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 مستخلص البحث

تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم الدكتور خالصني عن فكرة  2017هاديان توين كوسوما، 
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالن مالك و . قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة ماالنج احلكومية

 .إبراهيم اْلسالمية احلكومية مباالنق

 .املشريف : الدكتور سالمت دارين املاجستري

  الكالم مهارة ،العربية اللغة تعليم،األرقام ةفكر :  األساسية الكلمة

 

 بكيفية  الشخصي ة عن واملعلومات البيانات جلمع لتطوير، ْلجياد، حماولة هي األرقام دراسة

تعليم هو الطريقة اليت ال تعرف مربيًا جبميع املهارات اليت حاول . واملعرفة املعلومات ْلنتاج منهجي
جمموعة واسعة من العلوم واملعارف مبا يف ذلك اللغة العربية. و مهارة تغيري عقلية املتعلمني أن تدرك 

يف .الكالم هو عملية ممارسة للتعبري عن ما هو يف ذهنه وفقا للقصد والغرض من تقدمي يف السياق لغوية
وضع اللغة العربية يف إندونيسيا يف الفرتة من بداية الدخول حىت اآلن بطبيعة احلال هناك األرقام 

تلعب دوراً يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ولكن ليس هناك كثري من الناس الذين يعرفون  اليت
 .ومعرفة كيفية معاجلة بريكيمباجنانبينجاجاران اللغة العربية يف إندونيسيا

الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة ( وصف تفكري 1والغرض من هذه الدراسة: )
  تطبيق تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم.صف كيفية ( ت2) الكالم

من  لتحقيق األهداف أعاله، هنج البحوث النوعية املستخدمة مع هذا النوع من الدراسة البحثية
 .أنفسهم، وأساليب مجع البيانات املستخدمة هي وثائق ومقابالت األرقام. أداة رئيسية الباحث

معلم عظيم واالستشاريني  شخصية خيالية،تور خالصني الدك( 1) وأظهرت النتائج أن ذالك
نغ احلكومية، بالقيام الاللغة هلا دور كبري جداً يف تطوير اللغة العربية يف إندونيسيا وجامعة ما

مبجموعة متنوعة من اجلهود أن كل املسارات يف مسار الكتابة واألكادميية، املناهج الدراسية، 
 من فكرة الدكتور خالصني على ان تعليم للغة( 2، )ة للحاوياتواسرتاتيجيات، وتنفيذ واْلمنائي
للعلم كأداة لتوفري وظائف ومزايا كل اسرتاتيجية وتطبيقه وفقا للنموذج.  العربية هي عملية وسيلة املعلومات

 .أما بالنسبة مهارة الكالم بالعربية أن تفعل هو ممارسة وتكييف

 

 

 



 ع 
 

ABSTRACT 

 

Hadiantoni.Kusuma .2017. The thought of Dr. Kholisin, M.Hum about 

learning Arabic language in the speaking skills at State University of 

malang. Thesis. Education of Arabic Language Department, Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 Advisor: Dr.Slamet Daroini, M.A 

Key word: Opinions of personage Learning Arabic Language and Speaking 

Skills 

Study of personage is effort to find, develop, collect data dan information 

about a character in a systematic to improve or produce information and 

knowledge Learning is the way in which an educator with all the skills that 

he had tried to change the mindset of learners do not know be aware of a 

wide range of science and knowledge including Arabic. And speaking skills 

is the process of exercise to express what is in his mind in accordance with 

the intent and purpose of the submission in the context of linguistic. As for 

in the development of the Arabic language in Indonesia from the beginning 

of the entry until now of course there are figures that play a role in learning 

Arabic in Indonesia but not a lot of people who know and find out how the 

developmental process of learning Arabic in Indonesia. 

The purpose of this study is to: (1) describe the thinking of Dr. Kholisin, 

M.hum about teaching the Arabic language, (2) describe how the application 

Dr. Kholisin,M.hum of the learning Arabic language in the speaking skills 

 To achieve the objectives above, qualitative descriptive research 

approach used with this type of research study of figures. A key instrument 

is the researchers themselves, and data collection techniques used are 

documentation and interviews. 

 The results showed that (1) Dr. Kholisin, M.hum is a fictional 

character, a great teacher and language consultants have a very big role in 

developing the Arabic in Indonesia and the State University of malang, by 

doing a variety of efforts that both paths in the path of writing, academic, 

curriculum, strategies, implementation, and development of container (2) 

Arabic language learning according to Dr. Kholisin. M, Hum is the process 

of mentransferkan of science as a tool to provide the functionality and 

benefits of each strategy and its application in accordance with the form. As 

for the Arabic speaking skills to do is exercise and conditioning 
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ABSTRAK 

Hadiantoni.Kusuma.2017. Pemikiran Dr. Kholisin tentang Pembelajaran  

Bahasa  Arab dalam Keterampilan Berbicara di Universitas Negeri Malang  

Jurusan  Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan,Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing Skripsi: Dr. Slamet Daroini, M.A 

Kata Kunci: Pemikiran Tokoh, Pembelajaran Bahasa Arab, Keterampilan 

Berbicara 

Study Tokoh adalah usaha untuk menemukan , mengembangkan, 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara 

sistematik guna meningkatkan atau menghasilkan informasi dan 

pengetahuan.Pembelajaran ialah cara dimana seorang pendidik dengan 

segala kemampuan yang dimilikinya berusaha mengubah pola pikir peserta 

didik dari tidak tahu menjadi tahu dari berbagai macam ilmu dan 

pengetahuan termasuk dalam bahasa Arab. Dan Keterampilan berbicara 

ialah proses latihan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran 

sesuai dengan maksud dan tujuan dari penyampaian dalam konteks 

kebahasaan. Adapun di Dalam perkembangan bahasa Arab di Indonesia dari 

awal masuk hingga saat ini tentunya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam 

pembelajaran  bahasa Arab di Indonesia namun tidak banyak dari 

masyarakat yang mengenal dan mengetahui bagaimana proses 

perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan Pemikiran Dr. 

Kholisin, M.Hum tentang pembelajaran bahasa Arab (2) mendeskripsikan 

Bagaimana Penerapan Dr.Kholisin, M.Hum tentang pembelajaran Bahasa 

Arab dalam Keterampilan Berbicara. 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian kualitatif  

deskriptif dengan jenis penelitian study tokoh . Instrumen kunci adalah 

peneliti sendiri, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara . 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dr. Kholisin. M,Hum adalah salah 

satu tokoh ,guru besar  dan konsultan bahasa yang memiliki peran yang 

sangat besar dalam mengembangkan bahasa Arab di Indonesia dan 

Universitas Negeri malang, dengan melakukan berbagai macam upaya jalur 

baik itu dalam jalur Penulisan, Akademis, kurikulum, strategi, penerapan, 

dan wadah pengembangan (2) Pembelajaran Bahasa Arab menurut 

Dr.Kholisin, M. Hum adalah Proses mentransferkan Ilmu Pengetahuan 

Sebagai alat untuk Saling memberikan fungsi dan manfaatnya masing-

masing dengan strategi dan penerapannya sesuai dengan tingkatannya.dan 

melakukan pembiasan latihan secara terus menerus dalam kebiasaan sehari 

hari.
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 

 خلفية البحث . أ
يف بداية نشْاهتا هبدف ديين.  املسلمون يتعلمون اللغة العربية

كانت اللغة العربية للعبادة، مثل الصال ة و الدعاء و غري ذالك  اسباهبا،من
. القرآن و احلديث   1اآلعمال اليت حيتاج اىل املسلمون استخدا مها من

كمصدر عقيدة  اْلسالم تكتب با اللغة الربية . حيتاج املسلمون اىل اللغة 
 العربية.لينتشر الن ظرية اْلسالمية ،ألن  كثري معلماهتا يف كتاب العرابية. 

 ْلضافة با.متغريًا العرابية اللغة لتعلم ناْلنسا فهدف الزمان، ورم عند

 اهلدف ، العربية اللغة تعليم من اآلخر هدف هناك اْلسالمية، دراسة إىل

 أهدف انتشر قد 2 مثاالً، احجي واهلدف الدبلومسي واهلدف اْلتصايل

 يف ليتفعلون العربية اللغة ىلا حيتجون الناس آلن   سريعاً، العربية اللغة تعليم
 .يبءهتم

ا لُغة القرآن  أمهي ة تعل م اللغة العربي ة تكمن أكرب أمهي ة لل غة العربي ة يف أهن 
الكرمي، ونزول القرآن بالل غة العربي ة هو تشريف من اهلل ُسبحانُه وتعاىل هلذِه 

لكل  من أراد أن اللغة اليت ُكِتَب هلا اخللود والبقاء خللود كالم اهلل تعاىل، و 
يفهم الُقرآن الكرمي ويعرف معانيه وحُمكم آياته وُمراد اهلل عز  وجل  منه عليه 
أن يتعل م اللغة العربي ة على أصوهلا وأن يتعر ف إىل معانيها وبالغتها، وحنوها، 
وصرفها. يُفيد تعل م الل غة العربي ة بأن جيعل من لسانك ُمستقيمًا غري ذي 

بهم من القول أو عوج، فالل سان ال
ُ
عريب  أكثر األلسنة وضوحًا وخيلو من امل

اللغة العربي ة من أكثر اللغات احتواءًا على  املعاين السقيمة أو الركيكة.
                                                           
1
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 7-8. 
2
 Ibid . hal. 60 
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فردات البليغة وذات املعاين القوي ة واأللفاظ اجلزلة وبتعل م اللغة العربي ة 
ُ
امل

ل غة العربي ة عن باقي نكون قد اكتسبنا هذِه امللكة العجيبة اليت تتسم هبا ال
الل غات وتتزي ن هبا. بتعل م الل غة العربي ة نكون قد فهمنا لغة العلم، ألن  الل غة 
العربي ة لغة علمي ة أصيلة ذات مفاهيم ومعاين تفي باْلغراض العلمي ة. الل غة 
العربي ة أصبحت لُغة مشرتكة بني البشر الذين من أصول عربي ة. وأيضًا لغة 

سلمني من كاف ة أحناء العاَل، حيث جتمعهم املصادر التشريعية  جامعة بني
ُ
امل

للدين اْلسالمي واليت مجيعها بالل غة العربي ة من القرآن الكرمي ومن أحاديث 
 النيب  عليه الصالة والسالم، وكذلك سرية الصحابة الكرام والسلف الصاحل.

ة عن طريق اللغة العربي ة أمهي ة عظيمة يف معرفة األحكام الفقهي  
استنباطها من مصادرها األصيله واجلدير بالذكر هو الفائدة العظمى للغة 
، فالفقيه البارع هَو الذي يُتقن فٌنون الل غة،  العربي ة يف علم الفقه اْلسالمي 
، ويستطيع النظر يف األدلة،  ويعرف املعاين اليت يُريدها الشرع اْلسالمي 

 ه الواسع ملعاين الل غة حسب النصوص.والرتجيح بينها، وهذا من خالل فهم

 عاملنا يف و. اندونسيا يف العربية اللغة تعليم انتشر يعرف ان للناس فينبغى

. سهلة اْلندونسيية اللغة اما صعبة، الغربية اللغة ان   اجملتمع نظر احلاضر،

 أل ، اْلندونيسية اللغة من أصعب العربية اللغة يفكزون اهنم على اعتماد
 لديهم اللغة كل   ان مع. اليومية حياهتم يف العربية اللغة تجدمونيس ال هنم

 أن الن اس أراد إذا"  صعبة"  هناك ليس. خمتلفة الس هلة و الص عبة درجة

 .حياوهلا

مصطلح "التعلم" يساوي "تدريس" أو "تعليمات". يعين تدريس  
(. وهكذا 22، ص 1967كيفية التدريس أو الوعظ. )بورواديناتا، 

س تعريف نفسها كقانون للتعليم والتعلم )من قبل الطالب()من قبل التدري
املعلمني(. التدريس وأنشطة التعلم أحد األنشطة املباشرة اثنني. املقصود من 

  ذلك أن حتدث األنشطة على النحو األمثل
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وبعبارة أخرى، هو عملية التدريس الذي يعمل، وكيفية تعليم أو 
عن التدريس، حتذير )عن اخلربات تدريس املوضوع تدريس، كل شيء 

واألحداث من ذوي اخلربة أو منشار(. )خالد س. ق، قاموس اللغة 
(. يتم التدريس أنشطة املدرسني يف إيصال املعرفة إىل 1997اْلندونيسية، 

الطالب. ويعرف التدريس أيضا التفاعل بني التعليم والتعلم وجيري التدريس 
 علمني والطالبكعملية التأثري املتبادل بني امل

التعليم هو حماولة يف اجياد العملية التعليمية للمادة معيتة لتحقيق 
اهلدف التعليمية. ولذلك, تعليم اللغة األجنبية هو التعليم الذي يؤدي به 
املعلمني بشكل كامل,حىت التالمذ الذي يتعلمون اللغة األجنبية يستطيعون 

 اهلدف التعليمية. 3أن حيقيقون أن
هو منهج التدريس املستخدمة يف عملية التعليم اللغة لتحقيق اهلدف        

التعليملية. تتضمن الطريفة على الكيفية والوسيلة لتقدمي املوضوع الدراسية, 
 . اختيار الطريقة حتد د جناح استخدام هذه طريقة التعليمفدقة يف

الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية التس متثل غاية من        
غايات الدراسية اللغوية. و إن كان هو نفسه وسيلة لإلتصال مع اال خرين. 

ا ن بعد ولقداشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القر 
انتهاء احلرف العاملية الثانية , وتزيد وسائل االتصال, والتحرك الواسع من 
بلد اىل بلد, حىت لقد أدى تزايد احلاجة األنصال الشفهي بني الناس أىل 

.إعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية
4

 

 

يف هذا البحث يريد الباخث أن توضح طريقة و أهداف ومواد 
وتطبيق اراء األستاذ خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم. 

                                                           
     

3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 34. 

     
4
 .10( ص. 2003اسالبه، )القاهرة: دار فكر، رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناجمة و  
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توضخ مهارة الكالم ألن  الكالم هو التعبري السفهي الذي له منزلة كبرية يف 
                       ن ضرورات احلياة.حياة األنسان فهوضرورة م

طريقة تعلم اللغة العربية اكتسبت اهتمام خرباء لغة التعلم عن طريق 
إجراء دراسات خمتلفة ملعرفة فعالية وكيسوكسيكان من أساليب التعلم 
املختلفة. وقد علم أن األسلوب أصبح مهم جداً يف دراسة اللغات األجنبية 

ية. أحد الشخصيات الذين أصبحوا أيضا مراقب يف مبا يف ذلك اللغة العرب
. ماجستري دورًا هاما أستاذ خالصنيالعاَل لتعليم اللغة العربية هو أوست. 

 يف تطوير "العاَل تعليم اللغة العربية"

هو أحد الشخصيات اليت  األستاذ خالصنيويف هذه احلالة أيضا        
اللغة العربية يف إندونيسيا تسهم إىل حد كبري ودور هام يف النهوض بوضع 

ويف خارج البالد، منذ أن أصبح نشطًا يف حماضرة عامة العارض العربية يف 
احللقات الدراسية الوطنية والدولية، وكما أهنا كانت نشطة يف خلق املادة 
العربية مقاالت ذات صلة بعلم العلوم، ال سيما يف جمال اللغة العربية ، 

غاية يف كتاب اللغة العربية و ال سيما يف مهارة ويعمل بدورها بشكل جيد لل
الكالم وأنه أصبح أيضا رئيسا ألنشطة الشهر اللغة يف السنة هي ألفني و 

نغ، والباحث أخذ البحوث املتعلقة الخامس عشريف إندونيسيا يف مدينة ما
باللغة العربية، ألن دورها  األستاذ خالصنيهبذا املوضوع من آراء وأفكار 

يف تطبيقه يف اللغة العربية، ال سيما يف مهارة الكالم والباحث  جمربة جداً 
 .تسعى إىل تطوير أساليب التنفيذ أيضا يف تطوير اللغة العربية
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 ب. أسئلة البحث

 أسئلة البحث الباحث قدمتاستنادا على خلفية البحث الىت سبق بياهنا،ف     
 هي:

ة العربية يف مهارة الكالم .كيف فكرة الدكتور خالصني عن تعليم اللغ1
 جبامعة ماالنج احلكومية ؟

 خالصني عن  تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم كيف تطبيق الدكتور.2
 ؟جبامعة ماالنج احلكومي ة 

 

 ج. أهداف البحث

بالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحث فيما سبق, فاألهداف اليت أراد 
 الباحث كما يلى: 

 رة الدكتور خالصني عن التعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم.كلوصف ف.1
 لوصف تطبيق الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم. .2

 

 د. أهمية البحث

  تشتمل أمهية هذا البحث على جانبنيترجى أن يكون هذا البحث مفيدا، ف
 كما يلي:

 من الناحية النظرية.1

لبحث، أن تكون لرتقية و تقدم معارف املعلم و املقصود من هذا ا
اللغة العربية عن عن تعليم  الطالب عن طريقة واألهداف و املواد التعليم

 .التطبيقي اجلانب و كيف تطبيق فكرة اللغة العربية يف مهارة الكالم
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 من الناحية التطبيقية .2

 للباحث
فكرة ة يف املستقبل عن أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة التعلم واملعرف

 . الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم 

 للمعل م اللغة العربية 

جيعل املعلم أن يعرف عن  تطبيق الدكتور خالصني هذا البحث أن يكون 
 عن  تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم. 

 للمؤسسة التعليمية

ات عن تعليم اللغة العربية يف مهارة يرجى  هذا البحث أن يعطي املعلوم
 . الكالم 

 

 ه. حدود البحث
من هذه الدراسة, تقتصر الباحث على فكرة الدكتور خالصني عن تعليم  

. و كيف تطبيق عن تعليم اللغة العربية يف مهارة  اللغة العربية يف مهارة الكالم
 الكالم.

 

 و. تحديد المصطالحات
شيء أو فيما يتعلق به بتصوير  كيفية لشخص على وصف . فكرة :1

فكرة الذي تقصد يف هذه الدراسة هو فكرة الدكتور خالصني عن  5خمتلفة.
 تعليم اللغة العربية يف مهارةالكالم.

لدكتور خالصني هو شخصية خيالية الذى له دور  . الدكتور خالصني : ا2
كبري جدًّا لتطوير و ترقية عن اللغة العربية يف اندونيسيا و العاَل بشكل عام. 

 مع احملاوالت العديدة الىت قد مت القيام.

                                                           
     

5
 A. Hidayat, Pemikiran Islam Tentang Teologi dan Filsafat (Bandung: Pustaka Setia, 

2006), hlm. 15. 
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. تعليم اللغةالعربية: التعليم هو جهدا واعيا من املعلم ليسا عد التالميذ 3
التعليم يف هذا  6ْلحتياجات ومصاهلهم. حىت متكنهم أن تتعل موا وفقا

البحث فطبعا عن تعليم اللغة العربية. تعليم اللغة العربية يف هذا البحث 
 لطريق والتطبيق يف تعليم املهارة الكالم.تتضمن على األهداف واملود وا

 -ميهر –هو لغة من لفظ "مهارة" مصدر من مهر  :مهارة الكالم .4
 منهم: ، كثرية تعريف عن املهارة الكالم7مهارة, واملراد هبا االتطاعة 

عند املتكلمني معىن الكالم هو القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفظ,      
والكالم ىف أصل اللغة هو عبارة عن : األصوات املفيدة . وىف اصطالح 

 8النحاة : اجلملة املركبة املفيدة.

 

 

 الدراسات السابقة .ز
دراسة الدكتور ندوس احلاج إمام مسلمني املاجستري عن املوضوع جهود  .1

الشيخ احلاج امحد مصدوقي حمفوظ يف تعليم اللغة العربية يف معهد نور اهلدى 
( البحث اجلامعي.  2011اْلسالمى السلفي مباالنج ) بالعام اجلامعي 

ر ندوس احلاج إمام مسلمني املاجستري و الدراسة الدكتو  التشبهات الدراسة
الباحث موجودة يف موضوعية يعين يبحث عن تعليم اللغة العربية و دراسة األرقام 

(TOKOH . ) أما الفرق بني الدراسة الدكتور ندوس احلاج إمام مسلمني املاجستري
سلمني و الدراسة الباحث هي يف املوضوع . موضوع الدكتور ندوس احلاج إمام م

املاجستري  هو جهود الشيخ احلاج امحد مصدوقي حمفوظ يف تعليم اللغة العربية 
يف معهد نور اهلدى اْلسالمى السلفي مباالنج و موضوع الباحث هو فكرة 

 عن تبحث ليست.  الدكتور خالصني عن التعليم اللغة العربية يف املهارة الكالم

                                                           
     

6
 Cecep Kustandi dan Bambang Sucjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5. 
     7

 .1323(، ص. 1997إندونيسى )سورابايا: فوستاكا فروكيسيف، -أمحد ورسنو منور، قاموس املنور عريب  

     
8
 . 829ص.  (1985إبراهيم مدكور، املعجم الوسيطن اجلزء الثاين، )مصر: جممع اللغة العربية،   
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تعليم اللغة العربية خاص مهارة فقط ولكن تبحث الباحث يف  اللغوية القواعد
 .الكالم

دراسة ايكا رمحواتى عن املوضوع اراء األستاذ الدكتور احلاج د.هدايات . 2
رمحواة و الدراسة   اللغة العربية.  أما الدراسة من ايكا املاجستري عن تعليم

الباحث موجودة متشبهات يف معضوعية  يعىن عن دراسة األرقام و كذالك عن 
رمحواة و الدراسة الباحث هنا يعين هو   غة العربية. أما فرق الدراسة ايكاتعليم الل

من راكز البحث إذا البحث املاضى تيحث عن اراء األستاذ الدكتور احلاج 
د.هدايات املاجستري عن تعليم اللغة العربيو أما أنا هادياتوىن كوسوما هنا كما  

يم اللغة العربية يف املهارة كنت الباحث حبثت عن فكرة الدكتور خالصني عن تعل
الكالم. وكذلك الباحث هنا ليس  يبحث تعليم اللغة العربية عاما ولكن يبحث 

  .عن تعليم اللغة العربية خاص يف املهارة الكالم

) كونتور زركشي اْلمام احلاج كياهي"  املوضوع يف زبيدي أمحد دراسة .3

 الكالم رة مها تدريس طريق عن ةدراس) العربية اللغة تعليم يف جهوده( إندونيسيا

 برنامج ، املاجيستار رسالة م 2008-2007 اجلمع العام با( .  الكتابة و

 فكرة عن يبحث البحث هذا.  مالنج احلكومية اْلسالمية جبامعة العليا ال دراسات

 اللغة تدريس إجناح يف الكتابة و الكالم مهارة تدريس طريق عن زركشي اْلمام

 زركشي اْلمام أن الباحثون يذكر. فونوروغو كونتور دارالسالم دمعه يف العربية

 فونوروكو كونتور السالم دار مبعهد الغربية اللغة تدريس يف الناجح البارزين أحد

 دراسة عن ختتلف الدراسة هذه. الصرف و النحو طريق كمثله الطزق، من بأنوع

 الرتبية مئسسة من ربيةالع اللغة تعليم عن يبحثون يعين الباحث دراسة و زوبيدي

 يف هو الباحث دراسة و زبيدي أمحد دراسة بني جتالفات وال إندونسيا اْلسالمية
 مهارة تدريس طريق عن زركشي اْلمام تدريس فكرة عن زبيدي أمحد املوضوع

 الباحث الدراسة و فونورزكو كونتور السالم ر دا معهد يف الكتابة مهارة و الكالم

 .الكالم مهارة يف العربية اللغة تعليم عن يبحث
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

  المبحث األول : منهج دراسة األرقام
 منهج دراسة األرقام .أ 

الدراسة أحد أنواع احلرف للبحث النوعي. وكان هدفه التوصل إىل تفاهم 
حول األضواء للفرد يف اجملتمع، ويف جماالت معينة، كشف النقاب عن الرأي 

اريخ حياته وطموحة كأفراد من خالل الشهادة. كأنواع البحث النوعي، والدافع، وت
 دراسة احلرف كما يستخدم األسلوب.

كما غالبًا يف البحث النوعي، أي مقابلة، املراقبة، والتوثيق، وسجالت  
رحلة احلياة الشكل. يف الواقع كبديل عن أساليب وأنواع البحوث النوعية 

شاف أفكار وآراء شخصية يف حقله. ولذلك، ودراسات شخصية ممتازة الستك
ونظرا ألمهية البحوث يف واحد من أنواع البحوث، مث جيب أن يستويف الدراسة 

  أيضا عناصر البحث العلمي بغية توليد البيانات والنتائج مبوضوعية ودقي. 
وسدا عمرمان أن األنشطة البحثية اليت يقوم هبا بوكوه اخلطوة املتوقعة كما  

 :يلي

التخطيط واليت تشمل إعداد أدوات مجع البيانات والبحوث/إعداد  .1
 .مشروع

 .مجع البيانات، والبيانات من احلقل، أو مواد/كتب الوثيقة-ميكن اسرتداد .2

التجهيز لتحليل البيانات، واليت تتم يف كمي ونوعي، أو تبعاً للبحث الذي  .3
 .أجرى

 9.عن تقرير قصري إعداد التقرير، والتقرير الكامل، فضال .4

                                                           
9 Yousda, Amirman, Zainal Arifin, Penelitian dan Statistik Pendidikan, Bandung : Bumi 

Aksara, 
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 :بينما وفقا زهري سيفودين، اخلطوات متعود عملية البحث وتشمل

 تعريف املشكلة والبحث أهداف البحوث اليت سوف يتم .1

 نظرة أوبرياسيوناليساسي ملفهوم على أساس املفاهيم القائمة ومواصفات .2

 تصميم البحث أساليب .3

 احلرف أداة البحث .4

 معاجلة البيانات .5

 10.التحليل وإعداد التقارير .6

دة املعايري املتوقعة، ينبغي الحظت يف ترتيب للبحث الذي أجرى ميكن تلبية جو 
أما  11القواعد اليت تطبق يف كل خطوة من املوضوع.-ومتبوعًا بدقة املعايري/القواعد

التخطيط، واتباع املفهوم  بالنسبة للشرط الرئيسي يف اْلجراء البحوث هو منهجي،
 12العلمي.

 .حتديد احلقول املسألة اليت تعترب هامة .أ 

عن طريق حتديد احلقول أواًل، لنا بعض األرقام يف هانيو شأنه،  
ان إذا ك .ولكن ميكن اختاذ بعض الشخصيات اليت هلا صلة بالدراسة

علينا حتديد حرف أواًل وعندما جند جماالت اخلربة هو حرف كبري، مث 
حيدث غالبًا هو التالعب باحلقول، اليت يلتمس فيها هذا الرقم للعلم 

 .فقط إنشاء أضواء الرقم الذي مت حتديده مسبقاً 

 حتدد الشكل بعد حتديد اخلرباء امليدانيني .ب 

حد أو أكثر. وبالتايل ويف هذه احلالة، ميكن أن خنتار حرف وا 
االنتخابات املتوقعة من األرقام هو بالضبط استنادًا إىل التحديد 

 .العلمي، ليس على عالقة عاطفية حبتة أو البدائية

                                                           
10 Saifudin Zuhri, Metodologi Penelitian Pendekatan Teoritis – Aplikatif, Lamongan: 

Unisda Press. 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002 
12

 Suparmoko, metode penelitian praktis, Yogyakarta, BPFE, 1995 
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 .حتديد الفائض والنجاح والتميز للحرف .ج 

أي الباحثني مجع جمموعة متنوعة من املعلومات املتصلة هبذه  
ن خمتلف املصادر، ومث العمل على األرقام على التوايل األصحاب م

 حتديد امتيازات ومزايا مثل هذه األرقام من أشخاص آخرين.
 .حتديد حمور تركيز هذه الدراسة .د 

أي الباحثني فرز وحتديد امتيازات هذا الرقم يف بعض احلقول اليت  
سيجنفيكان جدًا أن البلدان املتقدمة النمو وهي قادرة على التأثري 

علوم، استنادًا إىل االعتبارات األكادميية اسرتعاء انتباه على تطوير ال
 الباحثني

 حتديد أداة الدراسة  .ه 

حتديد ما هي األدوات املناسبة مجع مزيد من البيانات عن مزايا  
هذا الرقم استنادًا إىل تركيز هذه الدراسة. على سبيل املثال مع 

 ائق املالحظاتمالحظة دليل، مقابلة مع املبادئ التوجيهية والوث
 حيقق بالبحوث .و 

مجعت بني طائفة واسعة من بيانات وحقائق عن مزايا هذا الرقم  
يف هذا مجع  .يف العمق وشاملة تقوم على تركيز البحوث اليت مت حتديد

البيانات، وحتليل البيانات كما فعلت لبناء إطار مفاهيمي يف شكل 
 .صول عليهامقرتحات مقرتحات نتيجة للبيانات اليت مت احل

 التحقق من صحة البيانات .ز 

لبناء الثقة بأن البيانات اليت مت احلصول عليها بالضبط ميكن أن  
يكون علميًا له ما يربره، مث يلزم التحقق من الصحة )صحة( البيانات 
يف خمتلف السبل اليت تسمح للبيانات مضمونة يف صحته، دون 

 .لبياناتاهلندسة والتشويه من احملققني أو مصدر ا

 

 استخالص االستنتاجات .ح 
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استنادًا إىل البيانات واحلقائق اليت مت احلصول عليها، مث أخذت احملققني 
خامتة الذي يعكس باميت، هذا الرقم يف بعض امليادين اليت أصبحت الصك عند  

 كيتوكوهانيا، ومتشيا مع الرتكيز الدراسة. وفيما يتعلق باْلجراء.
 

 قامطريقة دراسة األر  .ب 
شكل عام أساليب البحث هناك أسلوبني من األساليب النوعية والكمية.  

يف حني األساليب املستخدمة يف هذه األساليب النوعية بينيليتيتان. يتم استخدام 
هذا األسلوب ال سيما يف مجع وتصنيف بيانات التقارير. البيانات املوضحة يف 

 . شكل البيانات اللفظية اليت تكشف األرقام حرف
ويالحظ إجراء البحوث النوعية بينيليتيتان كبيانات وصفية مينغاسيالكان  

يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقه عن الناس أو السلوك. حتديد إجراء البحوث 
 والباحثني مصممة وفقا لالحتياجات والوضع يف متناول اليد.

 

 نموذج دراسة األرقام .ج 

نفس اْلجراء مع البحث يف الواقع يف هذا البحث، اْلجراء هو  
بشكل عام. يف سلسلة من اخلطوات ميتودولوجيسنيا على النحو التايل: 

 حتديد جمال الدراسة أن املصاحل للباحثني،

 احلقل احملدد حقل من الباحثني األكثر اليت تعصف هبا .1

تقدمي قائمة من أي حرف أو العلماء الذين تعترب مبثابة خرباء يف امليدان واليت  .2
 يتم فحصهاس

للعديد من الشخصيات اليت جعلت ترتيب كيتوكوهانيا استنادًا إىل األعمال  .3
 .اليت تتم كتابتها، وآراء الشعب واجملتمع األوسع حول احلرف

 قدم قائمة مبزايا وعيوب كل حرف يف حقل اليت ستدرس .4

 بعد تبني األرقام احملددة للمراجعة .5
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ع املشار إليها، دراسات الباحثني لوقت سابق ْلضافة نظرة ثاقبة على الطاب .6
 .عن أي شخص من أي وقت مضى وقد حبثت احلرف لكسب

 .بدء الدراسة جبمع البيانات .7

 :أريكونتو سوهارسيمي، أذكر اخلطوات أو اْلجراءات للبحث كالتايل

 اخرت مشكلة .1

 أوىل الدراسات .2

 صياغة املشكلة .3

 فرضيات( صياغة االفرتاض األساسي )وضع .4

 حتديد النهج .5

 تعريف مصدر البيانات واملتغريات .6

 حتديد ووضع الصكوك .7

 مجع البيانات .8

 بيانات التحليل .9

 استخالص االستنتاجات .11

 كتابة التقارير .11

 

 المبحث الثانى: فكرة التعليم

 . تعليم اللغة العربيةا
التعليمية ملادة معينة لتحقيق  التعليم هو حماولة املعل م يف إجياد العملية      

اهلدف التعليمية, ولذلك, تعليم اللغة األجنبية هو التعليم الذى يؤدي به 
املعلمني بشكل كامل,حىت التالميذ الذي يتعلمون اللغة األجنبية يستطيعون أن 

 13حيقيقون اهلدف التعليمية.
 

                                                           
     

13
 Acep Hermawan, Opcit. hlm .34. 
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 غة العربية. أهداف التعليم اللب

يف مناهج أو تعليم, يلعب أهداف التعليم دورا مهم ا الجتاه األعمال       
التعليمية ويلو ن املكونات األخرى يف املناهج الدراسية. صياغة أهداف املنهج 
يؤسس على أمرين.أوال, تنمية املطالب واالحتياجات وحالة اجملتمع.ثانيا, 

 .ة, خاصة فلسفة الدولةيمة الفلسفييؤسس على أفكار ويوجه إىل حتقيق الق

 

أهداف التعليم اللغة العربية من ناحية النظارية يعين لزراعة مهارت اللغة. بتعل م 
 اللغة مستمرا, ميكن احلصول التالميذ على أربع مهارات اللغة.

بشكل عام. التحفيز والتشجيع لتعليم اللغة العربية يف أندونسيا هلديف دين, 
إىل التعليم اْلسالمية من مصادر العربية , مثل القران  فهو لدرس العميق

الكرمي واحلديث النبوي وكتب الرتاث وغريها. فلذلك, يظهر مصطلح تعليم 
اللغة العربية لدراسة اْلسالمية , هناك أهداف أخرى من تعليم اللغة العربية, 
هدف االتصايل وهدف البلوماسي وهدف احلجي وغريها.كل  الشخص 

  14لمو اللغة  العربية ألغراض اخلاصة.الذي يتع

 

 . مواد التعليم اللغة العربية ج

املواد التعليمية هي املواد اليت تصمم بشكل منهجي واملواد اليت يستخدم       
لتحقيق أهداف التعليم احملددة. كل   15املعل م والتالميذ يف عملية التعليم.

موضوع أو موضوع فرعي حيتوي على أفكار الرئسية مناسبا باألهداف 
 16احملددة.

استخدام كتاب الدراسة يف تعليم اللغة العربية مهم جدا, ألن  ما زال       
أداة حامسة من جناح التعليم. الكتاب الدراسة اليت ال هتتم  عن املبادئ يف 

                                                           
     

14
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Opcit. hlm. 7. 

     
15

 Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, materi 

dan Media), (Malang: UIN Press,2008), hal.71. 
     

16
 Nana Syaodih Sukmadinata, Opcit. hlm. 105. 
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تقدمي مادة اللغة العرابية كلغة األجنبية ستكون مشكلة منفصلة يف حتقيق 
 ر والتدرج و عالقة متبادلة.األهداف التعليم. من املبادئ : اختيا

اختيار مبعىن جيب على كتاب الدراسة أن يدل  على اختيار املواد اليت       
حمتاج إىل التالميذ يف مستوى معني. فلذلك كتاب الدراسة جيدا هو الكتاب 
الذي يؤسس على منهج واضح.التدرج مبعىن متدرجا, املتدرجة يف العرض 

 .وجيعل اندماج كامل التقدميي, منذ عالقة متعاضدة

إعطاء حملة عن االجتماعية السقافية يف كتاب الدراسة جيب القيام به,       
ألن  بفهم هذا اجلانب, ستساعد التالميذ لفهم استخدام العبارة واجلملة 
 والكلمة, أو األمساء الكائن الذي يتعلق باالجتماعية السقافية ملالك هذه

ون عرض املواد يساوي مع االجتماعية اللغة. ولكن هذا ال يعين عن يك
السقافية العرب. ألن  حقيقة من كتاب اللغة العربية جيدة للتالميذ 

17األندونسني.
   

 

 . طريقة تعليم اللغة العربيةد
ة ( يعين الطريقة و الطريقMetodosالطريقة هو لغة من اللغة اليوناين )      

اصطالح هي العلوم اليت يبحث عن الطرئق املستخدمة لتهقيق األهداف 
  جبصيل كميل.

رأى حممد يونس أن الطريقة يف التدريس هي النظام الذي يسري املدرس       
طريقة التدريس هي  18يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ.

كيفية العمل من عملية التعليم أو كيفية عملية اليت تعطى هبا املواد الدراسية 
 19إىل الطالب.

                                                           
     

17
 Acep Hermawan, Opcit. hlm. 106-107.  

 .12( ص. 1924ل )لطلبة كلية املعلمين اإلسالمية، محمد يونس ومحمد قاسم بكري، التربية و التعليم ، الجزء األو   18

     
19

 Ahmad Muhtadi Anshar. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenya 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 55. 
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فلذلك، جيب على املعلم أن يهتم  باملبادئ يف تقدمي مادة اللغة العرابية،       
حىت جيعل تعليم اللغة العربية فعاال . فطبعا جيب ملادة أن تناسب باألهداف 

 التعليمية.

 

 . أهمية الطريقةه

تدريس بكل أبعاده نفرد ما تبقى من من أجل أن يكتمل احلديث عن ال      
هذا الفصل للحديث عن أمهية طرق التدريس العامة اليت حيتاج إليها كل 
معلم, بغض النظر عن جمل ختصصه و متهيدا لتناول طرق التدريس اخلاصىة 

  20باللغة العربية و لعل من املفيد أن نددد مفهوم طرق التدريس.

 

 . أنواع طرق التدريسو

 طرق التدريس العامة نوعان :      

يت جتعل هدفها التعليم فقط, اي رعاية و هي الطرق ال . طرق قدمية :1
منو التلميذ من الناحية العقلية , مبعىن حشو ذهنه باملعلومات دون اهتمام 
بنواحى شخصيته األخرى جسمية أو إجتماعية أو وجدانية أو خلقية 

  21ولذلك تسمى هذه الطرق )طرق التدريس (.

. طرق حديثة : وهي الطرق اليت ترمى إىل رعاية متو التلميذة من مجيع 2
نواحى شخصية العقلية وْلجتماعية و وجدانية و خلقية, بل هي هتتم 
باألغراض الرتبوية أكثر مما هتتم باألغراض التعلمية, ولذلك تسمى )طرق 

 22الرتبية (.

كما املبحث السابق ,أن طريقة البد حياسب حبل املادة وصل على 
 طالب, كما يلى:

                                                           
     20 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4283613/3.doc, diakses 7 

Maret 2016 pukul 13.21. 
     21

 .89(، ص. 1991ة، )القاهرة: دار املعارف، محمد علي السامن، التوجيه في تدريس اللغة العربي  

     
22

 .92-91ملرجع نفسه، ص. ا  

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4283613/3.doc
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 ( الطريقة السمعية الشفهية1

عميلية االتصال بني الدول ,تزداد وانتشرت برامج اْلذاعة و       
التلفيزيون عن طريقة األقمار الصناعية , ومنا حجم التجارة, واتسعت 

 23ات واملعونات الفنية و غري ذلك. املشروع

 

 ( الطريقة المباشرة 2

 عملية يف التدريس ربية كلغةالع باستخدا اللغة الطريقة تعرض هذه      

التعليم، وجتنب اللغة األم بقدر اْلمكان. إذا وجد الكلمات الصعبة 
العشارة أو  أك األدكات للتالميذ أن يفهمها ,فيرتجم املعلم باستخدا

 24يصورها و يعطي املرادف وضها. 

 

 ( الطريقة اإللتقائية3

 عملية تركيز .الدوجودة طرائق متنوعة باستخدا طريقةال ىذه تعرض      

 25العربية. النصوص كفهم كالكتابة كالقراءة الكلب يف مهارة التعليم

 

 ( الطريقة  القواعد و الترجمة4

الطريقة القواعد والرتمجة هو طريقة كانت قراءة النصوص وترمجتها       
هذه الطريقة هي طريقة  26ابة شيئا هاما ورئيسيا.والتدريب على الكت

القدمية يف تعليم اللغة العربية. عملية التعليم باستخدام هذه طريقة عادة 
لقواءد مث ترجم بالقراءة النصوص العربية, مث حتليل بناء اجلملة من جهة ا

  27إىل اللغة األم.

                                                           
     23

م حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة , طرائق تدريس اللغة العربية الناطقني هبا )الريادض: منشورات املنظمة اْلسالمية للرتبية والعلو  
 . 68-67( ص. 2003والثاقفة، 

     
24

 . 22-21 .ص املرجع نفسه،  

     
25

  .22ص.  املرجع نفسه،  

     
26

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Misyakat, 2005), hlm. 78. 
     

27
 Syaiful Mustofa, Opcit. hlm. 19-20.  
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 : مهارات اللغات )مهارة الكالم(الثالثالمبحث 
  أ. تعريف مهارة الكالم

مهارة,  -ميهر –مهارة الكالم هو لغة من لفظ "مهارة" مصدر من مهر 
 ، كثرية تعريف عن املهارة الكالم منهم:28طاعة واملراد هبا االت

عند املتكلمني معىن الكالم هو القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفظ,       
فيدة . وىف اصطالح النحاة والكالم ىف أصل اللغة هو عبارة عن : األصوات امل

 29: اجلملة املركبة املفيدة.

راء دكتور أمحد فؤاد عليان ىف كتابه " املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق       
فادة , واللفظ هو الضوت املشتمل على تدرسيها ". بأن الكالم هو اللفظ واْل

بعض احلروف كما أن اْلفادة هي : مادلت على معىن من املعاىن , على األقل 
 30ىف ذهن املتكلم.

الصطالحي للكالم فهم : ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب أما التعريف ا      
به املتكلم عما يف نفسه  من هاجسه , أو خاطره وما جيول خباطره من 
مشاعروإحساسات , وما يزخر به علقه من رأء أو فكر  و ما يريد أن يزود به 
غري من معلومات أو حنو ذلك يف طالقة وانسياب , مع صحة يف التعبري 

  31األداء.وسالمة يف 

 

 ب. أهمية تسمية الطريقة 

إن الكالم يف اللغة هي املهارة الثانية من املهارات األساسية التستمل       
غاية من غاية الدراسة اللغوية و هو وسيلة لإلتصال معرن بعد  اال  خرين. 

ذا القرن بعد ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من ه
انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل اْلتصا، والتحرك الواسع من بلد 
                                                           

     28
 .1323(، ص. 1997إندونيسى )سورابايا: فوستاكا فروكيسيف، -أمحد ورسنو منور، قاموس املنور عريب  

     
29

 . 829( ص. 1985إبراهيم مدكور، املعجم الوسيطن اجلزء الثاين، )مصر: جممع اللغة العربية،   

     
30

 .86( ص. 1992أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها )الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع،   

     
31

 املرجع نفسه.   



19 

إىل بلد، حىت لقد أدى تذايد احلاجة لإلتصال الشفهي إىل إعادة النظر يف 
 32طرق تعليم اللغة الثانية 

ملا كان للمالم منزلتها خلاصة بني فروع اللغة العربية , وهو أنه الغاية       
منكل فروع اللغة, سنحال هنا أن نوضح أمهية الكالم يف احلاية فنقاط حمددة 

 ومن امهية الكالم فهي: 33تكشف لنا جوانب من هذه األمهية
( من املؤكد أن املالم كوسيلة أفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاْلنسان 1

 يتكلم قبل أن يكتب, ولذلك فإن  الكالم سابق على الكتابة.
( التدريب على الكالم يعود اْلنسان الطالقة يف التعبري عن ألفكاره, 2

 والقدرة على املبادءة و مواجهة اجلماهري .
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة, فحاجة ماسة اىل املناقشة,  (3

والبداء الرأي, واْلقناع, وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب الواسع على 
 التحدث, الذى يؤدى إىل التعبري الواضح عما يف النفس.

خصوصا يف هذا العصر الذى تعدد فيه هو وسائل النقل –( الكالم 4
س وسيلة لطمأ نة النس املنتقلني فقط,بل طمأ نة أهليهم واملواصالت لي

وذويهم, ْلن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر, فلمغرتب واملسافر عند ما 
يكلم أهلة بلهاتفت يطمئنهم, ويكلم رفاقة وأصدقاءه فيطمئن عليهم، 

 ويطمئنون عليه.
واه للحكم على املتكلم, ومعرفة مست-إىل حد ما-( والكالم مؤشر صادق5

السقايف, وطبقته اْلجتماعية ,ومهنته أو حرفته ذلك ألن املتكلمني على 
أختالف أنواعهم, إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم, ومن 
هنا فإن املالم هو اْلنسان, ولذلك قال بغض علماء املنطق: إن اْلنسان 

 حيوان ناطق مبني.

 

                                                           
     32

 .162: مكتب جامعة  املنصورة( ص. رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهج واسليبه )مصر  

     
33

 .78-77أمحد فؤاد حممد علني، مرجع سابق ص.   
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 ج. األساس و طرق تنمية مهارة الكالم 
النظرة احلديثة إىل كيفية تنمية املهارات وتعليمها تعتربها وسائل        

لتنظيم اجملال اخلارجي الذي حييط با ملتعلم كي يتشط ويغري من سلوكه,وهذا 
يعين أن التعليم حيدث تنيجة للتفاعل بني املتعلم و الظروف حييث 

واسرتاجتية يستجيب هلا املتعلم, ويتفاعل معها. ويتوصل املدرس إىل طرق 
التدريس,ويستعمل وسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق 

 .34واالسرتاجتيات

وهناك شروط عامة ينبغي أن تتوافر يف طريقة التعليم, كي حتققالغرض       
 :35منها, وأمهها

 تعليماستثارة دوافع املتعلمني إىل ال (1
 البناء على ما لديهم من حصيلة سابقة. (2

 إتاحة الفرصة هلم ملمارسة السلوك املطلوب تعلمه. (3

 أشعارهم بإشباع الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم. (4

 

 د. عناصر مهارة الكالم 
ومن جوانب املهمة يف التدريس مهارة الكالم وتكون هذه اجلوانب       

على هذه املوجودة  36النطق واملفردات والقواعد.عناصر مهارة الكالم هي 
 تكون مفتاح النجاح يف مهارة الكالم. وفيما يلي:  

 ( النطق 1

ناء الكالم أو احملادثة أو هو إحداث األصوات الكالمية احلقيقية أث      
القراءة اجلهرية ..وأما عملية النطق فهي تتحرك أعضاءالنطق حركات متواصلة 

 37عند التكلم.

                                                           
     34

 .99املرجع نفسه. ص.   

     
35

 .100رجع نفسه. ص. امل  

     36
 (.1970حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العرابية للناطقني بلغات أخري أسسه ومداخلة وطرق تدريس )مكةالكمرمة،  

     
37

 (.1973عابق توفقا اهلشمي، املوجه العملي املدرسي اللغة العرابية، )مؤسسة بريوت،   
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 ( املفردات2

طة لتعليم لغة أجنبية تعد تنمية الثروة الفظية هدفا من أهداف أي  ح      
مبا فيما اللغة العربية, ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف 
ذات الوقت وسائل للتفكري, فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم 
فكرة إىل الكلمات حتمل ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل 

 مية والتدريب على استخدامها.مهارة اْلستقبال يف اجملال لتن
 ( القواعد 3

كثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية للتحدث باللغة, ومهما        
يكون األمرفثمت حقيقية ال ميكن انكارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من 

وقت 38القواعد اليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف علمها سواء مث ذلك قي 
أخر سواء مث بوعي أو بغري وعي ورغمصعوبات ال بد من مبكر ووقت مت

مواجهتها يف تدريس القواعد ال حيل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة 
 فالقواعد شيء ضروري لتعلم مهارات الكالم.

 

 الكالم  مهارة أهداف تعليمه. 

 39أن نعرض ألمهها فيما يلي: هناك أهداف عام ة لتعليم احلديث ميكن      

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية , وأن يؤدي أنواع النرب و  (1
 التنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية .

 أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاهبة . (2

 حلركات القصرية و احلركات الطويلة.أن يدرك الفرق يف النطق بني ا (3

أن يعرب عن عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة  (4
 يف العربية خاصة يف لغة الكالم.

                                                           
 

     39
 . 105حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق ص.   
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذكري و  (5
التأنيث و متييز العدد و احلال و نظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما 

 ملتكلم بالعربية.يلزم ا

أن يستخدم بعض األشكال الثقافة العربية املقبولة و املناسبة لعمره  (6
و مستواه االجتماعي و طبيعة عمله و أن يكتسب بعض املعلومات 

 األساس عن الرتاث األريب اْلسالمي .

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجه  (7
 لثورة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.وقدراته وأن يستخدم هذه ا

أن يعرب  عن نفسه تعربا واضحا و مفهوما يف مواقف احلديث  (8
 البسيطة .

أن يتمك ن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل  (9
 ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

و ذلك حتقيق كل هذه  األهداف املهمة من تعليم خباص الكالم       
ثنا عن األفضل املدخل  و الطريق و األسليب اليت هتي ئ عملية تعليمية وحب

 جديدة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 أ. منهج البحث

هذا البحث يستخدم املنهج الوصفي و املدخل الكيفي. املنهج الوصفي        
األعداد هو تكون البيانات اليت تتكون من الكلمات و الصور و ال تتكون من 

 40بسبب أن طابع البحث الكيفي.

البحث الوصفي هو إجراء التقدير الذي حيصل البيانات الوصفي عن       
  41الكلمات املكتوبة أو اللسان من الشخص و العمل و املمكن مالحظة.

الباحث يف هذه  الدراسة باْلستخدام مدخل الكيفيو منحج الوصفي       
 يف مهارة الكالم. عن  تعليم اللغة العربية لوصف عن اراء خالصني

 

 ب. حضور الباحث

يف هذا البحث، اشرتك الباحث  يف هذا احلال عن كل شيئ تتعلق       
باألدوات حىت ترجعى من الباحث أن تركز االهتمام على الواقع يف البحث 

حضر الباحث يف مكان البحث لتحصل البيانات عن أراء  42املعني .
من هذا    عن تعليم اللغة العربية و كيف تطبقيها . حضور الباحث خالصني

 البحث مهم جدا و لذلك َل يبدل مع الشخص األخرى.

 

 

 

 

 

 

                                                           
     

40
 Lexy J Moleong, Metode Pnelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), 

hlm.11. 
     

41
 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180. 
     

42
 M . Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, Metode Penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm.13.  
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 ج. البيانات و مصادرها

هذه البحث العلمي هي البيانات الثانوية  البيانات املستخدمة يف      
                                                  والبيانات األساسية و مها:

( البيانات الثانوية هي البيانات اليت حمصول عليها من أطراف أخرى , ليس 
البيانات الثانوية يف البحث مأخوذة  43مباشرة حمصول عليها الباحث مدار حبثه.

 من اجملالت و والوثائق و الرمسية و سوء أخرى. 
( وأما البيانات األساسية هي البيانات من املصادر اْلنسانية بوسيلة مالحظة و 2

يعريف حقيقة مشكلة البحث متاما مقابلة تصدر من الشخص األوىل أو ممن 
  44جيدا.

 

 د. أدوات جمع البيانات

 إن ادوات البحث املستحدمة يف هذا البحث هي :      
  ( املقابلة1

جلمع املعلومات و  املقابلة هي استبيان شفوي تقوم من خالل الباحثة     
البيانات الشفوية من املفحوص و املقابلة أداة مهمة من خالل مصادرها 

املقابلة هي أداة تأييد او إثبات صحة املعلومات او الىت يتم و  45البشرية.
احلصول عليها يف وقت معني. تقنيات املقابلة املستخدمة نوعية املقابلة.   

لباحث جلمع البيانات عن فكرة الدكتور خالصني عن  تعليم واستخدام ا
 اللغة العربية يف مهارة الكالم.

 خطوات احلضري املقابلة 
 حتديد موضوع املقابلة  .1

 حتديد املوارد .2

 جتميع قائمة باألسئلة .3

                                                           
     

43
 Saifuddin Azwar, Metode Penenlitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 91. 

     
44

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 332. 
     

45
 Ibid. hlm. 158. 
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 إجراء مقابالت مع لغة مهذبة، جيدة و حقيقية. .4

املعلومات استنادًا إيل اْلجابات واذا تالحظ النطاق الدقيقة املوارد  .5
 اخلاصة بك.

 كتابة تقرير عننتائج املقابلة .6

 ( الوثائق2

الطريقة الوثائق هي طريقة البحث لطلب البيانات عن األحوال أو       
  46املتغريات من الوثائق والكتاب والرسائل واجملالت واملذكرات وغري ذلك.

الوثائق أسلوب واحد جلمع البيانات النوعية بعرض أو حتليل املستندات 
ويف  47.اليت مت إنشاؤها باملوضوع نفسه أو بواسطة الغري على هذا املوضوع

هذه الطريقة يستخدمها الباحث ملعرفة فكرة الدكتور خالصني عن تعليم 
 اللغة العربية يف مهارة الكالم. 

 

 ه. تحليل البيانات
ل تنفيد العمل مع البيانات حتليل البيانات الكيفى هو احلاولة من خال      

و تنظيم البيانات إىل الوحدات اليت ميكن ْلدارهتا وتركبيها , و يبحث عن 
رأى  48اْلجياد النماذج و اكتشاف شيئ مهم و تقرير ما أن يقال لالخرين.

ت الكيفى هو عملية ( أن حتليل البياناMiles dan Hubermanمايلز و هوبرمان )
التحليلية اليت تكون من ثالث فعالية اليت حتدث يف وقت واحد، فهي حتفيض 

  49البيانات وجتهيز البيانات واستنبط أو حتقيق البيانات.

                                                           
     

46
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm.274. 
47

 https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-
metode-pengumpulan-data/ 
     48

 Lexy J Moleong, Opcit. hlm. 248.  
     

49
 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam persspektif Rancangan 

Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hlm.190. 
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ميلس وهو برمني جيري حتليل البيانات كيفي يف هذا البحث على ثالثة      
وصف البيانات , وهو بأن خيتار الباحث البيانات املناسبة و  :50شكل و هي

 دة من غريها ألال  خيتلط فيما بينهما.املفي

مجع البيانات ، البيانات اليت مت احلصول عليها مببلغ امليدانية، ألنه  .1
حيتاج إىل تسجيل ومفصلة بعناية. احلد وسائل البيانات: تلخيص، 
واختيار األشياء، الرتكيز على األمور اهلامة، احبث عن املواضيع ومنط 

انات اليت مت ختفيض سوف تعطي صورة وجتاهل ال لزوم هلا. البي
واضحة وتيسري الباحثني للقيام جبمع البيانات ومث البحث عنه عند 
احلاجة. يف البحث الكيفي عملية مجع البيانات من قبل عملية 
البحث، عند عملية البحث ويف هناية البحث . وهو قد عقدت 

ليس الباحث عملية مجع البيانات عنند البحث يف شكل مفهوم . و 
 هنا ك مجع البيانات 

عرض البيانات، بعد أن يتم تقليل البيانات، مث اخلطوة التالية هي  .2
البيانات مينديسباليكان. ميكن أن يتم عرض البيانات يف البحوث 
النوعية يف الشكل: دعاية مغاىل فيها قصرية، التخطيط، والعالقات 

برمان بني الفئات وخمطط انسيايب وهلم جرا. كم والدول ها
(: "لقد مت النموذج األكثر شيوعًا لعرض بيانات لبيانات 1984)

البحوث النوعية يف ناراتيفي تركيب تكس" معىن: غالبًا ما تستخدم 
لعرض البيانات يف البحوث النوعية مع النص الذي يتم سرد. 
وباْلضافة إىل السرد، يف شكل بيانات العرض ميكن أيضا أن تكون 

 شبكة )شبكة( .الرسومات، مصفوفة، 

يصف  .موليونج 2002:103يف Ardhana12 احتليل البيانات ،) ووفقا .3
أن ليزي (حتليل البيانات هو عملية ترتيب تسلسل البيانات، 
مينجورجانيساسيكانيا إىل منط، والفئة، والوصف وأساس وحدة، ووفقا 
                                                           
     

50
 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 129. 
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( وحيدد حتليل البيانات كعملية ينهار املسعى 1975:79لتايلور، )
يا للبحث عن املواضيع وصياغة الفرضيات )فكرة( كما اقرتح رمس

 .وكمحاولة لتقدمي اْلغاثة ومواضيع عن الفرضية

إستنباط أو حتقيق البيانات  ، واخلطوة الثالثة هي إبرام التحقق  .4
واالنسحاب. االستنتاجات األولية اليت أعربت عن ما زالت أولية، 

أدلة قوية على أن الدعم يف  وسوف تتغري عندما َل يتم العثور على
مرحلة مجع البيانات. ولكن عند إبرام قد مت نسخها احتياطيًا باألدلة 
لصاحل وهو يتمشى عند الباحثني عاد إىل اجملال مجع البيانات، مث 

استخلصت  51االستنتاجات طرح استنتاج مصداقية )مصداقية( .
 52الباحث عن النتائج البحث بنا على النوع و املعىن املكتشف.

 

 و. تأكيد صحة البيانات
البيانات تؤمن حيتاج الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أن تكون       

صدقها إىل اخرين حاصل البحث. وكذلك الباحث للخصول صحة البيانات 
 يف هذه البحث على جتريبني منها :

 ( عميق املالحظة , يعمل مالحظة حيزم و نظام ملعرفة صحة البياناتز1
( هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي يستعمل Triangulasi( التثليثى )2

 .53نة البياناتمن شيء اخر ملقار 

التثليثى املستخدم هو الصاحب، تقابل الباحث ببعض األصحاب من الشيخ 
الذى يبحثه الباحث بسؤال صدق البيانات الىت حتصل الباحث من قبل، قبل 

 ةة و الوثائق، فالبيانات احملصولاملقابلة قد ملكت الباحث مجع املصادر، إما املقابل

 

 
                                                           

51
 http://utamitamii.blogspot.co.id/2014/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html 

52
 Moch Ainin Metodelogi penelitian Bahasa Arab  , ( Pasuruan : Hilal Pustaka 2007) 

hlm 125 
53

 Lexy J Moleong, Opcit. hlm 330. 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات :المبحث األول

 الّسيرة الذاتية . أ

.وهو أستاذ أدب 1965ديسمرب  9نغ، الالدكتور خالصني  ولد يف ما      
العريب الذي كلف حاليا "نائب عميد كلية الثالثة اللغة العربية و األدب جبامعة 

. خترج ختصص 1990ستاذ حماضر منذ عام احلكومية مباالنق ،، شغل منصب أ
، وماجستري يف 1989نغ يف عام اليف اللغة العربية يف جامعة إيان سنن أمبيل ما

، و بعده يستمر بدراجة دكتور يف تعليم 2001اللغويات جامعة إندونيسيا يف عام 
 باْلضافة إىل تعلم اللغة العربية  2010نغ يف عامالاللغة اْلندونيسية يف جامعة ما

، 1989-1977خالل التعليم الرمسي، وتعلم هو مبعهد النور بولوالوانق منذ 
 .1987وأخذه دبلوم تأهيلي معلم اللغة العربية بليفيا مدينة جاكرتا يف عام 

املواضيع الذي علمته بدأ يف درس إمالء اجلط، حنو، الصرف، البالغة،       
ن أصوات، باْلضافة إىل التدريس، مهارة القراءة و الكالم، العلم اللغة والعلوم م

وكان أيضا نشطًا يف البحث وأيضا كتابة مقاالت علمية لتقدمي املادة يف احللقة 
عنوان املادة تشمل: االختالفات الصوتية يف اللهجات  .الدراسية الوطنية الدولية

 العربية الشفوية مصر واململكة العربية.
لدراسي علي أساس ميدان العمل اخلرجيني يف السنة ألفني و تسعة و املنهج ا      

يعين جتربة يف قسم األدب العريب جبامعة ماالنق احلكومية, يف السنة ألفني و 
إحدي عشر و بعده ، املستندة إىل النموذج عرب كالم ثقافة التعلم الفهم يف السنة 

 مشكلة التعليم مهارة الكالم للطالب اْلندونيسيني يفألفني و إحدي عشر وبعده 
. تعلم كالم املستندة اجلامعات العمومية يف السنة الثالث عشر بعد ألفني و بعده

 .إىل منوذج الدقة الصوتية
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أربعة عشر بعد ألفني هوية املعاهد أو املدرسة داخلية يف الكالم حبث  يف السنة 
  54املسائيل قبل السنة.

أما بالنسبة للكتب وكتب هو، بني أمور أخرى، علم األصوات العربية       
دليل العلماء اللغة العربية و الباحثني يف  )إمالء احملاضرات(، يف املسلمات علماء

 علومها )شارك يف تأليفها مع الدكتور نور املرتضا ونشرت مبركز امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز خلدمة اللغة العربية, رياض ألفني و اخلامس عشر, و باْلضافة كان 
املدرس يف اجلامعة, أصبح أيضا رئيس أمريكانا يف مؤسسة الرتبية اْلسالمية 
الصادق كوولو بولوالوانق املؤسفة اليت تدير احلضانة تربية األطفال و مدرسة 

 55دية.إبتدائية و مدرسة الثانوية اْلسالمية و معه

 

 : الدكتور خالصني .اال سم الكامل1

    1965ديسمرب 9: ماالنج،  .مكان و تاريخ امليالد2

 : علم اللغة،علم األصوات، .التخصيص العلمي3

 التعليم اللغة العربيةمنهج البحث اللغة، منهج 

 كووالو، بولوالوانج، مباالنج   34: الشارع املسجد   .العنوان4

 IV-b/1: مدبر تربية األطفال.   .الرتبة5

 196512091990021001:  .الرقم األصل موظفني6

 : املعاون املدير العام .الوضع الوظيفي7

 .: كلية األداب يف قسم تعليم اللغة العربية .كلية و القسم8

 . املوضوعات الىت يدرس: دروس العربية مكثفة األول و الثاىن.9

                                                           
54

 Biografi penulis,CV Bintang Sejahtera 2016 .,) ماالنج)  نتكلم هّيا ارحمني،. د و خالصين.د 
55

 .2016 مايو 10 التاريخ في الحكومية ماالنج جامعة اآلداب كلية مكتب في خالصين الدكتور مع األولي مقابلة 
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 مهارة الكالم األول و الثاىن و علم األصوات   

 مقدمة يف اللغويات و الصرف للجزء األول و الثاىن   

 قراءة موسعة األوىل والثاىن و تربية اْلسالمية   

 علم اللغة النفسي و علم اللغة األجتماعية.    

: لربنامج بكالوريوس جبامعة ايان ماالنج يف تعليم اللغة  اريخ التعلم. الت10
 .198حىت السنة  1983العربية. منذ السنة 

موضوع حبث العلمى يعىن مشكالت التعليم اللغة العربية 
 يف جامعة اْلسالمية سونان امبيل ماالنج

لربنامج املاجستري جبامعة اندونيسيا يف علم اللغة. منذ  
 .2001حىت السنة  1998السنة 

 موضوع أطروحة يعىن اْلستيعاب يف اللغة العربية. 

لربنامج الدكتور جبامعة ماالنج احلكومية يف قسم تعليم  
 .2010حىت  2006اللغة اْلندونيسية. منذ السنة 

و موضوع أطروحة يعىن يف حبث املسائل عن التمثيل  
 الثقافة املعهدية يف السلوك جمتمع الطالب.

 

 اريخ جامعة ماالنج الحكوميةب. ت

جامعة ماالنج احلكومية يبدأ من الكلية املعلمني الرتبية الذي افتتح يوم   
، بوزير الرتبية والتعليم والثقافة، علي اقرار سيد حمدد 1954أكتوبر  18االثنني 

يامن ونائب رئيس الوزراء جلمهورية إندونيسيا، زين العارفني اْلعداد لالفتتاح  
/املقاطعات 33756،رقم 1954سبتمرب1علمني تعليم احملاسبة منذكليات امل
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سبتمرب 1قانونا ينظم رمسيا يف الرسالة قرار من وزير الرتبية والتعليم والثقافة يف 
نغ له مخسة األقسام ال. و يف اول تأسيسها، الكلية املعلمني الرتبية يف ما1954

 .تغطي، علي و هى  127الكربى، ومع الطالب 

 شخصا 20لم اللغة و قسم األدب إندونيسيي،  .قسم ع1

 شخصا 25.قسم اللغة و قسم اْلجنليزي األديب، 2

 شخصا 19.قسم التاريخ الثقايف، 3

 شخصا 35.قسم علوم االقتصادية، 4

 شخصا 28.قسم علوم الطبيعية الكربى، 5

نغ الومنذ أواخر العصور القدمية، واْلسراع بتطوير هذه جامعة ما
ج طويلة األجل ومراحل و إجنازاته صياغتها بالفعل ونفذ جزئيا احلكومية. برام

سابقا. كنموذج للتوجه املستقبلي على أساس اخلطة، برنامج طويل األجل 
 .خطوات عرض بإجياز على النحو التايل

( مرحلة التحول واْلصالح. هذه املرحلة هي 2001-1997.املرحلة األول )1
يف وقت تغيري القرار والتغريات يف وظيفة كلية  املرحلة من جامعة ماالنج احلكومية

 للمعلمني أصبح العلوم التدريبية والتعليمية "جامعة ماالنج احلكومية.
 

( مرحلة الدمج وإعادة التوجيه. هذه املرحلة هو 2006-2002.املرحلة الثانية )2
عليم نغ احلكومية" تنظيم أنفسهم والقيام بالتوجيه يف امليدان التالوضع "جامعة ما

 والرتبية.
 

( مرحلة مستقلة وذاتية، وهذه املرحلة مرحلة 2011-2007.املرحلة الثالثة )3
كلية يف االضطالع  " أصبحت شركة نغ احلكوميةالجامعة ما التنمية من "

 بشأن نظام التعليم الوطين. 2003لسنة  20بالوالية من القانون رقم 
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. هذه املرحلة مرحلة تنمية و ( مرحلة ارجتال2016-2012.املرحلة الرابعة )4
الرتقية اجلامعة يف تطوير نظام الكلية أنشأت عالية املنظمة ومرونتهم ورائدة حنو 

 املنافسة داخل وخارج
 

( مرحلة التمجيد. هذه املرحلة هي مرحلة 2021-2017.املرحلة اخلامسة )5
فسية عالية نغ احلكومية" أصبحت كلية كبرية وهلا قيمة تناالالتنمية من "جامعة ما

يشري دائمًا إىل البعد البيئي للبصرية ورؤية عاملية، ويشمل فكرة الوطنية واْلقليمية، 
 .والتبصر يف األفكار احمللية

 

  لتعليم اللغة العربية في جامعة ماالنج الحكومية 2013.المنهج ج

جامعة ماالنج احلكومية احدى اجلامعات التابعة االدارة وزارة اتربية 
بإندونيسيا. هي جامعة تشكلة من معهد ماالنج العايل لفنون التدريس و  والثقافة

)معهد  IKIP MALANGعلوم الرتبية. و قد اشتهر هذا املعهد بامسه املختصر
ماالنج(. كان ذالك يف اندونيسيا تسعة عاهد علية لفنون الرتيس و علوم الرتبيةز 

 املوارد الشرية الرتبوية.وقد و من الوظائف االساسية هلذه املعاهد اعداد املدرسني
ايل جامعات حيث وسعت  1999حتولت هاذه املعاهد التسعة كلها يف عام 

وظائفها ايل برامج التعليمية اجلامعة. وقد حتول معهد ماالنج العايل لفنون التدريس 
 و علوم الرتبية ايل جامعة ماالنج احلكومية اليت تتمركز يف مدينة ماالنج اندونيسيا.

د ما حتول معهد ماالنج ايل جامعة ماالنج. اثبت مدير جامعة ماالنج وبع 
الكليات والقسام والربامج التعليمية التابعة هلا. و من هاذه الربامج برنامج تعليم 

و هو يف ظل قسم االديب العريب. والوظيفة  1960اللغة العربية الذي اسس سنة 
 لعربية للمراحل ماقبل املراحلة اجلامعة.الرئيسة هلاذ الربنامج اعداد املدرسي اللغة ا

للقيام بوظيفة الرتبوية التعليمية قد اعد  الربنامج منذ تأسيسه منهج التعليم  
اللغة العربية. قد منى الربنلمج وطور هاذ املنهج يف كل مخس سنوات حىت يستطيع 
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آخر املنهج املنهج أن يسري جنبا جبنب متطلبا اجملتمع و تطور العلم والتكنولوجيا. و 
. بدأ 2013املطور لتعليم العربية يف جامعة ماالنج احلكومية مايسمى باملنهج 

. وعلي رغم من أنه قد بدأ تطبيقه. فان 2013لطلبة مرحلة  2013تطبيق منهج 
َل يكن خاليا من القصور ولذالك يشمل الباحث هذا البحث  2013املنهج 

لتعليم اللغة العربية يف  2013نهج ( مميزات امل2( مفهوم املنهج مكوناته 1علي 
لتعليم اللغة العربية يف جامعة ماالنج  2013( قصور املنهج 3جامعة ماالنج 

 56احلكومية.

 

 لحكومية. الرؤية و الرسالة جامعة ماالنج اد

 .الرؤية1

أن تكون الكلية الكمال ماالنج احلكومية أما بالنسبة هلذه الرؤية يف جامعة 
وأصبحت مرجعًا يف تنظيم التعليم الكلية األساسية الثالث. استنادًا إىل تلك 

 .الرؤية، وهناك أربع رساالت وتنفذ

 الرسالة الفضيلة

الطالب، وتستخدم فعالية  .تنظيم التعليم والتعلم يف الكليات استنادًا إىل1
  .وهتدف إىل االستفادة الكاملة من التكنولوجيا

.إجراء حبوث يف تعليم العلوم، العلم والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية، والثقافة، 2
 .والفن والرياضة أن اخرتاعه مفيد لتطويرالعلم ورفاهية اجملتمع

لوم الرتبية، والعلوم، .تنظيم متكني اجملتمعات احمللية من خالل تطبيق ع3
 .الثقافية والفنون والرياضة-والتكنولوجيا، تركز على اجملتمع االجتماعية

.تنظيم التخطيط لإلشراف على اجلامعة يف حق اخلاصة، القيمة، اجلودة 4
 املستدامة اليت تضمن الشفافية وقدتكون طول زمان أيضا

                                                           
56

-188 السويس، قناة جامعة اإلندونيسية الدراسات البحوث محكمة،مركز علمية فصيلة مجلة االستواء، خالصين،.د  

187 
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 شعار "جامعة ماالنج الحكومية" في الشكل أ و الباء
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 الباء. الشكل أفقي
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 . دور الدكتور خالصين عن ترقية اللغة العربية بجامعة ماالنج الحكوميةه

الذي قال أنه ألول مرة جبامعة ماالنج احلكومية أصبح  بداية املشية والدور
اهلدف الرئيسي للكائن يف تطوير اللغة العربية ال سيما مهارات الناطقة بالعربية 

 .على ذالك يعىن مهارة الكالم

والواقع أن أعطيت الفرصة لتعليم اللغة العربية منوًا يف هذه اجلامعة جبامعة 
، حيث يف الوقت أصبحت 1989ة يف البداية عام ماالنج احلكومية الدولة الفقري 

 بعد ان يتخرج يف الدراسة الكلية اجلامعة للمستىوى األول من جمستري. 

أنه مت عرض أحد أساتذة جبامعة ماالنج احلكومية للتدريس يف جبامعة   
ماالنج احلكومية ، وبعد اتباع هذه اخلطوات لتسجيل حماضر هناك، احلصول على 

بواسطته مع استالم املعلمني الرمسية حماضراً جبامعة ماالنج احلكومية يف نتائج جيدة 
 قبل بضع سنوات. 1989الوقت ، اليت تتزامن يف عام 

أنه يعتقد، استنادًا إىل الناطقة املهارات يف مهارة الكالم العربية الزائدة. 
تصبح  أساسا اهلدف من تعليم اللغة العربية ال فصل من املؤسسة واملؤسسة اليت

 احلاوية أيضا مكان يف تنمية مهارات اللغة العربية، خصوصا يف مهارة الكالم.

حيث يف هذه جامعة ماالنج احلكومية مطلوبة لتعليم اللغة العربية ملاذا 
وكيف. نظرًا ألن اهلدف من تعليم اللغة العربية ال تنفصل عن اهلدف العام 

توفر احلاوية أيضا مكان لتعليم اللغة واخلاص املتوقع من الوكالة أو املؤسسة اليت 
 العربية على ما يبدو.

لنفرتض. أمثلة ملؤسسات الدورات يف اللغة العربية وهتدف إىل تزويد القوة 
العاملة خارج البلد، يعين هدف التعلم والتطور يف اللغة معهد اللغة العربية، 

ة دراسة يف دراسة الفضاء، وتدريس اللغة العربية املشرتكة )العامية (. أو اللغة العربي
 مما يعين أن يف تعليم إتقان القراءة )مهارة القراءة(.
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ولكن يف جامعة ماالنج احلكومية ، وهذا يهدف إىل إعداد املعلمني اليت 
ذكية وماهرة واملختصة بتعليم اللغة العربية، بتوفري كل السبل جلودة التدريس أيضا 

قائمة مدارس يف إندونيسيا خاصة. من جيدة يف العديد من مستويات ومستوى ال
البداية األساسية أو مستوى املبتدئني إىل املستوى املتوسط. وهو املقصود واملتوقع 

 لكل مستوى اخلرجيني يف جامعة ماالنج احلكومية. 

وهكذا يف جامعة ماالنج احلكومية يف وقت عملية التعليم أيضا التدريس، 
ريسها هي العناصر اللغوية كلها. بدءًا من علم املواضيع أو املقررات اليت يتم تد

الكالم أو علم األصوات واملفردات كل شيء له عالقة باللغة العربية، و النحو، 
والصرف، ومجيع املهارات موجودة يف اللغة العربية، أما يف التعليم أو املمارسة عند 

ربية، أما يف تطبيق من مجيع اجلبهات على عنصر لكل من هذه املهارات اللغة الع
الغرفة أو من خارج فئة. أما يف وقت الدراسة أو أي نشاط آخر على أساس اللغة 
العربية. أما يف التطبيق أو املمارسة كتطوير اللغة العربية. حيث مهارات اللغة 
العربية األربع جيب واملستخلصة من كل طالب ترتاوح بني دراسة اللغة العربية. 

مهارة الكالم، مهارات الكتابة، مهارات القراءة، أيضا. األوىل مهارات االستماع،
بشكل عام أهنا ترى املواضيع أيضا يف تعليم اللغة العربية املطابقة يف جامعة ماالنج 

 ."احلكومية 

أما بالنسبة لتأثري على احلصول على الطالب هذا جامعة ماالنج احلكومية 
من املتوقع أن التدريس باستخدام الذي يتعلمون باللغة العربية، يف هناية املطاف 

اللغة العربية يف الوقت الحق، والطالب الذين يلعبون دورًا نشطًا يف استخدام 
وتطوير اللغة العربية يف هذه اجلامعة  ميكن أن حتمل وأصبح مثااًل لغريهم من 
الطالب. وأيضا من ناحية أخرى هي التأثري اْلجيايب لإلجنازات اليت حتققت خالل 

الب جامعة ماالنج احلكومية هؤالء الطالب الذين هم العربية النشطة هذا ط
والنامية أنه،و يف وقت خاصة هناك حول مسابقة اللغة العربية ومسابقة أخرى 
تتصل باللغة العربية، كثرة من طالب جامعة ماالنج احلكومية يكون فائزون بذالك 
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ويل. أن يف تسيري خمتلف املسابقة املوجودة ، سواء على الصعيد الوطين أو الد
اجلامعات يف إندونيسيا خاصة. وهذا كله بسبب ، )مهارة الكالم(. وكما تعليم 
املهارة الكالم يف للغة العربية أصبحت مركزا للتعلم بسرعة ومكثف يف تنمية 

 مهارات يف "جامعة ماالنج احلكومية" هذه.

يف جامعة ماالنج  أما بالنسبة ألدوار دكتور خالصني لتطوير اللغة العربية
احلكومية يعىن، واحدة منها يعىن عندما يف ذالك الوقت احلايل أصبح رئيسا بقسم 

. ونظرا ألن يف هذه الرعاية 2014حىت العام  2011تعليم اللغة العربية منذ عام 
أصبح قيادة الدكتور خالصني رئيس القسم تعليم اللغة العربية يف ذلك الوقت، مع 

ضا يف السلطة الكاملة والعاطفة.  احلمد هلل و الشكر هلل بأن التضحية بالعقل أي
عندما الدكتور خالصني يكون رئيسا يف قسم تعليم اللغة العربية حيصل علي 

بشهر  2014النتائج املتحصل عليها يف الوقت احلاضر يف هناية املدة يف عام 
لى قيمة ممتازة ديسمرب، ختصص يف هناية املطاف يف تعليم اللغة العربية احلصول ع

 وحىت متاما.

واآلن أصبح مدرس وحماضر يف جامعة ماالنج احلكومية، الدكتور خالصني 
. بعد 2001أعطيت األمانة لتعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بدءًا من عام 

.و  2017إكمال و انتهاءالدراسية يف جامعة إندونيسيا. وحىت يومنا هذا يف عام 
كومية ، أن الدكتور خالصني ال تزال نشطة، وكونه قدوة يف جامعة ماالنج احل

ومثاال جلميع املعلمني والطالب يف تطوير، وتنفيذ، والتعلم يف تطوير اللغة العربية 
يف جامعة ماالنج احلكومية يف مخيع احلركة الوطنية والدولية لرتقية و تطوير هذه 

 لك لغة اهل اجلنة.هى اللغة العربية، لغة القرآن، و لغة العاالم و كذا

ومرة أخرى نعود على اهلدف من تعليم اللغة العربية خاصة )مهارة الكالم( 
اليت يتم تدريسها وتطبيقها للطالب الذين أهنوا إجناز جيدا ميكن التواصل بشكل 
مستمر مع اجلزء الشرقي، وكذلك من أهايل إندونيسيا يف جمموعة متنوعة من 
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الفرص املتاحة جملموعة واسعة من املصاحل احلاالت والظروف، هو أيضا يف 
 .املوجودة

أما بالنسبة للعقبات اليت تعرتض عملية التعليم اليت تأخذ من املكان يعىن 
اجلوال و الشبكة الدولية يف كل فصرصة طويلة. الذي كان الطالب مشغول عن 

ا هبا يف هذه اجلامعة ماالنج احلكومية، نظرًا ألن الطالب مع تطور تكنولوجي
وسائل احلياة، سواء كان ذلك اجلوال، وكذلك االشبكة الدولية. الكثري من الوقت 
استعدادا للمزيد ميكن حتسني التعليم، ومهارات اللغة العربية وخاصة اللغة العربية 
مهارة الكالم. ويعطي ملعاجلة هذه املسألة مث كلية الآلداب املهمة اليت جيب أن 

، مبهمة القيام بذلك. تأثري احلوافز اْلجيابية يأخذون يكون بعملية الوجيبة بالطالب
وقتهم لعدم القيام بشيء ما، أو األنشطة اليت ليست مفيدة يف احلياة اليومية ما 

 .57دام هناك يف نطاق احلرم اجلامعي أيضا خارج احلرم اجلامعي

 

 دور الدكتور خالصين عن ترقية اللغة العربية بإندونيسيا. و

يف بداية دور الدكتور خالصني لتطوير اللغة العربية بإندونيسيا، خاصة يف  
نغ احلكومية"، بأن عندما المهارة الكالم قبل أن يصبح حماضرًا يف "جامعة ما

اجلامعة و هو يعين مدرس للغة العربية يف املدرسة الدكتور خالصني خارج من هذه 
املتوسطة، ويعليم اللغة العربية أيضا يف منطقة بيته علي مجيع األطفال الذين هم 
يف نفس الدائرة من قرية يف بيته الدكتور خالصني ،و هم من مجيع األطفال يعطيي 

الدكتور خالصني يف اهتماما خاصا لقبول العلم اللغة العربية فيها، نظرًا ألن دور 
دكتور خالصني بدأ  1986التدريس وتطوير اللغة العربية. و هذا بدأت منذ عام 

باهتمام جيد و خاصة لتعليم و تربية اللغة العربية لرتقيتها و تطويرها. والتدريس 
يتم أيضا يف املستوى االبتدائي، بعد أن األطفال األكرب سنا والبالغني حول القرية 

لعلوم واحلصول على جيدا اللغة العربية واجلامعة. ولكن منذ عام تلقي تدريس ا
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بينما كان يعيش يف هذه اجلامعة ماالنج احلكومية. الدكتور خالصني عدم  1989
مباشرة تدريس العلوم لتعلم اللغة العربية من مهارات الكالم، ولكن يف الوقت، 

ة النحو واللغة العربية بداية عمله يف التدريس، تعطي لتدريس يف الدرس او املاد
األساسية، اليت تشمل تعليم اربع املهارات، وكذلك مهارة الكالم هى داخل من 

 .الدروس األساسية يف اللغة العربية

ويتمثل دور الدكتور خالصني يف تطوير وإدخال اللغة العربية يف إندونيسيا  
لجنة يف انشطة الوطىن والعاَل، عندما هلا الفرصة ونظرا لوالية كبرية يكون رئيس ال

و الدوىل يعىن انشطة شهر اللغة يف إندونيسيا، حيث يف ذلك الوقت جامعة 
ماالنج احلكومية و جامعة اْلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج 
الستضافة هذه األماكن الرئيسية يف وقت واحد، وكذلك يف تنفيذ أنشطة كان 

 أيضا يف تلك انشطة شهراللغة. 

و تلك الفرصة  يكون األكثر خربة قيمة للغاية غالية ممتازا لدورة يف  
النهوض باللغة العربية يف إندونيسيا والعاَل. على الرغم من أن الثقيلة لكن ممتعة 
للغاية، نظرًا ألن جامعة ماالنج احلكومية و جامعة اْلسالمية احلكومية  جنبا إىل 

زيز يكون احتادا تاما جهدا علي جهد جنب مع املقر املركزي للملك عبد الع
وتعمل على توفري خدمة جيدة جلميع املشاركني الذين الكثري، وفقادكتور خالصني 

 يشعر سرور واالرتياح على قيمة مجيع اخلاصة به. وهو أمثن جتربة ولن تنسى ابدأ.

أما بالنسبة يف املنظمة إحتاد املدرسني باللغة العربية، دكتور خالصني له   
حىت اآلن  2003عالية أكثر منسق أو رئيسة. وجيري  دكتور خالصني  منذ عام ال

 58.جزءا من "اجمللس التنفيذي او املنظمة" يف احتاد املدرسني اللغة العربية
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 المبحث الثانى: تحليل البيانات

 ا.فكرة الدكتور خالصين عن تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم

الرمحن الرحيم، شكًر و محدًا هلل، الصالة و السالم على رسول بسم اهلل 
اهلل. والحول و القوة إال  باهلل. بداية يف هذه النطقة املهمة على بيان فكرة الدكتور 

أنه يعتقد، استناداً إىل الناطقة خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم بأن  
الزائدة. أساسا اهلدف من تعليم اللغة العربية ال املهارات يف مهارة الكالم العربية 

فصل من املؤسسة واملؤسسة اليت تصبح احلاوية أيضا مكان يف تنمية مهارات اللغة 
 .(العربية،ال سيما حديثة. )مهارة الكالم

و  تعليم اللغة العربيةو على ان دكتور خالصني لديه فكرة خاصة  يف جمال 
ربية يف مهارة الكالم، بأن لكل مهارة وكذالك يف أهداف التعليم هلذه اللغة الع

تعليم اللغة العربية، الذي كان فيه موجودا من اربعة عناصرا لغويا لتعليم اللغة 
العربية، عالقات بني بعضها البعض. وتعطي كل وظيفة، وكذلك فوائد كل منها 

 يف استخدامه أو تطبيقه.

لم هو مزيج يتالف يالتع كما قيل فكرة اومر مهالط علي انه يقول كذالك
من عناصر من اْلنسان واملواد واملرافق واملعدات واْلجراءات اليت تتفاعل لتحقيق 

لم ، يف هذه احلالة اْلنسان املشاركة يف النظام التعليمي املؤلف من يأهداف التع
 59.والسبورة وغريها ن املوظفني ، وتشمل املوادالطالب واملعلمني وغريهم م

ال تزال بصدد قبول علم اللغة يف  كما كان الدكتور خالصني  يف الوقت  
 ()اكتساب اللغةمن مع الدرسالكلية، واليت كانت يف الوقت يتزا
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بل علي أن واحدة من فوائد تكوين إجادة الكالم )مهارة الكالم(، 
مساعدة ذاكرتنا يتذكر وشحذ الدماغ تعمل جيدا يف الذاكرة عدد اجلمل اليت 

اً كتابات عربية وأيضا االستماع إىل احملادثات توجد يف اللغة العربية، ألنه عندما نقر 
أنه سيجعل من األسهل  60من اآلخرين الذين يتكلمون اللغة العربية من حولنا.

ن ذلك أحد أشكال ممارسة يوميا يف احلياة  بالنسبة لنا لفهم وتفهم اللغة العربية، أل
 و يف أعمالنا اليوم.

 

فكرة الدكتور خالصين عن أهداف تعليم اللغة العربية في مهارة  .1
 الكالم

أنه يعتقد، استنادًا إىل الناطقة املهارات يف مهارة الكالم العربية الزائدة. 
ؤسسة اليت تصبح أساسا اهلدف من تعليم اللغة العربية ال فصل من املؤسسة وامل

احلاوية أيضا مكان يف تنمية مهارات اللغة العربية،ال سيما حديثة. )مهارة 
حيث يف هذه جامعة ماالنج احلكومية مطلوبة لتعليم اللغة العربية ملاذا  (.الكالم

وكيف. نظرًا ألن اهلدف من تعليم اللغة العربية ال تنفصل عن اهلدف العام 
أو املؤسسة اليت توفر احلاوية أيضا مكان لتعليم اللغة  واخلاص املتوقع من الوكالة

 .العربية على ما يبدو

ينبغي ان يستند التعليم الديين و يقول كذالك هارون ناسوتيون علي أنه 
يف املدارس العامة إىل الغرض من االخالقيه والروحية والفكرية. واال فان الغرض من 

ينبغي ان يقتصر علي إنتاج املاوان والعلماء  الرتبية الدينية يف املؤسسات الدينية ال
دون بعض التوقعات ، بل ان رجال الدين الواسعني التفكري والعقالنية والفلسفية 
والالهوتية والعلمية ، فضال عن املثقفني ، ْلنتاج العلماء الذين هم علي دراية 

                                                           
61

 2016 أغوسطس 12 التاريخ في الحكومية ماالنج جامعة اآلداب كلية مكتب في خالصين الكتور مع الثاني مقابلة 



43 

لدين ، جيب وعقالنيه وعلميه وفلسفيه ، واملناهج الدراسية اليت تبدا حىت كليه ا
61استكشاف املواضيع اليت ميكن ان حتقق هذا اهلدف

. 

لنفرتض. أمثلة ملؤسسات الدورات يف اللغة العربية وهتدف إىل تزويد القوة 
العاملة خارج البلد، يعين هدف التعلم والتطور يف اللغة معهد اللغة العربية، 

ضاء، وتدريس اللغة العربية املشرتكة )العامية (. أو اللغة العربية دراسة يف دراسة الف
 .مما يعين أن يف تعليم إتقان القراءة )مهارة القراءة(

 

 الدكتور خالصين عن أهداف التطبيق في تعليم مهارة الكالمفكرة  .2

ويف جمال تطبيق أهداف التعليم هلذه اللغة العربية يف مهارة الكالم، دكتور 
ان فيه خالصني انه فكرة خاصة لكل مهارة وكذالك يف تعليم اللغة العربية، الذي ك

موجودا من اربعة عناصرا لغويا لتعليم اللغة العربية، عالقات بني بعضها البعض. 
وتعطي كل وظيفة، وكذلك فوائد كل منها يف استخدامه أو تطبيقه. كما كان 
الدكتور خالصني  يف الوقت ال تزال بصدد قبول علم اللغة يف الكلية، واليت كانت 

 .اللغة ( يف الوقت يتزامن مع الدرس )اكتساب

بل أن واحدة من مهام إجادة الكالم )مهارة الكالم(، مساعدة ذاكرتنا 
يتذكر وشحذ الدماغ تعمل جيدا يف الذاكرة عدد اجلمل اليت توجد يف اللغة 
العربية، ألنه عندما نقرًا كتابات عربية وأيضا االستماع إىل احملادثات من اآلخرين 

و تعليم دراسة ميد ابن حيى حلو قال عبد  ا.الذين يتكلمون اللغة العربية من حولن
  62.اللغة العربية العربية جتعل شدة الذاكرة يف فكرة الناس
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أنه سيجعل من األسهل بالنسبة لنا لفهم وتفهم اللغة العربية، ألن ذلك  
 .أحد أشكال ممارسة يوميا يف احلياة يف عاملنا اليوم

 

 فكرة الدكتور خالصين عن فوائد تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم .3

الكالم )مهارة الكالم( هنا. األول يعىن، بوسيلة املهمة  بأن فائدة مهارة
ونتيجة للتطبيق لالتصال باالستخدام اللغة العربية مع أشخاص آخرين، وأيضا 
الشخص الذي يأيت من دول شرق، وهذه أيضا مفيدة جدًا ملهارات اللغة العربية 

نتكلم مث مهارات وأخرى بكل مجيع املهارات تتعلق باللغة العربية. ألن إذا حنن ال 
الكتابة وسوف يكون من الصعب، والناس قد ال يتكلمون العربية، عند حماكمة 
سيكون صعباً، ألنه يف الواقع شخص ميكن التحدث هبا نظرًا ألهنا تستطيع أن 
تسمع جيدا، أنه يف معىن املتبادلة إعطاء كل منها لدعم دور قدرة ودور يف 

 صوصا يف مهارة الكالم.مهارات اللغة العربية، وال سيما خ

 (والتعلم )التعليم والتعلمسواء كان على فكرة حممد اوزر امثان علي أن 

عمليه تتضمن سلسله من األفعال بني املعلمني والطالب علي أساس العالقات 
 63.املتبادلة اليت جتري يف احلاالت التعليمية لتحقيق هدف معني

ية أما بالنسبة لتأثري على احلصول على الطالب هذا جامعة ماالنج احلكوم
الذي يتعلمون باللغة العربية، يف هناية املطاف من املتوقع أن التدريس باستخدام 
اللغة العربية يف الوقت الحق، والطالب الذين نشطًا يف استخدام وتطوير اللغة 
العربية يف اجلامعة  ميكن أن حتمل وأصبح مثااًل لغريهم من الطالب. وأيضا من 

لإلجنازات اليت حتققت خالل هذا طالب جامعة ناحية أخرى هي التأثري اْلجيايب 
ماالنج احلكومية هؤالء الطالب الذين هم العربية النشطة والنامية أنه،. أن يف 
تسيري خمتلف اجلامعات يف إندونيسيا خاصة. وهذا كله بسبب ، )مهارة الكالم(. 
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كثف يف املهارة الكالم يف للغة العربية أصبحت مركزا للتعلم بسرعة وم وكما تعليم
 تنمية مهارات يف "جامعة ماالنج احلكومية" هذه.

 

 فكرة الرئيسية دكتور خالصين عن تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم .4

دكتور خالصني النقطة األوىل من من فكرة األساسية و حيث يعتقد أن  
أن اللغة العربية مهارات التحدث مهم جداً، لتعلم وإتقان هذا يف الناس  .يعىن

لذين يريدون حقًا أن يتعلم و تطبيق أيضا يف احلياة اليومية، وعملية تعليم ا
مهارة اللغة العربية و هي مهارة الكالم، جيب أن ومن املهم أن تبدأ مبكرا 
ومنذ أول التعرف على اللغة العربية، وجيب أن نبدأ بالتعود على نطق أي يوم 

ص مع طائفة واسعة من وأي وقت ، يف خمتلف احلاالت والظروف أيضا الفر 
املصاحل. ألن فعل عادة التحدث باللغة العربية، سوف تكون النتائج جيدة 
ومثالية. وسيؤدي إىل عملية التحدث التدريبات اليت تتم ال جيري خجولة 
ويصعب على بدء يتحدث اللغة العربية يف خمتلف املناسبات والنموذج وفقا 

قطة الثانية هي، مهارات التحدث والن .للحالة وطائفة واسعة من املصاحل
والناطقة باللغة العربية يف مهارة الكالم هلا قيمة أكرب من هؤالء الطالب الذين 

 .هم قادرين على التحدث باللغة العربية واستخدامها يف احلياة اليومية اليوم

اليت تؤمن متسويان بفكرة الدكتور خالصني من فكرة جوهن اموس كومانيوس 
ليم ينبغي ان يبدا يف وقت مبكر. ومتابعه التعليم جتري وفقا لتطور بقوة ان التع

 .64املتعلمني

ألولئك الذين يشعرون ويطبق اللغة العربية املنطوقة، مع عدم كونه قادراً  
على التحدث باللغة العربية، سوف تبدو خمتلفة من الناس الذين يرون 
ويشعرون بقلبك الذي خيتلف عن القيام بذلك، ال سيما يتكلم العربية جيدا 
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. وقيمة التأثري جدًا هلؤالء الطالب الذين هم قادرين على التحدث وصحيحا
باللغة العربية، سوف يكون شعور باعتزاز وفخر لكل داخل هلا. هكذا من 
البداية عند إعطاء مقدمة للطالب حول "اللغة العربية اللغة العربية" مهارة 

حملاضرين يف الكالم على وجه اخلصوص، من مجيع اجلوانب القائمة املدرسني وا
أقسام الكلية، كما أكد وقدمت معلومات تفيد مهارات الكالم من املهم أن 
تعلم وممارسة يف يوم واحد يف حياة اليوم مع جمموعة متنوعة من األساليب 

 .واالسرتاتيجيات اليت تستخدم، وفقا لدور ووظيفة أيضا

غة العربية يف أما  نقطة الثالث وفقا فكرة الدكتور خالصني يف التعليم بالل 
مهارة الكالم. يف الواقع مهارات الناطقة العربية  يعىن مهارة الكالم مفيد جداً 
لتعليم وتطبيق املهارات األربعة اللغة العربية نفسها. ألن هذه املهارات حتدث 
هو املفتاح للحصول على املهارات األربع اليت جيب احلصول عليها بعملية 

وكلما حنن. وفقا لدور ووظيفة أيضا فوائد من أي  تعليم اللغة العربية أينما
املهارات القائمة كوسيلة لالهتمام بتطوير وإدخال اللغة العربية يف العاَل، 

 .ووسيلة للدعوة أيضا طقوس اْلسالم خاصة

 

 فكرة الدكتور خالصين عن ارتقاء اللغة العربية بإندونيسيا .5

رقية اللغة العربية و تربيتها أما بالنسبة قال الدكتور خالصني عن تطوير و ت 
للتعليقات حول تطوير اللغة العربية والرتبية للغة العربية جيدة ا أيضا يف 
إندونيسيا و يكون ارتقاء ممتازا، يف تعليمة وتطبيقه. وواحدة من أكرب العوامل 
اليت تعطي تأثري على تطوير اللغة العربية هي احتاد املدرسني اللغة العربية 

. بسبب وحدة املنظمة و احتاد املدرسني اللغة العربية بإندونيسيا بإندونيسيا
 .يبدو أن الوعي واالستعداد لتعلم اللغة العربية جيد جداً وعالية
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ولكن على اجلانب اآلخر دكتور خالصني له فكرة األساسية اجليدة بأنه  
العربية  يوما يف املستقبل ما بالتأكيد حنن مجيع املعنيني وترغب يف تطوير اللغة

وتطبيقها يف كل مكان، من مجيع أحناء البالد خاصة يف إندونيسيا. حنن مجيعا 
ينبغي أن تقدمي اْلهلام للحكومة يف أرض وحدة هذا احلبيب. حقيقة أن اللغة 
العربية جيب أن يكون هناك ودرس جبميع مستويات التعليم الثانوي يف 

 .ميةإندونيسيا. أما املدارس العامة أو مدرسة إسال

 

 فكرة الدكتور خالصين عن تربية و تعليم اللغة العربية في إندونيسيا .6

أما فكرة الدكتور خالصني واألكثر أمهية يف الرتبية والتعليم حول اللغة  
العربية. وكون أن اللغة العربية أكثر أمهية من لغات أخرى. خاصة اللغة اْلجنليزية. 

 استخدمت يف عملية العبادة للمسلمني يف ملاذا  ؟ألن اللغة العربية هي اللغة اليت
إندونيسيا خاصة. ومن املهم جداً للتدريس يف مجيع من املستويات املدارس 

 املوجودة يف اندونيسيا ، ألن غالبية سكان إندونيسيا من املسلمني.

قال ابن تيميه ان العربية هلا تاثري كبري يف حياه األخالق والدين. واللغة العربية  كما
أيضا لغة اْلسالم بان شخصا ما لن يكون قادرا علي فهم السيد العامري هي 

 .65والسنه بسالم دون معرفه وفهم اللغة العربية

ألنه يف األيام القادمة، على الرغم من أن التالميذ ال تصبح مبا يناظر ذلك  
ة و عبادة صحيحة يف متنياهتم. ولكن ميكن توليد األمة وقادرة على العبادة بعملي

وجيدة، ال سيما عند الصالة. وأيضا ميكن الصالة يكون خاشعا ألن أثار الفهم 
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من الدعاء املقروء عند الصالة، وال ننسى أيضا أن اللغة العربية سوف تيسري 
 قراءة القرآن بقراءة صحيحة وجيدةوتبسيط أثناء 

خرين ال يزل يف ولكن،انه الدكتور خالصني مع املدرسني اللغة العربية اآل 
اجلهاد جهد علي جهد باْلجتهاد قوي و كافة لكي تنجح من هذه التمين لرتقية 
و تطوير عن اللغة العربية يف اندونيسيا و العاالم خصوصا يف مهارة الكالم و كل 

من املهارات الىت الزم و البد يف تدريسها و تعليمها و كذالك تطبيقها. ألنه على 
إنشاء التطبيق لتعلم اللغة العربية على الصعيد الوطين، كل من الرغم من أن َل يتم 

إندونيسيا، ولكن على مستوى املقاطعات واملدن تنفذ فعال يف بعض املدارس، 
واحدة منها بالفعل تطبيق تعلم اللغة العربية يف مدينة المونغان، اليت تتطلب تعلم 

 .اللغة العربية منذ بداية مستويات يف مدرسة ابتدائية

 

 م اللغة العربية في مهارة الكالمب.تطبيق الدكتور خالصين عن تعلي

 جامعة ماالنج الحكومية ب مهارة الكالم لتعليم العربية في 2013منهج . 1 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، شكًر و محدًا هلل، الصالة و السالم على رسول  
تطبيق  مة على بياناهلل. والحول و القوة إال  باهلل. بداية يف هذه النطقة امله

أنه قد أعطى عن تطبيق الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم 
يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكالم علي و هو يعين إبتداء عن منهج 

 يف يف تعليم اللغة العربية من ناحية مهارة الكالم.  2013

نهج يتكون من اجلانبني األساسيني. نظرا ايل هذا التعريف يبدو بأن امل 
األول احلطط و التنظيم عن األهداف, احملتويات, واملواد. و اما اجلانب الثاين من 

 املنهج فهو الطرق املستخدمة يف عملية تعليمية. 

بأن  12إن منصوص يف مسودة املعايري القومية للرتبية العالية يف الفصل 
عليمية يتمثل ىف سالسل مواد او جمموعات املنهج باعتبار جممعة من اخلطط الت
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تصنيفات ,  3ان هذه املواد منصفة ايل  13املواد. و أضيف الوصف يف الفصل 
األول جمموعة املوا العامة , والثاىن جمموتة املواد الالزمة علي مستوى الربنامج, 

لس وطين والثالثة جمموعة املواد اْلختبارية ) اْلدارة العامة للرتبية العالية و اجمل
 (. 2013للمعايري الرتبوية 

تنقسم أيضا اىل ثالثة أقسام هى املواد  2013املواد املصصمة يف املنهج 
اجلامعية و املواد الكلية واملواد الربناجمية. املواد اجلامعية جيب على مجيع طلبه 

ة تشمل اجلامعة . واملواد الكلية جيب على مجيع طلبه كلية الآلداب, واملواد الربناجمي
الالزمة واْلختبارية الالزمة. واملواد الربمناجية الالزمة جيب دراستها علي مجيع طلبه 
الربنامج. اما املواد الربناجمية اْلختبارية الالزمة فهى مواد جيب إختبارها علي مجيع 
طلبه الربنامج. وسوف يأتى الوصف عن هذا املفصال يف مميزات املنهج منحيث 

 الشمولية.

 

 رق التدريسية الط. 2

الطرق التدريسية عبارة عن اخلطة الشاملة الىت يستعني هبا املدرس لتحقيق  
األهداف املنشودة. و تتضمن الطرق التدريسية األساليب و اْلجراءات و األنشطة 

لتعليم اللغة العربية يف جامعة ماالنج  2013(. املنهج  2011والوسائل ) فوزان 
صورة عامة و إمنا يف صورة مفصلة علي وصف كل احلكومية ال ينص الطرق يف 

 مادة.

ويف غرض تعليم، )مهارة الكالم( يف  هذه اجلامعة وفقا لدراسة مشروع  
اليت طبعت مجيعا على إعداد التعليم الذي هو يف كل  )RPS (الفصل الدراسي

موضوع يدرس يف "جامعة ماالنج احلكومية". ووفقا ألهداف التعلم املذكورة 
 املشروع دراسة فصول. ويؤمل بأكمله اخلرجيني والطالب الذين مت دراسة وكتبت يف

مستويات التعليم ، )مهارة الكالم(. حيث يف هذه اجلامعة ماالنج احلكومية. وفقا 
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مع األجزاء وبساطة تطبيقها يف إعداد تعليم مهاراة الكالم يف تطبيقه هناك اربعة 
 .مستويات

 كثفة األول و الثانيةالكالم امل : (.مهارة الكالم1 

 .مهارة الكالم األول و الثانية : (.مهارة الكالم2 

أما بالنسبة للقادم كان نقطة بعده تعىن طريقة التدريس أو تعليم أساليب 
الذي استخدمها و يكون للتطبيق من الوسائل التعليم و اسرتاتيجيتها كذالك يف 

اضرة للفصل الدراسي. أين عملية هذه اجلامعة احلكومية مباالنج، وفقا للمشروع حمل
تعلم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية مباالنج خاصة )مهارة الكالم( أن استخدام 

 العديد من أساليب واسرتاتيجيات التدريس.

 أما بالنسبة لألساليب واالسرتاتيجيات املستخدمة على و هى

 .اسرتاتيجية احلوار أو احملادثة.1

 ..االسرتاتيجية متهيدي2

 .اسرتاتيجية املناقشات.3

 اتيجية مناظرة العلمية )اجلدال(..اسرت 4

واسرتاتيجيات كل منها يكون وسيلة لتطبيق وفقا ملشروع حماضرة الفصل 
الدراسي الذي يف هذه اجلامعة احلكومية مباالنج ، حيث لألول خطوة لتنفيذ 

لألخذ بالطالب يبدأ االسرتاتيجية اليت بدأت مع األخذ باالسرتاتيجية. أما بالنسبة 
إدخال من البداية اجلانب أقرب من نفسه ألبعد. بداية من اجلانب األقرب هو 
األخذ حبد ذاته، اسم، ومكان امليالد، وتاريخ امليالد، العنوان، واسم عائلة األب 
واألم، األخت واألخ وكل شيء. وكذلك حول البيئة، ويكون من املدرسة، والبيئة 

اجلامعات، وغريها من املؤسسات، اجملتمعات األخرى حىت  األسرتية، األسواق،
 .للتجربة احلالية يف الطالب
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ومن تنفيذ و تطبيق هذه االسرتاتيجية يف حماضرة يف الفصول الدراسية، 
فإنه ينطوي انسان العريب الذين نشأت من "جامعةاْلسالمية احلكومية مباالنج"، 

معتمد أيضا عن طريق اْلنرتنت، واليت من املدارس الداخلية مبعهد النور، واآلن 
ميكن تطبيقها يف الفيلم، وبعد الذي طلب من املعلمني يف الفصول الدراسية 
الطالب لالستماع ، وأيضا بعد أن يطلب من الطالب أن إعادة فرز نتائج ما مت 
تلقي عملية حماضرات يف الفصول الدراسية. يف جامعة ماالنج احلكومية. وكل ما 

لفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية. أين أثناء حماضرات خالل يطبق يف ا
فصل دراسي واحد أو أقل. بالتأكيد يكون هناك وقت لتنفيذ حماضرات أو 
احللقات الدراسية اليت ظهرت متكلم مشتق من اللغة العربية أو شخص لديه 

وكل ذلك االختصاص يف اللغة العربية، ال سيما يف هذا الوقت )مهارة الكالم(. 
ينطوي على مجيع الطالب يف الفصول الدراسية واملورد نفسه. لتكون قادرة على 

 .66التواصل مع املعلم مباشرة ويطلب منه

مهارة الكالم هذه هي  إعطاء  و شكل اْلحالة عن تعليم اللغة العربية يف
مقابلة مع "أستاذ للغة العربية"، حيث جرى مبهمة إجراء املقابالت، الطالب جيب 
أن وجيب أن تستخدم اللغة العربية عندما يتحدث إىل أساتذة أو معارضة 
للمحاور. وبعد مقابلة مع حماضر عربية املعنية، عندما تكون يف الفصول الدراسية. 

ب أن قراءة الدراسة والعرض التقدميي أمام الطالب واملعلمني أمام يطلب من الطال
الفئة أيضا. هذه طريقة جيدة جدًا الستخدام اسرتاتيجية املقابلة باستخدام اللغة 
العربية. من أجل تدريب الطالب يف الوقت نفسه النظر يف مفردات العقلية 

، وخاصة الطلبة للغة اململوكة للخزانة من الطالب يف جامعة ماالنج احلكومية
 67ة.العربية، سواء كانت التعليمية أو األدبية العربي
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 .دروسة عربية مكثفة 3

س عربية يتميز منهج جامعة ماالنج احلكومية لتعليم اللغة العربية بدرو  
. درس الطلبة الدروس العربية املكثفة مدة سنة واحد يف 2003مكثفة منذ سنة 

ساعة معتمدة. )خصة  12بداية دراسته اجلامعية. تتكون الدروس املكثفة من 
( يف كل فصل دراسي. يف السنة االوىل ال يدرس الطلبة إال الروس العربية 18

مادة الدروس العربية املكثفة يدرس الطلبة  املكثفة و مادتني من املوا د اجلامعية. يف
وكانت كتب العربية  دة،املهارات اللغوية االربع و العناصر اللغوية يف صورة موح

يأيت املدرس  مصدرا أساسيا يف الدروس املكثفة.و يف خصص هذه املادة،للناشئني 
 واحدا آخر يواصل كل مدرس مادرسه مدرس يف خصة سابقة.

غريت الدروس العربية املكثفة امسا و مضموما. تتجزأ , ت2009ويف السنة 
( اجلزء الشفهي 2009الدروس ايل جزئني. الشفهى و الكتايب ) كلية اآلداب,

يركز علي اجلوانب الشفهية ) اْلستماع و الكالم ( و يسمى بالدروس العربية 
ءة والكتابة ( املكثفة الشفهية. أما اجلزء الكتايب فريكز علي اجلوانب الكتابية ) القرا

و يسمي بالدروس العربية املكثفة الكتابية, رغم ذالك , من ناحية عدد الساعات 
و اخلصص و كذا لك فصل الدراسي الختتلف الدروس العربية املكثفةالعرببة 
الشفهية م الكتابية. كتاب العربية بني يديك. الدروس املكثفة الشفهية حياضرها 

كثفة الكتابية مدرسان آخران. كال املدرسني مدرسان كما حيا ضر الدروس امل
يتعاونان يف ختتيط املادة و تعليمها و يف العملية االتقوميية . ولكن كلي احملاضرين 

 مستقالن عن احملضرين اآلخرين.

تغريت الدروس العربية املكثفة الشفهية والكتابية تغيريا   2013و يف السنة  
, أصبحت اآلن  2009دة منذ نشأهتا يف كبريا, بعد ان كانة املادة دروسا موح

دروسا منفصلة حسب نوع املهارات اللغوية والعناصر اللغوية.  2013يف املنهج 
انفصلت الدروس ايل مادة اْلستماع املكثف, الكالم املكثف, القراءة املكثفة, 
الكتابة املكثفة. تطبيق املفردات املكثف, تركيب مكثف. باْلضافة ايل انفصال 
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عن  , كل مهارات لغوية حياضرها مدرس واحد كل مدرس يستقل بذاته الدروس
 غريه يف مجيع مراحل التدريس.

 

 مجلس المناظرة العربية "المنابر" في جامعة ماالنج الحكومية .4

جملس املناظرة العربية أو اليت تشتهر ب    "املنابر" هي جمموعة وحيدة يتلقى   
نات النافعة حول ترقية مهارة الكالم يف اللغة كل من شارك فيها التدريبات والتمري

العربية عن طريق املناظرة أو اجلدال ، علمية كانت أم قرآنية. هذه اجملموعة كانت 
وحيدة كما سبق يف قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية. ومن الضرورة 
مبكان معرفة تاريخ هذه اجملموعة   وكيف تأسيسها ومن أسسها حىت نشأت 
وبدأت العملية فيها. نظرا إىل التاريخ، فإن اجملموعة اليت ترتكز يف املناظرة هذه لقد  
كانت منذ زمان رغم عدم امسها، يتدرب فيه الطلبة القدماء الذين يريدون ترقية  
كفائتهم خاصة يف مهارة الكالم، منهم ديكي درما، ومشسي، أمحد حبييب، رزال 

 هلدامحامة وغري ذلك.الفرقان، تشف وندا عفندي ونديال 

بدأت عملية املمارسة سابقا أسبوعيا والذي يشرف عليه املغفور له 
األستاذ عبد األديب، بدأ الطلبة يتدربون على شكل النقاش وبعده يستمرون 
بإلقاء احلجة الداعمة على موقفهم من املوافقة أو املعارضة، واحد يتكلم واآلخرون 

رون فيها املداخالت أو التعليقات لدى املتكلم يسمعونه حىت جيد فرصة يقدم اآلخ
أمامهم حينئذ. أجاب املتكلم املداخالت بدقة حىت يقدر على إقناع السائل، 
فبعد ذلك يستمر املتكلم تقدمي حججه مع تقوية صحة موقفه يف القضية وأصبح 
ينهي حديثه باالدعاء على فرقته اليت قام عليها. وهذا ما جرى على مجيع من 

إىل اجملموعة. وكان األستاذ عبد األديب يصلح ويداخل عليهم كل حضر 
 املغاللطات اليت مسعها خالل حديث كل املتكلم ويصوهبا. 
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واجملموعة انتهت بنهاية تقدمي األستاذ كل مداخالته وتصويباته القيمة 
جلميع املغالطات اليت حدثت يف كالم املتناظرين. وخيتتم اجمللس بقراءة الدعاء 

يا رجاء هلل أن يكون مجيع ما حيصل عليه الطالب يف املمارسة من العلوم نافعا مجاع
 68ومباركا.

وبدأت تستمر اجملموعة إال أن تكاد تنتهي لعدم املشاركة الفعالة من الطلبة 
لة عددهم يف احلضور إليها، ليس من املعىن أن تسري على عدد كبري فقط، وإمنا وق

قلة املشارك تؤدي إىل حرية املشرف يف إشرافه وعدم فعالية املناقشة واملناظرة اليت 
ستجري. من اآلسف، سبق أن حيضرها شخص واحد وحىت عاد يائسا ألن 

تنتهي من العملية واملمارسة  املمارسة لن تسري بوحدته فقط. فكأن هذه اجملموعة
 بعد احلادثة السابقة. 

ال توجد وكما ال تظهر عمليات املمارسة والرتيب بعده حىت فرتة طويلة، 
ال يعرف سبب وقوفها كما ال يعرف سبب قلة اهتمام الطلبة برتقية كفائتهم يف 
مهارة الكالم عن طريق تلك اجملموعة، ال مبعىن أن اجملموعة قد انتهت من 

 ملمارسات والتمرينات وإمنا جرت رغم عدم فعاليتها.ا

موافقة ب   انعقاد شهر اللغة العربية يف جامعة  2014ويف خالل سنة 
ماالنج احلكومية وجامعة موالنا ملك إبراهيم اْلسالمية احلكومية بدأت هذه 
اجملموعة تساهم مسامهتها الفعالة كما يرام، ليعد املشاركني أنفسهم يف هذا 

نامج "شهر اللغة العربية" خاصة يف مسابقة املناظرة العربية اليت كانت هي من الرب 
أهداف املنابر. يتدرب حينئذ تشف وندا عفندي، فخرالرازي، نديال هلدا محامة، 

 وغريهم استعدادا للمسابقة و حصوهلم فيها على اْلجنازة املتفوقة.

خ ديكي دارما الذي بدأ هؤالء الطلبة ميارسون ممارسة جبد واجتهاد مع األ
أصبح من قدماء قسم األدب العريب املتؤهلني يف فن املناظرة، وهو يعلمهم تعليما 
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جيدا  وحسنا مع دقته وهو يعطيهم أيضا بعض مفاتيح فن املناظرة وخرباته اليت 
حتص ل عليها أثناء مشاركته يف املناظرات. وحينذاك، كان املبعوث للمسابقة تشف 

الرازي. املناظرة يف شهر اللغة العربية مناظرة علمية ال يسمح وندا عفندي و فخر 
فيها إلقاء األدلة واحلجج املتعلقة بالقرآن الكرمي أو األحاديث النبوية بل أصول 
الفقه. بناء على ذلك، تكون املممارسة يف اجملموعة دارت على شكل علمي، 

من املواقع اْلنرتنيتية أو  يتناظر كل من املشاركني فيها بدليل وحجة علمية يأخذوهنا
 غريها.

دارت املمارسات يف األسبوع ثالث مرات أو أكثر لقرهبم من املسابقة اليت 
ستعقد يف األسبوعني اآلتيني، ويف احلني كانت اجملموعة جمموعة فعالة جدا ليست 
كما كانت، حيث تظهر حرارة التمرينات يف كل هذين األسبوعني. اجتهد 

ور إليها واالنضمام فيها لكي ينالوا املعلومات النافعة ويزيدهم املشاركون يف احلض
 يف اللغة العربية فهما وكفاءة. 

انعقد برنامج شهر اللغة العربية انعقادا حسنا كما يرجى، مع ذلك، كان 
مما يسعدنا أنه لقد حصلت فرقة جامعة ماالنج احلكومية على النمرة الثالثة يف 

كذلك جامعة ماالنج احلكومية على صفة "الفائز مسابقة املناظرة كما حصلت  
العام" هلذا الربنامج الكبري. واحلمد هلل. فبعده يتحمس كل من اشرتك فيها رجاء 
أن يستطيعوا يف اْلجادة على هذه اللغة الشريفة خاصة يف مهارة الكالم. يتمتع 

سبوع. الطلبة بكل انضمامهم إىل اجملموعة كأهنا وجبة مسائية واجبة يف كل األ
وترتكز املمارسة يف حتقيق أهدافها وهي جعل الطلبة جميدين يف مهارة الكالم باللغة 
العربية الفصحى مع كوهنم مفكرين مؤهلني يقدرون على تعليقات املظاهر الواقعة 

 أمامهم بدقة وبفكر منطقي. 

وعلى الرغم من ذلك، إن املمارسة اليت سارت بعد شهر اللغة أصبحت  
ي يف األسبوع مرة واحدة فقط ال أكثر، بالنظر إىل شغل الطلبة كما كانت وه

مبتطلبات الدراسة يف اجلامعة من الوظائف إما الفردية أو الفئوية. وَل يكن إىل 
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ذلك الفرتة تسمية للمجموعة، فقط جيتمع الطلبة ليطوروا كفائتهم اللغوية على 
يسيا خاصة أو العاَل عامة. شكل النقاش بالعربية ومناظرة القضيات احلارة يف إندون

ويكون عددهم ال يكثر من ستة أشخاص إىل تسعة أشخاص، إنه عدد قليل 
للمجموعة اليت حتركت يف ترقية الكفاءة العربية، ولكن ليس من املطلوب يف 
اجملموعة حصوهلا على عديد من األشخاص وإمنا املطلوب هو محاستهم العالية 

 املرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم.والنبيلة يف تعمق لغة لسان سيد 

يف حني من األحيان، حيضر إىل اجملموعة قدماء قسم األدب العريب 
املتؤهل يف جمال املناظرة لكي يستفيد منهم اخلربات واملعلومات، بإمكاهنا أن 
تساهم هلم مسامهة راقية يف زيادة النتائج اجلدالية. وحضور القدماء على طريق 

م، إن شائوا فحضروا وإال فما حضروا بعذر. أما األخ ديكي دعوة اجملموعة هل
دارما فقد أصبح مشرفا ثابتا هلذه اجملموعة اليت ال تزال تتم تسميتها، لذا، كان 
موعد التدريب حسب وقت فراغه مع قدرته على احلضور، وإذا َل حيضر فكان 

كافية ينوب عنه األخ تشف وند عفندي الذي كانت عنده خربات املناظرة ال
أيضا. هكذا ما جرى أسبوعيا على وجه مستمر إال أنه كان يف بعض األحيان َل 
يقم أي تدريب وممارسة لعدم حضور كل من املشرف حىت جيعل املشاركني 
يتكاسلون يف العودة عليها مرة، فلن تستطيع اجملموعة تسري دون حضور املشرف. 

هم صعوبة خالل فمن صوب لغتهم؟ ومن يداخل عليهم بكل ما كان لدي
املمارسة؟ ومن سرياقبهم على تنظيم احلجج احلادة املناسبة للقضية املبحوثة؟ تلك 
هي األسئلة اليت ملئت فكرة الطلبة حني غياب املشرف عن االنضمام يف 

 اجملموعة. وهذه أيضا سبب نقصان فعالية اجملموعة يف حينها. 

كي اليستمر   أخذ األخ تشف وندا عفندي يطلب حال هلذه املشكلة
حدوثها عند غياب املشرف عنهم، كما يطلب من اجملموعة أن يبحث عن طريق 
املغالبة عليها، فُوجد يف فرصة حينما وقع ما كان وقع حل مناسب حينما اعتذر 
املشرف من احلضور وهو مشاهدة املناظرات يف شاشة احلاسوب مجاعيا وبعده 
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تقدمي املتكلم حججه تسجيل يبدؤون املمارسة ذاتيا، مع ذلك جيب خالل 
األخطاء أو املغالطات ليبحث فيها املشرف يف اللقاء التايل ويصوهبا حىت ال 
يستمر. وكما يرجى، لقد أصبح هذا احلل حال مناسبا حلل كل مشكلة حدثت 
خالل غياب املشرف. بالرغم من ذلك، َل يكن عدد من حضر إليها إال عددا 

مثانية أشخاص. وال يعرف سبب هذا األمر فعال قليال فقط ال يكثر من ستة إىل 
ألن اجملموعة َل تسبق القيام بالبحث عن سبب قلة املشاركة من الطلبة رغم كون 

 عددهم يف القسم عددا كبريا. 

وكما اليزال يف حينها ال تسمى اجملموعة بأي أمساء، كما َل تكن رمسية 
يعرفها القسم وال حيس  للقسم، ليس من املعىن أهنا غري مؤذنة وإمنا هي َل

 بوجودها رغم عظمة مسامهتها يف ترقية كفاءة الدارسني للغة العربية.

وكان يف بعض األحيان يتدرب الطلبة يف سكنها ذاتيا، وال سيما الطالب 
الذي لديه اهتمام بالغ هبذه اللغة، ميارسون ممارسة ذاتية عن طريق مشاهدة فيديو 

ل التدريب األسبوعي ويطبقون ما شاهدوه أمام املناظرة اليت أعطيت لديهم خال
املرآة. أخذوا ما ينفعهم منها من التعبريات اجلديدة يف فن املناظرة  واملصطلحات 

 األصلية لصاحبها جمتنبني عن غلطة استخدامها يف الكلمات العربية. 

وستظهر هذه املمارسات الذاتية عند التدريب مع اآلخرين، من األكيد أن 
تهم وعندهم مصطلحات جمددة عن املناظرة واآلخرون يستفيدون به. تتحسن لغ

وهذا ما يسمى بالتعاون بني بعضهم ببعض. ويكون ذلك يؤدي إىل حسن جودة 
اجملموعة نفسها، وعندما تتحسن اجلودة فقد حتسنت جودة الطلبة تلقائيا، بالطبع 

 وماهتم العربية. على خطوة فخطوة. وترتقى كفائتهم العربية مع ذلك قد زادت معل

مرت شهور طويلة بعد انعقاد شهر اللغة العربية يف ماالنج، إندونيسيا.  
كما مرت خالل هذه الفرتة تدريبات وممارسات أسبوعية على وجه فعال. مث أتت 

( الذي تعقده Gebyar Apresiasi Mahakarya) GAMدعوة املشاركة يف برنامج 
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لغة العربية. إن من البديهي كان املبعوثون جامعة جاكرتا احلكومية لقسم تعليم ال
من قسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية خمتارين من معظم أعضاء هذه 
اجملموعة اليت تسمى ب     "املنابر" فيما بعد. أخصُّها لنوع املسابقات اليت تتعلق 

وعة، لكوهنا هبمارة الكالم كاملناظرة العلمية. إن هذا اجملال من تركزات تأسيس اجملم
تزيد يف معرفة الطلبة للغة العربية وأيضا جتعلهم من مفكرين نقديني بظواهر واقعية 
حديثة حىت يتمكنوا من حتليلها مع طلب حلها بكل ما لديه من علوم ومعلومات 
حصلوا عليها بعد أن كانوا يتعودون على طلب احلجج املقنعة املقطعة خالل 

 التدريبات.  

تفق هبا الدكتور خالصني  حينذاك بوصفه رئيسا لقسم ورسالة الدعوة ي
، ألن عالقة جامعة ماالنج احلكومية جبامعة جاكرتا 2014األدب العريب لفرتة 

احلكومية عالقة قوية ووثيقة يربطها األساتيذ من كلتا اجلامعتني حىت تكاد هذه 
لتبادل العالقة كعالقة األخ ألخيه الشقيق، مع ذلك يرجى من هذه املشاركة ا

ملشاركتهم يف برنامج األسبوع العريب لقسم األدب العريب جامعة ماالنج احلكومية. 
ويكون من أهداف رئيسة أيضا هلذه املشاركة حصول الوفود على النجاح والفوز 
حىت يتمكنوا من تعزيز اجلامعة باْلجنازات الضخمة، والسيما  يعقد هذا الربنامج 

 ه شىت اجلامعات اْلندونيسية املشهورة. للمستوى الوطين حبيث يشرتك في

ومما يؤسف الوفود جدا، حصوهلم على الرتتيب الثاين يف املناظرة بعد أن 
غلبت عليهم وفود جامعة موالنا ملك إبراهيم اْلسالمية احلكومية. ويف احلني، 
تشاور تشف وندا عفندي مع فخرالرازي يف إقامة اجملموعة الرمسية بإذن رئيس 

وافقا وأخذا يبحثات عن االسم الذي يناسب اجملموعة فعال. واالسم القسم. فت
املتفق به قبل وهو "املناظر" )جملس املناظرة العربية(. ولكنه قد تغري إىل "املنابر" 
بعد تقدمي األخ تشف وندا عفندي  لفضيلة األستاذ خالصني كرئيس قسم األدب 
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دا عفندي بعد وصوله إىل العريب حينئذ. وهذا التقدمي طبعا قام به تشف ون
  69ماالنج.

إذن، متت إقامة اجملموعة "املنابر" رمسية مع اْلذن والدعاء من رئيس قسم 
األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية بعد مشاركة املسابقات يف جامعة جاكرتا 

. وبعد هذه التسمية 2014"، تقديرا يف شهر أبريل GAMومية يف برنامج "احلك
الرمسية مع الدعاء من رئيس القسم، بدأت فيها عمليات املمارسات فعالة كما  
كانت بدأت، إال يف بعض أحياهنا َل تكن فعالة ملشكالت عديدة، منها عدم 

ى احلضور إليها. مساواة جدول الدراسة حىت اليوجد وقت يقدر الطلبة كلهم عل
والسيما بعد انتهاء تشف وندا عفندي من الدراسة يف قسم األدب العريب وبعد 
أن كان يف نفس الوقت أصبح فخرالرازي رئيس وحدة الطلبة بقسم األدب العريب 
جامعة ماالنج احلكومية، فاجملموعة تعود على غري فعاليتها. ولكنه بعد انتهائه يف 

  70جملموعة كما كانت يف زمان ذهبها وستزداد فعاليتها.وحدة الطلبة ستعود هذه ا

 اْلداريات جملموعة املنابر من أول تأسيسها إىل اآلن.  .1

 

 

احلني، وما يلي إداريات  ال تزال هذه اجملموعة على فرتتني اثنتني إىل هذا
 "املنابر" هلذه الفرتتني :

 : 2016-2014سنة 

 تشف وند عفندي  الرئيس : 

 فخرالرازي نائب الرئيس : 
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 نورية اهلداية السكرتري : 

 أمحد زينوري  األعضاء : 

 صايف مرمي
 فسيح نور فردوس

 ألرزال تسما وحيد موالنا
 حممد شكرا مولد

 : 2017-2016سنة 

 فخرالرازي  يسالرئ :   

 نورية اهلداية  نائب الرئيس : 

 صايف مرمي السكرتري : 

 ألرزال تسما، وحيد موال حممد،  فردوس: أمحد زينور، فسيح نور  األعضاء ،
 .شكرا مولد، نور العني، حمبوب محيدي عزيز، اثنينية

 

 األسبوع العربي الداخلي والخارجي.5

االنج احلكومية برناجما سنويا يهدف إىل إن للقسم األدب العريب جبامعة م
ترقية كفاءة دارسي اللغة العربية وفنوهنا على مستوى القسم وذلك يسمى باألسبوع 
العريب الداخلي الذي قد حتول اآلن إىل "املهرجان العريب"  وعلى املستوى الوطين 

سبوع وذلك قد حتول أيضا إىل "األ "األسبوع العريب اخلارجي" الذي شاع ب     
 العريب". 

هذان الربناجمان الكبريان يعتربان من أهم الربامج اليت عقدها وحدة قسم 
األدب العريب خالل كل سنة واحدة مرة واحدة. ولكل من هذين الربناجمني 
خصائصهما املختلفة، أما املهرجان العريب وهو يعقد من أجل تطوير مهارات 

يد كفائتهم يف اللغة العربية ويرقوهنا عن الطلبة األربع بالقسم حىت يتمكنوا من حتد
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طريق استعدادهم قبل االنطالق إىل املسابقات. واملسابقات فيها تكاد تستوي 
باملسابقات اليت يف األسبوع العريب، ألن من أهداف تنفيذ هذا الربنامج سوى 
ترقية كفائتهم العربية أال وهو إعداد هيئة اللجان يف تنفيذ برنامج أكرب وهو 

  71ألسبوع العريب"."ا

املسابقات يف املهرجان العريب تنقسم إىل ثالثة عشر قسما وهي مسابقة 
قراءة الكتب، وقراءة األخبار، وقراءة الشعر، واخلطابة، واأللغاز العربية، والوفد 

ريب، وكتابة القصة القصرية، واملناظرة العلمية، واخلط العريب، العريب، والغناء الع
اْللقاء الكتايب واخلطايب، تقدمي القصة، مث مسابقة املسرحية. وخيتتم الربنامج بالليلة 
األدبية اجلذابة طبعا، حىت يتحمس الطلبة يف احلضور إليها، مع ذلك، أن هلذا 

من كل الفصول يف القسم على أكثر القافلة   الربنامج الفائز العام الذي حتصل
 نتائج جلميع املسابقات.  

أما املسابقات يف األسبوع العريب فهي على ثالث مراحل، مرحلة التالميذ 
املدرسيني وفيها مسابقة اخلطابة، واخلط العريب، واْلماطة، وتقدمي القصة، ومسابقة 

سابقة فيها على مسابقة األوملبياد العريب، مث مرحلة الطلبة اجلامعيني، وتتكون امل
املناظرة العلمية، واخلطابة، مث قراءة الشعر، وللمرحلة العامة مسابقة واحدة فقط 

 وهي موسيقى البنجاري. 

واهلدف الرئيس من إقامة هذه املسابقات العربية هو تعزيزها واحلفاظ على 
لعاَل  حني لغتها وفنوهنا حىت تتمكن من أن تكون لغة عاملية استخدمها جمتمع ا

كلهم لالتصال بعضهم بعضا، وكذلك من أجل ترقية كفاءة املشرتكني يف اللغة 
العربية إما التالميذ املدرسيني أو الطلبة اجلامعيني وكذلك جملتمع جاوى الشرقية 
العام. وخيتتم الربنامج باللية العربية بعدة ما فيه من تقدميات جذابة من املسرحية 
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توزيع اهلدايا التذكارية للفائزين والفائزات لألسبوع أو غريها، ويتم الربنامج ب
 72العريب.

 

 مركز التعلم الذاتى.6

أما بالنسبة للحاويات األخرى يف النموذج من أحد تطبيقات األعمال 
. باستثناء وقت SACة يف مهارة الكالم هذا يعىن )مركز التعلم الذاتى( للغة العربي

دخول القاعة اليت حيظر الطالب التحدث فيها استخدام اللغة العربية. هذا واحد 
لدعم العربية كانت دائمًا املزيد من االهتمام يف "جامعة ماالنج احلكومية.  

رة على التحدث باللغة العربية كمحاولة خللق نوعية طالب املهارات اللغوية والقد
. وفقا 73بطالقة لرتقية مهارة الكالم خصوصا، وقد بليغة واحلقيقية، أيضا جيدة

واحلكم يف املستقبل كأحد لقواعد اللغة العربية واللغة وعلم الكالم تطبق كممارسة 
املعلمني أو املدرسني يف مجيع أحناء املكان أو مؤسسة يف أي مكان، حىت إنشاء 

 اللغة العربية أصبحت النقطة الرئيسية للتعلم يف دين اْلسالم.
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث واالقتراحات

, تستنتج  اعتماد على نتائج البحث اليت سبق زكرها يف الفصل الرابع 
الباحث يف هذا الفصل ملخص نتائج البحث, واألقرتاحات تتعلق بفكرة 

 الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم كمايلي:
 نتائج البحث . أ

 الكالم مهارة في العربية اللغة تعليم عن خالصين الدكتورفكرة  .1

تور خالصني على اهنا من بيان ذالك فإنه يرسل الباحث تؤكد فكرة الدك
يعطى أفكارا ممتاز ملصلحة األمة و خصوصا جلميع املدرسني و الطالب يف خدمة 
و دور عن اللغة العربية، و به نستطيع نأخذ نتائج البحث عن فكرة الدكتور 

 خالصني علي أنه.

أن اللغة العربية مهارات التحدث مهم جداً، لتعلم وإتقان هذا من الناس 
حقًا أن يتعلم و تطبيق أيضا يف حياة اليومية، وعملية تعليم مهارة الذين يريدون 

اللغة العربية و هي مهارة الكالم، جيب أن ومن املهم أن تبدأ مبكرا ومنذ أول 
التعرف على اللغة العربية، وجيب أن نبدأ بالتعود على نطق أي يوم وأي وقت ، 

عة من املصاحل. ألن فعل يف خمتلف احلاالت والظروف أيضا الفرص مع طائفة واس
عادة التحدث باللغة العربية، سوف تكون النتائج جيدة ومثالية. وسيؤدي إىل 
عملية التحدث التدريبات اليت تتم ال جيري خجولة ويصعب على بدء يتحدث 

 .اللغة العربية يف خمتلف املناسبات والنموذج وفقا للحالة وطائفة واسعة من املصاحل

، مهارات التحدث والناطقة باللغة العربية يف مهارة الكالم هلا والنقطة الثانية هي
قيمة أكرب من هؤالء الطالب الذين هم قادرين على التحدث باللغة العربية 

 .واستخدامها يف احلياة اليومية اليوم
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أما  نقطة الثالثة وفقا علي فكرة الدكتور خالصني عن تعليم اللغة العربية 
واقع مهارات الناطقة العربية  يعىن مهارة الكالم مفيد جداً يف مهارة الكالم. يف ال

لتعليم وتطبيق املهارات األربعة اللغة العربية نفسها. ألن هذه املهارات حتدث يف 
مهارة الكالم  هو املفتاح للحصول على املهارات األربع اليت جيب احلصول عليها 

لدور ووظيفة أيضا فوائد من أي  بعملية تعليم اللغة العربية أينما وكلما حنن. وفقا
املهارات القائمة كوسيلة لالهتمام بتطوير وإدخال اللغة العربية يف العاَل، ووسيلة 

 .للدعوة أيضا طقوس اْلسالم خاصة

أنه يعتقد، استنادًا إىل الناطقة املهارات يف مهارة الكالم. أساسا اهلدف 
سسة اليت تصبح احلاوية أيضا من تعليم اللغة العربية ال فصل من املؤسسة واملؤ 

 .(مكان يف تنمية مهارات اللغة العربية،ال سيما حديثة. )مهارة الكالم

و على ان دكتور خالصني لديه فكرة خاصة  يف جمال تطبيق و أهداف 
التعليم هلذه اللغة العربية يف مهارة الكالم، بأن لكل مهارة وكذالك يف تعليم اللغة 

وجودا من اربعة عناصرا لغويا لتعليم اللغة العربية، عالقات العربية، الذي كان فيه م
بني بعضها البعض. وتعطي كل وظيفة، وكذلك فوائد كل منها يف استخدامه أو 

 تطبيقه.

لذا ميكنا أن نأخذ االستنتاج بأن فوائد من مهارة الكالم )مهارة الكالم( 
باالستخدام اللغة العربية هنا. األول يعىن، بوسيلة املهمة ونتيجة للتطبيق لالتصال 

مع أشخاص آخرين، وأيضا الشخص الذي يأيت من دول شرق، وهذه أيضا 
 مفيدة جداً ملهارات اللغة العربية وأخرى بكل مجيع املهارات تتعلق باللغة العربية.

أما فكرة الدكتور خالصني واألكثر أمهية يف الرتبية والتعليم حول اللغة 
العربية أكثر أمهية من لغات أخرى. خاصة اللغة العربية. وتكون أن اللغة 

 .اْلجنليزية. ملاذا  ؟ألن اللغة العربية هي اللغة اليت استخدمت يف عملية العبادة 
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 .تطبيق الدكتور خالصين عن تعليم اللغة العربية في مهارة الكالم.2

 لتعليم العربية في جامعة ماالنج الحكومية 2013منهج .1

املستخدمة يف عملية تعليمية. واذا فصل اجلانبان املنهج فهو الطرق 
األساسيانو ان يتكون من اربع مكونات هي األهداف, احملتويات, املواد, والرق 

لتعليم اللغة العربية يف جامعة ماالنج احلكومية يتكون  2013املستخدمة. ومنهج 
والطرق لساعة املعتمدة, من أربع مكونات وهى األهداف، واملواد التعليمية, ا

 التدريس.

ووفقا ألهداف التعلم املذكورة وكتبت يف املشروع دراسة فصول. ويؤمل 
بأكمله اخلرجيني والطالب الذين مت دراسة مستويات التعليم ، )مهارة الكالم(. 
حيث يف هذه اجلامعة ماالنج احلكومية. وفقا مع األجزاء وبساطة تطبيقها يف 

 .قه هناك اربعة مستوياتإعداد تعليم مهاراة الكالم يف تطبي

 الكالم املكثفة األول و الثانية : (.مهارة الكالم1 

 .مهارة الكالم األول و الثانية : (.مهارة الكالم2 

أما بالنسبة للقادم كان نقطة بعده تعىن طريقة التدريس أو تعليم أساليب 
لك يف الذي استخدمها و يكون للتطبيق من الوسائل التعليم و اسرتاتيجيتها كذا

هذه اجلامعة احلكومية مباالنج، وفقا للمشروع حملاضرة للفصل الدراسي. أين عملية 
تعلم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية مباالنج خاصة )مهارة الكالم( أن استخدام 

 العديد من أساليب واسرتاتيجيات التدريس.

 أما بالنسبة لألساليب واالسرتاتيجيات املستخدمة على و هى

 اسرتاتيجية احلوار أو احملادثة..1

 .االسرتاتيجية متهيدي.2

 .اسرتاتيجية املناقشات.3
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 .اسرتاتيجية مناظرة العلمية )اجلدال(.4
واسرتاتيجيات كل منها يكون وسيلة لتطبيق وفقا ملشروع حماضرة الفصل الدراسي 

 الذي يف هذه اجلامعة احلكومية مباالنج.

 

 نابر" في جامعة ماالنج الحكوميةمجلس المناظرة العربية "الم. 2

جملس املناظرة العربية أو اليت تشتهر ب    "املنابر" هي جمموعة وحيدة يتلقى   
كل من شارك فيها التدريبات والتمرينات النافعة حول ترقية مهارة الكالم يف اللغة 

نت العربية عن طريق املناظرة أو اجلدال ، علمية كانت أم قرآنية. هذه اجملموعة كا
 وحيدة كما سبق يف قسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية.

بدأت عملية املمارسة سابقا أسبوعيا والذي يشرف عليه املغفور له  
األستاذ عبد األديب، بدأ الطلبة يتدربون على شكل النقاش وبعده يستمرون 

لم واآلخرون بإلقاء احلجة الداعمة على موقفهم من املوافقة أو املعارضة، واحد يتك
يسمعونه حىت جيد فرصة يقدم اآلخرون فيها املداخالت أو التعليقات لدى املتكلم 
أمامهم حينئذ. أجاب املتكلم املداخالت بدقة حىت يقدر على إقناع السائل، 
فبعد ذلك يستمر املتكلم تقدمي حججه مع تقوية صحة موقفه يف القضية وأصبح 

يت قام عليها. وهذا ما جرى على مجيع من ينهي حديثه باالدعاء على فرقته ال
 حضر إىل اجملموعة.

واجملموعة انتهت بنهاية تقدمي األستاذ كل مداخالته وتصويباته القيمة 
جلميع املغالطات اليت حدثت يف كالم املتناظرين. وخيتتم اجمللس بقراءة الدعاء 

من العلوم نافعا  مجاعيا رجاء هلل أن يكون مجيع ما حيصل عليه الطالب يف املمارسة
 ومباركا.

وبدأت تستمر اجملموعة إال أن تكاد تنتهي لعدم املشاركة الفعالة من الطلبة 
وقلة عددهم يف احلضور إليها، ليس من املعىن أن تسري على عدد كبري فقط، وإمنا 
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قلة املشارك تؤدي إىل حرية املشرف يف إشرافه وعدم فعالية املناقشة واملناظرة اليت 
من اآلسف، سبق أن حيضرها شخص واحد وحىت عاد يائسا ألن  ستجري.

املمارسة لن تسري بوحدته فقط. فكأن هذه اجملموعة تنتهي من العملية واملمارسة 
 بعد احلادثة السابقة. 

 .األسبوع العربي الداخلي والخارجي3

إن للقسم األدب العريب جبامعة ماالنج احلكومية برناجما سنويا يهدف إىل 
كفاءة دارسي اللغة العربية وفنوهنا على مستوى القسم وذلك يسمى باألسبوع   ترقية

العريب الداخلي الذي قد حتول اآلن إىل "املهرجان العريب"  وعلى املستوى الوطين 
وذلك قد حتول أيضا إىل "األسبوع  "األسبوع العريب اخلارجي" الذي شاع ب     

 العريب". 

ربان من أهم الربامج اليت عقدها وحدة قسم هذان الربناجمان الكبريان يعت
األدب العريب خالل كل سنة واحدة مرة واحدة. ولكل من هذين الربناجمني 
خصائصهما املختلفة، أما املهرجان العريب وهو يعقد من أجل تطوير مهارات 

 الطلبة األربع.

املسابقات يف املهرجان العريب تنقسم إىل ثالثة عشر قسما وهي مسابقة 
اءة الكتب، وقراءة األخبار، وقراءة الشعر، واخلطابة، واأللغاز العربية، والوفد قر 

العريب، والغناء العريب، وكتابة القصة القصرية، واملناظرة العلمية، واخلط العريب، 
 اْللقاء الكتايب واخلطايب، تقدمي القصة، مث مسابقة املسرحية.

الث مراحل، مرحلة التالميذ أما املسابقات يف األسبوع العريب فهي على ث 
املدرسيني وفيها مسابقة اخلطابة، واخلط العريب، واْلماطة، وتقدمي القصة، ومسابقة 
األوملبياد العريب، مث مرحلة الطلبة اجلامعيني، وتتكون املسابقة فيها على مسابقة 

قط املناظرة العلمية، واخلطابة، مث قراءة الشعر، وللمرحلة العامة مسابقة واحدة ف
 وهي موسيقى البنجاري.
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 .مركز التعلم الذاتى4

أما بالنسبة للحاويات األخرى يف النموذج من أحد تطبيقات األعمال للغة العربية 
. باستثناء وقت دخول القاعة SACيف مهارة الكالم هذا يعىن )مركز التعلم الذاتى( 

د لدعم العربية  اليت حيظر الطالب التحدث فيها استخدام اللغة العربية. هذا واح
 كانت دائماً املزيد من االهتمام يف "جامعة ماالنج احلكومية.

 

 ب.اإلقتراحات

الدكتور خالصني جيب أن يعطي املعلومات يف بداية التعارف و التعريف عن -1
اللغة العربية غي كل ناحية من منهج العلوم الىت تتعلق باللغة العربية و دين 

  .اْلسالم

لفهم حيث أنه يعمل  الدكتور خالصني يعطي البيانولوجيا ويف جمال التكن -2
 أكثر جاذبية.

 معلم جيد هو املعلم الذي قدم له النفس جيدة من خارج أو فيه. -3

ملعرفة باللغة والثقافة، واألعراف والعادات ملعلمي اللغة العربية العربية جيب أن  -4
 يف كل املهارات اسوة حسنة يف تطبيق و التعلم عن اللغة العربية يكون

اللغة العربية حيث أن التالميذ ال  ن يكون للكفاءة واملهارة يف تعليمينبغي أ -5
 بامللل

 جعل التدريس متعة ليس هلا بل هلا نتائج عملية. -6

 حسن األخالق كان مسة هامة لتعليم اللغة العربية. -7
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 المبادئ التوجيهية لجمع البيانات المقابلة

 األلف

يف  الدكتور خالصني املاجستريكيف رحلة التنمية العربية اليت اضطلعت هبا .1
 ؟جامعة ماالنج احلكومية

جامعة . مههمة االضطالع بتطوير اللغة العربية الدكتور خالصني املاجستريملاذا . 2
 ؟ماالنج احلكومية 

علي فكرة  وفقا، لكالما مهارةم اللغة العربية خاصة يف يما هي مزايا تعل. 3
  الدكتور خالصني املاجستري؟

جبامعة  لكالما مهارةم اللغة العربية يف يما هو الغرض ومنافع القابضة لتعل .4
 ؟ علي فكرة الدكتور خالصني املاجستري ، وفقاماالنج احلكومية 

 مهارة الكالمم اللغة العربية اليت ميلكها حول يكيف ميكن التأثري على تعل  .5

 ؟ علي فكرة الدكتور خالصني املاجستريوفقا جبامعة ماالنج احلكومية 

ألداء تعليم اللغة العربية ،  الدكتور خالصني املاجسترينتائج أن يتحقق من أي  -6
 عن مهارة الكالم يف جبامعة ماالنج احلكومية ؟

 الباء

، مههمة يف الدكتور خالصني املاجستريتيجية اليت أجراها اخلطة االسرتا ا. أي  
 ؟عن مهارة الكالم جبامعة ماالنج احلكومية م اللغة العربية ال سيما يتطبيق تعل

تنفيذ اخلطوة. يف تنفيذ ل من دكتور خالصني املاجستري كيف هو األوىل  .2
 ؟نج احلكومية جبامعة ماالخاصة  عن مهارة الكالمم اللغة العربية يالربنامج لتعل

، يف االضطالع بالتنفيذ  دكتور خالصني املاجستريما اجلهود اليت فعلت  .3
 ؟جبامعة ماالنج احلكومية  عن مهارة الكالمم اللغة العربية يلتعل

العربية  تعليم اللغةيف تطبيق  دكتور خالصني املاجستريما هي املكونات تشارك  .4
 ؟احلكومية  جبامعة ماالنجخاصة عن مهارة الكالم 
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عن  م اللغة العربيةييف تعل دكتور خالصني املاجستريما هي القيود اليت يشعر .5
 جبامعة ماالنج احلكومية ؟ مهارة الكالم

م اللغة يلقيود عند تنفيذ التطبيق لتعلل دكتور خالصني املاجستريكيف مواجهة .6
 ؟جبامعة ماالنج احلكومية  عن مهارة الكالمالعربية 

خصوصا مهارة الكالم جبامعة ماالنج احلكومية م اللغة العربية ينامج تعلاذا بر .مل
 ميكن تشغيلها ومتطورة لتصل إىل هذه النقطة؟

خصوصا مهارة العربية عن اللغة كيف هو برنامج إخراج النتائج والتنمية   .8
 ؟خالصني املاجسترياملطلوب من الدكتور  الكالم

م اللغة العربية يف يتعلعن  خالصني الدكتور من فكرةوصف بإجياز ووضوح .9
 خاصة؟ مهارة الكالم

حول تعليم اللغة العربية يف . كيف فكرة الدكتور خالصني املاجستري 10
 إندونيسيا؟
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 كتيب الدكتور خالصني املاجستري
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 مقابلة األويل مع الدكتور خالصني املاجستري يف مكتب كلية اآلداب العريب 
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ماع كلية اآلداب العريب مقابلة الثاين مع الدكتور خالصني املاجستري يف قاعة اْلجت
 جبامعة ماالنج احلكومية.
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مقابلة الثالث مع الدكتور خالصني املاجستري يف مكتب كلية اآلداب العريب جبامعة 
 ماالنج احلكومية.

 

مقابلة مع الدكتور سيف املصطفي املاخستري يف مكتب برنامج اخلاص تعليم اللغة 
 العربية، 

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اْلسالمية احلكومية.
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مقابلة مع األستاذ فخر الرازي يف مكتب كلية اآلداب العريب جامعة ماالنج 
 احلكومية.

 

 


