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Abstract: Giving the name Bilingual of the Madrasah Aliyah Bilingual Batu this a 
characteristic of this madrasah among madrasah-madrasah aliyah especially in Batu 
City. Bilingual in question is the use of the Arabic language and English as the language 
of instruction in these madrasah. Pay attention to the peculiarities of the madrasah, the 
writer wanted to dig further information about the development process of learning 
the Arabic language at the school, especially in the field of speaking skills (Maharah 
Kalam). Therefore, the approach used in writing this article is a qualitative approach 
with descriptive - evaluative method. It can be concluded that in general the process of 
the development of the Arabic language at the school has been following the principles 
of the development of the Arabic language to non-Arabs, but there are still many 
shortcomings and problems were found, including the media, environment and human 
resources are inadequate. 
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 مقدمة
هو املعروف أن املهارات اللغوية تتكون من  كما

أربع مهارات وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة.  
كانت مهارة االستماع يف ضوء نظرية تعليم اللغة أول مهارة 

ولكن مهارة الكالم هي املهارة اليت  لدى الطلبة، تدرس
يستخدمها الناس أكثر من املهارات اللغوية األخرى )القراءة 
والكتابة( يف اتصاهلم. فمهارة الكالم هي مهارة األداء وتلعب 

 دورا مهما يف اتصال بني الناس. 
تعد مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية األساسية، 

لص  كالم، ودد نب  إ ى لل  ابن ني ألن اللغة يف األ
منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث  (33، ص م1952)

عرف اللغة أبهنا : "ألصوات يعرب هبا ك  دوم عن أغراضهم"  
كما أن الكالم سابق من انحية اترخيية لبقية املهارات اللغوية، 

فقد عرف اإلنسان الكالم منذ نشأة اللغة. )عبد هللا، 
 (.75 م، ص2008

عند نظرية تدريس اللغة الثانية أو األننبية فإن 
تدريس املهارات اللغوية حتتاج إ ى بيئة دافعة حتث الطلبة 
استخدام لغة يتعلمها، وكذال  ابلضبط تدريس مهارات اللغة 
العربية، وخالصة يف تدريس مهارة الكالم. وتظهر أمهية تدريس 

لكالم لات  يف اللغة، مهارة الكالم يف اللغة األننبية من أهم ا
فالكالم يعترب نزءا رئيسيا يف منهج تدريس اللغة األننبية، 
ويعتربه القائمون على هذا امليدان من أهم أهداف تدريس اللغة 
األننبية، لل  أن  ميث  يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي 

 (.125م، ص. 2003لتعلم اللغة. )النادة وطعيمة،
يف املؤسسات الرتبية  يعقدتعليم مهارة الكالم 

إبندونيسيا حكومية كانت أم أهلية كمث  املعاهد واملدارس 
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هي  اليت حنن بصددهاواجلامعات اإلسالمية. ومن املدارس 
 ابتو ناوة الشردية. -مدرسة ثنائية اللغة الثانوية
مدرسة وحيدة يف مدينة ابتو اليت هي هذه املدرسة 

واللغة اإلجنليزية حىت مست  اللغة العربية دريسهتتم كثريا بت
 Madrasah Aliyahالثانوية ) نفسها مبدرسة ثنائية اللغة

Bilingual واللغة التخاطب املستخدمة يف إلقاء املادة .)
الدراسية فيها هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية مع أن اإلجنليزية 

ارس أكثر استعماال من اللغة العربية. ومتتاز هبا املدرسة من املد
 املونودة مبدينة ابتو. األخرى اإلسالمية 

كان تعليم مهارة الكالم يف مدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية ابتو هي مادة خالصة ومستقلة من مادة اللغة العربية  

( يف األسبوع  2كمادة رمسية. تدرس مهارة الكالم ساعتني )
 كما هي مادة اللغة العربية. 

إن املسألة األساسية انطالدا من البياانت السابقة ف
 دريسيف تالدرس هي "ك اهذ يفيريد الكاتب تقدميها  يت ال

مبا فيها من  مهارة الكالم يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو
وابلنسبة إ ى هذه املسألة فيهدف الدرس ؟. مزاايها ونقصاهنا

مهارة الكالم يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية  دريستإ ى معرفة 
 .ابتو

 
 البحث النظري
 مفهوم الكالم

اللغة يف األلص  هي الكالم ألن  أكثر وسيلة 
  الناس لالتصال مع اآلخرين. هذا ما عرف  جممع اللغة تعمليس

والكالم يف ألص  اللغة ( "796 ، صم2004) العربية
الصطالحا فهناك كثري من  الكالماأللصوات املفيدة". وأما 

، م1992منهم: عليان )التعريفات اليت ددمها علماء اللغة و 
( يقول "الكالم هو مايصدر عن اإلنسان من لصوت 86 ص

يعرب ب  عن شيء ل  داللة يف لهن املتكلم والسامع، أو على 
( يقول 295 ، صم1997األد  يف لهن املتكلم." السيد )

"الكالم هو وسيلة املرء الشباع حانات  وتنفيذ متطلبات  يف 
داة األكثر تكرارا وامارسة اجملتمع الذى حييا في ، وهي األ

واستعماال يف حيات ، وأكثر ديمة يف االتصال االنتماعي من 

( 108ص  ،م2003) الكتابة." وك  من يونس و الرؤوف
يقول "الكالم ولصف األلفاظ املنطودة أو الكالم املنطوق لنق  
املعىن املراد." فمن التعاريف السابقة عرف الباحث أن الكالم 

هبا املتكلم عن  املركبة املفيدة اليت يعرب ملنطودةهو "األلفاظ ا
تعد مهارة الكالم إحدى و . التصال مع اآلخريننفس  

 املهارات اللغوية األساسية."
 أمهية تعليم مهارة الكالم

واما ال ش  في  أن الكالم مهارة من مهارات اللغوية 
األربع الذى يستخدم  املتكلم كثريا يف حيات ، أي أن معظم 
الناس يستخدمون الكالم أكثر من القراءة والكتابة وإهنم 

، م1997يتكلمون أكثر اما يقرؤون واما يكتبون. دال مدكور )
( "يعترب الكالم أهم نزء يف املمارسة اللغوية 108ص 

 واستخداماهتا."
ولذل  البد من تقدم تعليم مهارة الكالم بعد مهارة 

ودال عبد هللا  االستماع من مهارتى القراءة والكتابة.
( "وتعتمد هذه املهارة )الكالم( على جناح 76، ص م2008)

املتعلم وددرت  على نطق ألصوات اللغة بطريقة يفهمها من 
يسمع  وعلى حتكم  يف دواعد اللغة وحنوها ولصرفها وحسن 

 ملعاىن مفرداهتا.  ااستخدامه
 أهداف تعليم مهارة الكالم 

ة كما هلا أهداف تعليم مهارة الكالم هلا أهداف عام
راء آترتبط عادة ابحلصة الدراسية. يقدم الباحث  ةخالص

العلماء عن أهداف عامة لتعليم مهارة الكالم. لهب النادة 
أن أهداف عامة لتعليم " ( إ ى131 – 130 ، صم1985)

(.  أن ينطق املتعلم ألصوات اللغة 1مهارة الكالم هي: )
أنواع النرب والتنغيم املختلفة ولل  بطريقة  يالعربية، وأن يؤد

(. أن ينطق األلصوات املتجاوزة 2مقبولة من أبناء العربية. )
(. أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية 3املتشاهبة. )

(. أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ 4واحلركات الطويلة. )
خدما النظام (. أن يعرب عن أفكاره مس5النحوية املناسبة. )

الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خالصة يف لغة الكالم. 
(. أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي 6)

مث  التذكري والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفع  وأزمنت  
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(. أن يكتسب ثروة 7وغري لل  اما يلزم املتكلم ابلعربية. )
مستوى نضج  وددرات ، وأن لفظية كالمية مناسبة لعمره و 

(. أن 8تصال عصرية. )ايستخدم هذه الثروة يف إمتام علميات 
يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره 
ومستواه االنتماعي وطبيعة عمل ، وأن يكتسب بعض 

(. أن يعرب 9املعلومات األساس عن الرتاث العريب واإلسالم. )
ضحا ومفهوما والتحدث هبا بشك  متص  عن نفس  تعبريا وا

 "ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.
 مكوانت مهارة الكالم و تدريسها

تدريس مهارة الكالم يستند إ ى مكوانهتا. دال عبد 
هو "اجلانب  –نقال عن العريب – (78 ، صم2008هللا )

الذهنية  تاآليل الذى ال حيتاج إ ى الكثري من التفكري والعمليا
، ومن أنشطة النطق الرتديد لعبارات كررها املعلم، املعقدة

والقراءة اجلهرية، وحفظ نصوص مكتوبة أو مسموعة 
وترديدها... واحلديث هو شق االنتماعي اخلالق هلذه املهارة 
وال يتم احلديث إال حبضور طرفني على األد ، مها املتحدث 

ث والسامع حبيث يتبادالن األدوار من آن آلخر فيصبح املتحد
سامعا والسامع متحداث، وحيتاج إ ى نانب مهارات النطق 

 "األساسية.
كان مصطلح "النطق" هنا يف لصعيد واحد مبصطلح 

 "احملادثة"أو  "احلديث""الكالم" الذى يفرق طعيمة بين  وبني 
( "أما الكالم 186 ، صم2004ودال طعيمة ) "احلوار."أو 

( وأما Usageفهو القدرة على استخدام الصحيح للغة )
 "القدرة على استعمال املناسب للغة يف سيادها. والتحدث فه

وسوف تتضح لنا معىن احملادثة من التعريف الذى عرض  طعيمة 
( "أهنا املنادشة احلرة التلقائية اليت جترى 163ص  ،م1989)

 بني فردين حول موضوع معني."
وأما األهداف من تعليم احملادثة فهو حتقيق األمور 

(. تنمية القدرة على املبادأة يف التحدث عند 1)" التالية:
ة ي(. تنم2الدارسني ودون انتظار مستمر ملن يبدؤهم بذل . )

(. متكينهم من توظيف معرفتهم ابللغة، 3ثروهتم اللغوية. )
مفردات وتراكيب اما يشبع لديهم اإلحساس ابلثقة، واحلانة 

دارسني على (. تنمية ددرة ال4للتقدم والقدرة على اإلجناز. )

االبتكار والتصرف يف املوادف املختلفة، واختيار أنسب الردود 
والتمييز بني البدائ  الصاحلة فيها لك  مودف على حدة. 

ختلفة اليت حيتم  مرورهم (. تعريض الدارسني للموادف امل5)
(. ترمجة املفهوم 6هبا واليت حيتانون فيها إ ى امارسة اللغة. )

الطالب على االتصال الفعال مع  االتصايل للغة وتدريب
(. تدريب الطالب على االتصال الفعال 7الناطقني ابلعربية. )

(. معاجلة اجلوانب النفسية اخلالصة 8مع الناطقني ابلعربية. )
ابحلديث. وتشجيع الطالب على أن يتكلم بلغة غري لغت  ويف 

)طعيمة،  "ما وأمام زمالء ل . مودف مضبوط إ ى حد
 (. 166 - 165 ، صم1989

 حملة عن خطوات تدريس النطق
بد من تدريسها هي خمارج  اجلوانب النطقية اليت ال

 حبسباحلروف العربية ونربها وتنغيمها. وتدرس هذه اجلوانب 
(. التعرف 2(. العرض والتقدمي. )1اخلطوات التالية: )

 (. األداء واإلنتاج. 3والتمييز. )
التالية: ومن تدريبات النطق يسري على اخلطوات 

(. التكرار، ويتكون من: ]أ[.التكرار اجلماعي.]ب[. 1)
(. الثنائيات 2التكرار الفئوي.]ج[. التكرار الفردي. )

الصغرى، أي تقدمي جمموعة من الكلمات اليت تتفق يف كافة 
إما يف أول الكلمة ووسطها  ،حروفها ابستثناء حرف واحد

فتخر / افتكر وآخرها، كمثلخبري / كبري )يف أول الكلمة( وا
 )يف وسطها( وشاخ / شاك يف آخرها.

 حملة عن خطوات تدريس احملادثة أو احلوار
هو اجلانب االنتماعي  احلادثةكما لكر سابقا أن 

سري على اخلطوات التالية: تس احملادثة يمن مهارة الكالم. وتدر 
يستمع املتعلمون إ ى نص احلوار إما بصوت املعلم أو (. 1)"

يستمع (. 2)غلقة. املالتسجي ، والكتب من خالل نهاز 
ظرون يف الودت لات  تالطالب يف اخلطوة الثانية إ ى النص وين

يستمع الطالب إ ى احلوار (. 3)إ ى الصور املصاحبة للحوار. 
مرة اثلثة والكتب مفتوحة لكي يربط الطالب بني النص 

واخلطوة الرابعة عبارة (. 4)وب واحلوار أو النص املسموع. تاملك
أما اخلطوة األخرية (. 5)عن تكرار مجاعي، مث فئوي مث زوني. 
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 عبد هللا،) "عبارة عن طرح أسئلة االستيعاب أو املنادشة.ف
 (.78، ص م2008

لطلبة ابإن جناح تدريس النطق واحملادثة سوف يؤدى 
ومسي أيضا ابلتعبري الشفهي. والش   ،إ ى الكفاية االتصالية

دف الرئيسي من ك  برانمج تعليم اللغة يف ضوء املدخ  أن اهل
االتصايل هو الولصول ابملتعلم إ ى درنة التعبري شفهيا أو حتريراي 

م، ص 2008) ره أو ماخطر ببال . دال عبد هللا،اعن أفك
 (.1ي بثالث مراح  وهي: )همير تدريس التعبري الشف (91

 (.3، ) املون التعبري الشفهي (.2التعبري الشفهي املقيد، )
 تم هذه املراح  من خالل التدريبات.تالتعبري الشفهي احلر. وس

 ومن أنواع التدريبات املقصودة هي:
(. الربط بني 1تدريبات الكالم/التعبري املقيد، وهي ) .1

(. 3(. الربط بني الصورة واجلملة.)2الصورة والكلمة.)
 اونة. ز (. امل4م ء الفراغ ابلكلمة املناسبة. )

(. السؤال واجلواب. 1تدريبات التعبري املون ، وهي : ) .2
(. اإلنابة عن 3( وضع أسئلة عن النص املدروس. )2)

(.توني  أسئلة 4أسئلة حول نوانب معينة يف النص. )
(. إاتحة الفرلصة 5حول نوانب معينة يف النص. )

يبات على ر (. التد6. )هللمتعلم للتحدث احلر يف فكر 
( التكلم 7اليت يستعني هبا املتعلم. )بعض األمناط اللغوية 

على سب  التصرف يف موادف اماثلة ملا جياب  يف احلياة. 
(. 9(. إعادة النص مع االستعانة بكلمات مساعدة. )8)

التعبري الشفوي املصور وولصف حمتوى لصورة واحلديث عن 
(. 11(. تنمية اجلم  وزايدهتا. )10حمتوايهتا الدديقة. )

-91، ص م2008 عبد هللا،) لشفهية.األلعاب اللغوية ا
92 .) 

 توجيهات عامة يف تعليم مهارة الكالم. 
بد من مراعاة  ألن  أهداف تعليم مهارة الكالم فال

تونيهات عامة يف تعليمها كي يكون التعليم اننحا. فنق  
عن  (163-160 ، صم1989 الباحث دول طعيمة

(. تدريس 1)تونيهات عامة لتدريس الكالم مونزا كما يلى: 
يتعلمها  الكالم يعىن امارسة الكالم، أي إن الكالم مهارة ال

(. أن يعرب 2الطالب وإن تكلم املعلم وظ  هو مستمعا. )

 ءة، أي أال يكلف الطالب ابلكالم عن شيرب الطالب عن خ
ليس لديهم علم ب  وينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لدي  

ني  االنتباه، أي (. التدريب على تو 3شيء يتحدث عن . )
يستلزم القدرة على متييز األلصوات عند مساعها وعند نطقها 

(. عدم املقاطعة وكثرة 4علي . ) محىت اليصدر من  ما يال
التحصيص، أي إن لديهم من العجز يف اللغة ما يعودهم عن 
االسرتسال يف احلديث أو إخران  بشك  متكام ، ولع  اما 

(. مستوى 5يقاطع  املعلم. ) يزيد يف إحساس  هبذا العجز أن
التوديعات، أي ينبغي أن يعرف معلم العربية كلغة اثنية أن 

مهارة  ةاألننيب يندر أن يص  إ ى مستوى العرب عند امارس
الكالم، وهذه ظاهرة الختتص بتعلم العربية وحدها، وإمنا تشم   

ي تعلم هذه أ(. التدرج، 6كافة الدارسني للغات الثانية. )
بني عشية وضحاها، إمنا  حيدث بني يوم وليلة، وال املهارة ال

عملية تستغرق ودتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما 
(. ديمة املوضوع، أي تزداد دافعية 7ينبغي أن ميلك  املعلم. )

ما كان ما يتعلمون  لا معىن عندهم، ولا ديمة لالطالب للتعلم ك
 يف حياهتم.

 بهيطرائق تعليم الكالم وأسال
 طريقة (.1) منها: ب يوأسال الكالم من طرائق تعليإ

 (.4) املباشرة. الطريقة (.3) احملادثة. (.2) واجلواب. السؤال

 (.7) القصة. (.6) املنادشة. (.5) الشفهية. السمعية الطريقة

 الكالم مهارة أن إ ى نسبةلاب آخر نانب ومن وغريها. املسرحية،

 الصرب من وتطلب ودتا فتستغرق متكام  عقلي نشاط هي

 الطلبة مستوايت من مبستوى تعليمها يناسب أن فينبغي واجلهد

  يلى: كما
 حول الكالم موادف تدور أن ميكن االبتدائي. املستوى .1

 هذه خالل ومن الطلبة. هانع وجييب املعلم طرحهاي أسئلة

 اجلم  وبناء الكلمات انتقاء كيفية طالبال يتعلم اإلنابة

 األسئلة هذه املعلم يرتب أن ويفض  األفكار. وعرض

 متكام . موضوع بناء إ ى ابلطالب ينتهي الذى ابلشك 

 التدريبات عن ابإلنابة الطالب تكليف أيضا فاملواد ومن

 عن الشفهية واإلنابة احلوارات بعض وحفظ الشفهية،

  درأه. بنص مرتبطة أسئلة
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 الطالب يتعلم اليت املوادف مستوى يرتفع املتوسط. املستوى .2

 الدور لعب دفااملو  هذه من الكالم. مهارة خالل من

 األحداث وولصف الثنائية، واملنادشة االنتماعات. وإدارة

 يف مسعوها اليت األخبار رواية وإعادة للطالب، ودعت اليت
  وغريها. مبسط تقرير إلقاء أو التلفاز

 أو أعجبتهم، دصة الطالب حيكي دد وهنا تقدم.امل املستوى .3

 أو خطبة يلقون أو الطبيعة. مظاهر من مظهرا يصفون

 يلقون أو مقرتح. موضع يف يتكلمون أو مناظرة يديرون

 )رشدي، موادف. من لل  غري أو متثيلية يف حوارا

 (.60 ، صم2012
 اختبارات تعليم مهارة الكالم. 

الكالم، ومنها  هناك أنواع من اختبارات مهارة
اختبار تعبري السالم واختبار تعبري التعارف واختبار القصة 
واختبار تعبري القصة وفقا للصورة واختبار تعبري اخلربة أو العم  

 .Ainin, dkkاليومي واختبار احملادثة أو احلوار وغريها. )

2006, h. 163-171)  وبشك  عام أن نوانب مهارة
(. 1)العملية حتتوى على: الكالم اليت ستقاس من تل  

املفردات (. 3)القواعد )النحو والصرف(، (. 2)النطق، 
 .Ghazali, 2010, hالفهم. )(. 5)الطالدة، (. 4)اللغوية، 

279) 
وأما معايري اختبار مهارة الكالم أو التعبري الشفهي 

 (.76ص  ،م1997 ،اخلالقفتتضح يف اجلدول التايل: )
 ألولاجلدول ا
 مهارة الكالممعايري تقومي 

 النتيجة النطق
 5 خيالط  أثر دلي  ندا من اللْكنة األننبية

مفهوم بوضوح، ولكن هناك لْكنة أننبية 
 واضحة

4 

مشكالت نطقية تستدعى استماعا مركزا، 
 وأحياان تؤدى إ ى سوء فهم. 

3 

يصعب فهم  بسبب مشكالت نطقية. يطلب 
 يقول  ابستمرار.  من  إعادة ما

2 

لدي  مشكالت نطقية عضوية جتع  حديثة غري 
 مفهوم متاما. 

1 

 النتيجة القواعد
 5 أخطاء القواعد وترتيب الكلمات دليلة

يقع أحياان يف أخطاء حنوية لكنها ال تسبب 
 غموضا يف املعىن

4 

خر يقع يف أخطاء حنوية تسبب من حني آل
 غموضا يف املعىن

3 

أخطاء القواعد جتع  الفهم مستعصيا اما جيعل  
يعيد لصياغة مجلة و/أو يقيد نفس  ابستعمال 

 منط اجلملة األساسية. 

2 

أخطاؤه النحوية كثرية إ ى درنة جتع  حديثة 
 غري مفهوم متاما. 

1 

 النتيجة املفردات
يستعم  املفردات والعبارات االلصطالحية  

 كمحدث اللغة متاما.
5 

يستعم  مصطلحات غري لصحيح أحياان و/أو 
جيد نفس  جمربا إلعادة لصياغة أفكاره ألن 

 مفردات  ال تسعف . 

4 

يستعم  كلمات خاطئة ابستمرار. كالم  حمدود 
 ودلي  ألن حصيلت  من املفردات غري كافية

3 

لكلمات ودلة حصيلت  من ايستعم  اخلاطئ 
 من املفردات جتع  من الصعب فهم . 

2 

ده من مفردات جتعل  غري دادر نحمدودية  ما ع
 على احلديث متاما. 

1 

 النتيجة الطالقة
 5 طلق اللسان مثل  مث  متحدث اللغة األلصلي

هنا تتأثر أتثرا طفيفا أسرعة احلديث تبدو 
 مبشكالت لغوية. 

4 

ثراتن بشدة مبشكالت أالسرعة والطالدة مت
 لغوية.

3 

 2دائم الرتدد، جيد نفس  جمربا للسكوت بسبب 



LiNGUA Vol. 10, No. 2, Desember 2015 - ISSN 1693-4725 • ISSN 1693-4725 • e-ISSN 2442-3823 

102 | Tadris Maharah al-Kalam 
 

 حمدودية اللغة. 
احلديث متعثر ومتقطع حبيث جيع  احملادثة 

 مستحيلة. 
1 

 النتيجة الفهم
 5 دون لصعوبة.  ءيبدو أن  يفهم ك  شي

يقال ابلسرعة العادية تقريبا، إال  ءيفهم ك  شي
أن  ال بد من إعادة ما يقال ل  من حني إ ى 

 آخر. 

4 

يفهم معظم ما يقال ل  إلا كان بسرعة أبطأ من 
 سرعة احلديث العادي من التكرار. 

3 

جيد لصعوبة كبرية يف متابعة ما يقال. يستطيع 
فهم ) احملاداثت االنتماعية( إلا ما كانت 

 ببطء ومع تكرار دائم. 

2 

ال ميكن أن يقال أبن  يفهم حىت أسه  
 احملاداثت وأبسطها. 

1 

  عدد النتيجة
 

 منهجية البحث 
 مدخل البحث ونوعه

إن مدخ  البحث الذي استخدم  الكاتب يف هذا 
البحث هو املدخ  الكيفي، وهو البحث يهدف للحصول 
على النتائج أو الكشف عن شيء الذي ال ميكن حصول  
ابلطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي، فيبدأ الباحث من 

للتوضيح وينتهي إ ى البياانت ودد يستخدم النظرية العملية 
 ,Moleongالنظرية اجلديدة تؤيد ما دبها أو تبطلها. )

2000, h. 2) 
 مصادر البياانت

(. املصدر 1وأما مصادر البياانت فهو نوعان: )
البحث  الرئيسي يف املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي. وأما 

 الكيفي فهو األدوال واألفعال واألحوال. 
 أدوات مجع البياانت

(. 1وأما أدوات مجع البياانت املطلوبة هي كما يلي: )
الباحث نفس  ويعد من أهم األدوات يف البحث الكيفي، 

(. دلي  املقابلة اليت تتضمن نقاط األسئلة الىت يريد الباحث 2)
(. الواثئق، وهي البياانت اليت وندها 3تقدميها إ ى املصادر، )

 الباحث أثناء املالحظة واملقابلة. 
 ة مجع البياانتطريق

أما الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف هذا البحث 
 هي املالحظة املشاركة، واملقابلة والطريقة الواثئقية. 

 حتليل البياانت
استخدم الباحث طريقة ميليس وحوبرمان، وخطوات 

(. تصنيف 2(. عرض البياانت، )1حتلي  البياانت هي: )
 انت. (. حتلي  البيا3البياانت وتبويبها، )

 
 نتائج البحث 

 حملة عن مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو
أسست يف السنة  إن مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو

م وكانت يف أوهلا مسيت ابملدرسة التجهيزية الثانوية 2010
أي يتمىن رنال املدرسة وحكومة مدينة ابتوا سوف  ،احلكومية

تكون مدرسة اثنوية حكومية. كانت هذه املدرسة منذ بدايتها 
حتت رعاية مؤسسة الرتبية اإلخاللصية اليت تقع يف فرونويودو 
دادف رجيو نون رجيو مدينة ابتو، مودع: 

batu.comwww.mabilingual لكرتوين: والربيد اإل
mabilingualbatu@gmil.com  وميتاز هذا املكان مبنطقة

 نبلية وجبو لصفي.
متتاز املدرسة ابللغوية حىت تسمى مبدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية. أي أن لغة التخاطب الذي يستخدمها املدرسون عند 

ادة الدراسية هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. عرض امل
ن كافة ابللغة اإلجنليزية بطالدة. ففي و تحدثباملدرسون فيها 

كان معظم الطلبة فيها يتحدثون اللغة   إنشائهاالرابعة من السنة 
 العربية واللغة اإلجنليزية. 

: "ونود أنيال املسلمني الراشدين واملاهرين رؤية املدرسة (.أ
 قني مبا لديهم من واسع اآلفاق."واملتخل

http://www.mabilingualbatu.com/
http://www.mabilingualbatu.com/
mailto:mabilingualbatu@gmil.com
mailto:mabilingualbatu@gmil.com
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"القيام ابلرتبية املمتازة يف جمال اللغة على رسالة املدرسة: (.ب
 شك  اإلسالمي. "ال

 : أهداف املدرسة (.ج
بعدما مت التدريس على ثالث سنوات فرينى 

(. دادرين على القيام 1من الطالب أن يكونوا: )
(. دادرين على دراءة 2صحيحة. )الابلعبادات اليومية 

(. متخلقني ابألخالق 3القرآن دراءة لصحيحة. )
(. دادرين على تكلم اللغة العربية بطالدة. 4الكرمية. )

(. دادرين على اتصال دراستهم إ ى اجلامعة املتقدمة. 5)
 م(.2014)نَبَذة مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو، 

 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو يف مدرسو اللغة العربية
املدرسني يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية عدد إن 

فهم أستالا، وأما مدرسو اللغة العربية فيها  28تكون من ي
 : ، كما يف اجلدول التايليتكونون من ثالثة أساتذ

 لثايناجلدول ا
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتويف  مدرسو اللغة العربية

 نيأمساء املدرس رقم
درجة 
 خريج العلمية

مشس املعارف،  .أ .1
 املانستري 

S.2   نامعة موالان مل
إبراهيم اإلسالم 

 ق.احلكومية ماالن
س هـ. أتي   .2

حكماواتى، 
 املانستري

S.2   نامعة موالان مل
إبراهيم اإلسالم 

 ق.احلكومية ماالن
بيرتي  فريايندي ،  .3

S.Pd 
S.1   نامعة موالان مل

إبراهيم اإلسالم 
  ق.احلكومية ماالن

 
 تدريس مهارة الكالم يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو

تعليم مهارة الكالم مادة مستقلة من مادة اللغة 
العربية كمادة رمسية. مادة مهارة الكالم واللغة العربية كالمها 

واملسؤولة عن تعليم أ سةتدرس ساعتني يف األسبوع. أما املدر  

حكماواتى، املانستري، مهارة الكالم فهي أستالة س هـ. أتي  
من نامعة موالان مل  إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ةخرجي
 لوريوس واملانستري. امستوى البك قماالن

مهارة الكالم يف  تدريسوسيقدم الباحث مالمح 
 مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو فيما يلى: 

س هـ. أتي   أهداف تدريس مهارة الكالم.  دالت (.أ
"إن اهلدف الرئيسي من تدريس  ستريحكماواتى، املان
ذه املدرسة كي يكون الطلبة دادرين هبمهارة الكالم 

 25اتريخ  على تكلم اللغة العربية بطالدة." )املقابلة،
ف اهدمن أ(. هذا اهلدف هو م 2014نوفمبري 

أهداف  ىاملدرسة أيضا كما هو املكتوب يف إحد
 املدرسة سابقا.

اتريخ لنتيجة املقابلة ) (. وفقاSilabus) التدريس منهج (.ب
س هـ. أتي  حكماواتى مع  (م 2014نوفمبري  25

املنهج الدراسية جتريبيا أو  تاملانستري، عرف أهنا رتب
يكون  مودتا على حسب احلانة. ورمبا ختتار موضوعا

ويتكلمون  كثريا بينهم كمث  املعامل  شائعا لدى الطلبة
 مع واهلوايةاألسرة واملدرسة واجملتالسياحية يف ابتو و 

 وغريها.
فليس هلا كتاب سابقا لكر  ابلنسبة إ ى ما

كتاب   خاص لتعليم مهارة الكالم، ورمبا تستخدم
ب وكت   بنا نتعلم العربية" وكتاب "هيا "العربية بني يدي "

ومعلومات أخرى مأخولة من اإلنرتنت ومن املصارد 
األخرى فقدمتها لدى الطلبة ابملدخ  االتصايل 

 وابلطريقة املناسبة واألسلوب اجلذابة. 
 وطريقة التدريس: املدخ  (.ج

 س هـ. أتي  حكماواتى، املانستري املدخ . دالت .1
"إن مدخ  تدريس مهارة الكالم هو املدخ  

الطلبة. واسرتاتيجيات  تصايل الذى يتون  إ ىاال
 . فمنها اسرتاتيجية تعليمية تعاونية مستخدمة كثرية

والطرق اليت استخدمتها املدرسة يف تعليم الطريقة.  .2
هي طريقة املباشرة،  اكثري استخداما  مهارة الكالم 

يعىن استخدام اللغة العربية عند التعليم من البداية 
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رمبا  أي ،كن بشك  اتمت، رغم أهنا مل ت حىت هناي
سة لغة األم يف خالل التدريس استخدمت املدر  

 يتال اتحينما اليفهم الطلبة الكلمات أو التعبري 
ودد تستخدم املدرسة الطرق  ألقتها املدرسة.

 األخرى مث : طريقة تعليم بني األدران. 
 وسائ  التدريس (.د

إن الوسائ  التعليمية عاملة من العوام  
ـ. أتي  حكماواتى، س هدال الرئيسية لنجاح التدريس. 

اجملهوزة وتستخدمها  التعليميةوسائ  ن الإاملانستري، 
يف تدريس مهارة الكالم مازالت حمدودة وهي:  سةاملدر  

اجمللة (. 3)مكربة الصوت.(. 2)خمترب اللغة، (. 1)
التسجيالت من الشريط واألسطوانة (. 4)احلائطية، 

يستمعون إليها فاليت يتحدث فيها الناطق األلصلي، 
 الطلبة ويقلدوهنا كلمة ومجلة وتعبريا. 

 اختبارات التدريس (.ه
التدريس  اختباراتسة وكثريا ما تستخدم املدر  

(. القيام ابألسئة 1اختبارات من خالل:  ) يه
واألنوية بني األستالة والطلبة واحدا بعد واحد. 

(. املسابقة بني 3(.مسابقة اخلطبة العربية )فرداي(، )2)
(. املسابقة بني 4ماعية من خالل املسرحية العربية، )اجل

 .من خالل لعبة العربية مجاعات
 اإلجنازات اليت حص  عليها الطلبة. (.و

لقد حص  الطلبة يف مدرسة ثنائية اللغة 
الثانوية ابتو على إجنازات كثرية يف جمال اللغة العربية 

 ومنها:من إنشائها د من مخس سنوات يرغم أهنا اليز 
(. حص  الطلبة على بط  األول يف اخلطبة العربية 1)

(. 2مدينة ابتو. )املدرسة الثانوية يف على مستوى 
حص  الطلبة على بط  األول يف اخلطبة العربية على 

يف ناوة الشردية املعقد ابجلامعة  املدرسة الثانويةمستوى 
وية مبدينة ن(. متثي  املدارس الثا3. )قاإلسالمية ماالن

الشرتاك مسابقة نقاش العربية يف ناوة الشردية ابتوا 
 (.م 2014نوفمبري  25اتريخ  املقابلة، يجة)نت مبادورا.

 بيئة تدريس مهارة الكالم (.ز

جناح يف كما هو املعروف أن البيئة تؤثر كثريا 
ئة يتدريس مهارة الكالم ب  لن ينجح تدريس اللغة إال ابلب

هذه املدرسة وادعيا مل الدافعة. والبيئة اللغوية العربية يف 
ألن الطلبة ال يسكنون يف مسكن املدرسة.  يكن كافيا

دامت املدرسة  س هـ. أتي  حكماواتى، املانستري دالت
 بتكوين البيئة العربية على أمور آتية: 

وانب على طلبة الصف األول تكلم العربية يف يوم  (.1
 اجلمعة. 

ة وانب على طلبة الصف الثاىن والثالث تكلم العربي (.2
 يف يوم اخلميس واجلمعة.

وانب على الطلبة كافة تقدمي مخس مفردات بعد  (.3
 لصالة الضحى ك  يوم السبت. 

كثري من اإلعالانت واملعلومات مكتوبة ابللغة  (.4
 اإلندونيسية والعربية واإلجنليزية. 

 "الخدمة إال ابلعربية"أايم العربية، أي  (.5
يوم اجلمعة خالصة لطلبة فص  األول )يوم  -

 واحد يف األسبوع( 
يوم اخلميس واجلمعة خالصة لطلبة فص  الثاىن  -

 والثالث )يومان اثنان يف األسبوع(
 املسابقة املسرحية ابللغة العربية (.6
 مسابقة اخلطبة ابللغة العربية (.7

 املشكالت اليت توان  املدرسة يف تدريس مهارة الكالم.  (.ح
 ي  حكماواتى املانستريس هـ. أتدالت 

هناك املشكالت اليت توان  املدرسة يف تدريس مهارة 
 يلى: كما   ،الكالم

مية يمية. مل تزل الوسائ  التعليدلة الوسائ  التعل (.1
معم  اللغة، على حني أن  ياجلاهزة حىت اآلن ه

حانة ماسة  تناهزة التلفاز ابلقناة العربية كان
 لرتدية مهارة الطلبة يف الكالم أو احملادثة.

فروق الفردية. إن الطلبة الذين يدخلون املدرسة ال (.2
ليسوا من املدرسة املتوسطة اإلسالمية فحسب، 
وإمنا بعضهم من املدرسة املتوسطة العامة وبلغوا 

 ة تقريبا يف ك  السنة الدراسية. ائأربعني يف امل



LiNGUA Vol. 10, No. 2, Desember 2015 - ISSN 1693-4725 • ISSN 1693-4725 • e-ISSN 2442-3823 

Sahkholid Nasution | 105 
 

ن تكوين البيئة هي مشكلة إت ودال .البيئة العربية (.3
رئيسية لرتدية نودة تعليم املهارة الكالم يف هذه 

ل بعيدا من البيئة از تاملدرسة. والبيئة العربية وادعيا ال
 العربية املناسبة، كمث  عدم مسكن الطلبة.

اتريخ  املقابلة، يجةدلة املدرسني نوعا وكما. )نت (.4
 (م 2014نوفمبري  25

 يف تدريس مهارة الكالم.  املرافق الداعمة (.ط
 املرافق أو السهولة اليت تدعمعلى األد ، إن 

 جناح تدريس مهارة الكالم يف هذه املدرسة هي:
قع أمام املدرسة، رغم أن ذي يمسجد اإلخالص ال (.1

بد من  املسجد ليس مسجد املدرسة ولكن الطلبة ال
أن يصلوا في  لصالة سنة الضحى والظهر ك  يوم 

 يوم اجلمعة. ولصالة اجلمعة ك  
يقع أمام املدرسة. ودال  ذيمعهد دار اإلخالص ال (.2

مدرسة ثنائية ، املانستري )رئيس دكتوراندوس فرهادي
الذى  معهد دار اإلخالصن إاللغة الثانوية ابتو("

يقع أمام املدرسة يلعب دورا كبريا يف تردية مهارة 
ذه املدرسة، ودد دامت املدرسة واملعهد هبالطلبة 

حيث يسكن الطالب في  ويبلغ عدد الذين ابلتعاون 
مدرسة ثنائية ة من طالب ائ يف املنييسكنون في  ست

. فهم يتعلمون في  العربية وكتب اللغة الثانوية ابتو
 يستفيد من الرتاث كمنهج املعهد مساء حىت اللي . ف

يف تردية مهارهتم اللغوية وخالصة يف كثريا الطالب  
 25، اتريخ ة املقابلة)نتيج .والقراءة مهارة الكالم

 م(.2014نوفمبري 
 مناقشة البحث

ها يف هذا الفص  هو القيام حنن بصدداملنادشة اليت 
ابملقارنة بني تعليم مهارة الكالم نظراي وبني ماحيدث يف مدرسة 

 ثنائية اللغة الثانوية ابتو وادعيا. 
 من انحية أهداف تدريس مهارة الكالم (.أ

يف هذه إن أهداف تدريس مهارة الكالم 
منسجما أبهداف تدريس مهارة الكالم  تاملدرسة كان

بد من تفصيلها حسب  نظراي مع أن املدرسة ال

أهداف تدريس مهارة الكالم  املستوى الدراسي،كمث 
أهنا  حيف الفص  األول والثاين والثالث، حىت يتض

 متدرج.
 (Silabus) من انحية منهج التدريس (.ب

درسة إن منهج التدريس الذى تستخدم  امل
(.  Situational Syllabusفيها هو منهج املوادف )

"منهج لتعليم  هيأن منهج املوادف  روفكما هو املع
اللغة املنشودة يعتمد على عرض نصوص لغوية لات 

ابملوادف اليت دد جيد املتعلم نفس  فيها وسط بيئة  لصلة 
نفس يف و  (Al-Khûli, 1986, h. 48 )هذه اللغة."

 ، صم1989ددم  طعيمة )آخر هناك تعريف الصدد 
( وهو "تقدمي احملتوى اللغوي لك  موادف ميارسها 101

الفرد يف الفص ، ويتعلم من خالهلا الرتاكيب اللغوية 
عبارة عن حميط حتدث في  " ياملنشودة". واملوادف ه

 ،)ريتشاردز، دون السنة "عادة أحداث اتصالية معينة.
-272 ، صم2002ودال العصيلي ) (.199ص 
هو تعليم اللغة من خالل موادف احلياة اليت "( 273

يعتمد أن املتعلم يوانهها يف بيئة اللغة اهلدف: كاملطار، 
ومكتب الربيد، ومكتب اجلوازات، والسوق واجلامعة، 

 ,Krahnke (1987وكذل  ما ددم  " وحنو لل .

h.10ملنهج املوادف هو: ( ا 
“A situasional syllabus is one on which the 
content language teaching is a collection of 
real or imaginary situasions in which 
language is used.”  

عرف أن يبناء على ماسبق من التعاريف 
منهج املوادف بدل من التدريس اجلم  يف فراغ، ويتم 

ا املعلم. كأن تأ ي بعض هب تقدميها يف موادف يؤدي
جلملة أو يستعني ابألشياء املونودة احلركات عند تلفيظ ا

يف الفص  مديرا حوهلا أشكال احلديث. وإن تقدم هذه 
املوادف يف شك  حوارات أو حماداثت، تتضمن األمناط 
اللغوية املراد تعليمها. ودد عرف هذا املذهب منذ 
منتصف القرن العشرين، وارتبط بعدد من املذاهب 
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الطريقة السمعية  والطرائق التقليدية واحلديثة، وخبالصة
 الشفهية.

 من انحية املدخ  وطريقة التدريس  (.ي
بعدما دام الباحث ابملالحظة عن عمليات 

اتضح أن مدخ  التدريس املستخدم  ،التعليم يف الفص 
 رغم أن  مل يكن بشك  اتم كما هو املدخ  اإلتصايل

راي. ظتصايل نتعليم اللغة على املدخ  اال خطوات هي
تصايل هو "تنمية القدرة عند اال واملفهوم من املدخ 

الفرد ألن يبدع ويكون أشكال التعبري )كالما أم كتابة( 
اليت هلا القبول االمجاعي، أو حتقق اهلدف املطلوب." 

 ) 34 ، صم2006)طعيمة، 
ومن حيث الطريقة املستخدمة فإن املدرسة 

نتقائية كما هو يف الوادع رغم التزال تستخدم الطريقة اال
ل استخدام طريقة مباشرة بكثري. إن طرق أهنا حتاو 

وهي:  ةتصايل كثري التعليم الذى تستند على املدخ  اال
(. 2) (.Suggestopedia(. الطريقة اإلحيائية )1)

(. تعليم 3) (.The Silent Wayالطريقة الصامتة )
 Community Languageاللغة من خالل اجملتمع )

Learning( .)4 ناة (. املمارسة الشفوية املر
(Delayed Oral Practice،)  (5 االستجابة.)

 (.Total Physical Responseاحلركية الكلية )
 التدريس اختباراتمن انحية  (.ك

عالوة من البياانت السابقة التزال املدرسة 
 التدريس احملدودة وهي السؤال اختباراتتستخدم 

اختبار  واجلواب واملسابقات، على حني أهنا كثري منها
تعبري السالم واختبار تعبري التعارف واختبار تعبري القصة 
وفقا للصورة واختبار تعبري اخلربة أو العم  اليومي 

 واختبار احملادثة أو احلوار وغريها. 
 من انحية بيئة تدريس مهارة الكالم (.ل

 ،قصد ابلبيئة هنا هي البيئة اللغوية العربيةي
ة. البيئة اللغوية هي ك  بيئة التعليمية والتعلميالوهي من 

ما يسمع  املتعلم وما يشاهده اما يتعلق ابللغة الثانية 
هي األحوال يف فاملدروسة، وأما ما تشمل  البيئة اللغوية 

وحني ، احملاورة مع األلصدداءو املقصف أو الدكان، 
حني و مشاهدة التلفاز، وحني دراءة اجلريدة، واألحوال 

وحني دراءة الدروس  ،وخارن  عملية التعلم يف الفص 
 وغريها.

تدريس مهارة الكالم يف هذه ولذل  فإن بيئة 
ومل حياول  ،لرتدية مهارة الكالم ةن كافيو املدرسة التك

رنال املدرسة تكوين البيئة حماولة ندية يف تكوين البيئة 
 املناسبة. 

أن هناك اسرتاتيجيات  ابلذكرومن اجلدير 
إنشاء (. 1لغة وهي: )لتكوين البيئة اللغوية يف تعليم ال

سكن الطالب، ولل  ليكون الطالب مركزين يف مكان 
واحد ويسه  على املشرفني واملدرسني مراعاهتم 
وإرشادهم وإدامة األنشطة العربية خارج ودت الدراسة. 

تعيني األماكن احملظور فيها التحدث والكالم بغري (. 2)
عقد (. 3) اللغة العربية مث  املقصف ومكاتب املدرسة.

لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املنادشة حول 
إدامة (. 4)نتماعي والسياسي. املوضوع املدرسي واال

دورة تعليم اللغة العربية خارج احلصة الدراسية 
االلصطناعية ولل  لسد ثغرات انمجة عن دلة زمن 

إدامة (. 5)حصة العربية داخ  الفص  الدراسي. 
 حىتم يف األسبوع اياألأنشطة عربية يف يوم معني من 

يقوم الطالب مبيوهلم النفسية والفنية من مسرحية 
وك  هذه األنشطة جتري حتت  .وخطاابت ومبارات
وحتت رعاية وإرشاد املشرفني  ،ضوء اللغة العربية

تدريب الطالب على (. 6)واملدرسني يف اللغة العربية. 
إلقاء اخلطابة ابلعربية يف احملاضرة الونيزة بعد لصالة 

هتييئة عدد كبري من الكتب العربية حبيث (. 7)اجلماعة، 
تليب حانات الدارسني حسب مستوايهتم العلمية ويقوم 
املدرسون بتشجيع الدارسني ودعوهتم إ ى القراءة 
وختصيص أودات خالصة خارج ودت الدراسة لقراءة 
الكتب العربية يف املكتبة )أو إدامة النشاط املكتيب( 
وتعويدهم على دراءة اجملالت والدورايت واجلرائد العربية. 

إلصدار اجملالت أو املنشورات الطالبية حيث جيبع (. 8)
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فيها كتاابت الطالب من اإلنطباعات والتعبريات 
(. 9)الكتابية عن األفكار املتبادرة على ألهاهنم. 

عالانت واملعلومات من دب  املدرسني ابلعربية إلصدار اإل
تعويد الطالب (. 10)وكذل  كتابة اللوحات املدرسية. 

على استماع ومتابعة برامج اللغة الفصيحة اإللاعية 
ونشرات األخبار العربية واستماع احملاضرات واألحاديث 
والطويلة من العرب أنفسهم ولل  ابلتعاون مع سفارات 

عتماد وزارة الشؤون الدينية أو الطريق الدول العربية اب
التعاون مع مدرسي مواد العلوم (. 11)الرمسي اآلخر. 

الدينية على أن تكون املواد الدينية املدروسة ابللغة 
 (.م2001بشريي،العربية سهلة العبارات. )

ابلنظر إ ى النقاط املهمة السابقة فإن مدرسة 
قطة الثالثة، أي عقد ثنائية اللغة الثانوية مازلت القيام بن

لقاءات عربية حيث تتاح للطالب املنادشة حول املوضوع 
املدرسي واإلنتماعي والسياسي. ونقطة اخلامسة، أي 
إدامة أنشطة عربية يف يوم معني من أايم يف األسبوع حبيث 
أن يقوم الطالب مبيوهلم النفسية والفنية من مسرحية 

حتت ضوء  وخطاابت ومبارات وك  هذه األنشطة جتري
اللغة العربية وحتت رعاية وإرشاد املشرفني واملدرسني يف 

 اللغة العربية.
 
 ختتاماال

بناء على تعبري املسألة املقدمة يف البداية ومن 
 البياانت السابقة ميكن الكاتب أخذ اخلاللصة فيما يلى: 

 تعليم مهارة الكالم يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية ابتو .1
ومبادئ تعليم مهارة الكالم رغم أهنا مل  جترى على نظرايت

يكن مائة يف املائة. هذا يدل على أن هناك نوانب أو 
نواحي مل تقم هبا املدرسة يف تعليم مهارة الكالم كمث  

والوسائ  التعليمية املناسبة واجملهوزة  الداعمةئة يعدم الب
 كما، وغريها.نوعا و ودلة املدرسني 

الطالب يتكلم  هناكة خمتلفة، ددرة الطلبة يف تكلم العربي .2
 الطالب مل يتكلم ابلطالدة و هناك العربية ابلطالدة و

بينهما، هذه نتيجة لفروق فردية من الطلبة   هناك
 كاختالف خلفيتهم الدراسية من دب .  

 
 االقرتاح

يقرتح الباحث للحكومة مدينة ابتوا أن هتتم كثريا 
بتنمية وتطوير تعليم اللغة العربية يف املدارس اإلسالمية حكومية  

واملتوسطة والثانوية  ةبتدائيكانت أم أهلية من مستوى اال
ابستكمال األمور  وخالصة يف مدرسة ثنائة اللغة الثانوية ابتوا 

(. 2(. الوسائ  التعليمية احلديثة للغة العربية. )1اآلتية: )
(. املرافق أوالسهولة لتعليم 3سي اللغة العربية نوعا وكما. )ر مد

 ه(. جتهيز املصروفات املطلوبة هلذ4. )هااللغة العربية وتعلم
الربانمج.
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 املكان، دون املطبع.
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