
 الباب الرابع

 بيان نتيجة البحث وحتليل البحث

 

يف هذا الباب سأبني عن نتيجة البحث وحتليلها اليت تتعلق إبدارة منهج اللغة العربية قسم تعليم 

 اللغة العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني. تبدأ من التخطيط والتنفيذ والتقومي.

 مكان البحث .أ

 هوية قسم التعليم اللغة العربية  .1

اتريخ قسم التعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى يبد حينما أن هناك مجاعة من وحدة جيش 

من هناك مت اتفاق تنظيم العمل على  7591اإلندونيسياء من قسم ملبونغ مغكورات يف شهر مارس 

 كليمنتان اجلنوبية.مشركة تنفيذ تنمية األمة والدولة وابخلصوص يف بنجرماسني  

يف جمال التعليم والدينية وهم أنشائوا جامعة ملبونغ مغكورات ومن إحدى قسمها قسم الدين 

ويتغري إمسها بقسم الدراسات اإلسالمية على أساس رسالة قرار من وزارة  7591اإلسالمية يف سنة 



يغياكرات فرع من بنجرماسني.   IAINويتغري أيضا بقسم الشريعة  7591عام  82الدينية اإلندونيسية رقم 

ومن مثا إستئناف احملافظ احلاج مقصد إيل احلكومة احمللية، وهلذا تتطور القسم يف أمونتاي وبراابي 

أصبحت عامة  (UNISAN)ومن مث  (UNISAN)وكندجان حىت أتسست اجلامعة اإلسالمية أنتساري 

ويتغري إمسها إيسم اجلامعة احلكومية  7596سنة  25برسالة قرار من وزارة الدينية اإلندونيسية  رقم 

فتحت اجلامعة قسم الرتبية  7599اإلسالمية أنتساري, ووثق به كرئيس اجلامعة جفري زمزم. يف سنة 

شهر سبتمر  88اتريخ / BR /IV/ 76على حسب قرار رئيس اجلامعة احلكومية اإلسالمية أنتساري رقم 

 7599عميد كلية الرتبية األوىل. من أول أتسسه عام وقام بعميد الكلية احلاج حممد عشعري ك 7599

القسم الرتبية اجلامعة احلكومية اإلسالمية أنتسارى بنجرماسن، أول برانمج الدراسية فتحت هو برانمج 

 الدراسية الرتبية الدينية.

يبدأ فتح برانمج الدراسية اللغة العربية يف قسم الرتبية اجلامعة  7519يف شهر أغسطس سنة 

 7559ومية اإلسالمية أنتسارى ببنجرماسني. واملقرار الدراسي الربانمج الدراسية اللغة العربية سنة احلك

 تغريت وأصبحت الربانمج الدراسية الرتبية اللغة العربية.



الربانمج الدراسية الرتبية اللغة العربية عدت مرة اخر اعتمادها الكادميي ابلدرجة على أساس قرار 

-SK/BAN/612الكادميي الوطين الكلية العالية رقم رسالة القرار : من وكالة اعتماد 

PT/Akred/S/XII/8176 الربانمج 8175إىل حىت سنة  8176، ميثل دوره مخس سنوات، منذ سنة.

 الدراسية الرتبية اللغة العربية هي كقسم مهم يف الربانمج الدراسية املوجودة يف القسم الرتبية والتعلمية

IAIN نجرماسني. هدفها تكوين متخرج الرتبية اإلسالمية اليت لديها القدرة والتنفيذ والتنمية أنتسارى ب

 الرتبية اللغة العربية يف كل طبقات الرتبية.

تقع اجلامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية أو قسم التعليم اللغة العربية يف شارع أمحد ايين كيلوا 

 . 8896866( 1977فاكس ) 8892912(1977يف بنجرماسني. رقم اهلاتف ) 9،6مرت 

 قسم التعليم اللغة العربية   رؤية، بعثة وهدف .2

قسم التعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني هلا رؤية، وبعثة 

 وهدف وهي كما يلي: 



ابتكارى وسريع رؤية قسم التعليم اللغة العربية متفوق يف ختريج .... تعليم اللغة العربية  .7

االستجابة حنو تطوير جمال الرتبية، والبحث، وتطوير تعليم اللغة العربية مع األخالق 

 الكرمية.

 بعثة قسم التعليم اللغة العربية وهي:  .8

استعداد خريج )سرجاان( تعليم اللغة العربية اليت لديهم الكفاءة والفكرة يف العلوم  .أ

 والتكنلوجيا.

 علم الرتبية اإلسالمية واللغة العربية  اعطى اخلدمة لطلبة وتطوير .ب

 ج. تطوير الطريقة وتكنلوجيا تعليم اللغة العربية من انحية الدراسة والبحوث وخربة امليدان

 د. تعويد اللغة العربية يف مواقف احلياة اإلسالمية يف احلياة داخل اجلامعة أو خارجها.

للغة العربية من انحية برانمج التدريب ه. توسيع نتائج الدراسة العلمية يف جمال التعليم ا

 وبرانمج التدريب اليت هلا صلة.

 هدف تعليم اللغة العربية  -



هدف قسم التعليم اللغة العربية تكوين خرجيني أو )سرجاان( تربية اإلسالمية اليت لديهم القدرة 

طيط وتطوير يف أدى وتطوير تعليم اللغة العربية يف كل مستوى التعليم ولديهم القدرة يف خت

 التعليم عامها. 

 أنشطة التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية  .3

عندما قامت الباحثة يف أدى هذا البحث واملشرف يف تلك القسم هو الدكتور أمحد مرادي 

املاجسرت، وقد قام الدكتور بتطوير عدة مواد الدارسية ملساعدة الطالبة يف تطوير مهاراهتم يف اللغة العربية 

يف حياة اجملتمع. ومن بني ذلك املواد هو اإلسالم وثقافة البنجري، تعلم علم اإلجتماع، علم وأيضا 

التجويد، حتفظ القرآن )جزء عم(، ودارسة اللغة العربية املاليوية. وهذه املواد خاص بقسم التعليم اللغة 

 العربية جيب أخذه واحد منها فقط وهذا املواد تعرض يف نصف السنة الثالثة.

ما املواد املختصة بتعليم اللغة العربية وجيب أخذه واحد منها فقط أيضا وهي مفردات وعبارة وأ

اإلصطالحية، العربية لألوالد، األلعاب اللغة العربية، علم املعجم وصناعته، إختبارات يف العربية، وتلك 



ابعة هي العربية املواد تعرض يف نصف السنة السادسة. وأما املواد اليت تعرض يف نصف السنة الس

 السياحة، العربية التجارة، العربية للحاج، العربية للعمال اإلندونسية، العربية يف جمال تنظيم املشاري.

 وهذا هو املنهج اجلديد للقسم التعليم اللغة العربية والطالبة الذين يستعملون املنهج اجلديد هم  

اللغة العربية حتت إشراف الدكتور توفيق الرمحن . وأما األن قسم التعليم 7879-7879السنة الدراسية 

 املاجسرت.

 أعضاء احملاضرين واحملاضرات .4

وأيضاً  8176-8178أعضاء احملاضرين واحملاضرات يف قسم التعليم اللغة العربية عام الدراسي 

 .8179-8179عام الدراسي 

No. Nama Jabatan 

1. Prof. Dr. H. A. Fahmi Arif, MA Dosen 

2. Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag Dosen 

3. Prof.Dr. Dra. HJ. Juairiah, M.Pd Dosen 

4. Drs. H. A. Husaini, M. Fil.I Dosen 

5. Drs. Abu Qosim, M.Ag Dosen 



6. Hamidi Ilhami, M.Ag Dosen 

7. Norlaila, S. Ag, M.Pd Dosen 

8. Dra. Mariani, M. Pd.I Dosen 

9. Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed Dosen 

10. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag Dosen 

11. Asikin Nor, M.Ag Dosen 

12. Dra. Inna Muthmainnah, MA. Dosen 

13. Drs. Ahmad Dairobi Dosen 

14. Rahmat Shodiqin, S.S, M. Pd.I Dosen 

15. Fathullah Munadi, S.Ag, MA Dosen 

16. Hasbullah, S.Ag, M.H.I Dosen 

17. H.M. Syamsudin Noor, MA Dosen 

18. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA Dosen 

19. Moh. Nadir, S.Ag, M.Pd.I,M.Stud Dosen 

20. Ridha Darmawaty, M.Pd Dosen 

21. Arif Rahman Hakim, S.Hum, M.Pd Dosen 

 

 8172-8171يف العام الدراسي سنة وأما عدد احملاضرين واحملاضرات 



No. Nama Jabatan 

1. Prof. Dr. H. A. Fahmi Arif, MA Dosen 

2. Prof. Dr. H. Mahyudin Barni, M.Ag Dosen 

3. Prof.Dr. Dra. HJ. Juairiah, M.Pd Dosen 

4. Drs. Abu Qosim, M.Ag Dosen 

5.  Dr. Ahmad Muradi, M.Ag Dosen 

6. Hamidi Ilhami, M. Ag Dosen 

7. Dra. Inna Muthmainnah, MA, Ph.D Dosen 

8. Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA Dosen 

9. Dra. Mariani, M.Pd.I Dosen 

10. Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed Dosen 

11. Hasbullah, S.Ag, M.H.I Dosen 

12. Asikin Nor, M.Ag Dosen 

13. Drs. Ahmad Dairobi Dosen 

14. H.Muhammad Syamsudin Noor, MA Dosen 

15. Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd Dosen 

16. Arif Rahman Hakim, S.Hum, M.Pd Dosen 

17. Moh. Nadir, S.Ag, M.Pd.I Dosen 

18. M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I, M.Pd Dosen Tetap Bukan 

PNS  



19. H. Ahmad Hifni, S.Pd.I, M.Pd  Dosen Tetap Bukan 

PNS  

20. Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I, M.Pd Dosen Tetap Bukan 

PNS  

21. Ahmad Arifih, S.Pd.I, M.Pd Dosen Tetap Bukan 

PNS  

22. Husaini,S. Pd.I, M.Pd.I Dosen Tetap Bukan 

PNS  

 

 بيان نتيجة البحث وحتليلها -ب

 املنهجختطيط  .1

بناء على نتيجة املقابلة بني رئيس قسم التعليم اللغة العربية ومع احملاضرين وأيضا مع أعضاء 

هيئة التدريس أن خطة املنهج لقسم التعليم اللغة العربية وضعت وأنشأت على حسب موافقة رئيس قسم 

لدراسية اجلديد تعرض لكي يساعد تعليم اللغة العربية وبني احملاضرين يف تعني مواد الدراسية. وتلك املواد ا

 الطالبة يف تنمية مهارهتم يف اللغة العربية فحسب وإمنا يف جمال حياة اجملتمع أيضا.

وقال رئيس قسم تعليم اللغة العربية أن ختطيط منهج اللغة العربية مت إجنازها بتعاون والتفكري 

على أهداف التعليم اليت سوف يتحققها مع احملاضرين واحملاضرات املتخصصني بتلك املهارات ومهتمني 

وقال أيضا فليس هناك مسألة يف أدى أو تنفيذ منهج  الطالبة وعملية التعلم  وخربات التعلم وتقيمها.



اجلديد لقسم التعليم اللغة العربية، وذلك أن الطالبة لديهم اهلمة واحلماسة ألخذ تلك املواد اجلديدة. 

ارات اللغوية أي عن اإلستماع والكالم والقرأة والكتابة، وأما املواد وأما حبثي يف هذا البحث هو عن مه

األخر فهي متطورة من تلك املهارات اليت هلا عالقة هامة يف تطبق وترقية مهارات اللغوية لدي الطالبة. 

  وهناك أيضا مواد مهم ومواد مساعد وكيال مها يساعد يف تتطور تعليم اللغة العربية.

. 7ة الكالم، يف مرحلة الثانية من كلية اللغة العربية هناك مادة عن الكالم وأما بنسبة مهار 

يف مرحلة الثانية ترتكز يف  7فقد عني مجيع  احملاضرين واحملاضرات أن مادة الكالم  7ومادة الكالم 

بة مادة األن يتغري امسها ابخلطابة واملسرحية. وبنس 8ترتكز على املناقشة والكالم  8احلوار وأما الكالم 

القرأة فهي تتدرج من أ و ب، وإذا رسب الطالبة من احدها فيجوز للطالبة أخذها مستوها اآليت. وأما 

إذا رسب  8أو  8و 7، واملواد اليت تتدرج من 8إىل  7مادة اإلستماع والكالم والكتابة فهي تتدرج من 

تكرارها مرة أخر وذلك حتتاج  من إحدى تلك املستوى وليس لديهم فرصة يف أخذ مستوها اآليت إال بعد

 1إىل وقت طويل يف قضاء تلك املستوى.

                                                         

  15:69، يف الساعة 8179مقابلة مع انئب ورئيس قسم التعليم اللغة العربية، يوم الثالاثء شهر نوفمرب 1 



وحتليل ختطيط منهج قسم التعليم اللغة العربية بناء على ماقاله الرئيس ووكيله مما قبل، وقامت 

رالف اتيلور الذي يصميم منهجه الباحثة إيستخالصها أبن منهج قسم التعليم اللغة العربية مبطقا مبنهج 

 حلة وهي: أبربعة مر 

 حتديد هدف التعليم  .7

 حتديد عملية التعليم اليت جيب أدؤها .8

 حتديد تنظيم خربات التعليم .8

 2حتديد تقييم التعليم .6

 3منذ زمان املاضي املدرس هو املركز يف تصميم املنهج. Belt Hadler بلت حدلر كما قال

واملقصود من ذلك أن املدرس أو احملاضر هو كمركز يف تصميم املناهج. وهلذا ينبغي من مشارك املدرس 

يف تقرير املناهج الذي يستعمله. وهذه النموذج تسمى بنموذج اإلستقرائي. وعلى رأي انان شاودة أن 

                                                         
2Tim Pengembang MKDP, kurikulum dan pembeajaran, hlm 81 . 
3Belt Hadler, Teacher as Curriculum Leaders A Consideration of  the Appropriateness of that Role 

Assignment to Classroom-Based Proctitioners, International Journal of Teacher Leadership Volume 3, Number 3, 

Winter 2010 http://www.csupomona.edu/ijtl ISSN: 1934-9726 University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A. 



ى التخطيط هللا سبحانه مطابقا عل 4منوذج اإلستقرائي أكثر دفاعا يف اإلبتكار واإلبداع لدي املدرسني.

 وتعاىل يقول يف سورة احلشر :

  

   

    

     

    

  5   

يكون مبعىن األايم األيت. ولذلك يف تلك األية تشرح أن يوم الغد أي هو يوم األخر، وأيضا 

مبشاركة احملاضرين واحملضرات يف ختطيط املنهج  6البد من اعدادها قبل أوهنا، واإلعداد يسمى بتخطيط.

يف كتاب عمر  (J.G Owan) قد يقليل مسافة ختطيط املنهج ابحملاضرين، وهذا متفقا مبا قال ج. ز أوان

 محالك أن : 

                                                         
4 Nana Syaodah Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktis, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset). h. 166 

 .72القرآن الكرمي سورة احلشر آية 5 
6Inu Kencana Syafi’I, Al-Qur’an dan Ilmu Administrasi, (Jakarta : PT Rieneka Cipta, 2002), h. 63.  



ختطيط املنهج ابملدرسني كاملمارسني هبا، هو إن كان املناهج من إحدى األسباب الفارق بني 

صممات بدون مشاركة املدرسني، واملصميمن اليهتمون بستعداد املدرسني يف تلك اجملال. وهلذا 

أي أن تطور  "from the bottom up" يقول ال بد من املقاربة (J.G Owan) األسباب ج. ز أوان

 7املناهج من األسفل إىل األعلى.

مشاركة املدرسني أو احملاضرين يف ختطيط املنهج تشري أن جامعة أنتسارى مازالت تستعمل 

  املشاورة يف أخذ القرار، وهذا مناسب بقوله سبحانه وتعاىل :

 

  

  

  

  

                                                         
7Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PR Remaja Rosdakarya, 2010), h. 

151.   



   
8 

 وأما بنسبة وضع خطة وتنفيذ وكذلك تقييم تعليم اللغة العربية فهي تستعمل منوذج منهج

Grass Root   ألن احملاضر واحملاضرة اليت تقوم بتطوير ختطيط، وتنفيذ، وتقومي التدريس. ألن منوذج هذا

( أن تنفيذ املنهج سوف يكون أكثر جناحًا إذا كان املعلمون 7املنهج على أساس رأيني رئيسيني وهو)

لمعلمني ( تطوير املناهج ليس فقط ل8يشاركون بشكل مباشر  كمنفذين ومطورين للمناهج الدارسية، )

ونتيجة البحث أيضًا تشري أن هذا البحث استنادا على  9فحسب وإمنا للطالبة ولآلابء وأعضاء اجملتمع.

( أساس اإلجتماعية والثقافية والدينية: ألن الرتبية هو التنشئة اإلجتماعية والتفاعل 7أربعة أساس وهو )

( أساس العلم: يف هذا اجملال هناك العديد من تطوير وسائل اإلعالم التعلمية 8اإلنساين املثقف وديين. )

ة اليت تعتمد على التكنولوجيا، ووسائل املتعددة، واإلفرتاضية اليت ميكن الوصول إليها بسهولة للغة العربي

( أساس إحتياج اجملتمع: إلعداد تطوير املنهج البد من إحتياج اجملتمع احمليط 8للمتعلمني اللغة العربية. )

( أساس تطوير اجملتمع: 6د. )هبا، أل الطالب هم أجيال اجملتمع القادم يف أيدهم تقدم اجملتمع والبال
                                                         

 .82القرآن الكرمي سورة الشورى آية 8 
9Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offeset, 

2011), h. 138.  



اجملتمع  يتطوير يف كل يوم ومكان وزمان ولذلك من الواجب أن املنهج يتطوير مع اجملتمع، ألن اجملتمع 

  10 الذي سيشعر بتطوير التعليم واملعرفة اليت ميتلكها الطالب.

حملاضرات وأما النتائج اليت حصولتها الباحثة يف هذا البحث هو، أن هناك بعض احملاضرين وا

الذين يدرسون املهارات األربعة مل يقوموا بتخطيط املواد من قبل عملية التدريس أوتنفيذها، ومل تكن هناك 

مراقبة من ضمن رؤساء قسم التعليم اللغة العربية، ألن من واجبهم مجع ختطيط عملية التدريس بعد 

تدريس ألهنا مساواًي يف كل فصل اإلنتهاء من تعليم تلك املهارات، وبعض منهم مل يعد وضع خطة ال

الدراسي. واملسألة هنا هو إن مل تضع خطة التدريس قبل التدريس فسيكون هناك تداخل بني مستوايت 

الذي قاله محالك  مهارات اللغة العربية دون أن يشعوره احملاضر، وذلك خمالف إبدارة التخطيط التدريس

( التخطيط 8( التخطيط السنوي، )8خطيط األويل، )( الت7أن ختطيط التدريس النظامية يشمل من : )

( 1( مشاركة الطالب يف اخلطة، )9( التخطيط املشرتك، )9( التخطيط املستمر، )6يف اليوم األول، )

( 71( التخطيط العمل اليومي، )5( التخطيط اليومي واإلسبوعي، )2التخطيط على املدى الطويل، )

                                                         
10 Miftahul Huda, Pengembangan Kurikulum Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab 

Berparadigma Fakultatif, Jurnal El-Qudwah (2012). 



( حزمة التعلم 78( التخطيط تدريس الوحدة، )78ة املوارد، )( وحد77اإلستعداد التدريس اليومي، )

 11وحدات.

وأما بنسبة املواد الرئيسي واملواد املساعد واملواد اخلاص فهناك شروط يف اخاذها كما قاله  

رئيس قسم التعليم اللغة العربية ابلتفاصيل. وأما رأي القابسي يف كتابه الرسالة املفضلة إلحوال املتعلمني 

م املعلمني واملتعلمني، أنه قد شرح عن تعلم الوضوء ووجوب قيام الصالة وتعلم قراءة القرآن، وأحكا

فرأي القابسي  12وتعلم احلساب والشعر والغريب واللغة العربية وكذلك النحو أيضا إذا ان يشرتط به.

هناك مساوى يف أي  مناسبا مع رئيس قسم التعليم اللغة العربية رغم أن هناك فرق يف املواد، ولكن الفرق

عصر كانوا عاشوا. واملناسب هو أن هناك شروط يف أخذ املواد وذلك على حسب مستوايت الطالب 

واحتياجهم يف مساعدة تطوير تعليمهم وتنمية مهاراهتم اللغوية يف املستقبل. ومع ذلك أن تلك املواد 

الكلية. وينبغي لطالب العلم أن مساعد يف احلصول على مهنة مناسب ابملواد اليت قد أخذ منه أثناء 

خيتار من كل علم أحسنه )أي أحسن كل علم ما كان من جوهره وصرحيه دون املناقشات واخلالفات( 

                                                         
11 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 216. 

 .778(، ص. 7529، )تونس: الشركة التونسية للتوزيع، الطبعة األول الرسالة املفضلة ألحوال املتعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمنيابو احلسن علي القابسي، 12 



من هنا أيمر الطالب خبتيار العلم 13وما حيتاج إليه يف أمر دينه يف احلال مث ما حيتاج إليه يف املآل.

ل ما قد وجد الطالب من العلم أن يهديهم إىل املناسب مبهارهتم وقدرهتم على فعل ذلك، ويكون ك

طريق مستقيم ألمر دنياهم وأخرهم، ومفيد يف ترقية وتطوير اللغوية ومهاراهتم اآلخر اليت تدعم مهنتهم يف 

 األعمال.

يقوم احملاضر إبعداد بعض املفردات املرتادفة يف كل احلروف  7ختطيط مهارة اإلستماع 

طالبة من الشريط او من الفيديو وميثل عليه يف وقت الدراسة. وأما ختطيط اهلجائية، وأن يستمعوا هبا ال

يعدد احملاضر املفردات وبعض اجلمل من الكتاب العربية بني يديك ويقوم احملاضر  8مهارة اإلستماع 

بقطع عدة مجل احملتاجة إليها من النصوص  لكي يسهل الطلبة إستماعها وكذلك املفردات يقوم بوضع 

 14واحداً فواحداً ويستمعون إليها من احملاضر أو من الشريط . املفردات
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( 8( املسموع املكثف و 7التحليل من ختطيط مهارة اإلستماع، أن اإلستماع هلا نوعان: 

تسخدم النوع  األول وهي املسموع املكثف ألن اهلدف من  7ويف املهارة اإلستماع  15املسموع املوسع.

القراءة املكثفة، تدريب الطالب على اإلستماع على بعض عناصر اللغة  اإلستماع املكثف يف ذلك مثل 

كجزء من برانمج تعليم اللغة العربية، كما يهدف اإلستماع املكثف إىل تنمية القدرة على استيعاب 

حمتوى النص املسموع بصورة مباشرة. وهذا النوع من اإلستماع املكثف ال بد أن جيرى حتت إشراف 

 هو يف ذلك خمالف لإلستماع املوسع.املعلم مباشرة، و 

فهي تكون من النوع الثاين وهي املسموع املواسع أي أن  8وأما التحليل لتخطيط مهارة اإلستماع 

هدف اإلستماع املواسع إىل اإلستماع إىل نصوص جديدة يف حدود املستوى، وقد يكون إبعادة 

ن يف صورة أو موقف جديد.كما انه اإلستماع إىل مواد سبق أن عرضت على الطالب ولكن تعرض األ

  يتناول مفردات أوتركيب ال يزال الطالب غري قادر على استيهاهبا أو مل يفهم.

يقول أنه يستعمل الكتاب العربية بني يدك والكتاب  7وبعد مقابلة مع حماضر املادة الكالم 

على حسب املواضوع. ويف القاء  التعبري يف مواضع احلوار وأما يف التدريبات، احملاضر يضع السؤال بنفسه
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األول بني الطالبة احملاضر يطلب منهم أن جيمعوا ترمجة حياهتم ابللغة العربية وإذا مل يستطيعوا أن يكتوب 

ابلعربية فعليهم أن يكتوب ابللغة املاليوية، وال جيوز هلم أن يكتوب ابألندونسية، وبعد ذلك وظيفتهم أن 

أسئلة أصدقائهم إذا سألوهم فعليهم أن جيبوا ابلعربية. وهذا الشئ ملعرفة يبلغوها أمام الفصل وأن جيبوا 

مهارة الكالم لدى الطلبة، ولكي يستطيع احملاضر أن يعرف مستوى اللغوي لدى الطالبة ويستطيع أيضا 

تعلم عن النطق الكلمات ابللغة األجنبية أي  7، وألن الكالم 7أن حيدد املوضوعات عن مهارة الكالم 

ة العربية وأيضا تعليم عن احملادثة أو احلوار، ولذلك هذه املادة مهمة يف تدريب التكلم والنطق السامل. اللغ

احملاضر يعدد ألطالبة بعض املفردات املتعلقة ابحملادثة واحملاضر يقوم مبساعدة الطالبة حينما جيدون 

يت تكون وسيلة ألدى احلوار أو تكون مشكلة يف أدي احلوار أثناء الدرس. وأحياان احملاضر يعدد الصورة ال

 عن طريق األسئلة. 

يقوم احملاضر إبعداد املوضوعات عن األحكام الدينية أو عن الصحة  8ختطيط مهارة الكالم 

أو حكاية قصة أو التعبري عما يشاهده الطلبة أي بيئة كانوا هم ويستطعون أن يبلغها أمام الفصل 



 8للمحاضر له أمهية يف إعداد املفردات، ألن مهارة الكالم  واحملاضر يعدد املوضوعات فحسب وليس

 ترتكز على اخلطابة ولذلك التدريب على التكلم ابلطالقة. 

أن احملاضر يقوم إبعداد املوضوعات اليت تتعلق عن اخلطابة  8وأما ختطيط مهارة الكالم  

هناك  8والدين. ففي مادة الكالم واملسرحية، مثاال اخلطابة عن فضل العلم واملسرحية موضوعها عن بر ال

جمادلة بني الطلبة ابلتكلم الكثري ابلعربية ويتمثلون يف وقات أخر مثال كتاجر أو كشرطي أو يتميز مبظاهر 

الغضب، والسعيد واجملادلة يف هذا اجملال هو من انحية التمثيل وإرتفاع الصوت وتعبري عن الوجه أي عن 

 16الصفات.

م أن هناك أنواع من ختطيط التدريس حبسب املادة وتنقسم على والتحليل من مهارة الكال

( التخطيط املتوسط مثل الربانمج املرحلي، 8( التخطيط الطويل مثل الربانمج السنوي، 7ثالثة أنواع : 

يف   وأما 17( التخطيط على املدى القصري على سيبل املثال من الربانمج أو إعداد التدريس اليومي.8

فقد قام احملاضر بتخطيطها حبسب الرقم الثاين أي  8وكذلك يف مهارة الكالم  7،8الم ختطيط مادة الك
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17Ibrahim&Nana Syaodih Sukmadinata, Perencanaan Pembelajaran,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 51. 



التخطيط املتوسط، ألن احملاضر قام بتخطيطها حبسب املراحل أو اإلحتياجات الطالبة يف كل مراحلها. 

أبنواع تعليم مهارة الكالم يعطي األولوية للمضمون واملعىن يف إيصال املعلومات عن طريق شفوي، ألن 

أشكال و طرق  ميكن استخدامها وفقا ملستوى االستيعاب عن املهارات اللغوية اليت ميتلكها الطالب. و 

شكل تعليم الكالم  ميكن أن يشمل  النشاط يف استخدام اللغة الشفهية مع مستوايت الصعوبة 

 18املختلفة.

مناسبا يف مستوى  ختطيط مهارة القرأة أ و ب يقوم احملاضر إيعداد القراءت اليت تكون

الطالبة وكذلك بنسبة املفردات والرتمجة، والكتب الذي يستعمله احملاضر هو كتاب العربية للناشئن اجمللد 

 19اخلامس.

وحتليل من ختطيط مهارة القراءة أ و ب هي أن اإلستعداد والتخطيط اليت قام هبا احملاضر 

هيئة للقراءة والكتابة. أن األستاذ أو احملاضر مناسب على ما قد قدم به نوف سامل العنزي يف ورشة الت

البد عليه أن يعدد النصوص أو القراءت اليت حتتوى على املفردات والرتمجة وتعني الكلمة يف اجلملة وتعني 

                                                         
18Abdul Wahab Rossyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (malang: UIN Malang Press,2009), hal. 65  

 71:71، يف الساعة 8179نوفمرب  85مقابلة مع حماضر مادة القرأة يوم الثالاثء 19 



تدريس مهارة القراءة من 20اجلملة يف الكلمة، وذلك مناسب على مستوى الطالب يف تلك املرحلة.

د النصوص والقراءت اليت تكون مركز إهتمامها عن اإلستعاب والتفكري الواجب أن هناك إستعداد إبعدا

عن مواقع اإلعراب والتفكري التحليلي، ومهارة القراءة مركزها يف السمع  والبصر ألن الطالب يقوم بقراءة 

النصوص وحياول أن يتخرج معاهنا وارتباط الكلمة من الكلمة األخر، وذلك حيتاج اىل التفكري والوعي 

امل يف استخرجها. وذلك مناسب مبا قالت د. رميا سعد  اجلرف أن ختطيط أو اإلستعداد يف تدريس الك

مهارة القراءة هي مهارة التمييز السماعي البصري، وهي القدرة على التعريف امساء األشياء اليت تراها 

ي ربط اجلرافيمات التالميذ ويربط الكلمات املكتوبة بنطقها أثناء التدريب على التحليل الصويت، أ

)احلرفيمات( ابلفونيمات )الصوتيمات( وتنمية حصيلة التالميذ من الكلمات اليت ميكن أن يقرأوها  

 21كوحدة دون جتزئتها.

والقراءة مرتبط بني البصري والعقل، ألن القرئ جيب عليه أن يستخدم عينه وعقله يف 

لنص. ولذلك مناسب مبا عربه عادل منري أبو استخراج املعاين واألفكار املرتبطة يف تلك القراءة أو ا
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 .78االحتياجات اخلاصة، معهد اللغات والرتمجة، جامعة امللك سعود، الرايض: اململكة العربية السعودية، ص, 



الروس يف جمالت كلية الرتبية جبامعة قطر أنه يقول : أن القراءة حتتوى على جانبني رئيسني األول : هو 

التعريف البصري على الرموز املكتوبة، والثاين: هو العمليات العقلية املعقدة اليت حتتوى على فهم دالالت 

سريها ونقدها يف ضوء اخلربة املكتسبة  لدى القارئ، ومن خالل هذه اخلربة هذه الرموز وحماولة تف

يستطيع القارئ أن يفهم النص املكتوب يف ضوء خرباته الذاتية املكتسبة مسبقا. وتوجد عالقة قوية بني 

 التفكري والقراءة وحتقيق أهدافها دون استعمال عمليات ومهارات التفكري املختلفة، وكذلك ال ميكن أن

 22نقوم بعمليات التفكري دون ممارسة عمليات القراءة.

وقال الدكتور راتب عاشور وحممد فخري مقدادي يف كتابه املهارات القرائية والكتابية طرائق 

تدريسها واسرتاتيجياهتا ان هناك استعداد أو ختطيط يف إعداد النصوص أو القراءة وكما قاله الدكتوران أن 

 إسعداد وهو:  78هناك 

 معرفة املفردات )قدرة الطفل على ختزين مفاهم لفظية( .7
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األستيعاب السمعي )قدرة الطفل على اإلستماع إىل اإلجابة عن األسئلة أو أن يسرتجع  .8

 مامسعه(

 إدراك احلروف )قدرة الطفل على مطابقة أمساء احلروف ألشكاهلا( .8

همات ويطابقها وان املفاهيم الرقمية واإلدارك )قدرة الطفل على االنغماس يف عدد امل .6

 يدرك األرقام(

لتنسيق املرئي احلركي )قدرة الطفل على أداء مهمات قابلة للمعاجلة مثل كتابة لنسخ  .9

 شكل أو تتبع متاهة

 اتحني الكلمات)قدرة الطفل على مطابقة الكلمات ألحلاهنا( .9

 املطابقة الصوتية )قدرة الطفل على مطابقة احلروف مطبوعة أبصواهتا( .1

 م )الكلمات( معدل سرعة الطفل يف تعليم كلمات قليلةسرعة التعل .2

 التمييز الصويت )قدرة الطفل على تعرف أصوات خمتلف احلروف( .5

 مزج األصوات )قدرة الطفل على مزج احلروف يف كلمات( 71



 قراءة الكلمات )قدرة الطفل على معرفة الكلمات بواسطة املعلمة(.  77

 23املثريات بنماذج من عدة اختبارات(.التمييز اليصري )قدرة الطفل على مطابقة .  78

احملاضر يستعمل الكتاب "مواد الكتابة اجلزء األول"، يف  7وأما بنسبة ختطيط مهارة الكتابة 

هذا الكتاب يستخدم احملاضر هنجني أو أسلوبني يف تعليم مهارة الكتابة، األول النهج الرتكيب مع أمناط 

حتتوى على  7النوع الكتابة أو من التصنيف. مادة مهارة الكتابة  اجلملة العربية،  والثايت النهج النوع من

أمناط الرتكيب العربية ونوعني من التصنيف، النوع األول هو الوصف والثاين القصة. وأما ختطيط مهارة 

احملاضر يستعمل الكتاب "مواد الكتابة اجلزء الثاين"، ويكون هذا الكتاب اتبع للكتاب مواد  8الكتابة 

ة اجلزء األول. ويف هذا مواد الكتابة اجلزء الثاين احملاضر يستخدم نوعني من اإلنشاء وهو العرض الكتاب

واجلدل، والغرض من تقدم تعليم تلك النوعني هو التمكني يف تقدمي نوعني من اإلنشاء وهو العرض 

ا عملية وضع املقالة أو كتابة أو كتابتني. وأم \واجلدل. وأما نتيجة من الكتابة يكون مقالة أو مقالتني
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يكون على ثالثة مراحل على األقل، وهي تقرير املوضوع وداعم مبراجع الكاف، الكتابة تدرجييا، التقدمي 

 24واملناقشة.

أن تعليم مهارة الكتابة تستخدم الكتابة  8و  7والتحليل من ختطيط مهارة الكتابة 

إىل توظيف اللغة توظيفا مجاليا، بغرض التعبري  اإلبداعية، ألن الكتابة اإلبداعية هي الكتابة اليت تسعى

عن الفكر واملشاعر النفسية، ونقلها إىل اآلخرين أبسلوب أديب مجيل، وبغرض التأثري يف نفس القارئ 

واالرتقاء مبستواه االنفعايل إىل مستوى يقارب احلالة االنفعالية ملبدع النص ذاته. ومن أبرز  جماالت 

ة، والوصف، والشعر، واملسرحية، والرواية، واملقالة األدبية، وغريها من اجملاالت الكتابة اإلبداعية: القص

األخرى اليت تتصل بذاتية املتعلم وانطباعاته الشخصية وأتمالته وتصوراته، وميكن التعرض ألكثر هذه 

اعه، فال يتطلب اجملاالت ارتباطا ابلتعلم يف املراحل التعليمية املختلفة، كما يف كتابة القصة والوصف أبنو 

     25 هذان اجملاالن مهارات خاصة معقدة ومتقدمة، كما يف كتابة الشعر أو املسرحية وغريها.
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ومن ختطيط تعليم مهارة الكتابة، أن الكتابة اإلبداعية مناسب مبرحلة الطالب قسم التعليم 

تكون إرتباطها ابلزمان أو املكان  اللغة العربية، ألن الكتابة اإلبداعية تقوم بكتابة القصة أو املسرحية اليت

أو الشخص أو حادثة. والكتابة أو التأليف اإلبداعية تكون من النوع الثالث من النوعني، األول هو 

التأليف اجلمعي أي خطوته جتميع املادة من الكتب والصحف واجملالت، وتقسيم الكتاب إىل تقسيمات 

وحنو ذلك. وأما النوع الثاين هو التأليف املنهجي أي   من خالل نوع املادة قصص طريفة، خمزنة، تربوية

كتابة البحوث والدراسات اليت يقوم هبا الباحثون اليت تنقسم إىل أبواب وفصول ونتائج وتوصيات وحنو 

 26ذلك.

 تنفيذ املنهج .2

تنفيذ املنهج اليت تتعلق بقسم التعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف 

امليدان تستعمل ثالثة طريقة يف التعليم وهي تقليدي، فرقة و فردي. التعليم التقليدي تستعمل يف عملية 
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التعليم على شكل معًا بعدد الطالبة اليت ال حتصى، وأما تعليم الفرقة والفردي وهي تقسم الطالبة إىل 

 عدة فرقة أو فردي يف تعليم مهارة اللغة العربية .

احملاضر يعلم عن إختالفات نطق احلروف اهلجائية مثال  7  ة اإلستماعوأما ابلنسبة مهار 

حرف ) احلا و اخلا(، وحرف ) اجلم و الز( و حرف ) الثاء والذا( وأيضا حرف )الشن، السن و حرف 

ولكن مباشرة عن عمليىة 7احملاضر ال يعلم عن نظرية اإلستماع  7يف املهارة اإلستماع  الصاد(.

كتاب الذي يستمله احملاضر العربية بني يديك األول فهناك يوجد مقابلة صوتية عن اإلجراءايهتا. وال

 .         7اإلستماع 

احملاضر يعلم عن املفردات واجلملة، والكتاب الذي يستعمله يف تعليم  8ويف اإلستماع 

كل فرقة هلا سبع الطالبة هي الكتاب العربية بني يديك، ويف مقابلة التايل احملاضر يعدد مخسة فرقة ويف  

أو مثاين مفردات، ويؤمر لطالبة أن خيتاروا أي فرقة يريدوهنا وبعدها الطالب خيتار واحدا منهم لإلستماع 

والكتابة املفردات وبعد ذلك يقرأ هلم واحدا فواحدا والطالب األخري يقرأ يكون درجة العايل. وأما يف 

يف هذه املقابلة احملاضر يعدد مجلة وليست مفردات  املقابلة األخر احملاضر يعدد مخسة فرقة أيضا ولكن



مع أن عدد اجلملة مساواي مع عدد املفردات.  وعملية التعليمها ابلتناجي واحدا فواحدا ويكون درجة 

 27القارئ هو درجة األعلى.

( اإلستماع 7، هي أن مهارة اإلستماع هلا نوعان : 8و 7والتحليل يف تنفيذ مهارة اإلستماع 

يستعمل النوع األول  7ويف اإلستماع  28( اإلستماع إلتصال.8فاهيم واملعارف واملعلومات، حلصول امل

يستعمل النوع الثاين أي  8وهي اإلستماع حلصول املفاهيم واملعارف واملعلومات، وأما اإلستماع 

ت اإلستماع إلتصال. ومكوانت اإلستماع الواعي وهي ميكن تقسيم مهارة اإلستماع  إىل مخس مكوان

أو عناصر، هذه العناصر وإن كانت متتابعة متتالية إال اهنا مرتابطة متداخلة بينها عالقات قوية من التأثري 

 والتأثر وهذه العناصر هي :

متييز كل االصوات وامناط التغنيم، وتعرف نوع كل صوت يف اللغة العربية يف مقابل  .7

 األصوات يف اللغة األم.

 املتحدث. إدراك املعين اإلمجايل لرسالة .8

                                                         

 12:99يف الساعة  8179دمسرب  8ماع يوم اجلمعة مقابلة مع حماضر مادة اإلست27 
 .788(، ص.7555، )إسكندرية: املكتب العريب احلديث، قضااي يف تعليم اللغة العربية وتدريسهاحسين عبد البار، 28 



 االحتفاظ ابلرسالة يف ذاكرة املستمع .8

 فهم الرسالة والتفاعل معها .6

   29مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة. .9

 وتتضح معاين هذه العناصر واملكوانت بتناوهلا مفضلة فيما يلي: 

أوال: التميز الصويت، مييل املتعلم عندما يسمع أصواات مشاهبة ألصوات لغته القومية ألن يعطي 

ألصوات تفسريات مستمدة من لغته االم، مبعىن أن السامع يستقبل أصواات جديدة يف ضوء أقرب هذه ا

 األصوات هلا يف لغته األم.

اثنيا: إدراك املعين األمجايل يف رسالة املتحدث، إن كفاءة اإلستماع تتطلب من املستمع القدرة 

دارس للقدرة على التنييز بني الصوات على توجيه انتباهه أوال للمعىن العام، ولذلك فبعد امتالك ال

املتشاهبة بني اللغة األم واللغة العربية، وأيضا ينب األصوات املتشاهبة يف اللغة العربية يف ذاته، والتمييز بني 
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أمناط التغميم وأنواع النطق الداليل يصبح الدارس مهيئا لالستماع إىل مجلة من أجل احلصول على 

 الدارس قد عرف شيئا عن اللغة.املعنيةمع افرتاض أن هذا 

اثلثا : اإلحتفاظ ابلرسالة يف ذاكرة املستمع ) اإلستماع واحلفظ(، عندما يصبح الدارس قاجرا 

على التمييز بني حمتلف اإلشارات واملفاتيح اللغوية واستقبال الرسالة فإنه بذلك يصبح مستعدا للبدء يف 

وهذا الدارس قد يواجه صعوابت ابلغة يف تعلم اللغة  تطوير قدراته على االحتفاظ ابجلمل يف ذاكرته،

العربية إذا يكن قادرا على تذكر ما قد مسعه، ولعل معظم النشطة اللغوية يف الفصل مثل: التكرار وطرح 

األسئلة و األجوية تقوم عىب أساس من حفظ الرسالة وتذكرها، ولعل أيضا ما يقدم لألطفال يف مدارسنا 

ار قراءهتا وكتابتها هتدف إىل حتسني قدراهتم على اإلنصات والتذكر يف لغتهم من مجل يطالبون بتكر 

 القومية.

رابعا: فهم الرسالة والتفاعل معها، مع القدرة على متييز أصوات اللغة، واستفبال سلسلة من 

 الكلمات، والقدرة على تذكرها، ومع وصول الدارس إىل مستوى ميكنه من فهم الرسائل اليت تلقى عليه

فغنه بذلك يكون قد حصل على الساس الداليل والنحوي لفهم ما يتلقى، ومبجرد أن تدرك الرسالة 



وتفهم وتصبح ميداان للتفاعل الفكري، تتدخل عوامل أخرى غري الغنصات واحلفظ، إن انتباه الدارس 

 .الواعي هلذه العوامل حتد يشكل كبري قدراته املبكرة على اإلستماع الواعي لتعلم اللغة

خامسا: مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة، هذا العنصر من عناصر اإلستماع والفهم يعين فهم 

احملتوى ومناقشة ابللغة العربية، أي استقبال الرسالة مباشرة ابللغة العربية والتفكري يف حمتواها ومناقشة 

رس لتطبيفات وممارسات  ابللغة العربية دون أي تدخل من لغته القومية. وهنا ينبغي إاتحة الفرصة للدا

      30كثرية متكنه من الرتكيزعلى الصيغ اللغوية وطريقة التعبري.

وطريقة تعليم مهارة اإلستماع هي الطريقة السمعية الشفهية ألن هذه الطريقة توجب يف تعلم اللغة 

لكتابة، وتوجب األجنبية أن يبدأ بتعليم الوحدة الصوتية واألمناط الصوتية قبل حماولة تعليم القراءة وا

استخدام املعينات الصوتية والبصرية من أشرطة تسجيل وأقالم تعليمية وغريها وال تستعبد هذه الطريقة 

وعلى وجه خاص، الطريقة لتغيم اإلستماع أن متر بثالث  31االستعانة ابللغة األصلية أو اللغة الوسيط.

 مراحل وهي : 
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 املرحلة األوىل .7

اإلستماع ال بد وأن تكون قد أعدت سلفا والبد أن يتم اختيارها وهي مرحلة اإلعداد، فمادة 

حبيث تناسب قدرات التلميذ، وحيث تتفق مع حاجاهتم واهتماماهتم. وال بد من إعداد األدوات 

والوسائل اليت تساعد على اإلستماع اجليد. وهذه اخلطوة تتداخل إىل حد كبري مع مرحلة إعداد حمتوى 

 ذه املرحلة يتم حتديد اهلدف من اإلستماع.برانمج اإلستماع ويف ه

 املرحلة الثانية .8

وهي مرحلة التنفيذ ففي أثناء اإلستماع نقيه يوجه املدرس نظر تالميذه إىل النقاط البارزة يف 

املوضوع ويوضح هلم ما قد ينسونه من أمساء وأرقام وقد يقوم بتسجليها ويسمح هلم ابملناقشة، وإلقاء 

 املدرس نالميذه بعض التوجيهات اليت يستعينون هبا يف جتويد عملية استماعهم.   التساؤالت وقد يعطي 

 املرحلة الثالثة .8



هي مرحلة املتابعة. ويف هذه املرحلة يناقش املدرس من له رغبة يف املناقشة من تالميذه، 

طاء اليت ويسأهلم فيما استمعوا إليه ملعرفة مدى ماحتقق من أهداف وتقومي املوقف كله لتفادي األخ

  32حدثت يف موقف الحق.

 ومن إجراءات تدريس الطريقة السمعية الشفوية هي : 

 )إختيار نص تعليمي ) وميكن استخدام الصور واألشكال أو التقنيات املناسبة 

 اإلستماع إىل موضوع الدرس 

 الطلب من املتعلمني حفظ الدرس 

  املوجودة يف الدرسالطلب من املتعلمني تقليد املهارات اللغوية أو األمناط 

 قيام املتعلم بتحليل ما يتعلمه 

 عرض النص على املتعلمني، وميكن االستعانة ابلصور والسائل والتقنيات التعليمية 

 تدريب املتعلمني على قراءة النص مجلة، مجلة 

 إاتحة الفرصة لكتابة املتعلمني بعض األمناط اللغوية املوجودة يف الدرس 
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 غوية املراد تنميتها مثل: التحويل أو تكملة الفراغ... إخل.التدريب على األمناط الل 

 تكرار عملية اإلستماع وفقا ملستوي املتعلمني 

 عدم استخدام الرتمجة 

 .33تقومي الدرس 

هي األنشطة التمييز السمعى، ولكي يكتسب األطفال مهارات  7وأنشطة يف تعليم اإلستماع 

 التمييز السمعى جيب إاتحة الفرصة هلم للتدريب على جمموعة من األنشطة نذكر منها: 

 تعرف األصوات املختلفة يف البيئة: كصوت املاء واإلنسان واحليوان، والتمييز بينهما. .7

 لقة ابألصوات، مثل : ) هادئ، مرتفع، غاضب، حزين، سعيد...اخل(متييز الصفات املتع .8

 تعيني جهة صدور الصوت، وتعرف مصدره. .8

 متييز صوت معني من بني أصوات كثرية، مثل متييز صوت األممن بني جممعوعة النساء. .6
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استخالص املعىن من نغمة الصوت املسرعة، كأن يتعرف احلزن أو الفرح من خالل نغمة    .9

 التحدث.

 نطق احلروف والكلمات واجلمل املسموعة نطقا صحيحا .9

 ملء الفراعات يف اجلمل املنطوقة بكلمات مناسبة .1

 تكوين مجلة أو مجل مفيدة من جمموعة من الكلمات املسموعة .2

تغيري حركة الكلمة بعد وضعها يف أماكن خمتلفة من اجلمل، مثل وضع عالمات التشكيل  .5

 فوق أو حتت احلروف.

 -كرب  -دة بتغري أوضاع حروف الكلمة املسموعة، مثل: )ركبتكوين كلمة جدي .71

 بكر(.

 -مال -تكوين كلمة جديدة إبستبدال أحد حروف الكلمة حبرف آخر، مثل: )قال .77

 ركع( -ركب



تكوين كلمات متعددة تبدأ ابحلرف نفسه املعطى شفواي، مثل أن نعطيه حرف الراء  .78

 رأى(-وأيتى بكلمات تبدأ ابحلرف نفسه: )ركع

الطفل حبركة أو أبداء متثيلى يعرب به عن معىن الكلمة املسموعة، كأن أقول له : قيام  .78

 اجر، فيبدأ يف اجلرى، وهكذا.

 -متييز الكلمات الىت ال تبدأ ابحلروف نفسها من اجملموعة كلمات منطوقة، مثل: ) لعب .76

 ملع( -عسى

وعة، مثل: حتديد الكلمات ذات الوزن املتشابه من خالل جمموعة من الكلمات املسم .79

 هزم( -عصفور –حزن  -)وزن

ذكر كلمات على وزن الكلمة الىت تنطق هلكأن يقل له: )دخل( وأييت هو ابلكلمات:  .79

 ظهر( -قهر -)حضر

 إعادة سرد القصة الىت حكيت له .71

 وثف شخصيات القصة الىت استمع إليها .72



 اإلجابة عن األسئلة تتعلق أبجزاء قصة استمع إليها .75

من جهاز التسجيل أو من أحد أبويه أو من املعلم ىف الكتاب الذى متابعة مااستمع إليه  .81

 أمامه.

 توجيه أسئلةإىل حماضر أو متحدث ومناقشته فيما أورده. .87

هي : أنشطة التصنيف، هتدف هذه األنشطة إىل تكوين  8وأما األنشطة يف املهارة اإلستماع 

واألفكار على اساس اخلاصية املشرتكة فيما  املهارة ىف إدراك العالقات املعنوية بني الكلمات والعبارات

 بينها. وهناك كثري من األنشطة اللغوية الىت ميكن تدريب الطفل من خالهلا على التصنيف منها:

 ربط الصوت ابلصورة، كأن يسمع نباح الكلب فيستخرج صورته .7

 نباح( -صياح -ذكر كلمات جتل على أصوات، مثل: )رنني .8

 قمر...احل( –ورد  -لىت تبدأ ابحلرف نفسه، مثل: ) ورق الربط بني الصورة والكلمة ا .8

 34تكوين كلمة او أكثر من جمموعة من أصوات احلروف املسموعة. .6
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لكي يكون تعليم مهارة اإلستماع تسري على حسب ما أدئه احملاضر، يكون هناك وسيلة لتنمية 

 تعليم مهارة اإلستماع وهي : 

  اللغة العربية من خالل مثرة اإلستماع إىل نصوص تعويد أذن املتعلمني على اإلستماع إىل

 عربية، داخل الصف وخارجه.

  البدء ابإلستماع إىل نصوص ليست سريعة يف إلقائها، مث التدرج يف سرعة قراءة

 النصوص.

 .يفضل اإلستماع يف البداية إىل مقاطع صوتية فقط، وليست مقطع مرئية 

 سئلة حول ما مسع، واإلجابة عنها.التدريب على الفهم املسموع ذاتيا، من خالل أ 

  اإلطالع على بعض اختبارات مهارات اإلستماع املتاحة يف بعض برامج تعليم اللغة

 35العربية أو مواقعها على الشبكة العاملية واإلحابة عنها.

 وأما أمحد فؤاد حممود عليان يقول عن تنمية مهارة اإلستماع هي :
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 إدراك أمهية اإلستماع يف احلياة، وإدراك املهارة والعادات املطلوبة يف اإلستماع اجليد - 

التدرج: إدراك أن تعلم مهارات اإلستماع ال يتم دفعة واحدة، بل تدرجييا، وابلتدريب املستمر  -

 عليها

 36حماولة معرفة األخطاء والتخلص منها تدرجييا عن طريق التقومي والنقد الذايت. -

( 6( إظهار مالمح الفهم، 8( النظر إىل املتحدث، 8( األنصات، 7ومن آداب اإلستماع هي: 

    37( اإلستجابة للمتحدث والتفاعل معه.9( تدوين املالحظات واإلستفسارات، 9عدم املقاطعة، 

 أهداف تعليم اإلستماع يف اللغة العربية، يهدف تعليم الفهم يف اإلستماع إىل حتقيق مايلي :

تعرف األصوات العربية ومتييز مابينها من احتالفات صوتية ذات داللة عندما تستخدم يف  .7

 احلديث العادي وبنطق صحيح.

 تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز هبا .8

 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق .8
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 تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا. .6

 العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة. إدراك .9

 االستماع اىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن. .9

 مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية. .1

 إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة ) املعىن االشتقاقي(. .2

 خدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن.فهم است .5

فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال...اخل هذه اجلوانب  .71

 املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعىن.

 فهم املعاين املتصلة ابجلوانب املختلفة للثقافة العربية. .77

املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة يف  إدراك أن .78

 لغة املتعلم الوطنية.

 فهم مايريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع وإيقاع وتغنيم عادي. .78



 إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة له. .76

ماع إىل اللغة العربية يف املوافق اليومية االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف متابعة اإلست .79

( أن يفهم الدارس سؤاال يوجه إليه 7احلياتية وميكن ترمجة هذه األهداف سلوكية مثل : 

( أن تراتح أسار يره 8( أن يستجيب ألمر يصدر إليه بعمل شئ ما، 8ويستجيب له، 

( أن 9ضبه، (أن يغضب لسماع مجاة تثريه وتستدعي غ6لسماع خرب سار ابلنسبة له، 

( 1( أن يشري إىل مدلول الكلمات يف حميطه، 9يستجيب بكتابة الرمز عند مساع الصوت، 

    38أن يشري إىل مدلول التذكري والتأنيث، والتثنية واجلمع... اخل.

أن احملاضر يعطيهم بعض املوضوعات عن احلوار لعدة لقاءات، واحملاضر  7تنفيذ مهارة الكالم 

يف كتاب العربية بني يدك وكتاب التعبري، وألن احملاضر أيلف وحدة قياس )كتااب  أيخذ تلك املوضوعات

(. والطلبة خيتارون املوضوعات على حسب قدرهتم، وإذا مت اإلختيار فوظيفة احملاضر 7خاصا عن الكالم 

ضوع يعطيهم املفردات عن املوضوعات اليت قد اختارها الطلبة، وبعد ذلك يتم احلوار على حسب املو  أن

واملفردات والطلبة يؤدون احلوار ابلفرقة الصغرية أي تتكون من شخصني )امرأة وامرأة أو رجل ورجل أو 
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امرأة ورجل( أو أكثر، أو قد يكون ابملسلسل. ويكون أيضا هناك ألعاب أي كرمي السؤال إىل أ وب أو 

 إىل ب و ج، وهذه األنشطة تسري يف كل القاءات

، على أهنا ترتكز على املناقشة ولذك احملاضر ال يعطي املفردات 8م وأما تنفيذ يف مهارة الكال

ترتكز على  8ولكن احملاضر يعطي موضوعات عن املناقشة والطالبة خيتاروهنا ويتناقشوهنا. ومادة الكالم 

، يف هذا اجملال التحد ِّى لدى الطالبة يف مهارة الكالم 7املناقشة وهذا يكون تطورا من املادة الكالم 

احملاضر ال يعطي املفردات لطلبة وذلك حيتاج  8، واملوضوعات يف الكالم 7كثر مما يف مادة الكالم أ

إىل فكرة وإعتبار الكثري لكي يتوصل املناقشة أو اجملادلة بينهم، وأحياانً يتناقشون يف موضوع خاص أي  

قهية مثال. وكذلك تسري كالتلوث أو عن قسم التعليم الذين أخذوه يف هذه اجلامعة أو عن احلكام الف

 الكلية يف عدة لقاء، واملوضوعات ختذ من أي كتاب.



ترتكز على اخلطابة واملسرحية، احملاضر خيتار واحد منهم  8وأما بنسبة تنفيذ مادة الكالم 

ليكون خماطبا ومجع الطلبة يكونوا مستمعا ويسؤلون املسألة على شكل خاص. ويف املسرحية الطلبة 

 39سرحية، مثال مسرحية عن بيببئة العربية أو عن قصص األنبياء. .ميثلون كفنان امل

 7يستعمل الطريقة املباشرة ألن املادة يف مهارة الكالم 7والتحليل يف  تنفيذ يف مهارة الكالم 

تتطلب األجوبة احملددة ولذلك يشعور الطالبة إبستمتاع حينما يتكلمون بطالقة دون أن يرتمجها ابللغة 

ة اإلندونسية. وذلك وفقا مبا قاله عبدالعزيز بن إبراهيم أن الطريقة املباشرة تفرتض وجود األم أي اللغ

عالقة مباشرة بني الكلمة والشيء أو بني العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو 

املكتوبة منها. تدخلها. ومن إحدى أهدافها إهتمام كثريا ابجلوانب الشفهية من اللغة، وأتخري اجلوانب 

ويف انحية النظرية ترى الطريقة املباشرة أن اللغة سلك طبيعي أن األصل يف اللغة الكالم الشفهي وأن 

يكون يف مرحلة األوىل والثانية أي  7وأن مهارة الكالم  40الكتابة مظهر اثنوي طارئ على اللغة.

حوارات املعلقة اإلجابة واحلوارات املفتوحة اإلجابة أي التدريب على الكالم يغلب عليها طابع تزيد 
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 98م(، ص. 8118اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ، )جامعة طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 40 



وميكن للمعلم تقدمي السؤال الذي جيب  41القوالب مع تغري بعض الكلمات أمثلة تطبيقية لذلك.

 خالل تلك اإلجابة، ميكن للطالب التعلم عن كيفية نطق الكلمات، اإلجابة من قبل الطالب. و يف

وأتليف اجلمل ونقل األفكار جيدا. و ينبغي أن يقدر املعلم على ترتيب سلسلة األسئلة وفقا ملادهتا، أو 

 42املوضوع الدراسي على وجه مشويل.

الربط اللغوي بني ( 2( الرتكيز على اجلانب الشفوي، 1فهناك مزااي لطريقة املباشرة وهي : 

الرمز اللغوي ومضمونه وتوظيف اللغة اجلديدة يف موافق طبيعية مالئمة تساعد الطالب على اإلستيعاب 

( جتنب اسلوب التلقني والطريقة القياسية يف تدريس القواعد واعتماد اسلوب اإلستقراء. وأما 3والتذكر، 

( إغفال شرح قواعد 2للغة األم واللغة األجنبية، ( املساواة بني اكتساب ا1عيوب الطريقة املباشرة هي : 

 43اللغة املدروسة ولو أبسلوب مزجز.

يكون يف مرحلة الثالثة وهي التعبري املوجه أو املقيد،  2وأما التحليل يف تنفيذ يف مهارة الكالم 

اعدة على التعبري عن أفكار قصرية هنا يتوىل الطالب التعبري عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدمي بعض املس
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هي الطريقة  2والطريقة اليت يستمعلها احملاضر يف مهارة الكالم 44مستوى األفكار أو اللغة أوكليهما.

التواصلية اإلتصالية وهدف هذه الطريقة النهائي اكتساب الدارس القدرة على استحدام اللغة األجنبية 

قة ال على أساس التدرج اللغوي، بل وسيلة إتصال لتحقيق أغراضه املختلفة. وتعرض املادة يف هذه الطري

على أساس التدرج الوظيفي التواصلي، ويتم العمل فيها عرب األنشطة املتعددة داخل الوحدة التعلمية. 

وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقة الستمال اللغة مثل : توجية األسئلة وتبادل 

 45تخدم املهارات حلل املشكالت واملناقشة واملشاركة.املعلومات وتسجيل املعلومات واستعادهتا وتس

أن احملاضر يستعمل الطريقة التواصلية  3وكذلك بنسبة التحليل يف تنفيذ يف مهارة الكالم 

ولكن هناك اختالف يف مرحلة التدريب على التكلم، يف هذا 2اإلتصالية كماكان يف مهارة الكالم 

لتعبري احلر، التعبري عن أفكار عميقة وهي مرحلة تناسب تكون يف مرحلة والرابعة وهي ا3الكالم  
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املستوايت املتقدمة من تعلم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقدمي موضاعات متكاملة اعتمادا على قدراته 

 والكالم هي من أهم  جماالت اإلتصال اللغوي : 46الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري.

 ده، دينه، عنوانه،...اخل(التعريف ابلنفس )امسه، ميالده، بل .1

 تالوة آايت من القرآن الكرمي .2

 طلب بعض األشياء اليت تشبع حاجاته مثل الطعام... إخل .3

 إلقاء األسئلة واإلجابة عنها .4

 تقدمي األصدقاء بعضهم لبعض .5

 وصف ما ينفع عليه حسه يف البيئة احمليطة من كائنات  .6

 التحدث عما يقوم به من نشاط أو مايؤديه من أعمال .7

 إلقاء األخبار وتوضيح ما يتصل به .8

 إجراء مناقشة مع زمالءئه حول األحداث اليومية العارضة .9

 وصف األلعاب   .11
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 إعادة سرد القصص اليت استمع إليها  .11

 حكاية قصص صغرية من أتليفه  .12

 تكميل القصص الناقصة وإطالة بعضها  .13

 التعبري عن قصص مصورة  .14

 نهاأتدية الشعائر الدينية والعبادات والتحدث ع .15

 التعبري عن صورة اليت جيمعها أو اليت تعرض عليه .16

 تريد األانشيد واألغاين واالستمتاع إبيقاعها .17

 التحدث عن اجلو والتعبري عما حيس به من برودة أو حرارة .18

 التعبري عن مشاعر يف مناسبات اجتماعية معينة فرحا أو حزان .19

 إجراء حوار تليفوين .21

 االستمتاع هباالتعبري عن اهلواايته وأساليب  .21

 التعليق عن بعض األحداث واملواقف اليت جتري يف حميطه .22



 أداء األدوار يف التمثيليات املدرسية .23

 عرض ملخص يقرأه على زمالئه مشاركاهتم االستمتاع به .24

 التعبري عن االمه ومواطن الشكوى عنة .25

 التحدث عن نفسه دفاعا عنها .26

 47الدينية والوطنية. إلقاء خطية قصرية يف مناسية معينة، مثل األعياد .27

( التوزان بني املعلم واملتعلم واملواد التعليمية أثناء 1ومن مزااي الطريقة التواصلية اإلتصالية وهي :

( معطم األنشطة واألساليب املقدمة يف الصف صاحلة جلميع املستوايت اللغوية إذا قدمت 2التدريس، 

الفروق الفردية بني املتعلمني. وأما من عيوهبا : ( كثرة األنشطة تساعد على مراعاة 3بطريقة متدرجة، 

( أن الطريقة التواصلية برتكيزها على الوظائف اللغوية واملواقف اإلجتماعية، وإمنا تقوم على حضارة 1

( 2تلك اللغة وإنه ال ميكن يف التعليم اللغات األجنبية خوصوصا خارج أوطاهنا خلق بيئة أجنبية كاملة، 

صلية إىل متكني املتعلم من اتقان اللغة األجنبية اتقاان كأنه واحد من الناطقني األصلية هتدف الطريقة التوا

( الطريقة التواصلية تعين توافر املعلم العايل الكفاية يف اللغة األجنبية الذي تقارب كفاءة الناطقني 3هبا، 
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ات هلذه الطريقة هلا معايري ( إن إجراء اإلختبار 4األصليني بتلك اللغة ومثل هذا املعلم اندر الوجود، 

    48 حمددة ال ميكن القياس هبا.

على أمحد مدكور من اعتبار الكالم هو الشكل الرئيسى لالتصال اللغوى عند الطفال. ومن وقال 

 األنشطة الىت حتقق مهارات الكالم أو التحدث ما يلى: 

 واملذكرات والتقارير وامللخصاتالتدريب على احملادثة واملناقشة وقص القصص وكتابة الرسائل  -

إشاد الطفل إىل مصادر احلصول على املعلومات، وإكساهبم مهارات البحث عن املعرفة  -

 والتعليم الذاتى واالعتماد على النفس.

 إاثرة دوافعهم إىل الكالم أو املناقشة. -

إاتحة فرص اشرتاكهم ىف عمليات البيع والشراء وىف جلسات التحدث مع األصدقاء  -

 املتهموجم

 إاتحة فرص اخلطابة وإدارة الندوات واملناظرات. -
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هذه كلها مواقف وفرص ينبغى تعويد األطفال عليها وتدريبهم على مهارات الكالم والتحدث من 

 49خالهلا.

، قد أدئها احملاضر يف تعليمها كما شرحه الدكتور 3و أيضا 2و1ويف مادة مهارة الكالم 

 على إمساعليل فمايلى 

 ( هتيئه لغوية للكالم عن طريق كالم التالميذ عن روسومات وصور تعرض عليم 1 

( تدريب التالميذ على اإلجابة عن األسئلة معينة يف حدود خباراهتم اللغوية، وعن حميط 2 

 حياهتم العملية

( إاتح الفرص للتالميذ كي يتحدثوا عن أنفسهم وأسرهم والتعبري عما يشاهدونه من أشياء 3

 اث يف البيئة الىت حتيط هبم.وأحد

( تصميم جمموعة من التدريبات اللغوية ضمن خمتوى الكتاب املقرر للغة العربية لتنمية قدرات 4

 التالميذ على نطق األصوات والتميز يبنها. 

 ( تصميم جمموعة من الرتاكيبات اللغوية وتدريب التالميذ على النطق هبا5
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 ايت القرآن الكرمي ( يدرب التالميذ على ترتيل بعض آ6

( تنمية مهارة الكالم لدى التالميذ عن طريق احلوار واملناقشة فيما بينهم وينب املعلم وبينهم 7

  50وبني بعضهم.

( تنمية املفردات العربية، وما 2( اإلستماع إىل متحدثني لبقني، )1تنمية مهارة التحدث وهي : )

( 4ملستمر على مهارة التحدث وممارسته ابللغة العربية، )( التدريب ا3يربط هبا من معرفة قواعد النحو، )

استخدام إسرتاتيجيات حتدث فاعلة ) مثل إسرتاتيجية حتاور: تفكر قبل أن تتحدث، حدد هدفك من 

( تسجيل 5التحدث، ابدأ حديثك بثقة، وظف األدلة والشواهد أثناء حتدثك، راجع حديثك وقومه(، )

  51ليعرف نقاط القوة فيدعمها، ونقاط الضعف فيتجنبها.املتعلم حديثه ابللغة العربية، 

أهداف األنشطة اللغوية الكالمية: من أهم أهداف األنشطة اللغوية الكالمية زايدة ثروة الطفل 

 من الكلمات الشفهية والوحدات الكالمية. وتفصيل ذلك فيما يلى :

 زاية ثروة الطفل اللفظية الشفهية -
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 املنطوقةتنمية وعيه مبعاىن الكلمات  -

 تدريب على تركيب اجلمل املختلفة -

 تنمية قدرته على تنظيم األفكار ىف وحدات تعبريية من إنشائه -

 حتسني هجائه للكلمات وضبطه لنطقها -

 تطوير طريقته ىف عرض املوضوعات او القصص واحلكاايت. -

 تنمية آداب احلديث واملناقشة لديه -

 تنمية قدرته على اخلطابة وارجتال الكلمات  -

 تنمية قدرته على القيادة وإعطاء التعليمات -

 تنمية قدرته على التعليق على األخبار واألحداث اجلارية -

 تنمية القدرة على عرض األفكار بطريقة منطقية ومقنعة -

    52تنمية مهارات البحث والرجوع إىل املراجع. -
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ويكتبون كل املفردات يف  وأما تنفيذ مهارة القرأة قال احملاضر أنه أيمر الطالب ابلقرأءة بنفسهم 

كراسة خاصة ليصبح قاموسا، ومدة وضع القاموس ملدة أسبوع. وأثناء التعلم يشري احملاضر واحد فواحد 

من الطالب ليقرأ فقرة من تلك القرأءة ويرتمجوهنا وبعد اإلنتهاء من القرأءة والرتمجة، واحملاضر أيمر 

ابحلركة. وهكذا تدور الدراسة يف كل لقاءات ومواضع الطالب ليتناقشوا عن مواقع القاعدة ألن الكتاب 

 53القرأءة خمتلفة يف عدة لقاءات.

احملاضر يستعمل طريقة القواعد والرتمجة ألن هذه والتحليل من تنفيذ مهارة القراءة هناك أن  

ين الطريقة مناسب يف فهم النصوص والقراءت ومعرفة مواقع اإلعراب وكذلك ترمجة الكلمات وحتديد املعا

املناسب وعودة الضمائر، وذلك مناسب مبا قال د. رميا سعد اجلرف أن تنفيذ من تعليم مهارة القراءة 

هي التحليل البنائي وهو القدرة على حتليل الكلمة املألوفة إىل مورفيمات )أي مكوانت صغرية حتمل 

إلعراب وعالمات التأنيث معىن(، أي القدرة على جتريد الكلمة املركبة من احلروف الزايدة، وعالمات ا

والتذكري، وعالمات التثنية واجلمع، وضمائر الرفع والنصب املتصلة، وحروف اجلر والعطف والقسم 

والتنبيه واالستقبال واجلزم والنفي، واداة التعريف، واستخدام هذه االجزاء للتعريف على الكلمة اجملردة 
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ق وهو القدرة على استخدام ما يف سياق اجلملة والتعرف على معناها. وكذلك تعريف الكلمة يف السيا

من معلومات عن دالالت االلفاظ )أي معاين الكلمات اليت حتيط ابلكلمات الغربية(، وما يف السياق 

من معلومات حنوية أي )طريق بناء اجلملة(، وموقع الكلمة الغربية يف اجلملة، وموقعها من االعراب 

ى معناها والواقع انه ال ميكن فصل عملية التحليل الدالىل والتحليل لتهجئة الكلمة الغربية والتعرف عل

  54النحوى عن بعضها البعض.

ومهارة القراءة هو أن يفهم القارئ مايقراءه ويستطيع أن يشرح أو أن يبني ما يف القراءة من  

اء واحلروف أحكام أو نصوص هلا عالقة ابلدين أو اجملتمع، وذلك البد عليه أن يعرف األفعال واألمس

وظروف الزمان ومكان وعالمات الرتقيم ومن مث يقوم القارئ ابستخالص املعاين من خالل السياق. 

وذلك مبا قال الدكتور حممود كامل الناقد أن القراءة تعين انتقال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة اىل 
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وبطالقة من الصفحة املكتوبة أو  عقل القارئ، أي أن القراءة اليت نعلمها هي فهم املعاين مباشرة

   55املطبوعة.

وأما املدخل الذي يستعمله احملاضر يف تعليم مهارة القرأءة هي املدخل التواصلي ألن تلك 

املدخل عملية تبادل )نقل واستقبال( أية معلومة أو خربة بني طرفني ) أو أكثر( لتحقيق التفاهم بينهما. 

عبري وتبادل األفكار، واملفاهيم، واحلقائق، واآلراء ، واالجتاهات بني تلك العملية اليت يتم من خالل الت

املدخل التواصلي  56طرفني أو أكثر ابستخدام طرق وأساليب معينة سواء كانت منظورة أم غري منظورة.

هنا أي إبالغ أو إرسال املعلومات إىل املستمع بواسطة القراءة أو الكتابة أو بواسطة صورة أو إشارة أو 

 حركة يف بيان أو تعبري ما أراده القارئ أن يواصله إىل املستمع. 

ثل هو أن الطالب يتعلمون األمناط العربية وتطبيقها يف متي 7والتنفيذ من مهارة الكتابة 

أبنفسهم على حسب األمناط اليت مت تدريسها من قبل. بناء على القدرة األساسية الطالب يقومون 

هو التعريف على أمثلة  8إبنشاء الفقرات من النوع الوصف والقصة. وأما التنفيذ من مهارة الكتابة 
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اقشة العرض التعييين، مناقشة املقالة أو الكتابة ابللغة العربية إىل الطالب ليحاولون اعرتافها وحتليلها. من

العرض املقارن، مناقشة التوضيحي، مناقشة التحليلي، مناقشة العرض التصنيفي، مناقشة التعريفي، 

 57مناقشة اجلدل.

، قد علمنا أن مهارة الكتابة تستخدم الكتابة 8و 7والتحليل من تنفيذ مهارة الكتابة 

ب األديب. والكتابة األدبية ال تنفصل عن قيم احلياة اليت اإلبداعية ومن طريقة كتابة اإلبداعية هي األسلو 

يعيشها اإلنسان ويسعى إىل حتقيقها، وعند اختياره ألسلوب الكتابة الذي يالقي ترحيبا خاصا يف نفسه 

يعترب انسجاما من نوع خاص مع احلياة اليت يعيشها أو يتصورها، ألن الكتابة تعبري عن هذا الواقع أو 

  58تلك أسلوبه يف التعبري األديب.بذلك اخليال، مي

احملاضر يعلم نوعني من نوع املقالة وهي الوصف والقصة، يف تعليم  7يف تعليم مهارة الكتابة  

القصة احملاضر يستخدم اإلسرتاتيجيات الذكاء اللغوي، وهو السرد القصصي )األسلوب القصصي(، أي 

ق، والفكر بشكل قصقصي، وتعد من األساليبالقدمية تقوم هذه اإلسرتاتيجة على تقدمي املعلومات واحلقائ
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يف التدريس، إذا إهنا تعتمد على العرض، ولكنها تستمد حداثتها، من خالل ما أدخل عليها من 

تعديالت وحتسينات، تتمثل يف امتالك القا، جملموعة من املهارات السردية، ليجذب انتباه التالميذ، 

من شأنه أن يساعدهم على اكتساب املعلومات بطرسقة شقية ويضعهم يف جو القصة احلقيقي، الذي 

وجذابة، فهي عملية يقوم هبا الشخص )القاض(، ويستخدم فيها التمثيل العقلي )التخيل(، والبناء 

السردي، والتعبريات أو اإلمياءات، ويتصل مع اآلخرين )املستمعني(، الذين يتمثلوانلقصة بدورهم عقليا، 

القصة عن طريق لغة اجلسم، والتعبريات الوجه، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل فاإلتصال يبدأ براوي 

وأما الوصف تستخدم اإلسرتاتيجيات الذكاء املكاين وهو التصور البصري الذهين، تعتمد  59خلق التواصل مع القصة ذاهتا.

 تدريس القراءة والكتابة، من خالل مساعدة التالميذ هذه اإلسرتاتيجية يف جوهرها على التفكري يف الفراغ، وتعد من الطرئق اليسرية يف

على ترمجة النص القرائي إىل الصور، وذلك أبن يقرأ التلميذالنص قراءة صامتة، مث يغمض عينيه، وحياول تصور ما قرأ، مث يعرب أو يرتجم 

    60هذا التصور إىل رموز كتابية.

يستخدم احملاضر اسرتاتيجات الذكاء املنطقي الرايضي وهو  8وأما اسرتاتيجية مهارة الكتابة 

اإلكتشاف املوجه، ترتبط هذه اإلسرتاتيجيات حبل املشكالت بشكل مباشر، وتعد من أفضل 
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ه اإلسرتاتيجياتفي توفري بيئة تعلمية تقوم على الفهم، ألهنا تضع التلميذ أمام موقف مشكل، يتطلب من

استخدام مهارته يف التقصي واالكتشاف، مثل مهارة: املالحظة ، التصنيف، واملقارنة، والتنبو، والتفسري، 

   61والتخليل، والرتكيب وغريها.

 املنهج  تقومي .3

إن اإلختبارات أمر من أمور مهمة يف عملية التعيم والتعلم وليكون اإلختبار فعاال جناحا فينبغى أن 

زمان احلاضر والقادم وما تطور من النظرايت الرتبوية ومنهجها احلديثة. وال يعرف يكون مطابقا مبطلب ال

املدرس جناح أو فشل من العملية التعليمية من هذه املهارات األربعة إال ابالختبار سواء كانت كتابيا أو 

ة يف اكتساب شفهيا. واالختبار الشفوي هو الذى يستخدم ملعرفة التقدم الذى أحرزه دارسو اللغة العربي

املهارات والقدرات اللغوية عن طريق التعبري الشفهي. والعالقة بني االختبار والكفاءة اللغوية هي أن هذا 

االختبار يستخدم ملعرفة كفاءة الطالب يف تلك املهارات أي هى مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة 
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تعليم اللغة العربية، تقوم أبدى تقومي املنهج سنة ومي منهج اللغة العربية يف قسم القراءة ومهارة الكتابة. وتق

 62أو سنتني.

احملاضر يقوم بقرأة املفردات املرتادفة واحدا فواحدا وعلى الطلبة أن  7وتقومي مهارة اإلستماع 

مع أن يف كل  8ماعيستمعوا ويكتبوا املفردات بشكل صحيح. وأما بنسبة لتقوميها، أي تقومي مهارة اإلست

لقاء مادة اإلستماع لدي الطلبة درجة. وأما شكل سؤال إلمتحان األخر وهي على شكل نص وبعض  

كلماهتا فرغة، وجيب على الطلبة أن ميألوا الفراغ إبستماع الشريط الفيديو، وعدد الفراغ أقل من عشرون  

 كلمات.

ن إحدى أنوع التقومي الرتبوي وهي التقومي مبا يف ذلك أهنا م 7والتحليل يف تقومي مهارة اإلستماع 

اإلمجايل ويطلق عليه يف األدبيات الرتبوية التقومي البعدي أو اخلتامي أو اجلزائى أو النهائى، ويتم يف هناية 

السنة الدرسيةا أو يف هتاية فرتة دراسية أو حصة دراسية، ويهدف هذا النوع من التقومي إىل حتديد النتائج 

تكون من نوع التقومي  8وأما مهارة اإلستماع  63م ومقارنتها ابلكفاايت واألهداف املتوخاة. الفعلية للتعل
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ألن مادة مهارة اإلستماع  64التكويين، ويعرف أبنه عملية تقوميية منهجية )منظمة( حتدث أثناء التدريس.

اء الدرس. ويكون تقوم بتقويها يف كل لقاء وذلك مناسب بتقومي التكويين اليت يؤدي تقوميه يف أثن 8

أدئه بعد انتهاء الدرس أي انتهاء فرتة الدراسية، ونوع االختبار متعددة وأما االختبار اليت اختارها احملاضر 

 هي كمالء الفراغ وذلك مناسب على طرق اختبار اإلستماع واالستيعاب منها : 

 ( أن يقرأ عليهم قصة أو مقاالً أو فقرة من مقال .7

 ز التسجيل .( أن يستعني جبها 8

 ( أن يستعني جبهاز التلفاز أو الوسائل املرئية األخرى . 8

 ( أن يطلب من الطالب قراءة نص مكتوب . 6

بعد ذلك ) استماع أو مشاهدة أو قراءة ( يقوم املعلم ابختيار شكل االختبار الذي يريده ومن تلك 

 األشكال :

ابلنص احملدد ، مث يطلب منهم اإلجابة  أن يوجه املعلم لطالبه أسئلة شفهية أو كتابية تتعلق -

 شفهياً أو كتابياً .
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أن يوجه املعلم لطالبه أسئلة من نوع ) االختيار من متعدد ( ويطلب منهم حتديد اإلجابة  -

 الصحيحة .

أن يوجه املعلم لطالبه أسئلة من نوع )  صح // خطأ  ( ويطلب منهم احلكم على هذه  -

ا مسعوه أو شاهدوه أو قرؤوه ، وال مانع من أن جيعل مثة اجلملة بـ ) صح أو خطأ ( وفقا مل

 خيار اثلث وهو ) غري واضح( إذا كان النص مل يبني بوضوح صحة اجلملة من عدم صحتها .

أن يوجه املعلم لطالبه أسئلة من نوع )ملء الفراغ ( يقوم الطالب مبلء الفراغ بكلمات حمدده  -

 وهلا أمهيتها يف النص .

لطالبه أسئلة من نوع ) املزاوجة ( حبيث يعطى قائمتني من الشخصيات أن يوجه املعلم  -

 واألحداث والتواريخ ويطلب من طالبه وصل حقل ) أ  (مبا يناسبه من حقل) ب ( .

أن يوجه املعلم لطالبه أسئلة من نوع ) الرتتيب ( حبيث خيتار املعلم مجاًل ذات حدث زمين أو  -

 من طالبه ترتيب اجلمل وفق ما مسعوه .منطقي معدلة تعديالً طفيفاً ويطلب 



 65.أن يطلب املعلم من طالبه تلخيص ما مسعوه موضحني األفكار األساسية -

تقوم بتقوميها يف نصف الدراسي أو يف أخر الدراسي وذلك موافقا على  7ألن مهارة اإلستماع 

 pencil and) قومي ابلقلم والورقةبتقومي اإلمجايل. وأما اسرتاتيجية تقومي مهارة اإلستماع هي اسرتاتيجبة الت

paper ) أي ألن اسرتتيجيتها منظمة لتحديد مستوى حتصيل الطلبة ملعلومات ومهارات، ىف مادة دراسية

مت تعلمها مسبقا، وذلك من خالل إجاابهتم على جمموعة من الفقرات اليت متثل حمتوى املادة الدراسية. 

( الثبات: ويقصد به أن مركز 8اإلختبار ما اعد لقياسه، )( الصدق: ويقصد به قياس 7وأما مواصفاته )

الطالب النسيب اليتغري إذا أعيد اإلختبار على الطالب نفسه، وهذا يعين استقرار النتائج عند تكرار 

( املوضوعية ويقصد هبا عدم 8تطبيق االختبار، أو صورة مكافئة له على اجملموعة نفسها من األفراد. )

( الشمولية ويقصد هبا أم يكون اإلختبار شامال لألهداف التدريسية 6تية املصحح. )نتائج املفحوص بذا

 66املراد قياسها.
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فاألساليب اليت تستخدم يف اإلختبار النصفي والنهائي الختبار فهم املسموع من كتاب "العربية 

اإلستماع إىل ( 8( األمر ابإلستماع إىل السؤال مث اختيار اجلواب الصحيح. )7بني يديك" هي : )

( اإلستماع 6( اإلستماع إىل العبارة مث إختيار اجلواب الصحيح. )8العبارة مث كتابة اجلواب الصحيح. )

( اإلستماع إىل 9( اإلستماع إىل احلوار مث إجابة األسئلة بنعم أو بال. )9واإلختيار الكلمة الصحيحة. )

ىل الفقرة إجابة األسئلة بوضع عالمة الصواب أو ( اإلستماع إ1احلوار مث إجابة عما يليه من األسئلة. )

  67( كتابة الكلمة املسموعة.5( كتابة العبارة املسموعة. )2اخلطأ. )

وأما فتحي على يونس وحممد عبد الرؤف الشيخ، ذكر أن تقومي مهارة اإلستماع حيتوي على أمور 

 آتية : 

األصوات تتطلب الكفاءة يف ثالثة اختبار متييز األصوات، ومهارة اإلستماع يف اختبار متييز  .7

 جماالت :
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( قياس قابلية املتعلم على مساع الكلمة املناسبة، أي التمييز الصحيح بني ما ينطق من 7.  )7

الكلمات مثل الفرق بني الكلمات )سيف و صيف(، )عاجل و آجل(، )تينت و طني(، 

 )صوت و سوط( وهو التمييز بني األصوات املختلفة للكلمات.

( قياس قابلية الطالب على النرب يف اجلمل مثل "طلبت من أمحد قراءة النص" ومن مث 8). 7 

 نقدم أربعة نصوص تفسرية ويطلب من املمتحن اختيار النص الصحيح. 

( قياس تقبل فهم قطعة عربية مقروءة بسرعة اعتيادية، ونقصد بذلك فهم املعىن العام 8. )7

 عىن الكلى عن طريق النرب والتغنيم.واملعاىن الضمنية الىت تضاف إىل امل

 اختبار فهم املفردات، وميكن اختيار فهم املفردات عن طريق أنواع املفردات التالية:  .8

قد يكون فهم االستماع مقرار  Body movement tests( اختبارات احلركة اجلسمية 7. )8

 ح كتبهم.بسؤال التالميذ بتنفيذ تعليمات حمددة مثل رفع أيديهم الشمال أو فت

وهو مفيد وممتع ابلنسبة لطالب املستوى األول  Drawing tests ( اختبارات الرسم8. )8

 ورمبا يستخدم فيه الطالب األولوان وعادة ما تستخدم فيه اختبارت األحاجى.



فقد يعرض على التلميذ صورة ويسمع بعدها عبارة  Picture tests( اختبارات الصور 8. )8

كانت العبارة تنطبق على الصورة أم ال وهكذا، أو يعطي التلميذ أكثر من وحيدد التلميذ إذا  

صورة إىل مجلة واحدة وينظر إىل الصور املعطاة وحيدد الصورة الىت تنطبق عليها اجلملة 

املسموعة، وابلعكس ميكن أن تستخدم صورة واحدة لعبارة متعددة وتسمى صور العبارات 

رات واملدرسني ىف توفري الوقت الكثري الذى ينفقونه ىف املتعددة وهى ختدم واضعى االختبا

 إعداد الصور املرئية، وقد أتخذ بطريقة اجلمع بني الطريقتني وتسمى تعدد الصور والعبارات .

وتكون اختبارات هذا النوع عبارة   Conversation Type tests اختبارات احملادثة (6. )8

عن حمادثة قصرية  ينب شخصني أو عبارة ينطقها شخص ويكون رد الشخص اآلخر عبارة 

   عن البدائل الىت تعطى وخيتارها املمتحن كإجابة صحيحة.  

لكي يفهم الطالب لغة البد وأن  ،Understanding structuresاختبار فهم الرتكيبات  .8

دراك وفهم مناذج وتركيبات تلك اللغة، فلو مل يستطع الطالب ادراك وفهم يكونوا قادرين على ا



النماذج والرتكيبات املختلفة للغة املستهدفة فسوف ال يكونوا قادرين على استخدامها ابلدقة 

 واألحكام املطلوبني وميكن اختيار فهم الرتكيبات بعدة طرق:

لكي ختترب قدرة الطالب على فهم  ( اختبارات الصور ميكن بناء اختبارات الصور7. )8 

 اجلملة أو البناء اللغوى.

غالبا مايراد حتديد إذا كان    Identification of forms( حتديد األشكال النحوية 8. )8 

 الطالب يستطيع بسهولة ادراك أشكال حنوية معينة يف اللغة أم ال.

 Listening Comprehension forفهم اإلستماع من أجل االتصال ) معدل سرعة وطالقة(  .6

Communication،  واإلختبارات يف هذا املستوى تقوم كفاءة التالميذ االتصالية، وهى قدرة

التالميذ على فهم ما يقال بواسطة املتحدثني األصليني للغة املستهدف تعليمها عندما 

 : يتحدثوهنا يف مواقف طبيعية. وميكن اختبار فهم االستماع من أجل اإلنصال كما يلى

أول خطوة يف فهم    Getting the gist of the message ( التمكن من فحوى الرسالة7. )6 

اإلستماعهي معرفة مضمون الرسالة، وللوصول إىل ذلك فإن متعلم اللغة األجنبية يكون مثل 



الطفل الذى يكتسب اللغة األم يركز على فهم حمتوى الكلمات وعلى وجه اخلصوص األمساء، 

واألفعال والصفات. وهناك عدة مواقف الختبار كفاءة االتصال يف اختيار فهم االستماع منها:  

)أ( إكمال اجلمل عندما يكون هناك اختيارات، )ب( حتديد طبيعية املوضوع أو احلديث أو 

 رئيسى عندما يستمع لألخبار عن طريق الراديو. املوضوع ال

أن اختبارات قياس فهم االستماع عادة ما  Passage Comprehension( فهم القطع 8. )6

حتتوى على قطع للفهم املسجل والىت غالبا ما تكون حوارا يقرأ بواسطة املتحدثني األصليني للغة 

 أو منولوجا أو حديثا مقروءا.

احلصول على املعلومات من   Obtaining Information املعلومات ( احلصول على8. )6 

املتحدث ابللغة األجنبية أكثر املواقف واقعية ابلنسبة للمتعلمني، فإذا مكث الطالب فرتة ما ىف 

الدولة املتحدثة ابللغة الىت يتعلمها فإنه جيد نفسه تلقائيا وابستمرار ىف موقف من الضرورى سؤال 

 ملعلومات، أو حيث يفهمون االعالانت والنشرات الطويلة. اآلخرين عن بعض ا



فاإلمالء تعترب مقياسا دقيقا لفهم  Dictation ( اإلمالء، وقد يكون اختبار االستماع امالئيا6.)6

التالميذ االستماع، كما أهنا ذات أثر فعال ىف فهم االستماع مع التالميذ الذين يتمكنون من كتابة 

 اللغة. 

عادة مايراد تقومي تذكر الطالب الذى يتعلم  Retention الستماع: تذكر ماقيل ( فهم ا9. )6

اللغة األجنبية ملا قيل،ومن األفضل اعداد عبارات اختيار التذكر لزايدة الصعوبة، والصعوبة هنا هي 

 مناسبة طول اجلمل، ومواضع تغيري العناصر، فاجلمل القصرية أيسر ىف التذكر من اجلمل الطويلة. 

 Listening Comprehension Under( فهم االستماع حتت الظروف معاكسة 9. )6

Adverse Conditions  إن متعلمى اللغة األجنبية الذين يستطيعون فهم حديث شفهى بوضوح

غالبا ما يواجهون صعوبة عندما يستمعون إىل اللغة حتت الظرورف معاكسة، فامكاملات التليفونية 

على املثال توجد بعض املشكالت، ذلك ألن املعدات ال تنقل الذبذابت الصوتية أبمانة كما هى 

هبة مثل حروف الضاد، الدال، التاء ىف العربية، فاختالف اللهجات، وخاصة ىف األصوات املتشا



وسرعة احلديث واحملاداثت الصحيحة بضوضاء، كل هذا جيعل احملادثة أكثر صعوبة ىف الفعم 

        68ابلنسبة ملتعلم اللغة األجنبية.

يؤدون التدريبات يف  أن احملاضر يؤدي التقومي يف كل املقابلة، إلن الطلبة  7والتقومي مادة الكالم 

كل املقابلة ولذلك الحيتاج إىل اختبار نصف السنة أو اختبار األخر. إلن مادة الكالم يكون تقوميها 

 كل لقاء وال يوجد هناك امتحان النصف السنة أو أخر السنة.  8استمررا . والتقومي يف مهارة الكالم 

ي إذا كان األمر حمتاج إليه ولذلك اإلمتحان أخر السنة أحيان يؤد 8والتقومي ملادة الكالم 

جيب أديه بشكل الشفوى أو التحرير ، والسؤل كحوار واحملاضر يسأل والطلبة يكتبون ما سأله احملاضر، 

مثال السؤل عن ماذا تعمل حينما قمت من النوم، ويكون األجوبة مباشرة والكتابة مع النحو والصرف 

 الصحيح.

، أهنا التوجد اختبارات يف نصف السنة أو 8وأيضا  8و7والتحليل من تقومي مهارة الكالم 

أخر السنة ولذلك هناك اختبارات يف كل لقاء أو مقابالت ويكون اإلختبار على شكل شفهي،  وهذا 
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( 7مناسب مبا قال حممد مثىن واصحابه. أن أنواع اإلختبار الشفهي ينقسم إىل أربعة أقسام وهي : )

( 6( اختبار حمادثة إبستخدام املؤثرات البصرية، )8ة الرتكيب اللفظية، )( اختبار ممارس8اختبار النطق، )

اختبار من خالل املقابالت واملناقشة. وإختبار ابملقابلة حتتج إىل العالمة مع إعداد يف شكل منظم من 

قابلة قائمة األسئلة اليت يتعني اإلجابة عليها من قبل الطالب. وعادة مايتم عادة محل تقنيات املناقشة وم

اخلروج على مهارات اللغة العربية للطالب الذين هم ابلفعل يف الشعور كافية لتمكينه من التعبري عن 

  69 أفكارهم ومشاعرهم.

 وأما فتحى على يونس وحممد عبد الروؤف شيخ يقسم اختبارات مهارة الكالم كما يلى: 

تعلم على النظر املختلفة أحد جوانب تعلم مهارة الكالم ىف اللغات األجنبية هو سيطرة امل

لألصوات مثل التحكم ىف عملية النرب والتنغيم والتشديد لكى يفهم املتعلم املتحدث األصلى للغة، ومن 

 مث فيمكن احتبار األصوات عن طريق: 

 أ. اختبارات األصوات
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2012), hal. 153.  



 Pronunciation tests  .  اختبارات النطق )أو التفوه(7أ. 

  Intonation tests  تبارات النتغيماخ. 8أ.  

 Written tests of the sound system . اإلختبارات املكتوبة8أ. 

 . الكلمات املتشاهبة واملختلفة 7. 8أ.  

 . حذف احلرف8. 8أ. 

 Testing Vacabulary Via speaking ب. اختبارات املفردات

 Visual Cues . املنبهات املرئية7ب. 

 . اختبار الوقت7.7ب.

 اإلخبار عن جدول املواعيد. 8. 7ب. 

 . قراءة األرقام بصوت املرتفع8. 7ب. 

 . حتديد الصور6. 7ب. 

  Testing Grammer Via Speaking ج. اختبار القواعد والرتاكيبات



 Visual Cues . اإلشارات أو املنبهات البصرية7ج. 

 . تغيري الضمائر 7.7ج.  

 . اإلبدال7.8ج. 

 . التحويل8. 7ج. 

 Speaking for من أجل اإلتصال أو التعبري املباشر )معدل السرعة والطالقة(د. الكالم 

Communication Directed Expression  

 عند تقومي قدرة التلميذ على اإلتصال شفواي يكون الرتكيز األساسى على توصيل أو ترمجة

Transmission  ة التالميذ على الفهم، الرسالة أو سلسلة من الرسائل، واإلهتمام ينصب على معرفة قدر

فالتلميذ قد تعلم كيف يتكلم ومن مث فالكلمات والرتكيبات ىف هذا اإلختبار ليست حمدودة وترتك 

 70للتالميذ أنفسهم.
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والتقومي يف مهارة القراءة أن احملاضر يعدد بعض القراءت والنصوص، ويكون اإلختبار حتريراي 

 71يف بعض كلماهتا.والسؤال أتمر الطالبة برتمجة وإعراب النصوص 

والتحليل من تقومي مهارة القراءة أن تقومي مهارة القراءة تستعمل النوع كتابية )ورقة وقلم(، 

ألن مهارة القراءة تستهدف عمليتها ابلورقة والقلم وأما اسرتاتيجاهتا وهي التقومي الصفي اليت تقوم بتعميق 

تعلم وقدرهتم على تطبيقه يف مواقف متنوعة ونقله األفكار واملفاهيم والتأكيد من فهم الطلبة ملوضوع ال

ملواقف جديدة يف حياهتم. ويتضمن تقومي نتاجات التعلم تقومي مدى واسع من املهارات مثل املهارات 

املعرفية ومهارات التفكري، وحل املشكالت واالتصال مع اآلخرين والتفاعل معهم، واملهارات االجتماعية 

   72ا الطلبة يف تعلمهم.واالنسانية اليت قد مير هب

ومهارة القراءة يقوم بتقوميها هناية العام الدراسية وذلك مناسب بتقومي اخلتامي أو اإلمجايل، 

ألن هذا التقومي أييت يف هناية عملية التدريس وعادة يتضمن اختبار هناية الوحدة، ومنتصف الفصل، 

 وهناية الفصل أو العام الدراسي.
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يقوم احملاضر بتعليم أمناط  7،  يقول احملاضر أن تعليم مهارة الكتابة 7تقومي مهارة الكتابة 

اجلملة العربية من أول لقاء إىل نصف السنة الدراسية، أو إىل إمتحان النصف الدراسي. وبعد ذلك 

يستمر الدراسة بتعليم نوع املقالة وهي الوصف ابلصورة والقصة، وهذه التعليم يستمر تعليمه حىت 

هناك تعليم عن العرض وأقسامها واجلدل، ويكون  8الدراسي. وأما بنسبة مهارة الكتابة  إمتحان أخر

اإلمتحان النصف الدراسي عن العرض وأقسامها وهو التعريف عن أي عرض قام هبا احملاضر، والتالميذ 

ض يقوم إبكتشافها. وأما بنسبة اإلمتحان األخر احملاضر أيمر الطالب إبعداد مقالة عن تلك العر 

وأقسامها وقد يكون عن اجلدل أيضا. ومرة قام احملاضر أيمر طالبه بكتبة الرسالة عن أي مؤسسة أو 

معهد، وحمتوايت الرسالة حول طلب كتاب أو جملة، وإذا رد عليه الرسالة وحصل على تقدمي الكتاب 

 واجمللة سوف يعطيه احملاضر نتيجة عالية.

أن احملاضر يستعمل اإلحتبار التحصلي ومن أمهها  8و 7والتحليل من تقومي مهارة الكتابة 

أختبار املقال ألن هناك من العديد من املميزات إختبار املقال كما قال على أمحد مدكور، القدرة على 

صطلحات، بيان األسباب والعلل، والقدرة على إدراك العالقات، القدرة على توضيح املفهومات وامل



والقدرة على التحليل والتفسري، والقدرة على التطبيق املبادئ والقوانني واملفهومات يف مواقف جديدة، 

والقدرة على النقد، والقدرة على إعادة تنطيم احلقائق وتركيبها يف كل جديد، والقدرة على التمييز 

 73ضح.واملقارنة، والقدرة على التقومي، والقدرة على التعبري بطالقة وو 
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