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الفصل األول

اإلطار العام

البحثخلفية.أ

هلا أناملعلوم واملعروف لدى الطالب وطالب العلم،اللغة العربية هي لغة

اخلصائص واملزايا الكثرية بدليل أن اللغة العربية مهمة جدا، منها أن اللغة العربية هي 

مز إىل أن وهذا ير . لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي واحلضارة واإلتصال العاملى

املسلمني حيتاجون إىل اللغة العربية ىف كل وقت وحني و كلما كان اإلنسان أكثر 

.متسكا بدينه كان أكثر حرصا على تعلم اللغة العربية

إن اللغة العربية . أو أكثربالدا 20وهذه اللغة مستعملة ىف . 1مليون جمتمعا 200

لغة قرآنية ودينية فتكون مهمة لعالقتها وتأثريها  للمسلمني األمجعني ىف أحناء العامل 

اللغة العربية هي الكلمة :" وقال اإلمام املصطفى الغاليني2.عربيا كان أو عجميا

.

.1992.جلامعات اإلندونيسيةعبد الإله عبد التواب، إعداد معلمي اللغة العربية ىف ا1
2 :يرتجم من Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar,2004), 1.
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، واللغة العربّية عقولناها مكانة يف قلوبنا، وأعالفاللغة العربّية أشرف منزلة يف

يف نظر مريدها ودارسها املؤمن، هي لغة الوحي وقول الرباين املنزل على خامت الرسل 

ا وفقًا لقول اهللا تعاىل أرسل وبعث به النّيب األمّي حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم لتعلمه

هو الذي بعث يف األميّني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب (

3.واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبني

كما عرفنا أن .4قال اخلويل إن للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل

واملقام يف عصرنا احلاضر، وكان أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم موافقا للحال

أوال، كانت لغة القرآن الكرمي الشامل : مرجع أمهّية اللغة العربّية إىل األسباب اآلتية

ثالثا، كثرة عدد املتكلمني باللغة . ثانيا، كون العرب يف االقتصاديّة العاملي. والكامل

.العربّية

، بل أفخر من ذلك  فوجود العربّية يف هذا العامل ليست لغة دين وحضارة 

. عامة لعدة من اخلالئق من املشارق واملغارب

3 Surat jum’ah ayat 2
.20-19: 1986،الرياض اململكة العربّية،حممد علي اخلويل، أساليب تعليم اللغة العربّية4
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حىت أصبحت اللغة العربّية من إحدى اللغات . 

5.هيئة األمم املتحدةالرمسّية يف

وتعليم اللغة العربية له سرية أطول من لغة أخرى كلغة اإلجنلزية ولغة األملانية 

وبداية التعليم اللغة العربية بدأ منذ جميئ دين اإلسالم يف . وغريها يف بالدنا إندونيسيا

سب 13قرن 

مثل الصالة والدعاء استمرارا، وحينئذ يتطور اللغة العربية استعماله ليفهم كتب 

الرتاث  كانت أكثرها مكتوبا باللغة العربية خاصة يتعلق بالقرآن الكرمي واحلديث على 

6.أنه دستورا ومصدر ديننا احلنيف

لعربية فهناك دليل أساسي لدى أمة يف التعليم اللغة بالنسبة على أن اللغة ا

:هي اللغة الدينية منها

الدعوات باللغة العريب

.4: 1998؛مطبعة األحكام: أوجونج فاندانج،مدخل إىل طرق تعليم األجنبّية ملدرسى اللغة العربّية،أزهر أرشد5
6 Moh Ainin, Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab (Teori dan

Praktik), (Malang: Bintang Sejahtera, 2014), 1-2
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ثا أن التبحر باللغة العربية  تكون له سببا مهما للنمو علوم اإلسالم منوا كامال، ثال

باملطالعة كتب الرتاث اجلامع فيه أحكام اإلسالم وما ينبغي فيها وغري 

. ذلك

أن اللغة "CNN "Christina Andhika setyaniحيث قالت صحايف 

. بعد اللغة اليابانية والروسيةالعربية هي تندرج حتت ثالث اللغة الصعبة يف العامل

أحرف، وكذلك ختتلف من ناحية النطق لكل حرف من 28تنقسم اللغة العربية من 

وهلذا أن من أرد التبحر يف اللغة العربية . األحرف، والتلفظ إذا اتصل بعضهم ببعض

فعليه محاسة وجهد أقوى عمن سواه، وعلى هذا  النظر أن اللغة العربية هلا خصوصية 

ثر عن لغة أخرى وإن كانت هلا صعبة من حيث الفّن واآلداب ومن خصوصيتها أك

من لغة أخرى للرتكيب مثال تنقسم إىل اإلفراد واملثىن واجلمع، أما يف اإلجنلزية تنقسم 

) Plural(ما تدل على اجلمع فهو ) Singular(فهو إىل قسمني ما تدل على اإلفراد

ويستخدمها اللغة العربية أو اللغة النبيوية أكثر من عشرين دولة يف أحناء العامل مثل 

.يف شرقية االوسط واإلفريقية
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وليس هناك اتفاق شامل . ولقد اختلف العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها

التعريفات وتعددها إىل ارتباط اللغة على مفهوم حمدد للغة فحسب وبسبب كثرية

. بكثري من العلوم

: بقوله) ه391املتوىف (7كما عرّفها ابن جين

.

اللغة نظام من الرموز الصوتية اإلعتباطية يتم بواسطها التعارف بني أفراد 

.8جهار النطق ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية املصاحبة هلذه الظواهر النطقية

ويف . 

والغرض من تدريس اللغة العربية ال.سالم ومنّوها يف عصرنا احلاضرلتعلم حضارة اإل

أحدوالكالم هو.القراءة والكتابةو ، كالمالو االستماع، : أربع املهارات وهيخيرج من

خاصةاحلديثة ةيف تدريس اللغاو حتقيقها ترجى اليت اللغوية الكفاءة من نوع

يسية لتعزيز التفاهم املتبادل واالتصاالت املتبادلة وسيلة الرئكهو  والكالم. لغة العربية

.باستخدام اللغة كالوسيلة

، عامل الكتب1/33، اخلصائصأبو الفتح ابن جين، 7

هـ1987، 1، مكتبة املنار، طفي تحليل الغويخليل أمحد عمارة،  8
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كون عكس تقدجداً، ولكن تعةممةنشطوالتخاطب هو أكّلمتالمليةفع

مشاركة الطالب ليس هناك محاسة بغريغري جذابة، فيهاتصبح أنشطةأي. ذلك

ونوعية قص يف املفردات، رمبا حيدث ذلك بسبب ن. احلالة غري مقنعةتصبح حىت 

املدرسني أن تكون قادرة على لدى جيبوهلذا،. الطالباليت ملكهأمناط اجلملة 

كذلكطريق االسرتاتيجيات واألساليب اليت توافق مع حمتوى املواد، و بم تعزيز التعلّ 

تلقي لب للطالوتكون ذلك سببا لنشأة محاسة وجذبة وفقا خلصائص الطالب، 

التكلم والتحدث مهارات الطالب، وخباصة يف رقيةميكن تو . بيةدروس اللغة العر 

.إجاديا

هاأساسعلىاللغةو . اللغةةمهار تنمية يف الرئيسيةأساسمنكلمإجادة الت

يف البداية ولكن جيب أن لمهالقراءة والكتابة ميكن أن تع. الكتابةيسنظام شفوي، ل

9.نطوقةبعد ممارسة الطالب باستخدام اللغة امللمهتع

عميقة وتفصيلةد الباحث دراسة ار أالبحث السابقة، مقدمةاعتمادا على 

مع أنهجنالسري ماجانور اهلدى سنالقرآينعهدامليف "مهارة الكالميمتعل" حول 

التعلم حول علوم القرآن وحده ال يكتفي  على القرآن الكرمي الذيمن أحد معهد

، )البيئة اللغة(مكان خاص للغة ي وجودة أخرى همزيهناكأفخر من ذلك أنبل

9 Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Bania Publishing,
2010), 54
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وطالقةبسالسةالتكلملزمون يالذيندهعب يف هذا املوفيها مساكن الطال

الم اللغة العربية يتعلأن على ذلكإضافة. اإلجنلزيةاستخدام اللغة العربية واللغة ب

وفيها . دهعأيضا يف هذا املونحتصلبل هؤالء ، كومية فحسباحلةيف املدرسونحتصل

ناهج ممع خاصة ختتلفوفقا للمستوى، وله مناهج فصولإىل عدة ينقسم الطالب

.نور اهلدى بصورة عامةمعاهد

البحثأسئلة.ب

خلفية البحث السابقة أخذ الباحث مسألة وجعلها قضّية موافقا إستنادا على 

: للبحث كما يلي

دراسة القرآنية نور اهلدى عهد المبمهارة الكالم تعليم اسرتاتيجياتكيف.1

؟ماالنج

نور اهلدى عهد الدراسة القرآنيةمبمهارة الكالميف تعليمجهود املدرس ما .2

؟ماالنج
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أهداف البحث .ج

بعد أن يقدم الباحث اخللفية وقضايا البحث، أراد الباحث ىف هذا البحث 

.أن يقدم أهداف البحث

الدراسة القرآنية نور اهلدى عهدمهارة الكالم مبتعليم اسرتاتيجياتلوصف .1

.ماالنج

عهد الدراسة مبلدى التالميذ املهارة الكالميف تعليمجهود املدرس لوصف .2

.القرآنية نور اهلدى ماالنج

أهمية البحث.د

أمهَِّيةالنظرية و أمهَِّية، أمهَِّيَتنيفهذه الفوائد تعود إىل . إن هلذا البحث له الفوائد

اسرتاتيجياتىل النظرية، لوصف معارف الطالب واملعلم يففاألوىل تعود إ. التطبيقية

.أي لفهم احلوار والتدريب اللغة لدى التالميذمهارة الكالم التعليم 

:فالثانية تعود إىل التطبيقية، وهي

للغة العربية، فضال عن استخدام املواد الدراسي لدى كل املدرسة .1

مهارة الكالمتعليم تيجياتاسرتاللباحث، يرجى هذا البحث العلمي أن يعرف .2

.يف معهد الدراسة القرآنية نور اهلدى ماالنج



9

تعليم اسرتاتيجياتبلتكميل دراسة الطالب للمعلم، يرجى هذا البحث العلمي .3

ولتكون مرجعا للمدرسة األخرى اليت هلا يف إحدى الطبيعة ولزيادة اللغة العربية

االبداعية واجلذابة يف تعليمها، 

ساعدة الطّالب يف معرفة اللغة العربية ولنمو محاستهم يف التعليم اللغة للطّالب، مل.4

، واللغة األخرى عامة شىتسرتاتيجياتبأنواع االالعربية خاصة

ملدّرس اجلديدخاصةو لتكون حربة وعمال للمدرس .5

.املؤسسية، لزيادة مجل املراجع املكتبية، ولزيادة املعارف واملعلمات.6

حدود البحث.ه

:موضوعيةحدود ال.1

يف معهد الدراسة املهارة الكالمتعليماسرتاتيجياتهذا البحث متعلق بوصف

.القرآنية نور اهلدى ماالنج

:حدود المكانية.2

يف معهد الدراسة القرآنية نور تعليم اللغة العربية عمليةجرى هذا البحث يف

اهلدى ماالنج
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:حدود الزمانية.3

.م امليالدية2015السنة الدراسية حتددت الباحث هلذه عملية البحث يف 

السابقةاتاسر الد.و

:إن البحوث اليت تناولت عن هذا املوضوع هي ما يلي
على عنوان . 2013. البحث الذي كتبه حمندرا إيكو أرين أركيستيا.1

ويهدف هذا البحث لتصوير اسرتاتيجيات  ". اسرتاتيجيات تعليم مهارة الكالم"
ومنهج البحث يف هذا البحث . لتوحيد ماالنجتعليم املستخدمة يف معهد دار ا

. بطريقة املالحظة واملقابلة والوثائقباملدخل الكيفي باستعمال املنهج الوصفي
)  2(اسرتاتيجيات املباشرة، و ) 1(ونتائج البحث  يتكون على ثالثة أنواع وهي 

. اسرتاتيجيات جبعل مجعية الصغرية) 3(اسرتاتيجيات لنظرة الصورة متنوعة، و 
، أسلوب التعليم التعاوين يف حتت املوضوعا فوجي أستويت البحث الذي كتبه.2

ترقية مهارة القراءة يف املدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية كرايت فاسوروان،
نوع هذا البحث هو البحث الكمي ونتيجة هذا البحث ). 2012-2011(

.شفهيا كان أو قراءةهي قدرة التالميذ يف فهم اجلمل، فهم تعبري عن فكرة
.واختيار طريقة التعليم يف مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة

فعالية استخدام لعبة تكوين املوضوعخملص أنصارى عنالبحث الذي كتبه.3
يف تر قية مهارة الكالم ورغبة الطلبة يف تعليم ) Arabic scarable(الكلمة العربية 

2011(نوية االسالمية سنجاساري ماالنجاف الثاللغة العربية يف املدرسة معار 
وأما األهداف يف هذا البحث العلمي فهي وغبة الطالبة يف تعليم .)2010-
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وأما منهج .اللغة العربية، حىت يشعر الطالبة بالتسلية والفراح أثناء ممارثة الكالم
ريبة مع 

واملدخل مستخدمي هواملدخل كمي . إجراء اإلختبار القبلي واإلختبار البعدى
.املالحظة، مقابلة، اختبار، واالستبانة: أما أداوت البحث هي.وكيفي

فعالية استخدام الصور يف : الكامل رما أنصار وعنون البحثالبحث الذي كتبه.4
ن بن عوف باجلامعة تدريس مهارة الكالم بالتطبيق على معهد عبد الرمح

معرفة فعالية تدريس مهارة : يهدف هذا البحث إىل) 2009(احملمدية مباالنج 
: والثاين. يف تنمية نطق احلروف من خمارجها األصلية:الكالم باستخدام الصور

معرفة : والرابع. يف تنمية الطالقة: والثالث. إلمام الطالب باملفردات العربية
لتكون : واخلامس. م باستخدام الصور لفهم القواعدفعالية تدريس مهارة الكال
ومنهج هذا . والسادس الرتفاع شجاعة الطالب. الكلمة اجلملة الصحيحة

.البحث هو البحث الصفى اإلجرائي

:تحديد المصطلحات.ز

:هناك املصطلحات الىت تتعلق باملوضوع، ويريد الباحث أن يبينها كما يلي

10.العلم اخلداع لتحقيق شيءتكتيكات احلرب أو: استراتيجيات.1

11.وهو تدريس أو دراسة أو مكان الدراسة أو تفتيش: تعليم.2

التالميذ بلوغ أهدافلتأثريالرتبويةاملؤسسةىفالدراسياملنهجلتنفيذعمليةأو

12.الرتبية املقررة

10 Partanto, pius; Dahlan, Al-Barry, Kamus ilmiah popular, hal.727.
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ويف احلقيقة . حيانا يسمى هذه املهارة الكالم بتعبريأ: مهارة الكالم.3

وهذه املهارة الكالم خمصوصة ملهارة اللسان فقط، ولكن . نهمايبختالف اال

ولذالك يف . التعبري هو ليس يف مهارة اللسان فقط بل يف يكون يف الكتابة ايضا

13.ي وتعبري التحريرو تعليم اللغة العربية هناك اصطالحان، يعين تعبري الشف

11 Partanto, pius; Dahlan, Al-Barry, Kamus ilmiah popular, hal.728.
12 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung : Sinar Baru Algesindo), 2005, 1
13
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

مهارة الكالم : المبحث األول

مفهوم مهارة الكالم.أ

ومهارة الشيئ وفيه - ومهارا–ومهورا –مهرا –ميهر –هارة مصدر من مهر امل

1.هو مهر يف العلم أي  كان له حاذقا عاملا به ويف صناعته اتقنها معرفةحذقو ، وبه

ر ،السابح: املاهر :يقول ابن منظور يف لسان العرب 

ونالحظ من هذه خالل التعريفات اللغوية أن معىن 2،أمهر به مهارة أي صرت به حاذقا

.املهارة يف اللغة يدور حول إحكام الشيء وإجادته واحلذق فيه

. وهناك تعريفات اصطالحية كثرية للمهارة

3.ر ويتكون من سلسلة من األعمال اليت يتم أداؤها بطريقة ثابتة نسبيايتصف بالتكرا

26، )م1986، دار المشرف: بیروت (،المنجد في اللغة واإلعالم، لوبس معلوم1
، مادة مھر: القاھرة (، لتألیف واألنباء والنشرالمئسسة المصریة العامة ل، 1ج، لسان العرب، ابن منظور2
35- 34، )ت.د

240، )1978: دار القلم ، الكویت(،علم النفس التربوي، رجاء محمد أبو عالم3
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4.معقدة يف سهولة ودقة وتكيف مع تغري الظروف

ومن خالل هذه التعريفات ينكن أن حندد للمهارة تعريفا يتناسب مع املهارات 

يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم ) صويت أو غري صويت ( 

.ومراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة

والكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من 

5.أفكاره ومشاعره من حيث يفهم األخرون

ترمجةوهواالستماع،بعداألربعةاللغةفنونمنلثايناالفنهوالكالميعترب

اللغةأصليفالكالمو .والكتابةوالقراءةاالستماعطريقعناإلنسانتعلمهعمااللسان

عنهيعربالذيبالنفسالقائماملعىنهواملتكلمنيوعند، املفيدةاألصواتعنعبارةهي

وهناك تعرفات ونظريات كثريات الذي 6.فيدةاملاملركبةاجلملةهيالنحاةعندو ،بألفاظ

: عرفه اللغويون مما يتعلق عن الكالم منها 

يفعمـااملـتكلمبـهيعـربالـذياملنطـوقهـولكـالماأنحممد صالح الدينعرف

عقلـهبـهومـايزخر، وأحاسيسمشاعرمنخباطرهوماجيول، خاطرهأو، هاجسهمننفسه

( ،دراسات تجریدیة لتحدید المھارات اللغویة في فروع اللغة العربیة، محمد صالح الدین علي مجاور4
16،  )ت.د، دار القلم: الكویت 

200، )2003، دار الشروق: عمان أردون (،الطرائق العلمیة في تدریس اللغة، علي حسین الدیالمي5
.796، )1972مكتبة اإلسالمیة، : تركیا(، 2. ج،2. ط،المعجم الوسیط:  مجمع اللغة العربیة6
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طالقـــةيف، ذلـــكحنـــوأو، معلومـــاتمـــنغـــريهبـــهديـــزو أنيريـــدومـــا، فكـــرأورأيمـــن

7.ءاألدايفوسالمةالتعبرييفصحةمع، وانسياب

صـوتمـناإلنسـانعـنيصدرماالكالمأنأمحد فؤاد حممود علياننظرعندو 

8.املتكلمذهنيفاألقلعلىأو، والسامعاملتكلمذهنيفداللةلهشيئعنبهيعرب

هــو الكــالم أن طرائــق تــدريس اللغــة العربيــةتابــه مبوضــوع يف كحممــود أمحــدوقــال 

الـيت وسيلة 

االتصـال االجتمـاعى مـن يف حيـاة النـاس، وأكثـر قيمـة يف كثر تكرارا وممارسـة واسـتعماالأ

9.الكتاب

قـــل املعتقـــدات واألحاســـيس واالجتاهـــات ويف رأي آخـــر أن الكـــالم هـــو مهـــارة ن

واملعاىن واالفكار واألحداث من املتحـدث إىل اآلخـرين يف طالقـة وانسـياب مـع صـحة يف 

10التعبري وسالمة يف األداء

نســــتطيع أن نلخــــص القــــول أن متنوعــــةونظريــــاتتعريفــــاتذلــــكعلــــىاءوبنــــ

هموأحاسيسـهماعر مشـمـنداللـةو معىنلهالكالم هو صوت الذي ينطق اإلنسان بلفظ 

، )1980دار القلم، : الكویت(،1. ط، تدریس اللغویة العربیة بالمرحلة اإلبتدائیةمحمد صالح الدین،7
233.

دار السلم، :  الریاض(، 1. ، طالمھارات اللغویة ماھیتھا وطرائق تدریسھاأحمد فؤاد محمود علیان، 8
1992( ،86

290، ص )1998منشرات جامعة دمشق، : دمشق(طرائق تدریس اللغة العربیة، محمود أحمد، 9
دار : حائل (، خصائص اللغة العربیة وفنونھامدخل إلى : المھارات اللغویةمحمد صالح الشنطى، 10

194، )1994األندلس، 
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الدقيقــةالكلمـةامـتالكعلــىقــدرةو والســامعاملـتكلمبــنيتفاعـلووجــودوأغراضـهم

وتـدعيمحاجتـه،وقضـاءنفسـه،عـنتعبـريففيهـا. اإلنسـانحيـاةيفأثـرذاتالواضـحة

.الناسبنيملكانته

أهمية مهارة الكالم.ب

منغايةمتثلالىتسيةاألسااملهاراتمنالثانيةهي املهارةاللغةيفالكالمان 

هلذهاحلاجةاشتدتولقد. اآلخرينمعتصاللإلوسيلةهوو اللغويةالدراسةغايات

وتزايدالثانية،العامليةاحلربانتهاءبعدالقرنهذامنالثاينالنصفبدايةيفاملهارة

تصاللإلاحلاجةتزايدأدىلقدحىتبلد،إىلبلدمنالواسعوالتحركتصال،اإلوسائل

.الثانيةاللغةتعليمطرقيفالنظرإعادةإىلالناسبنيالشفهي

تظهر امهية تعليم الكالم ىف اللغة األجنبية من امهية الكالم ذاته ىف اللغة فاالكالم 

القائمون على هذا امليدان من نهج تعليم الللغة األجنبية ويعتربيعترب جزاء اساسيا ىف م

كان اهلدف األول من تعليم اللغة العربية هو التمكن من لذا. جنبيةأللغة االم ياهم تعل

.ذه اللغةالكالم والتحدث 
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فروعكلمنالغايةأنهوهوالعربية،اللغةفروعبنياخلاصةلتهمنز للكالمكانامل

جوانبلناتكشفحمددةنقاطىفاحلياةىفالكالمأمهيةنوضحأنهناسنحاولاللغة،

:فهيالكالمأهيمةومن11،األمهيةهذهمن

فاإلنسانالوجود،ىفالكتابةسبقإفهامكوسيلةالكالمأناملؤكدمن.1

.الكتابةعلىسابقالكالمفإنولذلكيكتب،أنقبليتكلم

والقدرة ،أفكارهعنالتعبريىفالطالقةاإلنسانيعودالكالمعلىالتدريب.2

.اجلماهريومواجهةاملبادءةعلى

وابداءاملناقشة،إىلماسةحاجةىفوثقافة،حريةمنفيهامباعاصرةاملاحلياة.3

التحدث،علىالواسعبالتدريبإالذلكإىلسبيلوالواإلقناع،الرأي،

.النفسىفعماالواضحالتعبريإىليؤدىالذى

النقلوسائلفيهتعددتالذىالعصرهذاىفخصوصا-الكالم.4

أهليهمطمأنةبلفقط،املتنقلنيالناسنةلطمأوسيلةليسواملواصالت

عندماواملسافرفاملغرتباخلطر،بدايةاالتصالانقطاعىفألنوذويهم،

عليهم،فيطمئنوأصدقاءهرفاقهويكلميطمئنهم،باهلاتفأهلهيكلم

.عليهويطمئنون

- ١٠٦،)١٩٩٠المصریة،النھضةمكتبة: القاھرة (العربیة،اللغةتدریسطرق، عطامحمدإبراھیم11
107
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مستواه ومعرفة،املتكلمعلىللحكم-ماحدإىل-صادقمؤشروالكالم.5

على املتكلمنيألنذلك،حرفتهأو،ومهنته،اإلجتماعيةوطبقته،الثقايف

، همعملعنتنبيئلغويةاصطالحاتيستخدمونإمنا،أنواعهماختالف

إن:املنطقعلماءبعضقالولذلكاإلنسان،هوالكالمفإنومن هنا

.مبنيناطقحيواناإلنسان

ذلكويبدوواملخاطب،ملتكلمابنيواإلفهاموالفهماإلقناع،وسيلةوالكالم.6

املشكالتأواملتكلمني،بنيللمناقشةاملطروحةالقضاياتعددمنواضحا

.للخالفحمالتكونالىتوالعامةاخلاصة

ولو–نفسهعنالفردتعبريألنيعانيه،عماالفردلتنفيسوسيلةوالكالم.7

أويها،يعانالىتاألزمةحدةمنخيففنفسيعالج-نفسهحيدثكان

.هلايتعرضالىتاملواقف

والذكرواجلاهل،واملتعلموالكبري،الصغريبهيقومإنسايننشاطوالكالم.8

عنوالتعبرياحلياة،معالتعاملىفأكثرفرصةللفرديتيححيث،واألنثى

.الضروريةمطالبه

نأميكنالمراحلها،خمتلفىفالتعليميةالعمليةىفرئيسةوسيلةوالكالم.9

.والتوضيحللشرحاملوادمنمادةأيةىفمعلمعنهيستغىن
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يري الباحث ان الكالم أمر ضروري ، نظرا اىل أمهية الكالم كما ذكرت السابقة

وضرورة تعليم اللغة األجنبية وال سيما يف تعليم اللغة العربية ألن ، انيةيف حياة اإلنس

وبذلك ان تعليم اللغة . هرا يف الكالماإلنسان يقال ماهرا بااللغة األجنبية إذا كان ما

.  العربية الزمة بتعليم مهارة الكالم فيها

أهداف تعليم مهارة الكالم.ج

يفأساسينيهناكأنبويلروبرتويرىللكالم،ومتنوعةكثريةأهدافهناك

اليتاألفكار: مهااللغةطريقعنباالخريناتصالهعنداالنسانبهيقومجهدأي

12.األخرينإىلاألفكارهذهينقلاليتللغةوا

ورشدي أمحد طعيمةالناقةكاملحممودعندالكالمتدريسيفعامةأهدافو

13:يليفيمانعرضهاأنميكن

املختلفةوالتنغيمالنربأنواعيؤديوأنالعربية،اللغةأصواتاملتعلمينطقأن.1

.العربيةأبناءمنضعيفةبطريقةوذلك

.املتجاورةأصواتينطقأن.2

.والقصريةالطويلةاحلركاتبنيالنطقيفالفرقيدركأن.3

.95أحمد فؤاد محمود علیان، مرجع سابق، 12
،1. ط، لعربیة لغیر الناطقین بھاطرائق تدریس اللغة امحمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعیمة ،13

.131- 130، )2003-إیسیسكو- منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة(
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.املناسبةالنحويةالصيغمستخدماأفكارهعنيعربأن.4

العربيةيفالكلمةلرتكيبالصحيحللنظاممستخدماأفكارهعنيعربأن.5

.الكالملغةيفخاصة

والتأنيثالتذكريمثلالشفويريالتغبيفاللغةخصائصبعضيستخدمأن.6

.بالعربيةاملتكلميلزممماذلكوغريوأزمنتهالفعلونظامواحلالالعددومتييز

وأنوقدراته،نضجهومستوىلعمرهمناسبةكالميةلفظيةثروةيكتسبأن.7

.عصريةاتصالعملياتإمتاميفالثروةهذهيستخدم

ومستوىلعمرهواملناسبةالضعيفةالعربيةالثقافيةأشكالبعضتستخدمأن.8

عناألساساملعلوماتبعضيكتسبوأنعمله،وطبيعةاالجتماعي

.واألسالميالعريبالرتاث

.البسيطةاحلديثمواقفيفومفهوماواضحاتعبريانفسهعنيعربأن.9

ومرتابطمتصلبشكلوالتحدثالعربيةباللغةالتفكريمنيتمكنأن.10

.فةضعيزمنيةلفرتات



21

اإلنسانأنشطةمنكثريملمارسةأساسايعداألجنبيةباللغةالكالمتعليمإن

: ذلكومنأهدافهوحتقيق

.ماشيئااملتعلمتطلبأن.1

.واألشخاصواألوقاتاألماكنعنيستعلمأن.2

.ماشيئعملاآلخرينمنيطلبأن.3

.اللغةأصحابمعألفةعالقةيقيمأن.4

.لآلخرينماشيئاتقولأوبسيطة،قصةحيكيأن.5

.ماشيئموعدحينيحىتباحلديثاجلالسنييشغلأن.6

.ويرشدهمويوجههماآلخرينيفهمأن.7

.أعمالمنمنهيطلبماويؤدياليوميةحوائجهيقضيأن.8

الكالممجاالت.د

القصصعنالكالم.1

يعي،الطباملوقفإجياداإلكراه،جتنب:اآلتية االشياءمراعةالكالمهلذاينبغي

.الصويت والتعقد من معرفة القصة معرفة جيدةالتنغيمالنطق، مراعةمراعة
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الحريةالكالم.2

األمور الدينية،عناحلديث:منها الشخصيةواآلراءاألفكارعنالتعبريهو

.الواقعيةووصف األحداثواإلجتماعية،الثقافيةواألموروالتقاليد،والعادات

الصورعنالكالم.3

منهوالغرضوالكبار،الصغارإليهمييلالذيالكالمجماالتمنهاملجماهو

. معناهاوتوضحعليهاتدلاليتالرمزيةواأللفاظالعباراتإىلالصورمنالذهنانتقال

،لتلفازا( فالصورة املتحركة مثل أفالم : فالصور منها ما هو متحرك ومنها ما هو ساكن 

يف العملية ) الفلم(الدراسات التجريبية بشأن استخدام وتشري،)ودار اخليالة ،الفيديو

14:التعليمية إىل احلقائق التالية 

الفلم وسيلة طيبة إلظهار األخطاء العامة يف تعليم املهارات كما أنه يعني عونا  .1

.كبريا على تالفها

استتخدام الفلم يف العملية التعليمية يزيد من احلقائق املتعلمة وخيفف عبء .2

.م عن كاهل املدرسالتعلي

.  التعود على استخدام األفالم يزيد من قدرة املتعلم على التعلم منها.3

108أحمد فؤاد محمود علیان، مرجع سابق، 14
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المحادثة.4

مرسل: وهومتحدث: رثأكأوواملستمعاملتحدثبنيتتمعمليةالكالم

:ويراعي يف احملادثة التدريب على املهارات األيت .للفكرةمستقبلهوومستمعللفكرة،

لي تغيري جمرى احلديثتنمية القدرة ع.1

معرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها.2

3.

احرتام رأي األخرين والسكوت عند يتكلم أحد املتحدثني.4

أن يكون لدى املتحدث قدرة مناسب من الكلمات اليت جتعله قادرا على الكالم .5

اإلنتباهوالتأثري وجلب

مراعاة النظام يف احلوار وعدم السخرية من احملاضرين.6

المناقشة.5

.وجميبوسائلومعارض،مؤيدفيهيكونالذياملشرتكاحلديثهو

الخطابة.6

مواقف:منهاكلمةإلقاءمنهتتطلباليتاملواقفمنكثريلإلنسانيعرض

.وغريهاتوحفال،واحملاضريناخلطباءتقدمي،التعزيةالتهنئة،



24

الكالممهارةتعليممشكالت.ه

يف تعليم للغة سيماالو الكالممهارةتعليمعن تعلقمما يمشكالتعدةوهناك

:منهاالناطقنيغريالعربية ل

وال ، وجودة يف اداء الكالم بااللغة العربيةالسليمالنطقاملدرس علىقلة قدرة.1

أن املدرس هو وسيلة األول يف مع ، يستطيع الكالم بالعربية فصيحا سليما

اذا كان املدرس ال يتكلم مرارا باالعربية فكيف ، ترقية الكالم لدي التالميذ

واحلل لذلك املشكالت ان يكون . ميكن التالميذ له اإلرادة يف كالم العريب

املدرس تكرارا يف تكلم العريب لدي التالميذ داخل الفصل او خارجها ويقوم 

.كالم جيد وباالتزام الفصحى يف مجيع أقوالهالقدوة او مثاليا يف

. كثري من الطالب خائفون من الفشل وال حيبون الكالم أثناء عملية التعليم.2

وهناك الزم أي مدرس ان يثبت التفائل يف نفس التالميذ ملمارسة الكالم 

بطاقات الصور واملسجالت التعليمية مثل األلعاب اللغوية و واستجدم الوسائل 

.ك ميكن اإلزالة امللل واملعوقات النفسيةوغري ذل

3.
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وال بد للمدرس أن جيعل بيعة اللغوية داخل الدراسة او . يتعلمون فيها

.خارجها

استراتيجيات تعليم اللغة العربية.و

أي ) الفن(مبعىن" اسرتاتيجيات"عرف كلمة أن ي، ميكن ةحرفيمن ناحية

االسرتاتيجيات كخطة عمل عّرف، ي)Reber(ما قالالشائنة أو خطط، بينبالقيام 

ما قالوفقا15.ل مشكلة أو حتقيق هدف ماحلتتألف من جمموعة من اخلطوات 

عموما و ،وسيلة أو أسلوبهي، هو االسرتاتيجياتمرة اجلبحري السيف 

حماولة لتحقيق األهداف اليت و تفصيلي الط يخطلتسرتاتيجيات هلا اإلحساس اال

.هاحتددقد 

السرتاتيجيات هو وسيلة أو أسلوب يف عامل أن ا)J.R.David(حيث قال 

ب، أو خطة أو األسلو هي جمموعة منعرف بأن اسرتاتيجياتنالرتبية والتعليم، 

أن ، ميكن لكلذا. تعليمية معينةاهلدفسلسلة من األنشطة املصممة ليحقق 

األسلسلة من املتالتخطيط مبعىن م ياسرتاتيجيات التعلأن عرف ن

16.إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة

15 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), 214
16 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2006), 124
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االسرتاتيجيات هي الوسيلة املستخدمة لتحقيق اهلدف النهائي وهو 

االسرتاتيجيات هي . االسرتاتيجيات ليست جمرد التخطيطولكن هذه). اهلدف(

. حدواتكون جنسمجيع أجزاء الشركة للتوثيقماخطة جتمع بني اسرتاتيجيات

ق؛ االسرتاتيجيات تغطي مجيع اجلوانب الطعلى معىن االسرتاتيجيات واسعة اال

ي معيساو كل جزء من اخلطة، هو من  ؛اسرتاتيجيات متكاملة. لشركةيف اهمة امل

.املقابلةبأخرى 

أن منستنتاجاال، ميكن سابقةالاتاستنادًا إىل بعض من التعريف

م ييعملخطوة اإلجراءات الشاملة اليتهياسرتاتيجيات

.األهداف املرجوةو 

ةإلندونيسياواللغة ،اللغة الثالثة بعد اللغة األمتكوناللغة العربية هي

اللغة بغري م للتعلّ ان مهّمانهناك أساس. العربية يف إندونيسياللغة المتعلمنيل

من جنبية األجنبية، وتعلم لغة األهذا املوضوع، أي لغة 

هودراسة النظريةهذه واستنتاج من. كيفية التعبري عن نفسه يف تلك اللغةحيث

يطلق عليه وقدالنحوية كيب تر علم األصوات، املعجمية، وعن رف املعااكتساب 

عناكتسابهو اللغة العمليةإجرائيةنتائجعن الدراسةوأما. اللغةبعلمأحيانًا 

مناألول أنغرض على بناء. كتابيةمأة كانتاملهارات يف استخدام اللغة شفوي
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، فضال عن الوسائل اجليد والصحيحتصال إيفليتمكن استخدامه هيم اللغةتعلّ ت

.األفكارلتبادل 

نهج املهي أنالداخليةعاهدم اللغة العربية يف املدارس وامليتعلالفعالية ةقلو 

بينما. تم استخدامها وفقا للروح واحلرف للمتعلمنيتملواالسرتاتيجيات اليت

استخدام . دورًا هاماتكون هلام اللغة العربية يسرتاتيجيات يف تعلاالكانت

املتعلمني يف دفعالفعال وتوالتعّلمميالتعلمحاسةعلى ؤثر تاملتنوعةاالسرتاتيجيات

أما بالنسبة لألشياء األخرى اليت حتتاج لرعايتهما للمعلمني . تعلم اللغة العربية

أو ملعيناتالدقة يف اختيار املواد، والدروس املستفادة، ووسائل اهي املدربني، 

.األدوات املتاحة

وNewman(ما قالهحسبم يوتشمل االسرتاتيجيات كأساس للتعل

logan( هي17أربعة عناصر رئيسية،حتتوي على:

ميأهداف التعلفعالية)1

يف أوميالتعليف سبب االول، إمام اللغة تكون التعلُ يف لطالبافعالية

جيب أن تتالقى ستخدمةاالسرتاتيجيات املو . تنمية املواد األدبيةيف وأة ماانشط

17 Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab: Strategi dan Metode Pengembangan Kompetensi,
(Semarang: Walisongo Press, 2008), 25
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، ومع ذلك، يفضل ةعقلية كانت أمجسديستوىاملط على اط، نشانشاء نشإل

.العقلية

مي)2

حرية شخص الستخدام اسرتاتيجيات الذي يالئم الوضع لغة،اليف و 

اسرتاتيجيات اليت ميكن أن تثري العاطفة لتطوير يفومع ذلك، مالحظة . والظروف

لديهبالنفعيشعرحىت يشعر املتعلمني بعد تعلم العلوم . استالمهاتالعلوم اليت مت

.هالفكرة إىل صديقبعض الشجاعة للتعبري عن فكرة أو وله 

تعلم اللغة العربية جيب و . حتديد اخلطوات اليت اختذت منذ البداية حىت النهاية)3

).من السهل إىل الصعب(عليه بالتدريج أي

تعيني مقياس النجاح)4

هناك كان جنبية، و األغريها كلغةلغةلمالتعمتساوي بللغة العربية،تعلم او 

املستوى ة أولو طفمرحلة السن التعلم، بموافقاالصعوبة جتدو . صعوبات أخرى

املدرسة ة أولو طفالمرحلةألن. الصعوبات من مرحلة البلوغتكون أكثراالبتدائي

أو لةو سهؤدي إىلالبيئة يوكذا . األمومةتطوير املهارات اللغوية هياالبتدائية 
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عند أسلوب م اللغة العربية سيكون من أسهلتعلّ وممن.تعلم اللغةصعوبة يف 

18.اللغة نفسهامع تعلمه اللغة العربية يف بلدان الشرق األوسط 

هيمع اللغة األوىلالثانيةاللغةبنيتشابهالسهولة يقع يفالصعوبة أو أما ال

ب وشكل كيالفرق بني لغة مع اآلخرين تقع عموما يف الصوت، والرت و ). لغة األمال(

كما هو معروف 19.هو الفرق يف الصوتهاصعوبة يف حلأكثرولكن. الكلمة

من االختالفات، كثريأن الفرق يف صوت اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لديها  

املؤسسات لى ذلك نّبههافقا عو ).اللسان(لفم سواء من حيث الصوت وحركة ا

،والتحدث، والقراءة،االستماعوهومهاراتأربعإىل تقان واإلتركيز إىلالرمسية 

.والكتابة

18 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994),
3
19 Ibid.., 4
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استراتيجيات تعليم مهارة الكالم.ز

هو القدرة على نطق التعبري عن األصوات والكلمات، فضال عن كالمال

هو نظام كالمأن نقول أن الميكنناوعلى هذاو . نقل األفكار، واألفكار واملشاعر

عدد من عضالت اجلسم هاستخدموينظر نسمع و نمن العالمات اليت ميكن أن

20.اجلامعيالبشري هلذا الغرض واألهداف من الفكرة أو األفكار

وميكن فهم . ةيومياللكالم والسماع أكثر استعماال يف حياةاأن باحلقيقة

هي، االستماع و اللغة املنطوقة، هيوىلاألنشطة البشرية األمن هذه احلقيقة 

.كلموالت

أو الكلمات )النطق(مهارات التحدث هو القدرة على نطق أصوات 

املستمع يتلقى املعلومات من خالل و . األفكار، واألفكار واملشاعروتعبري، للداللة

وجه بوجها مر التكلُّمإذا . ، والضغط واملفاصل التنسيباتهجللاسلسلة من 

21).الوجه(اليد وسحنة املتكلمني ركةمقرتنة حب

م واملمارسة يمن خالل عملية التعلكالمالةينبغي أن يكون مدربا مهار 

يتم لدورها غالبًا ياليت تنيأنشطو . الطالقة يف التكلماملستمرة واملنتظمة من أجل

20 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa,
1988), 15
21 Ibid.., 17
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فعالة، هو عملية تغيريالالتكلميف و . كاإلعالمها، ومناملتكلمكاامنه: تكلمعند ال

.ةوعاديةطبيعيةثيتكون حداملتكلماإلعالم إىلومن اإلعالمإىل تكلممن امل

Radliyah(قال  Dkk (ةيتضح من مهار اللغةمياسرتاتيجيات التعلأن

أوالً، هناك بعض األشياء اليت جيب أن يمهارة الكالم ميتعليف22.كالمال

. باملوضوعتناسبمفردات ذات نيا لديهثا، و حتُدثهالديها أحد املواضع اليت سيتم 

الكالم هي كما مهارةميأما بالنسبة لالسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعل

:يلي

شهدهاليتخرباتهعن لقاءهذه االسرتاتيجيات إىل اإلدفثخربات مو )1

.فيما يتعلق بالنص الذي سوف يدرستالميذال

تالميذ يف التكلم باللغةالكشف شجاعةئر الاألرآءبري عت)2

.العربية إبداعية

بطالقة وفقا لكل صوتصحةفالأن تعرب اللهجة العربية إىلثتمال)3

.التمثيلالستكشاف قدرته على القيام بدور. واملخراج

دورة يلعب)4

.فئة وكل طالب مبثابة معلم أصدقائهأوسواء من شخص  

22 Radliyah dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:
Pustaka Rihlah Group, 2005), 51-60



32

املعلم هالقصة حتاكيتكرارر، يهدف إىل جعل الطالب قادرة علىصوّ بري معت)5

الطالب من املواد التعليمية كيحيو ، عيناتوسائل املو من خالل الصور . سريعة

.نفسه اخلاصةةلغبةحار بصمن املدرسني استفادهاليت 

يف من ذهنه العميقلطالباالتفكري ألخذ، وهذه االسرتاتيجيات فّعالجدال )6

.ةوسلبيةجمموعتان إجيابيمن تقدمي احلجج حيث توجد

اختيار اسرتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية حيتوي على  أمرين اهلامة، هي 

االسرتاتيجيات أجريت به التالميذ يف الدراسة، واختيار اسرتاتيجيات التدريس اليت 

تيجيات التدريس يشري إىل السلوكية وعملية التفكري اسرتا. أخذت به املدرس

املستخدمة من ِقبل التالميذ، واسرتاتيجيات التدريس له ذات الصلة مبناهج 

وأساليب وتقنيات التدريس، اليت تسيطر عليها املدرس ويستخدم يف عملية 

.التدريس

يات فبناء على ذلك للمدرس لديه قضية وقدرة املوثوقة يف اختيار اسرتاتيج

التعليم للتالميذ، نظرا إىل جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التدريس اليت ميكن 

استخدامها لتعليم اللغة العربية، ولكن ليست كلها فعالة يف حتقيق اهلدف من تعلم 
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لذلك حيتاج إىل اإلبداع للمدرس يف التطوير، واختيار اسرتاتيجيات . اللغة العربية

.فعالةيف تعليم اللغة العربية ال

:وميكن أن ختتار اسرتاتيجيات ممتازة لتعلم اللغة العربية

23:االعتبارات أو املعايري على النحو التايل
أهداف التعليم)1

اسرتاتيجيات التدريس جتب أن تكون موافقا بإجراء الدراسة الواقعة وميكن 

جيات أهداف التعليم مرحلة األوىل هلذه االسرتاتي. الوصول إىل أهداف التالميذ

فعلى سبيل املثال أهداف تعليم الطالب يف فهم مجلة . اليت سيتم استخدامها

ومع ذلك األساليب املستخدمة كجزء من االسرتاتيجيات أن يستخدم . إمسية

.أسلوب الرتمجة والقواعد

املواد أو احملتوى)2

دور املواد أو احملتوى، أوال؛ يصري إىل وجهات نظرة حادة وجذبة حول 

ثانيا؛ يقدم مصدرا غنيا . طبيقاته يف التعليم  حىت يتم عرض املوادالتدريس وت

للموضوع، يسهل قراءته ويتنوّع وفقا ملصاحل واحتياجات التالميذ، ثالثا؛ 

مصدر املعينات الصاحلة لالستعمال، رابعا؛ يستخدم الطرائق ووسائل املعينات 

23 Tahyar Yusuf, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1997), 6-10
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عملية التدريبات، لنشأة شجاعة التالميذ يف التعليم، خامسا؛ أن تكون دعما ل

.سادسا؛ تقدمي التقييم املواد والعالجية

التالميذ)3

يف اختيار . التالميذ كشخص الذي درسوا هذا املوضوع يف عملية التعليم

اسرتاتيجيات التعليم الفعال ينبغي أن تالحظ خصائص التالميذ الذين لديهم 

.اإلمكانات وفرح متلكها، وتأمل يف تطوير أفضل عمن قبله

:بالنسبة خلصائص التالميذ تتمثل فيما يليأما 

مرحلة النضج العقلي وبراعة الفكرية) أ(

صحة اجلسم، وشروط للمهارات، والذكاء ) ب(

العمر) ج(

نوع اجلنس) د(

حالة التعليم اليت أجريت. )4

فعالة اسرتاتيجيات التعليم أم سلبية التدريس تأثرت، تكون على قدرة املدرس 

.اد من حيث شخصية املدرسعلى ارستخدام املو 
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الوقت)5

احرتس الوقت املتاح عندما يعطي مواد اللغة العربية باستخدام االسرتاتيجيات 

ينبغي أن يستفاد . دقيقة فقط45التمثيل أو النقل ال حني قدمت حول 

.بالفعالة من الوقت من حيث ميكن حتقيق الكفاءة األساسية للتالميذ

.الوسائل اليت ميكن استفاده)6

.التكاليف)7

يف عملية هااستخدماليتوينبغي أن حتدد االسرتاتيجيات لتعلم اللغة العربية

:التالية24،م اللغة العربية استناداً إىل املعايرييتعلال

.مياالسرتاتيجيات املوجهة حنو التعل.1

تالميذعلى سبيل املثال التالميذقع أن تتحقق من الاهو نوع من السلوك الو 
خربات الصاحلة هيباستخدام اللغة العربية، مث اسرتاتيجيات كلملتن على او قادر 
أو ه ، شهدذيالطالب النشأة محاسةرية، تكشف هذه االسرتاتيجيات لثمو 

الفصحةباللهجة العربيةأن تعربيلية هوثاسرتاتيجيات مت
25.دوربالقيام 

لغوية للغة العربية جيب أن يكون لمهارات اللم مناسبة يحتديد تقنيات التعل.2

.تالميذاللدى كلوالقراءة، والكتابة،والكالم،،يف اإلستماع، مهارةهلا

24 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan
Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 9
25 Radliyah dkk, Metodologi dan Strategi...., 64-67
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كل سي على احلم بقدر اإلمكان تعطي التنبيه يالتعللاستخدام وسائ.3

ماع تسااليف، "ماستخدام خمترب اللغة للتعلُ "على سبيل املثال، . تالميذال

لتكرار باستخدام مساعات اوميكن حماولة ،باشرةلمتكلم األصلي احلديث مل

.الرأس

كهلميهو مهارة اليت جيب أن  ةالعربية الفعالتعليم اللغة اسرتاتيجيات اختيار 

.املدرسمن قبل 

الكالممهارةتعليمطرق.ح

مهارةتدريستطويريفتسهمقداليتالعامةالتوجيهاتمنجمموعةيليوفيما

26:ثانيةغةكلالعربيةيفالكالم

الطالبيتعرفأنبذلكيقصد:الكالمممارسةيعنيالكالمتدريس.1

مهارةالكالمإن. عنهغريهيتكلمأنالبنفسهفيهايتكلممواقفإىلبالفعل

كفاءةتقاسهنامن. مستمعاهووظلاملعلمتكلمإنالطالبيتعلمهاال

بكثرةوليساحلديثوجيهتعلىوقدرتهصمتةمبقدارالكالمحصةيفاملعلم

.باحلديثواستئثارهكالمه

.162-160، مرجع سابق، محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعیمة26
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الطالبيكلفأاليذلكيقصد:دورة مأثورةعنالطالبيعبرأن.2

شيئلديهأنالطالبيتعلمأنينبغي. بهعلملديهليسشيئعنبالكالم

مألوفغريموضوعيفبالكالمالطالبيكلفأنالعبثومن. عنهيتحدث

.يسعفهمااللغويرصيدهيفحيدالوقد. فهمهيعطلهذاأنإذ

الطالبفيهايرددآليانشاطاالكالمليس:االنتباهتوجيهعلىالتدريب.3

إنه،مركبعقلينشاطالكالمإن، الكالممنهيرادوقتمامعينةعبارات

علىوالقدرة. نطقهاوعندمساعهاعنداألصواتمتييزعلىالقدرةيستلزم

الكالمإن. املعىناختالفإىليؤديإختالفهاأنوكيفالرتاكيبتعرف

الحىتعنهصدرملاواعيايكونأنالفردمنيتطلبذهيننشاظباختصار

عثراتمنأفتكاللسانعثراتإنقيلوقدمياعليهيالممامنهيصدر

.السنان

للمتحدثحرجااألشياءأكثرمن:التصحيحوكثرةالمقاطعةعدم.4

يفاملتحدثنيعلىيصدقهذاكانوإذا. اآلخرونيقاطعهأنلهوإحباطا

لديهمإن. ثانيةلغاتيفللمتحدثنيبالنسبةصدقاأكثرفهواألويل

بشكلإخراجهأواحلديثيفاالسرتسالعنيعوقهممااللغةيفالعجزمن
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ذاويرتبط. املعلميقاطعهأنالعجزإحساسهيفيزيدمماولعلمتكامل،

.الطالبأخطاءتصحيحيفاملعلميُِلحأالأيضا

عنالقولسبقكماتوقعاتهتزيدمناملعلمنيمن:التوقعاتمستوى.5

استيفاءعلىويستخثهالطالب،يراجعفيظلللطالب،احلقيقةاالمكانات

أنينبغياليتاحلقيقةإن. التوقعاتمستوىعنديكنملإنيلومهمثالقول

كبري،وهوالعربيةتعلمإنخاصةاألجنبية،أنثانيةكلغةالعربيةممعليعرفها

الظاهرةوهذه. الكالممهارةممارستهعندالعربمستوىإىليصلأنيندر

. الثانيةللغاتالدارسنيكافةتشملوإمناوحدها،العربيةبتعلمتتختص

مستوىنيبمييزوأن. واقعيايكونوأنذلكيقّدرأنإذناملعلموعلى

الناطقنيعنيصدرالذيوذلكبالعربيةالناطقنيعنيصدرالذيالكالم

.أخرىبلغات

ونشاطمركبةمهارةقلنا،كماالكالمإنأيضاهناالتدرجمبدأينطق: التدرج.6

عشيةبنيوالوليلة،يومبنيحيدثالاملهارةهذهوتعلُّم. متكاملعقلي

ماواحلكمةواجلهدالصربمنوتتطلبتاوقتستغرقعملية. وضحاها

كلمعيناسبماالكالممواقفمنيهيئأنوعليه. املعلمميلكهأنينبغي

:كالتايلالدارسنيمستويات
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حول أسئلة الكالممواقفتدورأنميكن:االبتدائيللمستوىبالنسبة.أ

الطالب يتعلمهذه اإلجابةخاللومن. الطالبعليهاوجييباملعلميطرحها

املعلم يرتبأنويفضل.وعرض األفكاراجلملوبناءالكلماتانتقاءكيفية

ومن .متكاملموضوعبناءإىلينتهى بالطالبالذىبالشكلسئلةاألهذه

بعض وحفظالشفهية،التدريباتعنباإلجابةتكليف الطالبأيضااملواقف

.أوهقر بنصمرتبطةأسئلةعنالشفهيةواإلجابةاحلوارات

من خالهلا الطالبيتعلمالىتاملواقفمستوىيرتفع:المتوسطالمستوى.ب

وإدارة )role playing(الدور لعباملواقفمن هذه.الكالممهارةوإدارة

للطالب، وإعادةوقعتالىتووصف األحداثواملناقشة الثنائية،، االجتماعات

جرتحمادثة هاتفيةعنواألخبارواإلذاعةمسعوها ىف التلفازالىتاألخباررواية

.وغريهاتقرير مبسطإلقاءأو

مظهرا أو يصفونأعجبتهم،قصةالطالبحيكىقدوهنا:المتقدمالمستوى.ت

أو) debate( يديرون مناظرة اجلدال أوخطبةيلقونأو. الطبيعةمظاهرمن

منذلكغريأومتثيلية،ىفحواراأو يلقون. مقرتحموضوعيتكلمون يف

الدارسنيعنداللغويالرصيداملعلميراعىكله أنهذاىفاملهم.مواقف

.احلديثموضوععنخربةمنلديهمما
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لثالثافصلال

مناهج البحث

مدخل البحث ومنهجه.أ

يعترب املدخل املستخدم يف البحث العلمي وظيفة خاصة كإحدى عملية اليت ال بد 
وذلك ألجل احلصول على . 

مبحتوى املدخل، أحسن نتائج البحث وأمشلها وميلك البحث قيمة العمليات العالية تناسب 
.مدى قدراته وأهدافه

Qualitative(الباحث يف هذا البحث باملدخل الكيفي خدمويف هذا البحث، يست

Approach ( باستعمال املنهج الوصفي)Discripsion Method.(

استخدم الباحث هذا منهج البحث لإلفهام ويفّسر املعىن يف الواقعة وأخالق الناس 
. عندهم، هذا املدخل يوجه يف األرضية والنفسية كامال وتاما1.وسياقياوخلفية علمية تارخييا

2.لذلك، ال جيوز عزلة النفسية واملنّظمة يف الفرضّية لكن ينظر من الكاملة والتامة أيضا

ويف هذا البحث، حاول . والشكل من هذا البحث حبث الكيفي الذي ُخيط من املظاهر
.نور اهلدى ماالنجالقرآينعهد امللغة العربية يف الباحث لوصف اسرتاتيجيات تعليم ال

1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 2005), hal 60.
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda Karya 2003), hal

157
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وجنس . بناء  على ذلك، حيصل هذا البحث املعلومات دون الرقم واإلختبار األسئلية
ويف هذ البحث الكيفي، حيضر الباحث يف . البحث حبث وصفي الذي يوجه إىل تصفية ما

. للمالحظةنفس املكان

مصادر البيانات.ب

. املصدر الرئيسى واملصدر الثانوي: هذا البحث فنوعانوأما مصادر البيانات ىف
وأما املصدر الثانوي هو . فاملصدر الرئيسى ىف البحث الكيفى هو األقوال واألفعال واألحوال

. الوثائق

، مدبّر اللغة، و مدير املعهد بالطالأما املصادر البيانات ىف البحث الكيفى فهى أقوال 
اإلسالمي  سنجاسري جاوا الشرقية وأفعاهلم أثناء املقابلة أو " ىنور اهلد"عهد القرآين املىف 

أثناء املالحظة املباشرة، حيث يقيد ويكتب الباحث مجيع ما جيده من املخرب ىف البيانات 
وينال باملقابلة  . واألشياء املتعلقة بالبيئة اللغوية يكون مادة املعلومات الذي جيد عليها حتليلها

الكاملة الشاملة مما سأله ومسعه وشاهده ىف ميدان البحث ىف معهد  واملالحظة النتائج 
.اإلسالمي  سنجاسري ماالنج" نور اهلدى"القرآين 

األحوال2.1

األحوال هى من املصادر الرئيسية الذى ال بد من استخدامها للحصول على البيانات، 
وهى أحوال األنشطة اللغوية وسلوك املعّلمني واجلميع الذى يتعلق
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حيث تالحظ هذه األحوال مباشرة باملشاركة أو بدون املشاركة حىت حتصل على البيانات 
. الصحيحة الضابطة

الوثائق2.2

ال تكفى األقوال واألفعال واألحوال كمصادر البيانات املطلوبة فيحتاج إىل املصادر 
مثل الوثائق لربنامج اللغة) الوثائق(املكتوبة  

.املتعلقة بالربنامج املناسب واألنشطة اللغوية

سلوب جمع البياناتأ.ج

:الباحث بالطريقة كما التايلخدمويف هذا البحث، يست

املالحظة3.1

كوسائل املعينات مثل آلة آالت للحاجةباستخدام
ويف هذا البحث، الباحث من غري األعضاء . التصوير، واملسّجلة، وشريط فيديو وغري ذلك

.من تلك الفرقة

.ماالنجنور اهلدىىت تتعّلق باملعهد القرآينالباحث لنيل البيانات ألّ 
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املقابلة3.2

ع البيانات لطريقة الّسؤال واجلواب بني النفرين أو أكثر مجلاملناهج أو 
وأخذ الباحث البيانات من املدّرس اللغة يف ذلك املعهد 3.ىف جملس واحد متوجهني

والتالميذ 

الوثائق3.3

يقة النظرى إىل الوثائق املودودة 
وىف هذه احلالة يستخدمها الباحث هذا األسلوب على حتليل البيانات . ىف املكان معني

املكتوبة عن اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم يف معهد القرآن نور اهلدى 
.نجالسنجاسري ما

البياناتتحليلأسلوب .د

يف حتليل البيانات الذي ينال بالكيفّي أي املنهج بتصوير استعمل الباحث هذا البحث 
البيانات من الكلمات املتفرقة لصنائف أو لنيل االختصار قصدا لذلك ليعرف شيئا كيفية  

:   ويف حتليلها تتبع الباحث اخلطوات التالية. كانت أم كّمية وغري ذلك

3 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 135.
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ياناتعرض الب4.1

وكذلك عملية . وهذا يشتمل عملية التحرير والتنظيم وترتيب البيانات يف اجلداول 
فعرض البيانات  . اختصار البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني

.كمجموعة البيانات املنظمة واملرتبة لتسهيل تقرير وتعيني خطوة ال بد أن يأخدها

البيانات تصنيف4.2

ودخل يف . بعد ما قام الباحث مجع البيانات، فبالتايل يقوم الباحث بتصنيف البيانات
هذا التصنيف حتديد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت ثبت عند الباحث 
البيانات النافعة فقط باإلضافة إىل تفريق وتصنيف البيانات وتفصىيلها على حسب مشكلة 

.                                ث اليت قدمه الباحثالبح

تفسري البيانات 4.3

حيلل الباحث عن طريقة وصفية البيانات من اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية الذي قام 
ويكون الباحث مالحظا عن عمليته وحيلل أيضا عن طريقة وصفية نشاطات . به املدرس

.عليم بالوصفيالطالب عند ما أجرى املدّرس عمل الت
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رابعالفصل ال

عرض البيانات وتحليلها ومناقشها

ماالنج-سنجاسري" نور الهدى"لمحة عن المعهد القرآني .أ

.جنالسري ماجانور اهلدى سنالقرآنعهدعن مالتأسيستاريخ.1

عام ) PPANH(جنالسري ماجاسننور اهلدى القرآنمعهديف البداية ُأّسس

فيه النقائص تمع ال تزاليف قراءة القرآناملطالب وتعزيز حالم على1073

ت كانئذوقت) شخص الذي قد حفظ القرآن(أي ظ افّ حلاحىت للعثور على . واحلذر

على دعم اإلجيايب تطّورنور اهلدى و القرآنقام معهد،بناء على ذلك احلال. ةبو صع

يط به علماء، وقادة امنها ال.عامةً 

القرآن حتسني علىويصلحساعديميكن أن لذينور اهلدى االقرآينعهد يث أن املحب

وفقاهميتعالو خاصة فيما يتعلق بعلوم القرآن 

.لإلسالم

الرعاية يف ويلاألمؤسس ك،  شكورعبد املنان املغفور لهعلى ذلك، استمرّ و 

حتقيقا هلذه .هسيسما يف بداية تأوفقا اهلدىنورقرآنالوطّور معهد ضع أول من و و 

، املعهدريس القرآن الكرمي يف بيئةتدأسيسطرق خمتلفة لتو ُجبهٍد وجدٍ يسعىالغاية، 
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. لسايف القرآن قراءةالقرآن، و ختمطريق بعهدبعض املناطق احمليطة باملوكذلك يف

بارز طّوَر بتطوُّرٍ عند دى معروفاهلنور القرآنمعهد ذلك، على ونتيجة 

للقرآن وعماددى أصبحت منارةاهلنور القرآنمعهد كان نهايةاليف سريع،و 

.

تطوير يف اهتماما كبريا وضعدى اهلنور القرآنكان معهد ذلك، علىنيابة

هارات القرآن غري األنشطة التعليمية ملوالدليل على ذلك بوجود. التعليم بشكل عام

اخلطالقصائد، والدفوف، و (كــ، والفنون  )والطباخةواخلياطة اخلطابة، (؛كـــرمسية

، مدرسة )العربية، واإلجنلزية(اللغات األجنبية ال سيما جتريبة ) وحتسني القراءة، العريب

؛الرمسيةكان بالنسبة إىلبينما  . يف التخصص)األصفر(الكتب دراسةو ،نية السلفيةدي

مفتوحة ملتابعة أنشطة مؤسسات فرصةلطالبدى النور اهلدى القرآنمعهد دفع 

.حىت اجلامعةاإلبتداءمن،الواقع حول املعهدالتعليم الرمسي 

يف سن البلوغ كان دى  نور اهلالقرآنقام مهعد هذا واحلسّ التفكريعلى استنادا

إلنتاج اجليل ة املختلفة التعليميلتأسيسطوير وتنظيم على تعليم أوسعوتعمل على ت

".كرميةوأخالق الالعقولذواجليل القرآن"معناه. العبادو يف القرآن، ماهر، القّيمة
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.جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنالنظرة والبعثة ملعهد.2

القرآن تعليمقدرة على لهكرمية، و ذو العقول وأخالق الالقرآناجليل توليد .أ

.للناس كافة

.ملخلصطالب الأجنبت جيال.ب

جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنمعهداخلصائص والتفوق .3

القرآن بإال اهللا يومال.أ

.قراءة القرآنبطالب كل يوم تدريب • 

.هلطالب املبتدئني ويوجهل"القرآن الكرمي"تالوة • 

بقراءة القرآنتعليمينجح يف اختبار ميكن أن خيتار برنامجالطالب الذين • 

.بالغيبالقرآن بالنظر حلفظ آيات املهمة، أو برنامج حفظ القرآن

قد حفظوا القرآن الكرميوهو برنامج للطالب الذين ،بعةسالتعليم قراءة• 

.بالغيبجزء 30

متصل إىل واإلسنادةلشهاداونظام تالقيد واملصافحة،القرآن بأسلوب تعليم• 

.هللا عليه وسّلممصطفى صلى االنيب

التعليمتربيةو .ب

.سنوات6مدرسة دينية السلفية • 
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.دراسة الكتاب األصفر• 

.تطوير املهارات واملواهب أو الفن• 

.القراءة والكتابةمحاسةتطوير • 

.كرميةالألخالقميَ القِ تعليم • 

،اخلطابةري،اباجنالالصالة التوابع والرواتب، : وتشملاألسبوعي،الربنامج• 

.القرآن الكرميالوةت

ستغاثة، قراءة املناقب، اإلختم القرآن، : الربنامج الشهري، وتشمل• 

.مولد الديباع، ومولد مسط الدررالربدة، مولد قراءة 

.برنامج اللغة.ج

.جنلزيةم اللغة العربية واإلتعليالعمليةأنشطة • 

.تنياألجنبينيتاليومية مع اللغادثةاحمل• 

.جنلزيةواإلاللغة العربية مفرداتحفظ• 

.مع لغة أجنبيةةممارسة الكالم والقص• 

.ترمجة النصوص لغة أجنبيةممارسة •

.مع لغة أجنبية" الفنمتثيل"• 



49

.جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنيف معهدسهولةال.4

.مسكن الطالب الصاحل واحلميل.أ

التعليميةجرةاحل.ب

ساحة كبرية ومجيلة.ج

لعبادةكمخترب لصلىم.د

ملعهد القرآنالصحة .ه

قصفاملو ،اتفاهلو الشركة،.و

معمل احلاسوب.ز

خمترب احلاسوب.ح

جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنمعهدومؤسسةمربية.5

د عن طريق تطبيق منوذج متكامل يستنينميو ريبالقرآن نور اهلدى تمعهد

الشكور ملنان عبد ااملغفور له؛منذ البداية منعملهاإىل قيم السلف اليت قد مت

وترتب مدير وقتئذ،.كمؤسس ومربية األولاحلج، وسّيدة احلجة أمي حسنة  

:، وهيمؤسس  املعهد كما التايل
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مني خري األحممد كياهي حاج• 

. S.PdIابن محدون كياهي حاج• 

S.PdI ،M. Siجنيدي أمحد نور كياهي حاج• 

.زهرةيأمسّيدة حاّجة• 

.ةمنفرحنيالسّيدة حاّجة• 

. S.Ag، مشرفةسّيدة• 

1، املاجستريS. Ag .M.A، ليليةنور سّيدة• 

نتائج البحث.ب

عن الباحث فهم واستفاد لباحثاةملقابلانتيجة عنالبياناتالباحث تعرض

نور اهلدى القرآن معهد املدرسني للغة العربية يف احدمن عليها احلصولالوثائق اليت مت

وهييف الفصل السابق،شكلة البحثامليف ملاقتووفاليت صممت جنالسري ماجاسن

معهد يف يف مهارة الكالمم اللغة العربية يتعلاتاسرتاتيجيكيف )1(وهي )باباألول

مهارة الكالميف تعليمجهود املدرس ما ) 2(؟ و جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سن

؟نور اهلدى ماالنجعهد الدراسة القرآنيةمب

1http://ppnh.wordpress.com
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عاهدهي إحدى امل) PPANH(نجالسري ماجانور اهلدى سنالقرآن الكرميمعهد 

داخلية، هي عهدوكانت يف األصل م. 1973عام منذ الداخلية اليت كانت موجودة

لتطوير الربامج املعهدا، بدأت هذوالزمانالقرآن، ولكن مع مرور الوقتحبفظ خمتصة

اللغة العربية و .لقرآنلتعليم اخمتصهلا مسة مميزةسلفيةمعهدهو) PPANH(. األخرى

.احفظ القرآنالطالب لدىتسهيالتعّلمه يف ذلك املعهدوهي اللغة األجنبية

يف إتقان و قدرةاهلدف الرئيسي هوتأصبحيتالهي لغة الميتعلعملية اليف 

. ةاحلقيقيادثةتتصل باستخدام اللغات يف احملإجادة اللغة تشري إىل املهارات اليت. الكالم

القدرة على االستماع : جوانب، هي4وتشمل ،للغة اليت جيب أن يتقن املتعلمنيإجادة ا

.ومهارات الكتابة,، القدرة على الكالم ، ومهارات القراءة 

:، الذي يقول)PPANH(مع مدرس اللغة العربية يفةاستناداً إىل نتائج املقابل

املتعلمني ميكنحة يقال أن ناجهي آخر و ة كانت ام لغةعربيمناقشة لغة أجنبية"

إذا  . وكتابةقراءة،،االستماع، الكالمهو ،يا أخيأشياء 4عنإتقان بناهلم

قال أن املعلم ياملواد اليت تسيطر عليها املتعلمني ومن مث ميكن أن أربعكانت هذه

)مقابلة مع مدرس اللغة العربية: املصدر. " (يف تعليم اللغة العربية يف الصفناجح

حيث قال؛املعلم األخرى، القول  بدليل وأثبت هذا 
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أعضاء هيئة عليم يا أخي، فضال عناللغة العربية كانت أكثر صعوبة يف التأن "

تقدمي الذي ليس هناك سيطرة  ومتقن يف علم اللغة العربية فله صعوبة يفالتدريس

نا أن نكون علييلزماللغة العربية وما السبب؟ألن يف تعليموملاذا؟.املواد للمتعلمني

اختالف حرف ، إذاوالقراءة،الكتابةو ، كلممن االستماع، التوتنبيهاأكثر حذراً 

إذا مل ،تكلمْ مبعىن)قال(كلمة: فعلى سبيل املثال. آخرأيت معنايواحد ذلك 

الشخص ميكن الذي ال يأيت مبا جاء به حقه يف املخراجنطق أو يف النكن حذر 

بناء على ال خيتلف كثريا عن ذلك؟ .مبعىن أكل"كال"اآلخر أن مسعت أنه قال 

ملدرسني قادرين اكانإذا. يدٍ جبسابقاجيب أن يتقن األمور ذلك

قادرة والكتابة جيدا، ،، القراءةكلم، االستماع، الت4أمور بعلى السيطرة 

م اللغة يء اهللا تعلن شاإأي و تعلمني حيث ما أرادهلى تعليم اللغة العربية للمع

. "وجيدةً العربية تكون فعالة

ومتابعة نظر الباحثيالباحث يف الفصل الدراسي، ة اليت  قام  به من مالحظ

يطالع املعلم ،ميقبل أن بدأت التدريس وأنشطة التعل. م والتدريس مباشرةيأنشطة التعل

تزال تذكر حول املواد اختبارا ملا كان الطالب التوفري املعلمنيو . قبلويكرر املواد

بعد ذلك املعلم متابعة املوضوع وسأل املتعلمني لفتح الكتاب . فيما قد سبقاملعروضة

.بعد ما قاله املعلميتبعه م واملتعلمني يملواد التعلا، مث يقرأ املعلم ة ومقررةمستخدم
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:اللغة العربية، كما يقول أنمع املعلم فعل الباحث يمن املقابلة اليت 

ال تزال تذكرهلتعلمني ملعرفة ل دراسة دائمًا أكرر وتعطي االختبارات للميف ك"

ذلك السؤال ربعد أن توف. يت جيري تدريسهافهم املواد الويمع املواد السابقة،

".ديدة اجلواد املبدأْت 

اللغة العربية املعلمزقي لطفيلتفسري املقدم من السيدباأيضاوهذه احلالة تشد 

:بالتدريس يف خمتلف الدرجات، وقد قالالذين يقومون

عند دخول مل يكن يف تكرار سبق تعليمهاملوضوع اليتكانإذا  األطفال تكان"

صولو الوعند ،قبليطالعون من ، سوف ال يس هلم حربة وزاد يف ما بعدفصوهلم ل

درس جديد دون إعدادبعقل فارغ على استعداد لقبولتكون أن فئة الفصلإىل

اختبار قبل الدروس تبدأ حتما قبل دخول هاأكرر وإعطائنتُ إذا ك.شيء ما

ونجاهز صل هؤالءدخول الفعندو . مساألعلى موادأن يطالع الفصول الدراسية 

".باألمسأنه مرتبط باملواد املعروضة عليها بالتأكيد لتلقي مواد جديدة نظراً 

مهارةم يتعليف ربية دراسة متخصصة يف اللغة العالذي أخذه الباحث هيالبحث

يف الغرض مهارات أساسية أصبح هدف متعددة من لغة أجنبية بالكالم ألنه يتحدث 

ى املدرسون اخلطوات أو يتلق. مع اآلخرينكلمكوسيلة للتأن التحدثكما . اللغةتعليم 

القرآن معهدكما فعل مدرس اللغة العربية يف . الكالممهارةم يحمددة للتعلاتاسرتاتيجي
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درس املله، أي تدريبالكالم يف فصْ مهارة م يه خطوات حمددة لتعللور اهلدى، أنن

سأل املعلم و ، نياملتعلمتابعهاملفردات و ويعطيبؤال على املتعلمني،بإعطاء سللتكلم

ة ويئفِ قصة تقدمي الالطالب لإلجابة على التمارين وحفظ احملادثات، فضال عن 

.باستخدام اللغة العربية

قبل . الكالميف عملية التدريس مهارةالباحث اليت  نظر به على مالحظة ويستند 

استمر مع مواد ذلكمث إعطاء اختبار بعدكرر املعلم املواد السابقة، يالبدء بالدروس 

مع األجهزة بطيئة بصوت عالدراسة كالم، يقول املعلمني من املفرداتويف . جديدة

املعلم من الطالب أن يقرأ املفردات طلب مث . هأن يكرر مث سأل الطالب السليموالنطق

التأشري على بعض املتعلمني على حفظ املفردات باملعلمأخذوبعد ذلك . مرة آخرى

.أخرىتعلمنيوتابعه امل، والنطق الصحيح، بصوت عاىلالفصلقدمها الطالب أمام 

:للغة العربية، ما يليكما عرب عنه املدرس

بشكل فرداتكن املتعلمني نطق وقراءة املل كيفية ميفضّ كالم أالمهارةميتعليف"

طريقة لقراءة مث أطلب ولذلك عندما يف هذه الدروس استخدمتُ يا أخيصحيح 

أن أشري إىل بعض الطالب أن يقرأ أود، واتبع بعد ذلك ملتابعة وحفظمن الطالب 

. يف الفصلأصدقائههاتبعلكيبصوت عال هاألمام مفردات جديدة حتفظيف 

، ال رتابة املتنوعة واملتبادلةاألسلوب يا أخي استخدمُت كالم هذامهارة الم يلتعل
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يف وقت الحق مع جمرد الدرس يف املللذلك يسبب إىلألن حسبثل هذا فم

. "وقتئذطريقة استخدامههصدفتك يا أخي مراقب، ولكن عند مرة األخرية يل

:هفاأضيفلطزقيأخي

نشاهد لدى عادة يف الالسابق حيث  فّسره أخياملذكورة ب و باإلضافة إىل األسل"

مث أطلب منهم تلخيص القصة، وطلب منهم يا أخيالفيلم اإلسالمي املتعلمني

".فصلأمام المبا كتبهأن تقول 

ليت ينبغي م اللغة العربية هو واحد من املهارات الفعالة اياختيار اسرتاتيجيات لتعل

لتالميذ وام بنمط وتسلسل عامة للمعلمني يرتاتيجية التعلهو اس. أن تكون يف حوزة مريب

أفعال أو أنشطة املدرسني . األنشطة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودةيف حتقيق 

مهارة ميتعليف اتاسرتاتيجيومن . تتكون من خمتلف األشكالميللتالميذ يف عملية التعل

الدورة :هي سريجان نور اهلدى سنالقرآالكالم املستخدمة يف إجادة أدائها يف معهد 

حسن مع األخةأنه يستند إىل مقابل..، يلعب املدوَّر، و تعبري املصّوريليةثمتة،  املأثور 

:على النحو التايلبصرى رئيس املنطقة الغة

رة و ثدورة مأتستخدم الكالم عادة مهارة م يبني العديد من االسرتاتيجيات لتعل"

وأطلب منهم . أسهل للطالبه  ليس هناك صعوبة بل ألنوتعبري املصور يا أخي

ن مقصةكيفصل
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أمام القصصتقدميترغب يف ممعحزين أو خربة مضحك منماإأي شيء 

كالم وإعادة تدريب شجاعتهم ألداء أمام التدريب بسيتم مع أن ذلك. أصحابه

إىل الصورة أحضرتُ صّوراملبري عأسلوب تتُ ماستخدذلكإضافة إىل،الفصل

غتهم وافق مع حمتويات الصورة باستخدام ليحيكيوأطلب منهم أن الفصل

يف اللغة العربية بطالقةزيادة املفردات و ميكناتمع هذه االسرتاتيجي. اخلاصة

. "تحدثال

:املعلم األخرىزادو 

أكّون، يا أخيور املدّوريلعب دويليةثمتتستخدم أأما أنا"

خمتلف  إنشاءً التمثيليةنصوصأقدم هلم . فصلرض أمام الاليت حتدد املفهوم وعُ 

الصعبة، عندما يكون هناك مفرداتيقرأهم أمام الفصل

ص النتناوبمث . وأن مفردات إضافية هلماليت ال يفهم ميكن أن يطلب

."إىل آخرفئة 

:ويضيف املعلم األخرى

ترجم األغاين أن ، ميكننا أيضا السابقةرتاتيجيات اليت مت املذكورة إضافة إىل االس"

عسى أن . كل يوماليت حفظهمإندونيسيا إىل اللغة العربية باستخدام املفردات 

. "لطالب على حفظ املفرداتلتسهياليكون ذلك
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العوامل الداعمة ماإم اللغة العربية يديد من العوامل اليت تؤثر يف تعلولكن هناك الع

م اللغة العربية  يالعوامل اليت تدعم تعلزقي لطفير قول أخي وفقا ل. تأخراملاملو عالأو 

:فيما يليكما أنه يتبع

مع ، يا أخيك أصدقائيف البداية هيمن م اللغة العربية يلتعلةعمادالامل و ع"

. يف احلجرةأصدقاء واكانهمأصدقاءمسكن الطالب، إذنيف تسكنقد كان 

حتصل يف اليت معا، ممارسة املفرداتتطالع املوادناقشة، و هم لنشأة املسهليوذلك 

البيئة، حيث أن هناك أنشطة تتطلب من هيالثاين ويف. عهداملدرسة عندما يف امل

بح معتاداً على استخدام اللغة الطالب يف أيام معينة التكلم باللغة العربية حبيث تص

تلفوهذا خت. أن ينساها بل يطّبقهاال ميكن صلحىت ما حيصلوا يف الف. العربية

، مل يكن لديهم أصدقاء للمناقشات نزليوليس مقيم يف املعهد يا أخيبطالب امل

".اللغة العربية بوبيئتها يف املنزل مل يكن داعما يتكلم 

إضافة؛حسن بصرىأخيوزاد 

العوامل و،يا أخيطالب ية لدى خارجاملو عهولعوامل اليت ذكرها األخ ا"

كيف . وهي العوامل الداخليةأنفسهممن لطالب اأكثر أمهية مناملهمةوهي

".املهم أيضا هي أهمم اللغة العربية يالطالب لتعلمحاسةاالهتمام واملواهب و 
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تية أو وسائل وجود البنية التحاهلدف املنشود لنيلم اللغة العربية يلدعم أنشطة تعل

م أو أهداف يأنشطة التعلتكون ، ةستخدماملوجود وسيلة إىل أننظراً . للتعليمعيناتامل

:وقال أنهحممد فهمىاألخ وهذا حيث ما قال. بالكاملةم تتحقق يالتعل

يف م املرجوة، لتدريب الطالب يالتعلاألهداف لن يتحققم يالتعللدون وسائ"

مث أطلب لفصل،أضع الصور أمام اعيناتائل املستخدم الصور وسأادة كالم عال

أطلب منهم تلخيص و األفالم نشاهدلوصف الصورة بلغتهم، أو من الطالب

م اللغة يتعللعم ادهناك املؤسس الوباإلضافة إىل ذلك، .فصلالقصة وقرأ أمام ال

".لتكون مصدرا للسؤال عن املفردات مل يعرفهم أصال، العربية

م اللغة يتعلأخرهناك أيضا العوامل اليت تفبالطبع العوامل الداعمةهناك كانإذا  

حممد األخقال ما مثل .جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنالدراسة معهدالعربية يف 

:فهمى

، واملتأخرة ياأخياملتوافرة الداعمةالعواملهناكةكل من الدراسة املؤكد"

. أ من عوامل داخلية وخارجية العوامل نفسها أي طالباليت تنشةعمادلالعوامال

األول، ومعظم الطالب اليت جاءت من قرية قبل والديه هنا، قبل أن ابدأ تعلموا 

اللغة العربية يف وقت الحق هنا فجأة أن تعتاد على حتدث اللغة العربية يف أيام 
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الكثري من . معينة

".املمارسة والكثري على حفظ املفردات اللغة العربية 

:أنيقولعبد املرتضأخيأوقعه آراء أخرى 

يأيت من إضافة إىل احلد من العوامل اليت يواجهها الطالب أيضا ال تغطي إمكانية "

نفس القدر هنا من م هو علملاذا أقول ذلك، ألن امل. أخييادرس، نفسامل

الفصلحيث حىت عندما تكون يف علم وحربة ن تزال تفتقر إىلالطالب الذي

".الصبيان وكانت أكثر األحيان مازحا 

امل تقييد هلم و أصبح عالذيةمقابليف الباحثالذي حبثهالطالبوكما ذكر أحد 

:م اللغة العربية هوييف تعل

بني  ل ثامم، واللغة العربية وكان شيئا يا أستاذاملفرداتحلفظصعوبة بشعرتُ "

هنا يف بداية تعلمتُ . يف احلفظدقةوإذا مل يكن زلة. املعىنخمتلفكلماته لكن 

يف هذا املعهد، واحلمد هللا بعد أن عاشأن يتكلم العربية على اإلطالقال أستطيع

هنا تريد أن إىللدخول اولو قليال ألن أولبطالقةاللغة العربية باستطيع  كالما

التحدث لكي يستطيعمجيع األنشطة هنا أتابع . لعربيةاللغة اطالقة يفتكون

الدراسة ةجموعحلفظ املفردات أطالع مبصعبة بشعروإذا أ. للغة العربيةبابطالقة 

".مع األصدقاء 
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فعالة إذا كانت مصممة بميكنعملية التعليم . مياملعلم تنظيم عملية التعلوظيفة

ف مع جمموعة متنوعة من شية وتكم اللغة العربييبداية عملية تعلمن صحيحبشكل 

وبعبارة أخرى جيب أن يكون املعلم يف التدريس بطريقتها اخلاصة . اإلمكانات القائمة

م، وتعلم حيث أن الطالب ميكن السيطرة مواد معينة سواء كان ذلك من منوذج للتعل

ن نور القرآمعهداجلهود اليت تبذهلا معلمي . دراسة حتليليةعيناتأساليب أو وسائل امل

يف كان بامللل بينما  تشعرم اليت جتعل الطالب الياهلدى باستخدام أساليب التعل

حسن لألخكلمه هذا وفقا  . ، وأسئلة وأجوبة، الطريقة املباشرةهاالفصول الدراسية، من

:على النحو التايلبصرى

يا ريقة املباشرة وطريقة ممارسة هي الطفصلستخدم يف الأم اليت يأساليب التعل"

ستخدم اللغة العربية فورا عندما أمل استخدم لغة إندونيسيا، الفصلعندما في. أخي

ولكن . ة إندونيسيااستخدام لغطالبهالاليت ال يفهمالصعبةيكون هناك مفردات

. غة العربيةأبقدر اإلمكان 

تكون عالقة متصلةو احلوار بينهما حىت أن لكالم، أدعاتدريب على املهارات 

. "جيدة بني املعلمني مع املتعلمني
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زقي لطفىيتحدث وعلى مثل هذا القول

األساليب املباشرة وستخدمل والسليب ألمالفصول الدراسية ليست لكيحالة"

، ألنه إذا مل يضطروا إىل اإلجابة على هذا السؤال نظراً يا أخيأسئلة وأجوبة

الصوت، عادة لبعض منهم ال تريد أن تفتح

من املفرتض أن تكون مثرية لالهتمام والنابضة باحلياة صلالف. خطأاليت أخذه

ولذلك . هو أن تصبح قاسيةحالة الفصليكون خالف ذلك ألن ' معاجلة'

ثل هذه عدة لفتح الصوت مع مجيب أن تكون مستستخدم أسئلة وأجوبة أ

تقنمأردت كان األطفال مجيع ألين. إىل احلياةالفصل ، سوف يعود صلالف

نظرًا ألننا لن بطريقة خاطئة،ال ختف باللغة العربية، وأؤكد لألطفالوماهرةللتكلم

جرد الصمت، وحنن لن تكونمبخطأ إذا كنا منعرف ابدأ ما كنا صواب أ

لذلك يف ؟ وصحيح أم ال يا أخي. ارسةاللغة العربية إذا مل نكن نريد للممطالقةب

إال بقدر احلاجةاستخدام لغة إندونيسيايف الفصل  ال 

. "باللغة العربية

مهارة ميتعلأن على ختتاماالالباحث ميكن من نتائج مقابلة السابقة ذكره 

يفالكافيةعيناتائل املألنه معتمد عن طريق وس. جيري على ما يراماللغة العربيةبكالم ال

عهد الداخليبيئة املبالدراسة، تدعمها الطالب 
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اليت ال تتفق مع )SDM(من املوارد البشريةاملتأخر امل و إىل ع. واملواهب وحتفيز الطالب

ي هاملستخدمة اتاالسرتاتيجي. شابهتاملاملفرداتفظصعوبة حتومع إدارة الطالب 

أما. ، وترمجة األغاينتعبري املصّور، دور املدرسيلية، يلعب ث، مترة ثربة مو اختاسرتاتيجي

اليت جتعل الطالب النشطة يف اجلهود اليت يبذهلا املعلم هو استخدام أساليب التعلم 

.صل والفعالةالف

مناقشة نتائج األبحاث.ج

يف كالم يف مهارة الم يالتعلاسرتاتيجيات الباحث أراد

.جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنمعهد

، رجل يف اجتاه متزايد الستخدام كل شيء دائماً نسانووفقا لطبيعة اليت ميلكها اإل

ما يكفي، مبا يف ذلك استخدام اللغة كأداة للتواصلحسبابالفعالية والنتائج عالية 

عدم وجود بلومات املقدمة وفقا للمعاين، ، ميكن أن تقبل املعثالعلى هذا امل. والتكلم

2.اضطرابات من أي نوع

2Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki
Press, 2010), 52
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عملية بذل للتوصل إىل ميحاجة إىل وسيلة للتعليف أمس م يا يف عملية تعليأساس

البنية التحتية أو املعلمنيأن يكملم اللغة العربية، ميكن يتعلقيةلرت 3.حتقيقهالتدريسمرجوة

.يف املدرسةعيناتوسائل امل

حيتوي م اللغة العربية يفيها املتعلمني يف تعللكهانسبة لليت جيب أن ميأما بال

:، هيأربعة قدراتعلى

)االستماع(السماعالقدرة على.1

ر أن و ومن املقد. االستماع هو مهارة اليت كثريا ما تستخدم يف احلياة اليومية

الطالب ها إىل االستماع، بينما لرسالتلعمرهقرب من نصف الوقتستخدمتغالبال

.عا ستماإلمن خالل  % 90ن املدرسة حوايل مصول على معلومات حي

للغة يفهمون اللغة املستخدمة ااالستماع هو القدرة اليت تسمح ملستخدم 

لغة ، ال الم يتعلالقدرة على االستماع هو جزء مهم وال ميكن جتاهله يف . شفويا

4.ويةسيما عندما يكون هدفها التمكن الكامل من الكفاءة اللغ

. عموماهاقدرة على فهم عناصر اللغة اليت تسمعلديهم ، الطالب البدايةيف 

. ال ميكن فصل هذه العناصر من قدرة املعلمني يف التعرف على أصوات اللغة

فياستماعلمعارف على الوصف الواضح حول مستوى فهم املعلم لللحصول 

3Mulyasa, Kuikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 213
4Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 2009), 62
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لغة دوراً علم الصوتلنظام املعلممعرفة و ،واملفرداتالنحويمتعلق بالعلوماملوضوع 

5.هاما جداً 

استخدام معرفة . هملا مسعةنشاطيشرتك باملستمعالوقت لالستماع، يف 

شتق من نص الشفهي، املباالتصال اللغوي لفهم املعلومات علم معرفةاألساسية و 

.على حد سواءليس مجيع املهارات لسماع 

)الكالم(مكلتالقدرة على ال.2

حتقيقها يف تدريس اليت يرجىحد من إتقان اللغة  اهو مهارة يف الكالم

التفاهم نشأةتحدث هو وسيلة الرئيسية لال.ديثة مبا يف ذلك اللغة العربيةاللغات احل

ث هو النشاط حدتال. استخدام اللغة كالوسيلةباملتبادل واالتصاالت املتبادلة، 

، حىت تمعسخر يحدث واألتاالتصالية، يف شكل حوار بني شخصني أو أكثر، ال

استخدام الكلمات، واجلمل، والتعبريات االصطالحية، . بالتناوب تبادل األدوار

من علم ضافة إىل دعم اللغات مثل الوجه واإلمياءات وأشكال أخرى من إلوبا

.6كوسيلة لينقل له رسالة من املتكلمنيالصوت  

مور من ساعديم االتصالية، املدرسني ييف تعل

خالل إعطاء ممارسة األصلي بإعداد الطالب التعامل مع حاالت االتصال الفعلية

5Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, 42
6Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 149
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، جيعل ةنحويقواعد ال.احلقيقية

. تناسب السياق احملدد واستخدام النطق مالئمة ومقبولةملة اليت تتصل منطقيًا اجل

قدر ممكن من على الطالب التواصلم يتلوالغرض من مهارات التحدث 

.7الكفاءة

وهي على الكالم،مهارةميبعض املبادئ التوجيهية العامة فيما يتعلق بتعل

:النحو التايل

ثحدتتدريب العلىوهي الكالم عليم مهارةالت) 1

الطالب عن جتربتهمتكشف أن ) 2

بالنفستدريب الرتكيز اخلاص ) 3

تصدقهة وغالباً احملادثيقطعال ) 4

تدرجييا) 5

م إذا كانت املواضيع كلتفع أكثر بالدتلة املوضوع، سوف يكون الطالب دال) 6

.اليومية

)الكتابة(القدرة على كتابة .3

7Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 87
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وكالمها حماولة . إتقان اللغة اليت منتجةمنتحدث، الكتابة هيالكذلك 

. للتعبري عن األفكار واملش

. الكتابةتهتعطيبيف كتابرسائل الطريقة اليت استخدمت للكشف عنوالفرق يف

وضع عالمة مع خصائص خمتلفة ومطالب باختالف كيفية تسليم الرسائل اليت مت 

.8

ا ننظر إىل الطالب الكتابة  م عندميلتفكري والتعلالستكون أكثر تشجيع

بة هو عملية اليت لديها كل كاتب طريقة خمتلفة، مع إدراك أن كتا. كعملية الكتابة

اممث قصليح،ح، وتيضتو ، و حبل املشكلةخربة سوف تفضل ةقللديه الطالب و 

م  يتعلمنهاحاجة إىل ممارسة الكتابة جبد بأمس أن الكتاب الناشئني مع.بتحرير

.به ذلكشاالنحوي وما بيكر وتتابة ككيفيةعالمات

) مهارات القراءة(القدرة على القراءة .4

. ميامل يف عملية تعلو القراءة هي أهم ع

يرجى من حيث القراءة، . يف قواعد اللغة واملفردات ولكن ميكن الدخول يف حمادثة

أقصى حد فهمها على قراءات نص الطالب الستخدام اسرتاتيجيات القراءة إىل 

9.لفهمهاكلمة ريتفسثما كان مناسباً أو غري مناسب لحتديد املعلومات حي

8Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 73
9Rina Sari, Pembelajaran Bahasa Inggris, 44
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بالقراءة، . كذلك االستماع، القراءة تعتمد على لغة إجادة يتقبلون أساسا

أوًال جيب أن تسعى شخص لفهم كتب املعلومات املنقولة يف شكل خطاب 

وكلياً فهم مضمون كتابة وليس اخلطابعلى الرغم من. بالكتابةاآلخرين

ء، ولكن القدرة على قراءة إتقان اللغة اليت تقبل ير االقعن نفسأنشطة حيدث دون

ويف هذه احلالة إحالة املعلومات والرسالة وكيفية املعلومات والرسائل اليت . أساسا

.قارئله يعمل أساسا كجهاز استقباالءتقد مت قرأ

، واحدة من أنواع املهارات تحدثالمهارات لسابقة ابني املهارات األربعة 

وسيلة الرئيسية لتعزيز تحدث هو ال. حتقيقها يف تعلم اللغة العربيةاليت يتعني 

.كالوسيلةاللغةملتبادل، ولغة االتصال املتبادل واستخدامالتفاهم ا

سري جاالقرآن نور اهلدى سنعهدميف عملية التدريس املعلمني يف 

كما  . ميبدور أكثر نشاطا يف عملية التعليرجى للطالب،لوسائلامجرد كجنالما

:، يف كتاب الرتبية اإلسالمية، قالمهيمنعن طريق منوذجdkkكتبه 

م بسهولة ونقل يالطالب أو كيفية جعل الطالب تعليةعمليةم مرتبط بكيفيالتعل"

10".يف املناهج الدراسيةجتدهأنفسهم ملعرفة ما من بواسطة تفضيالت 

10Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 45
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درس يف كل وقت املن كانوا يف الفصول الدراسية، درس اخلاصة الذيل

العودة إىل الطالب دراسة املواد يف درساملطلب،اجتماع وقبل بدء الدرس

ويتم . ما يف شكل املفردات، فضال عن آخرينإبق االجتماعات اليت كانت يف السا

، عن طريق اجلديدوادمس، مث استئناف املعلمني املباألطالبالواد امللتذكري ذلك

ك الطالب تدريبا ، يتم ذلتهالطالب قراءوامرفتح املواد التالية، بإرشاد الطالب 

املعلم حمتوى املواد يشرحمث . الطالب البحث عن مفردات جديدةامريف القراءة و 

حذر وكتابة املفردات اجلديدة اليت يطلب من الطالب وإعطاء معىن املفردات و

ويتم ذلك أنه انسجاما مع الطالب وقادرة على . رداتالطالب على حفظ املف

ألن هذه اللغة دروس فيها الطالب مطلوبة وجيب أن . التواصل مع تلك اللغة

.م اللغةيتكون حقاً يتقن ما يصري يف الواقع هدف تعل

انت مصممة بشكل جيد من م اللغة العربية مع فعالة إذا كيميكن إنشاء تعل

جيب وبعبارة أخرى، . ة متنوعة من اإلمكانات القائمةيف مع جمموعشتكالبداية و 

اللغة ميتعليف ةختلفامتاستخدام اسرتاتيجي. اتأن تستخدم التدريس اسرتاتيجي

نشاط الدماغ، خيال العربية سوف تكون قادرة على مساعدة املتعلمني الستخدام 

نشط يف للمشاركة يف حل املشاكل، والعثور على الفكرة الرئيسية للموضوع كذلك 

.نتائج الدراسةوكاملة على ةلطيفحتىتكوم عملية التدريسم يعملية التعل
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م يف الفصول الدراسية، يكون املدرسني فضال ييف التفاعل بني أنشطة التعل

املعلمني بالطبع . والفرق يف وظيفة ودور كل منها. هاممني بنفس الدور عن املتعل

حتقيقا هلذه الغاية، . شاركني تلميذهجيب أن يكون لديك بعض املزايا املقارنة مل

. م حتاول باستمرار ملساعدة املتعلمني بناء اإلمكاناتيودور املعلم يف أنشطة التعل

تحقيق اهلدف املتمثل لم املناسبة يينبغي اختيار املعلمني وحتديد اسرتاتيجيات التعل

11.يف التدريس

القرآن نور اهلدى معهدم اللغة العربية اليت تستخدم يف ياسرتاتيجيات تعل

، تغيري فحسبواحدة اتليست رتيبة يف اسرتاتيجيجنالسري ماجاسن

ليست العمل ل يف الفصلاملحبيث  اليسبب إىلاالسرتاتيجيات املستخدمة 

، ودورةتعبري املصّوررية، ثاملدرسني باستخدام اسرتاتيجيات خربة مو بعض . الشاق

على لعبوي،يةيلثمتاسرتاتيجية املدرسني اآلخرين الذين يستخدموناملدور،

على نفس اهلدف وهي السابقةاستخدام االسرتاتيجيات املختلفة املذكورة . املدرس

وترغب يف تقليل " اللغة العربية بطالقةب"السماح يتقن املتعلمني واملدرسني الناطقني 

ات م اللغيأن تعل"بدري"كما عرب عنه . استخدام اللغة األم يف الفصول الدراسية

11Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa..., 25
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األجنبية جيب أن تكون مشروطة بالتفكري يف اللغة اهلدف والقدرة على حتقيق 

12.باللغة األمتماماذلك ينبغي جتنبها 

على الرغم من الناحية النظرية املعلم جيب عدم استخدام اللغة األم يف 

م هذه ستخدياملعلم كان الفصلالفصول الدراسية ولكن يف الواقع عندما كنت يف 

، األمرجم الكلمات الصعبة باللغة العربية إىل لغة أن تاملعلم جيباللغة ألن

ومع . قليلةعادة عند املتعلمني على مستوى املبتدئني، ألن املفردات ةاحلالهذه

ريليتمكن من تذكودفع املتعلم سوف احلصول على املستخدمة باستمرار ذلك، 

.ا املعلم لهوفهم الكلمات والعبارات يف اللغة العربية جيري تدريسه

العوامل اليت . يف دراسةهناك العوامل اليت تدعم وإعاقةيف عملية التعلمودائما 

. من البيئةجنالسري ماجانور اهلدى سنمعهد القرآنم اللغة العربية يف يتدعم تعل

البيئة أن " لبحرياسيف"ما قال وفقا . بيئة جيدة ستدعم راحة الطالب للتعلم

فله ذكاء من عائلة جيدة، ولد13.ويسعى الطالب يف ذلكبيئة اإلقامة هي احلياة

، والوسائل املعينات اجلّيدة الكافيةاملعلمني كانمدرسة  وتعلم يف جيدة، ومحاسة 

.ةً جيدأن تلقي العلملى أن تكون قادرة عمنضرورة هذه ليست 

12Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa..., 54
13Syaiful Bahri Djaramah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 143
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اد جعلها أسهل ملو مسكن الطالبالبيئة للطالب الذين يعيشون يف 

لتحدث لالطالب تلزمو القواعد بتدعمها ، و الفصلاملمارسة اليت 

.باللغة العربية يف احلياة اليومية

البنية التحتية أو وسائل م هو عمليةياملهم جدًا يف التعلأهمومن

م ييف عملية التعل، ال سيما م لدى الطالبيالتعلةعمليلنجاحؤثرة عيناتالكافيةاملامل

قال زين وكما . الذين يؤيدون بقوةعيناتإىل وسائل املحاجةأمس يف لتعليم اللغة

.Dr(م اليت نقلت من الدكتور يالكفاءة املهنية للمعلمني يف التعله؛كتابيف  العقيب 

Willliam Allen, Dr. Wilbur Scharmm وDr. Ray Carpenter dan Dr. Loran(

:يقول

مساعدة كبرية لطالب لهة التعليميلأن جمموعة متنوعة من الوسائيساسعلىاأل"

لفعالية استخدام ومع ذلك، حتديد دور املعلمني أنفسهم . يف عملية التعليم والتعلم

الختيار من ايتجلى هذا الدور يف القدرة . مييف عملية التعلملعيناتوسائل ا

14. "ناسب مع األوضاع والظروفلتملعيناتاستخدام وسائل ا

واجه يم، ومعلم يناك عوائق عملية التعلم جيب أن تكون هييف تعلال تنسىو 

عملية يف ، واملدرس هو الفاعل الرئيسي التأكيدبعملهمعلى عقبات يف القيام 

14Zainal Aqib, Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 61
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، ومن الصعب حتديد مدى جودة أكثرتعقيداً عمليةالتدريس هي . ميالتعل

.التدريس وكيف يعطي معلم فهم واضح للطالب

القرآن نور اهلدى عهدمم اللغة العربية يف يتعلقعلى عوائاليت حتول 

تأيت . اللغة العربيةباملنطوقةهو عدم وجود خربة يف الطالب جنالسري ماجاسن

التوظيف . املعهدالعربية بينما يفمن املستفادةديد الضواحي اجلمعظم الطالب 

كالم باللغة مهارةالم يالتعلعوائقإضافة إىل ذلك، أن . للغة العربيةادرس ملهين امل

تالوةيف الصعوبةالطالبجنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سند يف معهالعربية 

.مفردات اللغة العربيةحفظ ألفا،و 

، ال تتالمس مع القضايا خارج متعلقبجم املسألةيف الواقع مسألة املعلمني 

تلميذه مىت مع مع املقيمني خارج املدرسة وإقراننفسه قادرة تتصل بشكل جيد 

يصبح أله قدرة. املتصلة بالقطاع اخلاص الذايتالقضاياهناكوأينما كان، ولكن 

معلمني جيدة فإنه ال يصبحل" MI Soelaeman"ما قال وفقا . معلم جيد أم ال؟

، ولكن جيب أن )التحرر(ميكن االعتماد عليها للمواهب أو البيئة أو العاطفة 

كي تظهر يقرتن بدراسة األنشطة والتدريبات، فضال عن اخلربة الكافية أو املمارسة  

.مرغوب فيه حيث أن مواقف املعلمني ولدت اإلثارة للعمل
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القدرة على من ناحيةم املفردات ذات الصلة للتمكن معىن العبارة، يتعل

لب طيالطالب . استخدامها يف السياق الصحيح واملكان الصحيح على أي حال

يقية حيفظون املفردات دون معرفة كيفية استخدامه يف رسالة حقعلى حسبليس 

من الناحية العملية يف شكل وتطبيقها فهم الطالب املفردات أن يولكن ميكن 

15.الكالم أو الكتابة

م باللغة العربية هو ياجلهود اليت تبذهلا املعلمني لتنفيذ اسرتاتيجيات التعل

ا أساليب يف سلسلة من نظام تعليمي حيمل دورًا هام. ميياستخدام أساليب التعل

م يعتمد كثريا على كيفية استخدام يالتعلاتيذ اسرتاتيجيأن جناح تنف. جداً 

م من خالل استخدام يتعلاتالتنفيذ اسرتاتيجيأناملعلمني أساليب التعلم، كما 

16.ميأساليب التعل

حماولة أو جهد يبذل من املعلمني ميكن أن تكون جهد فعال إذا كان هذا 

على أثر إجيايب يعطي لفصم األساليب يف الياستخدام التعل. اهلدف يف الرغبة

م األساليب املستخدمة يف يتعل. بالتأكيدقدرات الطالب يتحدث اللغة العربية

هي الطريقة املباشرة وأسئلة وأجوبة، جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنمعهد

15Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan
Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 61
16Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran..., 145
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ال حمالة، مثل . التحدث باللغة العربيةب" رب"ألنه 

كلموا باللغة العربية ألن هذا كيف سوف تعرف املعلمني على ال أحب هلم أن يت

حيث ميكن للمعلمني يقول فيها الطالب . 

الذين حيتاجون إىل اهتمام خاص وحيث الطالب الذين حيتاجون إىل التوجيه 

.والتحفيز فقط

لطالب املتوقع يرجى لمع اختيار األساليب املباشرة والتشكيك يف املدرسة 

سيكون أكثر مهارة يف الناطقني باللغة العربية ألنه مع هذا األسلوب بعناية 

يتحدث ام كبرية جداً، فأكثر نشاطيومشاركة الطالب يف التدريس وأنشطة التعل

.متامااللغة العربية يف املعلم وهذا األسلوب لتجنب استخدام اللغة األمب
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خامسالفصل ال

خاتمةال

خالصةال.أ

يف الفصل السابق مث ميكن بناء على نتائج الدراسات ونتائج البحوث النظرية

:ما يليأن يلخص على

القرآن نور معهديف املستخدمة اللغة العربية مهارة الكالمم يالتعلاسرتاتيجيات .1

يلية، يلعب ثمت،تعبري املصّورورة، أثاسرتاتيجية خربة مج هينالسري ماجااهلدى سن

دف إىل السماح هلاتاستخدام هذه االسرتاتيجي. ألغاينوترمجة ادرس،مور د

".وسالسةاللغة العربية بطالقةب"الناطقة لمني تقن املتعوم

هو استخدام .جنالسري ماجاالقرآن نور اهلدى سنمعهديف د املستخدمة و اجله-.2

يد ما إذا كان تنفيذ م لتحديألن أسلوب التعل. أساليب الدراسة التحليلية

.م الناجحياالسرتاتيجية والتعل
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مقترحاتال.ب

القرآن معهديف اللغة العربية بمهارة الكالمم ياسرتاتيجيات التعل"من نتائج الدراسة أن 

واملدرسني، ةرسملدالدىاملقرتحاتالباحثأخذ ، "جنالسري ماجانور اهلدى سن

)PPANH(وأحسن لــم اللغة العربية سوف تكون الحق يتعلفضال عن املتعلمني يف 

أحسن وأجذب عما كنا الطالبكفاءةحتصيليف ذلك زيادة أفضل نوعية، وميكن و 

.يف املاضي

للمتعلمني من دافعةحاجة إىل وجود يف أمس العربية اللغةم ياسرتاتيجيات التعليف .1

، ويف املدرسة أن تكون ةاللغة العربياملفرداتحفظيفالفشل واليأسأجل عدم 

م اللغة العربية حىت ميكن يتعلوترقية أكثر مهنية يف توظيف املعلمني لتحسني 

.درسة ترجوا على ما يرامألهداف املنشودة باملحتقيق ا

القصور، وهناك عديد منبالتأكيدةلماكيكون   ن أنأبعد مالبحث هذا .2

م اللغة العربية يحول تعلعناملزيد البحوثبحاجة إىل القيام له وبالتايلوالنقائص

.يف املدرسة
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