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تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني: قسم

أقرر أن هذه الرسالة تنتمي إىل تأليفي وال تقّدم للحصول على أيّة الدرجات 
األكادميّية يف جامعة ما، وليس فيها التأليفات واألراء اليت أعّدها اآلخرون، إال وفقا 

والباحث مستعد . ا العلمّيةمببادئ وإعداد البحوث العلمّية املذكورة يف مراجعه
.لقبول العقوبات فيما يقذف عليها من انتحال املؤلفات
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قائمة المحتويات
الصفحة

إهداء

وأمي املكرمة -رمحه اهللا -خالّدين أيب املكرم إىل-١
اللذين ربياين صغريا حفظهما اهللا يف سالمة فطرياين 

.واآلخرةالدين والدنيا
املشرفني الدكتوراندوس شريف الدين هاشيم إىل-٢

قد أنفقا املاجستري وسلمى حيايت املاجستري اللذين 
ما الثمينة وتوجي ماهأوقا إلشراف هذه هما ومساعد

هما يز جيباركهما و ياهللا جيدا كامال، لعلّ الرسالة إشرافا
.خري اجلزاء

يف جامعة الرانريي اإلسالمية يتأساتذمجيع وإىل -٣
.الذين قد علَّموين علوما نافعةهلماهللاباركاحلكومية ، 

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية -٤
يل يف مأقول شكرا جزيال على مساعد،احلكومية 

.اهللا خري اجلزاءهمإجناز هذا البحث العلمى، جزا



ز

شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم
الىت لغةالعربية لغة القرآن وأفضل احلمد اهللا الذى جعل

ا اإلنسان والصالة والسالم على حبيب الرمحن سيدنا . ينطق 
دايته وإحسانه إىل  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه 

.يوم الدين
اليت يقررهااهللا  وتوفيقه تأليف هذه الرسالةفقد مت بإذن 

املعلمني جامعة أهيلالعربية بكلية الرتبية وتاللغةقسم تعليم
الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد يتعلمها الطلبة 

باستخدامالكالممهارةتدريس: حتت املوضوعوختتص الرسالة
لد األولبنيالعربيةكتاب آتشيهبنداالعربيةاللغةبداريديك ا

)دراسة وصفية حتليلية(
ني مهااملشرفني الكرميشراف بإويتم إشراف كتابة هذه الرسالة 

األستاذة و شريف الدين هاشيم املاجستريالدكتوراندوساألستاذ
أفضل الشكر هلما الباحثقدميف،املاجستريسلمى حيايت

ما الثمينة وتوجيذالل مهان قد أنفقا أوقا إلشراف ا هما ومساعد



ح

اهللا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعلّ هذه الرسالة إشرافا
.خري اجلزاءهما يز جيباركهما و ي

قدم شكرا عميقا يمث من الواجب على الباحث أن 
-فطرياين و –رمحه اهللا- خالّدين واحرتاما عظيما لوالديه احملبوبني 

ومنحاه أدبيةذيبااللذين ربياه تربية حسنة وهذباه-حفظها اهللا
ب ىفاهما أحسن الثو ثيباهللا يلعلّ الدراسة، متامفرصة مثينة إل
.الدنيا واآلخرة

احث الشكر اخلالص قدم البيإضافة على ما ذكر،و 
اللغة العربية تعليم ورئيس قسم عميد كلية الرتبيةو ملدير اجلامعة

إرشادا األساتذة الذين قد علموه علوما نافعة وأرشدوهوجلميع 
لسائر األصدقاء جزيالا شكر الباحث قدم يوكذلك . امستقيم

الذين قد ساعدوه بأفكارهم ىف إمتام كتابة هذه الرسالة، وباركهم 
.اهللا ىف الدنيا واآلخرة

دير دار اللغة العربية قدم الشكر مليسى الباحث أن ينوال 
الذين اوالطلبة فيهساتيذوجلميع األاألستاذ حممد ياسر املاجستري 

، عسى اهللا عملية البحثعندىف مجع البيانات احملتاجةقد أعانوه
.أن يعطيهم أجرا عظيما



ط

أن هذه الرسالة ال ختلو من تيقن الباحثيوأخريا، 
، هانقصان، وإن كان قد بذل كل جهده ىف إعداداألخطاء وال

ا نافعا صالحإو رجو من القارئني نقدا بنائيا خالصايلذلك 
نافعة له وللقارئني تكونلعّل هذه الرسالة إلكمال هذه الرسالة، و 

.امجيع

٢٠١٨يونيو ٧دار السالم،

الباحث
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البحثمستخلص
تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بين يديك : عنوان البحث 

) دراسة وصفية تحليلية(المجلد األول بدار اللغة العربية 
ألدي شاه: االسم الكامل 

٢٢١٣٢٣٩٨٢: رقم القيد 

تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني :"إن املوضوع هلذا البحث هو
لد األول  ختار الباحث اوقد ". )دراسة وصفية حتليلية(بدار اللغة العربية يديك ا

اللغة العربية يف املستوى األول بدار اللغة الطالب الذين يتعلمونهذا املوضوع ألن
م ال يتعلمون القواعد  العربية قادرون على الكالم بالرتاكيب العربية الفصيحة مع أ

ملعرفة كل ما يتعلق بعملية تدريس أن يبحث عنهالباحثيود ولذلك، .العربية
لد األول بدار اللغة العربية وأما .مهارة الكالم مستعينا بكتاب العربية بني يديك ا

أغراض وعملية وتقومي تدريس مهارة الكالم باستخدام  عرفة ميف البحث فهاهدأ
لد األول بدار اللغة العربية يفهطريقة البحثوأما . كتاب العربية بني يديك ا

الطريقة الوصفية التحليلية حيث يقوم الباحث باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية 
هي مدير دار اللغة العربية هذا البحث العينة يفف.ونظر الوثائق جلمع البيانات

أغراض تدريسها مرتكزة يف تنمية ي أن وأما نتائج البحث فه. وأحد املدرسني فيها
وأما عملية تدريسها فتكون الكالم يف احلياة اليومية،وتطوير قدرة الطالب على 

بسرد الرتاكيب العربية الفصيحة والقواعد الوظيفية وال ُيسمح ألي طالب أن يتكلم 
يكون على التدريبات واالختبارات بشكل األسئلة إال بالعربية، وأما تقومي التدريس ف

.واألجوبة وإلقاء الكلمات
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ABSTRACT

Study Title : Teaching Arabic Speaking by Using Al-
Arabiyah Baina Yadaik First Level Book In
Darul Lughah Al-Arabiyah

Name : Aldi Syah
Student Number : 221323982

This study entitled Teaching Arabic Speaking by Using Al-Arabiyah
Baina Yadaik First Level Book In Darul Lughah Al-Arabiyah. The
writer chose this because students who learned Arabic at the first level
in Darul Lughah Al-Arabiyah were able to speak Arabic correctly
without memorizing Arabic grammar. Therefore, the writer are
encouraged to examine the process of teaching Arabic speaking by using
Al-Arabiyah Baina Yadaik First Level Book Darul Lughah Al-Arabiyah.
This study was aimed at finding out the purpose, process and evaluation
on teaching Arabic speaking by using Al-Arabiyah Baina Yadaik First
Level Book in Darul Lughah Al-Arabiyah. It was used analytical
descriptive method and in order to get the data, the writer conducted an
observation and interview. The sample in this study is the director of
Darul Lughah Al-Arabiyah and one of the teachers in the institution. As
for the results of this study is that the purpose of teaching is to focus on
the Arabic speaking skills around everyday activities, while the teaching
process is to present the correct Arabic sentence patterns and also by
teaching the rules of Arabic language appropriately and the students do
not allowed to speak in addition to Arabic, while the evaluation is to
conduct daily exercises and test questions in the form of question and
answer and short stories.
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ABSTRAK

Judul Penilitian : Pengajaran Keterampilan Berbicara Bahasa
Arab Menggunakan Kitab Al-Arabiyah Baina
Yadaik Jilid Yang Pertama Di Darul Lughah
Al-Arabiyah

Nama : Aldi Syah
NIM : 221323982

Judul pada penelitian ini adalah: " Pengajaran Keterampilan Berbicara
Bahasa Arab Menggunakan Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik Jilid
Yang Pertama Di Darul Lughah Al-Arabiyah " . Peneliti memilih
judul ini karena pelajar yang belajar bahasa Arab pada level yang
pertama di Darul Lughah Al-Arabiyah mampu berbicara bahasa Arab
dengan pola bahasa Arab yang benar padahal mereka tidak menghafal
kaidah-kaidah bahasa Arab. Oleh sebab itu peneliti sangat ingin meneliti
hal tersebut agar dapat mengetahui setiap hal yang berkaitan dengan
proses pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan
Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang pertama di Darul Lughah
Al-Arabiyah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
tujuan, proses dan evaluasi pada pengajaran keterampilan berbicara
bahasa Arab menggunakan Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang
pertama di Darul Lughah Al-Arabiyah. Adapun metode penelitian ini
adalah deskriptif analitis, dimana peneliti melakukan observasi,
wawancara, dan peninjauan dokumentasi untuk memperoleh data-data
yang dibutuhkan. Adapun sampel pada penelitian ini adalah direktur
Darul Lughah Al-Arabiyah dan salah satu pengajar yang ada di lembaga
pendidikan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa tujuan
pengajaran tersebut berfokus pada keterampilan berbicara bahasa Arab
seputar kegiatan sehari-hari, adapun proses pengajarannya adalah
dengan menyajikan pola-pola kalimat bahasa Arab yang benar dan juga
dengan mengajarkan kaidah-kaidah bahasa Arab secara terapan serta
para pelajar tidak diizinkan untuk berbicara selain bahasa Arab, adapun
evaluasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan latihan harian dan
ujian-ujian berbentuk tanya jawab serta cerita singkat.
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الفصل األول
أساسية البحث

البحثمشكالت-أ
حيرص الناس على يف العامل اليتأهم لغةاللغة العربية 

تعلمها وال سيما ألمة اإلسالم حيث يتعلمون هذه اللغة كلغة 
ا، وإال سيواجه . دينهم وعلى املسلم أن تكون مهته يف إتقا

بأنواع من املشكالت يف فهم القرآن الكرمي واألحاديث النبوية 
. لغة العربيةوكتب العلماء الكبار الذين كانوا يكتبون كتبهم بال

جلميعهيوإمنافحسبللعرب واملسلمنيالعربيةاللغةوليست
ومن هنا حيتاج. كفاراكانواوإنحىتالعاملأحناءكليفالناس
تعّلمها للتواصل بأهلها إىلالعربيةباللغةالناطقنيغريمنالكثري

االلتحاق الكتب العربية وهناك أيضا من يرغب يفأو لقراءة
.العربيةالُدولإحدىيفباجلامعة

لقد انتشرت اليوم املدارس يف كل مكان اليت تقوم 
ويهدف هذا التعليم إىل متكني الطالب من . بتعليم اللغة العربية

ة، والقراءاالستماع، والكالم، : املهارات اللغوية األربع، وهي 



٢

مهارة بعدتأيتمهارة الكالم، فهيومن أهم املهارات. والكتابة
.االستماع

تم أكثر مبهارة الكالم هي الطريقة  والطريقة اليت 
ا ال تستخدم اللغة الوسيطة لتعليم اللغة ١املباشرة  ، هذا يعين أ
و يف عصرنا احلاضر جاءت سلسلة العربية بني يديك . اهلدف

ا الناطقنيلغريالكالملتعليم مهارةالسالسلثأحدوهي من
أكثريفاآلنحىتهللاحبمدالسلسلة وُدرَِستاليت قد اعُتمدت

.٢العاملحولومدرسةومعهدجامعة١٢٠٠من
دونالفصيحِة،العربيةِ اللغةِ علىالسلسلةُ تعتمدُ 

ومن َمثَّ إن تدريس مهارة الكالم .وسيطةٍ لغةإىلاللجوء
توجيهات سليمةإىلباستحدام كتاب العربية بني يديك حباجة
.سهولة أثناء الدرسبليكون درسها سهال حيث يشعر الطالب

دار اللغة العربية هي إحدى املؤسسات بأتشيه 
إندونيسيا اليت تقوم بتدريب اللغة العربية وقد استخدمت كتاب 

إضاءات لمعلمي اللغة العربية عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ١
٨٨.، ص)هـ١٤٣١الرياض، (لغير الناطقين بها،
٦. ص) اإلصدار الثاين(الَعَربِيَُّة بين يديك :تعريٌف ِبِسْلِسَلةِ ٢



٣

يك يف تعليم اللغة العربية، وكانت هناك مدرسون العربية بني يد
يفمتخصصون يف تعليم اللغة العربية وأغلبهم التحقوا باجلامعات

.العربيةالُدول
يود الباحث أن يؤكد سبق ذكره،ماعلىبناء
اليت يطبقها املدرسون بدار اللغة عملية التدريسبرتكيزها على 

. العربية لتدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني يديك
ويرجو الباحث من هذا البحث أن يكون مساعدة ملن مل يتمكن 
من تدريس مهارة الكالم بالطريقة املباشرة، وأيضا يكون هذا 

.البحث استعدادا للباحث يف تدريس مهارة الكالم

بحثأسئلة ال-ب
املذكوراملوضوععنينحرفالالبحثليكون

:هذا البحث كما يليفحدد الباحث مشكالت
ما هي أغراض تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية - ١

لد األول بدار اللغة العربية؟ بني يديك ا
مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية كيف عملية تدريس - ٢

لد األول بدار اللغة العربية؟ بني يديك ا



٤

باستحدام  كيف يقوم املدرس بتقومي تدريس مهارة الكالم- ٣
لد األول بدار اللغة العربية ؟كتاب العربية بني يديك ا

أهداف البحث-ج
تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب التعرف على أغراض - ١

لد األول بدار اللغة العربيةيديكالعربية بني ؟ا
تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب التعرف على عملية- ٢

لد األول بدار اللغة العربيةالعربية بني يديك ؟ا
باستخدام  تقومي تدريس مهارة الكالمية كيفالتعرف على  - ٣

لد األول بدار اللغة العربية ؟كتاب العربية بني يديك ا

البحثأهمية -د
يرجو الباحث من هذا البحث أن يكون فائدة للجميع، 

:منها
:الفوائد النظرية - ١

أن يكون هذا البحث مرجعا ملن يريد معرفة عملية )١
ا باستخدام كتاب  تدريس مهارة الكالم لغري الناطقني 

لد األول .العربية بني يديك ا



٥

أن يكون هذا البحث زيادة املعلومات يف تعليم اللغة )٢
.ربيةالع

:الفوائد التطبيقية - ٢
قبل أن نفسهاستعدادا للباحثأن يكون هذا البحث )١

.يكون معلما
ملعلمي اللغة العربية يف تسهيالأن يكون هذا البحث)٢

ستخدام كتاب العربية بني يديك تدريس مهارة الكالم با
لد األول .ا

أن يكون هذا البحث امتثاال للمدرسني اجلدد بدار اللغة )٣
.العربية

حدود البحث-ه
تدريس "يقتصر الباحث على موضوع : احلد املوضوعي - ١

لد مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني يديك ا
".األول

يبحث الباحث هذا املوضوع بدار اللغة العربية : احلد املكاين - ٢
.بندا آتشيه

.م٢٠١٨سنة الرسالةهذهيبحث الباحث : احلد الزماين - ٣



٦

صطلحاتمعاني الم- و
مهارةتدريس"إن املوضوع من هذه الرسالة هو 

بداريديك المجلد األولبينالعربيةكتابباستخدامالكالم
، وقبل أن يشرح الباحث عن أشياء "آتشيهبنداالعربيةاللغة

ذا املوضوع ينبغي على الباحث أن يشرح بعض  املتعلقة 
معرفة معاين املصطلحات املستخدمة تسهيال للقارئني على 

.املصطلحات املقصودة يف هذه الرسالة
ومن هذه املصطلحات اليت يود الباحث توضيحها 

:فهي كما يلي 
تدريس مهارة الكالم- ١

هو مساعدة شخص أو توضيح الطريقة له، التدريس 
لتعلم كيفية شيء ما بإعطاء التعليمات أو توجيه الدراسة أو 

الكالم وأما مهارة ٣.و الفهمتوفري املعرفة اليت تؤدي إىل العلم أ
ا التعبري الشفويفهي  . مهارة شفوية ميكن تعريفها إجرائيا بأ

إتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية،سام عمار، ٣
١٧. ، ص)م٢٠٠٢مؤسسة الرسالة، : بريوت(



٧

والكالم مهارة مركزية يبدأ الطفل باكتشاف احلياة وتعرفها 
ا عرب استخدامها ٤.واالستجابة ملتطلبا

وهنا يقول الباحث بأن تدريس مهارة الكالم هو 
باألصوات واملفردات والرتاكيب عملية تعليم احملادثة ذات العناية 
.اللغوية بدار اللغة العربية بندا آتشيه

لد األول- ٢ كتاب العربية بني يديك ا
ا هو  أحد كتب يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

–ه ١٤٣٥اإلصدار الثاين " العربية للجميع"من مشروع 
حتت كتابوقد قام بعض املألفني بتأليف هذ ال.م٢٠١٤

.الشيخآلالرمحنعبدبنإشراف حممد

الدراسات السابقة-ز
تعلم الباحث بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق 

. ذه الرسالة للتعّرف على أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها
وهذه الدراسات تساعد الباحث على مقارنة النتائج ومعرفة 

٨٣.، ص.....إتجاهات حديثة فيسام عمار، ٤



٨

السابقة واالستفادة جوانب الفرق بني دراسته احلالية والدراسات 
.من خربات الدارسني السابقني

الدراسة األولى-١
املباشرةالطريقةالة أولياء أغستيار حتت املوضوع؛رس

العربية الشافعياإلمامبأفالماحملادثةتدريسيفواستخدامها
، سنة )األولللمستوىالعربيةاللغةتعليمبقسمجتريبيةدراسة(

.ه١٤٣٨/ م ٢٠١٧
منكثرييف هذه الرسالة هي أنالبحثمشكلة 

وقواعدمن املفرداتماتعلموايطبقواأنعلىيقدرونالالطالب
بقسمالطلبةقدرةأنعلىيدلوهذا. احملادثةيفالعربيةاللغة

ضعيفة،الكالممهارةيفاألولللمستوىالعربيةتعليم اللغة
.تركيبيفخاطئخاطئ التشكيل،زيادة،باالختفاء،حيتوي

. اآلنجداجائعأنا"واقالذلكعلىيدلومما
هيهذه؟،باملشكلةرأيك،كيف!هوأنظرمىت ترجع؟،منذ

... أخيتأية؟،كمانت حتفظإنسانه؟،أينال؟،هناموجود
شاطئ يفوالصوابالبحر،الشطئيف،!شىيءسأسأل... هنا



٩

وما" أخيت؟ياحتزننيملاذاوالصوابأخيت؟ياحتزنملاذاالبحر،
بأفالماملباشرةالطريقةاستعمالأراد الباحثولذلك. ذلكأشبه

منتعلموايطبقوا ماأنالطلبةلتسهيلالعربيةالشافعياإلمام
.احملادثةترقيةيفالعربيةاللغةوقواعداملفردات

البحثهذايفالباحثاستخدمهااليتالطريقةإن
قام هذا الباحث بالتدريس وقد . التجريبيةالطريقةهي

بأفالماملباشرةالطريقةاستخداممث حصل على أن.واالختبارات
قدرةلرتقيةفعااليكوناحملادثةلتدريس" العربيةالشافعياإلمام"

أعلىالتجريبيةموعةيفالنتيجةألن. احملادثةسيطرةعلىالطلبة
٥.احملادثةتدريسيفالضابطةموعةنتيجةمن

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف 
تدريس مهارة الكالم ولكنهما ختتلفان يف املشكلة واملكان 

وطريقة البحث وأيضا قد خّصت الدراسة السابقة األفالم يف 
.تدريس مهارة الكالم

الطريقة المباشرة واستخدامها في تدريس أولياء أغستيار، ٥
جامعة الرانريي، سنة : بندا آتشيه (، المحادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية

٨٠. ، ص)م٢٠١٧



١٠

الدراسة الثانية-٢
يف الطرق املستعملةرسالة نور املغفرة حتت املوضوع؛ 

MAN 2 Banda Acehتدريس االتصال الشفهي يف املدرسة 

.ه١٤٣٦/ م ٢٠١٥، سنة )دراسة وصفية حتليلية(
الطالب يف يف هذه الرسالة هي أنمشكلة البحث

خمتلفون من حيث اخللفية MAN 2 Banda Acehاملدرسة 
التعليمية منهم متخرجون يف املعاهد ومنهم متخرجون يف املدارس 

وأن كثريا من الطالب يعتربون أن تعلم اللغة . ة احلكوميةاملتوسط
العربية أمرا صعبا، وكان املدرس ال يستعمل الطريقة املناسبة يف 
عملية التعليم وتكون تلك العملية فاشلة وال تؤدي إىل األهداف 

.التعليمية املرجوة
البحث هذايفالباحثةاستخدمتهااليتالطريقةإن

الوصفية التحليلية وقد قامت هذه الباحثة باملالحظة هي الطريقة 
مث حصل .املباشرة واملقابلة الشخصية واالستبانة جلمع البيانات

على أن حماوالت املدرسني لرتقية االتصال الشفهي للطالب كثري 
من ناحية الدوافع وتقدمي املفردات اجلديدة وممارسة اللغة العربية 

يت يواجهها الطالب لرتقية االتصال وإن املشكلة ال.مع أصدقائهم



١١

الشفهي هي قلة سيطرة املفردات وقلة فهم القواعد واخلوف من 
اخلطأ حني يتكلمون والبيئة اللغوية غري مدافعة للتعلم وغري 

٦.فصاحة يف التكلم

يف الثانيةتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة
املشكلة واملكان وأيضا تدريس مهارة الكالم ولكنهما ختتلفان يف 

قد خّصت الدراسة السابقة الطرق املستعملة يف تدريس مهارة 
.MAN 2 Banda Acehالكالم باملدرسة 

الدراسة الثالثة -٣
رسالة نصر اهللا حتت املوضوع؛ حماوالت املدرسني يف 

دراسة (Samalangaتطوير مهارة الكالم يف معهد أم األميان 
.ه ١٤٣٥/ م ٢٠١٤، سنة )وصفية حتليلية

يف هذه الرسالة هي أن معهد أم مشكلة البحث
األميان هو معهد يهتم بتعليم اللغة العربية وما سواها من العلوم 

فال بد على الطالب يف هذا املعهد أن يتكلموا . الدينية وغريها

، الطرق المستعملة في تدريس االتصال الشفهي نور املغرفة٦
جامعة الرانريي، سنة : بندا آتشيه (، MAN 2 Banda Acehفي المدرسة 

٤٢.، ص)م٢٠١٥



١٢

ا وسيلة  ويتحدثوا باللغة العربية ويسيطروا نطقها بكالم فصيح أل
ولكن بعضهم ال يريدون . اليومية يف املعهدمن وسائل االتصال 

. أن يتكلموا ويتحدثوا باللغة العربية وميارسوا الكالم لدى زمالئهم
ولتحقيق هذا اهلدف . لتسري هذه املهارة قام املعهد بالبيئة اللغوية

فاملدرس أن يعرف كيفية تطوير مهارة الكالم للطالب مبعهد أم 
.األميان مسالنجا
البحث هذايفالباحثاستخدمهااليتالطريقةإن

هي الطريقة الوصفية التحليلية وقد قام هذا الباحث باملقابلة 
مث حصل على أن قدرة .واملالحظة واالستفتاء جلمع البيانات

الطالب على الكالم يف ذلك املعهد ضعيفة لقلة ممارستهم على  
الم كالم اليومية، وإن حماوالت املدرسني يف تطوير مهارة الك

وأكثر الطالب . مبعهد أم األميان مل تكن يف مواقف مرجوة
يقولون أن الوسائل التعليمية اليت يستخدمها املدرس يف تعليم 
اللغة العربية هي كتاب املدرسي، وبتأسيس على إجابات مدرس 

ومن . واملدرس يتكلم باللغة العربية قليلة عند التعليم. اللغة العربية
عليم الكالم على الطالب فهي قلة مشكالت املدرس عند ت



١٣

م  ا مع أصحا دوافع الطالب يف تكلم اللغة العربية وميارسو
٧.واحلياء واخلوف من األخطاء يف التكلم

يف الثالثة تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة 
تدريس مهارة الكالم ولكنهما ختتلفان يف املشكلة واملكان وأيضا 

السابقة حماوالت املدرسني يف تطوير مهارة قد خّصت الدراسة 
.الكالم مبعهد أم األميان

طريقة كتابة الرسالة-ح
أما طريقة كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على ما 

:قررته جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف الكتاب املسمى 
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016”

) درجة املرحلة اجلامعية األوىل(إعداد وكتابة الرسالة العلمية دليل (
)قسم تعليم اللغة العربية

محاوالت المدرسين في تطوير مهارة الكالم في نصر اهللا، ٧
، )م٢٠١٤سنة جامعة الرانريي، : تشيه بندا آ(، Samalangaمعهد أم األيمان 

٤٦.ص



١٤

الفصل الثاني
اإلطار النظري

مفهوم مهارة الكالم وأهميتها-أ
مفهوم مهارة الكالم- ١

بنياالتصالأنشطةمنأساسينشاطالكالممهارة 
كانوإذاالشفوي،االتصالعمليةمنالثاينالطرفوهوالبشر،

. لإلفهاموسيلةالكالمفإن،الفهملتحقيقوسيلةاالستماع
الكالمعناحلديثويتسعاالتصال،عمليةطرفاواإلفهاموالفهم
٨.الشفهيوالتعبريواحلوارواملفرداتاألصواتنطقليشمل

أمهية مهارة الكالم- ٢
الطالبيسعىاليتاألساسية،املهاراتمنالكالم

اإىل هذهإىلاحلاجةاشتدتولقد.األجنبيةاللغاتيفإتقا
بنياالتصال الشفهيأمهيةزادتعندمااألخرية،الفرتةيفاملهارة
االهتمامالعربيةاللغةتعليمعندمبكانالضرورةومن. الناس

تدريسها،مستوياتها،:اللغويةالمهاراتطعيمة،أمحدرشدى٨
١٨٦–١٨٥.، ص)م٢٠٠٤العرىب،الفكردار: القاهرة(صعوباتها،



١٥

مدرسيسلكهأننرجوالذياالجتاههووهذاباجلانب الشفهي،
احلديثمنالطالبمتكنيمهه األولجيعلوأنالعربية،اللغة

٩،العامليفالناسمالينييفهمهااتصال،لغةالعربيةألنبالعربية،

, الكتايبباجلانبويهتمالشفهي،اجلانبيهململنحجَّةوال
.يتكّلمهاأحدوالهلا،وجودالالفصيحةالعربيةاللغةأنمدعياً 

تدريس مهارة الكالم-ب
أهداف تدريسها- ١

مهارةعلىالطالبإقدارإىلالتدريسهذايهدف
:اآلتيةاألهداففيهحتققتإذاذلكويتمالكالم،

العربية،للغةالصحيحالنطقعلىالطالبقدرة)١
.ووضوحسالمةيفاالناطقنيمعوالتحدث

منغريهاعنمييزهاوماالعربيةاللغةخصائصإدراك)٢
والرتاكيب،واملفردات،األصوات،حيثمناللغات

.واملفاهيم

،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرمحنعبد٩
٢١٣. ص



١٦

واستخدامهاالعربية،للغةالصويتالنظامعناصرفهم)٣
.والتنغيمالنربوإيقاعاألصوات،نطقيف

وتشكيلهاواجلملالكلماتتركيبعلىالقدرة)٤
بكفاءةالكالميفواستخدامها

.منطوقةلغويةوحداتيفاألفكارتنظيم)٥
الوجهتعبرياتمثلاللغةوراءماإشاراتاستعمال)٦

.واجلسميةاليدويةواإلشارات
للكلماتاملصاحبةالدالالتفهمعلىالقدرة)٧

.واجلملوالتعابري
موميوهلماملستمعنيلنوعيةمراعاته)٨ الفكريةومستويا

م .واهتماما
املستمعلنوعيةاملناسباللغوياحملتوىخيتار)٩

.الثقايفوللسياق
موجودمعىنعنتعبريالكالميفالنظمأنيفهم)١٠

.مناسبةبألفاظلديه



١٧

مبااحلديثأوللكالمالطرقأنسبخيتار)١١
ونوعيةوحمتواه،الكالمأهدافمعيتناسب
١٠.املستمع

طرق تدريسها- ٢
الطريقة املباشرة)١

الطريقة املباشرة هي طريقة تعليم اللغة األجنبية عن 
طريق اللغة األجنبية نفسها دون االستعانة بلغة وسيط 

١١.سواء كانت لغة الطالب األم أم لغة أخرى جييدها

الثانيةاللغةتعلمايتماليتهيالطريقةهذه
والطفل. األوىللغتهاالفردتعلماليتالطريقةمعتتماثل

األشياءبنياملباشرالربططريقعناللغةيتعلمنعلمكما
هذه. واملسمىاالسمبنيأيأمساء،منعليهايطلقوما

لغيرالعربيةاللغةتعليمهريدي،أمحدمدكور، إميانأمحدعلي١٠
٢٧٧.ص) م٢٠٠٦العريب،الفكردار: القاهرة(والتطبيق،النظرية: بهاالناطقين

-٢٨٠
اإلتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية محادة إبراهيم، ١١

١٩٨٧دار الفكر العريب، : القاهرة(واللغات الحية األخرى لغير الناطقين بها، 
٥٠. ص) هـ



١٨

امسهاالطريقةهذهأعطتاليتهياملباشرةالعالقة
١٢".املباشرةالطريقة"

أن تسمى هذه الطريقة أحيانا بالطريقة الطبيعية إذ و 
جذورها التارخيية ترجع إىل املبادئ الطبيعية لتعليم اللغة 
العربية، وهي املبادئ اليت تقول إن اللغة األجنبية ميكن 

ومن مث . تعلمها بأسلوب طبيعي يتعلم به الطفل لغته األم
فتعليم اللغة األجنبية ال يتم بالضرورة من خالل الرتمجة، 

ا ميكن أن ي تم من خالل إذ أن تعليم معاين كلما
التمثيل واحلركة والصور واستخدامها بصورة عفوية يف 

١٣.حجرة الدراسة

الطريقة السمعية والشفوية)٢
الشفهيو السمعياجلانبعلىتركزهذه الطريقة 

ا اآلخراجلانبمنأكثر باالستماعتبدأ، هذا يعين أ

للناطقينالعربيةتعليم اللغةفيالمرجع،طعيمةأمحدرشدى١٢
٣٦٠. ، ص)م١٩٨٦القرى،أمجامعة: مكة املكرمة(أخرى،بلغات

تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية ترميزي نينورسي، ١٣
١٠٤. ص) مـ٢٠١٥بندا أتشيه، (للناطقين بغيرها،



١٩

تقدمو .بو املكتاجلانبإىلتنظربعدفيمامثوالكالم
احلياةمواقفيفاحلواراتعرباللغويةاملادةهذه الطريقة

هذهبداياتتكونوقداللغة،يفالدارسليتمثلهااليومية
إمنامكتوباشيئاالطالباتوالالطالبيرىالالطريقة

ومن مث فهذه الطريقة .احلواراتتلكويرددونيستمعون
القراءةمهاريتحسابعلىوالكالمباالستماعتم 

.النحويةاألحكامدونالقياس،علىدوتعتموالكتابة،
الوسائلاستعمالالطريقةهذهأسسأهممن
أساليبواستخداممكثفة،بصورةوالبصريةالسمعية
واالستظهار،والرتديداحملاكاةمثلاللغة،لتعليممتنوعة
الشرح،منالتقليلمعالقياس،أسلوبعلىوالرتكيز

الطالبتدريبيتمذلكمنوبدال. النحويوالتحليل
يؤخذومما.النحويةوتراكيبهااللغةأمناطعلىمركزًاتدريًبا
١٤.الطريقةهذهعلى

،.....اللغةإضاءات لمعلمي الفوزان، إبراهيمبنالرمحنعبد١٤
٩٠. ص



٢٠

االتصاليةالتواصليةالطريقة)٣
الدارساكتسابالنهائيهدفهاالطريقةهذهجتعل 

اتصال،وسيلةاألجنبيةاللغةاستخدامعلىالقدرة
اللغةإىلالطريقةهذهتنظروال. املختلفةأغراضهلتحقيق

اعلى ا،مقصودةوالقوالب،الرتاكيبمنجمموعةأ ِ لذا
املختلفة،اللغويةالوظائفعنللتعبريوسيلةتعدهاوإمنا

.إخل...والتقريروالوصفوالنهيواألمروالرتجيكالطلب
التدرجأساسعلىالالطريقة،هذهيفاملادةوتعرض

ويتم. التواصليالوظيفيالتدرجأساسعلىبلاللغوي،
الوحدةداخلاملتعددة،األنشطةعربفيهاالعمل

.التعليمية
واقعيةمواقفخلقعلىالتدريسطريقةوتعتمد

وتبادلاألسئلة،توجيه:مثلاللغةالستعمالحقيقية،
واستعادا،املعلوماتوتسجيلواألفكار،املعلومات



٢١

واملناقشةاملشكالتحللاملهاراتوتستخدم
١٥.إخل...واملشاركة

االنتقائيةالطريقة)٤
اتباعيفحراملدرسأنالطريقةهذهأصحابيرى
هذهاستخداميفاحلقفلهطالبه؛تالئماليتالطريقة

منيتخريأنحقهمنأنكما. تلكأوالطريقة،
يتبعقدفهوالتعليمي،للموقفمناسًبايراهمااألساليب،

تعليمعندوالرتمجة،القواعدطريقةأساليبمنأسلوبا
أساليبمنأسلوبًاخيتارمثاللغة،مهاراتمنمهارة

.آخرموقفيفالشفهيةالسمعيةالطريقة
طريقةلكلأنمنالطريقةهذهفلسفةنبعتوقد
مثاليةطريقةتوجدوالاللغة،تعليميفتفيداليتحماسنها

والبينهافيماتتكاملالتعليموطرقالقصور،منختلو
األهدافمجيعتناسبطريقةهناكوليستتعارض،

،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرمحنعبد١٥
٩٢. ص



٢٢

االنتقائيةالطريقةوتأيت.والربامجواملدرسنيوالطالب
١٦.السابقةالطرقإجيابياتمنلتستفيد

لمحة كتاب العربية بين يديك-ج
تعريف بالكتاب- ١

السالسلأحدثمنكتاب العربية بني يديك هو
والتايل بعض املعلومات . االناطقنيلغريالكالملتعليم مهارة

:عن هذا الكتاب 
:مؤلفو الكتاب )١

بنالرمحنعبد: تأليف كتاب العربية بني يديك
اخلالقعبدحسني وحممدالطاهرالفوزان وخمتارإبراهيم
آلالرمحنعبدبنوهذا حتت إشراف حممد. فضلحممد

.الشيخ

،.....إضاءات لمعلمي اللغةالفوزان، إبراهيمبنالرمحنعبد١٦
٩٤. ص



٢٣

:لغة الكتاب )٢
العربية الفصيحة، وال يعتمد الكتاب على اللغة 

يستخدم أية هلجة من اللهجات العربية العامية، كما أنه 
.ال يستعني بلغة وسيطة

:أهداف الكتاب )٣
يهدف الكتاب إىل متكني الدارس من الكفاية 

.اللغوية واالتصالية والثقافية
:مجهور الكتاب )٤

الكتاب موجه للدارسني الراشدين، سواء أكانوا 
مؤسسات تعليمية، أو دارسني غري دارسني منتظمني يف 

منتظمني، يعّلمون أنفَسهم بأنفسهم، وسواًء مت تدريس 
الكتاب يف برنامج مكثف ُخصَِّصْت له ساعات كثرية، 

.أو يف برنامج غري مكثف خصصت له ساعات قليلة
لد األول- ٢ حمتويات كتاب العربية بني يديك ا

:أما حمتويات هذا الكتاب فهي كما يلي



٢٤

:وارات احل)١
الوحدةعداما(حواراتبثالثةوحدةكلافتتحت

كلويتضمن) قصريةحواراتستةضمتفقداألوىل،
اجلانباحلواريتضمن. سبعاأومبادالت،ستحوار

حنوية،وتراكيبوتعبرياتومفرداتأصواتمناللغوي
وقداُختريت. الثقافيةاملفاهيممنقدرعلىحيتويكما

. الدارسنياهتماماتتالئمحبيثاحلوارات،موضوعات
ومتكنيوالتعلم،التعليمتيسريعمليةإىلاحلوارويهدف
.اوالتواصلاللغة،استعمالمنالدارس

:املفردات )٢
:حتتوي الوحدة على نوعني من املفردات

عليهاتشتملاليتهي: املفردات األساسية -
.احلوارات

املفرداتمنجمموعةوهي: املفردات اإلضافية -
.احلواراتمبوضوعمباشرةترتبطالاليتاملهمة



٢٥

:النحويةالرتاكيب)٣
النحويةالرتاكيبمنحمدوداعدداوحدةكلتعرض

، ذات الطابع االتصايل اليت تقوم على األساسيةاحلديثة
.املشاركة والتفاعل

:األصوات)٤
. العربيةاألصواتأحدعرضالصفحةهذهيفيتم

الكلمات : واشتملت على ثالثة أنواع من التدريبات
الواردة يف احلوارات، تدريبات الثنائيات الصغرى، تالوة 
جمموعة من اآليات الكرمية تشتمل على األصوات 

.اهلدف
:املسموعفهم)٥

التدريباتوالاملسموعفهمتدريباتتتضمنال
علىاالعتماديتموإمناجديدة،لغويةمادةأيةاألخرى

.احلواراتيفجاءتاليتاملادة
:الكالم)٦

وإمناجديدة،لغويةمادةالكالمتدريباتتتضمنال
.احلواراتيفوردتاليتاملادة،علىاالعتماديتم



٢٦

:القراءة)٧
جديدة،لغويةمادةالقراءةنصوصتتضمنال
.والتدرجالتنوعالقراءةنصوصيفوروعي

:الكتابة )٨
إىلاألوىلمنالوحداتيفالطالبالكتابيدرب

مجيعكتابةعلىيتدربحيث،الكتابةعلىالسابعة،
.جمردةمفردةالعربيةاحلروف



٢٧

الفصل الثالث
إجراءات البحث الحقلي

منهج البحث-أ
هوالبحثهذايفالباحثيستخدمهاليتاملنهجإن

املتعلقةالراهنةاحلقائقدراسةاملنهجهذايتضمن.الوصفياملنهج
أواألحداثمنجمموعأومعنيموقفأوظاهرةبطبيعة

علىوالتعرفدراستهايفالباحثيرغبالبشرأواألوضاع
الظواهرهذهوصفعلىاملنهجهذاويقتصر.املختلفةأبعادها

١٧.معنيوقتيفاألحداثأواملواقفأو

البحثأساليبأحدهوالوصفياألسلوبدامما
بعضمعالعلميةالطريقةخطواتفيهتظهرأنبدفالالعلمي

. البحوثمنالنوعهذامثلأغراضلتحقيقالالزمةالتعديالت
:فهي الوصفيالبحثهذا خطواتوأما 

أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية،حممد اهلادي، ١٧
٩٨. ، ص)م١٩٩٥املكتبة األكادميية، : القاهرة(



٢٨

هذهحتديدإىلايشعرمشكلةمنالعلميالباحثفينطلق.١
.املشكلة

قاعدةلتكونحبثهيفعليهاسريكزاليتاالفرتاضاتحيددمث.٢
.البحثيراجعونمنوبنيبينهمشرتكة

كانإنالبحثيفعملهستوجهاليتالفروضيدونمث.٣
الفروض،وضعيستلزمالتعقيدمنمستوىعلىالبحث
.أقلوالأكثرالماأمرمنالتحققيستهدفعمال

ستتناولالدراسةكانتإنويقررالدراسية،جمتمعحيددمث.٤
تمع .منهمشتقةعينةأوبأكملها

مجعيفالباحثيستخدمهااليتاألدواتتعينيذلكبعديتم.٥
ذلك،غريأواالختيارأواملقابلة،أوكاالستبياناملعلومات

.ذلكبعداملعلوماتوجتمع
معةالبياناتتنظممث.٦ .الفروضضوءعلىوحتللا
النتائجوتعميمالبحثعناالستنتاجخطوةتأيتذلكبعد.٧

١٨.الدراسةمعطياتاتسمحاليتاحلدوديف

الموجز في منهج البحث العلمي سيف اإلسالم سعد عمر، ١٨
٧٢-٧١. ، ص)م٢٠٠٩دار الفكر، : دمشق(، في التربية والعلوم اإلنسانية



٢٩

عينة البحث-ب
أما العينة هلذا البحث فهي مدير دار اللغة العربية 

ا الباحث . وأحد املدرسني بدار اللغة العربية الطريقة اليت قام 
الختيار هذه العينة هي الطريقة العمدية أو ما يسمى بالطريقة 

وكانتجداً كبريالدراسةجمتمعكانإذاأي؛ . املقصودة
جداً صغريحجمهاةعينبدراسةإاللهتسمحالإمكانياته
اختيارالباحثيتعمداحلالةهذهيفالدراسة،تمعبالنسبة
هذهأنالسابقةخبربتهيرىالدراسةتمعكعينةمعينةمفردات

.الدراسةتمعمقبوالً متثيالً تعطيأنميكنالعينة

طريقة جمع البيانات وأدواتها-ت
ذا البحث يستخدم الباحث جلمع البيانات املتعلقة 

:األدوات التالية 
املالحظة املباشرة- ١

أوالبياناتمجعوسائلمنوسيلةاملالحظة
استخدامهاوميكنالبحث،وسائلأدقمنلعلهابلاملعلومات،



٣٠

١٩.البحوثأنواعكليفتستعمليهفاملتقدمة؛الدراساتيف

املعلوماتكافةتسجيلهواملباشرةاملالحظةواهلدف من 
للظاهرة، من أجل فهمها فهما تفصيليا وأكثر دقة، واالستفادة 

٢٠.مبا مت تسجيله يف كتابة التقرير النهائي للبحث

ذه املالحظة مباشرة يف حقل البحث  يقوم الباحث 
حيث جيمع البيانات واحلقائق تتعلق بطرق وأساليب يف تدريس 

لد األول بدار مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني يديك  ا
اللغة العربية حىت حيصل الباحث على معرفة عملية تدريسها 

.معرفة دقيقة
وأما أداة املالحظة يف هذا البحث هي ورقات 
املالحظة فيها بعض العبارات املتعلقة بعملية تدريس مهارة 
لد األول بدار اللغة  الكالم باستخدام كتاب العربية بني يديك ا

. العربية

الموجز في منهج البحث العلمي سيف اإلسالم سعد عمر، ١٩
٩٨. ، ص)٢٠٠٩دار الفكر، : دمشق(،...

ل في مناهج البحث وأصول التحليابراهيم البيومي غامن، ٢٠
٨٧. ص) ٢٠٠٧مكتبة الروق الدولية، : القاهرة(العلوم اإلجتماعية،



٣١

قابلةامل- ٢
موقفيفأكثرأوشخصنيبنيحمادثةاملقابلة

أوواملفحوصالباحثبنيواملواجهةاحلديثإنأيمواجهة،
السبيلهوليساملقابلةيفاحلديثلكنأساسي،أمر) العميل(

: مثلأخرىوسائلهناكوإمنادائما،االتصاليفالوحيد
وهيئة،العيننيونظراتالوجه،وتعبرياتالصوت،خصائص
.العاموسلوكهوإشارته،املفحوص

املقابلةإنأيحمدد،هدفحنواحملادثةتوجيه
هلمابدأماواملفحوصالباحثفيهيتحدثعارضالقاءليست

جادةحمادثةاملقابلةوإمناالوقت،قضاءأواالستمتاعأجلمن
العنصروهذاالكالم،يفالرغبةجمردغريحمددهدفحنومواجهة

يهدفالالذيالعادياحلديثعنختتلفاملقابلةجيعل
٢١.معنيغرضإىلبالضرورة

الموجز في منهج البحث العلمي سيف اإلسالم سعد عمر، ٢١
٩٣. ، ص)٢٠٠٩دار الفكر، : دمشق(،...



٣٢

يقوم الباحث باملقابلة ملعرفة األشياء اليت رمبا ال 
ا فهي ورقة املقابلة فيها بعض . تظهر يف املالحظة وأما أدا

ذا البحث .األسئلة املتعلقة 
الوثائق- ٣

املستخدمة للحصول على البيانات وكانت الوثائق
أو تصميم املدرس تعليمالعملية هي ختطيط أو إعداد املدرس يف 

. تعليمالعملية عن 

طريقة تحليل البيانات-ث
. حتليال كيفياستعمل الباحثيخلالل البحث 

أن الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة " التحليل الكيفي يعىن 
على ما يدركه , املاضي أو احلاضرواألحداث اجلارية سواء يف 

ويقتصر على تصنيف , ٢٢"الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه
احلقائق وحماولة الربط بينها إلكتشاف العالقة وإستخراج 
املؤشرات والرباهني العلمية اليت تربهن على معلومة معينة موضحا 

.وجه الداللة
.١١٥.ص, ...المدخل الى البحث,صاحل بن حممد العساف٢٢



٣٣

ة ن أسئلة البحث االوىل والثانيوجلمع البيانات ع
وإن . ائقواملقابلة والوثاملباشرةبطريقة املالحظةفيجمعها الباحث

باستخدام نظرية ميلس عملية حتليل البيانات فيحّلل الباحث
ا جبمع البيانات  والتخفيض وحربمان اليت تشمل حطوات عمليا

:كما يف هذه الصورة اآلتيةواالستنتاجاتوالعرض 

مجع البيانات

البياناتختفيض 

عرض البيانات

االستنتاجات



٣٤

الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها

قد شرح الباحث يف الفصول السابقة مما يتعلق بتدريس 
وأما يف هذا الفصل فيشرح الباحث عما يتعلق . مهارة الكالم

بإجراء البحث امليداين ويشتمل على بيان أحوال تدريس مهارة 
الكالم بدار اللغة العربية اليت تستخدم كتاب العربية بني يديك 

لد األول يف تدريسها .ا
وللحصول على البيانات فقام الباحث باملالحظة املباشرة 
واملقابلة الشخصية مع املدرس ومدير دار اللغة العربية ملعرفة 

وال التعليمية وحماوالت املدرس يف تدريس مهارة الكالم األح
لد األول للعام الدراسي  باستخدام كتاب العربية بني يديك ا

اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل ٢٠١٧/٢٠١٨
: املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه رقم

Un.08/FTK.I/TL.00/07/2018٢٠١٨يوليو ٤ريخ يف التا
.ميالدية



٣٥

لمحة عن ميدان البحث-أ
دار اللغة العربية هي إحدى املؤسسات اليت تركز 

نشأت دار اللغة العربية عام . على تدريب مهارات اللغة العربية
شريف الدين ميالدية على يدي األستاذ حممد مهاجر ٢٠١٦

املتخرج من جامعة األندلس باليمن ويكون األستاذ حممد ياسر 
املتخرج من جامعة إفريقيا العاملية بالسودان مديرا لدار اللغة 

).حىت اآلن(العربية 
أما . دار اللغة العربية هلا رؤية عظيمة ورسالة رائعة

بناءيفمؤسسةأفضلالعربيةاللغةدارتكونأنرؤيتها فهي 
علىالعربيةاللغةمهاراتيفاملتميزاملاهرالطالبصيةشخ

:وأما رسالتها فهي. اإلسالمأسس
خاللمنإنسانلكلالعربيةاللغةمهاراتبتدريبالقيام- ١

حديثةتعليميةطرق
والقراءة،والكالم،االستماع،(العربيةاللغةمهاراتتطوير- ٢

)والكتابة
يتعلمونأنإىلوغريهموجمتمعوطالبمدرسكلدعوة- ٣

العربيةاللغة



٣٦

العربيةاللغةيفاملتخصصنيتكوين- ٤
على وغريهاوجامعاتومدارسمعاهدمعالتعاونتطوير- ٥

تعليم اللغة العربية
عربيةقريةتكوينيفاملشاركةتقدمي- ٦

وأما الكتب اليت تستخدمها دار اللغة العربية يف 
بني يديك تشتمل تدريس مهارات اللغة العربية فهي كتب العربية 

لدات ولكن بالنسبة لدار اللغة العربية فهي  على أربعة ا
لدات فقط لد األول للمتدئني والثاين . تستخدم ثالثة ا ا
وكان مرة صاحب هذا الكتاب . للمتوسطني والثالث للمتميزين

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان يزور دار اللغة العربية . الشيخ د
جود دار اللغة العربية مث يقرر التزكية كما يف وهو متفاجئ لو 

:الصورة التالية



٣٧

)٢٠١٨تزكية صاحب كتاب العربية بني يديك لداراللغة العربية، سنة : املصدر (
Tgk. Gleeكانت دار اللغة العربية تقع يف شارع 

Iniem, Tungkob ٢٠١٨آتشيه الكربى مث تنتقل يف أوائل سنة
.Tgkمالدية إىل شارع  Nyak Arief, Lamnyongبندا آتشيه .

٤٧٦عدد الطالب الذين يدرسون العربية يف دار اللغة العربية 
م التعليمية، منهم  طالبا وهم خمتلفون من حيث أعمارهم وخلفيا

وعدد املدرسني يف دار . طالب ومدرسون يف جامعة أو مدرسة



٣٨

مدرسا وأغلبهم متخرجون من جامعات الشرق١٧اللغة العربية 
ملعرفة حالة املدرسني يف دار اللغة العربية فيَـْعِرُضها . ٢٣األوسط

:الباحث يف هذا اجلدول التايل
١اجلدول 

حالة املدرسني بدار اللغة العربية
منصبخلفية تعليميةاسمرقم
مستشارجامعة األندلسحممد مهاجر١
جامعة إفريقيا حممد ياسر٢

العاملية
مدير

أمني املالمعهد الرايةمليا سافوترا٣
قسم التطوير جامعة أم درمانفضلي عدنان٤

والتنمية البشرية
مدرسجامعة صنعاءولدان شاه٥
مدرسجامعة اخلرطومكوثر أفضل٦

٢٦املقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة العربية يف التاريخ ٢٣
٢٠١٨يونيو 



٣٩

مدرسجامعة األندلسيسرزال٧
مدرسجامعة األندلسالفاريسي أمري٨
مدرسجامعة األندلستسليم املمتذر٩
مدرسجامعة األندلسالوالدينبر ١٠
مدرسجامعة إسالم آبادهريي فروانتو١١
مدرسجامعة الزيتونةأنيس جوهري١٢
مدرسجامعة الرانرييإرحام اهللا١٣
مدرسجامعة األندلسفرحان١٤
جامعة املدينة بيضاوي راضي١٥

املنورة
مدرس

٤٥جامعة حنيس اهللا١٦
بيكاسي

مدرس

جامعة إفريقيا الرمحنتوفيق ١٧
العاملية

مدرس

)٢٠١٨، سنة الزيارة املوقع الرمسي لدار اللغة العربية: املصدر (
من ٢٦٠وأما عدد الطالب بدار اللغة العربية فهو 

:من اإلناث، كما يف اجلدول التايل ٢١٦الذكور و 



٤٠

٢اجلدول 
حالة الطالب بدار اللغة العربية

فصل / فصل اإلخوان دفعةرقم
األخوات

عدد 
الطلبة

١٦الدفعة ١

٢٤الدفعة ٢

٣١٣الدفعة ٣

٤١٢الدفعة ٤

٥٩الدفعة ٥

٦٩الدفعة ٦

٧١٠الدفعة ٧

٨١١الدفعة ٨



٤١

٩١١الدفعة ٩

١٠١٣الدفعة ١٠

١١١٤الدفعة ١١

١٢١٧الدفعة ١٢

١٣١٥الدفعة ١٣

١٤١١الدفعة ١٤

١٥١٤الدفعة ١٥

١٦٩الدفعة ١٦

١٧١٨الدفعة ١٧

١٨٧الدفعة ١٨

١٩٨الدفعة ١٩



٤٢

٢٠٦الدفعة ٢٠

٢١١٤الدفعة ٢١

٢٢١٢الدفعة ٢٢

٢٣١٧الدفعة ٢٣

٢٤١٥الدفعة ٢٤

٢٥٦الدفعة ٢٥

٢٦١٥الدفعة ٢٦

٢٧١٨الدفعة ٢٧

٢٨١٩الدفعة ٢٨

٢٩٢١الدفعة ٢٩

٣٠١٨الدفعة ٣٠



٤٣

٣١٢٦الدفعة ٣١

٣٢٢٥الدفعة ٣٢

٣٣٢٦الدفعة ٣٣

٣٤١٧الدفعة ٣٤

٣٥١٠الدفعة ٣٥

موع فصال ٢٠ا
)٢٦٠

)طالب

فصال ١٥
)٢١٦

)طالبة

٤٧٦
طالب

)٢٠١٨قاعدة بيانات طالب دار اللغة العربية سنة : املصدر (

من هذا اجلدول قام الباحث باملالحظة املباشرة 
طالبة، وكان ١٧للمدرس يف الدفعة الرابعة والثالثني وعددهن 

التدريس هلذه الدفعة يقوم به املدرس األستاذ فضلي عدنان يف 



٤٤

وأما حالة . ٢٤يوما٢٥هجرية من خالل ١٤٣٩شهر رمضان 
:البات اليت يدّرسهن املدرس فهي كما يلي الط

٣اجلدول 
حالة الطالبات اليت يدّرسهن املدرس

مهنةاسمرقم

حماضرة جامعة الشيخ كواالنور موليدار١

حماضرة جامعة الشيخ كواالسلمى وايت٢

حماضرة جامعة الشيخ كواالعيدى فطري٣

طالبة جامعة الرانرييسييت رمحانيا٤

ربة البيتإرنيدانوىف٥

طالبة معهد خادم احلرمني الشريفنيأيو رضوانا٦

املقابلة الشخصية مع املدرس األستاذ فضلي عدنان يف التاريخ ٢٤
٢٠١٨يونيو ١٤



٤٥

طالبة معهد خادم احلرمني الشريفنيوّدا رحيما٧

طالبة املدرسة املتوسطةجوت أوىف شهريا٨

طالبة املدرسة الثانويةجوت سييت رمحة٩

ربة البيتجوت رفيقا جميد١٠

آتشيهLPMPموظفة رتنا يوليا١١

آتشيهLPMPموظفة كرنيايت حمي الدين١٢

آتشيهLPMPموظفة هرليانا١٣

آتشيهLPMPموظفة فرزنا هديفا١٤

آتشيهLPMPموظفة زرنيال مريل كوسوما١٥

بائعةرمسياين. ك١٦

طالبة جامعة الشيخ كواالمرينا رزقي١٧
)٢٠١٨سنة قاعدة بيانات طالب دار اللغة العربية : املصدر (



٤٦

أغراض تدريس مهارة الكالم بدار اللغة العربية-ب
ملعرفة أغراض تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب 

لد األول بدار اللغة العربية باعتبار لرؤيتها العربية بني يديك ا
شخصيةبناءيفمؤسسةأفضلالعربيةاللغةدارتكونأنفهي 

أسسعلىالعربيةاللغةمهاراتيفاملتميزاملاهرالطالب
:وأما رسالتها فهي. اإلسالم

خاللمنإنسانلكلالعربيةاللغةمهاراتبتدريبالقيام- ١
حديثةتعليميةطرق

والقراءة،والكالم،االستماع،(العربيةاللغةمهاراتتطوير- ٢
)والكتابة

يتعلمونأنإىلوغريهموجمتمعوطالبمدرسكلدعوة- ٣
العربيةاللغة

العربيةاللغةيفاملتخصصنيتكوين- ٤
على وغريهاوجامعاتومدارسمعاهدمعالتعاونتطوير- ٥

تعليم اللغة العربية
عربيةقريةتكوينيفاملشاركةتقدمي- ٦



٤٧

فقام الباحث باملقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة 
العربية األستاذ حممد ياسر، فقال األستاذ من قبل ذلك أن 

لد باستخدام كتاب العربية بني يديكتدريس مهارة الكالم  ا
الكالممهارةوتنميةتطويريفاألول بدار اللغة العربية مرتكز

الكالممهارةتعليمأساسعلىيقوموهذا الربنامج. العربيةباللغة
الوظيفية، وحيتويالعربيةوالقواعدالرتاكيبسردخاللمن

. فصيحةمفردة٧٤١وعربيا،تركيبا١٢٨علىالربنامج
يوما حيث يكون التدريس ٢٥هذا الربنامجتعليممدةوتستغرق

.أربع ساعات يف اليوم

تدريس مهارة الكالم باستخدام  وأما أغراض 
لد األول بدار اللغة العربية فهي كما كتاب العربية بني يديك ا

:يلي 

مشافهةاللغةبأهلاالتصالمنالطالبالتدريس ميّكن- ١
حباجةاملنوطةعن احلياة اليومية حول املوضوعاتوالتعبري

:االتصالية، وهي كما يلي الدارسني



٤٨

٤اجلدول 
لد األول املوضوعات يف كتاب العربية بني يديك ا

الموضوعاتوحدات الكتابرقم

التحية والتعارفالوحدة األوىل١

األسرةالوحدة الثانية٢

السكنالوحدة الثالثة٣

احلياة اليوميةالرابعةالوحدة٤

الطعام الشرابالوحدة اخلامسة٥

الصالةالوحدة السادسة٦

الدراسةالوحدة السابعة٧

العملالوحدة الثامنة٨

التسوقالوحدة التاسعة٩



٤٩

اجلوالوحدة العاشرة١٠

الناس واألماكنالوحدة احلادية عشرة١١

اهلواياتالوحدة الثانية عشرة١٢

السفرالوحدة الثالثة عشرة١٣

احلج والعمرةالوحدة الرابعة عشرة١٤

الصحةالوحدة اخلامسة عشرة١٥

الوحدة السادسة ١٦
عشرة

العطلة

لد األول: املصدر ( )كتاب العربية بني يديك ا
تركيبا عربيا فصيحا يف كتاب ١٢٨يستوعب الطالب - ٢

لد األول مث يقدرون  على صوغ العربية بني يديك ا
اجلمل مبفردات أخرى يف نفس الرتاكيب

يقدر الطالب على أن يتحاور بعضهم مع بعض بـــــ - ٣
سؤال١٦٠



٥٠

م اليومية- ٤ .يقدر الطالب على إلقاء الكلمات عن حيا

عملية تدريس مهارة الكالم بدار اللغة العربية-ج

ملعرفة عملية تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب 
لد األول بدار اللغة العربية فقام الباحث العربية بني يديك  ا

باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية مع أحد املدرسني بدار 
اللغة العربية وهو األستاذ فضلي عدنان ومدير دار اللغة العربية 
األستاذ حممد ياسر، فقاال أن طريقة هذا التدريس هي الطريقة 

لطالب اللغة العربية دون املباشرة، هذه تعين أن املدرس يدّرس ا
وأما عملية تدريس مهارة الكالم . استخدام أي لغة وسيطة

لد األول بدار اللغة العربية  باستخدام كتاب العربية بني يديك ا
:فهي كما يلي 

االستعداد-١

قبل التدريس ال بد أن يكون املدرس قويا من حيث 
طالعة بعض الكالم باللغة العربية مث يستعد املدرس للتدريس مب

ذا التدريس وهي كتاب إضاءات ملعلمي  الكتب اليت تتعلق 



٥١

لد  ا، وكتاب العربية بني يديك ا اللغة العربية لغري الناطقني 
لد األول للطالباألول للمعلم، .وكتاب العربية بني يديك ا

وأما الطالب فال بد أن يستعدوا أنفسهم مبراجعة 
م قبل أن يص ولكل واحد . لوا إىل الدرس اجلديدالدروس يف بيو

لد  من الطالب الزم أن يكون لديهم كتاب العربية بني يديك ا
األول، وال ُيسمح ألي طالب أن يستعمل الكتاب الذي يُنسخ 
بلون األسود ألن إذا نسخه الطالب فستكون الصور احملتاجة يف 

ويأيت الطالب بالدفاتر لكي يكتبوا . هذا الكتاب غري واضحة
.بعض املالحظات أو التعليقات من املدرس يف أثناء التدريس

إجراءات التدريس-٢

هذه هي خطوات تدريس مهارة الكالم باستخدام  
ا املدرس بدار  لد األول اليت قام  كتاب العربية بني يديك ا

:اللغة العربية 



٥٢

Uيشّكل املدرس الكراسي بشكل حرف )١

من حوارات يسأل املدرس كل طالب بعشرة أسئلة )٢
الدروس السابقة

مكرب الصوتيشّغل املدرس)٣
تسميع احلوار اجلديد مبكرب الصوت مرتني بإغالغ )٤

الكتاب
تسميع احلوار مبكرب الصوت مرتني بفتح الكتاب)٥
ا بعد )٦ يقرأ املدرس عبارًة عبارًة من احلوار والطالب يكررو

قراءته يف كل مرة
ر مجاعًة، الطالب حيدد املدرس بني اجلناَحني لتطبيق احلوا)٧

يف اجلناج األول يتكلمون حبوار املتكلم األول والطالب 
م حبوار املتكلم الثاين يف اجلناح الثاين جييبو

يشرح املدرس معاين املفردات أو العبارات بعدة الطرق )٨
:التالية 

بيان املفردات بإظهار شيء حمسوس-
يف الكتاباملوجودةاستخدام الصوربيان املفردات ب-
بيان املفردات بإعطاء األمثلة من نوعها-



٥٣

بيان املفردات بإعطاء مرادفها وأضدادها-
بيان املفردات حبركات املدرس الدالة إىل معانيها-
بيان املفردات بشرح أحواهلا-

يطبق كل طالب احلوار مع من جانبه)٩
يَعِرض املدرس بعض مفردات احلوار مث يطلب من )١٠

تكون من املفردات الطالب إلقاء مجلة بسيطة اليت ت
املذكورة

يشرح املدرس كيفية صوغ اجلمل األخرى بالرتاكيب )١١
املوجودة يف احلوار

حياول كل طالب أن يبّدل مفردات احلوار مبفردات )١٢
أخرى يف نفس الرتاكيب حىت يتمّكوا من صوغ اجلمل 

بالرتاكيب العربية الفصيحة
يصّحح املدرس بعض األخطاء عند الطالب)١٣
كل طالب بعشرة أسئلة من حوارت يسأل املدرس  )١٤

درس اليوم
يشجع املدرس طالبه على تعلم اللغة العربية وممارستها )١٥

يف احلياة اليومية
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ومن ناحية أخرى يقوم املدرس مبمارسة اللغة العربية 
مع الطالب على جمموعة الواتسآب حيث يتحاور بعضهم مع 

يف بعض بإرسال رسالة صوتية بينما املدرس يصّحح أخطائهم
وأحيانا يشّغل املدرس الفيديوهات العربية الفصيحة يف . الكالم

الصف بالكشاف الضوئي ليعتمد الطالب على تركيب عريب 
م للكالم .فصيح حىت ترتقي مهار

تقويم تدريس مهارة الكالم بدار اللغة العربية-د

ملعرفة تقومي تدريس مهارة الكالم باستخدام  
ل د األول بدار اللغة العربية فقام كتاب العربية بني يديك ا

الباحث باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية مع مدير دار اللغة 
قبل أن يشرح الباحث عن كيفية . العربية واملدرس وبنظر الوثائق

التقومي يف هذا التدريس أراد الباحث أن يعرض بعض األسئلة اليت 
التدريس وهي كما توجد يف التدريبات أو االختبارات لتقومي هذا 

:يلي 
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٥اجلدول 
أسئلة اختبارات مهارة الكالم

السكناألسرةالتحية والتعارف
مامسك ؟.١
كيف حالك ؟.٢
من أين .٣

؟هي/هو/أنتِ /أنت
هل أنت باكيتاين ؟.٤
هل أنت مصرية ؟.٥
هل أنت طالب ؟.٦
هل أنت مدرس ؟.٧
هل هو مدرس؟.٨
هل هي مدرسة ؟.٩

هي /من هو .١٠
أنِت؟أنت؟/

من هذا ؟.١
هذه ؟من .٢
أين األم ؟.٣
أين األوالد؟.٤
أين املسجد ؟.٥
هل هذه .٦

؟أختك
؟هل هذا أخوك.٧
ماهذا ؟.٨
ما هذه ؟.٩

هذه أخيت .١٠
منهذه؟

؟أين تسكن.١
هل تسكن يف .٢

؟البيت
يف أي بيت .٣

؟تسكن
؟ما رقم البيت.٤
كم غرفة يف .٥

؟البيت
؟هل لديك فرن.٦
؟أين الفرن.٧
؟ماذا تريد.٨
؟أين البيت.٩

أين الشقة ؟.١٠
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الصالةالطعام والشراباليوميةالحياة 
تنامني ؟/مىت تنام.١
تنامني ؟/أين تنام .٢
ة كم ساع.٣

؟تنامني يف اليوم/تنام
مىت تستيقظ .٤

تستيقظني ؟/
ماذا تفعل بعد أن .٥

تستيقظني /تستيقظ
تنامني /هل تنام.٦

بعد الصالة ؟
ماذا تفعل بعد أن .٧

تستيقظ ؟
مىت ستغسل .٨

املالبس ؟
كم ملبسا .٩

ستغسل ؟
أين تغسل .١٠

ماذا تأكل يف .١
الفطور ؟

مىت تأكل ؟.٢
أين تأكل ؟.٣
يف أي مطعم .٤

تأكل ؟
ماذا تشرب بعد .٥

أن تأكل ؟
ماذا تريد أن .٦

تأكل ؟
؟هل أنت مسني.٧
هل أنت .٨

جوعان ؟
ماذا تفضل .٩

القهوة أة 
الشاي؟

ملاذا تفضل .١٠

مىت تصلي .١
العشاء ؟

أين تصلي ؟ .٢
أي صالة .٣

تصلي ؟
ملاذا تصلي يف .٤

البيت ؟
كم ركعة تصلي .٥

املغرب ؟
ماذا تصلي ؟.٦
كم مرة تصلي .٧

يف اليوم؟
ا تفعل بعد ماذ.٨

؟أن تصلي
هل املسجد .٩

قريب من 
؟البيت
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الشاي من املالبس؟
القهوة ؟

هل تصلي .١٠
الفجر يف البيت 
أو يف املسجد؟

التسوقالعملالدراسة
ماذا تدرس ؟.١
أين تدرس ؟.٢
كم حصة تدرس .٣

يف اليوم ؟
كم يوما تدرس يف .٤

األسبوع؟
كيف تذهب إىل .٥

اجلامعة ؟
مىت تذهب إىل .٦

اجلامعة؟
مىت ترجع من .٧

اجلامعة ؟
مىت يبدأ اليوم .٨

ماذا تعمل ؟.١
أين تعمل ؟.٢
كم يوما تعمل .٣

يف األسبوع ؟
كم ساعة تعمل .٤

يف اليوم ؟
ملاذا تعمل يف .٥

الشركة ؟
الشركة ؟أين .٦
ماذا ستعمل .٧

بعد الدراسة ؟
هل حتب .٨

؟العمل

؟هل تعمل بائعا.١
؟أين تعمل بائعا.٢
ماذا تبيع ؟.٣
ماذا تريد أن .٤

تشرتي ؟
كم كتابا .٥

تشرتي ؟
بكم املطلوب ؟.٦
بكم الكتاب ؟.٧
هل الكتاب .٨

رخيص أو 
؟غال

هل السيارة .٩
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الدراسي؟
مىت ينتهي اليوم .٩

الدراسي؟
كم مادة تدرس .١٠

؟يف اليوم

كم سنة .٩
ستعمل يف 

الشركة ؟
كم سنة تعمل .١٠

يف الشركة ؟

رخيصة أو 
؟غالية

ماذا ستبيع ؟.١٠

الهواياتالناس واألماكن الجو
كيف اجلو يف .١

املدينة ؟
هل اجلو بارد أو .٢

حار ؟
ملاذا تسافر يف فصل .٣

الصيف ؟
كم درجة احلرارة يف .٤

؟بلدك
مىت تتصل بأخيك؟.٥

؟هل زرت مكة.١
ملاذا تركت .٢

املدينة ؟
ملاذا حتب املدينة .٣

؟ب القريةوال حت
ماذا تفضل .٤

؟املدينة أو القرية
هل كنت سعيدا .٥

يف املدينة ؟

ما هوايتك ؟.١
كم هواية .٢

؟لديك
كم كتابا تقرأ .٣

يف اليوم ؟
ماذا تفضل .٤

القراءة أو 
السباحة ؟

كم مرة تسبح .٥
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أين ستقضي عطلة .٦
الصيف ؟

هل حتب الصيف .٧
أو الشتاء ؟

ماذا تفعل يف فصل .٨
الشتاء ؟

كم مرة تسافر إىل .٩
؟اخلارج

كيف اجلو يف .١٠
بلدك؟

مارأيك يف .٦
القرية ؟

من أين .٧
؟حضرت

هل حضرت .٨
للعمل أو 
للدراسة ؟

كم تستغرق .٩
الرحلة إىل 

املدينة ؟
هل معك .١٠

اجلنسية 
؟اليمانية

يف األسبوع ؟
أين تسبح ؟.٦
هل زرت .٧

معرض 
؟اهلوايات

أين زرت .٨
معرض 
؟اهلوايات

ماذا رأيت يف .٩
املعرض ؟

هل .١٠
اشرتيت شيئا 
يف املعرض ؟

الصحةالحج والعمرةالسفر
إىل أين أنت .١

مسافر؟
ملاذا أنت مسافر إىل .٢

هل اعمتمرت؟.١
مىت اعتمرت ؟.٢
؟اعتمرتكيف .٣

هل أنت .١
مريض؟

ملاذا ال تذهب .٢
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؟مكة
كم يوما ستسكن .٣

يف مكة ؟
أين تسكن يف .٤

مكة؟
مع من تسافر إىل .٥

مكة؟
كيف تسافر ؟ .٦

باجلو أو بالرب ؟
؟مىت تعود إىل بلدك.٧
ماذا تفعل يف خارج .٨

؟البالد
هل أنت مسرور يف .٩

السفر ؟
مىت ستسافر مرة .١٠

أخرى؟

مع من تعتمر ؟.٤
؟كم يوما تعتمر.٥
أين تسكطن .٦

يف املدينة؟
هل اشرتيت .٧

؟ملدينةشيئا يف ا
بكم اشرتيت .٨

التذكرة ؟
أين اشرتيت .٩

التذكرة ؟
مىت تتنهي .١٠

؟ن العمرةم

إىل املستشفى ؟
مىت ستذهب .٣

إىل املستشفى ؟
هل شربت .٤

الدواء ؟
أي دواء .٥

؟شربت
تشرب كم مرة .٦

الدواء يف اليوم؟
ماذا قال لك .٧

الطبيب ؟
هل لديك .٨

موعد مع 
الطبيب ؟

مىت املوعد ؟.٩
كيف تذهب .١٠

إىل املستشفى ؟
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العطلة
مىت العطلة ؟.١
مىت تبدأ العطلة ؟.٢
كم يوما العطلة ؟.٣
أين ستقضي العطلة ؟.٤
ملاذا تقضي العطلة يف املدينة ؟.٥
ماذا تعمل يف العطلة ؟.٦
العطلة ؟ماذا تشعر يف .٧
كم يوما قضيت العطلة يف اخلارج ؟.٨
مع من قضيت العطلة يف السعودية ؟.٩

مىت تنتهي العطلة ؟
)٢٠١٨ورقات أسئلة مهارة الكالم املستوى األول بدار اللغة العربية، سنة : املصدر (

بعد ما نظر الباحث إىل هذه ورقات أسئلة اختبارات 
الشخصية مع مدير دار اللغة مهارة الكالم فقام الباحث باملقابلة 

العربية فوجد الباحث على أن تقومي هذا التدريس يكون على 
:األنواع التالية 
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التدريبات- ١

بعشرة أسئلة من حوارات يقوم املدرس يف كل اللقاءات
.الدروس السابقة حىت يعرف قدرة طالبه على الكالم

االختبار النصفي- ٢

االنتهاء من الوحدة الثامنة، االختبار النصفي يكون بعد 
سؤاال مث يأمرهم ٨٠وحياور فيه املدرس طالبه واحدا واحدا بـــــــ 

بإلقاء الكلمات من خالل مخس دقائق حول املوضوعات يف 
.الوحدة األوىل حىت الوحدة الثامنة

االختبار النهائي- ٣

االختبار النهائي يكون بعد االنتهاء من كل وحدات 
سؤال ١٦٠فيه املدرس طالبه واحدا واحدا بـــــــ الكتاب، وحياور

مث يأمرهم بإلقاء الكلمات من خالل عشر دقائق حول 
.املوضوعات يف الوحدة األوىل حىت الوحدة السادسة عشرة
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الفصل الخامس
الخاتمة

تقديم نتائج البحث-ج
بعد ما حبث الباحث عن هذا املوضوع من الفصل 
األوىل إىل الفصل الرابع فيأيت يف اخلامتة بتقدمي نتائج البحث 

:والتخليص، مهي كما يلي 
إن أغراض تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني - ١

لد األول بدار اللغة العربية مرتكزة يف تنمية وتطوير  يديك ا
الكالم يف احلياة اليومية مستعينا بالرتاكيب قدرة الطالب على 

العربية الفصيحة
إن عملية تدريس مهارة الكالم باستخدام كتاب العربية بني - ٢

لد األول بدار اللغة العربية تقيم على سرد الرتاكيب  يديك ا
وإن املدرس يف دار اللغة . العربية الفصيحة والقواعد الوظيفية

ب إال باللغة العربية وال يرتجم أي العربية ال يتكلم مع الطال
مفردة يف التدريس إىل أي لغة وسيطة

إن التقومي الذي يقوم به املدرس يف تدريس مهارة الكالم - ٣
لد  األول  بدار  اللغة  باستخدام كتاب العربية بني يديك  ا
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العربية هو يكون على التدريبات واالختبارات بشكل األسئلة 
.واألجوبة وإلقاء الكلمات

المقترحات-د
يود الباحث أن يقدم بعض االقرتاحات يف أواخر 

:هذه الرسالة مما يكون نافعا للباحث وللقارئني مجيعا 
ملدرسي اللغة العربية- ١

فوائد مما يكون واينبغي ملدرسي اللغة العربية أن يأخذ
.نافعا يف تدريس مهارة الكالم بدار اللغة العربية

لدار اللغة العربية- ٢
ينبغي لدار اللغة العربية أن تستمر هذه املزايا يف 
تدريس مهارة الكالم وأن تطورها حىت تكون أحسن وأفضل 

.وأرقى من قبل
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المراجع

وأصولالبحثمناهجم، ٢٠٠٧غامن،البيوميابراهيم
مكتبة: القاهرةاإلجتماعية،العلومفيالتحليل

.الدوليةالروق
الطريقة المباشرة واستخدامها في ،م٢٠١٧أولياء أغستيار،

، تدريس المحادثة بأفالم اإلمام الشافعي العربية
.جامعة الرانريي: بندا آتشيه 

اللغةوتقويمتعليممنهجتطويرم،٢٠١٥نينورسي،ترميزي
.أتشيهبندابغيرها،للناطقينالعربية

تدريسفيالمعاصرةاإلتجاهات،ه١٩٨٧إبراهيم،محادة
لغيراألخرىالحيةواللغاتالعربيةاللغة

.العريبالفكردار: القاهرةبها،الناطقين
العربيةاللغةتعليمفيالمرجع،م١٩٨٦طعيمة،أمحدرشدى

أمجامعة: املكرمةمكةأخرى،بلغاتللناطقين
.القرى



مستوياتها،: اللغويةالمهاراتم،٢٠٠٤، طعيمةأمحدرشدى
.العريبالفكردار: القاهرةصعوباتها،تدريسها،

منهجفيالموجزم، ٢٠٠٩عمر،سعداإلسالمسيف
اإلنسانية،والعلومالتربيةفيالعلميالبحث
.الفكردار: دمشق

اللغةتدريسفيحديثةإتجاهاتم،٢٠٠٢، عمارسام
.الرسالةمؤسسة: بريوتالعربية،

لمعلميإضاءاتـ،ه١٤٣١الفوزان،إبراهيمبنالرمحنعبد
.الرياض،بهاالناطقينلغيرالعربيةاللغة

بينالَعَربِيَّةُ :  ِبِسْلِسَلةِ تعريفٌ ،الفوزانإبراهيمبنالرمحنعبد
.)الثايناإلصدار(يديك

اللغةتعليمم،٢٠٠٦، هريديأمحدإميانمدكور،أمحدعلي
والتطبيق،النظرية: بهاالناطقينلغيرالعربية
.العريبالفكردار: القاهرة

البحوثوتوثيقإعدادأساليب،م١٩٩٥اهلادي،حممد
.األكادمييةاملكتبة: القاهرةالعلمية،



محاوالت المدرسين في تطوير مهارة ،م٢٠١٤نصر اهللا، 
، بندا Samalangaالكالم في معهد أم األيمان 

.جامعة الرانريي: آتشيه 
الطرق المستعملة في تدريس االتصال ،م٢٠١٥، نور املغرفة

بندا ، MAN 2 Banda Acehالشفهي في المدرسة 
.جامعة الرانريي: آتشيه 









LEMBARAN OBSERVASI

A. Aktivitas Pengajar

Berikanlah tanda () pada salah satu pilihan (ada/tidak)
dibawah ini, kemudian tuliskan informasi yang diperlukan
pada kolom keterangan.

No. Aspek yang Diamati Ada Tidak Ket.

A. Persiapan
1. Guru

mempersiapkan
rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP)
dengan seksama

2. Tujuan
pembelajarannya
dinyatakan dalam
kalimat yang jelas
dalam RPP

3. Guru
mempersiapkan
media pembelajaran

4. Buku guru

5. Buku siswa



6. Alat evaluasi /
penilaian

B. Pelaksanaan
1. Aktivisas guru
a) Kegiatan awal
Penampilan guru
menarik dan tidak
membosankan

Guru
mempersiapkan
seting kelas untuk
pembelajaran

Guru
mempersiapkan
siswa secara fisik
dan mental

Materi pembelajaran
yang akan diberikan
memiliki kaitan atau



dapat dikaitkan
dengan materi
pembelajaran
sebelumnya
Guru
menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang hendak dicapai

Guru memotivasi
siswa, menarik
perhatian agar
mengikuti proses
pembelajaran
dengan baik
b) Kegiatan inti
Guru menjelaskan
materi pembelajaran
dengan teknik-
teknik tertentu
sehingga jelas dan
mudah dipahami
siswa
Pembelajaran
dilaksanakan dalam
langkah-langkah dan
urutan yang logis
Petunjuk-petunjuk
pembelajaran
singkat dan jelas
sehingga mudah
dipahami
Materi pembelajaran



baik kedalaman dan
keluasannya
disesuaikan dengan
tingkat
perkembangan dan
kemampuan siswa
Pembelajaran
dilakukan secara
bervariasi selama
alokasi waktu yang
tersedia, tidak
monoton dan
membosankan
Apabila terjadi suatu
permasalahan maka
guru dapat bertindak
dengan mengambil
keputusan terbaik
agar pembelajaran
tetap berlangsung
secara efektif dan
efisien
Materi pembelajaran
sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang
telah ditetapkan
selama
pembelajaran
berlangsung guru
tidak hanya berada
pada posisi tertentu
tetapi bergerak
secara dinamis di



dalam kelasnya
Apabila tampak ada
siswa yang
membutuhkan
bantuannya di
bagian-bagian
tertentu kelas, maka
guru harus bergerak
dan menghampiri
secara berimbang
dan tidak terfokus
hanya pada beberapa
gelintir siswa saja
Guru untuk
mengenali dan
mengetahui nama
setiap siswa yang
ada di dalam
kelasnya
Ilustrasi dan contoh
dipilih secara hati-
hati sehingga benar-
benar efektif dan
bukannya malah
membuat bingung
siswa
Guru selalu bersikap
terbuka dan tidak
menganggap negatif
apabila siswa
melakukan
kesalahanan dalam
proses belajarnya



Guru sabar terutama
untuk memancing
respon siswa

Guru berupaya
memancing siswa
agar terlibat aktif
dalam pembelajaran

Guru bersikap tegas
dan jelas

Guru menggunakan
bahasa yang baik
dan berterima

Guru selalu
menunjukkan bahwa
ia adalah seorang
yang selalu punya
inisiatif,kreatif, dan
berprakarsa
c) Kegiatan

penutup
Guru memberikan
kesempatan untuk
bertanya kepada
siswa
Apabila siswa
bertanya, maka guru
memberikan



jawaban dengan
jelas dan
memuaskan
Guru selalu
mengajak siswa
untuk
menyimpulkan
pembelajaran pada
akhir kegiatan atau
akhir sesi tertentu
Guru memberikan
reinforcement
(penguatan) kepada
siswa-siswanya
dengan cara yang
positif
Latihan diberikan
secara efektif

2. Aktivitas murid
Mendengarkan
dengan aktif

Melakukan
pengamatan atau
penyelidikan
Membuat catatan
kecil atau tanda-
tanda tertentu pada
teks
Bertanya dengan
aktif



Membangun
pemahaman

Meniru ujaran kata /
kalimat

Mempraktekkan
dialog

Memberikan contoh

Mengemukakan
pendapat

Menjelaskan



Berdiskusi

Mengomentari dan
menyimpulkan
proses pembelajaran

Memperbaiki
kesalahan atau
kekurangan dalam
proses pembelajaran

Menyimpulkan
materi pembelajaran
dengan kata-katanya
sendiri

C. Evaluasi /
Penilaian
Bentuk Evaluasi

Teknik Evaluasi



Standar Penilaian

Catatan Pengamat:

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

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

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

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

Banda Aceh, 2018

Pengamat

(........................................................)



DAFTAR WAWANCARA PENGAJAR
DARUL LUGHAH AL-ARABIYAH

Berikut ini adalah beberapa pentanyaan yang
diajukan dalam wawancara pengajar Darul Lughah Al-
Arabiyah:
1. Persiapan apa yang dilakukan sebelum melaksanakan

pengajaran maharah al-kalam di Darul Lughah Al-
Arabiyah menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik
jilid I?

2. Apa kompetensi yang ingin dicapai dalam pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?

3. Apa metode yang diterapkan dalam pengajaran maharah
al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah menggunakan
kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?

4. Apa media yang digunakan untuk menunjang pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?

5. Bagaimana proses atau langkah-langkah pengajaran
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?

6. Bagaimana cara pengajar melakukan evaluasi terhadap
pengajaran maharah al-kalam di Darul Lughah Al-



Arabiyah menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik
jilid I?

7. Apa standar penilaian terhadap hasil belajar murid pada
maharah al-kalam di Darul Lughah Al-Arabiyah
menggunakan kitab Al-Arabiyah baina Yadaik jilid I?



Foto-Foto Penelitian

Halaman Depan Darul Lughah

Bimbingan Pengajar Darul Lughah



Proses Belajar Mengajar Kelas Ikhwan

Proses Belajar Mengajar Kelas Akhwat

Kunjungan Pengarang Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik



السيرة الذاتية
الشخصيةالبيانات : أوال 

ألدي شاه: االسم الكامل- ١
٢٢١٣٢٣٩٨٢: رقم القيد- ٢
١٩٩٥نوفمرب ١غيلومبوك، : حمل وتاريخ امليالد- ٣
الذكور: اجلنس- ٤
اإلسالم: الدين- ٥
إندونيسي: اجلنسية- ٦
عازب: احلالة االجتماعية- ٧
دار السالم، بندا آتشيه: العنوان- ٨
طالب: العمل- ٩

ibnukhaliddin@gmail.com: الربيد اإللكرتوين-١٠

-رمحه اهللا –خالّدين :اسم األب-١١
فطرياين: اسم األم-١٢
ربة البيت: العمل-١٣
جنوب آتشيه: العنوان-١٤

اخللفيات التعليمية: ثانيا 
.م٢٠٠٧–٢٠٠١املدرسة اإلبتدائية احلكومية غيلومبوك سنة - ١
.م٢٠١٠–٢٠٠٧املدرسة املتوسطة اإلسالمية كلوت مشالية سنة - ٢
.م٢٠١٣–٢٠١٠املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سنة - ٣


