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 الباب الرابع

 تقدمي احلقائق . أ

طريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم بوسيلة كتاب دروس اللغة الخطوات  .١

ول العربية احلديثة لطالب املدرسة املتوسطة بنديل جايت كولون سومبارغمف

 جونج جاوا الشرقيةأتولونج 

" إن اخلطوات الطريقة  64يرى الباحث املعلمة اللغة العربية يف املالحظة

املباشرة يف تعليم مهارة الكالم وهي تبدأ من مقدمة بالسالم ودعاء مث يسأل 

اخلرب، وبعد كانت املعلمة يأمرون الطالب بفتح كتاهبم مث تقدمي املادة اليت يتعلم 

لك اليوم )ألن احلصة تارة بوقت متفرقة( و يبني املادة قصريا ألن  الطالب يف ذ

يرابط املادة مبا علم املعلمة تيقن بقصري املادة يستطيع الطالب يفكر يف ذهنه و 

 65.ومبا يتعلم

يف أول خطوة الطريقة املباشرة املعلمة يكرر املادة املاضية، حيث كانت 

رفان شهري موالنا " الطريقة املباشرة وقال ع 66الطالب يفهم املادة فهما واعيا.

يف أول التعلم يستخدام املعلم بكتابة و قصة ويدخل يف املادة التفكري 
                                                             

 ١٢١٢يناير  ١٢حظة الباحث يف عملية اتتخدام الطريقة املباشرة يف الفصل، تاري  مال  64
 ١٢١٢يناير  ١٢ مقابلة الباحث مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة األتاتيذة، تاري   65
 ١٢١٢يناير  ١٢إلدارة األتاتيذة، تاري  مقابلة الباحث مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف ا  66
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أنشطة  الطريقة اليت ميكن أن تنمو أحسن هي باشرةاملطريقة ال 67والكتاب".

 68.يف هذه املدرتة املتوتطة دار الفالح تعلم الطالب

للغة العربية يف املدرتة املتوتطة دار يرى الباحث املعلم اويف عملية التعليم 

كيفية تقدمي أن   تومبار غمفول تولونج أجونج الفالح بنديل جايت كولون

موضوع اللغة األجنبية حيث يستخدم املعلم اللغة األجنبية كلغة تدريس 

ستخدام لغة الطالب يف أدىن تعليم. إذا كانت هناك كلمات ي المباشرة، و 

فسر املعلم اتتخدام الدعائم والشرح والوصف يفيصعب على الطالب فهمها، 

 70ووثيقتها كما يلي: 69وما إىل ذلك.

  
أثناء التعليم اللغة العربية يف الفصل ة املالحظالصورة  ٢. 4الصور 

  الثامن ب.
                                                             

 ١٢١٢يناير  ١٨الثامن شهري عرفان موالنا أمام الفصل،  الفصلمقابلة الباحث مع الطالب   67
 ١٢١٢يناير  ١٨مقابلة الباحث مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة األتاتيذة، تاري    6٨
 ١٢١٢يناير  ١٢طريقة املباشرة يف الفصل، تاري  اتتخدام ال مالحظة الباحث يف عملية  69

 ١٢١٢يناير  ١٢ وثيقة املالحظة يف عملية اتتخدام الطريقة املباشرة يف الفصل، تاري    70
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بتكرار املادة اليت  دعاءباشرة يف الفصل بعد الاملينفذ املعلم خطوة الطريقة 

 املادة مبا لذالك مير هذه العملية بأن ال ينسى  71يف اللقاء السابق. مت تعلمها

 مضى ويستعد فيما تقدم حبيث تسعد الطالب املذكرة باملادة.

املواد املدروسة للطالب يف املدرسة املتوسطة بنديل جايت كولون  . ٢ 

 جونج جاوا الشرقيةأسومبارغمفول تولونج 

دار الفالح بنديل جايت  يف املدرتة املتوتطة إن املادة الدراتية للغة العربية 

وفقها مجيع املدرتني اللغة هي املادة اليت  كولون تومبار غمفول تولونج أجونج

فاملعلم يستحق  73هذه املادة تريعة الفهم واملمتعة. 72العربية يف تلك املدرتة.

 له أن ينظم املواد املدروتة ويطبقها تطبيقا عمليا جيدا.

اد التعليم. أن عملية اإلعداد وقبل ذلك هناك شيء مهم جدا، وهو إعد

املادة جزء أتاتي يف العملية التعليمية، وجد الباحث املعلم اللغة العربية بأنه 

قال شهري عرفان موالنا " إن املعلم إلعداد  74يقوم بعملية اإلعداد املادة.

مفردات وتقدميها واحدا واحدا، فلما يدخل  ٢٢املادة يأمر الطالب حبفظ 
                                                             

 ١٢١٢يناير  ١٨تاري   ،األتاتيذةمع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة مقابلة الباحث   7٢

 ١7الرئيس املدرتة، تاري  اإلدارة ة الباحث مع رئيس املدرتة املتوتطة دار الفالح األتتاذ أمحد مطهر يف بلمقا  72
 ١٢١٢يناير 

 ١٢١٢يناير  ١٨الطالبة فصل الثامن ثقيال جندرا كوتوما، تاري   مقابلة الباحث مع  73
 ١٢١٢يناير  ١٢مالحظة الباحث يف تعليم اللغة العربية يف الفصل،   74



56 
 

الب بفتح الكتاب دروس اللغة العربية احلديثة و القاموس اللغة املادة يأمر الط

بينما تؤكد مهارة الكالم على أمهية اإلعداد  75العربية مث يدخل يف املوضوع ".

للمادة. فاملعلم الذي يعد للمادة تكون لديه رؤية واضحة ألهداف املادة 

يت حتقق العلمية والدرس العلمية، والوتائل املناتبة، والتقومي وكل اجلانب ال

 التعليمية على خري وجه.

يف أما الكتاب التعليمي أو الكتاب املدروتي املستخدام للغة العربية 

املدرتة فهو كتاب دروس اللغة العربية احلديثة للمستوى الثامن، واألبواب يف 

تلك املستوى هي: باب العدد واملعدود حيتوي على املفرد واملثىن واجلمع، وهذا 

قال املعلم اللغة  76لعدد واملعدود خاصة للمستوى الثامن فحسب.الباب ا

وتعلم  77العربية " إن املادة قليلة، يستطيع للطالب يتعلم من معلم َاخر ".

األتتاذة تييت خري النساء يف الصف الثامن الىت تتكون على الفصل أ و ب و 

 78.ووثيقوها كما يلي .دج و 

                                                             
 ١٢١٢يناير  ١9مقابلة الباحث مع الطالب الفصا الثامن شهري عرفان موالنا أمام الفصل،   75

76
 ١٢١٢يناير  ١٢يف الفصل، تاري   تقدمي املادة الدراتةمالحظة الباحث يف عملية   

 ١٢١٢يناير  ١9مقابلة الباحث مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة األتاتيذة، تاري    77

 ١٢١٢يناير ١٢، تاري  قابلة مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة األتاتيذةاملوثيقة   78
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 ة العربية األتتاذة تييت خري النساء يفقابلة مع املعلمة اللغاملة الصور 

املدرتة املتوتطة دار الفالح بنديل جايت كولون تومبار غمفول تولونج 

 أجونج.

 ٢كتاب دروس اللغة العربية احلديثة اجلزء   مقتبس من ةالتالي املادة املثالأما 

 79.و إمام شباين لإلمام زركشي

 مجع مثىن مفرد

 تبورة

 منشة

 طالتة

 بنت

 حجرة

 ةلغ

 تبورتان

 منشتان

 طالتتان

 بنتان

 حجرتان

 لغتان

 تبورات

 منشات

 طالتات

 بنات

 حجرات

 لغات
                                                             

 ٢٢(، ص. ١٢٢٢، ) فونوروغو: تري موريت، ٢دروس اللغة العربية احلديثة اجلزء إمام زركشي و إمام شباين،   79
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 ممحاة

 صالة

 قناة

 ممحتان

 صالتان

 قنتان

 ممحوات

 صلوات

 قنوات

 مادة التعليم 1.١اجلدول 

 هنم، هذه كرتيت   أهذه كرتتك؟              

 يل تسع كراتات   كم كراتة لك؟             

 حجريت هناك                 أين حجرتك؟ 

 يف حجريت منشتان     كم منشة فيها؟           

 يف بييت أربع حجرات      كم حجرة يف بيتك؟     

 ال، بل هي حتت السبورة هل الطالتة على املكتب؟   

  هناك طالتة واحد.  كم طالتة هنا؟             

 ٢العربية احلديثة اجلزء  يرى الباحث أن املعلم يستخدم كتاب دروس اللغة

الذي ألفه لإلمام زركشي و إمام شباين، والسبورة لنقل البيانات وإعطاء األمثال 

السهلة للطالب، مع أن الوتائل التعليمية هي األشياء اليت تساعد املعلم أكثر 
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يف توضيح البيانات وتدافع الطالب إىل التعلم وأحيانا مل يستخدم أي وتيلة 

 80لشرح الواضح واألمثلة ألن العملية التعليمية يقام داخل الفصل.تعليمية إال ا

طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية يف الاستخدام  يف التقومي. ٣ 

تعليم مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة بنديل جايت كولون سومبارغمفول 

 جونج جاوا الشرقيةأتولونج 

قام به املعلم اللغة العربية يف هذه املدرتة إىل " أن التقومي الذي تشري 

املتوتطة دار الفالح كل اتبوع مرة. جعل الفرقة اخلاصة للتقومي مع املعلم اللغة 

العربية يرآتها األتتاذ خمتار لطفي كنائب املناهج الدراتة، وتناقل األفكار ما 

ألواين   بينهم من املشكالت اليت واجهها واملرشد يف هذه الفرقة هو األتتاذ

 82ووثيقتها كما يلي: 81كمتخرج املعهد العصري غونتور ".

                                                             
 ١٢١٢يناير  ١٢بية يف الفصل، تاري  مالحظة الباحث يف تعليم اللغة العر   80

 ١7مقابلة الباحث مع رئيس املدرتة املتوتطة دار الفالح األتتاذ أمحد مطهر يف اإلدارة الرئيس املدرتة، تاري    81
 ١٢١٢يناير 

 ١7 ملقابلة مع رئيس املدرتة املتوتطة دار الفالح األتتاذ أمحد مطهر يف اإلدارة الرئيس املدرتة، تاري ا وثيقة  ٨١
 ١٢١٢يناير 
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يف املدرتة املتوتطة دار  الرئيس املدرتةالصورة املقابلة مع  4.١الصورة  

 الفالح بنديل جايت كولون تومبار غمفول تولونج أجونج.

تييت خري النساء " إن التقومي اليت اتتعملتها  ت املعلمة اللغة العربيةقال

ية كانت أو مكتوبة، أما الشفهي بتكرير قراءة املادة يف الكتاب دروس شفه

بكتابة األجوبة اليت  تحريرياللغة العربية وتسأل عما ال يفهم الطالب، وأما ال

  83أعطي املعلمة ".

 تعليم مهارة الكالم هي: يف ت اليت تواجههناك أتباب يف ظهور املشكال

  مما يتعلق باملعلم ( أ

 مهارة الكالم أهنا غاية مقصودة لذاهتا ال وتيلة. تعليماعتبار  .٢

ولكن املعلم ال يصدر املادة  التعليمية املناتبة اب و املادةكتوجود   .١

 .بتمام
                                                             

 ١٢١٢يناير  ١9مقابلة الباحث مع املعلمة اللغة العربية األتتاذة تييت خري النساء يف اإلدارة األتاتيذة، تاري    83
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 املادة تريعة. اتاملدرس يشرح بيان .٢

 عدم التطوير إتتخدام الوتائل التعليمية. .4

 . قلة اإلهتمام املدرس باجلوانب الرتبوية احلديثة.5

طريقة املباشرة هي جعل اليستطيع املدرس يتقن الفصل، واألهداف  . ال6

 نصب عيون الطالب اليه.

 مما يتعلق بالتالميذ ( ب

 . كفاءة التالميذ اللغوية الضعيفة.٢

 . قلة الدوافع للتعلم يف اللغة العربية خاصة املهارة الكالم.١

 بعض الطالب متخرج من املدرتة اإلبتدائية احلكومية ليست هلم. ٢

 مبادئ اللغوية العربية.

 . قلة معرفة املفردات اللغة العربية.4
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 تقدمي نتائج البحث وحتليلها  . ب

اتتخدام طريقة املباشرة بوتيلة كتاب دروس اللغة العربية من نتائج البحث عن 

احلديثة يف تعليم مهارة الكالم للطالب املدرتة املتوتطة اإلتالمية دار الفالح 

جاوا الشرقية الذي قد فعل الباحث  ن تومبارغمفول تولونج أجونجبنديل جايت كولو 

يناير، يستطيع الباحث أن تبني نتائج البحث  ١٨حىت  ١٢١٢يناير  ١٢منذ 

 وحتليلها كما يلي:

طريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم بوسيلة كتاب دروس الخطوات تنفيذ . ١

طة بنديل جايت كولون اللغة العربية احلديثة لطالب املدرسة املتوس

 جونج جاوا الشرقيةأسومبارغمفول تولونج 

لعملية التعليم والتعلم عوامل أو عناصر وهي املعلم والتالميذ واملواد 

املدروتة واألهداف وطروق التعليمية والوتائل التعليمية والتقومي. ومن العوامل 

م القدرة من املعلم اليت تلعب دورا مهما هو املعلم أو األتتاذ. يتطلب من املعل

اعل عملية ، واإلرشاد يف تفتقرير اهلدف من التعليم، واملدخلالقدرة على 

ار املواد املدروتة املوافقة، والطروق التعليمية والتقومي التعلم والتعليم، واختب

للوصول إىل هدف الفعالية التعليم. وأنواع املشكالت اليت تواجه املتعلم أو 

لم والتعليم خاصة يف اتتخدام طريقة املباشرة بوتيلة كتاب املعلم يف عملية التع
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دروس اللغة العربية احلديثة يف تعليم مهارة الكالم وأتباب أو املشكالت 

 .والتقومي الذي قام هبا املعلم

من املقابلة واملالحظة السابقة ميكن الباحث األنشاط أن خطوات طريقة 

 املباشرة هي:

 اتيتم تقدميه باملواد املدروتةاملتعلقة  خمتلفةمقدمة حيتوي على أشياء أ. 

 .اآلخر حول املادة، أو األولأو اختبار  يف شكل إدراك،

قصرية  حماورة جيعطي املواد يف النموذ و لفظيا،  ةيبدأ املعلم عرض املاد ب.

حىت  تيقلد الطالب عدة مراو  يا،ر اتكر  ايومي هاتتخداما مرحية مع اللغة املعتادة

 .املعىن موالتفاهالنطق الصحيح 

احملاورة تقليد  ، مثاورةاالتتماع إىل احمل توجيه الطالب إىل االنضباط ج.

، مث ُيطلب من املدروتةإتقان املواد  بسالتة، وينظر الطالب الذي عرض

 .بالتناوب الطالب القراءة

تستمر القراءة  ية أو متارين موجودةشفه أتئلة بطريقة الطالب جابةإ د.

 .ابةكتبالل تعم مع

 حتليل ةعن طريق تليسيف كتاب دروس اللغة العربية  عينةاملقواعد  ه.

 شفهية قدر اإلمكان رى إعطاء أمثلة من األمثلةباألخولكن  ،النحوية والصرفية
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 بنفسه.النتائج  التتنتاج ممكن جذب انتباه الطالب

ادة و. واإلختتام، املعلم يعطي التقومي شفهية كانت أو كتابة، ما يتعلق بامل

 املدروتة.

ومن هذا البيان أن اتتخدام طريقة املباشرة ال يستعمل اللغة األول أو 

اللغة األم. إذا وجد الطالب ال يفهم املادة فاملعلم حمتاج إىل الوتائل األخرى 

أو احلركات الذي جيذب انتباه الطالب حىت ال يشعرون بامللل كعرض املقصود 

اجلودة الذي يستطيع أن ميأل إىل املعلم تاج حيإىل الطالب. وجبانب من ذلك 

 الطالب للحصول إىل مهارة الكالم. 

ريقة هي وتيلة إىل اهلدف املقصود، فاختار الطريقة اخلاطئة يؤدي إىل الط

عدم الوصول إىل اهلدف املقصود، ويؤدي كذالك إىل عدم املثابرة الطالب وإىل 

واملعدود، ألهنا مادة صعبة املادة املدروتة واهتمامهم هبا خاصة مادة العدد 

 وحتتاج إىل ممارتة بني نطق اللغوية والقواعد املفهومة.

طريقة املباشرة أن مهارة الكالم ليست غاية املقصود لذاهتا المن اتتخدام 

ولكنها وتيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة. فالنظرية املقرتحة يف تعليم 

كاملة. وأما الطريقة املقرتحة للمهارة الكالم اللغة العربية هي نظرية الوحدة املت

فهي طريقة املباشرة حيث تبدأ املعلم بتقدمي املادة واألمثلة باملوضوع واملرتابط 
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 تابعفية أو ممارتة يف الكتاب، شفهأتئلة بني العبارات، مث تستنتج من إجابة 

 واملدخل املقرتح هو املدخل الكيفي.  لقيام بذلك يف الكتابة.با

واقع تعليم مهارة الكالم يف مدرتة املتوتطة دار الفالح بنديل جايت   أما

يستخدم  -عندما يعلم–كولون تومبار غمفول تولونج أجونج، فإن املعلم 

حبيث كان املعلم عندما  وخيالطها بطريقة أخرى وهي القصة. طريقة املباشرة

ءة مث يرتمجها إىل يعلم املادة العدد والعدود يقرأ باجلهر وتتبعون الطالب القرا

اللغة اإلندونيسية ويشرح بالغة اإلندونيسية كذالك، فإن حيتاج املعلم إىل معرفة 

ورمبا هذا التعليم  84قدر فهم الطالب يأمره بالعرض املادة بنفسه الذي يفهمه.

يتأثر من الكتاب التعليمي أو الكتاب املدروتي املستخدام هو كتاب دروس 

جلزء األول. وهذا الكتاب عند النظر الباحث كتاب جيد اللغة العربية احلديثة ا

للتعليم اللغة العربية خاصة يف ممارتة اللغوية للمهارة الكالم، وهذا الكتاب 

 التعليمي املدروتي املناتب.

 

 

                                                             
 ١٢١٢يناير  ١٢مالحظة الباحث يف تعليم مهارة الكالم يف الفصل، تاري    84
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. املواد املدروسة للطالب يف املدرسة املتوسطة بنديل جايت كولون  ٢

 جونج جاوا الشرقية.أسومبارغمفول تولونج 

لتعليم مهارة الكالم يف مدرتة املتوتطة دار الفالح  املدروتةاملادة ن إ

ن تومبار غمفول تولونج أجونج هي العدد واملعدود، وحيتوي بنديل جايت كولو 

إىل الباب مفردة، واملثىن واجلمع. وأكثر جهدا وعملية هو املعلم ألن املادة 

 يم. يعطي األمثلة لفهم الطالب، والطالب يدافع يف التعل

أما الكتاب التعليمي أو الكتاب املدرتي املستخدام يف مهارة الكالم 

للطالب فهو كتاب دروس اللغة العربية احلديثة اجلزء األول خاصة للمستوى 

أو املوضوعات املقررة يف هذه املرحلة الثامن حىت املستوى التاتع. واألبواب 

وية العربية فهي املقرء هي : من باب املفرد إىل باب اجلمع، وللتدريب اللغ

 الكتايب. هذه املادة خاصة للمستوى الثامن حبصتني يف األتبوع.

 التعليمية كما يلي:املادة 

                   (١(                  )٢                                     ) 

 جملة واحدة           جملتان اثنتان                 

    (٢        )             (4(                     )5) 

 ثالث جمالت            أربع جمالت             مخس جمالت
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    (6(                     )7(                     )٨) 

 مثاين جمالت             تت جمالت             تبع جمالت

                   (9(                  )٢٢) 

 تسع جمالت          عشر جمالت               

 مادة التعليم ٢. 1اجلدول 

يتم جتنب اللغة األم. ة يف طريقة االتتخدام املباشر  كما ذكر تابقا،

لذلك يسمح للمعلم القيام  ذلك، يتم ترتيب املواد يف مثل هذه الطريقة بسبب

( وذج )كائن ومهيةاألصلي، صورة أو من للكائنات ةالفقرات والتعيني املباشر  به

 .مجلة جديدة عند تقدمي املفردات واهليكل

يف هذه الطريقة املباشرة، للمرحلة األوىل القواعد ال يعلم خمصوصة، ولكن 

 كما تبق. بوتيلة ما يسمى بعلم النحو الوظيفي، فاألمثلة  

يصال ‘فائدة الوتائل التعليمية هي مساعدة الطالب واملعلم يف تسهيل 

عملية التعليم والتعلم، وجتعل الوتائل التعليمية أمورا تهلة وصعبة املعلومات يف 

والغامضة الواضحة. وقصد الباحث أن الوتائل هي وتيلة املعينة اليت تستعمل 

لتعليم املهارة الكالم. بعد متت املالحظة يف عملية التعليم والتعلم الذي قام هبا 
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الفالح أوضحت النتائج أن املعلم  املعلم اللغة العربية يف املدرتة املتوتطة دار

 الوتائل التعليمية وهي:

 . السبورة.٢

 . القرطاس.١

 .القصة. ٢

 . الشرح.4

 .قاموس اللغة العربية. 5

 لتوضيح البيان عن املادة أو العبارة يف تعليم اللغة العربية.

هبذه عند مالحظة الباحث أيضا أن معلم اللغة العربية هبذه املدرتة و 

بتقدمي األتئلة احملتاجة يف تعليم مهارة الكالم ألهنا يف لب للطالب املدرتة يط

   الطريقة املباشرة لتعليم مهارة الكالم وداخل يف املدخل الكيفي.
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طريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية يف الاستخدام  يف . التقومي٣

لون سومبارغمفول تعليم مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة بنديل جايت كو 

 جونج جاوا الشرقيةأتولونج 

جيب على املعلم معرفة حقيقة التعلم والتعليم وكيفيته وأنواعه وتطبيقه 

واتتخدامه ملعرفة مدى فعالية ومساعدة الطالب على التحقيق األهداف 

 مي يف عملية تعلم اللغة العربية هو نشاطالتقو التعليمية يف التعليم والتعلم. 

ومن املأمول أن  حلصول على معلومات تتعلق بأداء الطالب. حالةيهدف إىل ا

جناح عملية تعلم اللغة العربية، وهكذا  نتائج التقييم ميكن اتتخدامها كمعيار

 .يةعربال تستخدم كمدخالت من أجل حتسني جودة تعلم اللغة ميكن

أن  يف عملية تعلم اللغة العربية، يعترب التقييم جزءًا مهًما للغاية. ميكن

على مادة ما، اعط نظرة عامة  مي فكرة عن مستوى إتقان الطالبالتقو يعطي 

 إعطاء فكرة عن موقف الطالب بني أقراهنم. على صعوبات تعلم الطالب،

 لذالك اختار املعلم لتقومي إىل نوعني:

تطلب من الطالب إعطاء إجابات ي الذي االختبارالتقومي الشفهي:   ( أ

مي نتائج التعلم يف شكل القدرة على لتقو اللفظية  رهذا اإلختباتستخدم  ية.لفظ

لذلك ميكن أيًضا تفسري االختبار الشفوي  التعبري عن اآلراء أو األفكار شفهياً.
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على أنه اختبار يتم تنفيذه من خالل طرح األتئلة واإلجابة مباشرة بني 

 . واألمثلة كما يلي:املعلمني والطالب

 ة: قلمي على....(تؤال:  أين قلمك؟       اإلجاب٢

 يل قلم واحد.اإلجابة:   تؤال: كم قلما لك؟    (١

 ( تؤال: ماذا لصاحبك؟   اإلجابة: لصاحيب حمفظة فيها كتاب٢

 اإلجابة: له قلمان. ( تؤال: كم قلما لصاحبك؟4

 ( تؤال: كم ولدا جبانبك؟  اإلجابة: جبانيب ثالثة أوالد.5

 لعلي عشر طالتة ( تؤال: هل لعلي طالتة؟  اإلجابة: نعم،6

من املالحظة السابقة ميكن للباحث اتتعداد وكيفية اختبار الشفهي عند 

 املعلم إىل نوعني:

 اجملانية: أي أن املعلمني يوجهون أتئلة للمشاركني الشفوي االختبار. ٢

 الطالب دون اتتخدام املبادئ التوجيهية اليت أعدت يف الكتابة.

ماذا  مكتوبة حول إرشاد املعلميستخدم : اللشفهي االختبارتوجيه  يتم. ١

 .من الطالب تيسأل

هو اختبار يتم فيه إعطاء  تحريريالاالختبار : تحريريالتقومي ال ( ب

أتئلة وأجوبة للطالب يف شكل كتايب. يف اإلجابة على األتئلة، ال يستجيب 
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الطالب دائًما يف شكل إجابات للكتابة ولكن ميكنهم أيًضا يف أشكال أخرى 

. االختبار الكتايب هو اختبار يتطلب  عليم والتلوين والرتم وما إىل ذلكمثل الت

 من الطالب تقدمي إجابات كتابية.

 :نوعانيقسم إىل  تحريريإلختبار ال

االختبار املوضوعي األول )اختبار كتايب يتطلب من الطالب اختيار ( ٢

 (.اإلجابات اليت مت تقدميها أو تقدمي إجابات قصرية وحمدودة

اختبار موضوعي/ مقال )اختبار كتايب يطلب من الطالب تقدمي  (١

 طوياًل، يكون طول اختبار املقال  -إجابات يف شكل وصف طويل أو مجلة

 نسبًيا ، وفًقا لقدرة اختبار اإلجابة(.

 :تحريريواألمثلة هذا اإلختبار ال

 اقرأ كل عدد يف اجلمل األتية مبا يناتب املعدود!

 ( حنفيات.٢( فيه )٢ام ). وجبانب املطب  مح٢

 .( مقاعد٢( عجالت. وللعربات عجلتان و )4. لسيارة )١

 ( خادمات.٢( و )9يف قرييت مصنع فيه ). ٢

 ( عرى.٢( جيوب و )4( و )١. تلك السرتة كمان )4

 ( رتائل.9( يف درجها )٢. يف هذه املنضدة )5
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 ( اعالنات.4( على كل لوح )١. أمام املدرتيت لوحان )6

 ( رفاف.4(، ولكل خزانة )١ي خزانتان ). ألم7

 منوذج: ألمي خزانتان اثنتان، ولكل خزانة أربعة رفاف.

 

 اكمل اجلملة األتية:

 . محيد ولد إندونيسي، له كتاب يف حمفظته، وهو جمتهد يف دروته٢

 أنت      ........، .................، .................... ١

 ..............، ...................فاطمة    ........، .... ٢

 أنا        ........، .................، .................... 4

 حنن       ........، .................، .................... 5

بار يعلم من قدرة الطالب يف نيل كفاءهتم اللغة العربية يف هذا اإلخت

مادة العدد واملعدود. وقد ذكر السابق إن  خاصة يف تعليم مهارة الكالم يف

 املواد املدروتة يف الكتاب املدروتي وهو كتاب دروس اللغة العربية.

 ىل نوعان:التعليم إموضع التقومي يف عملية  ماوا

 .مي جودة عملية التعلمتقو وهي  اجلوانب اإلداريةاألول: 

مي تقو أيًضا  نتائج تعلم الطالب أو تسمى اجلوانب املواد وهيالثانية: 

 النتائجتطوير  اللغة العربية معلميكتشف ت، وميتعلم الطالب. مع التق النتائج
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العالقات االجتماعية و  االهتمامات،و املواهب اخلاصة، و الذكاء، و التعلم، 

 .واملواقف وشخصيات الطالب

طريقة املباشرة بوتيلة كتاب دروس اللغة الوأما نتيجة التقومي يف اتتخدام 

 يف تعليم مهارة الكالم وهي: العربية

 . يستطيع الطالب يفهمون القواعد اللغوية ما حيتوي بالنحوي والصريف.٢

 . زيادة الطالب املفردات اللغوية.١

. الطالب يقدرون على الشرح املادة بوضوح، بالنظر إىل اتتخدام طريقة ٢

 املباشرة ألهنا هتدف إىل فكرة بعميق.

 بية يف تعليم مهارة الكالم داخل املدرتة.. ميارس الطالب اللغة العر 4

 . بوتيلة زيادة معلمومات جديدة عند الطالب.5

 وهي:وأدوات التقومي املستخدمة 

 طريقة دون اإلختباري ( أ)

عن أو فهم  احلقائقيتم مجع املعلومات للحصول على . املقابلة، ٢

 احلوادث.

ى حتليل أتاليب أو الطرق اليت تعمل بشكل منهجي عل. املالحظة هي ١

 .وتسجيل تلوك رؤية أو مراقبة األفراد أو اجملموعات مباشرةً 
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  طريقة اإلختباري ( ب)

أداة أو إجراء منهجي أو موضوعي للحصول على البيانات : تحريري( ال٢)

 .أو املعلومات املطلوبة عن الشخص، بطريقة ميكن قوهلا بسرعة وبدقة

لة واإلجابة مباشرة اختبار يتم تنفيذه من خالل طرح األتئ( الشفهي: ١)

 بني املعلمني والطالب.

 أن نتيجة الطالب املدرتة املتوتطة "  التقومي يستطيع الباحث اتتنتاج

طريقة املباشرة بوتيلة  الدار الفالح بنديل جايت كولون يف اتتخدام اإلتالمية 

كتاب دروس اللغة العربية احلديثة يف تعليم مهارة الكالم إىل أن كفاءة الطالب 

وإن ميذ وتشجعهم على يف اجلهد التعلم، التالتلفة، وهذه تستطيع أن تدفع خم

اتتخدام الطريقة املباشرة بوتيلة كتاب دروس اللغة العربية يف تعليم مهارة 

الكالم الذي جرى للطالب املدرتة املتوتطة اإلتالمية دار الفالح بنديل 

 ".ظريا.جايت كولون تومبار غمفول تولونج أجونج ال جيري مثل ن

قام الباحث باملالحظة واملقابلة الشخصية مع مدرس اللغة العربية، واهلدف 

شكالت اليت تواجه يف تعليم مهارة الكالم يف املدرتة املتوتطة املمنها ملعرفة 

دار الفالح بنديل جايت كولون تومبار غمفول تولونج أجونج من قبل القائم 

 شكالت إىل نوعان: وأما املبعملية التعليمية وهو املعلم. 



66 
 

 ( من جهة املعلم.١)

ريقة يعرب أن التعليم مهارة الكالم بطكان املعلم ال يستطيع أن  ( أ)

املباشرة شيئ مهم للغاية، خاصة يف النطق اللغة العربية )ترك اللغة 

األم يف احملاورة( وخمطئ املعلم يعرب تعليم مهارة الكالم كوتيلة 

 فحسب دون اهلدف.

همة يف الكتاب التعليمية قليلة ويرتك بعض املادة امل املعلم املادةأخذ  ( ب)

 .احلديثة دروس اللغة العربية

 املادة ببيان تريعة حىت ال يفهمها كثري من الطالب. املعلم حثيب (ج)

 )د(  الرتكيز الوتيلة إىل كتاب و تبورة فحسب.

 يدع املعلم الطالب بتكلم مع أصحاهبم يف الفصل.)ه( 

 ( ومن جهة الطالب.٢)

 كفاءة الطالب ضعيفة من جراء قلة املثابرة يف تعليم مهارة الكالم.  )أ(

)ب( الطالب ال يريد الدفع يف التعلم، كمثل إجابة السؤال مباشرة شفهية 

 من املعلم.

 )ج( الطالب ال يفهم املادة إال قليلة، ألهنم ليسوا مبادئ اللغوية.
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ية بسبب قلة معرفة )د( الطالب يشعرون بأهنم ال يفهم املادة اللغة العرب

 املفردات اللغة العربية.

 .خلفية التالميذ)ه( 

تعليم مهارة من حتليل اليت قامت هبا املدرتة حلل املشكالت اليت تواجه 

الكالم جيعل الفصل بيئة اللغوية وزيادة احلصة ملادة اللغة العربية للممارتة 

 يف األتبوع، اللغوية الطالب، حيث كان األصل ملادة اللغة العربية حصتني

وأصبحت اآلن أربع حصص يف األتبوع بناء على متطلبات مدرس اللغة 

 العربية.

إضافة إىل ذلك التحليل يرى الباحث بعض األمور املهمة اليت ال بد هبا 

 ويعتربها صاحلة بأن تكون عالجا للمشكالت السابقة.

   وهي ما يلي: املشكالت اليت ظهرت يف التعليمو 

 تخدمة( الكتاب املس١

 ، فإن معلماحلديثة كتاب دروس اللغة العربيةبمي التعلم بتقو فيما يتعلق 

الفصل الدراتي  مي الذي حدده النزل يف هنايةالتقو من الطرق إىل جانب  عديد

باشر يف املمي التقو  عادةاللغة العربية علم امل. يستخدم تحريريواليف شكل شفهى 

مباشرين، ومطابقة امرين  وابمي يف شكل تؤال وجالتقو الفصل حيث يكون 
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علم حىت يفهم الطالب امل. يتم بواتطة وتصحيحه معاعلى السبورة  وكتابتهمًعا، 

مي النهائي والتقو  وكذلك كيفية صحة الكتابة. من األتئلة الصحيحة اإلجابات

 هناية الفصل الدراتي يف شكل التحريرى يف املتوتطة دار الفالح للمدرتة

 فحسب.

 ليمطريقة التع( ١

 ريقة عند أثناء الدراتة. وبعدالطذه ه اتتخدامشكالت يف املتوجد 

 طالبوال تييت خري النساء  ةهبا األتتاذ وجهةاملشكالت املتلخيص الباحث 

 درتةاملمهارة الكالم للطالب يف  تعليمباشرة يف املطريقة ال اتتخدام يف

تولونج  مفولالفالح بنديل جايت كولون تومبار غتوتطة اإلتالمية دار امل

 :يهأجونج 

 ( خلفية الطالب٢

 ( يبحث املعلم تريعة حىت ال يفهمها كثري من الطالب١

 الرتكيز الوتيلة إىل كتاب و تبورة فحسب( ٢

 ( الطالب ال يفهم املادة إال قليلة، ألهنم ليسوا مبادئ اللغوية4

ة الطالب يشعرون بأهنم ال يفهم املادة اللغة العربية بسبب قلة معرف( 5

 املفردات اللغة العربية.
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 وهي: باشرةاملطريقة  اتتخدامشكالت يف املالسعى حلل و 

 علمنياملإجراء التقومي مع ( ٢

 التشجيع للطالب( ١

 فردات للطالب واتتخدامهااملزيادة ( ٢

 ( زيادة املادة القواعد اللغة العربية4

 عة.( زيادة الوتائل التعليمية، حنو القصة مرحية واأللعاب املمت5

 وفوائد اتتخدام طريقة املباشرة كما وهي:

 التعلم أثناءمحاتة الطالب  ( نشأة٢

 طالبلإزالة الكسل ( ١

 ( الطالب يفهم دروتهم فهما تريعا٢

 فردات وتهولتهم يف الكالماملالطالب كثريا من  ( اتتخدم4

 ( يكتسب الطالب خربة عملية5

 أما العيوب يف اتتخدامها وهي: 

 فري جمموعة متنوعة من األنشطة املثرية لإلهتماممن الصعب تو ( ٢

 حيتاج للغاية إىل املعلم فاصح و ماهر( ١

 اليكون التعبري الكتايب أحسن من التعبري الشفهي( ٢
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 ناقشةاملج. 

من النتائج البحث وحتليلها السابق، ميكن الباحث أن يناقش ما تتعلق هبا، 

 وهي :

مهارة الكالم بوسيلة كتاب دروس اللغة خطوات الطريقة املباشرة يف تعليم  .١

العربية احلديثة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار الفالح بنديل جايت  

 كولون سومبار غمفول تولونج أجونج

الرتمجة  تستند هذه الطريقة باملبدأ أن اللغة هي الكالم. هذه الطريقة جتنب عنأ. 

بني  بط دائمااعملية، هذه الطريقة تر عند تعليم اللغة األجنبية. يف املمارتة ال

 الكلمات اليت تدرس مع الكائنات اليت تعينها، و بني مجلة تعربر مع الوضع

 85وهكذا تسمى هذه الطريقة بالطريقة املباشرة.

املعلم  الطريقة املباشرة هي كيفية تقدمي مواد دراتة اللغة األجنبية مع اخلطواتب. 

تعليم  دون اتتخدام اللغة األم يف أنشطة دريسالتباتتخدام اللغة مباشرة كلغة 

 حدث فيها تعليمتاللغة. مبعىن آخر، ال يتم اتتخدام اللغة األم يف كل مرة ي

 86اللغة. لتوضيح معىن كلمة أو مجلة، اتتخدم كلمات أو مظاهرات.

                                                             
85 Yayan Nurbayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Zein Al-Bayan, 

2008), hlm. 20 
86

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:

DIVA Press,2016), hal. 161 
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 هتدف الطريقة املباشرة إىل متكني الطالب من التواصل مع اللغات األجنبية اليتج. 

 ةإعطاء الطالب كثري  بعد متامهنا مثل مالك اللغة. لتحقيق هذه القدرة، يتعلمو 

 التدريب املكثف. يتم إعطاء هذا التمرين من خالل االرتباط املباشر، والذي من

يكون يف شكل كلمات أو مجل مصحوبة مبعانيها. كما ذكرنا تابًقا، فإن 

 لتظاهر، واحلركة،معىن الكلمة أو اجلملة يكون من خالل العرض أو اى تفسري 

الوجه، وما إىل ذلك. وغالبا ما تسمى هذه الطريقة أيضا طريقة بريليزت.  وتعابري

 87تستخدم هذه الطريقة يف تعلم اللغات األجنبية. Berliztألن املدارس يف  هذا

. املواد املدروسة للطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية دار الفالح بنديل ٢

 مفول تولونج أجونججايت كولون سومبار غ

 ختلفة. لذلك يستفيداملشكلة املراحل مبنطوقة امليشمل تعليم الكالم أنشطة اللغة . أ

 ما يلي: هي. ومن وتائل يف تعلم الكالم تعلمهالكالم الوتائل يف 

 .ي برفيظ الطالب على العدده أنشطتهومن  الساعةقرص ( ٢

 .فالماألذ الطالب عن يسأل األتتا مثبأنشطة إحياء األفالم  ( األفالم١

 .ساعدة الصورة يف شكل القصةمب املعنيالعنوان  تعبريو وهالعنوان لسانا،  ( تعبري٢

                                                             
87 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: 

DIVA Press,7775), hal 757 
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 88ي يطلب األتتاذ الطالب لوصف القصة لسانا.هالرحلة، ومن أنشطتها ( 4

 89لقد حتسنت طرق التدريس يف فرتات التعليم التارخيى أكثر من غريها.ب. 

اليت تستخدم على نطاق واتع  اجلمل تكوينو ات املوضوع يتكون من الكلمج. 

 90يوميا.

التقومي يف استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة كتاب دروس اللغة العربية يف . ٣

بنديل جايت كولون  اإلسالمية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة املتوسطة

  جونج جاوا الشرقيةأسومبارغمفول تولونج 

يتكون من عدة عناصر، هي  اللغة العربية هو نظامبناًء على افرتاض أن تعلم أ. 

مي برامج تعلم تقو ميكن تقسيم  اإلدخال أو العملية أو النتيجة، الكائن أو اهلدف

مي تقو مي املدخالت العربية ونتائج العملية والتعلم. تقو  :اللغة العربية إىل ثالثة ، وهي

اكتمال مرافق  الب،مي خصائص الطتقو يؤكد تعلم اللغة العربية على  املدخالت

اتتعداد املعلم واملناهج واألتاليب  التعلم باللغة العربية والبنية التحتية واخلصائص

مي و البيئة اليت حيدث فيها تعلم اللغة العربية. عملية التق واملواد التعليمية العربية كذلك

فهم مي تنفيذ املناهج. مصطلح عملية تستخدم لتعزيز تقو دعا  يف كثري من األحيان

                                                             
88  Abdul Wahab, Media Pembelajaran…, hlm. 56. 
89  Tri Prasetya, Filsafat Pendidikan untuk IAIN, STAIN, PTAIS,.. hlm. 76. 
90 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing; Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi,... hlm. 77. 
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العملية هو  وميتقاملدرتة. افرتاض  املناهج الدراتية كعملية، األمر الذي حيدث

مي يكرس املزيد من االهتمام لبعد و املنهج. هذا النوع من التق عملية حتدد النجاح

مثل مديري املدارس واملعلمني  املناهج كنشاط مبا يف ذلك العوامل اليت تؤثر عليه،

هو تقييم املناهج الدراتية املتعلقة بنتائج التعلم  النتائجمي تقو والبيئة، وهلم جرا. 

 91.فهم املعرفة العميق

إتقان الطالب  مي نتائج تعلم اللغة العربية هو معرفة املستوىتقو الغرض من ب. 

مهارات الطالب ودوافعهم ومواهبهم واهتماماهتم القدرة للمواد اليت أعطيت، مع 

ة العربية، ومعرفة مستوى التقدم ومالءمة نتائج تعلم اللغ ومواقفهم جتاه الربنامج

مت  اللغة العربية للطالب من خالل معايري الكفاءة والكفاءات األتاتية التعلم

متابعة أنشطة  حتديده مسبًقا، وتشخيص نقاط القوة والضعف للمتعلمني العميقني

ليم، وحتديد مع أنواع معينة من التع تعلم اللغة العربية، وحتديد الطالب املناتبني

 92.الطالب وفقا لقدراهتم الرتويج للفئة، مكان املشاركني

تقدر عملية صنع القرار جناح التعلم وعلى أتاس  فهم تقييم التعلم والتعلم هوج. 

 93.نوعي التعلم

                                                             
91   Arifin, Z. Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur), (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset. 2013), hal. 77 
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93

  Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

hal. 71 


