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 الفصل األول 

 مقّدمة

 

 البحث خلفية -أ

ال شك أن اللغة هي آلة االتصال بين الناس لتبادل اآلراء و األفكار والشعور 

ن اللغة هي نظام صوتي اعتباطي تستخدم لتبادل األفكار أ1قال الخوليكما 

في الخصائض في تعريفه للغة أنها  3. وقال ابن جني2أفراد أهل اللغةوالشعور بين 

. وفيما يتعلق بالتعريف الذي قاله ابن 4"أصوات يعبر بها كل قوم عن أغرضهم"

 باللغة التي 
ً
ق عليه إمام أسراري أن املجتمع اإلنساني، يرتبط دائما

َّ
جني عل

وقال .5ره كان بسبب اللغةحياته وتطوّ ها، وحّتى يقال أن وجود املجتمع،يستخدمون

سوسر في حسنين: أن اللغة نظام ذهني يتم بموجبه ربط العناصر اللغوية سواء 

 6كانت على املستوى الفنولوجي أو الصرفي أو النحوي 

                                                           
، وهو مصري وهو من أحد علماء األزهر وعضو في جبهة علماء األزهر يعمل استاذ 1929أبريل  14الخولي، ميالده  1

ن صر والبلدامية في للبالغة و االدب والنقد بكلية اللغة العربية في جامعة األزهر شارك في العديد من المؤتمرات اإلسالم
 لدولي. لي و امال والؤلفات اإلسالمية التي أنجزها على الصعيدين المحالعربية واإلسالمية وكان له العديدة من األع

 15. ص( 1982 الطباعة، عنوان دون) العربية اللغة تدريس أساليب الخولي 2
هـ   923هــ ووفاته تاريخ  322ابن جني هو أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بابن عالم نحوي كبير ولد بالموصول عام  3

رسي حيث ي الفاونشأ وتعلم النحو فيها على يد األخفش ويذكر ابن خلكان أن ابن جني قرأ األدب في صباه على يد أبي عل
ع إلى ، ويرجب صحبته حتى أن أستاذه أبا علي، كان يسأله في بعض المسائلتوثقت الصالت بينهما حتى نبغ ابن جني بسب

صريين في يسوا بلرأيه فيها على الرغم أن ابن جني كان يتبع المذهب البصري في اللغة إال أنه كان كثير النقل عن أناس 
ه على ديوان شرحان ن المنتنبي، ولهالنحو و اللغة وقد يرى في النحو ما هو بغدادي أو كوفي فيثبته. وهو أول من شرح ديوا

 الشرح الكبير والشرح الصغير  
 6. ص( 1952 المصرية، دارالكتب القاهرة،) الخصائص جني، ابن 4

5 Imam Asrori, Sintaksis Bahasa Arab, Frasa, Klausadan Kalimat (Jombang: Misykat, 2004), 4 
6 Hasanain, S.S,)1984،35 دراسات في علم اللغة الوصفي و التاريخي و المقارن )رياض: دار العلوم للطباع والنشر 
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من اآلراء والتعريفات السابقة يمكن االستخالص بأن اللغة هي آلة منهجية 

وات، استخدام عالمات، أصإليصال رسالة أو رأي أو فكرة أو شعور أو خبرة ب

ا ن أو مين املتحاور يثنلها معنى يفهمه مابين اإل، ق عليهالفتات أو عالمات أخرى اتف

 عية.ابين مجموعة وأخرى لألغراض الفردية أو األغراض االجتم

وبكونه آلة إيصال رسالة، أو فكرة أو أخرى، يمكن تصنيف اللغة إلى نوعين 

ها ر و لق بالنوعين فإن للغة العربية دا يتع: لغة منطوقة ولغة مكتوبة. وفيم

االستراتيجي لألمة اإلسالمية بصفة عامة واملجتمع اإلندونيس ي بصفة خاصة ألجل 

مختلف التي تحتوي  على نصوص القرآنية واألحاديث النبوية وكتب التراث الفهم 

 التخصصات، مثل العقيدة، والشريعة واألخالق، والتاريخ، والتفسير وغيرها.

على أن اللغة العربية  أنسب الوسائل  (م1328-1263) ولقد أكد ابُن تيمية

ومن األهميات للمسلمين لفهم دين هللا بسهولة، وممارسة الكالم بالعربية لهي من 

شعائر الدين. إن تعلم اللغة العربية ومعرفتها من وحدة املعرفةباإلسالم، كما أن 

من املمكن أن يفهمهما املسلم دون  على املسلم فهم القرآن والسنة ألنه ليس

 7معرفة وفهم اللغة العربية.

مهما كانت اللغة العربية كآلة لفهم القرآن والسنة و العلوم الدينية، لكن 

يشعرون في ال من املسلمين الذين يعيشون في بعض البلدان لألسف فإن كثيرا 

                                                           
7Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XVI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Cet. Oktober, 1999), 224 
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لسهل أن يعرف ال يهتمون به وال يريدون أن يتعلموها. طبعا ليس من او الدين 

بمالحظة   الباحث أو الباحثة شخص أسبابها، ولكن ليس من املحال أن يقوم

املؤشرات امليدانية وأنا كباحث أظن كثيرا من الباحثين السابقين قد وجدوا أن من 

أنها صعبة ن اللغة العربية من أحدى اللغات األجنبية و إاألسباب الظاهرة منها: 

علمها ألن فيها عناصير لغوية مثل نظام الصوت اإلندونيس ي في ت ةعند الطلب

 وغير ذلك.        ةالداللو القواعد )النحو والصرف(، و واملفردات،

مه يأما مايتعلق بتاريخ تطور تعليم اللغة العربية في إندونيسيا فيمكن تقس

ة (1إلى أقسام، وهي : لفهم الدين،  وسيلة أنها(2 ،أن اللغة العربية لغة دينية لفظيَّ

. إن تطور طرق تعليم اللغة العربية 8صورة التكامل أنها(4للتفاهم، و وسلة أنها(3

رت عليها االحتياجات الزمانية، وبذلك فإن املواد 
ّ
بصورتها األولى إلى الرابعة أث

وطرق التعليم، وأساليبها ووسائل التعليم تتكيف على حسب االحتياجات وميول 

 دارسيها.

ة بصفته الصدفة وسيلة لفهم الدين أصبحت إن تطور تعليم اللغة العربي

تتطور إلى صفته املثمرة أو املعبرة تصاحبه روح التجديد التي حملها العلماء 

                                                           
اإلبجدية، وطريقة إن تاريخ تعليم العربية في نوسنتارا اندونيسيا ألول وهلته في صورة اللغة اللفظية، والطريقة المستخدمة هي 8

الترجمة بشكلها التقليدي، والطريقة الثالثة هي الطريقة المباشرة. وهذه الطريقة األخيرة تستخدم في المدارس اإلسالمية 

م(، المدرسة الدينية 1909ذ القرن التاسع عشر. مثل المدرسة األدبية ببادانج تحت إشراف عبد هللا أحمد )سنة نالمعاصرة م

تحت إشراف  (normal school)( والمدرسة العادية1915ف رحمد لباي اليونسية بادنج بانجانج )سنة للبنات تحت إشرا

م(، ثم قام الشيخ  إمام زركشي بتطويرها وتحسينها في كلية المعلمين اإلسالمية بكونتور 1931ببدانج )سنة  محمود يونس

 Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasaبنورغو، بجاوى الشرقية. انظر راضية زين الدين )

Arab, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group), 2005, h.4-8 
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درسوا في مراكز التربية في الشرق األوسط، وخاصة،  بةطلالشباب املسلمون. فهم 

 في مصر. وبعد عودتهم منها، حملوا معهم روح التجديد التي شاعت في تلك البالد،

وليس فقط في مجال التربية واألفكار الدينية ولكن مع ذلك روح التجديد في مجال 

 9تعليم اللغة العربية.

وأحد هوالء الطلبة املجددون هو محمود يونس. في التجديد التربوي 

فيه. والتجديد التربوي الذي  ونيسيا فإن ملحمود يونس دور كبير)اإلسالمي( في إند

النظرية و طرق التعليم، مجاالت كثيرة منها في في به محمود يونس كان قام 

الذين  ةبالطلكان قد التعليمية، ومواد التعليم، وبخاصة في تعليم اللغة العربية. و 

يدرسون في املؤسسة التي تحت إشرافه كانوا يجيدون التكلم بالعربية جيًدا، على 

كياهي الحاج إمام زركش ي هو Normal Schoolسبيل املثال أن من أحد أبنائه الطلبة في 

 بتجديد تعليم اللغة العربية في كلية املعلمين اإلسالمية بكنتور 
ً
الذي قام أخيرا

 10بنوروغو.

                                                           
 .مصر في وخاصة األوسط، بالشرق العربية اللغة تعليم بتطور كبير حد إلى يتأثر باندونيسيا العربية اللغة تعليم تطور إن 9

 تغيرات فيها حدث تيال فرنسا وبخاصة األوربية لبالد معا الثقافية مصرالعالقات أقامت أن ثبعد حد مصر فيد  والتغيرالموجو
 الطريقة إلى ترجمةوال القواعد طريقة من بدأ أوربا في المتطورة التعليم طرق وإن.اللغات تعليم مجال في وبالتحديد كثيرة

 Metode, Teknik metodologi:  فنديإ فؤادإلىى  انظر. اسعة و بصفة مصر في واستخِدمت عتُِمدت كانتا المباشرة
Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), Cet. 3, h. 20-21. 

 الجامعة في يونس بسورمحمود لبرو أل التربوية العلوم في الفخرية درجة منح ولمناسبة البروبيسورالحاجُسنارج المشرف خطبة10

 من) َعْرفَة محمد راى. 40. ص( أغونج هداكريا) م1977 منأكتوبر 15 - جاكرتا شريف( IAIN) الحكومية اإلسالمية

 م  نكا ،إذا ما لغة في ماهر المرأ أن يُقال. التربوية للمؤسسة المتخرجين تُقاسب العربية اللغة تعليم نجاح أن( علماءاألزهر
 منهم، بعض أو خرجيها،مت جميع كان إذا ما لغة تدريس في ناجحة ما ومدرسة. اللغة بتلك والكتابة والقراءة الكالم، في تمّكنا

 12. ص( 1945 الرسالة،: القاهرة العربية، مشكلة) عرفة محمدإلى  انظر. اللغة تلك استخدام على ونرقاد أكثرهم أو
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محمود يونس  قام بهجريج بارتون أن التجديد التربوي الذي كما قال 

من الجدير بتعليم د يونس أنه و واضح في مجال تعليم اللغة العربية. وفي رأي محم

مجرد ترجمة وفهم  أمرهفي أول قد كان تدّرج إلى املستوى األعلى. فالبية اللغة العر 

على االستماع  ةلبأن يقدر الطباآلن تعليَم العربية حتى صار النصوص 

 11واملحادثة.

ن تعليم اللغة العربية طول هذا إأن محمود يونس يقول  من املالحظ

متجّزئة منفصلة.  الوقت ينبني على افتراض أن موضوعات درس اللغة العربية

. فقد اقت
ً
درَّس منفصلة

ُ
ح ر بهذا، فالنحو، والصرف واملحادثة واملطالعة واإلنشاء ت

 All in)كهذا البد من تغييره بالنظر إلى تلك املواد كوحدة واحدٍة التتجزأ  اأن تصور 

One)12 

وباملثل في تطور واحتياجات األمة اإلسالمية نحو اللغة املنطوقة فإن 

أنه التدرس اللغة كمهارٍة وتهمل مهارة ب تقبل النقد تعد والترجمة بدأطريقة القوا

االستماع والكالم. فالتصريحات التي تطالب بالتغييرات والتطويرات األساسية في 

                                                           
11Armai Arief, “Prof. Dr. H. Mahmud Yunus; Perintis Jalan Menuju terbentuknya IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta,” dalam Badri Yatim, dan Hamid Nasution, ed., Membangun Pusat 
Keunggulan Studi Islam Sejarah dan Profil Pmpinan  IAIN  Syarif Hidayatulah Jakarta 1957-

2002  )Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h.45. Keterampilan berkomukasi (muhâdasah) 

menuntut kemampuan pemahaman. 
.Studia , (IAIN. 3, no.2Islamika, vol العربية اللغة تعليم تجديد في واتجاهاته يونس محمود: " الدين سفر دين. د 12

Syarif Hidayatullah Jakarta,  1995), h.176  
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نقطة منذ أول القرن العشرين في أورّبا وأمريكا ثم انتشر  تتعليم اللغة وجد

 استخدامه في البالد العربية واألسيوية ومن بينها اندونيسيا في الوقت نفسه. 

في  انطالقا من النقد على طريقة القواعد والترجمة التي اعتبرت غير تمثيلية

ماع والكالم، أنها تتغاض ى بجانب مهارة االستبتعليم اللغة العربية الشامل 

في دليل تعليم اللغة العربية للجامعات اإلسالمية فخالصة قول فبطبيعة الحال 

ة النجاح في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا كان من أسبابه استخدام 
ّ
أن قل

 : 13طريقة القواعد والترجمة الناتجة ملا يلي

مها، وال تظهر أن املواد التعليمية متجّزئة منذ بداي
ّ
 بمعى اللغة كنظامة تعل

أن نظام األصوات الذي هو من أهم فروع اللغة كأساس ملهارتي االستماع والكالم 

لم تحصل على األهتمام. لذلك ليس من العجيب أن يتعلم الطالب زمنا طويال 

 في إبداء الرأي أو الشعور كالما أو كتابة.  قدرةوليس له 

املجددين في تعليم اللغة ذاك الواقع أدى إلى ظهور أفكار جديدة من قبل 

ن الدينية في الشوؤ وزارة العربية في الثالثينات كمرحلتها األولى، ثم من قبل 

في تعليم اللغة  مدخلأوسع باستخدام نظرية الوحدة ك السبعينات على نطاق

 14العربية.

                                                           
13 Depertemen Agama, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PTAI, (1976/1977),108-110.   

 التجديدية المحاولة بهذه قامت التي المؤسسات ومن. م1936-1926 سنة منذ بدأ اندونيسيا في العربية اللغة تعليم تجديد إن 14

. كوحدة تدرس و األربع اللغوية المهارات تشمل التي العربية للغة التعليمي النظام استخدام وركوب بنركونتو معهد هي
 Darussalam Pondok Modren Gontor, Pesantren dan:  هللا سيف أحمدعلي الحاجإلى  أنظر

Pembaharuan, Editor Dawan Rahardjo, (Jakarta: LP3ES, 1988), h.141. وأما النطاق األوسع فقد بدأ .



7 

 

 
 

باستخدام ذاك النظام التعليمي فإن كتاب تعليم اللغة العربية يشتمل 

املهارات و روس وتنمية املهارات األربع. وجميع األنشطة على مختلف فروع الد

، وإعدا
ً
 وواقعية

ً
ة د اللغوية من االستماع والكالم والقراءة والكتابة تقدم طبيعيَّ

 . ولكلالطريقة املناسبة املتزنة للطالب للتدريب ولترقية وتطوير مهاراتهم اللغوية

 . دائًما باملوضوع الرئيس ي وحدٍة دراسية في كل موضوع

ن اللغة كنظام تتكون من فروع نظامية وهي األصوات إ قال خطيب األمم

واملفردات والنحو وكتابة الحروف. وجميع هذه الفروع النظامية مواد دراسية البد 

من االهتمام بها في التعليم. وعلى سبيل املثال، إذا كانت األصوات الاهتمام بها 

الطالب فهم كالم غيرهم أو الحوار  للتعليم فمهارة االستماع معاقة فيصعب على

أو إبداء اآلراء والشعور بالعربية. وإذا كان أي نظام ال يهتم به في التعليم فإن 

. ولتكون مهارة الكالم بالعربية 15استيعاب اللغة من املستحيل أن ينجح جيدا

استوعبها الطالب متكاملة وشاملة فيجب أن تكون هناك طريقة قادرة على جمع 

 ك الفروع.جيمع تل

ن إعملية التعليم والتعلم، بل يقال إن طريقة التعليم عموما جزء مهم ل

أن املدرس بطريقة التعليم استطاع أن يوصل املواد ب16الطريقة أهم من املادة.

                                                                                                                                                               
بية للشؤون الدينية هو أوائل السبعينات حيث راعيه الرئيسي هو الشؤون الدينية. ومما أوِصَي في دليل تعليم اللغة العر

 Pendekatan, h.26فؤاد إفندي :  إلىاستخدام مدخل السمعي الشفوي ونظرية الوحدة التكاملية للمبتدْئ. أنظر
15 Chatibul Umam, “Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Intensif” (Jakarta, 21-24 November 

1983(, 14 

 محمو ديونس، التربية والتعليم )مطبعة بدانج بانجانج، 1942(. 6016



8 

 

 
 

  ءأن املر، 17التعليمية للدارسين، وهذا يناسب ماقاله أرشد
َ
الذكي تمكن من علٍم ما

 .قد يعثر على عرقلة إليصال ذلك العلم بفعالة

إن اختيار طريقة تعليم اللغة العربية وتطبيقها البد من مراعاة االحتياج 

عليم تإلى تلك املهارات التي أراد املدرس إبالغها إلى الدارسين أو الطالب، فإذا أريد 

تيار الطريقة املناسبة والفعالة لتلك مهارتي االستماع والكالم فعلى املدرس اخ

 املهارة. 
ّ
 .جّيداليصل إلى أهداف التعليم لم ، فإنه وإال

عربية خالل القرون ن تعليم اللغة، وخاصة تعليم اللغة الفإعموما 

والطريقة الشائع  (All in One)تصبحه نظريات تعليم اللغة املتكاملة املاضية قليال 

املرحلة اإلبتدائية بعض املؤسسات التعليمية بدأ من استعمالها في تلك الفترة في 

ا، املدينة، ومكة والسودان واملغرب وغيرهو إلى الثانوية، إما خارج البالد مثل مصر، 

أو املؤسسات التعليمية في أندونيسيا مثل املعاهد واملدارس هي طريقة القواعد 

 والترجمة.

اللغة العربية وحدة وأصبحت تلك الحالة غير حالتها اآلن حيث اعتبرت 

متكاملة، وكذلك في تعليمها البد من جمع وتوحيد جميع املهارات األربع: االستماع 

والكالم والقراءة والكتابة. وأصبحت طريقة القواعد والترجمة ليست الطريقة 

الوحيدة التي اعتمدت عليها والفعالية في تعليم اللغة العربية. ولكن مع ذلك فإنها 

                                                           
17 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya; Beberapa Pokok Pikiran, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 66 
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مادام هناك مواد أو أهداف تعليم اللغة العربية هي فهم نصوص  ، ألنهبها عرض

 التراث فإن طريقة القواعد والترجمة التزال هامة وتحتاج إليها. 

إن استخدام مدرس اللغة العربية ملختلف طرق التعليم في املؤسسات 

ندونيسيا لم تكن نتيجته مرضية، إالتعليمية واملعاهد واملدارس والجامعات في 

استخدام العربية في تلك  علىن قلة قدرة الدارسين أو الطلبة و ذلك مويبد

املدارس واملعاهد والجامعات. وهذه الحالة أّدت إلى افتراض أن طريقة التعليم 

 املستخدمة غير مناسبة فأصبحت دون جدوى. 

ومن الجدير بالذكر أن الخطأ في اختيار طريقة التعليم أّدت إلى الفشل في 

استخدم املدرس  كان في رفع نتائج التعليم. فعلى سبيل املثال، إذاالتعليم أو 

ؤكد أن تفشل طريقة القواعد والترجمة لتعليم مهارتي االستماع والكالم فمن امل

أن هذه الطريقة مناسبة لتعليم قراءة كتب التراث، وليس من بعملية التعليم، 

 ناسب استخدامها لتعليم مهارتي االستماع والكالم. امل

ال ينفصل من فشل الطالب  اخطأ في اختيار طريقة التعليم جزءوإن كان ال

في تعلم اللغة، وبخاصة في استيعاب مهارتي االستماع والكالم، ولكنه ليس من 

العدل إذا كان الفشل يعتمد على استخدام طريقة التعليم الخاطئة فحسب أو 

ر مناسبة هناك أمور غير مناسب للموضوع املدروس. فبجانب طريقة التعليم غي

 تساهم في ذلك الفشل مثل الجوانب اللغوية وغير اللغوية.
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كذلك من لغات أصعب و بية أصعب من اللغة اإلندونيسية، فإن اللغة العر 

أخرى غير اإلندونيسية. لهذا، فقد أكد الدو أن الفرق الكائن بين اللغة األولى، أو 

دروسة هو مصدر الصعوبة األول في اللغة األصلية للدارس وبين اللغة الثانية امل

م اللغة الثانية
ّ
 . 18تعل

من  طريقة تعليم اللغة األجنبية البدوقال زلهان أن في اختيار واستخدام 

خلفية الدارسين و املواد املدروسة، و االستناد إلى : أهداف تعليم اللغة األجنبية، 

 .19التعليمية، والبنية التحتية املتاحة

)املسرحية( في تعليم مهارتي االستماع والكالم للغة واستخدام لعب الدور 

العربية فهو من املحاوالت التي قّل استخدامها من قبل مدرس ي اللغة العربية في 

نادرة، يختلف في لعب الدور أو املسرحية في تعليم اللغة فلهذا فهي اندونيسيا، 

اآلداب والفّن  االندونيسية أو اللغة اإلنجليزية. فاستخدام املسرحية في تعليم

 وفي تعليم اللغة االندونيسية خاص
ً
ة اعتبرت من الطرق الناجحة والثقافة عموما

أنها قادرة على مواجهة املشاكل التي يواجهها الدارسون مثل عدم الثقة بفيه، 

عدم املباالة واحترام الغير، والكسل في و بالنفس، وعدم ضبط النفس، واألنانية، 

 النفسية وغيرها.تنمية الكفاءة والقدرة 

                                                           
18 Robert Lado, Language Teaching, a Scientific Approach (New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1964), 

21   
19 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014(,81 
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ن لطريقة املسرحية  منافع كبيرة في عملية تعليم اللغة، إخالصة القول 

وبصفة خاصة تعليم اللغات االجنبية، منها اللغة العربية. وفي هذه الحالة أكد 

في استخدام املسرحية لتعليم اللغة، منها  ، على األقل فوائد19هاري على أن هناك 

لقدرة على استخدام اللغة واختيار الكلمة املناسبة، تساعد في تنمية املهارة وا

. وبذلك فإن املسرحية  في تعليم اللغة العربية 20واستخدامها، التعبيرات والجمل

خاصة مما تساعد على فهم واستخدام اللغة )املحادثة(. وقد كان ذلك ألن في هذه 

لى الجمعية الطريقة ثالثة أساليب يمكن للدارس أن يعملها: األول، التدريب ع

والتحديد، والثاني، التدريب على أنماط الجمل والنماذج، والثالث، التدريب على 

شجعهم على الكالم، تالحوار. هذه التدريبات الثالثة في حقيقتها تدرب الطالب و 

رمان أن من لكالم وعدم الثقة بالنفس. وقال هبعدهم عن الخوف من الخطأ في اتو 

يتبعه تعابير الوجه والحركات ونبرة الصوت  خالل املسرحية، الحوار الذي

الواضحة التي قام به املمثل الذي يعلب دوره جيدا يوضح املشكلة التي أمامه، وفي 

نفس الوقت يتعلم ويفهم مضمون املسرحية ويكثر من املفردات وينمي قدرته لهم 

 .21اللغة الكالمية

                                                           
20 Harry D.Fauzi, Penuntun Pembelajaran Teater Sekolah, Acuan Pemebelajaran Seni Teater pada 

Mata Pelajaran Seni Budaya bagi Siswa SMP/MTs dan SMA/MA (Bandung: CV. Arvino Raya, 

2011(, 9 
21 Herman J. Waluyo, Drama Teori dan Pengajarannya (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 

2002(, 158 
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درب ت (1)نها : فوائد، م املسرحيةأن في  22وفي مناسبة أخرى، أكد منصور 

الطالب على فهم وتذكر املواد التي سوف يقوله في املسرحية ، فتتحّسن ذاكرة 

إثارة موهبة الطالب  (3)تدرب الطالب على املبادرة و اإلبداع،  (2)الطالب وتطول، 

 (5)التعاون الحسن بين الطالب،  (4)، يالكامنة فيستفيد منها وينّميها في املجال الفنّ 

الب الكالمية الط لغةتنمية  (6)على قبول وتقسيم املسؤوليات بينهم،  تدرب الطالب

 . 23فهم لآلخرينلتكون أحسن وأسهل ل

وكون الجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك هي الجامعة اإلسالمية 

، ميعلتالوحيدة بكاليمانتان الغربية فقد أنشأت ثالث كليات، وهي كلية التربية وال

وكلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي، وكلية األدب وأصول الدين والدعوة، ولكل 

م أربعة اقسام، وهي قسم يعلتأقسام دراسية. وفي كلية التربية وال (5)أو (4)كلية 

تعليم مدرس ي املدرسة قسم التربية اإلسالمية، وقسم تعليم اللغة العربية، و 

 فال. تعليم مدرس ي روضة االطقسم اإلبتدائية، و 

إن ماّدة اللغة العربية في بعض الجامعات اإلسالمية عامة والجامعة 

، هي من املواد األساسية العامة، التي البد 
ً
اإلسالمية الحكومية بونتياناك خاصة

وأن يدرسها الطالب. ومادة اللغة العربية يأخذها الطالب دائًما في الفصل الدراس ي  

يعتها كمادة دراسية اساسية عامة. وكون اللغة األول والثاني. وذلك بالنظر إلى طب
                                                           

 رئيس قسم التربية اإلسالمية بالجامعة اإلسالمية بوتنيانامنصور هو  22
23Mansyur, Pemanfaatan Model-model Pembelajaran; Strategi Belajar Mengajar, (Jakarata: Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1996), 104 
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العربية كوسيلة اتصاٍل في العالم اإلسالمي وآلة فهم مصدري اإلسالم وهما القرآن 

تعاليم اإلسالم العاملية والشاملة. وبذلك التي تحتوىي على والحديث وكتب التراث 

ستراتيجي في إظهار اال لها دور ها يمكن القول أن اللغة العربية هي األداة الفّعالة و 

 تلك الخزائن اإلسالمية.

وإن كانت اللغة العربية مادة دراسية ذات دور استراتيجي في تزويد الطالب 

، ولكن حتى اآلن 24على الكالم بالعربية وفهم القرآن والحديث وكتب التراث القدرة

ية الجامعة اإلسالمية الحكوم ةبالذي عليه طل الواقعفي الوظيفة املذكورة  فإن

في استخدام  بةه. وبيدو ذلك من معدل قدرة الطلبونتياناك كان تحت املرُجّو من

اللغة العربية كالما وكتابة، وذلك من خالل املالحظة األولية التي قام بها الباحث في 

الكليات الثالث املختلفة بالجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك، وهي فصلين في  

وفصلين في كلية الشريعة وفصلين في كلية األدب وأصول م يعلتكلية التربية وال

طالٍب، ومن  (170) الدين والدعوة، حيث إن مجموعة الطالب من الفصول الستة

منهم استطاعوا ممارسة الكالم بالعربية بنشاط، وقد سبقوا أن  (13)بين هوالء 

املعاهد اإلسالمية. واملجموعة  في درسوا العربية في العاهد، أو هم الذين تخرجوا

طالٍب  (100). أما الباقية وهم تحصيالطالبا يمارسون اللغة العربية (75)األخرى 

 مااستطاعوا أن يفهموا وال أن يتكلموا بالعربية البتة.

                                                           
 عالقة ولها الجانبية أوالكتب أواألخالق، أوالتاريخ أوالفقه، العقيدة، مجال في إما اإلسالم بتعاليم لهاعالقة التي التراث كتب إن 24

 للطالبا مرجع كانت الكليات بعض في الموجودة الدراسية بالمواد
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هذا الواقع بالنسبة للجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك مثير للقلق، 

ل هذا القلق فإن ة العربية رديئة . ومن أجل حقدرة طالبها على فهم اللغ أن وهي

خالل الكليات واألقسام، والوحدات األخرى مثل مركز اللغة وقسم من  اإلدارة

ضمان الجودة حاولت وضع حلول. ومن الحلول املوضوعة تجهيز املعمل اللغوي، 

ين يدرسون في فسم تعليم اللغة العربية ولهم القدرة على ذتوصية املدرسين ال

الم بالعربية أن تكون لغتهم في التعليم بالعربية، الزام طلبة القسم على الكالم الك

بالعربية داخل غرفة الدراسة أو مكتب اإلدارة، إيجاد النوادي، مثل نادي الكتابة، 

والنادي اللغوي، العربية واإلنجليزية، ثم إنشاء سكن للطالب )معهد الجامعة(. 

 بالنتيجة املقنعة. سابقة لم تأتك، فإن املحاوالت الوإن كان كذل

انطالقا من املشكلة التي يواجهها طلبة الجامعة اإلسالمية الحكومية 

بونتياناك في تعلم اللغة العربية، وماسبقت من املحاوالت التي قامت بها الجامعة 

بالتطور ونمّو القدرة  ة، ولكنها جاءت دون جدوى ولم تأتلحل تلك املشكل

املرجّوة الظاهرة، فإن البحث والدراسة حول استخدام واملهارات اللغوية 

املسرحية  الذي طاملا كان ناجحا في تعليم األدب، والفّن والثقافة وفي تنمية املهارة 

في اللغة اإلندونيسية من الجدير بأن تنفذ في تعليم اللغة العربية، وخاصة في 

 تعليم مهارتي االستماع والكالم. 

 املشكلةتشخيص  -ب
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لتحقق منتركيز البحث بصورة ظاهرة، فمن املهم أن يقوم الباحث 

 بتشخيص أسئلة البحث كما يلي:   

 كفاءة االستماع والكالم -1

استفادا من املالحظة األولى  واملقابلة و اإلختبار القبلي في ميدان 

البحث، فيعرف أن كفاءة االستماع والكالم لدى طلبة كلية التربية 

الحكومية بونتياناك مازالت منخفضة جدا. وفي صورة  بالجامعة اإلسالمية

عامة كادت عملية تعليم االستماع والكالم أن تكون هباء منثورا فال 

 يستفيد الطلبة وال تنموا كفاءتهم في مهارتي االستماع والكالم.

ومن املشكلة السابقة، هناك األخرى أخرى تؤثر على نجاح الطلبة 

املواد الدراسية على حساب االستماع والكالم. أال وهي الرغبة واالهتمام ب

وهذه الحالة تتصور فعندما جرت عملية التعلم والتعليم، أنهم ال يهتمون 

 وال يرغبون في مادتي االستماع الكالم. 

 تنمية كفاءة االستماع والكالم باستخدام املسرحية  -2

اعتمادا على املالحظة األولى في ميدان البحث كانمدرسو اللغة 

عربية في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك ال

يستخدمون الطرق التعليمية التقليدية مثل الطريقة السمعية الشفهية 

والطريقة املباشرة وغير ذلك. وبعض األحيان كانت الطريقة املستخدمة ال 
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: تتاسب مع املهارات املدروسة. وتعتمد هذه الحالة على أسباب كثيرة منها

عدم املعلومات والخبرات التعليمية التي تتعلق بطرق التعليم، وقلة 

املهارات اللغوية لدى مدرس ي اللغة العربية، وقلة القدرة على الكالم باللغة 

العربية، أنهم يـأتون الفصل ال بنية خالصة بأن يجعلوا طلبتهم ماهرين في 

يقومون بايصال  اللغة العربية خصوصا في مهارتي االستماع الكالم. وهم

العلوم فقط أي بمعنى أنهم يهتمون بأمور املعرفة وال يهتمون بأمور 

الوجدان وال الحركة ومن جانب أخرى فهم ال يبتكرون بالطرق التعليمية 

املمتعة والجذابة لدى الطلبة، وإذا كانوا يستخدمون الطرق التعليمية، 

ياجات املواد املدروسة فإن الطريقة ال تتناسب مع ميول الطلبة وال مع احت

حتى ال يصل الطلبة إلى القدرة على االستماع وال الكالم. وبعض مدرس ي 

 اللغة العربية ال يستخدمون الطرق التعليمية اإلبتكارية مثل املسرحية. 

لحل هذه املشكالت، خصوصا ما تتعلق بمهارتي االستماع والكالم 

ية الحكومية بونتياناك مدرس ي لدى الطلبة في كلية التربية بالجامعة اإلسالم

اللغة العربية، فمن املمكن أن يستخدماملدرسون املسرحية كإحدى الطرق 

 التعليمية الجذابة واملمتعة. 

كما عرفنا أن املسرحية هي عملية شاملة مرتبطة بالعناصر 

اإلنسانية في مجال التربية مثل املعرفي، والوجداني، والحركي. وإذا تكلمنا 
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فطبعا في املسرحية أمور معرفية، ألن فيها: معرفة، فهم،  عن املعرفي

تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم.وكذلك فيها أمور وجدانية ألن فيها: قبولية، 

واستجابية، ويقين، وتطبيق األعمال، ومواظبة ودقة. وكذلك فيها أمور 

حركية ألن فيها: تصور، واستعداد، واستجابة مواجهة، ومهارة، وتكيف، 

 م.وتنظي

و يرجى من هذه املسرحية أن تعالج املشكالت الظاهرة لدى طلبة 

كلية التربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك خصوصا في مهارتي 

االستماع و الكالم.  بأن تكون املسرحية إحدى الطرق التعليمية املمتعة و 

نسان معرفيا الجذابة ألنها عملية تعليمية شاملة التي تتكون فيها أجزاء اإل

 كان أو وجدانيا أو حركيا.

نظرا إلى انخفاض كفاءة الطلبة في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

الحكومية بونتياناك في مهارتي االستماع والكالم، فيعتقد الباحث أن 

تجريب هذه املسرحية كإحدى الطرق التعليمية املمتعة والجذابة تعالج 

   هاتين املهارتين بشكل كامل. 

 

 تحديد أسئلة البحث  -ج
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اعتقادا على أن في تعليم اللغة العربية صعوبات كبيرة ومشكالتكثيرة 

لدى الطلبة األجنبية عموما والطلبة في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

الحكومية بونتياناك خصوصا وعلى ضيق الوقت عند الباحث حتى ال يستطيع 

م الباحث بتركيز البحث على "تعليم الباحث أن يقوم بفعالية ودقة، فقا

املسرحية العربية لترقية مهارتي االستماع والكالم دراسة في الجامعة اإلسالمية 

 الحكومية بونتياناك"

 

 أسئلة البحث -د

 بناء على الخلفية السابقة، فإن أسئلة هذا البحث هي :

بة طلالفي تنمية مهارتي االستماع والكالم لدى ما هو دور املسرحية العربية 

الجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك؟". ومن أسئلة البحث في كلية التربيةب

 العامة السابقة يمكن تفصيلها إلى اسئلة تفصيلية كما يلي : 

بالجامعة كلية التربية ما هي طريقة تعليم االستماع والكالم لدى الطلبة في  -1

 ؟اإلسالمية الحكومية  بونتياناك

تقويم املسرحية في تعليم االستماع والكالم لدى  تصميم وتنفيذ وكيف  -2

 ؟الطلبة في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية بونتياناك
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هل تطورت مهارتي االستماع والكالم لدى الطلبة في كلية التربية بالجامعة  -3

 اإلسالمية الحكومية بونتياناك بفضل املسرحية؟

 

 وأهميته أهداف البحث -ه

 البحثأهداف  -1ه.

 من خالل هذا البحث أراد الباحث أن يعرف األمور اآلتية : 

بالجامعة كلية التربية معرفة تعليم االستماع والكالم لدى الطلبة في -1

 اإلسالمية الحكومية بونتياناك.

معرفة تصميم وتنفيذ وتقويم املسرحية في تعليم االستماع والكالم لدى  -2

 اإلسالمية الحكومية بونتياناك.الطلبة في كلية التربية بالجامعة 

معرفة تطور مهارتي االستماع والكالم لدى الطلبة في كلية التربية بالجامعة  -3

 اإلسالمية الحكومية بونتياناك بفضل املسرحية.

 أهمية البحث -2ه.

انطالقا من أهداف البحث السابق ذكرها فيرجو الباحث أن يكون لهذا 

الكالم باللغة العربية، إما حسين مهارتي االستماع و البحث اسهاًما كبيًرا في تنمية وت

 أو تطبيقا.  انظري

 ظريةنأهمية  -1



20 

 

 
 

يرجى من هذا البحث أن يكون له اسهام فكري في تعليم اللغة العربية 

 من خالل املسرحية  في تنمية مهارتي االستماع والكالم

 أهمية التطبيق  -2

 تعليمإن أهمية هذا البحث التطبيقية هي محاولة الوصف عن 

لدى الطلبة في كلية التربية في تنمية مهارتي االستماع والكالم ة العربياملسرحية 

، ة الحكومية بونتياناك، واملدرسينجامعة اإلسالميوالعلوم التدريسية بال

 ، والباحث نفسه. ةباصة ملدرس ي اللغة العربية، والطلوخ

 

 للبحث فكرةأساس ال -و

 تعليم املسرحية العربية  -1

كما عرفنا أن املسرحية نوع من األدب أو أنه فرع مستقل للفن. فاملسرحية   

النصية هي نوع أخر لألدب مثل الشعر و النثر. أما املسرحية العرضية فهي فرع 

مستقل للفن الذي هو جمع بين مختلف أنواع الفنون، مثل املوسيقي، مواضع 

ء، والتزيين وغيرها. وإذا املصابيح، الرسومات، و املشهد و املسرح، فّن األزيا

تحدثنا عن املسرحية العرضية كفن مستقل فإن أول ما يتبادر إلى أذهننا هو 

 لينونع ، و(ludruk) ، ولدرك(kotoprak)(، وكتوبرwayangويانع )

(linong)وفليم(film) وفي معناها العام كانت املسرحية صورة تمثيلية للحياة .
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أمام الجمهور، فبمشاهدتها، يرى املشاهدون اإلنسانية التى تعرض على املسرح 

الصورة الحية لحياة مجتمعه. وأحيانا الصراع الذي يشاهد املشاهدون على 

 املسرح هو الصراع الذي يجده في نفوسهم. 

نظرا إلى املسرحية ذاتها كنوع األدب و الفّن،فإذن النتأثر في الكالم إذا قلنا 

ة، وفهم، وتطبيق، وتحليل، وتركيب، أن في املسرحية عناصير معرفية، )معرف

وتقويم( ووجدانية )قبولية، واستجابية، ويقين، وتطبيق واألعمال، واملواظبة 

والدقة( و حركية )التصور، واالستعداد، واالستجابة املواجهة، املهارة، 

التكيف، التنظيم(، كما في مجال التربية.إذن أن بين عملية املسرحية والتعليم 

القة وثيقة ألن فيهماثالثة عناصير كما ذكر. ونظرا إلى محتوايات أو التربية ع

نصوصها من الحوارات،فمن املمكن أن نقول أن هذه املسرحية عملية قبولية 

 وإنتاجية معا.  

وال شك أن في املسرحية حوارات التي تحتاج إلى مهارتي االستماع والكالم و  

هذا، اتضح أن كل من أراد أن كل ممثل يسمع و يتكلم على سبيل التبادل. وب

يقوم بتمثيل املسرحية اتقان مهارتي االستماع والكالم، وإلتقان هاتين املهارتين 

يحتاج إلى التدريبات املستمرة، وعلى العكس أن في املسرحية نصوص البد على 

كل ممثل أن يقرأها، و يفهمها، ويحفظها ويطبقها في املسرح. و في هذا الضوء 

رحية تفيد على الطلبة لترقيةمهاراتهم اللغوية خصوصا في اللغة تظهر أن املس
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العربية ونخص بها في مهارتي االستماع و الكالم.  وقال هاري أن في املسرحية 

فوائد منها لتنمية املهارة والقدرة على استخدام اللغة واختيار الكلمة املناسبة، 

 25واستخدامها، التعبرات والجمل. 

 االستماع والكالممهارتا   -2

أن بين مهارتي االستماع والكالم شخصيتان تختلف بعضها بعضا. فأما 

مهارة االستماع فهي مهارة قبولية وتختلف بمهارة الكالم فهي مهارة 

منتجية.مهما كانتا هاتان املهارتان تختلف في شخصيتهما لكنهما تربط 

الكالم و على العكس بعضهما بعضا ألن في مهارة االستماع تحتاج إلى مهارة 

مهارة الكالم تحتاج إلى مهارة االستماع و بينهما تحتاج إلى التدريبات أو 

 التمرينات املستمرة.

كما قال بعض أهل اللغة ، أن اللغة هي بيئة وليست علما وال معرفة، 

فالبد على كلمن أراد استيعاب لغة أية لغة كانت أن يقوم بالتدريبات حتى 

وسيلة فعالة تفاعلية بين الطالب لترقية مهارتهم أصبحت التدريبات 

اللغوية خصوصا للغة العربية ونخص في مهارتي االستماع والكالم. لكن 

                                                           
25Harry D. Fauzi, (Bandung: CV. Arvino Raya, 2011), 9 
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نحن نعترف أن التدريبات ليست أمراسهال وبسيطا والسيما إذا علقت بهمة 

الطلبة و رغبتهم في تعلم اللغة العربية على الغالب مازالوا منخفضين، 

ى كّل مدرس اللغة العربية أن يستخدم الطريقة املمتنعة فلهذا، البد عل

والجذابة. وسؤال هنا، ما الطريقة املمتنعة والجذابة التي تسرهم عند 

اشتراكم في عملية التعليم والتعلم؟ فطبعا، إلجابة هذا السؤال ينبغي على 

كّل مدرس اللغة العربية أن يقوم باملعايرمعيار معتبرا عند أهل اللغة 

 ا للغة العربية.خصوص

وليس من العيب أن نقول أّن معاير النحاج لطلبة اللغة العربية هي: 

الفرح و السرور عند اشتراكهم في عملية التعليم والتعلم، وهم يسترحون 

الطريقة املستخدمة، وهم يتعاملون بينهم في الدراسة، وهم يحصلون على 

 نتيجة جيدة.
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 :هيكل أساس الفكرة للبحث. 1صورة 

 

 

 الدراسات السابقة -ز

 

 

 

 

 

 

 

البحوث أو الدراسات التي تشبه هذه الدراسة أو مايقاربها في املوضوع لم 

 يكن هناك 

 

كثير من يقوم بها من الباحث أو الطالب، ولكن فيما يكون من نوعها فإن 

 العلم، منها : بةهناك الكثير نسبيا من البحوث التي قام بها بعض طل

 البحث الذي قامت به نورآسيا. موضوع البحث : " -1

 املسرحية:

عملية شاملة مرتبطة بين أمر معرفي، املسرحية * 

 وجداني وحركي لإلنسان

* املسرحية لها أساس الفلسفة و فيها دليل نقلي الذي 

 يوجد في قصة حابل و قابل

 القيام باملسرحية شيئ ممتنع* 

* باملسرحية سوف تكون التوصيات أسهل وصولها إلى 

من يسمعها، وأسهل فهمها، وأسهل تذكيرهها، 

وأسهل حفظها، ألن فيها عناصير مثل: التنغيم، 

، وغير تعابير الوجهاملفصالت الواضحة، واللحظا، 

 ذلك.

* القيام باملسرحية يزيل الخوف عند التكلم باللغة 

 العربية

وف يكون بين املمثل )الطالب( * القيام باملسرحية س

 فعليا و تفاعال

 

 مهارتا االستماع والكالم

 *مهارة االستماع هي مهارة االستقبال

* استماع واعي عن الكلمات أو الجمل أو العبارات ثم 

 يسجلها في املخ أو العقل بجيد و صحيح

 * مهارة الكالم هي مهارةاالنتاجية

 وساملانطقا صحيحاالعبارات /الجمل /* نطق الكلمات

مما يسمع بين املتكلم واملستمع على سبيل التبادل 

 ثم يقوم بتطورها في أثناء الكالم 

 

املسرحية هي عملية معرفية، وجدانية وحركية وفيها أساسان الفلسفة الوطنية و النقلي القرآني الذي برز من قصة 

نقليا.وباملسرحية يجذب الطلبة ويمتنع عند ما يقوم حابل وقابل، ولهذا تكون املسرحية شيئا شامال مرتبطا 

 بالتمثيل،حتى يذهب الخوفكل ما يتكلم وتأتي الشجاعة إليهم في أثاء الكالم.
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Penerapan Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Apresiasi Drama: Penelitian Tindakan Kelas terhadap 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1Cimanggung, Kabupaten Sumedang”.26 

لتنمية كفاءة تقدير املسرحية.  (Role Playing)أو )تطبيق نموذج تعليم لعب الدور 

 1بحث فصلي إجرائي لطالب الفصل الثامن من املدرسة املتوسطة الحكومية 

شيمانغونج بمنطقة سومدانج(. قامت الباحثة بهذا البحث باستخدام البحث 

، وهو البحث الذي يرتكز في (Classroom Action Research)الفصلي اإلجرائي 

ن نتيجة تعلم الطالب. فقد تحسين أداء املدرس في املع ملية التعليمية، فتتحسَّ

توصلت الباحثة إلى نتائج البحث التالي : )أ( أن تطبيق طريقة التدريس باستخدام 

لعب الدور قادر على تحسين أداء املدرس في التدريس، واملؤشرة على ذلك زيادة 

 من مقدمة العملية من افت
ً
تاح الدرس، قدرة املدرس وحسن أدائه التعليمي، بدأ

تهييئ التدريس، إدارة الفصل، التعزيز والتشجيع، كونه مشجعا وحافزا وميسرا، 

أو تنفيذ التقويم: )ب( أن تطبيق لعب الدور قادر على تنمية تقدير املسرحية ، 

والخبرة التعبير للطالب، ومما يتعلق بتنمية األنشطة واإلبداع في العملية 

لعب الدور، إبداع الرأي، احترام رأي الغير، التعليمية فإن للطالب شجاعة في 

آداب لعب الدور، إدارة املناقشة، التعامل، املسؤولية، البحث عن األخبار 

وعمليتها، التحليل وإيجاد النتيجة، ونماء املوقف النقدي، ودمقراطّي وإبداعي عند 

                                                           
26http://ind.sps.upi.edu/?p=175diakses pada 5 Mei 2015 

http://ind.sps.upi.edu/?p=175diakses
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على مواحهة أية مشكلة عند العملية التعليمية: )ج( أن تطبيق لعب الدور قادر 

تنمية نتائج تعلم الطالب، واملؤشرة على ذلك نماء معّدل نتائج الطالب بعد تطبيق 

 طريقة التعليم باستخدام لعب الدور باملقارنة مع نتائجهم قبل التطبيق.

 البحث الذي قام به تحرير ُسِسيلو. موضوع البحث :  -2

“Peningkatan Kemampuan Memerankan Tokoh Drama dalam Pembelajaran 

Sastra melalui Teknik Akting Richard Boleslavsky di SMA Negei 1 Widodaren 

Kabupaten Ngawi” 

في تعليم األدب من خالل أسلوب  املسرحية)تنمية القدرة على لعب دور شخصية 

ارد بوليسالفسكي 
َ
في املدرسة العالية العامة  (Richard Boleslavsky)تميل ِرتش

ويدوَدرين منطقة أنجاوي( استخلص باحث في هذا البحث أن عملية  1 الحكومية

التعليم عن طريق لعب شخصية املسرحية  باستخدام أسلوب تمثيل رتشارد 

سّهل عملية تمثيل الطالب فأصبح التعليم بهذا  املسرحيةبوليسالفسكي في عرض 

 سمهال، وفي األخير يرجى أن تنمو قدرة الطالب على
ً
لعب دور  الطريق ممتعا

شخصية املسرحية في تعليم األدب من خالل أسلوب تميل رتشارد بوليسالفسكي، 

.
ً
 أو في تعليم املسرحية  عموما

وبالنظر إلى املوضوعين وإلى نتائجهما فقد عثر الباحث على االستخالص أن 

وتيسير عملية  املسرحيةالبحثين أكثر تركيز هما في جانب تنمية القدرة على تقدير 

ل الطالب وعالقتها بتعليم اللغة اإلندونيسيا. بخالف ما سيقوم به الباحث في تمثي
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 لتنمية مهارتي االستماع 
ً
هذه الرسالة،  فإن الباحث ركز في كون املسرحية  كوسيلة

 والكالم لدى الطالب في تعليم اللغة العربية. 


