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منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية ابلكلمات السنداوية ذات أصل عريب بقاموس
ستشاديرباات (حرف

A

و Bمنوذجا)

Rizal Firdaus, Melly Windi Fatmalasari
STIBA Ar-Raayah Sukabumi
rizalfirdaus9@gmail.com, mellywindifatmalasari@gmail.com
مستخلص البحث
ركزت الدراسة على منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية للمبتدئني السنداويني ابستخدام الكلمات
السنداوية ذات أصل عريب ،ألن بعض املسلمني السنداويني قد ينطقون اللغة العربية بلغتهم املقرتضة
منها .فهذا ،سيساعدهم يف تعلم اللغة العربية .واستخدمت هذه الدراسة املنهج النوعي بطريقة
مالس وهابرمن ملعرفة الكلمات السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات يف حرف A
و . Bاستخدمت هذه الدراسة املنهج املكتيب والوصفي والتحليلي ملعرفة املنهج املقرتح املناسب
للتعليم ابستخدام تلك الكلمات حبسب مهارة اللغة لتنمية أربع مهارات اللغة؛ مهارة االستماع،
ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .وأثبتت هذه الدراسة أن عدد الكلمات السنداوية
يف قاموس ستشاديرباات  ٦٨كلمة من حرف ٥٥ Aكلمة وحرف  ١3 Bكلمة .وأثبت البحث احلايل
يف منهج مقرتح اليت تتكون من األهداف واحملتوى ،وطريقة عرض الدرس ،والوسيلة التعليمية،
والتقومي بعد التعليم .وحيتوي هذا املنهج على النص احلواري ،والنص القرائي ،واأللعاب اللغوية اليت
تناسب لتعليم اللغة العربية لدى املبتدئني السنداويني.
الكلمات املفتاحية  :تعليم اللغة العربية ،الكلمات السنداوية ذات أصل عريب ،قاموس
ستشاديرباات.
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أساسيات البحث
أ .املقدمة
أن بعض السنداويني قد ال يرغبون يف تعليم وتعلم اللغة العربية ،ألهنم ظنوا أن تعليمها حيتاج
إىل جهد كبري ومراحل متنوعة لفهمها ،ألهنا ليست لغة األم بنسبة السنداويني .وقد جيد بعض
املعلمني صعوبة لتعليمها وتبليغها إىل املبتدئني السنداويني .وهذه الصعوبة هي سبب من أسباب
عدم ترغيب السنداويني يف تعلمها .فالسنداويون قد ال يستطيعون أن ينطقوا بعض أحرف يف اللغة
العربية كحرف "ف" وحرف "ز" بعدم حرف " "Fوحرف" "Zيف لغتهم ١.لذا قد جيدون الصعبة
يف نطقه ،كنطق الكلمة "إذا زلزلت " أصبح ينطقون "إدا جلجلت" أو يف الكلمة "فردوس" فهم
ينطقون حبرف " "Pبدال من حرف " "Fأصبح ينطقون "."Pirdausمع أن اللغة العربية هي لغة
القرآن الكرمي .2كما قال هللا ﷻ  ﴿ :إّن أن زلناه ق رآّن عربيا لعلكم ت عقلون﴾[يوسف .]2:واللغة
العربية هي أمجل اللغة يف العامل وكذا هي لغة الدين.

3

اللغة العربية هي إحدى اللغات اليت هلا خصائص مميزة وخمتلفة عن غريها من مظاهر الصوت
والداللة والقواعد واملفردات .واللغة العربية هي لغة السامية اليت قدر هلا حتافظ على كياهنا ،وتصبح
Raden Satdjadibrata, Kamus Basa Sunda (Jakarta: Balai Pustaka, 1950).
Syafrina; Bakti dan Rizal Firdaus, “Atsar Istikhdâm Istirâtijiyyah At-Ta’allum Al-Mustaqil fî
Tanmiyah Mahârah Al-Ta’bîr Al-kitâbî Ladâ At-Thâlibât Qism Al-I’dâd Al-Lughawî bi Jâmi’ah Ar;Râyah,” Raayah Al-Islam 3, no. 2 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v3i02.59
Rizal Firdaus, Kurnia Afandi Al Farisi, dan Robi Mandala, “Istratijiyat Ta’lim Al-lughoh Al-Arabiyyah fi
Ashri Aulamah,” Studi Arab 10, no. 2 (2019): 131–50,
https://doi.org/https://doi.org/10.35891/sa.v10i2.1857.
3 E.P Agustin, “Naqlu Khashâishu Aswât Al-lughah Al-Indûnîsiyyah ‘Alâ Al-Mustawâ As-Shauti fî Al”‘Adâa As-Syafahî Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Ladâ At-Thâlibât bi Jâmi’ah Ar-Râyah wa Thuruq I’lâjihâ
(STIBA Ar-Raayah Sukabumi, 2019).
1
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علمية .وملا أن يتحقق هلا ذلك لوال نزول القرآن الكرمي هبا  .إذ ال ميكن فهم ذلك الكتاب املبني
الفهم الصحيح والدقيق وتذوق إال ابللغة العربية كما كان كتب الرتاث من العلوم اإلسالمية مكتوب
بتلك اللغة .ومن هنا تعلم العربية مطمحا لكل املسلمني الذين يبلغ عددهم حنو مليار املسلم يف
شىت أحناء العامل .اللغة العربية مبفهومها املعاصر هي اللغة الفصحى اليت استخدمها العرب اجلاهليون
يف أدهبم ،وتلك اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي واليت ما زلت مستخدم حىت اليوم يف مواقف
اخلطاب الرمسي .وإن تعليم اللغة العربية هلا أمهية ابللغة ابرز ومهم يف حفاظ على الرتاث اإلسالمي
 :القرآن الكرمي ،واحلديث الشريف .واللغة العربية ليست مادة لغوية فحسب ،لكنها وسيلة من
وسائل الدراسة املواد األخرى اليت تتعلق ابلعلوم الشرعية .املثال  :علم الفقه ،واحلديث ،والتفسري،
والتوحيد ،وغري ذلك من العلوم الشرعية.

4

ولقد اعتنقت الشعوب السنداوية دين اإلسالم بعد دخوله يف إندونيسيا .وجاءت هبا اللغة
العربية يف مجيع نواحي الدولة وشعوهبا حنو ؛ السنداوية .وظهرت هذه الكلمات والتعبري يف لغات
هذه الشعوب وصار جزءا منها .وتتجلى يف اللغة السنداوية ظاهرة استخدام الكلمات
واملصطلحات السنداوية املقرتضة من اللغة العربية يف احلياة اليومية .وأن جهل بعض السنداويني
ألصول الكثري من هذه الكلمات يعود إىل اعتقادهم أبهنا من لغتهم األصلية .فبهذا ،إن البحث
احلايل يتناول منهج مقرتح مناسب لتعليم اللغة العربية للمبتدئني السنداويني ابستخدام الكلمات
السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات من حرف  Aو  . Bلنعرف على الكلمات
السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات من حرف  Aو  . Bولنعرف منهج مقرتح

”Firdaus, Al Farisi, dan Mandala, “Istratijiyat Ta’lim Al-lughoh Al-Arabiyyah fi Ashri Aulamah.
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لتعليم اللغة العربية ابستخدام تلك الكلمات .وليكون إجياد املعلومات عن عملية تعليم وتعلم اللغة
العربية للمتعلمني واملبتدئني ولغري الناطقني هبا خاصة السنداويني هبذا املنهج املقرتح اليسري.
وقد تتفق وختتلف هذه الدراسة ابلدراسة السابقة ،فإهنا قد تتفق على مفهوم تعليم اللغة
العربية ،وحتليل الكلمات السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات ،وإجياد صناعة املنهج
يف التعليم ،وتنمية فن التعليم وتطوير املنهج املقرتح يف التعليم والتعلم .وقد ختتلف على الطريقة
واملنهج املستخدم ،وحتديد احلرف يف قاموس ستشاديرباات ،وتعليم قواعد اللغة العربية ،وترتيب
املرحلة الدراسية لتعليها .فإن هذه الدراسة احلالية تقتصر على تعريف منهج مقرتح لتعليم اللغة
العربية ،وختصص للمبتدئني واملتعلمني السنداويني ،وتقتصر على تعريف الكلمات السنداوية ذات
أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات ،وتنحصر يف حرف  Aو . B
اإلطار النظري
أ.مفهوم الكلمات السنداوية ذات أصل عريب
الكلمات السنداوية هي الكلمات اليت تستخدم السكان السنداوي ،اليت تقع يف جزيرة
جاوى غربية إحدى مناطق اإلندونيسيا .حيث إن بداية استقالليتها يف العام  ١٨4١بتميز عن
طريق نشر أول قاموس لسنداوي ؛ قاموس اهلولندية ،املاليو وسندى .ومل نعرف مىت تولد السنداوية
 ،ولكن نعرف من النقوش القدمية ما يدل على وتق والدهتا ،وقد استخدمت اللغة السنداوية على
نطاق واسع منذ القرن ١4م ٥.والكلمات ذات أصل عريب هي الكلمات يف اللغة األخرى اليت
”Elis Suryani, “Kamus Bahasa Dan Seni Budaya Sunda Kuno Abad Xi Sampai Dengan Xx Masehi,
Sosiohumaniora 9, no. 3 (2007): 271–86,
http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/downloadSuppFile/19436/2703.
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دخلت على اللغة العربية لتصبيح جزءا منها ،واليت يستخدمها يف بداية التعليم والتعلم .فالكلمات
السنداوية ذات أصل عريب هي الكلمات أو املصطلحات اليت يكون أصلها من الكلمة أو املصطلح
مث تسربت إىل اللغة السنداوية صارت جزءا هلا.
ب .قاموس ستشاديرباات
معجم أصل السنداوي أو قاموس السنداوية ( )Kamus Basa Sundaلرادن ستشاديرباات
( )Raden Satjadibrataدون هذا القاموس أم املعجم أوله رادن ستشاديرباات الطباعة األوىل يف
السنة 1944ابملوضوع  Kamoes Soenda-Melajoeمث طبع مرة أخرى يف الطباعة الثانية يف السنة
 1950ابملوضوع  . Kamoes Soenda-Indonesiaواألخري طبع هذا املعجم بتدوين رمحات توفيق
هداايت  Rahmat Taufiq Hidahayatالطباعة الثالثة يف السنة  20١١ابملوضوع Kamus Sunda-
 Indpnesia R.Satjadibarataابلصفحة  376صفحة بتحرير يد  Ayi R.Sacadiputraواذلي نرشه يف
ابندونج .Bandung: PT Kiblat Buku . Utama
ج .مفهوم منهج مقرتح
املنهج يف معجم لسان العرب هو الطريق الواضح .كما قال تعاىل ﴿لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجا﴾ [املائدة  ] 4٨ :إن كلمة منهاج الواردة يف اآلية الكرمية تعين الطريق الواضح .والكلمة
اإلجنليزية الدالة على املنهاج هي  curriculumوهي كلمة مشتقة من جذر التيين ومعناها مضمار
سباق اخليل .وهناك كلمة أخرى تستعمل أحياّن مرادفة لكلمة منهج وهي كلمة املقرر وتقابل هذه
الكلمة ابإلجنليزية كلمة  syllabusويقصد هبذه الكلمة  :ملعرفة اليت يطلب من الطالب تعلمها يف
23٨
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كل موضوع خالل سنة دراسية ،واملقرتح هو الفكرة هتيأ وتشرح وتقدم للبحث واحلكم ٦.ويقصد
أنه النشاط يقوم به البحث لتقدمي عدد من املعارف واملهارات واالجتاهات وأمناط السلوك اليت
تسهم يف بناء مقرر متكامل لكل (تقنيات التعليم واملناهج وطرق التدريس) وفق أسس املنهج
التكاملي 7.مفهوم منهج مقرتح هو املنهج املختار أو الطريقة الواضحة اليت ختتارها املؤسسة أو
املدرسة لعملية أو أنشطة التعليم والتعلم لدى املعلم وكذا املتعلم اليت تتكون من األهداف والتقومي
بعد تعليم الدراسة وتعلمها ويف هذا البحث ختصص الباحثة يف املنهج املقرتح يف تعليم اللغة العربية
ابستخدام الكلمات السنداوية ذات أصل عريب.
د .عناصر املنهج
أن عناصر املنهج للتعليم تتكون من املكوّنت األربعة اليت أعادت صياغتها وقدمتها يف شكل
التخطيطي بني أوجه التأثري بني يعضها وبعض .فهذه املكوّنت األربعة :
 .١األهداف()Objectives
إن اهلدف هو ما نقصد إليه ،وذلك ابلصياغة تصف التغري املطلوب لدى املتعلم صياغة تبني
ما الذي سيكون عليه املتعلم حني يكون قد أمت بنجاح عملية التعلم .إنه وصف لنمط السلوك أو
األعداء الذي نريد أن يقدر املتعلم على بيانه.٨
 .2احملتوى ()Content

Ibrahim Anis et al., Al-mu’jam Al-wasith (Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004),
https://waqfeya.com/book.php?bid=210.
7 Ibrahim Al-Fauzan, Idhoât Li Ta’lim Allughah Al-Arabiyyah Li Ghair Nathiqina Biha (Riyadh: Arabic
For All Foundation, 2017).
8 Thaimah, R.A, Al-Marj’a fî Ta’lîm Al-Lughah Al-‘Arabiyyah li Nâthiqîna bi Lughât Ukhrâ (Cairo: Dâru
Al-Fikrî Al-Arabiy, 2010).
6
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تعريف احملتوى هو منظومة من احلقائق واخلربات والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفية والنفسية
واالجتماعية واللغوية اليت يزود هبا الدارسون هبدف تعلمهم إايها وحتقيق النمو الشامل املتكامل
هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج.9
 .3الطريقة()Method
الطريقة تعين منظومة من األساليب اليت يتم بواسطتها اإلسهام يف تنظيم اجملال اخلارجي
١0
والداخلي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.
 .4التقومي ()Evaluation
التقومي هو جمموعة اإلجراءات اليت يتم بواسطة مجع بياّنت خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاهرة،
ودراسة هذه البياّنت أبسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق أهداف حمددة سلفا من أجل اختاذ
١١
قرارات معينة.
ه .مفهوم تعليم اللغة العربية

أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناء قدرة اللغة
العربية الصحيحة إجيابية كانت أو سلبية .الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة
هي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .وهذه املهارات أعمال مرتبة أو
منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية .و يف تعليم اللغة العربية له عناصر اللغة األصوات ،واملفردات،
والرتاكيب/القواعد .وهذه العناصر هي املادة احلقيقية اليت تعني املتعلم على تعلم مهارات اللغة،
ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهارات اللغة مبستوايهتا املتعددة .للغة أربعة
مهارات ،هي  :االستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة .والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي
Thaimah, R.A.
Thaimah, R.A.
11 Thaimah, R.A.
9
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الصوت عرب االتصال املباشر بني املتكلم واملستمع .أما مهاراتن القراءة والكتابة ،فوسيلتهما احلرف
١2
املكتوب .فلتعليم اللغة العربية البد من هذه املهارات األربعة.
منهجية البحث
سلكت الدراسة احلالية املنهج النوعي ،واملنهج املكتيب والوصفي التحليلي .املنهج النوعي هو
حبث استكشايف يتخذ طابعا سريدا ،ومطوال ،حيث يتأمل فيه الباحث بعمق ،وفهم األسباب،
والدوافع وراء ظاهرة ما ،علما أبن البحث النوعي يهدف إىل االنفتاح على األفكار ،واحللول
اجلديدة ،واملبتكرة بطريقة مالس وهابرمن وهي الطريقة اليت تستخدم للبحث العلمي بثالث املراحل
؛ مجع البياّنت أو حدها ،وعرض البياّنت ،واالستنتاج ١3.أما املنهج املكتيب هو املنهج الذي
يعتمد على املكتبة واملراجع من الكتب والبحوث واملقاالت إبجراء البحث املكتيب يتم على املكتب
دون احلاجة للنزول إىل ميدان إلجراء املقابلة أو جلمع املالحظات  ١4.واملنهج الوصفي والتحليلي
هو املنهج يهتم بوصف النصوص اللغوية وصفا واقعيا ،دون أن يتدخل الباحث ابجتهادات من
ذاته.١٥
نتائج البحث
أ .رصد الكلمات السنداوية ذات أصل عريب

Al-Fauzan, Idhoât Li Ta’lim Allughah Al-Arabiyyah Li Ghair Nathiqina Biha.
Matthew B Miles dan A Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, ed. oleh Rebecca Holland
(California: Sage Publisher, 1994),
https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf.
14 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Riset dan
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لقد كشف عدد الكلمات السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس ستشاديرباات يف حريف A
و  Bأهنام بلغا  67لكمة اليت توجد  55لكمة يف حرف  Aو 13لكمة من حرف  . Bفالتايل رصد الكلمات
السنداوية يف قاموس ستشاديرباات يف حريف  Aو . B
قامئة .1اللكامت الس نداوية ذات أصل عريب يف حرف  Aوحرف B
املعىن الرمق
اللكامت
اللكامت املعىن الرمق
أمني 52
Amin
 Akadعقد 35
أمري 53
Amir
 Akalعقل 36
أمري
Amirul
54
 Akbarأكرب 37
املؤمنني
mukminin
أفيون 55
Apiun
 Akekahعقيقة 3٨
عرب 56
Arab
 Akibatعاقبة 39
عرش 57
Aras
 Akilعاقل 40
أربع 5٨
Arba
 Alamعال 41
عارف 59
Arip
 Alamatعالمة 42

اللكامت
Asyik
Awal

املعىن
عشق
أول

Awam

عوام

Ayat
Bab
Ba'da
Badal
Badan

أرواح

60

Bahas

61
62
63
64
65
66
67
6٨

أية
ابب
بعد
بدل
بدن
حبث
(يف)
بيت
املقدس
بقاء
ابلغ
بطل
بركة
بركة
بدعة
بالل

الرمق
1
2

اللكامت
Abadi
Abu

املعىن الرمق
أبدي 1٨
أبو 19

3

Adab

أداب 20

4
5
6
7
٨

Adam
Adan
Adat
Adil
Adim

أدم
أذان
عادة
عادل
عظي

21
22
23
24
25

9

Aeb

عيب  Alamin 26عاملني 43

Arwah

10

Aen

ألف 44

Asad

أسد

45
46
47
4٨
49
50
51

Asal
Asar
Asgar
Asli
Askar
Asma
Aswad

أصل
عرص
أصغر
أصل
عسكر
أسامء
أسود

عني

27

Alip

 Ahad 11أحد  Amal 2٨معل
 Ahadiat 12أحدية  Aman 29أمن
 Aherat 13أخرة  Amanat 30أمانة
 Ahir 14أخري  Amar 31أمر
 Ahli 15أهل  Ambar 32عنرب
 Ajal 16أجل  Ambia 33أنبياء
 Ajam 17عزم  Amil 34عامل

ب .منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية حسب مهارة اللغة
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Baitul
mukdas
Baka
Baleg
Batal
Barekah
Berkah
Bid'ah
Bilal

Vol. 04 No. 02 July - December 2020
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

حيتوي هذا املنهج على النصوص املناسبة اليت تتضمن فيها بعض الكلمات السنداوية ذات
أصل عريب يف قاموس السنداوية لرادن ستشاديرباات يف حرف" "Aو" "Bمنوذجا واأللعاب اللغوية
اليت تناسب يف تعليم اللغة العربية لدى املبتدئني السنداويني .وهذه النصوص إما أن تكون النص
احلواري وإما النص القرائي .ولكل من النصوص أو األلعاب تندرجان حتت األهداف ،واحملتوى،
وطريقة عرض الدرس ،والوسيلة التعليمية والتقومي حسب أربع املهارات وهي مهارة االستماع،
ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة  .لتوضيح هذا ،حنو اآليت:
.1النص القرائي لتنمية مهارة االستماع
أن هذا النص القرائي يساعد املتعلم على دراسته لتنمية مهارة االستماع .فباستماع املتعلم
القصة من املعلم يستمع املتعلم النص املفيد ابستماعه على النطق الصحيح من املعلم ويساعد
املتعلم على فهم النص بفهم النطق
الصحيح واملخارج الصحيحة .وهذا النص القرائي يساعد املتعلم على تعويد استماع أمهية الدراسة
يف هذه القصة .ويساعد املتعلم على تعويد القراءة الصحيحة يف نطق احلرف مث الكلمة مث اجلملة
مث الفقرة مث النص ابلنطق الصحيح .وكذا ليساعد املتعلم على فهم املسموع املوسع بقراءة القصة
اليت ميلئ املعلم.
عرض النص القرايئ (القصة) حلصول اىل تمنية همارة الاس امتع واستيعابه

الصورة  .١مثال النص القرائي لتنمية مهارة االستماع واالستيعاب
فمنهج مقرتح لتعليم النص القرائي (القصة) حتتوي على هذه العناصر التالية :
243
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قامئة  .2عنارص مهنج التعلي لتمنية همارة الاس امتع ابلنص القرايئ (القصة)
الهداف

احملتوى

طريقة عرض
ادلرس

•
•
•
•
o
o
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أن يفهم املتعمل نطق الصحيح يف النص.
أن يس متع املتعمل ابالس امتع اجليد يك يس تطيع أن ينطق امجلل الصحيحة.
أن يستشعر املتعمل بأمهية فهم املسموع من القصة.
أن ميزي املتعمل احلرف املتش به كحروف؛ ث،س ،وذ،ز.
اللكامت الس نداوية اليت تقرتض عىل اللغة العربية.
أصل اللكامت الس نداوية يف اللغة العربية.
معاين اللكامت الس نداوية يف معىن العريب.
حيي املتعلمني بتحية االسالم  ،وابديئ ادلرس ابلبسمةل و الصالة عىل النيب
ﷺ وادلعاء قبل ادلراسة.
اكتيب التارخي وعنوان ادلرس عىل الس بورة.
اقريئ النص القرايئ ابلقراءة اجلهرية والنطق الصحيح وخمارج احلروف
الصحيحة.
اخرتي بعض املتعلمني ،لقراءة أجزاء من النص قراءة هجرية بعد أن يس متعوا
لقراءة املعمل المنوذجية أو من التسجيل.
انقيش املتعلمني يف معاين اللكامت اليت حتهتا اخلط وشاركهيم يف مشاركة
ادلرس.
انطلقي اىل التدريبات املوجدة يف املقرر ابجابة حصيحة.
انقيش التدريبات مع املتعلمني يف الصف.
اطريح الس ئةل للمتعلمني ما يتعلق بتمنية الاس امتع.
اعطي درجة املشاركة للمتعلمني متساواي.
اخمتي ابمحلد هللا ودعاء كفرة اجمللس.
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الوس يةل
❖ الس بورة.
التعلميية
❖ القمل أو القالم امللونة.
❖ احلاسوب أو اجلهاز.
❖ املكرب الصوت.
✓ الواجب التطبيقي كدرب لسانك يف حرف كذا..
التقيي
✓ الواجب النظري مكزي حرف كذا حبرف كذا..
 .2النص احلواري لتنمية مهارة الكالم
أن هذا النص احلواري يناسب للمتعلم املبتدئ يف تعلم اللغة العربية خاصة للمتعلمني املبتدئني
السنداويني الذين مل يعرفوا اللغة العربية من قبل لتنمية مهارة الكالم .والسيما أن لغتهم بعضها
تؤخذ من اللغة العربية .هذا النص يساعدهم على تفريق بني لغتهم واللغة العربية .ويساعد على
تدريب التكلم بينهم ابللغة العربية الصحيحة .وكذا يساعدهم على تطوير الكالم ابللغة العربية.
عرض النص احلواري حلصول اىل تمنية همارة الالكم واستيعابه

الصورة .2مثال النص احلواري لتمنية همارة الالكم والاستيعاب
24٥

Vol. 04 No. 02 July - December 2020
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

مفهنج مقرتح لتعلي النص احلواري حتتوي عىل هذه العنارص التالية :
قامئة  .3عنارص مهنج التعلي لتمنية همارة الالكم ابلنص احلواري
الهداف

احملتوى

طريقة عرض
ادلرس

الوس يةل التعلميية

• أن يفهم املتعمل النص و معاين اللكامت.
• أن يقدر املتعمل عىل الالكم ابلنص احلواري.
• أن يستشعر املتعمل بأمهية احلوار للالكم.
 oاللكامت الس نداوية اليت تقرتض عىل اللغة العربية.
 oأصل اللكامت الس نداوية يف اللغة العربية.
 oمعاين اللكامت الس نداوية يف معىن العريب.
▪ حيي املتعلمني بتحية االسالم  ،وابديئ ادلرس ابمحلدةل و الصالة عىل النيب
ﷺ وادلعاء قبل ادلراسة.
▪ اكتيب التارخي وعنوان ادلرس عىل الس بورة.
▪ اقريئ النص احلواري قراءة واحضة.
▪ اطليب من املتعلمني التكرار بعد قراءتك.
▪ اكتيب املفردات املهمة وارشيح معانهيا خالل الرشح.
▪ اطليب قراءة النص جامعة.
▪ اطليب املشاركة بتقدم متعلمي لتطبيق احلوار.
▪ اعطي درجة املشاركة ملن يشجع أن يتقدم للتطبيق.
▪ اخمتي ابمحلدةل ودعاء كفرة اجمللس.
❖ الس بورة.
❖ القمل أو القالم امللونة.
❖ احلاسوب أو اجلهاز.
❖ الكتاب أو املقرر.
24٦
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التقيي

✓ الواجب التطبيقي كحدث عن كذا..

 .3النص القرائي (القصة) لتنمية مهارة القراءة

أن هذا النص القرائي بشكل القصة ،قد يستخدم لتنمية مهارة االستماع وكذا لتنمية مهارة
القراءة .ألن هذا النص يساعد املتعلم على فهم القراءة ،وفهم املفردات اليت مل يفهمها بعض .النص

بشكل القصة مناسبة لتطوير
هذه املهارة وتنميتها.
عرض النص القرائي (القصة) حلصول إىل تنمية مهارة القراءة واستيعابه

الصورة .3مثال النص القرايئ لتمنية همارة القراءة والاستيعاب
مفهنج مقرتح لتعلي النص القرايئ (القصة) حتتوي عىل هذه العنارص التالية :
قامئة  .4عنارص مهنج التعلي لتمنية همارة القراءة ابلنص القرايئ (القصة)
247
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الهداف

احملتوى

طريقة عرض
ادلرس

الوس يةل
التعلميية

• أن يفهم املتعمل النص القرايئ فهام جيدا.
• أن هيمت بأمهية النص القرايئ.
• أن يس تنبط املتعمل الفوائد من النص.
 oاللكامت الس نداوية اليت تقرتض عىل اللغة العربية.
 oأصل اللكامت الس نداوية يف اللغة العربية.
 oمعاين اللكامت الس نداوية يف معىن العريب.
▪ حيي املتعلمني بتحية االسالم  ،وابديئ ادلرس ابلبسمةل و الصالة عىل النيب
ﷺ وادلعاء قبل ادلراسة.
▪ اكتيب التارخي وعنوان ادلرس عىل الس بورة.
▪ اختاري املفردات اجلديدة يف النص ،مث اكتب تكل املفردات عند الس بورة .
▪ انقيش املتعلمني يف معاين اللكامت املكتوبة عند الس بورة.
▪ شاركهيم يف مشاركة ادلرس ابلبحث عن معاين اللكامت اجلديدة يف املعجم.
▪ القراءة الصامتة  :وهجيي املتعلمني لقراءة النص رسا ،دون الصوت ،ولفهم
النص.
▪ اقرايئ بعض النص ،مث ارشيح النص لفهم القراءة.
▪ القراءة اجلهرية  :قراءة مجيع املتعلمني ،مث اخرتي بعض املتعلمني لقراءة أجزاء
من النص قراءة هجرية بعد أن يس متعوا قراءة املعمل المنوذجية أو من التسجيل.
▪ مث احشري النص بكامل الوضوح.
▪ شاركهيم يف مشاركة ادلرس ابلسؤال.
▪ مث انطلقي اىل الاستيعاب ملساعدة فهم النص وانقيش التدريبات.
▪ اخمتي ابمحلد هللا ودعاء كفرة اجمللس.
❖ الس بورة.
❖ القمل أو القالم امللونة.
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التقيي

❖ الكتاب أو املقرر.
❖ احلاسوب أو اجلهاز.
❖ املكرب الصوت.
✓ الواجب التطبيقي اكس تخدام اللكامت املوجودة يف النص يف يوميتك.
✓ الواجب النظري اكخرج الفوائد من النص.

.٤األلعاب اللغوية لتنمية مهارة الكتابة

أن هذه األلعاب اللغوية تناسب لتنمية مهارة الكتابة .ألهنا تساعد املتعلم لرتتيب احلروف
كي تكون كلمة ،أو ترتيب الكلمة كي تكون مجلة .وهبذا يعرف املتعلم الكتابة الصحيحة يف اللغة
العربية.
عرض األلعاب اللغوية حلصول إىل تنمية مهارة الكتابة
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الصورة .4مثال األلعاب الغوية لتنمية مهارة الكتابة
فمنهج مقرتح لتعليم األلعاب اللغوية حتتوي على هذه العناصر التالية :
قامئة  .5عنارص مهنج التعلي لتمنية همارة الكتابة ابللعاب اللغوية
الهداف

احملتوى

طريقة عرض
ادلرس

•
•
•
o
o
o
▪
▪

أن يفهم املتعمل املفردات املعينة للك اللعبة.
أن هيمت بأمهية و اس تفادة اللعبة اللغوية.
أن ميزي املتعمل اللكامت اجملهزة للك اللعبة.
اللكامت الس نداوية اليت تقرتض عىل اللغة العربية.
أصل اللكامت الس نداوية يف اللغة العربية.
معاين اللكامت الس نداوية يف معىن العريب.
حيي املتعلمني بتحية االسالم  ،وابديئ ادلرس ابلبسمةل و الصالة عىل
النيب ﷺ وادلعاء قبل ادلراسة.
اكتيب التارخي وعنوان ادلرس عىل الس بورة.
2٥0
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الوس يةل التعلميية

التقيي

▪ اختاري من املفردات اجلديدة ما تعتقد أن املتعلمني لن يفهموا معانهيا عن
طريق الس ياق.
▪ اكتيب أو جسيل اللكامت املعينة عىل الس بورة.
▪ انقيش املتعلمني يف معاين اللكامت اخملتارة وشاركهيم يف مشاركة ادلرس.
▪ وبعد أن يفهموا تكل املفردات ،انقيش املتعلمني يف دائرة اللعبة اللغوية.
▪ اصنعي الفرق من املتعلمني للعبة اللغوية.
▪ بعد أن توازعي الفرق ،ابديئ اللعبة اللغوية.
▪ اعطهيم درجة مشاركة وهدية لفائز يف تكل اللعبة.
▪ اخمتي ابمحلد هللا ودعاء كفرة اجمللس.
❖ الس بورة.
❖ القمل.
❖ الصندوق.
❖ البطاقة.
❖ الس ئةل
✓ الواجب التطبيقي كرتب احلرف يك تكون اللكمة كذا...
✓ الواجب النظري كخرج واكتب اجلواب يف الصندوق اجملهز.
اإلختتام

اخلالصة
االستخالص من هذا البحث أن الكلمات السنداوية ذات أصل عريب هي الكلمات املقرتضة
من اللغة العربية .وتلك الكلمات يف قاموس ستشاديرباات يف حريف  Aو  ٦٨ Bالكلمة من حرف
2٥١
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٥٥ Aكلمة وحرف  ١3 Bكلمة .ومن مفهوم منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية هو املنهج املختار
أو الطريقة الواضحة اليت ختتارها املؤسسة أو املدرسة لعملية أو أنشطة التعليم والتعلم لدى املعلم
وكذا املتعلم اليت تتكون من األهداف والتقومي بعد تعليم الدراسة وتعلمها ويف هذا البحث ختصص
الباحثة يف املنهج املقرتح يف تعليم اللغة العربية ابستخدام الكلمات السنداوية ذات أصل عريب .وله
عناصر املنهج هي األهداف ،واحملتوى ،والطريقة ،والتقومي .ومفهوم تعليم اللغة العربية هو عملية
تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أو
سلبية .الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة هي مهارة االستماع ومهارة الكالم
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .وهذه املهارات أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية
 .ويف تعليم اللغة العربية له عناصر اللغة األصوات ،واملفردات ،والرتاكيب/القواعد .وهذه العناصر
هي املادة احلقيقية اليت تعني املتعلم على تعلم مهارات اللغة ،ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من
السيطرة على مهارات اللغة مبستوايهتا املتعددة .للغة أربعة مهارات ،هي  :االستماع ،والكالم،
والقراءة ،والكتابة .فهنا تقوم الباحثة بتقسيم منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية حسب مهارات اللغة
األربعة .وأثبت البحث احلايل يف منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية للمبتدئني السنداويني ابستخدام
الكلمات السنداوية ذات أصل عريب يف قاموس السنداوية ( )Kamus Basa Sundaلرادن ستشا
ديرياات()Raden Satjadibrata

يف حرف

A

و Bمنوذجا لتنمية أربع املهارات (مهارة االستماع،

ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة) .فيحتوي هذا املنهج على النصوص املناسبة ،إما
أن تكون النص احلواري وإما النص القرائي واأللعاب اللغوية اليت تناسب يف تعليم اللغة العربية لدى
املبتدئني السنداويني.
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