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أما سياق تعليم اللغة العربية، تشتمل مهارة الكالم على املهارات 
أحد األهداف النهائية األساسية اليت جيب على الطلبة إنتقاهنا وهي 

الطلبة معهد دار اإلحسان لتعليم اللغات األجنبية. مل يظهر مسار تعلم 
الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان نتائج تعكس قدرة الطلبة 
على التحدث ابللغة العربية بشكل نشاط وفصيحا. ومع ذلك، اعتمادا 

كالم للطلبة معهد دار على املشاكل املذكورة السابقة عن مهارة ال
اإلحسان خاصة للمرحلة املتوسطة فحصلت الباحثة على الظواهر 
املشكلة، منها صعوبة يف تلقي شرح من املعاملة يف توافي املواد التعليمية 
وعدم اهتمام والرتدد يف التكلم واألخر نقص املهارات والوسائل يف عملية 

طريقة تدريس مهارة الكالم  التعلم. وهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على
مث التعرف على مشكلة اليت تواجهها الطلبة يف تدريس مهارة الكالم. 
وكان منهج هذه الرسالة منهج حتليلي توؤميي وطريقة الدراسة الكيفية. أما 
نتائج البحث هي أن طريقة تدريس مهارة الكالم قد تشتمل فيه 

ال يستطيعون أن مييزوا  اخلطوات تعليمية مهارة الكالم، مث أن الطلبة
احلروف اهلجائية، واخنفاض على ترتيب اجلمل الصحيحة وال يهتمون يف 

 ممارستها بسبب عدم الوسائل التعليمية.



 

 ص

ABSTRAK 

 
Judul Penelitian : Analisis Metode Pembelajaran Maharah 

(Analisis Isi di Pesantren Dayah Darul 

Ihsan Tingkat Tsanawiyah) 

Nama Lengkap :  Muthmainnah 

NIM :  150202048 

 

Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, maharah kalam 

mencakup keterampilan dasar yang harus dikuasi siswa dan 

merupakan salah satu tujuan akhir pembelajaran bahasa asing. 

Jalur pembelajaran al kalam di Dayah Darul Ihsan, belum 

menunjukkan hasil yang mencerminkan kemampuan siswa 

untuk secara aktif berbicara bahasa Arab. Sesuai dengan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah susah dalam 

mengucapkan penjelasan muamalah dari guru, kurangnya 

perhatian terhadap pembelajaran bahasa Arab, kurangnya 

dorongan semangat untuk belajar bahasa Arab. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi metode 

pembelajaran maharah kalam, permasalahan yang dihadapi 

siswa dalam pembelajaran maharah kalam, dan untuk 

mengetahui efektifitas terhadap pembelajaran maharah kalam. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran 

kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi 

secara kualitatif dengan menggunakan teori Miles & 

Huberman dan kuantitaif menggunkan deksriptif kuantitatif 

(frekuensi dan Rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwasanya metode pembelajaran maharah kalam telah 

mencakupi langkah-langkah pembelajaran maharah kalam, 

siswa tidak mampu membedakan huruf hijayyah kurang dalam 

menyusun kalimat dalam bahasa arab dan kurangnya media 

dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga siswa kurang 

perhatian dalam proses belajar. 
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ABSTRACT 
 

Research Title :  Analysis of the Kalam Maharah 

Learning (Content Analysis in Darul 

Ihsan Islamic Boarding School in 

Tsanawiyah Level) 

Name :  Muthmainnah 

NIM :  150202048 

In the context of Arabic langguage learning, maharah kalam 

includes basic skills that students must master and is one of 

the students darul ihsan of foreign langguage learning. The 

path of learning al-kalam in darul ihsan, has not shown 

result that reflect student’s ability to actively speak arabic. 

according to the background of the problems describe 

above, the students hard to say mu’amalah explanations 

from the teacher, lack of attention to learning Arabic, lack of 

encouragement to learn Arabic. The purpose of this study 

was to identify the method of learning maharah kalam, the 

problems faced by students in the learning of maharah 

kalam, and to determine the effectiveness of learning 

maharah kalam. The research method used is a mixture of 

qualitative and quantitative methods (Mixed Methods). the 

results showed that the method of learning maharah kalam 

had covered the steps of learning maharah kalam, students 

were not able to distinguish hijayyah letters less in 

constructing sentences in Arabic and the lack of media in 

learning Arabic so students lacked attention in the learning 

process. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

اللغة العربية إحدى من اللغات العاملية عند األمم املتحدة. 
وهذه اللغة املباركة ال تنفصل من حياة املسلمني. اللغة العربية 

ابملقارنة مع اللغات األخرى، املسمى بلغة " ض" هلا اخلصائص 
 حرفا مبخارج احلروف اليت توجد يف غريها. 82منها عدد حروفه 

ابلرغم أن هذه اللغة مستخدمة يف مجيع الدول اإلسالمية 
وخاصة يف املعاهد اإلسالمية واملدارس األسالمية إندونيسيا، 

ة مازالت اللغة العربية يبدو من املواد املدرؤسة الصعوبة لدى الطلب
اإلندونسيني. وهذه الظاهرة ترجع اىل تقصري كفاءة املعلمني وقلة 
ممارستها، وتؤدي اىل عدم تعود الطلبة يف استخدامها يف 
 معاملتهم اليومية، سواء حلجوهلم يف التعبري أو خوفا من األخطاء.

يبدو الواقع أن معظم الناس ال يهتمون هبذه اللغة 
رى على هذه اللغة،  الفصحي. بل هم يفضلون اللغات األخ

كمثل اللغة اإلجنلزية كما وجدت الباحثة أثناء املالحظة املباشرة 
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مرارا. وتعلم اللغة العربية إما يف املدرسة اإلبتدائية، واملدرسة 
املتوسطة، واملدرسة العالية ومرحلة اجلامعة تواجه مشاكل 
مرتاكمة. ومن مشاكل لعربية يف إندونيسيا هي من انحية شكل 

ابة والنطق أو يف تكوين اجلمل املفيدة املختلفة. وهذه القيود الكت
هي املخاطر املصادفة وجيب أن يبحث عن أفضل احللول من 
جوانب األفراد او املؤسسات يف عملية تعليما اللغة العربية. 
واملشكلة عموما متكن أن تكون اللغوايت اليت تشتمل النحوي، 

فضال عن الشواغل غري املفردات، كتابة، اجلملة واملعىن، 
اللغوايت. حىت توجد من الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية 
ولكن يعربوهنا أبسلوب لغة األم. ففي مدرسة معهد دار 
اإلحسان املتوسطة أثتاء إجراء عملية التعليم و التعلم يعانيه بعض 
املشاكل، واملعوقات، حيث أن اللغة العربية كاملادة الصعوبة 

 للطلبة.
ثناء املقابلة الشخصية مع أحد املعلمني يف املدرسة أ

املتوسطة ملعهد دار اإلحسان توجد املشاكل لتيوخهها الطلبة يف 
تعلم اللغة العربية بسبب صعوبة يف تلقي الشرح يف تعلم املواد 
التعلمية، وعدم االهتمام وقلة التحمس يف تعلم اللغة العربية، 
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ف، ونقص املهارات اللغوية،  والشعور ابمللل، واألخطاء احلرو 
كمثل معظم الطلبة مل يتقنوا ويستعبوا املفردات، ومل يقدروا على 

 نطق احلروف وفقا ملخارجها.
فخلفية الرتبوية واختالف املدارس يؤثر أتثريا كبريا يف قدرة 

خاصة للطلبة من  الطلبة على تعلم اللغة العربية يف احلديث
 املدرسة املتوسطة. 
هذه املشكلة تريد الباحثة أن تبحث عن  اعتمادا على

حتليل طريقة تدريس مهارة الكالم )دراسة حتليلية مبعهد دار "
 اإلحسأن يف املرحلة املتوسطة(.

 
 أسئلة البحث -ب

 تكون والباحثة أعالء البحث مشكلة حتديد وبناء على
 :التايل البحث على النحو مسئلة صياغة

املدرسة املتوسطة  الكالم يف مهارة تدريس طريقة كيف -1
 مبعهد دار اإلحسان ؟

 يف الكالم مهارة يف تعلم يواجهها الطلبة اليت مشكلة ما -8
 املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان ؟
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 أهداف البحث -ج
 :فهي العلمي البحث أهداف أما

املدرسة  يف الكالم مهارة تدريس طريقة التعرف على -1
 املتوسطة مبعهد دار اإلحسان.

 مهارة يف تعلم الطلبة يواجهها اليت مشكلة التعرف على -8
 املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان. يف الكالم

 
 أمهية البحث -د

 على وللقراء للباحثة يفيد البحث هذا يكون أن يرجى
 :أمهية التالية

 :النظرية أمهية -1
 الكالمة مهارة تدريس طريقة نظرايت التعرف على

 دار اإلحسان. املدرسة املتوسطة مبعهد يف املستخدمة
 أمهية العلمية -8

 أو تطبيقها االحباث ميكن من نظرايت على عثر أن
 يف العربية اللغة تدريس من املهاجع واملؤسسات ميارس يف

 .األخرى الرمسية وغري الرمسية كل
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 حدود البحث -ه
 تتكون حدود البحث من:

 احلد املوضوعي: -1
تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث ابملوضوع: حتليل 

 طريقة تدريس مهارة الكالم. 
 احلد املكأين: -8

تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث مبعهد دار 
 اإلحسأن يف املرحلة املتوسطة.

 احلد الزمأين: -3
تريد الباحثة أن حتدد هذا البحث يف العام الدراسي 

 م8282/8212
 

 معأين مصطلحات -و
الباحثة هذه الرسالة حبثا دقيقا فيحسن هبا أن قبل تبحث 

تشرح بعض معاين املصطلحات املوجودة يف موضوع الرسالة،  
وحتدد املقصود حتديدا واضحا. ومن أهم هذه املصطلحات هي 

 حتليل طريقة تدريس مهارة الكالم .
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 طريقة التدريس -1
ابلطريقة يف  -وحديثا -قدميا –أن اهتمام علماء الرتبية 

ة والرتبوية   يستوعب اجلزاء الكرب من كتب الرتبية، ومن العملي
يتبع اتريخ التفكري الرتبوي جيده حماوالت متصلة يف سبيل 

 1الوصول اىل الطريقة الصاحلة.
أن طريقة التدريس بعد ذلك هي عملية يؤدها الطلبة 
هبدف تغري سلوكه إذا تساعده على التكامل بشخصيته. وهي 

اتيجية معينة إبختاذ موقف تعلمي معني. ايضا تغين اعداد اسرت 
واذا اراد املعلم أن حيسن يف طرائقه و اسالبيه التعليمية فعلية أن 
يلتزم بعلمه من املبادئ و األمور اليت تكون مبثابة مفاتيح لعلمية 
التدريس ومنها أن تكون طرائقة وأسالبيه قائمة على نشاط 

بوصفة منظم الطالب. وأن ينحصر دورة يف طريقة لتدريس 
العملية التعلمية اذا تقع على عاقته مسؤولية تنظم احملتوى بطريقة 
تساعد على تفريد التعليم وبشكل يراعي يف عملية تنظم املعرفة 

                                                             
القاهرة: دار ) ،وه  الف ي ملدرس  اللةة العرييةامل، عبد العليم إبراهيم 1

  31ص.  (،1261 املعارف مبصر،
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اخلصائص النمائية للمتعلمني من خالل مراعات القدرات 
 واإلستعدادات وامليول واتثار ذلك استثمارا صحيحا.

 مهارة الكالم -2
 فيها املراد .مهارة -ميهر -مهر من درمص هي املهارة
 لقول. الكالم هو تعتبري من أمهيةوأما الكالم فهو ا .االستطاعة

 اهلهارات من اهم وتعترب املهارات ابلنسبة اىل اللغة األجنبية
 جزء اللغوية. ألن الكالم جزء عمل الذي ميارسه التعلم. فالكالم

 هذا على والقائمون ويعترب األجنبية اللغة تعليم منهج يف أساسي
 أنه مبثل يف الغالب ذلك أهم أهداف اللغة األجنبية من امليدأن
  8اللغة. تعليم يف العملى والطبقي اجلزء

 والكالم. واملراد املهارة كلمتيين من الكالم ترتركب مهارة
 استعداد فهي القدرة، من خاص أقل حتديدا  ابملهارة استعداد

 األنسأن عن ما يصدر الكالم وأما .معني شيئ الكتساب خاص
 3املتكلم والسماع . ذهن يف داللة له شيئ به ليعرب

                                                             
، اللةة العريية الناطقني يلةات أخرىتعليم ، حممود كامل الناقة 8

 151 ص. ،(اململكة العربية السعودية دامعة أم القرى)
تطبيق مهارة الكالم يف تعليم اللةة العريية يف ، ماراي ألفى لويس 3

 دون املكان: دون النشر)، املدرسة العالية مبعهد عصري أتديب الشاكرين
      8.. ص(، 8211
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 مهارة مهارات، أربع من تتكون اللغوية ملهارة أن عرفنا لقد
 القراءة. ومهارة ومهارة الكتابة ومهارة الكالم ومهارة االستماع

 اللغة يتعلم ممن كثتريا املهارات اللغوية ألن أهم من الكالم تعترب
 أيضا اللغة وتعترب هبذه األجنبية أول ما يهدف اليه هو الكالم

دد اخلجل ألن واملعينات الوسائل من احتياجا أكثر  واخلوف والرتر
االشرتاك  على وتعوقة املتعلم على األخطاء تلعب من ارتكاب

 واحلديث.
 

 الدراسات السايقة -ز
الدراسات السابقة هي إحدى أساسيات البحث اليت 

الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة أجيابيتها وسلبيتها. استخدامها 
وهذه الدراسة تساعد الباحثة ملعرفة مقارنة نتائج البحث والفرق 

 بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية.
اسرتاتيجية تعليم مهارة حتت املوضوع " سيف املصطفى -1

الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على سياق العام 
ة يف الربانمج اخلاص لتعليم اللغة ابجلامعة )دراسة حال

. وأهداف البحث ملعرفة منط "اإلسالمية احلكومية ماألنج(
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مهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية ابجلامعة 
اإلسالمية احلكومية ماألنج، والكشف عن املشكالت يف 
تعليم مهارة الكالم يفي اجتاه التعليم والتعلمي السياق العام 

انمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية الرب 
احلكومية ماألنج. وأمهية البحث هذا البحث من إحدى 
املامالت لتنمية نوعية التعليم والتعلم فيه ويرجى نتلئج هذا 
التحليل أن يكون إمسها انفعا يف جمال تعليم اللغة العربية 

م مهارة الكالم وأن يسهم يف جتهيز املواد التعليمية يف تعلي
للطالب. ومنهج البحث استخدام الباحث يف هذا البحث 
املدخل الوصفي التحليلي التجريب الكيفي وجمتمع البحث 
وعينته هو الطلبة الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماألنج عما اجلامعي 

. واستخدام الباحث العينة العمدية 8225-8226
sample purpose   وأدوات مجع البيأانت هي املالحظة

واملقابلة الشخصية والواثئق من حصيلة التعليم وأما أنشط 
حتليل البيأانت مث مراجعة البيأانت. وأهم انتئج البحث 
اسرتاتيجية طريقة منشار املنحيات يف تعليم مهارة الكالم 
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 مناسبة وجذابة وهي تكون األكثر يف رفع مستوى كفاءة
 الطلبة على استيعاب مهارة الكالم.

والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن الدراسة 
السابقة تبحث عن اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه 
التعليم والتعلم على سياق العام ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

ة تدريس ماألنج. واما الدراسة احلالية تبحث عن حتليل طريق
 مهارة الكالم يف امللرحلة املتوسطة مبعهد دار اإلحسأن. 

تطبيق نظرية حتت املوضوع " يوفرد الفطر نور سالم -2
الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية ابملعهد 

. "يونس بياتو سنكار العايل اإلسالمي احلكومي حممود
بة تعليم ملعرفة منط مهارة الكالم يف شع :أهداف البحث

اللغة العربية ابملعهد العايل اإلسالمي احلكومي حممود 
يونس بياتو سنكار تقوم بدور فعال يف أجناح تعليم العربية 
فيه. منهج البحث مدخل البحث فيه املدخل الكيفي 
الكمي ونوعه هو البحث التجريب وطريقته يف مجع البيأانت 

ه فهي طالب هي املالحظة واالختيار واالستبنة. وأما عينت
طالبا  38وعددهم  8212-8212املستوى الثالث عام 
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طالبا للفصل الضابط. أهم نتائج  82للفصل التجريب و
البحث الطريقة إبستخدام نظرية الواحدة هي طريقة صاحلة 
ألن يدرس احملاضر هبا من املادة الدراسية وتزيد قدرة الطلبة 

 على استيعاب مهارة الكالم.
راسة السابقة ابلدراسة احلالية أن الدراسة والعالقة بني الد

السابقة تبحث عن تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة 
تعليم اللغة العربية ابملعهد العايل اإلسالمي احلكومي حممود يونس 
بياتو سنكار. واما الدراسة احلالية تبحث عن حتليل طريقة 

 عهد دار اإلحسأن. تدريس مهارة الكالم يف امللرحلة املتوسطة مب
حتت املوضوع تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب نور زاكية : -3

القرأنية لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة ) دراسة جتريبية 
أهداف   Pagar Airللمرحلة املتوسطة مبعهد علوم القرآءن

البحث التعرف على كيفية تطبيق احلوار ابلستعمال 
درة الطلبة يف تعليم احلوار األسلوب القرأنية والتعرف على ق

ابلستعمال األسلوب القرأنية. وتعرف على فعالية الطلبة 
بعد تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب القرأنية. ومنهج 

 Pagar Airالبحث مجيع الطلبة مبعهد علوم القرآءن 
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طالبا من الفصل  82طالبا وعينته  428وعددهم يبلغ اىل 
جد الباحث أن قدرة اخلامس. أهم نتائج البحث: قد و 

 الطلبة يف تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب القرأنية جيدة.
والعالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية أن الدراسة 
السابقة تبحث عن تطبيق احلوار ابستعمال األسلوب القرأنية 
لرتقية مهارة الكالم لدى الطلبة للمرحلة املتوسط مبعهد علوم 

الدراسة احلالية تبحث عن حتليل طريقة تدريس مهارة القرأن. واما 
 الكالم يف امللرحلة املتوسطة مبعهد دار اإلحسأن. 

 
 طريقة كتاية البحث -ح

وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة على 
دليل إعداد خطة البحث )البكالوريوس( الذي أصدره قسم تعليم 

وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية اللغة العربية كلية الرتبية 
 م.8216احلكومية سنة 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 الطريقة  -أ

 مفهوم الطريقة -1
 يف أوشيوعا انتشارا أكثر "الطريقة" لفظ أن يلحظ
 الكثري من يف الستعماله ،"التدريس"من لفظ  العادي االستعمال

 للكالم وللطعام، فهناك طريقة والعملية، الفردية احلياة جوانب
... والشراء وللقاضي وللدراسة، وللسري، وللجلوس، وللشراب،

 األسلوب" سبق هو فيما "طريقة" معىن أن واجلميع يدرك إخل،
 املعىن وهىذا "ما، عمل يف أداء به يقوم أن الفرد عادة من الذي

 إذا قورن العلمية، الصياغة حيث من ليس دقيقا ولكنه  صحيح
حه الذي التعريف مع     لالطريقةالباحثني، وهوأن يغين أحد يقًتر

مناطا اواسلولا  ميكن تكراره يف معاملة الناس واألشياء واحلوادث 
. وال 3حنوحتقيق هدف ما -توجيها مقصودا وواعيا -موجها 

                                                             
 الرايض: عمادة شؤون املكتبات،) ،طرق الندريس، روانلدت هاميان3
 13 ص.(، 3891
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شك ان هذا التعريف خيتلف عن اعبار  الطريقة ما هي إال 
 3معني. الوسيلة اليت تتبع للوصول إىل غرض

 الطرائق يف تعليم اللغة العربية -2
 الطريقة القواعد والًتمجة (أ

هلذه الطريقة أمساء عدة أخرى. فيدعوها البعض 
الطريقة القدمية، ويدعوها اآلخرون الطريقة التقليدية. ومن 

 أهم هذه الطريقة مبا يلي:
هتتم هذه الطريقة مبهارات القالاءة والكتابة والًتمجة،  (3

 االهتمام الالزم ملهارة الكالم.وال تعطي 
تستخدم هذه الطريقة لغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسة  (3

 لتعليم اللغة املنشودة.
هتتم هذه الطريقة لاألحكام النحوية، كوسيلة لتعليم  (1

 اللغة األجنبية وضبط صحتها.
 

                                                             
القاهرة: مكتب ، )طرق التدريس يف الرتبية الرايضة، حسن سيد معوض3

   98 ص. ،(القاهرة احلديثة
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 الطريقة املباشرة (ب
ردا على طريق القواعد والًتمجة، ظهرة الطريقة 

 متتاز مبا يلي:املباشرة اليت 
تعطي الريقة املباشرة األولية ملهارة الكالم بدال من  (3

مهارات القراءة والكتابة والًتمجة، على اساس أن 
 اللغة هي الكالم بشكل أساس.

موجب هذه الطريقة، فأن لغة األم ال مكان هلا يف  (3
 تعليم اللغة األجنبية.

ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن  (1
ذه الطريقة يرون أن هذه األحكام ال تفيد مؤدي ه

 يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة.
 الطريقة السمعية الشفهية (ج

ولقد استفادات هذه الطريقة مما وصل اليه علماء 
اللغة من نتائج فيما يتصل بدارسة األصوات والًتاكيب 
اللغوية: النحوية والصرفية، والدراسات املقارنة والتقابلية بني 

ة املتعلم واللغة اجلديدة اليت يتعلمها ومما استفادات منه لغ
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هذه الطريقة ما توصله اليه علماء اللغة من اخلصائص 
 واحلقائق اآلتية:

 يدرسوون ولذلك بكتابة، وليست حديث اللغة إن (3
 من يسمع وكما هبا أهلها وكما ينطق كما هي اللغة
مجة.   طريقة يناقص وهىذا أهلها  النحووالًتر

 اللغة إذإن العدات، من منتظمة اللغة جمموعة إلن (3
 فهم وميكن  أن العادات مكتسبة كما مكتسبة

 .ومراقبة االسلوك االحتكاك طريق عن اللغة هذه 
 وليس لالفعل هبا أصحا هبا يتحدثها ما هي اللغة إن (1

 .أن يتحدث به ينبغي ما
بعض.  عن بعضها ختتلف وهي خصائص للغات إن (1

 تؤخذ ولذلك واملشافهة السمععلى  اللغة وتعتمد
 .البعض يريدها اللغة كما

 الطريقة االنتقائية (د
أتيت الطريقة األنتقائية ردا على الطرق الثالث هذه 

 الطريقة هي:
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 االستفادة وميكن حماسنها هلا التدريس يف طريقة كل (3
 .اللغة األجنبية تدريس يف منها

 ولكل متاما أوخاطئة متاما مثالية طريقة التوجد  (3
  .عليها وحجج وحجج هلا مزااي وعيوب طريقة

 وحاجته، املتعلم على التدريس هوالًتكيز يف املهم (1
 حساب على معينة لطريقة تدريس الوالء ليس

 1.املتعلم حاجات
 

 مفهوم التدريس -ب
يعترب لفظ ))التدريس(( من اكثر األلفاظ شيوعا واستعماال 
يف احلياة العملية واإلجتماعية، حيث انتشر التعليم لدى مجيع 
فئات اجملتمع وطبقاته، وزاد اقبال الناس عليه، وصار يتم يف 
مؤسسات كثرية وخمتلفة، وبوسائل متنوعة وخمتلفة، ومع ذلك 

إجالات متعددة  فلوسألت عن معىن ))التدريس(( لوجدت
ومتفاوته، ولكنها مجيع ال تريد على انه ))عملية أيضال 

                                                             
تعليم اللغة العربية جملة علمية حمكمة متخصصة يف ، حممد ايفان الفيان1

 8-1 ص. ،تعليم اللغة العربية
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املعلومات إىل أذهان الدارسني((، ان هذا املعىن صحيح ولكنه ال 
يعترب املعىن العلمي الدقيق. مثله يف ذلك اتفاق اكثر الناس على 
ان املعىن ))الصالة(( عملية اإلتصال لاهللا تعإىل، بينما هي يف 

العلمي ))اقوال وافعال خمصوصة، منتتحية لالتكبري،  التعريف
 1خمتتمة لالتسليم((.

 
 طريقة التدريس -ج
 مفهوم طريقة التدريس -1

لالطريقة يف  -وحديثا -قدميا -إن اهتمام علماء الًتبية
العملية والًتبوية ))يستوعب اجلزاء الكرب من كتب الًتبية، ومن 

متصلة يف سبيل يتبع اتريخ التفكري الًتبوي جيده حماوالت 
 1الوصول إىل الطريقة الصاحلة(.

                                                             
مكة: مطعة ، )كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور اليهويت4
  311ص.  (،3181احلكومة،
القاهرة: دار ) ،اللغة العربية املوجه الفين ملدرسي، عبد العليم إبراهيم1

  13ص.  (،3881 املعارف مبصر،
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إن طريقة التدريس بعد ذلك هي عملية يؤدها الطالب 
هبدف تغري سلوكه إذا تساعده على التكامل بشخصيته. وهي 
ايضا تغين اعداد اسًتاتيجية معينة إبختاذ موقف تعلمي معني. 

لية ان واذا اراد املعلم ان حيسن يف طرائقه واسالبيه التعليمية فع
يلتزم بعلمه من املبادئ واألمور اليت تكون مبثابة مفاتيح لعلمية 
التدريس ومنها ان تكون طرائقة وأسالبيه قائمة على نشاط 
الطالب. وان ينحصر دورة يف طريقة لتدريس بوصفة منظم 
العملية التعلمية اذا تقع على عاقته مسؤولية تنظم احملتوى بطريقة 

يم وبشكل يراعي يف عملية تنظم املعرفة تساعد على تفريد التعل
اخلصائص النمائية للمتعلمني من خالل مراعات القدرات 

 8واإلستعدادات وامليول واتثار ذلك استثمارا صحيحا.
 أنواع طرق التدريس وتقسيمها -2

يلحظ الباحث يف )طرق التدريس( أهنا كثرية ومتنوعةن 
 -التحفيظ-التلقني -منها يستخدم منذ القدمي، حنو: )طريقة

 -القصة -الشرح الوصف -احملاضرة–واإللقاء  -والتسميع
                                                             

، أهدافه، أسسه،أساليبه، تقومي نتائجه وتطبيقاتهسعاد عبد الكرمي الوانلي.8
     11(، ص. 3001 القاهرة: عامل الكتب)



30 
 

 

والقراءة...هناك ايضا  -واإلمالء -املناظرة -املناقشة -احلوار
الطريقة القياسية، واإلستقرئية، اخل( ومنها ما مت استخدامه حديثا 
حنو: ) الطريقة: املشكالت واملشرؤعات، والوحدات، والتعلم 

  1الذايت وغري ذلك(.
وهكذا خيتلف الباحثون يف تقسيم تلك الطرق تبع للمعيار 
 الذي يستعمل يف التقسيم، ومن أهم التقسيمات، اهنا تقسم إىل

طرق تدريس عامة( وطرق تدريس خاصة(، وان كان الرأي )
خيتلف بني احلني واألخر يف الدوائر الًتبوية حول ما اذا كانت 

ا يف تدريس كل توجد هناك طرق عامة للتدريس ميكن تطبيقه
املواد: إنسانية كانت أم عملية، ام فنية، اوما يوجد امنا هوطرق 

 خاصة لاملواد العلمية. 
ومع القبول هذا االجتاه األحري اال انه ينبغي التأكيد أنه من 
الصعوبة لدرجة كبرية ان يعتقد ان ))املهارات التدريسة 

كن ان واألنشطة(( اليت تستخدم يف ))الطرق العامة(( ال مي
تستخدم يف ))الطرق اخلاصة(( أوالعكس، وامنا الذي ميكن ان 

                                                             
التنظري التعبري بني طرائق تدريس األدب والبالغة و ، فكري حسن راين1

 31ص. (، 3813 الشروق للنسشر والتوزيع،ن: دار االرد، )التطبيقو 
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يف هذا ان ))طريقة التدريس(( اليت تصمم لدرس  -يقال
))احلديث(( مثال ال ميكن ان تطبيق ذاهتا يف درس ))الفقه((، 
او)) التوحيد(( ولكن مثل نشاطات ومهارات ))األسئلة 

ان تستخدم كلها  واألجوبة(( و))التقومي(( و))الربط(( ميكن
 9اوبعضها يف اثناء استخدام ))طريقة تدريس عامة أوخاصة((.

 ولعل التعرفني التالني يسهمان يف توضيح الفارق بينها:
األول: طرق التدريس العامة هي: نظاام اخلطوات 
التدريسة، املهارات  واألنشطة اليت ميكن ان تستعمل يف تدريس 

 لتعلمية.اية مدة دراسية لتحقيق أهدافها ا
الثاين: طرق التدريس اخلاصة هي: نظاام اخلطوات 
التدريسة، املهارات واإلنشطة التدريس اليت تستعمل يف تدريس 
مادة معينة من املواد الدراسية ومتشي مع طبيعتها واهدافها 
اخلاصة، ويؤكد هذا التعريف ان وجود طرق خاصة للتدريس قائم 

اليت ستدرس للطالب، وعلى على اساس تنوع املادة املدرسية، او 
اختالف طبيعتها. ولذا جند يف املكتبة الًتبوية مؤلفات كثرية 

                                                             
    31ص. ...،  دريستطرق ال ،روانلدت هاميان9
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تتعلق بطرق التدريس اخلاصة للمواد التدرسية، إىل جنب مؤلفات 
 أخرى تتعلق بطرق التدريس العامة.

 
 مهارة الكالم -د
 مفهوم مهارة الكالم -1

 فيها مهارة. املراد –ميهر -مهر من مصدر هي املهارة
 والقول. الكالم هوتعتبريمن أمهيةم فه االستطاعة. وأما  الكال

 اهلهارات من اهم املهارات لالنسبة إىل اللغة األجنبية وتعترب
 جزء اللغوية. ألن الكالم جزء عمل الذي ميارسه التعلم. فالكالم

 هذا على والقائمون ويعترب األجنبية اللغة تعليم منهج يف أساسي
 أنه مبثل يف الغالب ذلك األجنبية اف اللغةأهم أهد من امليدان
  8اللغة. تعليم يف العملى والطبقي اجلزء

 والكالم. واملراد املهارة كلمتيين من الكالم تًتركب مهارة
 استعداد فهي القدرة، أقل حتديدا من خاص لاملهارة استعداد

                                                             
اململكة ، )تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة8

 313 ص. ،(القرى العربية السعودية دامعة أم
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 اإلنسان عن يصدر ما الكالم وأما .معني شيئ الكتساب خاص
 30املتكلم والسماع. ذهن يف داللة له شيئ به ليعرب

 مهارة مهارات، أربع من تتكون اللغوية ملهارة أن عرفنا لقد
 القراءة. ومهارة ومهارة الكتابة ومهارة الكالم ومهارة االستماع

 اللغة يتعلم ممن كثتريا ألن املهارات اللغوية أهم من الكالم تعترب
 أيضا اللغة وتعترب هبذه األجنبية أول ما يهدف اليه هوالكالم

دد اخلجل ألن واملعينات الوسائل من احتياجا أكثر  واخلوف والًتر
 االشًتاك على وتعوقة املتعلم على تلعب األخطاء من ارتكاب

 33واحلديث.
 وعند املفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكالم

 يقال يف أبلفاظ، عنه يعرب الذي هواملعىن القائم لالنفس املتكلمني
 الكالم االصطالح للكالم فهو: ذلك التعريف أما كالم، نفسي

 انجسه أوخاطره من نفهسه يف عما املتكلم به املنطوق الذي يعرب
 رأي من عقله به يزخر وما وإحساسات، مشاعر وما جيول

                                                             
تطبيق مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية يف ، ماراي ألفى لويس30

   3 ص.، 3033 ،املدرسة العالية مبعهد عصري أتديب الشاكرين

11Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, Bandung: Angkasa, 1990(, hal. 1. 
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 يف أوحنوذلك، معلومات، به غريه من أن يزود يريد وما أوفكر،
 33يف األداء. وسالمةالتعبري  يف صحة وانسياب، مع طالقة

 بعد األربعة اللغة فنون من الثاين الفن الكالم يعترب
 طريق من اإلنسان كلًتمجة اللسان عما تعلمه اإلستماع،
 العالمات املميزة لإلنسان وهومن والكتابة، والقراءة االستماع

 واللفظ واإلفادة، هواللفظ الكالم ألن كالما، صوت كل فليس
 هي: ما اإلفادة كما بعض احلروف، الصوت املشتمل على هو

 صحيح املتكلم، يف ذهن على  األقل من املعاين، معن على دلت
 بعض والطيور حتمل بعض احليواانت من تصدر ن هناك أصوااتأ

يستدل هبا هن احلاجات  اليت املواقف بعض يف الدالالت
 قليلة، ولكنها أخرى، معاين وقد تفهم هلذه احليوان،  )البلوجية(

 31ومرتبطة مبواقف حمدودة.

                                                             
تعليم اللغة العربية جملة علمية حمكمة متخصصة يف حممد إيفان الفيان، 33

  38-39، ص. تعليم اللغة العربية
الرايض: املهارة اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، )أمحد فؤاد عليان، 31

 11-11(، ص. 3883دار السالم، 
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ومهارة الكالم بعض من كفاءة اللغة إىل ان يتحقق يف 
تعليم اللغة العصرى أواللغة العربية. والكالم وسيلة مهمة للًتكبني 

 31املعاشرة، التعبري لالتبادل ولاستعمال اللغة.
 أنواع تعليم مهارة الكالم -2

ينقسم تعبري )الكالم( من حيث املوضوع إىل نوعني: 
التعبري الوظفي والتعبري اإلبداعي. كما ينقسم من حيث األداء إىل 

 نوعني ايضا ومها: التعبري التحرير والتعبري الشفوي.
 ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني:

 الكالم الوظيفي (أ
هوما يؤدي غرضا وظيفيا يف احلياة يف حميط اإلنسان، 

بعضهم  الكالم الوظيفي هوالذي يكون الغرض منه اتصال الناس
ببعض، لتنظيم حياهتم، وقضاء حاجاهتم، مثل: احملادثة، 
واملناقشة، واحاديث، واإلجتماعيات، والبيع، والشراء، وأحاديث، 

 واخلطب السياسية وإلجتماعة واحاديث السمر.

                                                             
14Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

)Malang: Misykad, 2003), hal. 99. 
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والكالم الوظيفي ضروري فيه احلياة، ال يستغين عنه انسان، 
طالب املادية وال ميكن ان تقوم اخلياة بدونه، فهوحيقق امل

واإلجتماعية، وال حيتاج هذا النوع ال استعداد خاص، وال يطلب 
اسلولا خاصا. هذا النوع من التعبري الذي ميارسه املتكلم يف حياته 

 يف العمل، ويف السوق، ويف السائل اإلعالم املسموعة واملرئية.
 الكالم اإلبداعي (ب

يقصد به: إظهار املشاعر، واإلفضاع من العواطف 
جات النفس، وترمجة افحسسات املختلفية بعبارة منتقاة وخل

اللفظن جيدة النسق، بليغة الصياغة مبا يتضمن صحتها لغواي 
وحنواين حبيث تنقلها إىل اخلرين بطريقة مشوقة مثرية هي األديب، 
وحبيث تنقل سامعها اوقارئها إىل املشاركة الوجدانية ملن قائلها،  

نفعاالته. مثل: التكلم عن كي يعيش معه يف وجوه، ويفعل لا
 أو مجال الطبيعة، اوالشاعر العاطفية، اوالتدوق الشعر القصصي،

 التكلم عن حب الوطن.
 يف ميكن التأثرير  طريقة فعن احلياة، يف ضروري النوع وهذا

 العواطف حنواجتاه معني، وحتريك العامة إباثرة املشاعر، احلياة
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 وحتريك األحاسيس،خصائصة إاثرة  من األديب فأسلوبه
 .نفوس الناس يف السحر فعل كلمات هلا من وكم العواطف،

وكال التعبريين الوظفي واإلبداعي، كما قلنا، ضروري لكل 
إنسان يف اجملتمع احلديث، فاالتعبري الوظيفي حيقق لإلنسان 
حاجته من الطالب املادية واإلجتماعية والتعبري اإلبداعي ميكنه 

 ة العامة أبفكاره وشخصيته.من أن يؤثر يف احليا
حني أن التوصل األسلوب، والًتكيز على فهم جمموعة من 
احلوارات مبا يف ذلك وظيفة كل عبارة والسياق أوالوضع، مث 

بني أنواع التمارين اليت حمادثة  31.يذهب مباشرة ملمارسة االتصال
 على النحوالتايل:

 السؤال واجلواب (3
واحد، مع مجلة أجاب احد الطالب املدرسني سؤال 

واحدة، مث سأل الطالب أوال، الطالب اجلواب الثاين، 
 طالب وهلم جرا. 1واإلجابة على 

  
                                                             

 ص. ...،طرائق تدريسهااملهارة اللغوية ماهيتها و  أمحد فؤاد عليان،31
303 
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 حتفيظ احلوار  (3
توفري املدرسني حوار مكتوب لتسحيل الطالب يف 
املنزل. يف األسبوع القادم أن طالبها أن يطهر يف الفصول 
 الدارسية مقدما أزواج للتدليل على احلوار، ولكن أيضا
تظاهر، مع األخذ يف االعتبار اجلوانب التعبري واإلمياءات 
والتعبري والتوحيد وفقا للنص من املناقشة. وينبغي تكيف 
احلوار إىل مستوى كفاءة الطالب، وجيب أن تكون الظرفية 
فيأن املواد امأخوذة من اجلياة اليومية، مثل يف املنزل، 

هم إجياد املدرسة، السوق، احملطة، وهلم جرا ميكن لدع
 حالة استخدام أدوات مثل الصوار والشرائح واألفالم.

 حماداثت بنظام اخلاص -3
يف املناقشات املوجهة واملدرسني حتديد الوضع 
أوالسياق. بتوقع من الطلبة لتطوير خياهلم يف حمادثة مع 
حماوره ينفق مع موضع حمدد سلفا. إذا يتم إعطاء الطالب 

ب عدم تعني الزوج األول الفرصة إلعداد يف املنزل، مث جي
هذا هولتجنب إمكانية إعداد الطالب لكتابه احلوار ومث 
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حفظه. إذا كان هذا هواحلال سوف تقلل من قيمة 
 العفوية.

 حماداثت املستقيلة -3
الطالب الفرصة إلجراء حمادثة حول هذا املوضوع 
حبرية. وتنقسم إىل جمموعات الطالب ينبغي عدة. يتألف  

إىل مخسة أشخاص، حبيث ميكن كل منها من أربعة 
للطالب هناك فرصا كبرية ملمارسة. املعلم يف هذه احلالة 
لإلشراف كل جمموعة، وعن توفري اهتمام خاص للفئات 
اليت هي ضعيفة أوأقل على حنوسلس وتبدوأقل عاطفي يف 

 احملادثة.
 شيئ مهم ليحتم -1

هناك العديد من اجلوانب اليت جيب مراعاهتا من قبل 
التعلم علم الكالم )مهارات التحدث( من بني  املعلم يف

 أمور أخرى:
يف املمارسة احملادثة، وينبغي تقدم أمثلة من املدرسني  (3

قبل احملادثة مع التجويد والتعبري اليت تصف حقا 
مبعىن احلق. وينبغي يف هذا احلوار عدم نسيان 
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جوانب من ثقافة العرب) الكتاب األصلي( اليت  
احملادثة ويعترب حسن اخلالق يف كانت سائدة يف 

 تكوين اجلمعيان.
جيب املدرسني يف احملادثة احلرة غيالء اهتمام خاص  (3

الطلبة الذين هم خجولة تشجيعهم للظهور 
والتحدث. أيضا لتجنب احكار من قبل بعض 

 الطالب احملاداثت فقط.
وحتدث عزاز التعلم فعالية العناصر الواردة من  (1

اللغوية، املدرجة يف جدول التفاصيل اللغوية وغري 
 التصنيف.

يف املناقشات التالية أوأحاديث الطالب واملعلمني  (1
جيب أن يكون املريض على عدم التسرع وإعطااء 

االنتظار حىت  الطالب تصحيح كل مرة حيطئ.
انتهاء الطالب االنتهاء يتحدث أوحىت إىل النشاط 
لاكمله. ألنه بصرف النظر عن تعطيال لنشاط رمبا 

 ر أيضا على شجاعة الطالب.يؤث
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جيب أن يتم تعديال تكوين الطبقة يف مثل هذه  (1
الطريقة لتمكني مشاركة مجيع أفراد الطبقة يف انشطة 
التعلم. رسم دائرة على شكل حدوة حصان أوشبه 

 دائرة.
يف عملية تعلم مهارات التخاطب واملدرسني أيضا 
أن إجراء التصحيحات مباشرة على جوانب التقييم يف 

 هناية اإلجتماع.
 تصحيح جوانب يتحدث -3

 التدريب خطاب من متنوعة جمموعة يف
 وهلم ورواية القصص واملناقشات خاصة، واحلديث

 وأوجه القصور أخطاء جتد ما غالبا جرا. املعلمني
 وغري لغوية جوانب من سواء منجانب الطالب من

 وال املعلمني، االرتياح يشعر بعدم ما لغوية. غالبا
 مفهوم ألن أمر الصالحها. هذا االنتظارميكن 
 السماح للطالب لعدم مضطرة أهنا تشعر قد املعلم

 .اخلطأ يف املستمر
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 اإلبتدائية ندرك أن العاصمة أن ينبغي ولكن
 للخطر هوالشجاعة لقول احلافلة نفسها الكالم يف

 وحتسني  فإن تصحيح اخلطأ. ولذلك، يف الوقوع
 إليقاف ويقًترح ال املتعلمني التدريس الشجاعة

 بعد املعلم قبل من إعطاء التصحيح يتم أن اخلرباء
 أيضا أن احلديث. وينبغي عند ال أنشطة عامة،

 توفري يتم أن العامية، جيب اللغة أنفي نتذكر
 .فضفاضة )حنو( اجلملة كايدا بناء كايدا التطبيقات

 يف الطالب أداء لتقييم حباجة املعلمني
 تقييم لقياس ليست جمردالناطقة. ولكن  األنشطة

 أن يفسر أيضا ولكن التعلم، نشاط إىل القيمة وتعني
 العلمي جودة التحصيل أنه حماولة حتسني على

 الدوافع أقوى تعزيز إىل أوينبغي لاإلضافة الطالب
 هوليس للتعلم. التقييم التشخيصي، واهلداف ذلك

 ولكن منالطلبة، واألخطاء القصور أوجه ملعرفة فقط
 اليت واألخطاء القصور أوجه عن املعلمني املعرفة
 التخطيط ألنشطة فيها يف سينظر اليت املواد مثلما



11 
 

 

 أوجه تصحيح أنمل تساعد أن شأهنا من أخرى
 أنه إىل اإلشارة الطلبة. جتدر لدى والضعف القصور

 أن املعلمني على أيضا ينبغي نتائج التقييم، تسليم يف
 أيضا وينبغي .الطلبة من القصور فقط أوجه أؤكد

 أن يتم يالحظ. وينبغي أن والنجاح التقدم جوانب
 هناك يكون لن الثناء. بذلك مع انتقاد متوازنة

 وهذا شيئ من فعل متكنوا أهنم شعور بني الطالب
 ال وقت يف مهام ألداء الشعور سوف تشجيعهم

 .مع العاطفة حق
 جوانب التقييم -3

عقد اجلوانب املقررة يف هناية اإلجتماع الذي 
 يف أنشطة النحوالذي اقًتحه اخلرباء هي كما يلي:

 جوانب اللغة
 لفظ (أ

 دقة قراءات (ب
 وضع الضغط (ج
 هجة وايقاع (د
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 اختيار الكلمات (ه
 اختيار التعبري (و
 هيكل اجلملة (ز
 اختالف (ح

 غري اللغوية اجلوانب -1
 طالقة (أ

 التمكن من املوضوع (ب
 املهارات (ج
 منطق (د
 شجاعة (ه
 رشاقة (و
 النظاميات احملاداثت (ز
 تعاون (ح

وميكن استخدام هذا املقياس لتصنيف وتقييم 
الفردية اجملموعة. ال ينبغي أن متأل مجيع بنود التقييم 
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يف وقت واحد. ميكن للمدرسني تبسيط عنصر 
 38القائمة اوحتديد هذه البنود. املقررة يف النشاط.

ولكن املشكلة احلقيقة يف تعليم الكالم 
 اوالتحدث للصغار. هي أن األغراض اليت تعلم

من  -أي التعبري الشفوي -التلميذ الكالم والتحدث
 31أجلها غري واضحة وال حمددة.

 أمهية مهارة الكالم -3
وال شك أن الكالم أوالتحدث من أهم الوان النشاط 
اللغوي للكبار والصغار على السواء، فالناس يستخدمون الكالم 
 أكثر من الكتابة يف حياهتم. أي أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون.
ومن هنا ميكن اعتبار الكالم هوالشكل الرئيسي للتصال اللغوي 

                                                             
16Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. 

(Malang: UIN Maliki Press, s2011(, hal. 140-155. 

طرق تدريس اللغة العربية الدينية يف ضوء ، حممد رشدي خاطر31
 313 ص. (،3891القاهرة: دار املعرفة، ) ،االجتاهات الرتبوية اجلديثة
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لالنسبة لالنسان. وعلى ذلك يعترب الكالم أهم جزء يف املمارسة 
 39اللغوية واستخداماهتا.

من الؤكد أن الكالم كوسيلة افهام سبق الكتابة يف الوجود،  (أ
فافنسان تكلم قبل أن يكتب، ولذلك فإن الكالم خادم 

 للكتابة.
ريب على الكالم يعود افنسان الطالقة يف التعبري عن التد (ب

 أفكاره، وللقدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهري.
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة  (ج

إىل املناقشة، وابداء الرأي، واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك إال 
ري لالتدريب الواسع على التحدث، الذي يؤدي إىل التعب

 الواضح عما يف النفس.
الكالم خصوصا يف هذا العصر الذي تعدد فيه وسائل  (د

النقل واملواصالت ليس وسيلة الطمأنة الناس املتقلبني 
 فقط.

                                                             
الكويت: مكتبة الفالح(، فنون اللغة العربية، )تدريس أمحد مذكر، 39

  99-98ص. 
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الكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بني املتكلم  (ه
واملخاطب، ويبدؤ ذلك واضحا من تعدد الفضااي املطروحة 

املشكالت اخلاصة والعامة اليت للمناقشة بني املتكلمني، 
 تكون حمال للخالف.

والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد  (و
عن نفسه ولوكان حيدث نفسه عالج نفسي خيفف من 

 حدة األزمة اليت يعانيها، أواملواقف اليت يتعرض هلا.
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف خمتلف  (ز

 ميكن أن يستغين عنه معلم يف أية مادة من مراحلها، ال
 38املواد للشرح والتوضيح.

 أهداف تعليم مهارة الكالم -4
هناك اهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألهم 

 فيما يلي:
تشجيع الطالب على مواجهة اآلخرين وحماورهتم بلغة عربية  (أ

 سليمة.

                                                             
  99-91 ص. ...، تدريس فنون اللغة العربية ،أمحد مذكر38
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ول التغلب على عامل احلياء الزائد بعض الطالب الذي حي (ب
 دون توضيح االفكار واملعاين اليت جتزل يف خواطرهم.

 تنمية القدرة اخلطابية، ملا هلا من مواقف حياهتم تستدعيها. (ج
تنمية القدرة على االرجتال الكالمي وشحذ البديهة عند  (د

 اصحاهبا، لتساهم يف توالد االفكار واخلواطر.
تعود الطالب على قواعد احلديث واإلصغار واحًتام اقوال  (ه

لناس الذي يتحدثون اليه، وإن خالفوه يف الرأي ا
 30واالجتهاد.

 العوامل املؤثرة يف مهارة الكالم -5
 أما العوامل املؤثرة يف تدريس الكالم، فهي كما يلي:

 النطق (أ
من أهم هذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذا يري 
الًتبوين األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما 
صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة الصوتية أوتعبرية 
أوتصحيحة بعد تعلمها بشكل خاطئز وليس املطلوب يف 

                                                             
بريوت: دار النفس، خصائص العربية وطرائق تدريسها، )حممد معروف، 30

 301(، ص. 3883
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النطق من أن ينطق الطالب بشكل كامل أي يسيطر على 
غة سيطرة متحدثها، ولكن السيطرة هنا النظام الصويت لل

تعين القدرة على إخراج األصوات لالشك الذي ميكن 
التعلم من الكالم مع أنباء اللغة بصرف النظر عن الوقت 

 33الكامل يف إخراج اصواهتم ونريهتم وتنفيذهم. 
إن كثريا من الدارسني يعتمد على املعلم وتقليدهم 

سالمة نطق املعلم ودقته إايه يف تعليم النطق مع التسليم ب
اال اهنمم حمتاجون للتدريب املنظم على تقليد األصوات 
وإخراجها، ولذلك ينبغي للمعلم أن يساعد طالبه على 
إصدار األصوات اجلديدة الغربية. ويعني طالبه على إظهار 
حركات اللسان والشفاه وعلى متييز األصوات فينبغي 

يدة يشكل كامل للدارسني أيضا ان يسمع األصوات اجلد

                                                             
 ص.، ...تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى ،حممود كامل الناقة33

31  
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وتعود عقلم على استقباهلم واإلستجابة هلا، وبعد ذلك 
 33ينطق الطالب بنطق ويكروهنا يف كل عام.

 املفردات  (ب
تعد تنمية الثورة اللفظية هدفا من أهداف أي خطة 
لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن  

فردات كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فالامل
يستطيع املتكلم أن يفكر مث يًتجم فكره إىل كلمات حتمل 

 31ما يريد.
 القواعد (ج

كثريا ما يهمل املهتمنون بتعليم اللعة األجنبية 
اإلشارة إىل القواعد بل يرى بعضهم ينكرها متاما. أما 
متعلمون اللغة األجنبية فكثريا ما يرون أن القواعد ليست 

ال هنا مشكلة تعليم ضرورية للتحدث لاللغة. ولن نتن

                                                             
مجيع احلقوق حمفوظة أساليب تدريس اللغة العربية، حممد على خواىل، 33

 91. ص. 3898املؤلف،
ص.  تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى... حممود كامل الناقة،31

383-383 
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القواعد يف اللغة العربية لألجانب لالتفضيل، وذلك إذا 
نظران إىل كتب تعليم اللغة األجنبية جند أن القواعد عادة 

 تقدم بواحدة من طريقتني:
تقدمي القواعد أوالقاعدة اجلديدة من خالل حوار أن  (3

مواقف قصصية مث تستنبط وتستخدم يف مواقف 
 حوارية جديدة.

القاعدة اجلديدة ويتم التدريس عليها. وال  تقدمي (3
يعمل املعلم إال أن يقدم املفاهيم من خالل الشرح 

 حيث يدعمها أبمثله سهلة ومترينات.
 مشكالت تعليم الكالم -6

إن هناك عدة املشكالت اليت قاهلا العلماء يف تعليم 
الكالم، ال سيما تعليمها للدارسني غري الناطقني لالعربية. 
منها قليل من املدرسني من كان له حسن النطق وجودة 
األداء يف الكالم لاللغة العربية، بل كان منهم مل يستطع 

وسيلة التكلم لالعربية فصيحا وجمودا رغم أهنم يعتربون من 
أوىل لتعليم الكالم، والدرسون حيتاجون كثريا إىل وجود 
املثال اجليد يف الكالم من قبل املدرس. واذا كان املدرس ال 
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يتكلم مرار لاللغة املتعلمة فال يكون احلوار بني الدارسني. 
واحلل على هذه املشكلة، أن يًتود كل املدرس على أن 

رمي ولالًتتيل يتمكن فيها من دروس تالوة القرآن الك
 31والتوحيد.

 اخلطوات لتنمية مهارة الكالم -7
أن يعرف املتكلم البداية والنهاية يف كالمه، وأهدافه  (أ

 ومواقف الكالم.
 اإلهتمام لاملعىن قبل اللفظ  (ب
 التدريب على مهارات الكالم يف مواقف طبيعة  (ج
 استثارة الدوافع لدى املتعلمني حنوالكالم (د
 يراعي املرونة يف التدريب (ه
التدج يف تعلم املهارة والتدريب عليها، ألهنا املهارة ال  (و

 31تكتسب دفعة واحدة.

                                                             
 301، ص. أساليب تدريس اللغة العربية... حممد على خواىل،31
ج اخلاص لتعليم اللغة اهلجوم جملة عربية علمية الربانم سالمت دارين،31
 313، ص. 3001العربية.، 
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األمور ال بد على املعلم مراعاهتا عند تدريس مهارة  -8
 الكالم

هناك أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند تدريس مهارة 
 احملادثة يف أحد املستوايت السابقة، ومن تلك األمور:

يث جيب أن يعلم املفردات مع عليم املفردات والًتكيب: ح (أ
الًتكيب )من خالل السياق والًتكيب(، ألن اللغة ليست 
مفردات فقط، وال ميكن أن نتصور دراسا ال يعرف 

 الًتكيب اللغوية أوال يستطيع صياغة مجلة.
 لتدرج يف موضوع احملادثة. (ب
تنمية الثروة اللغوية: وهذا جانب مهم حيث يستطيع  (ج

 38مبهارة احملادثة على أكمل وجه.الدارس من خالله القيام 
 .الوسائل التعليمية لتدريس املهارة الكالم -9

الوسائل التعليمية هي: كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني 
عملية التعلم، وتوضيح معاين كلمات املعلم، أول توضيح املعاىن 
وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكساهبم 

                                                             
  311-313 ص....، اهلجوم جملة عربيةسالمت دارين، 38
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هات وغرس القيم، دون االعتماد األساس العادات وتنمية االجتا
 31من جانب املعمل على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام.

وقال حممود انئف معروف أن وسائل التعليمية هي ما 
مليحا اليه املدرس أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم 
والتعليم وحتسيها وتعزيزها. وهي تعليمية ألن املعلم يستحدمها يف 

 39عمله وهي تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.
لقد عرفنا حممد زايد محدان أن الوسائل التعليمية كزسائط 
تربوية يستعان هبا إلحداث عملية التعليم. إهنا تشوق الطالبة 
للدرس وتوجه اهتمامهم اليه وجتعل آثرا يتعلمونه لاقيا ومستمرا 

س حسي ملموس وتساعدهم على سرعة املعلومات إرتباط أبس
 وأمهها ما يلي:

اللوحات الوبرية، تستخدم لتدريب الطالب عملية النطق  (أ
 والكالم.

                                                             
، طرق تدريسهاو تطوير مناهج اللغة العربية  ،اهلادي بن احلاج أكدانو ذ31

 81 ص. (،3030 ميدان,)
إستخدام كرة احلارة لتنمية مهارة الكالم طالب يف فصل  ،مشس اهلدى39

 30 ص.(، 3031 سورالااي،، )العاسر مبدرسة العالية الفتاح جماساري جماكرطا
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أألفالم الثابتة، وتستخدم يف غرض منظم لسلسة من   (ب
اإلطارات أوالصور اليت تعني الطالب على التعبري عن 
التتابع الزمين للقصة، كما تستخدم كمثريات لبعض 

 العبارات واجلمل.
، ويستحدم لتدريب الطالب على تطبيق خمترب اللغة (ج

وممارسة ما سبق أن تعلموه يف الصف من التلفاظ 
 واملفردات، والًتكيب اللغوية، واجلوانب احلضارية للغة.

 خصائص مهارات الكالم النشاط الناجح -11
 الطالب يتحدثون كثريا. (أ

 املشاركة الفعالة للطالب.  (ب
 أن يكون الدافع.  (ج
 38اللغة اليت مقبولة.اللغة اليت يتحدث هبا هي  (د

 مشاكل يف مهارات الكالم النشاط -11
 على بعض املشاكل يف مهارات الكالم وغريها

 الطالب العصيب للحديث عن:  (أ
                                                             

29Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami 

Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press 

2011), hal 90-91. 
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 األخطاء القلق جعل (3
 انتقد احلوف (3
 وخوفا من فقدان ماء الوجه (1
 لاحلراج قليال (1

 ال توجد مواد ملناقشات  (ب
 ال ميكن التفكري يف ما أقول (3
 للتعبري عن شعورههناك أي دافع  (3
اقل أوأي مشاركة من الطالب اآلخرين، النه  (1

يتأثري العديد من الطالب الآلخرين، ألنه يتأثر 
العديد من الطالب الذي مييلون للسيطرة، 

 وآلخر قليال احلديث
استخدام لغتهم األم، مل تستخدم لتتحدث  (1

 بلغة أجنبية 
املشاكل  بيين وأور يوفر حال بديال للعاملني يف التعامل مع

 أواملشاكل املذكورة أعال، وهي:
 جمموعة منوذج. (3
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تدريس على أساس النشاط الذي يستخدم اللغة  (3
 املستخدمة من قبل الطالب

جيب على املعلم اختيار املوضوع ومثرية لإلهتمام املهم  (1
 أوجعل

 املعلم يعطي تعليمات  (1
وعلم املعلم ال يزال يسعى الطالب على استخدام اللغة 

 اهلداف:
 املعلمون فيما بينهم (3
 مراقبة املعلمني لاستمرار (3
 تذاكري املعلمني ومنوذجه. (1
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 
 منهج البحث -أ

ن منهج البحث الذي تعتمد عليها الباحثة يف هذه إ
منهج الذي يساعد على  منهج حتليلي تقومي، وهو الرسالة هو

وإجراائهتا، وأهدافها،  احلكم لقيمة الربامج الرتبوية، وخمرجتها،
. فقد جتري 1أوفائدة الطرق املختلفة لتحقيقي األهداف اخلاصة

الباحثة هذه الدراسة اليت هتدف للوصول إىل إصدار حكم معني 
 2على اإلجتاه الغالب حول قضية معينة يف مصدر املعلومات.

حيث تقوم الباحثة بتحليل طريقة التدريس مهارة الكالم الذي 
ملرحلة الثانوية ألن تقوم عن مناسبة يف التحدث، يصممه يف ا

 حىت يكون دروسا دورا فعاال.

                                                             
، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبوعالم، 1

  252(، ص. 2111)القاهرة: دار النشر للجامعات، 
، )الرايض: مكتبة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد، 2
 221، ص. 8ه( الطبعة 1821امليكان، 
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ابإلضافة إىل ذلك، هذه الدراسة التحليلية التقومية 
الكيفية  تستخدم أيضا طريقة الدراسة الكيفية. فطريقة الدراسة

يعين تركيز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية، سواء يف 
اضر، على ماتدرك الباحثة منها ويفهمه ويستطيع املاضي أو احل

 2تصنيفه، وجد العالقة اليت ميكن مالحظتها عقيلة.
إن هذه الطريقة استخدامتها الباحثة ألجل حبث الباحثة 
وصفي وهذا البحث حيتاج إىل معلومات وبياانت من ميدان 

 البحث.
 

 مصادر البحث -ب
اليت  كان موارد املعلومات هلذا البحث هي املوضوعات

ميكن من خالهلا احلصول على البياانت ومنها: الشخص واملكان 
. أما طريقة العينة القصدية كانت أسلوب أخذ مصادر 8والرموز

البياانت مع أهتتام األشياء وطريقة كرة الثلج طريقة أخذت 
                                                             

، البحث يف العلوم السلوكية إىلاملدخل صاحل بن أمحد العساف، 2
 144(، ص. 2111)الرايض: املكتبة العبيكان، 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan 

Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 172. 



51 
 

 
 

مصادر البياانت املوجودة قليال يف البداية ومع وقت طويل 
 5تداول.فأصبحت كبرية مثل كرة الثلج امل

واجملتمع هلذا البحث هم الطلبة يف املرحلة املتوسطة مبعهد 
وبلغ عددهم على  2121/2114دار اإلحسان لسنة دراسية 

 طالبا. 25طالبا. أما العينة املختارة فعددهم  555
 

 طريقة مجع البياانت وأدواهتا -ج
أما أدوات البحث هي عبارة عن الوسيلة اليت جتمع هبا 

املعلومات متكنها من إجابة أسئلة البحث. وجتمع الباحثة الباحثة 
 املعلومات هلذه الدراسة ابطروق الثالثة:

 املالحظة املباشرة -1
املالحظة إصطالحا يرتبط بقرينة البحث العلمي 
حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها 
املعلومات اليت متكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 

ختبار فروضه.فهي تعين اإلنتباه املقصود واملوجه البحث وا

                                                             
5Marzuki Abubakar, Metodologi Penelitian Sistematika 

Proposal, (Banda Aceh: 2013), hal. 56. 
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حنوسلوك فردي أومجاعي معني بقصد متابعة ورصد تغرياته 
ليتمكن الباحث بذالك من وصف السلوك فقط أووصفه 

 5وحتليله أووصف وتقوميه.
 املقابلة -2

 أبداء الباحثة هبا تقوم طريقة هي املقابلة طريقة
 يقدم هوالذي السائل، االوجهني، ومه بنين  املباشرة املقابلة

 .الباحثة أسئلة جييبوا واملستجيب،هوالذي األسئلة،
 الواثئق -2

كانت الواثئق طريقة من طرق البحث اليت سجلت 
لألحداث املاضية. قد تكون الواثئق يف شكل الكتاابت 
أوالرسومات أواألعمال الضخمة لشخص. الواثئق يف 

القصص، السري شكل الكتابة مثل اليوميات، اتريخ احلياة، 
الذاتية، القواعد والسياسية. وتعترب هذه األداة مكملة 

 1للمالحظات واملقابالت يف البحث التحلبلب.
                                                             

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة صاحل بن محد العاسف، 5
 815(، ص. 1821)الرايض: مكتبة العيكان،  الرابعة،

7Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabe, 2016), hal. 240. 
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تستحدم هذه الطريقة لنظر الواثئق الرمسية ما تتعلق 
ابلواثئق يف املدرسة الثانوية التابعة ملعهد دار اإلحسان، 

 منها : الصور وكتاب الدراسة
 
 البياانتطرق حتليل  -د

وكانت الباحثة تتم البياانت هلذه الدراسة بصورة كيفية 
أوعلى أساس التحليل حمتوى الكيفي، يقصد به إستنتاج 
املؤشرات واألدلة الكيفية وحماولة الربط بني احلقائق وأستنتاج 

ويقتصر على دراسة اجلدول ليت فرغت فيها  4العالقات.
األدلة ذات الصلة ابملتغري املعلومات وتستنتيج منها أهم املؤشرات 

 4الذي حيتويه اجلدول.
الكمي -إن هذه الدراسة معتمدة على املنهج الكيفي

فكانت الطريقة حتليل البياانت اليت تستحدمها الباحثة للبحث 
التحليل التقوميي أوالبحث الكيفي هي تعتمد على نظرية ما يلس 

 وهوبرمني كما يلي:
                                                             

 118 .ص ...، البحث إىلاملدخل اف، سصاحل ابن محد الع4
 115 .ص ...، البحث إىلاملدخل بن محد العساف، اصاحل 4
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  (Data Reduction)ت تقليل البياان (1
إن حتديد البياانت مبعىن تلخيص واختيار األشياء 
الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة وتعيني املوضوع 

واألمناط. وبذلك، البياانت احملدودة ستعطي صورة  
واضحة وتسهيل الباحثني جلمع البياانت والبحث عنها إذا 

 حتتج.
 (Data Display)ت عرض البياان (2

فإن اخلطوات التالية هي عرض بعد حتديد البياانت، 
البياانت. ميكن أن يتم عرض البياانت يف شكل الوصف 
القصري، ورسم البياين، والعالقة القطعة، وغريها بواسطة 
هذه اخلطة، فيسهل فهم ملا حيدث، وختطيط العمل التايل 
إعتمادا غلى أساس ما مت فهمه. يف عرض البياانت، 

ن يكون أيضا رسوم بإلضافة إىل النص القصصي، ميكن أ
 بيانية، مصفوفات، وغريها.

 (Conclusion Drawing)االستنتاج  (3

أما االستنتاج يف الدراسة التحليلية حصول نتائج 
جديدة مل تكن موجودة من قبل  ميكن أن تكون النتائج 
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يف شكل أوصاف أووصف للكائنات اليت مل تكن واضحة 
 رايت.بعد احمللولة يف شكل عالقات أوالفروض أوالنظ

فتقدم الباحثة التحليالت مبا وجدته من البياانت 
واملعلومات امليدنية وطبعا متابعة على نتائج املالحظة والبياانت 
من الواثئق. ولذلك، الباحثة سيحلل البياانت هلذا البحث 
ابستخدام أسلوب التحليل، يعين كل بياانت املالحظة ستكتب 

يف ميدان البحث وتكتبها يف هذه الرسالة ابلصدق وفقا بوجودها 
الباحثة يف ورقة املالحظة، وتستنبط منها حىت متكن أن 

 تستخدمها حلصول البياانت والنتائج احلقيقة.
 وجرت عملية حتليل البياانت الكيفي يف الرسم اآليت:

 3-1الرسم 
 رسم نظرية ميلس وحربمان
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ابإلضافة إىل ذلك، تستخدم الباحثة املقابلة الشخصية 
نتائج الدراسة الكيفية أبن تقوم ابملقابلة الشخصية مع  لتزويد

مدرسة اللغة العربية املعينة عن املشكالت اليت تواجهها الطالبة يف 
 تدريس مهارة الكالم.

بعد أن تقوم الباحثة بتحليل احملتوى ابستخدام الطريقة  
الكيفية ألن حتصل النتائج عن إكتفء طريقة تدريس مهارة 

اليت تواجهها الطلبة يف تدريسها، فتستمر الباحثة الكالم ومشكلة 
هذه الدراسة ابستخدام الطريقة الكمية لتعزيز وتعميق تلك 
النتائج أبن تستخدم النتائج الكمية احملصولة من املالحظة لتعرف 
فعالية تدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار 

حتللها بواسطة اإلحسان. وبعد ذلك، تلك النتائج الكمية 
إحصائية وصفية حتتوي على اجملموع واملعدل ألن تفسرها الباحثة 
تفسريه. أما تفسريات على بياانت املعدلة هي كما يوجد يف 

 اجلدول اآليت:
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 3-1جلدول 
 تفسريات على بياانت املعدلة

 تفسريات معدلة
2,1 – 8,1  مرتفع 
2,1 – 2,1  متوسط 
1,1 – 2,1  منخفض 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاهتا

 
 عرض البياانت -أ

قد قدمت الباحثة يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان 
الباحثة نتائج  ما يتعلق أبسلوب البحث. ويف هذه املدرسة تعرض

البحث اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث يف املدرسة الثانوية الطبعة 
ملعهد دار اإلحسان، وللحصول على البياانت احملتاج إليها 
فقامت الباحثة ابلبحث التحليل يف ذلك املعهد للسنة الدراسية 

اعتمادت على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل  8102/8102
-Bعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند أتشيه رقم :املعلمني جبام

16325/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019  نوفمبري  85يف التاريخ
8102. 

 حملة ميدان البحث  -1
إّن معهد دار اإلحسان تنكواحلاج حسن كرونغ كايل معهد 
يتّم إنشاؤه ملواصلة املعهد العايل كرونغ كايل الذي يقع بقرية 

Siem  مديرية دار السالم اّلذي مّت أتسيسه تنكواحلاج حسن ،
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كرونغ كايل، ومّت جتديد هذا املعهد بتسميته ابملعهد تنكواحلاج 
م حتت مراعاة املؤّسسة ابب 0222حسن كرونغ كايل يف سنة 

اإلحسان برائسة احلاج ويصول القرين علي السعودي، ويف سنة 
إلحسان تنكوا احلاج م تغرّيت املؤّسسة إىل مؤّسسة دار ا۰۲1۸

حسن كرونغ كايل على رائسة احلاج ويصول القرين علي 
السعودي. وأّما اسم رؤساء معهد دار اإلحسان منذ نشأته إىل 

 ااَلن فهوكما يلي:
 احلاج قصي علي السعودي، املاجستري  -
 احلاج موتيارا فهمي، اللسانيس، املاجستري  -
 سهيلي، اللسانيس، املاجستري  -
 الدكتور شكري يوسف، اللسانيس، املاجستري  -
 حممد فيصل، املاجستري -

دار اإلحسان كما يف اجلدول عهد وأّما أمساء املدرسني م
 األيت:
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 1-4ل اجلدو 
 يف املدرسة  معهد دار إلحسان أمساء املدرسني

 مادة دراسية أمساء املدرسني رقم
 علم الطبيعية سفرينا بكالوريس 0
 العربيةاللغة  رمحاليا 8
 اللغة اإلندونيسيا مولدى ايين بكالوريس 3
 اللغة العربية مؤخر زكاراي، املاجسرت 4
 اللغة العربية رمضان بكالوريس 7
 اللغة العربية خري أمة 6
 اللغة العربية ايدي شهداء بكالوريس 5
 الرايضيات اسين وردة املاجسرت 2
 القرآن واحلديث سيت مويل عارفة بكالوريس 2
 فقة مصطفى بكالوريس 01
 عقيدة األخالق يسهر 00
 فقة سراج الدين بكالوريس 08
 اللغة العربية حممد أكمال بكالوريس 03
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 اللغة العربية موتيا ألفةبكالوريس 04
 اللغة العربية فسفى رمحاايين بكالوريس 07
 اللغة اإلندونيسيا جوت جولياان بكالوريس 06
 الرايضيات جوت هرلينا بكالوريس 05
 عقيدة األخالق مطمئنة بكالوريس 02
 اللغة اإلجنليزية فاطمة الزهرى بكالوريس 02
 اللغة العربية حسمونري، بكالوريس 81
 اللغة اإلجنليزية مرتضى، املاجسرت 80
 الفزايء عطاء هللا، بكالوريس 88
 اللغة العربية حممد فيصال، املاجسرت 83
 اللغة العربية بيهقي، املاجسرت 84

 (8102. مصادر البياانت من واثئق معهد دار االحسان، سنة 0-4)
ويضّم املعهد مرحلة الّتعليم، مها املرحلة املتوّسطة واملرحلة 
العالية. رئيس املدرسة املتوّسطة هي األستاذة "رمحاويت، املاجستري 

 ورئيس املدرسة العالية هواألستاذ عطاء هللا".
ليكّمل هذا البحث قد قامت الباحثة ابلبحث يف ذلك 

م، وكان عدد الطاّلب يف  8102يوليو 87املعهد يف الّتاريخ 
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طالب، وهم جيلسون يف الصّف الرابع  776املرحلة العالية هم 
حّّت الصّف الثّادس، ولكّل صّف من عدد الطاّلب كما يّتضح 

 يف اجلدول الّتايل:
 2-4ل اجلدو 

 مرحلة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان     للعدد الطلبة 
 عدد الطلبة الفصل الرقم
 33 الفصل األول أ 0
 30 ب الفصل األول ۰
 34 ج الفصل األول 3
 85 د الفصل األول 4
 38 ه الفصل األول 7
 31 و الفصل األول 6
 30 الفصل األول ز 5
 86 الفصل الثاين أ 5
 37 ب الفصل الثاين 2
 36 ج الثاينالفصل  2
 38 د الفصل الثاين 01
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 33  هالثاينالفصل  00
 83 أ الفصل الثالث 03
 88 ب الفصل الثالث 04
 35 ج الفصل الثالث 07
 35 د الفصل الثالث 06

 776 06 جمموع
 (8102. مصادر البياانت من واثئق معهد دار االحسان، سنة 8-4)

يف اجلدول  املباين والوسائل يف هذه املدرسة كما ذكر
 التايل:

 3-4ل اجلدو 
 املباين والوسائل بــمعهد دار اإلحسان

 البيان العدد الوسائل رقم 
 جيد 0 إدارة رئيس املدرسة  0
 جيد 0 إدارة املعلمني 8
 جيد 87 الصفوف للدراسة 3
 جيد 8 مكتبة 4
 جيد 0 ميدان كرة القدم 7
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 جيد 4 مقصف 6
 جيد 0 موقف السيارة 5
 جيد 01 محام 2
 جيد 8 مصلى 2

 
 حتليل البياانت ومناقشتها  -ب

أما حتليل البياانت ومناقشتها عن هذه الدراسة اليت تقوم 
 هبا الباحثة هي كما يلي:

طريقة التدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة   -1
 مبعهد دار اإلحسان

يف هذه النقطة، الباحثة تصف نتائج التحليل تتعلق بكيفية 
طريقة التدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة بعهد استخدام 

دار اإلحسان. وكانت تلك نتائج التحليليات تكتشفها الباحثة 
بكل األنشطة اليت ميارس هبا املدّرسة يف الفصل. أما النتائج هلذه 

 التايل: 4-0الدراسة حتلل يف اجلدول 
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 4-4ل اجلدو 
 نشاط املدّرسة يف تدريب مهارة الكالم

 نشاط الطلبة نشاط املدّرسة  ألنشطةا
األنشطة  
 التمهيدية
 

تدخل املدّرسة الفصل  -
 إبلقاء السالم

املدّرسة الطالبات  تدع -
 بكشف الغياب

تعدد املدّرسة على  -
الفصول والطلبة  على 

 عملية التعليم والتعلم
بينب املدّرسة على  -

 أهداف التعليم
تنمي املدّرسة على  -

الثروة اللغوية عند 
طريقة تدريس مهارة 

 الكالم

 يرد الطلبة السالم -
 

يستجب الطلبة على  -
 دعوة املدرسة

يستعد الطلبة على  -
 عملية التعليم والتعلم

 
تستمع الطلبة اىل بيان  -

 املدرسة
يتحمس الطلبة على  -

 التعلم مهارة الكالم
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األنشطة 
 العرضية

تشرح املدرسة على  -
الطريقة السمعية 

 الشفهية املستخدم
املدرسة تشرح  -

اخلطوات يف تدريب 
 تلك الطريقة

أتمر املدّرسة لطلبة أن  -
 تقرؤوا احلوار املعني

ختتار املدّرسة املفردات  -
الصعبة وتكتبها على 

 السبورة
ترتجم املدّرسة تلك  -

 املفردات بنفسه 
تريد املدّرسة على  -

الطلبة أن ترتمجوا ذلك 
 احلوار بكله

 

يستمع الطلبة اىل شرح  -
املدرسة على تلك 

 الطريقة
يستمع الطلبة اىل شرح  -

املدرسة على تلك 
 الطريقة

 يقرأ الطلبة احلوار املعني -
 

يهتم الطلبة على  -
 املفردات الصعبة 

 
يستمع الطلبة على  -

 ترمجة املدرسة
ترتجم الطلبة ذلك  -

 احلوار
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تفتش املدّرسة  -
 ترجيمهم 

ذلك  تقرأ املدّرسة -
 احلوار والرتمجة بكمال

تقرأ املدّرسة احلوار  -
وتكرر الطلبة مجلة بعد 

 مجلة
وختتار املدّرسة الطلبة  -

ألن متارسوا احلوار امام 
الفصل بتحمل 

 الكتاب

يهتم الطلبة على  -
 اقرتاحات املدرسة

يستمع الطلبة اىل قراءة  -
 املدرسة

يكرر الطلبة على  -
 احلوار مجلة بعد مجلة

 
تقدم الطلبة اىل امام  -

 الفصل ليمارس احلوار

األنشطة 
 النهائية

أتمر املدّرسة الطلبة  -
 على اخلالصة التعليم 

تلقي املدّرسة على  -
 النصيحة

إختتام املدرسة على  -
عملية التعليم وإلقاء 

 لسالما

يعطى الطلبة على  -
 اخلالصة التعليم

يستمع الطلبة اىل  -
 نصيحة املدرسة

 يرد الطلبة على السالم -
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السابق فنجد الباحثة نشاط  4-0استنادا إىل اجلدول 
ة يف تطبق مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار املدّرس

اإلحسان ويشتمل فيه نشاط املدّرسة من األول الدارسة اىل هنايته 
اينما كان هناك جتد ثالث نشاط. أما األنشطة التمهيدية تشتمل 
على مخس اخلطوات واألنشطة العرضية تشتمل على تسع 

 الث اخلطوات. اخلطوات واألنشطة النهائية تشتمل على ث
اعتمادا على نتائج اليت حصلت عليها الباحثة عن كيفية 
استخدام طريقة تدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد 
دار اإلحسان فيمكن أن ترى أن تطبيق طريقة تدريس مهارة 
الكالم فيها اكتفاء على اخلطوات لتنمية مهارة الكالم ومنها أن 

والنهاية يف كالمه، وأهدافه ومواقف الكالم،  يعرف املتكلم البداية
اإلهتمام ابملعىن قبل اللفظ، التدريب على مهارات الكالم يف 

 0الكالم. مواقف طبيعة واستثارة الدوافع لدى املتعلمني حنو
وكانت اخلطوات اليت ميارسها املدّرسة يف تدريس مهارة 
الكالم قد اتباع اجلوانب اليت جيب من قبل املعلم يف التعلم علم 
الكالم )مهارة التحدث( وهي ينبغي تقدم أمثلة من املدرسني قبل 

                                                             
 038...، ص. اهلجوم جملة عربية سالمت دارين،0
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احملادثة مع التجويد والتعبري اليت تصف حقا مبعىن احلق. وينبغي 
الكتاب جوانب من ثقافة العرب )يف هذا احلوار عدم نسيان 

األصلي( اليت كانت سائدة يف احملادثة وجيب املدرسني يف احملادثة 
احلرة غيالء اهتمام خاص الطلبة الذين هم خجولة تشجيعهم 
للظهور والتحدث. وحتدث عزاز التعلم فعالية العناصر الواردة من 

نيف. التفاصيل اللغوية وغري اللغوية، املدرجة يف جدول التص
واملعلم جيب أن يكون املريض على عدم التسرع وإعطااء الطالب 

االنتظار حّت انتهاء الطالب االنتهاء  تصحيح كل مرة حيطئ.
 8يتحدث أوحّت اىل النشاط ابكمله.

كما تبينه الباحثة السابق فحصلت النتيجة أن طريقة 
تدريس ملهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان 

ي طريقة السمعية الشفهية قد تشتمل فيه اخلطوات تعليمية ه
 ملهارة الكالم كما ينبغي أن يكون فيه.

  

                                                             
2Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran..., hal. 140-155. 
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مشكلة اليت تواجهها الطلبة يف تدريس مهارة الكالم يف  -2
 املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان

يف هذه النقطة، الباحثة تصف نتائج التحليل تتعلق 
تدريس مهارة الكالم يف املدرسة شكلة اليت تواجهها الطلبة يف مب

. وكانت تلك نتائج التحليليات املتوسطة مبعهد دار اإلحسان
تكتشفها الباحثة ابملقابلة الشخصية مع املدّرسة الذي يدرس 
مهارة الكالم يف املدرسة املتوسط مبعهد دار اإلحسان اليت أدهتا 

النقاط الباحثة يف امليدان البحث. وكان حتت هذه السطور بعض 
 من األسئلة املختارة ليسأله املدّرسة مبعهد دار اإلحسان.

 هل الطلبة يهتمون بتدريس اللغة العربية؟ (أ
الطلبة حيب اللغة العربية ألن اللغة اإلجنليزية ابرز  كليس  ل

منها، ولكن إن نقارن بينهما قرأة نص اللغة العربية أسهل 
 من غريها كلغة القرأن.

 ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية؟ الطلبة متخرج اب كلهل   (ب
هناك بعض الطلبة متخرج ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

العامية. فكان  اإلبتدائيةوبعض آخر متخرج ابملدرسة 
الطلبة املتخرجون ابملدرسة اإلبتدائية العامية يصعبون يف 
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تعلم اللغة العربية وخاصة مبهارة الكالم. وخالفا ابلطلبة 
رسة اإلبتدائية اإلسالمية، هم يتعلمون اللغة املتخرجون ابملد

 العربية ويتحدثون بشكل أفضل وأسهل.
 هل الطلبة يف الفصل كسول؟ (ج

ليس الطلبة كاسلون ولكن مييلون ابمللل ألهنم ميارسون اللغة 
العربية يف كل وقت ومكان، يف املسكن أم املدرسة. اىل 
جانب ذلك، ظهر امللل بسبب عدم استخدام الوسائل 

 لتعليمية يف عملية التعليم والتعلم.ا
يصعبون يف متييز احلروف العربية بشكل  الطلبةهل  (د

 صحيح؟
بعض الطلبة اخنفاض يف متييز احلروف العربية بشكل 

 صحيح. على سبيل املثال، نطق حرف "س" و" ث".
 جيعل الطلبة مل يدفعوا يف تكلم اللغة العربية؟  الذيما  (ه

وا علم النحوولكن عندما يف احلقيقة، الطلبة قد تعلم
يتحدثون ال يستخدمونه خوفًا من اخلطأ يف الرتكيب، 
ويصعبون يف ترتيب اجلمل الصحيحة على سبيل املثال 

 إىل املقصف؟" تذهب"أنِت 
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اعتمادا على نتائج اليت حصلت عليها الباحثة عن مشكلة 
اليت تواجهها الطلبة يف درس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة 
مبعهد دار اإلحسان فيمكن أن ترى أن هناك مشكالت يف درس 
مهارة الكالم ومنها أن الطلبة ال يستطيعون أن مييزوا احلروف 

الصحيحة وال يهتمون يف اهلجائية، واخنفاض على ترتيب اجلمل 
 ممارستها بسبب عدم الوسائل التعليمية يف درس اللغة العربية.  
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ
وبعد ما حبثت الباحثة ابلبحث التحليلي التقومي من 
البداية حىت النهاية عن طريقة تدريس مهارة الكالم يف املدرسة 

فحصلت  7272/7202املتوسطة مبعهد دار اإلحسان عام 
 الباحثة نتائج البحث كما يلي:

أن طريقة تدريس مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة مبعهد  -0
دار اإلحسان قد تشتمل على اخلطوات تعليمية مهارة 

 الكالم كما ينبغي أن يكون فيه.
أن هناك املشكالت يف تدريس مهارة الكالم ومنها أن  -7

اهلجائية، واخنفاض الطلبة ال يستطيعون أن مييزوا احلروف 
على ترتيب اجلمل الصحيحة وال يهتمون اب ملمارستها 

 بسبب عدم الوسائل التعليمية يف درس اللغة العربية.
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 االقرتاحات -ب
اعتمادا على نتائج البحث، يقدم الباحثة بعض 
االقرتاحات اليت تراها مهمة وعسى أن تكون انفعة لنا مجيعا، 

 وهو كما يلي:
يستخدم الوسائل التعليمية املناسبة ينبغي للمدرس أن  -0

 بعملية التعليم و التعلم اللغة العربية.
ينبغي للمدرس أن يعطى الدوافع الهتمام الطلبة على  -7

 تتكلم اللغة العربية.
ينبغي ملدير املدرسة أن ميتمم إهتماما كبريا على اإلختالف  -7

 قدرة الطلبة على درس اللغة العربية.
ا البحث ونتائجه كواسطة لقسم الباحثة ترجو ان يكون هذ -4

تعليم اللغة العربية ألن يقوم ابلتقومي فيما يتعلق بطريقة 
 تدريس مهارة الكالم.
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 املراجع
 

 املراجع العربية -أ
تدريس املواد ، 9141أمحد حسني اللقاين وبرنس امحد رضوان، 

 القاهرة: عامل الكتب.اإلجتماعية،  

املهارة اللغوية ماهيتها وطرائق ، 9111أمحد فؤاد عليان، 
 .السالم: دون النشردار تدريسها، 

: الكويتتدريس فنون اللغة العربية، ،  9191أمحد مذكور، 
 مكتبة الفالح.

طرق التدريس يف الرتبية ، 1292أسنيل عائدة ريتونج، 
 القاهرة: مكتب القاهرة احلديثة.الرايضة، 

تطوير مناهج اللغة ،  1292ذو اهلادي بن احلاج أكدان،  
 ميدان.العربية وطرق تدريسها، 

مناهج البحث يف العلوم ، 1299رجاء حممود أبو عالم، 
 ، القاهرة: دار النشر للجامعات.النفسية و الرتبوية
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إستخدام كرة احلارة لتنمية مهارة ،  1291مشس اهلدى،  
الكالم طالب فصل العاشر مبدرسة العالية الفتاح 

 سورااباي: دون النشر.جماسري جماكطا، 

الرتبية وطرق .9141ز عبد اجمليد،  صاحل عبد العزيز وعبد العزي
 القاهرة: دار املعارف مبصر.التدريس، 

التدريس: أهدافه، أساسه، ، 9149فكري حسن راين،  
 القاهرة: عامل الكتب.أساليبه، تقومي نتائج وتطبيقاته، 

 بريوت: دار املشرف.املنجد يف اللغة، ، 9141لويس معلوف، 

تطبيق مهارة الكالم يف تعليم اللغة ، 1299ماراي ألفى لويس، 
العلربية يف املدرسة العاللية مبعهد عصري أتديب 

 دون املكان: دون النشر.الشاكرين، 

، القاهرة: مكتبة التدريس الفعالم، 1221جمدي عزيز أبراهيم، 
 األجنلو.
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طرق تدريس اللغة العربية الدينية ، 9191حممد رشدي خاطر، 
، القاهرة: دار ة احلديثةيف ضوء االجتهات الرتبوي

 املعرفة.

خصائص الغربية وطرائق تدريسها، ، 9119حممد معروف، 
 بريوت: دار النفس.

تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة، 
 اململكة العربية السعودية جامعة أم القرى.

، القاهرة: جامع الدروس العربية، 1221مصطفى الغالييين، 
 السالم. دار

، يوغياكرات: موتيارا تعليم اللغة العربية، 1299يويو وهيوالدين، 
 ميدي.
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LAMPIRAN I 

 

 ورقة املالحظة على نشاط املدرس يف تدريب مهارة الكالم
 1-3ة رسال

 تصور نشاط املدرسة  األنشطة
 

 
األنشطة  
 التمهيدية

 

 يدخل املدّرس الفصل إبلقاء السالم -
 املدّرس الطالبات بكشف الغياب يدع -
قدرة املدّرس على إعداد الفصول  -

 والطالبات لعملية التعليم والتعلم
 قدرة املدّرس على إلقاء أهداف التعليم -
قدرة املدّرس على تنمية الثروة اللغوية  -

 الكالم عند  طريقة تدريس مهارة
 
 

األنشطة 
 العرضية

تشرح املدرسة على الطريقة  تدريس  -
وخطوات استخدامها يف تدريب مهارة 

 الكالم
 أيمر املدرس لطلبة أن يقرؤوا احلوار املعني -
املفردات الصعبة ويكتبها خيتار املدرس  -

 على السبورة



 

 

 يرجتم املدرس تلك املفردات بنفسه -
يريد املدرس على الطلبة أن يرجتموا ذلك  -

 احلوار بكله
 يفتش املدرس ترجيمهم -
 يقرأ املدرس ذلك احلوار والرتمجة بكمال -
يقرأ املدرس احلوار ويكرر الطلبة مجلة  -

 بعد مجلة
حلوار وخيتار املدرس الطلبة ألن ميارسوا ا -

 امام الفصل بتحمل الكتاب
األنشطة 
 النهائية

 املدرس أيمر الطلبة على اخلالصة التعليم -
 املدّرس يلقي على النصيحة -
على عملية التعليم وإلقاء  إختتام املدرسة -

 السالم.
 



 

 

LAMPIRAN II 

 

 2-3ة رسال
 ورقة املقابلة الشخصية

 حتليل طريقة تدريس مهارة الكالم
 املتوسطة مبعهد دار اإلحسانيف املدرسة 

 
 املخربة: املدرسة 

مشكالت اليت تواجهها الطلبة يف تدريس مهارة الكالم يف 
 املدرسة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان.

 هل الطلبة يهتمون بتدريس اللغة العربية؟ -1
 الطلبة متخرج ابملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية؟ كلهل   -2
 هل الطلبة يف الفصل كسول؟ -3
يصعبون يف متييز احلروف العربية بشكل  الطلبةهل  -4

 صحيح؟
 جيعل الطلبة مل يدفعوا يف تكلم اللغة العربية؟ الذيما  -5

  



 

 

LAMPIRAN III 

 

 3-3ة رسال
 ورقة املالحظة

 
حتليل طريقة تدريس مهارة الكالم يف املرحلة املتوسطة 

 مبعهد دار اإلحسان
 املخربة: املدرسة

يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار فعالية تدريس مهارة الكالم 
 اإلحسان

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 3 4 
 
1 

 األنشطة التمهيدية
 دخول املدّرس الفصل إبلقاء السالم

   √ 

 √    دعوة املدّرس الطالبات بكشف الغياب 2
قدرة املدّرس على إعداد الفصول  3

 √    والطالبات لعملية التعليم والتعلم



 

 

  √   قدرة املدّرس على إلقاء أهداف التعليم 4
وأهداف قدرة املدّرس على سيطرةالطريقة 5

 تدريبه
   √ 

 
6 

 األنشطة العرضية
قدرة املدّرس على شرح الطريقة  تدريس 
وخطوات استخدامها يف تدريب مهارة 

 الكالم

   
√ 

 

قدرة املدّرس على شرح املفردات و  7
 √    يعرفوها الطالباتالرتكيب اليت مل 

قدرة املدّرس على مالحظة أنشطة  8
 الطالبات أثناء عملية التعلم

   √ 

قدرة املدّرس على تنمية الثروة اللغوية  9
  √   عند  طريقة تدريس مهارة الكالم 

املدرس يقدم أمثلة قبل احملادثة مع  11
 التجويد والتعبري

   √ 

هم  املدرس يهتم خاص لطلبة الذين 11
  √   خجولة تشجيعهم



 

 

 √    إعطاء الطالب تصحيح كل مرة حيطئ 12
متكني مشاركة مجيع أفراد الطبقة يف  13

 التعلم
  √  

 
14 

 األنشطة النهائية
قدرة املدّرس على يلخيص املواد التعليم 

 مع الطالبات
   

 
 
√ 

  √   قدرة املدّرس على إلقاء النصيحة 15
اختتام عملية التعليم قدرة املدّرس على  16

 وإلقاء السالم.
   √ 

 85 اجملموع
 3،3 املعدلة

 مرتفع التفسري
 
 



 

 فيةاغر و تو الصور الف
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