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 ب الثاينلباا

   البحث النظري

 األول  ادلبحث ( أ

 السمعية الشفويةطريقة  . أ

 السمعية الشفويةطريقة مفهوم  (1

، كما نعرؼ ، ىناؾ طريقتاف نظريتاف تقـو عليهما تدريس اللغة 

 حيث من سلتلفة نظر كجهات كالمها .نظرية اللغة التقليدية كاذليكلية

 النظرية تؤمن بينما ، عادلية قواعد بوجود التقليدية النظرية تؤمن .القواعد

 فإف ، التقليدية للنظرية كفقنا ؛ نفسها ىي ليست اللغات بنية أبف اذليكلية

 اذليكلية للنظرية كفقنا بينما ،( ادلنظور) اللغويُت سبن ع كالصحّية اجليدة اللغة

 (.كصفي) األصلية ابللغة الناطقوف يستخدمو ما ، كالصحيحة اجليدة

. االىتماـ زلور ىي اللغة بنية أف يرل اذليكلي النهج فإف ، كىكذا

 م ع يتناقض الرأم ىذا .اجلملة أمناط نفس ىي احلالة ىذه يف اللغة بنية تعترب

 .العكس إذل ينظر الذم التقليدم النهج
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 إذل تستند طريقو ىي(Audiolingual)  الشفوية السمعية كالطريقة

 علي التاكيد األساليب ىذه عن فضال 16.اللغات تدريس يف اذليكلي النهج

 علم( الصوت نظاـ بداية م ع دراستها ينبغي اليت اللغة ككصف دراسة

 تشكيل كنظاـ ، (morfologi) الكلمات من النظاـ تشكيل مث ،( الصوتيات

 شدد اإلطار ىذا يف فانو ، ككل اللغوية البنية كبسبب. (sintaksis) اجلمل

 خالؿ من حاضرا اللغة من الغرض مث. كغَتىا ، ذلجة ، النظاـ ضغط علي

 عديده مرات العملية ادلمارسة كيف ، الكلمات لنطق االىتماـ تكريس

(Drill) ىذا حىت .مكثف بشكل (Drill) التقنيات يف يتم ما عاده 

 .كالتعلم التدريس عمليو يف الرئيسية

ىو أسلوب لتدريس اللغة اليت سيستخدمها مجي ع  (Drill) التدريب

معلمي اللغة يف كقت إلجبار الطالب علي تكرار كنطق منط اجلملة بشكل 

عقد ادلثقاب م ع متسقة سوؼ ربمل عاده جيده  .57صحيح دكف أخطاء

 مباشره علي نظرية علم النفس كدعا السلوكيةيف اللغة. كيستند ىذا التدريب 

(Behaviorisme). 
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 Ramzi Munir Ba’labaki, Mu’jam al-Mushthalahat al-Lughowiyah, (Bairut: Dar al-Ilm al-

Malayin, 1990), hal 161 



18 
 

علي  (response)كفقا ذلذه العادة السلوكية تتشكل عندما اجلواب 

كتعزيز   (reward)علي الدكاـ منح جائزه ( stimulus/rangsangan)التحفيز 

(reinforcement)شخصيتو األكثر شهره ىو سكينر .(Skinner)   الذم كاف

جدا يف سلوؾ اللغة البشرية. كذكرت نتائج ربليلها اف األصوات اليت مهتما 

ربدث كعززت سباما مثل غَتىا من السلوؾ غَت اللفظي. سلوؾ اللغة البشرية 

 .اليت تتشكل من خالؿ تعزيز االستخداـ ادلشًتؾ يف اجملتم ع

يف علم النفس ،  18التعزيز. –االستجابة  -التسلسل ىو: التحفيز 

يسمى اإلشراط اإلجرائي كىذا يعزز استجابة الطالب للحصوؿ  ىذا ادلفهـو

على استجابة جديدة كفقنا للحافز ادلقدـ ، كيعطى من أجل جعل عادات 

جيدة. ككفقا لو ، فإف اجلوائز أكثر فعالية من العقوبة يف مواقف التدريس 

بعد ذلك ، خلص إذل أنو جيب ترتيب طالب اللغة الوجهة بطريقة   ادلعتادة.

تيح ذلم العديد من الفرص لتقدًن االستجابة الصحيحة. لذلك ، جيب ت

تقدًن برانمج لتدريس اللغة الثانية أك األجنبية بطريقة تكوف سلسلة من 

 .اخلطوات اليت جيب أال تكوف صعبة للغاية ابلنسبة للطالب
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عالكة  .ىذا الرأم ىو أساس قوم للطرؽ السمعية يف تدريس اللغة

ىذا  على ذلك ، فإنو يولد بعض األفكار األساسية اليت سبيزه عن اآلخرين.

 ،تتشكل اللغة من العادات ،األساس : تلك اللغة ىي الكالـ كليس الكتابة

اللغة ليست للمناقشة ، كلكن  ،ما جيب تعلمو ىو اللغة كاللغة كليس اللغة

 19جيب استخدامها.

 اخلطوات طريقة السمعية الشفوية (2

لسمعية ا كذلك بالطريقةات ، كخطوكعموما, لكل طريقة خصائص 

فالتطبيق ث، لتحدع كاالستما، الطريقةاسم ذلذه الشفوية .فضال عن ا

تطبيقو ديكن تقسيمها ـ مث مفهول. ألخرانب اجلواجلانبُت من اتّركز على 

 :خلاصةات اخلطوك ا لعامةات اخلطواىي ، كذل مرحلتُتإ

 يف تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفوية لعامةات اخلطو .1

لكتابة يف اءة كالقرث، كالتّحدامث ع، الستماب الطالاجيب على  (أ 

 .20لنهايةا

م ع ارات حلوأك اجلمل اكيب يف شكل الًتـ اتقدأف ينبغي ك (ب 

 ليومية.ت احلاالاعن ع دلوضوا
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لتقنيقية كما ا ايتبعوت أف يبارلتدكالكاكياك اسة ردلمااجيب   (ج 

 تعمل.أف حسن اذلدية ء اعطاإحلالة اشرحنا سابقا. يف ىذه 

أك ألصعب اذل إألسهل النحوية من العناصر امجي ع ـ تقدأف جيب  (د 

 جيّيا.رتد

إلجابة ء اعطاإخلطأ يف ب اتكاارعن ت إلحتماالاينبغي ذبنب ك (ق 

لتعزيز اعالية من كثر فأإلجيايب تعترب التعزيز ف األؿ، إلتصاايف 

 Error).21 ذبّنب اخلطاء "  أ "يسمى دببددة عا، أك لسليبا

Prevention)  

 تعليم اللغة العربية بطريقة السمعية الشفوية يفخلاصة اات خلطوا .2

ليت ستعرضها اد ادلتعلقة بادلوالقضايا ادلتنوعة من ادلقدمة موعة ا (أ 

اد أك دلوالية على كألرات االختباء اعطاأك ادلتكلم  ا اعلى م ربتو

 غَته. 

ب لطالاستم ع ارا ك امرة لقصَتاءة القرار اك احلورس ادلّدض اعر (ب 

 لنص.اذل إلنظر دكف ا
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ب أف لطالاجيب علی ة. لقصَتاءة القركاحفظو ار كحلوازلاكة  (ج 

ا ىذؼ للغة ,تعرايس رحفظها. يف تدكحد كاقت كحياكوىا يف 

 ".حلف ك التقليد "الطريقة باسم تقنية ا

ؾ ىناف لصعبة ألاءة القرار ك احلوايف اردة لواجلملة ط امناض أعر (د 

ذه ت يبارلتداضعها م ع كديكن ت. كلصعوباالتعابَت أك اىياكل 

 دات.دلفركايب ربالتدرس ىي سباكلتقنية ا

ـ ماامهما االستخد حملفوظُتابُت ردلداءة القرار ك احلوض اعر (ق 

 لفصل .ا

ليت مت اجلمل ط امناأليت تتناسب م ع ل األخراجلمل اتشكيل  (ك 

 يبهمرتد

يف ـ لقيااليت ديكن الوظيفة ء امثال  بإعطا، ألمر(ـ الزـ )إذا إلختتاا (ز 

اـ باستخدل خرة أسة مرردلماب الطالاحلالة,جيب علی اىذه 

 22سة.ردلداسة يف ركدلدط األمناا
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 اخلصائص عن طريقة السمعية الشفوية   (3

اذلدؼ من التدريس ىو التمكن من أرب ع مهارات لغوية بطريقة   .أ 

 متوازنة

 ترتيب العرض ىو االستماع كالتحدث مث القراءة كالكتابة. .ب 

 يتم تقدًن مناذج من مجل اللغات األجنبية يف شكل زلاداثت للحف  .ج 

ادلمارسة(.  -يتم إتقاف أمناط اجلملة عن طريق سبارين منط )منط  .د 

 التعزيز. -االستجابة  - ع التسلسل: التحفيز التمرين أك احلفر يتب

ادلفردات زلدكدة للغاية كترتبط دائمنا بسياؽ اجلمل أك التعبَتات ،  .ه 

 كليست كلمات مستقلة مستقلة.

نظاـ التدريس يبدك بشكل منهجي )منظم( حبيث ديكن استخدامو /  .و 

شلارستو من قبل الطالب ، م ع تقنيات العرض كالتقليد كادلقارنة 

 ن ، إخلكالتباي

دركس الكتابة ىي سبثيل لدركس التحدث ، دبعٌت أف دركس الكتابة  .ز 

 تتكوف من أمناط اجلملة كادلفردات اليت مت تعلمها شفهيا.

 يتم ذبنب الًتمجة. .ح 
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ال يتم تدريس القواعد يف البداية ، إذا كاف تدريس القواعد النحوية  .ط 

رائي ، ضركراين يف مرحلة معينة ، فيجب أف يتم تدريسو بشكل استق

 كابلتدريج السهل على ادلرحلة الصعبة.

يتم التأكيد على اختيار ادلواد يف الوحدات كاألمناط اليت تظهر  .ي 

االختالفات اذليكلية بُت اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها كاللغة 

 األـ للطالب.

 جيب ذبنب احتماؿ أخطاء الطالب يف إعطاء الرد بشكل كامل. .ك 

األنشطة الصفية ، كيتب ع الطالب )يستجيبوف( يصبح ادلعلم مركزنا يف  .ل 

 دلا يتم طلبو )التحفيز( من قبل ادلعلم.

يعد استخداـ مواد التسجيل كسلتربات اللغة كالوسائل البصرية أمرنا  .م 

مهمنا للغاية.
23 

لتعلم الرسالة.ؿ ايصاإظيفة من كليت لديو داة األاىي ـ إلعالاسائل ك

سائل كلتعليمية. اد ادلوكاب لطالكادلعلمُت اصل بُت التواىو عملية 

 لتعلم.اسالة من رلنقل ـ يستخدكليت يعمل داة األالتعلمية ىي ـ االعالا
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،  عليمية تف أداة ليكو لتعلميةالوسائل امن  ؼذلدكاذلدؼ من كا

 ::ىي كما يلي

 سيةرالدؿ الفصوالتعلم يف ا تسهيل عملية (1

 سيةرالدؿ الفصوالتعلم يف اعمليةءة ربسُتكفا (2

 جل معرفة أمن عدلوضوا امهيةىذأربفي  على (3

 لتعلمالتالميذيف عملية ايركزأف يساعد  (4

ء  ألشيااتقدًن ؿ لتعلم من خالالتعلمية ىي لتحفيز اسائل كظائف ك

 24دلسافةكاكمية ف  كدلكاف كالزمااجز التغلب علىحواحلقيقية. ا

نوع الوسائط اليت تستخدـ  Heinich, Molenda, Russelك يف رأم 

غَت اإلسقاط ، كسائل عادة يف ىذه الدراسة كما يلي : كسائل 

اإلسقاط، كسائل التسجيل ، كسائل احلركة، كسائل الكمبيوتر كالوسائل 

ىنا كاحدة من  .ادلتعددة الكمبيوتر، كالوسائل الفائقة، كسائل عن بعد

  21كسائل ادلذكورة أعاله، ىو كسائل السمعية / التسجيل.
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 عن طريقة السمعية الشفوية   ادلزااي (4

 26.النطق جيدة الطالب لديهم مهارات .أ 

 .يصن ع الطالب ادلهرة أمناط مجلة قياسية مت تدريبهم عليها .ب 

ديكن للطالب إجراء اتصاؿ شفهي م ع اذليكل الصحيح بسبب  .ج 

 شلارسة االستماع ، كسبارين التحدث ، كمشركع أمناط اجلملة ادلكثفة.

أجواء الفصل الدراسي حية ألف الطالب ال يصمتوف ، جيب أف  .د 

 .لتحفيز ادلعلميستجيبوا ابستمرار 

 عن طريقة السمعية الشفوية   العيوب (5

سبيل استجاابت الطالب إذل أف تكوف آلية ، كغالبنا ال تعرؼ أك ال  .أ 

تفكر يف معٌت الكالـ ادلنطوؽ. ديكن أف تستمر ظركؼ كهذه لعدة 

 27.أشهر ، حبيث يشعر الكثَت من الطالب الناضجُت ابدللل

إذا مت تدريب اجلملة ال ديكن للطالب التواصل بطالقة إال  .ب 

 ادلستخدمة من قبل يف الفصل.
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عادة ما يتم فصل معٌت اجلملة اليت يتم تدريسها عن السياؽ ،  .ج 

ا ، على الرغم من أف  لذلك ال يفهم الطالب سول معٌت كاحدن

 اجلملة أك العبارة ديكن أف يكوف ذلا عدة معاٍف حسب السياؽ.

يستجيبوف فقط  نشاط الطالب يف الفصل ىو نشاط زائف ، ألهنم .د 

مجي ع أشكاؿ التدريب ، ادلوضوع ، لنموذج األسئلة   دلنبهات ادلعلم.

كاألجوبة ، اليت حيددىا ادلعلم ، أك كما ىو مكتوب يف كتاب 

 مدرسي. ال توجد مبادرة كإبداع من الطالب.

نظرنا ألف األخطاء تُعترب "خطيئة" ، فال يتم تشجي ع الطالب على  .ق 

بة قبل إتقاف أمناط اجلملة الصحيحة اليت التفاعل لفظينا أك الكتا

تكوف كثَتة جدنا. نتيجة لذلك ، خياؼ الطالب كليسوا مبدعُت يف 

 استخداـ اللغة.

سبارين النمط متالعبة كليست كاقعية كغَت كاقعية. يواجو الطالب  .ك 

 صعوابت عند تطبيقو يف سياؽ التواصل الفعلي.

 تعليم اللغة العربيةفي عملية التخطيط   (6

يق ادلنهج العلمي يف مهارات عملية التعلم يف ادلالحظة كالتصنيف تطب

ىذا يتماشى م ع  (M. Lazim, 2013:2)كالقياس كالتنبؤ كالشرح كاالستنتاج. 
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أفكار كزارات التعليم كالثقافة من خالؿ تدريب ادلعلمُت كادلواد التعليمية ، 

 ٖٕٔٓج الدراسي ا تنفيذ منه

 خطوات التعليم ابدلدخل العلمي .أ

 الدراسي نهجادل ذلاو اإلطر العلمي لتعليم الىت يركج ىدخل العلمي ادل

ادلدخل ستخدمة الىت يتكوف ادلناؾ اخلطوات ى تطبيقو. يف 2052

  28العلمي من خطوات كما يلي :

  (observing)ادلالحظة  (1

كىي طريقة مج ع احلقائق اليت تستخدـ دبالحظة عند موضوع 

حلصوؿ على مصادر  البحث مباشرة أك دكهنا. كىي هتدؼ

 احلقائق مثل األحداث، كالدكاف، كاألشياء، كالصور.

  (Question)تقدًن السؤاؿ  (2

حيتاج ادلعلم إرشادات لدم الطالبو لتقدًن األسئلة ، كىي عن 

نتائج ادلالحظة من الظوامر، كالنظاـ، كالفكرات إما ذبريدية أك 

 29خقيقية.
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 (Experimenting)التجربة  (3

التجربة تبدأ من مج ع ادلعلومات احملصولة من أم كاف عملية 

ادلصادر إبستخداـ كيفية متعددة. كلذلك كجب للطالب أف 

يقراء كتبا كثَتة، كيشاىد عن الظوامر ادلبحوثة، كإقامة 

 30التجربة.

 (Associating)ادلًتابطة أك عملية التفكَت  (4

إف عملية التفكَت ىي أنشطة التفكَت الذىٍت كادليسر على 

 ستطالع احلقيقي لنيل ادلعارؼ اجليدة.اإل

 (communicating)بناء ادلواصلة  (5

كيف مرحلة ادلواصلة، البد للمعلم أف يعطى فرصة جيدة عند 

الطالب لتنمية عالقات ميسرة عن كل ما الذين يتعلموف. كىذه 

األنشطة تستطي ع أف يقـو هبا ابلكتابة كإلقاء ما يفهم 

 31الطالب.
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 الدراسي عريبة ابستخذام ادلدخل العلمي من ادلنهجتطبيق تعليم اللغة ال (7

3102  

اللغة  يف تعليم 2052 نهج الدراسيادلدخل العلمي من ادلكأما تطبيق 

قدمة، كاألنشطة الرائيسية، ادلي األنشطة كىالعربية لديو ثلث أنشطة، 

الذم توجد يف  تطبيقودخل العلمي يف  ادلأف (، Munir(  ةاخلاسبكاألنشطة 

 32األنشطة الرائيسية من أنشطة التعليم كما يلي:

 (saintifik approuch) إجراء أنشطة ادلدخل العلمي،  ٔ.ٕ اجلدكؿ

 صورة تطبيقها الشرح العناصر

 ادلالحظة

 (observing) 

فهم نصوص اإلستم ع 
أك القراءة، كحوار، 
كسؤاؿ الكتابة، 
كالقواعد التناكيب العربية 

مادة اللغة عن موضوع 
    العربية

يالح  الطالب نصوص 
اإلستم ع أك القراءة، 
كحوار، كسؤاؿ الكتابة، 
كأمثلة القواعد الًتاكيب 

 العربية ادلعلمة

 تقدًن السؤاؿ 

(Question)  
 

كشف معلومات عن 
نصوص اإلستم ع أك 
القراءة، كحوار، كسؤاؿ 
الكتابة، كالقواعد 
 الًتاكيب العربية ادلعلمة

   

الطالب بُت يسئل 
أصدقائهم ـ عن 
نصوص، كحوار، كسؤاؿ 
الكتابة، كأمثلة القواعد 

 العربية ادلعلمة  الًتاكيب
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 التجربة

(experimenting) 

سبرين استيعاب على 
اإلستم ع أك  نصوص

القراءة، كحوار، كسؤاؿ 
الكتابة، كالقواعد 
  الًتاكيب العربية ادلعلمة

جيرب الطالب أف جيبوا 
ادلهنية أك بعض الًتينات 

يطّبقوا زلادثة عن احلوار 
م ع أصدقائهم أماـ 
الفصل كفقا ابادللدة  

 ادلعلمة

 أكعملية التفكَت ادلرابطة

(Associating) 

دقّة فهم عن نصوص 
اإلستم ع أك القراءة، 
كحوار، كسؤاؿ الكتابة، 
كالقواعد الًتاكيب 

 ادلعلمة العربية

حيّلل الطالب كيكشفْوا 
 األخطاء ادلوجودة يف
 الفقرة من نصوص

 أكحوار، كيصلحْواىا

 بناء ادلواصلة

(Communicating) 

توصيل اخلالصة عن 
نصوص اإلستم ع أك 
القراءة، كحوار، كسؤاؿ 
الكتابة، كالقواعد 

   ادلعلمة الًتاكيب العربية

يقدـ الطالب النتائج 
احملصولة ابلكتابة مث 
يناققشها كيقرؤكىا يف 

 أماـ فصل

،  ٖٕٔٓلغة العربية الىت توجد يف ادلنهج الدراسي كأما معيار مادة ال

 22كمايلي :

 معايَت احملتول  (أ 

معايَت احملتول ىي معيار عن رلاؿ ادلواد كمستول الكفاءت 

كرلاؿ ادلواد  24 لتحقيق الكفاءت اخلارجيية يف مرحلة كنوع الًتبية ادلعّينة.
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كمستول الكفاءت للطالب اليت جيب أْف  ُتستويف أك رُبّقق كحدة الًتبية 

يف مستوم كنوع الًتبية احملددة اليت ُتصاغ يف معايَت احملتوم على كل 

 ادلواد الدراسية.

معايَت احملتوم الىت ربتوم ادلواد الشاملة، كمستوم الكفاءت 

املة يف مستوم كنوع الًتبية الشاملة لتحقيق الكفاءت اخلارجية الش

احملددة. يف ىذا البحث مستوم الًتبية كنوعها ىي ادلدرسة الثانوية 

(MA) كُتًتّكز يف مادة الدراسية اللغة العربية. كماّدة الدراسية اللغة العربية ،

 يف ادلدرسة الثانوية اليت تشمل ادلواد أْف ربتوم على خطاابت اللساف

احملادثة عن التعارؼ، كحياة السورة،  كادلكتوب بشكل التقدًن أك

كاذلواية، كادلهنة، كادلراىق، كالصحة، كادلرافق العاّمة، كالسياحة، كالقصص 

اإلسالمية، كالتبصر اإلسالمي، كأايـ كبَت اإلسالـ، كاألشخاص 

  21.اإلسالمية

اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اليت ُتستعد يف ربقيق الكفاءت 

اللغوية، اليت ربتوم أرب ع كفاءت اللغوية كاليت تعّلمها م ع األساسية 
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، ىي االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كلذلك (integral) التكامل

اليت ُتًتّكز يف كفاءة اإلستماع  (Elementary)يف مستوم الًتبية اإلبتدائية 

 كالكالـ، كاألساس اللغوم.

، أرب ع كفاءت اللغوية (Intermediate)يف مستوم الًتبية ادلتوسطة 

، الىت ُتًتّكز (Advanced)اليت تُعّلمها م ع متكافئ. كيف مستوم الثانوية 

يف كفاءة القراءة كالكتابة، الّف الطالب الذين يُراجوف أْف يقادرْكا يف 

 حصوؿ رلموعة ادلراج ع اللغة العربية.

 معايَت العملية  (ب 

ىي شيء الذم  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  معايَت العملية يف تعليم

يهدؼ يف تطوير األخالؽ كادلوقف اليت تتعّلق م ع ادلوقف من خالؿ 

األنشطة اليت قد ذبرم عندما تعّلم الطالب يف داخل أك خارج ادلدرسة 

أك الالمنهجية  (Kurikuler)سواء كاف يف أنشطة ادلناىج الدراسية 

(ekstrakurikuler) الىت ربتول  ٖٕٔٓالدراسي . كعملية تعليم ادلنهج

 ( ادلالحظةٔعلى مخس ذبرابت يف التعّلم الرائيسي، كما يلي : )

(Observing)( ،ٕتقدًن السؤاؿ ) (Questioning)( ،ٖالتجربة ) 

(Experimenting)( ،ٗادلًتابطة أك عملية التفكَت ) (Associating) ،
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غة العربية . حبيث يف تعليم الل(Communicating) ( بناء ادلواصلة٘ك)

أيضا سيتبعها مخس ذبرابت يف ذالك التعّلم. كمخس ذبرابت يف ىذا 

كالذم يُفّصل  (Scientific Approarch)التعّلم اليت تسّمي ادلدخل العلمي 

  يف رلموعة أنشطة التعّلم.

 ، العالقات بٌن خطوات التعليم مع أنشطة التعّلم ومعنو2.2اجلدول 

 الكفاءت ادلتقدمة التعّلمأنشطة  خطوات التعليم منرة

 ادلالحظة 5

(Observing)   

قراءة، كإستماع، ككالـ 
 (.)بال أك ابلوسيلة

تدريب الدؤكب، كالدقّة، 
 .كطلب ادلعلومات

 تقدًن السؤاؿ 2

(Questioning) 

أداء السؤاؿ عن 
ادلعلومات اليت ال تُفاىم 
من ما ُتالح  أك السؤاؿ 
حلصوؿ ادلعلومات الزايدة 
عن ما ُتالح  )تُبداء من 
السؤاؿ الواقعي 

(faktual)  إذل السؤاؿ
اإلفًتاضي 

(hipotetik).) 

تطوير اإلبداع، كالشعور 
الفضولية، كقدرات لصياغ 
السؤاؿ لتشكيل العقل 

لحياة النقدم الذم حيتاج ل
الذاكية كالتعّلم يف طوؿ 

 احلياة. 

 التجربة 2

(Experimenting) 

إجراء التجربة، كقراءة 
ادلصادر األخرل سول  
كتاب النص، كذبريبة 
ادلوض ع أك األحداث 

 كادلقابلة م ع مستجيبُت

تطوير ادلوقف الصادؽ، 
كالدؤكب، كاألدب، كحرمة 
الرأم من شحص أخر، 
كتطبيق القدرة يف مج ع 
ادلعلومات من خالؿ 
رلموعة كيفية اليت تعّلمها، 
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شلارسة التعّلم  كتطوير
  كالتعّلم يف طوؿ احلياة.

ادلًتابطة أك عملية  4
 التفكَت

(Associating)  

معاجلة ادلعلومات اليت قد 
مُجعْت سواء كانْت زلّدد 
من نتائج أنشطة اجلم ع 
أك التجربة كمن نتائج 
أنشطة ادلالحظة كأنشطة 

ادلعلومات، كإدارة مج ع 
ادلعلومات اليت قد مُجعْت 
من األشياء لديها صفة 
زايدة االتساع كاألعماؽ 
على إدارة ادلعلومات الىت 
لديها صفة يف طلب 
احملّولة من رلموعة 
ادلصادر، لديها الرأم 
ادلختلف على الرأم 

 . ادلتعارض

تطوير ادلوقف الصادؽ، 
كالدؤكب، كاالنضباط، 

عمل كطاعة القانوف، ال
العارل، كالقدرة لتطبيق 
اخلطوات، كالقدرة لتفكَت 
االستقرائي، كاالستنتاجي 

 يف تقدديها.

 بناء ادلواصلة 1

(Communicating) 

تقدًن نتائج ادلالحظة، 
كاالستنتاج، استنادا من 
نتائج التحليل ابللساف، 
كادلكتوب، أك الوسيلة 

 األخرم.

تطوبر ادلوقف الصادؽ، 
كقدرة  كالدؤكب، كالتسامح،

التفكَت النظامي، كتقدًن 
الرأم األقصرم ك 
األكضحي، كتطوير 
القدرات اللغوية اجليدة 

 كاحلسنة.

 (Silabus)يف معايَت العملية اليت توجد اثن مراحل، مها زبطيط 

. (RPP)كزبطيط التعليم اليت ُتوجد يف شكل خطّة التنفي  للتعّلم 
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العربية اليت ربتول األنشطة العملية يف تعليم اللغة  كخطوات معايَت

ادلقدمة، كاألنشطة الرائيسية، كاألنشطة اخلاسبة. حطوات عملية ىذا 

حبيث ادلعّلم الذم حيتاج  26تعليم اليت رُبّدد يف كتاب معّلم اللغة العربية.

 أْف جيرم إبتكار التعليم عندما حُيتجها فقط.

طالب يف كطرؽ التعليم اليت تُعتقد أْف تقدر لتنمية الكفاءت لل

، كالتعليم (CTL) التعليم السياقي 27كما يلي :  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 

، كالتعليم النشاطي كالفعارل (Cooperative Learning)التعاكين 

، كالتعليم القائمي على ادلشكلة (PAKEM)كاإلبداعي كادلمتعي 

(Problem Based Learning) كالتعليم التحقيقي ،(Inquiry Learning) ،

-E)، كالتعليم اإللكًتكين (VCT)كالتعليم على تقنية توضيح القيمة 

Learning)  . 

كلزايدة إجراء ادلنهج الدراسي ابجليدة الذم يُناسب م ع ما اليت 

تُرجي طبعنا ستتعّلق م ع عملية التعليم. ادلبادئ األساسية يف التعليم اليت 

فس الطالب ذُبرم ادلدرس ىي سبكُت مجي ع الكفاءت ادلوجودة يف ن

، كادلبادئ يف  حبيث سوؼ ديكن أْف ربّسن التفهم على الظواىر، كادلفهـو
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العلـو اليت تُعّلمها سوؼ ُتظهر يف التفكَت ادلنطقي، كاإلبداعي، 

كالنقدم. ادلبادئ األخرم يف التعليم اليت تًتّكز يف الطالب، كجعل 

القيمة، كتوفَت احلالة ادلمتعة، كادلغامرة، كتطوير رلموعة القدرات لديها 

 ذبربة التعّلم ادلتنّوعي كالتعّلم من خالؿ الفعل.   

 28معايَت التقوًن (ج 

معايَت التقوًن من تعليم اللغة العربية ىي معيار عن تقنية، 

للطالب بعد أداء عملية تعليم  كأداة التقوًن من النتائج التعّلمية كإجراء،

مج ع ادلعلومات كمعاجلتها يف تكييل  التقوًن الًتبوم َكَعملية اللغة العربية.

ربقيق النتائج التعّلمية للطالب. التقوًن يف ىذه احلالة الذم حيتول على 

 ، كالتقوًن الذايت، كالتقوًن على أساس ادللف(autentic)التقوًن األصلي 

(portofolio) كاالمتحاف اليومي، كاإلمتحاف نصف ادلرحلة، كاالمتحاف ،

ار مستول الكفاءت، كاالختبار جودة مستول أخَت ادلرحلة، كاالختب

 الكفاءت، كاالختبار الوطٍت، كاختبار ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية.

كيفية عن  كأما تكوف يف كتاب مدرس اللغة العربية الذم حُيّدد

تقوديو. حبيث معّلم ال حيتاج أيضا يف ربديد نوع التقوًن الذم سوؼ 
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يهدؼ يف معرفة  كفاءة ادلوقف، ككفاءة  ُيستخدَمها. كىذا التقوًن الذم

  ادلعرفة، ككفاءة ادلهارة.

 الدراسي تقييم تعليم اللغة العريبة ابستخذام ادلدخل العلمي من ادلنهج (8

3102 

أّف التقوًن فيسمي كعملية تعليم يف تقدًن ادلعلومات لتحقيق 

ادلقررات أك عملية لتثبيت عن مراجعة القيمة إعتمادا على الربانمج 

كأما تقوًن الذل ُيستخدـ يف تعليم اللغة العربية على أساس  29ادلعينة.

، يعٌت يستخدـ ٖٕٔٓادلدخل العلمي أْف يُناسب م ع ادلنهج الدراسي 

فضل هللا أّف  دمحم كقاؿ. يف تقوديو (Authentic Assessment) القييم األصيل

 خالتالتقييم األصيل ىو تقييم يتم تنفيذه بشكل شامل للتقييم من مد

(Input) التعليم، عمليتو، ك سلرجاتو (Output). 40ريتشارد آم. أرندس 

(Richard I. Arends) يف كتابو "Learning to Teach " يقوؿ أّف التقييم

األصيل أيخذ اخلطوات األكثر تقدمنا كإرىاقنا يف سياؽ كض ع احلياة 

 كزير الًتبية كالثقافة قانوف ظهر بياف آخر يف45 الواقعية.
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(Permendikbud) بشأف تقييم نتائج التعلم الذم  ٕٗٔٓمن  ٗٓٔ رقم

يقوؿ: "التقييم األصيل ىو شكل من أشكاؿ التقييم الذم تيطلب من 

الطالب إظهار ادلواقف، استخداـ ادلعرفة كادلهارات اليت مت احلصوؿ عليها 

 42يف احلاؿ احلقيقي". وظيفةمن التعلم يف تنفيذ ال

 .A) ركسديياان ك أ. (Elis Ratnawulanإليس رتناككالف ) كقاؿ

Rusdiana) أّف التقييم األصيل الذم يُنقسم إذل بعض أقساـ  يف كتاهبما ،

ادلقابلة الشفوية، إعادة القصة أك النصوص، مثل الكتابة،  كما يلى :

ادلشاري ع أك ادلعارض، التجارب أك ادلظاىرات، تنظيم عناصر االستجابة، 

كونندار عن األشياء  سول ذلك، يشرح42 مالحظة ادلدرس، كادللف.

اليت ديكن استخدامها كأساس لتقييم نتائج تعلم الطالب يف التقييم 

44األصيل كما يلى:
 

 ادلشركع (أ 

 نتائج اإلختبار الكتايب (ب 

 ادللف (ج 
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 الواجبات ادلنزلية (د 

 ادلسابقة (ق 

 عمل الطالب (ك 

 عرض أك مظهر الطالب (ز 

 ادلظاىرات (ح 

 البياف (ط 

 الدكرايت (م 

 الكتابة (ؾ 

 رلموعة ادلناقشة (ؿ 

 .ادلقابلة (ـ 

التقييم األصيل يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓيطبق ادلنهج الدراسي 

العربية على أساس ادلدخل العلمي لتقوًن تقدـ تعّلم الطالب الذم 

يشمل على ادلواقف كادلعرفة كادلهارات. األسالب كاألدكات ادلستخدمة 

 :لتقييم الكفاءات يف جوانب ادلواقف كادلهارات كادلعرفة ىي كما يلي

 األسالب يف تقييم كفاءات ادلواقف (أ 
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بشأف  ٖٕٔٓسنة  ٙٙكما كرد يف ملحق كزير الًتبية كالثقافة رقم 

معايَت التقييم الًتبوم: يقـو ادلعلموف إبجراء تقييم كفاءة ادلواقف من 

 41خالؿ :

 ادلالحظة .1

 التقييم الذايت .2

 تقييم األقراف من قبل الطالب .3

 الدكرايت .4

للمالحظة كالتقييم الذايت كالتقييم بُت أما األداة ادلستخدمة 

الطالب ىي قائمة تدقيق أك مقياس تصنيف مصحوابن بنموذج، 

 بينما يف اجمللة يف شكل مالحظات ادلعلم

 األسالب يف تقييم كفاءات ادلعرفة (ب 

 :ىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقييم معرفة الطالب، كما يلى

 االختبار الكتايب .1

 االختبار الشفوم .2

 الوظيفة .3

                                                           
45 Lihat lampiran Mendikbud No. 66 Tahun 2013 
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 األسالب كاألدكات يف تقييم كفاءات ادلهارة (ج 

 :ىناؾ عدة طرؽ ديكن استخدامها لتقييم مهارة الطالب، كما يلى

 (Performance) التطبيق .1

 (Project) ادلشركع .2

 (.Portofolio) ادللف .3

 قواعد اللغة العربية . ب

 مفهوم قواعد اللغة العربية (1

ككذلك أهنا 46القانوف.القاعدة لغةن ىي األصل ك اإلرشاد ك األساس ك 

رمز األساس الذم يكوف قاضيا. كأما تعريفها إصطالحان ىو الكلمة العامة 

ادلعتبار جبمي ع أجناسها. كفهمها االخرل كما بُت أمُت أؿ السيد أهنا 

إذف، أخذ الباحث اإلنتهاء  47النظرايت العامة اليت حلظها من نطق العريب.

وف األساسي اليت كانت إمجاعا عن ذلك التعريفات أف القاعدة ىي القان

 جلمي ع اللسانيات، كجيب أف يتبعها آخذ اللغة لناطقُت هبا.

                                                           
46

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran BAHASA ARAB INTERAKTIF, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 112. 
47

 .552 نفس ادلراج ع ... ص 
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قواعد اللغة العربية ىي منظم الذين ينظم إستعماؿ اللغة العربية  

كالوسائل ليفهم الكالـ. كأما يف جزئها، القواعد ىو جزء اإلرتباط لًتتيب 

كلمات العربية تنتاج مجلة الكلمة يف عقود الكلمات العربية. حيث عقود ال

أك كالـ، كىذه معلق على كلمة العربية اليت عقود فيها كصفة العالقة بُت 

الكلمات. كغَت ذلك إرتباط القواعد بتثَت عن صيغة الكلمة اليت ربدث 

 بسبب عن ترتيبها الكلمات يف اجلملة أك الكالـ اللغة العربية.

ظهرت بعد اللغة العربية. كلذلك قواعد اللغة العربية ىي قواعد اللغة اليت 

لذلك اف  48ظهور القواعد بسبب خلفية على خطاء على استعماؿ اللغة.

القواعد اليت تعلمو لكي مستعماؿ اللغة يستطي ع أف يدعوا تعبَت اللغة ك 

 يستطي ع اف يفهما بصحيح ك حسن بصيغة كتابة ك كالـ.

على سطح كحكي يف سبب كض ع أيب األسود ذلذا الفن أنو كاف ليلة 

بيتو كعنده بنتو فرأت الشمس كصلومها كحسن تأللئ أنوارىا م ع كجود 

الظلمة فقالت ايأبت ما أحسن السماء )بضم النوف ك كسر اذلمزة( فقاؿ أم 

بنية صلومها كظن أهنا أرادت أم شيئ أحسن منها فقالت ايأبت ما أردت 

كافتحي ىذا إمنا أردت التعجب من حسنها فقاؿ قورل ما أحسن السماء 
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 Wa muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: 

Teras, 2011), h. 131. 



43 
 

فاؾ فلما أصبح غدا على سيدان علي كقاؿ اي أمَت ادلؤمنُت حدث يف أكالدان 

ما دل نعرفو كأخربه ابلقصة فقاؿ ىذا  دبخالطة العجم العرب مث أمره فاشًتم 

صحيفة كأملي عليو بعد أايـ أقساـ الكالـ ثالثة اسم ك فعل ك حرؼ جاء 

فلذلك  مسي بعلم  دلعٌت ك مجلة من ابب التعجب ك قاؿ انح ضلو ىذا

 49النحو.

 أنواع قواعد اللغة العربية (2

ينقسم القواعد يف اللغة العربية إذل نوعُت، كما قاؿ الدكتور جورج مًتم 

عبد ادلسيح يف معجم قواعد اللغة العربية يف جداكؿ كلوحات. أهنا ينقسم 

ككقوؿ صاحب أهنا  10على نوعُت. كمها قواعد الصرؼ ك قواعد النحو.

ك أهنما أىم العلم  15نوعُت كمها قواعد النحو ك قواعد الصرؼ.تتكوف على 

كاختار الباحث على ىذين القولُت ادلذكور ألهنما قوالف  12من علـو عربية.

 مشهوراف.
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 .ٖق(، ص. ٖٔٗٔ، )مسارانج: كراي طو فوترا، شرح سلتصر جدا على منت االجركميةأمحد زيٍت دحالف،  
51

ق(، ص. ٜٜٛٔ، )بَتكت: مكتبة األسكندرية، كلوحاتمعجم قواعد اللغة العربية يف جداكؿ جورج مًتم عبد ادلسيح،  
ٖ. 

51
 Shohib, ILMU SOROF, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 1. 

12
 .7ـ(، ص. ٕٕٔٓ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، جام ع الدركس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاءمصطفى غالييٍت،  
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ك  12أما قواعد الصرؼ بيحث يف الكلمة قبل أف تدخل يف الًتكيب.

زبتص بتحديد كظيفة كل كلمة داخل اجلملة ك ضبط أكاخر الكلمات ك  

ككذلك يف بنية الكلمة العربية كما يطرأ عليها من تغيَت  14ة إعراهبا.كيفي

مثل الكلمة من حيث التصريف ك داللتها ك بناءىا.  11ابلزايدة أك نقص.

فهي علم يف الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف ك إعالؿ ك إدغاـ ك 

 إبداؿ ك بو نعرؼ ما جيب أف تكوف عليو  بنية الكلمة قبل  انتظامها يف

 16اجلملة.

ك الصرؼ ك التصريف عند ادلتأخرين مًتادفاف. ك التصريف على ما 

 عنهم جزء من الصرؼ الذم ىو جزء من أجزاء النحو. 17حكى سيبويو

كىو لغةن التغيَت، كمنو تصريف الرايح أم تغيَتىا كاصطالحا ابدلعٌت 

ل إال العلمي ىو ربويل األصل الواحد إذل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ال ربص

هبا كإمسي الفاعل ك ادلفعوؿ ك اسم التفضيل ك التشبيو ك اجلم ع ك إذل غَت 
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 .ٖ ص.معجم قواعد اللغة ...، جورج مًتم عبد ادلسيح،  
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 Shohib, ILMU SOROF..., h. 1. 
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 .ٖ(، ص. ٖٜٚٔ، )القاىرة : ادلكتب العلمي للتأليف كالًتمجة، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  

56
 .ٚص.  جام ع الدركس العربية ...،غالييٍت،  مصطفى 

57
ىو عمرك بن عثماف بن قشَت، موذل بٌت احلارث بن كعب بن عمرك بن علة. انظر ! أيب بكر دمحم يب احلسن الزبيدم  
 .ٙٙ(، ص. ٜٔٔٔالقاىرة: دار ادلعارؼ،  ، )طبقات النحوية ك اللغويُتاألندلسي، 
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ذلك. كابدلعٌت العلمي ىو علم أبصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلمة اليت 

  ليست إبعراب كال بناء.

مثل  18كأما قواعد النحو يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف الًتكيب.

اجلملة ك اإلسناد ك التبعية ك اإلعراب. كمعٌت النحو لغةن القصد ك اجلهة ك 

ككذلك يسمى أيضا بعلم اإلعراب، ألنو علم  19ادلقدار ك ادلثل ك الشبو.

أبصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب ك البناء. أم 

رؼ الذم يبحث خالفا لعلم الص 60من حيث ما يعرض ذلا يف حاؿ تركيبها.

يف شكل الكلمات ك ما يتعلق هبا، أما علم النحو يبحث يف أحواؿ 

 الكلمات أم من حيث إعراهبا ك مبنيها.

 65كمها شرحتا يف اذليكل العاـ لتقسيمات الصرؼ ك النحو، كما يلي :

 

 

 

 
                                                           

18
 .ٖص.  معجم قواعد اللغة ...،جورج مًتم عبد ادلسيح،  

19
 .ٙـ(، ص. ٕٕٔٓ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، األساسية للغة العربيةالقواعد أمحد اذلامشي،  

60
 .ٚص.  ...، جام ع الدركس العربيةمصطفى غالييٍت،  

61
 .ٖص.  معجم قواعد اللغة ...،جورج مًتم عبد ادلسيح،  
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 2.2اجلدول: 

 أنواع علم القواعد العربية

 

 

 

 

علم القواعد 
 العربية

صرفال  النحو 
الًتكيبيبحث يف الكلمة قبل أف تدخل يف   يبحث يف الكلمة عندما تدخل يف الًتكيب 

 جامد مرفوع

 مشتق منصوب

الكلمة يف  1 1 يف اجلملة 

 اسم
 جمرور

 غًن متصرف
التصريف يف  مبين 

 ماض
اإلسناد يف  مرفوع 2 2 

 فعل مضارع منصوب

 أمر جمزوم

الداللة يف التبعية يف   3 
3 

 عامل

 عاطل

 مبين

 معىن

البناء يف اإلعراب يف   4 4 

 حرف
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 خصائص قواعد اللغة العربية (3

العربية خصائص اليت ال خصائص للغة عادلية إال ذلا. كىذه لقواعد اللغة 

 62اخلصائص سأذكرىا كما يلي:

العالقة بُت القواعد ك اجلنس أم من حيث مذكر ك مؤنث. ىذه  .1

العالقة يستعماؿ النساب كل إسم ك فعل ابلقواعد على اجلنس. ألف 

 كلهما ال يستطي ع أف جيتمعا إذل جنس كاحد. بل البد أف جيتمعا إذل

 ادلذكر ك ادلؤنث.

العالقة بُت القواعد ك العداد أم من حيث مفراد ك تثنية ك مج ع.  .2

يستعماؿ النساب كل اسم ابلقواعد على العداد. كما نعلم أف يف لغة 

أخرل يستعمل دبفراد ك مج ع فقط، مثال اللغة اإلصلليزية. لكن اللغة 

  ع.اللعربية يستعمل بثالثة الشكل أم ىي مفراد ك تثنية ك مج

 العالقة بُت القواعد ك الوقت أم من حيث ماضي ك حاؿ ك استقباؿ. .3

يستعماؿ كل الفعل الذم يتضمن على كقت العمل الذم تعملو، لوقت 

 ادلاض كاحلاؿ كادلستقباؿ.
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 Imaduddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata bahasa arab sistematis, (Yogyakarta: 

Nurma Media Idea, 2005), h. Vii –viii. 
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العالقة بُت القواعد ك البناء كاإلعراب أم من حيث مرفوع ك منصوب  .4

لغة العربية اليت ذلا ك رلزـك ك رلركر. يستعماؿ كل اإلسم ك الفعل يف ال

 صيغة معُت ك تغَت قواعده الذم يناسب على اإلعراب يف اجلملة.

العالقة بُت القواعد ك الضمائر، الف يف اللغة العربية استعماؿ الضمَت  .5

 ظاىرا كاف أك ظامرا. 

 تعليم القواعد اللغة العربية (4

 تتكوف نشاط تعليم قواعد اللغة العربية على نوعُت:

 تعريف القواعد . أ

يستطي ع أف يفعل تعريف القواعد بطريقة القياسية ك االستقرائية. كالبد أف 

يكتب حالتُت عالقة القواعد كىي: أكال، إف مهمة ال يطلب التالميذ 

ليستطي ع أف حيفظوا القواعد  يف خارج رائسهم. لكنو يستطي ع أف يفهم 

ادة النحو التالميذ كيستعمل ىذا القواعد يف عملية لغوية. كاثنيا، يعلم ادل

ليس مجيعا. حيتاج أف خيتيار ادلادة على الًتدد االستعمالو كيناسب ابدلرحلة 

التعليم، كنتائج ربليل الفركؽ أم بُت عريب كإندكنيسي اليت تدؿ على 

 62الًتاكب الصعب لتالميذ اللغة العربية يف إندكنيسي.
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 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 137. 
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 الطريقة القياسية (2

ليفهم كحيفطها، مث يعطي يبدأ  القياسية أبف يعطي التالميذ القاعدة 

األمثاؿ. كبعد ذلك يعطي التالميذ فرصة ليفعل التدريبات بتطبيق 

القواعد أك الرموز الذم يعطيهم. ىذه الطريقة افراحا من بعض التالميذ 

للغة العربية. ألف منذ الوقت القصَتة يستطي ع التالميذ أف يعرؼ القواعد 

 64قواعد لكل الشيئ.اللغة كيستطي ع التالميذ بفكرتو لتطبيق ال

 كأما خطواة التعليم هبذه الطريقة القياسية فيما يلي:

 ابتدأ ادلدرس الدرس بتحدث ادلوضوعية ادلعُت. .أ 

كاستمر ادلادة الدرس ببحث القواعد النحو كحيف  التالميذ ىذا  .ب 

 القواعد.

 يعطي ادلدرس األمثاؿ ادلناسب ابلقواعد النحو. .ج 

ادلادة كيطلب التالميذ ليعمل تدريبات  يؤخر الدرس خبالصة .د 

 61التقوًن.

 طريقة اإلستقرائية (2
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 Ahmad fuad effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), h. 

82-83. 
65

 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran ... h. 132. 
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يبتدأ ىذه الطريقة بنظم األمثاؿ. ك بعد ذلك يفعل التالميذ اخلالصة عن 

القواعد اليت تناسب ابألمثاؿ. هبذه الطريقة، ابتكر التالميذ يف نشاط 

ها بعد التعليم إشًتاكا، فهو يف زبلص القواعد. ألف ىذه اخلالصة يفعل

استطاع التالميذ على التدريبات يف استعماؿ مناط اجلملة اليت زبلص 

 قواعده. فادلعرفة عن القواعد سيساعدىم دبساعدة صحيحة.

 كأما خطواة التعليم هبذه الطريقة االستقرائية كما يلي:

 ابتدأ ادلدرس بتعيُت موضوعية الدرس. .أ 

 يعطيو ادلدرس.كيعطي ادلدرس االمثاؿ اجلملة أك القرأة اليت  .ب 

 يطلب التالميذ أف يقرأ االمثاؿ أك القرأة اليت يعطيو ادلدرس. .ج 

القواعد النحو يف االمثاؿ اك القرأة اليت  مث يبدأ ادلدرس أف يبحث .د 

 66عالقة ابدلوضوعية.

 خيلص ادلدرس كالتالميذ القواعد النحو عن االمثاؿ أك القرأة. .ق 

 يطلب ادلدرس التالميذ ليعمل التدريبات. .ك 
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 135.،ص... المراجع نفس 
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 تدرابت ادلباشرة  . ب

حيتاج طريقة ادلتأخر لتدريبات القواعد بوجو اختيار ادلادة ك الطريقة التعليمية. 

كليس على التوكيل ادلادة كلكنو بعمل القواعد. كلذلك اعطاء التدريبات 

بصيغة اجلملة. كينظم ادلادة اليت ال يتب ع النظاـ ادلوضوعية يف علم النحو 

.بنماط اجلملة الكثَتة يف   االستعماؿ اللغة كل يـو

 كنوع التدريبات يف تعليم القواعد على ثالثة أنواع: 

 تدريبات ادليكاين (1

حلصوؿ اىداؼ التنمية العامة فاعطى ااثرة للموصوؿ إذل استجابة 

صحيحة. كلذلك يستطي ع اف يعطيو ابللساف أك الكتابة كاندماج 

 بتدريبات كفاءة التالميذ يف الكالـ كالكتابة.

 ت ادلعٌتتدريبا (2

 ىو التدريبات العالقة بُت السياقي كاحلاؿ.

 تدريبات ادلوصالت (3

ىو تدريبات بتنمية الفكرة من التالميذ كتدريبات اللغوم الصحيحة. 

كلذلك يعطي ادلدرس ىذه التدريبات، إذا استط ع التالميذ يف ادلفردات 

 كالًتاكيب كاللف  ادلوصالت اليت يناسب ابحلاؿ كالسياقي  ادلعُت.
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 ىداف تعليم قواعد اللغة العربيةأ (5

 67:إف األىداؼ تعليم القواعد كثَتة، كمنها كما يلي

 إقدار ادلتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن. .1

إكساب ادلتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطاء،  .2

 ادلتعارؼ عليها.  كادلتفقة م ع القوعد

 النطق ك صحة األداء عند التحدث.مساعدة ادلتعلم على جودة  .3

إكساب ادلتعلم القدرة على فهم ادلسموع ك سبييز ادلتفق م ع قواعد اللغة  .4

 العربية من ادلختلف معها.

إقدار ادلتعلم على ادلالحظة الدقيقة، ك االستنتاج، ك ادلقارنة، ك إصدار  .5

 األحكاـ، كإدراؾ العالقات بُت أجزاء الكالـ ك سبييزىا كترتيبها على

 النحو ادلناسب.

اإلسهاـ يف اتساع دائرة القاموس اللغوم لدل ادلتعلم كإمداده بثركة لغوية  .6

 من خالؿ النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالذلا.

مساعدة ادلتعلم على تكوين حس لغوم جيد، كملكة لغوية سليمة يفهم  .7

الـ ك سبييز من خالذلا اللغة ادلنقولة ك يتذكقها دبا يعينو على نقد الك
                                                           

67
، )ماالنق : مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ادلوجو لتعليم ادلهارات الغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم،  
 .580-579(، ص. ٕٔٔٓاحلكومية، 
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صوابو من خطئو ك توظيف الفقرات ك الًتاكيب كادلفردات بطريقة 

 سليمة.

معرفة صحة الكالـ من أخطاء ك ليحًتز بو عن زلل يف اللساف كغايتو  .8

اإلستعانة على فهم معاين كالـ هللا كرسولو ادلوصل إذل خَت الدنيا 

 68كاألخرة.

 الثاين : دراسة السابقة بحثادل ( ب

ذلاما ىف  كتابة رة كإشاإلبحث لتصَت ا السابقة ىف ىذاسة رالدالباحثة ـ اتقد

 ىي مايلى:كلبحث صحيحة , ا انتائج ىذف حبثها , حىت تكو

 فرؽ مساكاة نتيجة عنواف الدراسة اسم رقم
5 . 

 

 

 

 

سيت نور حيايت، 
دلاجسًت اسة درا

اجلامعة 
اإلسالمية 

احلكومية تولونج 
   أجونج

 ـ 2057

تطبيق تعليم مهارة الكالـ 
ابستخداـ الطريقة السمعية 
الشفوية كسائل األفالـ 
لًتقية مهارة الكالـ الطالب 
)دراسة متعددة ادلواق ع يف 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية جابونج ابليتار ك 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية كونَت ابليتار(

استخدمت ىذا 
البحث ىو منهج  
كيفي الوصفي 

(research 

qualitative) 
.  ٔ  : كهتدؼ إذل

.  ٕكيف زبطيط ، 
.  ٖكيف تطبيق ، 
. ما ٗكيف تقييم ، 

ليت ت ادلشكالا

اـ ستخدا
طريقة 

لسمعية ا
 لشفويةا

بوسائل 
 األفالـ

                                                           
ـ( ص. ٕٗٔٓمية، )لبناف : دار الكتب العل الكواكب الدرية على متممة األجركمية،دمحم أمحد بن عبد البارم األىدؿ، 68

ٕ٘. 
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يف رس دلداجها ايو
لطريقة اتطبيق 

لشفوية م ع السمعية ا
ـ ألفالاسائل ك

 ـكالرة لًتقية مها

2. 

 

 

 

 

 

يبيكا  ريكا ا
ب طالف, تامبونا

للغة اقسم 
يف ، لعربية ا
جلامعة ا
إلسالمية ا

 ماالنج

لسمعية اتأثَت طريقة 
ؿ إلتصاادلدخل كالشفوية ا

يف ب لطالـ اكالرات دلها
سة ردلدالساب ع من الصف ا
لثانوية شيخ سوباكَت ا
 النجما

لسمعية اطريقة أتثَت 
دلدخل كالشفوية ا
رات  دلهاؿ إلتصاا

ب لطالـ اكال
ـ كالرة كرب.مهاا
علی من ب الطالا

 قبلو

اـ ستخدا
طريقة 

لسمعية ا
 لشفوية ا

ىذد الدراسة 
تركيز على 
مهارات 
الكالـ 

اـ ستخدكا
دلدخل ا
 ؿإلتصاا

2. 

 

 

 

أنيس صاحلة ، 
دلاجسًت اسة درا

اجلامعة 
اإلسالمية 

احلكومية تولونج 
  أجونج

 ـ 2058  

أثر تعليم القاعدة اللغة 
العربية على مهارة الكتابة 
)دراسة متعددة ادلواق ع يف 

ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة 
احلكمة توانج سارم  دركؿ

تولونج أجونج ك ادلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية ادلوّدة 
الثاين جيوكت عليكوغ 

 ابليتار(،

استخدمت ىذا 
البحث ىو منهج 
الكمي ، كهتدؼ 

. كيف ٔإذل : 
عملية تعليم القواعد 
اللغة العربية على 
.  ٕمهارة الكتابة 

كيف أتثَت تعليم 
القواعد اللغة العربية 

 لكتابة على مهارة ا

أثر تعليم 
القاعدة اللغة 

 العربية

على مهارة 
 الكتابة

4. 

 

 

  فالكضا ر
، اتيكركا
جلامعية ب اطال
 نيسياكندالًتبية ا

لسمعية اتأثَت طريقة 
لتعليم اطريقة ك لشفويةا
رة ين يف ربسُت قدكلتعاا

ث لبحو" اب تذكر طال

لسمعية اطريقة 
جيابيا إلشفوية تؤثر ا

رة لقدايف ربسُت 
 ذعلى تذكر تالمي

اـ ستخدا
طريقة 

لسمعية ا
 لشفويةا

تأثَت طريقة 
لسمعية ا
لشفوية ا
طريقة ك
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ـ عإٗٔٓيف 
دلاجسًت اسة درا
"تأثَت اف بعنو
لبصرية ـ ااإلعالا
 عدلسموكا

(Audio 
Lingual) 

دم حلاالصف التجريبية يف ا
 عشر

SMAN 26 نغ كباند
  جلامعيـ ايف عا

2052/2054 

لتعليم ا
 ينكلتعاا

1. 

 

 

 إماـ قارئ 

دلاجسًت اسة درا
جامعة موالان 
مالك إبراىيم 

اإلسالمية 
احلكومية ماالنج 

 ـ ٕٚٔٓ

 

 

زبليل األخطاء النحوية 
كالصرفية يف القراءة لدل 
الطلبة ابالربانمج ادلكثف 
لتعليم اللغة العربية جامعة 
موالان مالك إبراىيم 
اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج. 

أراد الباحث كشف 
األخطاء النحوية 
كالصرفية يف اجملاؿ 
( ٔالثالثة، ىي : 

األخطاء النحوية ك 
الصرفية يف القراءة ، 

( أسباب ٕ
( ٖاألخطاء، 

كاحللوؿ يعلمها 
 ادلدرس.

تعليم القواعد 
النحوية 
 كالصرفية

لًتقية يف  
 مهارة القراءة

 

  ( paradigma) الثالث : مناذج البحث بحثادل ( ج

، أّف مناذج  البحث ىي نظرة أك منوذج منط التفكَت  (Sugiono)  كقاؿ سوجويونو

ادلشألة اليت سوؼ تبحث كتتدبّر نوع كمجلة تركيز مسائل البحث اليت حيتاج أف  تدّؿ 

 69ذبيب من خالؿ البحث. كأما مناذج البحث اليت تعملها الباحث كما يلي :

                                                           
69

 Sugiono, Metode Penelitian Admnistrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2006), hlm. 43 
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 ، مناذج البحث 2.2اجلدول 

  

لرتقية  (Audiolingual)تطبيق الطريقة السمعية الشفوية 
  قواعد اللغة العربية تعليم

)دراسة متعددة ادلواق ع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل 
 (تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية الثاين تراصلاليك كادلدرسة الثانوية

 ابدلشاركة ادلالحظة

 (Observing) 

 الواثيقة
(Document) 

 

 ادلقابلة ادلتعّمقة
(Interviewing) 

 

، كتنفيذهمج ع احلقائق كربليلها عن زبطيطو،  
يعٌت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  2تقوديو يف ادلوق ع ك 

 تولونج أجونج الثايناحلكومية 

 

، كتنفيذهمج ع احلقائق كربليلها عن زبطيطو،  
يعٌت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  1 تقوديو يف ادلوق عك 

 احلكومية األكذل تراصلاليك

 2 النتيجة ادلؤقتة من ادلوق ع 1 النتيجة ادلؤقتة من ادلوق ع

 ربليل ما بُت ادلواق ع

 النتيجة ادلؤقتة

 النتيجة ادلؤقتة


