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 الباب الثاين

 النظرايت  

 تعليم اللغة العربية .أ 

 اللغة .1

 للغةاباللغة مهمة جدا لشخص. تستخدـ اللغة يف التواصل الشخصي. 

 سيتمكن أم شخص من معرفة نوااي كأىداؼ ادلتحدث.

 ٔللتعبَت عن نواايىم كأىدافهم. ناسالكل اليت يستخدمو   لفظ اللغة ىي

نظامنا رمزاين للتعبَت الصويت  (ٔ)، كاللغة ىي كفقا لقاموس االندكنيسية الكبَت

اليت تثَت التعسفي كالتحويل الذم يستخدـ  ( األدكات الصوتيةعن  ينَتج الذم)

( الكلمات ادلستخدمة من قبل أمة ٕ) ،كأداة اتصاؿ لتعزيز ادلشاعر كاألفكار

كحسن  ،كحسن اخللق ،( كلمات طيبةٖك ) ،منطقة( ،دكلة ،قية)رلموعة عر 

كما أف اللغة اإلندكنيسية ىي اللغة ادلستخدمة من قبل اإلندكنيسيُت  ٕ.السلوؾ

اللغة ، كاللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة من قبل اجلاكية اللغة اجلاكية ىي  ك

 العرب كما إذل ذلك. ادلستخدمة من قبل

                                                             
 
1
 .ٕٚص.  ,(ٖٕٔٓ ,)القاىرة: دار السالـ ,جامع الدركس العربية ,مصطفى الغالييٍت  

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 66. 
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 ٖكىم:، اآلراءبعض ىناؾ  إصطالحافهم اللغة  إفّ 

للتعبَت  مجيع الناس اللغة ىي األصوات اليت يعرب عن إفّ  حسب ابن جٍت، .(أ 

 عن رغباهتم.

،  .(ب  تستخدـ للتعبَت عن أمساء اليت  إف اللغة ىي األلفاظحسب ابن حـز

 فهم معانيها. قد، معربة عن ادلعاين اليت األشياء

ىذه العبارة ىي  .اللغة ىي تعبَت ادلتحدث عما يريد إف حسب ابن خلدكف، .(ج 

األطراؼ اليت من نية للقوؿ ، لذلك جيب أف تكوف الذم ينشأ  فعل الفم

 .فم تعرب عن ذلك يف شكل

 .اللغة ىي شيء يستخدمو اجلميع للتعبَت عن رغباهتم إفجلرجاين، احسب  .(د 

يف شكل صيغ الصوت  األريفاللغة ىي قاعدة  إف ديثُت،حسب اللغويُت احمل .(ق 

 .اليت يستخدمها البشر للتواصل مع اآلخرين

الذم اتفق عليو  يف شكل صيغ الصوت ىي حكم بشرماللغة  ،يف رأينا .(ك 

ىذه القاعدة سوؼ تصبح  .غَت ذلكاجلميع يف البيئة للتعبَت عن ادلعٌت ك 

 ألف البيئات اليت تتفق مع القواعد كثَتة أيضنا. أكثر كأكثر

                                                             
3
 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 1-2. 
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فهم  كىكذا، معٌت اللغة كما ىو مذكور أعاله.عن بعض اآلراء  قد شرح

للتعبَت عن  اإلنساف الصوتيةرمزا للصوت الذم أييت من أدكات ىو  كاسع للغة

على االتفاؽ ادلتبادؿ يف بناءن نية كالغرض من ادلتكلم الذم لديو قاعدة معينة 

 كتستخدمها ادلنطقة للتواصل مع بعضها البعض. منطقة

 ٗؿ هللا تعاذل:قا ٕٕيف سورة الرـك اآلية 

ِافَّ يف َذِلَك الَيٍت قلى ِض َكاْخِتالُؼ اَْلِسَنِتُكْم َك اَلَوِنُكْم َكِمْن ايِتو َخْلُق الَسَموت َكااَلرْ 

 لِْلَعَلِمُتَ 

" اليت تعٍت "كسلتلفة عن ىناؾ عبارة "َكاْخِتالُؼ اَْلِسَنِتُكمْ  ،اآلية ىذه يف

كجود أنواع سلتلفة من اللغات يف ىذا العادل ىو عالمة على  النقطة ىي ،لغتك"

يف ىذه احلالة ، ىناؾ بعض ادلعلقُت  حيدث تنوع اللغة؟ دلاذا العظمة اإلذلية.

خلق  الذين يشرحوف أف ادلقصود بكلمة "اَْلِسَنِتُكْم" ىو أف هللا سبحانو كتعاذل قد

بينما ينشأ التنوع بسبب البيئة اليت يعيش فيها  ،لساًنن للبشر كوسيلة للتحدث

 يعيشوف فيها كمستول الشخص يف أماكن سلتلفة. يتأثر تنوع اللغات ابلبيئة اليت

 ٘الذكاء يف التفكَت.

                                                             
4 Kementerian Agama RI, Mushaf Aisyah Al-Qur’an dan Terjemah untuk wanita, 

(Bandung: CV. Jabal Roudhoh al-jannah, 2010), hlm. 406. 
5
 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep..., hlm. 3. 
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ككصف كلمة هللا يف  يظهر بوضوح فهم اللغة من بعض التفسَتات أعاله

هللا سبحانو كتعاذل ك بعد ذلك  ندكات للتحدث مأبكلد كل شخص  القرآف.

 تطويرىا من كل فرد.

 اللغة العربية .2

ىي اللغة األـ أك اللغة األكذل  ،ة، تنقسم اللغات إذل ثالثاكتساب اللغةمن 

 حيصل ألف كيشار اللغة األـ ابعتبارىا اللغة األكذل ٙكاللغة األجنبية. كاللغة الثانية

يكتسب الشخص  كخاصة األـ. لتفاعل مع البيئة األسرية،ابمن الوالدة  الطفل

كىو شكل  يف عمر معُت لغة اثنية عندما يبدأ الطفل ابلتفاعل مع البيئة احمليطة

لغة اثلثة أكثر شيوعا ادلشار إليها كلغة أجنبية كىذا  جديد من ادلعرفة ابلنسبة لو.

 كما يف. اللغة اليت دل تستخدـ من قبل من قبل منطقة اجملتمع عادة ىو

 ، اإلصلليزية كالعربية ىي لغات أجنبية.إندكنيسيا

العربية ىي اجلمل اليت يستخدمها العرب للتعبَت عن  ،كفقنا للغاليُت

إذا نظرًن إذل  اصة ابللغة العربية يف إندكنيسياخ  ٚىدافهم )األفكار كادلشاعر(.أ

مجتمع لل أعراض استخدامو يف اجملتمع، فقد تكوف كلغة أجنبية أك كلغة اثنية.

                                                             
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014) hlm. 55. 
2
 .۳ص.  ,( ٚٓٓٚ ,)لبناف: دار الفكر ,جامع الدركس العربية ,مصطفي الغالييٍت 
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. بشكل عاـ، اللغة العربية ىي لغة أجنبية  ألهنا ليست لغة اجتماعية كل يـو

رايض األطفاؿ إذل  منعموما  أف نرل يف ادلدارس اإلسالمية ىكذا نستطيع

كذلك موقعها يف ادلناىج ك  ،كلغة أجنبية اللغة العربيةت كضع. اجلامعات

غة أف الل يف ادلدارس على االغًتاب كمؤشر  تستخدـ الذم شيء آخر. الدراسية

 ٛ، كلكن كموضوع.العربية ال تستخدـ كلغة تدريس

ادلعهد الًتبية  اخلاصة مثلكلكن إذا نظرًن إذل البيئة أك ادلؤسسات التعليمية 

اإلسالمية احلديثة كونتور فونورككو كالعمرات ابندكنج كدار النجاح جاكارات ك 

حىت تستخدـ كلغة للتعليم  تستخدـ اللغة العربية كأداة اتصاؿ يومية ،كغَتىا

 ٜ.، بل كلغة اثنيةدل تعد اللغة العربية لغة أجنبيةيف ىذا ادلوقف  كليس كموضوع.

كما ذكر  ،ادلؤسسات التعليمية تضع اللغة العربية كلغة أجنبيةليست كل 

فذلك يعتمد أيضا  لغة أجنبية أك لغة اثنية.أف تكوف  العربية اللغة  فتمكنأعاله 

من  الطالب. على تطبيقو مباشرة بداء من ادلعلم، كالتسليم للتعلم كاالستجاابت

ادلدارس اإلسالمية يف كل يف ، اللغة العربية ىي كاحدة من ادلواد ًنحية أخرل

 .مكاف

 
                                                             

8 Ibid., hlm. 56-57. 
9
 Ibid. hlm. 57. 
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 خصائص اللغة العربية .3

الكفاءة البشرية يف اكتساب أحد االختالفات بُت البشر كاحليواًنت ىو 

 الناطق" حيوافاب" الكفاءة البشرية يف اكتساب اللغةحبيث يقاؿ  ،اللغة

حىت مع الذات البشرية تتكامل اللغة  التحدث(. الكفاءة)احليواًنت اليت لديها 

 كىكذا،. ألف اللغة ىي أداة تفاعلية للتواصل بينهما ادلتأصلة يف حياهتم اليومية،

متأصلة يف الذم ائص للغة العربية اإلماـ العصورم أف ىناؾ ست خص فذكر

 :ادلصطلح ىو اللغات بشكل عاـ. مجيع

اليت تظهر ادلستول االجتماعي كاالقتصادم  التنوع االجتماعيةاللغة لديها  ( أ

من قبل ادلتحدثُت  ستخدـاليت ت التنوع اللغةتلف خت ا.للمتحدثُت هب

 ادلتحدثُت أقل تعليما. من قبل ستخدـاليت ت التنوع اللغةعن ادلتعلمُت 

 ، ختتلف اللغات لعماؿ ادلصانع عن لغات السياسيُت.كابدلثل

أك ذلجات التنوع اجلغرايف ذلا  ةاللغ ،التنوع االجتماعيةبصرؼ النظر عن  ( ب

لهجة العربية بختتلف اللغة العربية  .اآلخر ادلناطقمع  ادلناطقسلتلفة بُت 

ختتلف اإلندكنيسية  ادلصرية كالسورية كادلغربية كغَتىا. ةعن اللهجالسعودية 

 .االخرل ، ك اللهجاتقيةلهجة اجلاكية الوسطى عن ذلجة اجلاكية الشر ب
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 ك عاف""ماالادلثاؿ ذلجة  من اللهجاتكثَت بان ىناؾ  حىت يف كل منطقة غال

 .غَت ذالكك  ترصلاليكاف"ذلجة  "بوجونيغوركاف" كذلجة 

رلموعة ك عايَت ، كىي رلموعة متنوعة من ادلاللغة لديها تنوع متعدد ادلستوايت ( ج

  (.عاميةك  صحى)ف األسواؽ متنوعة من

 ـ اللغة شفهيا أك كتابيا.ستخدأف يديكن  ( د

صوت كأدىن ، من مستول الديها كحدة مستول من الشكل اللغوماللغة ل ( ق

 ٓٔ.اخلطاب يعٍتمستول إذل أعلى مستول 

بشكل عاـ كما ذكر  ةوجودة يف اللغابإلضافة إذل خصائص اللغة العربية ادل

. كىي اصة اليت ختتلف عن اللغات األخراللغة العربية ذلا خصائصها اخل ،أعاله

 من اخلصائص:

 لديو نظاـ كقواعد زلددة. ( أ

فرعية لنظاـ الصوت النظم ال أك، النظامية اليت تتكوف من عناصر أكال

، اثنيان  بناء اجلملة كغَتىا.ك  ترتيب الكلمات )التشكل(ك )علم األصوات( 

اليت بُت النظم الفرعية لغة العربية على قواعد زلددة ال لديها عٌتمب نهجيادل

عٌت أف كامل مب،  اثلثنا .بعضها البعض كفقا لوظائف كل منهااللغة تكمل 

                                                             
10 Imam Asrori, Sintaksis Bahasa Arab Frasa-Klausa-Kalimat, (Malang: Misykat, 2004), 

hlm. 17. 
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حتتوم على مفردات كاملة للتعبَت عن مجيع اخلصائص اللغة العربية ىي لغة 

 ٔٔ.الثقافية للمتحدثُت هبا

 فريدة من نوعها كعادلية ( ب

كىو سلتلف عن مبخاراحلرؼ ركؼ األجبدية حرفنا من احل ٕٛىناؾ 

خصائص سلتلفة عن اللغات  ذلا فريدة تعٍت أف لكل لغة ٕٔاللغات األخرل

يف النظاـ  .الفرعية اللغوية ادلختلفةيكوف ىذا اخلصائص يف النظم  األخرل.

ع( -خ-ذ–كثَت من األصوات )ث اللغة العربية لديها  الفرعي للصوت،

 اإلندكنيسية على العكس من اإلندكنيسية.يف غَت موجودة الذم كغَتىا 

على مستول  اللغة العربية.يف غَت موجودة  (p-c-e-g)األصوات  بعضيوجد 

ربية شكل معُت من أشكاؿ تكوين الكلمات لغة العلديها الادلورفولوجيا، 

اخلصائص  .أف اللغة يف اإلندكنيسية ىي اللصق، بينما لتغيَتات الداخليةاب

أف كل لغة ذلا خصائص عادلية تنطبق على مجيع اللغات عندما العادلية تعٍت 

، ادلستوايت بعضتكوف مجيع اللغات سليمة ، حتتوم مجيع اللغات على 

 ٖٔغَتىا.ك 

                                                             
11 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif..., hlm. 45. 
12 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran..., hlm. 5.. 
13 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), hlm. 14. 
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 ادلفرداتالثركة  ( ج

كىي  ،ر مهم يف إثراء ادلفردات العربيةىناؾ أربعة كسائط ذلا دك 

ائص اللغة يقوؿ اللغويوف إف خصترادكؼ ك إشًتاؾ كتظاظ ك إشتقاؽ. 

كمشعب  كالكلمات ادلتناقضةكثَت  ك ترادكؼ غنيةالعربية ىي مفرداهتا 

 ٗٔ.اجلمع

 طوير إنتاجية كخالقة.ت ( د

ىذه التطور  .اتالتطور ىو كلم علىإف النظاـ الفرعي للغة األكثر 

خرل، األلغات المثاؿ: كلمات االستيعاب من . موجودة ابللغة العربية

تطور جبنب الكلمات العربية اليت تظهر  كاذلاتف كراديو. كالتلفزيوف

اإلنتاجية  ٘ٔ.لي كبريد اإليلًتكينعسوب الالتكنولوجيا احلديثة مثل: احل

نتاج مجل غَت أف يرافق زلدكدة، ديكن مب ية.تعٍت إنتاج لغة كفَتة للغا القةاخلك 

ال ينتج أم شخص  جديد. طبعا خالقة ألف ما ينتجو البشراللغة  زلدكدة.

 ٙٔو.قبل ينتجالذم مت  لغة أك خطاابن متسواي مع لغة أك خطاابن 

ذكر خصائص اللغة العربية أعاله من بعض اآلراء.كما ذكر أعاله ، كل 

يشار إذل ىذه اخلصائص  . اللغات األخرل اليت ختتلف عن خصائصهالغة ذلا 
                                                             

14 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran... hlm. 14 
15 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm. 16. 
16

 Ibid. hlm. 16. 
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ُتظهر اللغة العربية  ،هبذه اخلصائص كخصائص خاصة للغة على لغات أخرل.

 .كجودىا بشكل متزايد من لغات أخرل ، لذا يوصى بدراستها

 وطائف اللغة العربية .4

مها )أ( كأداة  ،من اللغة مهمةكشدد حسنُت على أف ىناؾ كظيفتُت 

تبدأ اللغة  ،ظهور اإلسالـب اتصاؿ ك )ب( كأداة للتعبَت عن الثقافة كاحلضارة.

 ،من ذلك الوقت العربية يف التعبَت أك إعالف عن الثقافة أك احلضارة اإلسالمية.

ارىا انعكاسا للثقافة ظهرت بعض ادلصطلحات اجلديدة ابللغة العربية ابعتب

 الـزالك  شورةادلك الكتاب ك اد اجلهك الركعة ك ـو صالك كاة اإلسالمية ادلثاؿ كلمة الز 

اللغة العربية لديها الوظائف اخلاصة  إخل. كابإلضافة إذل ىذه الوظائف العامة،

دلصطلح أف ىناؾ سبع كظائف يؤكد ىذا ا اليت توفر االستخداـ الوظيفي للغة.

 تظهر يف استخداـ اللغة كأداة اتصاؿ.اليت للغة العربية خاصة 

 اللغة أك اللغة العربية تعمل من أجل احلصوؿ على شيء. ،كظيفة مفيدة ( أ

تعمل لصاحل التحكم يف سلوؾ اللغة أك اللغة العربية  ،كظيفة تنظيمية ( ب

 اآلخرين.

 تعمل للتعبَت عن ادلشاعر كاألفكار.اللغة أك اللغة العربية  ،شخصيةكظيفة  ( ج
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خلق تفاعالت مع اللغة أك اللغة العربية تعمل على  كظيفة التفاعل، ( د

 أشخاص آخرين.

 تعمل للتعلم كإجياد ادلعٌت.اللغة أك اللغة العربية  ،كظيفة إرشادية ( ق

 اللغة أك اللغة العربية تعمل على خلق عادل من اخلياؿ. ،كظيفة خيالية ( ك

 ٚٔاللغة أك اللغة العربية تعمل لنقل ادلعلومات. ،ة دتثيليةكظيف ( ز

تعلم اللغة يديكن حتقيق كل ذلك بشكل جيد  ،السابقمن الوظائف السبع 

تطوير ادلفردات يف مجل  تطوير ادلفردات بدءا منب العربية التفاعلية كالتواصلية

 قصَتة كمتوسطة كطويلة.

 تعليم اللغة العربية .5

بدءا من األطفاؿ إذل اآلابء يعرفوف أيضا   كلمة "التعلم" آلذاننا.قد مسعنا  

 ديكن تنفصل عن تلك اليت يف حالة الدراسة.أنشطة التعلم ال  كلمة التعلم.

، ديكن أف لتعلماب يف أم كقت كيف أم مكاف.ىذا النشاط أف يعمل  شخص

 .شخصلتزيد من معرفة 

نتيجة ك  التغيَت أف يظهرديكن  .ىو عملية تتميز بتغيَت يف شخص التعلم

مثل تغيَت ادلعرفة كالفهم كادلواقف كالسلوؾ  يف أشكاؿ سلتلفةلعملية التعلم 
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اليت توجد يف  كادلهارات كالقدرات كالعادات كالتغيَتات يف اجلوانب األخرل

 12.األفراد الذين يتعلموف

العملية كالتعلم" التعلم   يف يصوغ جوف أك كيتاكر يف كتاب "علم النفس

الدكتور سالمت أيضا  يصوغ ٜٔ.دلمارسة أك اخلربةاباليت توليد السلوؾ أك تغيَته 

يقـو هبا األفراد للحصوؿ على  الذم كفقا لو التعلم ىو عملية جتاريةعن التعلم. 

يف التفاعل مع  لتجربة الفرد اخلاصةانتيجة ك تغيَت السلوؾ جديد ككل،

 شعر ابلتعب كادللليلن  مفهـو التعلم من القرآف ىو القراءة كالقراءة ٕٓ.خرلاأل

 61ادلعرفة الدينية أك ادلعرفة العامة.صوؿ ادلعرفة سواء حل

م ىو عملية شلاثلة لألنشطة التعليمية اليت يقـو ادلعلم كمهندس يالتعلك 

كلمة   ،يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت ألنشطة التعلم حبيث حتدث أنشطة التعلم.

معٌت يشبو  66تعلم.لجلعل الناس أك الكائنات احلية  كيفيةأك   عملية مبعٌتم" ي"التعل

 اليت مرافق معدات كإجراءات كمواد  كمن عناصر بشرية مزجينا مكوًنن  ميالتعل

أف يف  ذكرأف يجيب  ٖٕم.يتحقيق أىداؼ التعللتؤثر على بعضهم البعض 
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كبعض االستفادة ك توجيو جهود التعلم إذل ادلنفعة  جيب أف تكوف، اإلسالـ

 ٕٗ.الكفاءات

يث التعلم زلاكلة حب م.يم كالتعلبعض من التعريف السابق ما التعل كأكضح

م ىو نشاط يالتعلك  ابلتدريب ادلستمر. ادلعرفة كالسلوؾ عنللحصوؿ على تغيَت 

 كتساب ادلعرفة.ال يقـو بو ادلعلموف كالطالب  الذمتعليمي 

موضوع اللغة العربية ىو موضوع موجو لتشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز 

 القدرة ية سواء استقبالية كإنتاجية.اللغة العربعلى القدرات كتعزيز ادلوقف اإلجيايب 

القدرة اإلنتاجية  االستقبالية ىي القدرة على فهم حديث اآلخرين كفهم القراءة.

مهارات اللغة العربية  ىي القدرة على استخداـ اللغة كأداة اتصاؿ شفهينا ككتابينا.

 يف ادلساعدة على فهم كاختاذ موقف اجيايب جتاه اللغة العربية ىي مهمة جدا

كالكتب العربية ادلتعلقة ابإلسالـ  مصدر لتعاليم اإلسالـ، كمها القرآف كاحلديث

 للطالب.

يهدؼ إذل  ادلدارس اإلسالمية.بعض يف  منذ الصغارـ ادلواد العربية قدقد 

لذلك يف ادلستول  جعل األطفاؿ يعتادكف على معرفة اللغة العربية منذ الصغار.

دراسة اللغة ب ؿ غَت معتادين على اللغة العربية.التارل من التعليم، دل يعد األطفا
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كيف جوىرىا اللغة  م لغة القرآف كدليل للمسلمُتيالعربية ككذلك كسيط تعل

ادلستخدمة من قبل ادلسلمُت كشكل من أشكاؿ التواصل مع هللا سبحانو كتعاذل 

 ىي اللغة العربية.

حبيث ديكن يقـو بو ادلعلم الذم م اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يتعل

لتنفيذ  م اللغة العربية.يالتعلم بشكل صحيح من أجل حتقيق أىداؼ تعل للطالب

ا دلدل  ألهنا ستعطى زلدد عواملمن حيتاج ادلعلم إذل النظر  م اللغة العربيةيتعل

 م اللغةيمن بُت العوامل الرئيسية اليت ترتبط ارتباطنا كثيقنا بتعل فعالية عملية التعلم.

العوامل الداخلية للمتعلم كادلتعلمُت  ك العوامل اخلارجية للمتعلم ك لغة ادلتعلم  ىي

 ٕ٘كأفراد.

أنشطة  م اللغة العربية ىويديكن أف نستنتج أف تعل ،السابقمن الوصف 

 م اللغة العربية اليت يقـو هبا ادلعلم كجهاز إرساؿ أك مزكد للمعلومات كادلعرفةيتعل

تعلم اللغة  من ادلعرفة اجلديدة اليت قدمها ادلعلم.للطالب حيث ىو ادلستفيد 

يف التعليم الرمسي كما ىو احلاؿ يف ادلدارس اإلسالمية  العربية مشغوؿ جدا

ية اللغة العربية حبيث النظر يف أمه كالتعليم غَت الرمسي مثل تدريس اللغة العربية.
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وصية كفقا ادلدارس اإلسالمية كالدركس اخلص يشعر ابحلاجة إذل تسليمها يف

 دلستوايت كل منها.

 مهارات اللغة العربية .6

عندما يريد شخص  اليت جيب أف يتقن مهارات اللغة العربية ىي مهارات

مطلوب  مع بعضها البعض، تواصل بشكل جيدصحيحا. لاللغة العربية  أف يتقن

ـ ستخدأف يطلب خاصة إذا كنا يف بيئة الذم ي إتقاف جيد دلهارات اللغة العربية

 اللغة العربية يف احلياة اليومية.

مهارة االستماع ك  ة، كىي مهار أربع مهارات ة ىناؾتشمل ادلهارات اللغ

وانب مهمة ىذه اجلوانب األربعة تصبح ج .مهارة الكتابةكمهارة القراءة ك  الكالـ

ألف موقف ادلهارات  ، ألنو ال ديكن فصل ادلهارات األربعة.م اللغة العربيةييف تعل

فيما يلي شرح للمهارات األربع  ٕٙ.اعم للغاية يف حتقيق ادلهارات اللغويةاألربع د

 ادلذكورة أعاله مبا يف ذلك:

 

 

                                                             
26 Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif & Inofatif Berbasis ICT), 

(Surabaya : PMN, 2011), hlm. 43. 



31 
 

 االستماع ةمهار  ( أ

االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أك فهم الكلمات أك  ةمهار 

 ةديكن حتقيق مهار  ٕٚاجلمل اليت يتحدث هبا شريك أك كسائط زلادثة معينة.

االستماع إذل االختالفات يف صوت عناصر الكلمة لتمارين يف اباالستماع 

سواء بشكل مباشر من السماعة  مع عناصر الكلمة األخرل كفقا دلعناىا،

األصلية أك من خالؿ تسجيل الشريط ، تكوف كل من عناصر الكلمة 

 ٕٛمنفصلة عن فهم معٌت كصوت الكلمات كاجلمل مع فهم ادلعٌت الوارد.

 مهارة الكالـ  ( ب

ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أك الكلمات مهارة الكالـ 

للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار كآراء كرغبات كمشاعر للشخص 

ابدلعٌت األكسع ، الكالـ ىو نظاـ من العالمات اليت ديكن مساعها  اآلخر.

كرؤيتها كاليت تستخدـ عددنا من العضالت كاألنسجة العضلية للجسم 

 ٜٕار من أجل تلبية احتياجاهتم.البشرم لتوصيل األفك
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  القراءة ةمهار  ( ج

القراءة ىي القدرة على التعرؼ على زلتوايت شيء مكتوب )الرموز  ةمهار 

القراءة ىي يف  ادلكتوبة( كفهمها من خالؿ قراءهتا أك ىضمها يف القلب.

األساس عملية اتصاؿ بُت القارئ كالكاتب من خالؿ النص الذم كتبو ، 

ديكن  ٖٓعالقة معرفية بُت اللغة ادلنطوقة كاللغة ادلكتوبة.مث مباشرة ىناؾ 

للمرء أف يتدرب على قراءة اللغة العربية ليس فقط يف الكتب ادلدرسية 

كلكن أيضنا مع اجملالت كالصحف كادلقاالت أك القراءات األخرل لزايدة 

 ثركة ادلفردات العربية.

 الكتابة ةمهار  ( د

الكتابة ىي القدرة على كصف زلتوايت العقل أك التعبَت عنها ،  ةمهار 

 ٖٔبدءنا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات كاجلوانب ادلعقدة للكتابة.

ة اللغة العربية" كتبو حسن كفقنا للثيماء يف كتاب بعنواف "أساليب تعلم مهار 

كي يتطلب را ، فقد ذكر أف ىناؾ من ينظركف إذل الكتابة كنشاط إدصليوح
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، كالنظاميات اجليدة ، كعرضنا مثَتنا لالىتماـ لنقل األفكار التفكَت الناضج

 ٕٖأك ادلشاعر ادلوجودة يف ذىنو.

 مهارة الكالم .ب 

 مهارة الكالممفهوم  .1

 .مهارة الكالـ، كاحدة منها ىي هارات اللغة العربية أربع مهاراتتشمل م

م اللغة يىي نوع كاحد من ادلهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف تعل مهارة الكالـ

 الكالـ ىو الوسيلة األساسية لالتصاؿ بُت األشخاص. العربية.

للتعبَت  أصوات التعبَت أك الكلماتىي القدرة على التعبَت عن  مهارة الكالـ

أىم ىي  مهارة الكالـ ٖٖعن األفكار أك آراء أك رغبات أك مشاعر للمحاكر.

 لذلك جزء من ادلهارات اليت يتعلمها الطالب، الكالـألف  ادلهارات يف اللغة.

ا من تعلم لغة أجنبية. مهارة الكالـتعترب  جزءنا أساسينا جدن
ٖٗ 

يف  قدرة الشخص على التعبَت عما يدكر يف أذىاهنم. مهارة الكالـ ىتسم

 ةىذه ادلهار  أنشطة الكالـ ، ىناؾ شخصاف على التواصل مع بعضهما البعض.
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 لكالـا عندما يقـو شخص على شلارسة لغةشخص الريس ألف يتقن تدللمهمة 

 .بنشاط

كلكن حيدث العكس  مثَتة جدا لالىتماـ، ىو هارة الكالـدلىذا النشاط 

ا ك يتكدسأحياًن ألف إتقاف  احلاؿ حيدث ىذا يف النهاية. ، يصبح اجلو جامدن

اللغة العربية ليس  ، كمعلمادلفردات كأمناط اجلملة للطالب ىو احلد األدىن للغاية

حىت يفتقركف الطالب الشجاعة للتعبَت عن   ،الكفاءة التواصلية النشطةلديهم 

 دلهارةفإف مفتاح صلاح ىذا النشاط  كمع ذلك خوفنا من اخلطأ.ألهنم كفاءهتم 

حيث ديكنو تقدًن موضوعات بديلة  ،علم ادلجيب أف تكوف موجودة يف الكالـ

ىي كفاءة  مهارة الكالـكاألكثر أمهية لتشغيل  حقيقية كقابلة للتسويق كمتنوعة.

من عاصمة اللغة  الكالـ ادلعلمُت يف توفَت التحفيز كالدافع للطالب ليجرؤكا على

 ٖ٘على الرغم من خطر الوقوع يف اخلطأ. لديهم،

توفَت احلافز للتحدث ابللغة العربية للطالب ضركرم جدا كما ذكر أعاله. 

كيف يعزز ادلعلم  كأكلئك الذين يلعبوف دكرنا نشطنا يف ىذا األمر ىم من ادلعلمُت.

من أجل أف تكوف قادرة على تطبيقو يف التحدث ابللغة دكافع الطالب يف 
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تحسُت أنفسنا لألخطاء ديكننا أف نتعلم اب. ألنو العربية دكف خوؼ من اخلطأ

 ببطء.

 و تعليمها مهارة الكالم .2

اللغة يف األساس ، ىي الكالـ، أما الكتابة فهي زلاكلة لتمثيل الكالـ، 

 .كالكالـ من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إذل إتقاهنا يف اللغةاألجنبية

ألخَتة ، عندما زادات أمهية كلقد اشتدت احلاجة إذل ىذه ادلهارة يف الفًتة ا

كمن الضركرم أف يسلكو مدرس اللغة العربية ، كأف  .االتصاؿ الشفهي بُت الناس

 ٖٙجيعل مهو األكؿ، دتكُت الطالب من احلديث ابلعربية.

م الكالـ ىي كسيلة للتفاعل مع اآلخرين كفهم ما يريده يأىداؼ التعل

 عرؼيألصوات احلركؼ العربية ك عرؼ الطالب يم بعد يادلتحدثوف. يبدأ ىذا التعل

إف مهارة الكالـ تعترب  ٖٚسلتلفة ، إخل. الذم الفرؽ بُت أصوات احلرؼ أبخرل

ادلهارة الثانية من مهارات اللغة األربعة بعد االستماع، كتكوف مهارة مهمة يف 

عملية تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ألف اذلدؼ الرئيسمي اليـو يف تعليم 

لغَت الناطقُت هبا يف قدرة ادلتعلم على التكلم أم التعبَت عما يف فكرتو  اللغة
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شفواي. كلذلك جيب على ادلعلم أف يراعي األسس التالية يف تعليمو دلهارة 

 02الكالـ:

 أف يكوف ادلعلم على كفاءة يف ىذه ادلهارة -

أف يبدأ ابألصوات ادلتشاهباة بُت اللغتُت )لغة الطالب كاللغة  -

 العرابية(

أف يراعي ادلعلم مبدأ التدرج كأف يبدأ ابأللفاظ السهلة ادلكونة  -

 من كلمتُت أك ثالثة أك أكثر.

 أف يبدأ ابدلفردات الشائعة. -

 أف يبحث الكلمات اليت حتوم حركؼ ادلد يف بداية األمر. -

 أف يركز على ادلهارات الفرعية دلهارة النطق الرئسية. -

 حيتج إليها الطالب.أف يلم ادلعلم ابدلوقف اإلتصالية اليت  -

 كثرة التدريبات ادلتنوعة معّددة األغراض. -
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إذل مبادئ ابإلىتماـ م مهارة الكالـ. يلتحقيق أىداؼ تعلاىتماـ خاص 

م سلرجات يم. حبيث أف ينتج التعليكاعتبار مادم يف عملية التعلالسابق  م يالتعل

 كفقنا ألىداؼ التعلم.

 أشكاؿ من مهارة الكالـ ، مبا يف ذلك: م مهارة الكالـ ، ىناؾييف تعل

 ادثةاحمل ( أ

يف تلك احملادثة  .حملادثةاباحملادثة ىي طريقة لتقدًن دركس اللغة العربية 

ضافة إل ،لم كالطالب كبُت الطالب كالطالبديكن أف حتدث بُت ادلع

 ٜٖ.كاستمرار يف إثراء ادلفردات أكثر كأكثر

  تعبَت الشفهي ( ب

ىو شلارسة لصنع مقاالت شفهية هتدؼ إذل تطوير  تعبَت الشفهي

 ٓٗقدرة الطالب على التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم.

مها يف ستخدأف ي، ديكن للمعلمُت السابقمن خالؿ أنشطة مهارة الكالـ 

السابق كالنطق  ادلفرداتعطاء إب، بل ديكن فقد ال دتارسها على الفورم. يالتعل

حبيث اعتاد الطالب على نطقها أكالن مث تطبيقها ركؼ خارج احلالصحيح كفقنا دل

 على بنية اجلملة.
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 ة الكالمملهار ام يتقنيات التعل .3

أنشطة التدريب الكافية  على طلوبةماالتصاؿ  للوصوؿ إذل مرحلة مهارات

نشاء بيئة أف يألنو جيب  ،ه األنشطة ليست سهلة لتعلم اللغةىذ اليت تدعم.

م اللغة ييف كتاب منهجية تعل ًناباب-سوبياكنو .اليهاتوجو الطالب اليت لغوية 

قسم ىذا النشاط إذل فئتُت مها ما قبل ني أسيف ىَتماكافالعربية من أتليف 

 ٔٗالتواصل كالتواصل:

 التدريب قبل التواصل ( أ

، بل ليست التواصلية التدريب قبل التواصل ال يعٍت أف التدريب

ة جدا مطلوبهتدؼ إذل تزكيد الطالب ابدلهارات األساسية يف الكالـ اليت 

يف تطبيق أمناط احلوار  التدريب، مثل عند االخنراط يف ىذا اجملاؿعنها 

 .كغَت ذلككادلفردات كالقواعد كتعبَتات الوجو 

 :يعٍتقبل التواصل،  التدريبيف  أف يعملىناؾ التقنيات اليت ديكن 

 احلواراحلفظ على  (ٔ

دلواقف يف تقليد كحفظ احلوارات حوؿ ا دريبىذه التقنية ىي ت

يكوف الطالب قادرين جيدة يف س ،دريبتذا الهبكالفرص ادلختلفة. 

                                                             
41

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran..., hlm. 136-142. 
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يف البداية مت  كلو كافبشكل طبيعي كال تتكوف. تعمل احملاداثت اليت 

فسوؼ ستمر كلكن إذا مت شلارستو مب تصميمو على أساس التحفيظ

 .مبركر الوقت طبيعيبيصبح القدرة على التواصل 

 لصورابوار احل (ٕ

لصور اليت ابالطالب من فهم احلقائق ليكوف  ىذه التقنية تقدـ

ا مل شفهينا كفقنا دلستواىم. حيًتيعب  بواحد ادلعلم الصور كيظهر كاحدن

 مث جييب الطالب كفقنا للصورة ادلعركضة.كيسألو عن الصور للطالب 

 واجواحلوار ادل (ٖ

ادثة إكماؿ احمليستطيعوف يف الطالب  ليكوفـ ىذه التقنية تقد

، يقدـ ادلعلم تدريبهم عليها. يف ىذه احلالةكاف كفقنا للحالة اخلاصة  

 ، يقدـةألسئلة كاألجوبة ابللغة العربية. يف ىذا اأمثلة لألسئلة كاألجوب

ادلعلم اجلملة ادلعلم عن مثاؿ لكيفية الرد أك اإلجابة ، كبعد ذلك يعطي 

 .للطالب للرد عليها
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 التملك السلوكي (ٗ

عن نشاط يستطيعوف أف يعترب الطالب  ليكوفىذه التقنية  يقدـ

ادلعلم إجراءات معينة مثل االبتساـ  عمل، ي. يف ىذه احلالةالفظي

 كالضحك كاجللوس كما إذل ذلك أثناء طرح أسئلة على الطالب.

 تطبيق النمذجي (٘

لكشف عن أمناط اجلملة اليت جيب أف تتكوف ىذه التقنية من ا

 تتكرر شفهيان يف أشكاؿ معينة حسب التعليمات.

 التدريب التواصلي ( ب

ات تعتمد بشكل أكرب على إبداع دريبالتدريب التواصلي ىي ت

 يف أف يعمل/ األنشطة اليت ديكن التدريب. بعض التقنياتالطالب يف أداء 

 تشمل: التدريب التواصلي

 احلوار اجلمعي (ٔ

سب حبموعات بعض اجملم الطالب إذل قسينيف فصل كاحد 

يسمح ، دريبالتكل رلموعة عنواف قصة بسيط. قبل   ىاحلاجة. يعط

، يتناكب الطالب دريبالتابلتفاكض أكالن مع أصدقاء اجملموعة. يف ىذا 

انضم إليو رلموعة من األصدقاء ليصبح قصة كاملة. ئا قوؿ شيأف ي
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رة أخرل. م حىت يستطيع أف يسمع ادثةيسجل ادلعلم مجيع أنشطة احمل

التسجيل التارل دلناقشتو مع الطالب ، يشغل ، بعد االنتهاء من النشاط

 سواء فيما يتعلق ابحملتول أك األمناط أك التجويد كما إذل ذلك.

 يلثالتم (ٕ

هبا كفقنا  أف يقـويجب فلطالب لأدكارنا معينة  ى ادلعلميعط

 سلتلفدلستول إتقاف اللغة للطالب. الدكر ادلمنوح دلستول ادلبتدئُت 

لدكر ادلمنوح للمستول ادلتوسط. ىذه التقنية مفيدة للغاية يف شلارسة اب

 السلوؾ اللغوم.

 تطبيق التعبَتات االجتماعية (ٖ

ىي السلوكيات  دريبادلقصود ابلتعبَتات االجتماعية يف ىذا الت

ادلثاؿ إعطاء االحًتاـ للتعبَت عن  شفهيان التواصل  االجتماعية عند

 اإلعجاب كاإلاثرة كالفراؽ كإعطاء ادلديح كالتهنئة كما إذل ذلك. 

 ة يف اجملتمعسر اادلم (ٗ

تعٍت التواصل مع الناطقُت خارج الفصل.  يف اجملتمعادلمارسة 

 ىذا النشاط يف األماكن اليت يوجد هبا الناطقُت. أف يقـوابلطبع ديكن 
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 كالتشادل لح (٘

. يهدؼ ىذا النشاط إذل حل عادة ناقشةمبحل ادلشكالت  يقدـ

أك التوصل إذل اتفاؽ بشأف اخلطة. تتمتع ادلناقشة  ادلوجودة تمشكال

، ألف ادلناقشة تنطوم على ستول أعلى من الصعوبة مقارنة بػحوارمب

القدرة على حتليل احلقائق كاحلكم عليها كاستنتاجها. ينقسم الطالب 

. جيب على كل رايس ت، لكل رلموعةاموعاجمل بعضيف الفصل إذل 

ل طالب يف ادلوضوع ابللغة العربية. جيب على كعن رلموعة مناقشة 

 ، مث يكتبو رئيس رللس اإلدارة.اجملموعة تقدًن اقًتاح

 شكالت تعليم اللغة العربيةم .ج 

" ديعٌت problematic" يعٍت أييت من اللغة اإلصلليزية "مشكالت" صطلحادل

أشياء ال ديكن حلها ؛ ىي ، تعٍت ادلشكلة يف اإلندكنيسيةك مشكلة أك مشكلة. 

 ٕٗ.الذم يسبب ادلشاكل

تعٍت كلمة "مشكلة" مشكلة. بينما تعريف   ،يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت

 ٖٗ"شيء ما زاؿ يسبب مشاكل أك ال يزاؿ يتعذر فعلو". ىي" مشكالت كلمة "

                                                             
42http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html. 

Diakses pada tanggal 11 April pukul 08.38. 
43 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), hlm. 789.  
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يف القاموس اإلندكنيسي العاـ أف كلمة "مشكلة" تعٍت  كجس. فوركادارميتا يشرح

 ٗٗ"مشكلة". بينما تعريف كلمة "مشكلة " على أهنا "شيء يسبب مشاكل".

دل يتم العثور على اليت ف نستنتج أف ادلشكلة ىي مشكلة كابلتارل ، ديكن أ

نقطة حل بعد لذلك ىناؾ حاجة إذل حل. جيب أف يكوف احلل ادلطلوب فعاالن 

 ككفقنا للمشكلة ما حيدث. حبيث ال يوجد خلط يف حل ادلشكلة.

تنشأ كديكن أف تتداخل مع  اليت دلشكلةا، ادلشاكل ىي أعراض بشكل عاـ

عراض ادلشكالت أب أف يفسر، فيمكن م اللغة العربيةيبتعل رتبطن تشغيل النشاط. إذا

حتقيق  يف، كاليت ديكن أف تتداخل م اللغة العربية يف الفصلياليت تنشأ يف أنشطة تعل

 م.يأىداؼ التعل

، كمها: ادلشكالت م اللغة العربيةي، ىناؾ مشكلتاف تعلمن الناحية النظرية

كلتُت مهمة للغاية حىت معرفة ادلعلم ابدلش ادلشكالت غَت اللغوية. تعدك اللغوية 

م اللغة يديكن أف يتحقق تعلل ادلشكلة كإجياد احلل ادلناسب حىت قلأف ييتمكن 

ليت يواجهها ادلشكالت اىو  . ادلشكالت اللغويةالعربية يف احلد األدىن بشكل جيد

                                                             
44 WJS. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 

hlm. 166.   
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يت تؤثر وية ىي ادلشكالت الإف ادلشكالت غَت اللغك اللغة. عن  الطالب أك ادلعلموف

 ٘ٗ.حيبط صلاح برًنمج التعلم تنفيذىاحىت ادلهيمن ديكن أف ، أيضنا

 ٙٗ:شكالت اللغوية على النحو التارلديكن حتديد ادل

 مشكلة أصوات العربية .ٔ

تتعلق بنظاـ الصوت أك علم األصوات.  اليت مشكلة أصوات ىي مشكلة

بعض األصوات العربية قريبة من أصوات لغة ادلتعلمُت كالبعض اآلخر ليس لو 

 ما يعادذلا يف لغة ادلتعلمُت.

 ادلفردات )ادلفردات( كلةمش .ٕ

مشكلة  يكوف، فتشكيل كلمتو متنوعة كمرنةوجود األحرؼ العربية اليت ب

كسوؼ ، نو( كمعكزفرفولوجية )و شكاؿ ادليف تنوع األادلفردات العربية  عليمت

 األفعاؿك مبفاىيم التغيَتات يف االشتقاؽ كالتغَتات يف انعطاؼ  تكوف مرتبطة

 ككذلك ادلعاين ادلعجمية كالوظيفية. ادلذكرك ادلؤنث ك اجلمع ك مثٌت ك ادلفرد ك 
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 القواعد ك اإلعرابمشاكل مع  .ٖ

رفية( كبنية اجلملة ص)السواء ادلرتبطة بتكوين الكلمة قواعد اللغة العربية 

كمهما كانت . اللغة العربية الطالبما يعترب عقبة كبَتة أماـ  غالبا )النحوية(

بفهم أف ادلعلمُت جيب صعوابت القوائيد فلن تغَت كجودىا. ألف  عنافًتاضاتنا 

هلة إلتقاف اللغة العربية ـ طريقة ساللغة العربية ، مث تقد الطالبما يصعب على 

 قصَت. كقتيف 

 ًتاكب المشكلة  .ٗ

 ادلتعلمُت يصادفو اللغوية اليت تكالىي كاحدة من ادلشًتاكب المشكلة 

لة بتوفَت أمناط ديكن أف يتغلب على ىذه ادلشك. غالبان  اللغة العربيةك الطالب 

إبرتفاع كتَتة ك رلموعة متنوعة من األشكاؿ اليت  ليةعاجلملة اإلمسية كالف

. ىذا من بُت ادلشكالت اللغوية التنمية ادلختلفكالنماذج مث ديمارس أبمناط 

 اللغة العربية. علموااليت سيواجهها م

 ٚٗ:يعٍت تشمل ادلشكالت غَت اللغويةكأما 

 الدافع كاالىتماـ ابلتعلم .ٔ

 كسائل التعلم .ٕ
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 كفاءة ادلعلم .ٖ

كفقنا للمرافق بدقة كفقنا لألىداؼ كفقنا للمادة  راتخيم ادلستخدمة )يطريقة التعل .ٗ

 كمستول قدرة ادلتعلم(ادلتاحة 

سواء يف الفصل أك خارج  ح )كقت كاٍؼ للحصوؿ على اخلدماتالوقت ادلتا  .٘

 الفصل(

بيئة اللغة )كاليت ديكن أف تشجع الطالب على التحدث دكف خجل كخوؼ  .ٙ

 من أف يكونوا سلطئُت(.


