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الكالم هو أحد جزء عن ترمجة جزئية من اللغة. اللغة هي ألة املواصلة األوىل، ومعظم 
اإلنسان يستخدموهنا غالبا بالكالم يف طريقة إتصاهلا املثال يف عملية التدريس، إجرءها غالبا 

الم حىت االن لكن يف الواقع تعليم مهارة الك تستخدم أسلوب الكالم الصريح بني املعلم والطالب.
مازال حتت سيطرة املعلم واليتيح الفرصة لدى الطالب ليشرتكوا جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية 

بامللل يف تعلم اللغة  ان يتكلموا باللغة العربية ويشعرو والتدريبات حىت أن الدارسني مل يستطيعوا أ
الطالب فيها مهارة الكالم,  م يتعلاملدرسة الثانوية احلكومية باتو هي إحدى املدارس اليت العربية.

اللغة العربية فصيحا. بالطالب مل يقدروا على التكلم  للغة العربية. لكن الواقع بعضابخصوصا 
حيدد ا يف مهارة الكالم. لذلك كان الباحث وهذا الواقع من املشكلة يف تعليم اللغة العربية خصوص

 املشكالت املوجودة يف هذه املدرسة. 

أشكال مشكلة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية  ملعرفةأهداف البحث فهي أما 
مشكلة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  حماولة حلملعرفة اإلسالمية احلكومية باتو و 

ات الكيفي. وأسلوب مجع البيان باملدخل دراسة احلالةأما منهج هذا البحث فهو احلكومية باتو. و 
، الوثائق. وأسلوب حتليل البيانات هو عرض البيانات حتليل مضمون و هو املالحظة واملقابلة

 االستنتاجات واملراجعة.، تصنيف البيانات

اإلجتماعية  خلفية الطالب مهارة الكالم: تعليمأشكال مشكلة  أما نتيجة البحث فهي:
حل مشكلة تعليم مهارة الكالم:   حماولة م. مثقلة الصرب واجتهاد املعلوصعب حفظ وفهم املفردات و 

واصل جيب أن يتعلم عن املفردات خارج الفصل و زيادة وقت الكشف ضعف الطالب ألنفسهم و 
 .تعظيم الوسائل واخلزائن يف التعليمو  املادة ابداعيا وابتكريا املعلم
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ABSTRACT 

Abdillah, Muhammad Hasan, 2017, Arabic Speaking-Learning Problem in State 

Islamic Senior High School of Batu city, Department of Arabic Education, 

Faculty of Teaching and Education, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. Advisor: Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Keywords: Speaking-Learning Problem 

Speaking is one of language sub-partial interpretation. Language is a 

rincipal communication tool, and most of people more often use speaking on 

delivering the language. For instance, communicative speaking is often used by 

teacher and student during learning process. Yet, in fact, speaking-learning skill in 

further is under the teacher’s control and the student has a few opportunity to 

participate on practicing and learning activity so that the student cannot speak in 

Arabic yet and feels bored during learning Arabic. State Islamic Senior High 

School of Batu city is one of school which consists of speaking learning, 

particularly in Arabic. However, on reality, the student cannot speak Arabic well 

and correctly. The reality becomes a problem in Arabic Learning precisely on 

speaking. Therefore, the researcher indentifies the problem which is in State 

Islamic Senior High School of Batu city. 

Moreover, the research purpose is to detect the problems of Arabic 

speaking-leaning in State Islamic Senior High School of Batu city, and the 

method of solving the problems. The research method is field study using 

qualitative approach. Data collection method is observation and interview. The 

data analysis method is in the form of data explanation, data description, 

conclusion, and data review.  

The results of this research are: 1. Arabic speaking-learning problems: 

social background of student, the difficulty of memorizing and understanding the 

Arabic vocabularies, impatience of teacher. 2. The method of solving the learning 

problem: the students detect their own mistakes, giving extra time to learn Arabic 

vocabulary, the teachers deliver the material creatively and innovatively, and 

using medium of learning optimally. 
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ABSTRAK 

Abdillah, Muhammad Hasan, 2017, Problematika pembelajaran maharah kalam 

di Madrasah aliyah Negeri Kota Batu, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Ilu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Danial Hilmi, M.Pd 

Kata Kunci: Problematika Pembelajaran Maharah Kalam 

Bicara merupakan salah satu sub interpretasi parsial dari bahasa. Bahasa 

merupakan sebuah alat komunikasi yang utama, dan kebanyakan orang lebih 

sering menggunakan dengan bicara dalam cara penyampaian bahasanya. 

Contohlah dalam praktik berjalannya pendidikan, proses berjalannya lebih sering 

menggunakan gaya bicara komunikatif antara guru dan murid. Namun pada 

kenyataannya keterampilan mengajar berbicara sejauh ini masih di bawah kendali 

guru dan sedikit sekali kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi usaha dan 

aktivitas dalam kegiatan pendidikan dan latihan sehingga siswa belum mampu 

berbicara dalam bahasa Arab dan merasa bosan dalam belajar bahasa Arab.  MAN 

Kota Batu adalah salah satu sekolah yang di dalamnya terdapat pembelajaran 

maharah kalam, khususnya dengan bahasa arab. Tetapi dalam realitanya murid 

belum mampu berbicara bahasa arab dengan baik dan benar. Realiti ini menjadi 

suatu masalah dalam pembelajaran bahasa arab khususnya maharah kalam. Maka 

dari itu peneliti ingin mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah ini. 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk 

problematika pembelajaran maharah kalam di MAN Kota Batu, dan upaya 

mengatasi problematika pembelajaran maharah kalam di MAN Kota Batu. 

Sedangkan metode penelitian adalah studi lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa observasi dan 

wawancara. Metode analisis data berupa paparan data, deskripsi data, kesimpulan 

dan review data.  

Adapun hasil penelitian adalah: 1. Bentuk-bentuk problematika pembelajaran 

maharah kalam: Latar Belakang sosial murid, Sulitnya menghafal dan memahami 

mufrodat,  Guru kurang sabar dan tekun. 2. Upaya mengatasi problematika 

pembelajaran: Murid mendeteksi kesalahanya sendiri, Menambah jam belajar 

kosakata di luar jam sekolah, Guru menyampaikan materi secara kreatif dan 

inovatif, Pemaksimalan penggunaan sarana dan pra-sarana pembelajaran. 
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 الفصل األول
 البحث اتأساسي

 
 خلفية البحث . أ

منفردا.  التعبري اللغويكل إنسان يولد يف الدنيا له أشكال وأساليب 
ن يف اب صرحيا على الفاستع نشأة الزمان والتكنولوجيا قد عن اليستطيع أن جيتنب

نشأة الزمان  تدقاإلنسان كل يوم بع هذا احلال بأسلوب فكر اللغة، فرف
والتكنولوجيا متطورة دائما. حىت يأثر على أسلوب وطريقة إيصال لغة اإلنسان إىل 
األخر. أحيانا أسلوب إيصال لغة اإلنسان يشمل أسلوب كالمه، ألن منها يستطيع 

 ان يصور جودة اللغة وفكره.
الكالم فصيحا، خصوصا  يقابل اإلنسان أن يصعب يف استخدام طريقةاآلن 
. مل يبلغ إىل غرظهكلموا ولكن تاإلنسان يستطيعون أن ي من صاله. كثرييف طريقة ات

. هذا احلال بني اإلنساناملعاملة  يف أثناءفهم عند حيدث  عن لوجد سؤاحىت ي
رة الكالم، من أقل الفهم على طريقة الكالم الصحيح، يف أحوال مها جيعل مشكلة

س، وميكن أقل رغبة ل تدريب يف ممارسة الكالم باجمللاملفردات، وأقوأقل إستيعاب 
 قراءة الكتب وغريها.

كون شيئا مهما. الكالم هو أحد جزء عن ترمجة جزئية من ة اللسان تقطال
يف  ا غالبا بالكالموهناللغة. اللغة هي ألة املواصلة األوىل، ومعظم اإلنسان يستخدم

التدريس، إجرءها غالبا تستخدم أسلوب الكالم صاهلا املثال يف عملية طريقة إت
الصريح بني املعلم والطالب. وهبذه ملاذا أحيانا البد للمعلم اإلسرتاتيجية املناسبة يف 

م ما شرح املعلم. يع أن يفهشرح املواد، كي الطالب كاملستمع من شرح املعلم يستط
تحقق بة، فال يعلم والطالب ال تتحقق طيإن عملية اجلدلية يف الفصل بني امل

 املقصود واألهداف من املواد.
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، واملهارة الرئيسية يف وىلاألبناء على ذلك إن الكالم هو املهارة اإلنتاجية 
تعليم اللغة. لكن يف الواقع تعليم مهارة الكالم حىت االن مازال حتت سيطرة املعلم 

التعليمية واليتيح الفرصة لدى الطالب ليشرتكوا جبهد ونشاط يف األنشطة 
والتدريبات حىت أن الدارسني مل يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بامللل 
يف تعلم اللغة العربية. وقد ذكر حممد عبد القادر أمحد: " أسباب ضعف التالميذ يف 
التعبري من ناحية املدرس هي: فرصة عليهم املوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركه 

أمام التالميذ باللهجة العامية، وعدم  ثدحييذ يف اختيار املوضوع، و احلرية التالم
استغالله لفرصة التدريب على التعبري يف بقية فروع اللغة العربية، وعدم اهتمامه بتولد 

وهذه حتدث منذ عصر القدمي حىت عصرنا  1لدافع واقتناص الفرصة املطابقة".ا
 .احلاضر

 ون الطالب فيهاتعليمي املدارس اليتإحدى  احلكومية باتو هي ثانويةاملدرسة ال
وا مهارة الكالم, خصوصا يف اللغة العربية. لكن الواقع بعض من الطالب مل يقدر 

. وهذا الواقع من املشكلة يف تعليم اللغة العربية على التكلم اللغة العربية فصيحا
 الت املوجودة يف هذهخصوصا يف مهارة الكالم. لذلك الباحث ليحدد املشك

كون املوضوع يف هذا البحث على وهو "مشكلة تعليم الكالم يف املدرسة. و ي
 باتو.احلكومية  الثانويةدرسة امل

 
 أسئلة البحث . ب

 اعتمادا على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحث أسئلة البحث كما يلي:
 ؟باتواإلسالمية احلكومية  الثانويةاملدرسة تعليم مهارة الكالم يف  مشكلة ما .1
اإلسالمية  الثانويةيف املدرسة  تعليم مهارة الكالم مشكلة كيف حماولة حل .2

 ؟احلكومية باتو

 
                                                           

1
 225ص:  6181 (منشرات جامعة دمشق) طرائق التدريس اللغة العربية،حممد عبد القادر أمحد،   
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 أهداف البحث . ج
 ثة فيما سبق، فاألهداف اليت أرادبالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباح 

 كما يلي :  لباحثا
اإلسالمية احلكومية  الثانويةأشكال مشكلة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة  ملعرفة .6

 .باتو
اإلسالمية  الثانويةيف املدرسة  تعليم مهارة الكالم مشكلة حماولة حلملعرفة  .2

 .احلكومية باتو
 

 فوائد البحث . د
 ستستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلي:

 جامعةلل .6
  لتكون اجلامعة مركزا يف حبث احلقائق عناملشكالت يف اللغة العربية -
 اجلامعة يف حتليل املشكلة يف تعليم اللغة العربيةالرتفاع جودة  -

  للمعلم .2
يرجو الباحث للمدرسني اللغة العربية يسطتع أن يفهم اشتطراجتية ملعرفة   -

 كفاءة الطالب
أن يصنع مادة التدريس يف  يرجو الباحث للمدرسني اللغة العربية يسطتع -

 اللغة العربيةاجليدة لتحليل املشكالت املوججودة يف تعليم مهارة الكالم 
 للطالب .3

أن يكون الطالب فامها وشاغرا لوجود املشكالت يف عمالية التعليم  -
 اللغة العربية

   اع كفاء  مهارة الكالمليكون نتائج البحث تشجيعا للظالب يف ارتف -
 للباحث .4
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اعظاء املعلومات عن املشكالت املووجودة يف عملية تعليم  اللغة العربية  -
 خصوصا يف مهارة الكالم

 لوقاية املشكالت املوجودة يف مهارة الكالم -
 

 حدود البحث . ه
 الثانويةيف املدرسة  : حدد الباحث مكان البحث  احلدود املكانية .6

 اإلسالمية احلكومية باتو يف الفصل األول
يف الشهر  2167هذا البحث يف العام الدراسي يعقد :   احلدود الزمانية .2

 فرباير –يناير 
 
 تحديد المصطلحات . و

ويستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف 
 يعر ف الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلي:

يف  حاجة مل تشبع أو وجود عقبة أمام اشباع حاجتنا : التعليمية شكلةامل .6
 2.التعليم

: مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين  تعليم مهارة الكالم .2
واألحداث من املتكلم إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف واألفكار 

 3التعبري وسالمة يف األداء.
 
 
 

                                                           
2 Hamzah B.Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mnegajar yang Kreatif dan 

Efektif,(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010) hal 2 
حممد صاحل الشنطى، املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا، دار األندلس والتوزيع: اململكة   3

 614.ص.6115العربية السعودية، 
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 دراسة السابقة . ز
 سبقت البحوث املتنو عة، منها:

حممد فطريان رسفندي، مشكالت تعليم اللغة العربية دراسة احلالة يف مدرسة  .1
 الرتقي املتوسطة ماالنج. يهدف هذا البحث إىل الكشف عن: 

 اليت تواجهها مدرسة الرت اقي يف تعليم اللغة العربية املشكلةمعرفة ما  . أ
 املشكلةمعرفة العالج من تلك  . ب

نتيجة البحث تدل على أن املشكلة التعليمية اليت تظهر يف املدرسة الرتاقي هي 
ضعف الدافعية للدراسة، وضعف القدرة على اتباع التعليمات، والتأخر 

ق الفردية اإلدراكي، وضعف االنتباه أو التشتت، الصباحي عن املدرسة، وفرو 
والوسائل التعليمية احملدودة، واملباين املدرسية أمام الشارع يسبب تبني معلم مل 

 يسمع واألثاث والتجهيزات.
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  نور فطرية، مشكالت تعليم مهارة الكالم .2

 بحث على هدفني، ومها:فوهجينتريبك باسوروان. يهدف هذا ال
املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  املشكلةلوصف  . أ

 فوهجينتريبك باسوروان
لوصف احملاوالت حلل مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  . ب

 احلكومية فوهجينتريبك باسوروان

املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة  املشكلةونتيجة هذا البحث هي: 
اإلسالمية احلكومية فوهجينرتيك باسوروات توجد يف  ناحية الطالب  ومعلم. 

( قلة رغبة طالب يف تعليم اللغة العربية بسبب 6ومن ناحية الطالب منها )
( ضعف قدرة الطالب 2استخدام معلم الطريقة القدمية هي الطريقة احملاضرة. )

ارات اللغة العربية بسبب خلفيتهم  الرتبوية معظمهم يتخرجون يف املدرسة يف مه
( قلة كفاءة معلم يف استخدام 6% ومن ناحية معلم، )85بنسبة  االبتدائية

طرق تعليم اللغة العربية، ألنه ال يعرف طرق التعليم املختلفة بسبب أنه متخرج 
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ادة اللغة العربية حىت يعلم ( قلة معرفة معلم يف م2يف قسم الرتبية الدينية. )
 الطالب أكثر إستخدام على الكتب الدراسية.

خد الفرق بني حيثي والبحث السابق، وبعد أن أرى يف أوهبذا البحث 
البحث األول أنه مشكالت تعليم اللغة العربية دراسة احلالة يف مدرسة الرتقي 
املتوسطة ماالنج. والبحث الثاين أهنا مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة 

لعثور على الثانوية احلكومية فوهجينتريبك باسوروان. لديهما نفس اهلدف. مت ا
الفرق بني االثنني يف نتائج البحث. يعين يف الدراسة األول: املشكلة التعليمية 
اليت تظهر يف املدرسة الرتاقي هي ضعف الدافعية للدراسة، وضعف القدرة على 
اتباع التعليمات، والتأخر الصباحي عن املدرسة، وفروق الفردية اإلدراكي، 

ل التعليمية احملدودة، واملباين املدرسية أمام وضعف االنتباه أو التشتت، والوسائ
الشارع يسبب تبني معلم مل يسمع واألثاث والتجهيزات. ويف دراسة الثاين: 

املواجهة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية احلكومية  املشكلة
فوهجينرتيك باسوروات توجد يف  ناحية الطالب  ومعلم. ومن ناحية الطالب 

( قلة رغبة طالب يف تعليم اللغة العربية بسبب استخدام معلم الطريقة 6منها )
( ضعف قدرة الطالب يف مهارات اللغة العربية 2القدمية هي الطريقة احملاضرة. )

%. 85بنسبة  االبتدائيةبسبب خلفيتهم  الرتبوية معظمهم يتخرجون يف املدرسة 
طرق تعليم اللغة العربية، ( قلة كفاءة معلم يف استخدام 6ومن ناحية معلم، )

ألنه ال يعرف طرق التعليم املختلفة بسبب أنه متخرج يف قسم الرتبية الدينية. 
( قلة معرفة معلم يف مادة اللغة العربية حىت يعلم الطالب أكثر إستخدام على 2)

 الكتب الدراسية.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: المشكالت
 التعليمية تعريف المشكلة  . أ

هي حاجة مل تشبع أو وجود عقبة أمام اشباع حاجتنا. لنأخذ مثاال  املشكلة
أخرى على مدرس يشعر اهتمام طالبة وال يعرف سببا لذلك، فهو يواجه مشكلة، 
ملاذا ال يهتم طاليب بدروسهم؟ هل هذا يرجع إىل أسلويب؟ إىل املادة الدراسية؟ 

 4فاملشكلة هي موقف غامض الجند له تفسريا حمددا.
املشكلة من منظور آخر هي احنراف ما من احلالة الطبيعية إىل مؤثرات تعريف 

سبيلة تضر احلالة النفسية كما تضر البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويسعى 
الفرد إىل معرفة أسباب املشكلة لكي حياول إصالحها كاملرض ولتسرب واالحنراف 

 مثال ذلك : 5واجلرائم.
تبقى يف حدود ها الطبيعية ما مل يؤثر عليها عامل القلق  احلالة الصحية للفرد .1

 النفسي أو عوامل األمراض األخرى.
واحلالة االجتماعية للمجتمع والفرد تبقى يف حدودها الطبيعية ما مل يؤثر عليها  .2

عامل الفساد اإلجتماعي واالضطرابات والفوضي اليت تسسب مشكالت 
 سلبية.تاج إىل إزالة املؤثرات الاجتماعية حت

ظهور شيءالذي جيعل  من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن املشكلة التعليمية هي
القيود يف بلوغ أهداف التعليم. لتعليم أهداف مبلوغ من خالل املادي املعد. هو كاأللة 

أهداف التعليم املنشود. ألهنا من تعريف املشكلة التعليمية ماذكر, فا  أو سائل لبلوغ 
 .التعليم ستبدأ حينما نتائج التعليم مرغوباملشكلة يف 

  
                                                           

4
 51(، ص.6002ايطة، مشكالت تربوية معاصرة، )عمان : درا الثقافة، عبد العزيز المع  

1
 52المراجع نفسه، ص.  
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 تعليم اللغة العربية أنواع المشكلة. ب

إن تعليم اللغة العربية اليت قامت هبا املؤسسات الرتبوية بإندونيسيا إىل هذه 
ألن الواقع أن تعليم اللغة العربية هلا عالقاهتا املتيئة  املشكلةالدقيقة الختلو من 

 و سائل والطريقة وكذلك دوافع للتعليم. تعليمبالعوامل. من معلم وامل
ني كما ذكر هدايات تدور بني اللغة العربية من اإلندونيس متعلللم املشكلةو 

 :، وهي1لعوام ثالثة
 العامل اللغوي .6

اليت  املشكلةالعربية هلا خصائص. و لكل لغة خصائص، وكذلك اللغة 
وا اللغة العربية من اإلندونيسني هي يف النظام الصويت والنظام  تعليموجدها م

 كتابة احلرف وشكل الكلمة وقواعد اجلملة واملفردات.
 تعليم املشكلةاليت تعاين الطالب يعين إختالف يسبب  املشكلةمتنوع 

 اللغة العربية. هذا إختالف :
 الصوتنظام قواعد  .(أ 

"خمارج  التعليمنظام قواعد صوت اللغة العربية يسمى علم جتويد القرأن ب
 احلروف".

 قواعد اللغة )النحوية والصرفية(  .(ب 
قواعد اللغة يف اللغة العربية يسمى علم النحو والصرف، أهم السهم إذا  

 كان يريد أن يفهم كتابة اللغة العربية.
 اجتماع املفردات  .(ج 

اللغة العربية كثري احلصول بطريقة إكتساب املشتقة اجتماع املفردات يف 
 هذا احلال توجد يف لغة األم أو الوطين.

 ترتيب الكلمات .(د 

                                                           
6
D. hidayat,1988. Problematika Pengajaran Bahasa Arab.Semarang : PT. Karya Toha Putra, hal. 

57. 
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ترتيب الكلمات بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسيا إختالف  يف وضع 
 الفاعل، املسند، واملوضع.

 الكتابة )إمالء( .(ه 
ذي إختالف اللغة كتابة اللغة العربية يف اليمىن إىل اليسرى، هكذا ال

 7 العربية باللغة األجنبية كما مشكالت اللغوي حلها.

 العامل اإلجتماعي .2
أن لغة أدات لتعبري مهم واألراء والشعور، وهلا دورها اهلام يف اجملتمع 
اإلنسان. ودور اجملتمع كذلك حمتاج إليه يف تعليم اللغة، ألن اجملتمع والبيئة  

ية اللغة. ويشمل اجملتمع على األسرة وصاحب كالمها يلعبان دورا هام ا يف تنم
ومعلم والبيئة املدروسية ووسال اإلعالم مثل راديو والتلفيزيون والكتب  التعليم

لسكان إندونيسيا قلة  واجملالت واجلرائد وغريها. ومشكالت تعليم مهارة الكالم
 اللغة العربية. تعليمالدوافع اليت تدفع عملية التعليم و 

ى اللغة العربية اليرغبون يف استعمال اللغة العربية تعليمن موعلى العموم أ
 يف الكالم اليومي مع األصحاب أو معلم مع أهنم يقدرون على النطق هبا.

 العامل النفسي .3
بية كثريا وا اللغة األجنمتعليف بداية تعليم اللغة العربية األجنيبية خيطئ م

لوجود الفرق بني لغة األم ولغة األهداف، مث يقرتض أن هذا الفرق بسبب إىل 
 من مصادر األخطاء. املشكلة. وهذه املشكلة

ي اللغة لشعبة اللغة تعليماحلياء واخلوف من اخلطاء الذي يصيب كثريا م
 ني يؤدي إىلتعليماألجنبية وباحلصوص اللغة العربية. والوعي الناقص لدي امل

تعليم اللغة العربية. اخلوف واخلطاء يؤديان إىل التحقري والضحك من  املشكلة
 اجلوانب وهم يعتربون أن هذه األخطاء جهالة وفكاهاة.

                                                           
7
 Juwairiyah Dahlan, “Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab”, (Surabaya: al-ikhlas, 1992) hlm 44-

46 
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فلذلك حيتاج يف تعليم اللغة العربية إىل اإلرادة يف استعمال اللغة األجنبية 
ى اللغة تعليمها والشجاعة يف قبول األخطاء من عالمات متعليم)العربية( اليت 

 األجنبية الناجحني.
اللغة العربية يطلب إىل  تعليمني لتعليمضعف اإلرادة والبواعث من امل

ني الذين يستوعبون على اللغة العربية ال يشعرون تعليماالهتمام هبا، ألن امل
 8بالفخر كما أهنم يستوعبون على اللغة األخرى مثل اللغة األملانية أو إجنيليزية.

عن مشكالت يف ضعف الدافعية وضعف القدرة على اتباع وشرح أيضا 
 1التعليمية.

. العوامل التعليمية يلخص الباحث أن هلا ثالثة عوامل من أنواع املشكلة
الثالثة إن ترتبط فتجعل مشكلة متواصلة. أرى الباحث أن لثالثة العوامل تأثري  

الباحث أن بعض كبري عن فعالية التعليم إن مل تتوقع جديا. من مالحظة 
العوامل جتعل الفعل اجلدي للمعلم واملشكلة اليت حتضر يف التعليم دائما، فهي 

 تكون العوائق لبلوغ نتائج التعليم حىت تتأثر على كفائة الطالب.
 

 : مهارة الكالمالثني المبحث
 تعريف مهارة الكالم . أ

سان من الكالم يف أصل اللغة هو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلن
والكالم اصطالحا هو ما يصدر عن  50أفكار ومشاعر من حيث يفهمه اآلخرون.

اإلنسان من صوت يغري به عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على 
 55األفعال يف ذهن املتكلم أو السامع ال يعد كالما، بل هي أصوات ال معىن هلا.

                                                           
8
 A. Haris, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di sekolah Muhammadiyah (Studi Kasus) di 

Enam SLTP Muhammadiyah Malang, (Malang : 2001), hal.26 
9
 77(، ص. 6001عبد العزيز المعايطة، مشكالت تربوية معاصرة، )عمان : دار الثقافة،   

، ص 2113االردن در البشروق( -، )عمانالطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيةعلي حسني الدليمي، طه   61
211 

 87-81، ص: 6112، نفس املراجعامحد فؤاد عليان،   66
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كن الكلمة واجلملة أو غريها الكالم هو الصوة خترج مخ من خالل الفم، مي
 مهم لنقل إىل املستمع. شيء

إن الكالم مهارة انتاحية تنطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات 
بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظم ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري 

إداراكية  عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية
تنضمن دافعا للمتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطنه يرتجم الدافع 
واملصمون يف شكل كالم، وكل هذه العمليات ال ميكن مالحظمها فهي عمليات 

 12داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية املتكلمة.

 شيءعن اإلنسان من صوت يعرب به عن ميكن تعريف الكالم بأنه: ما يصدر 
له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، 
فإن الكالم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كالما، بل هي 

 أصوات المعىن هلا.
 

 أهمية مهارة الكالم . ب

الكالم  كانت مهارة الكالم من اليوم إىل األيام شيئ الذي جيب أن يهتم، ألن
جتعل حاال أساسيا كوسيلة اإلفهم عن شيئ، وملهارة الكالم تأثري كبري على األنشطة 

 .اليومية. ولذالك فهم واستيعاب الكالم شيئ مهم جدا

 13من أمهية مهارة الكالم ما يلي :

من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان تكلم  .6
 قبل أن يكتب.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة  .2
 على املبادأة ومواجهة اجلماهري.

                                                           
 627-621 مفاهيمه ومنهجياته املشكلة ومسوغات احلركةحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   62
 88-87ص  6112)دار السلم الرياض(  ات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،املهار أمحد فؤاد عليان،   63
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احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل املناقشة، وإبداء  .3
الرأي، وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إىل 

 لواضح عما يف النفس.التعبري ا

 الكالم ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط، طمأنة أهليهم وذويهم. .4

للحكم على املتكلم، ومعرفة مستواه  –إىل حد ما  –الكالم مؤشر صادق  .5
 الثقايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو حرفته.

 والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب. .1

وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن نفسه عالج والكالم  .7
 نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أو املواقف اليت يتعرض هلا.

الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  .8
عن مطالبه  واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري

 الضرورية.

الكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها، ال ميكن أن  .1
 يستغين عنه معلم يف أية مادة من املواد للشرح والتوضيح.

من بعض البيانات عن أمهية مهارة الكالم السابق تكون شيئا الذي جيعل فهما مهما 
 الستعاب مهارة الكالم.

 
 كالمأقسام مهارة ال . ج

ويف البنية اللغوية بالكالم مراح عدة شعب. الشعبة يف املستقبل أو يف املستقبل 
 هو لتحديد عدد قليل من األشياء املتصلة بالكالم مراح

 تنقسم مهارة الكالم اىل قسمني:
 المحادثة .0

تعريف احملادثة هي املناقشة احلرة التلقائية اليت جتري بني فردين حول 
موضوع مع ين. ويف هذا التعريف تستوقفنا النقاط احلاكمة االتية: املناقشة، 
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احلر، التلقائية، فردين، موضوع. ولكل من هذه النقاط تطبيقه الرتبوي يف هذا 
 اجملال:

ل اللغوي األخرى ما اليعترب املناقشة : معىن هذا أن من اشكال االتصا (أ 
حمادثة, وان كان شفهيا كاحملادثة. من هذه االشكال مثال أن يلقي شاعر 

 قصيدة يف حفل.
موضوع : احملادثة تدور حول موضوع، ولقد يعجب القارئ من تأكيدنا  (ب 

على هذه احلقيقة متسائال. أما اهداف تعليم احملادثة عند رأي الدكتور 
 ي:رشدي أمحد طعيمة كما يل

تنمية القدرة على املبتأة ىف التحديث عند الدارسنني ودون انتظار  (6
 مستمر ملن يبتدؤهم بذلك.

 تنمية ثروهتم اللغوية. (2
متكينهم من توظيف معرفتهم باللغة, مفردات مرتكيب مما يشبع  (3

 لديهم اإلحساس بالثقة، واحلاجة للتقدم، والقدرة على اإلجناز.
 ار والتصريف يف املواقف املختلف.تنمية قدرة الدارسني على اإلبتك (4
تعريض الدارسني للمواقف املختلفة اليت حيمل مرورهم هبا، واليت  (5

 حيتاجون فيها اىل ممارسة اللغة.
ترمجة املفهوم االتصايل للغة وتدريب الطالب على االتصال الفعال  (1

 مع الناطقني بالعربية.
 معاجلة اجلوانب النفسية اخلاصة باحلديث. (7

ميكن أن يكون هذا التقسيم مراح جعلت كالم أن  الباحث يرى 
 مالحظة معرفة املزيد من التفاصيل حول كالم مراح. حىت بوجود هذه 

 الشعبة لتصبح املواد الداعمة دراسة عملية حتليلية
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 التعبير الشفهي .7

التعبري الشفهي هو املنطلق األول للتدريب على التعبري بوجه عام والبد 
 ببعض املبادئ ىف هذا الدر س. ومن هذه املبادئ: للمدرس من أن يتقيد

 التزام الكالم باللغة العربية السليمة (أ 

 أن يرتك التالميذ حرية االنطالق ىف التعبري واالسرتسال ىف القول (ب 

 ألسئلة يف معاجلة املوضوع شفهيا.ان يستخدم املدرس ىف الكرحلة اإلعدادية طريقة ا
 

 الكالم: تعليم مهارة الثالثةالمبحث 
 تعريف تعليم مهارة الكالم. أ

 وأما التعليم 54تعليما أي جعله يعلم.-يعل م-الت عليم لغة مصدر من عل م

 اصطالحا هناك تعاريف كثرية، منها:

التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من عقل املعلم إىل عقل  .6
يف الفصل  تعليمعملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم وامل 15.تعليمامل

 ليبحث املواد عن تعليم اللغة العربية.

امللتقى الذي ليس له  تعليمالتعليم هو نقل املعلومات من املعلم اإلجيايب إىل امل .2
عملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم  16إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

 يف الفصل ليبحث املواد عن تعليم اللغة العربية. يمتعلوامل

 تعليمالتعليم بشكل عام هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة الىت يكتسب امل
بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. وإنه بعبارة أخرى جمموع األساليب 

ا تتسع له كلمة البيئة ميثل م تعليمالىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة بامل

                                                           
 521ص  6171، )دار املشرف بريوت( املنجد واإلعالملويس معلوف،   64
 6ص . 2118، )املكتبة املصرية اللبنانية مصر( تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   65
 5، )دار املعارف مكة( دون تاريخ، ص .الرتبية وطرق التدريسز عبد اليد، صاحل عبد العزيز وعبد العزي  61
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وأما مفهوم التعليم بشكل  17من معان من أجل اكتسابه خربات تربوية معينة.
خاص هو نشاط مقصود يقوم به فرد آخر على الالتصال بنظام من الرموز اللغوية 

 خيتلف عن ذلك الذى ألفه وتعود االتصال به.

ميذ بطريقة قومية، وهي التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التال
والوقت واجلهد يف سبيل  تعليمالطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم وامل

 تعليمعملية التعليم هي عملية التعامل بني املعلم وامل 18احلصول على العلم واملعرفة.
 يف الفصل ليبحث املواد عن تعليم اللغة العربية.

ا العمل أو العلم الذي يطبق يف صورة  قال علي سيد أمحد إن التعليم هو هذ .3
كتب ومناهج وأنشطة، سواء كان هذا التطبيق يف املدرسة أم يف املنزل أم يف 

 19النادى.

 20هو عملية تعديل يف السلوك أو اخلربة. التعليم .4

من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن التعليم هو نقل العلم واملعرفة 
امللتقى بطريقة قومية  تعليمأو الكتب إىل أذهان املواملعلومات من املعلم اإلجيايب 

 ومناسبة لتحقيق األهداف املنشودة.

إن أفضل طريقة لتعليم الطالب مهارة الكالم هي أن نعرضهم ملواقف تدفعهم 
إىل التحدث، وهنا تربز أمهية اختيار املوضوع الذي ستنعقد احملادثة حوله، والذي 

لطالب يف املراحل التعليمية األوىل، فإذا اشتد جيب أن يكون من أوسط ما يدرسه ا
عوده فتحت له األبواب؛ لينطلق متحدثًا فيما يعن له، ففي تلك املرحلة يكون 
الطالب قد اكتسب القدرة على حتديد عناصر احملادثة واستدعاء املفردات والرتاكيب 

                                                           
، )منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية تعليم اللغة العربية لغري الناطقينا مناهجه و أساليبهرشدى أمحد طعيمة،   67

 4ص  6181و العلوم و الثقافة مصر( 
 6ص . 6183، )دار املعارف القاهرة( بيةالتوجيه يف تدريس اللغة العر حممد علي السمان،   68
 63، )دار الصابوين ودار ابن حزم مكة املكرمة( دون سنة، ص التعليم واملعلمونعلي سيد أمحد،   61
 23، )مكتبة مصرية مصر( دون سنة ص فسكولوجية التعليمفهمي مصطفي،   21
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سيتحدث املالئمة هلا، ووْضع اجلمل يف سياقها الصحيح، وترتيب األفكار اليت 
 .عنها، والتعبري عنها يف ضوء استيعابه أللفاظ اللغة ومبانيها الصرفية والنحوية

ومن الضروري أن نشري إىل أن اخلطوات األوىل يف تعليم مهارة الكالم، تعتمد 
على طريقة السؤال واجلواب، ويزداد عدد اجلمل داخل احلوار الواحد بشكل 

وعة من األساليب كاالستفهام واألمر، تدرجيي؛ ليتعرف الطالب على أمناط متن
 .والنهي والنداء والتعجب، ويدرك وظائفها جيًدا

 

 أهمية تعليم مهارة الكالم .ب

اللغة  تظهر امهية تعليم الكالم يف اللغة األ جنبية من امهية الكالم ذاته يف
القائمون على هذا  فالكالم يعترب جزاء اساسيا ىف منهج تعليم اللغة اإلجنبية ويعترب

األول من تعليم اللغة  لغة اجنبية.اذا كان اهلدف تعليمامليدان من اهم اهداف 
 العربية هو التمكن من الكالم والتحدث هذه اللغة.

واحلديث  بني على ان تنمية قدرة التالميذ على التعبريوقد اتفقت اراء املر 
ة املعلم ىف تعبري اما ىف السليم والصحيح هي االغراض ىف تعليم اللغة. فاستطاع

اللغة, مبسؤلية   تعليمنفسه او مفاصده بعبارة صحيحة وسليمة من التمرة املرجوة ىف 
 21كبرية وتتطلب منه جهدا فائقا لتحقيقها.

والشك أن الكالم أو التحدث من أهم الوان النشاط اللغوي للكبار والصغار 
ابة يف حياهتم. أي أهنم على السواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكت

ي يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئيس
ن. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة لالتصال اللغوي بالنسبة لالنسا

 22اللغوية واستخداماهتا.

نب ، ألن  الكالم أحد من أهم اجلواتعليممهارة الكالم يف عصر احلاضر مهم ل
، إذا ال يستطيعوا يف تعليم اللغة العربية. دون الكالم اللغة العربية بعيد من املمتاز

                                                           
 35-34، ص نفس املراجععلي سيد أمحد،   26
 21، ص املراجعنفس حممد علي السمان،   22
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تكلم باللغة العربية فيعلم اللغة العربية، حقا اللغة العربية سواء باللغة األخرى كاللغة 
 اإلندونيسي أو لغة اإلجنليزيا.

مجاعة أن من أمهية تعليم مهارة الكالم يلخص الباحث أن كما قد عرف 
لكل إنسان كفئة خمتلفة، مبا الكفائة يف جمال الكالم. اآلن نقابل دائما أن اإلنسان 
املاهر يف التعبري اللغي، فيتصور كفائة شخصية. بناء على ذلك، رأى الباحث أن 
شيئا ممسزا يف تعليم مهارة الكالم، لألن بدون الكالم اليستطيع اإلنسان أنيعرف 

لذي اليستطيع أن يتقن اللغة فما كان استيطاع أن يتقن نفسه، اللغة. أما اإلنسان ا
م لبلوغ إشعار من مبا يف كفائة النفس عن أخالقه. فلذلك تعليم مهارة الكالم مه

 اللغة املتكلم.

 بعض الجوانب المهمة في تعليم مهارة الكالم . ج

دة يف مهارة الكالم البد أن جيد اجلوانب املساعدة لتكوين مهارة الكالم اجلي
 63أما اجلوانب املهمة يف تعليم مهارة الكالم كما يلي: والفصيحة.

 النطق .6

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

 تغري أو تصحيحه بعد تعليمه بشكل خاطئ.

يف األذهان أنه ليس املطلوب يف النطق أن ينطق الدراس  وليكن واضحا
بشكل كامل وتام، أن يسيطر على النظام الصويت اللغة سيطرة متحدثيها، 
ولكن السيطرة هنا تعىن القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن 

من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخراج  تعليمامل
 هتم ونرياهتم وتنغيمهم.أصوا

 املفردات .2

                                                           
 624، )عميد كلية الرتبية( بدون سنة ص دراسات يف مناهج وتأصيلهاحسني عبد الرمحن احلسن،   23
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تعد تنمية الثروة اللفظية خدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، 
ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل 
للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل 

املفردات يف اللغة األجنبية كم خالل مهارات  ما يريد، وعادة ما تكتسب
االستقبال وهي االستماع والقراءة. مث تأيت مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان 

 اجملال لتنميتهما والتدريب على استخدامهما.

لذلك، للوصول إىل تنمية مفردات الدراس جيب أن يتم من خالل: 
يت يتحدثون فيها عن أنفسهم، تقدمي كلمات تتصل اتصاال مباشرا باملواقف ال

إتاحة الفرصة ملمارسة استخدام هذه الكلمات يف مواقف اتصال، حماولة إعادة 
 تقدمي هذه الكلمات يف فرتات منتظمة حىت ال تنسى.

 القواعد .3

كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد. 
 تعليمحون بأن القواعد ليست ضرورية يف ون اللغة أجنبية فكثريا ما يصر تعليموامل

استحدام اللغة، أى ليست ضرورية للتحديث باللغة ومهما يكن األمر  فثمة 
حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغى 

 أن يعرفها جيدا املتكلم هبا.
ارة بعض اجلوانب يوجب أن يعرف من تعليم مه فيلخص الباحث أن 

 ، والقواعد. هذه ثالثة اجلوانب مرتابطة ترابطا.الكالم، هي النطق، واملفردات
 

 أهداف تعليم مهارة الكالم . د

األنشطة يف النظام التعليمي ينبغي أن يكون هلا هدف واضح، ألن  تعليمهناك 
 يف وجود فجوة يف إقرار نظام التعليم فإنه نظام أهدافهادون معرفة  التعليمعملية 

 24كان أهداف التعليم مهارة الكالم يف عملية التعليم اللغة العربية هي:

                                                           
 15, )جامعة اإلسالمية احلكومي ة حممود يونس باتوسنكار( ص طرق تعليم اللغة العربي ةعبد احلليم حنفي,   24
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 يف الظروف الراهنة، أهنا حقا أصوات اللغة سليمة صحيحة. تعليمأن ينطق امل .6
على التحدث بدقة. تتيح وحدة يتكلم اللغة  حاجة إىل شخص يكون قادرا

العربية اللغة اليت يتم حاليا رقم اثنني يف العامل. مث أنه ميكن أن يتقن مهارة 
 احلديث إىل خصوم

ميكن أن معظم مرتكيب العربية من يوم إىل يوم  تشجيع الطال ب على الكالم. .2
شغيل بسبب يكون اخنفاض الروح قوة التحدث باللغة العربية. فإنه يتم ت

ظهور إحساس باألحراج اخلاصة عند شخص يتحدث اللغة العربية، خصوصا 
  مع التحديث احلايل متزايد معزز

صدى من اللغة العربية يف خطاب ألقته يف  تصحيح األخطاء الشفهي ة. .3
الضبط وليس فقط قادر على فهم املعين. ولكن كما أهنا قادرة على التحدث 

 .بطالقة وبشكل صحيح
الكالم ومستمر، مث ال حتدث  التعليمالوجود من مراح  ممارسة الكالم بالعربي ة. .4

  اآلثار املرتتبة على مباشرة املهارات سوف تصبح عادة يومية
أن مهارة الكالم هي القدرة على تكل م باللغة العربي ة  يلخص الباحثو 

هذه املهارة صحيحا و فصيحا, ألن  أساس اللغة هو الكالم. و أهداف األساسي ة 
ىف تعليم اللغة العربي ة هي قدرة التالميذ على نطق األصوات العربي ة نطقا صحيحا 

 وفصيحا.
 

 تنمية تعليم مهارة الكالم . ه
كل شيء فيه كان يف العمل على، مث من يوم إىل آخر يكون حتسنا كبريا. 

يف هذا اهلدف،  التعليمالكالم مراح. جيب أن يكون  التعليمحىت مع أن وجدت يف 
حيث أن وجود هذا اهلدف ميكن أن يكون معياراً بسيطة اليت ميكن استخدامها 
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قال رشدي أمحد طعيمة عن لرؤية زيادة يف ال من كالم مراح بيمبيالجران عملية.
 25تنمية تعليم مهارة الكالم، ينبغي تنمية املهارات اآلتية يف الكالم عند:

 دائيةتاملستوى اإلب .1
املستوى األساسي، هو نفس احلال بالنسبة للتالميذ كان قادراً على يف هذا 

 التعليماألقل على املضمون معرفة أساسيات اللغة العربية. أو ميكنك أن تقول ك
 :املبكر. ويف هذه احلالة هناك مواصفات عدة، مبا يف ذلك

 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا. (أ 
هبة مثل )ذ / ز / ط( وكذلك التمييز عند النطق بني األصوات املتشا (ب 

 األصوات املتجاورة مثل )ب / ت / ث( متييزا واضحا.
 التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات القصرية. (ج 
 استخدام اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخداما معربا عما يريد توصيله. (د 
ند النطق التمييز صوتيا بني ظواهر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء ع (ه 

 هبما أو االستماع إليهما.
إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما  (و 

 ه.تعليم
للمستويات  التعليمن نقطة معينة من رحلة يجيب تكو فرأى الباحث أن 

األساسية مراح أعاله التطبيقية جد وكاملة من شارب. ألن املستوى 
 اللغة لتصبح معرفتهم األوىل االعرتاف بالعامل العريب تعليماألساسي ل

 ةاملستوى املتوسط .2
 تعليمينبغي أن تكون شكالً من أشكال تعزيز بعد ذلك مع عملية 

مغامر على أي حال. يف هذا املستوى املتوسط مل يعد شيئا أساسيا عن اللغة 
النقاط  العربية. بل باألحرى إىل عملية تطبيق عبد كالم مراح. وهناك بعض

 :املرتبطة بذلك، مبا يف ذلك

                                                           
 487، ص نفس املراجعرشدي امحد طعمة،   25
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 نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر. (أ 
االستجابة لألسئلة اليت توجه إليه استجابة صحيحة مناسبة اهلدف من  (ب 

 إلقاء السؤال.
 إعادة سرد قصة تلقى عليه. (ج 
 القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة نصا حلديث (د 

 ألقي عليه.
التطبيق الذي يف املستويات املتوسطة يف عملية النضج شرح الباحث أن 

هذه احلاجة مالحظة  .الكالم مراح العربية تعليملتلميذ الذي مير بعملية 
املستويات املتوسطة سيكون خلفا للقاعدة. مث ينبغي أن تعطي املعلمني 

 حقاً التطبيق صحيحة ودقيقة
 املستوى املتقدم .3

. مبعىن عملية النضج تعليمأن يقال هذا الدرجة كاملستوى النهائي للميكن 
من املستويني االبتدائي والثانوي تصل إىل األعلى. ومن مث سيكون يف  تعليملل

الوظيفي مراح  التعليمجعل هذا معلم أو التلميذ جيب تشغيل بالفعل األدوار و 
 مبا يف ذلكعرب عدة نقاط،  التعليمالكالم. حيث املستويات زيادة 

 .التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين (أ 
 تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه. (ب 
 سرد قصة قصرية من إبداعه. (ج 
اسرتجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات  (د 

 واألحاديث واألناشيد.
بكفاءة عند التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأديتها  (ه 

 احلديث.
من مجيع املستويات بدءاً من االبتدائي والثانوي إىل شرح الباحث أن 

 تعليماألعلى يف صورة فيما يتعلق بالنتائج اليت سيتم احلصول عليها يف 
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اللغة العربية. وهلذا املستوى أن تكون مراجع لتعليم الكالم مراح سليم 
 وصحيح
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 منهجيةمدخل البحث  .أ 
الكيفي. ويستحدم الباحث  املدخل يكون املدخل املستخدم هلذا البحث هو

يف صورة املعلومات  ضر هبا الباحثحيث البيانات اليت االسلوب الوصفي، حي
. باتواإلسالمية احلكومية  الثانويةاملدرسة  تعليم مهارة الكالم يف مشكلة البيانية عن

 حقائق يف ميدان البحث طبيعيا. بحث الباحثيوهبذا املنهج 
املدخل الكيفي. وله  ستخدم الباحثيبحث هبا، ياليت  املشكلةانطالقا على 

اخلصائص، أن البيانات تشرح على املظاهر  الطبيعية دون التغيري إىل الرموز أو 
ا مل يعرف قبله بالطريقة األرقام، وأما مقالة البحث هي تركيب األنشطة أو الشرح عم  

 21املنتظمة واملوج هة وميكن مسؤول هبا.
واملنهج يف هذا البحث هو دراسة احلالة. دراسة احلالة هي إحدى املنهج 
الذي يستخدمه الباحث إلنتاج البحث الكيفي, من حيث املالحظة واملشاركة 

 .مباشرة يف البحث
 

 ومصادرها البيانات .ب 
يف البحث هي من كل أي مبحث اكتسابا. فإذا  هامصادر و  بياناتكانت 

أو املقابلة، فمصادر البيانات تسم ى  ةظالحاملبستخدم الباحث يف مجع البيانات ا
، هو الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحث، أسئلة مكتوبا  (Responden)مبستجيب 

 كان أو شفهي ا. ليسه ل الباحث أن يعر ف مصادر البيانات.

 يستخدم الباحث مصادر البحث. منهما:يف هذا البحث، 
 األساسية البيانات .1

                                                           
26

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang : UIN Maliki Press, 

2010), hal. 175-176 
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من املصادر األوىل،    مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحثهي البيانات اليت
ة األسئلة واإلجابة يف وورق بالتعلقة بالتعليم كاملدرس والطكاألشخاص امل

 ة واملقابلة.ظويأخذ الباحث البيانات األساسية من املالح 27اإلختبار.

 انات الثانويةالبي .2

من اآلخرين كاملعلومات   مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحثهي البيانات اليت
ويأخذ الباحث البيانات الثناوية هي  28إىل املدرسة من املالحظة والكتب واجمللة.

 الوثائق عن تاريخ تأسيس املدرسة واملوقع اجلغرايف ومنهج املدرسة.

 

 البحث سلوب جمعأ .ج 
بيانات احملتاجة يف هذا إىل طريقة مجع البيانات املوصول إىل ال ج الباحثا تحي

 ية.قئالحظة واملقابلة والطريقة الوثابعض الطرق العلمية وهي امل البحث واستخدام
 املالحظة .6

دمها االنسان العادي يف اكتسابه خلربته ومعلوماته خهي وسيلة يست
حني  الباحثحيث جيمع خربته من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه، ولكن 

يالحظ فإنه يتبع معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيقة 
 21لظاهرة معينة.

شطة ويقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأن
الطلبة يف االتصال بني املعلم والطلبة، واالتصال بني الطلبة أنفسهم، ومجيع 

ه، والطريقة التعليمية املستخدمة. تعليمالطلبة يف عملية تعليم مهارة الكالم و 
 مباشرة. التعليموتقام هذه املالحظة من خالل عملية التعليم و 

                                                           
27

استخدام البطافة الومضية لرتقية مفاءة الطلبة يف مهارة القراءة يف مدرسة احلميدية املتوسطة عفة النساء،   
 8ص  2165قسم التعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم،  ،الإلسالمية كونداعلكى

28
 8، ص املرجع نفسعفة النساء،   

أساليبه )عم ان: دار  –أدواته  –ذوقان عبيدات وعبدالرمحن عدس وكايد عبد احلق، البحث العلمي، مفهومه   21
 635( ص. 6187الفكر، 
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ب، بل حنو احلقائق عملية املالحظة ال جتري حنو احلقائق املنظورة فحس
املسموعة واحلسية أيضا. وهناك أشياء أخرى مثل العبارات والبيانات املعربة يف 

 عملية التعليم.
 املقابلة .2

 31لنيل املعلومات من اخلرباء. عمل به الباحثيوهي احلوار الذي 
طريقة مستخدمة لنيل املعلومات وبالتعريف األخر، يشرح أن املقابلة هو ال

 36واملواجهة باخلابر. يا باحلوارهشف
فاملقابلة املناسبة لكشف املعلومات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة، 

أسئلة على حسب دليل املقابلة باملوضع  الباحث وهي مقابلة حرة يوجه فيها
الذي يدور حول مث يرتك احلرية للمخرب أن يتكلم كما يريد ويتدخل الباحث 

يستخدم الباحث ويشجعه على الكالم. و  من حني إىل حني أخر ليدفع املخرب
 البيانات املتعلقة بتعليم الكالم.هذه الطريقة لطلب 

وقد قام الباحث مبقابلة معلم اللغة العربية وبعض الطالب ألخذ البيانات 
عن طريق احملاورة املباشرة. وقد أعد الباحث دليل أسئلة املقابلة معهم، ومن 

الغربية يف مهارة الكالم أشكال تعليم اللغة اجلوانب اليت حياورها الباحث هي: 
 .حلوهلاو 

 الوثائق حتليل مضمون .3
ئقية هي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق الطريقة الوثا

 والكتب واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة.
احلقائق أو بيانات عن تعليم اللغة  فبهذه الطريقة سيكتشف الباحث

 العربية.
 
 

                                                           
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal.126 
31

 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta : Bumi Akasara, 2008), hal. 

64 
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 أسلوب تحليل البيانات .د 
أوال للتحليل باختصار   هتيئتهتمكن الباحث من حتليل البيانات البد له من يول

 32لتايل:االقول بأن خطوات حتليل البيانات ميكن 
 عرض البيانات .6

يشتمل عرض البيانات  على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب 
البيانات يف اجلدول وكذالك عملية اختصار مجع البيانات وتقريقها إىل الفكرة 

 والفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني.
فعرض البيانات كمجموعة البيانات املنتظمة واملرتبة حىت ميكن من 

بتحرير وتنظيم  لباحثقوم اياستنباطها وختطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل 
 تلك البيانات.

 تصنيف البيانات .2
التصنيف ترتيب نسقي للبيانات تبدأ بوضع األشياء ذات الصفات 

جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية املشرتكة يف جمموعات كبرية، مث تقسيم كل 
إىل أنواع، واألنواع إىل أجناس. ومبعىن اخر فإن التصنيف هو وضع كل فرد يف 

 فة خاصة هبا حبيث تسهل معرفته ومتيزه عن غريه.
 االستنتاجات واملراجعة .3

 وهدف هذه العملية، ملعرفة البيانات اليت مت مجعها .(أ 
 وموضوعأن يكون مراجعة البيانات بشكل صحيح  .(ب 

 
 تأكيد صحة البيانات .ه 

أسلوب التثليث.  ات يف هذه البحث، ويستخدم الباحثلتأكيد صحة البيان
يات خمتلفة من مجع البيانات ومصادر البيانات ن تقالتثليث هو جيمع بني

                                                           
 .23( ص. UIN PRESS ،2161واحللول )ماالنج:  املشكلةزكية عارفة، تعليم اإلنشاء   32
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حلاجة إىل  أسلوب التقنيش لصحة البيانات باستخدام شيئا أخر 33املوجودة.
ثليث يف البيانات. أنواع من تقنيات التثليث وهو التالتأكيد أو مقارنة إىل تلك 

 ي طريقة مجع البيانات احملتق والتثليث النظرية.مصادر البيانات والتثليث
تأكيد صحة البيانات لكي أن تكون البيانات تؤمن صدقها  تاج الباحثحي

صول صحة البيانات يف هذه حاخرين حاصل البحث. وكذلك الباحث لل إىل
 ريبني منها :البحث على جت

 عميق املالحظة , يعمل مالحظة حيزم و نظام ملعرفة صحة البيانات. .6

( هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي يستعمل Triangulasiالتثليثى ) .2
 34من شيء اخر ملقارنة البيانات.

يف عملية  مبالحظة الباحث من مقابلة معلم اللغة العربية مقارنة البيانات -
 املعلم.عن كفاءة  التعليم

 مقابلة  مقارنة البيانات من مقابلة معلم اللغة العربية بالبيانات من -
 .الطالب  عن كفاءة املعلم -

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 28نفس املرجع،ص   33

34
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, ( Bandung : PT.Rosdakarya Offset), hlm 

330 
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 الفصل الرابع
 تهاقشعرض البيانات و تحليلها و منا

 
 اإلسالمية الحكومية باتو الثانويةالمدرسة  : لمحة عنالمبحث األول

 الحكومية باتو الثانويةشخصية المدرسة  .أ
 خلفية البحث( 0

 املوقع( أ

 تقع يف منطقة مدينة باتو, يعين:احلكومية باتو  الثانويةاملدرسة 

 25: فاتيمورا رقم   شارع

 : كنعان البلد املضيف

 : كنعان البلد املضيف

 : باتو  مدينة

 512685-1346:  رقم اهلاتيف

 man_kotabatu@yahoo.comالربيد اإلليكرتوين: 

 الحكومية باتو الثانويةالمدرسة تريخ  (7
احلكومية باتو,  الثانويةيف تطورها من البداية وقفت اآلن املدرسة 

تبقى أواًل متت تسويتها الستكمال البنية التحتية لتنظيم التعليم, ابدأ 
 من البداية الوقوف على اخلضوع اآلن تغيري اسم كما يلي:

 

mailto:man_kotabatu@yahoo.com
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مث سبيني سونان أمبيل باتو,  PGAA NUيف بداية املوقف  (6
تتوج بالرسالة قرار من وزير الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا 

، يف ذلك الوقت مل بعد هلا مبىن خاص به، 6171عام  12رقم 
 22االحتالل مبىن تابعا للمعارف باتو يف الشارع مسريو رقم 

 باتو.
، رمسيا أصبح "مدرسة عالية احلكومية ماالنج 6178ويف عام  (2

الثاين" استنادًا إىل القرار رسالة من وزير الشؤون الدينية مجهورية 
 وما زال حيتل املبىن املعارف ،6178يف عام  67إندونسيا رقم 

انتقل " مدرسة عالية احلكومية ماالنج الثاين "  6171ويف عام  (3
 23موقع املبىن ينتمون إىل املدرسة اإلبتيدائية يف الشارع الهور 

 باتو مع احلق يف بناء اإلجيار
، رمسيا مدرسة عالية احلكومية ماالنج الثاين 6186مث يف عام  (4

بناء )احلكومة( يقع يف الشارع فاتيمورا رقم جديدة مملوكة ذاتيا 
، وحىت 6181/6186باتو بين بأموال تراجع السنة املالية  25

اآلن مواصلة استقروا أواًل الستكمال املرافق والبنية التحتية. 
اليت بنيت على   4111m2النامية وقد داخلية مساحتها من 

 .املدينة باتو متاس أرض تابعة لقرية
 والرسالة واألهدافالرؤية  ( ج

 الرؤية ( 0

يتحقق لألجيال اإلسالمية مسارت، املهرة ونبيلة برياخالق، خال 
 من إساءة استعمال املخدرات، ويهتمون بالبيئة.

 أما بالنسبة ملؤشر كيتريكابايان الرؤية كما يلي:



31 

الذكي االجتماعي اخليجني مدرسة عالية احكومية باتو   -
 والعاطفي واالجتماعي

وقد مهارات احلياة، اخليجني مدرسة عالية احكومية باتو  -
 فضال عن اإلبداع يف قدرةها التطبيق يف احلياة اليومية

 إجتهاد يف تسيري احلياة العبادة واجملتمع يف برياخالق جميد - 
ني يشاركون من أي شكل من إساءة استعمال تعليمال امل -

 املخدرات
كل املواطينني املدرسة قد عالية من القلق جتاه البيئة النظيفة   -

 والطازجة

 الرسالة ( 7

تنظيم تعليم النوعي للخرجيني يف جمال العلوم، فضال 
أخالقيا واجتماعيًا حىت أهنا قادرة على إعداد وتنمية املوارد 

. البشرية الذي برع يف جمال العلم والتكنولوجيا، واإلميان والتقوى
والتعليم مدرسة عالية احلكومية باتو   تعليمحني بعثة منظمة لليف 

 كما يلي: 

تنظيم التعليم مدرسة عليا إلعداد املوارد البشرية املتفوقة   -
 كمؤهل جيدا كما وإجنازه.

 تنظيم التعليم إلعداد الطالب لنقل إىل اجلامعة. -

 ني احملتملةتعليمتنظيم التعليم ميكن تطوير امل -

 تنظيم احلياة مهارات التدريب الذي يقوم على أخالق الكرمية -

 زيادة التقوى للعبادة -
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ني تفاديا ألي شكل من تعليمتنظيم التعليم الذي حيفظ امل -
 األشكال لتسريب املخدرات

 ني احملتملة يف جمال اللغاتتعليمتنظيم التعليم ميكن تطوير امل -

 هتتم بالبيئةتنظيم التعليم لكل مواطن مدرسة كي  -

 حتقيق املدرسة آمنة ومرحية، نظيفة، اخلصبة وصحية -

 األهداف ( 3

 وبعد الطالب احملتجزين ملدة ثالثة سنوات املتوقعة:

  حتسني نسبة مثوية نتائج امتحان التخرج الوطنية .6
 ني الذين ميكن أن متضي إىل الكليةتعليمزيادة عدد امل .2
بطولة مدينة أو زيادة احلصول على الرياضة والفنون يف  .3

 مقاطعة
ني القادرين على خلق فرص العمل تعليمزيادة نسبة امل .4

 ني الذين ال تقم باملتابعة لكليةتعليماخلاصة هبم للم
 نيتعليماخنفاض جنوح امل .5
الدعائم اليت يتم  التعليمزيادة عدد من وسائل اإلعالم و  .1

 إنشاؤها بواسطة املعلم
من خالل النماذج، فضال عن  التعليماالرتقاء بنوعية  .7

 املتنوعة التعليمأساليب 
زيادة نسبة املواطنني الذين يضطلعون املدرسة وصالة  .8

 الضحى صالة اجلماعة
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 دعم المرافق ( د

 . املسجد6

 . املكتبة2

 خمترب للعلوم الطبيعية )البيولوجيا، والفيزياء والكيمياء(. 3

 . خمترب الكمبيوتر4

 السلة، والنوم(. جمال الرياضة )كرة 5

 . الفضاء املهارات، اخلياطة، بوجا، واملوسيقى1

 . كسب الغرفة7

 . طالب الصحة وحدة الفضاء8

 . عدة أنواع من الدعائم، تدريس وسائل اإلعالم1

 . برنامج التنمية7  

 ميدان المرافق والبنية التحتيةأ(   

تدرجييا، من ينظر إليها من الظروف املوضوعية ومشكالهتا تواجه   
خالل برنامج التنمية قصرية األجل, متوسطة وطويلة األجل، مدرسة 
عالية احلكوميةباتو مواصلة السعي لتطوير أنفسهم، على األقل ما يعادل 

 .املدارس املتوسطة بشكل عام

 مجاالت المنهج ب(    

التنمية يف اجملال املناهج الدراسية باإلضافة إىل اإلشارة إىل القرار 
يف عام  371رقم  مجهورية إندونسياالذي اختذه وزير الشؤون الدينية 
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. عمليا يف جمال تطوير املناهج الدراسية فيما يتعلق باخلطوات 6113
 اليت بينها: 

 االستفادة من مهام وواجبات رئيس املدرسةا. 

 نوعية املعلمني ب. حتسني

 التعليمالتدريس وأنشطة  فاعلية ج. الكفاءة و

 إطار التالميذ ( ج  

يف حني األنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية اليت تنفذ 
 للتدريب إطار التالميذ, كما يلي:

 .  تدريب القيادات الطالبية6

 .  الكشافة2

 .  مراهقون الصليب األمحر3

 .  لشباب يعمل العلمية4

 األنشطة الدينية .5

 (. كيبوتريان )مراسيم امللبس والغذاء والتدبري املنزيل1

 . مهارات اخلياطة7

 . فن األنشطة8

 اإلجنازات الرياضية .1

 وأنشطة أخرى بعضها عرضية.
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 . جهود تحسين الجودة3

 تحسين المرافق والبنية التحتية ( أ  

وحتسني ثيقا جهود حتسني نوعية املدارس الدينية ترتبط ارتباطًا 
 واهلياكل األساسية، سواء يف شكل األجهزة والربجميات، بني أمور أخرى:

 .شراء تشييد مرافق جديدة والبنية التحتية تدرجييا وخمططة جيدا .6
 باإلضافة للمباين لغرفة الدراسة .2
 إعادة تأهيل املنشآت القائمة والبنية التحتية .3
مكتبة  أكمل الكتب املدرسية والكتب الداعمة الدرس يف .4

 .املدرسة
 .حتسني وصقل للمخترب .5
 .توفري أدوات مهارات .1
 .توفري األدوات الرياضية .7
 .توفري أدوات الدروس .8
 .توفري أدوات الفنون .1
 توفري أدوات خارج املناهج الدراسية  .6

 تحسين إدارة مدرسة (ب

 حتسني إدارة مدرسة تضم عناصر إدارة:

 ني )الطالب(تعليمامل .6
 املناهج والربامج .2
 املعلمني . إعداد3

 الرتبية مرافق )البنية التحتية( .4
 املالية .5
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 املوردين والبيئة .6
 التطور المهني للمعلمين والعاملين في مجال التعليم (ج

 .التعليمكفاءة الدرس ساعة يف التدريس وأنشطة  .6
 .تعيينات املهام والتدريبات .2
إلزامية ترتيل القرآن كل يوم قبل الدرس واحلفظ ياسني كل يوم  .3

 .اجلمعة
إضافة الدروس على مدار الساعة اليت تدمج يف إلزامية وفقا للمنهج  .4

 (الدراسي )ليس بعض نوع من الدروس اإلضافية
إعطاء الطالب الفرصة إلضافة عن طريق املؤسسات أو جمموعة  .5

 .خارج املدارس الدينية التعليم
 الوطين امتحان املمارسة .1
 اخلدمات املقدمة للطالب مع ضعف اإلجناز .7

 
 مهارة الكالم تعليم تطبيقب. 

يذهب يف الفصول  التعليموبصفة عامة، تصبح عملية التدريس و 
تسليمها من كل املوضوع. سالدراسية الربنامج األكثر فعالية لتحقيق الرسائل اليت 

هذه احلاجة إىل إعداد ناضجة لكافة العناصر املوجودة يف الفصول الدراسية، 
اجلهاز حىت الوسائل الكافية  التعليموالتدريس و وترتاوح بني املدرسني والطالب، 

وإصالح البنية التحتية. ولذلك من املهم جدًا من عنصر إىل آخر عنصر جيب 
 .التعليمأن يدعم كل منهما اآلخر حىت ال يؤدي إىل ظهور مشكلة يف 

ويف هذه احلالة الباحثون حاول أن تعرض نتائج املالحظات اليت كانت 
مهارة  التعليماحلكومية باتو, كيف على وأي نوع من التعليم و  الثانويةيف املدرسة 

 الثانويةالكالم  اللغة العربية الواردة يف الفصول الدراسية ثنية عسر الغة املدرسة 
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يف الواقع، هو كيفية نقل إحدى الرسائل اليت ترد يف هذا املوضوع  احلكومية باتو.
ملواد، ينظر إىل قدرة الطلبة وحتسني نوعية تنوعا متاما. بدءا من كيفية إيصال ا

باللغة العربية حول مهارة الكالم املادية، أنقل مدرسي املواد  وفهم الطالب.
باستخدام اإلسقاط وسائل اإلعالم، بل أيضا جبلب كل طالب مادة الكتاب. 

ملعلم لتحقيق املواد قراءة املعلم حمادثة مث اتبع التالميذ ما تقرأ باملعلم. مث يعطي ا
بعد االنتهاء من املمارسة إعطاء  .أيضا األسئلة املفردات اليت توجد يف احملادثة

الثاين إىل الثالث إضعاف املعلم تعيينات للطالب على حفظ احملادثات فعال يف 
يف املمارسة ويتم احملادثة دون النظر يف الكتب، كانت ممارسة اثنني .القراءة معا 

من ب واملعلم اإلشراف على عملية احلديث. من التوابع العربية التخاط
املالحظات الباحث, تلمذان ممارسات احملادثة  كان النواتج جيدة جدا وفعالة، 
ولكن يف الواقع معظم التالميذ ال تزال صعبة للغاية إلحياء ذكرى مرة واحدة يف 

روف فهم حمتوى احملادثة اليت يقدموهنا. الكثري من ذلك  ما زال صداها خمارج احل
 متقطع وكان وال يزال يف كثري من األحيان ينظر إىل الكتاب.

مث التسليم املادي األسلوب التايل أجراه املدرسني عن طريق طرح 
الطالب إلنشاء حمادثة. قبل أن املعلمني قد أعدت حمتوى احملادثة اليت حتتاج إىل 

وقبل أن  إنشاء، حىت واحد املقاعد مع مقاعد األخرى إجراء حمادثة خمتلفة.
تعمل على املهمة، املعلم يقول أن أي شخص يكون قادرا على إجراء حمادثة مع 
لطيفة تتناسب مع احملتوى اخلاص هبم، وكان قادرا على املمارسة دون النظر يف 
مذكراته، مث التالميذ سوف تكتسب قيمة إضافية. استمعت إىل أقوال املعلم اليت 

اشرة املهام املنفذة محاس. يبدو أن أولئك توفر قيمة مضافة، وكان التلميذ مب
الذين جيلسون املقاعد توجيه مناقشات إلنشاء حمادثة. بعد بضع دقائق جعلوا 

من  احملادثة املهمة، ندعو املعلمني التالميذ عشوائيا لسحب احملادثة اليت بالفعل.
ند التالميذ الذين إجراء حمادثة، والنتيجة خمتلفة بعض الشيء عن سابقاهتا ع

ال  فردلتسحب احملادثة مع كتاب احملادثة بأنفسهم. وعلى الرغم من النطق امل
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يزال عقبة رئيسية، ولكن نعومة حمادثاته هناك قد تغري، يشهد على ذلك افتقارها 
 35إىل رؤية وتالحظ احملادثة اليت يقدموهنا.

 هاتحليل عرض البيانات و المبحث الثاني:

اإلسالمية  الثانويةمدرسة بتعليم مهارة الكالم ت في مشكالال أنواع .0
 الحكومية باتو

وهذه يف عامل الرتبية والتعليم.  املشكالت الكثريةتظهر  يف زماننا اآلن
من التحليالت هذه هي . و املشكالت يأيت من املوضوع الذي يسري عليه

 مهارة الكالم: التعليم املشكالت يف

اإلسالمية  الثانويةدرسة مباللغة العربية  معلمةأستاذة ديان كوماالساري ك 
 يقوللغة" شعبة اليف الصف "الثاين عشر ب تعل م تاحلكومية  الذي كان

 : هامنتعليم مهارة الكالم عربية، غالبا يف ملشكالت اأنواع أن بأيضا، 
مهما   ،الذي قد علمهحفظ املفردات و  فهميف صعوبة التالميذ "

هذه مشكلة عرفها  ."كان املعلم قد  حاول على تكرار املادة بعد ة املرات
جتربتنها داخل الفصل عند التعليم، كان التالميذ يوجه الصعوبة يف حفظ  من

تعليم املفردات لتنمية كفاءة التالميذ  يفاملفردات.مهما املعلم استعد كثريا 
 31.ولكن احلاصل دائما خارج من املطلوب

 "دى عشراحلا" فصليف احلال صح حها إحدى من التلميذ هذا 
هي تقول اإلسالمية احلكومية باتو امسها يوليا كورنياساري،  الثانويةاملدرسة 

نفس الفصل ضعيفة يف حفظ املفردات اللغة العربية.لكل  يف  ئهاأن أصدقاب"
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".وهذا إحدى من حوار وجدت املفردات اجلديدة وهذا يكون مشق ة هلم
 37.الذي يؤد ي إىل صعوبتهم يف درس مهارة الكالم السبب

بأن املفردات هي شيء بسيطة عند املتعلمني اللغة  ويذكر الباحث
ألنه إتقان املفردات اجليدة ستؤدي إىل مهارات اجليدة كذلك. بينما  العربية.

وأم ا يف هذه املشكلة  ني اتقاهنا املفردات ضئيلة جدا، تعليميف هذه احلالة امل
التلميذ يف فهم املفردات ضعيفة حىت يصعبهم على فهم املواد الذي  كفاءة

أعطاه املدرسني.إذا تعليم املهارة الكالم الذي حيتاج إىل قدرة التالميذ يف 
مثل  تقعإذا مل  التكلم حيتاج أيضا إىل كفائته يف فهم وحظ املفردات جيدا.

 .المسيجد دائما املشكالت يف تعليم املهارة الكهذه األمور، 

 إحدى من املشكالت هي: ديان كوماالسارياألستاذة  زادت
عندما يطلب  املقصود يعين، دائما يعتمد إىل اللغة العربيةمعظم التالميذ "

. "أو ال اإلندونيسية حيفظ اللغةتالميذ  ، كانتالطالب على حفظ املفردات
. ألن املطلوب ثل هذا سوف تؤثر على صعوبة حتقيق املوادمب التعليم طريقة

والتالميذ دائما يبدأ  ،الضعيفةفردات امل التالميذ يف فهم وحفظ قدرتب
 ،التالميذ يف نفسأهنا سوف تصبح عادة  حفظ املفردات باللغة اإلندونيسيا.

 38اللغة العربية باستخدام اللغة اإلندونسية. تعليمتطبيق 
ناقص أن التالميذ  "بيانالويف هذه احلالة كورنياساري يوليا يعطي 

القرآن يف مكان تعليم القرآن،  مثل تعلم قراءةاللغة العربية. الوقت يف تعلم 
 ،يف املعهد مهما يف هذه املدرسة يوجد معهدا ولكن خاصة للمرأة أو التعليم
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تطبيق الطالب يف تكلم وتعلم اللغة  لذلك ."وتعلم اللغة العربية ناقص جدا
 31.العربية فقط داخل الفصل وهو يف درس اللغة العربية

. حيتاج إىل املمارسةاللغة العربية بأن تعليم ، يقولالباحث يف مالحظاته 
وأما التليذ ناقص يف  ،املمارسة سيبتعد إىل هدف التعليم املهارة الكالمعدم ب

ج الفصل، ودائما يعتمد إىل اللغة اإلندونيسيا تطبيق التعلم اللغة العربية خار 
مث حيمل هذه العادة إىل حصة التعليم اللغة العربية.لذلك ماداما هذه العادة 
تكون عادة للتلميذ سوف تكون أيضا إحدى من املشكلة يف تعليم املهارة 

  الكام.
أن قدرة التالميذ  "ديان كوماالساري مرة أخرىاألستاذة وتضيف 

باستخدام اللغة  تكلمالقرآن له تأثري على مهارات التالميذ يف  على قراءة
. "قراءة القرآن الكرميالفصل ضعيفة يف  التالميذ يف هذقدرة العربية، بينما 

التعليم مهارة بحقيقة الطالقة يف قراءة القرآن الكرمي ليس تأثري الكبري جدا 
ردات وعاداهتا املف قدرة الطالب يف اتقانالكالم، ولكن إذا نظرت إىل 

سيبعد الطالب هذا  وتعليم اللغة العربية،  عندباستخدام اللغة اإلندونسية 
 41يف قراءة القرآن. ضعيفةالتالميذ  قدرة مهارة الكالم إذا كان ناتقا يف

تالميذ الذين حيصلون القلة  "يوليا كورنيساري، مطابقا مبا قال فإنه
آن قراءة القر ال التعليممثل  ،"التدريسعلى تعليم اللغة العربية خارج الساعة 

يف  اليت تصعب التالميذ العواملهو إحدى من ، بشكل السليم وصحيح
 46مهارة الكالم بلغة العربية. متعل  

من قراءة القرآن  سةر احظ الباحث أن املميالانظر األحوال أعاله، 
اهلل سبحانه وحفظ معاملته بفقط أن تكون االحتياجات الشخصية يقتصر 
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، لغة القرآن مكتوبة نبحث دقيقا عن هذاوتعاىل". ولكن إذا كنت 
كل شيء الذي يتعلق باللغة العربية سيساعد باستخدام اللغة العربية،  

التالميذ يف التعلم اللغة العربية. وأما الواقع قدرة معظم التالميذ يف قراءة 
م املهارة القرآن ضعيفة. وسوف تكون العوامل اليت تؤد ي إىل مشكلة التعلي

  الكالم.

اإلسالمية  الثانويةمدرسة بتعليم مهارة الكالم في  مشكلة  محاولة حل .7
 الحكومية باتو

نظرية مسة القانون، فإنه لن حيدث دون سبب اليت سبقت، وعندما ك
أصبحت حقيقة واقعة  عقيبته. ألن السبب و فيبدوا العقيبةيكون هناك السبب، 

 طواتاخلوفيما يلي . جيب أن يأتيه بالتحليلوبوجود املشكالت جيب أن ترد. 
 مهارت الكالم: التعليمملشكلة ا يف حتليل

إذا يتحدث عن "س اللغة العربية أستاذة ديان كوماالساري تنقل، مدر  
، وتسمح كثرية من التحليلهناك   حتليل املشكالت يف مهارة الكالم حقيقة

التحليل هو يعطي التشجيع إحدى من .التحليلاملعظم املدرسني قد نفذت هذا 
.الزم أن نفعل هذه الطريقة "دائما ومرارا إىل التالميذ ان  تعلم اللغة العربية سهلة

مرارا حىت ال يشعر التالميذ بالتعب وامللل يف التعلم اللغة العربية، مثل تعلم 
وحفظ عن املفردات الذي شعره التلميذ أصعب الشيء عند التعلم اللغة العربية. 

التشجيع املستمر ا حىت يشعر التلميذ بأن تعلم اللغة العربية سهلة وهم  بوجود
حيتجوهنا. وإذا مل نفعل هذا سوف الطالب يفكر بأن تعلم اللغة العربية هو 

 42.شيء صعبة وهم الحيب نه
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هي من احدى الطالبة يف الصف احدى عشر بلغة  ديان فوسفيتا ساري
اليت تنبغي أن تبدأ "باتو قد قدم البيانات، اإلسالمية احلكومية  الثانويةاملدرسة 

تكون عاملا ىبنفسه.   التالميذ الزم أن التالميذ ليكون على بينه من نفسه،
. إًذا "التالميذ الزم أن تعلم بقدرته والسيما إذا ضعيفة يف درس مهارة الكالم

يف املدرسني والتالميذ الزم أن يكون نشيطة معا يف تعلم اللغة العربية خصوصا 
لتالميذ الزم أن يبدأ بتعل م قراءة القرآن الصحيحة خارج تعليم املهارة الكالم. ا

ويتعو د بتكل م اللغة العربية وقت الدراسة و يتعو د حبفظ املفردات قليال فقليال 
 43مهما ليس هناك املدر س.

نظرا من قول املدس وبعض التالميذ، يستنبط الباحث بأن وجود 
التشجيع املستمر من املدرسني ووعاية التالميذ عن أمهي ة تعل م مهارة الكالم عند 

ربية. ألن التالميذ سيؤثر تأثريا إجابيا للتالميذ يف تنمية مهارة الكالم باللغة الع
اإلكتناز بني املدرس والتالميذ سؤثر كثريا يف جناح عملية التعليم. حينما ضاع 
امللل والكسالن يف نفوس التالميذ وسوف هلم النشاطة والتششجيع العظيمة يف 
إضاعة صعوبة التعلم اللغة العربية. حينما ضاع شعور الصعوبة يف تعلم اللغة 

تعلم اللغة العربية خصوصا يف حفظ  العربية وسوف يشعر باإلطمعنان يف
 املفردات ويف تكلم اللغة العربية.

بأن مح اسة املدر س الزم أن "، كوماال ساريديان  زادت التحليل من 
. ليجعل "تكون عظيمة أيضا لريفق التالميذ حلصول إىل قدرة تكلم اللغة العربية

ال ذلك: التزام رمز املتفقة. مثهذه كله مبينا، لكل املدرس الزم أن يستحق 
ومنظم يف تطبيق لبيئة اللغوية. ونبدأه من اللغة اليت نستخدمه يف أيامنا البسيطة. 
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تطبيق منط التدريس مبثل هذا هلا النمنفعة الكبرية يف ترقية قدرة التالميذ.ألن هبذه 
الطريقة التالميذ ميارس نفسه دائما مبهارة الكالم، وهبذا أيضا سيزيد املفردات 

 44ه التالميذ.الذي حفظ

كانت التالميذ حيتاج إىل "، ديان فوسفيتا ساريهذا احلال صححها 
التعلم املربط، مثل وجود الوظيفة األسبوعية، بوجود الوظيفة سيسهل التالميذ يف 

. ولكن إذا كانت الوظيفة "تعلم اللغة العربية ألنه دائما يتحرك حول اللغة العربية
إىل غري مذجة مثل إعطاء األسئلة واألمر بالكتابة يف البيت سيؤد ي التالميذ 

الكسالن وامللل.لذلك حنتاج إىل الطريقة يف تطبيق تعليم اللغة العربية املذجبة 
 45واملرتبطة، مثل وجود البيئة اللغوية.

الفعايل  لغة العربيةحل ل الباحث يف هذا احلال بأن احلصول إىل تعليم ال
حيتاج إىل منط التدريس املربطة واجلديدة لكل اللقاء. إذا نالحظ جيدا عن البيئة 
اللغوية هلا املزاية املتفرقة. التالميذ يشعر بشيء مذجب كل يوم، وهذا حيتاج إىل 
منظم التالميذ واملدر س يف عملها. إذا جنح يف تطبيق هذه الطريقة فالتالميذ 

منفعة، منها: أن التالميذ يشعر بإحتياج إىل قدر أتقان حفظ  سينال ثالثة
املفردات، التالميذ سيشجع نفسة يف تعل م اللغة العربية وأهم  شيء هو زيادة 

 قدرة التالميذ يف تكلم اللغة العربية هبذه الطريقة.

كانت املدرس الزم  "يعين: كوماال ساريديان  التحليل الثالثة من أستاذة 
. "دة التدريس املذجبة، حىت يشعر التالميذ بأن الدرس مذجبا وجيداأن يعطي ما

املثال: إعطاء زيادة النتيجة إىل التلميذ النشيطة، أو يعطي املدر مادة التدريس 
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)السمعية والبصرية(. املهم هو جيب على املدرس أن بوسائل التدريس املذجة 
 41يستخدم وسائل التدريس املذجبة.

بأن التالميذ حيتاج إىل " ديان فوسفيتا ساريمن ذلك احلال تقول 
خياليا مثل بوصيلة وسائل مسعية وبصرية  التعليم الذي جيعلهم يفكر

. إما "أوغريها.املهم املدرس الزم أن ينال اإلنتباح من التالميذ بطريقة مذجبة
بإعطاء زيادة النتيجة إىل من الذي يستتطيع أن جييب األسئلة من املدرس أو 

 47التعليم املذجبة أو مبشاهدة الفلم العريب.بوسائل 

ليجعل عملية التعليم اللغة العربية مذجبة الزم أن يستحق اإلبداع 
واإلفكار الكبرية. هذا يساوي مبا قال املدرس وبعض التالميذ السابق. حبث 
الباحث بأن بعدم اإلبداع واإلبكار يف مادة تعليم اللغة العربية  سيؤد ي إىل 

مللل. لذلك حيتاج إىل شيء الذي يستطيع أن يأخذ انتباح التالميذ الكسالن وا
والتالميذ يفرح بذالك. ومن هذا وجود وسائل املذجبة يساعد املدرس يف إعطاء 

 املادة املذجبة ويساعد التالميذ يف فهم مجيع الدروس.

 المناقشةالمبحث الثالثة: 

 تعليم مهارة الكالم التمشك  .1

يقول: أمحد فؤاد أفندي، رئيس األوىل احتاد املدرس الغة العربية  الدكتور
حيتاج إىل اتقان فهم عن تعليم مهارة الكالم، ألن يكتب شيءا غري متساويا "

من تلك الكلمة القصرية يعرب بأن كفاءة يف تكلم اللغة العربية  "مع يتكلم شيءا
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م اللغلة العربية يف أيامنا. زاد حيتاج إىل الرتكيز الفكر، لذلك حنتاج إىل ممارسة تكل
"لكن الواقع يف زماننا اآلن كثري من املدر سني مل يفهم كثريا عن  أمحد فؤاد أفندي

صريح يف تعليم املهارة الكالم. حىت يسبب إىل وجود املشكلة يف مهارة مدخل 
 الكالم وهم ال يعلمون. وجبانب ذلك تعليم اللغة العربية اآلن يعتمد كثريا بتعبري

 48اإلندونيسي.

بشكل عام، املعلم ال يرمز أهداف التعليم  Roestiyahتتفق بقول 
حىت تصبح الطالب بامللل  . فتستخدم طريقة واحدة اليت سهلة هي طريقة احملاضرة

 41.والنعاس والسليب ويكتب فقط

العلماء ومن نتيجة مالحظة واملقابلة، أخذ الباحث النتيجة بعض آراء  من
األجنبية حيتاج إىل التزام واحلماسة العظيمة، لذلك تعليم مهارة الكالم  بأن تعل م اللغة

األقصى حىت خيفض وجود مشكلة   حيتاج إىل الدور والوظيفة ملدرسني والتالميذ
األخرى يف عملية التعليم والتعلم. وكانت الباحث ييستنبط بعض من أنواع 

 املشكالت املوجودة يف مهارة الكالم، منها:

خلفية التالميذ الذي ال يستحق الوقت الزيادة يف تعلم اللغة العربية من . 6
خاج الفصل، مثال ذلك: قدرته يف قراءة القرآن ضعيفة ونقصان تشجيع يف تعلم 

  اللغة العربية. حىت يؤد ي إىل صعوبة يف حفظ املفردات.

املدس هلا مك انة عظيمة يف عملية تعليم. املدرس مل يفهم عن حالة  .2
وقدرة التالميذ حىت يسبب إىل سوء الفهم يف تعلم املهارة الكالم، وأما التالميذ 

 حيتاج إىل املدرس الصابر و واملثابر حىت كانت التالميذ يفهم جيدا عن الدرس.
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 تعليم مهارة الكالمفي  مشكلة  محاولة حل.  2
 بعض من الباحثني الذي يبحث عن التحليل املشكلة يقول:

املدرس الزم أن  "أمحد فؤاد أفندي يعطي اإلجابة هبذا احلال: الدكتور
يشجع التالميذ حيت تشجوع على تكلم اللغة العربية و دائما حتت إشراف 
املدرس حىت إذا وجد اخلطاء من كالم التالميذ يصلح املدرس مباشرة وككن 

حىت ال يفسد شجاعة  "،طريقة إصالح اخلطاء من التالميذ هي طريقة لطيفة
 51التالميذ.

كما رأى أمحد مهتدي أنصاري، واستخدام طريقة تدريسية مهمة جدا 
يف مساعدة عملية التعليم. الطريقة التدريسية اليت ال تعمل فعالية كوسيلة إىل 
املواد التعليمية، وتطبيقه وال يستند باملعرفة الكافية عن الطريقة. فالطريقة أن 

ملكونات يساعد إىل األهداف، إذا كان ال تصبح عقبة العملية التعليمية، وليس ا
 56.متام يف تطبيقه. ولذلك، مهم أن تفهم صحيحا عن خصائص الطريقة

يستلخص الباحث من بيان حبثه بأن بعض خطوات حتليل املشكالت فيما 
 يلي:

لكل  التالميذ الزم أن تعلم بقدرة أنفسهم. هم جيب أن تزيد الوقت . 6
يف القاء املواد مث  د نفسه يف تكلم اللغة العربية.حلفظ املفردات والزم أن يتعو 

الدراسية، كانت املدر سة الزم أن يستحق اإلبداع واإلبكار. حىت كانت التالميذ 
 ال يشعر باملل والكسالن عند التعلم مهارة الكالم.
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املدر س الزم أن يكون صابرا حىت يستطيع التالميذ حيصل على  . 2
 أهداف تعلم مهارة الكالم.

يتعلم اللغة األجنابية حيتاج إىل وسائل الىت يساعد املدرس على القاء  .3
املادة ويسهل التالميذ على فهم املادة اليت القاه املدرس. وهم يشعر باإلطمعنان 

 يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالم.
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 امسالفصل الخ
 اإلختتام

 خالصة نتائج البحث . أ
 يف مهارة الكالم تعليمأشكال مشكلة أما نتيجة البحث من  -6

، ب( اإلجتماعية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو: أ( خلفية الطالب
 .عند الدراسة صعب حفظ وفهم املفردات، ج( قلة الصرب واجتهاد املعلم

 حماولة حل مشكلة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة  أما نتيجة البحث من -2
الثانوية اإلسالمية احلكومية باتو: أ( كشف ضعف الطالب بنفسه, ب( زيادة 

وقت التعلم عن املفردات خارج الفصل، ج( جيب املعلم أن يواصل املادة ابداعيا 
 .وابتكريا، د( تعظيم الوسائل واخلزائن يف التعليم

 إقتراحات . ب
احث اإلقرتاحات: نتائج البحث يزال أن بعد انتهاء البحث, فيعطي الب

ميكن كثري من األخظاء والنقصان. هي يف املستقبل يوجد أن يبحث دقة 
للمدرسة كي هتتم عملية تعليم  وضيحة. اما اإلقرتاحات من نتائج البحث فهي:

اللغة العربية، زيادة الوسائل واخلزائن كوسائل الداعمة تعليم اللغة العربية. فللمعلم  
نع تعليم اللغة العربية خارج املدرسة، وباإلضافة وجب عليهم أن ييبدأ كي يص

 .رة الكالم يف اللغة العربية بسطبناءا يف شخصيته أن تعليم مها
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 أدوات المقابلة

 ما مشكلة تعليم مهارة الكالم؟ .6
 ما أشكال مشكلة الطالب عن تعليم مهارة الكالم؟ . أ

 ملاذا يواجه الطالب الصعوبات يف تعليم مهارة الكالم؟ . ب
 كيف يواجه الطالب الصعوبات يف مهارة الكالم؟ . ج

ما حماولة حل مشكلة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية  .2
 اإلسالمية باتو؟احلكومية 

كيف خطوات املعلم ملساعدة انتهاء مشكلة الطالب عن  . أ
 مهارة الكالم؟

من يدور كامال النتهاء مشكلة الطالب عن تعليم مهارة  . ب
 الكالم؟

ما اسرتاتيجية وطريقة املناسب ملساعدة انتهاء مشكلة  . ج
 الطالب عن مهارة الكالم؟  
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