على احلوار  -

بُت الطالب أماـ 
 الفصل

تدريب الطالب على  -
استخداـ األسلوب 

 عن ادلطعم 

التعبَت عن طلب  -
 األطعمة

السؤاؿ عن   -
كمية األطعمة 

 احملتاجة
التعبَت عن كمية  -

 األطعمة
التعبَت عن  -

االعجاب 
 بنوعية األطعمة

 

أف يستطيع  -
الطالب 

استخداـ فعل 
 األمر

-  

 شفوم

أف يستطيع الطالب  - يف البيت 8
لبيت باللغة التكلم عن ا

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

كصف ما يقع  -
 عليو يف بيتو

أف يستطيع  -
الطالب التفريق 

 شفوم
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 العربية
أف يستطيع الطالب أف  -

يذكر األدكات ادلوجودة 
 يف البيت

أف يستطيع الطالب  -
تبادؿ السؤاؿ كاألجوبة 

 عن "يف البيت"

 عن البيت
زلاكاة يف تلفظ  -

العبارات كاألساليب 
 عن البيت

اجراء احلوار بُت  -
 الطالب عن "البيت"

لتدريب على احلوار ا -
 عن "يف البيت"

التعبَت عن مدة  -
السفر من البيت 
 ل ى أمكنة أخرل

التعبَت عن  -
االعجاب 

 بنوعية األطعمة

بُت ادلعرؼ 
كالنكرة 

كيستطيع 
استخدامهما 

يف احملادثة 
 البسيطة

طالب أف يستطيع ال - النظافة 9
التكلم عن النظافة 

 باللغة العربية
أف يستطيع الطالب أف  -

يذكر فوائد النظافة يف 
 احلياة

االستماع ل ى احلوار  -
 عن النظافة

تدريب احلوار بُت  -
الطالب عن " 

 النظافة"
تبادؿ السؤاؿ  -

التعبَت عن  -
االعجاب 

 نظافة ادلكاف
السؤاؿ عن مدة  -

 النظافة

استطاع  -
الطالب 
استخداـ 

ادلبتدأ كاخلرب 
كحركؼ اجلر 
كاستخدامو 

 شفوم
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يف احملادثة  كاألجوبة عن النظافة
 البسيطة
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 المتوسطالمستوى 

 معيار الكفاية -أ 
 أف يتصل الطالب شفويا باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ 

 الكفاية األساسية -ب 
 ت العربيةأف يكتسب الطالب القدرة على النطق الصحيح لألصوا. 

 الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات مناسبة، تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد  يقدر أف
 أك خارجو بعبارة صحيحة.

 لك.الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل القاء كلمات موجزة، تعليقات كادلناقشة كغَت ذ يقدر أف 

 الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة ادلضموف يف حدكد ما تعلمو من مفردات ك تراكيب. يقدر أف 

 المراجع -ج 
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، السعيد زلمد بدكل ك فتحي على يونس، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة  -1

، تونس كالعل  1988ـو
 2002 1. ط. 2العربية بُت يديك، عبد الرمحن بن لبراىيم الفوزاف كأخركف، ج.  -2
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 3، 2، 1كتاب احملادثة العربية، غزايل سامل، ج  -3
 2ك  1التعبَت يف اللغة العربية لغَت الناطقُت باللغة العربية، عبد الرحيم، ج  -4
5- La Taskut “Panduan Praktis Percakapan Bahasa Arab” Misbah Khoiruddin Z 

 التقوًن القواعد مواقف كالفكرة اخلربة الًتبوية ادلؤشرات ادلوضوعات الرقم
األعماؿ  1

 اليومية
أف يستطيع الطالب  -

تعبَت عن أعماذلم 
 اليومية

أف يستطيع الطالب  -
تبادؿ السؤاؿ كاجلواب 

 عن األعماؿ اليومية
أف يستطيع الطالب  -

 عماؿ اليوميةالبياف عن أ

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 
 عن األعماؿ اليومية

زلاكاة العبارات ك  -
األساليب عن 
 األعماؿ اليومية

اجراء احلوار عن  -
 األعماؿ اليومية

التدريب على احلوار  -

التعبَتات ادلتعلقة  -
 باألعماؿ اليومية

السؤاؿ عن  -
األكقات 

 بدء ادلناسبة يف
 العمل

السؤاؿ عن مدة  -
 العمل

التعبَت عن  -

أف يستطيع الطالب 
استخداـ بعد ك 
قبل، استطاع، 

أمكن، جاز جيوز 
 يف احملادثة

 شفوم
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التمنيات بأف  عن األعماؿ اليومية
يستطيع لجراء 

 العمل
أف يقوؿ الطالب تعبَتا  - الزيارة الودية 2

يدؿ على الكلمات 
ادلسموعة يف الزيارة 

 الودية
لب أف يستطيع الطا -

 طرح األسئلة كاألجوبة
أف يستطيع الطالب  -

 البياف عن الزيارة الودية

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

 عن الزيارة الودية
اجراء احلوار بُت  -

الطالب عن الزيارة 
 الودية

التدريب على احلوار  -
 عن الزيارة الودية

 

التعبَت عن  -
الشعور بالسعادة 

 يف مكاف الزيارة
ؿ عن السؤا -

األكقات الىت 
حيتاج لليها 

 الزائركف
السؤاؿ عن مدة  -

 الزيارة

أف يستطيع الطالب 
استخداـ سبق أف، 

أراد أف، كجب، 
 البد يف احملادثة

 شفوم

الرحلة   3
 العلمية

أف يستطيع الطالب  -
تنظيم أفكاره عن الرحلة  

االستماع ل ى احلوار  -
 عن الرحلة العلمية

السؤاؿ عن مدة  -
 رحلةال

أف يستطيع الطالب 
استخداـ النعت 

 شفوم
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العلمية الىت يتكلموف 
 عنها

أف يستطيع الطالب  -
وبة طرح األسئلة كاألج
 عن الرحلة العلمية

أف يستطيع الطالب  -
حكاية عن الرحلة 

 العلمية 

اجراء احلوار بُت  -
الطلبة عن الرحلة 

 العلمية
التحدث عن  -

األحداث يف الرحلة 
 العلمية

التدريب على احلوار  -
بُت الطلبة عن الرحلة 

 العلمية

السؤاؿ عن  -
األكقات 

 ادلناسبة للرحلة
التعبَت عن  -

ادلشاعر يف 
 الرحلة 

 كادلنعوت يف احملاثة

الدكرة  4
 الرمضانية

أف يستطيع الطالب  -
التكلم عن الدكرة 

 الرمضانية
أف يستطيع الطالب  -

طرح األسئلة كاألجوبة 

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 
 عن الدكرة الرمضانية

زلاكاة يف تلفظ  -
العبارات كاألساليب 

التعبَت عن  -
الشعور بالفرح 
بسبب مشاركة 

 الدكرة 
عن مدة  السؤاؿ -

أف يستطيع الطالب 
استخداـ التوكيد 

 يف احملاثة

 شفوم
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 عن الدكرة الرمضانية عن الدكرة الرمضانية
اجراء احلوار بُت  -

الطالب عن الدكرة 
 الرمضانية

تدريب احلوار  بُت  -
الطالب عن الدكرة 

 الرمانية

 الدكرة
السؤاؿ عن  -

أكقات برامج 
 الدكرة

التعبَت عن  -
األحواؿ يف 

 الدكرة
أف يستطيع الطالب  - التسوؽ 5

احلوار مع أصحابو عن 
 التسوؽ

أف يستطيع الطالب أف  -
التعبَت عن حاجتهم عند 

 التسوؽ
أف يستطيع الطالب ذكر  -

االستماع ل ى احلوار  -
عن التسوؽ باللغة 

 العربية
زلاكاة ألفاظ احلوار  -

 عن التسوؽ
التدريب على احلوار  -

بُت الطالب عن 

التعبَت يف طلب  -
ادلعلومات عن 
 أمكنة للتسوؽ

السؤاؿ عن  -
األكقات 

 ادلناسبة للتسوؽ
السؤاؿ عن مدة  -

ع الطالب أف يستطي
استخداـ العطف 

 يف احملادثة

 شفوم
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 التسوؽ أمكنة التسوؽ اجلذابة
-   

 التسوؽ

أف يستطيع الطالب  - الرياضة 6
تبادؿ السؤاؿ كاجلواب 

 عن الرياضة
أف يستطيع الطالب  -

 ذكر أنواع الرياضة
أف يستطيع الطالب  -

 ذكر منافع الرياضة

االستماع ل ى احلوار  -
 عن الرياضة

اجراء احلوار بُت  -
 الطالب عن الرياضة

وار بُت تدريب احل -
الطالب عن الرياضة 

 أماـ الفصل
تدريب الطالب يف  -

ذكر أنواع الرياضة 
 كمنافعها

التعبَت عن طلب  -
ادلعلومات عن 

 الرياضة
السؤاؿ عن مدة  -

 الرياضة
التعبَت عن  -

الشعور بالفرح 
 بعد الرياضة

أف يستطيع الطالب 
استخداـ ادلضاؼ 
كادلضاؼ لليو يف 

 احلوار

 شفوم

ف يستطيع الطالب ذكر أ - السفر 7
األشياء الىت حيتاجها يف 

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

التعبَت عن طلب  -
ادلعلومات عند 

أف يستطيع الطالب 
التفريق بُت التثنية، 

 شفوم
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 السفر
أف يستطيع الطالب  -

طرح األسئلة كاألجوبة 
 عن السفر

أف يستطيع الطالب  -
تنظيم زلتول أفكاره عن 

السفر الذم يتكلموف 
 عنو

 ادلتعلقة بالسفر
اجراء احلوار بُت  -

 الطالب عن السفر
احلوار بُت تدريب  -

 الطالب أماـ الفصل
التدريب على  -

استخداـ العبارات 
كاألساليب عن 

 السفر 

 السفر
التعبَت عن  -

الشعور عن 
 السفر

السؤاؿ عن مدة  -
 السفر

كمجع ادلذكر السامل 
كاستخدامها يف 

 احلوار

 يف  8
 ادلستشفى

أف يستطيع الطالب  -
التعبَت عن العبارات 

كاألساليب عن موضوع 
 "يف ادلستشفى"

أف يستطيع الطالب  -

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

عن ادلوضوع "يف 
باللغة ادلستشفى 

 العربية

التعبَت عن  -
التعجب كاألسى 

دلرض ىذا 
 الصديق

السؤاؿ عن  -

أف يستطيع الطالب 
استخداـ الفعل 
ادلاضى كادلضارع 
 كاألمر يف احلوار

 شفوم
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طرح األسئلة كاألجوبة 
عن موضوع"يف 

 ادلستشفى"
أف يستطيع الطالب  -

البياف عن حاجات 
 الناس يف ادلستشفى

اجراء احلوار بُت  -
الطالب عن "يف 

 ادلستشفى"
التدريب على احلوار  -

بُت الطالب عن  
موضوعو"يف 

ادلستشفى" أماـ 
 الفصل

 سبب ادلرض 
السؤاؿ عن  -

األكقات الىت 
 حيس فيها باألمل

السؤاؿ عن ادلدة  -
ستغرقها الىت ي

 العالج
التعبَت عن  -

 متنيات الشفاء
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 المتقدمالمستوى 

 معيار الكفاية -أ 
 أف يتصل الطالب شفويا باستخداـ الًتاكيب ادلختلفة مناسبا بالسياؽ 

 الكفاية األساسية -ب 
 لجادة النظق، كطالقة اللساف، كمتثل ادلعاين أف يتعود الطالب على  

 الطالب على التعبَت الصحيح عما يدكر حوذلم من موضوعات مناسبة، تتصل حبياهتم كذبارهبم كأعماذلم داخل ادلعهد  أف يقدر
 أك خارجو بعبارة صحيحة.

 حدكد ما تعلمو من مفردات ك تراكيب.الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة كمناسبة ادلضموف يف  أف يقدر 

 الطالب على مواجهة ادلواقف الىت تستلـز احلديث الشفوم مثل القاء كلمات موجزة، تعليقات كغَت ذلك. أف يقدر 

  ب الطالب على االنتقاء اللغول يف اتصالتو اللغوية.أف تدر 

 فردات كتسلسل األفكار كحسن االبتداء كاخلتاـ.الطالب على بناء ادلوضوع من اختيار العنواف كانتقاء ادل أف يقدر 

 المراجع -ج 
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الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، السعيد زلمد بدكل ك فتحي على يونس، ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة  -1
، تونس   1988كالعلـو

 2002 1. ط. 2كف، ج. العربية بُت يديك، عبد الرمحن بن لبراىيم الفوزاف كأخر  -2
 3، 2، 1كتاب احملادثة العربية، غزايل سامل، ج  -3
 2ك  1التعبَت يف اللغة العربية لغَت الناطقُت باللغة العربية، عبد الرحيم، ج  -4
5- La Taskut “Panduan Praktis Percakapan Bahasa Arab” Misbah Khoiruddin Z 
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 التقوًن القواعد مواقف كالفكرة ًتبويةاخلربة ال ادلؤشرات ادلوضوعات الرقم
أمهية اللغة  1

 العربية
أف يستطيع الطالب  -

التعبَت عن أمهية اللغة 
 العربية

أف يستطيع الطالب  -
تبادؿ السؤاؿ عن امهية 

 اللغة العربية
أف يستطيع الطالب  -

البياف كالتحدث عن 
 أمهية اللغة العربية 

اجراء احلوار كتبادؿ  -
واب عن السؤاؿ كاجل

 أمهية اللغة العربية
التدريب على احلوار  -

بُت الطالب عن أمهية 
 اللغة العربية

تدريب الطالب على  -
استخداـ األساليب 
ادلتعلقة بأمهية اللغة 

 العربية شفويا

التعبَت عن طلب  -
البيانات عن 

أمهية اللغة 
 العربية

التعبَت عن  -
الرجاء أف 

يسطيع ادلكادلة 
 بالعربية

طيع الطالب أف يست
استخداـ أساليب 
التعجب كالتفضيل 

 يف احلوار

 شفوم

الًتكيح عن  2
 النفس

أف يستطيع الطالب  -
التعبَت عن الًتكيح عن 

 النفس

اع ل ى االستم -
العبارات كاألساليب 

عن الًتكيح عن 

التعبَت عن  -
احتياج الناس 
للًتكيح عن 

أف يستطيع الطالب 
استخداـ أساليب 
التعجب كالتفضيل 

 شفوم
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أف يستطيع الطالب  -
طرح األسئلة كاألجوبة 
 عن الًتكيح عن النفس

أف يستطيع الطالب  -
البياف عن األشياء 

ادلتعلقة بالًتكيح عن 
 النفس

 النفس
اجراء احلوار بُت  -

الطالب عن الًتكيح 
 عن النفس

تدريب الطالب على  -
احلوار عن الًتكيح 

 عن النفس
تدريب الطالب على  -

استخداـ األساليب 
عن الًتكيح عن 

 النفس

 النفس
السؤاؿ عن  -

 األكقات
ادلناسب للًتكيح 

 عن النفس
السؤاؿ عن ادلدة  -

ادلناسبة للًتكيح 
 عن النفس

 يف احلوار

الدراسة يف  3
 خارج البالد

أف يستطيع الطالب  -
تعبَت أرائهم عن الدراسة 

 يف خارج البالد

اجراء احلوار بُت  -
الطالب عن الدراسة 

 يف خارج البالد

التعبَت عن  -
نة اجليدة األمك

للدراسة يف 

أف يستطيع الطالب 
استخداـ الفعل 
ادلاضى كادلضارع 

 شفوم
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أف يستطيع الطالب  -
بة تبادؿ األسئلة كاألجو 
عن التعلم يف خارج 

 البالد
أف يستطيع الطالب  -

احلديث عن الدراسة يف 
 خارج البالد

تدريب الطالب على  -
احلديث عن الدراسة 

 يف خارج البالد
اجراء ادلناقشة بُت  -

الطالب عن الدراسة 
 يف خارج البالد

 خارج البالد
السؤاؿ عن مدة  -

الدراسة يف 
 خارج البالد

التعبَت عن  -
متنيات الدراسة 
 يف خارج البالد

كادلبتدأ كاخلرب 
 كغَتىا يف ادلناقشة

أف يستطيع الطالب  - شهر رمضاف 4
احلديث عن األعماؿ 

 هر رمضافيف ش
أف يستطيع الطالب  -

تبادؿ السؤاؿ كاجلواب 
عن األشياء يف شهر 

 رمضاف

اجراء احلوار بُت  -
الطالب باللغة العربية 

 عن شهر رمضاف
تدريب الطالب على  -

احلديث عن شهر 
 رمضاف

اجراء ادلناقشة بُت  -

التعبَت عن شعور  -
ادلسلم يف شهر 

 رمضاف
 السؤاؿ عن -

األعماؿ يف 
 شهر رمضاف

التعبَت عن اللقاء  -

أف يستطيع 
الطالب استخداـ 

الفعل ادلاضى 
كادلضارع كادلبتدأ 
كاخلرب كغَتىا يف 

 ادلناقشة

 شفوم
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الطالب عن شهر 
 رمضاف

بشهر رمضاف 
 التا ى

األعياد يف  5
 اإلسالـ

أف يستطيع الطالب  -
احلديث عن األعياد يف 

 اإلسالـ
أف يستطيع  الطالب  -

ة طرح األسئلة كاألجوب
 عن األعياد يف اإلسالـ

االستماع ل ى احلور  -
عن األعياد يف 

 اإلسالـ
اجراء احلوار بُت  -

الطالب عن األعياد 
 يف اإلسالـ

تدريب الطالب على  -
احلوار أماـ الفصل 

عن األعياد يف 
 اإلسالـ

تدريب الطالب على  -
احلديث عن األعياد 

التعبَت عن  -
أعماؿ الناس 

 ديف األعيا
التعبَت عن شعور  -

الناس عند 
 استقباؿ األعياد

أف يستطيع 
الطالب استخداـ 

الفعل ادلاضى 
كادلضارع كادلبتدأ 
كاخلرب كغَتىا يف 

 ادلناقشة

 شفوم
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 يف اإلسالـ
مولد النيب  6

صلى اهلل 
 عليو كسلم

أف يستطيع الطالب  -
عن مولد النيب احلديث 

صلى اهلل عليو كسلم 
 باللغة العربية

لب أف يستطيع الطا -
تبادؿ السؤاؿ كاجلواب 

عن مولد النيب صلى اهلل 
 عليو كسلم

اجراء احلوار بُت  -
الطالب عن مولد 

النيب صلى اهلل عليو 
 كسلم 

تدريب الطالب على  -
احلوار عن مولد النيب 
 اهلل عليو كسلم صلى

التدريب يف تقدًن  -
حكاية عن مولد 

النيب صلى اهلل عليو 
 كسلم بُت الطالب

ن التعبَت ع -
أعماؿ الناس 
عند استقباؿ 

مولد النيب صلى 
 اهلل عليو كسلم

التعبَت عن  -
األكقات حلفلة 

بذرل مولد 
النيب صلى اهلل 

 عليو كسلم

أف يستطيع 
الطالب استخداـ 

الفعل ادلاضى 
كادلضارع كادلبتدأ 
كاخلرب كغَتىا يف 

 ادلناقشة

 شفوم

االنتخابات  
 العامة

أف يستطيع الطالب  -
تخاب عن ان احلديث

اجراء احلوار بُت  -
الطالب عن 

التعبَت عن  -
أحواؿ الناس 

أف يستطيع 
الطالب استخداـ 

 شفوم
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 العاـ يف لندكنيسيا
أف يستطيع الطالب  -

طرح األسئلة كاألجوبة 
 عن انتخاب العاـ

أف يستطيع الطالب  -
اجراء احلوار عن 
 االنتخاب العامة

  

 االنتخابات العامة
تدريب الطالب على  -

احلوار عن 
 االنتخابات العامة 

تدريب الطالب على  -
 احلديث عن

االنتخابات العامة 
 يف لندكنيسيا

اجراء ادلناقشة بُت  -
الطالب عن 

االنتخابات العامة 
 يف بالد لندكنيسا

عند انتخابات 
 العامة

السؤاؿ عن عدد  -
األحزاب تشارؾ 
يف االنتخابات 

 العامة
التعبَت عن مدة  -

االنتخابات 
 العامة

فعل ادلاضى ال
كادلضارع كادلبتدأ 
كاخلرب كغَتىا يف 

 ادلناقشة

أف يستطيع الطالب ذكر  - يف البنك 7
 حاجاتو يف البنك

االستماع ل ى  -
العبارات كاألساليب 

السؤاؿ عن   -
كيفية توفَت 

أف يستطيع 
الطالب استخداـ 

 شفوم



555 
 

أف يستطيع الطالب  -
طرح السؤاؿ كاجلواب 

 عن "يف البنك"
أف يستطيع الطالب  -

البياف عن أعماؿ الناس 
 يف البنك

 بالبنكادلتعلقة 
اجراء احلوار بُت  -

الطالب عن موضوع 
 "يف البنك"

تدريب الطالب على  -
احلديث عن أعماؿ 

 الناس يف البنك
اجراء ادلناقشة بُت  -

الطالب عن توفَت 
 النقود يف البنك

 النقود يف البنك
 

الفعل ادلاضى 
كادلضارع كادلبتدأ 

رب كغَتىا يف كاخل
 ادلناقشة
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث
ناقشتها يف الفصل السابق استخلص بعد أن مت الباحث بعرض البيانات مع حتليلها وم

 النتائج اآلتية :

 نتائج البحث -أ 

إن تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة حصل على منهج تعليم مهارة  -1
الكالم املبين على الفكرة يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية والذى جيرى 

الباحث ىذه العملية على النتائج من  ( تصميم املنهج، واعتمد1تصميمو كما يلي: 
املقابلة وتوزيع االستبانة، وتكون خطرات تصميم املنهج على النحوى التايل: حتليل 
احتياجات الطالب يف تعليم اللغة العربية، وىذه العملية سارت على اخلطوات األتية : 

توى الذى يشمل توويع االستبانة و املقابلة. وضع األىداف العامة واخلاصة، وحتديد احمل
على املوضوعات وحتديد طرق التعليم املناسبة وحتديد التقومي املالئم بشخصية الطالب. 

( حتكيم املنهج املصمم للخرباء، وجيرى ىذه العملية بتوزيع االستبانة اليهم ألجل نيل 2
( تصحيح املنهج، ويف ىذه 3على املالحظات واإلرشادات على املنهج املصمم. 

 صحح الباحث على حسب املالحظات واإلرشادات من اخلرباء واملدرسنيالعملية ي

املدرسني مبعهد دار اللغة والدراسات من تثبيت الوإن صالحية املنهج يعرفها عن طريقة  -2
إليهم. اعتمادا على نتيجة التحكيم من  اإلسالمية، وىذه العملية بتوزيع االستبانة

جدا، ونتيجة التثبيت من املدرسني الىت  % بتقدير جيد89اخلرباء الىت حصل على 
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. فكانت صالحية املنهج % وىذه النتيجة بتقدير جيد جدا أيضا83حصل على 
املصمم لتعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة تعترب جيد جدا وصاحل لالستعمال مبعهد 

  دار اللغة والدراسات اإلسالمية بالنجائن باميكاسن.
 البحث توصيات -ب 

 قا من نتائج البحث السابق، يرى الباحث ضرورية تقدمي التوصيات اآلتية :انطال
ينبغى على مدرسي اللغة العربية أن يستفيدوا من نتائج ىذا البحث يف تعليم مهارة  -1

الكالم مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ويوسعوا معلوماتو املتعلقة بتعليم 
 ألخرى حىت يكون التعليم جذابا وفعاال.واملراجع ا مهارة الكالم من الكتب

ينبغي على اخلرباء أن يستفيدوا من ىذا البحث يف اعداد كتاب تعليم مهارة  -2
 الكالم أو تطوير املنهج الدراسي.

ميكن من الباحثني من بعد أن يستفيدوا من ىذا البحث مرجعا ومصدرا يف  -3
 حبوثهم العلمية.

 مقترحات البحث -ج 

قرتح الباحث للباحثني من بعده عما يتعلق هبذا تائج البحث السابق، ااعتمادا على ن
 البحث :

فمن املمكن أن يف ىذا البحث األخطاء والنقائص بالرغم من أن الباحث قد  -1
 بذل جهده يف اكمال كتابة ىذا البحث حىت يكون كامال. 

حث، فنرجو من الباحثني من بعده أن يكتب البحوث الىت أصح من ىذا الب -2
( اعداد الكتاب التعليمى لتعليم مهارة 1وذلك بكتابة البحث مبوضوع : 
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( تطوير منهج تعليم مهارة الكالم املبين على 2الكالم املبين على الفكرة، 
 الفكرة يف جامعة.
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 المراجع والمصادرقائمة 

: مركز ،)القاىرة3، ط.يةالمرجع فى تدريس اللغة العربإبرىيم حممد عطا،  -1
 (2006الكتاب للنشر،

لقاىرة: دار ادلعارف، )ا 3ط. ، المنهج وعناصرهبراىيم بسيوين عمرية، إ -2
1991) 

. )الرياض: دار المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،  -3
 ادلسلم. الرياض(

)مصر:  3، ط. علم النفسمناىج البحث فى التربية و جابر عبد اجمليد جابر،  -4
 مـ 1978النهضة العرفية، دار 

، )السودان: دار دراسة في المناىج و تأصيلوحسن عبد الرمحن احلسن،  -5
 جامعة أم درمان اإلسالمية، دون السنة(

 3ط. البحث العلمي: مفهومو، أدواتو، أساليبو، ذوقان عبيدات وآخرون،  -6
 مـ( 1997لرياض: دار أسامة، )ا

، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأسالبوي أمحد طعيمة، رشد -7
 (1989)مصر: منشورة ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

تعليم اللغة اتصاليا بين المناىج رشدى أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة،  -8
لوم ،)منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعالستراتجياتاو 

 (2006والصقافة،إيسسكو،

، )دمشق: منشرات 2ط. في طرائق تدرييس اللغة العربية، السيد حممود أمحد،  -9
 (1998امعة دمشق، ج

دراسات في المناىج واألساليب صاحل ذياب ىندي و ىشام عامر عليان.  -11
 .1987. عمان: دار الفكر. العامة
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أسس اعداد الكتب التعليمية لغير عبد اهلل الغاىل و عبد احلميد عبد اهلل،  -11
 (1991،)الرياض:دار الغاىل، الناطقين بالعربية

مصر:دار )10،ط.الموجة الفني لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  -12
 ادلعارف،دون السنة(

المنهج في اللغة العربية )سلسلة تربوية في مناىج على امساعيل حممد،  -13
القاىرة:مكتبة وىبة، ، )1، ط، (لعلوم الشرعيةوتدريس اللغة العربية وا

1997) 
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