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 مستخلص البحث

، إسهام الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية لتقية كفاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلندين، البحث اجلامعي، كلية علوم التبية 2017. ابراهيم جيئوبوغ،
 .املشرف : الدكتور سيف املصطفى املاجست بقسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنج.والتعليم، 

 الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، تعليم مهارة الكَلم الكلمات املفتاحية :

خاصة يف مهارة  فيها الطلبة اجلديدة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة وعناصرهاهو الربانمج الذي يتعلم  لتعليم اللغة العربية كثفالربانمج امل
ال يدرس اللغة و  دخول الكلية يف اجلامعة قبل اللغة العربيةأن يتكلموا ابللغة العربية فيه ألهنم مشكَلت يف تعليم  الكَلم، فذالك جيب على الطلبة التايَلنديني

س وقليل يومية التايَلند ال يوجد الربانمج مثله وال يعمل ايضا نظام تعليم اللغة العربية يف الدراسة قبله وثقافة لغة العربية يف مهارة الكَلم انقالعربية وحدة بل يف 
  لكرسي.ومشكلة األخر يعين الكلمات التايَلند بعيد من الكلمة العربية وليس مثل إندونيسيا يوجد الكلمات قريب من كلمة العربية مثل ا

ملعرفة  فاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلنديني ويف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإهتمامات ملعرفة واهلدف هذا البحث اجلامعي هو 
 دراسة بنوع الوصفي ومنهج الكيفي مدخل يستخدم البحث هذا الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية يف ترقية كفاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلنديني. إسهام

 ابلنموذج للباحث املستخدم البياانت حتليل ومن .اإلستبانة و  و الواثئقية املقابلة، املَلحظة، دليل أبسلوب البياانت نتائج على الباحث ويستخدم. احلالة
Miles dan Huberman البحث هذا نتائج أهم ومن .البياانت واستنتاج البياانت عرض البياانت، ختفيض البياانت، جبمع يصمم  : 

 تعليم كتب  من مأخوذ الدراسة منهج  هو:نية مهارة الكَلم لطلبة التايَلنديءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةاإلهتمامات  -1
مدة الدراسة و  اللغوية األخرى، وحفظ القرآن الكرمي اإلضافية واملواد بغريها، لناطقني العربية اللغة تعليم يف اخلرباء ألفها الىت العربية اللغة

تتم الدراسة يف الربانمج مخس أايم يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة الواقع بثَلث حصص يف اليوم و  يف الربانمج سنة كاملة
طالبا، ويشرف على كل فصل مدرس ويساعده عدد  35إىل  30عدد الطلبة يف كل فصل يتاوح بني وفيه  دقيقة 100وكل حصة مدهتا 

املدّرس مفردات  اختلفت طريقة التعليم بني املعلمني.عادة، استخدم الطريقة التمجة إبعطاءو  من األساتذة لتزويد الطلبة ابلكفاءة العربية
َلنني  وترمجها اىل اللغة التايَلند مث يعّلمه اىل مادة لغة العربية ابللغة اإلندونسيا أو اإلجنليزية يف تطبيق كفاءة مهارة الكَلم لطلبة التاي

الطريقة الدمج من أي طريقة التعليمية ويركز إىل  وهي الطريقة االنتقائيةولذالك يستخدم املعلم  يعين مناسبة اىل مواد التعليمية. الّدراسة
وبطريقة  سئوال من الطَلب التايَلندين إذا هم ال يفهمون.، وجيوب املعلم الالنظرية االتصالية الىّت يناسب ابلكتاب العربية بني يديك

 أو اإلرادة وجود األول هو وبيئته ابحملاورة مع زمَلئه عما يتعلق ابملوضوعحلفظ املفردات  التايَلندينمن  الطَلباحملادثة، احياان أيمر املعلم 
اللغة العربية. والثاين وجود الشخصية البارزّة الذي يقدر التكلم ابللغة الربانمج أو ممن يتأس يف املدارس يف ترقية  مدير من القوي اإللتزام

العربية. والثالث وجود التسهيَلت يف تكوين ترقية اللغة العربية و وسائل التعليمية فيه فصول، مسجد، غرف، كاسيت اللغة العربية، 
 صة لتعميق اللغة العربية، لوحة للغة، وغري ذالكوسائل اإلعَلم، سبورة، ساسة للتقدمي، كتب التعليمية، قرية العربية خا

 الشباب لتشكيل منها: جيمع بني جانب التبية للروح والعقل واجلسم متكاملة هو إسهام الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  -2
التايَلدين والطلبة األجانب خاصة الطلبة الكرمية أو لتقوية الروحية االسَلمية بني الطلبة  لألخَلق واملستقبل والذكي التقي املسلم

يعلم يعىن  النظرية التعليميةمنها: استيعاب اللغة العربية استيعااب جيدا يف  من اإلندونيسيا أو لفهم القرآن واحلديث و جانب اللغوية
االهتمام إىل أربعة مهارات هي  الربانمج النظرية الوحدة هي النظرية الىت ينظر اللغة كاللغة واحدة واملتكامل. يعطى هذه النظرية

  .مهارة االستماع والكَلم والقراءة والكتابة معتدال، وكذلك االهتمام إىل العناصر اللغة كاألصوات واملفردات والقواعد والنرب والتنغيم

 

 

 

 

 



 أ

ABSTRACT 

Jeh-ubong, Ibrahem. 2017 .. Contribution of Intensive Program of Learning of Arabic Language In Improving 

The Ability of Skills of Speaking For Thai Students. Thesis, Department of Arabic Language Education, 

Faculty of Tarbiyah And Teaching, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis 

Supervisor: Dr. H. S yaiful Must ofa, M. Pd.  

Keywords: Intensive Program of Arabic Language Learning, Learning of Speaking Skills.  

The intensive Arabic learning program was a program in which new students learned to develop 

their linguistic competence in language skills and its elements, especially in speaking skills, thus in that 

program the Thai students were required to speak Arabic because they had some problems in the learning of 

Arabic language before entering college, and Arabic had never been taught at all, even in Thailand. 

Moreover, in Thailand there was no such a program, nor had the Arabic education system been run in the 

previous study, and then the culture of speaking Arabic in the skill of daily speaking was very rare and few. 

As for the other issue such as Thai words were very much different from Arabic words, unlike in Indonesian, 

which had some similar words to the Arabic ones like the word “chair”.  

The purpose of this research was 1) to know the importance of Intensive Program of Arabic 

Language Learning in improving speaking skill ability for Thai students and 2) to know the contribution of 

Intensive Program of Arabic Language Learning in improving speaking skill ability for Thai students. This 

research used the qualitative method with case study descriptive qualitative approach. The Researcher used 

the results of data through observation, interviews, documentation and questionnaires. While the data analysis 

used by researcher was a model designed by Miles and Huberman by way of data collection, reduction, 

exposure and then data conclusion.  

Among the most important results of the study: (1) The importance of Intensive Program of Arabic 

Language Learning in improving speaking skill ability for Thai students included: a) Learning systems drawn 

from the Arabic books written by experts of Arabic language learning for non-native speakers, as well as 

other additional language materials, memorizing the Quran, the duration of study program for a whole year, 

learning was done for 5 days a week from Monday to Friday, divided into 3 stages in a day and each stage 

had 100 Minutes duration, the number of students in each class varied from 30 to 35 students, each class was 

guided by a guardian teacher who was assisted by a number of other teachers to provide additional Arabic 

language competency materials for the students. b) Teachers had different ways of teaching methods. Usually 

the method used was translating, which meant the teacher provided Arabic vocabulary using Indonesian or 

English language in applying the competence of speaking skill for the Thai students which was then 

translated into Thai language and subsequently the teaching was delivered according to the learning material. 

Therefore teachers used the selective method namely a method that began from several methods of education 

that focused on the theory of communication according to the Arabic language book of " يديك بين  " , then the 

teachers replied the questions from the Thai students when they did not understand. And with the 

conversation method, the teachers sometimes instructed Thai students to memorize vocabulary by way of 

making conversation with partners related to a material title. c) the environment: first, the existence of strong 

desire and commitment from the chairman or the Head of this program in improving Arabic language, second 

the existence of leading figures who was fluent in Arabic. Third the existence of facilities that supported the 

enhancement of Arabic language. d) Learning Media namely: class, Mosques, room, tapes of Arabic 

language, LCD , Whiteboard, Display Board, education books, special location for speaking to deepen the 

language, language board, etc. . (2) contribution of Intensive Program of Arabic Language Learning among 

others were combining the terms of soul, mind and body educations perfectly, namely:  to form the pious, 

intelligent and noble Moslem young men and to strengthen the spiritual Islam among the Thai students and 

the other foreign students especially from Indonesia and to understand Al-Qur'an and hadits. As from the 

terms of Linguistics, Among others:  the absorption of Arabic language satisfactorily in theory teaching that 

was the program of teaching united theory, that was a theory that saw the language as one and integrated 

language. This theory paid attention on the four skills, namely Skills od listening, speaking, reading and 

writing correctly, and paying attention to the elements of language such as sound, vocabulary, grammar, 

accent and tone.  
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ABSTRAK 

Jeh-ubong, Ibrahem. 2017. Kontribusi Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Keterampilan Berbicara Bagi Siswa Thailand. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr.H.Syaiful 

Mustofa, M.Pd. 

Kata Kunci : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab, Pembelajaran Keterampilan Berbicara.  

Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)merupakan sebuah program di mana mahasiswa baru 

belajar untuk mengembangkan kompetensi linguistik mereka dalam keterampilan berbahasa dan unsur-unsurnya, terlebih 

dalam keterampilan berbicara, oleh karena itu  dalam program tersebut para mahasiswa Thailand diharuskan berbicara 

dengan berbahasa Arab karena mereka memiliki beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab sebelum masuk 

perkuliahan di kampus, dan bahasa Arab belum diajarkan sama sekali, bahkan di Thailand belum ada program seperti itu, 

dan  tidak dijalankan pula sistem pendidikan bahasa Arab dalam studi sebelumnya, kemudian kebudayaan berbahasa Arab 

dalam keterampilan berbicara sehari-hari masih sangat jarang dan sedikit.  Adapun permasalahan yang  lain diantaranya 

kata-kata dalam bahasa Thailand jauh berbeda dengan kata-kata dalam bahasa Arab, tidak seperti pada bahasa Indonesia, 

yang memiliki beberapa kata mirip dengan bahasa Arab seperti kata kursi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pentingnya Program Khusus Pengembangan 

Bahasa Arab (PKPBA)dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara bagi mahasiswa Thailand dan 2) untuk 

mengetahui kontribusi Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)dalam meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bagi mahasiswa Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif studi kasus. Peneliti menggunakan hasil data melalui cara observasi, wawancara, dokumentasi dan 

kuesioner. Sedangkan Analisis data yang digunakan peneliti yaitu model yang dirancang oleh Miles dan Huberman dengan 

cara pengumpulan data, pengurangan, pemaparan kemudian kesimpulan dari data tersebut. 

Di antara hasil yang paling penting dari penelitian ini: (1) Pentingnya Program Khusus Pengembangan Bahasa 

Arab (PKPBA)dalam meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara bagi mahasiswa Thailand yang meliputi : a)Sistem 

pembelajaran yang diambil dari buku-buku bahasa Arab yang ditulis oleh para ahli dalam pembelajaran bahasa Arab untuk 

non-penutur asli, serta materi bahasa tambahan lainnya, menghafal Al-Quran ,durasi studi program tersebut selama setahun 

penuh, pembelajaran berjalan selama 5 hari dalam seminggu mulai dari Senin sampai Jumat, yang terbagi 3 tahap dalam 

sehari dan setiap tahapannya berdurasi 100 menit, jumlah siswa di setiap kelas bervariasi antara 30 sampai 35 siswa, tiap 

kelas dibimbing oleh satu guru wali yang dibantu oleh sejumlah guru lainnya untuk memberikan tambahan materi 

kompetensi bahasa Arab bagi para siswa. b)Para pengajar memiliki cara yang berbeda-beda dalam metode pengajarannya. 

Biasanya metode yang digunakan adalah menerjemah, yaitu guru memberikan kosakata bahasa Arab menggunakan bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris dalam penerapan kompetensi keterampilan berbicara bagi mahasiswa Thailand yang 

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand dan selanjutnya pengajaran disampaikan sesuai dengan materi 

pembelajaran. Oleh karenanya pengajar menggunakan metode selektif yaitu metode yang bermula dari beberapa metode 

pendidikan yang berfokus pada teori komunikasi yang sesuai dengan buku bahasa Arab “بني يديك”, kemudian pengajar 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa Thailand jika mereka tidak mengerti. Dan dengan Metode 

percakapan, terkadang pengajar memerintahkan para mahasiswa Thailand untuk menghafal kosakata dengan cara 

melakukan percakapan bersama rekan-rekannya yang terkait dengan judul materi. c) Lingkungannya yaitu: pertama adanya 

keinginan dan komitmen yang kuat dari ketua atau yang mengepalai program ini  untuk meningkatkan bahasa Arab, kedua 

adanya tokoh terkemuka yang mahir berbahasa Arab. Ketiga adanya fasilitas yang menunjang dalam peningkatan bahasa 

Arab. d) Media pembelajarannya yaitu : kelas, masjid, ruangan, kaset bahasa Arab, LCD, papan tulis, papan peraga, buku-

buku pendidikan, lokasi khusus berbahasa Arab untuk memperdalam bahasa Arab, papan bahasa, dan sebagainya. 

(2) Kontribusi Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA)diantaranya menggabungkan dari segi pendidikan 

jiwa, pikiran dan raga dengan sempurna, yaitu :  Untuk membentuk pemuda Muslim yang bertaqwa, cerdas dan berakhlak 

mulia atau Untuk memperkuat spiritual Islam antara mahasiswa Thailand dan mahasiswa asing lainnya khususnya dari 

Indonesia atau Untuk memahami Al-Quran dan Hadits. Adapun dari segi linguistik, diantaranya: Penyerapan bahasa Arab 

dengan baik dalam teori pengajaran yaitu program yang mengajarkan teori kesatuan, yang merupakan teori dengan 

memandang bahasa sebagai bahasa satu dan terintegrasi. Teori ini memberikan perhatian pada empat keterampilan, yaitu 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis dengan benar, serta memperhatikan unsur-unsur bahasa 

seperti suara, kosakata, aturan, aksen dan toning. 
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 الفصل األول
             اإلطار العام

 
  البحث املبحث األول : خلفية

 املقدمة .أ
أهم من املادة واألستاذ أهم من الطريقة وروح قال بعض الناس أن الطريقة           

ن يف التعليم. والتعليم أحد املبادئ الذي استخدمه املعلمو من هي األستاذ هو األهم، و 
هو شيء ضروري يف هذه احلياة، ال يستطيع الناس أن يعيش بدون التعليم ألن كل ما 

عليم هو إجادة املعرفة.  فعله الناس ال بد ابلعلم. كما هو املعروف أن إحدى من أغراض ت
 والتعليم يرشد الناس من اجلهل إىل املعرفة والعلوم الكثرية يف هذه احلياة.

إن عوامل تعليم اللغة العربية منها املعلم واملتعلم واملنهج واملادة والطريقة والوسيلة 
التعليم  والستاتيجية واألهداف والتقومي غريها. فطريقة التعليم من أهم العوامل يف عملية

للحصول على غرض التعليم، تعليم اللغة العربية حيتاج اىل الطريقة املناسبة ألن جناح 
 التعليم يرتبط إىل حد كبري.

كما هو املعروف، أن اللغة تتمثل يف فنون أربعة هي االستماع والكَلم والقراءة 
  آلن عن الفنوالكتابة. ولقد حتدثنا عن االستماع يف اجلزء السابق، ونتابع احلديث ا

وال شك أن الكَلم من أهم ألوان النشاط اللغلوي للصغار والكبار،  الثاين هو الكَلم.
لذلك كان الناس يستخدمون الكَلم أكثر من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر مما 
يكتبون. ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكَلم هو الشكل الرئيسي لَلتصال ابلنسبة 

دت جماالت احليات اليت ميارس اإلنسان فيها الكَلم أو التعبري لإلنسان. ولقد تعد
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الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشتي، نسأل عن األحداث واألزمنة 
 1واألمكنة وغري ذلك كلها بوسيلة الكَلم.

والكَلم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غاايت 
وإن كان هو نفسه وسيلة لَلتصال مع اآلخرين. ولقد اشتدت احلاجة الدراسة اللغوية. 

هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد 
وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لَلتصال الشفهي 

طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انشرت الطريقة السمعية  بني الناس إىل إعادة النظر يف
 2الشفوية وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها.

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنق لدى الربانمج الذي 
واملرحلة الثانية. يف املرحلة األوىل جنيب األمن اإلندونسيا أو صص إىل الطلبة اجلديدة خي

 لتعليم اللغة العربية خاصة. سمى هذا الربانمج ابلربانمج املكثفي
تسعة  يف املرحلة األوىل واملرحلة الثانية من التايَلند جانباأل دالطلبة اجلد 

ل بدرية مسد والثانية أمساء دينج والثالثة عطف حاما والرابعة راتتاساد الحناز طَّلب األو 
ساليبني والسادسة جيسادا سوبيونوي والسابعة مزمل التيه والثامنة واخلامسة حممد 

قبل تعليم اللغة العربية يف هذا الربانمج ال . وهم رانسيمن دوسه والتاسعة طيبة كاسني
ج مثله وال يعمل ايضا نظام التايَلند ال يوجد الربانميدرس اللغة العربية وحدة بل يف 

بله وثقافة لغة العربية يف مهارة الكَلم انقس وقليل يومية تعليم اللغة العربية يف الدراسة ق
ومشكلة األخر يعين الكلمات التايَلند بعيد من الكلمة العربية وليس مثل إندونيسيا 

 يوجد الكلمات قريب من كلمة العربية مثل الكرسي. 

                                                           
الك إبراهيم اإلسَلمية ماالنج: مطبعة جامعة موالان م ).املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانورهادي. . 1

 .28-27(.ص2011 ,ماالنجاحلكومية،
 مصر.والعلوم والثفافةسَلمية للتبية تعلم العربية لغري الناطقني هبا )مناهجة وأساليبه(. املنشورات املنظمة اإلرشدي أمحد طعيمة.2

 .160ص  1989
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حينما ينظر الباحث الدراسة يف هناك مشهور وممتاز يف تعليمه وخصوص يف بيئة 
كَلم، ميكن للمتعّلم اللغة أن ينّمى مهارته مستقّل بنفسه. ألّن مهارة اليف  ويية العربيةاللغ

يه عملّيته يف احملادثة اليومّية متعّلم اللغة يقدر أن يعرف اللغة من بيئته ويقدر عل
، كي يستطيع كل الطَلب ان يتكلموا اللغة العربية فصيحا. ليدعم الطَلب وغريذلك

اللغة العربية خاصة يف الكَلم بل يف الفصل مادة اللغة العربية او خارج املاهرين يف 
 الفصل كل يوم وأسبوع.

سباب هذا البحث أي مبعىن أن يعرف ما أوهذا أحسن والباحث يريد 
كفاءة مهارة الكَلم يف ترقية  مج املكثف لتعليم اللغة العربية إسهام الربان خصوص يف

 .عليم مهارة الكَلم هو مهم جدا لتسهيل تعليم اللغة العربيةألن يف ت.  نيَلندييلطلبة التا
وإن  .التَلميذ الطلبة هناك كثري منو الربانمج الباحث يف هذا وكذالك ينظر 

مج املكثف لتعليم اللغة العربية إسهام الربان شاء هللا بوصيلة هذا البحث يعرف الباحث
 .إن شاء هللا .نيالتايَلندي ة مهارة الكَلم لطلبةكفاءيف ترقية  

 البحثأسئلة (  ب
أسئلة البحث هي   الباحث قدمياستنادا على خلفية البحث الىت سبق بياهنا، ف

 كما يلي:  
ة مهارة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإهتمامات  كيف .1

 ؟نيالكَلم لطلبة التايَلندي
ة مهارة الكَلم قية كفاءتر يف  لتعليم اللغة العربية الربانمج املكثف إسهام ما .2

 ؟ نيلطلبة التايَلندي
 ج(  أهداف البحث

إهنا من أمر ضروري أن لكل حبث أهدافا ولكل أتليف أغراضا. وأهداف الىت 
 تقصدها الباحثة عند كتابة حبثها هي:
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ة مهارة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإهتمامات  ملعرفة .1
 نيالتايَلندي الكَلم لطلبة

ترقية كفاءة مهارة الكَلم يف  الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية إسهام . ملعرفة2
 .نيلطلبة التايَلندي

 د(  أمهية البحث
 أما األمهية املوجودة يف هذا البحث فهي ما يلي:

 للباحث .1
 إسهام الربانمج املكثف يرجى هذا البحث العلمي أن يعرف على -أ

 نيالتايَلندية مهارة الكَلم لطلبة ءكفايف ترقية  لتعليم اللغة العربية 
العلوم التعليمية كي تكون ، وخاصة يف العلوم العامةو املعرفة كوسيلة  -ب

 .مفيدة يف  املستقبل
إسهام الربانمج  يرجى هذا البحث العلمي لتكميل دراسة الطَلب يف:  معلملل .2

 نيالتايَلندية مهارة الكَلم لطلبة ءكفايف ترقية  لتعليم اللغة العربية  املكثف
 .لزايرة البداعية واجلذابة يف تعليمها

ة يف فهم ماسيسّهل الطَلب للحأن  يرجى هذا البحث العلمي:  طَلبلل .3
 .تعليم مهارة الكَلميف والنقاش واخلطاب احلوار 

لربانمج اتطور يف  عطاءإل املعلومات عن ة عملية واملعرفة: لزايد للمؤسسة .4
ارة الكَلم لكل الطَلب ليس الطَلب ة مهءعربية لكفالتعليم اللغة ال املكثف

  فقد.نيمن التايَلندي
 ه.  حدود البحث

 هذا البحث من انحية : داف البحث املرجوة فيقتصر الباحثاعتماد على أه
يف انشطة الطَلب وكفاءهتم يف  حتدد الباحث هذا البحثاحلدود املوضوعية :  -1

 التواصل
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جبامعة موالان  لتعليم اللغة العربية الربانمج املكثفحتدد الباحث احلدود املكانية :  -2
 نييف الفصل الدراسي للطلبة التايَلندي االنقمب مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية

من  املرحلة األوىل واملرحلة الثانية، عددهم تسعة شخص ) سّتة شخصيف 
 الّرجال وثَلثة شخص من املرءة(

من م  2017-2016العام الدراسي يقعد هذا البحث يف احلدود الزمانية :  -3
 أبريل إىل يونيو.شهر 

 حتديد املصطلحات -و
تعّرف  يف هذا البحث مصطلحات، لتسهيل البحث استخدام الباحث  

 املصطلحات املستخدمة كما يلي: الباحث
هو الربانمج الذي يتعلم فيها الطلبة لتعليم اللغة العربية :  كثفالربانمج امل -1

اجلديدة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة وعناصرها. وجيب عل الطلبة جامعة 
موالان مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنق أن يتعلم يف هذا الربانمج سنة 

 واحدة أي املرحلة األوىل واملرحلة الثانية.
الكفائة لدى اإلنسان من األلفاظ واألصوات الىت يعرّب هبا عن   : ة الكَلممهار  -2

شيئ يعين بطريقة احلوار واحملادثة واخلطابة. الكَلم يف أصل اللغة عبارة عن : 
األصوات املفيدة،وعند متكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذي يعرّب عنه 

حاة : اجلملة املركبة املفيدة حنو ابأللفاظ، يقال يف نفسي كَلم، ويف اصطَلح الن
 . 3: جاء الشتاء

 السابقة اتالدراس -ز
 الباحث على بعض البحوث العلمية املتعلقة ببحثها وهي كما اييل : اطلع

موالان مالك إبراهيم البحث الذي قام به بشارة احلنون إدريس، طالب جامعة  -1
( حتت العنوان  دور " احتاد مدرسي املواد 2013اإلسَلمية احلكومية ماالنق)

                                                           

 86. ص  1992، الرايض، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهامحد فؤد حممود عليان، ا 3  
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( للغة العربية يف ترقية أتهيل املدرسني مبعهد تربية املعلمني KGBEالدراسة " )
هلذا  وصفية اإلسَلمية للبنات برندوان)دراسة وصفية(. استخدام الباحث دراسة

. ومن نتيجة هذا البحث وضع الباحث يفيم هو نوع كالبحث والنوع املستخد
" احتاد مدرسي املواد الدراسة " يؤثر كثريا يف ترقية أتهيل املدرسني اخلَلصة أن 

 مبعهد تربية املعلمني اإلسَلمية للبنات برندوان)دراسة وصفية(.
فيتا رفئة الربارة، طالبة جامعة موالان مالك إبراهيم البحث الذي قام به نو  -2

النشاط الَلصفي لتقية  ( حتت العنوان دور 2013اإلسَلمية احلكومية ماالنق)
كفاءة الطلبة يف اللغة العربية مبعهد املودة اإلسَلمي للبنات فونوروكو. استخدام 

ومن نتيجة هذا البحث وضع الباحث اخلَلصة أن  الباحث ابلدراسة الكيفية.
نشاط الَلصفي الذي تتعلق دورالنشاط الَلصفي يؤثر كبريا، ألن يف ذلك ال

 بتنمية اللغة اجليدة وستكون الطلبة استعمال اللغة جيدا.
البحث الذي قام به حممد حنيف مصلح، طالب جامعة موالان مالك إبراهيم  -3

عوامل لتسهيل ( حتت العنوان  دور كتاب ال2015اإلسَلمية احلكومية ماالنق)
لعلوم اإلسَلمي اتمباء براس تعليم علم النحو للمبتدئ يف معهد احلبني حبر ا

استخدام الباحث دراسة احلالة هلذا البحث والنوع املستخدم هو نوع   جومبائج.
كيفي. ومن نتيجة هذا البحث وضع الباحث اخلَلصة أن  كتاب العوامل  يؤثر  

كبريا لتسهيل تعليم علم النحو للمبتدئ يف معهد احلبني حبر العلوم اإلسَلمي 
 ج ألن يف مرحلة املبتدئ البد أن يقدر يف فهم املواداتمباء براس جومبائ

 األساسية يف علم النحو، حىت يستخدم تعليم النحو اآلخر واألعلى.
 السابقة اتالدراس:  1جدول 

 الفوارق التساوايت موضوع البحث اسم الباحث النمرة
بشارة احلنون   .1

 إدريس
العنوان  دور " احتاد 
مدرسي املواد 

دور " احتاد 
مدرسي املواد 

دور " أغرض 
احتاد مدرسي 
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الدراسة " 
(KGBE)  للغة

العربية يف ترقية 
أتهيل املدرسني 
مبعهد تربية املعلمني 
اإلسَلمية للبنات 

برندوان)دراسة 
 وصفية(.

الدراسة " 
(KGBE )

للغة العربية يف 
ترقية أتهيل 

 املدرسني

املواد الدراسة 
 "

(KGBE )
للغة العربية 
يعين يف ترقية 
أتهيل 
املدرسني وأما 

إسهام حبثي 
الربانمج 
املكثف لتعليم 
اللغة العربية 
لتقية كفاءة 

  مهارة الكَلم
دورالنشاط الَلصفي  نوفيتا رفئة الربارة  .2

لتقية كفاءة الطلبة 
يف اللغة العربية 
مبعهد املودة 
اإلسَلمي للبنات 

 فونوروكو.

دورالنشاط 
ي لتقية  الَلصف

كفاءة الطلبة 
 يف اللغة العربية

أغرض 
دورالنشاط 

الَلصفي يعين 
لتقية كفاءة 
الطلبة يف اللغة 
العربية وأما 
حبثي حبثي 
إسهام الربانمج 
املكثف لتعليم 
اللغة العربية 
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لتقية كفاءة 
  مهارة الكَلم

حممد حنيف   .3
 مصلح

دور كتاب العوامل 
لتسهيل تعليم علم 

 النحو للمبتدئ يف
معهد احلبني حبر 
العلوم اإلسَلمي 
اتمباء براس 

 جومبائج.

دور كتاب 
العوامل 

لتسهيل تعليم 
 علم النحو

دور  أغرض 
كتاب العوامل 
يعين لتسهيل 
تعليم علم 
النحو وأما 

إسهام حبثي 
الربانمج 

املكثف لتعليم 
اللغة العربية 
لتقية كفاءة 

 مهارة الكَلم
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 الفصل الثاين

 النظرياإلطار 

 املبحث األول : تعليم اللغة العربية

 تعريف تعليم اللغة العربية  -أ

معني يف  ك  يف سلو ملشاركة  ا له  ليتسىن  لبيئة  ا هلا  خَل من  ليت  ا عملية  هو  لتعليم  ا
 4ظروف خاص أو تولد استجابة حلالة معينة.

ت يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. جين بقوله: أصوا و أما  5يعرف اللغة عند ابن 
 6قاموس الكبري للغة األندونيسيا توفر الفهم اللغة يف ثَلثة املواضع, وهي:

ء و  .أ حسبما يشا ( اليت اتصف  ز النطق جها ملنتج من  ) ا م الصوتية يلفظ  نظا
 تقليدية, املستخدمة كأداة املواصَلت لتوليد املشاعر و األفكار.

 الكلمات املستخدمة عند األمة.  .ب
 احملادثة ) الكلمات( اجليدة: حسن اخللق و حسن السري و السلوك.   .ت

عة يف  جلما مه ا تستخد  , يل ال د رمزّي  م صويت  نظا هنا  أب  : مفهوم اللغة  يد  حتد ميكن 
 التفكري والتعبري واالتصال, وعلي هذا نستطيع أن حندد اخلصائص اآلتية للغة, منها

                                                           
4 Iskandar. Psikologi Pendidikan (Sebuah Orientasi Baru). (Ciputat: Gaung Persada Press, 2009). 

Hal. 100 
أوريل حبر الدين. فقه اللغة العربية )مدخل لدراسة موصوعات فقه اللغة(. )ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسَلمية   5

  3( ص. 2009احلكومية,

6 Mamluatul Hasanah. Proses Manusia Berbahasa (Perspektif Al-Qur’an dan Psikolinguistik). 
(Malang: UIN Press, 2010). Hal. 5 
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م داليل, اللغة مكتسبة, اللغة انمية, اللغة نظام رمزي, اللغة نظام صويت, اللغة نظا 
 7اللغة اجتماعية.

منها   , ميذ للتَل بد  ال ليت  للغوية ا ت ا را ملها ا ربعة  أب معروفة  لعربية  للغة ا ا تعليم  يف 
و أما املدّرس اللغة    8مهارة االستماع, مهارة الكَلم, مهارة القراءة, ومهارة الكتابة.

ثَلثة أشيا ألقل  على ا ن يتقن  جيب أ عن العربية  , املعارف  ت اللغوية ملهارا منها ا  , ء
 9اللغة و الثقافة العربية, و املهارات لتدريس اللغة العربية.

حل طويلة منذ دخول اإلسَلم إىل هذا  أن تعليم اللغة العربية يف إندويسيا ميّر مبرا
 10اليوم, حيث ميكن تقسيمها إىل املراحل التالية:

ألوىل: هي مرحلة تعليم اللغة .أ ظ العربية  املرحلة ا أللفا العربية عن طريق تعليم ا
 املستخمة يف العبادات واألذكار.

طريق شرح الكتب الدينية  .ب عن  مرحلة تعليم اللغة العربية  هي   : ملرحلة الثانية ا
ت,  ملصليا يف ا راسية  ت الد حلقا يف  مل الفقة  عا من  و ترمجتها شفواي  العربية 

هي األساس إلنشاء املعاهد  حيث إهنا مرحلة ال حقة ابملرحلة اليت قلبها كما
 الدينية فيما بعد. فالطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة طرقة القواعد والتمجة.

بظهور  لك  ذ و   , لعربية ا للغة  ا تعليم  هنضة  حلة  مر هي   : لثة لثا ا حلة  ملر ا  . ج
 االجتاهات احلديثة يف

 ت.تعليمها, منها حتويل اجتاه العربية من لغة الكتب إىل لغة االتصاال    

                                                           

 . 144-143(. ص. 2011كتاب املادة. طرق تدريس مواد اللغة العربية. )مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة املدينة العامة,   7
8 Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. ( Malang: UIN Press, 2011. Hal. 2 
9 Ibid. Hal. 4 

-11(.ص. 2010منهج تعليم اللغة العربية )و تطبيقه على مهارة الكتابة(. )ماالنق: املطبعة اجلامعة, أوريل حبر الدين. تطوير   10
12 
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لعربية  .د ا للغة  تعليم ا طرق  عن  لبحث  و ا لتطوير  مرحلة ا هي   : بعة لرا ا ملرحلة  ا
 األنسب, خاصة فيما يتعلق ابألهداف واحملتوايت و الطرق املستخدمة.

يف تطوير تعليم اللغة العربية إبندونيسيا,  ه. املرحلة اخلامسة: هي مرحلة النضج 
 وذلك بعد

يف  من التجارب الطويلة  وىل تطوير تعليم اللغة اظهور النتائج  أل ملرحلة ا منذ ا لعربية 
  املرحلة الرابعة. إىل

 تعليم اللغة العربية أهداف  -ب

طب والتعبري عن ما تكّنه النفس البشرية, و ما  تعترب اللغة الوسيلة التفاهم والتخا
هي رأس  و   , ء ألشيا ه ا جتا و  خرين  آل ه ا جتا عر  مشا و  طف  عوا من  ن  إلنسا حيملة ا

. لع العلم مل و ف 11مطا لعا ن ا بلدا من  يف كثري  ة  يد متزا مهية  هلا أ العربية  اللغة  ن  قيل إ
أو  نت  ينية كا د م  إلسَل اب قتها  عَل توثيق  يف  ترغب  ليت  ونيسيا ا ند إ د  بَل يف  خاصة 
ثقافية. كما نري أن اللغة العربية أصبحت تكتسب أمهية خاصة يف كثري من البلدان 

 12ادية و السياسية اليت تتمتع هبا.األعجامية مثل إندونيسيا نظرا للمكانة االقتص

على سطح   يوجد  ال  نه  أ و   , بغريه ن  نسا إل ا ل  تصا ئل ا وسا هم  أ من  للغة  تعتري ا
قدر  من لغة تكون أ كثر  أب ؤها  ولة اليت يتكلم ابنا و الد  , عة انسانية مجا رض أية  أل ا
ترتفع  و   , وفوننها هبا  ا د آ وتتطعم  ها  د قتصا فيتطور ا  , خرى أ ول  بد ل  تصا ال ا على 

 ومن املعلوم أن الغرض من تعليم اللغة العربية للمدّرسني هو 13بني األمم.مكانتها 

                                                           

 14ه (. ص.  1425خالدين حامد احلازمي. اآلاثر التبوية لدراسة اللغة العربية. )املدينة املنورة: دار الزمان,   11
م اإلسَلمية ناطقني هبا. )ماالنق مطبعة جامعة موالان مالك إبراهينور هادي. املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري ال  12

 56(. ص. 2011احلكومية,

حممد رشدى خاطر ومصطفى رشَلن. تعليم اللغة العربية والتبية الدينية. ) دار الثقافة و النشر و التوزيغ, دون السنة(. ص.   13
333 
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هلدف   ن ا حني أ يف   . ب ن الطَل يف اتقا جلعل اللغة العربية سهلة  رة  د قا تكون  ن  أ
 14لطَلب هو أن يكون قادرة على إتقان اللغة العربية.

 15األهداف العامة من تعليم اللغة العربية يف حتقيق األهداف:

لتعامل يستطيع  .أ وا ن  نو للقا ر  يث كمصد حلد ا و  ن  لقرآ ا فهم  على  ب  لطَل ا
 اإلسَلمية.

ميكن أن يفهم  ويعرف الكتب الدينية و الثقافة اإلسَلمية املكتوبة ابللغة   .ب
 العربية.

 أن يكون ماهرة ف احملادثة و اإلنشاء ابللغة العربية. .ج
 ال ستخدامها كأجهزة مساعدة من املهارات األخرى. .د

 العربية, املهنية احلقيقية. لتعزيز اللغوين .ه

ن يتحقق     و املتوسطة( أ يف املرحلة اإللزامية )االبتدائية  ف تعليم اللغة العربية  أهدا
 16لطَلب يف هنايتها ما يلى:

-أن يكتسب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى استعماال انجحا .أ
 و استماعا.-حتداث

 أن يكتسب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتة.  .ب
 أن يكتسب القدرة على القراءة اجلهرية السليمة.  .ج

 أن يكتسب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء.  .د
مبا   .ه م  لقيا ا من  متكنه  ليت  ا تية  حليا ا ت  خلربا و ا للغوية  ت ا را ملها اب يزود  ن  أ

 ى.تتطلبه فنون التعبري )اإلنشاء( الوظيف

                                                           
14  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: 

UIN Press, 2012). Hal. 5 

15 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. Metodologi Pembelajaran Agama dan Bahasa Arab. (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 1997). 189-190) 
 34-33(. ص. 1985وت: دار النفائس, انيف حممود معروف. خصائص العربية و طرائق تدريسها. )بري   16
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 أن يتدرب على تذوق النصوص األدبية.  .و
 على القراءة احلرة. -ذاتيا-أن ينمو ميله إىل املطالعة, حبيث يقبل .ز

جم و  .ح ملعا م ا على استخدا ّرب  يتد ن  أ و   , للبحث فع  لدا يه ا لد يتكّون  ن  أ
 الفهارس املبّسطة.

الّلغة فالّلغة العربية هلا عناصر الّلغة واملهارات الّلغوية. تنقسم تعليم عناصر 
 واملهارات الّلغوية كما يلي.

 مهارة الكالم املبحث الثاين :
 مفهوم الكالم - أ

الكَلم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو: املعىن 
القائم ابلنفس الذي يعرب عنه أبلفاظ، يقال نفسي كَلم، ويف اصطَلح النحاة: اجلملة 

الشتاء. أما التعريف االصطَلحي للكَلم فهو: ذلك الكَلم املراكبة املفيدة حنو:جاء 
املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من: هاجسه، أو خاطره، وماجيول خباطره من 
مشاعر وإحساسات، ومايزخر به عقله من: رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من 

 .17 التعبري وسَلمة يف األداءمعلومات، أو حنو ذلك، يف طَلقة وانسياب، مع صحة يف
وميكن تعريف الكَلم أبنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء له داللة 
يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبناء على هذا، فإن الكَلم 

 عىنم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كَلما، بل هي أصوات ال
 هلا. 

 

                                                           
 جامعة امللك السعود، ) ،الرايض ،علم اللغة النفسي، عمادة الشؤور املكتباتعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  17

 .243ص ( ه  1402
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وميكني تعريف الكَلم أبنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيئ 
له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم. وبنأ على هذا، فإن 
الكَلم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كَلما، بل هي أصوات ال 

 18معىن هلا.
تحديث أو يسمى يف جمال تعليم اللفة ابلتعبري الشفهي )مهارة تقصد ابل

الكَلم(، ذلك الكَلم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسة أو 
خاطرة، وماجيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أوفكر، وما 

قة وانسياب. مع صحة يف التعبري يريد أن يزود به غريه من معلومات أو حنو ذلك، يف طَل
 19وسَلمة يف األداء.

مهارة الكَلم هو يسمى ابلتعبري ويف الغالب ما يشار إليها ابسم مهارة التحدث 
أو مهارة الكَلم. ومع ذلك ما اختَلفا يف التأكيد، يف الكَلم هو القدرة شفوية، ولكن 

الكتابة. ولذلك، يف تعلم يف التعبري أيضا إضافة شفواي أن تتحقق يف شكل من أشكال 
اللغة العربية اسطَلحان، تعبري شفهية وتعبري حتريري. لديهما نفس األساسية اليت تنشط 

 20يف التعبري عن ما هو يف ما يفكر به اإلنسان.
وميكني تعريف الكَلم أبنه: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عن شيء 

األقل يف ذهن املتكلم. وبنأ على هذا، فإن له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على 
الكَلم الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو السامع، البعد كَلما، بل هي أصوات ال 

 معىن هلا.

                                                           
 95-93ص. ، 1992 الرايض: دار املسلم. املهارات اللغوية ماهيتها والطرائق تدريسها.. عليان، أمحد فؤاد حممد 18
 189م. ص.1977. دار القلم تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائيةحممد صاحل الدين جمازر،  19

20.SyaifulMustofa. 2011.StrategiPembelajaranBahasa Arab InovatIf. Malang: UIN Press. hal.13 
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تقصد ابلتحديث أو يسمى يف جمال تعليم اللغة ابلتعبري الشفهي )مهارة 
ن هاجسة أو الكَلم(، ذلك الكَلم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه م

خاطرة، وماجيول خباطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من رأي أوفكر، وما 
يريد أن يزود به غريه من معلومات أو حنو ذلك، يف طَلقة وانسياب. مع صحة يف التعبري 

 وسَلمة يف األداء.
ث مهارة الكَلم هو يسمى ابلتعبري ويف الغالب ما يشار إليها ابسم مهارة التحد

أو مهارة الكَلم. ومع ذلك ما اختَلفا يف التأكيد، يف الكَلم هو القدرة شفوية،ولكن يف 
التعبري أيضا إضافة شفواي أن تتحقق يف شكل من أشكال الكتابة. ولذلك، يف تعلم اللغة 
العربية اسطَلحان، تعبري شفهية وتعبري حتريري. لديهما نفس األساسية اليت تنشط يف 

 .هو يف ما يفكر به اإلنسانالتعبري عن ما 
وقيل أن الكَلم هو القدرة على امتَلك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف 

 .حياة اإلنسان. ففيها تعبري عن نفسه، وقضاء حلاجته، وتدعيم ملكانته بني الناس
والكَلم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غاايت الدراسة 

. وإن كان هو نفسه وسيلة لَلتصال مع األخرين. ولد اشتدت احلاجة هلذه املهارة اللغوية
يف بداية نصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، وتزايد وسائل 
االتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لَلتصال الشفهي 

لنظر يف طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت الطريقة السمعية بني الناس إىل إعادة ا
 .الشفوية وغريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها

الكَلم ليس جمموعة من املهارات اللغوية املتنوعة اليت جيب أن يتقنها الفرد، حىت 
يصبح متمكنًا مما يريد أن يعرب عنه يف يسر، بل إن الكَلم له بعد آخر غري هذا البعد 
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اللغوي، وهو البعد املعريف: وهذا البعد املعريف رتبط بتحصيل املعلومات واحلقائق واألفكار 
ريق القراءة املتنوعة الواعية، وهذا البعد املعريف يكسب املتكلم عند الكَلم واخلربات عن ط

الطَلقة اللغوية، والقدرة على تكوين اجلمل، وبناء العبارات والفقرات، وترتيبها وهذا 
يستدعي التنبية على االهتمام ابلقراءة العامة، والربط بني مايقرؤه اإلنسان، ومايتكلم فيه، 

إىل قراءته وحفظه: القرآن الكرمي، فهو الغذاء الذي الينقطع، واحلديث ومن أهم ماتدعو 
الشريف: فهو املوضح واملفسر ملا يف القرآن، والقراءة األدب، نثره وشعره، مثل املعلقات، 
واحلماسيات، واألصمعيات، واخلطب، واألمثال، واحلكم وغريها. فهذه املصادر للمعرفة 

 ذي ينهل منه كل متكلم. واللغة تعترب النبع الصايف ال

وتتعدد مهارات الكَلم تبعًا لعوامل متعددة منها: جنس املتحدث: فمهارات 
الذكر يف الكَلم ختتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمين: فمهارات الصغار يف 
الكَلم ختتلف عن مهارااتلشباب، ومهارات الشباب يف الكَلم ختتلف عن مهارااتلشيوخ 

ها املستوى التعلمي: فمهارات املستوايت التعليمية، وختصصاهتا ختتلف عن وهكذا، ومن
بعضها يف الكَلم، ومنها اخلربات الثقافية، والرصيد اللغوي، وقرب املوضوع املتحدث 
عنه، أو بعده عن جمال ختصص املتكلم، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من عوامل أخرى. 

 : ولعل من أبرز مهارات الكَلم مايلي

نطق احلروف من خمارجها األصلية، ووضوحها عند املستمع: وتلك  -أ
مهارة هامة، ألن احلرف إذا مل ينطق نطقًا سليماً، فقد يفهم املعىن على 
غري وجهه الصحيح، فمثًَل كلمة: ذهاب، وكلمة: زهاب: األوىل مبعىن 
التحرك من مكان قريب إىل مكان بعيد، والثانية مبعىن محل املتاع، وال 
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ميكن التمييز بني املعنيني إال إبخراج اللسان مع حرف الذال يف الكلمة 
 األوىل، ومثلهما كمتا )حرث وحرس(، )الثمن والسمن(..وهكذا.

ترتيب الكَلم ترتبًا معينًا حيقق مايهدف إليه املتكلم واملستمع على  -ب
السواء، كتوضيح لفكرة، أو إفناع هبا، فاملتكلم إذا مل يكن ماهرًا يف 

ص فكرته بطريقة مرتبة تنتقل من البسيط إىل املركب، ومن اجململ إىل عر 
املفصل، ومن املبهم إىل املوضح، ومع االستشهاد ابألمثلة والشواهد، إذا 
مل يفعل املتكلم هذا مل ميكنه أن يفهم السامعني أو يوصل مايريد توصيله 

 إليهم.
 يف فهمه، فَل تسلسل األفكار وترابطها بطريقة جتعل املوضوع متدرجاً  -ت

خيرج من املوضوع األصلي إىل موضوعات فرعية تبعد السامعني عن 
 املوضوع األصلي، وال تكون هناك فواصل يف الكَلم تقطعه عن بعض. 

السيطرة التامة على كل مايقوله خاصة فيما يتعلق بتمام املعىن، حبيث  -ث
بعد عن  الينسى مثَلً: اخلرب إذا بعد عن املبتدأ، أو جواب الشرط إذا

 بقية أجراء اجلملة الشرطية، كما ال ينسى ترابط األفكار وتتبعها.
الضبط النحوي والصريف: وتلك مهارة متعلقة ابألداء اللغوي، ألن ضبط  -ج

بنية الكلمة مهم جداً، فتغيري حركة واحدة من حركات الكلمة قد يغري 
وَعَرض(  معنها، مثل كلميت: )عربة وَعرْبة، و)َعْرض، وُعْرض، وعْرِض، 

فكل كلمة هلا معىن، وهذا املعىن مرتبط بضبطها الصريف، كما أن الضبط 
النحوي ألواخر الكلمات له أتثري على املعىن، ألن اإلعراب فرع املعىن، 
فمثًَل لو قلنا: )شاهد املفرجني الَلعبون وهم يتنافسون يف سباق 
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ملفرجون الفروسية(، فإن املعىن خيتلف عن املعىن لو قلنا: )شاهد ا
الَلعبني وهم يتنافسون يف سباق الفروسية(، لذلك فإن الضبط النحوي 
والصريف مهارة البد منها لتوضيح املعىن وصحته، فرياعي التدريب عليها 
عن طريق تسجيل املتكلم لكَلمه مث إعادة التسجيل، ليعرف األخطاء 

 اليت وقع فيها، وحياول تصويبها بنفسه، مع مناقشته فيها.
ناع وقوة التأثري: وتلك مهارة مهمة تتعلق بعرض األفكار وتنسيقها، اإلق -ح

وعرض األدلة، وإدراك مواض االتفاق واالختَلف يف املوضوع مع 
اآلخرين، وحماولة التأكيد على مواطن االتفاق، وتفنيد مواطن 
االختَلف، مع ذكر األدلة املقنعة بطريقة مؤثرة، وخالية من التعصب 

فعال الزائد، ويتمثل املتكلم يف ذلك بقول هللا تعاىل: املمقوت، أو االن
[، فرياعي التدريب 125)وجادهلم ابليت هي أحسن(. ]النحل، آية: 

على هذه املهارة مبعرفة عناصر املوضوع قبل التكلم فيه، واخلطيط له، 
وتنسيق األفكار، وتقدمي األهم على املهم، واستعراض كل جوانب 

 شوق، والعرض الوضح املقنع، واخلامتة املؤثري.املوضوع، مع التمهيد امل
استخدام املفردات اللغوية: تعد األلفاظ قوالب للمعاين، واللفظ الواحد  -خ

قد يؤّدي معاين خمتلفة مثل: )العني: حلاسة البصر، والعني: لنبع املاء، 
والعني: للجاسوس، والعني: اسم مدينة(، ومثل: )املغرب: أحد أوقات 

ب: لزمن الغروب، واملغرب: اسم لدولة(، واليدرك أي الصَلة، واملغر 
معىن من هذه املعاين إاّل من خَلل السياق، فعلى املتكلم أن حيسن 
استخدام املفردات اللغوية، ويضع كل لفظ يف مكانه الصحيح، حىت 
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اليساء فهم املعىن إذا أسيء اختيار اللفظ، وميكن التدريب على هذه 
ت اليت تعطي معاين متعددة يف مجل خمتلفة املهارة: ابستخدام الكلما

 توضح كل معىن من معانيها من خَلل سياق اجلمل.
القدرة على إاثرة السامعني وشد انتبهاهم، مبراعاة حالتهم، والتَلؤن  -د

معهم من سرعة أو بطء، وإجياز أو إطناب أو مساواة، وغري ذلك مما 
 واالستطراد.يناسب املستمعني: كالسهولة، والصعوبة، 

إجادة فن اإللقاء: مبافيه من تنغيم للصوت، وتنويعه، والضغط على  -ذ
مايراد الضغط عليه، وتنبيه السامع على مواقف: التعجب، واالستفهام، 

 واجلمل االعتاضية، والدعاثية... فيمثل املتكلم املعىن ابلصوت واإلشارة.
لعزوف عنه، أو امللل استقطاب املستمع، والتأثري فيه مبا اليتك جمااًل ل -ر

منه، ويتأيت ذلك ابستخدام: حسن العرض، وأسلوب التشويق، وقوة 
 21األداء، والثقة فيما يقول، واالقتناع به.

القدرة على استخدام الوقفة املناسبة، واحلركات اجلسمية املعربة، والوسائل  -ز
فكل هذه مهارات هلا أتثريها يف تقبل السامعني  22املساعدة.

ملا يقوله املتكلم، فاملتكلم املتكرب يف جلسته، ال يستجيب له واستجابتهم 
السامعون، واملتكلم الذي اليعرف كيف يواجه اجلهاهري املستمعة بطَلوة 
صوته، ودقة تعبريه، وتوضيح أفكاره، وشد انتباهم ال يعد متمكنًا من 

 مهارات الكَلم.

                                                           
 .112-111، مرجع سابق، ص:طرق تدريس اللغة العربية.إبراهيم حممد عطا21
 .134،ص: 1981، القاهرة أساسيات يف تعليم اللغة العربية، درا الثقافة للطباعة والنشر.يونسفتحي علي 22
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 أمهية تدريس الكالم -ب
العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة وفيها يلي جمموعة من التوجيهات 

 23الكَلم يف العرب كلغة اثنية. 
تدريس الكَلم يعين ممارسة الكَلم: يقصد بذلك أن يتعرض الطالب ابلفعل إىل  .1

مواقف يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه. إن الكَلم مهارة ال يتعلمها 
اس كفاءة املعلم ىف حصة الطالب إن تكلم املعلم وظل مستمعا. من هنا تق

الكَلم مبقدار صمته وقدرته على توجيه احلديث وليس بكثرة كَلمه واستئثاره 
 .ابحلديث

أن يعرب الكَلب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطَلب ابلكَلم عن شيء  .2
ليس لديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه. 

الب ابلكَلم يف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل ومن العبث أن يكلف الط
 .فهمه. وقد ال جيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه

التدريب على توجيه االنتباه: ليس الكَلم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات  .3
معينه وقتما يراد منه الكَلم. إن الكَلم نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم القدرة 

عند مساعها وعند نطقها. والقدرة على تعرف التاكب على متييز األصغوات 
وكيف أن اختَلفها يؤدي إىل اختَلف املعىن. إن الكَلم ابختصار نشاط ذهين 
يتطلب من الفرد أن يكون واعيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يَلم عليه.. 

 .وقد ميا قيل إن عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان
عدم املقاطعة وكثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث  وإحباطا له  .4

أن يقاطعه اآلخرون. وإذا كان هذا يصدق على املتحدثني يف لغاهتم األوىل فهو 
                                                           

23 .http://www.majalahpendidikan.com/04/2011/blog-post_4349.hlm. 89 

http://www.majalahpendidikan.com/2011/04/blog-post_4349.hlm
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أكثر صدقا ابلنسبة للمتحدثني يف لغات اثنية. إن لديهم من العجز يف اللغة ما 
كل متكامل، ولعل مما يزيد يف يعوقهم عن االستسال يف احلديث أو إخراجه بش

إحساسه هبذا العجز أن يقاطعه املعلم. وير تبط هبذا أيضا أال يلح املعلم يف 
  .تصحيح أخطاء الطَلب

مستوى التوقعات: من املعلمني من تزيد توقعاته كما سبق القول عن اإلمكاانت  .5
يلومه احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثه على استيفاء القول مث 

إن مل يكن عند مستوى التوقعات. إن احلقيقة اليت ينبغي أن يعرفها معلم العربية  
كلغة اثنية أن األجنيب، خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل 
مستوى العرب عند ممارسته مهارة الكَلم. وهذه ظاهرة ال ختتص بتعلم العربية 

غات الثانية. على املعلم إذن أن يقدر وحدها، وإمنا تشمل كافة الدارسني لل
ذلك، وأن يكون واقعيا. وأن مييز بني مستوى الكَلم الذي يصدر عن الناطقني 

 ابلعربية وذلك الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى.
 أهداف تدريس الكالم  -ج

 ملهارة الكَلم أهداف عامة على مستوى الربانمج التعليمي املعني، كما هلا أهداف خاصة
ترتبط عادة ابحلصة الداراسية، ولكل نوع من هذين النوعني صياغة لغوية ختتلف عن 
االخرى وعلى املعلم وهو يصوع أهدافه عند تعليم مهارة الكَلم أن مييز يف الصياغة بني 

 هذه األهداف.
وفيما يلي األهداف العامة ملهارة الكَلم كما يشري بذلك كثري من علماء اللغة 

 24التطبيقيني:

                                                           
 130( ص. 2003)مصر: ايسييكو، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ود كامل الناقة، حمم24
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 .نطق األصوات نطقا صحيحا  .1
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتغميم املختلفة  .2

 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسب.  .3
 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه .4

االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساس عن التاث 
 العريب واإلسَلم.

أن يتقن األعمال الكتابية املختلفة الىت ميارسها يف حياته العملية والفكرية  .5
 25داخل املدرسة.

يعترب الكَلم جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة العربية، وذلك ألنه مهارة إجيابية 
اجلزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة، وكثريا ما جند أن متعلم اللغة العربية يهدف  فهو ميثل

إىل التمكن من التحدث هبذه اللغة، فالكَلم هو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع 
ويشكَلن معا املرحلة الشفهية يعترب الكَلم جزءا أساسيا يف منهج تعليم اللغة العربية، 

إجيابية فهو ميثل اجلزء العملي والتطبيقي لتعليم اللغة، وكثريا ما جند أن  وذلك ألنه مهارة
متعلم اللغة العربية يهدف إىل التمكن من التحدث هبذه اللغة، فالكَلم هو املهارة الثانية 

 بعد مهارة االستماع ويشكَلن معا املرحلة الشفهية.
 التخطيط لعملية الكالمد. 

أمر ضروري ينبغي مراعاته، والتدريب عليه، والتخطيط التخطيط لعملية الكَلم   
 26للكَلم يتطلب األيت:

                                                           
 234(ص. 1992)القاهرة: دار شادو، التطبيق ليم اللغة العربية بني النظرية و تع،حسن شحاتة25
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أن يعرف املتكلم أن يتحدث؟ ويكون ذلك ابلتعريف على نوعية  .أ
املستمعني واهتماماهتم، ومستوايت تفكريهم، وماحيبون سهاعة 
وماال يرغبون يف سهاعة، فالتكلم مع املثقفني خيتلف عن التكلم 

والتكلم مع األطباء طائفة الصناع خيتلف عن  مع غري املثقفني،
التكلم مع طائفة الزارعني، والتكلم مع األطباء غريه مع 
املهندسني. وهكذا فمعرفة نوعية املستمعني جيب أن تكون 
معروفة قبل البدء يف الكَلم بوقت كاف، كي خيطط املتكلم 

 لكَلمه، وحيدد ألفاظة وأفكاره يف ضوء نوعية املستمعني. 
يعرف املتكلم اهلدف من كَلمه: فالكَلم بَل هدف عبث  أن .ب

وسخف وبَلهة، ولغو من القول، وحتديد اهلدف يساعد على 
حتديد املوضوع، وترتيب أفكاره، وعناصر، واختيار األلفاظ 
والشواهد واألدلة، وقدميًا قال البَلغيون:ِ ) البَلغة هي مراعاة 

مع صاحبها مقتضى احلال، ولكل مقام مقال، ولكل كلمة 
 مقام(.

أن حيدد املتكلم حمتوى كَلمه: فيحدد: املوضوع، واألفكار  .ت
الكلّية، واألفكار اجلزئية، واأللفاظ، والعبارات، وترتيبها، 
وتنسيقها مع بعضها، ويرجع يف ذلك إىل مصادر معلوماهتا، 
ليتأكد منها، ويوثق كَلمه بكل الطرق املمكن، كما أن على 

ت الذي سيستغرقه عرض موضوعه، ليكون املتكلم أن حيدد الوق

                                                                                                                                                 
 104وزيع. ص: . الرابض: دار املسلم للنشر والتاملهارات الغوية ماهيتها وطرائق حتريسها. 1992أمحد فؤاد حممود عليان.  26
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حمتوى كَلمه منتفقًا مع املساحة الزمنية احملددة لعرضه، فَلجيوز 
على أوقات املشاركني يف الكَلم، وال يضجر السامعني بطول 

 الكَلم.
أن خيتار أنسب األساليب، وأفضل الطرق لعرص موضوعة،  .ث

 .    وهذا يعتمد على معرفة نوعية املستمع، ونوعية الكَلم

وعلى املتكلم قبل أن يتكلم أن يعرف طريقة التفكري الصحيحة، وطريقة املعاجلة 
للموضوع الذي سيتكلم فيه، وأن يعرف كيف يبدأ؟ ومىت يبدأ؟ وكيف يتناول املوضوع؟ 
وكيف ينتهي منه؟ ويعىن بذلك مسار اخلط الفكري يف الكَلم، ويعرف أن الكَلم يف أي 

 عن األسئلة اآلتية:موضوع حيتاج إىل اإلجابة 

 ماهذا الذي سأتكلم عنه؟ وملن أوجه كَلم؟

ماالنقاط أو األفكار اليت سأتناوهلا ابحلديث؟ وكيف أهني حديثي عن هذا 
املوضوع؟ وهذه األسئلة جيب أن يعتاد عليه املتكلم، ويضعها دائمًا أمامه عندما يريد 

 الكَلم.

 ترقية مهارة الكالم -ه

أييت إستجابة طبيعية ملواقف احلياة املختلفة وهو وسيلة الكَلم أو التحدث  
لإلتصال ابالخرين، وهو املنظر البارز للشخصية ينم  طبيعية ملواقف احلياة املختلفة وهو 

رد وثقافته تربيته وسيلة لإلتصال ابالخرين، وهو املنظر البارز للشخصية ينم عن سلوك الف
ة ووصيلة التفاعل اإلجتماعي وبه الوسائل لتقية وطريقة تفكريه وهو حصيلة مهارة املتعدد

 مهارة الكَلم وهي :
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إفساح اجملال للتلميذ كي يعرب عن ذاته دون حرج وجرية اتمة وتعويده اجلرأة  .1
األدبية والصراحة والصدق، وهذه الصفات ذات طالع سلوكي أخَلقي ولكنها 

 من ضرورات ترقية ملكة الكَلم.
ية سواء كانت علمية أو إجتماعية أو لغوية، وتوفري تزويد الطفل مبعارف الضرور  .2

 وسائل اإلطَلع له.
ترقية أسلوب احلوار وذلك إباثرة القضااي وتعود الفرد على عدم اإلستسَلم ملا بل  .3

 مناقشته وحتليله.
البعد عن التلقني واإللقاء جيعل التلميذ حمورا للعملية التعليمية وليس متلقيا سلبيا  .4

 قشة ابستمرار.واشراكه يف املنا
العمل على ختطيط لعملية الكَلم والبعد عن اإلرجتال الذي يكون أترب إىل  .5

ردود الفعل املتسرعة. ويكون التخطيط بتنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها 
 وإختيار األسلوب املنايب للتحدث.

كاحملاضرة الىت   من أساليب تبصري املتحدث بفنون القول الشفوية وما يناسبها .6
مد على املقدمة مث العرض مث اإلستنتاج، وقوامها التنظيم والتابط وحسن تعت

اإلستدالل والعرض، مث املناقشة أو احملادثة، وهلا اداهبا اخلاصة وتعتمد على 
احلجج املتطيقية واألدلة والردود اهلادلة املعللة، املناظرة واخلطابة السرد والتقرير 

 والتعليق.
عن الثرثرة واحلشو واملوضوعات التافهة واحلرص عن  تعويد املتحدث على البعد .7

 التحدث يف املوضوعات اجلادة اليت تناسب ميول املتحدث واملستمعني.
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ليد بعض املتحدثني املشهورين من اخلطباء واحملاضرين واحملاورين تكليف الطلبة بتق .8
 والعكوف على عقد الندوات الىت يشتك فيها التَلميذ ويتولون إدارهتا.

ليف التَلميذ بقراءة الكتب وعرضها إبجياز عرضا شفواي أمام الفصل مع تك .9
تنويع هذه الكتب وتعويد التَلميذة على التعليق والتحليل مع تربية العادات 

 اللغوية السليمة يف التعبري.
تعويد الطالب عاى الشعور ابلثقة واإلرتباح أثناء احلديث والكَلم   .10

احلدة والصراخ وإحتام رأي االخرين وإلتسامح  تشنج اخلايل مناهلاديء غري امل
 إزاء مقاطعتهم له والرد عليهم ابحلسىن.

ئة الفرصة له من حَلل اإلختيار األنشطة ترقية التلقائية عند التلميذ لتهي  .11
 .27احلركة اليت تدفيعه اىل التحدث

 طريقة تعليم مهارة الكالم ووجهتها  -و

الطريقة الىت يستعمله املدرس لتعليم التَلميذ طريقة تعليم مهارة الكَلم هي 
تصميم حركات يف الكَلم ليسهله يف فهم الدرس ما قد يصبعبه. من مث  أّن أكثر طريقة 
التعليم مهارة الكَلم تتكّون من طريقة املباشرة وطريقة السمعّية الشفويويّة أو الشفويّة 

 األذنّية.

 ورة إىل بعض أنواع وهي :وتنقسم طريقة التعليم مهارة الكَلم املذك

طريقة احلكاية : هذه الطريقة يدبّر الطَلب أبن حيكي بعض موضوع احلكاية على  -1
 درسّية.شرة يف حياته املدرسّية وخارج املما وقع عليه يف نفسه مبا

                                                           
 -1414، (دون المطبع : دار األندلس ، المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونهامحمد صالح الشنطى 27

  . 197م(، 1994
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طريقة احملادثة : وهذه الطريقة يدبّر الطَلب للمحادثة أبصدقائه وزمَلئه مبوضوع   -2
 س يف املدرسة.خاص الذي يوزعه املدر 

طريقة اإللقائية أو اخلطبة : وهذه الطريقة يدبّر التَلميذ أن يدبّر نفوسهم ليعرّب ما   -3
يف ذهنهم وعقوهلم بلغتهم وحيّدث بعض موضوعات بتصميم حركاة لغتهم بنظر إىل 

   28قاعدة اللغة العربية املناسبة والتصحيحية.

الكَلم مهمة ملعرفة املعّلم على طبقات وجهة مهارة الكَلم : نرى أّن الوجهة ملهارة 
 التَلميذ وقدرهتم حنو هذا التعليم وهي :

موافق الكَلم حول أسئلة  ابلنسبة للمستوى اإلبتدائي : ميكن أن تدور -1
بطرحها املعلم وجييب عليها الطَلب. ومن خَلل هذه اإلجابة يتعلم 

 وعرض األفكار. الطَلب كيفية انتقاء الكلمات وبناء اجلمل
املستوى املتوسط : يرتفع مستوى املوافق الىت يتعلم الطَلب من خَلهلا   -2

                playing role مهارة الكَلم. من هذه املوافق لعبد الدور
وإدارة اإلجتماعات. وامناقشة النتائية، ووصف األحداث اليت وقعت 

واألخبار عن للطَلب، وإعادة رواية األخبار اليت مسعوها يف التلفاز و اإلزاع 
  حمادثة هاتفية جرت او إلقاع تقرير مبسط وغريها.

املستوى املتقدم : وهناك قد حيكى الطَلب قصة أعجبتهم، أو يطفون   -3
مظهرا من مظاهر  الطبيعة. أو يلقون خطبة أو يدبّرون مناظرة أو يتكّلمون 

 29يف موضوع مقتح أو يلقون حوارا يف متثيلية، أو غري ذلك من موافق.

                                                           
   28  http // Aabic field. Blogspot. Com/2009/04/peencanaan.program-pengajaran.Html,Telah 

diakses tanggal 15 mei 2017  
29226 (،ص :1989رشد أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية الناطني هبا، )القاهرة : منشورات املنظة اإلسَلمية لتبية والثقفة،     
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 فصل الثالثال

 منهجية البحث

 أ . منهجية البحث ومدخلها

ويف هذا البحث، يستعمل الباحث املدخل الكيفي ليبني املشاهدات املناسبة 
كيفّي دخل ال" مولوانج" يتعرفان امل ضوع. عند بوغان وتيلور، كما نقل لء ملو يبتصيري ش

مَلحظة الكلمة واللسان حيصل البياانت الوصفّية بوجود  هو شء من إجراء البحث الذي
وجنس هذا البحث من الدراسة احلالة. وحبث الدراسة احلالة من  30املشاهدة ممّن وأخَلق

 31البحث الذي يستعمل مكثفا ودقيقا وعميقا إىل املؤسسة أو إشارة معينة
 ويفّسراملعىن يف الواقعة وأخَلق الناس وخلفية علميةمنهج البحث لإلفهام  ويستعمل هذا

يف األرضيية والنفسية كامَل واتما. لذلك،  . عندهم، هذا املدخل يوجه32اترخييا وسياقيا
 33ال جيوز عزلة النفسية واملنظّمة يف الفرضّية لكن ينظر من الكاملة والتامة أيضا

الباحث  والشكل من البحث حبث كيفّي الذي خُيط من الظاهر. ويف هذا البحث، حاول
 .الكَلم لطلبة التايَلندينلتقيةكفائة مهارةوصفية حماولة املدرس 

األسئلة. وجنس البحث حبث ث املعلومات دون الرقم واإلختبار وبذالك،حيصل هذا البح
 يوجه إىل تصفية ما. ويف هذا البحث الكيفّي، حيضر الباحث يف مكان.وصفي الذي 

 
 

                                                           
30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : PT. Remaja Rosda Karya 

2003), hal 3. 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah, ( Jakarta : Bina Aksara, 1991), hal 115. 
32 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT. CV. Alfabeta, 2005), hal 60. 
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : PT. Remaja Rosda Karya 

2003), hal 157. 
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 ب . مصادر البياانت
البياانت يف البحث الكمي. إن البياانت يف البحث الكيفي ليست كما أن 

البياانت يف البحث الكمي تكون من األرقام والبياانت األساسية يف البحث الكيفي هي 
 34الكلمات املكتوبة واملنطوقة والسلوك املبحوثة، أما الواثئق املكتوبة فتكون بياانت زائدة

ئق. تستخدم الباحث والبياانت الىت استعملها الباحث املقابلة واإلستبانة واملَلحظة والواث
التايَلندين ، لطلبة  لتعليم اللغة العربيةج املكثف الربانممن جلمع املعلومات  االستبانة

أنشطة لتعليم اللغة العربية وإىل الربانمج املكثف املَلحظة إىل  وبعد ذلك قام الباحث
لتعليم املكثف  الربانمج يف  نيالتايَلنديالكَلم لطلبة كفائة مهارة   لتقية م اللغة العربيةتعلي

لتعليم اللغة  املكثف العام الربانمج  ابملقابلة مدير أجريت أيضا الباحث  اللغة العربية
ستخدم الباحث الواثئف جلمع ، ويليها ينيلطلبة التايَلنديالعربية و مسؤول املادة 

وعن وظائف لتعليم اللغة العربية وما يتعلق فيه، مج املكثف املعلومات عن أحوال الربان
 لتعليم اللغة العربية وواثئق الصور هبذا البحث. ربانمج املكثفمسؤول املادة ل

 ج . جمتمع البحث وعينته
جمتمع البحث هو إمجال عدد السكان البحثية. والعينة هي جزء من السكان 

 . أما35الذي مشلهم البحث عينة متثيلية. تسمى بعينة البحث إذا تعتزم لتعميم نتائج العينة
من التايَلند، عددهم  يف املرحلة األوىل واملرحلة الثانيةالطَلب  جمتمع هذا البحث هو

 .تسعة شخص ) سّتة شخص من الّرجال وثَلثة شخص من املرءة(
 

                                                           
34Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education An introduction to Theory and 

Methods,( Boston : Allyn and Bacon, 1982), hal 27. 
35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2006),hal 13. 
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 أسلوب مجع البياانتد . 
 ملالحظةاأ . 

املعرفة املَلحظة هي إحدى الطرق الىت تستخدمها الناس يف اكتساب اخلربة و 
يف عمل املَلحظة، أجرت الباحث املَلحظات يف امليدان   36ومسعوا.على أساس ما رأوا 

لتعليم اللغة العربية وإىل أنشطة تعليم  الربانمج املكثفمنهجية وهدفا ومستمرا وشامَل إىل 
 التايَلندين.لطلبة خاّصة يف مادة مهارة الكَلم  اللغة العربية
 ةب . املقابل

املناهيج البياانت لطريقة السؤال واجلواب بني النفرين أو أكثر يف جملس واملراد هبا 
لتعليم اللغة  لربانمج املكثفيقوم الباحث ابملقابلة مع مدير العام اب 37هني .واحد متوج

 إسهام الربانمج املكثف العربية وطَلب من التايَلند ومسؤول املادة جلمع البياانت عن
، املادة اخلاصة مهارة الكَلم لطلبة التايَلندينةكفائة مهارة لتعليم اللغة العربية لتقي

الىت توجهها الكَلم وطريق تعليمها والوسائل املستخدمة وطريقة اختبارها واملشكَلت 
 الطَلب يف عملية التعليم.

 ج . الواثئق
الواثئق مصادر أولية ذات قيمة علمية عالية وتشتمل على حمفوظات دور الواثئق 
القومية من تقارير ومراسَلت إدارية ودساتري وقوانني وسجَلت رمسية وخمطوطات ووقائع 

 اجتماعات وتقارير أمنية ومداوالت برملانية وخطب ومدخَلت ومشروعات قوانني 
 

                                                           
36 Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan : Hilal Pustaka,2007),117-119. 
37 Lexy. J. Moleong., hal. 135. 
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واملراد هبا طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات   38 .وتقارير حمافظات وتقارير جلان
 .نيالكَلم لطلبة التايَلنديعلى طريقة النظرى إىل الواثئق املودودة يف كفائة مهارة 

 اإلستبانة  .ج
تعترب اإلستبانة أداة مَلئمة للحصول على املعلومات وبياانت احلقائق املرتبطة بواقع 

األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد معني، وتقدم اإلستبانة بشكل عدد من 
 39.من األفراد املعنيني مبوضوع اإلستبانة

  .نيكفائة مهارة الكَلم لطلبة التايَلنديوهذا اإلستبانة يقدم إىل الطَلب ملعرفة ترقية  
 حتليل البيياانتأسلوب ه . 

خَلل حتليل البياانت هو إحدى من سلسة األنشطة البحثية املهمة واحلامسة. من 
 البياانت أو املعلومات الىت مث مجعها تصبح أكثر وضوحا. هذا التحليل أو أنشطة

وميكن يف البحث يتم حتليل البياانت من قبل املنهج الكيفي. ويف الوقت نفسه، مث حتليل 
البياانت الكيفية، إذا كانت البياانت غري العددية، وإمنا هي ظاهرة أو السلوك الىت ينبغي 

شكل املقال )الوصف(، عل سبيل املثال البياانت عن أمناط التفاعل يف أن تعرض يف 
 الفصول الدراسية بني املدرسني والطَلب على اللغة العربية وبني الطَلب نفسها.

البحث املنهج الكيفي. تلك البياانت ليست استخدمت الباحث يف هذا   
 رقام من هذا البحثعددية، حبيث ميكن حتليل البياانت مبنهج كيفي. إذا حصلت األ

الكيفي، فإن تلك  األرقام ليست من البياانت األساسية، ولكن هذه البياانت كبياانت 
اثنوية. واستند هذا البحث الكيفي على فلسفة بنائية. وهذا البحث ينظر أنه يتطلع يف 

 40واقع األمر مجع األبعاد والتفاعلية، ويتطلب التفسري بناء على اخلربة اإلجتماعية.
                                                           

 128(،ص 2009عبد الرحمن أحمد عثمان، البحث العلمى وطرق كتابة الرسائل الجامعية، (أفريقيا: جامعة أفريقيا العالمية.  38

.136، ص،   39(1995عبد الرحمن عثمان، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعة )جامعة أفريقيا العالمية      
40 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan : 
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بشكل عام، تصنفت خطوات حتليل البياانت إىل ثَلث مراحل، وهي مرحلة   
جتهري البياانت ومرحلة تنظيم البياانت ومرحلة اكتشاف البياانت. وصف كل مرحلة على 

 النحو التايل :
يتضمن جتهيز البياانت من جتهري البياانت هو بداية عملية حتليل البياانت.  (أ

ري )التحرير( ووضع العَلمات )العَلمات( أنشطة املطابقة )الكشف( والتدب
والتميز )ترميز(. وهتدف املطابقة لرأي مبلغ األدوات اجملموعة بقدر احلاجة. 

املتعلقة إلعادة  Wignyosoebrotoيف هذه األثناء، التحرير عند 
( وضوح املعىن 3( وضوح النص، )2( اإلنتهاء من الشحن، )1النظر عن : )

( االنتظام ومدى مَلئمتها من اإلجابة على بعضها 4من اإلجاابت، )
 ( التوحيد وحدة البياانت.6( أمهية اإلجابة، و )5بعض، )

 تنظيم البياانت  (ب
يل البياانت املهمة. تنظيم البياانت هو إحدى العملية من عمليات حتل

وتطبيق  يتضمن تنظيم البياانت من التصنيف، والبساطة، وعرض البياانت
 حتليل اإلحصاء العددية )إذا حتلل البياانت بتحليل كمي(.

 ج( اكتشاف البياانت
هذه املرحلة متعلقة مبحاولة الباحث لتفسري نتائج التحليل. ومن هذه نتائج  

ة اليت ستستخدمها لكشف املشكَلت أو التفسري، ستأخذ الباحث اخلَلص
املسألة اليت يتوجد يف أسئلة البحث. هذا هو أمر مهم من البحث،   إلجابة

أن البحث ال يشرح عن الظواهر أو احلقائق ولكن يكشف البحث الظواهر 
أو احلقائق اليت جيب إكشافها من الباحث. واملدخل هلذا البحث، ستحللها 
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 Mile ت التفاعلية اليت اقتهاليل البياانالباحث ابستخدام منوذج حت
(. والرسم Denzin،1994 و Lincoln)يف  Hubermanو

 البياين التايل :
 مجع البياانت والشيكَلت )الشيكَلت مرة أخرى( مَلحظات امليدان. (1
ختفيض البياانت، يف هذه احلالة خيتار الباحث البياانت ذات الصلة، وأقل  (2

وسيتم حتليل البياانت ذات الصلة، وأما مَلئمة لغرض البحث العلمي. 
 البياانت غري الصلة سيتم تعيني البياانت ذات الصلة )دون حتليلها(.

 عرض البياانت، بعد ختفيض البياانت، فإن اخلطوة التالية هي عرض البياانت (3
، )ب(  التصنيف، )ت( اإلعداد، )ث( شرح اليت تتضمن : )أ( التحديد
 ودقيقا، )ج( املعناوي.البياانت منهجيا وموضوعيا 

 االستدالل. ختلص الباحث عن نتائج البحث استنادا إىل الفئات واملعاين. (4
 دليل املالحظة و املقابلة والواثئق واإلختبار:  2جدول 

 البياانت مصادر البياانت أدوات البحث الرقيم
 املدرس املَلحظة 1

 
 

 الطَلب

الظواهر املوجودة من نشاطات -
م بعلمية التعليم املدرس الذي يقو 

 .يف الفصل
الظواهر املوجودة من نشاطات  -

 التَلميذ من اشراكهم واهتمامهم.
 

قاصدا جيري يف هذا الربانمج  - املعلم اللغة العربية املقابلة 2
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 التَلميذ

ملعرفة أحوال املدرسة واتريخ 
أتسيس وتعليم اللغة العربية يف 

يف إسهام الربانمج مهارة الكَلم 
 ونتائجها.

قاصدا ملعرفة جيري إىل الطَلب  -
ارة الكَلم يف آرائهم عن تعليم مه

 هذا الربانمج.
املكثف لتعليم اللغة خلفية الربانمج  مدير املدرسة الواثئق 3

العربية لتقية كفاءة مهارة الكَلم 
البياانت عن لطلبةالتايَلندين، 

، البياانت عن أنشطة الربانمج
، ونظام التعليم التعليمالربانمج يف 

 املوجود.
سهام إبنتيجة مهارة الكَلم  الطَلب االختبار 4

الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
 اعمل ان اختبار بعدي.
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

بعد ما قامت الباحث ابملقابلة واملَلحظة فنالت الباحث البياانت الكثرية. وهذه 
 البياانت اليت وجدهتا الباحث:هي 

 حملة عن الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية املبحث األول :

اللغة العربية شرط الزم ملن يقوم ابلدراسة اإلسَلمية والعربية،  إمياان أبن فهم
سعت جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنق اليت كانت تسمى ابملعهد 
العايل احلكومي للعلوم اإلسَلمية مباالنق بتأسيس الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 

ذا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة واحملاوالت م. وقد كان ه 1997ألبنائها عام 
الدؤوبة إلجياد حل مشكَلت تعليم اللغة العربية إبندونسيا،خاصة يف احملاضن التبوية اليت 

 41تتوالها وزارة الشؤون الدينية. 
 42اتريخ الربانمج  -أ

أن كفاءة اللغوية هي شرط لطلبة الذي يعلمون الدراسة اإلسَلمية يف مستوى 
ولكن، بعض الطلبة الذي متخرج يف املدرسة الثانوية ميلك كفاءة اللغوية  اجلامعي.

ضعيفا. عادة، الطلبة الذي ميلك كفاءة اللغوية احلسنة متخرج يف املدرسة الثانوية يف 
 معهد اإلسَلمي أو املدرسة الثانوية الربانمج اخلاص.

املتخرجات يف ضعف كفاءة اللغة العربية أو اإلجنليزية الىت اصاب الطلبة أو 
اجلامعة اإلسَلمية. رأى عند إختبار لدراسة املاجست واللغة العربية واإلجنليزية أن يكون 

                                                           
41. http://pkpba.uin-malang.ac.id/?lang=ar&page=prof diakses oleh Roziqotun Nadhifah, Judul 

Efektifitas Penggunaan Kamus Musaid dalam Pembelajaran Mufradat di Perkuliahan Khusus 

Pengembangan Bahasa Arab di UIN Maliki Malang  pada 27 Oktober 2016 pukul 16:28 

42. Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahem Malang. 2012. Hal 195-196 

http://pkpba.uin-malang.ac.id/?lang=ar&page=prof
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فضيلة مواد التعليمية يف عمالية اإلختبار ويف احلقيقة هناك الطلبة الىت جيد املشكلة يف 
 هتان اللغتني.

وزيرة قد شعر األجهزة هذه الظواهر. يشمل على هذا األمر هو موظف يف  
الشؤون الدينية يف بعض األدوار. قال بروفيسور الدكتور احلاج معطي على أن ضعف 
الطلبة وجد يف حالتان وهي ضعف يف التوكيل اللغة االجنبية. وكذلك قد قال احلاج 

 االمشة واحلاج منور شاذيل والدكتور احلاج ترميذي اتهري.
شروط وواجب على الطلبة أن رأى اجلامعة أن كفاءة أن كفاءة اللغة العربية هي 

يؤدوا إليه ليعمل الدراسة اإلسَلمية كالتفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصوف والكَلم 
 أو الدراسة اإلسَلمية األخرى ألن هذا الغلم يكتب ويشرح ابللغة العربية.

عقليا، ال يستطيع الطلبة أن يدرسوا العلوم السابق بدون كفاءة اللغة العربية. 
، وجب على طلبة املؤسسة الدراسة اإلسَلمية أن يسلطوا اللغة العربية لكي يستطيع ولذا

 أن أتميق هذه الكفاءة.
يف هذه اهليكل، يفكر اجلامعة أن يقوم ابلربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف سنة 

 عند مازال يف حالة املدرسة العالية اإلسَلمية احلكومية. 1997
 43تعريف ابلرب انمج  -ب

مما يتميز اجلامعة عن غريها من اجلامعات اإلسَلمية يف إندونيسيا وجود الربانمج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية، فهو أهم الربانمج الىت تقوم هبا اجلامعة، كما أنه سابق ورائد 
يف هذا اجملال وهو يستقبل كل عام مجيع الطلبة مبختلف التخصصات. ألزمت اجلامعة 

مبثابة الرصيد  -اللغة العربية واإلجنليزية–نوا على األقل لغتني هي مجيع طَلهبا أن يتق
 األساسي يف تكوين اجلامعة بثنائية اللغة.

                                                           
43 Ibid 
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يهدف الربانمج إيل تثقيف الطلبة يف اجلامعة ابلكفائة اللغوية العربية    
املعتربة، فيقضي كل طالب ملدة سنة واحدة يف حمضن املمارسة العربية بغض 

 النظر.
 44رؤية الربانمج املستقبلية(  ج

مركز متميز ومتقدم يف جمال تعليم اللغة العربية وتطويرها حيث تزويد كل طالب 
يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنق ابلكفاية العربية املعتربة 

 حىت يصبح مثقفا عاملا متقنا.
 45رسالة الربانمجد(  

 لكفاية العربية املعتربة شفهية كانت أو كتابية.تزويد كل طالب اجلامعة اب (1)
خدمة كل راغب يف تعلم اللغة العربية وتطويرها أبحدث الوسائل وأسهل ( 2)

 الطرائق والكيفيات.
تكوين خرجيي اجلامعة متمكنني يف اللغة العربية بدرجة بدرجة جيد على ( 3)

 األقل.
املية يف الكفاية اللغوية تكوين خرجي اجلامعة متحصلني على الشهادة الع (4)

 نقطة على األقل. 370العربية 
 46عدد املعلمه( 

يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية، يكون املعلم من مستوى سرجاان 
 وماجست. أماعدد من كل مستوى هو : 

 
                                                           

44 Ibid 
45 Ibid 

 واثنق من برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 46
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 : عدد املعلم 3جدوال 
 عدد بيان الرقم

 38 سرجاان -1
 144 ماجستري -2

 182 جمموع
 47جمرايت الربانمجو( 

 تتم جمرايت الربانمج على النحو التايل : 
اسخدام الطلبة واملدرسون اللغة العربية عند العملية التعليمية داخل  (1)

 الفصول الدراسية ويف املعهد.
 مدة الدراسة يف الربانمج سنة كاملة. (2)
تتم الدراسة يف الربانمج مخس أايم يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل  (3)

 دقيقة. 100يوم اجلمعة الواقع بثَلث حصص يف اليوم وكل حصة مدهتا 
منهج الدراسة مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية الىت ألفها اخلرباء يف  (4)

تعليم اللغة العربية لناطقني بغريها، واملواد اإلضافية اللغوية األخرى، وحفظ 
 القرآن الكرمي.

إدارة برانمج تعليم اللغة العربية قام إبشراف هذا الربانمج املتخصصون يف  (5)
 وهم الدكاترة واحلاملون لشهادة ماجستري يف تعليم اللغة العربية.

 تصنيف الطلبة حسب كفاءهتم اللغوية لتسهيل عملية التعليم والتعلم. (6)
طالبا، ويشرف على   35إىل  30عدد الطلبة يف كل فصل يتاوح بني  (7)

 ويد الطلبة ابلكفاءة العربية.كل فصل مدرس ويساعده عدد من األساتذة لتز 

                                                           
47 Ibid 
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 رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني.( 8)
 48(  من مميزات الربانمجز

 األساتذة املتخصصون يف تعليم اللغة العربية.( 1)
 الطلبة املتحمسون يف تعليم اللغة العربية.( 2)
 احلرم اجلامعي املناسب لعملية تعليم اللغة العربية.( 3)
 لتعليم اللغة العربية. املكتبة اخلاصة( 4)
 املعمل اللغوي اآليل والبئوي )املعهد(.( 5)
 املنظمة الطلبة.( 6)

 لكليات الىت ينتمي إليها الطالب.إىل نوع القسم أو ا
 49برانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةح(  

 مِحل الدروس والتسويق -1 
نظام  6يعىن نظام التسليف املرحلي،  12محل الدروس يف هذا الربانمج هو 

نظام التسليف املرحلي يف املرحلة  6التسليف املرحلي يف املرحلة األوىل و 
 الثانية.

 مرحلة األوىل -أ
 : محل نظام التسليف املرحلي 4جدوال 

 محل نظام التسليف املرحلي املادة الدراسة الرقم
 SKS 2 مهارة االستماع -1

 SKS 1 مهارة القراءة -2

                                                           
48   Ibid 
49.Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahem Malang. 2013. Hal 183 
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 SKS 1 مهارة الكتابة -3
 2SKS مهارة الكَلم -4
 

 مرحلة الثانية -ب
 : محل نظام التسليف املرحلي 5جدول 

 محل نظام التسليف املرحلي املادة الدراسة الرقم
 SKS 1 مهارة االستماع -1
 SKS 2 مهارة القراءة -2
 SKS 2 مهارة الكتابة -3
 1SKS مهارة الكَلم  -4

 
 األنشطة والربانمج التعليمية -2 

 االختبار املرحلي -أ
قام الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ابالختبار املرحلي ليعرف قدرة 
الطلبة يف أول السنة ابلشكل االختبار الكتايب. وجب على الطلبة 
اجلديدة من كل قسم لشراك هذه األنشطة. جممع الفصل أيسس على 

نظيم الفصل نتيجة االختبار، هذه األنشطة يهدف ليسهل املعلمني يف ت
ويعمل االستاجتية والطريقة التعليمية املناسبة مع كفاءة وحوائج الطلبة يف  

 كل فصل.
 األنشطة االجتماعية -ب
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قام هذه األنشطة يف أول السنة ووجب على الطلبة لشراكها. هدف هذه 
األنشطة إلعطاء املعرفة إىل املستجّدين عن مهمة تعّلم اللغة العربية 

عّلم اللغة العربية سهلة ومرحية، ألن املستجدين وإعطاء التشجيعأن ت
متخرجات يف املدارس املختلفة، بعض من املدرسة الثانوية اإلسَلمية 
واألخرى من املدرسة الثانوية غري اإلسَلمية الىت ميلك كفاءة اللغوية 
املختلفة أيضا. وهناك الشراح عن الربانمج واألنشطة يف الربانمج اخلاص 

 لعربية يف السنة.لتعليم اللغة ا
 برانمج الفصل التكرار -ج 

يف بعض املواد التعليمية أو كله  Eهذا الربانمج لطلبة الىت ينال نتيجة 
)مهارة االستماع و القراءة والكَلم والكتابة( يف املرحلة األوىل أو املرحلة 
الثانية. واشتك الطلبة يف هذا الفصل يف املرحلة اخلامسة حىت يسجّل 

إدارة الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية وجيب عليهم أن نفسه يف 
يشتكوا حصة األوىل وحصة الثانية يف يوم اإلثنني حىت يوم اجلمعة يف 
مرحلة واحدة. جيب على الطلبة التكرارية ان يربمج املواد التعليمية 

 التكرارية يف بطاقة الربانمج الدراسي.
 برانمج الفصل العَلجيّ  -د 

يف بعض املواد التعليمية أوكله )مهارة  Dانمج لطلبة الىت انلت نتيجة هذا الرب 
االستماع و القراءة والكَلم والكتابة( يف املرحلة األةىل أو املرحلة الثانية. 
واشتك الطلبة يف هذا الفصل يف مرحلة الثالثة حىت اآلخر بتسجيل نفسه يف 

على الطلبة أن يشتكوا كل  إدارة الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية وجيب
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عملية الدروس اللغة العربية. قام هذا الربانمج سنة واحدة يف املرحلة 
 الّشفعّية.

 هدف التعليم  -ه 
تزويد كل طلبة اجلامعة ابلكفاءة اللغة العربية املعتربة شفهية كانت أم   -1

 كتابية.
 العربية.تزويد كل طلبة اجلامعة ابلكفاءة القراءة ويفهم ويتجم كتب  -2
 يف اسَلم.  يفهم تزويد كل طلبة اجلامعة  -3

 النظرية التعليمية -و
يعلم الربانمج النظرية الوحدة هي النظرية الىت ينظر اللغة كاللغة واحدة 
واملتكامل. يعطى هذه النظرية االهتمام إىل أربعة مهارات هي مهارة 

االهتمام إىل العناصر االستماع والكَلم والقراءة والكتابة معتدال، وكذلك 
 فردات والقواعد والنرب والتنغيم.اللغة كاألصوات وامل

 الطريقة التعليمية -ز 
يعمل هذه الربانمج الطريقة االنتقائية وهي الطريقة الدمج من أي طريقة 
التعليمية ويركز إىل النظرية االتصالية الىّت يناسب ابلكتاب العربية بني يديك. 

ية هي نقل الطلبة ليفهم اللغة العربية يف وقت يسري. اهلدف من هذه النظر 
 ومميز هذه الطريقة هو :

 يفضل الكفاءة التعبري نشطا. -1
 جيتنب استعمال اللغة الوسيطة. -2
 يستخدم الطريقة املباشرة يف تعليم املفردات واجلمل. -3
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يعلم النحو ابلطريقة النحو الوظيفي هي يعلم القواعد ابألمثلة املتنوعة  -4
 واضح.بدون شرح 

يف زمان ومكان معني، يستخدم املعلم الطريقة األخرى مثل الطريقة القواعد 
 والتمجة والطريقة السمعية الشفهية وغري ذلك.

 اجلوانب التعليمية -ح
 االستماع -1

 اهلدف :
 جتريب الوسيلة السمعية لسماع ومفارقة االصوات اللغة العربية -1
 كتابة االمَلء -2
 كتابة رئيس الفكرة -3
 ص شفهيا وكتابيا مرة اثنيةيعرب الن -4
 كتابة األفكار من النص -5
 كتابة التلخيص -6

 الطريقة :
 استماع متزكزا -1
 استماع والفهم -2
 استماع والتكرار -3
 جتريب  -4

 الكَلم -2
 اهلدف : 
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 ينطق االصوات والكلمة مبخرج وتغم الصصيح -1
 اتصاالت مع الناطقني أو غري الناطقني هبا -2
 يعرب الفكرة شفاهيا -3

 الطريقة :
 الطلبة لينطق احلرف والكلمة واجلملة املفيدة صحيحةجتريب  -1
 جتريب الطلبة يستعمل الوسائل التعليمية ابللغة العربية -2
 ممارسة الطلبة لتعبري القصة ابللغة العربية النفسية -3
 جتريب الطلبة ليجوب ويناقش األسئلة ابللغة العربية -4
 املسرحية -5

 القراءة -3
 اهلدف :

 التقيمتعريف احلروف العربية وعَلمة  -1
 جتريب القراءة والفهم عن النصوص العربية -2

 الطريقة :
 استماع متكزا -1
 مناقشة النص العربية -2
 فهم املسموع عن النص -3
 قراءة مجاعة -4
 قراءة ابلنفسي -5

 مراحل التعليم القرآن :
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 قراءة الصوتية -1
 قراءة للفهم -2
 قراءة سريعة -3

 الكتاب :  - -4
 اهلدف :

 ممارسة الكتاب من اليمىن -1
 وتعبري الفكرة كتاابجتريب الكتابة  -2

 الطريقة :
 كتابة اخلط -1
 امَلء ابملنقول -2
 امَلء ابملنظور -3
 امَلء اختبارى -4
 انشاء املوجة واحلر -5

 مصادر املواد التعليمية -ط
تتكون املواد التعليمية  املواد املناسبة ابحلوائج الطلبة يف أي القسم. املواد  

. يف حملد واحدة 2حىت  1اللغوية تكون من الكتاب العربية بني يديك جملد 
وحدات. ختصيص هذا املواد يف املرحلة االوىل بتجمع  16يتكون على 

 الفصل )مبتدئ، متوسط، متقدم(.
أما يف املرحلة الثانية، يستعمل الكتاب العربية ألغراب خاصة الىت كتبت  

 ابلنظرية الُشعبية. يف هذا املرحلة، جتمع الطلبة إىل الفصل مناسبة بكليتهم.
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 الوسائل التعليمية –ي 
 القمر الصناعي  -1
 أسطوانة مرئّية ابللغة العربية -2
 املعمال اللغوي -3
 الفصل املفتوح -4
 القاعة واملكتبة -5

 التقومي –ك 
 اختبار املراحى .1

هو اختبار الذي يقوم لقياس نتيجة التعليم اللغة العربية يف كل مرحلة 
أيخذ املواد )تكون على أربعة مراحل يف سنة واحدة(. هذا االختبار 

 املهارات اللغوية يف كتاب العربية بني يديك.
 اختبار املتكاملة .2

يقوم يف هناية مرحلة الثانية والرابعة ابالسئلة املتساوية كتابيا لكل فصل. 
و كتاب  1املواد االختبار مأخوذ من كتاب العربية بني يديك اجملّلد 

ر الثاين مأخوذ من كتاب يف االختبار الثاين. وأما املواد االختبا 2اجمللد 
. قصد هذا 2واجمللد  1العربية بني يديك النصف اآلخر من اجمللد 

 االختبار لقياس كامل املادة الدراسية بدون تفريق الفصول.
 النتيجة والشهادة .3

أيخذ نتيجة اآلخر من نتيجة االختبار املراحى واملتكاملة والوظيفة 
واحليوية والسلوك واألنشطة الدينية يف الفصل واملعهد اإلسَلمى. حتويل 
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القيمة واالمتداد اتبع إىل القيمة يف دليل االكادميية يف جامعة موالان 
انمج مالك إبراهيم اإلسَلمية احلكومية مباالنق. واملتخرجات يف الرب 

اخلاص لتعليم اللغة العربية ينال الشهادة بتسجيل النفس يف أمانة الّسر 
 لربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

 املبحث الثاين : عرض البياانت وحتليلها
ة مهارة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإهتمامات كيف    -أ

 نيالكالم لطلبة التايالندي
سيف فضيلة الشيخ  الربانمج استأذن إىل مدير الربانمجاىل  الباحثب أوال ذه 

استقباال جّيد ويبينه اهلدف يف مدير الربانمج استقبلها مدير الربانمج كان   .املصطفي
هذا الربانمج خصوصا ملهارة الكَلم وهو ينطق األصوات والكلمة مبخرج وتغم 

ويف  هبا ويعرب الفكرة شفاهيا.الصصيح و اتصاالت مع الناطقني أو غري الناطقني 
 ء التعليم. وقبل التعليم لقد عمل الباحثألدا العامل الفصل يوم الثَلاثء دخل الباحث

نتيجة اإلختبار يف يطلب الباحث  مث س اللغة العربية يف الفصل العاملاملناقشة مبدرّ 
 اإلجازة وهي ضعيف جّدا. 

بتطبيق الطرائق فيها خصوصا  يف هذا الربانمج اللغة العربية الدراسة وابعد بدأ 
  ملهارة الكَلم ابلتايل :

أّوال يعطي املدّرس مفردات لغة العربية ابللغة اإلندونسيا أو اإلجنليزية يف 
ه ممث يعلّ  وترمجها اىل اللغة التايَلند  تطبيق كفاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلنني

األسئلة اىل الطَلب ق املدّرس مث حماكمات من مث حتقاىل مادة الّدراسة مث ترمجها 
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ذالك دخول  من التايَلند مث التدريبات يف طريقة استعمال الكلمات وبعد
 50.مالكَل

الطريقة اإلنتقائية ألنه ميزج بني الطريقة يستخدم األستاذ انسحني وقد 
والطريقة املباشرة بناء على اللغة املستخدم عند عملية التعليم هو اللغة العربية 

القراءة بناء على تقظة املعلم بوظيفة القراءة كاملهارة اإلستبالية حىت أمر الطَلب 
أبن تقرأ النص صامته ويفهم مضمون النص. وبعد أن حصل الطَلب الفهم من 

ات التعليم واي. وأما خطو النض، طلب املعلم أن يعترب الطَلب ما فهمون شف
 بطريقة املستخدمة هي:

الدرس ابلدعاء بدأ املعلم -1  
حيث املعلم الطَلب عن كيفية طريقة القراءة اجليدة والسَلمة  -2  
 يسأل املعلم الطَلب عن املفردات الصعبة  .4
 شرح املعلم مضمون النص والطَلب يستمعون ويَلحظون إليه.  .5
 عني املعلم بعض الطَلب للقيام ابلتكلم مما قد فهم من النص املقروءة .6
للقيام ابلتكلم من املادة املدروسة أبسلوب الطَلب عني املعلم بعض الطَلب  .7

 نفسه.
مسح املعلم النص املكتوبة عن السبورة وطلب من بعض الطَلب لتكوين  .8

 اجلملة من املفردات العربية املدروسة.
 خيتم املعلم تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السَلم .9

                                                           

50 2017مايو  3اكتسبت املعلومات إبقامة املقابلة مع استاذ انسحني، وهو املعلم الذي أيضا ، بتاريخ     
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مأخوذة من يكتب املعلم املقالة بدون الشكل يف السبورة واملادة  .10
 الكتاب العربية

يعطى املعلم فرصة للطَلب أن يقرؤوا املادة واحدا فواحدا أو   .11
 متبادال، مع اإلصَلح بعض القراءة اخلطيئة من املعلم.

كلما ظهر أن الطَلب مل يعرفوا معىن الكلمة اجلديدة فشرح املعلم  .12
 تشرحها.

 شرح املعلم مضمون النص والطَلب يستمعون ويَلحظون إليه. .13
قراءة النص بقراءة صامتة مع فهمه عني املعلم يطلب املعلم الطَلب ل .14

 بعض الطَلب للقيام ابلتكلم من املادة املدروسة أبسلوب.
 51اعة وإلقاء السَلم.مجتم املعلم تدريسه بقراءة الدعاء خي .15

 ستخدم اخلطوات األتية :ايضا ت ألستاذةإن او 

 التعليم مث قرأ الطَلب الدعاء ابجلماعة ألستاذةفتح ا -
بارات إىل الطَلب عن املفردات والع ألستاذةبعد اإلفتتاح، سأل ا -

املاضي، فمن مل يستطيع أن  يف لقاء ألستاذةالقصرية الىت أعطاهم ا
 جييب فعليه القيام.

معانيها  تاملفردات اجلديدة يف السبورة مث شرح ألستاذةا تكتب -
 ألستاذةة العربية أو ابلصور، ولكن ايف اللغ ابملفردات واملضادد

 ستخدم اللغة اإلندونيسا أحياان إذا مل يفهمواها الطَلب .ت

                                                           

512017مايو   10مَلحظة يف الفصل العامل مع أستاذة انسحني يف التاريخ     
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ملستخدم وثّلد الطَلب قراءة احلوار يف الكتاب ا ألستاذةا تقرأ -
 حىت فصح نطقها. ألستاذةا

 ه.تعن احلوار الذي قرأ ألستاذةا تشرحبعد القراءة،  -
الطالب ابحملاورة مع  ألستاذةا تالتطبيق، يعين أمر بعد فهم احلوار، مث  -

 عما يتعلق ابملوضوع. زمَلئه
 .ألستاذةاملفردات العربية فسأل إىل اإن وجد املشكَلت أو  -
الكلمة أو العبارة املخطئة يف أثناء احملاورة بعد  ألستاذةالتصحيح من ا -

 التطبيق.
املفردات اجلديدة وأمرهم حلفظها  ألستاذةبعد انتهاء التطبيق، أعطى ا -

 يف لقاء القادم.
إذا  ليتعلموا جبد وال خيافون يف اخلطاء ألستاذةا تكما العادة، شجع -

 تكلمون ابللغة العربية.
  52مث قراءة الدعاء ابجلماعة. -

ة مهارة الكَلم لطلبة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةهتمامات إلاو 
 أيضا هو: نيالتايَلندي

اسخدام الطلبة واملدرسون اللغة العربية عند العملية التعليمية داخل الفصول  -
  مدة الدراسة يف الربانمج سنة كاملة. الدراسية ويف املعهد.

تتم الدراسة يف الربانمج مخس أايم يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل يوم  -
  دقيقة. 100دهتا اجلمعة الواقع بثَلث حصص يف اليوم وكل حصة م

                                                           

522017 مايو 14اكتسبت املعلومات إبقامة املقابلة مع استاذة نورعَّل ، وهي املعلمة ، بتاريخ     
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منهج الدراسة مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية الىت ألفها اخلرباء يف تعليم  -
اللغة العربية لناطقني بغريها، واملواد اإلضافية اللغوية األخرى، وحفظ القرآن 

 الكرمي.
قام إبشراف هذا الربانمج املتخصصون يف إدارة برانمج تعليم اللغة العربية  -

تصنيف  واحلاملون لشهادة ماجستري يف تعليم اللغة العربية. وهم الدكاترة
  الطلبة حسب كفاءهتم اللغوية لتسهيل عملية التعليم والتعلم.

طالبا، ويشرف على كل  35إىل  30عدد الطلبة يف كل فصل يتاوح بني  -
 فصل مدرس ويساعده عدد من األساتذة لتزويد الطلبة ابلكفاءة العربية.

أو ممن يتأس  وجود اإلرادة أو اإللتزام القوي من مدير الربانمج وبيئته هو األول
يف املدارس يف ترقية اللغة العربية. والثاين وجود الشخصية البارزّة الذي يقدر التكلم ابللغة 

 العربية. والثالث وجود التسهيَلت يف تكوين وترقية اللغة العربية.
أنه لتكوين البيئة العربية يف صطفى نظرا إىل قول مدير الربانمج الدكتور سيف امل

ريس العربية من جهة أو هذا الربانمج شروط منها، األول كون اإللتزام القوي لتنمية تد
أطراف معنّية وهي من مدرس اللغة العربية. والثاىن كون شخصية ابرزّة الذي يقدر على 

اللغة دوات لتكوين بيئة تكلم ابللغة العربية يف بيئة الربانمج. والثالث كون ربط مايّل لأل
 العربية.

فمن املكوانت الىت ترتبط تكوين البيئة يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
 هي :

 مدير الربانمج الذي يتأس فيها. -1
 معلموا اللغة العربية وشخصية ابرزة الذي يقدر على تكلم ابللغة العربية. -2
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 الطَلب والربانمج عن تعليم اللغة العربية. -3
: فصول، مسجد، غرف، كاسيت اللغة العربية، وسائل الوسائل التعليمية 

اإلعَلم، سبورة، ساسة للتقدمي، كتب التعليمية، قرية العربية خاصة لتعميق اللغة العربية، 
 53لوحة للغة، وغري ذالك.

 ترقية كفاءة مهارة يف لتعليم اللغة العربية  إسهام الربانمج املكثف –ب 
نيالتايالنديطلبة لالكالم ل  

اهلدف تنفيذ الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية هو زايرة املعرفة ابللغة خخوصا 
الطَلب ملمارسة فيه اليت اكتسبوه وتزويد كل طلبة يف تعليم مهارة الكَلم وايضا كوسيلة 

ة اجلامعة ابلكفاءة اللغة العربية املعتربة شفهية كانت أو كتابية وتزويد كل طلبة اجلامع
يف  يفهم تزويد كل طلبة اجلامعة و لقراءة ويفهم ويتجم كتب العربيةابلكفاءة اللغة ا

 اسَلم. 
الذي جيمع بني جانب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية   أما إسهام 

التبية للروح والعقل واجلسم متكاملة لتشكيل الشباب املسلم التقي والذكي 
م القرآن إلستطاع وفه هندف للحصول عليه و الكرمية والدى واملستقبل لألخَلق

بدليل يف هذه اجلامعة مل يكن أحدا من  يف فهم اإلسَلم واضئعال يواحلديث حىّت 
الطالب الذي تورط حالة إرهايب أو اتبع مذهب الضَللة بل إذا يفهمون القرآن 

الطالب الذي  من واحلديث فراقب األخَلق بدليل يف هذه اجلامعة مل يكن أحدا
يعلم الربانمج النظرية يعىن  النظرية التعليميةيف  جانب اللغويةو  تورط حالة القتل

الوحدة هي النظرية الىت ينظر اللغة كاللغة واحدة واملتكامل. يعطى هذه النظرية 
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االهتمام إىل أربعة مهارات هي مهارة االستماع والكَلم والقراءة والكتابة معتدال، 
  االهتمام إىل العناصر اللغة كاألصوات واملفردات والقواعد والنرب والتنغيم.وكذلك 

لتطبيق إىل الطَلب اجلديدة من التايَلندين  مجيع اإلسهام املذكور واجب
 الذين يدرسون لكى متأثر وسرور وممارسة يف الدراسة.

الطَلب ل الدراسة يف هذه الربانمج ال يستطيعوا اللغة العربية، واآلن مجيع قب
اجلديدة من التايَلند يستطيعوا ان يتكّلمون لغة العربية وممارسة إبستخدام املفردات 

بل يتمّيز نتائج تعليمية جّيدة يف تعليم اللغة العربية، وليس عدد قليل من  السهلة
 54عن الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية الىت تطبيقه. الطَلب الذين يتابعون جبدية

تائج اإلستبان، واحلصول عليها وأبلغ أيضا، أن الربانمج املكثف بناء على ن
ترقية كفاءة مهارة الكَلم يف لذي ينفيذ يف تطفيق لغة العربية لتعليم اللغة العربية ا

يف مساعدة الطَلب على فهم اللغة العربية خصوصا  إسهام  وفيهنيلطَلب التايَلندي
 يف مهارة الكَلم.

املستجيبني. هناك مثانية عشر املستجبني اختارت " كانت هناك أربعني 
( 32,% 5( وثَلثة عشر املستجبني اختارت " توافق " )45,% 0أوافق بشدة" )

( واختار املستجبني واحد " ال 20,% 0املستجبني اختارت " أقل توافق " )ومثانية 
 55(.5,2 %أوافق " )
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 مناقشة البياانت:  لثث الثااملبح

ة مهارة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإهتمامات كيف  -أ
   نيالكالم لطلبة التايالندي

أهداف الطريقة التعليمية يف هذا باحث يف الفصل العامل مناسبة يف بعد يَلحظ ال 
 الربانمج.

يعمل هذه الربانمج الطريقة االنتقائية وهي الطريقة الدمج من أي طريقة التعليمية ويركز 
الربانمج أيضا  يعمل و إىل النظرية االتصالية الىّت يناسب ابلكتاب العربية بني يديك.

 هإهتماماتيف  فاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلندينييف ترقية ك املكثف لتعليم اللغة العربية
 هو:

اسخدام الطلبة واملدرسون اللغة العربية عند العملية التعليمية داخل الفصول  -
  مدة الدراسة يف الربانمج سنة كاملة. ويف املعهد.الدراسية 

تتم الدراسة يف الربانمج مخس أايم يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل يوم  -
  دقيقة. 100اجلمعة الواقع بثَلث حصص يف اليوم وكل حصة مدهتا 

منهج الدراسة مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية الىت ألفها اخلرباء يف تعليم  -
اللغة العربية لناطقني بغريها، واملواد اإلضافية اللغوية األخرى، وحفظ القرآن 

 الكرمي.
قام إبشراف هذا الربانمج املتخصصون يف إدارة برانمج تعليم اللغة العربية  -

 وهم الدكاترة واحلاملون لشهادة ماجستري يف تعليم اللغة العربية.
  ملية التعليم والتعلم.تصنيف الطلبة حسب كفاءهتم اللغوية لتسهيل ع -
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طالبا، ويشرف على كل  35إىل  30عدد الطلبة يف كل فصل يتاوح بني  -
 فصل مدرس ويساعده عدد من األساتذة لتزويد الطلبة ابلكفاءة العربية.

أو ممن يتأس  وبيئته هو األول وجود اإلرادة أو اإللتزام القوي من مدير الربانمج
ربية. والثاين وجود الشخصية البارزّة الذي يقدر التكلم ابللغة يف املدارس يف ترقية اللغة الع

 العربية. والثالث وجود التسهيَلت يف تكوين وترقية اللغة العربية.
نظرا إىل قول مدير الربانمج الدكتور سيف املصطفى أنه لتكوين البيئة العربية يف 

دريس العربية من جهة أو هذا الربانمج شروط منها، األول كون اإللتزام القوي لتنمية ت
أطراف معنّية وهي من مدرس اللغة العربية. والثاىن كون شخصية ابرزّة الذي يقدر على 
تكلم ابللغة العربية يف بيئة الربانمج. والثالث كون ربط مايّل لألدوات لتكوين بيئة اللغة 

 العربية.
لتعليم اللغة العربية فمن املكوانت الىت ترتبط تكوين البيئة يف الربانمج املكثف 

 هي :
 مدير الربانمج الذي يتأس فيها. -4
 معلموا اللغة العربية وشخصية ابرزة الذي يقدر على تكلم ابللغة العربية. -5
 الطَلب والربانمج عن تعليم اللغة العربية. -6

الوسائل التعليمية : فصول، مسجد، غرف، كاسيت اللغة العربية، وسائل 
للتقدمي، كتب التعليمية، قرية العربية خاصة لتعميق اللغة اإلعَلم، سبورة، ساسة 

 العربية، لوحة للغة، وغري ذالك

هي نقل الطلبة ليفهم اللغة العربية يف وقت يف الربانمج  اهلدف من هذه النظرية 
 يسري. ومميز هذه الطريقة هو :
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 يفضل الكفاءة التعبري نشطا.  -1
 جيتنب استعمال اللغة الوسيطة.  -2
 يستخدم الطريقة املباشرة يف تعليم املفردات واجلمل.  -3
يعلم النحو ابلطريقة النحو الوظيفي هي يعلم القواعد ابألمثلة   -4

 املتنوعة بدون شرح واضح.
يف زمان ومكان معني، يستخدم املعلم الطريقة األخرى مثل الطريقة القواعد  

 والتمجة والطريقة السمعية الشفهية وغري ذلك.
يف الفصل الدراسي للطلبة التايَلندين يف يف هذا البحث خصوصا د حتدو   

املرحلة األوىل واملرحلة الثانية، عددهم تسعة شخص ) سّتة شخص من الّرجال وثَلثة 
ويف  وطبقاهتم ابلنسبة للمستوى اإلبتدائي يف وجهة مهارة الكَلم شخص من املرءة(

الطريقة يدبّر  يوه للطلبة التايَلنديناملذكور مناسبة ابلنظرية يف تطبيق طريقة احملادثة 
أو  الطَلب للمحادثة أبصدقائه وزمَلئه مبوضوع خاص الذي يوزعه املدرس يف املدرسة

 املعهد أو اجلامعة ومناسبة ابلنظرية يف أهداف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية.
ترقية كفاءة مهارة الكالم لطلبة يف مج املكثف لتعليم اللغة العربية ربانإسهام ال -ب

 نيالتايالندي
أما إسهام الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  الذي جيمع بني جانب التبية  

للروح والعقل واجلسم متكاملة لتشكيل الشباب املسلم التقي والذكي واملستقبل 
لألخَلق الكرمية والدى هندف للحصول عليه و إلستطاع وفهم القرآن واحلديث 

هذه اجلامعة مل يكن أحدا من الطالب يف فهم اإلسَلم بدليل يف  واضئعال يحىّت 
الذي تورط حالة إرهايب أو اتبع مذهب الضَللة بل إذا يفهمون القرآن واحلديث 

من الطالب الذي تورط حالة  فراقب األخَلق بدليل يف هذه اجلامعة مل يكن أحدا
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 يعلم الربانمج النظرية الوحدة هييعىن  النظرية التعليميةيف  جانب اللغوية و القتل
النظرية الىت ينظر اللغة كاللغة واحدة واملتكامل. يعطى هذه النظرية االهتمام إىل 
أربعة مهارات هي مهارة االستماع والكَلم والقراءة والكتابة معتدال، وكذلك 

 االهتمام إىل العناصر اللغة كاألصوات واملفردات والقواعد والنرب والتنغيم.

فذالك املذكور مناسبة يف نظرية عن أهداف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  
تزويد كل و  تزويد كل طلبة اجلامعة ابلكفاءة اللغة العربية املعتربة شفهية كانت أو كتابية: 

 تزويد كل طلبة اجلامعة و طلبة اجلامعة ابلكفاءة اللغة القراءة ويفهم ويتجم كتب العربية
 اسَلم. يف  يفهم
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 خالصة البحث -أ
اعتمادا على أسئلة البحث وعرض البياانت وحتليلها ومناقشتها، خَلصة يف هذا 

 البحث كما يلي :
ة مهارة ءفايف ترقية ك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةإلهتمامات ا  -1

  هو:نيالكَلم لطلبة التايَلندي

مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية الىت ألفها اخلرباء يف تعليم منهج الدراسة  -
غوية األخرى، وحفظ القرآن اللغة العربية لناطقني بغريها، واملواد اإلضافية الل

تتم الدراسة يف الربانمج و كاملةمدة الدراسة يف الربانمج سنة  و  الكرمي

اجلمعة الواقع بثَلث مخس أايم يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل يوم 
عدد الطلبة يف كل وفيه  دقيقة 100 اليوم وكل حصة مدهتا حصص يف

طالبا، ويشرف على كل فصل مدرس  35إىل  30فصل يتاوح بني 
 ويساعده عدد من األساتذة لتزويد الطلبة ابلكفاءة العربية.

 اءالطريقة التمجة إبعط عادة، استخدمطريقة التعليم بني املعلمني.اختلفت  -
املدّرس مفردات لغة العربية ابللغة اإلندونسيا أو اإلجنليزية يف تطبيق كفاءة 
مهارة الكَلم لطلبة التايَلنني  وترمجها اىل اللغة التايَلند مث يعّلمه اىل مادة 

الطريقة ولذالك يستخدم املعلم  يعين مناسبة اىل مواد التعليمية. الّدراسة
الطريقة الدمج من أي طريقة التعليمية ويركز إىل النظرية  وهي االنتقائية

، وجيوب املعلم السئوال االتصالية الىّت يناسب ابلكتاب العربية بني يديك



59 
 

 
 

، احياان أيمر طريقة احملادثةوب يَلندين إذا هم ال يفهمون.من الطَلب التا
عما يتعلق  ابحملاورة مع زمَلئهحلفظ املفردات  التايَلندينمن  الطَلباملعلم 

 ابملوضوع.
أو ممن  وبيئته هو األول وجود اإلرادة أو اإللتزام القوي من مدير الربانمج -

يتأس يف املدارس يف ترقية اللغة العربية. والثاين وجود الشخصية البارزّة 
ترقية الثالث وجود التسهيَلت يف تكوين الذي يقدر التكلم ابللغة العربية. و 

 اللغة العربية.
فصول، مسجد، غرف، كاسيت اللغة العربية، وسائل الوسائل التعليمية فيه  -

اإلعَلم، سبورة، ساسة للتقدمي، كتب التعليمية، قرية العربية خاصة لتعميق 
 اللغة العربية، لوحة للغة، وغري ذالك

جيمع بني جانب التبية  هو مج املكثف لتعليم اللغة العربيةإسهام الربان  -2
 :منها جلسم متكاملةللروح والعقل وا

 .لتشكيل الشباب املسلم التقي والذكي واملستقبل لألخَلق الكرمية  .1
لتقوية الروحية االسَلمية بني الطلبة التايَلدين والطلبة األجانب  .2

 خاصة الطلبة من اإلندونيسيا.
 لفهم القرآن واحلديث. .3
 منها: جانب اللغوية و
يعلم يعىن  النظرية التعليميةاستيعاب اللغة العربية استيعااب جيدا يف  .4

الربانمج النظرية الوحدة هي النظرية الىت ينظر اللغة كاللغة واحدة 
واملتكامل. يعطى هذه النظرية االهتمام إىل أربعة مهارات هي مهارة 
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االستماع والكَلم والقراءة والكتابة معتدال، وكذلك االهتمام إىل 
  عد والنرب والتنغيم.العناصر اللغة كاألصوات واملفردات والقوا

 اإلقرتاحات -ب
اعتمادا على  نتيجة البحث، فسوف يقدم الباحث بعض اإلقتاحات حول 

 ما يتعلق
 ابلبحث فهي : 

، يرجي من معلمي  يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةللمعلمني  -1
اللغة العربية لتقية كفاءهتم ومعرفتهم يف جمال تعليم اللغة العربية 

احملتوى والطرائق والوسائل التعليمية والتقومي فيه لكي خاصة يف 
 يستطيعوا أن حيققوا األهداف التعليمية املقررة فيها.

الربانمج املكثف ، يرجى من  لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية -2
جلامعة اإلسَلمية احلكومية وابخلصوص من  لتعليم اللغة العربية

يل البحث التايل يف مجع لتسه صفوف اإلدارة ليكّمل امللفات فيه
أن تنظم املناهح  لربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةينبغي  البياانت و

الدراسية هلذا الربانمج ابملناهج الىت تسريى على مدخل التكنولوجيا 
طلوبة أو القدرة األساسية حيث يتمكن فيها املعيارين الكفاءة امل

يف هذا مقتحات  فاءة ووإجراءات املواد للحصول على تلك الك
هو أكثر إتساقا يف تربية ورعاية الطَلب. ألن ماذا قد ايضا الربانمج 

 عملو يف هذا العصر سوف ستذكرو حىت بلغو عمرهم.
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البحث أن تقام حبوث أخرى عن حث، يرجى من هذا هلذا الب -3
لزايرة املعلومات اجلديدة  إسهام الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية

 واملعارف الكثرية يف ترقية كفاءة مهارة الكَلم لطلبة التايَلندين.
للباحث التايل، يرجى من الباحث التايل أن يقوم إبكمال هذا  -4

 البحث اجلامعي ويرجو الباحث أبن يكون هذا البحث انفعا.
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حظةاملال  

 
 فصل         :
 معلم          :
 عدد الطلبة  :

 
 انحية املعلم -أ

 الكمية البيان الرقم
1 2 3 4 5 

      يعّلم املعلم بسرور 1

يستخدم املعلم الكتاب العربية بني  2
 يديك

     

و  طريقة احلكايةيستخدم املعلم  3
 احملادثة واملباشرة والقراءة وغري ذالك

     

 املعلمبعد إنتهاء الدراسة، شجع  4
ليتعلموا جبد وال خيافون يف اخلطاء 

 إذا تكلمون ابللغة العربية

     

 املعلمبعد انتهاء التطبيق، أعطى  5
املفردات اجلديدة وأمرهم حلفظها يف 

 لقاء القادم

     

أيمر املعلم ملراجعة املادة يف هناية  6
 املرحلة
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إىل الطَلب عن املفردات  املعلمسأل 
 املعلموالعبارات القصرية الىت أعطاهم 

 يف لقاء املاضي

     

      يعطى املعلم احلّماسة  قبل الدراسة 8

جييب املعلم األسئلة من الطلبة الىت  9
 تتعلق ابملادة 

     

 

 انحية الطلبة -ب
 

 الكمية البيان الرقم
1 2 3 4 5 

      هبدوءيشتك الطلبة الدرس  1

      يسأل الطلبة عن املفردات الصعبة  2

يف ممارسة تكّلم اللغة حيب الطلبة  3
 العربية

     

الكتاب العربية بني حيمل الطلبة  4
 يف الفصل يديك

     

يتبع الطلبة تنظيم الربانمج املكثف  5
 لتعليم اللغة العربية جبّدد

     

يستطيع الطلبة أن يستخدم ممارسة  6
 تكّلم اللغة العربية

     

7 
 

حيب الطلبة بتطبيق الطرائق من 
 املعّلم 
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Kelas dan Jurusan : ............................................................................................. 

Jenis Kelamin        : ............................................................................................. 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET : 

1. Tulis identitas Anda secara Lengkap ! 

2. Bacalah pertanyaan dengan teliti sebelum menjawab ! 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan menggunakan silang (×)  pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan pikiran dan perasaan Anda ! 

4. Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah, jawaban yang 

terbaik adalah benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya! 

5. 5 Jawablah dengan jujur tanpa terpengaruh dengan teman ! 

 

                                                                                      

                       Sangat Setuju                                         Kurang Setuju 

 

                        

                       Setuju                                                    Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan Skor 

SS S KS TS 

1 Saya baru tahu dan belajar bahasa Arab ketika Masuk belajar 

di PPBA 

    

2 Saya suka mempraktekkan berbicara bahasa Arab      

3 Guru saya ( di Kelas PPBA) selalu menggunakan bahasa Arab 

selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

    

4 Guru saya ( di Kelas PPBA) memiliki banyak variasi dalam 

menerapkan metode pembelajaran bahasa Arab sehingga selalu 

membuat saya semangat dan tidak mudah bosan belajar bahasa 

Arab 

    

5 Kegiatan atau metode yang diterapkan di Kelas PPBA telah 

banyak berkontribusi dalam membantu saya untuk lebih 

memahami bahasa Arab. 

    

6 Saya senang mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab 

yang ada di PPBA. 

(Berikan alasannya) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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7 Saya tidak senang mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa 

Arab yang ada di PPBA. 

(Berikan alasannya) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

    

8 Saya memiliki kesulitan dalam mempelajari dan memahami 

bahasa Arab, terkhusus ketika disuruh berbicara bahasa Arab. 

(Berikan alasannya) 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

    

9 PPBA di UIN Maliki Malang sangat bagus karena sangat 

berkontribusi kepada saya khususnya dalam berbicara bahasa 

Arab 
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 املقابلة

Instrument Interview )أنماط المقابلة ( 

Mudir PPBA, Guru PPBA, Mahasiswa  

Nama               : ................................................................................. 

Hari/ Tanggal  : ................................................................................. 

Jam                  : .................................................................................. 

Tempat            : ................................................................................. 

Bagi Mudir : 

1) Bagaimana Model pembelajaran Bahasa Arab di PPBA? 

2) Apakah model pembelajaran yang diterapkan itu mampu berkontribusi secara 

maksimal kepada Mahasiswa baru dari Thailand? 

3) Apakah wali kelas atau dosen yang mengajar harus memiliki keahlian tertentu? 

4) Apakah Ustad sendiri pernah melihat cara mengajarnya? 

5) Menurut Ustad, Apakah sudah bagus atau masih ada yang kurang? 

6) Apa saja usaha PPBA Untuk peningkatan kemampuan berbicara dalam Bahasa 

Arab 

Bagi Guru : 

1) Bagaimana Metode Ustad Mengajar Bahasa Arab? 

2) Apa ada penekanan-penekanan khusus dalam mererapkan Kemampuan 

Berbicara? 

3) Menurut Ustad, Apakah sudah cukup Pembelajaran seperti itu? 

4) Bagaimana kemempuan Mahasiswa baru dari Thailand setelah belajar dengan 

metode pembelajaran seperti itu? 

5) Bagaimana cara Ustad menguji atau tes kemempuan Berbicara pada Mahasiswa 

baru dari Thailand itu? 

6) Apa saja usaha PPBA Untuk peningkatan kemampuan berbicara dalam Bahasa 

Arab 

Bagi Mahasiswa : 

1) Menurut kalian, PPBA ini apakah sudah berkontribusi terhadap kemempuan 

berbicara? 

2)  Yang Ustad lakukan di kelas itu Model pembelajarannya seperti apa? 

3) Apakah kalian merasa senang belajar Bahasa Arab? 

4) Apakah ada kendala ketika belajar Bahasa Arab? 
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 ة مهارة الكالم لطلبة التايالندينءكفاتطبيق   عملية يف

 
 

 لطلبة التايالندينيعطى اإلستبانة اىل 
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 الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربيةمقابلة مع مدير 

 
 

 

 صورة الطلبة من التايالندين

 

 


