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 الباب الرابع

حتليلها تقدًن البياانت و  
 ميدان البحثحملة عن  - أ

اتريخ وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  -3
 بنجرماسني

تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية اليت موجود  وحدة
رلمع اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية،  تسمىا أوذلاآلن كانت يف 
خدمة اللغات جبامعة  وحدةإىل  تغَتت 0989. يف عم 0975أتسست عم 

تغيَته مرة أخرى إىل مركز خدمة  2002أنتساري اإلسالمية احلكومية. مث يف عم 
تغيَته مرة إىل مركز  2009اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية. ويف عم 

 50وير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.تط

رلمع اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف عم    أتسست
 التقرير رسالة. بناء على 5/7/0975رئيس اجلامعة رقم: التقرير رسالةب 0975

 نوفمرب 29يف اتريخ  B-V/297/0976رقم: ك.  وزاره اإلسالميةBimas ادلدير
 والوظيفةاللغات ابجلامعة اإلسالمية احلكومية.  لتنفيذ توجيوالعن  0976

 اللغة تعليم إدارةمع اللغات ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ىي تنفيذ جمللرئيسية ا
 51بيئة اجلامعة اإلسالمية احلكومية. يف واإلصلليزية العربية وخاصة، األجنبية
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رلمع اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية تغَتت  0989يف عم 
لرئيسية ا والوظيفةخدمة اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.  وحدةإىل 

للطلبة اجلدد يف  واإلصلليزية العربية تعليم العالجيخدمة اللغات ىي تنفذ  وحدةل
 52دلدة فصلُت دراسيُت. جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية الذين يقام

تغيَته مرة إىل مركز خدمة اللغات جبامعة أنتساري  2002يف أوائل عم 
 وحدةينظمو  واإلصلليزية العربية، دراسة 2000اإلسالمية احلكومية. منذ عام 

خدمة اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية مع برانمج يسمي برانمج 
. يتم تنفيذ الربانمج دلدة عام واحد واإلصلليزية العربيةاحملاررات ادلكتثفة للطلبة 

األول  الدراسيل يف الفص العربيةوينقسم إىل جزأين، أوال، تعقد زلاررات اللغة 
الثاين  الدراسيل الفصيف  صلليزيةدلدة مخسة أرهر، بينما تعقد زلاررات اللغة اإل

 53دلدة مخسة أرهر.

 20يف مجهورية إندونيسيا رقم  ، وفقا لالئحة وزير الدين2009يف عام 
، بشأن تنظيم وإجراءات العمل يف جامعة أنتساري اإلسالمية 2009لعام 

احلكومية سبتغيَته مرة أخرى إىل مركز تطوير اللغات كوحدة تطبيق تقٍت جبامعة 
  54أنتساري اإلسالمية احلكومية.

. ۱۰۲8/۱۰۲9الثاين  الدراسيل الفص الفصل يف، 2008يف عم 
 التعليم تنفذ وأيضا واإلصلليزية العربية اللغة ادلكثف تنفذات اللغ تطوير وحدة

 الذين احلكومية اإلسالمية انتساري جامعة يف للطلبة القرآن ربسُت يف ادلكثف
 .55 العربية اللغة وكتابة القراءة يستطيعو
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رؤية ورسالة وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  -4
 بنجرماسني

 الرؤية  ( أ
ار أن يكون منوذجا ومرجعا للمتفوق والشخصية يف رلاالت التعليم واختب

 اللغة والًتمجة وربسُت القرآن
 الرسالة   ( ب

 م اللغة القائم على التكنولوجيايتنظيم تعل (0
 تنظيم اختبارات اللغة ادلعتمدة على التكنولوجيا (2
 م ربسُت القرآن دلا لو من مزااييتنظيم تعل (9
 النصوص وادلخطوطات األكادديية والعلميةترمجة يعمل  (4
 م االختبارات اللغوية وربسُت القرآنيإجراء البحوث يف رلال تعل (5
 م واالختبارات اللغوية وربسُت القرانييبتكر تطوير التعل (6
م يإقامة وتطوير رراكات مع جهات سلتلفة يف رلاالت التعل (7

 واالختبارات اللغوية وربسُت القرآن
م واالختبارات اللغوية والًتمجة وربسُت يعلخدمة التدريب والت (8

 56القرآن
 أحوال الطلبة يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات -5

جبامعة أنتساري  كان الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات
 02يتألف من  الباط 20ديلك  2008 عاميف  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 00و  اذكور  9طالبا يتألف من  09ديلك  2009 عامو يف  نساء 8و  اذكور 
 . انظر إىل اجلدول االتية:نساء
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 : أحوال الطلبة يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات 4.0 اجلدول
 2008 عاميف 

 األمساء الرقم
 أملياين زايرينيا ىدى 0
 أمحد صالح الدين 2
 أمحد يزيد 9
 ديديت فرمادي 4
 فينا كاملية 5
 غلماان أبرار 6
 زلمود مشس 7
 ماردايان 8
 مارايين 9
 دمحم فيصل علي 00
 دمحم حافظ إذلام أكرب 00
 دمحم مورايدي 02
 دمحم راسيدي 09
 دمحم رافق عبدة 04
 دمحم يونس 05
 نيالم ساري 06
 رورة ىاندايين 07
 سيت نور حيايت 08
 صفا حليسة 09
 توفيق الرمحن 20
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 أحوال الطلبة يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات:  4.2 اجلدول
 2009 عاميف 

 األمساء الرقم
 عبد الرحيم صديق 0
 أمحد مررد األمُت 2
 النساء 9
 اوليا نور عفيفة رمحي 4
 فيًتايان 5
 غٌت نداء الرمحة 6
 جيادي رمحد 7
 ميمونة 8
 دمحم الفي ررا 9
 دمحم ليلي مكرم 00
 مذكردمحم  00
 دمحم ررا الرمحن 02
 دمحم صفي بكري 09
 دمحم صابرين 04
 مصلحايت 05
 نور صليايت 06
 نور صباح 07
 صومي رمحة 08
 زايدة احلسٌت 09
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 يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات اضرينأحوال احمل -6

بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة الفصل ادلتفوق عدد احملاررين يف 
يف  زلاررا و 9ىناك  2008 عاميف أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت 

ىناك تغيَت يف احملارر  2009 عامزلاررا أيضا. أما يف  9ىناك  2009 عام
إىل مارداي  ادلاجستَتأندي سيتياوان الذي يقوم ابلتعليم. تغيَت احملارر وىم 

 انظر إىل اجلدول االتية: أوجستينا ادلاجستَت.

يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير  احملاررين: أحوال  4.9اجلدول 
 2009و  2008 عاميف  اللغات

 العام الدراسي األمساء الرقم
 2008 الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستَت 0
 2008 دمحم أمُت مجال الدين، ادلاجستَت 2
 2008 أمحد ديرويب، الدكتوردوس 9
 2009 الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستَت 4
 2009 دمحم أمُت مجال الدين، ادلاجستَت 5
 2009 أندي سيتياوان، ادلاجستَت 6
 2009 مارداي أوجستينا، ادلاجستَت 7

 

، وىم الدكتور ذايت البحثن الذين استخدمهم الباحثة كو أما احملارر 
مارداي أوجستينا ادلاجستَت.  ادلاجستَت، أندي سيتياوان ادلاجستَت، وتوفيق الرمحن 

 بربانمج وحدة تطوير اللغاتن الذين يقومون ابلتعليم يف الفصل ادلتفوق و احملارر 
 ىم خرباء يف اللغة العربية.
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الدكتور توفيق الرمحن، انطالقا من اخللفية التعليمية للمحاررين،  
ادلاجستَت متخرج من ادلدرسة الثانوية الربانمج اخلاص، متخرج من قسم اللغة 

، درس يف معهد العلوم اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةالعربية 
اإلسالمية  امعة اإلمام دمحم بن سعودجلالتابع  والعربية يف إندونيسيا يف جاكرات

اجلامعة متخرج من دلدة عام واحد، ادلاجستَت  لعربية السعوديةالرايض ادلملكة ا
 دبكة ادلكرمة ماليزاي، حضر دورة التدريبية دلدة رهرين يف جامعة أم القرىالوطنية 

 .مالنج اإلسالمية احلكومية مولنا مالك إبراىيموالدكتور متخرج من جامعة 

متخرج من معهد أندي سيتياوان ادلاجستَت أما عن اخللفية التعليمية  
متخرج ادلاجستَت ، ابلقاىرة الفالح، ليسانس متخرج من جامعة األزىار الشريف

مارداي أوجستينا . أما مالنج اإلسالمية احلكومية مولنا مالك إبراىيممن جامعة 
دراسات اإلسالمية العلم أصول الدين ادلعهد العايل متخرجة من  ادلاجستَت

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةرجة من متخ ادلاجستَت، جباكرات احلكمة
 .بنجرماسُت
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 تقدًن البياانت - ب
بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلاألهداف التعليمية يف  -3

 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
م يتعلب ونمع الطلبة ادلتفوقة وادلقابلة مع احملارر  على نتائج االستبيان بناء
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية

 ، كما يلي:األىداف التعليميةأنو عن  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 النتائج رؤيةم مع ما مت تعلمو وديكن يتتوافق أىداف التعل ماردايانحبسب 

م  يأىداف التعلأن قال ىذا أيضا من قبل الطالب اآلخرين  م.يملية التعلا لعوفق
ألهنا هتدف إىل ربسُت  م جيدةيكانت جيدة ووارحة ومنظمة. أىداف التعل

لكن ىناك اللغوية. العناصر على إتقان مجيع ادلهارات اللغوية و  ةبقدرة الطل
ردبا تكون ىناك بعض األرياء م جيدة، لكن يإن مجيع أىداف التعلالطالب قال 

  57اليت مل تتحقق.
فصل ادلتفوق من ال بةألنو يتم اختيار الطل، توفيق الرمحن حملاررا سبحب

ف الرئيسي ىو تدريب وربسُت اىدالذين لديهم ابلفعل قدرات أساسية، فإن األ
 .كلمقدراهتم، فهم يتفوقون يف القواعد، لكنهم غَت معتادين على الت
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ا على فهم ما ىو أن تكون قادر  ىدافإن األ ،أندي سيتياوانأما احملارر 
ا على أتليف الًتاكيب بشكل صحيح وجيد، والتعود على ، وأن تكون قادر يقرأ
قال إن ىدفهم العام  ييتمارى ىذا مع احملارر اآلخر الذ .ابللغة العربية كلمالت

ة ىو اءبطالقة، واذلدف من القر كالم الدبهارة  كلمىو أن يكونوا قادرين على الت
58الفهم بسرعة.

ىو التعود على مساع  االستماع ميتعل أىدافأن  زايدة احلسٌتحبسب 
ف ر احلوربسُت  ةبيهدف إىل تدريب الطل االستماعم يتعل القراءة العربية.

أو األصوات ابللغة العربية بشكل جيد. يشرح ادلعلم ذلك يف بداية  ادلتحرك
، وىو أمر اآلخر ةبلاىذا أيضا يتمارى مع رأي الط رؤية النتائج.كن ودي تعليمال

 ا يف التعود على اللغة العربية.مفيد جد

مع ما حيتاجو  االستماعم ي، تتوافق أىداف تعلخراآل ابلنسبة الطالبة
ا مع ادلواد اليت تتم ، كما تتوافق ىذه األىداف أيضالطالب ويريدون ربقيقو
خر يف اآل ةطالببينما قال الم. يالنتائج يف عملية التعلدراستها وديكن مالحظة 

إعطاء إجابة عن  م. لذلك ال ديكنيأن ادلعلم مل يشرح أىداف التعل اذاكرهت
 م.يم ال يبدو من الضروري تقدًن ررح ألىداف التعليىذا ألنو من خالل التعل

 كلمهارات التكالم إىل صقل مالىدف تعليم أهنا  صفا حليسةحبسب 
آخر أن  ةا للقواعد ادلعمول هبا. كما قيل من قبل طالبابللغة العربية وفق

 فم لتالوة أو نطق اللغة العربية.م الكالم ىو التعود على اليمن تعل ىدافاأل
م تتوافق مع ما يىو استمرارية، لذا فإن أىداف التعل عم الكالم واالستما يتعل

 م.يالتعلا لعملية تم تعلمو وديكن رؤية النتائج وفقي
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، حيث ديكن مالحظة مع ما يتم تعلمو يف الفصلاذلدف متوافق 
ابللغة العربية كما تزداد  كلم، تزداد القدرة على التم الكالميالنتائج، بعد تعل

نتائج. على ، ديكن مالحظة الآخر ةبلاردات بشكل غَت مبارر. وفقا لطادلف
للتعود عليو حبيث ديكن ا أطول ألنو يستغرق وقتا، الرغم من أنو ليس مهما جد

 .قيق ىدف الكالم على النحو األمثلرب
األدوات والتعود  علمم ييف تعلساعد م القراءة يتعلحبسب النساء أن 

على الًتتيب الصحيح لقواعد اللغة العربية. تدريب وزايدة معرفة ادلفردات 
القراءة م القراءة إىل تكوين مهارات يتعل أىدافوقواعد اللغة العربية اجليدة. 

م مع ي. تتوافق أىداف التعلادلناسب صرفالعربية بطالقة على أساس النهو وال
 .درسالة ابختالف كل اء. كما زبتلف موروعات نص القر مت تعلموما 

دبهارات نقل اللغة، من العربية  ةبًتمجة إىل تكوين الطلالتعليم  أىداف
اجلملة بشكل  يف فهم معٌتبشكل صحيح. مفيدة إىل اإلندونيسية والعكس 

يف اللغة ىو تعلم فهم معٌت ترتيب الكلمات واجلمل  ًتمجةالىدف  .أعمق
اختيار الكلمات والًتاكيب ادلناسبة للًتمجة ادلدربة على  العربية وزايدة مفردات.

 .م الًتمجةيتعل
تراكيب  على تكوين اعتيادعرفة وتدريب و دلىو  الًتكيب ميتعل أىداف

إىل تكوين القدرة  الًتكيبجيدة ولغة جيدة يف اللغة العربية. ىدف تعليم  مجل
على القواعد العربية  ب الكلمات يف مجل بشكل صحيح بناءعلى معاجلة ترتي

 ادلناسبة.
ىو زايدة ادلفردات  ةالكتاب ميتعل أىدافأن  زايدة احلسٌتحبسب 

ىذا يتوافق مع رأي الطالبة اآلخر والقدرة على التعود على الكتابة العربية. 
كتابة ابللغة العربية يهدف إىل تكوين وربسُت القدرة على ال ةم الكتابيتعل

  بشكل صحيح.
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 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلادلواد التعليمية ادلعرضة يف  -4
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

م يتعلب ونعلى نتائج االستبيان مع الطلبة ادلتفوقة وادلقابلة مع احملارر  بناء
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية

 ، كما يلي:أنو عن ادلواد التعليمية اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

يتم ربديد ادلادة بواسطة وحدة تطوير حبسب احملارر توفيق الرمحن، 
 ،ك الثاين الذي يستخدم كدليلييد ادلادة مأخوذة من كتاب عربية بُتاللغة. 

يف  ىو موجود ، عدم حفظ مادينحون ادلرونة لتطويره. للكالم لكن احملاررين
وحدة تطوير اللغة  أن أندي سيتياوانوىذا يتامشى مع رأي احملارر الكتاب. 

إبرافة  ًتكيبيقوم احملارر بتطويرىا. لل ، تقدًن مواد إرافيةتعطي احلرية يف
 59الصيغ، إرافة القواعد اليت ديكن أن تكون نقطية.

 تطوير وحدة خالل من الكتاب ربديد يتم، مارداي أوجستيناأما احملاررة 
 اخلاصة ادلواد ويضيف ادلادة، إبثراء فقط يقوم بل ادلادة، احملارر خيتار وال اللغة،

 ،الكرتون أو القصَتة األفالم أو الفيديو مقاطع ابستخدام ادلادة إلثراء وأحياان بو،
 أخذىا ديكن اليت القواعد ربديد عليها العثور منهم طلبي مث ةبالطل يشاىد مث

 ديكن مواد من كتاابت إعطاؤىم يتم أو. دراستو سبت دلا اوفق الفيديو من
 .الكتابة من معينة قواعد عن يبحثون ذلم، كتب أو اإلنًتنت من إليها الوصول
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بربانمج وحدة تطوير اللغات  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية ميتعل مواد
يعٍت العناية ابلصحة والًتويح  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

عن النفس واحلياة الزوجية واحلياة يف ادلدينة والعلم والتعلم وادلهن واللغة العربية 
 واجلوائز والعامل قرية صغَتة والنظافة والعامل اإلسالمي والتلوث.

 ومناسبة الفهم وسهلة شلتعة االستماع ميتعل مواد، غٌت نداء الرمحةحبسب 
 جيد، بشكل يعملون ال مكرب الصوت أن ىي ادلشكلة ولكن لالىتمامات،

 احتياجات مع متوافقة ادلادة. اوتكرار  امرار  االستماع إىل أحياان حيتاجون لذلك
اللغة العربية كاللغة اختبار  درجة لزايدة االستماع يف احليل وخاصة ،ةبالطل

 زلاداثت إىل االستماع مبارر بشكل ديارس ادلواد ترتيب. (TOAFL)األجنبية 
 .احملتوايت اختتم مث. طويلة

 عن النظر وبصرف ا،جد جيدة االستماع التعليمية ادلواد، ميمونةأما 
 العربية اللغة ابستخدام احملارر هبا يشرح اليت الطريقة فإن ابدلواد، االلتزام

 هبا، االىتمام عدم من الرغم على. ستماعاال درس مبارر غَت بشكل أصبحت
. اسًتجاعها أو ادلعلومات توصيل من لتتمكن خاصة ا،جد مهمة ماعاالست أن

 من بدءا. الصعب إىل السهل من تدرجييا جدا، جيدة االستماع ميتعل مواد
 أو فيلم إىل االستماع شلارسة اأخَت  وحىت واجلمل الكلمات إىل االستماع شلارسة
 .لالستماع بعد فيما اختبارىا يتم قصة

 ديكن. الصحيحة اللغة وقواعد األوقات مع تتوافق االستماع ميتعل مواد
. ومؤقتة قاسية تبدو ال حىت آلخر وقت من االستماع مواد تطوير يف االستمرار

 .والتعلم الفهم وسهلة الطالب سياق مع ومتوافقة ثقيلة ادلادة
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 يف ةبالطل اىتمامات مع تتمارى الكالم ميتعل موادأن  ماردايانحبسب 
 االحتياجات مع كالمال مادة تتوافق. العربية وخاصة األجنبية اللغات ميتعل

 مادة مع يتناسب دبا. تدرجييا. اليومية احلياة يف العربية ابللغة ةبللطل األساسية
 التعليمية ادلواد الطالبة اآلخر قالت نفس الشيء أن .ميالتعل عملية ومستوى

. ابدلعٌت غنية ولكن بسيطة بلغة واألوقات ةبالطل احتياجات مع تتمارى كالمال
 ادلادة، حيث من ولكن. تدرجييا. ادلمارسة على تدريبو مت ولكن ةماد فقط ليس

 60.أسهل تطبيقو كان كلما ادلفردات زادت كلما أنو دبعٌت نسيب الكالم

 اغالب تفتقر إهنا مناسبة، كالملل التعليمية ادلواد أهنا صومي رمحةحبسب 
. رلانية موروعات ابستخدام التحدث أو كلمالت منها طلبي عندما ادلفردات إىل

 ألن ا،جد مناسبة ةبالطل حياة احتياجات مع كالمال تعليم مواد مالءمة
 حبيث احمليطة، والبيئة األنشطة تشمل اخلاصة ادلادة يف ادلعرورة ادلوروعات

 مع القصَتة احملاداثت من اتدرجيي. احلياة يف مبارر بشكل تطبيقها ديكن
 ةبالطل لتدريب زلددة موروعات بدون رلانية زلاداثت إىل معينة، موروعات

  .كلمالت ومهارات اإلبداع على

 ا،جد جيدة الكالم ميتعل مواد الطالبة اآلخر قالت نفس الشيء أن
 السهل من ابلتدريج. العربية ابللغة نقلو يتم ما ونقلكلم الت ةبالطل من مطلوب

 حىت األصدقاء، مع التواصل ادلعتاد، واجلواب السؤال من بدءا. الصعب إىل
 .معينة معلومة تقدًن ىو األصعب
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 احلضارة بتاريخ يتعلق فيما خاصة وشلتعة، شلتعة القراءة ميتعل مواد
 احلياة الحتياجات اجد مناسب. لالىتمام اجد مناسبة ابلطبع وىي اإلسالمية،

 يعرض بل فحسب، ابإلسالم متعلقة اقصص يعرض ال ادلادة زلتوى ألن الطالبية
 .الصعب إىل السهل من تدرجيي الًتتيب. األخبار آخر اأيض

 ةاءالقر  مادة نص حيتوي. ةبالطل اىتمامات مع متوافقة القراءة ميتعل مواد
 ولو ريقة مواريع حول مناقشات مع درس، كل ابختالف خيتلف موروع على

 بعض شللة ولكنها مناسبة ةاءالقر  ميتعل مواد. دراستها جيب للحياة أخالقية رسالة
 مفردات على احلصول ديكنو لكن. شللة القراءات كل أن يبدو ولكن الشيء
 . العربية العادات عن الكثَت ومعرفة جديدة

 أحياان يكفي ال لذا ا،جد طويلة فهي مناسبة، للقراءة التعليمية ادلواد
 إىل وقصَتة، الفهم سهلة نصوص من ابلتدريج. واحد اجتماع يف مناقشتها
  .الفهم وصعبة طويلة نصوص

 يوجد ألنو للغاية، شلتعة للًتمجة التعليمية ادلواد، غٌت نداء الرمحة حبسب
 من. التدرجيي ميالتعل. ادلعٌت تعرف ال اليت اجلديدة ادلفردات من العديد الًتمجة يف

 يرغبون الذين ةبالطل اىتمامات مع تتوافق للًتمجة التعليمية ادلواد .مجلة إىل كلمة
 الذين ةبللطل اجد مفيدة ترجامة مادة. العربية وخاصة األجنبية اللغات ميتعل يف

 ةبوالطل مناسبة، للًتمجة التعليمية ادلواد. سياقها يف العربية اللغة ميتعل يف يرغبون
الطالبة اآلخر قالت  .السياق مع يتكيفون ولكنهم النحوي ابلًتتيب يًتمجون ال

 .للكلمة احلريف ابدلعٌت وليس اجد جيدة الًتمجةنفس الشيء أن 
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 يف احق ةالطلب الًتكيب التعليمية ادلواد ساعد، صفا حليسةحبسب 
 ألهنا سلتلطة متسلسلة، ليست ادلادة. للقواعد اوفق مجل تكوين يف ادلتمثل ىدفهم
 من الًتكيب مادة تبدأ أن صومي رمحةبينما وفقا ل .ادلناقشة موروع مع تتكيف

 التايل الفصل يف ،أوال السهلة القواعد من وتصنيفها، فهمها لتسهيل األول ادلثال
 .صعوبة األكثر القواعد

 مث القراءة، نص من النقاط كتابة من تبدأ تدرجيية، ةللكتاب التعليمية ادلواد
 دلمارسة ةبالطل الحتياجات اجد مفيدة ةللكتاب التعليمية ادلواد إن. مقال كتابة

 مادة تدرب ال. العربية ابللغة الكتابة وىياكل أمناط بعض كتابة يف مهاراهتم
 تكوين من ابلتدريج،. اأيض األفكار تطور بل فحسب، الكتابة على ةالكتاب
 .فقرات عدة إىل واحدة، فقرة مجل، عدة تطوير مث ،أوال واحدة مجلة

 ومثَتة متنوعة ادلواد. الصعب إىل السهل من تبدأ ألهنا جيدةواد ادل
 ميالتعل من األول الدراسي الفصل يف تدريسها يتم اليت ادلواد مجيع. لالىتمام

 اأيض اجد جيدة ادلادة تكون الثاين الدراسي الفصل يف مث ا،جد الصلة وثيقة
 عام، بشكل. فهمها يصعب ولكن السابقة، ادلادة من أعلى مستوى تغطي ألهنا
 يف هبم موثوق مدرسون ىم ادلعلمُت ولكن اخلاصة صعوابهتا ذلا مادة كل

 . التدريس
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 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلطرق التعليم ادلستخدمة يف  -5
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

م يتعلب ونبناء على نتائج االستبيان مع الطلبة ادلتفوقة وادلقابلة مع احملارر 
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية

 ، كما يلي:طرق التعليم ادلستخدمةاإلسالمية احلكومية بنجرماسُت أنو عن 

طريقة السمعية الشفهية ال ىي ادلستخدمةطرق التعليم وفقا للطلبة، 
طريقة السمعية الو  وطريقة السؤال واجلواب طريقة احملاررةو  طريقة ادلباررةالو 

 والًتمجة. واعدوطريقة الق يقة ادلناقشةوالطروالبصرية 
م االستماع ىي يالطريقة ادلستخدمة يف تعلأن  صومي رمحةحبسب 

 يقوم احملارر ، وأحياانستماعلال. الطريقة مناسبة السمعية الشفهيةطريقة 
بينما ادلرح إذا زبللتها األلعاب.  ، وأحياان يقرأه احملارر بنفسو.بتشغيل الصوت

جيب أن يكون ىناك  ادلمارسة،طريقة  ىي الطريقة ادلستخدمةأن  الطالبة اآلخر
ا ألنو يف بعض األحيان ديكن أن حيدث خطأ . شلتع جدالسمعيةأيضا طريقة 

ادلستخدمة ىي االستماع إىل زلاداثت األصدقاء  االستماعما ابختصار. طريقة 
 61فيديو ابللغة العربية.الالذين يتقدمون أو يستمعون أو يشاىدون 

لطريقة جيدة ادلستخدمة ىي احملادثة واالستماع. ا م االستماعيتعلطرق 
شلتعة للغاية، على الرغم من أهنا شللة يف الطريقة . ةبوربسن من قدرات الطل

 يقوم احملارربعض األحيان. ديكن ارافتو من خالل مشاىدة االفالم العربية. 
 ةقيطر الو  ادلباررةطريقة البشكل فعال وجذاب، مثل استخدام  عليمابلت
  .. شلتعة ومفهومة بوروحودبفردات مفهومة بوروح كهرابئيةال
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، احملارر مجلة أو مع مقطع فيديو أو فيلمطريقة االستماع عندما يقول 
ا. االستماع إىل ، وأحياان يكون مرىقاإهنا مفيدة جدا. أحياان يكون األمر شلتع

احملاداثت الصوتية وقراءة النصوص من مكربات الصوت واالستماع إىل مقاطع 
ىي أن مكربات  ا، وادلشكلة الوحيدةيو وما إىل ذلك. إنو أمر شلتع حقالفيد

ال الصوت إىل اذلاتف ، لذلك يضطر احملارر إىل إرستنطفئ أحياانالصوت 
 . ةلباحملمول للط

ىي زلادثة مقًتنة دبواريع معينة أو م الكالم يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
مواريع رلانية. سعيد هبذه الطريقة ألهنا تدرب على الشجاعة يف التحدث 

ا، لكنو إنو شلتع كثَت . صديقودون احلاجة إىل الشعور ابخلجل ألن الشريك ىو 
ما ىو احلال مع يتوتر عندما تنفد الكلمات أو األرياء اليت تتحدث عنها. ك

م البعض ابللغة العربية أو سرد القصص هبعض اىللتحدث ا، الطريقة ادلعتادة
 ابللغة العربية.
دقائق  ثالث دلدة الفصل ادلستخدمة ىي التحدث أمام  الكالم طريقة

 عليميقوم احملارر ابلت .بدء الدرس والذي يوجهو احملاررمع موروع قبل 
وما  كهرابئيةال ةقي، والطر ادلباررةطريقة البشكل نشط وجذاب، مثل استخدام 

م ييتطلب التعل. ةب، وبكلمات وارحة ديكن فهمها وفقا لقدرات الطلإىل ذلك
 ا. ادلرح واإلبداع.وأن يكونوا نشطُت أيض ةبأيضا أن يشارك الطل

يف و يف رلموعات و التحدث بشكل فردي يف ادلقدمة تتمثل الطريقة يف 
وتوجيو السؤال واإلجابة والتعبَت عن اآلراء حول ريء ما. مثَتة  أزواج

كالم ىي الا. طريقة ، لكنو أكثر إرىاقلالىتمام ولكنها متوترة. إنو شلتع للغاية
التحدث ابللغة العربية  تعاونية. إنو أمر شلتع ألنو تواصلية اللغة ال عليمتطريقة 

 يؤدي إىل ربسُت احلالة ادلزاجية.مباررة ديكن أن 
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 رلانية، زلادثة ىي كالمال يف ادلستخدمة ميالتعل طريقةأما احملارر، 
 ديكن ،ةبالطل عدد على بناء الكراسي، على مقًتنة زلاداثت عن عبارة وادلراحل

 أمام تقدديية عروض أو الفصل أمام زلاداثت ثالث أو زلادثتُت تكون أن
 على بناء مث تبادل، رركاء أو رركاء يظلوا أن ديكن تتنوع، أن وديكن األصدقاء،
  .صغَتة مجاعية مناقشات اأيض ىناك ادلوروع،

طريقة الاألسئلة.  ناحملاررة واإلجابة عىي ة اءم القر ييف تعل الطرق
اال اذا زلق احملارر ًتمجة. ليست شلتعة جدا بسبب الطريقة التقليدية الو د اعقو ال

ىذه الطريقة جيدة، على  .وقراءة ابلغيب ةقراءة ابلكتابىي الطرق فإن  .اللعبة
الرغم من أهنا ربتاج إىل مزيد من التنوع يف وقت الحق. شلتع جدا. لكنها تبدو 

قراءة ال ة ىي قراءة مادة الكتاب. شلارسة القراءة على الفور.اءشللة. طريقة القر 
 نصوص مل يتم ىجائها بعد.الراءة قالفردية أو ال

الفقرات  ةبقرأ الطلتحملارر يقرأ مث يًتجم و اقال الطلبة اآلخر أن 
القراءة والبحث عن ادلعٌت. ال يتم  ةبستطيع الطلتسروهنا حىت تنتهي أو ويف

دة ، وعادة ما تعتمد فقط على مادة الكتاب. عاطرقاستخدام العديد من ال
 شلل.ما يشتكي األصدقاء ألنو 

الًتمجة احلرفية والسياقية. م الًتمجة ىي يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
ليست شلتعة للغاية ألن الكثَت من ادلفردات غَت مفهومة. إن طريقة الًتمجة ىي 

ا أن تكون ادلادة أو مادة الكتاب. من ادلمتع جدعلى  ة بناءاءنفس طريقة القر 
 .احملتوى ادلقروء معلومات جديدة
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 لقراءة ادلقالة يف الًتمجة عادة ةتم تعيُت الطلبيأما ابلنسبة للطبة اآلخر 
الطريقة العامة أي من خالل القواميس ادلطبوعة  ميستخدمث ترمجتها بدورىم. 

أو اإللكًتونية. ىذه الطريقة تبدو كالسيكية وبطيئة. يقول البعض أن الطريقة 
إنو شلتع خاصة بعد معرفة  ىي الًتمجة مباررة بشكل فردي أو يف رلموعات.

 عاين اليت مل تكن معروفة من قبل.ادل

البدء إبعطاء مثال مث ررح ىي  الًتكيبم يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
مة ىي طريقة ما تكون الطريقة ادلستخد عادة .مجيلة شلتعة وسهلة. القواعد

الًتكيب ا توصيل ادلواد. انقش مع أمثلة أخرى. طريقة السؤال واجلواب وأيض
د العربية أو اإلجابة على أسئلة اعادلستخدمة ىي تكوين مجل حسب القو 

 .تتعلق بنحو الشرف وما إىل ذلك
 الًتكيب يف ادلستخدمة ميالتعل طريقةأن  مارداي أوجستيناحبسب احملاررة 

 األسئلة على اإلجابة على تدرب ركل يف تكون أن وديكن ادلباررة، الطريقة ىي
 أو الصوت، إىل االستماع أو الفيديو مقاطع مشاىدة عند إرافية دبواد أو

 اليت القواعد ما، ريء قول أو الكتابة أو أصدقائهم مع ةبالطل يتحدث
 جييب ادلثال، سبيل على ادلناقشة، مث .ادلمارسة مث .الفور على يستخدموهنا

 تدريبهم يتم لذلك اإلجابة، على آخر صديق يعلق مث سؤال على ما رخص
 يسمعونو شلا نقاط أخذ أو مجل إلقاء أو مجل تكوين على فقط ليس

 الصحيح، اإلدخال وتقدًن التصحيح على أيضا معتادون ولكنهم ويشاىدونو،
 وكن اكثَت  تدرب لذا .تقوديو يف ساعد مث خاطئ، ريء أي ىناك كان إذا

 .انشط
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طريقة  ىو كيبالًت  يف ادلستخدم ميالتعل طريقةأما احملارر اآلخر أن 
 واخلطأ إرافتو، يتم مل وما اإلجاابت، مناقشة مث األسئلة طرح وطريقة ادلناقشة

 ةب، على سبيل ادلثال، يتم منح الطلديكن أن تكون أيضا طريقة احملاررة .مربر
 لطرح األسئلة، مث يشرح احملارر. الفرصة

كتابة   ةبىي أن يطلب من الطلالطريقة ادلستخدمة يف تعليم الكتابة 
القصص بطريقة منظمة وبطيئة ولكن مفهومة. كتب نقاطا من نص القراءة أو 
قم بعمل مقال بناء على ادلوروع الذي مت احلصول عليو. شلتع للغاية، رغم أنو 

 لشيء يف اختيار الكلمات الصحيحة.أحياان يكون مرتبكا بعض ا

. يبدو شلال الذاتيةالكتابة  طريقةىي  الكتابة يف ادلستخدم ميالتعل طريقة
ارر بشرح مث ديارسها بشكل تطوير. الطريقة ادلتبعة من قبل احملالوحيتاج إىل 

. طريقة الكتابة ادلستخدمة كانت كتابة اللغة العربية إما ابلنظر إىل مستمر
 .الكتب أو ابالستماع

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلالوسائل التعليمية ادلستخدمة يف  -6
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

م يتعلب ونبناء على نتائج االستبيان مع الطلبة ادلتفوقة وادلقابلة مع احملارر 
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية

 ، كما يلي:الوسائل التعليمية ادلستخدمةاإلسالمية احلكومية بنجرماسُت أنو عن 
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 سلتلفة، دبا يف ذلك ابور بوينت ادلستخدمة لوسائسب الطلبة، حب
صوت المكرب لسبورة و األخرى مثل الصوت وا لالوسائ .واذلواتف الكتبو 
تكون م االستماع، ييف تعل فيديو.وال شارةوالقلم والدفًت والدرسي ادلكتاب و 

 لوسائو  الكرتونو الفيديوو الصوت و  مكربات الصوتىي ادلستخدمة  لالوسائ
فيديو مأخوذة من موقع الادلستخدمة ىي  لالوسائ .ادلعلومات من العربية

ادلأخوذة من القرص ادلضغوط  ليوتيوب ومن مواقع أخرى ومن بينها الوسائ
 .اتالذي توفره وحدة تطوير اللغ

م ابستثناء يأثناء التعل لمل يتم استخدام أي وسائيف تعليم االستماع، 
ستخدم الصوت بينما يقابل احملارر ال ي ذيال احملادثة واالستماع. االستماع

احملاررون اآلخرون استخدموا الصوت. ال ديكن الوصول إليها بسهولة ألن 
ديكن  .لفادلاحملارر ىو الوحيد الذي ديتلكها، إال إذا قدم احملارر نسخة من 

 ا.حوذل لبلغة أجنبية أو بوسائ ىا أو ررحها مباررةيتظاىر 

م الكالم إال من خالل احملادثة أو رواية يخاصة يف تعل لال توجد وسائ
الكالم، ال توجد م ييف تعلوىذا مورح أيضا من الطلبة اآلخر،  القصص.

، رلرد زلادثة دبوروع أو بدون موروع. حىت لو كان ىناك أرياء فقط لوسائ
م يادلستخدمة يف تعل لالوسائ زلارر فقط. وسائلال .زلادثة حوذلا كموروعات

شارة للمشاىدة الالوسيلة كانت  .أخرى لة، وال توجد وسائور الكالم ىي احملا
 62يوتيوب عرب ىواتفهم احملمولة.الأو راىد على  ،صوت لالستماعالومكربات 

 

 
                                                           

جبامعة أنتساري اإلسالمية  بربانمج وحدة تطوير اللغات ادلتفوق الفصل لبةط مع تنتيجة االستبياان62
احلكومية بنجرماسُت
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 لوسائ وابور بوينت. ادلواد اليت مت إجراؤىا يف أحياان ،ةاءالقر م ييف تعل
ىي الكتب أو السبورات أو ادلنشورات أو أجزاء من قراءات يف  ادلستخدمة

 ىي ادلستخدمة لسائالوالًتمجة،  ميتعليف  بينما .ادلقاالت أو كتب القراءة
ًتمجة ال جوجل اموس اإللكًتوين. لقد استخدمت أيضالقاموس ادلطبوع والقا

 لسائالوا. ناسب على الرغم من أنو يبدو بطيئولكن أقل من األمثل. م
 القواميس والسبورات والكتب. ىي ادلستخدمة

الوابور  من خالل أحياان ادلستخدمة لسائالوالًتكيب، تعليم  يف
وكتب دليل  والكتب ىي السبورةادلستخدمة  الًتكيبتعليم ل سائو البوينت.
السبورة.  لادلستخدمة ىي وسائ لفإن الوسائ، ةالكتابم ييف تعلبينما  الًتكيب.

من األفضل على سبيل ادلثال توفَت الصحف  .أوراق أسئلة من إعداد احملارر
 .أو األخبار الصوتية وربليل الًتاكيب

، وادلعلم ىو وسيط ااإللكًتونية كثَت  لال يستخدمون الوسائأما احملارر، 
الرمسية،  ل كانت ادلرافق ادلوجودة يف الفصل الدراسي، وال يلتزمون ابلوسائأو أاي

ئيات لكنها على الفور، ويف بعض األحيان ديكنهم ربط الصوت أو مر  تدربأو 
 .ال تسيطر، فقط ارافية

الصوت ادلرئي ل وسائىي ادلستخدمة  لالوسائقال احملارر اآلخر، 
 .اليدوية لوالصوت والسبورة. إذا كان ال ديكن استخدامو، فاستخدم الوسائ

 لاآلخر، أي استخدام وسائ ةيستخدمو احملارر ا نفس ما ىي أيض لفهذه الوسائ
قلم ا، و بنشاط على السبورة أيض ةب، يكتب الطلاكثَت   السبورة، يكتب احملارر

تساعد على  ومكربات الصوت واإلنًتنت شاراتوال مولاحمل واحلاسوبالسبورة 
 السمع بوروح. 
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التقليدية ألهنا أسهل أداة عندما يتعلق األمر بنقل  ليتم استخدام الوسائ
اإللكًتونية احملاررين يف عدم  لريء ما يف ركل مكتوب، بينما تساعد الوسائ

، إذا كان ال احلاجة إىل قراءة نصوص القراءة أو التظاىر مثل الرسوم ادلتحركة
 .، استخدم السبورة أو احملارر الذي يقرأىاشارةالديكن استخدام 

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلليب التقوًن ادلستخدمة يف أسا -7
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني
م يتعلب ونبناء على نتائج االستبيان مع الطلبة ادلتفوقة وادلقابلة مع احملارر 

اللغات جبامعة أنتساري بربانمج وحدة تطوير  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية
 ، كما يلياإلسالمية احلكومية بنجرماسُت أنو عن أساليب التقوًن ادلستخدمة

ومزيج  االختبار التحريري واالختبار الشفهيسلتلفة، التقوًن ادلستخدمة 
ًن يف هناية االجتماع، والتقوًن من خالل التمارين والواجبات و التق من كليهما.

 .يف هناية الفصل الدراسي التقوًن ادلنزلية.

االختبار  أو ىو عادة االختبار الشفهي ًنو التقحسب الطلبة، 
ا على احملارر، يكون لبعضها موروع تعليمي، والبعض اعتماد التحريري.

ا لرغبات احملارر. يف هناية ديو بشكل مبارر وفقو مؤكد ويتم تقاآلخر غَت 
ا أن احملارر يقوم دائم، أي ًنو الفصل الدراسي، جيب أن يكون ىناك تق

 يكون ، أحياانًن قصَت ادلدىو ًن يف هناية الفصل الدراسي. أثناء التقو إبجراء تق
اللغة العربية  يتم إجراء اختبار . روع مادي واحد أو هناية االجتماعىناك مو 

 .يف هناية الفصل الدراسي. (TOAFL)كاللغة األجنبية 
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والنهاية. إذا كان  ًن يف منتصف الوقتو التقرأي آخر مطابق أن 
قي  ابلكلمة مع األصدقاء والباقي  كلمالنهائي مثل النهائي كادلعتاد، إذا مت الت

ًن يف  و . عادة ما يتم التقالتحريري والشفهيًن اختبارات و يستخدم التق .كتابة
كل اجتماع يف النهاية، إما عن طريق اإلجابة على األسئلة كتابة يف الكتاب 

احملارر رفواي، مث يف منتصف وهناية الفصل الدراسي  أو اإلجابة على أسئلة
اللغة العربية كاللغة اختبار ًن ىو و التقتقنية  .رمسيالسيكون ىناك امتحان 

م يف يًن التعلو يتم تق ي للمحارر.هواالختبار الشف. (TOAFL)األجنبية 
 لدراسي ويف هناية الفصل الدراسي.منتصف الفصل ا

 ادلطلوبألن  ،للواقع اوفق والتقوًني، يقاحلق ًنو التق مبدأ استخداميتم 
 ةلبتطوير الط .ميالتعل يف ةبللطلالعملية الديناميكية  تقوًن ولكنالنهاية  يف ليس
االختبار موجود ولكن يفضل . ادلستمرة الحظةًن ابدلو . التقالنهايةإىل  البداية من

ديها يف كل مرة. و ًن عند كل شلارسة يف اجتماع واحد، وتقو عدم االختبار. تق
اللغة العربية كاللغة اختبار و كالم الختبار ال، قم بعمل فيديو لالنهائي ختبارلال

 .(TOAFL)األجنبية 

ًن. إذا كانت و ًن دوري، وكل أسبوع ىناك تقو إن التق ،أما احملارر
اىدة هبا عند مش كلمكتوب، يتم التادلسؤال اليف ركل  االختبار األعمال السنة

الل ًن من خالل ادلمارسة، من خو اآلخر، يتم التق رةا للمحاروفق مقطع فيديو.
نتائجهم اخلاصة لغرس أهنم جديرون ابلثقة، ويستمر  ةبالتصحيح معا، حيمل الطل

موجود  وحدة تطوير اللغةًن النهائي من رركة و ا. التقيف التحقق أيض احملارر
 63ًن.و تقالابلفعل. كل اجتماع جيب أن يكون ىناك 

                                                           
جبامعة أنتساري  بربانمج وحدة تطوير اللغات الفصل ادلتفوقاحملاررين يف مع  تقابالنتيجة ادل63

اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
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ع ة، حيث يستمهيمن خالل االختبارات الشف االستماعم يتعلًن و تق
ا وجودة يف ورقة اإلجابة. ديكن أيضإىل احملادثة مث جييبون على األسئلة ادل ةبالطل

نتصف وهناية أن يتم ذلك من خالل شلارسة احملاداثت ادلزدوجة يف الفصل. يف م
نوع من  ًن أحد ادلوروعات ىو رلردو ما يكون التق الفصل الدراسي. عادة

ًن يف ركل و وحدة ابلكالم. عادة ما يكون التق االستماعالتمارين اخلفيفة. 
 .لالستماع التحريري و شفهيال

. عادة ما يف التعليموإعادة الشرح  على مكرب الصوتًن االستماع و تق
عض احملاررين اآلخرين لديهم ًن مكتوب لالختبار، لكن بو يكون ىناك تق

اللغة العربية كاللغة األجنبية اختبار شفهي. ما ىو مكتوب يشبو الًن و ا تقأيض
(TOAFL) ًتمجة ما يقولو احملاررال عن طريق ا. إذا كان رفهيوىو االستماع .

 .ا واحدا ماداييتم يف كل مرة تنهي فيها موروع

ا، ابإلرارة إىل ًن اختبارا تقنيو استخدم التقابلنسبة للطلبة اآلخر، 
صوت ال. يقوم احملارر بتشغيل وحدة تطوير اللغةأسئلة ادلمارسة يف كتاب 

وجييبون على األسئلة ادلوجودة يف الكتاب.  ةب، ويستمع الطلنصالحيتوي على 
ًن يف هناية كل مادة، وإذا  و ًن مكتوبة. عادة ما يكون ىناك تقو استمارة التق

مث قم بعمل ، تكون اإلجابة على الفور. إذا مل يكن كذلك، اكان الوقت كافي
 يب االختبارجي االجتماع التايل. عادة ما وسيتم الرد عليو يف واجبات ادلنزلية

 على األسئلة اليت يتم مجعها يف كل مرة يتعلمون فيها. التحريري

 وروعادلحول  ةبأسئلة بُت احملاررين والطللكالم عن طريق طرح اًن و تق
ادلادة.  أومن خالل احملادثة يف أزواج. يف بعض األحيان يف هناية ادلوروع أو 

 لكالماًن و تقاية الفصل الدراسي. وىو ما جيب أن يتم يف منتصف وهن
 ا ما ديارسون.، كل موروع أو اجتماع ألهنم غالبشفهيالختبار الاب
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 ، إمايف أزواج مع األصدقاء كلمالت ةلكالم عادة عن طريقاًن و يتم تق
شفهي. إذا كان األمر يتعلق الًن و ا أم ال. ركل التقدبوروع زلدد مسبق

يف كل مرة يتم فيها االنتهاء من ادلواد، لذلك يف ذلك اليوم يتم  ، فعادةابلكالم
ا. ردبا ًن مل يكن اختبار و تقالإن ثة أيضا مع األصدقاء. إجراء سبرين على احملاد

إليو احملارر دون أن  كلمألنو عادة ما يتديو أو اختباره كل يوم. و ألنو ديكن تق
يدرك أو يطلب منو اإلجابة عن األسئلة. ردبا يكون ىذا أحد االختبارات، 

من موروع ولكن بطريقة غَت منظمة. يتم ذلك يف كل مرة يتم فيها االنتهاء 
 مادي واحد.

ابإلجابة على األسئلة  التحريري االختبار ابستخدامة اءالقر م يتقوًن تعل
ادة ما يقوم االختبار الشفوي، وع ىي ةاءالقر م ييف هناية ادلوروع. تقوًن تعل

ذلك يف كل مرة يتم يتم لقراءة ادلادة اليت خيتارىا احملارر.  ةباحملارر بتعيُت الطل
 ها االنتهاء من موروع مادي واحد.في

ابإلجابة على  تحريريا. للأو رفهي ربريراية اختبارا اءتستخدم القر 
جوىر النص الذي سبت قراءتو ية عن طريق إعادة سرد هأسئلة ادلمارسة، للشف

ابإلجابة على  التحريريكتاب، بينما الشارة أو الا بقراءة على رفهي. ياهرف
يف منتصف وهناية  ،لقراءات ادلتاحة. انتهى كل موروعا لبعض األسئلة وفق
 الفصل الدراسي.
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رة مث ، وىو كتابة ترمجة جلملة أو فقالتحريريًن و لتقابالًتمجة  ًنو تق
ا عن طريق الًتمجة مباررة. عادة ما يتم مجعها. ديكن أيضا أن يكون رفهي

 بينما الطلبة اآلخر أن تم فيها االنتهاء من مادة واحدة.إجراؤه يف كل مرة ي
للًتمجة بًتمجة جيدة  بةطلالعادة ما يقوم احملارر بتعيُت  ا.ًن االختبار رفهيو تق

. وىي ترمجة التحريريًن و وصحيحة. انتهى كل موروع مادي واحد. إن التق
النص ادلقدم إىل اللغة اإلندونيسية اجليدة والصحيحة. ديكن أن يكون يف هناية 

 يف منتصف وهناية الفصل الدراسي. ا، أيضادلوروع أوادلادة 

دريبات ابإلجابة على الت ريالتحري. إذا ياهأو رف ربريرايكيب ًت الًن و تق
جوبة مباررة بُت ا عن طريق إجراء أسئلة وأادلوجودة يف الكتاب. رفهي

تتعلق ابلقواعد. يف كل مرة يتم فيها االنتهاء من مادة  ةباحملاررين والطل
ركيب تألن ىناك طبعا  التحريري ي وهشفالًن. و تقالا ، ىناك دائمواحدة

 االختبار عندما يريده احملارر.كالم. من النادر إجراء ىذا ال

عن طريق اإلجابة كتابة على األسئلة من خالل إجياد  الًتكيبًن و تق
ي. من خالل طرح األسئلة شفهالختبار االًن و عادة مع تقأخطاء يف اجلمل. 

 وروع.ادل. عادة يتم االنتهاء من كل ةبعلى الطل

ا أو يعرب مؤلف ، وديكن أن يكون النموذجربريراياختبارا  ةالكتاب تقوًن
 عن طريق تكوين ربريرايًن يتم و ن التقإكل مادة واحدة.   عن األفكار. انتهى

ا، يف منتصف الفصل الدراسي ويف هنايتو. . يف هناية ادلوروع تقريبصلة دبوروع
. على سبيل ادلثال، إعطاء التحريريختبار االًن و عادة ما تستخدم أداة تق

يتم االنتهاء من كل   واحدة كاملة. عادة ميعها يف مجلةمفردات واحدة مث ذب
 وروع.ادل
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 حتليل البياانت -ج
 ميبتعل ادلتعلقة البياانت ربليل ةللباحث ديكن ،السابقة البياانت عرض على بناء

جبامعة أنتساري اإلسالمية  يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات العربية اللغة
 ، كما التايل:2009و  2008 عاميف  احلكومية بنجرماسُت

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلاألهداف التعليمية يف  -3
 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

بربانمج وحدة تطوير  ادلتفوق فصلم اللغة العربية يف اليتعل أىداف
جيد ألنو يهدف إىل  بنجرماسُت جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية اللغات

على إتقان مجيع ادلهارات اللغوية وعناصر اللغوية. تتوافق  ةبالطلربسُت قدرة 
وفقا وىذا  م.يا لعملية التعلوفق النتائج رؤيةم مع ما مت تعلمو وديكن يأىداف التعل

 مالحظة ديكن، أي األىداف صياغة ومتطلباتمبادئ  لتوفيق الرمحن أن
 ألهنم يتفوقون يف ةبىو تدريب وتطوير قدرات الطل ميتعلال أىداف 64.النتائج

، وأن تكون قرأا على فهم ما يالقواعد لكن الكالم ليس مألوفا. أن تكون قادر 
 ، وأن تعتاد على نطق العربية.ا على أتليف الًتاكيب بشكل صحيحقادر 

تدريب اع القراءة العربية. م االستماع ىو التعود على مسيمن تعل دفاذل
 دفوربسُت حروف العلة أو األصوات ابللغة العربية بشكل جيد. اذل ةبالطل

، وىذه األىداف ويريدون ربقيقو ةبالطل م ابالستماع ىو ما حيتاجويمن التعل
ا مع ادلواد اليت تتم دراستها وديكن مالحظة النتائج يف عملية تتوافق أيض

 م.يالتعل
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ا التحدث ابللغة العربية وفق هاراتم الكالم ىو صقل ميمن تعل دفاذل
وزارة ىذا حبسب  للقواعد ادلعمول هبا. تعتاد على الفم لنطق أو نطق العربية.

لتكون قادرة على التحدث  م اللغة العربيةيأن األىداف العامة لتعل الشؤون الدينية
 65.ابللغة العربية

ى م القراءة إىل تكوين مهارات القراءة العربية بطالقة عليتعل أىداف
أساس النهو واألعصاب ادلناسبة. تدريب وزايدة معرفة ادلفردات وقواعد اللغة 

يهدف تعليم  درس.الالعربية اجليدة. زبتلف موروعات نص القرعة يف كل 
دبهارات نقل اللغة، من العربية إىل اإلندونيسية  ةبًتمجة إىل تكوين الطلال

واجلمل يف اللغة الكلمات والعكس صحيح بشكل صحيح. فهم معٌت ترتيب 
 . العربية

ب الكلمات إىل تكوين القدرة على معاجلة ترتي الًتكيبم يتعل أىداف
على القواعد العربية ادلناسبة. تدرب وتعتاد على  يف مجل بشكل صحيح بناء

ىو  ةم الكتابيمن تعل دفبناء مجلة جيدة ولغة جيدة يف اللغة العربية. اذل
 تكوين وربسُت القدرة على كتابة اللغة العربية بشكل جيد وزايدة ادلفردات.

فصل ادلتفوق يف وحدة م اللغة العربية يف اليمن تعل ىدفلذا فإن األ
يف مجيع جوانب ادلهارات اللغوية  ةبىو ربسُت قدرات الطل اتاللغتطوير 

 وعناصرىا، وخاصة يف التحدث ابللغة العربية.
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 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلادلواد التعليمية ادلعرضة يف  -4
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

جبامعة  بربانمج وحدة تطوير اللغات ادلتفوق فصلال يف التعليمية وادم
ك الثاين  ييد بُتادلأخوذ من كتاب عربية  خالل من أنتساري اإلسالمية احلكومية

 بل ادلادة،. ال خيتار احملارر لتطويرىاا اتساع احملاررين إعطاء يتمكدليل، ولكن 
من  .الكرتونأو  الفيديو استخدم اخلاصة مادتو ويضيف فقط، ادلادة يثري

يف الكتب ادلدرسية ال يتم تضمُت ادلواد التعليمية ابدلعٌت األوسع أن  ادلناسب
 66.ادلطلوبة فحسب، بل تتضمن أيضا ادلواد التعليمية ابلكامل

بربانمج وحدة تطوير اللغات  يف الفصل ادلتفوق اللغة العربية ميتعل مواد
يعٍت العناية ابلصحة والًتويح  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

عن النفس واحلياة الزوجية واحلياة يف ادلدينة والعلم والتعلم وادلهن واللغة العربية 
 واجلوائز والعامل قرية صغَتة والنظافة والعامل اإلسالمي والتلوث.

، وخاصة احليل يف ةبتتوافق مع احتياجات الطلم االستماع يتعلمواد 
وىذا وفقا للمعايَت العامة يف اختيار مواد تعليم اللغة العربية لغَت  االستماع.

تسلسل ادلواد ىو شلارسة  67.صلة ادلادة ابحتياجات الطالبالناطقُت هبا، وىي 
مباررة لالستماع إىل زلادثة طويلة مث اختتام زلتوايهتا. ابإلرافة إىل التمسك 

لعربية بشكل غَت ابستخدام اللغة اابدلادة، فإن الطريقة اليت يشرح هبا احملارر 
درجيية من السهل ا يف االستماع. ادلواد التعليمية اخلاصة تمبارر أصبحت درس

  إىل الصعب.
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ابللغة العربية  ةباالحتياجات األساسية للطل كالم التعليمية معالمواد 
لتدريج من ولكن مت تدريبو على ادلمارسة. اب ةليس فقط ماد يف احلياة اليومية.

من السؤال واجلواب ادلعتاد، والتواصل مع األصدقاء،  السهل إىل الصعب. بدءا
من ادلناسب أن يويل ادلعلم اىتماما  حىت األصعب ىو تقدًن معلومة معينة.

للقواعد العامة يف تقدًن الدروس مثل القواعد التدرجيية من السهل إىل 
ألن اة الطالبية مالءمة مادة كالم التعليمية مع احتياجات احلي 68الصعب.

طبيقها ادلوروعات ادلعرورة تشمل األنشطة والبيئة احمليطة، حبيث ديكن ت
ا من احملاداثت مع موروعات معينة إىل زلاداثت مباررة يف احلياة. تدرجيي

 .بدون موروعات رلانية

من السهل إىل الصعب. حيتوي نص مادة ة اءم القر يتتدرج مادة تعل
ة على موروع خيتلف ابختالف كل درس، مع مناقشات حول مواريع اءالقر 

، مناسبةادلواد التعليمية للقراءة ريقة ولو رسالة أخالقية للحياة جيب دراستها. 
 مناقشتها يف اجتماع واحد. ابلتدريج من ، لذا ال يكفي أحياانافهي طويلة جد

 نصوص سهلة الفهم وقصَتة، إىل نصوص طويلة وصعبة الفهم.

ال يًتمجون ابلًتتيب النحوي  ةب، الطلمناسبةادلواد التعليمية للًتمجة 
م تدرجيي يولكنهم يتكيفون مع السياق. والًتمجة طيبة ألهنا ليست حرفية. التعل

يف تكوين اجلمل  ةبالطل الًتكيبملة. تساعد ادلواد التعليمية اجلمن كلمة إىل 
ألهنا تتكيف مع موروع ا للقواعد. ادلادة ليست متسلسلة، سلتلطة وفق

 ادلناقشة.
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تدرجيية، تبدأ من كتابة النقاط من نص القراءة،  ةادلواد التعليمية للكتاب
، بل تطور التعليمية على الكتابة فحسب ةمادة الكتابمث كتابة مقال. ال تدرب 

، مث تطوير عدة مجل، فقرة تدرجييا من تكوين مجلة واحدة أوالا. األفكار أيض
  عدة فقرات.واحدة، إىل 

 اتاللغم اللغة العربية يف الفصل ادلتفوق يف وحدة تطوير يلذا فإن تعل
حملاررون يف قد حدد ابلفعل ادلواد التعليمية بواسطة وحدة تطوير اللغة. يقوم ا

على الكتاب ادلدرسي، إما مع اإلرافات مثل مشاىدة  فقط بتطوير ادلواد بناء
ما إىل ذلك. كما كانت ادلواد التعليمية مقاطع الفيديو أو الرسوم ادلتحركة و 

 تدرجيية من السهل إىل األصعب.

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلطرق التعليم ادلستخدمة يف  -5
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

بربانمج  ادلتفوقل م اللغة العربية يف الفصييف تعل ادلستخدمةم يطرق التعل
 ومنها: جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت وحدة تطوير اللغات

الطريقة السمعية و الطريقة ادلباررة و  الشفهية معيةالطريقة السو ريقة احملاررة الط
 د والًتمجة.عطريقة القواو والبصرية 

. الشفهية يةمعالطريقة السم االستماع ىي يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
استمع إىل زلاداثت  يقوم احملارر بتشغيل الصوت او يقرأه احملارر بنفسو.

. ىذا ألن ما ادلرح إذا زبللتها األلعاب فيديو ابللغة العربية.الاألصدقاء وراىد 
جيب مراعاتو عند استخدام طريقة ما ىو أن الطريقة ادلستخدمة ديكن أن ذبعل 

 69التعلم مثل لعبة شلتعة.
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ىي زلادثة مقًتنة دبوروع معُت أو موروع م الكالم يالطريقة يف تعل 
، يف أزواج، وتوجيو رلاين. التحدث بشكل فردي أمام الفصل، يف رلموعات

 أخذىا جيب اليت األرياءىذا يتوافق مع  ، والتعبَت عن اآلراء.األسئلة واألجوبة
 خالل امالئم اموقف خيلق أن ديكنوىي  ميالتعل طريقة استخدام عند االعتبار يف

 عن والتعبَت اإلجاابت، تقدًن أو األسئلة طرح يف بةالطل ويشرك الدرس، مراحل
 70.والتجارب األفكار

، واإلجابة على ىي طريقة احملاررةة اءم القر يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
ة اء، والقر ةابلكتابة اءوالقر د والًتمجة، عوطريقة القوا، وشلارسة القراءة، األسئلة
الطريقة يف  .، ىناك حاجة إىل مزيد من التنمية ادلتنوعةةبوفقا للطل. ابلغيب

ادلقالة مث يًتمجون بدورىا  ةبيقرأ الطل .الًتمجة احلرفية والسياقيةم الًتمجة ىي يتعل
 .ابستخدام الطريقة العامة، أي من خالل القواميس ادلطبوعة أو اإللكًتونية

من خالل إعطاء أمثلة مث ىي  الًتكيبم يالطريقة ادلستخدمة يف تعل
ع أمثلة طريقة السؤال واجلواب وكذلك تسليم ادلواد. انقش م. عرض القواعد

ويف الوقت  .ا لقواعد اللغة العربية أو أجب عن األسئلةأخرى. اصنع مجال وفق
استخدام القواعد بشكل مبارر مع الطريقة ادلباررة ، يتم ، وفقا للمحاررنفسو

 مقاطع مشاىدة عند إرافية مواد مع أو األسئلة على اإلجابة يف ادلمارسة مع
 قول أو الكتابة أو أصدقائهم مع التحدث أو الصوت، إىل االستماع أو الفيديو
 أسلوب استخدام يتم ،وحبسب زلارر آخر. وادلناقشة ادلمارسة مث . ما ريء

 طريقة احملاررة.واستخدام  اإلجاابت ومناقشة السؤال طريقة مناقشة مث ادلناقشة
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 القصص ةبىي أن يكتب الطل ةم الكتابيالطريقة ادلستخدمة يف تعل
 ، أو قم بعمل مقال بناءا من نص القراءةبطريقة منظمة يف قصة. اكتب نقاط
الكتابة  عليو. يشرح احملارر مث التمارين.على ادلوروع الذي مت احلصول 

 إليو.ابلعربية إما ابلنظر إىل كتاب أو ابالستماع 

فوق يف وحدة تطوير م اللغة العربية يف الفصل ادلتيلذا فإن طرق تعل
األجوبة واألسئلة و  ةاحملارر  ةقيطر المتنوعة، من األساليب التقليدية مثل ات اللغ

ة، الشفهيسمعية ال ةقيطر الباررة، و ادل ةقيطر الا ادلناقشة. ىناك أيض ةقيطر الو 
 بصرية.السمعية ال ةقيطر الو 

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلالوسائل التعليمية ادلستخدمة يف  -6
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني

بربانمج تفوق م اللغة العربية يف الفصل ادليم ادلستخدمة يف تعليالتعل لوسائ
ابلفعل  احلكومية بنجرماسُتجبامعة أنتساري اإلسالمية  وحدة تطوير اللغات

السمعية  لالصوتية والوسائ لادلرئية والوسائ لتعليمية متنوعة، مثل الوسائال لوسائ
وأجهزة العرض  ابور بوينتادلرئية عن طريق عرض ادلواد على  لالبصرية. الوسائ

الصوتية من خالل  ل. يتم استخدام الوسائالًتكيبادلستخدمة يف القراءة أو 
ادلرئية  لم االستماع. الوسائيستخدام مكربات الصوت ادلستخدمة لتعلاالستماع اب

ادلتنوعة وىي  ميالتعلل الوسائ وىذا يتوافق مع وسائل وادلسموعة مثل الفيديو.
األخرى ل وسائ71.السمعية البصرية لالصوتية والوسائ لادلرئية والوسائ لالوسائ

 ىي السبورات والكتب وما إىل ذلك. 
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منا مثل االستماع والكالم، وإ لال يستخدم الوسائا من وىناك أيض
ىو الوسيلة اإلعالمية أو  حملارر، فإن امحاررا للاحملادثة واالستماع فقط. وفق

 م ىو شلارسة مباررة.يادلنشأة يف الفصل ألن التعل

 اتاللغم اللغة العربية يف الفصل ادلتفوق يف وحدة تطوير يلذا فإن تعل
م مثل السبورات ومكربات الصوت يالتعل لوسائ ا سلتلفة منواعيستخدم أن

، أي لا زلاررون كوسائ، وىناك أيضشارات وما إىل ذلكالومقاطع الفيديو و 
 احملادثة ادلباررة أو االستماع.

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلأساليب التقوًن ادلستخدمة يف  -7
احلكومية بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 بنجرماسني
ابستخدام  ادلتفوق الفصل يف العربية اللغة ميتعل يف ادلستخدم ًنو التق

، غَت مؤكد ميًن على موروع التعلو يتم التق. ربريرياختبار رفهي واختبار 
م، يف منتصف وهناية الفصل ي، كل اجتماع يف هناية التعلحسب رغبة احملارر

التمارين والواجبات ادلنزلية واإلجابة على ًن من خالل أداء و الدراسي. يتم التق
 .ياهاألسئلة الكتابية واإلجابة على أسئلة احملارر رف

ديات الدورية كل أسبوع وكل اجتماع جيب أن و وأورح احملارر أن التق
 ًنو التق مبدأًن و ًن مع سبارين مث تصحيحات مشًتكة. يستخدم التقو يكون فيو تق

، وىناك النهاية إىل البداية من ةبالطل وتنمية، للواقع اوفق ًنو والتق، احلقيقي
 ًنو التق أدواتوىذا وفق  اختبارات ولكن يتم إعطاء األولوية لغَت االختبارات.

 72.ختباراتاال غَتو  ختباراتاال ىي العربية اللغة ميتعل يف ةمستخدادل
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طريق اختبار رفهي عن ، وىو م االستماع رفهيا ومكتوابيًن تعلو تق
ا عن طريق اإلجابة على يكون اختبارا كتابي، بينما يقولو احملاررترمجة ما 

ًن و لتق. أما ابلنسبة (TOAFL)اللغة العربية كاللغة األجنبية اختبار األسئلة وأثناء 
، أو من خالل وروعادلحول  ةبلطلالكالم ابألسئلة واألجوبة بُت احملارر وا

ة ابالختبارات الكتابية اءالقر م ياحملاداثت ادلزدوجة مع األصدقاء. تقوًن تعل
انتهى كل  بقراءة ادلواد التعليمية. ولفظياوالشفوية، كتابة ابإلجابة على األسئلة 

ًن و يف تنفيذ التق. من ادلناسب يف منتصف وهناية الفصل الدراسي ،موروع
 73.جيب أن يتم بشكل منهجي ومنظم

الًتمجة ادلباررة ا عن طريق ، رفهيام الًتمجة رفهيا وكتابييًن تعلو يتم تق
ًتكيب كتابة الًن و والكتابية عن طريق كتابة ترمجة جلملة أو فقرة. يتم تق

ا عن دريبات ادلوجودة يف الكتاب. رفهي. إذا كتب ابإلجابة على التورفهيا
ابلقواعد. يستخدم  تتعلق ةبجوبة مباررة بُت احملارر والطلطريق إجراء أسئلة وأ
 وروع.دلق أتليف أو التعبَت عن أفكار تتعلق ابا عن طريالكتاب اختبارا كتابي

ادلتفوق يف وحدة تطوير  م اللغة العربية يف الفصليًن تعلو لذا فإن تق
اللغة العربية كاللغة األجنبية اختبار ا ، ويوجد أيضربريرايكون رفهيا و  اتاللغ
(TOAFL)ا يف ، أيضًن يف هناية كل اجتماع تعليمي أو كل موروعو . يتم التق

  منتصف وهناية الفصل الدراسي.
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