
 

فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكالو يف ؿالة قغى 
 بيؼخ اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَبجلرذسَظ انهغخ انؼشثُخ ث

 
 سعبنخ

قذيذ سإعزكًبل ثؼغ انششوؽ املـهىثخ نهسظىل ػهً شهبدح عشخبَب انزشثُخ 
جببيؼخ  وشؤوٌ انزذسَظ انهغخ انؼشثُخ يف كهُخ انزشثُخ رذسَظاسإعاليُخ ثقغى 

 ػالء انذٍَ اسإعاليُخ اكحكىيُخ يكبعش
 ثقهى

 عيت َىس أيبَخ

 02022000222 سقى انزغدُم:
 

  وشؤوٌ انزذسَظانهغخ انؼشثُخ كهُخ انزشثُخ  رذسَظقغى 
 جببيؼخ ػالء انذٍَ اسإعاليُخ اكحكىيُخ 

 يكبعش
0204 



 

 انزظشَر خبهىص انشعبنخ
طشذ انجبزثخ املىقغ انزبىل ثزًبو انىػٍ أٌ ْزِ انشعبنخ ٍْ يٍ ػًهُخ 

يثجذ ثذنُم ػهً أهنب َزُدخ رقهُذ  إرا كبرجخ يف َىو آد يربٍْ أو ثبنُفظ، و
انشهبدح  ثؼؼهب، فهزِ انشعبنخ و أو اَزسبل يغبػذح انشخض اِخش كههب أو

 انيت زظم ػهُهب انجبزثخ ثبؿهزبٌ نهسكى.
         

 
ِ 0025ؼذح  قروان 01مسبد،         

و 0204اغغـظ  0         
    

 انجبزثخ                  
 

 
 عيت َىس أيبَخ           

02022000222د:   
 

 



 

 يىافقخ املششفني

سقى  ،عيت َىس أيبَخثؼذ اسإؿالع ػهً انشعبنخ املقذيخ يٍ انـبنجخ 
ػًهُخ رذسَت انهغخ فؼبنُخ ربذ املىػىع:  02022000222 د/: انزغدُم

انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكالو يف ؿالة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ جببيؼخ 
، اسإطالزبد َقشس. حنٍ املششفنيوثؼذ اخشاء ، اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ

انشعبنخ هىثخ، وأهنب ـػهً أٌ انشعبنخ املزكىسح قذ اعزىفذ انششوؽ انؼهًُخ امل
 طبكحخ نهًُبقشخ.

 
 

 ِ 0025 روانقؼذحغىوا،     -مسبد
 و 0204، ظأغغـ 0

 
 

 املششف انثبين    املششف األول     
 
 

 ذ.و. ف ،.،ط.أؽجمًذ َىعف دانذكزىس   ػُذ. و. ،ػجذ املىػظ عؼذج انذكزىس زب
 053023200222220222 سقى انزىظُف:  052100200552220200سقى انزىظُف: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 كهًخ انزًهُذَخ

 ثغى اهلل انشمحٍ انشزُى      

انؼضَض انغفبس ويكىس انهُم ػهً انُهبس اكحًذ هلل انىازذ انقهبس 
، وانظالح وانغالو ػهً أششف األَجُبء رزكشح ألويل انقهىة واألثظبس

واملشعهني عُذَب وزجُجُب حمًذ وػهً آنّ وأطسبثّ ويٍ رجؼهى ثئزغبٌ 
 إىل َىو انذٍَ، أيب ثؼذ.

َؼًب  ُهبؼى ػهفبنكبرجخ رشكش اهلل شكشا خضَال، ْى انزٌ قذ أَ
كثريح ورىفُقب وْذاَخ ويؼشفخ وفهًب زىت سبكُذ سإهنبء كزبثخ ْزِ انشعبنخ 
انؼهًُخ انجغُـخ كششؽ يٍ انششوؽ املـهىثخ نهسظىل ػهً دسخخ 

انهغخ انؼشثُخ جببيؼخ  رذسَظ عشخبَب انزشثُخ اسإعاليُخ يف كهُخ انزشثُخ قغى
 ػالء انذٍَ اسإعاليُخ اكحكىيُخ يكبعش.

ذ انكبرجخ يشكالد كثريح يف كزبثخ ْزِ انشعبنخ نكٍ نقذ واخه
ثشمحخ وإرٌ اهلل رؼبىل، وثفؼم وخذيخ خمزهف األقىاو، سبكُذ انكبرجخ 
نزخهُض كزبثخ ْزِ انشعبنخ ثبجلىدح. ونزانك، ودد انكبرجخ أٌ رشكش 

 ْؤالء املغبػذٍَ واملششفني واملشدؼني خضَم انشكش، ويُهى:



 

أيشي، ل ط.،و. أؽ ػًُذ كهُخ انزشثُخ وَىاثّ األعزبر انذكزىس اكحبج حمًذ  .0
 كُبئت انؼًُذ األول.و. أؽ. يهدىَىا دايىفىنُـئ، انذكزىس

انذكزىس  األعزبرانثبَُخ، و انؼًُذ خانذكزىسح يشكذ يبنك و. ط إ.كُبئج  .0
اكحبج شهش انذٍَ ػثًبٌ و.ف د. كُبئت انؼًُذ انثبنش انزٍَ قذ ثزنىا 
خهىدْى وأفكبسْى يف رىخُّ كهُخ انزشثُخ جببيؼخ ػالء انذٍَ اسإعاليُخ 

 اكحكىيُخ يكبعش.

و انذكزىسح عيت انهغخ انؼشثُخ،  رذسَظ سئُظ قغىانذكزىس محكب، و.رّ.إ. .2
انهغخ انؼشثُخ يف كهُخ  رذسَظغى ق غكريرريحكػبئشخ خبنق، ط.أؽ، و.ف د.

 انهزاٌ عبػذاين ثزقذًن ثؼغ املىاد املزؼهقخ هبزِ انشعبنخ.ومهب انزشثُخ 

انذكزىس  كبملششف األول،،زبج ػجذ املىػظ عؼذ،و.ػُذ انذكزىس  األعزبر .0
كبملششف انثبين انزاٌ عبػذاين وأسشذاين و.أؽ.،.ط.أؽ ،.َىعف دحمًذ 

انشعبنخ، ػغً اهلل أٌ َزى َؼًّ ػهُهًب إٌ شبء زىت اَزهُذ يٍ كزبثخ ْزِ 
 اهلل.

كم األعبرزح واملذسعني انزٍَ ثزنىا خهىدْى وؿبقبهتى يف رشقُخ يب ػُذٌ  .1
 يٍ أفكبسيُز املشزهخ اسإثزذائُخ إىل املشزهخ اجلبيؼُخ.

ٌّ  و .2 إين ال أَغً أَؼب أٌ أقذو انشكش اجلضَم وأؿُت انذػىاد نىانذ
ين بٌ قذ سثاانز( "َبطش ط.ف د" و األو "عيت ْبخشحاألة "حمًذ ) انكشميني



 

ٍّ انششذ وعبػذ ين ثقذس ؿبقزهى ػهً ورشثُخ زغُخ طبكحخ يُز طغشٌ إىل ع
ًبو دساعيت وأعأل اهلل أٌ َـُم ػًشْى وميذ هلى انظسخ وانؼبفُخ ـإر

 وَهذَهًظشاؿب عىَب.
مجُغ األطذقبء وانظذَقبد يٍ ؿالة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ ثىخّ  .3

بص و يٍ ؿالة كهُخ انزشثُخ و شؤوٌ انزذسَظ وانـالة اِخشٍَ يٍ خ
انكهُبد األخشي ثىخّ ػبو انزٍَ عبػذوين وأػبسوين انكزت املزؼهقخ هبزِ 

 انشعبنخ وأيذوين دبب نذَهى يٍ أفكبس وآساء يف رأنُف ْزِ انشعبنخ.
بدح وأخريا إين ال أسخى ثؼذ كزبثخ ْزِ انشعبنخ إال أٌ ركىٌ هلب يُفؼخ وصَ

وػىَب ثني نذي انقّشاء وال عًُب انقىاػذ املزؼهقخ هبزِ انشعبنخ، وَغأل اهلل انزىفُق 
 .ِ انشعبنخ، آيني َب سّة انؼبملنيواهلذاَخ يف رُظُى ْز

 
 ْ 0025روانقبئذح  5غىوا، -مسبد

 و  0204 َىنُى 05                  

 
          انجبزثخ

     
 عيت َىس أيبَخ           

02022000222 د:        



 

 حمزىَبد انشعبنخ
 أ        طفسخ املىػىع 

 ة         انزظشَر خبهىص انشعبنخ
 د         يىافقخ املششفني

 س         انشعبنخ إػزًبد 
 ج         َخكهًخ انزًهُذ

 د         حمزىَبد انشعبنخ
 ص          ذبشَذ انجسش
 قذيخاملانجبة األول: 
 0     املشكالد: خهفُخ  انفظم األول

 0    انجسش املشكالد :    انفظم انثبىن

 0       االفزشاع:    انفظم انثبنش
 1    رىػُر يؼبين املىػىع:   انفظم انشاثغ

 2    أْذاف انجسش وفىائذِ:   انفظم اخلبيظ

 خُاملكزج انذساعخانجبة انثبىن : 
 4     رذسَت انهغخ انؼشثُخ :  انفظم األول

 02     يهبسح انكالو  :   انثبىنانفظم 



 

 انجبة انثبنش : ؿشَقخ انجسش 
 01    َىع ويكبٌ انجسش :  انفظم األول

 01   و انؼُُخ انًُىرخُخ : اجملًىع انكهً  انفظم انثبىن

 03    ؿشَقخ مجغ انجُبَبد:   انفظم انثبنش

 05    أدواد مجغ انجُبَبد:   انفظم انشاثغ

 00    ؿشَقخ ربهُم انجُبَبد : انفظم اخلبيظ

 انجبة انشاثغ : َزبئح انجسش 
انهغخ  رذسَظ زبـُؾ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ  يف قغى:      انفظم األول

 00    انؼشثُخ جببيؼخ اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ 
 ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ يف قغى رذسَظ انهغخ :       انفظم انثبىن

 21    جببيؼخ اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَانؼشثُخ  

 : كفبءح يهبسح انكالو ؿالة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ      شانثبن انفظم

 22      جببيؼخ اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ

 انجبة اخلبيظ اخلبسبخ
 23      خ: اخلالط  انفظم األول
 24      قزشازبد: اسإ  انفظم انثبىن

     25          اخغاملش



 

 ذبشَذ انجسش

 عيت َىس أيبَخ:   انجبزثخ اعى
 02022000222 :  سقى انزغدُم

 انهغخ انؼشثُخرذسَظ /: انزشثُخ وشئىٌ انزذسَظ  انقغى /كهُخان
فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكالو يف :" انجسش

اكحكىيُخ ػالء ؿالة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ  جببيؼخ االعاليخ 
 " انذٍَ

 
فؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ ػهً كفبءح يهبسح انكالو  ْزِ انشعبنخ رجسش ػٍ

كىٌ ْزِ زر و .يف ؿالة قغى رذسَظ انهغخ انؼشثُخ جببيؼخ اسإعاليُخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ
كُف زبـُؾ ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثُخ يف قغى رذسَظ انهغخ  :انشعبنخ يٍ يشكالد

انؼشثُخ جببيؼخ االعاليخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ،كُف ػًهُخ رذسَت انهغخ انؼشثخ قغى انهغخ 
انؼشثُخ جببيؼخ االعاليخ اكحكىيُخ ػالء انذٍَ،كُف كفبءح يهبسح انكالو ؿالة قغى 

 خ ػالء انذٍَ. رذسَظ انهغخ انؼشثخ جببيؼخ االعاليخ اكحكىيُ
 وشؤوٌ انزذسَظ انهغخ انؼشثُخ يف كهُخ انزشثُخ رذسَظقغى أخشٌ انجسش يف 

نـالة قغى انهغخ انؼشثُخ انزٍَ كبَىا ػالء انذٍَ اسإعاليُخ اكحكىيُخ يكبعش  جببيؼخ
، يٍ خالل أعهىة أخز ني أو كًشبسكنيًششفانهغخ انؼشثُخ ك رذسَت شَبيحَزبثؼىٌ ث

 .حبُش َزى اكحظىل ػهً انجُبَبد ثبعزخذاو املقبثهخ نهزسهُمانؼُُبد انؼشىائٍ 
ال َؼًم كًب ْى و انهغخ انؼشثُخ ال َضال ػًهُخ رذسَتأوػسذ َزبئح انذساعخ أٌ 

نذي انـالة يف رؼهُى انهغخ  كالوان حػهً يهبس فؼبنُخغى ، كًب كبٌ نّ يزىقغ يٍ قجم انق
غخ انؼشثُخ ال َضال حببخخ إىل يضَذ يٍ انهفؼبنُخ ػًهُخ رذسَت انؼشثُخ ، وثبنزبيل فئٌ 

انهغخ انؼشثُخ مل ركٍ فؼبنخ يف  رذسَتميكٍ االعزُزبج أٌ  ,االْزًبو يٍ خمزهف األؿشاف
 رُفُزْب



 

ٔ 
 

 األول الباب

 المقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

وقد اشتهر العلم يف العامل  ال ينقص و اليهبط درجَة الناِس.أن العلم 
حيت يتطور و يتقدم يف احلياة الفردية و االجتماعة، وال ميكن الناس أن ينالوا 
العلم بغًن التعلم ألن العلم مهم جّدا وبو رفعنا هلل درجات كرمية و مباركة كما 

 ٔٔ: ٛ٘ /قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي سورة اجملادلة

ُحوا يف اْلَمَجاِلس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اهلُل َلُكْم يا أي َُّها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَّ
اْنُشُزوا فَانُشُزوا يَ ْرَفِع اهلُل الَِّذْيَن آَمُنواِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُوتُوا العلم درجاٍت  و ِاَذا ِقْيلَ 

رٌ     َٔواهللُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ

ومن ىذه اآلية تتضح لنا أنَّ اهلل تعاىل هناىم أوال عن بعض االشياء مث 
فع اهلل ادلؤمنٌن بامتثال ثانيا ببعض االشياء و عدىم على الطاعة،بعبارة أخرى ير 

أوامر رسولو و العادلٌن منهم خاصة درجات، وىي تدّل على فضيلة العلم،وال 
شبهة أن علم العامل يقتضي لطاعة من ادلنزلة ماالحيصل للمؤمنٌن ولذلك فانو 
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 2002دنسية.جاكرتا:الوزارة الدينية الجمهورية اإلن. القرآن الكريم،سورة المجادلة، 
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ومن ىنا نعرف كيفية نيل  ٕيقتدى بالعلم يف كل أفعالو وال يقتدى بغًن العامل.
 ىو طلب العلم.درجة من العلم أالو 

نا أن العلم لو دور مهم ومفيد يف احلياة االنسانة، يكما ىو معروف لد
فاّن الشخص الذي لديو العلم ويستخدمو يف خًن ىو شخص نبيل مستحق بو 
ومدعّو من سكان العامل، ألّن العلم حصن من احلصون احلميدية كما قال يف 

 ٖجلماَل مجاُل العلم واألدب. بالغة احلكماء ليس اجلمال بأثواب تزيّننا اّن ا
"تعلمن صغًنا  ٗليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم و األدب.

أما علم من العلوم اليت جتعل لنا أن تنال الدرجة الرفيعة يف  ٘واعمل بو كبًنا".
الدين والدنيا و األخرة فهو اللغة العربية.  ولذلك امرنا عمر بن خطاب 

 ٙة العربية : " احرصوا على تعلم اللغة العربية فاهّناجزء من دينكم".باحراص اللغ
اللغة العربية ىي لغة الدين و ُتدرس من الصف األول يف ادلدارس االبتدائية اىل 
ادلستاويات ادلعينة يف مؤسسات التعليم العايل من الدين االسالمي، اذا اللغة 

  ٚبحثة وادلواد الدرسية.العربية ال بد من وجودىا من ناحة ادلناىج ال

                                                                                                                                                                                       
                                                           

2
. محمد الرازى، تفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير و المفاتيح الغيب،الجزء التاسع العشرون، الطبعة األولى  

 271ٍم(ص. 1291-1401)بيروت:دار الفكر،
.
3
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4

 632ص. معهدىقاموس ساكو حير غسنادى، 
5
 19(ص.2005، الطبعة الثاني )مكاسر: يايسن فتي، كوم بيجاك ريتوركا. ازهر ارشد، 

6
 7( ص.2003)يوغياكرتا،بستاكا بالجر، اللغة العربية و طريقة تدريسها. أزهر ارشد،  

7
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تعلم اللغة العربية مهم جّدا للطالب من قسم تدريس اللغة العربية لكى 
يستطيعوا أن يقرؤوا القرآن الكرمي واألحاديث النبوية وكتب الرتاث الشعائر 
االسالمية وكتب النحو والصرف ويفهمواىا. وقد اخرت اهلل تعاىل اللسان العريب 

 ٕٔ:ٕسورة يوسف نصة اهلل يف القرآن الكرمي  كماحلمل الرسالة اخلادتة  

  ٛإنّا أنزلناه قرآنًا عربًيا لعّلكم تعقلون

كان تعلم العربية واتقنها يرجع اىل أسباب عديدة منها سبب ديىن لفهم 
النص القرآنواألحاديث. اذا، اللغة العربية مهمة جّدا يف حياة االنسان،وقد كان 

 عن فهم تفسًن القرآن الكرمي و االحاديث النبوية.اتقان اللغة العربية يسُهلنا 

كان رئيس قسم تدريس اللغة العربية يشُغل نشاط تدريب اللغة العربية 
لرتتفع اتقان اللغة العربية لطالب قسم تدريس اللغة العربية. وىذا  ٕٙٔٓعام 

، النشاط يكون اساس مقررا بالنسبة اىل ادلواد الدراسية يعين:االستماء،احملادثة
النحو، الصرف. واختار رئيس القسم  ادلستوات العالية من ادلستوى اخلامسة اىل 

 ادلستوى األخرى كادلشرفٌن يف ىذا النشاط.

وىذا النشاط جديد يف االقسام االخرى، ولذلك أرادت الباحثة أن 
تبحث عن كيفية عملية تدريب اللغة العربية من ناحية ادلزية و الناقص. وىذا 

 اساسا واعتمادا الختيار ىذا ادلوضوعالذي يكون 
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 الفصل الثاني: مشكالت البحث

أسئلة جيعلها  يقدمفلفية السابقة، بناء على ما قدمت الباحثة من اخل
 حتديدا  ادلشكالت البحث فيما يلي : 

كيف ختطيط عملية تدريب اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية  .ٔ
 دين ؟جبامعة االسالمة احلكومية عالء ال

كيف عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية جبامعة االسالمة  .ٕ
 احلكومية عالء الدين ؟

كيف كفاءة امهارة الكالم طالب قسم تدريس اللغة العربة جبامعة  .ٖ
 االسالمة احلكومية عالء الدين ؟

 الفصل الثالث: االفتراض

ادلشكالت على االفرتاض ىي اجابة مؤقتة دلشكالت البحث و تكون 
صيغة مجلة سؤالية. لكن،مل يكن لكل حبث الف. و البحث الذي حيتاج اىل 
الفروض ىو حبث باستخدام ادلنهج الكمي. يف البحث النوعي، ال يتم صياغة 
الفروض، ولكن ينبغ أن توجد فيو الفروض. وبذلك فان الفروض من ىذه 

ربية على كفاءة مهارة الدراسة ىي " مل توجد فعالية عملية تدريب اللغة الع
الكالم طالب قسم تدريس اللغة العربية جبامعة االسالمية احلكومية عالء الدين 

" 
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 : توضيح معانى الموضوع الفصل الرابع

يف ىذه الرسالة كان من  قبل أن تدخل الباحثة يف جوىر البحث  
أن يشرح ادلعاىن من موضوع الرسالة و ىي "فعالة عملية تدريب  ااألحسن ذل

اللغة العربية  على كفاءة مهارة الكالم يف طالب قسم تدريس اللغة العربية 
 جبامعة االسالمية احلكومية عالء الدين "

ل" تزدادىا التشديد واأللف تكون "فعال" -ع-ىي كلمة "ف فعالية .ٔ
يؤثر " ِبعىن تأثًن يكون حمصال عليها، أى تأثر حيصل  –تسمى أيضا " بأثر 

بعد تعلم. فعالية مقصودىا ىو احلاصلة اجملموعية النقاط بٌن الطالب قبل أن 
 يشرتكوا تدريب اللغة العربية و بعد تشرتكوا تدريب اللغة العربية.

ىو  النشاط  (praktikum bahasa arab) دريب اللغة العربيةت .ٕ
. تدريب اللغة ٕٙٔٓاليت يعقد اخلاص لقسم تدريس اللغة العربية يف سنة 

 العربية متعّمد التقان اللغة العربية طالب قسم تدريس اللغة العربية.
ىي عداد من أربعة  مهارة يعين : مهارة االستماء،  مهارة الكالم .ٖ

، مهارة القرأة، مهارة الكالم. ولكن مهارة الكالم تدريب الصوت مهارةكتابة
تتكلم، وبذلك أيضا مهارة الكالم مهم جدا لطالب قسم تدريس اللغة العربية 

 أن يرتفع االتقان اللغة العربية.
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 البحث وفوائده  أهدافالفصل الخامس: 

الباحثة من  إما، مطلقا و فوائد تراد حتقيقها البحث أىداف لكل أنشطة
 فيمكن حتليلها البحث وفوائدهأىداف  الفرقاء اآلخرين. وأمامن  أو نفسها

 على النحو التايل:واحدا فواحدا 

 أىداف البحث . أ

 وأىداف من ىذا البحث ىو كما يلي : 

دلعرفة ختطيط عملية تدريب اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة  .ٔ
 العربية جبامعة االسالمة احلكومية عالء الدين 

دلعرفة عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية جبامعة  .ٕ
 االسالمة احلكومية عالء الدين 

دلعرفة كفاءة امهارة الكالم طالب قسم تدريس اللغة العربة  .ٖ
 جبامعة االسالمة احلكومية عالء الدين 

 فوائد البحث . ب

 أما الفوائد من البحث فهو كما يلي:

زيادة ادلعلومات عن ختطيط عملية تدريب اللغة العربية يف قسم   .ٔ
 تدريس اللغة العربية جبامعة االسالمة احلكومية عالء الدين 
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زيادة ادلعلومات عن عملية تدريب اللغة العربة قسم اللغة العربية    .ٕ
 جبامعة االسالمة احلكومية عالء الدين 

طالب قسم تدريس  زيادة ادلعلومات عن كفاءة امهارة الكالم  .ٖ
 اللغة العربة جبامعة االسالمة احلكومية عالء الدين 
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 الباب الثاني

 المكتبية الدراسة

 تدريب اللغة العربية  :الفصل األول 

  تعريف تدريب  . أ

تدريب ىو نشاط يهتم بنقل التعلميات وادلعلومات، هبدف ال  
على الوصول إىل مرحلة أو مساعدتو تطوير األداء اخلاص بالفرد ادلتلّقي ذلا، 

ينة من ادلهارات وادلعارف، و يعّرف التدريب بانو عملية هتدف إىل التعليم مع
رلموعة من ادلهارات اجلديدة لألفراد، من أجل تنفيذ نشاط أو عمل. من 
التعريف األخرى للتدريب ىو تزويد الفراد باخلربات ادلناسبة اليت تساعدىم على 

و زيادة معرفتهم، من خالل االعتماد على تطبيق  ،تنمية ادلهارات اخلاص هبم
 1العملية التدريبّية بأكثر الوسائل كفاءة.

 أهمية التدريب  . ب

توجد أمهّية كبًنة للتدريب يف العديد من اجملاالت ادلتنوعة؛    
  2وخصوصاً يف رلال األعمال واخلدمات، وتوّضح النقاط اآلتية أمهّّية التدريب:

                                                                                                                                                                                       
                                                           

1
 www.mawdoo3.comالتدريب.تعريف   

 
2

 https://mawdoo3.comتعريف التدريب.
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ىي رفع ُمعّدل اإلنتاج، وتقليل التكلفة اإلنتاجّية من زيادة اإلنتاجّية:  .1
أجل مواكبة ادلنافسة يف السوق، فيساعد التدريب على رفع اإلنتاجّية 

 اخلاصة بادلوظفٌن؛ من خالل تزويدىم بادلهارات ادلناسبة لذلك.
تطوير اجلودة: ىي دور التدريب يف حتفيز التحسٌن ادلستمر جلودة  .2

 مي التدريب ادلناسب للُعمال. ادلنتجات؛ من خالل تقد
تعزيز السالمة الصناعّية؛ وىي مسامهة التدريب يف تطوير تعامل  .3

الُعمال مع اآلالت بطُرٍق أكثر أماناً؛ حيث يستطيعون استخدام 
األجهزة يف مكان العمل؛ وخصوصاً اخلاصة بالسالمة يف بيئة العمل؛ 

 ممّا يؤدي إىل تقليل تعرضهم للحوادث.
التطور التكنولوجّي؛ وىي تأثًن وتأثُّر التدريب ادلسامهة ب  .4

بالتكنولوجيا، فيجب النظر إىل التدريب بصفتو عملّية تستمر 
بالتطور؛ من خالل االعتماد على العديد من الوسائل واألساليب 

 اجلديدة. 
تفعيل دور اإلدارة الفعالة؛ أي استخدام التدريب بصفتو أداة مناسبة  .5

الل االعتماد على تطوير ادلهارات اخلاصة للرقابة والتخطيط؛ من خ
بادلوظفٌن والُعّمال؛ من أجل هتيئتهم للتعامل مع الوظائف سواًء يف  

                           الوقت احلايّل أو ادلستقبلّي.
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 مفهوم عملية التدريب ت.

يعّرف البعض التدريب على أنّو سلسلة من اإلجراءات   
والتغيًنات، اليت تطرأ على قدرة الفرد، ومهاراتو، وأفكاره، وتصرفاتو؛ من خالل 
إخضاعو لربنامج شامل، يتعّرف فيو على أدوات ومتارين جديدة، وأفكار 

سواء،  حيويّة، تصّحح مساره اإلنساين يف حياتو االجتماعّية أو ادلهنّية على حدٍ 
وترفع مستواه التنافسي يف العمل أو التجارب احلياتّية اأُلخرى، ويرى آخرون أّن 
التدريب ىو تلك اجلهود اذلادفة إلمداد الفرد بادلعلومات واألساليب، اليت 
ُتكسبو ادلهارة يف التعامل يف شأن ما، وىو أيضًا تعديل إجيايب على أمور زلّددة 

خص يف رلال ما، األمر الذي ُيساعده على أداء تتعّلق بسلوك وإمكانّيات الش
                                 3دوره بفاعلية، وسرعة أكرب، وجهٍد أقل. 

 فصل الثانى : مهارة الكالم 

 تعريف مهارة الكالم  .1

نطوق الذي أما التعريف اصطالحى للكالم فهو : ذلك الكالم ادل  
يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من : ىاجسة، أو خاطره، وما جيول خباطره من 
مشاعرو احساسات، وما يزخربو علقو من : رأى أو فكر، وما يريد أن يزودبو 
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غًنه من ادلعلومات، أو حنو ذلك، يف الطالقة وانسياب، مع صحة التعبًن 
 والسالمة يف ألداء. 

 تدريس مهارة الكالم .2

الكالم من أىّم ادلهارات اللغوية اليت يستخدمها أفراد اجملمع  ًنيعب  
اإلستماء لذلك اعتين ادلختصون أفضل عناية بطريق تدريس ىذه  بعد ادلهارة

مهارة حيث صنفت طرق التدريس بناء على اجلهد ادلبذول يف كّل طريقة إىل 
 ثالث رلموعة اساسية :

واحده العبء فيها دون اّي يشمل الطريقة اليت يتحمل ادلعلم  . أ
 مشاركة من الطالب.

 يقسم فيها العبء بٌن ادلعلم و التالميذ. يشمل الطريق اليت . ب
يتحمل التالميذ وحده البء فيها و تناقشو ادلعلم  يشمل الطرق اليت . ت

وتوصيات الكثفية فهي تعتمد على  فيما توصل اليو من تنائج
كشف ادلعلومات ذلة من جهد لالنشاط الذايت للمتعلم و ما يب
  4اجلديدة دون أن يعطى مثًنا كثًنة.

ره. كلما كان الشخص أكثر مهارة تعكس لغة الشخص أفكا  
يتكلم، كلما كانت طريقة تفكًنه أكثر وضوًحا . ال ميكن اكتساب ىذه 
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 www.mawdoo.comطرق التدريس مهارة الكالم.   
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 ادلهارات إال من خالل ادلمارسة و الكثًن من ادلمارسات . كما أن مهارات 
 5مهارات التفكًن. اللغة ادلتداولة تديب على

أن "الكالم ىو اللغة". الكالم ىو مهارة لغوية  linguisيقول   
تتطور يف حياة الطفل، مسبوقة فقط دبهارات االستماع، و يف ذلك الوقت يتم 
تعلم القدرة على الكالم أو القول. من ادلؤكد أن الكالم يرتبط ارتباطًا وثيًقا 

 ة.بتطوير ادلفردات اليت حصل عليها الطفل من خالل أنشطة االستماع والقراء

Speaking   بلغة  ثانية يقوم بو البشر يف احلياة اللغوية بعد ىو نشاط
واستناًدا إىل األصوات اليت مسعها، يتعلم البشر أن يقولوا وأخًنًا  6االستماع.

على الكالم. من أجل التحدث بلغة جيدة، يسيطر ادلتحدث على لغة  قادرون
 ق و البنيية و ادلفردات ادلعنيةالنط

الم ىي  القدرة على التعبًن عن األصوات أو الكلمات مهارة الك  
التعبًن للتعبًن عن أفكار األفكار و اآلراء و الرغبات، أو مشاعر إىل شريك 

خدم بادلعىن األوسع، فإن الكالم ىو نظام استماع للعالمات اليت تست 7احملادثة.
العضالت و األنسجة العضلية جلسم اإلنسان لنقل العقل من أجل تلبية 
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باندونخ:ج.ف ;)الطبعة السامن Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasaحنرى غنتور تارغا،  

 1(ص.2115عنخكاس،
6
)الطبعة السبعة Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensiبرهان نور غينطار ،  

 441(ص. 2116جوغجكرتا،;
7
 Divaجوغجكرتا:;)الطبعة الوحدة  Ragam  Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arabألين نوها،  

Press،2116 .89(ص 
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عالوة على ذلك، فإن الكالم ىو شكل من أشكال السلوك  8احتياجاتو.
البشرى الذي يستخدم عوامل جسدية و نفسية و عصبية ولغوية ولغوية واسعة 

  9.النطاق حبيث ميكن اعتبارىا أىم أداة إنسانية للسيطرة االجتماعية

و يبتايل، فإن الكالم أكثر من رلرد نطق األصوات أو الكلمات.   
Speaking  ىو أداة لتوصيل األفكار اليت يتم تطويرىا وتطويرىا وفًقا

 الحتياجات ادلستمع أو ادلستمع .

اذلدف الرئيسي للكالم ىو التواصل. من أجل نقل العقل   
يريد أن يتم توصيلة. جيب  بالفعالية، ينبغي أن يفهم ادلتحدث معىن كل شيء 
و جيب أن يعرف ادلبادئ  أن يكون قادرًا على تفهم تأثًن تواصلو على مجهوره

 10اليت تستند إلىيها مجيع مواقف احملادثة، سواء العامة أو الفردية.

متكٌن ادلتعلمٌن من  بشكل عام، هتدف مهارة الكالم إىل  
لى ذلك، فإن التواصل بشكل شفهي بشكل صحيح و معقول. عالوة ع

 :الغرض من ادلهارات أو مهارات التحدث ىو كما يلى 
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 التعريف على ادلتعلمٌن التحدث بلغة بطالقة. . أ
إدلام التعلمٌن يؤلف اجلمل اليت تنشأ من داجل قلبو و مشاعره مع  . ب

 مجل صحيحة وواضحة.
مٌن اختيار الكلمات واجلمل، مث ترتيبها بلغة مجيلة، تعرف على ادلتعل . ت

 11واالنتباه إىل استخدام الكلمات يف ادلكان.
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 نوع ومكان البحث الفصل األول:

اما نوع البحث ادلستخدم يف ىذه الرسالة فهو البحث الكيفّي   
(penelitian kualitatif( بطرقة البحث الوصفّي )penelitian 

deskriptif البحث ادلصمم للحصول على شيء من االعالن البحثية، ( يعين
الوصفّي ال شيء دفع إىل ادلعاملة أو مفّيدا حنو اليت يستطيع أن  يف البحث

يقابل يف البحث الوصفّي جتربة، اعرض ىذا البحث يعين لتصوير متغريا أو 
 1الوضع.

و اما مكان ىذا البحث فهو قسم تدريس اللغة العربية جبامعة   
 .عالئ الدين أن يشًتكوا تدريب اللغة العربية  يةاإلسالمية احلكوم

 المجموع الكلى و العينات النموذجيه الفصل الثاني:

 اجملموع الكلى  .1

للحصول على ادلعلومات احملتاج إليها يف ىذا البحث فيكون   
اجملموع الكلي كموضوع البحث شيئا ال ند منو. قبل أن تتكلم الباحثة عن 
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 224(ص.4002ر )جاكرتا:بستكا بالجPengantar Penelitian dalam Pendidikanعريف فرقان،  
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اجملموع الكلي يف ىذا البحث تقدم على تقدمي تعاريفو عند ادلؤىلني. فارلموع 
الكلي عند سوغيونو "والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية 

  2معينو أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحب اإلستنباط.وخصيصة 

وقال الدوكتورنديس حرمان وسيطو يف كتابة " موصول مناىج البحث " 
pengantar metodologi penelitian بتعريف تفصيل عن ،

اجملموع الكلي : " اجملموع الكلي ىو مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من 
إنسان و حيوان و نبات و ظاىرة درجة اختيار أو حادثة كمصدر معلومات ذلا 

  3شخصيات أو خصائص يف البحث.

اجملموع الكلى ىو  تعريفأن  فمن ادلفهوم ادلعلومات الواردة السابقة ومن
 نشاط حبثي. ادلبحوثة يفمجيع ألعضاء 

الذي اجملموع الكلى  ، فهذا البحث حيتاج إىلذلك وبناء على
 يف، فيكون اجملموع الكلى ولذالك يف البحث. كمصدر البيانات سيستخدمو
مجيع طالب قسم تدريس اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية  ىذا البحث
  .وا تدريب اللغة العربيةأن يشًتك
 

  
                                                                                                                                                                                       
                                                           

4
 15(ص.4002باندونخ:ألفابيتا، ;)الطبعة الرابع Metode Penelitian Administrasiسوغيونو،  

2
 506(ص. 5665)جاكرتا:بومي أكسارا ،Pengantar Metodologi Penelitianحرمان وسيطو، 
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 العينة النموذجية  .2
، ميكن حبثواجملموع الكلى من ، ليس كل حبث علمي يف كما ىو الزم

 وىذا وفقا العتبار أن .اجملموع الكلىجزء من  يف ميكن أن يتم ذلكولكن 
 الطاقة والقدرة.وادلال و  للبحث قصر البحث

البحث ينبغي ذلا تشرح  قبل أن تشرح الباحثة العينة النموذجية يف ىذا
أوال تعريف العينة النموذجة يف ىذا البحث العلمية العينة عند سوحرسيمي 

قال سوغيونو أن  4أريكونتوا ىي :" جزء أو نائب اجملموع الكلي ادلراد حبثو".
وقال أيضا  5العينة ىي :" العينة جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذي دتتاز هبا".

شخص فيحسن للباحث أن يتناول   111اد أقل من : إذا كان مصدر ادلو 
 111اجملموع الكلي،فإذا كان أكثر من  /كلهم، كان البحث حبث  العدد

 31-21نًتاوح بني   ةيشخص فأخذ الباحث أن ختتار منهم العينة النموذج
.%6 

 الفصل الثالث: طريقة جمع البيانات
مع جل الضروريفمن  يف ادليدان، البيانات أو احلصول على للمعرفة
مجع  طريقة مجع البيانات. وأماطريقة البيانات، حنتاج إىل  مجع يفو  البيانات.
 :ىي ىذا البحث الواجب اتباعها يف البيانات

                                                                                                                                                                                       
                                                           

2
 554(ص.5665جا كرتا:رينيكا جفتا،;)الطبعة الثامنة Prosedur Penelitianسوحرسيمي أريكنتوا،  

1
 554(ص.4004باندونخ:ألفابيتا،;)الطبعة الرابعةMetode Penelitian Administrasiسوغيونو، 

1
 505،ص. Prosedur Penelitianسوحوسيمي أريكنتوا،  
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 ادلرحلة اإلستعدادية .1
يف  اليت حتتاجها أوال األشياء الباحثةتعد  ويف ىذه ادلرحلة، 

، وتعريف البحث أدوات، وتصنيع اإلجراءات اإلدارية إدتام مثل، البحث
، والقيام يعين قسم تدريس اللغة العربية بحثال بيئة وأحوال موقععلى 

 ما تصميم، و الذان ستبحثهما وادلبحث مع ادلوضع االجتماعيبالتفاعل 
نعومة  تعترب أهنا ستساعد فيما بعض النهج قيام، وكذلك حبثو حتتاج إىل
 حبثها.

 ادلرحلة التنفيذية  .2
التنفيذ، بدأت الباحثة إىل تشغيل ماصممتو أو وأما يف مرحلة 

خططتو يف ادلرحلة اإلعدادية من قبل، منها مجعت الباحثة البيانات من 
 .ن البحث خالل البحث وميدا

 لذلك، ىناك طرق متنوعة تستخدمها الباحثة يف ىذه ادلرحلة، وىي :
أو  الكتب اآلديب البيانات باستخدام مجع وىو، البحث ادلكتيب (أ 

مباشر أو غري  اقتباس إما، مشكلة البحث مع ادلتعلقة القائمة بادلرجع
 .مباشر
 البحث عن طريق إجراء مجع البيانات وىي، البحث ادليداين (ب 

 ومعلومات موضوعية للحصول على بيانات رلال البحث ادلباشر يف
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 ادلستخدمة يف مجع، وأما الطريقة ادلشكالت اليت تبحثها دقيقة عن
 :وىي، البيانات

 ادلقابلة .1
مجع  ىف  ةطريقة الىت استخدمها الباحث (Interviewطريقة ادلقابلة )

بيانات عن عالمة لوجد البيانات مبقابلة طالب أن يشًتكوا تدريب اللغة العربية 
 بوصيلة الّصور.  الىت استعملها ادلشريف بتعليم

 وثائق .2

الباحثة ىي الطريقة التيتجمع فيها  (dokumentasi) الطريقة الوثائق
ادلعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. ستأخذ الباحث 
ادلعلومات عن أحوال ادلدرسة وادلباين ومكمالت ادلدرسة وغريىا من األشياء اليت 

 تتعلق ببحث ىذه الرسالة.
 

 البيانات جمع أدوات:  الفصل الرابع

ىف طريقة مجع أدوات مجع البيانات ىي الوسائل الىت استخدمها الباحث 
ادلواد. أداة البحث ىي أداة للحصول على ادلواد ، أو جيب أن يتم اختيارىا 

ميكن  اليتالب لبيانات مستخدمة مجع البيانات وأدوات .وفقا للمواد ادلطلوبة
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اليت مت  حيث أن البيانات، صيغتها اليت مت أو إجابة األسئلة الفرضيات اختبار
   7ستخال  النتائج. ال كأساس سوف تستخدم احلصول عليها

بيانات ال مصدر وموقع متغريات البحث تصل إىل مجيع وتلك األدوات
للحصول  قدر اإلمكان تعمل أنالذي جيب  البحث تنفيذ لكي غرض الدقيق
 .بياناتال ثقة ودرجة من البيانات نوع على

وىناك عدة من أدوات مجع البيانات اليت استخدمها الباحثة يف مجع 
 :مبوقع البحث، وىيالبيانات 
 أوراق ادلقابلة . أ

أوراق ادلقابلة ىي أدوات أجريت دلقابلة اجمليبني الذين حيتويون 
وللحصول  .على االستبيانات كما أدلة أدىل هبا قبل النزول يف ادليدان

بقسم  مبقابلة ادلعلم وادلتعلم يف ةعلى البيانات ادلطلوبة، سيقوم الباحث
جبامعة عالء الدين  وشؤون التدريس الًتبيةاللغة العربية يف كلية  تدريس

 .اإلسالمية احلكومية مكاسر

        اة الوثائقأدو   . ب
مسجل مثل؛ يف البحث  تستخدمي الباحثة أدوات الوثائق

  .اذلاتف، الشريط

                                                                                                                                                                                       
                                                           

4
 25(ص.4000)باندونخ:بستاكا سيتيا،Statistika Pendidikanسوبحان،  
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 تحليل البيانات طريقةالفصل الخامس: 

 ادلستخدمة يف ىذا البحث، فهي: وأما طريقة حتليل البيانات

 طريقة القياسية  .1

طريقة القياسية ىي طريقة تنظيم البيانات اليت جترى باصدار 
زئية إىل األمور الكلية، بعبارة أخرى من العامة إىل اخلالصة من األمور اجل

 .اخلاصة

 طريقة اإلستقرئية  .2

اإلستقرئية ىي طريقة تنظيم البيانات اليت جترى باصدار طريقة 
األمور اجلزئية ، بعبارة أخرى من  اخلاصة اخلالصة من األمور الكلية إىل 

 .إىل العامة

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 اب الربعالب

 نتائج البحث

 لغة العربية في قسم تدريس اللغةتحطيط عملية تدريب الالفصل األول: 
 العربية بجامعة اإلسالمية الجكومية العالء الدين

 ملخص حصري

 التخصصات الذي مت باجتماعيبدأ ىذا النشاط من اإلعداد الذي دتيز 
. يف النشاط التايل الذي مت إجراؤه ، مت أخذ مدرسني 7107يناير  5عقده يف 

 7وادلستوى  5للتوظيف من طالب ختصص يف تعليم اللغة العربية يف ادلستوى 
يقدم ىذا ادلعلم مساعدة لتعليم اللغة العربية دلواد اإلستماء،  .يف ذلك الوقت

 05، والصرف لطالب ادلستوى األول والثالث ما يصل إىل واحملادثة ، والنحو 
بل رئيس مع غطاء رمسيا من ق 7107أكتوبر  7انتهى ىذا النشاط يف  .جلسة

 قسم تدريس اللغة العربية.

 
 الباب األول

 ادلقدمة

 



23 
 

 

 

 خلفية البحث . أ

اللغة العربية ىي اللغة الدولية األكثر أمهية يف التواصل / التواصل بني 
عالوة على ذلك ، مع  ,الدول،سواء يف ادلراسالت العلمية والدينية والتجارية 

البلدان العربية يف الشرق األوسط الغين بالنفط كمصدر لالقتصاد مع الدوالر 
مشرق لعملهم الذين يتحدثون النروجيي الذي يناشد البشر ، وحيتوي على توقع 

العربية بنشاط )حتدث( وخاصة يف الكتابة،ألن اللغة ىي اللغة الرمسية 
ادلستخدمة يف منتدى األمم ادلتحدة باعتبارىا لغة الدبلوماسية بني الدبلوماسيني 

 .وللتعامل مع أعلى منتدى
 ليس .وبالتايل يف اللغة العربية ، لديو وظيفة خاصة من اللغات األخرى

فقط اللغة العربية ذلا قيمة أدبية عالية اجلودة دلن يعرفها ويعمقها ، ولكن اللغة 
العربية مقدر ذلا أن تكون لغة القرآن ، وىي توصيل كلمة اهلل اليت حتتوي على 

ادلدىشة حبق لإلنسان ، ولن يتمكن البشر من مطابقتها. ىذه  لغة االسلوب
تعلم اللغة العربية ىو مطلب مطلق  حقيقة أخرى. أن .حقيقة ال ميكن إنكارىا

إلتقان زلتويات القرآن. تعلم زلتويات القرآن يعين تعلم اللغة العربية وبالتايل فإن 
دور اللغة العربية وكذلك أدوات االتصال البشرية وكذلك التواصل البشري ىو 

 .وفاء هلل سبحانو وتعاىل ، وىو ملموس يف شكل الصالة والصالة وىلم جرا
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دلشكلة اآلن يف كيفية حتسني قدرة اللغة العربية ، واليت ال يزال تكمن ا
ينظر إليها من قبل بعض الطالب والطالب باعتبارىا لغة صعبة حىت ينظر إليها 

ومع ذلك ، فاللغة العربية يف الواقع سهلة من الروتني الدؤوب  .باعتبارىا البالء
من اخلطأ ، والكثري من والروتيين وتتجرأ على شلارسة عدم اإلحراج واخلوف 

 .ادلمارسة وادلمارسة ، سواء يف عامل احلرم اجلامعي أو خارج احلرم اجلامعي

ولذلك ، فإن واحدة من اجلهود ادلبذولة لتحقيق ذلك ، ضلن من قسم 
تعليم اللغة العربية التابع لكلية طربيا وتدريب ادلعلمني يف جامعة ادللك 

ا لتعليم اللغة اإلصلليزية للطالب قسم عبدالعزيز. وقد عقد ماكاسار إرشادً 
جبامعة عالء الدين اإلسالمية  وشؤون التدريس كلية الًتبيةتدريس اللغة العربية   

 احلكومية مكاسر.

 األهداف . ب
 .حتقيق رغبات الطالب والتخصصات يف التعليم العريب لتسهيل لغتهم .0
 .تدريب الطالب على تقدًن ادلساعدة يف تدريس اللغة العربية .7
    توفري وجو جديد للطالب للتعود على التحدث واالستماع إىل اللغة     .3

 .العربية
إضافة اىتمام الطالب ادلتميزين يف تعليم اللغة العربية للتحدث والفهم  .4

 .مع احملادثة باللغة العربية
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باإلضافة إىل التنشئة االجتماعية جلميع الطالب ادلتخصصني يف تعليم  .5
 .اللغة العربية مهمةاللغة العربية ، فإن 

 الباب الثاين
 اذليكل التنظيمي

 تنظيم اللجنة   . أ
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  سكرتري جلنة

 الدكتور محكا، م.تو.إ

 رئيس جلنة

الدكتور احلاج زلمد أمرى، ل 
 س.،م. أغ

    عضوية

،س.أغ،م.ف د خالق الدكتورة سيت عائشة .1  
وحيوين نور اإلثنني .2  
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 تم إشراك األشخاص . ب
 الدكتور احلاج زلمد أمرى، ل س.،م. أغرئيس : 

  الدكتور محكا، م.تو.إسكرتري :       

                   الدكتورة سيت عائشة خالق،س.أغ،م.ف د.  0عضوية : 
 . وحيوين نور اإلثنني7      

أما بالنسبة للمتورطني يف ادلساعدة يف الدروس اخلصوصية ، فالتعليم 
القائم على التعلم من الطالب الذين يتخصصون يف تعليم اللغة العربية  

جبامعة عالء  وشؤون التدريس كلية الًتبيةللطالب قسم تدريس اللغة العربية   
دفعة  اللغة العربيةىو طالب من قسم تدريس الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 

ودفعة   7ادلستوى  7103 يف حني أن ىذا دفعة واليت 7104و   7103
 .اخلامس خطوة ادلستوى 7104

 ىم  ادلشريف يف ىذا النشاط. 7و ادلستوى  5طالب ادلستوى 
 تفاصيل المهمة . ت

 رقم. اسم وظيفة

 رئيس جلنة 
الدكتور احلاج زلمد أمرى، ل س.،م. 

 أغ
0.  
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.7 الدكتور محكا، م.تو.إ سكرتري جلنة  
.3 دلدكتورة سيت عائشة خالق،س.أغ،م.فا عضوية  
.4 وحيوين نور اإلثنني  عضوية  

0مشريف إستماء فرقة  .5 حسرين .س    
7مشريف إستماء فرقة  .6 مزدلفة على    
.7 أندي نور اذلداية اهلل 3مشريف إستماء فرقة   
4مشريف إستماء فرقة  .8 ناننغ حسن معروف   
5مشريف إستماء فرقة  .9 ولندارى فرتوي   
6مشريف إستماء فرقة  .01 وحيوين حسني    
7مشريف إستماء فرقة  .00 مرينا   
8مشريف إستماء فرقة  .07  نور حافيظة   
9مشريف إستماء فرقة  .03 نورياتى   
01مشريف إستماء فرقة  .04 نور مهزة   
00مشريف إستماء فرقة  .05 ريسفلدى   
.06 زين العارفني  0مشريف زلادثة فرقة   
7مشريف زلادثة فرقة  .07 رسلي إفيندى   
3مشريف زلادثة فرقة  .08 سيت فوزية   
4مشريف زلادثة فرقة  .09 تيامى   
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5مشريف زلادثة فرقة  .71 نور األفوين كارمة   
6مشريف زلادثة فرقة  .70 زين العابدين   
7مشريف زلادثة فرقة  .77 ويوين   
8مشريف زلادثة فرقة  .73 خري  احلكيم.أ.ر   
9مشريف زلادثة فرقة  .74 عبد اجلليل   
01مشريف زلادثة فرقة  .75 م. اكسن   
00مشريف زلادثة فرقة  .76 سيت ليندا إيكساري   

0مشريف إستماء فرقة  .77 مشس الدين   
7مشريف إستماء فرقة  .78 أنساء أولياء نوردين   
3مشريف إستماء فرقة  .79 فطرة   
4مشريف إستماء فرقة  .31 سرى سوىارتينا   
5مشريف إستماء فرقة  .30 سرى أستويت   
6مشريف إستماء فرقة  .37 رزق   
7مشريف إستماء فرقة  .33 فرندى إيكو مهزة    
8مشريف إستماء فرقة  .34 راندي   
9مشريف إستماء فرقة  .35 أ. إرموات   
01مشريف إستماء فرقة  .36 حسب الصديق   
00مشريف إستماء فرقة  .37 فاطمة صحراء نور   
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07مشريف إستماء فرقة  .38 الفى أمحلدا   
03مشريف إستماء فرقة  .39 رمحي.إ   
04مشريف إستماء فرقة  .41 سيت ماشطة   
0مشريف زلادثة فرقة  .40 عبدى  ادلبارك   
7مشريف زلادثة فرقة  .47 إرين أمر   
3مشريف زلادثة فرقة  .43 أمساء عامل الدين    
4مشريف زلادثة فرقة  .44 نور حيايت   
5مشريف زلادثة فرقة  .45 نور فتاة مرضية   
6مشريف زلادثة فرقة  .46 عبد الرمحن   
7مشريف زلادثة فرقة  .47 عرفان إفندي   
8مشريف زلادثة فرقة  .48 أمحد أركال   
9مشريف زلادثة فرقة  .49 إيقي رزق واحدة   

01زلادثة فرقة مشريف  .51 فامهة الذكية    
00مشريف زلادثة فرقة  .50 عبد الرمحن   
07مشريف زلادثة فرقة  .57 شهرياين   
03مشريف زلادثة فرقة  .53 رمحي. ج   
04مشريف زلادثة فرقة  .54 نور واصطة أنصر   
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 الباب الثالث

 التنظيم

  إعدادية  . أ
 جدول إعداد ورشة العمل ادلناىج

 تنفيذ وقت تاريخ نشاط رقم

 اجتماع التحضري األول .1
يناير  5

7107 
 اللجنة التنفيذية 00:00

 االجتماع التحضريي الثاين .2
 يناير 00

7107 
 اللجنة التنفيذية 10:00

 راالجتماع ادلستق   .3
فرباير  4

7107 
 اللجنة التنفيذية 10:00
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 تنفيذ األنشطة . ب
 جدول أنشطة التنفيذ  .1

 مكان وقت تاريخ نشاط رقم
فتح الدروس  .0

اخلصوصية ادلبنية على 
 الدروس اخلصوصية

مارس  30
7107 

18:11– 
06.11 

 

 مكاسر

االجتماع اخلتامي  .7
ألنشطة التعلم القائمة 

على الدروس 
 اخلصوصية

أكتوبر  7
7107 

 بولكمبا إنتهى -01:11

 

 توزيع المشاركين .2

امعة عالء الدين اإلسالمية اجلبدأ ىذا النشاط باالفتتاح يف جامعة الثاىن 
 و 7105 ان ادلشاركون مجيعهم من طالب دفعة، حيث كاحلكومية مكاسر

  7104و دفعة  7105كادلشريف من دفعة    7103،دفعة  7105دفعة 
 . 7106كادلشريف من دفعة 
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روس النظرية أربعة ألقاب يتضم ن التوجيو اخلاص بالتعليم القائم على الد
، جيب أن تتقن ىذه األلقاب احملادثة و النحو و الصرفو  اإلستماع،للتعل م

 .جلسة 07األربعة و 

رلموعة بينما نقوم بتوزيعها على  04قمنا بتقسيمهم إىل  7105دفعة 
 رلموعة. 07إىل  01، وتتكون كل رلموعة من  7106رلموعة يف عام  00

 الباب الرابع

 تقييم التنفيذ

 عملية تنفيذ األنشطة . أ

 :التنفيذ يف ىذا النشاط منتبدأ عملية 

عقد اجتماعات مسبقة جلميع الطالب الذين يصبحون مدرسني  .0
وإعطاء التوجيو والتوجيو ادلواضيع اليت سيتم تدريس ادلواد اليت 

  ادلستوى الثالث. و ادلستوى االول ستعطى للطالب
إجراء االجتماعات واإلخطارات تدرجييا للمشاركني الذين سيتم  .7

وبعد ذلك  ادلستوى ل الوال واألول ىو ادلستوى األمنحهم اإلرشاد 
 ثانيا . الثالث

 وشؤون التدريس كلية الًتبيةمت افتتاح ىذا النشاط من قبل عميد   .3
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
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 البنية التحتية الوسائل و . ب

 :توضيح الوسائل ادلستخدمة يف ىذا النشاط يف اجلدول أدناه

 مملوكة تاريخ الوسائلأنواع  رقم
يناير حىت  5من  غرفة النشاط .0

يوليو  01
7107 

اللغة العربية يف   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس كلية الًتبية

جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر

كامريا للتوثيق يف  .7
 األنشطة  

يناير حىت  5من 
يوليو  01

7107 

اللغة العربية يف   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس الًتبيةكلية 

جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر

يناير حىت  5من  طابعة .3
يوليو  01

7107 

اللغة العربية يف   تدريسقسم 
 وشؤون التدريس كلية الًتبية

جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر

يناير حىت  5من  سيارة نقل .4
يوليو  01

7107 

 سيارة عامى
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 الحواجز . ت

يف ىذا النشاط ال توجد عوائق كبرية ولكن ال يوجد سوى عدد قليل من 
العوائق بسبب تأخر األموال السائلة يف ىذا النشاط ، ولكن مجيع األنشطة 

 يف كلية الًتبيةجتري بسالسة وميكن التغلب عليها ناىيك عن دعم ىذا النشاط 
 كومية مكاسر.جبامعة عالء الدين اإلسالمية احل وشؤون التدريس

 الباب اخلامس

 االختتام 

 الخالصة  . أ

 7وينتهي يف  7107يناير  5يبدأ ىذا النشاط من اإلعداد يف 
عند تقدًن دروس خصوصية خاصة بالدروس اخلصوصية  7107أكتوبر 

جبامعة  وشؤون التدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية تدريسقسم للطالب 
 .عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

 اإلقتراحات . ب

 األول ىو مىت جيب أن تكون األنشطة اليت يتم صرفها من خالل  
BUPTN  ،يف بداية السنة ، حىت يكون تنفيذ األنشطة أكثر نضًجا وصلاًحا

 .باإلضافة إىل التحضري



35 
 

 

 

             عملية تدريب اللغة العربية في قسم تدريس اللغة  العربية  الفصل الثاني:
 بجامعة اإلسالمية الجكومية العالء الدين

سرى عملية تدريب اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية دلدة   
 وشؤون التدريس كلية الًتبيةعامني ، وحيظى ىذا النشاط بتقدير كبري من عميد  

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

إن العائق األساسي ىو مشكلة وقت الفراغ بني ادلشاركني    
وادلشرف الذين يصعب عليهم االلتقاء بو ، ويف بعض األحيان يكون ىناك 

سوف حتدث  .مدرس ال يعلم أبدًا وال يعرف ادلشاركون من الذي يعل مهم
ك مالحظات / مالحظات بني ادلعلمني عملية التعلم عندما يكون ىنا

يتم ختفيف ادلشاركني يف  .وادلشاركني وكذلك يف عملية تعلم شلارسة اللغة العربية
قبول ادلواد ألن ادلعلمني ليسوا احملاضرين الذين جيعلوهنم متوترين يف بعض 

 .األحيان يف تلقي ادلواد كما ىو احلال يف الغالف اجلوي الصفية

د التعليمية يف ادلخترب ، أصبحت ادلواد ادلستخدمة يف وبالبحث عن ادلوا
إذا كانت ادلادة ادلستخدمة من أجل  .ادلخترب سلتلفة عما كانت عليو من قبل

اإلستماء و احملادثة شليزة يف السابق ، فإن ادلادة اآلن مساوية بني اإلستماء و 
ذي يتقن ادلشريف ال بني يديك، للحصول على اليت تستخدم الدليل احملادثة



36 
 

 

 

اللغة العربية ، يوفر القسم تعلم ادلشريف قبل بدء الدراسة مع ادلشاركني العمل 
 .يف ادلخترب

كفاءة مهارة الكالم طالب قسم تدريس اللغة  العربية   الفصل الثالث :
 بجامعة اإلسالمية الجكومية العالء الدين

العربية حول مهارات بناًء على نتائج ادلقابالت مع ادلؤمنني وشلارسي اللغة 
التحدث لدى الطالب الذين يتخصصون يف تعليم اللغة العربية ، مل يتم تعليم 
مهاراهتم ادلتوسطة يف التحدث ، وكانوا يتحدثون العربية فقط عندما كانوا 

 .ميارسون ادلواد اليت حصلوا عليها ، اندونيسيا

اليت لديهم، كما أن طالب تعليم اللغة العربية ال يستخدمون ادلفردات 
فادلفردات اليت حفظوىا ىي رلرد حفظ دون تطبيق ألنو ال يوجد تركيز على 
جزء من التخصصات الستخدام اللغة العربية عند التواصل ، وبالتايل فإن 

 .الطالب ال يشعرون حتتاج إىل التحدث باستخدام اللغة العربية
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 انجبة اخلبيظ

 االختتبو

 اخلالصخ : انفصم األول

انهغخ  تذسيظلغى انجحج يف يذي فعبنيخ عًهيخ تذسيت انهغخ انعشثيخ 
جببيعخ عالء انذيٍ اإلعالييخ  وشؤوٌ انتذسيظ انعشثيخ يف كهيخ انتشثيخ

كُتبئح انجحىث انيت مت ركشهب يٍ لجم ، ميكٍ تهخيصهب  احلكىييخ يكبعش
 :عهً انُحى انتبيل

تذسيت انهغخ انعشثيخ هى ثشَبيح تميًه انفُىٌ ادلتخصصخ يف انهغخ انعشثيخ  .1
نتحغني ادلهبساد انهغىيخ نهطالة ادلتخشخني يف تعهيى انهغخ انعشثيخ 

جببيعخ عالء  وشؤوٌ انتذسيظ نهغخ انعشثيخ يف كهيخ انتشثيخا تذسيظلغى 
 انذيٍ اإلعالييخ احلكىييخ يكبعش

انهغخ انعشثيخ يف كهيخ  تذسيظلغى فعبنيخ عًهيخ تذسيت انهغخ انعشثيخ  .2
جببيعخ عالء انذيٍ اإلعالييخ احلكىييخ  وشؤوٌ انتذسيظ انتشثيخ

وإخشاء تمييى ذلب يٍ ، ال تضال حببخخ إىل أٌ يتى يالحظتهب يكبعش
 انتخصصبد انفُيخ يف تعهيى انهغخ انعشثيخ

كفبءح يهبسح انكالو طالة يف تعهيى انهغخ انعشثيخ ال يضال ألم يٍ رنك  .3
 ثكثري
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 اإللتشاحبد انفصم انثبين :

ثعذ إخشاء انجحىث ، فئٌ االلتشاحبد انيت ميكٍ نهكتبة تمذميهب هي 
 :كًب يهي

انزيٍ يتخصصىٌ يف تعهيى انهغخ انعشثيخ يٍ ادلتىلع أٌ يغعً انطالة  .1
 نهتحذث ثبنهغخ انعشثيخ ، نتذسيت أَفغهى ثبعتخذاو انهغخ انعشثيخ

جيت أٌ تغتخذو عًهيخ انتعهى يف انهغخ انعًهيخ انهغخ انعشثيخ ونى لهياًل   .2
 شيًئب ، يٍ أخم خهك ثيئخ نغىيخ

يتى هزا  ألٌ انهغخ انعشثيخ يهًخ خذًا نهطالة وانمغى ، فًٍ ادلتىلع أٌ .3
انُشبط ثشكم يغتًش يف حتغني ادلهبساد انهغىيخ نهطالة انزيٍ 

 .يتخصصىٌ يف تعهيى انهغخ انعشثيخ
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