
رية إندونيسياو مجه
وزارة الشؤون الدينية

االنجمبة يجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم
قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا

تصميم المنهج الدراسي لمادة مهارة الكالم على أساس الثقافة المحلية 
(بالتطبيق على طلبة أتشيه فى ماالنج)

تكميلي لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربيةحبث

:إعداد

طالب        : مسوار العبد عزيز

١١٧٢٠٠٨٢رقم التسجيل : 

:شرفإ

الدكتور توركيس لوبيس

الدكتور بكرى حممد خبيت

ه١٤٣٤/م٢٠١٣



إستهالل
بسم اهللا الرحمن الرحيم
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احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات ىف 

احلال واملال، وأصلي وأسلم علي خري الصابرين الشاكرين، وعلى أله واصحابه امليامني، 

ىل يوم الدين، أما بعد :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إ

وقد من اهللا علي باإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد والثناء، 

بعد محد اهللا -فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين

لبحث إىل أن أتقدم بالشكر  والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل ىف خزوج هذا ا- تعاىل

حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلد واملخلص. ومنهم 

:

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرا يوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ية الدراسات العليا مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كل

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

مساحة الدكتور تركيس لوبيس، املشرف األول  الذي كانت له يد السبق ىف اإلرشاد 

والتوجيه ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من 

اهللا خري اجلزاء.



رشاده وتوجيهه.إملشرف الثاين، الذي ساهم برأيه و الدكتور بكري حممد خبيت، امساحة 

كما يتقدم الباحث بكل شكر إىل األساتذة ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 

م كل الشكر والتقدير على ما العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج فله

واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاءه من العلوم قدمو 

سريت اليت ساعدتين وشجعتين أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل تلك األيادي البيض إىل أ

ب األوقات.عىف أص

واهللا ويل التوفيق

٢٠١٣أبريل ٣٠ماالنج، 

الباحث

مسوار العبد عزيز



تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وآله وصحبه 
أمجعني.

بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب:

مسوار العبد عزيز: االسم

١١٧٢٠٠٨٢: رقم التسجيل

الكالم على أساس الثقافة احملليةتصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة : موضوع البحث

أتشيه ىف ماالنج)(بالتطبيق على طلبة

اجلامعة.وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس

املشرف الثايناملشرف األول

بكري حممد خبيتالدكتور توركيس لوبسالدكتور 

يعتمد،

رئيس قسم تعليم اللغة العربية

املاجستريالدكتور شهداء صاحل نور

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١رقم التوظيف: 

إندونيسياجمهورية 

وزارة الشؤون الدينية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 



إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةـمعلىتقسمايعلالالدراساتكليـة

المناقشةلجنةإعتماد
تصمیم المنھج الدراسي لمادة مھارة الكالم على أساس الثقافة المحلیة

)(

م اللغة العربيةيعلالبحث التكميلي لنيل درجة املاجستري يف ت
١١٧٢٠٠٨٢:التسجيلرقممسوار العبد عزيز: الطلبإعداد

ة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري ناقشقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة امل
٢٠١٣أبريل ٢٤األربعاء م اللغة العربية، وذلك يف يومييف تعل

:األساتذةالسادةمناملناقشةجلنةوتتكون
.............:التوقيعومناقشارئيساد. عون الرفيق- ١

: .............التوقيعمناقشانور املرتضى حمموديد.- ٢

.....: ........التوقيعومناقشامشرفاد. توركيس لوبيس- ٣

..............:التوقيعومناقشامشرفاد. بكري حممد خبيت- ٤

،االعتماد
ايعلالالدراساتكليةعميد

مهيمنالدكتوراألستاذ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥التوظيف: رقم



إقرار الطالب
أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت :

مسوار العبد عزيز: اإلسم
١١٧٢٠٠٨٢/s-2:رقم التسجيل

أتشيه -سكلي، فادنج تيجي: العنوان
م اللغة يأقّر بأن هذه الرسالة اليت 

ا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت يالعربية كلية الدراسات العل
عنوان : 

 
 

دعى أحد اي أو تأليف اآلخر. وإذا 
ولن ل املسؤولية على ذلك،مّ حتفأنا أ

ا جامعة موالنا مالك إبراهيم يعلتكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات ال
ماالنج.اإلسالمية احلكومية 

هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك.

٢٠١٣إبريل ٣٠ماالنج،
توقيع صاحب اإلقرار

مسوار العبد عزيز
١١٧٢٠٠٨٢رقم التسجيل: 



مستخلص البحث
تصميم المنهج الدراسي لمادة مهارة الكالم على أساس ، ٢٠١٣مسوار العبد عزيز،

رسالة املاجستري لكلية الدراسات .الثقافة المحلية (بالتطبيق على طلبة أتشيه فى ماالنج)
.العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.بكري حممد خبيتواملشرف الثاين: الدكتورلوبيس،توركيسالدكتور املشرف األول: 
املنهج، مهارة الكالم، الثقافة احمللية.تصميم:الكلمات األساسية

املنهج هو عنصر أساسي من العناصر التعليمية ألي مؤسسة تربوية. وهو عامل من عوامل 
ومن عوامل التعليم هي : املعلم، التعلم والتعليم الذي حيتاج إىل اإلهتمام ىف عملية حتسني التعليم،

لتوافر املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم ) ١(وأهداف البحث ىف هذه الرسالة هي :
ملعرفة خصائص املنهج الدراسي ملادة ) ٢(املصمم على أساس الثقافة احمللية  لطلبة أتشيه ىف ماالنج.

ملعرفة مدى صالحية املنهج ) ٣(الكالم املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية لطلبة أتشيه ىف ماالنج.مهارة 
الدراسي ملادة مهارة الكالم املصمم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه ىف ماالنج. 

وأما املنهج املستخدم ىف هذا البحث هو حبث تطويري باملدخل الكيفي، وأساليبه هي: 
املنهج الدراسي ملادة مهارة ) توفري ١ونتائج هذا البحث هي: (املقابلة، االستبانة، اإلختبار البعدي.

الذي حيتوى : األهداف العامة، األهداف اخلاصة، الكالم املصمم على أساس الثقافة احمللية
) هذا املنهج له ٢(املؤشرات، احملتوى، الطرق، الوسائل، التقومي، املخطط الدراسي، ومصادر التعليم. 

خصائص مناسبة ملبادئ الثقافة احمللية أتشيه، إما من ناحية اللغة، العادة، التنظيم اإلجتماعي، اليت 
أتشيه صاحلا استعماله على أساس الثقافة احمللية) يكون املنهج املصمم ٣تذوب ىف عناصر املنهج. (

ا من نتائج التحقق من حتكيم اخلبري ىف ترقية مهارة الكالم لطلبة أتشيه ىف ماالنج، يتضح هذ
املتخصص ىف املنهج و اخلبري املتخصص ىف اللغة تكون نتيجته "جيد جدا" و أيضا من نتائج 

اإلختبار اليت وضعها الباحث للطلبة تكون "جيد جدا".



مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
ABSTRACT

Aziz, Miswarul Abdi, 2013. Designing Curriculum For Speaking Skill Based On
Regional Culture (Applied For Aceh Students In Malang). Advisers : (1) Dr.Turkis
Lubis. (2) Dr.Bakry Mohamed Bakheet.

.

Keywords: Curriculum Design, Speaking Skill, Regional Culture

Curriculum is an important element as well as a learning factor needed in
improving educational process. Among elements of education are: teachers, students,
curriculum, aims, society, and equipment.

The aims of this study were: (1) The availability of curriculum for speaking skill
based on regional culture for Aceh students in Malang. (2) To find out the
characteristics of curriculum for speaking skill based on regional culture for Aceh
students in Malang. (3) To find out the properness of curriculum for speaking skill
based on regional culture for Aceh students in Malang.

The method used in this research was development method with qualitative
approach. The instruments used were Interview, Questionnare, and Tests. The results of
this study were: (1) The curriculum design of speaking skills based on Aceh culture are
: general purposes, objectives, indicators, materials, methods, media, evaluation,
learning steps and learning resources. (2) This curriculum has characteristics
corresponding to the principles of Aceh culture, in terms of language, customs and
social rules that merged the elements of the curriculum. (3) This Aceh culture-based
curriculum is appropriate for use in improving the speaking skills of Aceh students in
Malang, it has been proved by the results of the validation of both curriculum and
language experts, which marked "very good", as well as the test results of students who
achieve grades "very good".



مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
ABSTRAK

Aziz, Miswarul Abdi, 2013. Desain Kurikulum Pembelajaran Untuk Materi
Ketrampilan Berbicara Berdasarkan Budaya Daerah (Penerapan Untuk Mahasiswa
Aceh di Malang. Tesis Program Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Pembimbing : (1) Dr.Turkis Lubis. (2) Dr.Bakry Mohamed Bakheet.

Kata kunci : Desain Kurikulum, Keterampilan Berbicara, Budaya Daerah.

Kurikulum merupakan elemen penting dari unsur pendidikan. Kurikulum
merupakan faktor pembelajaran yang perlu di perhatikan untuk  meningkatkan proses
pendidikan. diantara faktor pendidikan yaitu : Guru, Peserta didik, Kurikulum, Tujuan,
Masyarakat, dan Peralatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Tersedianya kurikulum
pembelajaran untuk materi ketrampilan berbicara yang di desain berdasarkan budaya
daerah bagi mahasiswa Aceh di Malang. (2) Untuk mengetahui karakteristik kurikulum
pembelajaran untuk materi ketrampilan berbicara yang di desain berdasarkan budaya
daerah bagi mahasiswa Aceh di Malang. (3) Untuk mengetahui kelayakan kurikulum
pembelajaran untuk materi ketrampilan berbicara yang di desain berdasarkan budaya
daerah bagi mahasiswa Aceh di Malang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pengembangan dengan Pendekatan Kualitatif.  Instrumen yang digunakan adalah
Wawancara, Kuesioner, Post-Test. Hasil penelitian ini adalah : (1) Adanya kurikulum
keterampilan berbicara berdasarkan budaya daerah aceh yang di desain meliputi hal-hal
berikut : tujuan umum, tujuan khusus, indikator, materi, metode, media, evaluasi,
langkah-langkah pembelajaran dan sumber belajar. (2) Kurikulum ini memiliki
karakteristik yang sesuai dengan prinsip-prinsip budaya aceh, baik dari segi bahasa, adat
dan aturan sosial yang melebur pada unsur-unsur kurikulum. (3) Kurikulum berdasarkan
budaya aceh ini layak untuk di gunakan dalam meningkatkan keterampilan berbicara
mahasiswa aceh di malang, terbukti dari hasil validasi dari pakar kurikulum dan pakar
bahasa yang mencapai nilai “Baik Sekali”, serta dari hasil uji coba materi terhadap
mahasiswa yang mencapai nilai “Baik Sekali”



محتويات البحث

الصفحةموضوع 
أ...............................................................استهالل

ب...............................................................إهداء
ج..........................................................شكر وتقدير
د.........................................................تقرير املشرفني

ه.............................................اإلعتماد من جلنة املناقشني
و..........................................................إقرار الطالب

ز.....................................................مستخلص البحث
ح.......................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

ط....................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
ي.......................................................حمتويات البحث

ك.........................................................قائمة اجلداول
ل.........................................................قائمة املالحق

الفصل األول: اإلطار العام
١.......................................................مقدمة.أ

٤.................................................أسئلة البحث.ب

٥...............................................ج. أهداف البحث
٥.................................................د. فروض البحث



٥..................................................ه. أمهية البحث
٦.................................................و. حدود البحث

٧.............................................ز. حتديد املصطلحات
٨.............................................ح. الدراسات السابقة

الفصل الثاني: اإلطار النظري
١١............................املبحث األول : املنهج و تصميمه.أ

١١.......................................مفهوم منهج..أ
١٢...تعريف إجرائي ملنهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.ب
١٣.......................................عناصر املنهج.ج

١٣......................................اهلدف.١
١٣......................................احملتوى.٢
١٤......................................الطريقة.٣
١٤.......................................التقومي.٤

١٥......................تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية.د
١٥..........................مفهوم تصميم املنهج.١
١٦.........................مصادر تصميم املنهج.٢
١٧.......................خصائص تصميم املنهج.٣
١٨...........................انواع تصميم املنهج.٤

١٨........................................أسس املنهج.ه
١٩.............................األسس الفلسفية.١
٢٠..............................األسس النفسية.٢
٢٠...........................األسس اإلجتماعية.٣
٢١...............................األسس املعرفية.٤
٢١...............................األسس الرتبوية.٥



٢٢........................وتعليمهااملبحث الثاين : مهارة الكالم.ب
٢٢..................................مفهوم مهارة الكالم.١
٢٣...................................أمهية مهارة الكالم.٢
٢٤............أهداف تعليم الكالم بالعربية للناطقني بغريها.٣

٢٥................................قافة احملليةاملبحث الثالث : الث.ج
٢٦.....................................خصائص الثقافة
٢٧..................................الثقافة احمللية بأتشيه
٢٨............................................مظاهرها

الفصل الثالث: منهجية البحث
٣٣.............................................منهج البحث.أ

٣٣........................................جمتمع البحث عينته.ب
٣٤...........................................متغريات البحث.ج
٣٤............................................أدوات البحث.د

٣٤............................................املقابلة.١
٣٥..........................................اإلستبانة.٢
٣٦...........................................اإلختبار.٣

٣٦...........................................مصادر البيانات.ه
٣٦.....................................أسلوب حتليل البيانات.و
٣٨.......................................البحثمراحل تنفيذ .ز



الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

٤٠.................................عرض بيانات املقابلة وحتليلها.أ
منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه ىف ماالنج.ب

...........................................................٤١
٤١.................................................اإلطار العام.ج
٤٢.............................................األهداف العامة.د
٤٢............................................األهداف اخلاصة.ه
٤٣...................................................املؤشرات.و
٤٣......................................حمتوى تعليم اللغة العربية.ز
٤٤...................طرق التدريس والوسائل ىف تعليم اللغة العربية.ح
٤٥.............................................التقومي واإلختبار.ط
٤٦............................................املخطط الدراسي.ي
٤٦..............................................مصادر التعليم.ك
املخطط الدراسي لتعليم مهارة الكالم لطلبة أتشيه الذين يدرسون ىف جامعة .ل

٤٧..................................موالنا مالك إبراهيم ماالنج.
٤٧...............................................معيار الكفاءة.م
٤٧............................................الكفاية األساسية.ن
٥٥..........................................الدراسةموضوعات .س

٥٥.........................................رقصة سامان
٥٧........................................رقصة سودايت
٥٩.............................التحصني/عرض املساحيق
٦٠.........................................خنجر أتشيه
٦٢........................................مرقة فليك أو
٦٣.....................................متحف تسونامي
٦٥..........................................تاريخ أتشيه



٦٧..................عرض بيانات بنود اإلستبانة من اخلبري وحتليلها.ع

٦٨..........................ف. عرض بيانات اختبار الطلبة وحتليلها
٦٩................يلهاص. عرض بيانات بنود اإلستبانة من الطلبة وحتل

الفصل الخامس
نتائج البحث

٧٢..............................................أ. نتائج البحث
٧٣..........................................ب. توصيات البحث
٧٣.........................................ج. مقرتحات البحث

قائمة المصادر والمراجع
٧٤..............................................................املصادر :

٧٤........................................................املراجع العربية :
٧٦.......................................................املراجع األجنبية :

٧٧...............................................................املالحق



قائمة الجداول

الصفحةالموضوعالرقم

٣٧معيار مستوى حتصيل اإلستبانة لدى الطلبة٣، ١
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  الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

  مقدمة  .أ 

 العربيةاللغة .١بـُر ا كل قوم عن أغراضهمفإا أصوات يـُعَ  ِجين ابن كما عرفها   اللغة
وهذا يقتضي أن  ،يمن على ما سواه من الكتب األخرىلغة القرآن الكرمي، وهو مه هى

وهي لغة خامت األنبياء واملرسلني . تكون لغته مهيمنة على ما سواها من اللغات األخرى
العربية، وهذا يعين صالحيتها ألن تكون لغة اللغة   لهأرسله اهللا للبشرية مجعاء، واختار اهللا

  .أن ندرك أبعاد هذه املسألة البشرية مجعاء، ينبغي 
القواعد العامة إلنتاج بإنتاج اللغة يعين القدرة على التعبري أو تقدمي منتج لغوي يتفق 

     ومبعىن آخر إنتاج اللغة منطوقة أو مكتوبة، سواء كانت تلقائية أو كاستجابة ألسئلة . اللغة
إن إنتاجية اللغة تعىن قدرة متكلمى لغة معينة على إنتاج وفهم عدد النـهائى . أو تعليمات

       كن ا الناس من قول ويقول اآلخر بأنه العمليات العقلية اليت يتم. ٢ومتجدد من اجلمل
 ٣.ما يريدون قوله

إن اللغة العربية من اللغات السامية وهى اللغة األمة العربية الشائعة الذكر الىت 
ىف الطرف الغريب من آسيا، وهذه اللغة تستخدم ىف التكلم  تسكن اجلزيرة املنسوبة إليها

  .ن إحساسات و أفكاراليومى واخلطابة الرمسية وللتعبري عما جييش ىف أنفسهم م

                                                           

  ٧٥ص ) م ٢٠٠٨يع، وز الدار العاملية للنشر والت(,هاتعليم اللغه العربية للناطقني بغري عمر صادق عبد اهللا،.١
  ٩٨. ص) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة(،  سيكولوجية اللغة واملرض العقلىمجعة سيد يوسف، .٢

  ٢٠. ص) مركز اإلسكندرية للكتاب: القاهرة( ، مقدمة يف سيكولوجية اللغةأنسى حممد أمحد قاسم، .٣
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   ستماع و مهارة القراءةللغة العربية أربع مهارات هى مهارة الكالم و مهارة اال

هذا يعىن مبعىن و  تعبري أو احملادثةعلى ال نسانهى قدرة اإلف كالمأما مهارة ال. مهارة الكتابةو 

  .أن املتكلم يفهم ما يقول له املخاطب

وهو عنصر أساسي من العناصر إن املنهج جزء مهم ألي مؤسسة تربوية 

املنهج هو عامل من عوامل التعلم والتعليم الذي حيتاج إىل اإلهتمام ىف عملية . التعليمية

  .، واألدواتهدف، واتمع، املتعلم، املنهج، األاملعلم: يم، وعوامل التعليم هي حتسني التعل

ري الرمسية، الرتبية الرمسية الرتبية الرمسية والرتبية غ: إن الرتبية تنقسم إىل قسمني مها

     تكون ىف املدرسة اإلبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعة، وأما الرتبية غري الرمسية تكون 

على األكثر أن عدم املنهج ىف التعليم جيري ىف الرتبية . ىف البيت واملصلى والدورة التدريبية

واملعارف إىل الرتبية الرمسية لذالك يهمل  غري الرمسية ألن هذه الرتببية زيادة ىف املعلومات

  .اتمع و بعض املعلمني الرتبية غري الرمسية

وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، لذالك كان 

الناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أم يتكلمون أكثر مما يكتبون ومن مث 

ولقد تعددت .نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيس لإلتصال بالنسبة لإلنسان

فيها الكالم أو التعبري الشفوى فنحن نتكلم مع األصدقاء ن جماالت احلياة الىت ميارس اإلنسا

 .و نسأل عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغري ذلك كلها بوسيلة الكالم  و نبيع ونشرتى 

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاا يف اللغات و 

ة األخرية، عندما زادت أمهية االتصال ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرت .األجنبية
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ومن الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام باجلانب الشفهي، . الشفهي بني الناس

أن جيعل مهه األول، متكني وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، و 

همها ماليني الناس يف العامل، وال من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يف الطالب

مدعيًا أن اللغة العربية الفصيحة , حجة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكتايب

  .ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمها 

      ملناطقإحدى ا يه تشيهأ ىف هذا البحث ألن ة احملليةختار الباحث أساس الثقافإ  

 .االحتفاالتوالرقص و  احلرف يف شكل ، وال سيماعديدةات ثقاف لديها اليت يف إندونيسيا

قبيلة أتشيه، قبيلة جايوا، قبيلة آالس، قبيلة  :رئيسية هيل قبائ، وهناك أربع يف اقليم اتشيه

 ثقافةال تتأثر و .تشيهأ ساحليسكنون ىف  وهم اإلقليم أغلب قبائل ىه تشيهأ قبيلة .تاميانغ

در اكلها من مص  .وما إىل ذلك، العادةو  ،، واحلرفالرقصمثل  الثقافة اإلسالميةب يةتشيهألا

اجلذوع  النباتات مثل شكل ون منعلى سبيل املثال،يتخذ أتشيه زخريف ،يةنتائج اإلسالمال

ما و األمواج، والنجوم و  والقمر سحابال الطبيعية مثل الكائنات لاشكأ أو رازهواأل واالوراق

      أن يطلب  ال يسمح اإلسالم إلن يةشريعة اإلسالملشياء مناسبة لهذه األ .إىل ذلك

على  أثرت تأثريا سالبا تشيهأىف  طويلةال رباحل . لزخريفل أو احليوان اإلنسان  أشكال من

 الزخرفية احلرفية اتملمتلكا وتضيع ،تقد نسي اتالثقاف أجزاء كثرية من ، هناكثقافةال وجود

 .أيضا عاليةالودة اجلذات 

ت الشاملة رتبية جمتمعها وأبناء دائرا وتعطيهم التسهيالتم كثريا بحكومة أتشيه 

نج، مدينة ماال للطلبة ىف مجيع املناطق مثل ساكناملبناء فيها ا ألجل تربيتهم اجليدة مب
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 من اجلهة اد الطلبة املوجودين وتأسيس املسكن الذى يدعم ثقافة أتشيه ىف مجيع عناصر احت

الذين يدرسون ىف جامعة نج الرتبوية والفنية واللغوية، الطلبة املوجودون من أتشيه ىف ماال

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مجيعهم يتعلمون اللغة العربية ىف السنة األوىل 

فلذلك اجتهد الباحث ىف تصميم هذا املنهج ليستطيع أن يري  ،وعليهم أن جيتهدوا بذلك

 ،لبة على استيعاب اللغة العربية خاصة مهارة الكالم، وأن يكونوا مثاال هلذا البحثقدرة الط

 حياول الباحث أن يبحث ألن الثقافة احمللية ألتشيه قد رسخت ىف عقوهلم، ذه احلقائق 

بالتطبيق (تصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية "عن موضوع 

   ألن املنهج م اللغة العربية واهتمامهم ىف تعللرتقية رغبتهم " )يه ىف ماالنجعلى طلبة أتش

ترقية مهارام  ىف الطلبة ساعدم اللغة العربية، بدون املنهج اجليد ال يتعلعنصر رئيسي ىف  هو

 .م اللغة العربيةاألربع ىف تعل

 .أسئلة البحث  .ب 

على أساس الثقافة احمللية  كيف يتم تصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم  .١

 لطلبة أتشيه ىف ماالنج؟

ما هي خصائص املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية  .٢

 لطلبة أتشيه ىف ماالنج؟

لطلبة لكالم على أساس الثقافة احمللية ما مدى صالحية املنهج الدراسي ملادة مهارة ا .٣

 أتشيه ىف ماالنج؟
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 .أهداف البحث  .ج 

على أساس الثقافة احمللية  لطلبة  املصمم املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم لتوافر .١

 .أتشيه ىف ماالنج

ملعرفة خصائص املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية  .٢

 .لطلبة أتشيه ىف ماالنج

على أساس الثقافة  ماملصم ملعرفة مدى صالحية املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم .٣

 .احمللية  لطلبة أتشيه ىف ماالنج

 .فروض البحث  .د 

هي أن تعليم مهارة الكالم بإستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة  هذا البحث إن فرضية

 .احمللية أتشيه أكثر فعالية

 .أهمية البحث  .ه 

 .األمهية النظرية .١

 .هج الدراسي ملهارة الكالم للمستوي اجلامعياملن لتوافر

 .األمهية التطبيقية .٢

  .لتطبيق املنهج املصمم ىف جامعات أتشيه -

 . لرتقية جودة تعليم وتعلم اللغة العربية عامة وخاصة ىف تعليم مهارة الكالم -
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 .حدود البحث  .و 

صر الباحث ىف هذا املوضوع على ثالثة  سعة املشكالت املرتبطة بالبحث يقنظرا إىل

  :حدود

 .احلدود املوضوعية .١

ملادة  دراسيالنهج امل تصميمنهج الدراسي ىف هذا البحث امل يقصد بتصميم

 على أساس الثقافة احمللية وجودا ىف تكوين مهارة الكالم مهارة الكالم

  .ملستوي جامعي

 .احلدود املكانية .٢

الذين يدرسون ىف جامعة  أتشيه طلبةبحث لمن حيث املكان قام الباحث ب

 .مولنا مالك إبراهيم

 .احلدود الزمنية .٣

  .٢٠١٣ /٢٠١٢ من العام الدراسي الفصل الثاينيقوم هذالبحث ىف 
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 .تحديد المصطلحات  .ز 

 .تصميم املنهج .١

يعىن به تنظيم مكونات املنهج وعناصره أو بتعريف أخر هو الطريقة الىت تنظم ا 

مكونات املنهج لتسهيل التعلم و ملساعدة املدرس على وضع جداول يومية وأسبوعية 

 ٤.مناسبة

 .مهارة الكالم .٢

هى من املهارات األساسية الىت متثل غاية من غايات الدراسية اللغوية وهو نفسه 

واملراد بالكالم هنا يعىن قدرة الطلبة على نطق األصوات . ٥وسيلة لإلتصال مع األخرين

وخيص الباحث مهارة الكالم ىف هذا . واستعمال املفردات والقدرة على الكالم بالطالقة

 . تدريس اللغة العربية للطلبة أتشيه ىف مالنجالبحث يعىن

 الثقافة .٣

تعرف الثقافة بأا األفكار واملثل واملعتقدات واملفاهيم واإلجتاهات والعادات 

والتقاليد الىت تسود ىف جمتمع من اتمعات، وبعبارة أخرى تعىن الثقافة كل ما صنعه 

ونقصد بثقافة شعب كل األفكار : (اإلنسان بعقله ويده، ويعرفها فرنسيس عبد النور قائال

                                                           

   ١٤٠: ، ص)١٩٩١دار املعارف، : القاهرة( ٣، ط املنهج و عناصرهإبراهيم بسيوىن عمرية، .٤
  ١٦٠:، ص)جامعة املنصورة: مصر(تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة، .٥
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اإلجتماعية والعادات والتقاليد الىت خلقها اإلنسان لنفسه، وبدون الثقافة  واملؤسسات والنظم

 ٦)يصبح اإلنسان كائنا بيولوجيا فقط يسلك كما تسلك احليوانات

  .الدراسات السابقة  .ح 

تصميم املنهج على أساس متعدد "البحث الذي قامت به إسري حياتى درمان   .أ 
حبث تطويري ىف املعهد اإلسالمي بياكمبوه (مي األبعاد لتعليم اللغة العربية ىف املعهد اإلسال

معرفة تصميم املنهج على : ، أهداف البحث٢٠١٢-٢٠١١سنة ) " سومطرة الغربية
     أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية ىف املعهد اإلسالمي بياكمبوه سومطرة الغربية 

غة العربية ىف املعهد اإلسالمي معرفة مدى جودة املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللو 
أما املنهج املستخدم ىف هذا البحث هو منهج البحث التطويري . بياكمبوه سومطرة الغربية

غيونو وخطوات باملدخل الكيفي، واستخدمت الباحثة منوذج خطوات البحث التطويري لسو 
مدرسني ىف  ١٠طالبا و  ٤٥أما عينة هذا البحث . تطوير املنهج جلاك ريتشارد بالتحويل

املعهد اإلسالمي بياكمبوه واألساليب املستخدمة جلمع البيانات هي املالحظة واملقابلة 
واإلستبانة، وأما حتليل البيانات باستخدام أسلوب حتليل املضمون، والوصفى التحليلى، 

 .والتحليل اإلحصائي الوصفى

  : أما نتائج هذا البحث هي
األبعاد لتعليم اللغة العربية ىف املعهد اإلسالمي على أساس متعدد املنهج املصمم  .١

يشتمل على اإلطار العام، وذاتية املعهد اإلسالمي والتقومي الدراسي واملنهج على أساس 
، واألنشطة )موضوعات املادة(، واحملتوىمتعدد األبعاد، وأهداف تعليم اللغة العربية

                                                           

دار الغايل للطبع (أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللا، .٦
  ٢٠:ص)والنشر والتوزيع الرياض
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قومي واإلختبارات، ومصادر التعليم التعليمية، وطرق التعليم، والوسائل املستخدمة، والت
 .واملخطط الدراسي

نتيجة التحكيم من اخلرباء ىف جمال منهج تعليم اللغة العربية  بأن تصل جودة هذا  .٢
ورأي اخلرباء أن مضمون هذا املنهج %). ٩٢,٧" (جيد جدا"املنهج جممال إىل تقدير 

اصر املنهج متعدد واضح ومستويف للمطلوب ومناسب مبستوى الطلبة ويشتمل على عن
ونتيجة حتليل البيانات من خالل . ، ومراعي خلصائص هذا النوع من املنهج األبعاد الثالثة

االستبانة واملقابلة مع املدرسني أن درجة مالئمة هذا املنهج للتطبيق ىف املعهد اإلسالمي 
 وقد اتفق رئيس املؤسسة ومدير املعهد اإلسالمي ومدرسو%. ٩٠,٢٣يصل إىل درجة 

اللغة العربية فيه إلستعمال هذا املنهج املصمم وتطبيقه ىف ذلك املعهد ليكون دليال هلم ىف 
 .عملية التعليم والتعلم بعد تغيري ما حيتاج إليه

لغة تصميم املنهج لتعليم ال"البحث الذي قامت به حسن اخلامتة حليمة السعدية   .ب 
ن جويو علي مؤسسة تربية القرآ ي بالتطبيقحبث تطوير (ن العربية يف مؤسسة تربية القرآ

       لغة العربية إن  أهداف هذا البحث ملعرفة نوع املنهج املقرر لتعليم ال)" سوكو ماالنج
 .ن و تطوير املنهج اجلديد فيها و مدي فعالية املنهج املطور فيها يف مؤسسة تربية القرآ

لتحقيق هذا اهلدف ، استخدمت الباحثة البحث الدراسي و التطويري الذي يتكون 
من مثاين مراحل و هي مجع البيانات و تصميم املنهج األساسي وحتكيم اخلرباء والتصحيح 

و أما أدوات مجع البيانات . و حتكيم اخلرباء وتصميم املنهج وتطبيق املنهج والتقومي 
  .ظة واملقابلة واالستبانة واالختبار والدراسة الوثائقيةاستخدمتها الباحثة  املالح

طبيق املنهج فعال لرتقية قدرة األطفال يف مؤسسة أن ت البحث قد دل على نتائج إن
  :يل الوقائع التالية بالنظر إ ٢٠١١-٢٠١٠املدين العام  نتربية القرآ

 .طفال اللغة العربية بالسعادة واحلماسةيتعلم األ .١



١٠ 

 

 

 

املنهج  اطفال الذين استخدمو األطفال للغة العربية بالدليل أن نتائج األترتفع قدرة  .٢
لذين ال يستخدمون املنهج ام والتعلم مرتفعة و أما نتائج األطفال أثناء عملية التعلي

 .هذه الظاهرة قد حدثت يف االختبار القبلي والبعدي. و ثابتةفمخفضة أ

استخلصت أن نوع املنهج املناسب ملوسسة ، رفت الباحئة نتائج البحث السابقةن عوبعد أ
لغة طفال ملادة الأن تطبيق املنهج لرتقية قدرة األ تربية القران املدين هو املنهج املوقفي و

 فعال ٢٠١١-٢٠١٠ن املدين جويو سوكو ماالنج العام العربية يف موسسة تربية القرأ

اقف لتعليم اللغة تصميم املنهج على أساس املو "قام به نور اهلادي البحث الذي   .ج 
حبث تطويري ىف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي (العربية ىف املعهد اإلسالمي

إن  أهداف هذا البحث ملعرفة إعداد ) ". بانيو أنيار باميكاسان مادورا جاوي الشرقية
دار العلوم  املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية ىف مركز اللغة العربية ىف معهد

و ملعرفة مدي صالحية املنهج على أساس املواقف . اإلسالمي بانيو أنيار باميكاسان مادورا
لتعليم اللغة العربية ىف مركز اللغة العربية ىف معهد دار العلوم اإلسالمي بانيو أنيار باميكاسان 

 .مادورا

 



١١ 

 

  الفصل الثاني

  طار النظرياإل

  .المنهج و تصميمه: ولالمبحث األ

 .مفهوم المنهج  .أ 

         أبانه (ويقال ج حممد األمر جا " ج"صل الثالثي لكلمة منهج هو األ

 ١.أي سلك الطريق الواضح) بسكوت اهلاء(والنهج). سلكه(، وج الطريق )و أوضحه

املنهج إذن، خطة لطريق  ٢).لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: (وذكر ىف التنزيل قوله تعاىل

  .ينبغى أن يسلكه الرتبويون لتحقيق أهدافهم

ومفهوم املنهج القدمي ىف اصطالح الرتبية هو جمموع احلقائق واملفاهيم واألفكار الىت 

ذا املعىن ألول مرة من " نهجم"استخدم كلمة  ٣.يدرسها التالميذ ىف صورة مواد دراسية

اللغة الالتينية املستخدمة ىف الرياضة مبعىن مسافة اجلري، أي مسافة يلزم لكل فرد أن يقوم 

  ٤.ىف مصطلح الرتبيةا من البداية إىل النهاية مث نقل 

  

                                                           

  ن ه ج. ، مادة)دار املعارف، دون سنة: القاهرة(، ، لسان العربابن منظور١
  ٤٨، رقم سورة املائدة، الكرمي القرآن٢
. ، ص)١٩٨٧دار الفكر، : عمان(، دراسات ىف املناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، ٣

١٠  
4Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan 
Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali press, 2005) p.1 
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  :وأما مفهومه احلديث فيأتى بالنقاط االتية

املخططة الىت توفرها املدرسة ) النشاطات واملمارسات(املنهج هو مجيع اخلربات   )١

لتعليمية املنشودة إىل أفضل      ا) العوائد(ملساعدة التالميذ على حتقيق النتاجات 

 .تستطيعه قدرام ما

هو مجيع أنواع النشاط الىت يقوم التالميذ ا، أو مجيع اخلربات الىت ميرون فيها حتت  )٢

 ٥.أبنية املدرسة أم خارجهاإشراف املدرسة و بتوجيه منها سواء أكان ذلك داخل 

كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم ا التلميذ حتت إشراف املدرسة  )٣

 ٦.وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه

 هاغير ناطقين بلمنهج تعليم اللغة العربية لل تعريف إجرائي  .ب 

به تزويد الطالب إن للمنهج ىف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تنظيم معني يتم 

مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفسحركية الىت متكنهم من االتصال باللغة العربية 

الىت ختتلف عن لغتهم األم، و متكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل 

  ٧.املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد

 

                                                           

  ١٨- ١٧. ص. صاحل ذياب هندي، املرجع السابق٥
  ٦٧. ، ص)١٩٩١دار املعارف، : القاهرة( ٣. ، طاملنهج وعناصرهإبراهيم سيويت عمرية، ٦
منشورة املنظمة االسالمية للرتبية : مصر( تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، ٧

  ٦٠. ، ص)١٩٨٩والثقافة،  والعلوم
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 عناصر المنهج .ج 

    يتكون املنهج من العناصر األربعة األساسية املرتابطة، وهي األهداف، واحملتوى 

ويرى سرحان أن املنهج مبفهومه الواسع  ٨.أو املادة الدراسية واخلربات التعليمية، والتقومي

  املقررات الدراسية والكتب واملراجع والوسائل التعليمية والنشاطات واإلمتحانات : يتضمن

ويلخص الباحث أن بنية املنهج أربعة عناصر وهي  ٩.التقومي و طريقة التدريسأساليب و 

  :وسوف يشرح كما يلي. اهلدف واحملتوى والطريقة والتقومي

 .اهلدف .١

وىف اال الرتبوي نقصد باهلدف الوصف املوضوعي . الغاية: يقصد باهلدف لغة

. مروره خبربة تعليمية معينة الدقيق ألشكال التغري املطلوب إحداثها ىف سلوك الطالب بعد

تصف تغري املطلوب إيصال ما نقصد إليه بصياغة : اهلدف هو) Mager(ويعرف ميجر 

لدى املتعلم صياغة تبني ما الذي سيكون عليه املتعلم حني يكون قد أمت بنجاح خربة 

  ١٠.إنه وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نريد أن يقدر املتعلم على بيانه. التعليم

 .توىاحمل .٢

يقصد باحملتوى جمموعة اخلربات الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات الىت يرجى تزويد 

وأخري املهارات احلركية الىت . وكذلك االجتاهات والقيم الىت يراد تنميتها عندهم. الطالب ا
                                                           

  ٦٠. إبراهيم سيويت عمرية، املرجع السابق، ص٨
  ١٠. ، ص)١٩٧٧: جامعة كويت: الكويت(، املناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرحان، ٩

  ٦٣. رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص١٠
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    ، دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم ىف ضوء األهداف املقررة يراد إكسام إياها

 ١١. املنهجىف

 .الطريقة .٣

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم 

 ١٢.اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

 .التقومي .٤

   التقومي هو جمموعة االجراءات الىت يتم بواسطها مجع بيانات خاصة بفرد أو مبشروع 

هذه البيانات باسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق أهداف حمدودة  أو بظاهرة ودراسة

  ١٣.سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة

فاألهداف عندما تتحدد تكون أساسا الختيار . العالقة من هذه املكونات واضحةو 

وبعد أن تأخذ العملية التعليمية طريقها تأيت إىل . احملتوى وحتديد الطريقة املناسبة لتدريسه

. والتقومي ليس قاصرا على عنصر دون آخر، ولكنه يشمل خمتلف عناصر املنهج. وميالتق

  .فهناك تقومي لألهداف وللطريقة وللمحتوى بل إن إجراءات التقومي نفسها ختضع للتقومي

 

                                                           

  ٦٥. رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص١١
  ٦٩. السابق، صرشدي أمحد طعيمة، املرجع ١٢
  ٧١. رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص١٣
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 ميم المنهج لتعلم اللغة العربيةتص  .د 

 مفهوم تصميم المنهج )١

ومكوناته مجيعها  تصميم املنهج هو وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم عناصره

ا ىف بناء واحد متكامل يؤدي ووضعه) األهداف واحملتوى و اخلربات التعليمية والتقومي(

  ١٤.ذه إىل حتقيق األهداف العامة للمنهجتنفي

) Henry Ellington(وهندري إيللينجتون ) Fred Percival(وقدم فريد بريسفال 

التحكيم مث التطبيق مث تقومي  أن تصميم املنهج هو تطوير عملية التخطيط مث) 1984(

 ١٥.املنهج

أما مصطلح تطوير املنهج يعىن إحداث تغيريات ىف عنصر أو أكثر من عناصر منهج 

قائم بقصد حتسينه، ومواكبته للمستجدات العلمية والرتبوية،  والتغريات ىف ااالت 

مع مراعاة اإلمكانات االقتصادية، واالجتماعية، والثقافة مبا يلىب حاجات اتمع و أفراده، 

  ١٦.املتاحة من الوقت واجلهد والكلفة

املنهج خيتلف عن مفهوم تطويره ىف نقطه ) بناء(ويالحظ مما سبق أن مفهوم تصميم 

البداية لكل منهما، فتصميم املنهج يبدأ من نقطة الصفر، أما تطوير املنهج فيبدأ من منهج 

                                                           
14Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan kurikulum, Teori dan Praktek, cet. 12, 
(Bandung: Rosda karya, 2010) P. 34 
15Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, cet. 2, (Bandung: PT 
Remaja Rosda karya, 2008), p. 193 

  ١١٣. ، ص)مكتبة الفالح، دون سنة: بريوت(، ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها ،فكري حسن ريان١٦
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قائم ولكن يراد حتسينه أو الوصول إىل طموحات جديدة، ومن جهة أخرى تشرتك عمليتا 

بناء املنهج وتطويره ىف أما تقومان على أسس مشرتكة وهى املتعلم، واتمع، واملعرفة، 

  .وأما تتطلبان قدرة على استشراف املستقبل وحاجات اتمع و أفراده

 مصادر تصميم المنهج )٢

ادر ىف تصميم املنهج وخاصة لتعلم اللغة العربية، وهذه املصادر توجد عدة مص

وسيتم تصميم املنهج . تصدر عادة من أشخاص أو خربات أو قيم أو قرارات من جهة معينة

  .من تنظيم عناصره إذا اتفق واضعوه ىف حتديد مصدر أو مصادر لذلك املنهج 

  ١٧:وللتوسع ىف معرفة مصادر التصميم نعرضها فيما يلي

وهذا . ميكن أن يتم تصميم املنهج مستفيدا من احلياة وأعمال االنسان ىف جمتمعهم .١

 .بالنظر إىل أن الطالب سيمارسون احلياة مع اتمع ىف املستقبل

وذلك يعتمد على ثالثة . و ميكن أيضا أن يصدر التصميم من الطالب أنفسهم .٢

 .حاجات الطالب، وتطورهم وميوهلم ىف املستقبل: أشياء

ئ آخر ميكن أن يكون مصدر التصميم هو خربات سابقة ىف تصميم املنهج، وشي .٣

 .سواء كانت من خربات املصمم نفسه أو من غريه

فيتنادر ىف ذهن مصمم املنهج . وقد يستلهم تصميم املنهج من قيمة خمتلفى ومفيدة .٤

ما هي القيم الىت جيب : بعض األسئلة عن القيم الىت البد أن يلمها الطالب، مثل

 .ن تتوفر ىف املنهج؟ ماهي معيار جناح الطالب مبنظور القيم األخالقية؟ وغريمهاأ
                                                           

17Oemar Hamalik, Op.Cit, P.33 
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     أما تصميم املنهج ىف املدرسة التابعة للحكومة فيكون مصدر التصميم أيضا و  .٥

 .من قرارات احلكومة الىت تتمثل ا وزارة شئون الرتبية و التعليم ىف إندونيسيا

 .خصائص تصميم المنهج )٣

أن تصميم املنهج له خصايص مهمة، أن جيتمع فيه على  Beauchampلقد أشار

 ١٨:أقل تالث نقاط منها

 .املنهج هو وثيقة مكتوبة .١

 .أن يتضمن املنهج األهداف االساسية للتعلم .٢

 .أن يتضمن املنهج املواد التعليمية االساسية الىت يتوصل ا إىل األهداف .٣

وليكون املنهج كامال ويستمر إىل حد يتفق عليه كل من أمهية الطالب الىت تتمثل 

السابق شيئني  Beauchampباملدرسة وتلبية اتمع، جيب أن يضاف إىل ما أشار به 

حتديد طرق التدريس والوسائل الىت تعني عملية تعليم املواد وتسهل : أساسيني، أوهلما

البد من تقومي املنهج ىف حني إىل آخر، : وثانيهما. املوضوعةاملدرسني للوصول إىل األهداف 

  . سواء كان من جهة التصميم أم من جهة أداء التعليم

  

  

  

                                                           
18Ibid, p.34 
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 أنواع تصميم المنهج )٤

   عناصر املنهج ومكوناته كما أشار الباحث مسبقا أن تصميم املنهج هو تنظيم 

وانطالقا من هذا املفهوم فإن . ىف بناء واحد متكامل يؤدي تنفيذه إىل حتقيق األهداف

  ١٩:تصميم املنهج ينقسم إىل ثالثة أنواع 

 )Subject Centered Design(التصميم املتمركز على املواد الدراسية  .١

 )Learner Centered Design(التصميم املتمركز على الطالب  .٢

 )Problem Centerd Design(التصميم املتمركز على املشكالت  .٣

) Learner Centered Design(التصميم املتمركز على الطالب واختار الباحث نوع 

 Subject Centered(بالتوحيد مع تصميم املنهج  القدمي املتمركز على املواد الدراسية 

Design ( 

 .أسس المنهج  .ه 

أسس املناهج هي كافة املؤثرات والعوامل الىت تتاثر ا عمليات املنهج ىف مراحل 

املؤثرات والعوامل تعد املصادر الرئيسية ألفكار الرتبوية الىت تصلح وهذه . التخطيط والتنفيذ

والتخطيط هو عملية بناء املنهج وتصميمه، وأما التنفيذ . أساسا لبناء وختطيط املنهج الصاحل

سس األ: ت األسس للمنهج مخسة أسس وهيكان  ٢٠.هو عملية تطبيق املنهج وجتريبه

                                                           
19Ibid, p.١١٣ 

  ٢٧. صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص٢٠
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الرتبوية، سيشرح سس املعرفية واألسس تماعية واألاالجالفلسفية واألسس النفسية واألسس 

 :الباحث كما يلي

 ٢١.األسس الفلسفية .١

يقوم كل منهج على فلسفة تربوية تنبثق عن فلسفة اتمع وتتصل ا اتصاال وثيقا، 

وتعمل املدرسة على خدمة اتمع عن طريقة صياغة مناهجها وطرائق تدريسها ىف ضوء 

تمعفلسفة الرتببية وفلسفة ا.  

اجلانب من ثقافة اتمع املتعلق باملبادئ واألهداف واملعتقدات : فلسفة اتمع هو

. الىت توجه نشاط كل فرد ومتده بالقيم الىت ينبغى أن يتخذها مرشدا لسلوكه ىف احلياة

حىت . ودف فلسفة اتمع إىل حتقيق فهم أفضل لفكرة احلياة وتكوين املثل الشاملة حوهلا

احملافظة على فلسفته ونشرها فالبد له من االعتماد على فلسفة تربويةخاصة اتمع  يستطيع

  .به تكون مبثابة الوسيلة لتحقيق األفكار

العالقة بني الفلسفة والرتبوية أن كبار الفالسفة هم مربون، وأن حركات الرتبوية 

مثال فسقراط و أفالطون ليست إال وليدة املذاهب الفلسفية، وأن رجال الرتبية هم فالسفة 

  .و أرسطو وابن سينا والفاريب وغريها

  

 

                                                           

  ٣١. املرجع السابق، صصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، ٢١



٢٠ 

 

 

 

 ٢٢.األسس النفسية .٢

   يقصد باألسس النفسية لبناء املنهج جمموعة املفاهيم واحلقائق واملبادئ املستقاة 

بعض اجلوانب الىت نراها . من نتائج دراسات علم النفس فيما يتصل بتعلم اللغة أو تعليمها

مثل العالقة بني . تصديهم لوضع منهج لتعليم العربية كلغة ثانيةأساسية للخرباء عند 

اكتساب اللغة األوىل وتعلم اللغة الثانية، والدوافع، واإلجتاهات والعوامل الشخصية ودورها 

 .ىف تعلم اللغة الثانية، مث خصائص املتعلم الناجح للغة ثانية

 ٢٣.األسس االجتماعية .٣

      . ة جدلية إنه إفراز من إفرازات الرتاث الثقايفالعالقة بني املنهج واتمع عالق

إذ يعكس املعارف والقيم واملهارات الىت يعتقد اتمع ىف قيمتها وضرورة أن ينشأ األفراد 

    . عليها وبعبارة أخرى إنه حيافظ على الرتاث عمال على استمرار التقاء احلاضر باملاضي

مث هو بعد ذلك عامل أساسي لتغري هذا الرتاث حىت يتمشي مع املطلبات والطموحات 

  . إنه بعبارة أخرى يعمل على حتسني هذا الرتاث وتطويره. الالائية

  

  

 

                                                           

  ٥٧. صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص٢٢
  ٤١. صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص٢٣



٢١ 

 

 

 

 ٢٤.األسس املعرفية .٤

هي نتاج هذا الذكاء وملا    الذكاء من املميزات األساسية للكائن اإلنساين، املعرفة

أحد أهداف الرتبوية  ، فقد اعتربت النمو اإلنساين حيث المنو بدوااملعرفةأساسية يفكانت 

  .الرئيسية، كما إعترب هاما من األبب الىت جيب أن يراعيها املنهج الدراسي

 ن يشملماطبيعة املعرفه اليت جيب أ: واضع املنهج البد أن يسأل االسئلة التالية 

    ن يلبيها وحيققها ؟ نهج أميكن للم؟ و كيف عليها املنهج؟ وما مصادر احلصول عليها

ا هي أنواع املعارف اليت هلا قيمة تعليمية  وتسهم يف حتقيق األهداف العامة للرتبية اليت وم

ساس الذي يقوم عليه يعمل املنهج علي حتقيقها؟ إن هذه االسئلة و إجابتها تشكل األ

 .املنهج مبحتواه و عناصره

 األسس الرتبوية  .٥

انية يف هذا  الفصل جمموعة ء منهج تعليم العربية كلغة ثلبنا بويةيقصد باألسس الرت 

  ٢٥.املفاهيم واحلقائق املتصلة بعناصر املنهج االربعه الرئسية

  

  

 

                                                           

  ٧٥. صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص٢٤
   ٦٣:  رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص٢٥



٢٢ 

 

 

 

  .وتعليمها الكالم مهارة: ثانيال المبحث

 

 .الكالم مهارة مفهوم .١

 هو حذق:  وبه وفيه الشيء ةً هاَرَ َومَ  ارً اَومهَ  ارً وْ هُ مُ و  ارً َمهْ  -رُ هَ ميَ  -َمَهرَ  من مصدر مهارة
 اللغة أصل يف والكالم ٢٦.معرفة اتقنها صناعته ويف به عاملا حاذقا كان أي العلم، يف مهر
 يفهم حيث من ومشاعره أفكار من اإلنسان خاطر يف جيول عما واإلفصاح اإلبانة هو

 واملعلومات واألحاسيس واملشاعر املعتقدات نقل فن هو اصطالحا والكالم ٢٧.اآلخرون
 أواملستقبل املستمع من يقع نقال آخرين إىل شخص من واآلراء واألفكار واخلربات واملعارف

  ٢٨.واالستجابة والتفاعل والفهم القبول موقع املخاطب أو
 والتمكن بدقة األصوات استجدام على القدرة املتعلم من تتطلب انتاجية مهارة الكالم

     يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده اليت الكلمات ترتيب ونظام النحوية الصيغ من
       كلم،متلل داًفعا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة الكالم أن أي احلديث، مواقف يف
 وكل كالم، شكل يف واملضمون الدافع يرتجم بوساطته لغويا نظاما مث للحديث، مضمونا مث

 الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية عمليات فهي مالحظتها ميكن ال العمليات هذه
  ٢٩.ةاملتكلم

     معىن، دون حقيقي اتصال هناك ليس أنه واحلقيقة املعىن، نقل الكالم من فالغرض
 ومها اجتماعية، انفعالية وناحية عقلية ناحية الرسالة يف تتوفر أن دون حقيقي معىن وال

                                                           

  م ه ر: ، مادة)م ١٩٨٦دار املشرف، : بريوت(، واالعالم املنجد ىف اللغةلويس معلوف،  ٢٦
   ٢٠٠: ، ص)٢٠٠٣دار الشروق : أردون-عمان(، الطرائق العلمية ىف تدريس اللغةعلى حسني الديلمى،  ٢٧

  ١٠: ، ص)٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(، فنيته واسرتاجتياته وأساليب تعليمية -احلوارمىن إبراهيم البودى،   ٢٨
-الكتاب االساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعدادهحممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   ٢٩

  ١٢٧- ١٢٦: ، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣جامعة أم القري، : مكة املكرمة(، تقوميه-حتليله



٢٣ 

 

 

 

 اليت الكالم عملية فهم هذا ضوء يف ميكننا ولعله ومعناها، أمهيتها للرسالة تعطيان ناحيتان
  .سنعلمها

 

 .الكالم مهارة أهمية .٢

 اليومية، احليات مواقف يف دامخاست يف شيوعا وأكثرها اللغة فنون أهم من الكالم يعد
          من الرموز نظام بأنه اللغة تعرف حيث الكالم .اللغة تعترب الكتاب بعض أن حىت

 واحدة لغة يف يشرتك األشخاص من مجاعة بني الكالمى التواصل يف تخدميس اإلشارات يف
  :فمنها الكالم أمهيات وأما واخلربات، املعاىن لتبادل

       قبل تكلم فاإلنسان الوجود، يف الكتابة سبق إفهام كوسيلة الكالم أن املؤكد من  .أ 
 .للكتابة خادم الكالم فإن ولذالك يكتب، أن

 املبادءة على والقدرة أفكار، عن التعبري يف الطالقة اإلنسان يعود الكالم على التدريب  .ب 
 .اجلماهريهة ومواج

 الرأي وإبدء املناقشة إىل ماسة حاجة يف وثقافة، حرية من فيها مبا املعاصرةة احليا  .ج 
 التعبري إىل يؤدي الذي التحدث، على الواسع بالتدريب إال ذالك إىل سبيل وال واإلقناع،
 .النفس يف عما الوضح

   واضحا ذالك ويبدو واملخاطب، املتكلم بني واإلفهام والفهم اإلقناع، وسيلة الكالم  .د 
 اليت والعامة اخلاصة املشكالت أو املتكلمني، بني للمناقشة املطروحة القضايا تعدد من

 .خلالف حمال تكون
 حيدث كان ولو – نفسه عن الفرد تعبري ألن يعانيه، عما الفرد لتنفيس وسيلة الكالم  .ه 

 .هلا يتعرض اليت املواقف أو يعانيها، اليت األزمنة حدة من خيفف نفسي عالج-نفسه



٢٤ 

 

 

 

 يتيح حيث واألنثى والذكر واجلاهل واملتعلم والكبري الصغري به يقوم إنساين نشاط الكالم  .و 
 .الضرورية املطالب عن والتعبري ةااحلي مع عاملتال يف أكثر فرصة للفرد

  معلم عنه يستغين أن ميكن ال مراحلها، خمتلف يف التعليم عملية يف رئيسية وسيلة هو  .ز 
 .٣٠والتوضيح لشرح املواد من مادة أي يف

 

 .بغيرها للناطقين بالعربية الكالم تعليم أهداف .٣

  ٣١:يلى ما حتقيق إىل الكالم تعليم يهدف

 يبدؤهم ملن مستمر انتظار ودون الدارسني عند التحدث يف املبادأة على القدرة تنمية  .أ 
 .بذلك

 .اللغويةتنمية ثروم   .ب 
 اإلحساس لديهم يشبع مما وتراكيب مفردات باللغة، معرفتهم توظيف من متكينهم  .ج 

 .اإلجناز على والقدرة للتقدم واحلاجة بالثقة،
 باأنس واختيار املختلفة، املواقف يف والتصرف االبتكار على الدارسني قدرة تنمية  .د 

 .حدة على موقف لكل فيها الصاحلة البدائل بني والتمييز الردود
     فيها حيتاجون الىتو  ا مرورهم حيتمل الىت املختلفة للمواقف الدارسني تعريض  .ه 

 .اللغة ممارسة إىل
 .بالعربية الناطقني مع الفعال االتصال على الطالب تدريب  .و 

                                                           

دار املسلم، : ضريا(، الطبع األوىل، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،   ٣٠
  ٨٨- ٨٧: ،ص)ه١٤١٣

  ١٦٦-١٦٥: ، املرجع السابق، ص...تعليم رشدى أمحد طعيمة،   ٣١



٢٥ 

 

 

 

 لغته غري بلغة يتكلم أن على الطالب وتشجيع باحلديث، اخلاصة النفسية اجلوانب معاجلة
 .له زمالء وأمام ما حد إىل مضبوط موقف ويف

 

  .المحلية الثقافة:  ث الثالثالمبح

حتتل الثقافة بإعتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية واإلقتصادية 
واالجتماعية والرتبوية مكانة هامة ىف تعليم وتعلم اللغات األجنبية، وهى تعترب مكونا أساسيا 

لذلك البد أن تندمج العناصر الثقافة . مليدانومكمال مهما حملتوى املواد التعليمية ىف هذا ا
للغة املستهدفة اندماجا كامال ىف املادة التعليمية وىف مجيع أوحه التعلم ووسائله خاصة 

ولقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومات واملعارف الثقافية . الكتاب
الجنبية ، كما يعلمون أيضا أا هدف أساسي من أهداف أي مادة تعليمية لتعم اللغة ا

كما وجد أن الكثري من هؤالء . ىف تعلم اللغة واستخدامها   عامل مهم من عوامل النجاح 
الدارسني يتوقعون عندما يبدأون تعلم اللغة أن حيصلوا على قدر معني من القدرة على 
توظيف الثقافة كمحتوى للغة بنفس القدر الذى حيصلون عليه من اللغة كوعاء للثقافة، كما 

     ا مثل ما يدرسون اللغة، ولذلك قيل يتوقعون أيضا أم سوف يدرسون أهل اللغة متام
إن جناح الشخص ىف التفاهم واالتصال واالندماج والتعامل مع أفراد شعب أخر يتوفف على 
مقدار املستوى اللغوى الذى وصل إليه ىف لغة هذا الشعب، وعلى احلصيلة الثقافية الىت 

  ٣٢.تعلمها على حد سواء
  
 

                                                           

، )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣جامعة أم القري، : مكة املكرمة( ...،الكتابحممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، ٣٢
  ٤٠:ص
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  خصائص الثقافة

  ٣٣:خبصائص األتية تتسم ثقافة اي جمتمع 
 .الثقافة املكتسبة  . أ

مبعىن أن اإلنسان عندما يأتى إىل جمتمع من اتمعات فإنه يستطيع أن يكتسبها 
ويتفاعل معها، كذلك فإن االنسان يولد عدمي الثقافة، ومل تكن لديهم فكرة عن عادات 

اجتاهاته جمتمعه أو ثقافته وإنه بعد أن ينمو ويشب يستطيع أن يكتسب عادات جمتمعه و 
وهذا ال حيدد إال بعد فرتة من العيش وليس معىن هذا أن اإلنسان عندما يعيش ىف جمتمعه 
أنه يكتسب ثقافته منه وال خيرج عنها بل من املمكن أن يكتسب ثقافات أخرى من خالل 
معايشته لبعض األفراد أو اتمعات األخرى، فالثقافة تتسم بأا مكتسبة مبعىن أن الشخص 

 .ها من خالل املعايشة مع اتمعيكتسب
 .الثقافة خاصية اإلنسانية  . ب

امتاز اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات بالعقل والتفكري الذين من خالهلما 
كما استطاع أن خيرتع اللغة (استطاع أن يتغلب على مشكالته الىت تواجه ىف حياته، 

كنه ذلك من االستفادة من جتارب ويستخدم الرموز ويبتكر كثريا من وسائل اتصال، ولقد م
وينبغى عند تصميم الكتاب املدرسي أن يراعى ). غريه من من عاشوا قبله ىف سائر امليادن

تلك السمة مبعىن أن ميكن دارس اللغة العربية من تنميات قدراته العقلية، وذلك بأن يقدم له 
موضوعات القراءة،  الطرق الىت تساعده على تنميات التفكري السليم، من خالل إختيار

  .وكثرة التدريبات الىت تدفعه وحتسه على التفكري من أجل الوصول إىل احللول املطلوبة
 

                                                           

در االعتصام، دون : الرياض(الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغايل و أخران، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري ٣٣
  ٢٣-٢٢: ، ص)تاريخ



٢٧ 

 

 

 

  .التغري والتفاعل املستمر  . ت
من املعلوم أنه ال ميكن ألي جمتمع من اتمعات أن يظل حبيس الثقافة الىت   

     اكتسبها منذ زمن طويل، وإال سيظل جمتمعا راكدا، ومن مث حيكم عليه بالتخلف ألنه 
ال يستطيع مسايرات ركب احلضارة، ومن مث وجب عليه أن يتغري ويتطور كى يضمن بقاءه، 

  )ثقافة وتتكيف مع القوة الىت خارج الثقافة نفسهاينبغى أن تتغري ال(لذا قيل 
ولو نظرنا إىل جمتمعنا العرب أللفيناه يعيش ىف عصر من أهم مساته التغري السريع،   

  نتيجة التقدم العلم خبطوات واسعة وسرعات منوه وانتشاره، وهذا يؤدى بنا ويفرص علينا 
التعليم، ومن هنا ينبغى أن تعكس أن نتكيف مع هذا التغري، وسيلتنا ىف هذا كله هو 

 .الكتب املدرسية ثقافتنا العربية وتفاعلها وتغريات الىت تطرع عليها

 

  تشيهالثقافة المحلية بأ

إندونيسيا هي واحدة من الدول الىت لديها قبائل و ثقافات متنوعة، وكل ثقافاا   
، واحدة ثقافات إندونيسياتتأثر ببعضها البعض و أيضا هناك بعض الثقافات اخلارجية تتأثر ب

 منهم نيأنثروبولوجي أعني ، تاريخ وتطور قبائل أتشيه جذبتشيهمنها هي ثقافة أ
)SnouckHurgronje( . ،نري من جهة الثقافة، أتشيه لديها ثقافات متنوعة وفريدة

جعلها معربا جتاريا  ثقافات أتشيه أكثرها تتأثر بثقافات ماليوية ألن موقعها اإلسرتاتيجي
املوجودة األن ىف أتشيه ختتلط بثقافات  بعض الثقافاتو فدخلت إليها الثقافات العربية، 

  .ماليوية وعربية



٢٨ 

 

 

 

 قبائل أتشيه أغلبها من أصول عربية و ماليوية ويظهر هذا ىف وجوههم الىت ختتلف  
اإلسالم . م يعملون ىف الزراعة والتجارةعن وجوه اإلندونيسيني ىف الواليات األخري، ومعظه

 ٣٤.serambimekahدين الذي يعتنقونه معظم سكان أتشيه لذلك لقبت ب الهو 

 

  ٣٥:مظاهرها 

 .اللغة .١
عدد ناطقيها حوايل  من اللغات املوجودة ىف أتشيه، اللغة األتشيهية هى أكثر إستعماال

 أكثرهمىف الساحل الشرقي والغريب، فيها، ناطقوها إنتشروا من اتمع املوجود% ٧٠
، )Pidie(، فيدي)Banda Aceh(، بندا أتشيه)Aceh Besar(يسكنون ىف أتشيه بيسار

، أتشيه )Aceh Timur(، أتشيه الشرقية)Aceh Utara(، أتشيه الشمالية)Bireun(بريون
أتشيه وأيضا جندهم ىف بعض الواليات ىف . )Sabang(ابنقسو ) Aceh Barat(الغربية

، بالنق )Manggeng(، منجينق)Kuala Bate(بايتمثل ىف كواال  )Aceh Selatan(اجلنوبية
-Tangan(تاغان-، تاغان)Meukek(، موكيك)Sawang(، ساوانق)Blang Pidie(فيدي

Tangan( باكوغان،ترومون و)Trumon Dan Bakongan( .أتشيه  حملية ىف وحىت
                     )Aceh Tenggara( اجلنوب الشرقي، أتشيه )AcehTengah(الوسطي
وىف خارج أتشيه . منهم الذين ينطقون ارغم قلة عددهمهناك جند  )Simeulue(و مسولوا

، ويظهر لنا هذا ىف جمتمعام املوجودة لغة األمكوا ال لغتهم معظهم يتخذون ىف دول الغربة
       )Kuala Lumpur(لومفوركواال و  )Keudah(، كوده)jakarta(ىف جاكرتاو ىف ميدان 

                                                           
34http://andriansaputra.multiply.com/journal/item/21/SEJARAH-KEBUDAYAAN -
ACEH?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem(diaksespadatanggal 10 Februari 
2013) 
35http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2012/11/unsur-unsur-kebudayaan-
aceh.html(diakses padatanggal 10 Februari 2013) 
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 غة األتشيهية هناك أيضا لغات أخرىغري الل ،أسرتاليا )Sidney(ىف ماليزيا وأيضا ىف سدين
اللغة  ،)BahasaAlas( األلسية اللغة ،)BahasaGayo( الغايوية اللغةمثل 

 الكلوتية اللغة،)BahasaAneukJamee(اجلامية اللغة،)BahasaTamiang(تامياغيةال
)BahasaKluet( السنكلية ،اللغة)BahasaSingkil(،اهللوبنية اللغة)BahasaHaloban( 

 .)BahasaSimeulue(واللغة السيمولوية
 .النظام الديين .٢

مبعىن ) serambimekah(أتشيه هي أول منطقة إعتنقت اإلسالم لذلك مسيت ب 
 األصلية ال تذهب بعيداأتشيه أا أقرب املنطقة للعرب، رغم أن ثقافة أتشيه يعين " بوابة"

 .الثقافتنيمع بني تلكنها ختتلط وتتأثر با الثقافة اإلسالمية حىت جت

 .نظام الرزق .٣
حياته والسيما ىف منطقة أتشيه معظمهم  كل شخص حيتاج األكل إلستمرار

ىف الساحل هم الصيادون  شخاص الذين يسكنوناأليعملون ىف الزراعة و ىف احلقول لكن 
 معاألعمال الرئيسية تمع أتشيه معظهم يعملون ىف الزراعة . ن ىف التجارةهم يعملو من وقليل

 انبجبو .وغريهاجوزة الطيب، وجوز اهلند والفلفل و  والقرنفل مثل األرز احملاصيل الرئيسية
 يف وقت الحق، و واملاعز واجلاموس نيصاحلو  األبقارَات عّ رُ  هناك أيضا كانت،  الزراعة

 على طول الساحل الذين يعيشون تمعوأما ا.ىف األسواق اوبيعييف احلقول أو ا ومستخدي
           ايعوبيأو  اليومي همغذائ اجيعلو ومن مث األمساك ونصيدين و الصياد همعموم
 يعملون فيها و منهم من زالي، ال ةالتجار  يعملون ىف لألشخاص الذين بالنسبة،قاسو يف األ
  .من قرية إىل أخرىم بضاعته يبيع
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 .التنظيم اإلجتماعي .٤
 .الطبقات اإلجتماعية )١

ىف املاضي كان شعب أتشيه يعيشون بالطبقات اإلجتماعية، هناك أربع جمموعات من 
، )UleeBalang(جمموعة أويل باالنقو ، )Keluarga Sultan(سلطان هي جمموعة: الناس

جمموعة عائلة  ،)Golongan Orang Biasa(جمموعة العوامو ، )Ulama(جمموعة العلماءو 
ولقبهم املشهور األن هو  سلطان هي أنساب من السالطني الذين حكموا ىف املاضي

أويل  من نسل جمموعةوأما . للمرأة )Cut(للرجل وجوت )Ampon(أمفون
        مناطق صغرية احكمو  الذين طنيهم ىف مرتبة أدىن من السالو  )UleeBalang(باالنق

لقب  من أنساب العلماء ، وأيضا)Teuku(وعادة لقب بتوكو يف اململكة
 .)Teungku(كوغنبت
 .نظام اتمع )٢

، )رئيس القرية(رأسها غوشيك) قرية(أصغر  املنطقة اليت يعيش فيها اتمع تسمي بغمفونق
، جمموعة من عدة القري )إمام املصلي(رأسها إميوم موناسة) مصلى(وكل القرية هلا موناسة

الزعماء  قيادة حتت يف كل قرية االجتماعية والدينية احلياة. )Mukim(تسمي مبوقيم
، تنغكو )ImumMeunasah(التقليديني والدينيني مثل إميوم موناسة

  .)TuhaPeut(و توها فوت )TeungkuBileu(، تنغكو بيلو)Teungkukhatib(خاطب
 

 .نظام املعرفة .٥
 البشري، وأجزاء اجلسم النباتات، احليوانات حول تشتمل املعرفة ملديه جمتمع آتشيه

. زعماء الشعبينيالو  الشامان من تلك األشياء كانوا يعرفونو . والوقت، والظواهر الطبيعية
املاليوية تسمي - باحلروف العربية املكتوبة اللغة كتابة، وهي  تشيهأ قبيلة الواردة يف املعرفة

 مملكة عصريف . ، كتبت باحلروف العربية جاء املاليو)TulisanJawoe(بكتابة اجلاوي
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املقابر  يف. )Jawoe(كلها مكتوبة باجلاوي  واألدب، والتعليم، العلوم الدينية كتب،  آتشيه
ظهور  بعد الكتابة إنتشرتهذه أن  ومن املعروف .ةاوياجل توجد فيها احلروف تشيهأ امللكية

  .ةاوياجل احلروف قراءة على نو قادر  ونزاليال  كبار السن من معظم، تشيهأ يف اإلسالم
 .احلياةمعدات و  م تكنولوجياانظ .٦

 .التسلح )١
،  )Ruduh(رودوه، )Rincong(رجنونغيعرضون عن املستعمر ب أقوياء نودجب ةشهور م تشيهأ

هذه .)Tameung(و تامونغ )Peudeung(، فودونغ)KeumeurahPaneuk(كوموره فانوك
 .أنفسهمب تصنع عادة األسلحة

 .فن .٧
 .اخلط العريب )١
البيوت أو املساجد  جدارىف  وعادة يرسم تشيهأ يف ملوجودةا الفنون دحأهو  خلط العريبا

البيوت التقليدية، املساجد و  مجيع يفبكتابة أمساء احلسىن، نستطيع أن نري هذا الفن 
 وهلم جرا، واوهرات، االحتفاليةدوات األو 
 .وحجارة املقابر التقليدية تو البي حنت: النحت )٢

       وأما النحت . وصاحب الوضع اإلجتماعي ملكية يظهر ةالتقليدي زلايف املن النحت
 سمإلايقدم أيضا معلومات عن و ىف حجارة املقابر يشري إىل الوضع اإلجتماعي للدفن، 

 .دفن الرجل الذي وفاة وتاريخ والسنة
 .موسيقي )٣

 عشر ةثالث عددهم اإلناثأو  الذكور اليت يؤديها هو املوسيقى )Rapai Geleng(رفاء غيلينغ
 أثناء الصالة السجود بني اثنني من مثل اجللوس مستقيما ىف الصفوف الذين جلسواا صشخ

 بطيئا يف البداية. اجلسم معا حركةو  املوسيقى بني، وكل شخص ميسك جسمه مع أنه يغىن
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ويصفقون  إىل اليمنياليسار و إىل  اليت هزت سأر الحركة  يرافقهالدقيقة  بعدا سريع وأصبح
 .أيديهم وصدورهم

 .)TariSaman(رقص سامان: الرقص )٤
تعليمية  يعكس هذه الرقصة، و الدعايةتحقيق ل وسائل اإلعالم هي واحدة من هذه الرقصة

 واحلركة اإليقاعوالبطولة والعمل اجلماعي يؤديها باجللوس ىف صف واحد مع  األدبودينية و 
   .اإلسالم عن ،وخاصةاحلسنات تدريس قصيدةكاملة من مع رقصةهذه ال، الديناميكية
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 الفصل الثالث

  منهجية البحث

  .منهج البحث  .أ 

يســــتخدم الباحــــث يف هــــذا البحــــث مــــنهج البحــــث التطــــويري وهــــي طريقــــة البحــــث 

يسـتعمل  ،تـاج اجليـدنوليحصـل علـى اإل ١.املستخدمة للحصـول علـى نتـاج معـني وجتربـة فعالـة

ويســتند هــذا البحــث علــى املــدخل الكيفــي . قبــل عمليــة التصــميم جــاتالباحــث حتليــل احلا

  حيــث يتعامــل الباحــث مــع جمتمــع البحــث وجيمــع مــنهم البيانــات بطريقــة املالحظــة أو املقابلــة

 هج تعليم اللغة العربية مث تطوره يف جمال الرتبية لرتقية فعاليةنويصمم الباحث م ٢.أو االستبانة

الــذين يدرســون ىف جامعــة موالنــا  مهــارة الكــالم لــدى طلبــة أتشــيه  تعلــم اللغــة العربيةخاصــة 

هج يشــمل علــى نتصــميم هــذا املــ نتــائج الــيت ســيطورها الباحــث مــنوال. مــاالنج مالــك إبــراهيم

هـــي األهـــداف  ،هج األربعـــةناصـــر املـــنعمليـــتهم يف تعلـــم اللغـــة العربيـــة ويشـــتمل أيضـــا علـــى ع

 . وطرائق التدريس والتقومي ،واحملتوى ،التعليمية

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  .ب 

نــا مالــك ا هــم مجيــع الطلبــة أتشــيه الــذين يدرســون ىف جامعــة موالنــجمتمــع البحــث ه

ـــراهيم مـــاالنج ىف  ـــة فيهـــا و . ٢٠١٣ /٢٠١٢الفصـــل الثـــاين مـــن العـــام الدراســـي إب عـــدد الطلب

وإختيــــار الطلبــــة  ،ة هلــــذا البحــــثنــــاتمــــع كلــــه عيوخيتــــار الباحــــث هــــذا . طالبــــا٢٠حــــوايل 

د تعلـيمهم نـالكتشاف آراءهم حول املوضوعات واملواقف اليت حيتاجها ويرغب فيهـا الطلبـة ع

 ،ة اإلحصــائيةنــة املتشــبعة أو العينــة بالعينــويســمى أســلوب إختيــار هــذه العي ،ىف مهــارة الكــالم

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 297. 
2Syamsudin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) h. 73 
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،ة فيـهنوهي أسلوب إختيار كل جمتمع البحث عي
ب هـذا اإلختيـار لقلـة عـددهم الـذي وسـب ٣

وهـذا أيضـا لغـرض تقليـل  ،هم باسـتخدام االسـتبانةنكل واحد م  نتأخذ اآلراء م نأ نم نميك

 .اتناألخطاء يف مجع البيا

 متغيرات البحث  .ج 

 :هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي أن يذكرها الباحث، ومها كما يلي

املتغري املستقل هو املتغري الذي يؤثر أو هو  (Independent Variables)املتغري املستقل  .١

يف هذا البحث هوتصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة  ٤.سبب التغيري أو بداية املتغري التابع

   وهدف البحث كما سبق ذكرها الباحث إىل معرفة مدى فعالية هذا املتغري املستقل . الكالم

   لطلبة آتشيه الكالم بتخمني معاين املفردات  مهارةيف املتغري التابع وهو استيعاب الطلبة ىف 

  .ىف ماالنج

هو املتغري الذي يؤثر أو مؤثر، ألن وجود  (Dependent Variables)املتغري التابع  .٢

اب مواد الكالم املطور لدى ويف هذا البحث هو نتيجة الطلبة يف استيع ٥.املتغريات املستقلة

  .ىف ماالنج تشيه طلبة أ

 أدوات البحث  .د 

 :يستخدم الباحث أدوات البحث اآلتية

  .المقابلة -١

تعترب املقابلة استبانة شفوية يقوم من خالهلا الباحث جبمع املعلومات والبيانات 

شفوية من املفحوص، واملقابلة أداة مهمة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها 

                                                           
3Sugiono, op.cit, h. 124-124 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... Hal: 61 
5Ibid, 
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سئلة املكتوبة ملساعدا ويستعمل فيها الباحث دليل املقابلة الذي تدون فيه األ ٦.البشرية

  .أثناء تنفيذ املقابلة

  :ودليل املقابلة املستخدمة يف هذا البحث جلمع البيانات عن

عن  نا مالك إبراهيم ماالنججامعة موالاملعلومات من الطلبة الذين يدرسون ىف : أوال

 عملية تعليم وتعلمها فيه نوم ىف مهارة الكالم، تعليم اللغة العربية ناألهداف األساسية م

  .حول املواد التعليمية والطرائق والوسائل املستخدمة والتقومي

هج املصمم نامل تعليقات اخلرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية عن حمتوى: ثانيا

حىت يصل  نهج املصمم يف صورة أحسنهذا امل على أساس الثقافة احمللية وإرشادام لتحسني

  .اللغة العربية ىف مهارة الكالم إىل فعالية تطبيقه يف عملية تعليم

 االستبانة -٢
أداة مالئمة للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة  االستبانةتعترب 

األفراد  نبواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد م

ونوع االستبانة املستخدمة جلمع املعلومات يف هذا البحث هي ٧. ستبانةاملعنيني مبوضوع اال

االستبانة املقيدة هي االستبانة اليت تطلب من . االستبانة املقيدة واالستبانة املفتوحة

وأما االستبانة  ،املستجوب أن خيتار إحدى اإلجابات املكتوبة يف تلك االستبانة دون غريه

املفتوحة فهي االستبانة اليت تعطى املستجيب الفرصة ليجيب على كل األسئلة فيها حبرية 

  ٨.حسب رأيه وباجلمل أو العبارات اليت من عنده

                                                           

، )١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض(، أساليبه -  أدواته - مفهومه البحث العلمين عبيدات وآخرون، ذوقا٦

 ١٣٥ :ص
 ١٢١ ،ص، املرجع نفسه٧

8Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), h. 
119 
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       يستخدم الباحث االستبانة املقيدة جلمع البيانات عن حاجات الطلبة ورغبتهم   ) أ

وهو بقائمة التدقيق  ىف مهارة الكالم ربيةيف مواقف وموضوعات مواد تعليم اللغة الع

)checklist(،  ويستخدم الباحث االستبانة املقيدة واملفتوحة وملعرفة آراء الطلبة عن تلك

  .املوضوعات

ويستخدم أيضا الباحث االستبانة املقيدة واملفتوحة ملعرفة جودة املنهج املصمم   ) ب

وملعرفة  نا مالك إبراهيم ماالنجموال جامعةللتطبيق من اخلرباء والطلبة الذين يدرسون ىف 

 .آرائهم حول ذلك املنهج

  اإلختبار -٣

 .يستخدم الباحث اإلختبار البعدي ملعرفة جناح و مدى فعالية املنهج اجلديد

  مصادر البيانات  .ه 

  :البيانات ومصادرها يف هذا البحث تتكون من عدة املصادر التالية

  .طلبة أتشيه ىف ماالنجاإلستبانة الىت يوزعها الباحث ل من نتائج )١

مـن اخلــرباء ىف جمــال مــنهج تعلـيم اللغــة العربيــة ىف مهــارة الكـالم للتحكــيم علــى املــنهج  )٢

 .املصمم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه ىف ماالنج وإعطاء املدخالت املفيدة له

    .من املقابلة الىت جيري الباحث مع الطلبة من معرفة موقفهم من موضوع البحث )٣

 تحليل البيانات سلوبأ  .و 

) Descriptive Analysis Statistic( يســتخدم الباحــث التحليــل اإلحصــائي الوصــفي

وحيلل الباحث بيانات اإلستبانة من الطلبة، . باملعدلة املائوية لتحليل البيانات ىف هذا البحث

وحيلـل انتـاج مث يصمم الباحث املنهج اجلديـد لتعلـيم مهـارة الكـالم علـى أسـاس الثقافـة احملليـة 

 .التصميم حتليل احصائي الوصفي أيضا للتأكد من مداخالت وارشادات اخلرباء وصفيا
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  :وأما اخلطوات لتحصيل تلك البيانات فستأيت على نظام آيت

  تعرف البيانات )١

 تصنيف البيانات )٢

 عرض البيانات )٣

 شرح البيانات )٤

 استنتاج )٥

  

الطلبة عن املواقف ىف هذا ويستخدم الباحث املعيار املعترب لتحليل احلاجات لدى 

  :البحث على شكل اآليت

  اجلدول ) ١،٣(

  معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى الطلبة

 صفة مستوى التحصيل

 مهم جدا ١٠٠-٨١

 مهم ٨٠-٦١

 مهم إىل حد ما ٦٠-٤١
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ه على نوأما املعيار لتحليل املداخالت واإلشادات من قبل اخلرباء يف حتكيمهم فإ

 :الشكل اآليت

  اجلدول) ٢،٣(

  معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء

 صفة مستوى التحصيل

 ممتاز ١٠٠-٩١

 جيد جدا  ٩٠-٧١

 جيد  ٧٠-٥١

 مقبول  ٥٠-٣١

 مقبول دون ٣٠-١٠

 

 مراحل تنفيذ الدراسة  .ز 

  :فكما تلي   يستخدمه الباحث يف إجراء هذا البحثاليت مراحل تنفيذ الدراسةوأما 

  حتليل احلاجات  )أ 

مواضيع منها  ٧مواضيع عن الثقافة احمللية، خيتار الطلبة  ١٠حيتوي البحث على 

 .اليت يروا أكثر فائدة ىف إيصال الثقافة بالطريقة الصحيحة والفائدة الكاملة

  مجع البيانات  )ب 

. البيانات واملواد اليت سنستخدمها لتصميم اإلنتاج املعني بعد حتليل احلاجات، جتمع

 .املنتج املصمم أن يكون شامال و واضحا ويرجى يف
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 تصميم اإلنتاج  )ج 

ة الفعالية واإلنتاجية من يف جمال التعليم لرتقيتصميم منتجات البحث التطويري 

ومن املنتجات اليت تنتج املناهج الدراسية اخلاصة ألغراض التعليمية املعينة، وطرق . خالله

وينبغي للباحث . وهلم جرا ،والنماذج اإلداريةالتدريس، ووسائل اإلعالم، والكتب املدرسية، 

الرسم البياين، أو الشرح ليسهل على اآلخرين قراءته أن يعرض كل عمل تصميم اإلنتاج ب

 .وفهمه

 تصديق اإلنتاج  )د 

هل ذلك املنتج سيكون  ،حتكيم املنتج املصممتصديق اإلنتاج هو عملية تقييم و 

  كن أن يؤدى هذا التصديق بإحضار بعض اخلرباء ومي. أكثر فعالية من املنتجات القدمية أم ال

وميكن أيضا حتقيق . يف جمال التعليم، مث يطلب منهم أن يقييموا املزايا والعيوب من هذا املنتج

 .التصديق من خالل املناقشة بني الباحث واخلرباء

 حتسني اإلنتاج  )ه 

با حبصول بعد تصديق اإلنتاج على الباحث أن يقوم بتحسني املنتج املصمم مناس

  .ملعرفة أخطاء اإلنتاج والتخلص منها ،التحكيم من اخلرباء

  جتربة اإلنتاج  )و 

وبعد التحكيم، يقوم  ،حتكيم جودة استخدام هذا املنتجالتجربة هلذا اإلنتاج هي 

  .النتيجةملعرفة  طالب ىف لقائني ٢٠الباحث بتجربته على 

 

 املنتاجات النهائية  )ز 

أحرز اإلنتاج فائدة ونتائج جيدة، يسمح أن يطبق ىف عدة مؤسسات تربوية  إذا

  .أخرى
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  الرابع الفصل

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

  .عرض بيانات المقابلة وتحليلها .١

قبل أن خيتار الباحث  مارس ١٧ىف التاريخ  الطلبة عبلة مالباحث باملقا وقد قام
املواضع اجلذابة لديهم الباحث  ع املتعلقة على أساس الثقافة احمللية أتشيه، وسألياملواض

ىف اجلدول  اجابتهم ظهر لنا، فقطع يمواض ٧باختيار  مث أمرهم  عيمواض ١٠باعطاء 
طالبا، وأن البيان رقم اثنان  ٢٠اره قد تبني لنا أن البيان رقم واحد اختأعاله، ول السابق

 ١٧اره طالبا، وأن البيان رقم أربعة اخت ١٧اره طالبا، وأن البيان رقم ثالثة اخت ٣اره اخت
وأن  طالبا، ١٦ارة البا، وأن البيان رقم ستة اختط ٥اره اختطالبا، وأن البيان رقم مخسة 

طالبا، وأن البيان رقم  ٣اره طالبا، وأن البيان رقم مثانية اخت ١٩اره البيان رقم سبعة اخت
مواضيع أكثر  ٧مث جعل الباحث . طالبا ٢٠اره لبا، وأن البيان رقم عشرة اختطا ٢٠تسعة 

تكون مادة جيدة لتصميم املنهج الدراسي على أساس اختيار الطلبة من املواضيع العشرة ل
     من قبل الطلبة تكون مناسبة  يه، وهذه املواضيع السبعة اليت اختريتالثقافة احمللية أتش

  .ىف صميم احتياجام
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  منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الثقافة المحلية لطلبة أتشيه فى ماالنج .٢

 .اإلطار العام  .أ 

املنهج هو أساس مهم من األسس اليت تقوم ا املدرسة يف عملية التعليم والتعلم، 
ألن املنهج اجليد سيقود املعلم يف تنفيذ عملية التعليم اجليدة، وعلى العكس، عدم املنهج 

املنهج يف مفهومه . اجليد سيحمل إىل االجتاهات غري الواضحة وغري املرتكزة يف تلك العملية
ل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم ا الطلبة حتت إشراف املدرسة احلديث هو ك

وأما عناصر املنهج املهمة فهي .  وتوجيهها سواء أكان ذلك يف داخل الفصل أم خارجه
  .واألنشطة التعليمية وطرق التدريس والتقومي أو املواد التعليمية،  األهداف واحملتوى

ة يعطي التسهيل ىف تطبيق عملية التعليم و التعلم، املنهج املصمم على أساس الثقاف
وكذلك املنهج على أساس ثقافة أتشيه سوف يكون مناسبا، اتصاليا وسياقيا تطبيقه لطلبة 

إحتاد طلبة أتشيه ىف ماالنج الذي يهتم كثريا بثقافتهم، . أتشيه ىف عملية التعليم التعلم
. ألن الثقافة قد رسخت ىف عقوهلم معظمهم يريدون املنهج املصمم على أساس الثقافة

لذلك قالوا أن ثقافة أتشيه البد أن تكون ىف كل عملية التعليم والتعلم السيما ىف تعليم اللغة 
 .العربية حىت يكون املنهج املصمم على أساس الثقافة يدفع إرادم ىف التعلم

ا باللغة العربية        باملهارات اللغوية االتصالية حىت يستطيعوا أن يتصلو لتزويد الطلبة 
يف مواقف احلياة اليومية، وكذلك تزويدهم باستيعاب قواعد اللغة العربية البسيطة والثقافة 
اإلسالمية ليتمكنوا من فهم القرآن الكرمي واحلديث النبوي وحفظ بعض منهما حىت يكونوا 

 .من املسلمني اجليدين
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 .األهداف العامة  .ب 

ل على إتقاا واحلرص على استخدام الفصحى وحسن اإلعتزار باللغة العربية والعم •
 .توظيفها ىف خمتلف جماالت احلياة

أن يستطيع الطلبة تكلم اللغة العربية الفصحى وتوظيفها ىف تيسري شؤون احلياة  •
 .اليومية ىف ااالت املختلفة

 .أن يدرك الطلبة أشكال العالقة بني اللغة العربية والثقافة احمللية أتشيه •
يقدر الطلبة على التفكري املنظم من حيث تسلسل العناصر وحسن عرضها وربط أن  •

 .بعضها ببعض
أن يقدر الطلبة على التفكري املنطقي وبشكل منهجي منظم وإدراك العالقات بني  •

 .الظواهر واألسباب وتوقع النتائج من مقدماا
 .األهداف الخاصة  .ج 

 .ن ومتثل املعاينأن يتعود الطلبة على إجادة النطق وطالقة اللسا •
تنمية قدرة الطلبة على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من موضوعات املناسبة،  •

 .اليت تتصل حبيام وجتارم وأعماهلم داخل الفصل أو خارجه بعبارة صحيحة
تنمية قدرة الطلبة على توصيل رسالة شفوية تتميز بسالمة اللغة ومناسبة املضمون        •

 .وا من مفردات وتراكيبىف حدود ما تعلم
تنمية قدرة الطلبة على مواجهة املواقف اليت تستلزم احلديث الشفوي مثل القاء   •

 .كلمات موجزة، تعليقات وغري ذلك
 .تدريب الطلبة على اإلنتقاء اللغوي ىف اتصاالم اللغوية •
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ساس تنمية قدرة الطلبة على بناء املوضوع من اختيار العنوان وانتقاء املفردات على أ •
 .الثقافة احمللية

 .المؤشرات  .د 

 .أن يستطيع الطلبة النطق الصحيح لألصوات العربية •
 .أن يستطيع الطلبة طرح األسئلة واألجوبة عن خمتلف ااالت •
أن يستطيع الطلبة التحدث باستخدام الرتاكيب الصحيحة واملناسبة عن خمتلف  •

 .ااالت
 .املختلفة مناسبة بالسياق أن يستطيع الطلبة التعبري باستخدام الرتاكيب •
 .إيصال األفكار واملشاعر واملشاهدات بلغة واضحة وسليمة •
 .أن يستطيع الطلبة عرض حلديث استمعوا إليه بطريقة شفوية صحيحة •
 .أن يستطيع الطلبة أن حيكوا خربام الشخصية بطريقة جذابة •
 .خمتلف ااالتأن يستطيع الطلبة اختيار التعبريات املناسبة عند احلديث ىف  •
 .أن يستطيع الطلبة التعبري عن خربام وآرائهم بلغة واضحة صحيحة •

 .محتوى تعليم اللغة العربية  .ه 

يقصد باحملتوى ىف منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية هو جمموعة      
وعات حصل من املوضوعات التعليمية ذات مضمون لغوي وثقايف املقدمة للطلبة وهذه املوض

عليها الباحث من خالل حتليل احتياجات الطلبة وكذلك األنشطة اللغوية واإلتصالية اليت 
  .تسهم ىف تعليم اللغة العربية عن طريق ممارسة الطالب هلا ومعايشته ملضموا



٤٤ 

 

 

 

  :وأما موضوعات الدراسة فكما يلي 

 تاريخ أتشيه -
 خنجر أتشيه -
 رقصة سامان -
 رقصة سودايت -
 )Kuah Pliek U(مرقة فليك أو  -
 متحف تسونامي -
  التحصني /عرض املساحيق -

 
 .طرق التدريس والوسائل فى تعليم اللغة العربية  .و 

إن أهداف تعليم اللغة العربية للطلبة أتشيه الذين يدرسون ىف جامعة موالنا مالك 
إبراهيم هي أن أن يستطيع الطلبة أن يتكلموا بالعربية وأن يستطيعوا االتصال بأهل اللغة 

نظرا إىل األهداف السابقة . العربية، وكذلك أن يستطيعوا مواصلة دراستهم ىف خارج البالد
فمن الضروري للمدرس أن يهتم ا وخيتار أنسب الطرق والوسائل اليت توصل الطلبة إىل 

طريقة : وهناك عدد من الطرق والوسائل ىف تعليم مهارة الكالم منها . تلك األهداف
  .وار، ولعب األدوار، والتمثيل وطريقة املباشرةاملناقشة، طريقة احل
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  :وأما أساليب التدريس هلذا املنهج هي
 .خيتار املعلم املوضوعات اجلذابة •
 .املوضوعات البد أن تكون واضحة •
 .وجيوز للطلبة ان خيتاروا موضوعني أو أكثر •
 .ويدرم على املناقشة أو املناظرة عن املوضوعات املختارة •

فهي استخدام مصورات أو أفالم أو تسجيالت أو أقراص أو اإلذاعة وأما الوسائل 
والشرائط والرحالت ومواقف االتصال املختلفة مما يتيح فرصة ملمارسة احملتوى اللغوي ىف 

 .مواقف اتصالية

 .التقويم واإلختبار  .ز 

تكون عملية التقومي ىف هذا املنهج مستمرة طوال فرتة تقومي اخلربات الرتبوية اليت 
وذلك ىف خالل املواقف التعليمية ىف حجرات الدراسة وما يقدم فيها . ف إليها املنهجيهد

من االسئلة الشفوية، ويتم أيضا ىف خالل ممارسة األنشطة التعليمية، وتفاعل املتعلمني مع 
النشاط الذي يناسبه، فضال عن اإلختبارات األسبوعية ونصف الشهرية، والشهرية، والفصلية 

  .اإللتزام املتعلمني مبا يكلف من واجبات منزليةومالحظة مدى 

ومن وسائل قياس القدرة الكالمية لتعليم مهارة الكالم للمستوى املتقدم هي القراءة 
اجلهرية، اإلعادة الشفهية، التحويل، املشاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجه، التعبري احلر، 

 .إعالم الوقت وتعويض اجلملة
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 .يالمخطط الدراس  .ح 

يعرض ىف املخطط الدراسي كل عناصر املنهج بالتفصيل حبيث يشتمل على 
األهداف واملوضوعات واخلربات الرتبوية واملؤشرات والفكرة وأسلوب وتقومي وأهم املصادر  

 :كما سيتضح ىف املخطط واجلدول األيت 
 مصادر التعليم  .ط 

  جدول) ١،٤(

  اسم المادة  المهارة  المؤلف  اسم الكتاب  الرقم
حممود امساعيل   العربية للناشئني  ١

  صيين وآخرون
االستماع والكالم 
  والقراءة والكتابة

احملادثة 
  واإلنشاء

عبد الرمحن إبراهيم   العربية بني يديك  ٢
  الفوزان وآخرون

االستماع والكالم 
  والقراءة والكتابة

احملادثة 
  واإلنشاء

احملادثة يف اللغة العربية   ٣
  على الطريقة احلديثة

  سوتاجى
  تاج الدين

  احملادثة  الكالم

  املطالعة  القراءة  حممود يونس  املطالعة احلديثة  ٤
  اإلمالء  الكتابة  رضوان اإلمالء نظريته وتطبيقه  ٥
  اإلمالء النظرية والتطبيق  ٦

(Imlak Teori 
dan Terapan) 

  اإلمالء  الكتابة  معرفة املنجيئة

التعبري املوجة للمبتدئني   ٧
  الناطقني بالعربيةمن غري 

  اإلنشاء  الكتابة  طه حممد حممود
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النحو الواضح يف قواعد   ٨
  اللغة العربية

على اجلارم 
  ومصطفى أمني

  النحو  قواعد اللغة العربية

ملخص قواعد اللغة   ٩
  العربية

النحو   قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة
  والصرف

  حممد معصوم  األمثلة التصريفية  ١٠
  بن على

  الصرف  اللغة العربيةقواعد 

  

المخطط الدراسي لتعليم مهارة الكالم لطلبة أتشيه الذين يدرسون فى جامعة موالنا 

  .مالك إبراهيم ماالنج

 .معيار الكفاءة  .أ 

أن يقدر الطلبة على التفكري املنظم من حيث تسلسل العناصر وحسن عرضها وربط  •
 .بعضها ببعض

وبشكل منهجي منظم وإدراك العالقة بني أن يقدر الطلبة على التفكري املنطقي  •
 .الظواهر واألسباب، وتوقع النتائج من مقدماا

 
 .الكفاية األساسية  .ب 

 .أن يتعود الطلبة على إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثل املعاين •
أن يقدر يقدر الطلبة على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من موضوعات  •

م وجتارم وأعماهلم داخل الفصل أو خارجه بعبارة صحيحةاملناسبة، تتصل حبيا. 
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أن يقدر الطلبة على توصيل رسالة شفوية تتميز بسالمة اللغة ومناسبة املضمون ىف  •
 .حدود ما تعلمه من مفردات وتراكيب

أن يقدر الطلبة على مواجهة املواقف اليت تستلزم احلديث الشفوي مثل القاء كلمات  •
 .موجزة، تعليقات وغري ذلك

 .تدرب الطلبة على اإلنتقاء اللغوي ىف اتصاالم اللغوية أن •
أن يقدر الطلبة على بناء املوضوع من اختيار العنوان وانتقاء املفردات على أساس  •

  .الثقافة احمللية

 

 الرقم املوضوعات اهلدف العام األهداف اخلاصة طرق التدريس التقومي الوسائل  الوقت

٤x
٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 
املدرسي

 ،
والقلم، 
واحلاسو 

ب، 
  .واجلهاز

إجراء احلوار  - شفوي
وتبادل 
السؤال 

واجلواب عن 
 سامان ةرقص

التدريب على  -
احلوار بني 

الطالب عن 
 رقصة سامان

تدريب  -

أن يستطيع  -
الطالب 

التعبري عن 
 ةأمهية رقص

 سامان
أن يستطيع  -

 الطالب
تبادل 

السؤال عن 
رقصة 

أن يعرب  -
الطالب 

تعبريا 
شفهيا 
بصورة 

احلوار أو 
البيان عن 

رقصة 
  سامان

  رقصة سامان
)Tari 

Saman( 
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الطالب على 
احلوار 

باستخدام 
األساليب 

املتعلقة 
برقصة 
 سامان

 سامان
أن يستطيع  -

 الطالب
البيان 

والتحدث 
عن رقصة 

 سامان
٤x
٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 
املدرسي

 ،
والقلم، 
واحلاسو 

ب، 
 .واجلهاز

اإلستماع إىل  - شفوي
العبارات 

 واألساليب
عن رقصة 

 سودايت
 إجراء احلوار -

بني الطالب 
عن رقصة 

 سودايت
تدريب  -

الطاب على 
احلوار عن 

رقصة 
 سودايت

تدريب  -

أن يستطيع  -
الطالب 

عن  التعبري
رقصة 
 سودايت

أن يستطيع  -
 الطالب

طرح األسئلة 
واألجوبة 
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 سودايت

أن يستطيع  -
 الطالب

البيان عن 
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الطالب 

تعبريا 
شفهيا 
بصورة 

احلوار أو 
البيان عن 

رقصة  
 سوداتى

رقصة 
سوداتى 

)Tari 

Seudati( 
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الطاب على 
استخدام 

األساليب  
عن رقصة 

 سودايت

املتعلقة 
برقصة 
 سودايت

٤x
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ب، 
 .واجلهاز

إجراء احلوار  - شفوي
بني الطالب 
عن  عرض 

 املساحيق
تدريب  -

الطالب على 
احلديث عن  
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 املساحيق

إجراء  -
املناقشة بني 

الطالب عن  
عرض 

 املساحيق

أن يستطيع  -
الطالب 

تعبري أرآئهم 
عن عرض 
 املساحيق

أن يستطيع  -
الطالب  

تبادل 
األسئلة 

واألجوبة 
عن عرض 
 املساحيق

أن يستطيع  -
الطالب  

احلديث عن  
عرض 

 املساحيق

أن يعرب  -
الطالب 

تعبريا 
شفهيا 
بصورة 

احلوار أو 
البيان عن  

عرض 
 املساحيق

عرض 
املساحيق 
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٤x
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أن يعرب  -
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تعبريا 
شفهيا 
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خنجر 
 أتشيه

 ٤ خنجر أتشيه 
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الفصل عن  
 مرقة فليك أو

عن  مرقة 
 فليك أو
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 تاريخ أتشيه
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  ةِ اسَ رَ الد  اتُ عَ وْ ضُ وْ مَ 

  انْ امَ سَ  ةُ صَ قْ رَ 

الرَقَصاِت اْلَمْشُهْوَرِة ِهَي ِمْن أَنـَْواِع الرَقَصاِت ِىف إِْنُدْونِْيِسَيا، َرْقَصُة َساَماْن ِهَي ِإْحَدى 
َزتـَُها َأن الراِقِصْنيَ يـََتَحرُكْوَن َمَع ِإيـَْقاِع اْلمُ  َقِة َوالرائَِعِة، تـََفرُدَها ِىف َمتَاُسِك احلَْرََكِة، ِميـْ ْوِسيـْ

َا تـََتَحرُك ِجبََسٍد َواِحٍد، َوتـُرْ  َا اْلُمْنَتِظَمُة َكَأَُفاِق َمَع أَْعَضاِء اْلِفْرَقِة، اْلُمتَـَناِغِم، َحرََكاتـ َقُص بِاْإلِ
ابًَة ِلُمحِ  َجَعَلتـَْها َجذ ٍة، َحىتَقِة ِبَطرِيـَْقٍة ِديـَْناِمْيِكي يب َفن تـَتِبُع َحرَكَاُت اجلََْسِد أَنـَْغاَم اْلُمْوِسيـْ

  .ْلَعاملَِ الرْقِص لَْيَس فـََقْط ِىف ِإْنُدْونِْيِسَيا َبْل ِىف بـَْعِض ُدَوِل ا

ُمسَيْت َرْقَصُة َساَماْن ََِذا ْاِإلْسِم بِِإْسِم َصاِحِبَها الِذي ِإبـَْتَكَرَها َوُهَو اْلَعاِملُ الشْيُخ 
ِمْيَالِدي ِىف َهْضَبِة َغايـَْوا، ِىف اْألَْصِل َهِذِه الرْقَصُة ِهَي ُجمَرُد لُْعَبٍة َكاَن  ١٤َساَماْن  ِىف اْلَقْرِن 

َوَمَع َذِلَك َمت ِإَضاَفُة اْلَقَصاِئِد الِىت َحتَْتِوى ) Pok Ane(بُـَها الناُس ُمسَيْت ِبَفْوْك َأِين يـَْلعَ 
َبَحْت ُمْفَرَداتـَُها َعَلى اْسِم اجلََْالَلِة، َوَيُكْوُن َمرَاَفقًا ِهلَِذِه الرْقَصِة التْصِفْيِق، َوِىف َذِلَك اْلَعْصِر َأصْ 

 ةِ َهِذِه الرْسَالِمي ْعَالِميِة لِلدْعَوِة اْإلِ َعايَِة اْإلِ ْقَصُة ِهَي ِإْحَدي الد.  

ْحِتَفاِل  ِىف ِبَدايَِة ْاَألْمِر َكاَنْت َهِذِه الرْقَصُة ُتْظِهُر َأْحَداٍث ُمَعيـَنٍة، َوَخاصًة ِعْنَد اْإلِ
ن ِبذِْكرِى الرُسْوِل ُحمَمٍد َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم، َواْلَمَكاُن الِذي تـُْرَقُص ِفْيِه َحتَْت اْلُمَصلي، َلكِ 

ُفَها ِمَن الرَقَصاِت َمَع َمُروْ  ْسِتْعَماِل، َواْألََن ُميِْكُن َتْصِنيـْ ِر الزَمِن َأْصَبَحْت َهِذِه الرْقَصُة َشايَِعَة اْإلِ
ْحِتَفاَالِت احلَْالِيِة َوَيُكْوُن َعْرُضَها ِىف اْلُمَناسَ  َباِت التـْرِفْيِهيِة ِألَنـَها تـَْرتَِبُط بِاْألَْحَداِث َواْإلِ

 نَ ا مِ هَ رُ يْـ غَ  وْ أَ ، افِ فَ الز  تُ الَ فْ حَ ، وَ دِ َال يْ مِ الْ  ادِ يَ عْ أَ  تُ الَ فَ حَ  لُ ثْ مِ اْألََماِكِن اْلُمْزَدِمحَِة وَ 
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َمِة . ، َوتـُْعَرَض َعاَدًة ِىف اْلِمَنازِِل َواْلَمَياِدْيِن َواْلَمَسارِحِ تِ اَال فَ تِ حْ الِ اْ  َوَعاَدًة َيْظَهُر َشْخٌص ِىف ُمَقد
  .َيَسمي الشْيُخ َأِو الزِعْيُم، الراِقُصْوُن َوالشْيُخ يـَْرُقُصْوَن ِبَشْكٍل ُمْدَمٍج َوُمتَـَناِغمٍ الرْقَصِة 

َوتـََتَكوُن َرْقَصُة َساَماْن ِمْن ُعْنُصَرْيِن َأَساِسيَـْنيِ ُمهَا َتْصِفْيُق اْلَيِد َوَضْرُب َعَلى الصْدِر، 
ْسَالِم، َوَيدِعي الَشْيُخ َساَماْن ِىف   تـَْعِلْيِم الرَقَصاِت اْلَمَالِويَِة اْلَقِدِميَِة أَنـَها ُتَساِعُد َعَلى اْنِتَشاِر اْإلِ

ْسَالِم َوَتْسِهْيِل اْلَوْعظِ  َها . ُمث يَْأِيت ِحبَرََكاٍت تـَْتبَـُعَها َكِلَماٌت َتْدُعْو ِإَىل اْإلِ َوُعُمْوًما ُيَشارُِك ِفيـْ
ِحِق ُميِْكُن َأْن تـَْرُقَصَها النَساُء َعَشَراُت الرَجاِل  رَِها الالا، َوَمَع َذِلَك ِىف َتطَوَوَيُكْوُن َعَدُدُهْم فـَْرِدي

 ُهْم َيُكْونَاِن ِىف . ِلَوْحِدِهن َويـَُقْوُل َرْأٌي َأَخَر، َالبُد َأْن يـَْرُقَص َعَشَرُة أَْشَخاٍص فـََقْط، اِثـَْناِن ِمنـْ
َمِة مهَُ  ْقِص فـََقطْ اْلُمَقدَمانَِيُة اْلَباِقْنيَ َعَلْيِهْم َدْوُر الرِن ِبَدايََة اْلِغَناِء، َوالث َذاِن َيْسَتِهالا الل.  

ْحَياِء ِذْكَرى َكارِ  ْهِتَماِم، َوَمت ُمَؤخرًا َعْرُضهاَ ِىف ُأْستُـرَالَِيا ِإلِ ا ِلْإلِ َرٌة ِجد ثَِة َرْقَصُة َساَماْن ُمِثيـْ
َنا َأْن َنُكْوَن َفُخْورِْيَن ََِذا اْلَفن ْاَألِصْيِل َواْلُمَحاَفظَُة َعَلْيهِ ُتُسْونَ  ِمَن  اِمي، ِلَذِلَك جيَُِب َعَليـْ

 .ْاِإلْنِقرَاضِ 

 

  

  

 

  



٥٧ 

 

 

 

  ياتِ دَ وْ سُ  ةُ صَ قْ رَ 

َشَهاَدتـَْنيِ، َوُهَناَك َمْن يـَُقْوُل      َكِلَمُة ُسْوَداِيت َمْأُخْوَذٌة ِمَن اللَغِة اْلَعَربِيِة ِمبَْعَىن َشَهاَدٌة أَْو 
ِمبَْعَىن اْلُمْدَجمَُة، َتَطوَرْت ُسْوَداِيت ُمْنُذ ُدُخْوِل ْاِإلْسَالِم ِإَىل " ُسْورَاِسي"َأْن َأْصَلَها ِمْن َكِلَمِة 

َالِم، َوَتَطوَرْت َهِذِه الرْقَصُة َتَطوًرا أََتِشْيِه، ِاختََذَها اْلُعَلَماُء َكَأَداٍة ِمْن أََدَواِت الدْعَوِة ِإَىل ْاِإلسْ 
ْنظُاَر الناِس َمْلُحْوظًا ِىف أَْتِشْيِه الشَمالِيِة، ِفْيِدْي، َوأََتِشْيِه الشْرِقيِة، تـَُقدُم َهِذِه الرْقَصُة لِتَـْلِفَت أَ 

ْجَتَمُع َكْيَف يـَتَـَعاَوُن ِيف َحل َهِذِه لِبَـْعِض اْلُمْشِكَالِت الِيت َحتُْدُث ِلَكْي يـَْعِرَف اْلمُ 
  .اْلُمْشِكَالتِ 

َهِذِه الرْقَصُة تـََتُكوُن ِمْن َمثَانَِيِة رَاِقِصْنيَ يـَْرُأُسُهْم َشْخٌص َواِحٌد ُيَسمي ِبَشْيٍخ َوَشْخٌص 
َيا بِ َأَخُر نَائُِبُه َوَشْخَصْنيِ ناَئِبَـْنيِ  يـَُقْوَماِن ِبَواِجِبِهَما ِيف اْجلَا َماِيل ُيَسمِنِب الش)Apieet 

Wie( ي ِبي َواِجَبُه ِيف َخْلِفِه ُيَسمَوَشْخٌص َأَخُر يـَُؤد ،)Apiet Bak( َوَثَالثَُة َأْشَخاٍص ،
َيا بِ  اَقِصْنيَ يَُسمَياِن يـَْتبَـُعُهْم الرْعِتَياِدي، َوأَْيًضا ُهَناَك ُمَغنـ  Aneuk(يـَُقْوُمْوَن ِبَواِجِبِهُم اْإلِ

Syahi(.  ٌة، تـَْعَتِمُد ِإْعِتَماًدا َكاِمًال َعَلى َحرََكاِت اجلِْْسِم فـََقْط ِمْثُلَها أََلٌة ُمْوِسْيِقي َالُتْستَـْعَمُل ِفيـْ
) َتْصِفْيقِ (َتْصِفْيِق اْلَيَدْيِن ِىف الصَدِر َواْلَفْخِذ َواْلَبْطِن، َو َوْطِئ اْلَقَدِم َعَلى ْاَألْرِض َوِإْخرَاجِ 

يـَْقاعِ (تـَْتَبُع َحرََكاتـَُها ْاِإليـَْقاَع َوالصْوَت . ْاَألِصاِبعِ َصْوِت ِمَن  ، َفِإَذا َكاَن )َأْي أَنـَها ُمتِصَلٌة بِاْإلِ
يـَْناِمْيِكيِة َوَلِكن هُ  َشاَقِة َوالدَناَك ْاِإليـَْقاُع َسرِيـًْعا َسُرَعِت احلَْرََكاُت، تـَْعَتِمُد َحرََكاتـَُها َعَلى الر

َر َأن التْصِفْيَق بِاْلَيدِ  بـَْعضَ   َحرََكاَِا َجاِمَدٌة ِمما َجيَْعُلَها ُتْظِهُر َشَجاَعًة َوَبَساَلَة الراِقِصْنيَ،  َغيـْ
  .َو اْلَفرَاَسةِ  َوَعَلى اْلَبْطِن َيُدل َعَلى ْاِإلْسِتْكَبارِ 



٥٨ 

 

 

 

بـَْيِض ِمْن َسَراِوْيٍل َوِقْمَصاٍن َطِويـَْلٍة َوَضيـَقٍة،     تـََتَكوُن َمَالِبُس َهِذِه الرْقَصِة َذاَت اللْوِن ْاألَ 
َزاِر، َوِقْطَعٌة ِمَن اْلُقَماِش َلْونـُهَ  ا َأْمحٌَر َو ِإَزاٍر يـَُلف َحْوَل اخلَْْصِر َو اْخلَْنَجِر يـُْوَضُع بـَْنيَ اخلَْْصِر َواْإلِ

ِعبُـْوَن اْألََساِسيـُْوَن َوأَما أَنـُْوْك تـَُلف َحْوَل الرْأِس َوَمْنِدْيٌل ُمَلوٌن، َهَذا  ُد َيْستَـْعِمُلُه الالاْلُمَوح يالز
َها الزي اْلُمَوحِد، ْاَألْشَياُء اْلُمِهمُة ِىف َهِذِه الرْقَصِة ِهَي ) Aneuk Syahi(َشاِهي  َال يـَْفَرتُِض ِفيـْ

الرَشاَقِة َواْلِقَصِص الِىت َحتَْتِوي َعَلى أَفْـَعاِل ْاألَْبطَاِل َوالتارِْيِخ َحرََكُة اجلِْْسِم، َواللْحِن َوْاِإليـَْقاِع وَ 
يِْنيةِ  َواْلَمَواِضْيِع الد .  

ِة َأْشَواٍط، َشْوطَُها ْاَألوُل  َقِسُم ِإَىل ِعد ِبَشْكٍل َعاٍم تـُْرَقُص َهِذِه الرْقَصُة َعَلى اْلَمْسرَِح يـَنـْ
ٍم يـَُقْولُُه أَنـُْوْك َشاِهي، َوالشْوُط الثاِين ُكل َراِقِصْنيَ يَِقُفْوَن ُمَكوِنْنيَ َداِئَرًة ِىف َوَسِط يـَْبَدُأ ِبَسالَ 

 اْلَمْسرَِح جلَِْعِل َأْصَواِِْم ُمَوحَدٍة َوَحتِْدْيِد َما َسْوَف يـَُقْوُمْوَن بَِأَدائِِه، َويَِقُف الشْيُخ ِىف َوَسطِ 
ائَِرةِ  َاِذ اْلَقرَاَراتِ الد ُجمَْتَمَع أَْتِشْيِه ُمَتَشاِورِْيَن ِىف اخت َعَلى َأن ائَِرِة َيُدل ُشْكُل َهِذِه الد ،.  

  

  

  

 

 

  



٥٩ 

 

 

 

  نِ يْ صِ حْ الت /قِ يْ احِ سَ مَ الْ  ضُ رْ عَ 

، ِين يْ الد وَ  ياعِ مَ تِ جْ ِال اْ  كِ وْ لُ الس  ِيف  ازً ارِ ا بَ انً كَ مَ ِىف ُجمَْتَمَعاِت أَْتِشْيِه، َقْد أُْعِطَيِت اْلَعاَداُت 
ُجْوِد قـََواِسٍم َوَالُبد ِمَن الرْبِط بـَْنيَ اْلَعاَداِت َو الشرِيـَْعِة ْاِإلْسَالِميِة ِمْثُل الظْفِر َواللْحِم، َوَضُرْوَرُة وُ 

ن ِىف أَْتِشْيِه، الَعاَداُت ْاِإلْسَالِميُة ُمْشَرتَِكٍة بـَْنيَ الشرِيـَْعِة ْاِإلْسَالِميِة َوْاَألْعرَاِف َوالتـَقالِْيِد، َوَلكِ 
 الدْوِيل تـَُؤثـُر َعَليـَْها اْلَعاَداُت اْهلِْنُدْوِسيُة اْلَقِدْميَُة ِبَشْكٍل الَيـُْوَصُف ِعْنَدَما َكاَنْت أَْتِشْيِه اْلَمْرفَأَ 

، وََكاَن التجاُر يـَْعبُـُرْوَن ِإَىل أَْتِشْيِه  ئِْيِسيُِم اَلَمَقاَم فـََيِقْيُمْونَ الرِ سِ وْ دُ نْ اهلِْ  ْريِ ثِ أْ تَ  لُ وْ خُ دَ . َوَيْسَتِقر ةِ ي 
 َحىت َأن ي، اضِ مَ  الْ ِيف  هِ يْ شِ تْ أَ وَ  دِ نْ اهلِْ  ْنيَ بَـ  ةً عَ اسِ وً  ةً قَ الَ عَ  دُ جَ وْ تُـ  هُ ن ِألَ ، هِ يْ شِ تْ أَ  اتِ ادَ عَ وَ  ةِ افَ قَ  ثَـ ِيف 
َو ِإْعطَاِء اْحلِناِء َو الشْكِر  قِ يْ احِ سَ مَ الْ  ضِ رْ عَ ِمْثُل  هِ يْ شِ تْ أَ  بِ عْ شَ لِ  اتِ دَ قَ تَـ عْ مُ الْ  ضُ عْ بَـ  كَ الِ نَ هُ 

ْحِتَفاِل ِخبُُرْوِج الطْفِل ِمَن اْلَمْنزِِل بـَْعَد بـُُلوِْغ )ِإْحِتَفاٌل تـَْقِلْيِدي ِىف احلَْْقلِ (لِْلُحُقْولِ  ، َوَمَراِسِم اْإلِ
 ةِ ي افِ قَ الثـ  اْلَعاَداتِ  نَ ا مِ ءً زْ جُ  ةُ ادَ لعَ اْ  هِ ذِ هَ  رُ بَـ تَ عْ تُـ وَ . ا فـَْوَق، َوَما ِإَىل َذِلكَ الطْفِل أَْربـَُعْوَن يـَْوًما َفمَ 

 َىل إِ  مِ الَ سْ إلِ اْ  ُدُخْولِ  ذُ نْ مُ  ن كِ لَ وَ ، مَ وْ ليَـ اْ  هِ يْ شِ تْ ْاألَ  بِ عْ ش ال اةِ يَ حَ  َعنْ  ىشَ الَ تَ تَـ   َال ِيت ال  ةِ ي سِ وْ دُ نْ اهلِْ 
  .َهِذِه اْلَعاَداِت تـَتَـَناَسُب َمَعُه، ُكل ْاَألْعَماِل تـَْبَدأُ بَِبْسَمَلٍة َو تـَْهِنَئٍة َوَصَلَواٍت لِلنِيب  َكاَنتْ   هِ يْ شِ تْ أَ 

 ةِ مَ الَ س ال اءِ دَ نِ ِألَنُه َرْمُز  ي دِ يْ لِ قْ تَـ  الٌ فَ تِ حْ إِ  رُ بَـ تَ عْ يُـ َعْرُض اْلَمَساِحْيِق ِىف ُجمَْتَمَعاِت أَْتِشْيِه 
 ضِ رْ عَ ، َكاَنْت َأْكثـَُر اْلَعاَداِت اْلَمْوُجْوَدِة ِىف أَْتِشْيِه َهلَا َمْرُسْوُم  انِ رَ فْ لغُ اْ وَ  ةَ كَ َر بَـ الْ وَ  ةِ ادَ عَ الس وَ 
ْنِتَقاِل ِإَىل اْلَمْنزِِل قِ يْ احِ سَ مَ الْ  ، اْإلِ ْلِح، زِرَاَعِة اْألَُرزَواِج، اْخلَِتاِن، بـَْعَد الصِمْثُل ِإْحِتَفاِل الز ،

َعاَدًة ِىف ِحْفِل َعْرِض . َواْلُمَحاِفظِ  ةِ يَ رْ قً الْ  دِ ائِ قَ  ْريِ يِ غْ تَـ  دَ نْ عِ  امِ يَ قِ  الْ ِيف  اضً يْ أَ اجلَِْدْيِد، بَِناِء اْلَمْنزِِل، 
، يَِتم َذِلَك ِألَنُه يـُْعَتبَـُر َأَحُد اْلَعَناِصِر إلِِْكِتَساِب اْلبـَرََكِة ِمَن ا ِهللا بـَْعَد اْلَمَساِحْيِق يَْأِيت بِاْلَعاملَِ

  .أََدائِهِ 



٦٠ 

 

 

 

   هِ يْ شِ تْ أَ  رُ جَ نْ خَ 

 ةِ لَ ائِ العَ  ادِ رَ فْـ أَ  نْ مِ  ةِ مَ ظَ عَ لْ لِ  زٌ مْ رَ ُهَو َخْنَجٌر ِعَباَرٌة َعْن ِسَالٍح تـَْقِلْيِدي ِىف أَْتِشْيِه، َويـُْعَتبَـُر 
، َويـَُقْوُم َشْعُب أَْتِشْيِه بَِتْجِهْيِز َهَذا هِ يْ شِ تْ أَ  بُ عْ شَ  الِ ضَ نِ وَ  ْنيَ لِ اتِ قَ مُ الْ  ةِ اعَ جَ ش لِ  زٌ مْ رَ َوأَْيًضا  ةِ كَ الِ مَ الْ 

فَاِع َعِن النـْفِس، َوَلِكن ِىف َهَذا الزَمِن َأْصَبَح َيْسَتْخَدُم ِىف اهلََدايَا التْذَكارِيُة وَ  َالُْميِكُن اخلَْنَجُر لِلد
َنايَاتِِه َوَرَشاَقِة  الُعثـُْوَر َعَلْيِه ِإال ِىف َأْسَواِق الزِيـَْنِة الُزْخرُِفّيِة، َوُيَشكَل َعَلى َهْيَئِة اْسِم اَجلَالَلِة، ِىف احنِْ

 وِ أَ  ةِ ض الفِ  وِ أَ  عٍ مِ َال  ِيبّ هَ ذَ اخلَْنَجُر اجلَيُد َعاَدًة َمْصنُـْوٌع ِمْن َحِدْيٍد َقِوي، َوُيْطَلي ِبَطَالٍء .ُكْوِعهِ 
، جتَُِد َطرِيـَْقَها ِىف َأْجَساِد اْلُمَقاتِِلْنيَ الِذْيَن َال ةٌ امَ سَ  اد وَ مَ تـُْوَضُع ِفْيِه و  رِ يْ دِ صْ القِ  وِ أَ  اسِ حَ النُ 

  .يـَْقتـُُلُهُم اَحلِدْيدُ 

، ُجمَْتَمُع رِ صْ اخلَ  نَ مِ  ادً بَ أَ  هُ لَ صْ فَ  نُ كِ ميُْ َكاَن اخلَْنَجُر َال   مِ َال الس  ارُ دَ  هِ يْ شِ تْ أَ  ةِ كَ لَ ممَْ  دِ هْ  عَ ِيف 
 ةِ اعَ جَ ش للِ  زٌ مْ رَ  وَ هُ أَْتِشْيِه ُمْعَظُمُهْم َهلُْم ُشَجاَعٌة رَِجاٌل َكانُوا أَْم ِنَساٌء، ِألَن اخلَْنَجَر ِىف َرْأِيِهْم 

اْسِتْعَمارِِهْم قـَْبَل يوَن تـَْفِكيـْرًا َكِثْريًا الِ غَ تُـ رْ البُـ  رَ ك فَ يُـ  ىت حَ َوالُقوِة،  ةِ امَ رَ لكَ اْ  اعِ فَ تِ ارْ وَ  ةِ مَ ظَ عَ الو 
ٌر َمْصنُـْوٌع ِمَن اْلَعاِج َوأَما اْخلَْنَجُر َمْصنُـْوٌع ِمَن الذَهِب، هِ يْ شِ تْ ِأل  ، وََكاَن لِْلَمِلِك َواْلَمِلَكِة َجِفيـْ يـْنيَ

ُرُه َمْصنـُْوٌع ِمْن قـَْرِن اْجلَاُمْوِس َأْو ِمَن اخلَْشَ   نَ مِ ِب، َواْخلَْنَجُر َمْصنـُْوٌع لِْلُمْجَتَمِع اْلَعاِدي َكاَن َجِفيـْ
 ْاَحلِدْيِد َعَلى َحَسِب ُوُجْوِد نـَْوِع اْلَمْعَدنِ وِ أَ  اسِ حَ الن.  

، وََكاَنِت ْاَألْسِلَحُة ِعْنَدُهْم وْ يُـ َال مَ الْ  املَِ لعَ  اْ ِيف  ةِ ام اهلَْ  ةِ ي رِ كَ سْ عَ اْل ةِ و قُ ِهَي ِإْحَدى اْل هُ يْ شِ تْ أَ 
، َويـَْتَبُع َشْكُل اْخلَْنَجِر أَْيضاً َتَطوَر الزَمِن ِيب رْ لغَ اْ  املَِ لعَ اْ  عَ مَ  ةِ ي لِ وْ الد  اتِ قَ َال لعَ اْ  بِ بَ سَ بِ ُمِهمًة ِجدا، 

، َواْخلَْنَجُر َهَذا َيْشَبُه النْصَل الِذي َيْسَتْخِدُمُه اْجلُنُـْوُد ةِ ي دِ نْ هلِ اْ  ةِ ارَ لقَ اْ  هِ بْ شِ وَ  ايَ كِ ْر تُـ ُخُصْوصًا َمَع 
 Pocut(َوقَاَل اْلُمَؤرُخْوَن َأن اْلَبَطَل فـُْوُجْوْت ُحمَمدْ . ْاَألتـَْراُك ِىف َعْهِد السْلطَاِن َحمُْمْودْ 



٦١ 

 

 

 

muhammad ( ْلِب ١٨َقْد أََمَر َشْعَبُه َأْن َيْصنَـُعْوا اْخلََناِجَر َكِثْريًا ِىف اْلَقْرِنجلَِْوَدِة احلَِْدْيِد الص ،
، كِ يْ شِ الت  ِىف ) Praha(ِر، َنْسَتِطْيُع َأْن نـََري َهَذا اْخلَْنَجَر ِىف َمْتَحِف بـََراَها ِىف َذِلَك اْلَعصْ 

جنَُِدُه ِىف َمْتَحِف  ١٩َواْخلَْنَجُر ْاَألْكثـَُر َأَمهَيُة الِذي َصَنَع ِمَن احلُُْرْوِف ْاَألْجبَِديِة اْلَعَربِيِة ِىف اْلَقْرِن 
  .َجاَكْرتَا
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  )Kuah Pliek U( وْ أُ  كٌ يْ لِ فِ  ةٌ قَ رَ مَ 

، َوالثـَْرَواِت الَعَلِميِة، َوالثـََقاِفيِة، ِممّاَ ةِ ي عِ يْ بِ الطَ الثـََرَواِت  نَ مِ  دُ يْ دِ ا العَ هلََ  ةٌ قَ طِ نْ مَ  يَ هِ  هُ يْ شِ تْ أَ 
، ِمْن َزَمِن  ةً اص خَ  َحاَلةً  هَ يْ شِ تْ أَ  لَ عَ جَ  َمِن اْلَمَلِكيَعْصرِنَا اَحلِدْيثِ ُمْنُذ الز ِمْن . اِإلْسِتْعَماِر َحىت

 ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  اتِ هَ كْ الن  نَ مِ  جٍ يْ زِ مَ  عَ مَ ِفِلْيك أُْو ِهَي ِغَذاٌء أَْتِشْيِه اْلَمْشُهْوُر ِجَهِة اَألْكِل، َمَرَقٌة 
َمرَقٌة ِفِلْيك أَْو وَ . ةِ اعَ نَ مَ الْ وَ  ةِ رَ اَ ثَ اإلِ  نَ مِ  دَ يْ زِ تَ  نْ أَ  نُ كِ ميُْ  ِيت ال  ادُ وَ مَ الْ  كَ لِ ذَ كَ َو  اتِ نَ يْـ امِ يتَ الفِ بِ  ةٌ يّ نِ غَ وَ 

، هِ عِ وْ نَـ  نْ مِ  دٍ يْ رِ فَ ِىف ُجمَْتَمِع أَْتِشْيِه َجيَْتَمُع الَناُس لِتَـَناَوَهلَا ِىف َمائَِدٍة َواِحَدٍة، َوَهلَا َمَذاٌق  أَْيًضا
ِألَْتِشْيِه الِىت  ةِ ي عِ يْ بِ الطَ ، َمَرَقٌة ِفِلْيك أَْو ِهَي ِإنـَْتاُج الثـَرَواِت املَِ العَ  اءِ حنَْ أَ  عِ يْ  مجَِ ِيف  اسُ النَ  َهابـ حيُِ وَ 

    اتِ وَ رَ ضْ اخلَ  عَ يْ مجَِ تـََناَوْلَنا ا نَ نـ  أَ ِين عْ يَـ َلَديـَْها أَنـَْواٌع َكِثْريٌة ِمَن اَخلْضَرَواِت، و بِتَـَناَوِل َهِذِه اْلَمَرَقِة 
  .هِ يْ شِ تْ أَ  ِيف 

 زَ وْ جَ ْوَن يـَْفَعُلوَن الُ زَ يَـ  َال  آلنَ اْ  ىت حَ  ةِ كَ لَ مْ مَ الْ َوِىف َعْصِر َتَطّوِر  هِ يْ شِ تْ أَ الَناُس ِىف رِْيٍف 
، َونَِفايـَُتُه )Minyeuk Reutik(ُيَسمي بِ  امِ عَ الط  تُ يْ زَ ْوَن ِمْنُه جُ تَ نْ ، يَـ ةِ يّ دِ يْ لِ قْ لتَـ لطَرِيـَْقِة اابِ  دِ نْ اهلِ 

 هُ نْ مِ  ثُ عِ بَ نْ َلِكن ُجتَفُف َمّرًة ُأْخَري َحىت ُتْصِبَح ِفِليك أَْو بَِلْوٍن َأْسَوٍد، َوِفِليك أُْو تَـ َال تـُْرِمي 
 َال  نَ يْ ذِ ل لِ  ام إِ ُجمَْتَمُع أَْتِشْيِه ُمْعَظُمُهْم حيُِبـْوَن َمَرَقًة ِفِليْك أُْو . دِ نْ اهلِ  زِ وْ جَ  تِ يْ زَ  نْ مِ  ةً زَ يـ ممَُ  ةً حَ ائِ رَ 
 ةُ هَ كْ نَ  مِ ُموْ العُ  ِيف ، وَ ةٍ لَ يْـ وِ طَ لِلِذْيَن َخَرُجْوا ِمْن َمْنِطَقِتِهْم ِلَمدٍة  ةً اص خَ وَ أَْتِشْيِه  ِيف  نَ وْ شُ يْ عِ يَ  نَ وْ الُ زَ يَـ 
 ةِ يَ َال وِ  نْ مِ  ارِ ج الت  لِ وْ صُ وُ  ْريِ ثِ أْ تَ  بِ بَ سَ ا بِ مبَ رُ ، ي دِ نْ اهلِْ  خِ بَ طْ مَ الْ  مِ اعَ طَ َنْكَهَة طَعاِم ِىف أَْتِشْيِه َتْشَبُه ال
 Daun Salam(، ِىف الُعُصْوِر الَقِدْميَِة ُجمَْتَمَعاُت أَْتِشْيِه َيْسَتْخِدُمْوَن أَْوْن تـُْوُمْوُرِوّي اتِ ارَ جَ وْ غُ 

Koja( َال ُميِْكُن اُحلُصوَل َعَليـَْها ِْم، ِألَنِِإّال ِىف اَألْسَواِق ، َوَعاَدًة يـَْزَرُعْونـََها ِىف ِفَناِء أََماَم بـُيُـْو
  .التَـْقِلْيِديِة أَْو ِعْنَد َخَواِص التجارِ 
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  ىامِ نَ وْ سُ تُ  فُ حَ تْ مَ 

ِمتـْرًا ُمَربعاً، يَْدُخُل     ٢٥٠٠ ةٍ احَ سَ ى مَ لَ عَ  قٍ ابِ وَ طَ  ٤ نْ مِ  نٌ و كَ مُ  هِ يْ شِ تْ أَ  يامِ نَ وْ سُ تُ  فُ حَ تْ مَ 
َر َممَر لَْيَس ِفْيهِ   انِ رَ دْ اجلِْ  ِمنَ  اءُ مَ الْ  َضْوٌء ِإال َضْوِء ِمْن َخارِِج اْلَمْتَحِف، يـََتَدفقُ  َلُه الزائُِرْوَن َعبـْ

 نْ مِ  اتٌ ظَ حلَْ ائِرِْيَن، الز  مِ سْ جِ وَ  سٍ أْ رَ  ِيف  اءِ مَ الْ  ش رَ  م تِ يَ  اانً يَ حْ ، أَ َذِلَك اْلَمَمر  نْ مِ  ارِ سَ ليَ اْ وَ  ْنيِ مِ ليَ اْ 
  .فِ حَ تْ مَ الْ  َهَذا ِيف  ُكلَها اةُ سَ أْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  اايَ قَ بَـ  تْ صَ خ لَ تَـ وَ َوحلَْظَاٌت ُمتَـَوتـَرٌة،  يامِ نَ وْ سُ تُ  ةِ ثَ ارِ كَ 

 َممَرا يقِ الَ يُ  هُ تُ وْ صَ ، حٍ اضِ وَ  لٍ كْ شَ بِ  ميِْ رِ لكَ اْ  آنِ رْ قُ الْ  ةِ وَ الَ تِ ِيف َهَذا اْلَمْتَحِف ُهَناَك َصْوُت 
ًقا، وَ ا َحىت َيْدُخَل ِىف مً لِ ظْ مُ  ِىف ُخطَُواِِْم ِمَن اْخلَْوِف الِذى  ْونَ عُ رِ سْ يَ  الزائُِرْونَ  ةً ادَ عَ قـُُلْوِِْم َعِميـْ

 ، َكُهْم َداِخَل اْلَمَمركِ لَ وَ يـََتَمل شَ تَ يَـ  ن لُ ك  رِ ائِ دَ  َهَذا اْلَمَمر دَ عْ بَـ ِحبَْيُث َال َيْظَهُر طََرَفُه،  الً يْ لِ قَ  اي 
 ى َعَلىوِ تَ الِىت حتَْ  ةَ ي ارِ كَ ذْ الت  ةَ اعَ لقَ اْ  الزائُِرْونَ  هُ اجِ وَ ، ِىف َِايَِة اْلَمَمر يُـ ْرتٍ مِ  ٢٠ اَيلْ وَ حَ  يِ شْ مَ الْ 
 خِ يْ ارِ تَ  َىل إِ  رُ يْـ شِ يُ  دُ دَ عَ ، َهَذا الْ ةٍ اشَ شَ  ٢٦ ِيف َو تـََتَحرُك َشَراِئُح الصَوِر تِْلَقائِيا ، ِين وْ رُ تُـ كْ لِ ْاإلِ  قِ ائِ ثَ لوَ اْ 

 ةِ َال لص لِ  ةٌ فَ رْ غُ  كَ لِ انَ ، هُ ةِ ي ارِ كَ ذْ الت  ةِ اعَ لقَ اْ  بِ انِ ِجبَ . ،٢٠٠٤ ِربْ مْ سَ يْ دِ  ٢٦ ي ِيف امِ نَ وْ سُ تُ  َكارِثَةِ 
، ِىف َهِذِه اْلُغْرَفِة، َتُكْوُن ْاِإلَضاَءُة بَِلْوٍن اهللاِ  رُ وْ نُـ  ةِ فَ رْ غُ  َيْت بِاْسمِ ُمس  ةٍ ي رِ ائِ دَ  ةٍ نَ خَ دْ مَ  لٍ كْ ى شَ لَ عَ 

، ِىف اْجلُْزِء اْلُعْلِوي َمْكتُـْوٌب ِاْسَم اجلََْالَلِة افِ ف الش  اجِ جَ الز  نَ مِ  عٌ وْ نُـ صْ مَ قَامتٍِ فـََقْط َواْلُمْدَخُن 
. ةِ فَ رْ غُ الْ  اءِ حنَْ أَ  عِ يْ  مجَِ ِيف  ارِ دَ اجلِْ  ىلَ عَ ْونَاِمي َحمُْفْوٌر بِاللَغِة اْلَعَربِيِة َو َأْمسَاَء اْلَقتـَْلى ِعْنَد َكارِثَِة ُتسُ 

َلي الِذْيَن قُِتُلْوا ِىف ُتُسْوناَ  ِمي َحيَْتاُرْوَن  َواْلُغْرَفُة بـَْعَدَها َشْكٌل َدائِرِي ُمسَي بُِغْرَفِة اْحلِيـَْرِة ِألَن اْلَقتـْ
َهَذا  قَ وْ فَـ َوالضْوُء يَْأِيت ِعْنَدَما يـََتَسلُق الزائُِرْوَن ِجْسرًا،  .مْ هِ سِ فُ نْـ أَ  اذِ قَ نْـ ِإلِ  ِىف اْخِتَياِر اْإلِجتَاَهاتِ 

  .يامِ نَ وْ سُ تُ  اايَ حَ ضَ  ةِ دَ اعَ سَ مُ لِ  ةِ كَ اِر شَ مُ الْ  انِ دَ لْ لبُـ اْ  مِ َال عْ أَ  نْ مِ  ف صَ  كَ لِ انَ هُ ، رِ سْ اجلِْ 
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 مْ لِ يْ فِ  ةِ دَ اهَ شَ مُ لِ ، َوُهَناَك ُغْرَفٌة َخاصٌة قِ ائِ ثَ ُغْرَفُة اْلوَ ى وَ هَ قْ مَ  اكَ نَ ، هُ اِين الث  قِ ابِ الط  ِىف 
، َواْلُغْرَفُة ْاُألْخَرى ِلَعْرِض الصَوِر ِلَكارِثَِة ُتُسْونَاِمي َوإَعاَدِة يامِ نَ وْ سُ تُ  نْ مِ  اتِ ظَ حلَْ  نْ عَ  ي قِ ائِ ثَ وَ 

َوتـُْوَجُد ُغْرَفُة َِا زِْلزَاٍل  ةِ دَ د عَ تَـ مُ الْ  طِ ائِ سَ لوَ اْ َوأَما ِىف الطاِبِق الثاِلِث تـُْوَجُد ُغْرَفُة . تَْأِهْيِلَها
 ِاْصِطَناِعي.  

ٌر ِمَن الناسِ  يـَُقْوُلْوَن َأن الدٌخْوَل ِإَىل َمْتَحِف ُتُسْونَاِمي يـَْعَىن أَنـَنا فـََتْحَنا اْجلُُرْوَح  وََكِثيـْ
 .زائُِرْوَن َعْن َهْوِل اْلُمِصْيَبةِ ال ِفْيهِ  كُ رِ دْ يُ  يلذِ ا  دُ يْ حِ لوَ اْ  انُ كَ مَ الْ  وَ هُ  فَ حَ تْ مَ لْ اَهَذا  ن كِ لَ وَ اْلَقِدْميََة، 
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 هِ يْ شِ تْ أَ  خُ يْ ارِ تَ 

 ةِ رَ يْـ زِ جَ  هَ بْ شِ  نْ مِ  مْ هُ فُـ َال سْ أَ وَ . ةٍ فَ لِ تَ خمُْ  لٍ ائِ بَ قَـ وَ  بٍ وْ عُ شُ وَ  ابٍ سَ نْ أَ  نْ مِ  مْ هُ  هِ يْ شِ تْ أَ  انُ ك سُ 
 نَ مِ وَ ، هِ يْ شِ تْ أَ  ِيف  ةِ ي بِ نَ جْ اْألَ  لِ وَ د ال نَ مِ  ةٌ دَ يْ دِ عَ  ابٌ سَ نْ أَ  اكَ نَ هُ وَ  .ايَ دِ وْ بُـ مْ كَ ، َو ْنيْ شِ وْ كَ ،  امْ شَ ، ايَ زِ يْ الِ مَ 
 نَ يْ ذِ ال  بُ رَ لعَ ، اْ مِ الَ سْ إلِ اْ  ارِ شَ تِ انْ  دَ عْ بَـ  هِ يْ شِ تْ أَ بِ  اقً يْـ ثِ ا وَ اطً بَ تِ رْ اِ  امَ هلَُ  دِ نْ اهلِْ وَ  ةَ ي بِ رَ عَ الْ  لَ وَ الد  ن أَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ 
 نَ مِ  مْ هُ رُ ثَـ كْ أَ  ، وَ ارِ ج الت وَ  اءِ مَ لَ عُ لْ اا كَ وْ ءُ اجَ ، وَ )نْ مَ يَ الْ (تٍ وْ مَ  رَ ضَ حَ  نْ مِ  مْ هُ رُ ثَـ كْ أَ ، هِ يْ شِ تْ أَ  َىل ا إِ وْ اءُ جَ 
 عَ مَ  اوْ جُ اوَ زَ تَـ  نَ يْ ذِ ال  الس لِ صْ اْألَ  انِ ك أَ وَ  .مْ هِ رِ ائِ شَ عَ  مَ سْ اِ  اوْ فُـ ذَ حَ  دْ قَ وَ ، هِ يْ شِ تْ أَ  نْ مِ  ْنيَ يـ دُ وْ نُـ ا اهلُْ م 
 ،ْنيَ يـ هِ يْ شِ تْ ألَ اْ  ضِ عْ بَـ  هِ وْ جُ وُ  نْ مِ  كَ لِ ي ذَ رَ تَـ  نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ تَ ، وَ اتِ ارَ جَ وْ غُ وَ  لِ يْ امِ الت  نَ مِ  مْ هُ مُ ظَ عْ مُ 
 ِىت ي ال رَ قُ الْ  اءُ مسَْ أَ (ةِ ميَْ دِ قَ الْ  ةِ ي سِ وْ دُ نْ اهلِْ  ةِ افَ قَ الثـ  اثِ رَ تُـ  كَ لِ ذَ كَ َو ) يْ ارِ كَ (ةِ مَ عِ طْ اْألَ  اعِ وَ نْـ أَ  ةِ عَ وْ مُ جمَْ وَ 
 دِ وْ نُـ هلُ اْ  ابِ سَ نْ أَ  ىلَ عَ  عُ َال طْ اْإلِ  نُ كِ ميُْ وَ ،)ارَ تْـ ا فَـ رَ دَ نْ ى،إِ رِ وْ ا فُـ رَ دَ نْ إِ  لُ ثْ مِ  ةِ ي دِ نْ اهلِْ  ةِ غَ الل  نَ مِ  تْ ذَ خِ أُ 
ا ى مَ لَ عَ  ةٌ نَ مِ يْ هَ مُ  مْ هُ ابُـ سَ نْ أَ فَ ، رِ اوِ جَ مُ الْ  اِيف رَ غْ اجلُْ  عِ قِ وْ مَ لْ ا لِ رً ظْ ، نَ هِ يْ شِ تْ أَ  اءِ حنَْ أَ  رِ ائِ سَ  ِيف  نَ يْ رِ شِ تَ نْ مُ الْ 
 الْ رَ يْـ مِ دْ اْألَ  ئِ يْ  جمَِ َىل ا إِ رً ظْ نَ  ْنيَ يـ هِ يْ شِ تْ ألَ ا عَ مَ  ةٌ قَ يْـ ثِ وَ  ةٌ قَ َال عَ  مْ هلَُ  ْنيَ نِ يْ الص  ارُ ج الت .هِ يْ شِ تْ أَ  يفِ  ااهَ وَ سِ 
 نَ اْآل  فُ رَ عْ ي يُـ ذِ ال وَ ا رً يْـ بِ ا كَ سً رَ جَ  هِ يْ شِ تْ ِألَ  مَ د قَ وَ  فَ ق وَ ى تَـ ذِ الlaksamanacheng ho ( (وْ هُ  غْ نْ شِ تِ 
  رِ صْ عَ الْ  كَ لِ ذَ  ذُ نْ مُ وَ ، هِ يْ شِ تْ أَ ا دَ انْ بَ  ِىف  نُ ز خيَُ وَ ) loncengcakradonya(ايَ نْـ دُ  ارَ قْ شَ  سٍ رَ جَ  مِ اسْ بِ 

 نَ وْ ذُ خِ ت يَـ  نَ وْ يـ نِ يْ الص  ةُ ارَ ح لبُ اْ  تِ لَ عَ جَ وَ  اد جِ  ةً مَ يْ محَِ  هِ يْ شِ تْ أَ وَ  ْنيِ الص  ْنيَ بَـ  ةُ ي ارِ جَ الت  اتُ قَ َال عَ الْ  تِ انَ كَ 
  .ابَ وْ رُ وْ  أُ َىل إِ  مْ ِِ َال حْ رِ  ةِ عَ ابَـ تَ مُ  لَ بْ قَـ  ةٍ ي سِ يْ ئِ رَ  رٍ وْ بُـ عُ  اءٍ نَ يْـ مِ كَ  هَ يْ شِ تْ أَ 

 ةِ كَ لَ ممَْ  نْ مِ  ةِ وَ عْ دَ بِ  اوْ اءُ جَ  مْ هُ ا، وَ يَ كِ ْر تُـ وَ )انْ تَ سْ انِ غَ فْـ أَ /انْ رَ يْـ إِ (سِ رْ فُ الْ  لِ سْ نَ  نْ مِ  دُ يْ دِ عَ الْ  اكَ نَ هَ وَ 
 نَ اْآل وَ  ،هِ يْ شِ تْ أَ  ةِ كَ لَ مْ مَ لِ  بِ رْ احلَْ  دُ وْ نُـ جُ وَ  دِ وْ نُـ اجلُْ  ِيب ر دَ مُ وَ  ةِ حَ لِ سْ اْألَ  ارُ ُجت وَ  اءَ مَ لَ عُ الْ  اوْ حُ بِ صْ يُ لِ  هِ يْ شِ تْ أَ 
 هُ يْ شِ تْ ت أَ حَ بَ صْ أَ  ،نَ اْآل  ىت حَ  ارْ سَ يْ بِ  هِ يْ شِ تْ أَ  ةِ قَ طِ نْ مَ  اءِ حنَْ أَ  عِ يْ  مجَِ ِيف  وارُ شَ تَ نْـ ا دِ قَ  بِ الِ غَ  الْ ِيف  مْ هُ تُـ يَـ ر ذُ 
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 ثٌ رْ إِ  وَ هُ ) هِ يْ شِ تْ أَ ا دَ انْ بَ  ةِ نَ يْـ دِ مَ الْ  مُ سْ إِ (ادَ انْ بَ  ةَ مَ لِ كَ   ىت حَ  ي كِ ْر التـ ي وَ سِ ارِ فَ الْ  اثِ رَ التـ  اءَ مسَْ أَ  ب حتُِ 
  ).اءُ نَ يْـ مِ الْ  اهُ نَ عْ مَ  رْ دَ نْ بَـ ( ي سِ رِ افَ 

 ادُ فَ حْ أَ  مْ هُ وَ ) ةُ ي بِ رْ غَ الْ  هِ يْ شِ تْ أَ  لُ احِ سَ (اايَ دَ َال وَ كُ   ةِ قَ طِ نْ  مَ ِىف  ْنيَ يـ الِ غَ تُـ رْ بُـ الْ  لِ سْ نَ  نْ مِ  اكَ نَ هُ 
ا وْ نُـ مْ  َال ا ِىف وْ فُ قَـ وَ  وَ ) ايَ زِ يْ الِ مَ (اقَ لَ  مَ َىل وا إِ رُ افَـ سَ  نَ يْ ذِ ال  وْ نتُـ يْ بِ  ِنتِ ابْ كَ الْ  ةِ ادَ يَ قِ  تَ حتَْ  ْنيَ يـ الِ غَ تُـ رْ بُـ الْ  ةِ ارَ ح بَ الْ 
 خِ يْ ارِ  الت ِىف  تْ بَ تِ كُ   اثُ دَ حْ اْألَ  هِ ذِ ، هَ نَ  اْألَ ىت حَ  ةٍ لَ يْـ وِ طَ  ةٍ د مُ لِ  اكَ نَ ا هُ وْ نُـ كَ سَ  مْ هُ مُ ظَ عْ مُ  وَ     ةِ ارَ جَ لت لِ 
 ِىت ال  ةِ رَ يْـ غِ صَ الْ  ةِ كَ لَ مْ مَ الْ  ةِ طَ لْ سُ  تَ ا حتَْ وْ نُـ مْ َال  انَ كَ   رِ صْ عَ الْ  كَ لِ  ذَ ِيف وَ  ١٥١١-١٤٩٢ يْ امَ عَ  ْنيَ بَـ 
 اصِ خَ شْ اْألَ  هِ وْ جُ وُ بِ  رَ يْـ بِ كَ الْ  هَ بَ شَ الْ  مُ هِ ادِ فَ حْ أَ  هِ وْ جُ  وُ ى ِىف رَ نَـ  نْ أَ  نُ كِ ميُْ وَ ، نَ اْآل  ىت حَ  تْ الَ ازَ مَ 

 .ْنيَ بِ وْ رُ وْ اْألَ 
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 .عرض بيانات بنود االستبانة من الخبير وتحليلها .٣

  :نبذة شخصية خلبري التحكيم 

الدكتور شهداء صاحل رئيس قسم تعليم اللغة العربية مرحلة املاجستري جبامعة  .١
موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حبيث انتهي من التحكيم 

 .م٢٠١٣أبريل  ٣التاريخ  املوقع عليه ىف
الدكتور فيصل حممود هو أستاذ ىف جامعة القرآن الكرمي ىف السودان اخلرطوم  .٢

ورئيس املركز السوداين جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
  .م٢٠١٣أبريل  ٣حبيث انتهي من التحكيم املوقع عليه ىف التاريخ 

ميم املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس بعد ما انتهى الباحث من تص  
الثقافة احمللية، مث قدم الباحث على اخلرباء املتخصصني ىف جمال منهج تعليم مهارة الكالم 

  . إلطالع عليه والتكرم بالتحكيم عليه مع ذكر املالحظات واإلرشادات لتكملة املنهج

وتبني لنا من  مارسمن  ٢٨ريخ لقد قام الباحث بتقدمي اإلستبانة للخبري ىف التا
اجلدول السابق لبند اإلطار العام أنه جيد جدا، والبند الثاين من األهداف العامة أنه جيد، 
والبند الثالث من األهداف اخلاصة أنه جيد جدا، والبند الرابع من املؤشرات أنه جيد جدا، 

الدرس السابع أن مجيعه  والبند اخلامس الذي حيتوي على حمتوى الدرس األول و حىت حمتوى
جيد جدا، والبند السادس من طرق التدريس والوسائل ىف تعليم مهارة الكالم أنه جيد جدا، 
والبند السابع من التقومي أنه جيد جدا، والبند الثامن من املخطط الدراسي أنه ممتاز، والبند 
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ومن هذه النتائج  التاسع من النصوص بواسطة القواعد والكلمات واألسلوب أنه جيد جدا، 
كلها تدل على أن هذا املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية مناسبا و فعاال، على أن تكون 

  %. ٨٠نسبته املئوية 

وتبني لنا  مارسمن  ٢٨لقد قام الباحث بتقدمي اإلستبانة للخبري ىف التاريخ   
ن األهداف العامة من اجلدول السابق لبند اإلطار العام أنه جيد جدا، والبند الثاين م

أنه ممتاز، والبند الثالث من األهداف اخلاصة أنه ممتاز، والبند الرابع من املؤشرات أنه 
جيد جدا، والبند اخلامس الذي حيتوي على حمتوى الدرس األول و حىت حمتوى 

الدرس السابع أن مجيعه جيد جدا، والبند السادس من طرق التدريس والوسائل ىف 
الم أنه جيد جدا، والبند السابع من التقومي أنه جيد جدا، والبند تعليم مهارة الك

الثامن من املخطط الدراسي أنه جيد جدا، والبند التاسع من النصوص بواسطة 
القواعد والكلمات واألسلوب أنه جيد جدا، ومن هذه النتائج كلها تدل على أن 

 أيضا، على أن تكون نسبته هذا املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية مناسبا و فعاال
 %. ٨٢،٦٧املئوية 

 .عرض بيانات اختبار الطلبة وتحليلها .٤

لقد قام الباحث بعرض مادتني على الطلبة تكون مثاال للمواضيع السبعة  ىف التاريخ 
من أبريل حبيث أنه يتم لقاء لكل مادة، وهذه املواد هي مادة رقصة سامان و مادة  ٢- ١

وضع اختبار شفهي هلاتني املادتني ويعرض هذا اإلختبار على  تاريخ أتشيه وبعدها يتم
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الطلبة لضمان اجلودة والكفاءة هلذا املنهج، وليكتشف الباحث الفعالية ىف املواد املعروضة 
  :والقابلية عند الطلبة، واستخالص النتيجة املرجوة التالية 

نسبتهم  طالب، وكانت ٣أن الطلبة الذين حتصلوا على تقدير ممتاز عددهم  .١
 %. ١٥املئوية 

طالب، وكانت  ٨أن الطلبة الذين حتصلوا على تقدير جيد جدا عددهم  .٢
 %. ٤٠نسبتهم املئوية 

طالب، وكانت نسبتهم  ٩أن الطلبة الذين حتصلوا على تقدير جيد عددهم  .٣
 %. ٤٥املئوية 

 .وال تتضمن هذه اموعة من الطلبة نتيجة املقبول والضعيف .٤

نستخلص أن هذه املواد املصممة على أساس الثقافة احمللية تكون ومن النتائج أعاله 
  .فعالة و جمدية للطلبة

  .عرض بيانات بنود االستبانة من الطلبة وتحليلها .٥

  :من أبريل ونتائجها كما يلى  ٤لقد قام الباحث بتوزيع اإلستبانة للطلبة ىف التاريخ 

طالب تبني لنا أن الذين حتصلوا على  ٢٠من السؤال األول ىف اإلستبانة من ايبني 
طالب وإجابتهم مهم،  ٤هم %  ٢٠طالبا و إجابتهم مهم جدا، و  ١٢هم % ٦٠نسبة 

البند األول يدل على أن عملية . طالب و إجابتهم مهم إىل حد ما ٤هم %  ٢٠و 
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مم ىف ضوء الثقافة احمللية يعطى فرصة واسعة ملمارسة التعليم والتعلم باستخدام املنهج املص
  .مهارة الكالم

طالب تبني لنا أن الذين حتصلوا على  ٢٠من السؤال الثاين ىف اإلستبانة من ايبني 
طالب وإجابتهم مهم،  ٧هم %  ٣٥طالب وإجابتهم مهم جدا، و  ٧هم %  ٣٥نسبة 

لبند الثاين يدل على أن تعليم مهارة  ا. طالب وإجابتهم مهم إىل جد ما ٦و هم %  ٣٠و 
الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية يساعد الطلبة على التكلم العريب 

  .الصيغ النحوية الصحيحة

طالب تبني لنا أن الذين حتصلوا  ٢٠من السؤال الثالث ىف اإلستبانة من ايبني 
طالبا وإجابتهم  ١٢هم %  ٦٠دا، و طالب وإجابتهم مهم ج ٧هم %  ٣٥على نسبة 

البند الثالث يدل على أن تعليم . وهو طالب واحد وإجابته مهم إىل حد ما%  ٥مهم، و 
مهارة الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية يساعد الطلبة على التكلم 

  .العريب حسب املادة املعينة

طالب تبني لنا أن الذين حتصلوا على  ٢٠يبني من السؤال الرابع ىف اإلستبانة من ا
طالب وإجابتهم  ١٠و هم %  ٥٠طالب و إجابتهم مهم جدا، و  ٨هم %  ٤٠نسبة 

البند الثالث يدل على أن تعليم . ومها طالبان وإجابتهما مهم إىل حد ما%  ١٠مهم، و 
طلبة  ملمارسة مهارة  مهارة الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية تشجع ال

  .الكالم
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طالب تبني لنا أن الذين حتصلوا  ٢٠من السؤال اخلامس ىف اإلستبانة من ايبني 
طالب  ٧و هم %  ٣٥طالب وإجابتهم مهم جدا، و  ٨و هم %  ٤٠على نسبة 

البند اخلامس يدل . طالب وإجابتهم مهم إىل حد ما ٥وهم %  ٢٥وإجابتهم مهم ، و 
  .ملصمم ىف ضوء الثقافة احمللية سياقي ومناسبا على أن املنهج
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  الباب الخامس

  نتائج البحث

 .نتائج البحث  .أ 

تقدم من حبث طويل ىف تصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس  ومما

يستطيع الباحث أن يستنتج بعض  )بالتطبيق على طلبة أتشيه ىف ماالنج(الثقافة احمللية 

  :النقاط التالية 

: الذي حيتوى  على أساس الثقافة احمللية املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم املصممتوفري  .١

األهداف العامة، األهداف اخلاصة، املؤشرات، احملتوى، الطرق، الوسائل، التقومي، 

 .املخطط الدراسي، ومصادر التعليم

هذا املنهج له خصائص مناسبة ملبادئ الثقافة احمللية أتشيه، إما من ناحية اللغة، العادة،  .٢

 .تذوب ىف عناصر املنهجالتنظيم اإلجتماعي، اليت 

استعماله ىف ترقية مهارة  أتشيه صاحلا على أساس الثقافة احملليةاملنهج املصمم يكون  .٣

الكالم لطلبة أتشيه ىف ماالنج، يتضح هذا من نتائج التحقق من حتكيم اخلبري املتخصص 

و أيضا من نتائج " جيد جدا"ىف املنهج و اخلبري املتخصص ىف اللغة تكون نتيجته 

 ".جيد جدا"إلختبار اليت وضعها الباحث للطلبة تكون ا
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 .توصيات البحث  .ب 

إنطالقا مما اكتشفه الباحث واستخلصه من نتائج حبثه هذا إقرتح بعض اإلقرتاحات 

  : التالية

ينبغي على مدرسي اللغة العربية أن يستفيدوا من نتائج هذ البحث ىف تعليم  .١

 .امعات اليت ترعي هذا البحثاللغة العربية خاصة ملهارة الكالم ىف اجل

ينبغي على خرباء منهج تعليم اللغة العربية ىف جامعات أتشيه أن يهتموا  .٢

 .بنتائج هذا البحث إلعداد كتاب اللغة العربية أو تطوير املنهج الدراسي

وعلى الباحثني من بعد، ميكنهم أن يستفيدوا من هذا البحث وجيعلوه مرجعا  .٣

 .أو يطوروه تطويرا واسعاومصدرا ىف حبوثهم العلمية 

 

 .مقترحات البحث  .ج 

اقرتح الباحث للباحثني من بعده موضوعات حبثية ىف هذا الشأن اليت تصلح 

  :للبحوث االتية 

 .إعداد املواد التعليمية ملهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية ألتشيه .١

العربية قراءة من تقومي املنهج على أساس الثقافة احمللية ألتشيه لتعليم اللغة  .٢

 .جتربة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

تطوير املنهج على أساس الثقافة احمللية ألتشيه لتعليم اللغة العربية ملستوى  .٣

  .املتقدمني ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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  قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر .١

 القرآن الكرمي .١

 )دار املعارف، دون سنة: القاهرة(، لسان العرببن منظور، إ .٢

 )م ١٩٨٦دار املشرف، : بريوت(، املنجد ىف اللغة واالعالملويس معلوف،  .٣

 :المراجع العربية .٢

 )١٩٩١دار املعارف، : القاهرة( ٣، ط املنهج و عناصرهإبراهيم بسيوىن عمرية،  .١

 ،وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي: الكويت( ،أصول البحث العلمي ،أمحد بدر .٢

 )م ١٩٨٢

، الطبع املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ن،اأمحد فؤاد حممود علي .٣

 )ه١٤١٣دار املسلم، : رياض(األوىل، 

مركز : القاهرة(،  مقدمة يف سيكولوجية اللغةأنسى حممد أمحد قاسم،  .٤

 )لكتاباإلسكندرية ل

: جامعة كويت: الكويت(، املناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرحان،  .٥

١٩٧٧( 

دار غريب : القاهرة( ، سيكولوجية اللغة واملرض العقلىمجعة سيد يوسف،  .٦

 )للطباعة والنشر والتوزيع
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، أساليبه  - أدواته – مفهومه –البحث العلمي ن عبيدات وآخرون، ذوقا .٧

 )١٩٩٧للنشر والتوزيع، دار أسامة : الرياض(

، العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه اللغة تعليمرشدى أمحد طعيمة،  .٨

 )جامعة املنصورة: مصر(

، دراسات ىف املناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،  .٩

 )١٩٨٧دار الفكر، : عمان(
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  على أساس الثقافة المحلية أتشيه المصمممنهج ال

 .اإلطار العام  .أ 

املنهج هو أساس مهم من األسس اليت تقوم ا املدرسة يف عملية التعليم والتعلم، ألن 

املنهج اجليد سيقود املعلم يف تنفيذ عملية التعليم اجليدة، وعلى العكس، عدم املنهج اجليد 

املنهج يف مفهومه احلديث . ة يف تلك العمليةسيحمل إىل االجتاهات غري الواضحة وغري املرتكز 

هو كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم ا الطلبة حتت إشراف املدرسة وتوجيهها 

 وأما عناصر املنهج املهمة فهي األهداف واحملتوى.  سواء أكان ذلك يف داخل الفصل أم خارجه

  .لتدريس والتقوميواألنشطة التعليمية وطرق ا أو املواد التعليمية، 

املنهج املصمم على أساس الثقافة يعطي التسهيل ىف تطبيق عملية التعليم و التعلم، 

وكذلك املنهج على أساس ثقافة أتشيه سوف يكون مناسبا، اتصاليا وسياقيا تطبيقه لطلبة أتشيه 

، معظمهم يريدون إحتاد طلبة أتشيه ىف ماالنج الذي يهتم كثريا بثقافتهم. ىف عملية التعليم التعلم

لذلك قالوا أن ثقافة أتشيه . املنهج املصمم على أساس الثقافة ألن الثقافة قد رسخت ىف عقوهلم

البد أن تكون ىف كل عملية التعليم والتعلم السيما ىف تعليم اللغة العربية حىت يكون املنهج 

 .املصمم على أساس الثقافة يدفع إرادم ىف التعلم

هارات اللغوية االتصالية حىت يستطيعوا أن يتصلوا باللغة العربية        بامللتزويد الطلبة 

يف مواقف احلياة اليومية، وكذلك تزويدهم باستيعاب قواعد اللغة العربية البسيطة والثقافة 

اإلسالمية ليتمكنوا من فهم القرآن الكرمي واحلديث النبوي وحفظ بعض منهما حىت يكونوا من 

  .املسلمني اجليدين

 



  

 .األهداف العامة  .ب 

اإلعتزار باللغة العربية والعمل على إتقاا واحلرص على استخدام الفصحى وحسن  •

 .توظيفها ىف خمتلف جماالت احلياة

أن يستطيع الطلبة تكلم اللغة العربية الفصحى وتوظيفها ىف تيسري شؤون احلياة اليومية  •

 .ىف ااالت املختلفة

 .بني اللغة العربية والثقافة احمللية أتشيهأن يدرك الطلبة أشكال العالقة  •

أن يقدر الطلبة على التفكري املنظم من حيث تسلسل العناصر وحسن عرضها وربط  •

 .بعضها ببعض

أن يقدر الطلبة على التفكري املنطقي وبشكل منهجي منظم وإدراك العالقات بني  •

 .الظواهر واألسباب وتوقع النتائج من مقدماا

 .األهداف الخاصة  .ج 

 .أن يتعود الطلبة على إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثل املعاين •

تنمية قدرة الطلبة على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من موضوعات املناسبة، اليت  •

 .تتصل حبيام وجتارم وأعماهلم داخل الفصل أو خارجه بعبارة صحيحة

ة اللغة ومناسبة املضمون       تنمية قدرة الطلبة على توصيل رسالة شفوية تتميز بسالم •

 .ىف حدود ما تعلموا من مفردات وتراكيب

تنمية قدرة الطلبة على مواجهة املواقف اليت تستلزم احلديث الشفوي مثل القاء كلمات  •

 .موجزة، تعليقات وغري ذلك

 .تدريب الطلبة على اإلنتقاء اللغوي ىف اتصاالم اللغوية •



  

وضوع من اختيار العنوان وانتقاء املفردات على أساس تنمية قدرة الطلبة على بناء امل •

 .الثقافة احمللية

 .المؤشرات  .د 

 .أن يستطيع الطلبة النطق الصحيح لألصوات العربية •

 .أن يستطيع الطلبة طرح األسئلة واألجوبة عن خمتلف ااالت •

أن يستطيع الطلبة التحدث باستخدام الرتاكيب الصحيحة واملناسبة عن خمتلف  •

 .ااالت

 .أن يستطيع الطلبة التعبري باستخدام الرتاكيب املختلفة مناسبة بالسياق •

 .إيصال األفكار واملشاعر واملشاهدات بلغة واضحة وسليمة •

 .أن يستطيع الطلبة عرض حلديث استمعوا إليه بطريقة شفوية صحيحة •

 .أن يستطيع الطلبة أن حيكوا خربام الشخصية بطريقة جذابة •

 .الطلبة اختيار التعبريات املناسبة عند احلديث ىف خمتلف ااالت أن يستطيع •

 .أن يستطيع الطلبة التعبري عن خربام وآرائهم بلغة واضحة صحيحة •

 .محتوى تعليم اللغة العربية  .ه 

يقصد باحملتوى ىف منهج تعليم مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية هو جمموعة      

ذات مضمون لغوي وثقايف املقدمة للطلبة وهذه املوضوعات حصل  من املوضوعات التعليمية

عليها الباحث من خالل حتليل احتياجات الطلبة وكذلك األنشطة اللغوية واإلتصالية اليت تسهم 

  .ىف تعليم اللغة العربية عن طريق ممارسة الطالب هلا ومعايشته ملضموا

  



  

  :وأما موضوعات الدراسة فكما يلي 

 تاريخ أتشيه -

 خنجر أتشيه -

 رقصة سامان -

 رقصة سودايت -

 )Kuah Pliek U(مرقة فليك أو  -

 متحف تسونامي -

  التحصني /عرض املساحيق -

 

 .طرق التدريس والوسائل فى تعليم اللغة العربية  .و 

إن أهداف تعليم اللغة العربية للطلبة أتشيه الذين يدرسون ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم 

يتكلموا بالعربية وأن يستطيعوا االتصال بأهل اللغة العربية، وكذلك هي أن أن يستطيع الطلبة أن 

نظرا إىل األهداف السابقة فمن الضروري . أن يستطيعوا مواصلة دراستهم ىف خارج البالد

وهناك . للمدرس أن يهتم ا وخيتار أنسب الطرق والوسائل اليت توصل الطلبة إىل تلك األهداف

طريقة املناقشة، طريقة احلوار، ولعب : عليم مهارة الكالم منها عدد من الطرق والوسائل ىف ت

  .األدوار، والتمثيل وطريقة املباشرة

  

  

  



  

  :وأما أساليب التدريس هلذا املنهج هي

 .خيتار املعلم املوضوعات اجلذابة •

 .املوضوعات البد أن تكون واضحة •

 .وجيوز للطلبة ان خيتاروا موضوعني أو أكثر •

 .ة أو املناظرة عن املوضوعات املختارةويدرم على املناقش •

وأما الوسائل فهي استخدام مصورات أو أفالم أو تسجيالت أو أقراص أو اإلذاعة والشرائط 

 .والرحالت ومواقف االتصال املختلفة مما يتيح فرصة ملمارسة احملتوى اللغوي ىف مواقف اتصالية

 .التقويم واإلختبار  .ز 

ج مستمرة طوال فرتة تقومي اخلربات الرتبوية اليت يهدف تكون عملية التقومي ىف هذا املنه

وذلك ىف خالل املواقف التعليمية ىف حجرات الدراسة وما يقدم فيها من االسئلة . إليها املنهج

الشفوية، ويتم أيضا ىف خالل ممارسة األنشطة التعليمية، وتفاعل املتعلمني مع النشاط الذي 

وعية ونصف الشهرية، والشهرية، والفصلية ومالحظة مدى يناسبه، فضال عن اإلختبارات األسب

  .اإللتزام املتعلمني مبا يكلف من واجبات منزلية

ومن وسائل قياس القدرة الكالمية لتعليم مهارة الكالم للمستوى املتقدم هي القراءة 

بري احلر، إعالم اجلهرية، اإلعادة الشفهية، التحويل، املشاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجه، التع

  .الوقت وتعويض اجلملة

  

 



  

 .المخطط الدراسي  .ح 

يعرض ىف املخطط الدراسي كل عناصر املنهج بالتفصيل حبيث يشتمل على األهداف 

واملوضوعات واخلربات الرتبوية واملؤشرات والفكرة وأسلوب وتقومي وأهم املصادر كما سيتضح ىف 

 :املخطط واجلدول األيت 

 مصادر التعليم  .ط 

  جدول) ١،٤(

  اسم المادة  المهارة  المؤلف  اسم الكتاب  الرقم

حممود امساعيل   العربية للناشئني  ١

  صيين وآخرون

االستماع والكالم 

  والقراءة والكتابة

احملادثة 

  واإلنشاء

عبد الرمحن إبراهيم   العربية بني يديك  ٢

  الفوزان وآخرون

االستماع والكالم 

  والقراءة والكتابة

احملادثة 

  واإلنشاء

احملادثة يف اللغة العربية   ٣

  على الطريقة احلديثة

  سوتاجى

  تاج الدين

  احملادثة  الكالم

  املطالعة  القراءة  حممود يونس  املطالعة احلديثة  ٤

  اإلمالء  الكتابة  رضوان اإلمالء نظريته وتطبيقه  ٥

  اإلمالء النظرية والتطبيق  ٦

(Imlak Teori 

dan Terapan) 

  اإلمالء  الكتابة  معرفة املنجيئة

التعبري املوجة للمبتدئني   ٧

  من غري الناطقني بالعربية

  اإلنشاء  الكتابة  طه حممد حممود

النحو الواضح يف قواعد   ٨

  اللغة العربية

على اجلارم 

  ومصطفى أمني

  النحو  قواعد اللغة العربية



  

ملخص قواعد اللغة   ٩

  العربية

النحو   قواعد اللغة العربية  فؤاد نعمة

  والصرف

  حممد معصوم  األمثلة التصريفية  ١٠

  بن على

  الصرف  قواعد اللغة العربية

  

المخطط الدراسي لتعليم مهارة الكالم لطلبة أتشيه الذين يدرسون فى جامعة 

  .موالنا مالك إبراهيم ماالنج

 .معيار الكفاءة  .أ 

أن يقدر الطلبة على التفكري املنظم من حيث تسلسل العناصر وحسن عرضها وربط  •

 .ببعضبعضها 

أن يقدر الطلبة على التفكري املنطقي وبشكل منهجي منظم وإدراك العالقة بني الظواهر  •

 .واألسباب، وتوقع النتائج من مقدماا

 

 .الكفاية األساسية  .ب 

 .أن يتعود الطلبة على إجادة النطق وطالقة اللسان ومتثل املعاين •

من موضوعات املناسبة، أن يقدر يقدر الطلبة على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم  •

 .تتصل حبيام وجتارم وأعماهلم داخل الفصل أو خارجه بعبارة صحيحة

أن يقدر الطلبة على توصيل رسالة شفوية تتميز بسالمة اللغة ومناسبة املضمون ىف  •

 .حدود ما تعلمه من مفردات وتراكيب



  

مثل القاء كلمات أن يقدر الطلبة على مواجهة املواقف اليت تستلزم احلديث الشفوي  •

 .موجزة، تعليقات وغري ذلك

 .أن تدرب الطلبة على اإلنتقاء اللغوي ىف اتصاالم اللغوية •

أن يقدر الطلبة على بناء املوضوع من اختيار العنوان وانتقاء املفردات على أساس الثقافة  •

  .احمللية

 

 الرقم املوضوعات اهلدف العام األهداف اخلاصة طرق التدريس التقومي الوسائل  الوقت

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

  .واجلهاز

إجراء احلوار  - شفوي

وتبادل 

السؤال 

واجلواب عن 

 سامان ةرقص

التدريب على  -

احلوار بني 

الطالب عن 

 رقصة سامان

تدريب  -

الطالب على 

احلوار 

باستخدام 

األساليب 

أن يستطيع  -

الطالب 

عن  التعبري

 ةأمهية رقص

 سامان

أن يستطيع  -

 الطالب

تبادل 

السؤال عن 

رقصة 

 سامان

أن يستطيع  -

 الطالب

البيان 

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن 

رقصة 

  سامان

  رقصة سامان
)Tari 

Saman( 

١ 



  

املتعلقة 

برقصة 

 سامان

والتحدث 

عن رقصة 

 سامان

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

اإلستماع إىل  - شفوي

العبارات 

واألساليب 

عن رقصة 

 سودايت

 إجراء احلوار -

بني الطالب 

عن رقصة 

 سودايت

تدريب  -

الطاب على 

احلوار عن 

رقصة 

 سودايت

تدريب  -

الطاب على 

استخدام 

األساليب  

عن رقصة 

 سودايت

أن يستطيع  -

الطالب 

عن  التعبري

رقصة 

 سودايت

أن يستطيع  -

 الطالب

طرح األسئلة 

واألجوبة 

عن  رقصة 

 سودايت

أن يستطيع  -

 الطالب

البيان عن 

األشياء 

املتعلقة 

برقصة 

 سودايت

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن 

رقصة  

 سوداتى

رقصة 

سوداتى 

)Tari 

Seudati( 

٢ 



  

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

احلوار  إجراء - شفوي

بني الطالب 

عن  عرض 

 املساحيق

تدريب  -

الطالب على 

احلديث عن  

عرض 

 املساحيق

إجراء  -

املناقشة بني 

الطالب عن  

عرض 

 املساحيق

أن يستطيع  -

الطالب 

تعبري أرآئهم 

عن عرض 

 املساحيق

أن يستطيع  -

الطالب  

تبادل 

األسئلة 

واألجوبة 

عن عرض 

 املساحيق

أن يستطيع  -

الطالب  

احلديث عن  

عرض 

 املساحيق

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن  

عرض 

 املساحيق

عرض 

املساحيق 

)Peusijuek( 

٣ 

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

إجراء احلوار  - شفوي

 بني الطالب

باللغة العربية 

عن  خنجر 

 أتشيه

تدريب  -

الطالب على 

أن يستطيع  -

الطالب 

احلديث عن  

خنجر 

 أتشيه

أن يستطيع  -

الطالب 

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن  

 ٤ خنجر أتشيه 



  

احلديث عن   

 أتشيهخنجر 

إجراء  -

املناقشة بني 

الطالب عن   

 خنجر أتشيه

تبادل 

السؤال 

واجلواب عن  

خنجر 

 أتشيه

خنجر 

 أتشيه

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

اإلستماع إىل  - شفوي

 احلوار عن 

إجراء احلوار  -

بني الطالب 

عن  مرقة 

 فليك أو  

تدريب  -

الطالب على 

احلوار أمام 

الفصل عن  

 مرقة فليك أو

أن يستطيع  -

الطالب 

احلديث عن  

مرقة فليك 

 أو

أن يستطيع  -

الطالب 

طرح األسئلة 

واألجوبة 

عن  مرقة 

 فليك أو

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن  

مرقة فليك 

 أو

 

مرقة فليك 

 Kuah(أو

Pliek U( 

٥ 

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

إجراء احلوار  - شفوي

بني الطالب 

ف حتعن  م

 تسونامى

تدريب  -

الطالب على 

احلوار عن  

أن يستطيع  -

الطالب 

احلديث عن  

ف حتم

 تسونامى

أن يستطيع  -

الطالب 

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

احلوار أو 

البيان عن  

ف حتم

 تسونامى

٦ 



  

ف حتم

 تسونامى

التدريب ىف  -

تقدمي حكاية 

 فحتعن  م

   تسونامى

تبادل 

السؤال 

واجلواب عن  

ف حتم

 تسونامى

ف حتم

 تسونامى

٤x

٤٥ 

 دقيقة

الكتاب 

املدرسي

 ،

والقلم، 

واحلاسو 

ب، 

 .واجلهاز

 

 

 

 

إجراء احلوار  - شفوي

بني الطالب 

عن تاريخ 

 أتشيه

تدريب  -

الطالب على 

احلوار عن  

 تاريخ أتشيه

التدريب ىف  -

تقدمي حكاية 

عن  تاريخ 

    أتشيه

أن يستطيع  -

الطالب 

احلديث عن  

 تاريخ أتشيه

أن يستطيع  -

الطالب 

تبادل 

السؤال 

واجلواب عن  

  تاريخ أتشيه

أن يعرب  -

الطالب 

تعبريا 

شفهيا 

بصورة 

أو  احلوار

البيان عن  

تاريخ 

 أتشيه

  

 

 تاريخ أتشيه

 

 

 

 

٧ 

٤x

٤٥ 

 دقيقة

 

 

 

 

  

   

اإلمتحان    

 النصفي

 

 

 

٨ 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

٤x

٤٥ 

 دقيقة

 

 

 

 

 

  

   

    

 

اإلمتحان 

 النهائي

 

 

 

 

٩ 



  

  إستبانة تحكيم الخبير

الذين يدرسون         املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه

  ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم

  مقبول دون) ١(مقبول، ) ٢(جيد، ) ٣(جيد جدا، ) ٤(ممتاز، ) ٥: (التقدير 

  التقدير  املضمون  الرقم

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ١  

            اإلطار العام  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  األهداف العامة  ٢

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  األهداف اخلاصة  ٣

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  املؤشرات  ٤



  

  خالت واإلرشاداتااملد

  حمتوى الدرس األول  ٥

  حمتوى الدرس الثاين

  حمتوى الدرس الثالث

  حمتوى الدرس الرابع

  حمتوى الدرس اخلامس

  حمتوى الدرس السادس

  حمتوى الدرس السابع

  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٤  

٤  

٤  

٤  

٤  

٤  

٤  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

  خالت واإلرشاداتااملد

طرق التدريس والوسائل ىف تعليم   ٦

  اللغة العربية

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  التقومي  ٧



  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  املخطط الدراسي  ٨

  خالت واإلرشاداتااملد

القواعد النصوص بواسطة   ٩

  والكلمات واألسلوب

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  خالت واإلرشاداتااملد

  

وأخريا، أشكركم على تفضلكم باإلجابة عن هذه اإلستبانة ومساحتكم بإعطاء املداخالت 

واإلرشادات اليت تفيد األمل الكبري ىف أن تكون إجابتكم مسامهة عظيمة ىف حماولة حتسني 

  .الكالمتدريس اللغة العربية خاصة ملهارة 

   ٢٠١٣أبريل  ٣٠ماالنج،               

  

  

 

 



  

  .أدم تحكيم الخبير الدكتور فيصل محمودنتيجة 

املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه الذين يدرسون ىف 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم

  مقبول دون) ١(مقبول، ) ٢(جيد، ) ٣(جيد جدا، ) ٤(ممتاز، ) ٥: (التقدير 

  التقدير  املضمون  الرقم

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  ١  

            اإلطار العام  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥ �  األهداف العامة  ٢

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥ �  األهداف اخلاصة  ٣



  

  خالت واإلرشاداتااملد

  

  

  

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  املؤشرات  ٤

  خالت واإلرشاداتااملد

  حمتوى الدرس األول  ٥

  حمتوى الدرس الثاين

  حمتوى الدرس الثالث

  حمتوى الدرس الرابع

  حمتوى الدرس اخلامس

  حمتوى الدرس السادس

  حمتوى الدرس السابع

  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

  

  خالت واإلرشاداتااملد



  

طرق التدريس والوسائل   ٦

  ىف تعليم مهارة الكالم

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  التقومي  ٧

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  املخطط الدراسي  ٨

  خالت واإلرشاداتااملد

  

  

  

  

  

النصوص بواسطة القواعد   ٩

  والكلمات واألسلوب

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  



  

  خالت واإلرشاداتااملد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  تحكيم الخبير من الدكتور شهداء صالح نتيجة

املنهج الدراسي ملادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية لطلبة أتشيه الذين يدرسون ىف 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم

  مقبول دون) ١(مقبول، ) ٢(جيد، ) ٣(جيد جدا، ) ٤(ممتاز، ) ٥: (التقدير 

  التقدير  املضمون  الرقم

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  ١  

            اإلطار العام  

  : خالت واإلرشاداتااملد

  .البد فيه حوارا وليس قراءة فقط

  ١  ٢  ٣ �  ٤  ٥  األهداف العامة  ٢

  : خالت واإلرشاداتااملد

  .األهداف عالية جدا، رمبا ال تناسب مع مستوى الطلبة

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  األهداف اخلاصة  ٣



  

  : خالت واإلرشاداتااملد

  .مازالت األهداف عالية

  

  

  

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  املؤشرات  ٤

  خالت واإلرشاداتااملد

  حمتوى الدرس األول  ٥

  حمتوى الدرس الثاين

  حمتوى الدرس الثالث

  حمتوى الدرس الرابع

  حمتوى الدرس اخلامس

  حمتوى الدرس السادس

  حمتوى الدرس السابع

  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

٥  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

� ٤  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٣  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

١  

  



  

  خالت واإلرشاداتااملد

طرق التدريس والوسائل   ٦

  ىف تعليم مهارة الكالم

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  التقومي  ٧

  خالت واإلرشاداتااملد

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥ �  املخطط الدراسي  ٨

  خالت واإلرشاداتااملد

  

  

  



  

  

  

النصوص بواسطة   ٩

القواعد والكلمات 

  واألسلوب

١  ٢  ٣  ٤ �  ٥  

  واإلرشاداتخالت ااملد

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  أسئلة اإلختبار البعدي

 ما هي ميزة رقصة سامان؟  .١

 ملاذا مسيت برقصة سامان؟ .٢

 ؟يتكون سكان أتشيه ومن أين أسالفهم امم .٣

 ؟مىت كان ارتباط أتشيه وثيقا بالدول العربية واهلند .٤

  ؟نعالقة الوثيقة بني التجار الصينيون واألتشيهيو ما أسباب ال .٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  لبعدياإلختبار انتيجة 

  تقدير  نتيجة  اسم  رقم

١  A  جيد  ٧٥  

٢  B  ممتاز  ٩٥  

٣  C  جيد  ٧٥  

٤  D  جيد  ٧٥  

٥  E  جيد  ٧٥  

٦  F  جيد جدا  ٨٥  

٧  G  ممتاز  ٩٥  

٨  H  جيد جدا  ٨٥  

٩  I  جيد  ٧٥  

١٠  J  جيد جد  ٨٥  

١١  K  جيد جدا  ٨٥  

١٢  L  جيد  ٧٥  

١٣  M  جيد جدا  ٨٥  

١٤  N  جيد جدا  ٨٥  

١٥  O  جيد  ٧٥  

١٦  P  جيد  ٨٠  

١٧  Q  ممتاز  ٩٥  

١٨  R  جيد جدا  ٨٥  



  

١٩  S  جيد جدا  ٨٥  

٢٠  T  جيد  ٧٥  

 :ملحوظات 

  نسبة مئوية  عدد  تقدير  رقم

  %١٥  ٣  ممتاز  ١

  %٤٠  ٨  جيد جدا  ٢

  %٤٥  ٩  جيد  ٣
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  اإلستبانة للطلبة بعد تطبيق المنهج المصمم على أساس الثقافة المحلية أتشيه

  :  التاريخ          :  االسم

  :  الفصل          :  الجنس

  دليل إجابة االستبيان 

يستخدم الباحث هذا االستبيان لتعبري رأيكم عن تصميم املنهج الدراسي ملادة مهارة  - ١

 الكالم على أساس الثقافة احمللية

 يف اجلدول) √(أن ميلئ هذا االستبيان بوضع العالمة  - ٢

 دليل الدرجة  - ٣

 حد مامهم إىل : مهم،  ج: مهم جدا، ب:   أ

  بنود االستبيان  الرقم
  الدرجة

  ج  ب  أ

عملية التعليم والتعلم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء   ١

  الثقافة احملليةيعطى فرصة واسعة ملمارسة مهارة  الكالم لديكم

      

تعليم مهارة  الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة   ٢

  الصيغ النحوية الصحيحةاحمللية يساعدكم على التكلم العريب 

      

تعليم مهارة الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة   ٣

  احمللية يساعدكم على التكلم العريب حسب املادة املعينة

      

املصمم ىف ضوء الثقافة  تعليم مهارة الكالم باستخدام املنهج  ٤

  احمللية تشجعكم  ملمارسة مهارة  الكالم

      

        املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية سياقي ومناسب املنهج  ٥

 

 



  

  بنود اإلستبانة لطلبةنتيجة 

  جمموعة  الدرجة  بند اإلستبانة  رقم

عملية التعليم والتعلم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء   ١

  الثقافة احمللية يعطى فرصة واسعة ملمارسة مهارة الكالم لديكم

  %١٠٠  جـــــــ  ب  أ

٢٠  %٢٠  %٦٠%  

 

  جمموعة  الدرجة  بند اإلستبانة  رقم

تعليم مهارة  الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة   ٢

  احمللية يساعدكم على التكلم العريب الصيغ النحوية الصحيحة

  %١٠٠  جـــــــ  ب  أ

٣٠  %٣٥  %٣٥%  

 

  جمموعة  الدرجة  بند اإلستبانة  رقم

املصمم ىف ضوء الثقافة  تعليم مهارة الكالم باستخدام املنهج  ٣

  احمللية يساعدكم على التكلم العريب حسب املادة املعينة

  %١٠٠  جـــــــ  ب  أ

٥  %٦٠  %٣٥%  

 

  جمموعة  الدرجة  بند اإلستبانة  رقم

تعليم مهارة الكالم باستخدام املنهج املصمم ىف ضوء الثقافة   ٤

  احمللية تشجعكم  ملمارسة مهارة  الكالم

  %١٠٠  جـــــــ  ب  أ

١٠  %٥٠  %٤٠%  

 

  جمموعة  الدرجة  بند اإلستبانة  رقم



  

  %١٠٠  جـــــــ  ب  أ  املصمم ىف ضوء الثقافة احمللية سياقي ومناسب املنهج  ٥

٢٥  %٣٥  %٤٠%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 عملية إجراء البحثالصور عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  السيرة الذاتية 

  

  مسوار العبد عزيز:       اإلسم

  ١٩٨٦-٠٦- ٢٤، )أتشيه(فادنج تيجي:   وتاريخ امليالدمكان 

  عبد العزيز:     اسم األب

  ورين:     اسم األم

  قرية لوهوب، فادنج تيجي، سكلي، أتشيه:   العنوان

  ٠٨٥٢١٠١١٠٠٢٢:       اهلاتف

  

  :الخبرات العلمية

  م  ١٩٩٨-١٩٩٢فادنج تيجي عام  ١املدرسة اإلبتدائية احلكومية  - ١

  م ٢٠٠١- ١٩٩٨اخلاصة أبو اليتامي عام  املدرسة املتواسطة - ٢

  م ٢٠٠٤- ٢٠٠١املدرسة الثانوية اخلاصة أبو اليتامي عام   - ٣

  م ٢٠٠٩-٢٠٠٤اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي، قسم تعليم اللغة العربية عام  - ٤

يم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج كلية الدراسات العليا،قسم تعل - ٥

  ٢٠١٣اللغة العربية عام 

  

  

  



  

  الخبرات المهنية

  م ٢٠٠٥-٢٠٠٤عام  معهد أبو اليتامي املدرس يف .١

 م ٢٠٠٧-٢٠٠٦عام  باب املغفرة املدرس يف املدرسة املتوسطة اخلاصة .٢

 م ٢٠٠٧-٢٠٠٦عام  باب املغفرة اخلاصة الثانوية املدرس يف املدرسة .٣

 م ٢٠٠٧-٢٠٠٦عام  معهد باب املغفرةاملدرس يف  .٤

 م ٢٠١١-٢٠١٠املدرس ىف املدرسة املتوسطة اخلاصة نور الفالح عام  .٥

 م ٢٠١١- ٢٠١٠املدرس ىف معهد نور الفالح عام  .٦

  

  الحالة االجتماعية

 ملا يتزوج
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