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 الباب األول

  التمهيد

 

 أ.خلفية البحث

مهػارات إ   اربع ك ربتاجيف تعليم اللغة العربية.  راتمن ادله ءحدإمهارة الكالـ هي 

 ربتػػاج ا ادلهػػارات  الػػ  ك أهػػم  تطػػر ر  عػػه: مهػػارة ا وػػتااع ك مهػػارة اللػػراءة  ك الكتابػػة.

مػػع اريػػر ن باوػػتغداـ لغػػة  يػػدة  إّتصػػاا تسػػا د ادلتعلاػن اتطػر ر هػػي مهػػارة الكػػالـ    ػػ

 كصحيحة.

  ري ةػػد ال ػػا اػػا  لػػرؿكك .لغػػة ا  نةيػػة  سػػتطيع التراصػػر مػػع اريػػر نال النّػػاس  ػػتعلم

يف حػن أف اللغػة  ."للتراصر ما اللغة هي أداة لفظية ال  تستغدـ إفّ يف كتابه  " (00: 9002)

اوت هد  (2299)كاا رأل يةري لغرم كاردهر   .تسليم ادلعلرمات يف شكر التراصرلهي النثر 

 .كتابيػا كأشػفهيا اّما  صاؿ ا نساين  تّ ف كظيفة اللغة هي أداة لإ (02: 9002)به  ةد ال ا ر 

 :تلك ادلالحظاات نعلق بلرؿ اهلل تعا ك بناء 
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ْنَساُن َعلََّمُه اْلبَ َياٌن( اف مػن تلػك أف ا نسػاف  علاػرف كػي بتكلاػر   نعلم ك  )َخَلَق اْْلِ

اللغػػة العربيػػة للاسػػلان   ةياصػػ.كػػكلك حا ػػة ا  تعلػػيم اللغػػة  ممػػا ركره عػػنكف  كلّػػم ك  

 العربية هي لغة ا والـ.اللغة  افّ 

 يف احليػػػاة هػػػالي  بتطة هاهر  لكػػػّن نسػػػتطيع اف نتسػػػّلطلغػػػة ا  نةيػػػة لػػػي  وػػػالتعلػػػم 

اف  ا بػػػّد لػػػه  نّاػػػف كفػػػاءة مهػػػارة كػػػالـ الطػػػاّلب  ادلػػػدّرس دلػػػن العربيػػػة اللغػػػة  مػػػّدرس. اليرميػػػة

 ر الطر لػػة ك الكتػػػاباالعر ةػػة  يّػػدة ك مػػػاهر  تػػ اللغػػػة  تسػػّليفاللغػػػة العربيػػة   ن ػػيف يف تعلػػيم 

 يف التعليم. ارشا   ادلناوب

أف  نظػر   سػتطيع  (90: 9020)رد ن اسػ ل م اللغة العربية  يف قرؿيتعلالنجاح ال اا ّ 

كمػن   مي يف ربليػق أهػداؼ التعلػنادلتعلاػ ف لػ راالػ  حصػل تلدًن اجلّيػدتيجة ن ناحيةإليه من 

م كالػػادلػػنه  بادلػػاّدة  ك  قادلتعلّػػ  ة  عػػىروػػدالعربيػػة يف ادل يف تعلػػيم اللغػػةنجػػاح ال احػػد  راقيػػر

 .طسلطر 

الكتاب كػاف  ايف هك ا كؿ هر كتاب العربية ادلسلسر  جلزء كتاب العربية بن  د ك

ذلػك سػترل ادلتلػدـ. ادلسػترل ادلتروػيف ك ادلدلسػترل ادلةتػد ن ك ا التعلػيم ثالث كتب  عى من

الػػدكترر ك  مػػن الػػدكترر  ةػػد الػػررن بػػن ابػػراهيم الفػػرزاين   ألّفػػة الػػكم د  ػػريالكتػػاب مػػن بػػال

كاملػة كلكػػن   ات تضػػان مهػار  .كالػػدكترر زلاػد  ةػد اخلػػالق زلاػد رػاد لي  سلتػار ثػاهر حسػن
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  سػػػتطيع اف تسػػػا د  كتػػاب العربيػػػة بػػػن  ػػد ك الةياف مػػػن هػػػكا لكػػػالـ أكػػػن  ػػزء. كهػػارة ادل

 سػتطيع  حػىك   صيحةـ اللغة العربية ر   ف الكتاب  ستغدهمكالممهارة  تطر ر ل ادلتعلان

  يدة كصحيحة مثر العري. العربية لغةال را دروأف  ادلتعلارف

   عػػى معهػػد ال ػػارعي بالنكارا ػػا. هػػكا  علػػا الكاتةػػة هػػكا الةحػػل مكانػػا للةحػػل 

العربيػػة ك  اللغػػة مؤوسػػة مسػػلاي اوػػيا اخلري ػػة   عػػى ادلعهػػد لػػتعلم مػػن الفػػركع أحػػد هػػر ادلعهػػد

بالنكرا ػػا يف قػػاـ معهػػد ال ػػارعي ك  يف  اكرتػػا.  ةمكتةػػة ر يػػ لػػههػػكا ادلعهػػد  يةوػػة ا وػػالمادر 

  ك  ػػػارئ. Rta.Milono Km 5,5يف شػػػارع ا ف مرقفػػػه. ك ادلعهػػػد 9022د سػػػان ٨٢تػػػار   

 .لننام  الدر ة امعة زلّاد ة بالنكارا اجب

يف معهػػػد ال ػػػارعي هػػػر مػػػنه   هلػػػيتطة  الػػػكمالتفػػػرد يف هػػػكا ادلعهػػػد هػػػر ادلػػػنه   احػػػد 

أمتعالػا يف ماّدتػه  تػدؿّ   اكرتػا  ك ( LIPIA)يا معهد العلػـر ا وػالمية ك العربيػة يف اندكنيسػ

لعربيػة يف اللغة ام يكتاب العربية بن  د ك. ك  تعل  هاحدأ أصلية.  ربية كتب  هكا ادلعهد هي

 ـا سػػتغدك  وػػاساا الػػ  ذبعػػر اللغػػة اللغػػة العربيػػة هػػي ربيػػة :  عػػى  فا لػػةمتمعهػػد ال ػػارعي 

 .وػػػر عا اللغػػػة العربيػػػة يف تعلػػػيم الطػػػالب تسػػػرددؼ اذلػػػهػػػكا  مػػػع الطػػػالب. لتراصػػػر ادلعلاػػػرف

يف أثناء  رمناج ا  داد اللغرمبنظم يف  يف هكا ادلعهد يةوة ا والماالعربية  ك در اللغة تعليم ك 
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كر مكثػ  دلػدة  ػ  تعلػد ااارػرات ب ػؿ دراوػّي ك ر رصػ هكا النمناج كاف أربعػةك  ونة 2

  من  ـر ااثنن إ   ـر اجلاعة. اءبدإوا ات كر  ـر 

تةػػػػة اف ذبعػػػػر الةحػػػػل يف معهػػػػد ال ػػػػارعي هػػػػر مػػػػن  ػػػػالب ادلعهػػػػد بالكا ك ربتجػػػػّدذ

ك  ػػػالب مػػػن  امعػػػة  ثانر ػػػة المػػػن مدروػػػة معهػػػد ال ػػػارعي   ػػػالب يلفيّػػػة  غلةيّػػػةال ػػػارعي 

نػت  اخلػري لطػالب  يف الكم   تطةيق يف ادلعهد ك الكتب ك الطر لة ال  بالنكارا ا ك ادلرظفرف

يجػة ادلالحظػػة الكاتةػػة  سػتطيع اف  نظػػر مػػن نت ك يف مهػػارة الكػػالـ. ةياصػالعربيػػة  علػػيمرهػم ت

الفصر مػن ررقػة معهػد ال ػارعي  اامتحاف ادلترويفبيانات اللا اة النتيجة ك دت  لف   ال 

 قػػػػدرة الفصػػػػر نسػػػػتطيع اف نظػػػػر متحػػػػاف ادلتروػػػػيفإ يف قا اػػػػة النتيجػػػػةكمػػػػن هػػػػك   بالنكارا ػػػػا.

. يف  الةيانػػات  الةػػات ادلعهػػد ال ػػفهيالتاهػػدم بػػاخلّ  يف تعلػػيم اللغػػة العربيػػة  الطػػالب ادلسػػترل

ا تػػزاؿ    اللا اػػةادلعهػػد  هػػك   ك يف تلنيػػة التصػػحي 20 اادىنك  27 اا لػػفاللا اػػة  ك ػػدف

. ك 30ز( لالمتحػاف ادلتروػيف الفصػر هػر ا  اف در ة معيار ّة )شلتلتعليم  اللغة العربية  يدة

 89-80 ػدا مػن  ك  يّػد 100-90ز(  عػى مػن ا)شلتػ يف ادلعهد  اللا اػة اجليػدة صحي ت

 الػػ  الّنتػػا   هػػك  مػػن ك. 59-0ك راوػػب مػػن  69-60كملةػػرؿ مػػن 79-70ك  يّػػد مػػن 
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" تعل  يم اه  الة الب  تخ اا   تبداخ رت  اب الع اي  ة هػػر: الةحػػل  نػػراف لتأيػػك  لكاتةػػة ػػكبا 

 .معهد الشافعي االنبالايا"اتمهيدي المستوى الاين يديك للجزء األول لطتب 

 البحثب. أ ئلة 

 اف تأيك أوئلة الةحل رياا  ايل:الكاتةة  بناء  لف هك  ادلالحظة رتسطيع  

 ؟(ا كؿ للجزء)مهارة الكالـ يف كتاب العربية بن  د ك دركس  زلتر ات  كي .2

 كؿا  غداـ كتاب العربية بن  د ك للجػزءباوت مهارة الكالـكي  تتم  الية تعليم  .9

 ؟تاهدمالسترل يف ادل

 البحثج. أهداف 

 .(ا كؿء لجز )لمهارة الكالـ يف كتاب العربية بن  د ك دركس  زلتر اتلرص    .2

للجػػزء )باوػػتغداـ كتػػاب العربيػػة بػػن  ػػد ك  مهػػارة الكػػالـتػػتم  اليػػة تعلػػيم لرصػػ   .0

 .تاهدمالسترل يف ادل (كؿا 

 د. أهّمية البحث

وػتغداـ  با ضػّم ادلةصػر  ػن تػدر   العربيػة  من ناذبة  هكا الةحل اّمر جيعػر اخلػن ك .1

كتػػاب العربيػػة بػػن  ػػد ك للجػػزء ا كؿ يف تعلػػيم مهػػارة الكػػالـ لطػػالب مسػػترل سبهيػػدم 

 معهد ال ارعي بةلنكارا ا
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ة )تعليم العربيػة( يف اجلاهػرر ك من ناذبة  هكا الةحل اّمر جيعر تنّع الفكرة لدنيا الرتبيّ  .2

 لطالب اجلامعة ا والمية احلكاية بةلنكارا ا. ةياصّ 

 تحديد المصطلحات ه

ا نرتنا  كاجملالت كادللاات ذبػد العد ػد مػن العنػاك ن الػ   ادلكتةات إ  الكاتةة رصار ت 

 :هي نفسها تلر ةا كلكن سلتلفة  لف النحر التايل

( مػع 9022هانيامار ػا  )إ ػن وػناف كاليجاغػا يرجيػي  ر ياكارتػا   ػاـ  اأ ركحة ا ي.2

كتػاب العربيػػة بػن  ػد ك للجػزء ا كؿ يف تعلػيم مهػارة الكػػالـ   " تطةيػقالةحػل العلاػي بعنػراف

يف أ ركحػة يتػاـ نتػا   الةحػل  ركجاكرتػا"  اّب بكػر  احلاد ػة   ػرةلطػالب ثانر ػة يف رصػر 

كإف مل  كػن أقصػف نظػرا حلالػة  .يف احلػادم   ػر هػر رعػاؿ أف تنفيك كتاب العربية بن  ػد ك

أحػػد   ػػر رئػػة غػػري متجانسػػة مػػن ا  فػػاؿ الفػػرؽ يف اللػػدرة كتليػػيم النتػػا  . يف تطةيػػق تعلػػم 

ادلعلاػػػػن دا اػػػػا يف زلاكلػػػػة لتطػػػػر ر مهػػػػارة الكػػػػالـ مػػػػن ادلتعلاػػػػن لتحد ػػػػد ذلػػػػك يف اوػػػػتغداـ 

  ككانػا ادلػراد رعالػة كمناوػةة كب العربيػة بػن  ػد ك نظر إليه من ادلراد الػراردة يف كتػا العربية.

لتحسػػػن مهػػػارة الكػػػالـ  كياصػػػة  ػػػالب الصػػػ  احلػػػادم   ػػػر كنتػػػا   قياػػػة التليػػػيم للػػػتعلم 

    ظهػػر متروػػيف قياػػة الصػػ   3الكػػالـ الطةلػػة  الػػب احلػػادم   ػػر  يػػدة  ػػدا  إكسػػي إ ةػػا 
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للفتيػػات الطةلػػة كمتروػػيف  8.2كللصػػ  احلػػادم   ػػر إ ػػة   ظهػػر متروػػيف قياػػة الصػػ   8.8

 .80 8 احلادم   ر  لف حد وراء إ ةا ك إ ة  هر

 (9020أ ركحػػػػة كاهيػػػػر تػػػػرم  ػػػػاسبيكر  )زبػػػػرج  امعػػػػة اااد ػػػػة يف وػػػػرراكارتا يف  ػػػػاـ .9

  وػػػتغداـ الكتػػػاب ادلر عػػػي مػػػن "تطةيػػػق تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة ا واوػػػية للاحادثػػػات اليرميػػػة با

مػػػع رػػالش" يف أ ركحػػػة نتيجػػػة الةحػػل هػػػي الروػػػا يف ادلتعػػددة كاػػػا تػػػدر    بينيػػػد ككتػػاب 

هػػػك  الدراوػػػة هػػػر كالغػػػرض من.ادلسػػػا دات الػػػ  تػػػؤثر  لػػػف حالػػػة ك الةيئػػػة الػػػ  أن ػػػأها ادلعلػػػم

تصػػػايم كيلػػػق مثػػػرية لالهتاػػػاـ  كتفا ليػػػة  كوػػػهلة ااوػػػتغداـ تطةيلػػػات الػػػتعلم مػػػع كتػػػاب 

ب دكرة حيػػػاة تطػػػر ر النظػػػاـ يف تصػػػايم  صػػػ  هػػػكا ا وػػػلر .مر عػػػي مػػػن كتػػػاب بػػػن  ػػػد ك

كتطػػػر ر التطةيلػػػات مػػػن يػػػالؿ مراحػػػر ربد ػػػد ااحتيا ػػػات كربليػػػر ااحتيا ػػػات كالتصػػػايم 

 Adobe Flashكتطػر ر النظػاـ كايتةػار النظػاـ كصػيانة النظػاـ.  عػر هػكا التطةيػق باوػتغداـ 

CS4  كSWFkit Pro نتػػػػا   التليػػػػيم مػػػػن يػػػػالؿ ااوػػػػتةيانات الػػػػ    ايتةارهػػػػا يف إ ػػػػاف .

مػن الطػالب أ ػابرا ب ػدة  لػف أف  ٪99ورراكارتا  حصر  لف اوػتنتاج مفػاد  أف أكثػر مػن 

هكا التطةيق ميكن أف  كرف دبثابة كوا ر ا  الـ لالهتااـ كالتفا لية كوهلة الفهم يف دراوة 

 . د ك ادلراد العربية مع مر ع كتاب بن
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 (9022. ررػا بػاهليفي )يػر    امعػة وػرناف كاليجاغػا  ر ياكارتػا   ػاـ زلاػدروالة  .0

مع حبل  لاي بعنراف "ربلير كتاب العربية  بػن  ػد ك اجمللػد ا كؿ للػدكترر  ةػد الػررن بػن 

إبػػراهيم  الػػدكترر سلتػػار ثػػاهر  كالػػدكترر زلاػػد  ةػػد اخلػػالق زلاػػد "يف أ ركحتػػه يلصػػا نتػػا   

 أف الكتػػاب اوػػتري معػػا ري كتػػاب  ػػري  يػػد  سػػتند إ  ادلةػػادئ الثالثػػة لتجايػػع الدراوػػة إ 

الكتػػب العربيػػة كغػػري العربيػػة حسػػب  ةػػد اهلل اجلػػايل كالػػدكترر  لػػي اللصػػياي  نػػه يف إ ػػداد 

 .ادلادة كرلا لغرض كمسترل مهارات ادلتعلان

( 2015 ػاـ  أ ركحة أكمػي وػاكد ة ا خ  )إ ػن وػنن كاليجاغػا يػر    ر ياكارتػا  .4

مع الةحل العلاي بعنراف "تنفيك كتاب العربية بن  د ك  ػزء ا كؿ يف الػتعلم مهػارة الكػالـ 

ماهاويسػػػػػػػػرم مةتػػػػػػػػدئ برنػػػػػػػػدكؾ بيسػػػػػػػػػانرتف داركش شػػػػػػػػليهات الثػػػػػػػػامن  ر ياكارتػػػػػػػػا السػػػػػػػػػنة 

السػػػنة الدراوػػػية. مػػػن نتػػػا   هػػػك  الدراوػػػة ميكػػػن أف  ػػػرل أف مفهػػػـر ادلػػػراد  2013/2014

ب كاف رعاا كمال اا لتحسن مهػاراهرم مهػرة الطالػب ك نظػر إليػه مػن تليػيم الراردة يف الكتا

تعلػػم اللغػػة العربيػػة كادلهػػارا كػػااـ وػػانرت راج  ػػرض النتػػا   الػػ  مل تعظػػم  كأ لػػف قياػػة هنػػاؾ 

  كهنػػاؾ وػػةعة   ػػر 7.5كبالنسػػةة لللياػػة ربػػا يكػػم كهػػكا هػػر  9.0كاحػػد وػػانرت راج هػػر 

لياػػػة. ك نػػػد النظػػػر إليهػػػا مػػػن متروػػػيف قػػػرة داركش شػػػليحات وػػػانرتم الػػػك ن عصػػػلرف  لػػػف ال

 دكف ادلترويف. 7.4الثامنة  تظهر نتا   التلييم قياة 
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 :أك ه الت ابه كاايتالؼ يف الةحل السابق مع هكا الةحل هي كاا  ليكاما 

No ا يتالؼ الت ابه رافعنال حلااوم الة 

 اأ ركحة ا ي  .2
هانيامار ا  )إ ن 
وناف كاليجاغا 
يرجيي 
 ر ياكارتا   اـ 
9022) 

كتػػػػػػػاب العربيػػػػػػػة بػػػػػػػن   " تطةيػػػػػػػق
 ػػػػػػد ك للجػػػػػػزء ا كؿ يف تعلػػػػػػيم 

مهػػػػارة الكػػػػالـ  ػػػػالب  رتفػػػػاع 
 احلاد ػػػػة   ػػػػرةثانر ػػػػة يف رصػػػػر 

  ركجاكرتا اّب بكر 

تعلػػػػػػػػيم مهػػػػػػػػارة 
الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 
  باوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغداـ
كتػػػاب العربيػػػة 
بػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػد ك 
 للجزء ا كؿ

 

 

 

مهارة  تنفيك
 الكالـ

 ررعم
الةحل ك 

 فاادلك

أ ركحة كاهير تػرم   .9
 ػػػػػػػاسبيكر  )زبػػػػػػػرج 
 امعػػػػػػػػػػة اااد ػػػػػػػػػػة 
يف وػػػػػػػػػػػػػػػػرراكارتا يف 

 (9020 اـ 

"تطةيػػػػػػػػق تعلػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة 
ا واوػػػػية للاحادثػػػػات اليرميػػػػة 
  باوتغداـ الكتاب ادلر عػي مػن 

 بن  د ك مع رالش"كتاب 

 بااوتغداـ كت
 العربية بن  د ك

 تطةيق التعليم
العربية بروا ر 

 رالش

. ررا زلادروالة   .0
باهليفي )ير   
 امعة ورناف  
كاليجاغا 

 ر ياكارتا   اـ 

"ربليػػػػػػػػر كتػػػػػػػػاب العربيػػػػػػػػة  بػػػػػػػػن 
 ػػػػػػػػد ك اجمللػػػػػػػػد ا كؿ للػػػػػػػػدكترر 
 ةػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػررن بػػػػػػػػػػن إبػػػػػػػػػػراهيم  
الػػػدكترر سلتػػػػار ثػػػػاهر  كالػػػػدكترر 

 زلاد  ةد اخلالق زلاد "

 بااوتغداـ كت
 العربية بن  د ك

 باكتربلير  
العربية بن 
  د ك



 

10 

9022) 

أ ركحة أكمي   .2
واكد ة ا خ  
)إ ن ونن  
كاليجاغا ير   
 ر ياكارتا   اـ 
9022) 

تطةيق كتػاب العربيػة بػن  ػد ك 
للجػػػػػػػزء ا كؿ يف تعلػػػػػػػيم مهػػػػػػػارة 
الكػػػػػػػػػػػػػالـ لطػػػػػػػػػػػػػالب مسػػػػػػػػػػػػػترل 

دار الصػػػػاحلات سبهيػػػػدم معهػػػػد 
  ر ياكارتا   اـ 

2013/2014 

تطةيػػػػػػػػػػػق كتػػػػػػػػػػػاب 
العربية بن  د ك 
للجػػػػػػػػػزء ا كؿ يف 
تعلػػػػػػػػػػػػػػيم مهػػػػػػػػػػػػػػارة 
الكػػػػػػالـ لطػػػػػػالب 
 مسترل سبهيدم

دار معهد 
الصاحلات 
 ر ياكارتا  

  اـ
2013/2014 

 

ؼ يف الةحػػػل السػػػابق مػػػع هػػػكا أك ػػػه الت ػػػابه كاايػػػتالبنػػػاء  لػػػف هػػػك  ادلاليظػػػة رػػػ ّف 

 يف هػػكا الةحػػػل اوػػػتغداـ كتػػاب العربيػػػة بػػن  ػػػد ك. كلكػػػن  أك ػػه الت ػػػابه كاػػػا  لي  الةحػػل

 :كاا  لي ر د الفرا ق  

 .(ا كؿ إجلز )امهارة الكالـ يف كتاب العربية بن  د ك دركس  زلتر ات ربلير .2

غداـ كتػاب العربيػة بػن  ػد ك باوت مهارة الكالـكي  تتم  الية تعليم ك كص     .9

 .تاهدمالسترل يف ادل كؿا  للجزء
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 ز. هيبل البحث

 هيكر الةحل ي هكا الةحل منها:

 : يلفيػػة الةحػػل  م ػػكالت الةحػػل  أهػػداؼ الةحػػل  تكػػرف مػػن ا كؿالةػػاب . 1

   ربد د ادلصطلحات ك هيكر الةحلأمهّية الةحل

  مهارة الكالـ  ك تعر   كتاب  تعليم   ك تعر  تعار   : تكرف من الةاب الثاين. 2

ك ترقية يف مهارة الكالـ  ك تعر    ر لػة مهػارة الكػالـ ك تعر ػ   اورتاتيجية تعر   ك

 كوا ر التعليم ك تعر   ماّدة ك تعر   منه  اللغة العربية.

مجػػػػع  أوػػػػلربك  هك  ر لػػػػة تعيينػػػ هك صػػػفات الةحػػػػل  تكػػػرف مػػػػن أنػػػراعالةػػػاب الثالػػػػل: . 3

 ر ي الةيانات ك ربليلها. أولربالةيانات ك 

ك  ػػرض ك منل ػػة نتػػا   الةحػػل ك  اكت ػػاؼ الةيانػػاتمػػن   تكػػرفالةػػاب الرابػػع ك ي . 4
 ربلير ك تفسري نتا   الةحل.

 من اخلالصة ك ا قرتاحات.   تكرفالةاب اخلام   ك ي . 5
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 الباب الثاني

 االطال النظ ي

 البحوث السااقة .أ 

 التعليم .1

م الطػالب   يادلصااة لد م  اليػات تعلػالكم م هر رلار ة من ا  راءات يالتعل 

 ا حداث الدايلية ال  مير هبا الطالب. مع ا يك بعن اا تةار

   اػدا( هػر زلاكلػة الرتبيػة الػكم  اػر 1993ميعروػرف )  لاؿ كاا التعلم تعر   

 ,Eveline siregar dan Nara hartini) ”هبػدؼ الػكم قػّررت أّكا رةػر  اػر ك تنفيػك ا جلػػاـ.

2010:12) 

 اػػر ادلتعلاػػن للػػدرس اك  عاػػر لتػػدّرس ادلتعلاػػن  عػػه  اااكلػػةتعر ػػ  التعلػػيم هػػر  

 (Indah Komisiyah, 2012:2)  ميالتعل  ن طة الظركؼ لتهيئة  هدالتعليم هر 

 منظاػة  اليػة بأنّػه التعلػيم  ُعرؼ ن  اخلالصة الكاتةة تستطيع أ ال   من التعر   

 بطر لػػػة ذلػػػك ك ػػػتم للاعررػػػة  الةانيػػػة العامػػػة لألوػػػ  ادلػػػتعلم ال ػػػغ  اكتسػػػاب إ  هػػػدؼ

 كمعركرة زلددة كبأهداؼ كملصردة منظاة
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 اهالة البتخ                          .2

                                            . أرد كورف منر ركمهاراة-كمهارا-كمهررا-مهرا-مهر:مهارة الكالـ من كلاة 

. نلطػػة ادلهػػرة هنػػا هػػر اللػػدرة أك ادلهػػارة للليػػاـ ب ػػيء مػػا. يف حػػن أف الكػػالـ ( 2229:2020)

باللغات  عػه "كلاػة"  لػكلك مهػارات التحػدث )مهػرة الكػالـ( هػي اللػدرة  لػف التعةػري  ػن 

أصػػػػرات التعةػػػػري أك الكلاػػػػات للتعةػػػػري  ػػػػن ا ركػػػػار يف شػػػػكر أركػػػػار أك  راء أك رغةػػػػات أك 

 تحػػػدث هػػػر نظػػػاـ مػػػن  المػػػات كارػػػحة كمر يػػػة الػػػ  م ػػػا ر ل ػػػغ   يػػػر. دبعػػػى أكوػػػع  

تسػػػػػتغدـ العضػػػػػالت كا نسػػػػػجة العضػػػػػلية للجسػػػػػم الة ػػػػػرم لنلػػػػػر العلػػػػػر مػػػػػن أ ػػػػػر تلةيػػػػػة 

 (Tarigan Heri Guntur 1994 :15(احتيا اته. 

  سلرج احلركؼ  من زبرج ااصرات ك. ةبالصحيح العربية ااصرات لفظ هر الكالـ مهارة    

(191:  2013 Zulhan ) . اللغة مفكركف امجاع  عر الكم                  

الرأم ك  .ادلفصر أك كلاات لتعةري الفكرة ك  مهارة الكالـ هر قدرة  ك   اصرات   

. (2011:135)اويب هريماكاف الرغةة اك  ال عرر ا   ادلتحاكر ن  

من الرت    ستطيع اخلالصة أف تعر   مهارة الكالـ هر ادلهارة الكالـ اللغر ة العربية ال     

 غا ة لد رة الفكرة ك الرأم ك ال عرر ا  ادلتحاكر ن.
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أهدف و عملية التعليم المهالة البتخأ.  

    ب كر  اـ   ر ف الغا ة من سبر ن التحدث للاةتدئ كادلسترل ادلترويف هر أف ميكن

 .شفهينا باللغة العربية الةسيطة ّتصر الطالب   (139؛  2009أرد ررأد أرندم   )

الفكػػرة بالر ػدايّن  مثػر مػػتكّلم  طيع اف  ةلّػ ؿ ك  سػتاصػا ػة ا ك  مػن التحػدث هػػر  تّ ك غ

  ك هر ابّد  لدر اف  لػّرـ تػأثري إّتصػاله ا  ادلسػتاعرف  يةلاصتالكم  فهم كّر حاؿ معى ا 

. رػػردم كب ػػكر  ػػاـ ب ػػكر بػػّد  علػػم ادلةػػدأ العصػػر كػػّر حػػاؿ مػػدار الةحػػل وػػراءك هػػر ا 

 )(17-16   2009(أرد رؤاد أرندم   

 اا ػار تػدر   اللغػة ا  نةيػة يف كتابػه ادلررػرع: الػدكترر مرلينطػر وػرمردم: اؿقك    

الر ػر  سػتطيع اف غا ة تعليم اللغػة ا  نةيّػة هػي  ػزء مػن اللغػة العربيػة ك  من  نرع ادلنهجيّة

 مػػػػػع التراصػػػػر يف كحر ػػػػػة  بطالقػػػػة ااّتصػػػػاؿ باللغػػػػة  يّػػػػػد  بالسػػػػاف أك يف الكتابػػػػػة ادلنصػػػػيةة 

 .اللغة  ستغدمرف الك ن ا شغاص

 تػدر ب أن ػطة إ  حا ػة هنػاؾ   الكالـ مهارة مرحلة إ  للرصرؿ   بالطةع كلكن  

 بيئػة  لػق أف جيب  نه   اللغة لتعلم بالنسةة وهلة مسألة لي  الن اط هكا. كدا اة كارية

   .ضلرها الطالب تر ه لغة
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البتخ ةاهال ب. ابادئ تعليم   

  لي: ما مالحظة الضركرم من   صحي  ب كر للعار الكالـ مهارة تعلم أ ر من

.ادلهارة هك  حرؿ  الية مهارات ادلعلان لدل  كرف أف جيب (.1  

(العربية كاللغة اللغة معلان) لغتن بن مت اهبة بأصرات الةدء (.2  

 الةدء مثر الكالـ  مهارة  مسألة يف ادلراحر إ  اانتةا  كادلعلم الكاتةة  لف جيب (.3

كهككا مجلتن   كاحدة مجلة من تتأل  وهلة بسهرؿ  

(.بدء من ادلفردات السهال4  

:كهي   الكالـ مهارة  لف الرتكيز (.5  

.يري ك صحي  ب كر كمعنا  الصرت تنطق كي  أ(.  

كاللصرية الطر لة حركات نطق سبييز  ب(.

 النحر ة اللرا د مرا اة يالؿ من الصحيحة بالطر لة ا ركار  ن تعةري .(ج

.اللا اة  
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صحي  ب كر كإ ا ها ااادثة بدء كيفية  لف الطالب تدر ب .(د  

) ةدؿ  ذلك إ  كما ا ركار كتعةريات الكالـ أصرات بن التاييز شلاروة ز ادة (.6

(91-90: 2012الراحب ك ملّؤترؿ نعاة    

البتخ اهالة تعليم ا حلة. ج  

المستوى االاتدائي ( .1)  

نطق ا صرات العربية نطلا صحيحا. 1  

التاييز  ند النطق بن ا صرات ادلت اهبة )د/ز/ط( كككلك ا صرات . 2

 اجملاكزة مثر )ب/ت/ث( سبييزا كارحا.

احلركات الطر لة ك اللصرية.التاييز  ند النطق بن . 3  

اوتغداـ ا شارات ك ا مياءات ك احلركات اوتغداما معنا  اا  ر د . 4

 ترصيلة.

التاييز صرتيا بن ظراهر ادلد كال دة  التفر ق بينهاا وراء  ند النطق . 5

 هباا أك ااوتااع ا هاا.



 

17 

إدراؾ نرع اانفعاؿ الكم  سرد احلد ل ك ستجيب له يف حدكد ما . 6

 تعاله.

المستوى المتو ط(. 2)   

. نطق الكلاات ادلنّرنة نطلا صحيحا.1  

. ااوتجابة لالوئلة ال  تر ه اليه اوتجابة صحيحة 2

 منسيةة للهدؼ من إللاء السؤاؿ.

. إ ادة ورد قصة تللف  ليه.3  

. اللدرة  لف أف  عرض الطالب شلهيا كبطر لة صحيحة 4

.نصا حلد ل أللف  ليه  

المتقدخالمستوى (. 3 ) 

. التعةري  ند احلد ل  ن احرتامة لاّلير ن.1  

.تطر ع نغاة صرته حسب ادلرق  الكم  تحدث ريه.2  

.ورد قصة قصرية من إبدا ة.3  
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.اورت اع ن  من الكاكرة عفظه ك لليه صحيحا  مثر 4

 ااّ ات ك ا حاد ل كا ناشيد.

.كتأد تها بكفاءة  ند احلد ل.التاييز بن أنراع النن كالتنغةم  ند ااوتااع إليها 5   

 (97-2014:95 ,وي  ادلصطفف) 

 د. إ ت اتيجية تعليم اهالة البتخ

ااورتاتيجية ب كر  اـ لد ها رهم سلطيف  ر ض لدكرة للعار يف زلاكلة لتحليق هدؼ      

ااوػرتاتيجية  لػف أ ػا ا منػاط العامػة زلدد ولفا. إذا  مرتةطة بالتعليم كالتعلم   ميكػن تفسػري 

 syaiful bahri) . ن ػػطة الطػػالب يف ربليػػق أن ػػطة التعلػػيم ك لتحليػػق ا هػػداؼ ااػػددة

djamrah & aswan zain, 2010:5) 
يف ااورتاتيجية هي أولرب لتحد د مجيع اجلرانب ادلتعللة بتحليق أهداؼ التعليم   دبا     

 (Agalimun femeir liadi & aswan, 2013:5) .ذلك التغطييف كالتنفيك كالتلييم

ااوػػػرتاتيجية هػػػي إ ػػػراء  سػػػتغدـ لتػػػررري  ػػػر مرصػػػر للطػػػالب مػػػن أ ػػػر ربليػػػق أهػػػداؼ    

 (Hamdani, 2010:18) التعليم



 

19 

ااوػػػػتنتاج أف ااوػػػػرتاتيجية هػػػػي  هػػػػد مصػػػػام لتحليػػػػق أهػػػػداؼ مػػػػن التعر ػػػػ  أ ػػػػال  ميكػػػػن 

تعلياية معينة. أما بالنسةة لالورتاتيجيات ال   تغكها ادلعلم يف تنفيػك تعلػيم مهػارة الكػالـ   

  .جيب  ليه اانتةا  إ  حالة الطالب

مػػراد قةػػر أف  ةػػدأ ادلعلػػم ن ػػاط تعلػػم مهػػارة التحػػدث  لػػـر ادلعلػػم ب  ػػداد نػػ  ااادثػػة ك      

ادلناق ة مع مرررع ا ن طة اليرميػة للطػالب    لػف وػةير ادلثػاؿ حػرؿ ا ن ػطة اايطػة يف 

الفصر . قةر  ػرض نػ  ااادثػة   جيػب  لػف ادلعلػم العربيػة  ػرض صػررة )بصػر ة( أك تعةػري 

 .)صرتية( ميكن  رره أماـ الفصر

ادلعلػػم الطػػالب للتعةػػري  ػػن دلظهػػر ادلػػادة مػػع كوػػا ر ا  ػػالـ لفػػرتة مػػن الرقػػا      ػػد ر     

 اللغػة مػدرس قػاـ   ذلػك  لػف ك ػالكة .الكلاات يف التعةري كزلاكلة رهم ادلعى ادلتضان ريهػا

 ادلفػردات  كتػب ك   ا  ػالـ كوػا ر مػن التلا هػا   الػ  ادلفػردات مػن  دد بتفصير العربية

 تسػػػػلياه   ادلررػػػػرع أف إ  با رػػػػارة   مػػػػا حػػػػد إ  الرارػػػػحة غػػػػري بالكتابػػػػة اللرحػػػػة  لػػػػف

 .التالية بالتلنيات

الش ح يسبق التب ال (.1  

.كوا ر يف الكالـ مهارة دركس زلتر ات  هتّارا كالطالب ادلعلم أ(.  
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 رهم أثناء بنجاح التلا ها   ال  العةارات أك ادلفردات جياعرا كالطالب ادلعلم ب(.

ادلتضان ادلعى  

ا  الـ كوا ر من النا حة ادلفردات بعض  ن لك   الطالب ا  ادلعلم  لب ج(.  

 لرحة  لف الطالب بعض  نها  عن ال  ادلفردات من  دد بتجايع ادلعلم  لـر د(.

.كاملة كراءها تركا مفردات هناؾ  زاؿ ا كاف كإذا الكتابة  

 من بدءا   ا يرل تلر كاحدة ادلفردات معى ادلعلم   رح   ذلك  لف  الكة(. ق

 باوتغداـ )  يف ا وةرع ادلارية( الكلاة إ  ااادثة  نراف من حى  ( أ ن) ادلفردات

ةكالصرر  ا شياء  رض يالؿ من   كاحلركات التعةريات .  

بعد ذلك   ر ف اخلطرة التالية هي تكػرار الكلاػات الػراردة يف ادلػادة كاػا يف الصػررة السػابلة  

إذا مل  حػى عصػر كػر منعطػ  ميكن أف  ةدأ من رلار ة كةػرية    رلار ػات صػغرية كأرػراد

 كػػن ذلػػك شلكنػػا   ميكػػن ايتيػػار بعػػض الطػػالب يف النلػػاط اللصػػرل   مػػن اجملار ػػات الػػ  

هػػي أكثػػر )بطالقػػة   ذكيػػة( كمػػن اجملار ػػات الػػ  تفتلػػر )لػػي  بطالقػػة كبطيئػػة لللػػةض(. إف 

ا  ػػالـ ب ػػكر تكػػرار ادلػػادة ادلعنيػػة هػػر شلاروػػة ااادثػػة با تةارهػػا ادلػػادة ادلر ػػردة يف كوػػا ر 

 .متكرر حى تتفهم كتنسف حلنا
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ح  التب ال يسبق الش  (.2    

أ(. ادلػػدرس  ػػدر ب الطػػالب  اوػػتغداـ ادلفػػردات أك تعةػػريات ذلػػا معػػى كامػػر مثػػر التعةػػريات 

 التحادثية يف الن  ادللدـ   إما باوتغداـ الصررة أك ا تستغدمها  لف ا  الؽ

  لػػم مػػادة ادلعلػػم   ػػرح   التعةػػري اوػػتغداـ  لػػف الطػػالب مجيػػع قػػدرة مػػن التأكػػد بعػػد ب(.

 .الصرؼ ك النحر

ك بعػػػد ذلػػػك   ميكػػػن للاػػػدرس  طةيػػػق أوػػػلرب ادلناق ػػػة   كإشػػػراؾ مجيػػػع الطػػػالب حبر ػػػة ج(.

 ..حرؿ مرررع ادلادة أ ال 

د(. ميكػػن إ طػػاء الطػػالب مهاػػة تطػػر ر أن ػػطة مهػػارة  الكػػالـ مػػن يػػالؿ إن ػػاء رلار ػػات 

  مناق ػػػة ؛ يف ا ن ػػػطة  عطػػػرف مهاػػػة كػػػر م م ػػػررن   ككتػػػاب   كمسػػػتجيةن   كزلارػػػر   

(Munir 2017: 165-168). كغري ذلك. 

تدليس اهالة  البتخ ةقي(. ط  ه  

 " دب كر  يّ   هر منرذج ميكن اللياـ به  لد أن طة التدر   كالتعلم ةل الطر "
Heri Rahyubi (2012: 236)" 

  Hamid Darmadi (2010: 42) "الطر لة هي ا ولرب أك مسار جيب سبر ر  لتحليق هدؼ "
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 .” ر لػػػػة التعلايػػػػة هػػػػي  ا وػػػػلرب  سػػػػتغدمها ادلعلػػػػم لتلػػػػدًن الػػػػدركس للطػػػػالب“

(hamdani, 2011:80) 

مػػػن ك هػػػة النظػػػر أ ػػػال    ميكػػػن ااوػػػتنتاج أف الطر لػػػة هػػػي ا وػػػلرب لنلػػػر ادلػػػادة إ  

 ايتيػار وػيؤثرك  التعلػيم يف النجػاح لتػتم ادلعلػم  سػتغدـ كوػيلة هي ا ضا الطر لة ك .الطالب

 .الطالب ميتعل ةجنت  لف أ ضنا الصحيحة الطر لة

 : عى ا  نةية اللغة تعليم يف تطةيق الكم تعليم  ر لة أنرع كأما

 بن للتدر   كلغة العربية اللغة باوتغداـ مةاشر تعلم  الية هي  (. الطر لة ادلةاشرة1 

   .كالطالب ادلعلم

 اوػػػتغداـ مػػػد ركف للطػػػالب   تعليايػػػة  اليػػػة يف الػػػ  الطر لػػػة هػػػي الطةيعيػػػة الطر لػػػة (.2

 مػادة ادلعلػم  لػدـ ادلةاشػرة  ر لة من سلتل  ا الطر لة هك  تطةيلها يف ك .اخلاصة ا ـ لغتهم

 .معينة حاات يف إا ا  الؽ  لف الرتمجة دكف أ نةية بلغة مةاشرة التعلم

  أيػػػػرل لغػػػػة أك العربيػػػػة ك ا صلليز ػػػػة مثػػػػر ا  نةيػػػػة اللغػػػػة تػػػػدر   هػػػػي ااادثػػػػة  ر لػػػػة (.3

 .تدر سها  تم ال  ا  نةية باللغة مةاشرة للتحدث الطالب د رة با ولرب
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 للطر لػة اجلد ػدة رالتأكيػدات. ادلةاشػرة للطر لػة الصرتية ادلرحلة تعن هي الصرتية الطر لة (.4

 الصحي  النطق أف تعه كانا الدراوة حجرة يف للتعلم كرويلة ا صلية اللغة   لف ادلةاشرة

 .مهم ا تةار له

 العاليػة اللدرة  لف تؤكد كال    اا ها كاا هي الطر لة هك    النظر ة ادلااروة  ر لة (.5

 أف الطػػػالب/  للطػػػالب ميكػػػن كيػػػ  هػػػر شػػػيء أهػػػم   الطر لػػػة هػػػك  يف .النظر ػػػة مػػػن أكثػػػر

 تر يػه جيػب لػكلك .نظر نػا كلي  العالية الناحية من أ نةية بلغة التحدث  لف قادر ن  كرنرا

 . رري ب كر إا تدر سها ميكن ا اللرا د أف حن يف   ااادثة أك التراصر إ  التدر  

 تلر ةػػػا نفسػػػها هػػػي الطر لػػػة هػػػك   ( الفار ػػػة الطر لػػػة) الفػػػم  ر ػػػق  ػػػن التحػػػدث  ر لػػػة (.6

  لػػف ارتػػداء أكثػػر هػػي الطر لػػة هػػك  رػػ ف   ذلػػك كمػػع. ا صػػالح ك ر لػػة الصػػرتية بالطر لػػة

 .احلد ل  لف لتعتاد الفم إ  الفم من الكالـ أك الفم  ر ق  ن سبار ن

 ادلااروػة يف الطػالب تػدر ب هػر الطر لػة هك  تطةيق يف اجلالة أمناط شلاروة أولرب إف (.7

 النحػػر  لػػف التػػدر   أك   صػػحي  ب ػػكر ترتيةهػػا   الػػ  اجلالػػة أمنػػاط  لػػف مةاشػػرة العاليػػة

 (Ahmad Izzan, 2011:86-96) .اجلالة بنايف ادللصرد

 باللغػػػة ااتصػػػاؿ  لػػػف قػػػادرا ا نسػػػاف  كػػػرف بػػػأف ادلتزا ػػػد اجلد ػػػد ااهتاػػػاـ أدل للػػػد ك (.8

 إتلػػػػاف إ  هػػػػدؼ  ر لػػػػة  لػػػػف ليطلػػػػق( ال ػػػػفرم السػػػػاعي) مصػػػػطل  صػػػػياغة ا  ا  نةيػػػػة
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 ك ػد دلػا ك. ثانيػا الكتابػة ك اللػراءة مهػارات اتلػاف كأواس أكا الكالـ ك ااوتااع مهارات

(audio lingual) مصػطل  اقػػرتح النطػق  صػػعب ك غػامض ك زلػػري تعةػري(aural-oral) تعةػػري  اف

 الطر لة هك   لف ليطلق

 و(. و ائل تعليم اهالة البتخ

( اف كوا ر تعليم هي كر ما  ستغدـ قناة ا  صاؿ روالة أك 1987ذكر وربرنر )  

  (1995:2 ,أورارل الدكترر الككس إماـ) من مصدر إ  هدؼ )مرور إليه معلرمعة

Rodhatul jennah  (2009: 1)   التعليم روالة نلر كويلة هر تعليم كوا ر

  Hamidjojo (1993:2) .كويلة ال   ستغدـ اانساف لنلر اك انت ار الفكرة ركوا ر ه

   اتينيةكلاة كوا ر من اللغة ا Medius   كويلة اك كوا ر يف العربية. ا كويف  عه 
. (Azhar Arsyad, 2000:3) 

اوػػتنادان إ  الػػرأم ادلػػككرر أ ػػال    ميكػػن ااوػػتنتاج بػػأف كوػػا ر ا  ػػالـ هػػي كوػػيلة يف 

شكر أداة  ستغدمها ادلعلم يف نلر ادلعلرمات إ  الطالب حبيل  سػهر  لػف الطػالب رهػم 

 .ادلعلرمات ادللدمة

. بالسػاف النف  تعةري اف جيب اللغة تعليم يف ك  الفا لة الغر ة ان طة هي الكالـ مهارة

 اف  ستطيع كر بالساف  روالة  نلر يف ادلعى ك زلتر ات امهية الكالـ مهارة تعليم هكا يف ك
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 تعلػػم شػػكر   ػػتار   الطػػالب ميتلكهػػا الػػ  اللغر ػػة ادلهػػارات كإتلػػاف دلسػػترل كرلنػػا سػػتغدـ 

 الروػػا ر كلػػكلك .الصػػعربة مػػن متفاكتػػة بػػدر ات ااكيػػة اللغػػة اوػػتغداـ أن ػػطة  لػػف ااادثػػة

 :هي الكالـ مهارة لتعليم  ستغدـ اف ميكن ال  التعلياية

 أ(.وةررة

.لرحة العرض )لعرض بطاقات ادلفردات كبطاقات أيرل.ب(  

مغنا يسية لرحةج(.  

اجلدر وا ة د(.  

 (Abdul Wahab Rosyidi, 2009:67-69) .العربية باللغة ريلم ق(.  : 

.البتاب3  

الكتاب هر الكم  لدـ معلرمات أك روا ر تتحدث زلتر اها  ن معررة معينة أك مػادة  

 (Rodhatul jennah, 2009:73)  .الدرس مطةرع بعنا ة كمنطلية كمنهجية

نتا   ربلير ادلنه  يف الكتابة.  تم ذبايع الكتاب الكتاب هر الفكر الكم عترم  لف 

 (Kurniasih, 2014: 60)باوتغداـ لغة بسيطة كمثرية لالهتااـ   ك تضان الصرر كالةةليرغراريا
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 كتاب هػر كوػيلة لػتعلم الػكم  سػتغدـ يف ادلدروػة ك اجلامعػة لػد م برنػام  التعليايػة

(Buckingham dalam Tarigan, 2009:12). 

ا ػػال    سػػتطيع وػػتنتاج اف تعر ػػ  مػػن الكتػػاب هػػر كوػػا ر التعليايػػة الػػ   مػػن تعر ػػ 

  زلتر ات مصدر العلم  لد م كصلاح برنام  التعلياية.

  أ. تاليخ رتاب الع اية اين يديك

هػكا الكتػػاب كأمػا مػن زلتر ػات دركس الػ  يف الكتػاب العربيػة بػن  ػد ك جلػزء ا كؿ .

 درس اللغة العربية يف ن ػر اللغػة العربيػة ك تعلياهػا يف  شامر ك كامر ك مناوب دلن  ر د اف 

كػر الر ػػاء ادلعاػررة. ك هػػكا الكتػاب ا ضػػا مسػا د يف تعلػػيم العربيػة باخلػػاّص يف  ػزء تعليػػيم 

 ك الّسػػػػكنة  مهػػػػارة الكػػػػالـ  اف الكتػػػػاب  ةحػػػػل  ػػػػن الن ػػػػطة اليرميػػػػة  كتعػػػػرؼ ك ا وػػػػر 

عبددا رحدد إبر يمدد وزا روددمدرع د ابددا عبددا رحلدد ح   ابددا و دد  ) .ك الصػػّحة ك احلػػّ  ك العاػػرة. ّرؽسػالتّ 

 (3-1:وج ية 1435 ,درحبلت ر رحط و  إزسر

( ا كا احلرار  ) 

 يالد: الّسالـ  ليكم

 يلير: ك  ليكم الّسالـ
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 يالد: إ ي يالد  ما ا ك؟

 يلير: إ ي يلير.

 يالد: كي  حالك؟

حالك انا؟خبري ك احلاد هلل ك كي    يلير: 

 يالد: خبري ك احلاد هلل

 (احلرار الثاين  )    

 يرلة: الّسالـ  ليكم

 يدجية: ك  ليكم الّسالـ

يرلة:  من أ ن أنا؟  

 يدجية: أنا من مصر

 يرلة: هر أنا مصر ة؟
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 يدجية: نعم أنا مصر ة ك ما  نسيّتك أنا؟

 يرلة: أنا ورر ّة   أنا من صرر ّة

 يدجية: أهال ك وّهاّل 

( الثالل احلرار ) 

  ليّ : الّسالـ  ليكم

  ّاار: ك  ليكم الّسالـ

  ليّ : هك  صررة أورج

  ّاار: ما شاء اهلل  من هكا؟

  ليّ : هكا كالدم  ندنا  كهر مهندس

  ّاار: كمن هك ؟

  ليّ : هك  كالدج وعيدة كهي  ةيةة
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  ّاار: ك من هك ؟

  ليّ : هكا أيي  يسف هر  الب

هك ؟كمن    ّاار: 

  ليّ : هك  أي   ةلة كهي معّلاة كهكا  ّدم ك هك   ّدج

  ّاار: ما شاء اهلل

 

( لرابعا احلرار   ) 

الّسالـ  ليكم   مرًن: 

 ز نب: ك  ليكم الّسالـ

 مرًن: أ ن تسكنن؟

 ز نب: أوكن يف حّي اجلامعة
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 مرًن: هر تسكنن يف بيا؟

 ز نب: نعم أوكن يف بيا ك هر تسكن يف بيا؟

 مرًن: ا أوكن يف شّلة.

 ز نب: ما رقم شّلتك؟

. كما رقم بيتك؟5  ز نب: 

 مرًن: 9

 ( اخلا  حلرارا ) 

الّسالـ  ليكم   ادل رتم 

 الةا ع ك  ليكم الّسالـ أّم يّدمة

 ادل رتم أر د بعض ا ثاث

؟  الةا ع ما تر د لغررة النـر
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 ادل رتم أر د ور را كوتارة

كماذا تر د لغررة اجللرس؟   الةا ع 

 ادل رتم أر د أر كة كوّجادة

 الةا ع كماذا تر د للاطة ؟

 ادل رتم أر د ررنا كثاّل ة

 الةا ع ك ماذا تر د حلّااـ؟

 ادل رتم أر د وّغانا كمرأة

 الةا ع هر تر د شّيئا اّير؟

 ادل رتم شكرا   أر د م اهدة ا ثاث

 الةا ع تفّضر

ا لكر من ادلعلان كالطالب رياا  يف  الية تعلم اللغة العربية   تعد ادلراد التعلياية مهاة  دن

: لي بعض ررا د مراد التدر   يف  الية التعلم  
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دلعلم الفرا د(. 1  

التعليم  الية يف الرقا كفاءة أ.  

ادلي  إ  ادلعلم من ادلعلم دكر تغيري. ب  

كمتفا ر را لية أكثر لتكرف التعليم  الية ز ادة. ج  

(. الفرا د لطالب2  

مستللة دراوة للطالب ميكن أ.  

  ر دكف دلا كرلنا الدراوة للطالب ميكن ب.

(الصفحة نف )   للدراهم كرلا التعلم للطالب ميكن. ج  

الدل ية للبتاب  البتااة قيا ية ب.  

لضااف  ردة التعليم الر ه مػن أ ػر تثليػ  كت ػكير شغصػية كحضػارة ا مػة بكرامػة 

يالؿ كحدات التعليم    ضػع كز ػر الرتبيػة الػر ه أربعػة معػا ري ياصػة يف كتابػة الكتػاب من 

 الدروية   هي كاا  لي:
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جيب أف   ار مفهـر ادلادة نطاؽ ادلادة كمسترل الكفاءة لتحليق كفاءات (. 1

 :التغرج يف مستر ات معينة كأنراع التعليم. ك عترم  لف  دة أشياء   كهي

 التعليم. كحدات مسترل  ادلنه  هر دلير يف تركيب ك تطرر ادلنه  إ ار ااواس أ(.

 كالثانرم. اابتدا ي التعليم كحدات يف للطالب التعليم تكلفة .(ب

 التعليم. كحدات قةر من تطر رها ويتم ال  الرحدة مسترل  لف  ادلنه  ج(.

 .كالثانرم اابتدا ي التعليم كحدات يف التعليم لتنفيك التعليم التلرًن د(.

 العالية قياوية (.2

 إ ػػداد كمةػػادئ   الػػتعلم تنفيػػك كيطػػة   ادلػػنه  إ ػػداد الػػتعلم  اليػػة زبطػػييف   ػػار أ(.

 .التعلم تنفيك يطة

 مػن  ػدد بأقصػف ادلتعللة التعلم  الية تنفيك متطلةات التعلم  الية تنفيك  تضان ب(.

 الفصػػػػر كإدارة   الدروػػػػية كالكتػػػػاب   للاعلاػػػػن تعلػػػػم رػػػػر كأقصػػػػف   الدراوػػػػة زمػػػػالء

 .الدراوي
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 ربصػػير مسػػترل لليػػاس ادلػػتعلم نتػػا    لػػف ادلعلػػم أ راهػػا الػػ  الػػتعلم نتػػا   تليػػيم ج(.

 باوػػػػتغداـ كمػػػػنم  كمنػػػػتظم منػػػػتظم ب ػػػػكر التليػػػػيم إ ػػػػراء  ػػػػتم الطػػػػالب. الكفػػػػاءات

   ا داء كمالحظػػػات   كال ػػػفر ة الكتابيػػػة الناػػػاذج يف اايتةػػػارات ك ػػػدـ اايتةػػػارات

   زلفظػػػػة منتجػػػػات أك م ػػػػار ع أك مهػػػػاـ شػػػػكر يف العاػػػػر كتليػػػػيم   ادلرقػػػػ  كملػػػػا ي 

 التر يهيػػة كادلةػػادئ ادلعلاػػن تليػػيم معػػا ري الػػتعلم نتػػا   تليػػيم  سػػتغدـ. الػػكاج كالتليػػيم

 .اجملار ة مرررع لتلييم

 كإ ػػػداد كالتليػػػيم كا شػػػراؼ ادلراقةػػػة يػػػالؿ مػػػن الػػػتعلم  اليػػػة  لػػػف ا شػػػراؼ  ػػػتمد(. 

 .كادلتابعة التلار ر

 النجاح للدراوات الكفاءة معا ري(. 3

 إ   هػػػدؼ   اابتػػػدا ي التعلػػػيم مسػػػترل  لػػػف النجػػػاح للدراوػػػات الكفػػػاءة معػػػا ريأ(. 

 للعػػػي  الالزمػػة كادلهػػػارات النةيلػػة كال غصػػػية كال غصػػية كادلعررػػػة الػػككاء أوػػػاس إروػػاء

 .التعليم كمتابعة مستلر ب كر
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 إ   هػػػػدؼ  الثػػػػانرم التعلػػػػيم مسػػػػترل  لػػػػف النجػػػػاح للدراوػػػػات الكفػػػػاءة معػػػػا ري  ب(.

 للعػػػي  الالزمػػة كادلهػػػارات النةيلػػة كال غصػػػية كال غصػػية كادلعررػػػة الػػككاء أوػػػاس إروػػاء

 .التعليم كمتابعة مستلر ب كر

 إرواء إ   هدؼ  الثانرم التعليم مسترل  لف النجاح للدراوات الكفاءة معا ري ج(.

 ب كر للعي  الالزمة كادلهارات النةيلة كال غصية كال غصية كادلعررة الككاء أواس

.لللسم كرلا التعليم كمتابعة مستلر  

 التحتية كالةنية ادلرارق قياوية (.4

 أ(. الفصر اك غررة الدروة

 ب(.غررة الر ارة

 ج(. غررة العةادة

 د(. مكتةة

  سلتن ق(.

 العار رش(. ك ك
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 ز(. غررة ادللعب

 .اوػتغداـ ذلػك يف دبػا   التعلم  الية لد م ال  ا يرل التعلم مصادر ك احلد لة ح.(

 (DR.B.P Sitepu, 2012: 32-35)  .كااتصاات ادلعلرمات تكنرلر يا

أف يف كتابة الكتاب اك قرالب  كػرف تسػعة أشػياء  لػف النحػر : نجا او ك نا كلكن قاؿ

  عى: 

 معػن وػلرؾ شػكر يف كرػعها  ػتم مػا  ػادة كالػ    ربليلهػا  تعػن الػ  الكفاءات (.1

 صلاحها قياس ميكن حبيل

 للرحدات الطالب تعلم كيفية  لف أدلة هي ال  ااوتغداـ تعلياات (.2

 الطالب  تعلاه أف جيب ما  لف ربترم ال  التعلم أن طة (.3

 .دركس زلتر ات   سلطيف هي ال  ادلراد ملغ  (.4

 .الطالب من التعلم نتا   كتلييم لتعايق كالتدر ةات ادلهاـ (.5

 أركػػػػار كإثػػػػراء لتعايػػػػق تعلاهػػػػا جيػػػػب الػػػػ   قػػػػراءة الكتػػػػب كهػػػػي   اللػػػػراءة مصػػػادر (.6

 .الطالب
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 حبيػػػل الطػػػالب قةػػػر مػػػن  ليهػػػا ا  ابػػػة جيػػػب الػػػ  ا وػػػئلة كهػػػي   الةنػػػرد ايتةػػػار (.7

 دركس زلتر ات هك  إتلاف يف الطالب صلاح رؤ ة ميكن

 .اللرالب دراوة يف الطالب صلاح  المات هي ال  النجاح معا ري (.8

 بنػػػػرد اوػػػػتكااؿ يف للاررػػػػر ية كلكػػػػن   اايتةػػػػار  ناصػػػػر  لػػػػف اجلػػػػراب مفتػػػػاح (.9

ك سػتطيع .لرالػبال  ػن منفصػر ب ػكر ا  ابػة فتػاحهػكا ادل كرػع جيب   اايتةار

 (Wina Sanjaya, 2008:156)  .الطالبأك   كأهايل   ستغداـ ادلدّرس اف

. اادة التعليمية1  

هي: معى 2 ذلا مادة ااندكنيسية قامرس يف  

 قةػر مػن رؤ تػه ميكػن شػيء أم أك مػراد أك كا نػات أ ػا  لػف ادلادة تعر    تم(. 1

 .دلسه كميكن العن

 .كاايتةػار كالتألي  كالتحدث للتفكري مادم شيء أ ا  لف ادلادة تفسري  تم (.2
(Novan Ardy Wiyani, 2013:123) 
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("    ف 2من التعر   أ ال  الكم  ترارق أكثر مع التعلػيم هػر رهػم اجلػزء رقػم الثػاين ")

تعر    من لغة  هي ادلادة ال   تم التفكػري ريهػا كمناق ػتها كمناق ػتها كايتةارهػا يف أن ػطة 

  .التعلياية للطالب

كرلػػػان دلػػػا ذكػػػر  الػػػنحالكم   رػػػ ف ادلػػػادة  التعليايػػػة  هػػػي  شػػػكر ادلعررػػػة كادلهػػػارات كاللػػػيم 

 Ahmad Janan)  .كادلراقػػ  الػػكم جيػػب أف ميتلكهػػا الطػػالب يف تلةيػػة الكفػػاءات اللا اػػة

Ashifudin, 2010:199-120) 

مػػػن الفهػػػػم أ ػػػػال    ميكػػػن ااوػػػػتنتاج أف ادلػػػػادة هػػػي مػػػػادة تعليايػػػػة ميكػػػن التفكػػػػري ريهػػػػا 

 كتتضان ادلعررة كادلظهر كاللياة كادلرق .كادلهارات 

نظ ة ان المادة التعليمية أ.  

 يف ذكينػػػا ادلعلػػػم  كػػػرف أف جيػػػب كلػػػكلك.  اذلػػػدؼ ا   ػػػدؿّ  الػػػ  ادلػػػادة هػػػي  يّػػػدة مػػػادة

 .الدرس الكتاب أك ادلراد ايتيار

كتػػاب الػػدرس الةسػػييف هػػر كتػػاب عتػػرم  لػػف مػػراد دراوػػية مرتةػػة بطر لػػة ذبعػػر الطػػالب 

 . فهارف ادلادة بسهرلة يف  الية التعلياية كالتدر سية ربا إشراؼ ادلعلم
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Prof.Dr.HGG Tarrigan 1990  كهكا  تفق مع الرأم )دكترر د ر ر تارجياف ك  (67؛ 

 ادلناصيةة ادلادة تكرف أف جيب   أكان  .ذلا معا ري معينةأف مادة التعلياية جيب أف  كرف 

   كقػػدرهم الطػػالب تطػػرر مسػػترل مػػع مترارلػػة أ ضنػػا ادلػػادة تكػػرف أف جيػػب   التػػدر   لغػػرض

 يف ادلسػتلةر لعالهػم ك كاحلا ػة دلعػررتهم تطػر ر  لػف للطػالب مفيػدة مػادة هػي اجليػدة كادلادة

 للطػالب تسػلياه  ػتم أف قةػر   كربفػزهم الطػالب ا ن ػطة ادلػادة ذبػكب أف جيب .اجملاؿ هكا

 .ادلستر ات كمتعددة كتدرجيية منهجية بطر لة

 العربيػة اللغػة تعلم نظر ة مع  تااشف كهكا Syamsyudin Asyorfi العد د هناؾ أف 90-09 

  :كهي   اجليدة الّدرس دررت معا ري من قاؿ كاا

 ا مػرر حػرؿ كأ ربػة أوػئلة شػكر كيف اتصاان  أكثر الكتاب  كرف أف جيب أ(.

 .كاجملتاع كادلدروة ادلنزؿ يف حبياته ادلتعللة

 تسهر أف ميكن حيل لغر ة صيغة تستغدـ أف العربية اللغة للرا د ميكنب(. 

 .الدرس رهم  لف الطالب اللغة صيغة
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 الصػػرت    النطػػق) اللفظيػػة التاػػار ن مػػن كػػر   ادلااروػػة وػػؤاؿ هنػػاؾ الكتػػاب يفج(. 

 مػػػن بتر يػػػه بػػػكلك  لرمػػػرف الطػػػالب أف مػػػن الػػػرغم  لػػػف كادلكتربػػػة( اجلاػػػر   ادلفػػػردات

 .ادلعلم

 الطالب كقدرة لعار كرلنا التدر   مراد تلدًن  تمد(. 

 مةاشػرة تررػع ال  ا مر ن ككال    د دة كلاات  لف عترم قصري قامرس  ر دق(. 

 جيػب   ذلػك  انػب إ    ادلػادة زلتر ػات مػن ا يرية الصفحة يف تررع أك اللراءة بعد

 قراءة الكتب ك   التاار ن باكت إ داد: تتضان دا اة مراد  لف أ ضنا ادلادة ربترم أف

 .للاعلان دلير ك  

.المنهج4  

  رػػػػػ ف ادلػػػػػنه   هرذبربػػػػػة ك أن ػػػػػطة التعليايػػػػػة ك ادلغطػػػػػيف ذلػػػػػا للتغلػػػػػب  ليهػػػػػا مػػػػػن :رلػػػػػاؿ 
Soedijarto 

 Eveline.قةػػر الطػػالب مػػن أ ػػر ربليػػق ا هػػداؼ التعليايػػة ادلنصػػرص  ليهػػا يف مؤوسػػة 

siregar & Hartini Nara ( 2010: 61) 
 كلاة currerإف كلاة "ادلنه " من أصر اللغة الالتينية ادلستغدمة يف الر ارة   عى 
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النها ػػػػة       أم مسػػػػارة  لػػػػـز لكػػػػر رػػػػرد أف  لػػػػـر هبػػػػا مػػػػن بػػػػدا تها إ  دبعػػػػى مسػػػػارة اجلػػػػرم

اوػتغداـ هػػكا ادلصػطل  يف الرتبيػػة. ك يف اللغػػة العربيػة دبعػػى  ادلػػنه   أم السػةير ادلنػػري   عػػى 

وةير منري  سري  ليه النػاس يف أداء  حياتػه. ك يف الرتبيػة  أف ادلػنه  هػر السػةير ادلنػري الػكم 

ف ادلػنه   نػػد ناوػػرتيرف  سػري  ليػػه ادلعلػم ك التالميػػك لرتقيػة ادلعلرمػػات ك ادلهػارات كاللػػيم.  

د ػرم ) ا  نحصر  لف ادلراد الدراوية كلكنه   ػار  لػف التجػارب دايػر الفصػر كيار ػه.

 (2011:5 ,ريدة

ادلنه  هر  دد من ادلررر ات )ادلررر ات( ال  جيب أف  أيكها الطالب مػن الةدا ػة 

 TIM pengembangan)  . ػا زة يف شػكر دبلػـركحػى  ا ػة برنػام  الػدرس للحصػرؿ  لػف 

MKDP, 2012:1) 
ادلػػنه  هػػر ان ػػا ة ادلدروػػة    ػػر التػػأثري  لػػف الطػػالب   وػػراء يف أن ػػطة التدر سػػية 

 (Syafruddin Nurdin, 2005: 31) .كالتعلياية كااورتاتيجيات كالتليياات كما إ  ذلك

كبنػػاءن  لػػف التعر ػػ  أ ػػال    ميكػػن ااوػػتنتاج أف ادلػػنه   هػػر يطػػة مرتةػػة بدقػػة تعاػػر  

 .كدلير لتسهير  الية التعليم كا ن طة التعلياية يف ادلدارس أك ادلؤوسات التعلياية
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الفب ية قيادة ب.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مػػػادة التعليايػػػة مهػػػارة الكػػػالـ غالةػػػا دبػػػراد الػػػتعلةم مػػػع ا وػػػئلة التطةيليػػػة ادلرتةطػػػة باحليػػػاة 

 الطػالب صػعربة أنػه ادلعػركؼ مػن   الةحػل هبػا قػاـ الػ  كادلالحظػة التجربػة  لف بناء اليرمية.

 مػػا التاهيػػدم ادلسػػترل يف الطػػالب  ف .العربيػػة اللغػػة باوػػتغداـ هػػي التاهيػػدم ادلسػػترل يف

 مهػارة يف كياصػة   العربيػة اللغػة تعلػم يف ادلعلػم مػن تر يػه إ  حبا ػة زالػرا كمػا  مةكػر ن زالػرا

 .الكالـ

 طتب استوى تمهيدي 

رتاب الع اية اين يديكافهوخ احتويات  دلوس اهالة البتخ    

 حالة المعلم وافهوخ وتعليم اهالة البتخ في اعهد الشافعي االنبالايا

 و ائل التعليمية
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  د ك بن العربية كتاب) باوتغداـ العربية اللغة  تعليم   ادلعلارف من بتر يه   لكن ك     

 يف)  تعلاػػػن الػػػك ن كالطػػػالب   التطػػػر ر هنػػػاؾ( سبهيػػػدم مسػػػترل) يف باخلػػػاص( ا كؿ اجلػػػزء

 الكفا ػػػة ريػػػه دبػػػا  يػػػدة النتػػػا   تػػػررري ر ػػػيئا شػػػيئا العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػم يف  ػػػد تهم مػػػع( ادلعهػػد

  الية مراقةة مةاشرة ادلؤل   الحظ  ندما ذلك من  تض  .الكالـ مهارة  رانب يف كياصة

  ػػػن التعةػػػري يف الةػػػدء( التاهيػػػدم ادلسػػػترل) للطػػػالب ميكػػػن   ادلعهػػػد يف كالتدر سػػػية التعلايػػػة

 .العربيػػة اللغػػة باوػػتغداـ للتحػػدث د ػػرهم  نػػد العربيػػة اللغػػة رهػػم يف كالةػػدء   العربيػػة اجلاػػر

  تلن أف جيب رادلعلم   ادلعلم يف حلان   كان الكالـ مهارة يف التعّلاية أن طة يف النجاح  ف

 ادلعلػم  كػرف أف كجيػب( كصػحيحة  يدة ب كر للتحدث أمثلة إ طاء  ستطيع) العربية اللغة

 .للطالب تدر سها ويتم ال  التعلياية ادلراد ايتيار يف أ ضنا ذكينا

" تعل   يم هػػر: الةحػػل  نػػػراف لتأيػػك  لكاتةػػةا  كبػػة الػػػ  ادلالحظػػة نتجيجػػة هػػك  مػػن ك

اهالة البتخ اا تبداخ رتاب الع اية اين ي ديك للج زء األول لط تب اس توى تمهي دي 

 .اعهد الشافعي االنبالايا"
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 الباب الثالث
 انهج البحث

 
 حثبوقت و ابان ال .أ 

 كقا الةحل .1

 ادليداف يف الةيانات مجع كقا يف الةاحثة تا هرب الكم الرقا لتغصي  بالنسةة أما

 األول الجزء يديك اين الع ايه رتاب اا تبداخ البتخ اهالة تعليم" حرؿ

   أشهر( 2) 2 دلدة نفكت االنبالايا" الشافعي اعهد تمهيدي استوى لطتب

 .2018  رنير 17 كحى 2018 أبر ر 17 من بدءنا

 مكاف الةحل .2

 RTA Milon KM يف  المته ك بالنكارا ا ال ارعي معهد هر الةحل هكا يف مكاف

لتةحل يف معهد للكاتةة  ب اكذبكأما الكم  . الرويف كالياانتاف بالنكارا ا 5.5

ك  يلفّية الطالب من مدروة ثانر ة    غلةّيةال ارعي ال ارعي  عى  الب ادلعهد

  تطةيق يف ادلعهد ك الكتب ك الطر لة ال   الب من  امعة بالنكارا ا ك ادلرظفرف

ك  ستطيع اف العربية بلغاص يف مهارة الكالـ. عليمنت  اخلري لطالب  يف رهم تالكم 
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اامتحاف ك دت  لف بيانات اللا اة النتيجة    نظر من نتيجة ادلالحظة الكاتةة ال 

اللا اة النتيجة الفصر من ررقة معهد ال ارعي بالنكارا ا. كمن هك   ادلترويف

اخلّ  يف الطالب مسترم التاهدم ب قدرةالفصر نستطيع اف نظر  اامتحاف ادلترويف

 .ال فهيتعليم اللغة العربية 

 أ لوب الموضوع و وحدة البحث .ب 

 . أولرب الةحل1

 اوػػػػلرب كهػػػػر   كصػػػػفّية كيفيّػػػػة اوػػػػلرب هػػػػر الةحػػػػل هػػػػكا يف  سػػػػتغدـ الػػػػكم وػػػػلربأ

 التحليػػر ك سػػتغدـ( أرقػػاـ شػػكر  لػػف كلػػي ) الكيفيّػػة الةيانػػات مجػػع  لػػف  ركػػز الةحػػل

 ك يف (Lexi J Meleong, 2004:3) ..كاخلالصػة الةيانػات كربليػر للةيانات التعرض يف الكيفيّ 

تعليم اهالة البتخ اا تبداخ رتاب الع اي ة رح الكاتة كي   ولرب الةحل تهكا ا 

 اين يديك لجزء االول لطتب استوى تمهيدي اعهد الشافعي االنبالايا.

 كحدة الةحل .2

 .ادلعهد يف  دّرس الكم العربية اللغة معلاة هر الةحل هك  يف للرحدة بالنسةة أما

أما ادلتحدث    .النساء 3 ك ر اؿ 7 من هر ال ارعيي معهد يف التدر   معلم  تكرف
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هر معلم العربية الكم  علِّم باوتغداـ كتاب العربية العربية بن  د ك اخلزء ا كؿ   يف 

 مل  إرراؽ ويتم  ررة ءاوتاذة  رلياك  نرر مسلاة مسترل سبهيدم.  عى اوتاذة

.الثاين التعر    

ةحا رليف اما الطالب يف هكا الةحل هر من  الب مسترل سبهيدم   لكن هنا أص

يف الةحل هر ادلعلم الكم قاـ بالتدر   يف ادلعهد.  كلكلك   زبيانات مكالة  ف تركّ 

  وتلـر الكاتةة رليف ب رراؽ معلرمات  ن العدد ا مجايل للطالب الك ن  درون يف 

.تعلم الطالبالمسترل سبهيدم مع  قا اة من نتا     

الةيانات مجع . ر لة3  

(.  ر لة مالحظة1  

 ر لة جلاع ادلراد ا  المية )الةيانات( ال  ب كر  اـ   ر ف مفهـر ادلراقةة هر   

 Anas)  تتم  ن  ر ق  ار ادلالحظػات كالتسػجير ادلنهجػي للظػراهر الػ  زبضػع للاراقةػة

sudjhono, 1996:76)  

اذلدؼ من ادلالحظة هر لت رح الررع الكم نةحثه   كا ن طة ال  ربدث  كا رراد  

.يف الن اط كالعالقة بن ادلراق    كبن ا ن طة   كبن ا ررادادل اركن   

(Ag.Bambang setiadi, 2006:239)  يف هك  ادلالحظة   ويلـر الكاتةة وتعار مالحظة
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مةاشرة كمراقةة  الية تعليم اللغة العربية باوتغداـ كتاب )العربية بن  د ك اجلزء 

الء ااهتااـ اوتغداـ الطر لة كااورتاتيجيات ال   طةلها ادلعلم يف ا كؿ( كإ 

قي هك  ادلالحظة . الفصر. (Passive Participation) :تستغدـ الكاتة  نراف ادلالحظة   

(Passive Participation): means the research is present at the scene of action but does 

not interact or participate.  

الةحل    اء الةاحثة إ  مكاف ا ن طة ال  جيب مرا اها   لكن مل  اهكيف  عى     

(Sugiyono, 2013:312) .  اركرا يف اان طة   

(. ر لة ملابلة2  

 مع دبةاشرة كاجلراب السؤاؿ الةاحثة تعار بأولرب الةينات مجع  ر لة هي ملابلة

تستغدـ الةحل هكا يف ك. الةحل م كلة ك احلاؿ  ن الةينات جلاع مستجيب  

(S. Margon 2003:185). ك يف هكا نرع ادللابلة  .شغصّية ملابلة نرع الكاتةة   

ااوئلة لتجد ادلعلاات العايلة. أما نرع ااوئلة اك أدكات ادللابلة  يتياراسبكن 

.ا وئلة إرراؽ  تم معلم  إ  تلدميها ويتم ال   

(.  ر لة ترثيق3  
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 الكاتةة ويلـر ال  الةيانات. الكيفية الةحل يف للةيانات كاحد مصدر هر الترثيق

  بلنكارا ا يف ال ارعي دلعهد العاـ بالرص  تتعلق بيانات هي الطر لة هك  من بتجايعها

.ك الب ادلعهد حاؿ ك  ادلعلم حاؿ  ن  عى    

(. ربلير الةيانات4  

  .كتفسريها قراءته  سهر منرذج إ  الةيانات تةسييف  الية هرربلير الةيانات 

ك يف  الية ربلير ك تفسري الةيانات  تستغدـ الكاتةة ربلير كصفّية كيفية.  عى 

 ّ الةياناتيتم ذبايعها كرلنا لكر رئة    تم تفسريها من يالؿ ’ بعد مجع الةيانات

نظر ة للعلر للحصرؿ  لف اوتنتا ات أك الكلاات أك اجلار باوتغداـ إ ار    

(Masri singarimbun dan sofyan affendi, 1989:236)   سبا صياغتها. إ ابات للا كالت ال  

ا   انب ذلك    الكاتةة ربلير زلتر ات الكتاب الكم هدؼ لتعغك     

النتجة من يالؿ  الية ربد د الروا ر ادلررر ية كااددة ب كر مررر ي 

.كمنهجي  ن  ر ق اانتةا  إ  السياؽ   
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( Klause Kippendrof:1991:15 ر لة التحلير الكم تستغدـ  الكاتةة  لتحلير 

دء بالةحل  ادلعلرمات بأولرب مجع ادلعلرمات ادلطلربة. ادلراد يف الكتاب. ب

ادلثاؿ  كي  أولرب لتجد بيانات  كاحلصرؿ  لف تلييم دلادة مهارة الكالـ  

 ّ  ملابلة  كتار   ادلعهد  كغريها من الرثا ق ال  ميكن أف تد م هكا الةحل.

ة تعليم ادلهارة مع معلم العربية يف ادلعهد   ّ تعار ادلالحظة  ن كي " تتم  الي

الكالـ باوتغداـ كتاب العربية بن  د ك اجلزء ا كؿ لطالب مسترل سبهيدم 

 معهد ال ارعي بالنكارا ا".

(.صّحة الةيانات5  

 التلنيات من العد د هناؾ أف الكاتةة ذبد   الةحل دلناه  مصادر  دة إ  اوتنادنا

 الةحل منهجية كتاب كيف. غالةنا اوتغدامها  تم ال  الةيانات صحة من للتحلق

 من العد د هناؾ أف الكاتةة ذبد   الةحل دلناه  مصادر  دة إ  اوتنادنا  النر ي

 منه  كتاب كيف. غالةنا اوتغدامها  تم ال  الةيانات صحة من للتحلق التلنيات

  ادل رتكة الةيانات صحة من التحلق تلنيات بعض)مرلّيرغ(  ص الكيفّي  الةحل
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 بيانات صحة رح  اوتغداـ كميكن  بالةيانات الثلة در ة معا ري إ  تستند كهي

:الةحل  

 الةحل  الية   راء أداة الةاحل  صة  أف هر ادل اركة أولرب سبد د أ(.

 حيل كأن ا ة  الية هر الةحل يف ادللصردة ادل اركة. الةيانات مجع يف ياصة

 مع  عي  كحى بر    فهم    رل    الحظ   معنا مر ردنا الةاحل  كرف

.الةيانات جلاع رحصها  تم( رلتاعية قرل/  كا نات  

 نطاؽ  لف تستغدـ  ال  الةيانات جلاع أولرب هي ادلالحظة مثابرةب(. 

 الر يسية التلنية ادلراقب  صة    الكيفي اا تاا ي الةحل يف. الةحل يف كاوع

 ما كا ن حالة رهم للةاحل ميكن   ادلالحظة يالؿ كمن. للغا ة مهم دكر كذلم

.حبثية بيانات يف كتفسريها كشرحها   احلالة كدراوة  

 يالؿ من الةحل بيانات صحة من للتحلق كطر لة التثليل تفسري ميكن ج(.

 ادلرّلد  لسم   لكلك .الةحل اولرب/  كأواليب كالنظر ات ادلصادر ملارنة     

   التلنية/  بالطر لة التثليل   ادلصدر التثليل إ  هك  الةيانات صحة تلنية

 الةيانات صحة من التحلق تلنيات كأحد ادلصدر التثليل.النظرم التثليل
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ادلصدر من  ليها احلصرؿ   ال  الةيانات دبلارنة  A   ال  بالةيانات ملارنة   

ادلصدر من  ليها احلصرؿ  B   مصادر  ن رضال  CD باوتغداـ.  را كهلم 

 هبا  الرثرؽ ميكن كأ ها الةيانات صحة من التأكد للةاحثن ميكن   التلنية هك 

(.ادلصدر تثليل) ادللارنات إ راء بعد  

 الةيانات ملارنة يالؿ من التثليل  رؽ أك تلنيات تنفيك  تم حن يف      

 ادلثاؿ  وةير  لف. الدراوة يف تستغدـ كال    سلتلفة تلنيات  دة من ادلترلدة

 ميكن الطر لة كهبك    الرصد بيانات مع الترثيق بيانات مع الرصد بيانات ملارنة

 ااتالة الةيانات تناقضات بن هبا كمرثرؽ صحيحة بيانات  لف العثرر للةاحثن

.ذلك شابه كما  

 ادلرتةطة النظر ات من العد د ملارنة يالؿ من النظرم التثليل إ راء  تم بيناا

 الةاحثن أحد  فرتض النظر ة هك  تثليل يالؿ من. الةحثية بالةيانات مةاشرة

 تن أ ال  التفسريات ك تضان   كالعالقات ا مناط حدد قد التحلير كاف إذا أنه

 أك للا ررن تفسريات أك مراريع  ن الةحل ادلهم ران   التحلير  ن

.ادلرشحات  
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 يالؿ من الةيانات صحة من للتحلق كاحدة تلنية يالؿ من النظراء  تحلق د(.

 شكر يف  ليها احلصرؿ   ال  النها ية النتا   أك ادلؤقتة النتا   ك  

.كالتحلير التصررات مرا عة معا ميكنهم حبيل   نظرا هم مع مناق ات  

 ل رح اوتغدامها ميكن ال  ادلغتلفة ادلصادر ترارر هي التغطية تغطية ق(.

 ال  الةيانات مصادر من العد د لد هم الةاحثن أف  عه كهكا. الدراوة بيانات

 مصادر) الة ر ة ادلصادر وراء   الةحل لةيانات تفسريات تررر أف ميكن

.مرا ع تصة  ال  الكتب أك( الةيانات  

 تتفق ا ال  كاحلاات العينات مجع  ر ق  ن هي السلةية احلالة دراوات .(ك

  تم. ادللارنة كاادة كاوتغدامها مجعها   ال  ادلعلرمات كاذباهات أمناط مع

 زلاكلة با تةارها الةد لة العار رررية ل رح السلةية احلالة هك  مثر تنفيك

.الةحل نتا   حجة لتحسن  

   الةيانات مجع  الية يف ادل اركن ا  ضاء من التحلق هر ا  ضاء رح ( ز

 با رارة  ( اخلدمة مررر أك العداد أك ادلراقب أك الةاحل) الةحل رر ق وراء
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   الةيانات الفحرصات هك  كت ار(. سلن أك يةري) الدراوة قيد ادلرررع إ 

.كااوتنتا ات   كالتفسريات   التحليلية كالفئات  

 مع ذلك  تااشف. النر ي الةحل يف منرذ ية تلنية هر التفصيلي الرص  ح(.

 النر ية غري  ن كةريان  ايتالران   تل  نلر بناء يف النر ي الةحل يصا  

 وياؽ يف) الةاحل معررة  لف النر ي التأهير  عتاد. اخلار ية بصالحيته

 الةاحل عاكؿ   ا ولرب هكا باوتغداـ (.ادلستلم وياؽ) اللارئ مع( ادلرور

 ك ه  لف للتعةري كدقيلة كشاملة كمفصلة  يدة بطر لة الةحثي تلر ر  كص 

 ذلك  تعلق (.حبثه نتا   احلالة هك  يف) اللارئ عتا ه ما كر  ن التحد د

 جيعر شلا   الةيانات صحة من التحلق تلنيات من كراحدة الةيانات بتفاصير

 ادلرور بن السياؽ ت ابه  لف كةري ب كر معتادة الطةيعي الةحل نتا  

.الةحل نلر ميكن حبيل كادلتللي   (Ibrahim , 2015:121-130) 

 ايتيارها كميكن الةيانات صحة من التحلق تلنيات من كاحد هر التدقيق(. ط

 تلنيات اوتغداـ  تم ما  ادةن . كالتةعية اليلن تدقيق  اليات كهي   اثنن يف
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ا ادلرا عة  الةيانات ا تااد من للتحلق ادلاد ة كاجملاات ا  ااؿ رلاات يف ربد دن

.ادلغر ات أك النتا   أك بالعالية  تعلق رياا وراء   كتأكدها  

. 
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ال ااعالباب   

نتيجة البحث  مهيد المعلواات وت  

 أ. تمهيد المعلواات

 (األول إلجز )ااهالة البتخ في رتاب الع اية اين يديك احتويات دلوس  .1

الكتػػاب   ايف هػػك ادلسلسػػر جػػزء أ كؿ هػػر كتػػاب العربيػػة للكتػػاب العربيػػة بػػن  ػػد ك       

سػػػػترل ادلسػػػػترل ادلتروػػػػيف ك ادلدلسػػػػترل ادلةتػػػػد ن ك ا التعلػػػػيم كػػػػاف ثػػػػالث كتػػػػب  عػػػػى مػػػػن

ك الكفا ػػػػػة اللغر ػػػػػة يف هػػػػػكا الكتػػػػػاب كتضػػػػػّم  ادلهػػػػػارات اللغر ػػػػػة ا ربػػػػػع ك هػػػػػي:  ادلتلػػػػػدـ.

ااوتااع )رهػم ادلسػارع( الكػالـ )احلػد ل( ك اللػراءة ) رهػم ادللػركء( ك الكتلةػة )ارليػة ك 

 أ بدا ية(.

رتية ادلغتليفػة( كادلفػردات ) ك له ثلثة  ناصر الّلغر ة  هي : ا صرات )كالظراهر الصػ      

التعػػػػػابري السػػػػػياقية ااصػػػػػطالحية( ك قرا ػػػػػد النحػػػػػر ك الصػػػػػرؼ ك ا مػػػػػالء حػػػػػّى ادلتعلاػػػػػرف 

  ستطيع اف  درورا اللغة  ّيدة ك صحيحة مثر العري.
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كػاف   (ا كؿ ءجػز )للمهارة الكػالـ يف كتػاب العربيػة بػن  ػد ك زلتر ات دركس كاّما من       

 أكثػػػر ااترا ػػػات مػػػن مهػػػارة الكػػػالـتر ػػػات دركس مهػػػارات كبػػػاخلّ  ا مثػػػاؿ ااتر ػػػات لكػػػرّ 

 .بادللر ا ك الصر   اكثرأيرل.ك هك  الغا ة لتعليم اللغة العربية مهارة زلتر ات دركس 

حػػػّى  لّتحيّػػة كالّتعػػػارؼامررػػػر ات  عػػػى يف مادهػػا تةحػػػل مػػػن  22ك يف هػػكا الكتػػػاب كػػاف 

 ل ػحك ان طة اليرمية ك  كّر ادلرررع  كػرف مثػاؿ الّتحػّدث الػكم  سػتطيع اف  طةيػق شلاروػة

كػػالـ ك اللغػػة الػػ  تسػػتغدـ يف هػػكا الكتػػاب هػػر اللغػػة العربيػػة الر يػػة ليسػػا اللغػػة ال مهػػارات

بػػن الكتػػاب العربيػػة اخلتصػػار العربيػػة العّايػػة حػػّى  سػػهر  ادلتعػػادلرف يف تعلاػػه .أمػػا با نػػات ك 

  د ك

  ستطيع اف  صرر يف هكا اجلدكؿ.
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 البتاب الع اية اين يديكالبتصال 

    تفاصيل المادة

أهّم ادلررر ات الرظيفّية  ادلفردات ا صرات ك ادلهارات  صفحة
 كالرّتاكيب ك النحر

اوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 
 الرحدة

 رقم

-1
22 

ا صرات: الصرت/ خ/- الّتدر ب  لف كلاات هبا 
 الّصرتاف خ ؾ

 ااوتااع: اوتااع ك إ ادة- اوتااع ك تّعرؼ ا  
 الكادلات.

 الكالـ: تةدؿ حرارات- تةادؿ أوئلة- أوئلة اّتصالّية.
 اللراءة: غستااع ك إ ادة-تعّرؼ مراءمة.

الكتابة: كتابة احلركؼ: أ-د-ذ-ر-ز-ك- منفردة ك يف  
 كلاات.

كلاات 
متعّللة 
ب: 

ادلهن- 
الةلداف 

اجلنسّيات
 -

ا  داد 
 من 5-1

إللاء الّتحّية-التعر   
بنفسك كباّاير ن- 

الّسؤاؿ  ن الةلد 
كاجلنسّية ك ااوم- 

ااوتفهاـ ب: هر-من 
أ ن-ما إ ا ا شارة: 

 هكا-هك 

الّتحّية 
 كالّتعارؼ

.1 

25
-
27 

ااصرات:الّصرت/ع/.الّتدر ب  لف كلاات هبا الّصرتاف 
 ع أ.

ااوتااع:اوتااع ك تعّرؼ ا  اجلار كاحلرارات.)رهم 
 مسارع(

الكالـ: : تةدؿ حرارات- تةادؿ أوئلة-تكر ن مجر-أوئلة 
 اّتصالّية. 

 اللراءة:اوتااع كإ ادة-قراءة ك مراءمة.
الكتابة:كتابة احلركؼ:ب-ت-ث-ط-ظ-أ منفردة ك يف  

 كادلات.

أرراد 
العا لة-
بعض 

ا ماكن 
يف الةيا 
كيار ة- 
ا  داد 
من 6-

10 

 التعر   بأرراد ا ور ة 
كأ ااذلم- ا وفسار 

 ن أرراد ا ورة- 
ااوتفهاـ ب: من-
هكا/هك -أ ن- ن 
 ا رراد ك ا شياء.

 2. ا ورة

88
-
55 

ااصرات: الّصرت/ح/.الّتدر ب  لف كلاات هبا الّصرتاف 
 ح ق.

 ااوتااع:تعّرؼ إ  الكلاة كاجلالة كاحلرار كالّسؤاؿ.
الكالـ: تةدؿ حرارات ك أوئلة  ن الّسكن كالةيا 

غرؼ 
الةيا ك 
ا ثاث-

أ ّاـ 

ااوتفسار  ن 
الّسكن:مكانه ك نر ه 
كرقاه. الةحل  ن 

وكن-الطّلب 

 3. الّسكن
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 كا ثاث+ أوئلة اّتصالّية.
 اللراءة: اوتااع ك إ ادة كمراءمة ك رهم ملركء

الكتابة:كتابة احلركؼ: ج-ح-خ-ع-غ منفردة من  
 كلاات.

ااوتفهاـ  ا وةرع
ب:ماذا÷رعر مضارع-

 كم

81
-
18
6 

 ااصرات: الّصرت/ط/. الّتاييز بن الّصرتن ط ت.
 ااوتااع:رهم مسارع من يالؿ العةارة ك احلرار الّسؤاؿ.
الكالـ: تةدؿ حرارات ك أوئلة كتكر ن مجر تدكر حرؿ 

 الّن اط اليرمّي. 
اللراءة: قراءة أوئلة ك مجر كمراءمتها.رهم ملركء )قراءة 

 رلرات(.
الكتابة:كتابة احلركؼ: س-ش-ص-ض منفردة كيف  

 كلاات.

مفردات 
 ن 

الّن اط 
اليرميّ - 
ا  داد 
الرتتيةّية 

من 
ا ّكؿ- 
اخلام  
 )للاكّكر(

السؤاؿ  ن الرقا-
كويلة ادلراصالت-
العطلة كأن طتها. 

ااوتفهاـ ب: مى-
أ ن+رعر مضارع-الّنفي 
بال-س )ااوتلةاؿ(+ 
 الفعر ادلضارع-مكا+س

احلياة 
 اليرمية

4 

18
-9
13
4 

 ااصرات: الّصرت/ؽ/.الّتاييز بن الّصرتن ؽ ؾ .
ااوتاا فهم مسارع من يالؿ ااوتااع ا  العةارة ك 

 احلرار ك الّسؤاؿ ك الفلرة.
الكالـ: تةدؿ حرارات ك أوئلة تدكر حرؿ الطّعاـ 

 كالّ راب+ أوئلة اّتصالّية.
اللراءة: رهم ملركء من يالؿ الّسؤاؿ كالعةارة ك ا  ابة 

  ن أوئلة من رلرات
الكتابة:كتابة احلركؼ: ؾ-ؿ-ف-ؼ-ؽ منفردة ك يف  

 كلاات.

 ا  عاة 
ك الّ رابة 
الزف- 
ا  داد 
الرّتتيةّية 

من ا ّكؿ 
اخلام  
)للاؤّنل

.) 

ااوتفسار  ن 
الر ةات ك مكّرناها 
كالرزف- لب الطّعاـ 
كالّ راب-الّتعةري  ن 

اجلرع-الّنهي ااوتجابة 
بالّنفي ا+ رعر مضارع 
كبا جياب )نعم(-الفعر 

ادلضارع ادلسند 
للاغا ةب 

ادلؤّنل)تطلةن-ت ربن( 
الّتعّجب بصيغة 

ااوتفهاـ ما هكا؟!- 
 الّنهي.

العطّعاـ 
ك 

 الّ راب

.5 

16 أ اء  ااصرات: الّصرت/ص/.الّتاييز بن الّصرتن ص  س . الّتحّدث  ن الّصلرات    6. الّصالة
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-8
13
5 

ااوتااع: الّتعرؼ ا  الكلاة-رهم مسارع من يالؿ 
 العةارة ك الّسؤاؿ ك الفلرة. 

الكالـ: تةدؿ أوئلة كأ ربة كحرارات كتكر ن مجر+ أوئلة 
 اّتصالّية.

اللراءة: رهم ادللركء من يالؿ مرا اة اجلار  كالّصرر ك 
 الّسؤاؿ ك الفلرات. 

الكتابة:كتابة احلركؼ: ق-ة-م-ل منفردة ك يف  
 كلاات- الّتاييز بينها يف الكتابة.

الّصلرات
- ا ذاف 
ادلسا د 
ا  داد 
الرتتيةّية 

من 
اّادس 
العاشر 

 )للاكّكر(

كالّكهاب ذلا-كأماكنها 
اا تكار) و (-
العط  بالراك- 
ااوتفهاـ ب: 

دلاذا+رعر مضارع 
كدلاذا+راري ررع 

منفصر )أنا( رعر أمر 
للافرد ادلكّكر 

)اوتيلظ-رع( ادلةتدأ 
 كاخلن.

16
-3
18
8 

 ااصرات: الّصرت/غ/.الّتاييز بن الّصرتن غ  ؽ .
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ الّسؤاؿ ك العةارة ك 

 الفلرة. 
الكالـ: تةدؿ حرارات ك أوئلة كإ ابات كأوئلة اّتصالّية 

  ن الّدراوة  تعةري مصّرر.
اللراءة: رهم ادللركء من يالؿ مرا اة ا ةارات  كصرر ك 

 أوئلة كأ ربة كالفلرات. 
الكتابة:احلركات الّثالث ك الّسكرف-نس  كلاات ك 

 ت كير كلاات-التّنر ن-نس  مجر.

الراّد 
الّدراوّية
- أماكن 
الّدراوة- 
ا  داد 
الرّتتيّةة 
من 

الّسادس 
إ  

العاشر 
)للاؤّنل

) 

الّتر يهات لفعر 
الّ يء- لب رعر 

الّ يء. ااوتفسار  ن 
اايتةارات ك الّدراوة ك 
العطلة- الّتحّدث  ن 

ادلستلةر. رعر ا مر من 
الّثالثي الّصحي + 

ادلفعرؿ به. س 
)لالوتلةاؿ(+كاف 

) كرف(+ين كاف. أك 
)للّتغيري(- قر ب من  
كبعيد  ن. يف أّم...؟ 
الفعر ادلاري ادلسند 

 لتاء ادلتكّلم.

 7. الّدراوة

18
-9
21
3 

 ااصرات: الّصرت/ض/.الّتاييز بن الّصرتن ض  د .
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة لّسؤاؿ ك 

 اجلراب ك الفلرة. 
الكالـ: تةدؿ حرارات ك أوئلة كأ ربة  كالّتعةري ن الّصررة 

ادلهن- 
أماكن 
العار- 
الّسعة ك 

 الّتعر   دبهنتك  ك 
الّسؤاؿ  ن مكاف 

العار- ك دد وا ات 
العار- كالّسؤاؿ  ن 

 8. العار
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 –ك اجلراب   ن أوئلة اّتصالّية.
اللراءة: رهم ادللركء من يالؿ مرا اة ا ةارات  كصرر ك 

 أوئلة كأ ربة كالفلرات. 
الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات  كصر بن الكلاات لتصري تعةريا كترتيب كلاات 

 لتصري مجال  كمرء رراغات ك نس  كلاات.

الرظا   يف ادلستلةر-  الرقا.
ااونفسار  ن ا  فاؿ 

ك ددهم-الرقا. 
ااوتفهاـ ب: 

هر+رعر مضارع-
أ ضا-اخلن ادللّدـ 

 )يل...(
23
-9
26
4 

 ااصرات: الّصرت/ظ/.الّتاييز بن الّصرتن ض  ذ .
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن 

 حرارات أك تكلاة  ةارات. 
الكالـ: الّتحّدث  ن الّتسّرؽ من يالؿ تةدؿ حرارات 

 كالّتعةري ن الّصررة.
اللراءة:  قلراءة رلرات  أ رؿ كرهاها ك ااوتجابة  ن 

  ر ق أوئلة قصرية ك تكلاة  ةارات. 
الكتابة:كصر حركؼ لتصري  كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  

كلاات   ترتيب حركؼ  لتصري كلاات   كصر بن 
الكلاات لتصري تعةريا كترتيب كلاات لتصري مجال  كمرء 

 رراغات ك نس  كلاات.

الّنلرد- 
أشياء 

صغرية- 
مالب -
أ عاة 
ا لراف 
الرّ يسة 

)للاكّكر( 
بعض 
ألفاظ 
الفاظ 
 العلرد.

الرّتحيب –ااوتفسار- 
الطّلب بأدب- 

ااوتجابة للطّلب 
بأدب- الّتر يب 

بأدب- الّسؤاؿ  ن 
ا وعار. ااوتفهاـ 

ب:أمّ -هكا-
هك +ين مضاؼ إليه 
أك ين مفرد ااوتفهاـ 
ب: بكم-الةتدأ+ اخلن 

 شةه مجلة.

 9. التّػّرؽ

26
-5
29
8 

 ااصرات: الّصرتاف/ض/ظ.كالّتاييز بينهاا.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن 

 حرارات ك رلرات.
الكالـ: الّتحّدث  ن اجلّر من يالؿ تةدؿ حرارات كأوئلة 

 ك أ ربة كأوئلة اّتصالّية.
 اللراءة:رهم ادللركء من يالؿ قراءة رلرات  ن اجلّر.  

الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات   ترتيب حركؼ  لتصري كترتيب كلاات لتصري 

 مجال  كمرء رراغات ك نس  كلاات.

ظركؼ 
ادلكاف. 
رصرؿ 
الّسنة- 
صفات 
 اجلّر.

 السؤاؿ  ن الطل  ك 
اجلرّ - الّتعليق  لف اجلّر 
ك الثّياب- ااوتفسار 

 ن الكمّ - الّد اء 
للّ غ - ااقرتاح- 

ربةسك الرّأم- الّتحّدث 
يف اذلات - الّتعتةري  ن 

اارتياح )احلاد هلل( 
ااوتفهاـ ب: كي - 

10 اجلرّ 
. 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الّضاري ادلّتصر بالفعر 
ادلضارع )تركته 

+تركتها(-رعر ا مر 
)اشرب( أولرب الّنفي: 

ا+س+ الفعر 
ادلضارع+ الّضاري 

ادلّتصر: ا  وأقضيها. 
الفعر ادلاري الثالثي 
ذهب الّصي - كهب 

إلىف- س+ الفعر 
ادلضارع+ مفعرؿ به+ 
كاك العط  )وأحضر 
 اخلياة ك الّسجاّدة(.

29
-3
31
8 

 ااصرات: الّصرت/ث/-.كالّتاييز بن الّصرتن ث  س.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن 

 حرارات ك رلرات.
الكالـ: الّتحّدث  ن ا ماكن من يالؿ تةدؿ حرارات 

 كأوئلة ك أ ربة كأوئلة اّتصالّية.
اللراءة:رهم ادللركء من يالؿ رلرات ك مراءمة أوئلة 

 بأ ربة.  
الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  

أ اء 
ا ماكن- 
ا لراف 
)للاؤّنل

) 

الّسؤاؿ  ن الّسةب- 
إبداء الرّأم- الّسؤاؿ 

 ن كويلة ادلراصالت ك 
مكاف العار. 
ااوتفهاـ ب: 

دلاذا+رعر ماض- 
مارأ ك يف...؟ كي - 
اوتغداـ احلررؼ: يف: 

الناس ك 
 ا ماكن

11 
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كلاات   ترتيب حركؼ  لتصري كترتيب كلاات لتصري 
 مجال  كمرء رراغات ك نس  كلاات.

 

 إ : من: مع.

31
-9
34
4 

 ااصرات: الّصرتاف/ش/-.كالّتاييز بن الّصرتن ش  س.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن 
 حرارات ك ةاراتر رلرات تدكر كّلها حرؿ أنراع اذلرا ات.
الكالـ: تةدؿ أوئلة كحرارات ك تكالة حرارات أ ربة 

 كأوئلة اّتصالّية  تدكر كّلها حرؿ أنراع اذلرا ات.
اللراءة:رهم ادللركء من يالؿ رلرات  ك مراءمة  أوئلة 

 ب  ابات.  
الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات   ترتيب حركؼ  لتصري كترتيب كلاات لتصري 

 مجال  كمرء رراغات ك نس   كلاات.
 

مفردات 
تتناكؿ 

اذلرا ات 
ادلغتلفة 
ر ارّية ك 
غريها ك 
امجعيّات 
ادلدروّية- 

بعض 
الّصفات 
 كأردادها

 ااوتفسار  ن 
اذلرا ات ادلفّضلة ك 
اخليارات. الضاري 

ادلّتصر ق:ها مع الّنفي 
)مازرته-مازرها( أ اء 
ا شارة هكا: هك  مع 
اخلن+صفة- الفعر 

ادلضارع ادلسند إ   اء 
ادلا ةة )زبتار ن( ادلةتدأ 

ادلضاؼ )هرا   
 اللراءة(

 12 اذلرا ات

34
-7
37
2 

 اصرات: الّصرتاف) الفتحة ك ال  ادلّّد ك الّتاييز بينهاا.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة 

 كحرارات كرلرة.
الكالـ: تةدؿ أوئلة ك اا ابات ك حرارات ك أوئلة 
اّتصلّية تتناكؿ مجيعها إ راءات الّسفر مثر: احلجز  
 كاجلرازات  ك ا قامة  كملداف ا متعة الّ غصية.

اللراءة:قراءة بطاقات ك تكالة بيانات  كرهم ادللركء من 
 يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن رلرات.  

الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات   كمراءمة تعةريات  ترتيب كلاات لتصري مجال   

 كتابة إمالء. 

 احلجز ك 
تأكيد 
اجلز- 
إ رات 
اجلرازات 
ك قامة 

ادلفلردات
 -

اجلهات 
 ا ربع.

 ااوتفسار  ن تلدًن 
اخلدمية- تلدًن 

معلرمات- رلداف 
ا شياء قادـ من-من 
أ ن... قادـ؟ الّنفي 

 بال-ماذا يف...؟

 13 الّسفر

37
-3
39

 اصرات: الّصرتاف) الفتحة ك ال  ادلّّد ك الّتاييز بينهاا.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة ك 

 حرارات كرلرات ك تكالة  ةارات.

مفرادات 
تتعّلق 

بالعارة ك 

 ااوتفسار  ن قضاء 
العطلة –الّتعةري  ن 
الّسركر أداد احلّ . 

 احلّ  ك 
 العارة

14 
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الكالـ:إ ابة  ن أوئلة ككص  مراق   ك إ راء حرارات  8
ك ااوتجابة  وئلة اّتصالّية تدكر كّلها حرؿ العارة ك 

 احلّ . 
اللراءة:رهم ادللركء من يالؿ ااوتجابة  وئلة  ن رلرات 

 ك مراءمة  ةارات حبرارات.  
الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات   كمراءمة تعةريات  ترتيب كلاات لتصري مجال   

 كتابة إمالء

الّ - 
ا  داد 
من 11-

 15
 )للاكّكر(

ااوتفهاـ ب: اوم-
كي  + رعر مضارع-
مب رعر ماض- مب+ 
رعر مضارع-أ ن + 

ماض-ادلثّى ادلنصرب- 
العدد من 10-3 

 كسبييز .

38
-1
32
6 

 اصرات: الّصرتاف) الّضّاة ككاك ادلّّد ك الّتاييز بينهاا.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة ك 

 حرارات كرلرات.
الكالـ: تةدؿ أوئلة ك اا ابات ك حرارات   ك الّتاييز 

  ن زلترل صرر تدكر كّلها حرؿ الّصّحة ك ادلرض. 
اللراءة:رهم ادللركء من مراءمة  ةارات حبرارات ك ا  ابة 

 ن أوئلة لفلرات  ك تكالة معلرمات  ن بطاقات 
 صّحّية.  

الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  
كلاات   كمراءمة تعةريات  ترتيب كلاات لتصري مجال   

 كتابة إمالء

 مفردات 
لّصّحة ك 
ادلرض- 
الفاظ 

العلرد ك 
ادلئة ك 
 ا ل 

ز ارة الطّيب- ادلر د- 
الّتعةري  ن ا مل- 

الّسؤاؿ  ن النّتيجة ك 
الّسةب- ك الطّلب- 

الّد اء بال ّ فاء. 
ااوتفهاـ ب: دلاذا+ 
رعر ماض-حضرت 

ؿ...هر لد ك؟ أشعر 
 ب-  لب مّه...

 15 الّصّحة

42
-7
45
2 

 اصرات: اؿ اللار ّة ك اؿ الّ اسّية ك أمثلة  ليهاا.
ااوتااع: رهم مسارع من يالؿ ااوتجابة  وئلة ك 
 حرارات كرلرات  ك ككلك ااوتجابة  وئلة اّتصالّية.

الكالـ: تةدؿ حرارات ك  ابة  ن اوئلة مستعينا بالّصرر  
ك  ابة  ن أوئلة اّتصايل تدكر كّلها حرؿ العطلة ك الّسفر 

 ك ا  ياد. 
اللراءة:رهم ادللركء من  يالؿ كصر  ةارات حبرارات  

 كا  ابة  ن أوئلة لفلرات. 
الكتابة:كصر حركؼ لتصري كلاات  ترتيب حركؼ لتصري  

مفردات 
تتناكؿ 

العطالت 
ك ا  ياد 
ك الّسفر 
ك قضاء 
العطالت

 -
الّ هرر 

 ااوتفسار  ن ا  ياد 
ك العطالت- الّسفر 
ااوتفهاـ ب: كم-

أ ن+س+رعر مضارع 
مسند لراك اجلاا ة 
)أ ن وتلضرف(- 

مى+ كرف-شةه مجلة 
) اّر ك رلركر(+ مةتدأ 
مثّى مؤّير )يف ا والـ 

 16  العطلة
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كلاات   كمر اءمة تعةريات  ترتيب كلاات لتصري مجال   
 كتابة إمالء

  يداف(-نسارر إ . العربّية

 

اا تبداخ رتاب الع اية اين يديك الجزإ االول في  اهالة البتخعملية تعليم .2

تمهدي ال مستوىال  

قةر أف ت رع الكاتةة   ن تعليم مهارة الكالـ باوتغداـ  كتاب العربية بن  د ك جلزء       

مفػػردات ا كؿ  لطػالب ادلسػػترل التاهػػدم  الكاتةػػة وت ػػرح إرادة هػػكا اجلػػدكؿ. اجلػػدكؿ هػػر 

 دلسػػػترل سبهػػػدم  ك زلترا ػػػات دركوػػػها الػػػ  تػػػدّرس ا  الطػػػالب هػػػدم ا  ادلػػػنه  الدراوػػػي

 .الدراوي مفردات ادلنه 
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 اف دات المنهج الدلا ي

 لمعهد الشافعي لتعليم اللغة الع اية والعلوخ اْل تاية ابلنجب ايا

 حصة 51:   عدد الحصة في األ بوع     : الع اية المادة

 حصة 252اجموع الحصص في الفصل:     : التمهيديالمستوى

 : الع اية اين يديك البتاب

 تفاصيل المادة

 الملحوظة الصفحة الموضوع اللقاء

 األ بوع األول : 

 احلرار ا كؿ  ادلفردات  تدر ب 3 – 2 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .1
 

 احلرار الثاين 5 – 4 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .2

 ادلفردات

 تدر ب

 احلرار الثالل 8 – 6 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .3

 ادلفردات
 تدر ب
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 1التدر ب 
 مفردات إرارية 9 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .4

 4 – 1التدر ب 

 الرتاكيب النحر ة 12 – 10 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .5

 5 – 1التدر ب 

 ملغ  الرتاكيب 13 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .6

  

 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (

 

14 – 16 

 

 

 ا صرات كرهم ادلسارع

 4 – 1التدر ب 

7.  

 الكالـ 19 – 17 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .8

 6 – 1التدر ب 
9.  

 اللراءة 22 – 20 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .18

 6 – 1التدر ب 
11.  

 الكتابة 26 – 23 الرحدة ا ك  ) التحية كالتعارؼ (  .12

 8 – 1التدر ب 
13.  

  - مرا عة   .14

 األ بوع الثاني 
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 الرتاكيب النحر ة كملغصها 39 – 36 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .15

 ا صرات كرهم ادلسارع 42 – 40 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .16

 الكالـ كتدر ةه 45 – 43 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .17

 اللراءة كتدر ةها 48 – 46 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .18

 الكتابة كتدر ةها 52 – 49 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .19

 (2-1ايتن نفسك )الرحدتاف  54 – 53 الرحدة الثانية ) ا ورة (  .28

 الوحدة الثالثة ) السبن (

   57 – 56 السكن  .21

   59 – 58 السكن  .22

   61 – 60 السكن  .23

   63 – 62 السكن  .24

   67 – 64 السكن  .25

   70 – 68 السكن  .26

   73 – 71 السكن  .27

   76 – 74 السكن  .28

   80 – 77 السكن  .29

 األ بوع الثالث
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   83 – 82 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .38

   85 – 84 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .31

   87 -86  الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .32

 اخلام -إرارية: ا كؿمفردات  89 – 88 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .33

 العاشرة-السا ة الراحدة  93 – 90 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .34

   96 – 94 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .35

   99 – 97 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .36

 – 100 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .37
102  

 

 – 103 اليرمية (الرحدة الرابعة ) احلياة   .38
106  

 

 – 107 الرحدة الرابعة ) احلياة اليرمية (  .39
108 

 (4-3ايتن نفسك )الرحدتاف 

 – 110 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .48
111  

 

 – 112 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .41
113  

 

  - 114 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .42
115  
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 – 116 ) الطعاـ كال راب (الرحدة اخلامسة   .43
117 

 

 – 118 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .44
121 

 

 األ بوع ال ااع

   124 – 122 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .45

   127 – 125 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .46

   130 – 128 الرحدة اخلامسة ) الطعاـ كال راب (  .47

   134 – 131 الطعاـ كال راب (الرحدة اخلامسة )   .48

  137 – 136 الرحدة السادوة )الصالة(  .49

  139 – 138 الرحدة السادوة )الصالة(  .58

   141 – 140 الرحدة السادوة )الصالة(  .51

   143 – 142 الرحدة السادوة )الصالة(  .52

   147 – 144 الرحدة السادوة )الصالة(  .53

   150 – 148 الرحدة السادوة )الصالة(  .54

   153 -151 الرحدة السادوة )الصالة(  .55

  156 – 154 الرحدة السادوة )الصالة(  .56
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   160 – 157 الرحدة السادوة )الصالة(  .57

 ايتن نفسك   162 – 161 الرحدة السادوة )الصالة(  .58

(5-6) 

   165 – 164 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .59

 األ بوع البااس

   167 – 166 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .68

   169 – 168 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .61

   171 – 170 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .62

   175 – 172 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .63

   178 – 176 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .64

   181 – 179 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .65

   184 – 182 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .66

  188 – 185 الرحدة السابعة ) الدراوة (  .67

   الرحدة الثامنة ) العار (  .68

  191-190 الرحدة الثامنة ) العار (  .69

   193-192 الرحدة الثامنة ) العار (  .78

   195-194 الرحدة الثامنة ) العار (  .71
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   197- 196 الرحدة الثامنة ) العار (  .72

  201 – 198 الرحدة الثامنة ) العار (  .73

  204 – 202 الرحدة الثامنة ) العار (  .74

 األ بوع السادس

  207 – 205 الرحدة الثامنة ) العار (  .75

   210 – 208 الرحدة الثامنة ) العار (  .76

   213 – 211 الرحدة الثامنة ) العار (  .77

 (8-7ايتن نفسك )  216 – 215 الرحدة الثامنة ) العار (  .78

 (8-1اايتةار النصفي )  218 – 217 الرحدة الثامنة ) العار (  .79

 (1مرا عة ادلفردات )الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .88

(2)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .81  

(3)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .82  

(4)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .83  

(5)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .84  

(6)الرحدة   الثامنة ) العار (الرحدة   .85  

(7)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .86  

(8)الرحدة   الرحدة الثامنة ) العار (  .87  
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88.     

89.     

 األ بوع السااع

   241 – 240 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .98

   243 – 242 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .91

   245 – 244 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .92

   247 – 246 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .93

   251 – 248 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .94

   254 – 252 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .95

   257 – 255 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .96

   260 – 258 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .97

   264 – 261 الرحدة التاوعة ) السرؽ (  .98

   267 – 266 (الرحدة العاشرة ) اجلر   .99

  269 – 268 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .188

  271 – 270 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .181

   273 – 272 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .182

   277 – 274 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .183
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   280 – 278 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .184

 األ بوع الثاان

   283 – 281 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .185

   286 – 284 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .186

   290 – 287 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .187

 ايتن نفسك   292 – 291 الرحدة العاشرة ) اجلر (  .188

(9-10) 

   295 – 294 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .189

   297 – 296 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .118

   299 – 298   رة ) الناس كا ماكن (الرحدة احلاد ة   .111

   301 – 300 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .112

   305 – 302 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .113

  308 – 306 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .114

   311 – 309 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .115

   314 – 312 احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (الرحدة   .116

   318 – 315 الرحدة احلاد ة   رة ) الناس كا ماكن (  .117

   321 – 320 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .118
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   323 – 322 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .119

   325 – 324 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .128

   327 – 326 ) اذلرا ات( الرحدة الثانية   رة  .121

   331 – 328 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .122

   334 – 332 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .123

   337- 335 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .124

   340 – 338 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .125

   344 – 341 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .126

 ايتن نفسك 346 – 345 الرحدة الثانية   رة ) اذلرا ات(  .127

(11-12) 

   الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .128

   349 – 348 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .129

   351 – 350 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .138

   353 – 352 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .131

   355 – 354 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .132

   359 – 356 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .133

  362 – 360 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .134
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 األ بوع العاش 

   365 – 363 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .135

   368 – 366 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .136

   372 – 369 الرحدة الثالثة   رة )السفر(  .137

   375 – 374   رة )احلجر العارة(الرحدة الرابعة   .138

   377 -376 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .139

   379 – 378 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .148

   381 – 380 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .141

   385 – 382 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .142

   388 – 386 العارة(الرحدة الرابعة   رة )احلجر   .143

   391 – 389 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .144

   394 – 392 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .145

   398 – 395 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .146

 ايتن نفسك   400- 399 الرحدة الرابعة   رة )احلجر العارة(  .147

(13-14) 

   403 – 402 )الصحة(الرحدة اخلامسة   رة   .148

   405 – 404 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .149
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 األ بوع الحادي عش  

   407 – 406 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .158

   409 – 408 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .151

   413 – 410 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .152

   416 – 414 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .153

   419 – 417 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .154

   422 – 420 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .155

   426 – 423 الرحدة اخلامسة   رة )الصحة(  .156

   429 – 428 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .157

   431 – 430 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .158

   433 – 432 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .159

   435 – 434 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .168

   439 – 436 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .161

   442 – 440 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .162

   445 – 443 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .163

  448 – 446 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .164

 األ بوع الثاني عش 
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   452 – 449 )العطلة(الرحدة السادوة   رة   .165

 (16-15ايتن نفسك )  454 – 453 الرحدة السادوة   رة )العطلة(  .166

 اايتةار النها ي  462 – 455 رهم ادلسارع  .167

   ادلفردات  .168

   النحر ك الرتاكيب  .169
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هكا الفصر تعليم اللغة العربية  لفلرةغة العربية يف ادلسترل التاهدم أما تعليم الل

دلير إرشادم زلارر يف الفصر. ك تعليم  ا كؿ ء جز للاوتغداـ كتاب العربية بن  د ك ب

 11:30-07:00يف هكا ادلعهد  ةدأ من 

ال فهي( 1اللغة العربية ملساة إ  قسان  عى )مادة يارة  لف اهدم تّ الدلسترل  ك

 2تعليم العربية  ؤكد ا  قسم مهارة الكالـ ك مهارة ا وتااع. ك لكن لتعليم العربية )ريه ال

ك هك  الغا ة  دلادة ال  شرح ( هك  ادلادة تؤكد ا  قسم مهارة الكتابة ك اللراءة . التحر رم

 يف تعليم العربية.بادللر  ا ااارر  أكثر الؤثّر ك
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 عى اللغة  تنتدّرس يف هكا الفصر ت رح باللغك يف تعليم اللغة العربية ا واتك ال  

العربية ك اللغة ااندكنيسية. ك هكا اخلاّص لطالب ادلسترل التاهدم ال  قدرة اللغر ة 

 .الطالب ابّد ربا إرشاد ااارر

: اللراف ك هنك الطالب دراوة  ير  عى دّرس يف هكا ادلعهد ليسفليف اللغة العربية  

احلد ل كالثلفة ااوالمية. ك كّر  الب ال  تدرس يف هكا ادلعهد ك ب لتحفظ اللراف ك 

احلد ل. كهك  الغا ة   طف مفهم  اف دراوة العربية هي الر ب للاسلان لفهم الد ن 

 ااوالـ. )اللراف ك احلد ل(. 

ة ادلعهد  عى   طف الفرصة الراوعة لطالب يف  ك هك   ادلاّدة  تسري مع رؤ ة كمهاّ 

باخلاّص حلار الد رة لتستطيع اف تعلم اللغة العربية هي اللغة اللراف ك  فطتاف الروكاليان

 تنت ار تعليم اللغة العربية ك ا والـ يف قر تهم.

ة البحثب. نتج  

تعليم اهالة من أواس نتيجة الةحل ال  رعلا الكاتةة  راعلرمات الةحل  ن ك  

الب  تخ اا   تبداخ رت  اب الع اي  ة ا  ين ي  ديل لج  زء األول لط  تب المس  توى التمه  دي 
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  رعػػر باوػػلرب ماليظػػة مةاشػػرة ا  مكػػاف الةحػػل ك رعلػػا اعه  د الش  افعي االنبالاي  ا

 .ملابلة شغصية مع اااررة ال  تدّرس يف الفصر

كأما نتجة من ملابلة شغصية مع أوتاذتاف التن دّروتا العربية باوتغداـ كتاب    

ية ملساة إ  قسان  عى ّص دلسترل سبهدم مادة اللغة العربايالعربية بن  د ك 

تعليم العربية  ؤكد ا  قسم مهارة الكالـ ك مهارة ا وتااع. ك لكن ال هي( ريهال ف1)

ك هك  الغا ة  هك  ادلادة تؤكد ا  قسم مهارة الكتابة ك اللراءة .  (التحر رم 2لتعليم العربية )

 يف تعليم العربية. بادللر ا دلادة ال  شرح ااارر  أكثر الؤثّر ك

كأما من زلتر ات دركس ال  يف الكتاب العربية بن  د ك جلزء ا كؿ رأم ااوتاذة  

ك كامر ك مناوب دلن  ر د اف  هكا الكتاب شامرال  تدّرس باوتغداـ هكا الكتاب  

 درس اللغة العربية يف ن ر اللغة العربية ك تعلياها يف كر الر اء ادلعاررة. ك هكا الكتاب 

ا ضا مسا د يف تعليم العربية باخلاّص يف  زء تعلييم مهارة الكالـ  اف الكتاب  ةحل  ن 

ك الصّحة ك احلّ  ك العارة. ك تصايم  ّرؽسالتّ  ك الّسكنة  الن طة اليرمية  كتعرؼ ك ا ور 

كوا ر تعلياّية  ال  باوتغداـ قرب إظهر تّصرر ة يف تةين زلتر ات دركس جيعر الكتاب 

ادلاتع حّى الطالب ال  تدرس اللغة العربية باوتغداـ هكا الكتاب تسعر احلااوة ك 
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  ن كالتعةري كص  للطالب كميكن الطالب تتستيع تصّرر ة ك تعةري ما  كسد يف اللصة.

 تككر  لف الطالب  سا د أف أ ضنا ميكن مر ي    اتةاع كمع   ادلصررة اللصة يف ادللصرد

 مسا دة يالؿ من ارير ن مع التراصر من الطالب  تاكن حى   حفظها أك ادلفردات

 . الصررة

Syamsyudin Asyorfi قاؿ كاا العربية اللغة تعلم نظر ة مع  تااشف كهكا :  

  :كهي   اجليدة الّدرس دررت معا ري من العد د هناؾ أف

 ادلتعللػػة ا مػػرر حػػرؿ كأ ربػػة أوػػئلة شػػكر كيف اتصػػاان  أكثػػر الكتػػاب  كػػرف أف جيػػب أ(.

 .كاجملتاع كادلدروة ادلنزؿ يف حبياته

 صيغة تسهر أف ميكن حيل لغر ة صيغة تستغدـ أف العربية اللغة للرا د ميكنب(. 

 .الدرس رهم  لف الطالب اللغة

 الصرت    النطق) اللفظية التاار ن من كر   ادلااروة وؤاؿ هناؾ الكتاب يفج(. 

 . ادلعلم من بتر يه بكلك  لرمرف الطالب أف من الرغم  لف كادلكتربة( اجلار   ادلفردات

 الطالب كقدرة لعار كرلنا التدر   مراد تلدًن  تمد(. 
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 مةاشػرة تررػع الػ  ا مر ن ككال    د دة كلاات  لف عترم قصري قامرس  ر دق(. 

 أف جيػػب   ذلػػك  انػػب إ    ادلػػادة زلتر ػػات مػػن ا يػػرية الصػػفحة يف تررػػع أك اللػػراءة بعػػد

 ك   قػػراءة الكتػػب ك   التاػػار ن باكتػػ إ ػػداد: تتضػػان دا اػػة مػػراد  لػػف أ ضنػػا ادلػػادة ربتػػرم

 .للاعلان دلير

 اوتريك اما ربلير مفهـر زلتر ات دركس  يف كتاب العربية بن  د ك. يف هكا الكتاب 

  اف مفهػػـر دروػػية مػػادة لالوػػتغداـ مناوػػب كهػػر. الػػّدرس كتػػاب لكتابػػة اللياوػػية اللرا ػػد

الةحػػل ك ادلفػػردات يف  . الفصػػحةزلتر ػػات دركس مهػػارة الكػػالـ يف الكتػػاب باوػػتغداـ اللغػػة 

  الية  ةحل  ن الن طة اليرمية  حّى  سهر الطالب ك ااارر يف عى  بسييفهكا الكتاب 

 إا   االيػة الثلارػة حػرؿ الكتاب هكا يف نلاش ك رد  دـ من الرغم  لف. كالتدر   ميالتعل

  .الكتاب هكا يف الراردة ادلراد دراوة  ليهم  صعب الطالب جيعر ا أنه

 ك هكا تسعر مع رأم من  R.B.P Sitepuزلترم دررت الّدرس  عى: معيار  ن 

جيػػػب أف   ػػػار مفهػػػـر ادلػػػادة نطػػػاؽ ادلػػػادة كمسػػػترل الكفػػػاءة لتحليػػػق كفػػػاءات التغػػػرج يف 

 :مستر ات معينة كأنراع التعليم. ك عترم  لف  دة أشياء   كهي

 .التعليم كحدات مسترل  ادلنه ااواس ادلنه  هر دلير يف تركيب ك تطرر  إ ار أ(.
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 .كالثانرم اابتدا ي التعليم كحدات يف للطالب التعليم تكلفة( ب

 .التعليم كحدات قةر من تطر رها ويتم ال  الرحدة مسترل  لف  ادلنه  ج(.

 .كالثانرم اابتدا ي التعليم كحدات يف التعليم لتنفيك التعليم التلرًن د(.

 أف يف كتابة الكتاب اك قرالب  كرف تسعة أشياء  لف النحر  عى: : نجا او ك نا كلكن قاؿ

 معػػػن وػػلرؾ شػػػكر يف كرػػعها  ػػػتم مػػا  ػػػادة كالػػ    ربليلهػػػا  تعػػن الػػػ  الكفػػاءات (.1  

 صلاحها قياس ميكن حبيل

 للرحدات الطالب تعلم كيفية  لف أدلة هي ال  ااوتغداـ تعلياات (.2

 الطالب  تعلاه أف جيب ما  لف ربترم ال  التعلم أن طة (.3

 .دركس زلتر ات   سلطيف هي ال  ادلراد ملغ  (.4

 .الطالب من التعلم نتا   كتلييم لتعايق كالتدر ةات ادلهاـ (.5

 ..الطالب أركار كإثراء لتعايق تعلاها جيب ال   قراءة الكتب كهي   اللراءة مصادر (.6

 ميكػػن حبيػػل الطػػالب قةػػر مػػن  ليهػػا ا  ابػػة جيػػب الػػ  ا وػػئلة كهػػي   الةنػػرد ايتةػػار (.7

 دركس زلتر ات هك  إتلاف يف الطالب صلاح رؤ ة

 .اللرالب دراوة يف الطالب صلاح  المات هي ال  النجاح معا ري (.8
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   اايتةػار بنرد اوتكااؿ يف للاررر ية كلكن   اايتةار  ناصر  لف اجلراب مفتاح (.9

  سػتغداـ ادلػدّرس ك سػتطيع اف.لرالػبال  ػن منفصر ب كر ا  ابة فتاحهكا ادل كرع جيب

 .الطالبأك   كأهايل

 يف تػػػدّرس الػػػ  ا وػػػاتك   التاهػػػدم ادلسػػػترل يف العربيػػػة اللغػػػة تعلػػػيم أن ػػػطة يطػػػرات كأمػػػا 

   رأم مثر العربية التعليم النظرّ ة مع أن طة يطرات تطتةيق الفصر

 effendyعى : 

 مثر التعرؼ  باحتّم قرا د الكتابة ال   تةّدم الصررة. . سبر ن2

 . سبر ن ااوتااع ك  نلر ادلفردات مثر: أنظرف ك إوتاعن ك أ يدف2

 . سبر ن ااوتااع ك الفهم باحتّم ما إوتاع  ك تعةري .3

كأما  الّية تعليم اللغة العربية باخلاص مهارة الكالـ  أوتاذة يف معهد ال ارعي  

 تطةيق رام مصطفف: بالنكارا ا

  ػػن كالتعةػػري اجلاػػر كترتيػب الكلاػػات  لػػرؿ كيػػ  لػتعلم الطػػالب مػػن  طلػب أ.

 بةسا ة ركرهم

 . طرح ادلعلم ا وئلة كالطالب جيب ا  ابة حّى ت ّكر ادلرررع الكامر ب.

 . ةدأ ادلعلم يف شلاروة التحدث ب  طاء أوئلة بسيطة .ج
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سبر ن ال فهي  ك ربفظ احلرار أك ا  ابػة  رشد ادلعلم الطالب لإل ابة  لف  د.

  لف ا وئلة ادلتعللة بااترل النصي الكم قرأ  الطالب

كاما العرا ق ال  ترا ه ااارر ن كالطػالب يف تعلػيم اللغػة العربيػة باخلػاص تعلػيم 

 :مهارة الكالـ هر

 مل الػػك ن أكلئػػك كياصػػة   العربيػػة النصػػرص قػػراءة يف صػػعربة الطػػالب جيػػد .1

 .العربية اللغة  درورا

 .مفردات كثرة لد هم مل الطالب .2

 .معينة مجلة ترمجة يف صعربة  را هرف الطالب  زاؿ ا .3

 لػػػي  التاهػػػدم مسػػػترل  ػػػالب   ف العربيػػة اللغػػػة تعلػػػم يف د اػػػا أقػػػر بيئػػة .4

 .العربية اللغة لتحليق مراتية بيئة لد هم

 ك(  ا وػالمية الدايليػة ادلدروػة) من تتكرف ال  ادلغتلفة الطالب يلفيات .5

 (. امة)  العربية اللغة   درس مل  اك العربية اللغة ا واوة لد هم

 .الطالب لدل كالكالـ اللراءة معررة  دـ .6

 لػػػػه زلارػػػػر كػػػػر   العربيػػػػة اللغػػػػة تعلػػػػيم يف  ػػػػادة ااارػػػػركف  سػػػػتغدـ الػػػػ  الطر لػػػػةكامػػػػا  

مػػن  . ك لتعلػػيم اللغػػة العربيػػة )ال ػػفهي(ادلكتسػػةة للغػػنة كرلػػا. التػػدر   يف اخلاصػػة يصا صػػه
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الطةيعػػي أف تعلػػيم اللغػػة ا  نةيػػة لػػه  ػػرؽ كثػػرية ك  د ػػدة ك قػػد اشػػتهرت  ر لتػػاف يف تعلػػيم 

 مهارة الكالـ  مها: الطر لة ادلةاشرة لتدر   مهارة الكالـ.

تتاػػن هػػك  الطر لػػة با تاادهػػا  لػػف احلػػد ل كا وػػتااع ك اللػػراءة يف ادلزاحػػر التاليػػة مػػن 

التػػدر  : تعلػػيم ادلفػػردات باوػػلرب التاثيػػر أك اوػػتغداـ الػػرر ك الناػػاذج. تعلػػيم قرا ػػد اللغػػة 

بأوػػلرب اوػػتلرايل  التػػدر ب ادلسػػتّار الػػدارس حػػى  كػػت  مهػػارة الكػػالـ كالسػػاع. ااهتاػػاـ 

ق كصػحة اللرا ػػد اللغر ّػة. الطر لػػة السػػاعية ال ػفهية  تعتاػػد هػك  الطر لػػة  لػػف بسػالمة النطػػ

الكػػالـ ذلػػكا  لجػػا ادلدروػػرف إ  أوػػاليب حاصػػة هػػتم بترصػػير كتروػػي  ا صػػرات إ  أذهػػاف 

 اوػػتغداـ كأحيانػػا ااارػػرة(  سػػتغدـ  ر لػػة التحر ػػرم)العربيػػة الطلةػػة. كلكػػن يف تعلػػيم اللغػػة 

 ادلفػػردات يزانػػة ز ػػادة إ  هػػدؼ الػػ  التغاػػن كلاػػة شػػكر يف صػػغرية تعليايػػة اوػػرتاتيجيات

  ػن التعةػري الطر لػة هك  باوتغداـ للطالب ميكن حبيل   ادلةتدئ ادلسترل هكا يف للطالةات

 .العامة الةيئة يف أك ادلعهد يف تطةيلها كميكنهم   كاوتغدامها الكتاب يف ادلر ردة ادلفردات

ا ن ػػػطة ا رػػػارية لغجػػػادة مهػػػارة الكػػػالـ للطالةػػػات يف ادلسػػػترل  الزا ػػػدة ككامػػػا الرا ةػػػات  

التاهػػدم ا وػػاتك ضلػػم  أحيانػػا أ طيػػا الطالةػػات الرا ػػب ادلنػػزيل يف كرػػع الكلاػػة يف مجلػػة 

 كاحػػدة كمػػرة مفيػػدة أك أمػػرهّن بكثػػرة ادلااروػػة يف تطةيػػق ادلفػػردات يف الكػػالـ مػػع الطالةػػات .

 الػػػدارع لتػػػررري( الضػػػيرؼ ااارػػػر ن) هبػػػا النػػػا لن بعػػػض لػػػد رة حػػػدثا مهػػػاد  لػػػد حػػػن يف



 

88 

 الطػػالب  عػػر هػػر الن ػػاط هػػكا مػػن كالغػػرض. اجلػػامعي احلػػـر هػػكا  دروػػرف الػػك ن للطػػالب

 .ا صلين ادلتحدثن يالؿ من مةاشرة العربية  ساعرف

 قا اػػػػة يف بيانػػػػات  لػػػػف ادلؤلػػػػ  حصػػػػر   إ ػػػػراؤ    الػػػػكم الةحػػػػل نتجػػػػة  لػػػػف كبنػػػػاءن 

 معهػد  مػن( النهػا ي الدراوػي الفصر امتحاف) كالدر ات( ادلدة منتص  امتحاف) الدر ات

 ادلتعللػػػػة ادلرارػػػيع قياػػػة رلػػػيف تضػػػمّ  الكاتةػػػة . دلعلرماتػػػه يف هػػػكا الةحػػػل بالنكارا ػػػا ال ػػػارعي

 هػكا يف التلييم  لية ادلؤل    رح ورؼ النلاش هكا كيف( العربية اللغة قياة بيانات) بالةحل

 .ادلعهد

 مػػن٪ 30 اللياػػة تؤيػػك   أكان : كهػػي   أ ػػزاء ثالثػػة إ  ادلعهػػد هػػكا يف التليػػيم  ليػػة تنلسػػم

 للفصػػػر النهػػػا ي امتحػػػاف) مػػػن٪ 60 ثػػػاين أيػػػك ك ػػػتم  ( الفصػػػر نصػػػ  امتحػػػاف) النتػػػا  

 شلتػاز قياػة أ ػا  لػف ادلصػنفة كاللياػة الطػالب. الن ػاط مػن٪ 10 هر كالثالل  ( الدراوي

( ك 79-80( ك  يّػػػد مػػػن)90-80 ػػػّدا مػػػن )( ك  يّػػػد 100-90اللياػػػة:)  مػػػن هػػػي

 تعلػػػػػم نتػػػػػا   جلػػػػػدكؿ بالنسػػػػػةة أمػػػػػا (. ك ا59-0( ك راوػػػػػب مػػػػػن )69-60ملةػػػػػرؿ مػػػػػن )

 وريرق. ادلؤل  ر ف( التاهيدم ادلسترل) الطالب
.  
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 الباب البااس
 االختتاخ

 البتصة . أ

بعد إ راء الةحل كشرح  مجيػع ا ن ػطة الةحثيػة  ػن تعلػيم مهػارة الكػالـ باوػتغداـ 

هػػدم بالنكارا ػػا   ك يف هػػكا )كتػػاب العربيػػة بػػن  ػػد ك اجلػػزء ا كؿ( لطػػالب )ادلسػػترل التا

  :ويتم كص  بعض ااوتنتا ات    لف النحر التايل الفصر

(.بنػػػاء  لػػػف الةيانػػػات نتجػػػة الةحػػػل كادللابلػػػة مػػػع معلاتػػػاف    رػػػ ف مفهػػػـر ااتر ػػػات 1

د اوػػػتري معػػػا ري ا هليػػػة ادلاد ػػػة الػػػدركس يف )كتػػػاب العربيػػػة بػػػن  ػػػد ك اجلػػػزء ا كؿ( قػػػ

 .كالرراء بالكتابة )معيار ااترل( من كتاب الدروي

 إ  با رػارة   العربيػة اللغػة تعلػيم يف ادلعلاتػاف  را ههػا الػ  للا ػاكر بالنسةة أما (.2

 حالػػة إ   ر ػػع كهػػكا   كامػػر غػػري العربيػػة اللغػػة تعلػػم جيعػػر شلػػا للتػػدر   ااػػدكد الرقػػا

 ادلدروػػػة) مػػػن كهػػػي   ادلغتلفػػػة الطػػػالب يلفيػػػات كهػػػي   الطػػػالب مػػػن متجانسػػػة غػػػري

(  امة)  العربية اللغة   درس مل  اك العربية اللغة ا واوة لد هم ك(  ا والمية الدايلية
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 بيئػػة لػػد هم لػػي  التاهػػدم مسػػترل  ػػالب   ف العربيػػة اللغػػة تعلػػم يف د اػػا أقػػر بيئػػة ك

 .العربية اللغة لتحليق مراتية

 االقت احات . ب

 كوا ر إرارة( بالنكارا ا ال ارعي معهد مد ر)ك تدّرون الك ن ادلعلان  لف(.1

.العربية اللغة تعليم لد م إرارية كمرارق تعلياية  

 مهارة ك قرا د قسم ي يصرصا العربية اللغة تعّلم ي جيتهدكف التالميك  كرف أف (.2

.العربية اللغة الكالـ  
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