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وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

ية و التعليمكلية علوم الترب

تقرير المشرف

:إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه
حامد عمر احلبشى: االسم

09150018: رقم القيد
دار التوحيد مباالنجالطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد :العنوان
اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل واملطلوب نا وأدخلنا فيه بعض التعديالت و قد نظر 

لكلية العلوم ) S-1(احلصول على درجة سرجانا شروط املناقشة المتام الدراسة و الستيفاء
.م2015–2014في قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسىية و التعليمالرتب

.م2015يناير26حتريرا مباالنج، 

المشرف

الدكتور احلاج شهداء املاجيستري
197201062005011001:رقم التوظيف
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وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

ية و التعليمالتربعلومكلية

ة لجنة المناقشتقرير 

البحث الجامعي الذي قدمه الباحثة على أجريت المناقش
حامد عمر احلبشى: االسم
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الطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد دار التوحيد مباالنج: موضوع البحث
اللغــة يف قســم تعلــيمعلــى درجــة ســرجناة بنجاحــه واســتحقاقةوقــررت جلنــة املناقشــ

.م2015-2014يف للعامل الدراسى ية و التعليمالرتبعلوممن كليةالعربية

(                            )أمي حممودة املاجستريالدكتورة .1
(                            ) املاجسترياألستاذقامع اكيد .2
(                            )الدكتور شهداء املاجيستري.3

2015يونيو15، ماالنج
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الماجستير الدكتور ة الحا ج نور على
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وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

التعليمية و التربعلومكلية
إقرار الباحث

:املوقع أدناه وبيانايت كاآليت اأن
حامد عمر احلبشى: سماال

09150018: رقم القيد
)S-1 ( تعليم قسميف

احلكومية ماالنج، جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميةالعلوم الرتبوية اللغة العربية بكلية 
:حتت العنوان

الطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد دار التوحيد مباالنج
وإذا ادعى أحد . 

على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك تكون املسؤولية 
.اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم

.حّرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
.م2015يناير26ماالنج، 

حامد عمر احلبشى
09150018:رقم التسجيل
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وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

التعليمية و التربعلومكلية

مواعيد اإلشراف
حامد عمر احلبشى: االسم

09150018: رقم القيد  
تعليم اللغة العربية: القسم    

الطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم مبعهد دار التوحيد مباالنج:العنوان
الدكتور الحاج شهداء الماجيستير: املشرف

التوقيعالوصفالتاريخالرقم
املوضوع1.3-11-2014
الفصل األول2014–11–2.15
لثاينالفصال12-2014–3.5
لثاينالفصال1-2015–4.20
الفصل الثالث5.05-1-2015
الفصل الثالث6.08-1-2015
الفصل الرابع7.09-1-2015
صفحة الغالف إىل حمتويات البحث8.11-1-2015

املعرفة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

ة احلسنة املاجستري وءكتورة احلاجة مملالد 
1974120052000032001: رقم التوظيف
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وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

علوم الرتبويةكلية 
قسم تعليم اللغة العربيةةتقرير رئيس

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
جامعـــة موالنـــا مالـــك و التعليميـــةالرتبعلـــوم كليـــة قـــد استلمقســـم تعلـــيم اللغـــة العبيـــة  

: إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث 
حامد عمر احلبشى: سماال

09150018: رقم القيد 
تعليم اللغة العربية: قسمال

الطريقــــة املســــتخدمة ىف تعلــــيم مهــــارة الكــــالم مبعهــــد دار التوحيــــد : موضــــوع البحــــث
.مباالنج

و يــةالرتبعلـوم قسـم تعلـيم اللغــة العربيـة كليـة إلمتـام الدراسـة وللحصـول علـى درجــة سـرجانا يف
.م2015–2014يف العام الدراسى التعليم

.م2014ينايراالنج،امبتقرير 
العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة 

احلسنة املاجستري مملوءةالدوكتورة احلاجة 
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و

اإلهداء

:أهدي هذا البحث الجامعي

إىل أيب الكرمي وأمي الكرمية 
صغريةاليتأخإىل 

دار التوحيد مباالنجاملعهديف وأساتذيت األعزاءإىل مشاخيي 
مالك إبراهيماإلسالمية احلكومية ماالنجيف جامعة موالنا إىل أساتيذيت 

أصدقائي فىحركة الطلبة اجلامعّية اإلسالمّية بإندونسيا
إىل مجيع أصحايب يف أي مكان وزمان

***
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كلمة الشكر والتقدير

وصلى اهللا على سيدنا . احلمدهللا الذى هدانا هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا
املرتل عليه من ربه وقال ربكم وما حممد اال رسول قد خلت من .حممد واله وصحبه وسلم

.أما بعد. قبله الرسل
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه و تعاىل باحلمد 

وأيقن الباحث . والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك
ساعدات الكثرية من األساتيذ الكرماء واألصدقاء بأن هذا البحث مل يصل بدون امل

وهلذا يهدي الباحث جزيل الشكر وفائق االحرتام وخالص الثناء إىل األساتذة . الفضالء
:خصوصا إىل، وكل من قد بذل غاية جهده يف إجناز كتابة هذا البحث اجلامعي

، مدير جامعة احلاج مو جيا راهارجا املاجستريالدوكتوربروفيسور مساحة األستاذ .1
.موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

املاجستري ، جامعة موالنا نورعلياحلاج الدوكتوراألستاذ بويةرت العميد كلية العلوممساحة .2
.مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية مباالنج

رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة الدوكتورة احلاجة مملعة احلسنة املاجستري،مساحة .3
.االنجمبموالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية 

، يف كتابة هذا البحث اجلامعي املاجستري مشرفشهداءفضيلة االستاذ الدوكتور احلاج.4
.فله من اهللا خري اجلزاء والربكة ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير

.دار التوحيد مباالنجخادم املعهد.5
حياة أمحد فدعق و أمي احملبوبة احلاجة عمر حممد احلبشيوالدي احملرتمني أيب احملبوب.6

.الذان يكرباين و يرشداين  ىف هذا حلياة
عزيزة عمر احلبشيصغريةأخيت ال.7
املاجستريطاهر حممد احلبشيالدوكتور بروفيسور احملرتم عمي.8



ح

حنو ابن (PMII)بإندونسياأصدقائي فىحركة الطلبة اجلامعّية اإلسالمّية .9
”Rayon“Perjuanganعقيل IbnuAqil

بقصةواعطائهمومصاحبتهممساحتهمعلىالعربيةاللغةتعليمقسميفزمالئي.10
إبراهيممالكموالنااحلكوميةاإلسالميةباجلامعةيدرسممنوغريهمالنفسيةاحلياة

.ماالنج
تصويبااألعزاءالقراءمنأرجولذاوالنقصان،األخطاءكثريمناجلامعيالبحثوأخرياأن

حبثاكامالاجلامعي هذاالبحث يصبح حىت املوجودفيه وتصحيحاألخطائه



ط

ستهاللاإل

إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُْونَ 
)2:یوسف (

ط

ستهاللاإل
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)2:یوسف (

ط

ستهاللاإل

إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِیًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُْونَ 
)2:یوسف (
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ABSTRAK
Al Habsyi, Hamid Umar 2014. Metode yang Dipakai dalam Pembelajaran Maharah
Kalam di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Malang. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr.H.Syuhadak ,M.A

Dalam sebuah masyarakat Kalam difungsikan sebagai alat perbincangan dengan
memakai suara untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu
manusia perlu untuk mempelajari kalam supaya apa yang mereka bicarakan dapat
difahami oleh pendengarnya dalam segala kondisi baik itu pembicaraan dengan anak
kecil maupun orang dewasa, dan lumrah kita ketahui bahwa manusia lebih banyak
berbicara dibandingkan dengan menulis.

Peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Metode yang Dipakai dalam
Pembelajaran Maharah Kalam di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Malang”. Dengan
mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: 1) metode apa yang dipakai dalam
Pembelajaran Maharah Kalam di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Malang? 2) bagaimana
Proses Implementasi Metode yang Dipakai dalam Pembelajaran Maharah Kalam di
Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Malang?.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Deskriptif
Kualitatif dengan menggunakan teknik Observasi, Interview dan Dokumentasi. Setelah
dilakukan penelitian ditemukan bahwa pondok Pesantren Dar at-Tauhid Malang memakai
metode Mubasaroh dalam pembelajaran Maharah Kalam. Dalam proses implementasinya
guru diberikan kebebasan untuk mengurutkan dan menyusun materi dengan pemilahan
yang didasarkan pada prinsip arti, kosa kata, dan struktur kalimat. Sehingga guru dapat
mengapresiasikan kemampuan yang dapat mempermudah siswa menerima materi yang
disampaikan. Disamping juga harus mengikuti rambu-rambu yang ada di dalam buku.
Setelah dilakukan penelitian ini penulis berharap kepada pemipin Pesantren untuk
menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan para guru pengajar dalam
pengembangan pembelajaran bahasa arab dan seyogyanya seorang guru terus
memberikan motivasi dan pengetahuan tentang betapa pentingnya belajar bahasa arab.



ABSTRACT
Al Habsyi, Hamid Umar 2014. Method Used in studying of speaking skill in DaarAt-
Tauhid Malang”.Thesis.Arabic Education Department.Faculty of Education. State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr.H. Syuhadak M.A

The functions of speaking (kalam) in the society as the way of communication
with using the sound to describe what the human feels in the heart. Although humans
need to study speaking (kalam) to understand of listener in many condition on
conversations between children or teenager, commonly we knows that human speaking
more than writing.

Researcher does study with the tilted “Method Used in studying of speaking skill
in DaarAt-Tauhid Malang”.

Seeing the statement of the problem are: 1.) what is the method used in studying
speaking skill in Dar at-Tauhid cottage Malang? 2). How are process implementations
method used in used in studying speaking skill in Dar at-Tauhid cottage Malang?

To collect the data in this research, the researcher uses qualitative descriptive with
using observation technique, interview and documentation.

After doing the research, the researcher found that in Dar at-Tauhid cottage
Malang using directly (mubasaroh) in studying speaking skill (Maharahkalam). On the
process of implementations the teachers give freedom to arrange materials with choosing
the principle of meaning, vocabulary, sentence structure, and then teachers can appreciate
the skill that make easy for student to earn the materials although should follow the rules
in the text books. After doing the research, the writer hope to the head of Dar at-Tauhid
cottage that create good correlation and communication with teachers in establishing
Arab language studying, as a teacher gives motivation and knowledge about the
important of studying Arab language.



مستخلص البحث

الطريقة المستخدمة فى تعليم مهارة الكالم بمعهد دار . "2014، حامد عمر احلبشي
البحث العلمي ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية . "التوحيد بماالنج

. ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالرتبية
.الدكتور احلاج شهداء املاجستري: مشرف

عشرلتبادل أفكار اإلنسان واراءه بوسيلة الصوت يف التعبري مما بيف 
يفهمه كل مستمع يف و ولذلك حيتاج اإلنسان إىل تعليمه دقة وفعالية حىت يكون كالمه . يف قلبه

ن والناس يستخدمو ، الكالم من اهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار .كل موضوع الكالم
.الكالم اكثر من الكتابة و تعددت جماالت احلياة اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم

ما الطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة ) 1: الباحث هذا البحث بأسئلة البحث كما تليبحثي
كيف تطبيق الطريقة املستخدمة ىف تعليم مهارة الكالم ) 2؟الكالم مبعهد دار التوحيد مباالنج

؟دار التوحيد مباالنجمبعهد 

.الكمي، وأما هذا البحث هو حبثالوصفياملنهجأما منهجية البحث ىف هذا البحث هي 

تعليم مهارة الكالم مبعهد دار الطريقة املستخدمة ىف أنبعد انتهاء هذا البحث، نال الباحث
هي الطريقة املباشرةيعىن باملباشرة التالميذ يلفظ املادات الىت تتعلم كمثل النص واملفردات التوحيد
أما الطريقة املعاونة وهي تطبيق املفردات الذى يفعل ىف كل يوم ىف حجرة بعون . والقواعد
ية وهي أما لزيادة إستطاعة التالميذ ىف اللغة العربية واإلجنليزية كان الربنامج األسبوع. املشرف

لرتقية . أما ممارسة اخلطبة يفعل مرة ىف كل أسبوع. دثة اسبوعية الىت تفعل ىف يوم أحد صباحااحم



التالميذ تدريب املفردات الذي عرابية، ليكون المهارة الكالم يف برنامج دورة تدريسية ميارس بيئة 
.ستخدمىف تطبيق التعليم ي. طبقهاقد

ولكن جيب املدرس أن يتبع القاعدة املكتوب ىف  . ىل التالميذهليصل املادة إةاملعمل الغاملدرس 
ينبغى لرائس املدرسة الن يأسس ) 1: بعد انتهاء هذا البحث يقرتح الباحث على.كتاب الدراسة

ينبغى للمدرس ) 2.االتصاالت مع املدرس والعامل ىف عملية واختدام طريقة التعليم اللغة العربية
وحمافظة وترقية اجلهود املستعملة ىف وجه . عليم اللغة العربيةان يرقي اهتمام الطالب ىف ت

.املشكالت املوجود
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الفصل األول
اإلطار العام

أساسية البحث: المبحث األول

مقدمة.أ

عادة كل لغة .
لذلك الطبيعية اليت متكن أن البشر يف جمتمع معني ، 

. بوجود . 1.ال يعرفون اللغة من الطوائف األخرى 
وأهم وظائف . "" اللسان أو اللغة عند ابن جين 

.اللغة هي نقل أفكار أو أغراض املتكلم إىل السامع ليكون فامها مبراد اخلاطب

صلت 
إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من 

وهذه اللغة هي أحد التوجيه للمسلمني يف الدنيا واآلخرة، . 2منثور العرب ومنظومهم
وتستخدم  األفراد هذه اللغة  يف العبادات اليومية أيضا، مثل إلقامة الصالة والدعاء إىل 

اعتمادا . . اهللا تعاىل
.

اللغة العربية هى ليست اللغة العاملية فقط، بل ايضا اللغة العربية هى اللغة القرآن 
:الكرمي، كما قال اهللا تعاىل 

)٢:سورة يوسف (ِإنَّااَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوْن 

45ص )مكتب الفالح : كويت( ، فنون اللغة العربية،  تدريس أمحد مذكور.  1

7ص )املكتبة العصرية: بريوت(جامع الدروس العربية، مصطفى غالييين، .  2
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القرآن فيها ألن اللغة.
القرآن الكرمي هي املصادر الرئيسية .مبعىن كالم اهللا ىف القرآن باللغة العربية.اللغة العربية

مجيع شؤن الدين دائما رجوع إليه، لذلك وجب على كل مسلم تعليم .لدين اإلسالم
ولكن على أكثر من املسلمني ما فهموا و ما قدروا اللغة العربية، إىل حد كتا.القرآن

كما عرف اآلن مازال وجد القرآن الرتمجة اىل اللغة اإلندونيسية، .املقدس باللغة العربية
وكذلك أن اللغة .لكن اكثر من الكتب املرجعية اليت مل ترجم إىل اللغة اإلندونيسية

العربية ليست كانت اللغة املسلمني فقط لكن ايضا اللغة العامل، ألن اللغة العربية غري 
بالد 20كما عرف تقريبا .على العربني فقط لكن مستخدمة خارج العربينيمستخدمة 

وكان هذه احلجة كبرية ان اللغة العربية هى اللغة .خارج العربية استعملت اللغة العبية
.العامل

فتعليم اللغة العربية هو إعطاء مادة الدرس عن اللغة اليت تشتمل على املهارة يف 
اءة مث الكتابة باستخدام طريقة خاصة والوسائل التعليمية مع اإلستماع والكالم والقر 

هذه املادة ليس من أمر سهل السيما يف تعليم مهارة الكالم اليت هي . 3التقديرعنها
عند ما نتحدث عن التعليم فال بد لنا أن نعد التعليم استعدادا  . 4ليست عملية بسيطة

كي تكون عملية التعليم كامال وطرق التعليم اخلاص أيضا كما تشرح يف التعبري السابق  
والطريقة عند رأي سوماردي هي إحدى . والتعلم فعاليا ومتمتعا وغريممل وتفرحيا فيما يرام

لتعلم خاصة يف تعليم اللغة، بكون الطريقة يستطيع من مفتاح النجاح يف عملية التعليم وا
ورأي آخر الطريقة من إحدى العوامل . املدرس أن يتعني احملتويات وطريقة تعليم اللغة

املهمة يف تعليم اللغة العربية، فنجاح التعليم متعلق على الطريقة املستخدمة فيها واملعلم 

13ص ) ستائن مبكاسن فرس: بامكاسن(مهارة الكالم وطريقة تدريسها، أمحد خملص،  . 3

243ص األسس النفسية للمهارات اللغوية. 4
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وكذلك التعليم .5تالميذ بأيسر السبلالناجح يف حقيقة طريقة تامة توصل الدرس إىل ال
.يف مهارة الكالم البد على املدرس أن يعد إىل الطرق التعليم والتعلم

الكالم هو مهارة إنتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة 
والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب اجلمل والكلمات حىت تساعد على التعبري عما 

املتكلم يف مواقف احلديث أي إن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا يريده 
وال شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار . 6للتكلم مث مضمونا للحديث

لذلك أن . 7
الكالم أكثر األفعال يف حياة ا

مهارة لغوية تستطيع هلا الكالم هو و . املهارات اللغوية العربية األربعة منها مهارة الكالم
على املهارات لن تتطور إذا مل متارسبشكل مستمر، ، اإلنسان أن يعربعما يف ذهنه

وممارسة الكالم . مارسةبشكل صحيح بدومنحسب ذلك الميكن السيطرة عليها الكالم 
. يف تعليم مهارة الكالمالكثرياستخدم املعلم الطروقو.أسهل بكون طرق الكالم اجليد

ماالنجهو أحد املعاهد العصري يف جاوي الشرقية يف مدينة دار التوحيدمعهد
هي اللغة العربية و، 

البيئة اللغوية اجليدة اليت متكن تطور اللغة العربية و باخلصوص يف مهارة و. ةزياإلجنلي
عزم القوية يف و استخدم املعلم الطريقة الفعالة اليت تعطي اهلماسة و ال. الكالم يف املعهد

و من ذلك أراد الباحث أن يبحث عن طريقة املستخدمة يف تعليم ، تعليم مهارة الكالم
. دار التوحيدمهارة الكالم مبعهد 

البحثأسئلة.ب

26ص )ستائن مبكاسن فرس: بامكاسن(مرجع سابق، أمحد خملص،  .  5

1ص )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(للدورات التدريبية املكثفة ، ) احملادثة(مذكرة تعليم الكالم ، أمحد عبد اهللا البشري.  6

87ص )دار الفكر العريب: القاهرة(، تدريس الفنون اللغة العربية، علي أمحد مذكور.  7
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: يأسئلة البحث كما يلىب املشكالت السابقة، يقدم الباحثحس

؟املستخدمةيف تعليممهارةالكالمبمعهددار التوحيد مباالنجةقيالطر ما.1
املستخدمةيف تعليممهارةالكالمبمعهددار التوحيد ةقيالطر كيف تطبيق.2

مباالنج ؟

أهداف البحث.ج
املستخدمةيف تعليممهارةالكالمبمعهددار التوحيد مباالنجيقةالطر ما ملعرفة )1
املستخدمةيف تعليممهارةالكالمبمعهددار التوحيد ةقيالطر تطبيقملعرفة كيف)2

مباالنج

أهمية البحث.د

نتيجة هذاالبحث إسهاما نافعا يف جمال تدريس مهارة اللغة عامة أن تكون
ط تطبيقية وتكشف للمدرسني على النقومهارة الكالم خاصة من الناحية النظرية وال

:اآلتية

: الناحية النظرية)1
.أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية الىت تتعلق بتدريس مهارة الكالم.أ

تعلم و تعليم مهارة الكالمتقدمي االقرتاحات الرتبوية يف .ب

:الناحية التطبيقية)2
للمعهد، توفري خزانة معلومات تعليمية عن تدريس مهارة الكالم .أ

للمدرس، أن تكون منوذجا للتدريس مهارة الكالم .ب
.للطالب، أن تكون مساعدة للطالب يف تطوير كفائتهم مبهارة الكالم.ج
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.اجلامعةللجامعة، توفري ثروة مراجع الدراسة ملكتبة .د
حيب ـللباحث، أن تكون هذا البحث هلا قيمة ومعريفية لنفس الباحث ومل.ه

.العلوم خاصة يف تعليم اللغة العربية وترقيتها

البحثحدود.ه

تسهيالللباحثعندكتابةهذهالرسالةالعلمية،فيحددالباحثاملشكالتاألساسيةعنالطريقةا
.مبعهد دار التوحيد مباالنجمهارةالكالمتعليم ملستخدمةفي

.كيفوطرقهاوأساليباستخدامهاوعوائقهاشكالتبأصالمل

الثانويةاألولحدد الباحث مكان البحث  يف الفصل :احلدود املكانية  .1
دار التوحيد مباالنجمبعهد

دار التوحيد مباالنجمهارة الكالم تعليمالطريقة املستخدمة يف:احلدود املوضوعية .2
.م2013احلدود الزمنية  يعقد هذا البحث يف العام الدراسي .3

المصطلحاتديحدت.و
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: الطريقة .أ
.8الغرض

يستعمل-اي استعملمن كلمة استخدم يستخدم : املستخدمة .ب
. لفظ املهارة والكالمهي مجلة إضافية من مهارة الكالم أي : مهارة الكالم.ت

وأما . -ميهر-واملهارة هي مصدر من مهر
ومهارة .9الكالم فهو قدرة تلفظ األصوات املفردات املعرباألفكار واالراء واملشاعر

الكالم هي مهارة إجابية من الدارس أن ينتج األصوات املعينة واألشكال 
.10النحوية

لعربية، هى لغة العريب املستخدمة لاليصال و تبادل األراء بينهم و هى اللغة ا.ث
.أيضا لغة القرآن و لغة اجلنة

معهد من املعاهد اإلسالمية املوجودة يف بالد إندونسيا بوالية : دار التوحيد.ج
.ماالنججاوى الشرقية مبدينة 

السابقةاتالدراس.ز

8  .Aziz fachrurrazi, Erta Mahyudin, pembelajaran Bahasa Asing Metode Tradisional dan
Kontemporer,
( Jakarta: Bania Publishing 2010) ص 9
9 .Henry Guntur, Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa (Bandung: Angkasa,1981) ص 19

جامعة اإلمام حممد بن السعود (. . كمال بن إبراهيم بدري، . 10
11.ص ) اإلسالمية والعربية بإندونيسيا
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" 2008  ,زهرةبنداري،.1
دراسة "العربيةفيمعهدكراجنآمسباجريانالموجنان منهجتعليماللغة

عنتعليممهارتيالكالم  
،  واالستماعفياملدرسةالثانويةمبعهدكراجنآمسباجريانالموجنان

و األسئلته يف ، واملنهجاملستخدمفيهذاالبحثهيالوصفيالكيفي 
املنهجاملستخدمفياملدرسةالثانويةمبعهدكراجنآمسباجريانالموجنانلمتستوفشروط 

و ، تعليم
ومناملشكالتالسابقاتستعطيالباحثةحلوالتناسبمنهجتدريسمهارتيالكالمواالستما 

و نتائجته جعله هذا البحث ، 
مرجعاومنهجافيأداءتدريسمهارتيالكالمواالستماعفهاحتىتكونتدريسمهارتيالك

.واالستماعفياملدرسة أحسنوأجيدمماسبقالم
تعليممهارةالكالمفىمعهدنورالعلوم ماالنج، 2009، محمدأطاعاهللا.2

:)1(ومشكلةهذاالبحثهي، )دراسةحتليليةتقوميية(
) 2(كيفأهدافتعليممهارةالكالمفى معهدنورالعلومآبونسارمياالنج؟

) 4(فيه؟كيفطريقةتعليممهارةالكالم) 3(ماماّدةتعليممهارةالكالمفيه؟
) relevansi(مامدىتناسب ) 5(آيفتقوميتعليممهارة الكالمفيه؟

ومنهجهذاالبحثمنالبحثالكيفيبأسلوبدراسةاحلالة ، تعليممهارةالكالمفيه؟
)study case(,ونتيجةهذاالبحث) :أهدافتدريسمهارةالكالمفياللغة ) 1

العربيةفىمعهدنورالعلومآبونسارمياالجنلمتكنواضحةوملتكن 
لنظريةالتيقّدمهاعلماءعلماللغة،واألهدافالتزال مؤسسةعلىا

. عامةفيتدريساللغةالعربية،والكتاباملستخدمآذلكلميعني األهدافواالضحة
ماّدةتدريسمهارةالكالمفياللغةالعربيةىف ).2(

معهدنورالعلومآبونسارمياالجنلقداستوفتالشروط،ألنّالكتاب 
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سيطإىل املستخدمقدسارتعليتعليماللغةالعربيةتدرجييا،أمينالب
املرّآبومنالسهإللىاألصعب،ولكنيمكنتطويراملواداملضمونة 

طريقةتدريسمهارةالكالم ) 3. (لتتناسبباألحوالوحاجاتالدارسني
فياللغةالعربيةفىمعهدنورالعلومآبونسارمياالجنمازالتتقليدية، 

ومليستخدماملدرسفيالتدريسطريقةتدريسمهارةالكالماحلديثة 
تقييمتدريس ) 4. (واملناسبةبصفةالكتابوأحوااللد

مهارةالكالمفياللغةالعربيةفىمعهدنورالعلومآبونسارمياالجنلم 
يصبإصابة،ألنّالتقييملميقسآفاءةالدارسينفيمهارةالكالحميث 
يستخدماملدرسفيالتقييماالختبارالتحريريأآثربالنسبةاالختبار 

تناسبتدريسمهارة) 5. (الشفوي،ومعأّنصفةاملاّدةأغلبيتهاشفوية
الكالمفياللغةالعربيةفىمعهدنورالعلومآبونسارمياالجنقليل،ألن 

املدرسالميكنهأنيقومباالبتكاروالتجديدفيماّدةالتدريس،ومعأّن 
األحوالواحلاجةتطلبإلىذلك،والسّيمافيعصرناهذاوهوعصر 

وعصرالرتبيةاملؤسسةعلىالكفاءة .الرتبيةاملؤسسةعلىالكفاءة
املدرسينأوالكتاب،والكتاب يطلبفّعاليةالدراسينوالتعليمالعلىيد

.منإحدىالوسائلوليسالوسيلةالوحيدةفيالتدريس
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البحثيةمنهج:  المبحث الثاني

دخل البحث و نوعهم.أ
يستخدم دراسة احلالة ىف البحث الوصفى ، احلالة . هذا البحث هوالوصفى

 .
11.

مصادر البيانات.ب

.هذا البحث هو البحث الذى يصف بنوعية 

.ىف هذا البحث هي احملاورة والفعاليةمصادر األساسي.1
والكالم . 12هو إضافة البيانات كمثل وثيقة وغري ذلكمصادر الثانويأما .2

وغري ذلك . حىت مشرف املعهدُحيصل من املقابلة منذ األستاذ والطالب 
.حيصل البيانات من قرأة الوثيقة أوامللفات

طريقة جمع البيانات.ج

، و املالحظة انات ىف هذا البحث هى الوثائقيةالطريقة اليت استخدمها جلمع البي
البيانات الىت تبحث الباحث ىف هذا املوضوع، كمثل وهي تبحث عن واملقابلة والتثليث، 

.مهارة الكالم وطريقه وكيف تطبيقهفعالية تعليم 

11SaifuddinAzwar.MetodePenelitian. Yogyakarta: PustakaPelajar. 1999. H. 8.
12Lexy, J. Moleong.MetodologiPenelitianKualitatif. Bandung. PT. RemajaRosdakarya. 2000. Cet
Ke-11. H. 112.
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ادوات البحث.د

المالحظة.أ

احدها املالحظة املشاركة، يعىن : هذه طريقة املالحظة تستطيع أن تفعل بطرقتني
االسرتتتحية املستخدمةهذا احلال حيضر الباحث ىف معرفة . 13

وثانيها غري املشاركة، وهي الباحث ال . الىت تعطي األستاذ إىل طالب معهد هداية القرأن
وكيفية تطبيق االسرتاجتية املستخدمة ىف تعليم . تورط التوجيه لكنه يرى تطبيق الدراسة

.14مهارة الكالم 

المقابلة .ب

ملخطة الىت يعىن تفعل هذه الطريقة بغري النظام املعني أو ا. تفعل املقابلة باحلر
.15يستعّذ ىف األول

يفعل الباحث هذه الطريقة لينال البيانات عن صورة اسرتاجتية املستخدمة ىف 
.تعليم املهارة الكالم وتطبيقه

التوثيقة.ج

، دار التوحيد ماالنجبفعل الباحث هذه الطريقة لينال البيانات عن حملة معهد 
.هوهيكل النظامية واملادة وامساء األساتذه والطالب

13Sutrusno, Hadi. Metodologi Research I.Yogyakarta:FakultasPsikologi UGM. H. 156.
14S. Nasution. Metode Research: Penelitianilmiah. Jakarta. BumiAksara. 2002. H. 107.
15Dudung Abdurrahman.
PengantarMetodologiPenelitiandanPenulisanKaryaIlmiah.Yogyakarta.IKFA Press. 1998. H. 7.
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التثليث.د

التثليث هو االسلوب الذي يستخدم صحة البيانات والتحقق أغراض التدقيق أو 
من خالل ستخدميتقنية التثليث هو التفتيش األكثر . على سبيل املقارنة إىل البيانات

.بالنظريمصادر أخرى

اسلوب تحليل البيانات.د

يستخدم . البياناتبعد مجع البيانات، يستخدم الباحث حتليل الوصفية لتحليل 
:الباحث الطريقة كما تلى

اإلستنتاجى.1

هو التحليل بطريقة أخذ الدليل بصفة العامية، مث الدليل املذكور يأخذ اإلختتام 
.16باستخدام قواعد املنطيقية

اإلستقرائي.2

هو طريقة حتليل البيانات الىت تبدأ باحلاالت بصفة العامية، مث يبني التعميم بصفة 
.العامية

)Deskriptive Methode(الوصفية .3

.17بنظريات وقوانني بقصد التعميم

16 Sutrisno, Hadi. Op. Cit. H. 42.
17M. Iqbal Hasan. Op,cit, hlm 83
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)Content Analysis(تحليل المضون.4

التحليل هو حماولة منهحية لرتتيب أووصف املكونات من املعلومات اليت مجعت 
.بعض التحليل بسيط للغاية يف الطبيعة وغريها.الغياريف حتليل قطع 

االصطناعية هي حماولة االختالط .تنفذ العلمية القادمة،بعد االنتهاء من التحليل
18.النتائج الرتكبية

ولكن الشيئ اجليد حماوالت لدمج االصطناعية مجيع .التحليل يف بناء فهما كامال
القدرة هلا يف احلكم علي عمل من جمال فضال عن،البيانات املتصلة وحداث التحليل 

اآلخري ذات الصلة إيل جانب االصطناعية ايضا أن يدعمها عالقة سببية يعين الوقائع 
.عن الدعم

18Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial ( bandung; mandar Maju, 1990),hlm 3



الفصل الثانى

اإلطار النظري

مفهوم مهارة الكالم:المبحث األول

تعريف مهارة الكالم.أ

املعىن  القائم : األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو: الكالم يف أصل اللغة عبارة عن
اجلملة املراكبة املفيدة : بالنفس الذي يعرب عنه بألفظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

.1جأ الشتاء: حنو

ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو
هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به علقه : يف نفسه من

رأى أو فكر، ومايريد أن يزود به غريه من معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع : من
.2صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ له داللة : وميكني تعريف الكالم بأنه
.يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

وبنأ على هذا، فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، اليعد كالما، 
3ال معىن هلابل هي أصوات

86، ص .8. ص ، 1992، )دار املسلم: الرياض (أمحد فؤاد حممدعليان، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدرسيها .  1
86نفس املراجع، ص 2
87نفس املراجع، ص .  3



أهمية مهارة الكالم.ب

الكالمفياللغة هي املهارةالثانيةمناملهاراتاألساسيةالتىتمثلغايةمن غايات الدراسةاللغوية ان
يف املهارةولقداشتدت احلاجةهلذه. وهووسيلةلإلتصاملعاآلخرين

بدايةالنصفالثانيمنهذاالقرنبعدانتهاءاحلرب العامليةالثانية،وتزايدوسائل 
اإلتصال،والتحركالواسعمنبلدإلىبلد،حىت لقدأدىتزايداحلاجةلإلتصااللشفهي 

.4بينالناسإلىإعادةالنظرفيطرقتعليم اللغةالثانية

5مهيةسنحاوهلناأننوضحأمهيةالكالمفىاحلياةفىنقاطمحددةتكشف لناجوانب من هذهاأل

:ومنأهيمةالكالمفهي ،

مناملؤكدأنالكالمكوسيلةإفهامسبقالكتابةفىالوجود،فاإلنسانيتكلم .1
.قبألنيكتب،ولذلكفإنالكالمسابقعلىالكتابة

.التدريبعلىالكالميعوداإلنسانالطالقةفىالتعبريعنأفكاره،والقدرة على املبادءةومواجهةاجلماهري.2
ماسةإلىاملناقشة،وابداء احلياةاملعاصرةمبافيهامنحريةوثقافة،فىحاجة.3

الرأي،واإلقناع،والسبيإللىذلكإالبالتدريبالواسععلىالتحدث، الذى 
.يؤدىإلىالتعبريالواضحعمافىالنفس

خصوصافىهذاالعصرالذىتعددفيههووسائل النقل واملواصالت ليس وسيلة لطمأنة –الكالم.4
ل بداية الناس املتنقلني فقط،بل طمأنة أهليهم وذويهم،ألن ىف انقطاع االتصا

اخلطر،فاملغرتب واملسافر عند ما يكلم أهله باهلاتف يطمئنهم،ويكلم رفاقه وأصدقاءه 
.فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليه

162مكتب جامعة المنصورة، ص : مصرتعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا مناھج واسلیبھ، رشدي أحمد طعیمة، 4
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للحكم على املتكلم ،ومعرفة مستواه –إىل حد ما–والكالم مؤشر صادق.5
اعهم، الثقايف،وطبقته اإلجتماعية، ومهنته، أوحرفته، ذلك ألن املتكلمني على اختالف أنو 

إمنايستخدمون اصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم، ومن هنا فإن الكالم هو 
.إن اإلنسان حيوان ناطق مبني:اإلنسان،ولذلك قال بعض علماء املنطق

والكالم وسيلة اإلقناع،والفهم واإلفهام بني املتكلم واملخاطب،ويبدو ذلك واضحا من .6
مني،أو املشكالت اخلاصة والعامة الىت تكون تعدد القضايا املطروحة للمناقشة بني املتكل

.حمال للخالف
ولو كان حيدث نفسه–والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه،ألن تعبري الفرد عننفسه.7

.عالج نفسي خيفف من حدة األزمة الىت يعانيها،أو املواقف الىت يتعرض هلا–
لم واجلاهل،والذكر واألنثى،حيث يتيح والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري،واملتع.8

.للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع احلياة،والتعبري عن مطالبه الضرورية
والكالموسيلةرئيسةفىالعمليةالتعليميةفىمختلفمراحلها،الميكنأن يستغىن عنه معلم ىف أية .9

.مادة من املواد للشرح والتوضيح

ري الباحث ان الكالم أمر ضروري يف حياة ي، نظرا اىل أمهية الكالم كما ذكرت السابقة
وضرورة تعليم اللغة األجنبية وال سيما يف تعليم اللغة العربية ألن اإلنسان يقال ماهرا ، اإلنسانية

وبذلك ان تعليم اللغة العربية الزمة بتعليم مهارة الكالم . بااللغة األجنبية إذا كان ماهرا يف الكالم
.فيها

أنواع مهارة الكالم.ج

:6ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسيني

الكالم الوظيفي.1
104-102. ، صمراجع السابقعليان، أمحد فؤاد حممد.  6



هو مايؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، والكالم الوظيفي هو الذي يكون 
احملادثة، : 

وأحاديث املتطلبات اإلدارية، وإلقاء واملناقشة، وأحاديث اإلجتماعيات، والبيع والشراء، 
التعليمات، واإلرشادات، واألخبار، واملناظرات والندوات، واخلطب السياسية واإلجتماعية، 

.وأحاديث السمر

والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة، اليستغين عنه إنسان، والميكني أن تقوم احلياة 
الحيتاج هذا النوع الستعداد خاص، ومواقف يدونه، فهو حيقق املطالب املادية واإلجتماعية، و 

احلياة العلمية يف الوقت احلاضرتتطلب التدريب على هذا النوع من التعبري الذي ميارسة املتكلم 
.يف حياته يف العمل، ويف األسواق، ويف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية

الكالم اإلبداعي.2

وخلجات النفسن، وترمجة إظهار املشاعر، واإلفصاع عن العواطف: يقصد به
اإلحساسات املختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغية مبا يتضمن صحتها 
لغويا وحنويا، حبيث تنقلها إىل األخرين بطريقة مشوقة مثرية هي األديب، وحبيث تنقل سامعها أو 

وينفعل بانفعاالته، وحيس مبا قارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قاهلا، كي يعيش معه يف جوه، 
التكلم عن مجال الطبيعة، أو املشاعر العاطفية، أو التدوق الشعري، أو النشر : أحس هو به مثل

.القصصي، أو التكلم عن حب الوطن

وهذا النوع ضروري يف احلياة، فعن طريقه ميكني التأثري يف احلياة العامة بإثارة املشاعر، 
معني، فأسلوبه األديب من خصائصه إثارة األحاسيس، وحتريك وحتريك العواطف حنو اجتاه 

. العواطف، وكم من كلمات هلا فعل السحر يف نفوس الناس



وينبغي مالحظة أن كال النوعني من التعبري الوظيفي واإلبداعي، ال ينفصل أحدمها عن 
في، واإلبداعية اآلخر انفصاال كليا، بل قد يلتقيان، فكل موقف بعبريي هو موقف للتعبري الوظي

.صفة تلحق بالتعبري الوظيفي بدرجات متفاوتة

- كماقلنا–وكال التعبريين الوظيفي واإلبداعي 
فالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان حاجته من مطالب املادية واإلجتماعية، والتعبري اإلبداعي ميكنه 

.فكاره وشخصيتهمن أن يؤثر يف احلياة العامة بأ

العديد من التقنيات وجمموعة متنوعة من التدريب املهين الذي مت تطويره من قبل معلمي 
يف حني أن التواصل األسلوب، والرتكيز . . اللغة

يذهب على فهم جمموعة من احلوارات مبا يف ذلك وظيفة كل عبارة والسياق أو الوضع، مث
.مباشرة ملمارسة االتصال

مجاالت مهارة الكالم.د

جمالت الكالم متعددة، ومل تذكر جمتمعته، وإمنا ذكرت متفرقة يف كتب طرق تدريس اللغة 
وسنذكر أهم جمالت الكالم، وما يراعي فيها من مهارات، مع إشارة . العربية، وقد حدد بعضها

.7كل جمال منهاموجزة إىل ما جيب اتباعة عند التدريب على  

الكالم عن القصص.1
112-106.عليان، مراجع السابق، صأمحد فؤاد حممد.  7



حكاية القصص من ألوان الكالم اهلامة، فالقصة خري معني للتدريب على مهارة الكالم، 
:لذلك ينبغي على املتكلمني أن يهتم مبواعاة اآليت عند التدريب على حكاية القصص

.األداء اجليدفعلى املتكلم أن خيتار القصة بنفسه، ألن ذلك يساعد على : جتنت اإلكراه)1
حيكي املتكلم حكاية عن نفسه من اخلربات أو األشياء اآلخر : إجياد املوافق الطبيعي)2

.الذي وقعت فيه
.مراعاة النطق السليم، وإخراج احلروف من خمارجها)3
.مرعاة التنغيم الصويت، بإظهار مواطن اجلمل املتكلمة)4
.التأكيد من معرفة القصة معرفة جيدة)5

الكالم احلر.2

التعبري عن األفكار ة اآلراء الشخصية، وهذا يشمل موضوعات متعددة، ومواقف وهو 
.خمتلفة، ووصف األحداث الواقعية، والتعبري عن الظواهر اإلنسانية البسيطة

الكالم عن الصور.3

وهو الكالم الذي يغرض منه انتقال الذهن من الصور املرئية إىل العبارات واأللفاظ 
.الرمزية اليت تدل عليه

احملادثة .4

وهو العملية فيها املتحدث واملستمع أو أكثر، فمتحدث هو مرسل للفكرة ومستمع هو 
مستقبل للفكر، وكل منهما له دور يف عملية االتصال، أما دور متحدث يتخلص يف توضيح 

.أفكاره

املناقسة.5



فيقصد باملناقشة احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب، وهو 
.شاط إلثارة التفكري الناقدن

اخلطب والكلمات.6

يعرض لإلنسان من املوقف اليت تتطلب منه إلقاء كلمة فهناك مواقف التهنئة، ومواقف 
التعوزية، ومواقف تقدمي اخلطباء واحملاضرين، وحفالت التكرمي، وهناك التقارير اليت تتطلب إلقاء 

.كلمة عن املؤثرات السابقة، مت إجنازه فيها

مهارة الكالمالأهداف .ه

هناك أهداف كثرية ومتنوعة للكالم، ويرى روبرت بويل أن هناك أساسيني يف أي جهد 
: يقوم به االنسان عند اتصاله باالخرين عن طريق اللغة مها

8.

د كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ميكن أن و أهداف عامة يف تدريس الكالم عند حممو 
: 9نعرضها فيما يلي

94-93. ص،مراجع السابق، حممدعليانأمحد فؤاد 8
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أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك .1
.بطريقة ضعيفة من أبناء العربية

2..
.والقصريةأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة .3
.أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.4
أن يعربعن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة .5

.الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التغبري الشفوي مثل التذكري والتأنيث ومتييز العدد .6

.مما يلزم املتكلم بالعربيةواحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم .7

.هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية
أن تستخدم بعض أشكال الثقافية العربية الضعيفة واملناسبة لعمره ومستوى االجتماعي .8

.األساس عن الرتاث العريب واألسالميوطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات 
.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.9
10.

.ضعيفة

قيق إن تعليم الكالم باللغة األجنبية يعد أساسا ملمارسة كثري من أنشطة اإلنسان وحت
: أهدافه ومن ذلك 

.أن تطلب املتعلم شيئا ما.1
.أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص.2
.أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما.3
.أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة.4



.أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرين.5
.اجلالسني باحلديث حىت حيني موعد شيئ ماأن يشغل .6
.اآلخرين ويوجههم ويرشدهمأن يفهم .7
.أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال.8

الجوانب المهمة في تعليم الكالم.و

تعليم اللغة "حممد كامل الناقة يف كتابه . ثالثة جوانب مهمة يف تعليم الكالم عند رأى د
10:وهي"طرق تدريسه- مداخله-العربية للناطقني بلغات أخرى،أسسه

النطق.1

من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ 
فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيريه أو تصحيحه بعد تعليمه . البداية تعليما صحيحا

.بشكل خاطئ

ولتكن واضحا يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدراس بشكل كامل 
وتام، أي يسيطر على النظام الصويت اللغة سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة هنا تعين القدرة 

134- 131ص .جامعة أم القرى. اململكة العربية السعودية. طرق تدريسه-مدخله- ات أخرى، أسسهتعليم اللغة العربية للناطقني بلغ. 1985.حممد كاماللناقة.10



على إخراج األصوات بالشكلالالذي ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن 
.الدقة الكاملة يف

إن كثريا من الدراسني يتعمدون يف تعلمهم النطق الصحيح على تقليج املعلم، ومع 

إصدار األصوات وإخراجها، ولذلك ينبغي على املعلم أال يرتك فرصة يساعد فيها طالبه على
اجلديدة والغريبة عليهم، وعليه أن يستعني يف ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان 
والشفاه، وتكرار بعض املقاطع وتدريبهم فيما على متييز األصوات، وتدريبهم على االستماع 

.الواعي للعبارات واجلمل اليت دخلت يف حصيلتهم اللغوية

تسمع األصوات اجلديدة بشكل دقيق، وكثري من إن األذن ينبغي أن تدريب على أن

ال يسمعون يف احلقيقة سوى تلك األصوات يف لغتهم األم القريبة من أصوات اللغة اليت 
وتعود : ودات أذناه على مساعهافعادة ما يستمع الدارس فقط إىل ألصوات اليت تع. 

عقله على استقباهلا وإلجابة هلا، أما معظم األصوات فتظل خمتلفة عن أصوات اللغة األم وهي 
.تلك األصوات اليت مل يسمعها على االطالق

وحيدد . ومن هنا فعلى معلم العربية أن يقوم بعملية تقومي لنطق الدارسني لألصوات
األصوات العربية اليت يصعب 

مث يقوم بتوضيح الفرق بني نطقهم للصوت والنطق الصحيح له وأسباب اليت أدت إىل ذلك، مث 

.النطق الصحيح



ات اللغة قبل تقدمي رموزها املكتوبة أمر مهم حتبذه كثري من إن العناية بتقدمي أصو 
االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية، من ذلك مثال اعتبار الفرتة اليت تسبق القرأة تقوي 

ولكن . املهارات السمعية الشفرية فمن الضروري أن يسبقها دائما تدريب كامل على األصوات
أجيل القرأة والكتابة حىت تتم السيطرة الكاملة على النظام الصويت ال ينبغي أن يفهم من هذا ت

إن االنتقال والتحول من الكالم إىل القراءة ميكن حتقيقه .للغة فهذا أمر سبق مناقسته وتوضيحه
بنجاح بواسطة معلم حيرص دائما على أن تسبق فرتاة القراءة فرتاة صوتية، أي حيوص أن يؤخر 

قليال الكلمة املكتوبة
أسهل عليك أن تشكل عادة جديدة من أن تعيد تشكيل نفس " 

".العادة بعد أن تشكيل نفس العادة بعد أن تشكلت بصورة خاطئة

املفردات.2

أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن املفردات تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من أهداف

وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية . يفكر مث يرتجم فكرة إىل كلمات حتمل ما يريد
اءة، مث يأيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان من خالل مهارات االستقبال وهي االستماع والقر 

السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو يف موصوعات للقراءة، وبذلك يفضل 
حبيث تتناول هذه املوضوعات تقيم الكلمات للدراسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها 

وهناك كثري من اخلربات والطرق اليت ميكن استخدامها يف تنمية . 
املفردات لتطوير القدرة على الكالم لدى الدارسني، من ذلك طرح جمموعة من االسئلة 

وخربات واألجوبة، وتقيم مواقف حوارية وقصصية تدور كلها حول مواقث من حياة الدارسني،



واستخدام األدوات املدرسية، وميكن أيضا استخدام بعض قوائم املفردات الشائعة وعندما يلم 
الدارس مبجموعة كبرية من الكلمات على املعلم أن يساعده على إعادة توظيفها مرة أخرى يف 

.

ويالحظ أن هناك كلمات يصعب تقدميها عن طريق السياق أو الطرق األخرى اليت 
قدمناها وغفي هذه احلالة ميكن تقدميها عن طريق تعريف الكلمات أو تعريف العبارات اليت 
باحلركة واالشارة، وبتقدم 

.عملية اللغة تتسع قدرة الدارس على حتديد معىن الكلمات اجلديدة

وبالرغم من إشارتنا إىل استخدام بعض قوئم املفردات الشائعة إال أنه ال ينبغي الرتكيز يف 
تزويد الدارسني بثروة لفظية على قوائم مفردات منفصلة، فالكلمات يف هذه القوئم دونا سياق 

.الكلمات قد ال تكون أنسب الكلمات حلاجة الدارس وللوفاء بأهدافه من تعلم احلادث باللغة

إن حنصل الكلمات ليس الشكلة الوحيدة يف بناء املفردات،ذلك أن املتعلم يقع حتت 
نذكر الكلمات السابقة اليت تعليمها، ويف نفس الوقت إضافة كلمات جديدة، عيئ ضرورة 

:ولذلك فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم من خالل

.تقدمي الكلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف اليت يتحدثون فيها عن أنفسهم.1
إتاحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال،.2
.اولة إعادة تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسيحم.3



والبد أن نشري هنا إىل جمموعة أخرى من الطرق يستحسن أن تؤخر استخدامها يف تنمية 
املفردات إىل مرحلة تعليم القراءة مثل القراءة الواسعة ودراسة الكلمة عن طريق حتليلها الرتكييب 

.اجموالصوتى واستخدام السياق واملع

القواعد.4

كثري ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى بعضهم 
أما املتعلمون اللغة أجنبية فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم . ينكرها متما

كن ومهما يكن األمر فئمت حقيقة المي. استخدام اللغة، أي ليست ضرورية للتحدث باللغة

جيب أيضا أن يعرفها الرغب يف تعلمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت 
القواعد وحنن إذا نقرر هذا أمنا نقرره وحنن وأعون متاما بأن صعوبات تدريس . بوعي أو بغري وعي

.ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة

طريقة تعليم مهارة الكالم.ز
:أّما طريقة التدريس املناسبة الستخدام هذا التعليم فمتها 

)Direct Method(طريقة املباشرة )1

وما تدل عليه و تستخدم األسلوب تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشرة بني الكلمة 
التقليدية و احلفظ حيث يستظهر التالميذ مجال باللغة العربىي و أغاىن و حماورات تساعدهم على 

تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة، والمكان اللغة و األم وال تستخدم . إتقان اللغة املنشودة
.11األحكام النحوية

.22، )2000دار الفالح ،:عمان(،أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل ، 11



، هى اليت تركز علىطريقة املباشرة 
وذالك باختالف بيئة اللغة و عدم استخدام اللغة األصلية للطالب أو أية لغة وسيطية و تستعني 

12.هذه الطريقة باحلركة والصورة و بالوسائل املختلفة للرب بني اللفظ ومعناه

سواءكان ،على التفكريباللغةالىت يتعلمها
ذالك فىاحملادثةأم ىف القراءةأم ىف الكتابةويتم ذلك بأن يكون استعمال اللغة استعماالمباشرابني 

و البد من مدخل شفهمي ىف تعليم مجيع املهارات لشرح ، املعلم واملتعلم دون جلوء إىل الرتمجة
13.ات ىف ضوء املفردات الىت يتعلمها الطالباملفردات باالحياء والصور واألفعال واحلرك

14:هذه الطريقة ميتاز مبا يلى

تعطى الطريقة املباشرة األولوية الكالم بدال من مهارة القراءة والكتابة والرتمجة على أساس .1
أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

عدمية اجلدوى بل تتجنب هذه الطريقة إستخدام والرتمجة ىف تعليم اللغة األجنبية وتعترب ها .2
شديدة الضرر على تعليم املنشودة وتعلمها

مبوجب هذه الطريقة فان اللغة األم المكان هلا ىف تعليم اللغة األجنبية.3
تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه كما تستخدم االقرتان .4

الطريقة بالطريقة املباشرةاملباشر بني اجلملة واملوقف الذى تستخدم فيه وهلذا مسيت
ال تستخدم هذه الطريقة االحكام النحوية ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون ان هذه .5

األحكام ال تفيد يف اكتساب املهارة اللغويةاملطلوبة
حيث يستظهر الطالب مجال باللغة " التقليد واخلفظ" تستخدم هذه الطريقه أسلوب .6

على اتقان اللغة املنشودةاالجنبية واغان وحماورات تساعدهم 

.5.، ص)والنشردارالكاتبالعريب للطباعة :القاهرة)مشكلة تعليم اللغة العربية لغريالعرب.دكتور على احلديدة12
.130. ، ص)1989منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، : إيسيسكو)مناهجها وأساليبها: .رشد أمحد طعيمة13
.29.، ص)1424العبية للجمعو ).عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان14



15:أما عيوب هذه الطريقة فيما يلى

قد يكسب الطالب عدم الدقة ىف التعيب، احيانا.1
التعليم بالطريقة الطبيعية غري واقعي ألن الظروف ليست واحدة.2
الطريقة املباشرة تتطلب جمهودا كبريا مناملعلم ومتكنا مناللغة اهلدف ليكون مستعدا لكل .3

دأ ال يتحقق أبداوهذه مبت، مواقف
)Audio Lingual Method(الطريقة السنعية الشفهية )2

16.الصوتيه واألمناط الصوتية قبل حماول تعليم القراءة والكتابة

:17

االستماع والكالم والقراءة والكتابة: تعليم املهارات .1
تطوير فهم الطالب الستيعاب حضارةأمة غري امته من خالل دراسة لغتها.2

من أهم هذه الطريقة اىل إهتمام كبري ىف البداية لتعليم املفردات اذ يكتفى منهاالقدر 
وترى هذه الطريقة وضع . األجنبيةالذى يساعد الطالب على تعليم النظام الويت والنحوي اللغة 

الدارس ىف مواجهة اللغة حىت ميارسها ويستخدمها وال مانع من اللجوء اىل الرتمجة اذاستدعى 
ويتم تدريبا مركزا غلى . وينبغى إستعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة . األمر ذالك

18.أمناط اللغة وتراكيبها النحوية

واإلعتماد ، طريقة االهتمام بالكالم على حساب املهارات األخرىومما يؤخذ على هذه ال
.دون األحكام النحوية واإلقالل من اجلوء إىل الرتمجة، على القياس

.132. صاملرجع السابق،.رشد أمحد طعيمة15
.5. صاملرجع السابق،.دكتور علي حديدة16
.134. صاملرجع السابق،.رشد أمحد طعيمة17

.29.ص,املرجع السابق.عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه18



19:و من عيوب الطريقة السمعية الشفهية مايلى 

اهتمت حباسة السمع وأمهلت احلواس األخرى.1
يستعملونه ىف مواقف غري الىت أعدتمما جيعلهم ، .2
إجراءات احلفظ تؤدي اىل امللل والسأم.3
أمهلت النواحي الذهنية وركزت على النواحى اآللية.4

)Comunicative Method(الطريقة االتصالية )3

جيعل هذه الطريقة هدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على استخدم اللغة األجنية 
أغراضه املختلفة والتنظر هذه الطريقة إىل اللغة بوصفها جمموعة من لتحقيق، وسيلة االتصال

كالطلب والرتحي واألمر والنهي والوصف والتقرير وتعرض املادة ىف هذه الطريقة ال على أساس 
ويتم العمل فيها عرب األنشطة . أساس التدرج الوظيفى التواصيليالتدرج اللغوي بل على 

، وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقية، داخل الوحدة التعليمة، املتعددة
ويسجيل املعلومات ، وتبادل املعلومات واألفكار، توجيه األسئلة: الستعمال اللغة مثل 

20.كالت واملناقشة واملشاركة

21:حماسن هذه الطريقة هي 

كزت الطريقة اإلتصالية على املعىن.1
التتبىن الطريقة مبدء الدرجية ىف تقدمي األصوات واملفردات والرتكيب للطالب.2
اتضح أن املنحى االتصايل الميكن تطبيقة بنجاح ىف مجيع مستويات تعليم اللغة.3

.135. صاملرجع السابق،.رشد أمحد طعيمة19
.30. ص,املرجع السابق.الرمحن بن إبراهيم الفوزانعبد 20
.80. املرجع السابق، ص.رشدي أمحد طعيمة. حممود كامل الناقة21



للتعليم كثريا ماتكون حملة للطالبإن املواد الواقعية املختارة .4
)Eclectic Method(طريقة االنتقائية أو التوليفية )4

تري هذه الطريقة ان املدرس حّرىف إتباع الطريقة الىت تالئم طالبه فله احلقفى استخدام 
فهو ،ما يرامهناسبا للموقف التعلمي،أو تلك كما أمنن حقه أن يتخري من األساليب، هذه الطريقة

يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد و لرتمجة عند تعليم مهارة من املهارات اللغة مث خيتار قد 
وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة .أسلوبا من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف اخر

وطرائق التعليم تتكامل فيمابينهاوالتتعارض وليس هناك طريقةتناسب ، مثالية ختلو من القصور
وتأيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق الثالثة . ع األهداق والطالب واملدرسني والربامجمجب

.السابقة

22:هذه الطريقة بإجياز هيواالفرتضات الكامنةوراء

كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة .1
األجنبية

ما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج هلا ال توجد طريقة مثالية متاما أوخاصة متا.2
وحجج عليها

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على اساس أن بعضها يكمل .3

،أخرى
أومتنافسة أومتناقضةمتعارضة

التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع .4
املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

املرجع السابق.عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان22



وليس الوالء لطريقة تدريس ،املهم يف التدريس هو الرتكيز على املتعلم وحاجاته.5
معينة على حساب حاجات املتعلم

ه حّر ىف استخدام األساليب الىت تناسب طالبه بغّض على املعلم أن يشعر أن.6
إذ من املمكن أن خيتار املعلم .النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

من كل طريقة االسلوب او اال ساليب الىت تناسب حاجات طالبه وتناسب 
املوقف التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه

طريقة القواعد والترجمة)5

الطريقة كانت قراءة النصوص وترمجتها والتدريب على الكتابة شيئا هاما ىف هذه 
23.ورئيسيا

ويكون ذلك خبفظ النصوص األدبية عالية املستوى وخبفظ املنون مثل املعلفات السبع وخطب  
.كبارالصحابة

:ة متتاز مبا يلىفإن هذه الطريق

1.
الكالم

تستخدم هذه الطريقة لغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة و بعبارة .2
أخرى تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي ىف التدريس

لطريقة باألحكام النحوية أي التعميمات كوسيلة لتعليم اللغة االجنبية .3
وضبط صحتها

23Ahmad FuadEfendy. MetodologiPengajaranBahasa Arab (Misykat, 2005), halaman 78



كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستحدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوية جلمل اللغة .4

:عيوب هذه الطريقة فكما يلى أّما

القراءة والكتابة وأمهلت االستماع والكالم.1
االهتمام الكبري بالرتمجة.2
جيعل الطالب يفكر بلغة األمّ .3
)وقى هذا بطاء ( طريقة التعليم تتم بصورة واعية دقيقة .4

طريقة القرأة)6

تعترب القراءة من أهّم و سائل اكتساب املعرفة والتعليم، فهي النافذة الىت من خالهلا يطل 
على نتاج املاضي واحلاضر والقريب والبعيد من فكر وثقافة وحفارة وتعّد الكلمة اإلنسان 

املقروءاة أواملكتوبة من أقوى وسائل اكتساب املعرفة

:

1.
اجلديدةصعف الطالب ىف مهارةإستيعاب املسموع ومهارةالتكلم بللغة.2
مهارةالقراءةوحدهاالتكفي إلجادةاالتصال واملناقشه يف موضوعات خمتلفة فالبد من .3

وجود سبل أخرى مكملة

مما سبق بيانه خّلصت الباحثة أن الطريقة هي ركن هام من أركان حسن التدريس 
وهي الىت فاالطريقة الناجحة هي الىت تؤدي الغاية ىف أقل وقت وأيسر جهد يبذله املعلم واملتعلم ،



وحتفزهم على العمل اإلجيايب والشاط الذايت واملشاركة والفعالة ىف . تثري إهتمام التالميذ وميوهلم
على التفكري احلر والكم املستقل والطريقة الناجحة أيضا هي الطريقة وهي الىت تشجع. الدرس

وذلك ، مشكالت وهكذااملرنة املنوعة فتسري تارة يف شكل مناقشة وتارة يف صورة تعيينات وتارة 
لذا كان المندوحة عن ، وهكذا يسبب السأمة وامللل للتالميذ، ألن استمرارا طريقة شكلية عقيمة

تنوع الطريقة ىف الصف الواحد وىف املادة الواحدة بل يف املوضوع الواحد لتتالءم مع الضروف 
لى املدرس أن يقوم وع، اذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات مزايا وعيوب. الىت تناسبها

بدراسة تلك طرائق والتمّعن فيها واختيار مايناسب املوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه

عملية تطبيق مهارة الكالم.ح

إنعملية
تعليميةمهارةالكالمليستحركةبسيطةحتدثفجأة،وإمناهيعمليةمعقدةوبالرغممنمظهرهاالفجائيإالأتتطبيق

.متفيعدةخطوات
قبألنيتحدثاملتحدث،البدأنيستثري،واملثريإماأنيكوخنار .

جيا،كأنريداملتحدثعلىمنأمامه،أوجييبعلىسؤالطرحهمخاطبه،أويشرتكمعاآلخرينفينقاش،أوحوار،أوندوة
.وماإلىذلكمناالتاملختلفةالتيرتدفيهااملتحدثعلىمثريخارجي

والذياليتحدثإالإذاكانلديهداعالكالم،وهوالذييفكرفيماسيحدثبه،و وهكذاأرىأناملتحدثاجليده
يرتبأفكارهبطريقةمنطقية،مثيضعهذهاألفكارفيقوالبوصياغاتلغويةسليمةوجذابة،مثينطقنطقاصحيحاخال

.يامناألخطاءاللغوية

.لكناملتحدثاجليدهوالذييتحدثعنشيءيعرفهتماماملعرفة،يلويهتمبهأيضا
. وعلىذلكفاملفهوماجلديدالذينريدأننلتفتالنظرإليههنايقومعلىأساسالنظريةالوظيفيةفيالرتبية

.فأصوالملناهجقدفرضتأمننأمهامليادينالتيتشتقمنهاأهدافالتعليم،امتعالذييعيشفيهاملتعلم
متعالذييعيفحيننعلمأونربيالبدأنتمبجمالملتعلمقادراعلىالقيامباملطالبأوالوظائف،أواملعلمالتييتطلبهامنها



.شفيه
ومعنىهذابالنسبةللتعبريأمنراحاللتعليمالعامينبغيأنيتجهتعليمالتعبريفيهاإلىتمكينالتالميذمنالقيامبجميعألو 

.انالنشاطاللغويالتييتطلبهامنهمامتع
وبذلكينبغيأنيكوناألساسالذييقومعليهتعليمالتعبريهوألوانالنشاطاللغوميحادثةومناقشةورسائلوغريذلكمن

:اخلطواتفيتعليممهارةالكالمتخطيطعمليةالتعليميةملهارةالكالمهوكمايلي(و.فيةاألنشطةالوظي

أنيتعرفاملتكّلمأوالعلىنوعيةاملستمعينواهتمامومستوياتتفكريمهوماحيبونسماعه،ومااليرغبونفياالست.1
.ماعإليه

.أنيحددأهدافكالمه،فقدمياقااللعربإنالبالغةهيمراعةمقتضىاحلال،وأنلكلمقامولكلحاملقتضان.2
.أنيكوناملتكلمقادراعلىتحديدحمتوىكالمهأيأنيحدداألفكارواملعانيواملشكالتالتيرتيداحلديثمنها.3
أنيتماختيارأنسباألساليبأوالطرقللكالمأواحلديث،واختباراألسلوباملناسبللكالميعتمدعلىعدةعوام.4

.لنوعيةاألهدافاملراد

وتطبيقهالمبحث الثانى مفهوم عن الطريقة

الطريقةعنتعريف-أ

لذلك . الطريقة هي سبيل يستخدمها املعلم ليبلغ التعليم أو مادة الدراسة إىل التالميذه
على املعلم أن . 24بعد أن يفكر املادة، فعليه أن يفكر ويستعد يف الطريقة ليبلغها على التالميذ

ة يفكر إهتماما الطريقة األحسن أي الطريقة املناسبة ملركب مادة التدريس، وجيعل تركيب املاد
.ربطالسلسلة التيرتبط

، لتكون مقبولةبسهولة، طريقةتعلم اللغةالعربيةهو السبيألوالطريقلكيفيةتقدمياملواد التعليمية
. 25املرحالتالميذجيدا و 
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ي ينتظم عددا من املكونات الرئيسة، 
ويف املوضوعات . 

املختارة، ويف التوجيهات اليت يشتمل عليها دليل املعلم، ويف املادة  وضعت علي شرائط 
لواجبات املنزلية املعدة، ويف 
الوسائل التعليمية املختارة، وطريقة استخدامها، ويف نوع األسئلة امللقاة، ويف غري ذلك من 

وميكن وراء كل طريقة تصور معيني لعملية التعليم، و فلسفة .جوانب خمتلفة للعملية التعليمية
ا بإختصار تنطلق من مداخال معينة 

.

و تستند الطريقة إيل مبادئ وقواعد وإجراءات ميكن لكل معلم لغة أن . األجنبية بشكل عام
ولعل مصدر اخلالف الوحيد . يستخدمها سواء تفاوتت اللغات أو 

بني هذه الطرق هو ما يتم تدريسه من خالهلا أي املضمون الذي يصب فيها، رئس الشكل 
الذي حيتويها، أخذا يف اإلعتبار أن من بني اللغات ماقد يفرض علي طرق التدريس شيئا من 

تبقي مبادئ الطريقة واحدة، وأصوهلا التعديل يتناسب مع خصائصها الغوية، إال أنه مع ذلك 
.مشرتكة بني لغة و أخري

منهجيةالتعلممصطلحيعطي مزيدا منمعىن ، واستخدام جيب التأكيد على، ومع ذلك
دراسةمنهجيةالتدريسبشكل .النظريفحسب، بأليضاالتشغيليةالتدريس والتعلم و االنطباع و 

مهمةاملعلمال تتطلباجلدية 26.واضحعلى ضرورةمطلقةللمعلمالذيرييد أن ينجحفي مهمته
.املسؤوليةو 

تطبيق عن الطريقة-ب
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: واخلطوة يف التعليم وأّن ذلك تعلقة باملعامل الكثرية كمثلطريقةوتبني يف السابقة عن 
ورغم ذلك، ان ليس كّل . املادة، اهداف، احوال الفصل، وجود الوسيلة التعلمية وغري ذلك

شرح حممد اخلويل تسعة عشر عامال . جتية التعليم جيدااألستاذ يستطيع ان خبرتوا ويتبقوا اسرتا
. اليت تأثر إىل اسرتاجتية التعليم

: وهي. ومن ذلك اجلملة فجمعها إىل بعض التقسيم فحسب

العوامل املعّلم.أ
مستوي تدريبة املعلم، اذا كان االستاذ مل يتبع التدريبات عن علم الطريقة التعليمية )1

تنفيذ وظفتهم، فصعب هلم نبل الطريقة اجلديدة للغة العربية من قبل أو حني
.ويطبيقها

فباحسن ان الخيرت إىل طريقة التعليم ، شغلة املعلم، اذا كان املعلم ذا شغلة الكثرية)2
عددا، كان احدى الطريقة املخرتة هي اليت . اليت الحيتاج اىل طاقة واالهتمام الكثرية

.تعطى املعّلم الفرصة املراحة
وكذلك حدثت . اذا ما ال يشعر املعلم مرحية ملهنته ال جل الشئدافعة املعلم،)3

.تطبيق اسرتاجتية جديدة اليت ال يوّدها
عوائد املعّلم، إذا جارى املعلم على العادة يف استعمال الطريقي املعينة ىف العهد )4

املعني الطويلة، فصعب له الستعمال الطريقة جلديدية ألن قد كان الطريقة 
.خصائصه

. املعلم، من بعض املعلم شعرون مبناسبة اىل أحدى اسرتاجتية وال اىل غريهافردية)5
كان بعض اسرتاجتية الىت متلك مناسبة من غريها، بل هناك موجود ال تناسب قّطو 
و هذه تتعلق بفردية املعلم حىت توجد االسرتاجتية املقبولة واالسرتاجتية غري املقبولة ال 

.جل فردية املعلم
عددا، مييل املعلم ان يستحدم االسرتاجتية كمل اسرتاجتيته يف . املعلم يف تعليمعوائد )6

.تدريس اللغة األجنبية



عوامل الطالب.ب
ان من عوائد الطالب، اذا شعر الطالب بالسعيدة يف تعليم اللغة املعينة فيمكن ان )1

وكان . م
.عقسها اذا ال يودوا الطالب اللغة االجنبية فصعب للمعلم تعليمها

كانت كثري من البحث الذي تبني وجود تعلق االجايب املعنوية بني . ذكاء الطالب)2
وان ذلك يقدر ان نربز الفرض بأن اسرتاجتية . ذكاء الطالب واجناز تعلم اللغة العربية

.ة حنو الطالب غري الذكاءحنو الطالب الذكاء ختتلف بإسرتاجتي
عمر الطالب ذ، االسرتاجتية املستخدم لألطفال ال يستطيع ان يطبق اىل الكبار، )3

ان االطفال يفضل على تكرير، واما الشاب والكبار ميلون ان يوجدوا إىل . وضدها
.التفسريات العقلية واشكال اللغة والقواعد النحوية

ليم الكتابة، والقراءة، والرتمجة سواء كان . مستوى الطالب)4
.فيلزم يناسب اسرتاجتية املستعملة مع العداف املرام. من اللغة الثاىن

عوامل الوسيلة التعليم.ت

اذا  . إن املعلمني مييلون ام يستعلون االسرتاجتية التعلمية املناسىب للوسيلة التعلمية املوجودة
.تاجة املستعملية  تتوّجه اىل استعمال تلك الوسيلةكان الوسيلة التعلمية و التسهيالت احمل

عوامل الطول برنامج.5

.اذا كان تقام برنامج تعليم اللغة اآلجنبية قصري االجل، فا ملادة واهدافها حمدودة

وامل املتعّلقه بني اللغة االّم واللغة االجنابيةع.ب

اذا كان كالمها اللغة األم واللغة األجنبية، اذا كان كالمها 
.فصعب على تعليمها اذا تقاران باللغتني املتسويني



أهمية تسمية الطريقة-ج

.على أمهيةتسميةطرقفقطحىت يكون لديناشيءلشنقأفكارنايف تدريس اللغة، أوال

كانت ثانيا، طريقةيعطي إحساسامستقرةاملسمىنوعا منالثقةأوالثقة واألمنللتالميذواملعلمني و 
.27

من هذا املعرفة نعلم ونفهم ان الطريقة هي اخلطة الىت يضعها املعلم قبل ان يدخل حجرة 
التالميذالدراسة وقبل ان يعمل لتنفيذهايف تلك احلجرةبعد دخوهلا لتوصيل املعارف اىل اذهان 

.قاتباسهل السبل واقصر الوقت و النف

فهناك الطريقة الىت تستخدم لتعليم مهارة الكالم وذلك جيب على املعلم ان خيتار طريقة 
مناسبة لطبيعة املوضوع الذى يقوم بتدريسه وينبغي ان يعتمد الطريقة الىت يستخدمها على بعض 

اف االسس العامة الىت جيعل منها الطريقة الناجحة الن الطريقة الناجحة تستطيع ان حتقق االهد
املنشودة والغاية املرجوة بايسر جهة واقل نفقة واقصر وقت وقدذكر الدوكتورعبد القادرامحد بعض 

:

ان تكون موافقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقلىوالظروف االجتماعية واالقتصادية و .1
.يعيشها التالميذاالسرية الىت

ان تراعي بعض القواعد العامة فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاديا له يف معاجلة الدروس .2
.وتقريرها من العقول

.ان تاءخذ باالعتبار الفروق الفردية بني تالميذ الفصل.3
.ان يكون مو قف التالميذ اجيابيا ال سلبيا طوال مراحل الدرس .4
.واثارة اهتمامه وبواعثه ونزعته اىل اال كتشاف واالبتكاران تنمي التطلع لدي التالميذ .5
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.ان جتعل التعلم كا للعب متسما با املتعة و متسما باملنفعة.6
ان تنمي االجتاهات السليمة واالساليب الدميقراطية يف التعاون واملشاركة  يف الرءى  واحرتام .7

.ة
.ان تستفيد الطريقة من قوانني التعلم.8



الفصل الثالث
عرض البيانات وتحليلها

، قدم الباحث بعرض البينات اليت و جدها بعد عملية إجراء هذا لفصلويف هذا ا
عرض و ابتدأ الباحث بتقدمي املبحث األول وهو . ليلهاحالبحث، مث قام الباحث بت

و تفصيل . ومناقشتهاالبياناتحتليلعن مث املبحث الثاين ،ماالنجفيمعهد دار التوحيدالبينات
:تلك املباحث هي كما يلي

ماالنجلمحة موجورة عنمعهد دار التوحيد:ألولاالمبحث 

الوضع الجغرفي.أ

جامعةو (UB)جامعة براوجيايا 
جامعة و (ITN)معهد الوطين للتكنولوجياو (Unisma)جامعة اإلسالمية ماالنج و (Uniga)كجايانا 

.(UNMUH)احملمدية ماالنج 

شوال 20م إىل يتزامن يوم 1981س و أغسط20يف يتقوم هذا املعهدمنذ 
نزل هو بيت .تنيملدة سن"دىمنار اهل"وهذه الدراسة هي مسجد جامع الغربية :ه1401

يوليو 31وهذه احلالة تنتهي يف .ماالنجIV/260 Aسارع سومبري ساري املتعاقد عليها ىف 
(SunanAmpelسارع غاجايانا انتقلت إىل مدرسة داخلية العنوانم1983س و أغسط1يف 1983

(III/10-واحتالل املبىن اجلديد،ماالنج.

تاريخ تأسسها.ب

على وجه التحديد يف ه1401م أو 1981يف عام معهد دار التوحيد ماالنجتأسس 
وكان من 1971سنةمنذ ه1401من شوال 20م، وبالتزامن مع1981س و سطو أغ20

.املقرر إقامة داخلية ومن مث إىل واقع ملموس، وبالطبع كل هذا مبوافقة وإرادة اهللا سبحانه وتعاىل
.



وهو يولد عبد اهللا عوض عبدونالشيخ :ومؤسس دار التوحيد ماالنج مدرسة ه
عدد . بالو"ريتاخل"سوالويسى الوسطى، مشاركة جامعة الرتبية اإلسالمية Pelawa Parigi..بــــــ

.SK.Unis.Alch/VII/69/01استبدال شهادة الدبلوم

يف .هذا املعهدواهلمة الصلب هو واحد من األسباب هذه املؤسسة النّـّية
عندما بلغ ذروته األفكار والنوايا، .هذا املعهدوجود نية إلقامة /، وظهور فكرةم1971لسنةأوّ 

معاملني املدارس الدينية:التدريس ال يزال يفعبد اهللا عوض عبدونالشيخيف ذلك الوقت
آخلريت بالو ىف سوالويسى الوسطى، الدائرة آخلريت بالو، كلية أصول الدين ) عاليه(العليا

.طىيف سوالويزي الوستربيةبالو فرع Alauddin IAINاإلسالمي وكلية

قرية مشال سوالويسى (Toribulu Parigi)اسم القرية حيث سيفتح األعمال طحن األرز
الشرقية على طلب اإلخوة ىانتقل إىل جاو .فشلت هذه اخلطة.الوسطى

القاعدة واملشورة من اخلرييةمؤسسة الفالح املسؤولني بوندوفوسو (bondowoso)بوندوفوسو
اإلسالمي بوندوفوسو حتت املعهد حبيب صاحل السد محيد لدرجة أنه املشاركة يف التدريس يف 

.بوندوفوسواخلرييةلفالحاالقوس من 

ل ألوّ )م1971نوفمرب (يف وقت متأخر 1971سنةيف عهُد دار التوحيد ماالنجاملحَ تِ فُ 
سنةتأسست يف .ومنصب نائبهاحلبشياحلسني األستاذكان أبو بكر بن املعهدمرة كرئيس 

عهدمث سلم رئيس امل. (bangil)عهد بانعيل يف املاحلبشياحلسني األستاذحتركت م1976
ومع ذلك، على الرغم من فكرة ونية .عليهاخلرييةفالح ال.اإلسالمية بوندوفوسو

يزال حلما ال تنسى وميكن أن ختتفي من األصلية اليت كان قد أسسها مدرسة داخلية مستقلة ال 
.ه ال يزال متفائالنّ أ.عقل له

فهو يعترب مكان .الطريقةأراد أن حيقق كل ذلك مع وسيلة فعالة وعملية يف مكان و 
و  ) Sumbersari(سومربساري، )Dinoyo(دينويو اسرتاتيجي هي مدينة ماالنج بني قرية 

وأخريا، . يت تشمل املناطق التعليمية ملدينة ماالنجوغريها من اجلهات ال)Ketawanggede(كتاوانج



قبل انتقاله إىل هذه القرية مرة واحدة يف كل شهر وقال انه جاء إىل .دينويوواختيار فهو قرية
قرية وقادة ) الشيوخ(اهذه القرية، لتع

وباالضافة اىل . وقال انه ال ا. احلكومات احمللية
انه اختار احلي واجلريان هم أيضا ماالنج اهلواء النقي والصحي الذي يساعد على تقليل التعب 

.يف الطالب يف دراستهم

جاء إىل )ينياألستاذ الدكتور حممد علوي املالكي احلسمعايل (والعلماء م1978سنةيف 
هذه الفرصة . حممد علوي املالكي احلسين هو بوندوفوسوو . إندونيسيا، وإحدى املدن اليت زارها

عندما عرف انه كان و . األستاذ حممد علوي املالكي احلسين استخدامها لقائه ومناقشة النية وعزم
ية حيدث يف الواقع واملصري إن شاء اهللا أن انتقل بالتأكيد لذلك فهو وافق على الفكرة والن

.والرغبة

طلب منه أن يقدم توصيات أرفق خطاب طلب إىل احلكومة لألموال اململكة العربية 
ميكن لكنه مع األمل يف أن مت تغيري اسم املؤسسة، الذي كان امسه يف األصل مؤسسة. السعودية

وأنا أتفق صراحة وأي مشكلة، وأنا عكس ذلك متاما أصبح "دار التوحيد"تغيري إىل"النور"
عمثم أتقدم بطلب لتمويل حلكومة اململكة العربية السعودية ملؤسسات الرتبية اإلسالمية ف الاملشر 

ألنه يف ذلك الوقت كان ال يزالون يعيشون يف بوندوفوسو عنوان .ماالنجمعهد دار التوحيد 
وكان ملك اململكة العربية . بوندوفوسو302عشعارياألمانة هو عنوان املنزل الذي شغل، الطريق

عودية يف ذلك الوقت امللك خالد بن عبد العزيز كان سفريا يف اندونيسيا املبلغ هو الشيخ الس
.مخيشبكر عباس

ويتم .حممد سورادي اجلجمن السيد)m2 5170(املساعدات يتم شراء أرض مساحتها 
ضمن تسعةأشهر مع مساعدة من .اآلن(64x8m)ماالنج واستخدامها لبناء املبىن الذي مت قياس 

باإلضافة إىل بناء وحدة كنت وكان حجم احلمام بنيت بشكل .شقيق مصطفى كمال املشرف



، مهندس ومنفذ من هذه أخ حسناقهاري، تتم يف إطار اثنينأشهر مبساعدة (14x7m2)جيد 
.املباين إخوة سويونو

مييتكون من مثانيةالفضائية اليت من املقرر فقط عن مكان للتعل)64x8 M(بناء حبجم 
ومع ذلك، ألن النزل مل يكن كافيا الستيعاب الطالب مث كان ليتم استخدامها يف جزء .الفصل

وقال هذا املبىن من قبل العديد من األصدقاء مبا يف )م1984(منه إىل النوم يف ذلك الوقت 
البين تشققت األبيض، مقتطفات االمسنت اجلدار، اجلزء ،ذلك الفاخرة إذا كرس إىل املدرسة

م أو يأردت مكانا للتعل:، فقال"هذا لألسر"األمام
املدرسة أو املنزل بناء العلم امسحوا جيدة وقوية ودائمة، وميكن االستمرار يف استخدامها حىت 

.مؤسسقد وافته املنية يف رمحة اهللا

أهداف معهد دار التوحيد ماالنج.ج

آل (هو حتقيق وتنفيذ أوامر اهللا الواردة يف سورة ااملعهدالغرض من إقامة هذ
:وهو ما يعين)104:عمراناآلية

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوألِئكَ  ْريِ َويَْأُمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويـَنـْ ُهُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَّْدُعْوَن ِإَيل اخلَْ
)104:آل عمراناآلية(اْلُمْفِلُحْونَ 

إعمال احلديث العديد من رأى بسببهو عهد يعين دار التوحيد ماالنجهذا املوإقامة 
:تعليم الناس مث من بني أمور أخرىالأمر الكثري للتعلم و حممد صلي اهللا عليه وسلمالنيب

ومبعين يطالب املعرفة هو واجب ، "طلب العلم فريضة علي كل مسلمني واملسلمات"
.)احلديث صحيح(على كل مسلم 

. )احلديث صحيح(" من سئل عن العلم فكتمه أجلم من النار: "قال أخرىوكذلك كما
بالتأكيد انه ) ال يريد أن يعلم ذلك(واختبأ هو )تدريس مطلوب(ومعين طلب من حول العلوم 

.)احلديث صحيح(مع تطبيق جام مقاليد يف اليوم األخري من اجلحيم 



من الشريعة و عقيدة الواخلامتة هو أن انتشار هذا املعهدفإن الغرض من إقامة احلصولو 
.صلى اهللا عليه وسلماهللا إىل النيب

المنهج الدراسية ومجال الدراسة.د

يف املرحلة التمهيدية الدينية واإلبتدائية الدينية والثناوية الدينية تعمل مؤسسة املناهج 
:الدراسية، واليت تغطي جماالت الدراسة

مجيع املواد اإلسالم)1
العربيةاللغة)2

أما بالنسبة للمناهج املدارس اإلعدادية واستخدام عاليه الشؤون الدينية العامة 
(DEPAG).

مرحلة الدراسة.ه

، هي كما ماالنجاإلسالميةدار التوحيداليت كانت موجودة فيمعهد)املستويات(املرحلة 
:يلي

مرحلة الدينية)أ
مرحلة التمهيدبية الدينية.1
مرحلة اإلبتدائية الدينية.2
مرحلة الثناوية الدينية.3

)عام(مرحلة املؤسسة )أ
مدرسة الثناوية العام.1
مدرسة العالية العام.2



مواقيت الحصة الدراسية.و

رحلة للمومها التعليم. املعهد دار التوحيد ماالجنإىل اثنيين أقسامم يفيتنقسم أنشطة التعل
-30(من الساعة السابعة والنصفرحلة الدينيةهي ملللتعليمفي ا.ةيالعامرحلةللمالتعليمو الدينية

هذا النشاط حتت إشراف يستطيعاحلمد هللا و . الساعة العاشرة ومخسة وعشرين دقائقإىل )07
.املعلمني

)11- 00(الساعة يف تداء بْ يُـ (DEPAG)ةيالعامرحلةللمتعليم الوعملية 
املعهد و املؤسسة التعاون بني يستطيعاحلمد هللا و ). 14-30(حتى

.(DEPAG)العامية

:حلصول التعليم يف املعهد دار التوحيد يعين كما يف اجلدوالاملدرسونمث الوسائل و

الوسائل) 1(جدوال 

العددأسماء الوسائلالرقم

13الفصل1

1غرفة الضيوف2

1املكتبة3

2غرفة رئيس املدرسة4



3غرفة املدرس5

3غرفة املوظف6

1غرفة نائب رئيس املدرسة7

1شركة التالميذ8

2محام املدرس10

16محام التالميذ11

2غسيل15

1املطبح16

1امليدان17

3بيت املدير18

1مسجد19

1غرفة األكل20

1قسم العبادة21

24غرفة التالميذ22

1حمل لالتصاالت23

1سياراتموقف 24

1قسم اللغة25



1الدكان/املطعم 26

1الصحة املدرسية27

املدرسون يف املعهد دار التوحيد ماالنج)2(جدوال 

حالةالمادةالوظيفةاألسماءالرقم

األستاذ طه عبد اهللا 1
عبدون

مدير املعهد 
ومدير املدرسة

-
املدّرس اَالْصل

األستاذ حسني عبد 2
اهللا عبدون

مساعد املدير 
-األول

املدّرس اَالْصل

األستاذ صاحل عبد اهللا 3
عبدون

مساعد مدير 
املدّرس اَالْصل-الثاين

األستاذ عبد اهلادي 4
باشوين

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ حممد منري زين5

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ زيد بن مسري6

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ حسني قمري7

املاجسرت الرتبية رئيس املدرسةاألستاذ سعيد عمر8
اللغة العربية

(S2)
املدّرس اَالْصل



املاجسرت الرتبية اْلُمَدرِّساألستاذ عامر محزة9
اإلسالمية

(S )2
املدّرس اَالْصل

السرجانا الرتبية اْلُمَدرِّسهدايةاألستاذ توفيق 10
اإلسالمية

(S )1
املدّرس اَالْصل

األستاذ عبدالقادر 11
العيدروس لومبوك

السرجانا الرتبية اْلُمَدرِّس
اإلسالمية

)1S(
املدّرس اَالْصل

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ حممد سالم12

األستاذ علي أكرب بن 13
عقيل

املاجسرت الرتبية اْلُمَدرِّس
اللغة العربية

)2S(
املدّرس اَالْصل

األستاذ توفيق حممد 14
بارقبة

سرجانا الشارعةاْلُمَدرِّس

)1S(
املدّرس اَالْصل

األستاذ عبدالقادر 15
العيدروس جاكرتا

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

علوى حسني األستاذ 16
احلداد

اْلُمَدرِّس
اَالْصلاملدّرس -



سرجانا الشارعةاْلُمَدرِّساألستاذ سامل عبد اهللا17

)1S(
املدّرس اَالْصل

الدكتور الشارعةاْلُمَدرِّساألستاذ أمني نور18

)3S(
املدّرس اَالْصل

األستاذ أبو بكر 19
باعقيل

سرجانا الشارعةاْلُمَدرِّس

(S1)
املدّرس اَالْصل

يف العملية اْلُمَدرِّساألستاذ أمحد أزهر20
السرجانا الرتبية 

اإلسالمية

(S1)

املدّرس اَالْصل

عبد اهلادى األستاذ 21
احملضار

يف العملية اْلُمَدرِّس
السرجانا الرتبية 

غة العربيةللا

(S1)

املدّرس اَالْصل

إمساعيل األستاذ 22
عبداهللا عبدون

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

عبدالرمحن األستاذ 23
السقاف

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ سامل بن شيخ 24



أيب بكر

املدّرس اَالْصل-اْلُمَدرِّساألستاذ زيين25

األستاذ عيدروس بن 26
عقيل

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

الرتبية املاجسرت اْلُمَدرِّساألستاذ فارح27
اللغة العربية

(S2)
املدّرس اَالْصل

األستاذ حممد فيصل 28
أنوار

املاجسرت الرتبية اْلُمَدرِّس
اللغة العربية

(S2)
املدّرس اَالْصل

شوقي هيدار األستاذ 29
السقاف

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

علوى بن األستاذ 30
عقيل

اْلُمَدرِّس
املدّرس اَالْصل-

اْلُمَدرِّسفتح الرمحناألستاذ 31

املدّرس اَالْصل-



عبد احلمن األستاذ 32
املكي

سرجانا الشارعةاْلُمَدرِّس

(S1)
املدّرس اَالْصل

تصريح معهد دار التوحيد ماالنج.ز

وشبهت) املناهج مؤسسة(ماالنج التوحيددار الدينية ةاملدرسمشهادة1984سنةمنذ
معهد دار كان هناك دخول الطالب م1986سنةولكن بعد ذلك يف األزهر يف مصر،معهد 

األزهر واصل بعد ذلك دراسته يف جامعة األزهر معهد يف واحدة يمكن بعد سنة التوحيدماالجن
.يف مصر

يف حني عاليه يف واتو سن)4(األزهر هو أربعةمعهدعاليه يف مدرسة يرجى مالحظة أن 
مقدما مث ميكن أن تذهب ةينبغي أن إضافة سنةواحدولذلك. سنوات)3(إندونيسيا هي ثالثة

.إىل الكلية يف جامعة األزهر

، الذي افتتح بداية العام الدراسي)DEPAGاملناهج(لوضع املدارس الدينية عاليه العامة 
أما بالنسبة . م1999-1998مم1990-1991

وحىت الوقت . م1992-1991د فتحت املدارس الثانوية يف العام الدراسي العام اجلديثناويةلل
إىل مكتب إدارة ""ال يزال يف حالة مسجلة، ومتهيدا لوضع إيداع )م2001(احلايل 
.الدين

ر التوحيد ماالنجدامعهد األنظمة والقواعد .ح



إنسان آخر جيري من أجل حتقيق أقصى قدر من النتائج يف جمال الطباعة وتشكيل 
املثالية األخالقية النبيلة وتقي واالنضباط يف فرتة قصرية نسبيا وفعالة، بعد ذلك املدارس حتتاج 

:إىل وضع قواعد ومعايري السلوك املهين على النحو التايل

حول النظام األساسي)1
حممديطلب من كل طالب ملمارسة تعاليم اإلسالم اليت تأيت من القرآن الكرمي وسنة النيب

.صلى اهللا عليه وسلم
حول املسؤولية)2
صباح وبعد يف وقت ال(يطلب من كل طالب ملتابعة الدروس املقررة ساعات -1

.وغريها من األنشطة يف املدارس)الظهر
2-.
.العذرصالة اجلماعة صالة مث العودة املنهي يف أي وقت، إال -3
.العمل يف وقت الغداءعدم ترك أماكن /احلاضر-4
يوم اجلمعة، يف موعد ال يتجاوز نصف ساعة قبل بدء خطبة اجلمعة، وكان يف -5

.املسجد
.يف املستوى الثناوية والعاليةالعربية أو اإلجنليزية للطالب-6
احلفاظ على صحة والنظافة، والنظام اجلسم داخل وخارج الغرفة، يف الفصول -7

.بشكل عامواملعهد أو
.حفظ رباطة اجلأش وخاصة يف وقت الدراسة والصالة-8



قبل (04-00وكان يف سريره لكل منهما، ويف )ليال09-30(يف الساعة -9
قبل الفجر لالستعداد لصالة الفجر يف ) دقيقة30(بنسبة نصف ساعة )الفجر
.مجاعة

.احرتام وتطبيق كل واجلميع للضيوف-10
.صف كل منهمعندما ضرب جرس تعلم، وكانت يف ال-11
والصالة يف مجاعة، ويف الدنيةرداء الرتداء الزي الرمسي بينما كان حيضر الدروس -12

نهاروقت ارتداء زي املدارس احلكومية إىل الصف يف الوقت املناسب لتناول ال
DEPAGاملنهج(املدرسية (

.مبدقة وانتظاقلنسوةارتداء املالبس و -13
.أداء الواجبات املفروضة-14

اع املنزل، سواء لقضاء العطالت وتدعو اآلباء واألمهات الن حيملوا عند إرج
.خطاب إذن من رئيس املدرسة/رسالة
حول التحريم.ط

:، حيظر القيام مبا يلييف هذا املعهدكل طالب يف تعليم 
.مشاهدة األفالم.1
.التدخني داخل املدارس وخارجها.2
)لتكون بإذنحىت األصدقاء، (استخدام ممتلكات اآلخرين دون إذن .3
.ارتداء السراويل الضيقة.4
.ارتداء املالبس اليت قراءة أي كتابات اليت هي أقل قيمة.5
.جلب الراديو، ومسجل أو نوع اآلالت املوسيقية.6
.ذي الشعر الطويل.7



.االقتصاص/تنظيم فوضى/القتال.8
.توقيع الغرف ال الغرف.9

إذن من رئيس مدعوون يف غرفتها ولكن اآلباء واألمهات بعد احلصول على .10
.الغرفة

.بيع املالبس أو غريها من راتبها.11
.يوفر الكثري من املال أو األشياء الثمينة يف الغرفة.12
كاريكاتري ختزين والرسومات والصور اليت ليست قابلة للحياة، والصور العادية أو .13

.على غالف الكتاب
.إلسالمية.14

تذهب إىل حيث أماكن أخرى حىت إىل املنزل، ما مل يكن هناك دعوة أو موافقة من 
.املعهدومعرفة التالميذأولياء 
يوم العطلة فى معهد دار التوحيد ماالنج.ي

:األيام العطلة يف املعهد دار التوحيد ماالنج كما يلي
)ذو احلجة10(اواحدة يوماألضحي 1عيد يوم .1
)حمرم1(اواحدة اإلسالمية يومسنة جديدة .2
)أغسطس17(اواحدة يوم استقالل مجهورية إندونيسيا يوم.3
)ولربيع األ12(اواحدة ميالد النبييوم.4
)رجب27(النيبمعراجو إسراء.5
.)شعبان شوال15إىل رمضان25من (عطلة رمضان  .6

:مالحظة





).كلية(الطالب الذين يدرسون يف وقت واحد خارج 
 يف ذلك الوقت من العطالت األخرى جلميع الطالب وتشجع على العيش/

.عاش يف املدارس الداخلية

عرض البيانات: المبحث الثاني
دار التوحيد ماالنجتعليم مهارة الكالم فى معهد.أ

أهداف تعليم مهارة الكالم فى معهد دارا التوحيد ماالنج.أ
هو املعهد دار التوحيد ماالجنالعامة واخلاصةفيأو الكالمتعليماحملادثةأهداف

:وهذا هو.نفسماقدم الباحث
املعلمينللتعبري عناملمارساتوحتقيقاحملادثةالعربيةيف إطارالفصول ، حاول بوجه عام.1

:من الباحثينفي دراسةهذه النظرية،وهيبيان وفقا ل.واملنزلية و الدراسية 
وااميز بعموميتها كما تشرتك املواد . تلك اليت تعرب عن الفلسفة الرتبوية العامة" 

."املختلفة يف حتقيقها
الباحثهواليت وصفهايف املعهد دار التوحيد مسألةاحملادثة،على وجه اخلصوص.2

:ذلك من خالاللبيان الذييدلو . والتعلمفي احملادثةأناملعلميصفتجاربالتعليم 

. تلك اليت تصف لنا غايات املعلم يف الفصل من تقدميه خربة تعليمية معينة"
".حتديدا ودقة يف وصف ما يريد املعلم إحداثه من تغيري عند الطالب



نوع التمرينات فى تعليم مهارة الكالم بمعهد دار التوحيد ماالنج.ب
. لذي مت تقدميهمن الباحثلدليالوفقا ل. لحفظأمثلةاحملادثةيف الكتابالبمن كلطيطلب

:وهو
السؤالواجلواب.1
حتفيظاحلوار.2
حمادثات بنظام اخلاص.3
لةاملستقحمادثات.4
شيئمهم ليحتمّ .5

لكل المعلمين في المعهد دار التوحيد ) المحاثة(المهارة الكالم عملية التعليم .ب
بماالنج

يف معهد دار التوحيد مباالنج ثالث أشخص ومن نتائج الباحث يعرف إذا أن املعلمني 
:وهم كما يلي

األستاذ فارح رضوان.1
األستاذ عيدروس بن عقيل.2
األستاذ أمحد نوح.3

. كل املعلمني خمتلفةلعهد دار التوحيد مباالنجامليف وبسبب كذلك الطريقة ُتْستعَمل 
مما يسمح . الفصولكل البيئةخمتلفة، كل معلم حيتاج أيضا إىل أحوال الفصلباإلضافة إىل و 

كل اليت يستعملهاالتدريسةاسرتاتيجيسيتم موضح على . خمتلفة أيضاةستخدام اسرتاتيجيلال
:، كما يلياملعلم

األستاذ فارح رضوان.1



الب اليت يسيطر عليهاأيضاالط.ميبدأحتيةيمكدليل علىنشاطالتعليقبل أن يبدأالتعل
.يف ذلك احلاليف الفصول الدراسيةلدخواللفصول الدراسيةوادخليالذينلم 

كالعالمة إبداء " السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته"قبل تبدأ الدراسة قال املعلم بقول 
ُم الطلبة الذين مل يدخلوا الفصل ليدخلوه وكل املعلمون هم يَُدرِّسوَن خمتلفا . الدراسة وكذلك يـَُقدِّ

.يف الفصلالطريقةعندما ُتطاِبق 

–لتمهيدي األول الفي فصتدريسللاألستاذ فاتح رضوانُيستعَمُلهااليت الطريقةمث 
:كما يليأ،يعني

الذي موضوعاحملادثةيفنصالفياحملادثة)األستاذ فارح رضوان(وكتب معلم-1
.ثالثطلبةأو اثنينفياحملادثةبينيتعلق

قد كتبمن قبلطياراملوادعلى منت )إعادة كتابة(طلباملعلممنالطالبنسخها-2
.الطالبكتابة الطائرةواملقصودأنتستخدم ل

.الطالبأيضاإعادة كتابةبعنايةمعاملدة اليت انقضتاليت قدمتمن قبل املعلم-3
.على السبورةوالطالبتحاكيبدقة)احملادثة(قراءةاملعلمالنص-4
.بالتناوباحملديقراءةالتالميذ-5
يناسب الطلبة يف ) امام السبورة(الطالب بيتقدم املثىن والثالثى إيل امام الفصل -6

يُفعل ذلكمن . تلعب دورانص احملادثة لقراءة املرة األخر امام الفصل 
من املمارسة أوبسبب)spontanitas(العفويةبليس باحلفظأو قراءةإبتداءال

.باباللغة العربيةلذلك حننبحاجة اىل مزيد منالتعودغال.الطالباملبتدئني
.قراءة النصوالطالباجلماعياألستاذ أو املعلمللتقييم،مثتكرار -7



يفهمو  عناملواد التيليست مفهومةحىت واليسأللطالبفرصةأو األستاذيعطياملعلم
.مواد تعتربعلى أكمل وجهواحملادثةيجب أن يفهمونيسألمهاذا مل يكن احد.كلهم

األستاذ عيدروس بن عقيل.2

يعين األستاذ عيدروس بن دعاءواحلضورمن املعلمبيبدأصلالفايف هذاحملادثةميتعل
املبتدأ وخربه املعلميشرحو النحو والرتمجة م املستخدمةيفيهذه الطريقةهوالتعلعقيل

:، يف املثالهذا هومادة معينة.بالتفصيل

 ٌاحلجُر ثقيٌل والورُق خفيف
 ٌالنَّخُل صغٌري والفيُل كبري
يُت قريٌب واملسجُد بعيدٌ الب

لطالبإعادة كتابةاملواد املكتوبةعلى لوحةمنالضوءاحملادثةاملفرداتاملعلماملتصلةشكألن جيعل ا
كل شيءمبجرد انتهاءالكتابةاملعلميناقشاملسألةمعرتمجةكلمة كلمةحتىأن .من السهلعلى حفظ

.معنىاملفرداتغري معروفمن السهلعلى حفظ

، ومع ذلك.املواد عن طريقالتوسعاألمثلةالناميةوهو يزيداملعلمبعد االنتهاء منمناقشة
أيل اللغة يرتمجونالطالب و السبورةولكنكتبعلى مباللغة اإلندونيسياقول هليالواملعلم

:كمايف األمثلة التالية.اإلندونيسي

 ٌالرَّجُل طويٌل والولُد قصري
 ٌالكتاُب مفتوٌح والباُب ُمْغلق
 نظيفٌ املنديُل وسٌخ والقميُص
 ٌالكرسيُّ قدٌمي والكتاُب جديد



 ٌأمحُد غينٌّ وعليُّ فقري
:واإلجابة الطالب يعين كما يلي

Laki-laki yang tinggi dan ank yang kecil
Kitab yang dibuka dan pintu yang ditutup
Sapu tangan yang kotor dan baju gamis yang bersih
Kursi yang lama dan kitab yang baru
Ahmad yang kaya dan Ali yang miskin

يف . مواد إضافيةيف شكلتطويرهذه األمثلةوايرتمجيأمر املعلم الطالبلالثانيةفرصةذه الهل
.قاعدكل منهااملعمليةواجباتاملعلمأثناء فحصأعمال الطالببشكل فرديأيضافي

مث الطالبفي دفرت املالحظاتو كتب و ، يقوالملثال فياللغة االندونيسيةاملعلمُ واصلة تطوير ملو 
:األمثلة على ذلك.ترمجتها إىل اللغة العربيةالبد من 

1.Pena itu pecah
2.Sapu tangan itu bersih
3.Bulan itu indah
4.Udara itu panah
5.Gula itu panas

وهذه مهمة جدا . كمايف تقييماملواداألخري أعطى املعلُم للطالبِالوضيفَة  وفينهاية االجتماع
.للمواد الدراسيللتقومي

األستاذ أمحد نوح.1



سرتجاعها ال يقدم حتليال فيإسراتيجية تعليم األستاذ أمحد نوح حتليل البيانات ليأخذ
حىت يف هذه ةمناملؤسساللقاءجتماعإلكان مشغوال مفصال هلذه الفرصة أل

.يف هذه املناسبةوإًذا الباحث املعلم يبدل يف هذا اللقاءوهو باحثاملناسبة قال ال

مناقشات مع األساتذ والطلبة في معهد دار التوحيد بماالنج. ج

مناقشة مع األساتذ)1

قبل أن يبحث عملية التعليم، قام الباحث املقابلة عن ختطيط تدريس معلم اللغة العربية 
األساتذ والطلبة يف معهد دار واملناقسات هنا يعين مناقسات مع . يف معهد دار التوحيد ماالنج

.التوحيد ماالنج

أ -معلم يف الفصل التمهيدي األولوهوفارح رضوانمع األستاذ مناقسةيعين،أوال
م اللغة العربية، يتعلمينبغي أن تبدأاخلطواتاألويل ليهذا الصفصعب ألنالتعلاحملادثةميتعلأن يقول و 

جيب على املعلمينالقيام بكلما يف و ) الكالمرةااملهيف وخاصة(التقدماحملادثةميحتىلدعمتعل
مع، وبالطبع وذلك ألنغالبيةالطالب مهمن مناطق خمتلفة.وسعهالتعتاد علىتعريف الطالمبع العرب

.عادات خمتلفةجدا

تطبيقهاهذاليتمو اسرتاتيجيةاليت هي مناسبةجداالطريقة
.. املعهد يعين املناسبة بطالب هنا

وقال.ثيالتعودفيالكتابة والتحداحملادثةمي
ن الناسلديهم عادةلكتابةذلكفي وقت سابق بسببنقصاملعداتلمعرفة أنالكتابة أ"رضوان فاحتاألستاذ
. "التكنولوجيايف الواقععادةحتىاحلد األدىن منالكتابةفي حني أن الناساآلن معتطور ولكناجليدة

خاصة بعدمعرفةأصدقائهالذين تصادفأيضا أن .



تتضمنأيضا الطريقة، فإن هذه وبالتايل.معظمهم منغريالكتابة اجليدةجدا.معهاملاجسرت تكونالكلية
.حىت يتمكن الطالمبن، واحدة منأهدافه

وعند . ب- وهو معلم يف الفصل التمهيدي األول. األستاذ أمحد نوحثانيا، مناقسة مع 
مثل هذه .األوليةاليت تستخدملرمسأورعايةالطالبالطريقةتطابق هذا الفصلاحملادثةرأيه أن التدريس 

.ادةحباململلمعلميناليت سوفتشجيع الطالبعلى يشجعحب التعلتالطريقة

:مل أكناستخدامرحلتياستمرتاسرتاتيجيةكما يليةاألوليالطريقةبعدهذه "يقولووه

لغة على قراءةأمثلةاألحاديث التيتوجدفيالكتابة،وتشجعالطلبديديف مادةاحملادثةاجل)1
حينمعلميكتباملفرداتفي هذا املثاألنه من التخاطب املصورة

السبوواجلديدةعلى ةالصعباحملادث
طلبت منالطالبعلى ، الوقتأن أكون قدقدمتمع مدةمن )2

.هلملغة التخاطب املصورةحفظاحملادثةهناكأمثلةفيكتاب
ويتقدممثنىأو .مع هذا املوضوع)فصلحيفظفي الالذي (ملمارسةاحملادثةةسألتالطلب)3

.في العينةيعتمد على عدداملناقشات اليت فيالكتابثالثى

:الكيفية كما يليمعحفز أأيضا أن الطالبعطيأاحيانامناسبةمعينة أو 

.احلصول علىالتقديرمين)1
وجيوزون أن خيرجوا من الفصل ، حفظوممارسةهلمفي الفصول الدراسيةبسرعةةإذا كانللطلب)2

.إلنتهاء الدراسة
خيرجوا من الفصل إلنتهاء ،مث انه أمثلة احملادثةقدماحلفظيتقدمواان يستطيعونالذينةللطلب)3

.منأصدقاء آخرينالدراسة



إلتقانالعباراتالبسيطة فياللغة العربيةمما ةبللطلمثلتحفيظأسهلةاسرتاتيجياستخدامالفائدة من 
.إىل مستوىالفصول الدراسيةونجيعل مناالسهل بالنسبة هلمعندمايرتفع

. ب- معلم يف الفصل التمهيدي الثاينوهواألستاذ عيدروس بن عقيلمع مناقسةثالثا، 
وأنا .النحو والرتمجةي طريقة-التمهيدي الثاينفصل ستخدامها فيالأالطريقة التي"وهو يقول

تدريس مناسبةبسبباملستوياتبدأت فيالسيطرة علىالكثريمفرداتوأنه من الضرورجيدا الشخصيا مثلطريقة
.هلمعلم النفس حيتجونهم .أن تكوناملتقدمة

يستطيع الطالمبمارسةاملفرداتاليت هو أنالطريقةستخدامهذا النوع منألسبب يف أننيا
.متحفظهاأو بعبارة أخرىهوتسخرياإلمكانات التيتم متلكهامن قبل الطالب

احملادثةهومىت وبواسطة في سياقيف اللغة العربيةنفسهاهو استخداماملفرداتاملناسبة لاملهم و 
."لكالمويسمى باملستويات اللغة أو البالغة اإلىمصطلحعربيكثريا ما يشار منيتموجهالكلماتو 

مناقشة مع الطلبة)2

قبل أن يبحث الباحث عملية التعليم، قام املقابلة عن ختطيط تدريس معلم اللغة العربية 
يف الفصل التمهيدي واملناقسات هنا يعين مناقسات مع الطلبة . يف معهد دار التوحيد ماالنج

يف معهد دار ب -ويف الفصل التمهيدي الثاينب-األوليف الفصل التمهيدي أ و -األول
.التوحيد ماالنج

والطلبة اليت مقابلون . أ-أوًال، الباحث يقابل مع الطالب يف الفصل التمهيدي األول
:أمسائهم يعين كما يايل



حممد ريان باساالما.1
ادةيف العاديألنه قدأصبح منعاحملادثةم فييالتعلةيف استخداماسرتاتيجيوهو يقول أّن 

:فارحرضوانستاذكل اجتماعمعاألاحملادثة  ميتعل
يف مارسةيف كثري من املاملفردات احملادثة يف التدريسينبغياستخدام.أ

.أخوذة منالطالب أنفسهماملفردامتأو ، موضوعمتكررةاالستماع إلىالطالب
.دليال يتضمنأمثلةاألحاديثاليت تطابقالطالبثة داحملامييف التدريسينبغي أنتعل.ب

خري الفائزحممد .2
ليس هناكاسرتاتيجية .العاديةاحملادثةمفيييف استخداماسرتاتيجيات التعلوهو يقول أّن 

:وعند رأيي يعين.جديدة
بسيطة معاملوضوع ادثة احملهوخللق)مبتدئني(يف جمموعات صغريةاحملادثةتعليم.أ

ومن )ال يزالعلى اتصاملع الطالبموضوع (داعية الذيتم حتديدمباشرةو 
.التدقيقاملباشر من قباللطياروكذلكفي التقييممثيمارمسع

.اليت تنسجممع الطالباملفرداتمهو ياملواضيع فيالتعل.ب
حممد خري الفائز.3

م يف نفس الطريق يألن التعل. م يف حمادثة عارضةييف اسرتاتيجية التعلوهو يقول أّن 
هناك شعور تشبع الطريقةم املستمر، حبيث باستخدام نفس يوخالل احملادثة التعل

.بشكل جيد
م احملادثة ألن هذا مهم جدا ياحلفاظ على كتيب نظمت للطالب يف تعل.أ

م يف نفس يألن التعل. م يف حمادثة عارضةييف اسرتاتيجية التعل.ميللطالب التعل
هناك الطريقةم املستمر، حبيث باستخدام نفس يالطريق وخالل احملادثة التعل

.شعور تشبع بشكل جيد



م احملادثة ألن هذا مهم جدا ياحلفاظ على كتيب نظمت للطالب يف تعل.ب
.ميللطالب التعل

ب ومعلم احملاثة -ثانياً، الباحث يقابل مع الطلبة يف الفصل التمهيدي األول
:والطلبة اليت مقابلون أمسائهم يعين كما يايل. األستاذ أمحد نوح

أمحد فرقان نواوي.1
لغة ةمع أمثلةمناألحاديثاملوجودة فيالكتابنه يعلمكيفيةحفظاحملادثأوقال 

عادة كتابتها الطالب إليطلب من و علمكما كتباملا أحيانو التخاطب املصورة
.فيدفاترمهوكذلكالشعورأو املعنىلكتابةعبارةاحملادثات

مناسب جداومناسبةهلذه نه ألي التدريسوفقا لةاسرتاتيجي
يل والصدقائيال . إتقاناللغة العربيةوخاصة فياحملادثة.للفصل املبتدئتشمأليضاو صلالف

.تزال حباجة إلىالكثريملعرفة املزيد
عبد الرؤوف.2

كما ا أحيانو لغة التخاطب املصورةمهواسرتاتيجيةحفظنصفي كتابعلِّ الطريقة التييُ 
.سبورةكتبعلى الو أمحدنوحألستاذمثاالإلعادة كتابةاملفردات و أصدقائي قال ليو 

.إلثراءمفرداتاللغة العربيةالطريقةيسمحلي شخصياأيضا
م اللغة يالعربيةلذلك حنن حباجةأيضاإلىتعلم الكتابة يتعللنا لاً تدريبذلكوغري

.بسببالكتابة اجليدةالتيتقوم علىهذه العادة. العربيةكذلك
ب ومعلم احملاثة -ثالثاً، الباحث يقابل مع الطالب يف الفصل التمهيدي الثاين

:والطلبة اليت مقابلون أمسائهم يعين كما يايل. األستاذ عيدروس بن عقيل
فواس عبدون.1



وهذا .غاضباويبتسمدائمافصلنادرا ماحيصلفي ال"وهو يقول أّن 
اليت يستعملهااألستاذ .التدريسةكانوا مسرورينمعاسرتاتيجي.ماجيعلهدائماشعبيةمعطالبه

إذا  .تعليمهةأكثرأحب اسرتاتيجيوالطالباحملادثةأخرىاألستاذمنأي عيدروس بن عقيل
."كومنفاجأةأسوففصلكانال يعلمهذا ال

أمحد بن حافظ.2
الطريقةجدا معأفرح "وهو يقول أّن 

عاللطالبباحلماسةجيفيالتدريسالتيسرتاتيجيتهاإلو. تدريسيف الالرمحة دائمااحد مع و 
".التدريسلهالطريقةأناشخصياجدامتشيا مع.محاسة ايضا كمثله

جوفان رميانداين.3
وكان املريضجدايف .تعاليمه

مساعدة كيفية تدريسمعاالهتمام إلىكل طالبوإدخاملفرداتبسيطةو .تدريساملواد املقدمة
.الطالبفي حفظجدااملفرداتوالتعلملرتمجةعبارةبسيطةيف مجل قصرية

فحريحممد .4
خاصة ، ولكن من الواضحطريقته فيالتدريسمثلهذا أمر جيد. أحياناسعيدة مشبعة

سعيدا أوباملللألن أنين مل أكن مثقد يكون السبب و .معإضافةأخالقهمع الطالب
.ملتابعةالدرسباحلماسةهناكلم يعد

تحليل البيانات: المبحث الثالث

اليت يتوقع الباحث، سواء من كما نظر الباحث يف الفصول السابقة، قد وجد البيانات
املقابلة واملالحظة والوثائقية، يف هذا الشرح أن يقدم الشرح املناقشة اليت مطابق مبشكلة  البحث 

يف هذه املناقشة سيدمج الباحث نتائج يف جمال مث تساوى مع النظريات مث . وأهدف البحث



يف هذا القسم أن يقدم حتليل . تطوير نظريات جديدة وشرح اآلثار املرتتبة على نتائج البحوث
.البيانات مث احلصول عليها

الطريقة المستخدمة فى تعليم مهارة الكالم بمعهد دار التوحيد ماالنج.أ

يعىن هي الطريقة املباشرةتعليم مهارة الكالم مبعهد دار التوحيدالطريقة املستخدمة ىف 
أما الطريقة املعاونة . باملباشرة التالميذ يلفظ املادات الىت تتعلم كمثل النص واملفردات والقواعد

أما لزيادة إستطاعة . وهي تطبيق املفردات الذى يفعل ىف كل يوم ىف حجرة بعون املشرف
الىت تفعل ىف يوم التالميذ ىف اللغة العربية واإلجنليزية كان الربنامج األسبوعية وهي حمدثة اسبوعية

لرتقية مهارة الكالم يف برنامج دورة . أما ممارسة اخلطبة يفعل مرة ىف كل أسبوع. أحد صباحا
. تدريسية ميارس بيئة عرابية، ليكون التالميذ تدريب املفردات الذي قد مقبلها

. فىهذهالرتبيةالوسائالحملددة،هناكاملعملواحد
. ملدخاالملتنوعفىعمليةالتعليمبذلكنحنكاملعلمومعلمةيسعىشعياشديدابا

رمباحيملواناملعلمينأواملعلماتاألدواتكأدواتاحملركةلكيظهراحلااللتعليميصحةوسالمةوالتالميذيستطيعأنيف
.مهالوموادسهال

املشكلةاحملضورةبعضالتالميذينظموانأناللغةالعربيةغريمفيذةحّتىينقصالشجاعةلدروساللغةالع
. والّضّرهيأثرونبعضهمعلىبعض. ربية

. املشكلةعلىالطريقةتعليمهمتوخبلفيةاألخرىاألساتذواألساتذاتليستمنالكفائةاملراتبةحتّىظهر 
وصعبعلمالنحوىوالصرففىهذهاملدرسةالذيكانفيهأنيطبقهألنفىهذهاملدرسةعملهذلكالعلمبالطريقةالسل

رفعهوالكفائفية،بذلكيحجبعلىتطبيقعلمالنحوىوالصرفبطريقةمباشرةفىاحلوارحّتىغريمناسبعلىرتبيةالتعليمامل
.ةفىمهارةالكالمناجحا



عملية تطبيق تعليم مهارة الكالم فى معهد دار التوحيد ماالنج. ب

ولكن جيب . ىف عملية أو إجرأة التعليم يعطي املدرس املربأة ليصل املادة إىل التالميذه
.املدرس أن يتبع القاعدة املكتوب ىف كتاب الدراسة

.الكالم مبعهد دار التوحيد ماالنجهذا مثل احلوار ىف تعليم مهارة 
:احلوار

يونس طالب اندونيسي يدرس ىف جامعة أم القرى مبكة املكرمة بعد التخريج ىف 
.وزار يونس املدرسة خالل إجازته الصيفية. مدرستنا

مىت عدت من البلد احلرام يا أخي؟: خالد
تذكرة الطائرة إىل قبل اسبوع، أنا اآلن ىف إجازة صيفية، وأعطتين اجلامعة: يونس

.جاكرتا ذهابا وأياما
!عظيم: كمال
وكيف حالك؟: حسن
.خبري واحلمد هللا: يونس
.حيسن أن نقدم لنا حملة عن الدراسة ىف مكة املكرمة: خالد
بكل سرور، سأتكلم عن بعض خرياتى ىف جامعة أم القرى اليت أدرس فيها : يونس

.منذ سنة
.ات قيمة لناوستجعل خرياتك معلوم: خالد
طيب، إن جامعة أم القرى إحدى اجلامعات اإلسالمية ىف اململكة العربية : يونس

.ه ىف مكة املكرمة1319تأسست عام . السعودية
كم كلية ىف هذه اجلامعة؟: كمال



فيها ست كليات، ىف مكة وخارجها، منها كلية الرتبية وكلية اللغة العربية : يونس
.

كن أن نلتحق بإحدى اجلامعات ىف اململكة بعد التخريج ىف مدرستنا؟هل مي: خالد
ال، فإن اجلامعات ىف اململكة مفتوحة للطالب املسلمني بشروط خاصة: يونس

ما هذه الشروط؟: كمال 
النجاح ىف اختيار القبول. 2احلصول على شهادات الثانوية . 1: منها: يونس
فتوحة أيضا للبنات؟هل اجلامعات ىف اململكة م: ليلي

يا أخيت، ال تظين الدراسة ىف اجلامعة باململكة مقصورة على الشباب فحسب، : يونس
.بل منحت فرصا لطلب العلوم فيها

:وهذ تصوير عن تطبيق تعليمه

تصوير املدرس عن املدة كمثل حول احلوار، إذا يشعر صعبا يفعل باإلندونيسي لكي .1

.املتصوريفهم الطالب عن احلوار 

يقرأ املدرس احلوار ويتبع التالميذ، مث يكرر املدرس عن احلوار لكي يفهم التالميذ عن .2

.املعىن العام

.يقرأ املدرس عن احلوار كلمة فكلمة لكي يفصح التالميذ ىف تلفظها.3

.مث يبني املدرس عن معىن املفردات ىف احلوار املعينة.4

.ئه عن احلوارمث يأمر املدرس التالميذ ليناقش مع أصدقا.5

.مث يبني التالميذ عن حاصل املناقشة مع أصدقائه أمام الفصل باللغة العربية.6



بعد اعطاء ذلك املادة يكرر املدرس عن احلوار او املفردات أو يأمر املدرس أن حيفظ التالميذ 
.عن املفردات اجليدات، حىت يكون أن يستخدم التالميذ ليتكلم خارج احلوار



الفصل الرابع
ملخص نتائج البحث واإلقتراحات

ملخص نتائج البحث-أ

استخلص مث شرحا واضحا يف األبواب السابقة مع حتليل البيانات، الباحثقد شرح 
:كما التايلالباحث  

يعىن هي الطريقة املباشرةتعليم مهارة الكالم مبعهد دار التوحيدالطريقة املستخدمة ىف .1
أما . باملباشرة التالميذ يلفظ املادات الىت تتعلم كمثل النص واملفردات والقواعد

. الطريقة املعاونة وهي تطبيق املفردات الذى يفعل ىف كل يوم ىف حجرة بعون املشرف
أما لزيادة إستطاعة التالميذ ىف اللغة العربية واإلجنليزية كان الربنامج األسبوعية وهي 

أما ممارسة اخلطبة يفعل مرة ىف كل . الىت تفعل ىف يوم أحد صباحاحمدثة اسبوعية
لرتقية مهارة الكالم يف برنامج دورة تدريسية ميارس بيئة عرابية، ليكون . أسبوع

. التالميذ تدريب املفردات الذي قد مقبلها
س ولكن جيب املدر . ىف تطبيق التعليم يعطي املدرس املربأة ليصل املادة إىل التالميذه.2

.أن يتبع القاعدة املكتوب ىف كتاب الدراسة
اإلقتراحات-ب

ينبغى لرائس املدرسة الن يأسس االتصاالت مع املدرس والعامل ىف عملية واختدام طريقة .1
.التعليم اللغة العربية

وحمافظة وترقية اجلهود املستعملة . ينبغى للمدرس ان يرقي اهتمام الطالب ىف تعليم اللغة العربية
.ملشكالت املوجودىف وجه ا



قائمة والمراجع

: المراجع العربية-أ

)مكتب الفالح : كويت( ، ،  تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مذكور

)املكتبة العصرية: بريوت(جامع الدروس العربية، مصطفى غالييين، 

)ستائن مبكاسن فرس: بامكاسن(مهارة الكالم وطريقة تدريسها، أمحد خملص،  

جامعة (، للدورات التدريبية املكثفة) احملادثة(تعليم الكالم مذكرة ، أمحد عبد اهللا البشري
)اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

)دار الفكر العريب: القاهرة(، تدريس الفنون اللغة العربية، علي أمحد مذكور

. . كمال بن إبراهيم بدري، 
)اإلسالمية والعربية بإندونيسيااإلمام حممد بن السعودجامعة (

: الرياض (املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدرسيها .1992أمحد فؤاد حممدعليان،
)دار املسلم

مكتب: مصر(، رشدي أمحد طعيمة، 
).جامعة املنصورة

طرائق تدريس اللغة العربية لغري ،2003. شدي أمحد طعيمةحممود كامل الناقة و ر 
-رتبية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلسالمية لل(،1. ط، 

)إيسيسكو



-مدخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه. 1985.حممد كاماللناقة
).القرىجامعة أم. اململكة العربية السعودية(. طرق تدريسه

)دار الفالح:عمان(،أساليب تدريس اللغة العربية، 2000، حممد على اخلوىل

العريب الكاتبدار:القاهرة(مشكلة تعليم اللغة العربية لغريالعرب.دكتور على احلديدة
)للطباعة والنشر

مناهجها : ، 1989، رشد أمحد طعيمة
)للرتبية والعلوم والثقافةمنشورة املنظمة اإلسالمية : إيسيسكو(وأساليبها

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية .1424، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
)العبية للجمعو(
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1الملحق 
شكل المقابلة

1. Metode apakah yang dipakai dalam pembelajaran bahasa arab?

2. Bagaimana proses impelementasi metode tersebut?

3. Dalam proses pembelajaran memakai metode tersebut apakah seorang guru

harus selalu memakai bahasa arab?

4. Apakah guru diberikan kebebasan dalam menentukan materi maupun

mufrodat-mufrodat yang dipakai dalam pengajaran?

5. Bagaimana respon para murid dengan metode tersebut?



2الملحق 

صور البحث

املسجد.1

منزلة الطالب.2



املكان لتعليم اللغة العربية خاص، قسم اللغة.3

اللغة العربيةعملية الطالب ىف تعليم .4
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MUSTAFA,
HADRAMAUT
YAMAN
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MUSTAFA,
HADRAMAUT
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M. LUTHFI
ALAYDRUS

LAMPUNG UNIV IMAM SYAFI’I ,
CIANJUR JAWA
BARAT

LUTHFI ZAMRONI MALANG UNIV IMAM SYAFI’I ,
CIANJUR JAWA
BARAT

ABDULLAH KAMIL
ALHAMID

JAKARTA UNIV AL AHQAF
YAMAN

AHMAD ZAKI
SAMUDERA

LUMAJANG UNIV AL AHQAF
YAMAN

MUHAMMAD MUNIR PASURUAN UNIV IMAM SYAFI’I,
MUKALLA YAMAN

ARIF RAHMAN
ROSYADI

MALANG UNIV IMAM SYAFI’I,
MUKALLA YAMAN
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IBRAHIM AROFIY

BATU UNIV IMAM SYAFI’I,
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M. ZAINAL HILMI AMUNTAI RIBATH MADRASAT
AL FATEH WAL
IMDAD, HOUTOH
YAMAN

FENDI PRADANA PANDAN SAMBUAT UIN MALIKI
MALANG

MALIK IBRAHIM AL
ASROR

PASURUAN UIN MALIKI
MALANG

MUHAMMAD HASAN
ALBAAR

TERNATE UIN MALIKI
MALANG

MUHAMMAD FAUZI JAKARTA UNIV NEGERI
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