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 االستهالل
 

 : هللا تعاىل قاؿ                

            : القرآف الكرمي سورة ص(ِٗ) 

 صدؽ هللا العظيم
 

Allah SWT berfirman :  Ini adalah sebuah Kitab yang 

kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya 

mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya 

mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai 

fikiran. 

(QS SHAD : 29) 
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 اإلىداء
 لألحباء:

 

أيب العزيز سوغينج فاموجي الذم بذؿ جهده لنجاح  ابنتو كأٌمي العزيزة نور  .ُ
 زلبتها كشفقتها البنتها عسى هللا أف حيفظ ذلما.اخلليفة اليت أفاضت 

أخي الصغَت أكمل نصر الدين فربينشة كأخيت الصغَتة بلقيس فوترم سلسبيال،  .ِ
 عسى هللا أف ينجحهما.

الذم يشجعٍت لإلسهاـ إىل بالدم  (LPDP)مؤسسة إدارة األمواؿ الًتبوية  .ّ
   .احملبوب إندكنيسيا
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 والتقديركلمة الشكر 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذم أنعم علينا أبنواع النعم كلطائف اإلحساف كفضلنا على سائر خلقو 
بتعليم العلم كالبياف كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كابرؾ 

 كسلم تسليما بقدرة عظمة ذلك يف كل كقت كحُت:
داد ىذا البحث، فلو احلمد كالثناء على جزيل نعمو كقد مٌن هللا علٌي ابالنتهاء من إع

كعظيم عطائو. كالشكر كالعرفاف للذين كاف ذلم فضل يف إخراج ىذا البحث إىل 
خَت الوجود، كمل يكن  ذلم عملمفقود إال كذلم جزاء من عند هللا ادللك ادلعبود. 

 كىم:
راىيم مساحة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إب -ُ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة األستاذ الدكتور موليادم، مدير كلية الدراسات العليا جامعة موالان  -ِ

 مالك أبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة الدكتور كلداان كرغادانات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -ّ

 مية احلكومية ماالنج.الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسال
كقد كاف الفضل يف إصلاز ىذا البحث يرجو إىل ادلشرفة األكىل أستاذيت  -ْ

اجلليلة الدكتورة معصمة اليت أشرفت علٌي، كأشلٌدتٍت بعظيم توجيهاهتا، فلها 
 مٍت الشكر كالتقدير.

مساحة ادلشرؼ الثاين على ىذا البحث الدكتور حلمي سيف الدين، الذم  -ٓ
 و كتشجيعو كمالحظاتو السديدة. فلو مٍت الشكر كالتقدير.أحاطٍت ابىتمام



 ح 
 

كما يتوجو الباحثة بكل الشكر كالتقدير إىل األساتيذ ادلعلمُت يف قسم تعليم  -ٔ
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج. جزاىم هللا خَت اجلزاء.
كايف كمدير ادلؤسسة "حزب الكايف" الدكرية ببارم  مساحة األستاذ أمحد   -ٕ

 كيديرم.
مجيع إخواين كأخوايت، طالب كطالبات اجلامعة موالان مالك إبراىيم  -ٖ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج بكلية الدراسات العليا.
 ذلم مجيعا خالص الشكر كعظيم التقدير كاالمتناف جزا ىم هللا أحسن اجلزاء.  

 
 َُِٖماالنج،  مايو 

    الباحثة
 

  نور الفطرية أبريليا
 ََُِّْٕٔرقم التسجيل: 
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 مستخلص البحث
ـ. منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية َُِٖنور الفطرية أبريليا، 

موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ببارم كيديرم، رسالة ادلاجستَت،قسم تعليم اللغة العربية العليا جامعة 
 ( الدكتور حلمي سيف الدين.ِ( الدكتورة معصمة، ادلاجستَت، )ُماالنج. ادلشرؼ: )

 الكلمات ادلفتاحية: منوذج تعليم اللغة العربية، أندراجوجي، مؤسسة الدورية اللغة العربية.
منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي ىو حطة أكمنط من تعليم اللغة العربية يف الصف الذم يهدؼ 
إىل مساعدة مشارؾ التعلم يف تعلم الذم ىم من الكبار. ادلساعدة ىنا الًتكيز على التشجيع كاالىتماـ لتعلم ذاتيا. 

ادلؤسسات الدكرايت اليت تطبق نظرية أندراجوجي على  مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية للغة العربية ىي إحدل من
منوذج التعليم فيها، كنتائج منها فعالية،لذا ىنا ركزت الباحثة حبثو على منوذج تعليم اللغة العربية اليت يتم تطبيقها على 

بية على أساس تلك ادلؤسسة. كأىداؼ من ىذه الدراسة لوصف ما ادلواد كاألنشطة كاالسًتاذبية يف تعليم اللغة العر 
 أندراجوجي يف مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية يف برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز. 

استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل  الكيفي كادلنهج دراسة حالة. كمجع البياانت ادلطلوبة استحدمت 
تصنيف البياانت، عرض دلستخدـ يشمل على الباحثة أسلوب ادلالحظة كادلقابلة كالواثئق. كأسلوب ربليل البياانت ا

 . نتائج ىذا البحث كما اييل:البياانت، استنباط البياانت
(ادلواد يف تعليم اللغة العربية يف برانمج يومية العربية ىو احملادثة كالًتمجة كادلفردات كدرس اإلضايف كتطوير ُ .أ 

 ادلهارة.
العربية ىو التسخُت، عرض ىدؼ التعلم كدافعو، تقدمي ادلواد (األنشطة يف تعليم اللغة العربية يف برانمج يومية ِ

 التعليم، التوجيو دلشارؾ التعلم، تقدمي نتيجة ادلناقسة كعملية التقومي.
(االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية يف برانمج يومية العربية: استخداـ حركة اجلسم، كتابة الكلمات، بطريقة ّ

القياـ بدكر، يعطي ادلعلم ادلرادؼ كالضٌد، إعطاء معٌت الرابطة، ذكر ادلعلم جذر الكلمة كتغيَته )للطبقة 
مة يف القاموس، اعتباطي ادلفردات لتكوين الًتكيب الوسطى(. شرح ادلعٌت لشرح ادلقصود، البحث عن معٌت الكل

الصحيح، كضع الكلمة يف اجلملة، يرتب اجلملة الصحيحة من ادلفردات الذم مٌت توفَتىا، إعطاء الشكل يف 
 الكلمة، ترمجة الكلمة إىل لغة أخرل )للطبقة األعلى(.  

 م القواعد )االسم كالفعل كاحلرؼ(.(ادلواد يف تعليم اللغة العربية يف برانمج التمييز ىو عن العلُ  .ب 
(األنشطة يف تعليم اللغة العربية يف برانمج التمييز: التسخُت، عرض أىداؼ التعلم، تقدمي مواد التعليم، التوجيو ِ

 كالتطبيق، تكليف الوظيفة كالتقومي.
بدأ الدراسة ادلوضوع احملدد (االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية يف برانمج التمييز: يدخل ادلعلم إىل الصف مث يّ

كلكن قبلو تغٍت أكال، استمرار ادلعلم لشرح القواعد اللغة العربية )ضلوىا كصرفها(، يفهم مشارؾ التعلم كحفظ 
القواعد اللغة العربية، يقدـ ادلعلم أمثلة تتعلق ابلقواعد اللغة العربية، يعطي ادلعلم االستنتاج كيطلب ادلعلم مشارؾ 

 التمرينات. التعلم أف ديارس
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ABSTRACT 

Nurul Fitria Aprilia, 2018.  Arabic Learning Model basd on the principle of 

andragogy at Hizbul Kaafi, Pare, Kediri, Thesis, Arabic Language Education, 

Graduate Program of  Maulana  Malik Ibrahim Islamic State University of  

Malang. Advisor (1) Dr. Muassomah, M.Pd, (2) Dr. Helmi Syaifuddin,M.Fil.I  

 

Keywords: Arabic Learning Model, Andragogy, Institute of Arabic Course 

The larning model that is based on andragogy is a plan or learning pattern 

in the classroom whose purpose is to help participants learn in learning that are 

adult participants.  Helping here is an emphasis on fostering the urge and interest 

to learn independently. The Arabic course “Hizbul Kaafi” is one of the courses 

that applied Andragogy theory to the learning model, and the result is quite 

effective so that the researcher focuses his research on the Arabic learning model 

applied to the institution. The purpose of this study is to describe what the lesson, 

activity and strategy in Arabic learning based on andragogy in institute of Arabic 

course “Hizbul Kaafi” at yaumiyatul arabiyah program  and tamyiz program. 

This research uses qualitative approach with Case Study Method. To collect 

the required data, researchers used observation, interview and documentation 

methods. Step analysis of data starts with data reduction, data presentation, and 

conclusion. The result of this study are as follows: 

a. 1) The lessons in Arabic learning at yaumiyatul arabiyah  program: Speaking, 

translation, vocabulary, additional lessons  and development skill. 

2) The activity in Arabic learning at yaumiyatul arabiyah program: Warming, 

exposure to learning objectives and learning motivation, learning material, 

rendering the briefing for participants of the study, the presentation of the results 

of the discussion and evaluation process. 

3) The strategy in Arabic learning at yaumiyatul arabiyah program: provide 

equivalent word, the teacher gives opponents said, gave meaning to the 

Association, the teacher mentioned the root word and derivasinya (for 

intermediate level), explains the meaning by explaining the intent, looking for 

meaning in dictionaries, random of  mufrodat shuffle into the correct order, put 

the words in the sentences, sentence composing of some mufrodat that had been 

provided, give without vowel marks on words and menerjmah into other 

languages (for advanced). 

b. 1)The lessons in Arabic learning at tamyiz program: about grammar (noun, verb, 

preposition). 

2)The activity in Arabic learning at tamyiz program: Warming, exposure to 

learning objectives, instructional material presentation, briefing and practice, 

granting and evaluation. 

3)The strategy in Arabic learning  at tamyiz program: The teacher entered the 

classroom and started lessons with conveying a specific theme but before they 

sang first, the teacher goes on to explain the norms grammar, the lesson 

continued with participants learn to understand and memorize about the norms of 

the teaching grammar, give an example relating to rules, teachers give lessons 

and conclusions the participants learn requested work on problems of practice. 
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ABSTRAK 

Nurul Fitria Aprilia, 2018. Model Pembelajaran Bahasa Arab brdasarkan  asas andragogi di 

lembaga kursus Hizbul Kaafi, Pare, Kediri, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing (1) 

Dr. Muassomah, M.Pd, (2) Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Bahasa Arab, Andragogi, Lembaga Kursus Bahasa Arab 

Model pembelajaran yang berasaskan andragogi adalah rencana atau pola pmbelajaran 

dikelas yang tujuannya adalah untuk membantu peserta belajar dalam belajar dimana mereka 

adalah peserta dewasa. Membantu disini adalah mnekankan pada menumbuhkan dorongan 

dan minat untuk belajar secara mandiri. Lembaga kursus Bahasa Arab “Hizbul Kaafi” adalah 

salah satu lembaga kursus yang menerapkan teori andragogi pada model pembelajarannya, 

dan hasilnya cukup efektif sehingga disini peneliti memfokuskan penelitiannya pada model 

pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan pada lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan apa materi, kegiatan dan strategi dalam pembelajaran bahasa 

Arab berdasarkan andragogi dilembaga kursus “Hizbul Kaafi” pada program yaumiyatul 

arabiyah dan tamyiz. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Langkah analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. 1. Materi dalam pembelajaran bahasa Arab pada program yaumiyatul arabiyah meliputi: 

Muhadatsah, tarjamah, mufradat, darsul idhofi dan pengembangan kemampuan.  

2. Kegiatan dalam pembelajaran bahasa Arab pada program yaumiyatul arabiyah 

meliputi: Pemanasan, pemaparan tujuan belajar dan motivasi belajar, penyajian materi 

pembelajaran, pengarahan untuk peserta belajar, presentasi hasil diskusi dan proses 

evaluasi. 

3. Strategi dalam pembelajaran bahasa Arab pada program yaumiyatul arabiyah: 

menggunakan peragaan tubuh, menuliskan kata-kata, bermain peran, pengajar 

memberikan padanan kata, pengajar memberikan lawan kata, memberikan asosiasi 

makna, guru menyebutkan akar kata dan derivasinya (untuk tingkat menengah), 

menjelaskan makna dengan menjelaskan maksudnya, mencari makna dalam kamus, 

mengacak mufrodat agar menjadi susunan yang benar, meletakkan kata dalam kalimat, 

menyusun kalimat yang benar dari beberapa mufrodat yang telah disediakan, memberikan 

harakat pada kata dan menerjmah kedalam bahasa lain (untuk tingkat lanjut). 

b. 1. Materi dalam pembelajaran bahasa Arab pada program tamyiz meliputi: ilmu qawaid 

(isim, fi’il, huruf). 

2 .Kegiatan dalam pemblajaran bahasa Arab pada program tamyiz meliputi: Pemanasan, 

pemaparan tujuan belajar, penyajian materi pembelajaran, pengarahan dan praktek, 

pemberian tugas dan evaluasi. 

3. Strategi dalam pembelajaran bahasa Arab pada program tamyiz meliputi: Pengajar 

masuk kelas dan memulai pelajaran dengan menyampaikan tema tertentu namun 

sebelumnya mereka bernyanyi terlebih dahulu, pengajar mlanjutkan dengan menjelaskan 

kaidah-kaidah nahwu, pelajaran dilanjutkan dengan peserta belajar memahami serta 

menghafal tentang kaidah-kaidah nahwu, pengajar  memberikan contoh yang berkaitan 

dengan kaidah, pengajar memberikan kesimpulan pelajaran dan peserta belajar diminta 

mengerjakan soal-soal latihan. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة  .أ 
بنشر العامل التعليمية فكانت فيو ادلنافسة بُت ادلركز التعليمي بعضها مع بعض 
لنيل العمالء. سوؼ حياكؿ على قدرة امكانو ليكوف الئقا كجيدا كمطابقا برغبات 
كالضركرايت من العمالء التعليمية يعٍت الطلبة.  كما عرفنا عند رأم  ركمساف أف تعليم 

ضلن نستطيع أف نعرؼ كثَت من ادلعلومات اليت ينفع  ىو األمر مهما لنا ألف بتعليم
التعليم ىو األنشطة ادلنفيذة بُت ادلعلم كادلتعلم، يتصرؼ ادلعلم لنا. دبقدار ما 

ابلتدريس كأما ادلتعلم ابلتعلم. تلك األنشطة متعلقة ابدلواد التعليمية على شكل 
من عملية التعليم ىناؾ ادلعرفة كالدين كالفن كالسلوؾ كادلهارات. لتحقيق النجاحة 

 ُسًتاتيجية كالتقومي.تدافعها كىي األىداؼ كادلواد كاإلادلكوانت اليت تستطيع أف 
من النجاحة يف عملية التعليم  أك التشجيع األربعة جبانب كالدافعية قوماتكتلك ادل
ر يف اختيا إبىتماـ عميق معلم أف يهتم هباالبد للاليت  ةأك احلال مادة الدراسيةكتكوف 

 النموذج التعليمية اليت سوؼ يستخدمها فيها.
ألف هبا يستطيع جدا يف عملية التعليمية عن النموذج التعليمية ىي مهمة  يتكلم

ليم ككذلك اليت يستخدمها يف عملية التع مادة الدراسية ادلعلم أف خيطط كيعُت
ف منوذج التعليم سًتاتيجية كالطريقة ادلناسبة حبالة ادلتعلم. ألاألنشطة التعليمية كاال

نفسو ىو اخلطة أك النمط الذم ديكن استخدامو يف تشكيل ادلناىج كتصميم ادلواد 
 ِالتعليمية كلتوجيو التدريس يف الفصل أك أماكن أخرل.
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أندراجوجي ىو النظرية التعليمية الذم يكوف موضوعا فيو ىو الكبار. ألف قاؿ  
كىو متفرؽ  ّبار يف التعليم.كنوليس أف أندراجوجي ىو العلم كالفن ليساعد الك

اخلصائص من مشارؾ التعلم  ْببيداجوجي أنو الفن ليدرس ادلعرفة إىل األطفاؿ.
متفرؽ بُت الكبار كاألطفاؿ على سبيل ادلثاؿ من انحية أىداؼ احلياة كدكر 
االجتماعي يف اجملتمع ككظيفة احلسية كغَتىا حىت يف تعليمو حيتاج إىل النموذج 

ادلختلفة بينهما. كالكبار ىو الفرد ادلستقل كيقدر على التوجيو ىناؾ  فطبعاالتعليمية 
نفسو. كعملية التعليم ادلهمة يف أندراجوجي ىي األنشطة التعلمية ادلستقلة اليت تقـو 

ذا ل ٓعلى مشارؽ التعلم نفسو كليس عملية ادلعلم يف تدريس عن شيئ إىل ادلتعلم.
أك النمط الذم ديكن استخدامو يف تشكيل  منوذج التعليم على أندراجوجي ىو اخلطة

ؿ أك أماكن أخرل الذم و ادلناىج كتصميم ادلواد التعليمية كلتوجيو التدريس يف الفص
 مشارؾ التعلم فيو ىو الكبار.

تعليم اللغة العربية يف عصر احلديث ىناؾ كثَتا من التطور كقد أكد ذلك بوجود 
تول ركضة األطفاؿ حيت التعليم اجلامعي أك التعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا من مس

لذلك الًتقية  .(TPQ)جبانب ذلك كيوجد أيضا يف ركضة تعليم القرآف  العايل كاجلامعة
 من جودة التعليم اللغة العربية كتطويرىا ىي مهمة.

ألف تعليم اللغة العربية ىي علم الذم جيتذب لتعليمها كاجملتمع أيضا محاسة هبا. 
العماؿ ككثَت منهم يهدؼ ليعمق  ضركرايتكىي ليواصل الدراسة كالبعض األىداؼ 

أيضا. كبَت محاسة اجملتمع لتعليم اللغة العربية كليعمقها، فتعليمها ال تدرس  علم الدين
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يف ادلئسسة الرمسية فقط كلكن يف ادلؤسسة غَت الرمسية أيضا كادلؤسسة الدكرية. 
لعربية ىي ادلؤسسة اللغة العربية الدكرية كإحدل ادلؤسسات الدكرية اليت تعلم اللغة ا

 بارم كيديرم.ب حزب الكايف الذم تقع
ىو ادلؤسسة الدكرية الذم يسـو بعض الربامج التعليمية كاألىداؼ  حزب الكايف

يف اللغة العربية، ليس  من مشارؾ التعلم أك ادلهارة منها ىي لًتقية القدرة أك الكفائة
ية كلكن الكفائة االتصالية ابللغة العربية أيضا. ألف ئة لفهم النصوص الدينافقط الكف

قاؿ جبل نور أف تعليم اللغة العربية ىي التعليم ادلمكن من مشارؾ التعلم يستعيب 
 أربعة ادلهارات اللغوية )مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة  كالكتابة( متناسبا. الكفاءة

ح األساسية من صلاح الناس يف يف استخدامها كالوسيلة االتصالية ىي أحد ادلفات
 ٔحياهتم.

برانمج ىي األكؿ  حزب الكايفالتعليمية ادلسومة يف ادلؤسسة الدكرية  الربامج
يومية العربية، ىذا الربانمج ينقسم إىل ثالث طبقات كىي يومية العربية األكىل كيومية 

األكىل يهدؼ للمستول  العربية الثانية كيومية العربية الثالثة. األكؿ برانمج يومية العربية
اإلبتدائي. اذلدؼ من ىذا الربانمج ىو القدرة للمتعلم أف يعرؼ كيفهم عن ادلعٌت 
ادلفردات كيستطيع أف يتكلم ابللغة العربية األساسية. أما برانمج يومية العربية الثانية 

لقدرة  كبرانمج  يومية العربية الثالثة اذلدؼ ىو أعمق من برانمج يومية األكىل بزايدة ا
للتكلم ابللغة العربية كأيضا يستطيع أف يًتجم النصص العربية كأيضا ىم يدرسوف عن 
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تطوير ادلهارة. كالثاين ىو برانمج التمييز، كاذلدؼ ىذا الربانمج يعٍت تعميق من انحية 
 ٕعلم اللغة كىي قدرة القواعد اللغوية ليس فقط النظرية لكن التطبيقية أيضا.

ادلوجودة يف تلك ادلؤسسة ذلا مشارؾ التعلم ادلختلفة من انحية العمر.  انرلافالرب 
سنة تقريبا. أما يف  َِ-ُٔيومية العربية يبلغ العمر بُت على سبيل ادلثاؿ يف برانمج 

سنة تقريبا أك من مستول جامعي. لربانمج  َّ-َِبرانمج التمييز بلغ عمرىم بُت 
إذا صفة ادلتعلم يتلقو ادلواد التعليمية من ادلعلم  يومية العربية األكىل يركز إىل ادلعلم

كالطريقة ادلستخدمة سبيل إىل طريقة التحفيظ. أما برانمج يومية العربية الثانية كبرانمج 
يومية العربية الثالثة، النموذج التعليمي منهما يركزاف إىل ادلتعلم كالدكر ادلعلم فيهما  

هات إىل ادلتعلم. كمن انحية الطريقة كادلشرؼ الذم يعطي اإلرشادات أك التوجي
ادلستخدمة أكثرىا بصفة ادلناقشة كاجلداؿ كالتقدمي كأما الوسائل التعليمية ادلستخدمة 
ىي الوسائل ادلطبوعة كالكتاب الدراسي كيدافع ابلوسائل األخرل كالسبورة كمكرب 

يقو بنظر على النموذج الذم طبقو ىذه ادلؤسسة أف يتم تطب ٖالصوت كغَت ذلك.
فعالية كصلاحا كىذا كاضح من حالة ادلتعلمُت الذين يشعركف مسًتيح يف عملية 
التعليم كالقدرة منهم يف تكلم اب للغة العربية، يف كقت األكاؿ ىم يدخلوف مل يقدركف 
أف يتكلموف ابللغة  العربية كيف هناية العملية ىم قادركف أف يتكلموا ابللغة العربية. 

من اجملتمع أك ادلؤسسة الرمسية الذين يرسلوف أكالدىم أك  النجاحة األخرل كثَت
 ٗتالميذىم ليتعلموا فيها.
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ادلطبيق يف ىذه ادلؤسسة أهنا قد طبق نظرية أندراجوجي يف  النموذجانطلقا إىل  
ألف النمط ادلطبيق مناسبا  يومية العربيةربية خاصة للربانمج ععملية التعليم اللغة ال
إىل ادلتعلم أك  اوجي. كادلبادء منو ىو أف أنشطة التعليمية تركيز ابدلبادء نظرية أندراج

ذ كالًتتيب من تعليمو مجاعة بُت يادلشًتؾ يف التعلم. التعليم للكبار على مبادئو التنف
ادلعلم كادلتعلم. جبانب ذلك يف تطوير التعليم ابدلبادء من أندراجوجي أف ادلعلم يعطي 

إذا من ىذه  َُج التعليم كيقـو ابلتقومي عليها ذاتيا.ادلتعلم السلطة لوضع كتنفيذ برام
ؼ الذم يعطي ادلتعلم التشريفات أك ادلعلم يف ىذا اجملاؿ كادلشر  ادلبادء أف دكر

التوجيهات. ادلبادء األخر تركيزا على تنمية يف اجملاؿ الوجداين كالنفسي كالدكافع 
 الذم يتعلق ابألعماؿ ادلعينة. 
 موذج تعليم اللغة العربية ادلطبيقة على ىذه ادلؤسسةنالبنظر إىل النجاحة من 

ككثَت من األكقات للدراسة اللغة العربية يعٍت سبع لقاائت كل يـو حبيث ىم 
يستطيعوف أف يتكلموا يف كقت سريع ككثَت من ادلتخرجُت من الدكرية حزب الكايف 

كالستعداد  ىم ينشركف العلـو يف أم اجملاؿ كمثل ىم يكونوف ادلشريف يف الدكرية
الباحثة لقياـ  ريدت ليلتحق دراستهم يف خارج البالد ىم يلتحقوف يف تركي كمصر. لذا

حزب ابلبحث عميقا عن منوذج التعليم اللغة العربية يف ادلؤسسة اللغة العربية الدكرية "
 " ببارم كيديرم.الكايف
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 أسئلة البحث  . ب
 أسئلة البحث اآلتية:انطالقا خللفية البحث ادلتقدمة فيقدـ الباحثة 

تعليم اللغة العربية على أساس  ما ادلواد كاألنشطة كاالسًتاتيجية يف .ُ
 ؟يومية العربية يف برانمج  حزب الكايفأندراجوجي ابدلؤسسة الدكرية 

تعليم اللغة العربية على أساس  ما ادلواد كاألنشطة كاالسًتاتيجية يف .ِ
 ؟ التمييزيف برانمج  حزب الكايفأندراجوجي ابدلؤسسة الدكرية 

 ج.  أىداف البحث
 يهدؼ ىذا البحث إىل أشياء مهمة ابلنظر إىل أسئلة البحث ادلذكورة، كىي: 

تعليم اللغة العربية على أساس  ادلواد كاألنشطة كاالسًتاتيجية  يفالوصف عن  .ُ
 .يومية العربيةيف برانمج  حزب الكايفأندراجوجي ابدلؤسسة الدكرية 

تعليم اللغة العربية على أساس  كاألنشطة كاالسًتاتيجية  يف ادلوادالوصف عن  .ِ
 التمييز.يف برانمج  حزب الكايفأندراجوجي ابدلؤسسة الدكرية 

  د. فوائد البحث
 يرجى من ىذا البحث أف يكوف مفيدا يف اجلوانب التالية: 

 اجلانب النظرم .ُ
 أندراجوجي.لينشئ العلـو الًتبوم اخلاصة يف تعليم اللغة العربية يف ضوء  .أ 
يفيد ىذا البحث كإسهاـ علمي كإسهاـ فكرم للباحثُت اآلخرين الذين يقـو  .ب 

 ابلبحث عن تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسة الًتبوية أك ادلعاىد اإلسالمية.
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 اجلانب التطبيقي .ِ
للمعهد اإلسالمي أك للمدارس، سوؼ يكوف ىذا البحث مرجعا يف تعليم  .أ 

 الًتبوية أك ادلعاىد اإلسالمية.اللغة العربية يف ادلؤسسة 
 ليعطي ادلسامهة يف تعليم اللغة العربية فعالية خاصة للمتعلم الكبار. .ب 
كوف ىذا البحث للباحثة رلاال مهما يف إعداد كفاءتو تللباحثة، كسوؼ  .ج 

 لتعليم اللغة العربية ادلناسبة للمعاىد اإلسالمية أك ادلدارس.

 ه. فروض البحث

لباحثة قد فرضت بعملية التعليم يف مؤسسة "حزب الكايف" يف ىذا البحث أف ا    
الدكرية ببارم كيديرم قد طبقت النظربية أندراجوجي يف برانمج يومية العربية خاصة يف 
الطبقتاف مها يومية العربية الثانية كيومية العربية الثالثة كبرانمج التمييز ألف ىم ديلكوف 

ى نفسهم كيستطيعوف أف يشًتكوا أنشطة التعليمية القدرة اللغة قبلو إذا ذلم مسؤكلية عل
 يف تلك الدكرية.

 . حدود البحثو
 دد الباحثة يف حبثو على احلدكد التالية:رب

 احلد ادلوضوعي .ُ
"منوذج تعليم اللغة العربية على أساس من موضوع ىذا البحث يعٍت 

تركز الباحثة يف  " الدورية بباري كيديري"حزب الكايفأندراجوجي مبؤسسة "
تعليم اللغة العربية على  ما ادلواد كاألنشطة كاالسًتاتيجية يفىذا البحث عن 

يومية العربية " الدكرية يف برانمج حزب الكايفأساس أندراجوجي دبؤسسة "
 .كبرانمج التمييز
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 اينكاحلد ادل .ِ
" ببارم كيديرم حزب الكايفحددت الباحثة مكاف البحث يف ادلؤسسة الدكرية "

 يومية العربية كبرانمج التمييز.خاصة لربانمج 
 احلد الزمٍت .ّ

 .َُِٖ يف السنة أبريلحددت الباحثة زماف البحث من شهر 
 السابقة ات. الدراسز

كبعد أف قامت الباحثة ابلبحث كالرسائل اليت تتعلق ابلبحث عن اسًتاتيجية 
 اييل:تعليم اللغة العربية يف ضوء أندراجوجي، فيوصف الباحثة فيما 

، َّ، منرك ُٕ)اجمللة العلمية، العديد.  إيصاف شافعي:   موضوع البحث
 ( "منوذج تعليم اللغة العربية على أساس البنائي ابجلامعة اإلسالمية"َُِِ

 خل الكيفي ابدلنهج التجرييبد: ادل  منهجية البحث
ي أف منوذج التعليم على أساس البنائي يقدر على ارتقائ (أ):   نتائج البحث

كاستخداـ ىذا األساس )ب(  العملية كالنتائج أك ادلهارات اللغوية اللغوية لدم الطالب.
( التعليم ادلًتكز. ِ( الوقت الدراسي فعالية. ُيستطيع أف يرتقي األعماؿ من ادلعلم ألف: 

 ( كثَت رقابة من األنشطة التعليمية.ّ
 : يبحث عن منوذج التعليم اللغة الربية.  كجو التشبيو

 : يستخدـ ىذا البحث ادلدخل الكمي ابدلنهج التجرييب.  كجو االختالؼ
"تطبيق منوذج تعليم أندراجوجي لًتكية النتائج  أيو نور حنت:   موضوع البحث

 جول الشركية" ”BKKBN“الدراسات التعليمية يف رلاؿ التدريب كالتنمية ألسرة سعيدة 
 ي: ادلدخل الكمي ابدلنهج اإلحصائ  منهجية البحث
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: تطبيق منوذج تعليم أندراجوجي يستطيع لًتكية النتائج   نتائج البحث
 جوا الشركية ”BKKBN“الدراسات التعليمية يف رلاؿ التدريب كالتنمية ألسرة سعيدة 

 : يبحث عن أندراجوجي  كجو التشبيو
 : يستخدـ ىذا البحث ادلدخل الكمي ابدلنهج اإلحصائي  كجو االختالؼ
، نوفمبَت ُ،منرة ُ)اجمللة العلمية، العديد.  ن حاجيصو :   موضوع البحث

 ( "فكرة تعليم الكبار )أندراجوجي("َُِّ
 : ادلدخل الكيفي دبنهج دراسة مكتبية  منهجية البحث

: يعيش الكبار لو فكرة النفس الذم يهب من إتكاؿ كمثل عند   نتائج البحث
جٌي الكبار الذم يستطيع الطفل كصل إىل مستقٌل أك توجيهات النفس. كنضوج سيكولو 

 أف يوجو نفسو.
 : يبحث عن تعليم الكبار )أندراجوجي(  كجو التشبيو

 : يستخدـ ىذا البحث ادلدخل الكيفي دبنهج دراسة مكتبية  كجو االختالؼ
 . حتديد ادلصطلحاتح

كتستخدـ الباحثة بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ىذا البحث، كلتسهيل الفهم ذلذا 
 الباحثة تلك ادلصطلحات كاآليت:البحث تشرح 

 منوذج التعليم .ُ
منوذج التعليم ىو رلموعة من اخلطوات ادلتسلسلة كادلنظومة كادلًتبطة اليت 
سبثل مراحل التنفيذ عمليات التعليم كيعرض عليو ادلدرس تعريضا خاصا من بداية 

كطريقطو التدريس إىل هناية كنتصور يف خاللو تطبيق مداخل التعليم كاسًتاتيجيتو 
 كأسالبو.

 



َُ 
 

 تعليم اللغة العربية .ِ
العملية التفاعلية بُت ادلعلم كادلتعلم يف عملية تعلم اللغة العربية هبدؼ 

 سبكُت الطالب لفهم كإتقاف اللغة العربية.
 أندراجوجي .ّ

إما يف  اعدة للكبار يف تعلمأندراجوجي ىو الفن كالعلم عن كيفية ادلس
. يف ىذا احلاؿ ادلتعلم عليو أف جياىد يف كيفية أف يساعد العمر أك الكفاءة

كيساىل أك يعطي الوسيلة للكبار يف تعلم. يف ىذه العالقة متياقنا أف كجود 
.ار كالطفل ألف خصائصهما سلتلفتافادلساعدة متفارقة بُت الكب



ُُ 
 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول: منوذج التعليم
 تعريف منوذج التعليم .أ 

كما عرفت الباحة يف علم الًتبوم خاصة يف عملية التعليم ال يستطيع أف ينفصل 
من ادلصطلحات التعليمية كنموذج التعليم كإسًتاتيجيتو كطريقتو كتقنيتو. قبل أف 

رؽ بُت االسًتاتيجية تبحث الباحثة فيما متعلقة دبفهـو منوذج التعليم جيب أف يبُت الف
 كالطريقة كالتقنية كمنوذج التعليم نفسو.

لصف اخل دادلعلم ايتبعها أف دلخطط التعلم ك التعليم اتيجية ىي طريقة االسًتا
اؼ ىدأسي معُت بغية ربقيق ع دراموضول يس زلتورلتد( جورخاأك ) سيرالدا

  حلادلراعلى رلموعة من ب ألسلوا اىذم ينضوك ،سلفادة زلد
ـ لقياب الطالكاللمعلم  ط دلنوادلتناسقة فيما بينها ك ادلتتابعة ا (اءاتالجرات/اخلطوا)

عبد د سعاكلدملي اعلي حسُت ؿ قاك ُُ.لحملتوالكذيس رلسَت يف تدء اثناايف  هبا
ر مساد ليت ربداية دشارإلر األموايس ىي رلموعة رلتدا تيجيةاسًتأف ائليالوالكرمي ا

خل اتتدة عتو عملية معقدبطبي يسرلتدف األ ،رسلداخط يسره يف رس كدلداعمل 
يس رلتداتيجية اسًتف افإثة لباحال تر  ُِ.متتابعةات بط عناصرىا يف خطواتًتك

 .يسرلتدامن اؼ ألىداعلى ؿ للحصوات خلطواخطط تتضمن فيها 
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كأما الطريقة ىي رلموعة األساليب اليت يتم بوسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي 
كإف الطريقة ىنا تعٍت اخلطة  ُّللمتعلم من أجل ربقيق أىداؼ الًتبوية ادلعينة.

الشاملة اليت يستعاف هبا يف ربقيق أىداؼ تربوية ادلنشودة. كأما األساليب ىي 
اإلجراءات اليت تًتجم الطريقة إىل أداءات كتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما يقـو بو 
ادلدرس يف الفصل ابلفعل أك من حيث إدعداد ادلواد التعليمية أك إعداد الوسائل 

كأما منوذج التعليم قاؿ جويس ككيل فهو خطة ديكن  ُْتعليمية أك أدكات التقومي.ال
استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدل( أك لتخطيط كتصميم 
ادلواد التعليمية كتوجيو عملية التعليم يف غرفة الصف كيف األكضاع التعليمية 

 ُٓاألخرل.
 عملية التعليم بسباهبا حيتاج ادلعلم إىل يوجو ادلعلم العديدة من ادلشكالت يف

النماذج التعليمية الفعالية اليت تستطيع أف تساعده يف عملية التعليم. النموذج 
التعليمي نفسو ادلتعدد، قبل أف نبحثها سيشرح التعريفات منو لكي يكوف كاضحا يف 

الفارسية  فهم عن مفهـو منوذج التعليم. لفظ "منوذج" أك "أمنوذج" معرب من اللغة
كيطلق عليو يف اللغة اإلندكنيسية ب  ُٔ"منوذج" مجعو مناذج دبعٌت "مثاؿ الشيء".

“Model” .كالنموذج يف ىذا  ُٕأم أمناط من األشياء اليت ستصنع أك ستحصل عليها
لصدد ىو منوذج التعليم، كتعددت تعريفاتو من ادلفكرين. يعرؼ بركس جويس ك ـ. 
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، )القاىرة: إيسيسكو، تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلنهج كاالسًتاتيجياترشدم أمحد طعيمة كزلمود كامل الناقة،  ُْ
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أبف منوذج التعليم ىو اخلطة أك النمط اليت ديكن  (Bruce joyce & M. Weil)كيل 
استخدامها لتكوين منهاج )مسافات دراسية طويلة ادلدل( أك لتخطيط كتصميم 
ادلواد التعليمية كتوجيو عملية التعليم يف غرفة الصف كيف األكضاع التعليمية 

 منوذج التعليم يستطيع أف جيعل كالنمط االختيارم أم لكل ادلعلمُت ُٖاألخرل.
 يستطيعوف أف خيًتكا النماذج التعليمية ادلناسبة كالفعالية ليحقق األىداؼ التعليمية.

أف مناذج التعليم أبهنا اسًتاتيجية مبينة  (Susan S. Elis)كتعرؼ سوزاف س. اليس 
على نظرايت الًتبويُت كعلماء النفس كالفالسفة كغَتىم الذين يبحثوف يف كيف 

ج على مبادء أك أساس كسلسلة من اخلطوات يتعلم الفرد. كحيتوم النموذ 
)أفعالوالسلوؾ(  اليت ينبغي أف يقـو هبا ادلعلم كادلتعلم، إضافتو إىل كصف لألنظمة 
ادلساندة الضركرية كطرائق تقومي تطوير ادلتعلم. كفقا برأم سوكمطو أف مقصود من 

 تنظيم اخلربة منوذج التعليم ىو اإلطار ادلفهومي الذم يتصور اإلجراءات النظامية يف
التعليمية لتحقيق األىداؼ التعليمية ادلعينة كالوظيفة منو كالدليل للخائط التعليمي 

إذا منوذج التعليم ىو النمط ادلستخدـ   ُٗكادلعلموف يف زبطيط األفعاؿ التعليمية.
 كالدليل يف زبطيط التعليم يف الصف أك عملية اإلضايف.

الباحثاة أف منوذج التعليم ىو رلموعة من اعتمادا على التعريف السابقة فلخص 
اخلطوات ادلتسلسلة كادلنظومة كادلًتبطة اليت تشمل مراحل التنفيذ عمليات التعليم 
كيعرض عليو ادلدرس تعريضا خاصا من البداية التدريس إىل هناية كنتصور يف خاللو 

 تطبيق مداخل التعليم كاسًتاتيجياتو كطريقتو كأسالبو.
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 التعليمصائص منوذج خ  .ب 
 يناقش إذا حسنا فيكوك لتعليما ذجمنو من لوظيفةا ىلإ دلناقشةا تستمرا قبل

  .عموما فةكدلعرا خلصائصا لو جليدا لتعليما ذجمنو ـلعاا يف. منو خلصائصا عن الأك
 لير فمسارك منهمك دةمتعد ؼصاك ءلعلماا صفهاك قدك خصائص لتعليما ذجلنمو

 َِيلي: فيما لتعليما ذجمنو من خلصائصا أف
 التعليم القائم على النظرايت الًتبوية كالتعليمية من النخبة اخلاصة.منوذج  .ُ
 منوذج التعليم لديو الرساالت أك األىداؼ التعليمية ادلعينة. .ِ
 منوذج التعليم ديكن أف يكوف دليال الصالح األنشطة التعليمية يف الصف. .ّ
منوذج التعليم لديو العناصر من النماذج اليت تسمى ب:أ( سلسلة خطوات  .ْ

التعليم، ب( ىناؾ ادلبادئ اإلستجابية، ج( النظم اإلجتماعية، د( النظم 
 الدافعية.

منوذج التعليم لديو أتثَتات كالعقيبة التطبيقية من النموذج التعليمية. التأثَتات  .ٓ
اليت تشمل على: أ( التأثَتات التعليمية كىي النتائج التعليمية مستطيعة 

 ي ربصيل التعلم على ادلدل البعيد.لقياسها، ب( التأثَتات ادلصاحبة كى
يصنع اإلعداد التعليمية )التصميم التعليمي( ابلدليل من منوذج التعليم الذم  .ٔ

 اختاره.
لذا منوذج التعليم ال ديكن استخدامها لكل الظركؼ، كصمم النموذج يتعلق حبالة 

انت كأغراض مستهدفة كثَتا. كمعٌت ىذا أف التطوير النموذج الذم يناسبها. لذا ك
 عملية تطوير النموذج دلا يف رلاؿ تكنولوجيا العليم.
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 أنواع منوذج التعليم  .ج 
  .عامل عليها ـيقو ملذا ءلضوا حسب خركأ عامل بُت لتعليما ذجمنا دتتعد قد

 لتعليما ذجمنو ىيك ةكبَت رلموعة بعأر ىلإ لتعليما ذجمنو يلك.ـ ك جويس قسم
 ذجمنوك إلجتماعيا لتفاعلا لتعليما ذجمنوك دملفرا لتعليما ذجمنوك تدلعلوماا دلعاجلة

  .لتعلماايت لنظرا سساأ على ـتقو ذجلنماا ىذه ُِ.لسلوكيا ؼلتصرا لتعليما
 :منها لكل موجز حشر يلي فيماك

 منوذج التعليم دلعاجلة ادلعلومات .ُ
ىي تًتكز على القدرة الفكرية. ىذا النموذج يقـو على أساس كفاءة 
ادلتعلم لقياـ ابدلالحظة كبتحليل البياانت كبفهم ادلعلومات كبتشكيل ادلفاىيم 
كبتطبيق الرموز الصوتية كغَت الصوتية كحبل ادلشكالت. كألىداؼ الرئيسي منو 

، ب( االستيعاب (metode inquiry)ىو: أ( االستيعاب من الطرؽ التحقيقي 
على ادلفاىيم كالوقائع األكادديك، ج( التطوير على ادلهارات الفكرية العامة  

 ِِكالقدرة التكبَتية كالتفكَت ادلنطقي.
كأما النماذج التعليمي اليت تتضمن على ىذه الفئة ىي: أ( منوذج التفكَت 

مة االستقرائي، ب( منوذج اإلصلاز ادلفهومي، ج( منوذج اإلستقرائي الكل
التصويرية، د( منوذج البحث العلمي، ق( منوذج التدريب البحثي، ك( منوذج 

 advance)، ك( منوذج التقدـ ادلنظم (sinektik)التحفيظ، ز( منوذج سينيكتيك 

organizer).ِّ 
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 منوذج التعليم الفردم .ِ
النموذج يتعلق ابلفردم كالتنمية الذاتية. أكد ىذا النموذج على التنمية  ىذا
ليكوف الشخص الكامل كاالعتماد على النفس كالكفاءة. كحياكؿ ىذا الفردية 

النموذج أف يساعد ادلتعلم يف فهم نفسو كأىدافو كتنمية على الطريقة لتعلم 
الذايت. كاألىداؼ من ىذا النموذج ىي: أ( ترقية اعتماد على النفس، ب( 

و، د( يساعد ، ج( يساعد ادلتعلم يف فهم عاطفكاماليساعد ادلعلم يف فهم نفسو  
ادلتعلم لتنمية األىداؼ التعلمية، ق( يساعد ادلتعلم يف تنمية كترقية كفاءتو، ك( 
ترقية اإلبداعية كأسلوب اللعبة من ادلتعلم، ز( ترقية استعداد ادلتعلم خلربات 
اجلديدة. كأما النماذج التعليمي اليت تتضمن على ىذه الفئة ىي: أ( منوذج 

 classroom)لتعليم االجتماعات الصف الدرسي التعليم الصليات كمنوذج ا

meeting).ِْ 
 منوذج التعليم التفاعل االجتماعي .ّ

النموذج يف ىذه الفئة يؤكد على العالقة بُت الفردم كاجملتمعي كاألخركف. 
كاذلدؼ الرئيسي منو ليساعد ادلتعلم يف التعلم عن التعاكف كالتحديد كاحلل 

اإلجتماعي. كاألىداؼ من ىذا النموذج ادلشكالت إما بصفة األكادديك أك 
ىي: أ( يساعد ادلتعلم يف التعاكف لتحديد كحل ادلشكالت، ب( تنمية مهارة 
العالقة اإلجتماعية، ج( ترقية الوعي للمتعلم على القيم الشخصي كاإلجتمتعي. 
كالنموذج الذم يدخل يف ىذه الفئة ىي: أ( النموذج التعاكين، ب( منوذج اللعب 

 ِٓ( منوذج البحث العديل.الدكرم، ج
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 منوذج التعليم التصرؼ السلكي .ْ
ىذا لنموذج يؤكد على احملاكلة ليغَت السلوؾ الظاىرة من ادلتعلمُت. كالنموذج 
الذم يدخل يف ىذه الفئة ىي: أ( منوذج التعليمات ادلباشرة، ب( منوذج 

 ِٔاحملاكمة.
 وظيفة منوذج التعليم  .د 

الرئيسي من ادلمكن بتقدديو ىو دلاذا  ابلبحث عن النماذج التعليمية فالسؤاؿ
نوذج التعليم جيب عليو أف يتطور كما الوظائف منو خاصة أك كيف منوذج التعليم 
يستطيع أف يساعد تنفيذ الواجبة من ادلعلمُت يف عملية التعليم يف الصف. إذا بعض 

 ِٕالوظائف من منوذج التعليم فيما اييل:
كظيفة كالدليل الذم يستطيع أف يشرح  الدليل: ديكن منوذج التعليم أف يكوف .ُ

 عما ينبغي أف يقيم بو ادلعلم.
التطوير من ادلنهج: يستطيع منوذج التعليم أف يساعد يف عملية التطوير من  .ِ

 ادلنهج لوحدة أك الفصوؿ ادلختلفة من التعليم.
التعيُت من ادلواد التعليمية: يعُت منوذج التعليم األشكاؿ من ادلواد التعليمية  .ّ

 ادلختلفة تفصيلية اليت سيستخدمها ادلعلم يف مساعدة ادلتعلم لتغيَت شخصية.
ادلساعدة يف ربسُت التعليم: يستطيع منوذج التعليم أف يساعد العملية  .ْ

 التعليمية كيرتقي الفعالية من التعليم.
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الوظائف من النموذج التعليمي السابقة سوؼ يستخدمها ادلعلم يف تطوير 
ما يراه مناسبا ابألىداؼ كادلواد كالوسائل الدعمية يف تنفيد الواجبة  النماذج التعليمية

 التعليمية من ادلعلم.
 ادلبحث الثاين: تعليم اللغة العربية

 تعريف تعليم اللغة العربية .أ 
كمهنة خددية، تقـو على أسس عملية كفنية،   Teachingكالتعليم أك التدريس 

كيهدؼ التعليم إىل مساعدة ادلتعلم )التلميذ أك الطالب( على أف يتعلم عن طريق: 
تلقينو التعليم أك اكتسابو طرؽ التعلم مع تصحيح كسبييز ادلواقف كالظركؼ كالعوامل 

ات ادلساعدة على التعلم، كذلك بغرض، اكتساب ادلعارؼ كادلعلومات كاخلرب 
أما مفهـو التعليم عند بعض  ِٖكالتدريب عليها كشلارستها يف احلياة اليومية كالعملية.

 ادلؤىلُت يف علم الًتبية ما اييل:
عند دكتور دمحم علي السماف أف التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة إىل  .ُ

لوقت أذىاف التالميذ بطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم كادلتعلم ا
 ِٗكاجلهد يف سبيل احلصوؿ على العلم كادلعرفة.

عند صاحل عبد العزيز عبد اجمليد أف التعليم بقصد بو نقل ادلعلومات من  .ِ
 َّادلعلم إىل ادلتعلم ادلتلقى الذم ليس لو إال أف يتقبل ما يلقيو ادلعلم.

                                                           
ادلعلم إعداده كمكانتو كأدكاره يف الًتبية العامة الًتبية اخلاصة اإلرشاد كسعيد طو زلمود، دمحم أمحد سعفاف  ِٖ

 ّق(، ص:  ُِْٓ، )القاىرة: دار الكتب احلديث، النفسي
 ُِ(، ص: ُٕٖٗ، )القاىرة: دار ادلعارؼ، التوجيو يف تعليم اللغة العربيةدمحم على السماف،  ِٗ
 ٗٓ، )القاىرة: دار ادلعارؼ، دكف السنة(، ص: الًتبية كطرؽ التدريس عبد العزيز عبد اجمليد، حلصا َّ



ُٗ 
 

لم لرأم أمحد مهتدم أنصارم أف تعليم اللغة العربية ىو عملية العرض كإيصاؿ الع
منمدرسي اللغة العربية للطالب هبدؼ سبكُت الطالب لفهم كإتقاف اللغة العربية، 
كديكن تطويرىا. أما كفقا لرأم شيخ مصطفى الغاليُت أف اللغة العربية ىي الكلمات 

 ُّاليت يعرٌب هبا العرب عن أعراضهم.
ة العربية بناء على التعريفات السابقة فتعليم اللغة العربية ىو إيصاؿ معلومات اللغ

إىل أذىاف ادلتعلمُت كإعادة خربة اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها معرفة اللغة العربية 
 كمهارهتا كاذباىاهتا.

 ف تعليم اللغة العربيةأىدا  .ب 
يعتقد بعض ادلسلمُت أف اللغة العربية ىي لغة الدين، كىي كسيلة من كسائل 

العربية شرط لفهم العلـو لفهم العلـو اإلسالمية كلذلك السيطرة على اللغة 
اإلسالمية. كديكن القوؿ أف دين اإلسالـ كاللغة العربية كمثل ذكحدين النقود اليت ال 
يتجزأ. كجبانب ذلك، ىناؾ من يعتقد أف اللغة العربية لغة أجنبية كىي لغة االتصاؿ 
اليت ليست شرطا لفهم العلـو اإلسالمية. كلذلك حباجة إىل الفهم الصحيح يف 

أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ادلدارس إبندكنيسيا حىت حيصل الدارسوف  تشخيص
كلتدريس اللغة ِّعلى القدرة كادلهارات يف اللغة العربية ادلالءمة ابألىداؼ ادلرجوة.

العربية، كأىداؼ خاصة زبتلف ابختالؼ ادلوضوعات كفركع اللغة كاألىداؼ العامة 
د التذكَت أبىداؼ تدريس اللغة العربية زبتلف من مرحلة إىل أخرل، نرل من ادلفي

الستفادة منها يف توجيو تعليم مهارات االتصاؿ اللغوم كتعلمها. كدلا كانت 
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األىداؼ العامة زبتلف للمراحل الدراسية زايدة على تغَتىا من صف إىل صف اتؿ 
لو ستعرض ىذه األىداؼ تتكامل يف ادلراحل ادلختلفة. ديكن تلخيص أىداؼ تعليم 

 العربية للناطقُت بلغات أخرل يف ثالثة أىداؼ رئيسية كىي: اللغة
أف ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا الناطقوف هبذه اللغة  .ُ

أك بصورة تقرب من ذلك. كيف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ديكن القوؿ أبف 
 ّّتعليم العربية كلغة اثنية يستهدؼ ما يلي:

 الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعوف إليها.تنمية قدرة  .أ 
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت   .ب 

 ابلعربية حديثا معربا يف ادلعٌت، سليما يف األداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابة العربية دقة فهما.  .ج 

يزىا عن غَتىا من اللغات من أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دي .ِ
 حيث األصوات كادلفردات كالًتاكيب كادلفاىيم.

أف يعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب  .ّ
 كالبيئة اليت يعيش فيها اجملتمع الذم يتعامل معو.

قد اختلفت ألغراض التعليمية لدرس اللغة العربية يف إندكنيسيا، كيعتمد ىذا 
ختالؼ بعدة األغراض ادلنشودة ككذلك ابختالؼ حاجة ادلتعلمُت. كعامة أف اال

أغرض التعليمية يف إندكنيسيا ىي يستطيع الطالب أف يفهموا كالـ األخرين أم 
ادلتكلم العربية، كيستطيعوف أف يتكلموا ابلعربية فاصحة يستطيعوف أف يقرؤكا 
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كيستطيعوف أيضا أف يكتبوا أم نصوص العربية أك اجمللة أك الكتاب أك اجلريدة، 
يعربكا ما خطر يف ابذلم ربريراي. كبعبارة أخرل لطالب أربع مهارات ىي مهارة 

 االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
كإذا كاف الربانمج ادلكثف فاذلدؼ أك الغرض زلدد أيضا، كعادة يركز التعليم 

أك القراءة. كىذه األغراض تؤثر على اختيار  على مهارة كاحدة إما الكالـ مثال
كاذلدؼ من تعلم  ّْادلواد الدراسة كمجيع النشاطات التعليمية أك عملية التعليم.

، أف تعليم اللغة العربية Syaiful Anwarك  Tayar Yusufاللغة العربية يف تعبَت 
ألغراض موجهة ضلو ربقيق األىداؼ الطويلة )األغراض العامة( كاذلدؼ القصَت )ا

اخلاصة(. يف الغرض اخلاص ىو التحليل لألغراض العامة، لكوف ىذا اذلدؼ 
يصعب ربقيقو كلكن كردت هبا ابلشكل اخلاص كالشغيلي. أما ابلنسبة للغرض 

 ّٓمن تعلم اللغة العربية ىي كما يلي:
 أ(   حيث أف التالميذ ديكن فهم القرآف كاحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية.

 اؾ كفهم الكتب الدينية كالثقافة الدينية ادلكتوبة ابللغة العربية.ب( ديكن إدر 
 ج( ليكوف ماىرا يف الكالـ كالكتابة ابللغة العربية.

لتكوين  (suplementory)د( الستخدامها كاألداة ادلساعدة خلربات أخرل 
 اللغوم ابلعربية، صحيح ابدلهنية.
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من ىذه األىداؼ، مث  من ادلعلـو أف تعلم اللغة العربية ىو االنضباط اليت يعد 
، فضال عن احلياة  أمرا مثاليا، أنو يعطي ادلفاىم أك الدينية كالعلمية أك العلـو

 االجتماعية.   
 ادلواد يف تعليم اللغة العربية .ج 

 أف جيب الذم كادلواقف كادلهارات ادلعارؼ تشمل التعليم مواد أك التدريس مواد
 مواد عاـ، بشكل اختصاص من سلفا زلدد مستول ربقيق أجل من الطالب يتعلم
. التعليم عملية يف ادلطلوبة التحتية كالبنية ادلرافق مجيع على تتكوف العربية اللغة تعليم
 .العربية اللغة تعليم كتاب يف ذبد العربية اللغة تعليم مواد الًتكيز، أف دبعٌت

كسائل اإلعالـ الذم تستخدـ يف ميادين التعليم ادلختلفة كحيتوم  مواد التعليم ىو
على عناصر يف عملية االتصاؿ من التعليم. مواد التعليم تشمل األدكات ادلادية 
ادلستخدمة لنقل زلتوايت ادلواد التعليم الذم تتكوف من الكتاب كادلسجلة الشريطة 

، مكوف من مصادر التعليم أك كاألشرطة كاألفالـ كالصورة كغَتىا. كبعبارة أخرل
التجهيزات ادلادية اليت ربتوم على ادلواد التعليمية يف الطالب اليت ديكن أف ربفر 

   ّٔالطالب على التعلم.
 األنشطة يف تعليم اللغة العربية .د 

األنشطة قد فهم من قبل ادلعلمُت يف بعض األحياف على أنو مظهر كانحية 
شكلية، كفهم على أنو العمل الذم يساعد يف اكتساب ادلتعلمُت للجوانب ادلعرفة 
كادلهارية كاجلدانية بفعالية كما فهم أنشطة على أنو أعماؿ تنظم خارج الصفوؼ 

خل الصفوؼ. غَت أف معٌت كلمة الدراسة، كإف لو كقتا خاصا غَت كقت الدراسة دا
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أنشطة تشَت إىل إبراز أمهية الفرد ادلتعلم كفعاليتو يف ادلواقف التعليمية اليت بتعرض ذلا 
داخل الصف الدراسي أك داخل ادلدرسة أك خارجها، كىذه الفعالية تسهم يف 
اكتساب ادلتعلم خربات جديدة، ألهنا تنبع من دكافعو كحاجتو. األنشطة ادلدرسية 

 ّٕي األعماؿ اليت تنظمها ادلدرسة لتالمذىا يف غَت حصص الدراسة.ى
 االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية  .ه 

 لصفا خلدا دلعلما يتبعها أف دلخططا لتعلما ك لتعليما طريقة ىي تيجيةاًتالسا
اؼ ىدأسي معُت بغية ربقيق ع دراموضول يس زلتورلتد( جورخاأك سي )رالدا

  حلادلراعلى رلموعة من ب ألسلوا اىذم ينضوك ،سلفادة زلد
ـ لقياب الطالكاللمعلم  ط دلنوادلتناسقة فيما بينها ك ادلتتابعة ا (اءاتالجرات/اخلطوا)

عبد د سعاكلدملي اعلي حسُت ؿ قاك ّٖ.لحملتوالكذيس رلسَت يف تدء اثناايف  هبا
ر مساد ليت ربداية دشارإلر األموايس ىي رلموعة رلتدا تيجيةاسًتأف ائليالوالكرمي ا

خل اتتدة بطبيعتو عملية معقد يسرلتدف األ ،رسلدايف خط يسره رس كدلداعمل 
يس رلتداتيجية اسًتف افإثة لباحل اتر  ّٗ.متتابعةات بط عناصرىا يف خطواتًتك

 .يسرلتدامن اؼ ألىداعلى ؿ للحصوات خلطواخطط تتضمن فيها 
 ادلهارات اللغوية .و 

نت إذا تكلمنا عن ادلهارات اللغوية فوجدان أربع ادلهارات اللغوية يف أم لغات كا
 كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
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 مهارة االستماع .0
يقصد ابالستماع االنتباه كحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع، كىو يشمل 
إدراؾ الرموز اللغوية ادلنطوقة، كفهم مدلوذلا، كربديد الوظيفة االتصالية 

ادلنطوؽ، كتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه  ادلتضمنة يف الرموز أك الكالـ
الرموز مع خربات احملمولة يف ىذه الرموز مع خربات ادلستمع كقيمو كمعايَته، 
كنقد ىذه اخلربات كتقوديها كزلاكمتها، كاحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت 

 َْادلوضوعية ادلناسبة لذلك.
يق، كنقد إدراؾ، كفهم، كربليل، كتفسَت، كتطب –إذف  –فاالستماع 

كتقومي كما قاؿ علي أمحد مدكور كخيتلف االستماع عن كل من السماع 
 ُْكاإلنصات:

أما السماع : فال يعدك كونو رلرد استقباؿ األذف لذبذابت صوتو دكف 
–االىتماـ هبا، أك االنتباه ذلا، فهي عملية فسيولوجية بقدرة أداة السماع 

إذا رلرد أصوات تتلقفها على التقاط األصوات ادلختلفة، فهو  –األذف 
 ِْاآلذاف، كمن مث فهو أييت عرضا ال غرضا.
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فاإلنصات : تركيز االنتباه على ما يسمعو اإلنساف من أجل ربقيق 
ىدؼ معُت، فاإلنصات استماع مستمر، يف حُت أف االستماع قد يكوف 

 ّْمتقطعا.
االستماع كىي إدراؾ كفهم كربليل عند رأم علي أمحد مدكور مهارة 

 كتطبيق كنقد كتقومي. كىو فهم الكالـ أك االنتباه إىل شيئ مسموع كتفسَت
 ْْمثل االستماع إىل زلدث.

حُت أكضح التعريف آخر كفقا لرأم دمحم صاحل الشنطي أف تعريف  كيف
االستماع ىو يتمثل ىذا النوع من تلقي ادلادة اللغوية الصوتية القصد 

 ْٓكالتصميم بقصد الفهم كالتحليل.
 مهارة االستماع ىو قدرة الشخص يف االستماع إىل ىكذا تعريف ان

 ادلتكلم. لكن أيضا جيب أف يكوف قادرا على ربليل كما قد مسع.
 مهارة الكالم .8

أف مهارة الكالـ ىي كسيلة ادلرء إلشباع  زلمود أمحد السيديف رأم 
حاجاتو كتنفيذ متطلبة يف اجملتمع الذم حييافيو، كىي األداة األكثر تكرارا 
كشلارسة كاستعماال يف حياة الناس كأكثر قيمة يف االتصاؿ اإلجتماعي من 
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عند رأم دمحم صاحل الشنطي أف الذم يقصد ابلكالـ ىو الوسيلة  ْٔالكتابة.
% ٓٗوصيل، إذ يرك الباحثوف اللغويوف )يف معظمهم( أف حويل األساسية للت

من النشاط اللغوم يكوف نشاطا شفهيا كيشكل التحدث أداة اتصاؿ سريعة 
بُت األفراد، أك بُت الفرد كاجملتمع، كإلنساف الذم ديسك بزماـ التحدث 
كيكوف قادرا على ضبطو كإدارتو غالبا ما يكوف ذلك سببا يف أحرازه للنجاح 

 ْٕ حياتو العامة كاخلاصة.يف
من تلك التعريف مهارة الكالـ نفهم أف مهارة الكالـ ىي قدرة 
الشخص للكشف عن األصوات ادللفوظة أك الكلمات للتعبَت عن الفكر يف 

 شكل األفكار كاآلراء للمخاطب.
 مهارة القراءة .9

القراءة إحدل فنوف اللغة اليت ال يتسٌت لإلنساف أف يتواصل مع غَته 
ا، إذ ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا كربقيقا لالتصاؿ، كليست بدكهن

رلرد تعرؼ على الرموز اللغوية ادلكتوبة  –كما يظنها ابدٌم الرأم   –القراءة 
كالنطق هبا، كإمنا التطورات اليت طرأت على مفهـو القراءة تؤكد أننا ال ضلفل 

عضاء النطق، إذ ابلنواحي الفسيوجية مثل حركات العُت كأ –فقط  –فيها 
ادلفهـو احلقيقي ادلتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودان إىل القوؿ أبف القراءة 
عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز التييتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، كتتطلب 
ىذه العملية فهم ادلعاين، كما أهنا تتطلب الربط بُت اخلربة الشخصية كادلعاين 
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ل ادلشكالت اليت تعرض لإلنساف.كذلك كما كتوظيف تلك ادلعاين يف ح
 ْٖذكر فتحييونس، زلمود الناقة، علي شلدكور.

رأم جونستوف أف مهارة القراءة ىي العملية اليت يستخدـ فيها القارئ يف 
معارفو السابقة، كادلالمح اليت أكدعها الكاتب النص للمساعدة يف استنتاج 

 ْٗادلعٌت الذم يقصد إليو الكاتب ذاتو.
لتعريف ادلذكور، فمهارة القراءة ىي قدرة اليت تعتمد اعتمادا كبَتا كمن ا

على فهم ادلضموف أك معٌت للمقركؤ. لذا، يف نشاط القراءة تعتمد جدا عل 
إتقاف قواعد اللغة العربية كمثل النحو كالصرؼ. كلذالك، مهارة القراءة ىي 

قواعد اللغة  قدر الشخص يف قراءة زلتوايت القراءة اليت تعتمد على إتقاف
 العربية أم النحو الصرؼ.

 مهارة الكتابة .:
يضيق مفهـو الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ أك التهجئة. 
كيتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبَت 
عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار 

يريد الفرد التعبَت عنو. كالقدرة على تنظيم اخلربات. كعرضها الواعي دلا 
 َٓبشكل يتناسب مع غرض الكاتب.
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مفهـو مهارة الكتابة ىي ادلهارة يف التعبَت عن األفكار كادلشاعر إىل 
مهارة الكتابة ىي النتيجة  فتحي يونس كآخركفشكل الكتابة.  ذكر 

ءة، حيث إهنما انفذة من كحصيلة العقل اإلنساين، خبالؼ االستماع كالقرا
نوافذ ادلعرفة كأداة من أدكات تثقيف العقل. فالكتابة أيضا تعترب كسيلة من 
كسائل االتصاؿ بُت الفرد كغَته، شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك 
ادلكانة، خبالؼ الكالـ الذم حيتاج إىل توحيد الزماف دكف ادلكاف. كقد أكد 

اؿ أبف الكتابة ىي نشاط حركي كنشاط فكرم الناقة على ىذا ادلفهـو كق
 ُٓكىي كسيلة لالتصاؿ كاللتعبَت عن التفكَت.

ت محادة إبراىيم فالكتابة أيضا تعترب كسيلة من كسائل االتصاؿ بُت قال
الفرد كغَته، شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانيات، خبالؼ الكالـ 

لذا، مهارة الكتابة ىو قدرة ِٓف.الذم حيتاج إىل توحيد الزماف دكف ادلكا
 الشخص يف اإلعراب عن ما ىو يف رأيو يف شكل الكتابة.

 ادلبحث الثالث: أندراجوجي
 تعريف أندراجوجي .أ 

قد نشأت النظرية عن طريقة التعليم للكبار يف حوؿ العلماء من تعليم الكبار إما 
 ابسم "أندراجوجي".يف أكراب أك يف أمريقية. ليفرؽ ببيداجوجي فيعرؼ ىذه النظرية 
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 ”agogos“دبعٌت الكبار ك  ”andros“كلمة أندراجوجي أييت من اللغة اللتنية يعٌت 
التعليم  ّٓدبعٌت القيادة. هبذا ادلعٌت أف تعريف أندراجوجي حرفية ىو قيادة الكبار.

الكبار ىو العمليات اليت ديكن هبا أكلئك الذين يعدكف كبارا يف اجملتمع الذم 
أف يطوركا قدراهتم، كيغنوا معرفتهم كحيسنوا مؤىالهتم الفنية كادلهنية أك  ينتسبوف إليو

يوجهوىا كجهات جديدة أك حيدثوا تغَتات يف إذباهتم أك يف سلوكهم يف البعدين: 
التطور الكامل للشخصية، كاإلسهاـ بصورة متوازنة كمستقلة يف التنمية االجتماعية 

 ْٓكاإلقتصادية كالثقافية.
لذم نقلت من كتاب سوجاان تعرؼ أندراجوجي أبنو فن كعلم يف قاؿ كنوليس ا

 ٓٓ.(the science and arts of helping adults learn) لتعلممساعدة ادلتعلمُت )الكبار( 
 ٔٓكىذا كفقا بزين الدين أف أندراجوجي ىو العلم كالفن يف مساعدة الكبار يف التعلم.

 كأراء ادلفكرين أف تعليم الكبار ىو:
على تعليم الكبار بوصفو عمليات ميدانية فيما تشتمل عليو من يقتصر  .ُ

الربامج كال تتناكلو بوصفو نطاما رلتمعيا لو كيانة كمسئولياتو احلكومات 
 األخرل عن أنشطتو.

ينطلق من الشموؿ فيوحى أبنو معٌت جيمع العمليات ادلنظمة لتعلم كالتعليم  .ِ
نظامي كلكنو يستثنيها حُت يدرج الكبار حىت ما كاف منها يف التعليم العايل ال

 ذلك التعليم دبا يسميو التعليم األكىل كيف ذلك بعض التناقض.
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ديثل كصفة لعمليات التعليم كالتعلم اليت ىي كمضع عناية حالة فضلي أقرب  .ّ
 ٕٓإىل ادلثالية ال تزاؿ بعيدة عن الواقع.

يساعد  من تعريفات السابقة إما كالعلم أك كالفن أف جوىر األندراجوجي ىو
يف ىذه العالقة متيقنا أف كجود ادلساعدة  ٖٓالكبار كي يقدر أف يتعلم كيكوف ادلتعلم.

 ٗٓمتفرؽ ابلصغار ألف خصائصهما متفرقاف.
نستطيع أف نستخلص أف أندراجوجي كالعلم ال خيتلف ابلعلم األخر فطبعا أنو 

ة. يستطيع أف يتعلمو أخرين ألنو يتبع أحكاـ العلـو العامة بصفة موضوعي
كأندراجوجي كالفن ىو اإلبداع ما ىو ادلهارات كاخلربات ادلعلم ادلتعلقة ابحلسي 
اجلمايل يف عالج ادلتعلم يف عملية التعليم. جبانب ذلك ىناؾ الًتكيز على إعطاء 

 ادلساعدة يعٍت كيف ادلعلم يسهل أك يعطي التسهيالت إىل الكبار لتعلم.

 تطور نظرية أندراجوجي .ب 
عرفت اإلنسانية عرب العصور حلقات لتعليم الكبار، سبايزت يف أىدافها كطرقها 
كأشكاذلا، إال أف ىذه العملية شهدت اىتماما كبَتا، كحركية غَت مسبوقة ابتداء من 
أكاسط القرف التاسع عشر، بدكافع سيايسة كاقتصادية كأيضا كضركرة رلتمعية، أدت 

ىتمت بلكبار، رافقتها دينامية على مستول إىل بركز مناذج جديدة من التعليم ا
التنظَت كالتأطَت، تولدت عنها مفاىيم سعت إىل سبييز ىذا النوع من التعامي عن تعليم 
الصغار، من قبيل: الًتبية الشعبية، كالًتبية مدل احلياة، كالًتبية الدائمة، كتربية 

تناكب، كإلتقاف ادلهٍت. الكبار، كبيداغوجيا الكبار، كالتكوين ادلستمر، كالتكوين ابل
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 >>األندراجوجيا <<كمن ادلفاىم اليت فرضت ذاهتا يف ىذا احلقل ادلعريف، مفهـو 
 فكيف نشأ كتطور؟ كما أبعاد استعماالتو؟

مفي  ُّّٖسنة  Alexander Kappعلى يد  >>األندراجوجيا<<ظهر مفهـو 
لم الصغار كتعلم سعيو لوصف نظرية افالطوف الًتبوية، هبدؼ توضيح التمايز بُت تع

الكلمة أندراجوجي لوصفي نظرية الًتبوية لفالطو كلو كاف  Kappالكبار، يستخدـ 
فالطو نفسو ال يستخدـ تلك الكلمة. كبعثو من جديد العامل االجتماعي األدلاين 

Eugene Rosentock  ُُِٗحينما أكد يف تقرير قدمو لألكادديية عاـ  ُُِٗسنة ،
لب مدرسُت خاصُت كطرائق كفلسفة خاصة، كال يكفي أف على أف تعليم الكبار يتط

 ننقل أفكار نظرية التعليم )أك البيداجوجيا( إىل مكاف تواجد الكبار.
 Malcolmغَت أف احلاجة ادللحة لصياغة تصور يؤطر تعليم الكبار، دفع ب 

Knowles  إىل إحيائو ضمن رؤيتو خلصوصية تعليم الكبار، من خالؿ مقالتو
ابلوالايت  ”Adult Leadership“يا كليس البيداجوجيا" اليت نشرىا دبجلة "األندراجوج

بار الك، زلددا "األندراجوجيا" كعلم كفن مساعدة ُٖٔٗادلتحدة األمريكية سنة 
 ا" ادلرتبطة بتعليم األطفاؿ.ياجوجيدعلى التعلم، يف مقابل "الب

يف سعيو لصياغة نظرية  Malcolm Knowlesكإذا كاف فضل السبق يعود ؿ 
زبتص ابلكبار، فإف علماء آخرين سامهوا يف مناقشة تصوره لألندراجوجيا، بوجود 
أسس نظرية زلددة اآلف تشكل جزءا من عملية تطوير ادلناىج كالربامج كطرؽ 
التدريس يف رلاؿ تعليم الكبار، فهي ال تعدك أتكوف رلموعة من الفرضيلت، 

(Brookfieldُٖٗٔ)   أك التو( ،ُّٗٗجيهاتMiriam).َٔ 
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اإلصطالح من أندراجوجي جيرم بفًتة طويلة كلكن الفكرة منو ادلًتكزة من انحية 
مفهـو النظرية كالفلسفة كاإلجراءات من تطبيقو على سبيل ادلثاؿ: العملية التعليمية 

اجملالت  Malcolm Knowlesعند ما يكتب  ُٖٔٗكأىدافها تبدأ من سنة 
 لبيداجوجيا"."األندراجوجيا كليس ا

 ادلبادء يف تعليم الكبار  .ج 
يف تعليم الكبار أف االعتماد على الذايت ىي ادلعيار األساسي يف كل تطوير 
النماذج من التعلم. ألف ذلك ادلفهـو من التعليم يف سياؽ أندراجوجي خاصة لديو 

تعلم الرئيسي اليت تتوجو إىل التنمية كالتطوير من قيمة االعتماد على الذايت لكل ادل
)ادلواطن التعليمية(. بدكنو كل من التعليم يف سياؽ أندراجوجي ليس لو ادلعٌت 

 كمستواي بنماذج التعليم األخر.
يف ادلبادء من أندراجوجي اف أنشطة التعليمية تركز إىل ادلتعلم أك ادلشًتؾ يف 

ادلتعلم التعلم. جبانب ذلك يف تطوير التعليم ابدلبادء من أندراجوجي أف ادلتعلم يعطي 
إذا من ىذه ادلبادء  ُٔالسلطة لوضع كتنفيذ برامج التعليم كيقـو ابلتقومي عليها ذاتيا.

أف ركد ادلعلم يف ىذا اجملاؿ كادلشرؼ الذم يعطي ادلتعلم التشريفات كالدكافع أك 
 التوجيهات.

ادلبادء األخر من تعليم الكبار ىي كثَت من الًتكيز على االحتياجات التعليمية 
من ادلتعلم كيف جانب األخرل يًتكز على تنمية يف اجملاؿ الوجداين كالنفسي.  
كالدكافع كالسلوؾ احلديثي كادلهارات كاألىلية اليت تتعلق ابألعماؿ ادلعينة. جبانب 
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نة كىي دييل إىل التعليقة دييداف األعماؿ كحياة ذلك الربامج التعليمية سيول ادلرك 
 ِٔادلتعلم.

من ادلبادء السابقة تستطيع الباحثة أف يستخلص أف ادلتعلمُت ال بد أف يدكركف 
بدكر نشط كيساىم يف كل ادلراحل التعليمي كأما ادلعلم يدكر كادلشرؼ يف عملية 

 التعليمية.
 االفرتاضات أندراجوجي وأثره .د 

ف ػندراجوجي يئسس على أربع االفًتاضات ادلهمةعن كما قاؿ كنوليز أ
خصائص ادلتعلم الكبار متفرؽ من االفًتاضات للمتعلم الطفل اليت تئسس على 

 ّٔبيداجوجي التقليدم. تلك االفًتضات فيما اييل:
 ادلفهـو النفسي .ُ

كالذم انضج يف ادلفهـو النفسي نفسو ىو يتحرؾ من شخصية الذم تعتمد 
 ْٔيواجو نفسو. بعض األثر من تلك االفًتاضات فيما اييل:على شخص مستطع أف 

حيتاج إىل خلق مناخ التعلم مطابقا حبالة الكبار، إما من انحية غرفة التعلم أك  .أ 
أدكاتو )الكراسي كادلكاتب كغَت ذلك( ككل منها ترتب كتنظم مطابقا بذكؽ 

التعاكين  الكبار كيعطيهم الراحة. جبانب ذلك خيتاج إىل مناخ التعلم إىل خلق
 التباديل بُت الطالب مع الطالب األخر أك مع ادليسَت فيو.

 يشًتؾ الطالب يف تشخيص االحتياجات من تعلمهم. .ب 
 يشًتؾ الطالب يف عملية التحطيط من تعلمهم.  .ج 
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كانت مسؤكلية التعليم كالتعلم مسؤكلية مجعية بُت ادليسَت كالطالب. موقع  .د 
كادلشرؼ كأكثر من دكره كعامل  ادليسَت فيو أكثر دكره زكمصدر البشرية

 ادلساعد بينما كادلعلم.
التقومي يف عملية التعليم كالتعلم يف ضوء أندراجوجي يؤكد على التقومي   .ق 

الذايت. كادليسَت أكثر مساعدة إىل الطالب يف تقييم إىل أم مدل ىم 
 حيصلوف على تقدـ يف عملية تعلمهم.

 اخلربة .ِ
من التجربة ايت تكوف ادلورد ادلرتقى للتعلم. اإلنساف ينمو كادلستودع ادلًتاكمة 

 ٓٔبعض األثر من تلك االفًتاضات فيما اييل:
ألف اخلربة من الكبار كمصدر التعلم أغٌت من األطفاؿ، إذا عملية  .أ 

تعلمهم تؤكد على التقنية اليت تتم استغالذلا يف ذبربتهم كمجموعة 
كاحملاكة كالتمثيل  ادلناقشة كالطريقة احلالية كالطريقة احلوادث اخلطَتة

األدكار كادلمارسة التطبيقية كطرؽ ادلشركع كالتوجيو االتشارم كالظاىرات 
 كالندكة كغَت ذلك.

 التوكيد يف عملية التعلم على التطبيق ادلوجز. .ب 
 التوكيد يف عملية التعلم ىو التعلم من التخربة.  .ج 

 استعداد للتعلم .ّ
التنمية كالدكر االجتماعي. بعض أف استعداد للتعلم لتكوف أكثر توجها إىل مهاـ 

 ٔٔاألثر من تلك االفًتاضات فيما اييل:
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مدكف على أساس كظائف  كبارترتيب ادلنهج الدراسي يف عملية التعلم لل أ 
على أساس ترتيب معقوؿ ادلواد الدراسية أك على أساس  يستطوره ل

 .ضركرية ادلؤسسة
ستعطيهم اذلدل  ىناؾ ادلفاىم ادلتعلقة ابلوظائف من نشأة الكبار اليت  ب 

 يف تعلمهم رلموعة.
 االذباه يف التعلم .ْ

ىم دييلوف سبليك كجهات نظرية لتطبيق ما درسوه عاجال. ىم  كبارلدل ال
يشاركوف يف أنشطة التعلم. لذلك ىم  منظوركف كعملية لًتقية قدراهتم يف حل 

بوجود االختالفات يف  كبارادلشكالت للحياة ادلوجهة. التوريط يف عملية التعلم لل
 ٕٔكالولد كما يلي: كباراذباه إىل التعلم بُت ال

ادلعلم للكبار ال يدكر كادلعلم الذم يعلم ادلواد التعليمية ادلعينة بل يدكر   .أ 
 كمعطي ادلساعدة إىل شخص الذم يتعلم.

 ادلنهج يف تعليم الكبار ال يوجو إىل ادلواد التعليمية ادلعينة كلكن إىل ادلشكلة.  .ب 
توجيههم يف التعلم إىل ادلشكلة فطبعا التجريبة التعليمية ادلخططة تؤسس  ألف

 إىل ادلشكلة أك االىتماـ ادلوجود يف ذىنهم.
 دافعية التعلم .ٓ

 أف دافعيتهم الداخلي كالذايت أكثر أتثَتا عليهم من الدافعية اخلارجية.
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 خصائص أندراجوجي .ه 
العشرين كاف النموذج الوحيد  عندما بدأ تعليم الكبار بصورة منظمة يف القرف

أماـ ادلعلمي الكبار ىو منوذج تعليم الصغار، ككانت النتيجة أنو حىت كقت قريب  
كاف يتم تعليم الكبار كما لو أهنم أطفاؿ. ىذا ىو ما يربر ادلتاعب العديدة اليت 
جاهبا معلموا الكبار مثل ضعف التحصيل الدراسي كانعداـ الدافعية كاألداء السيئ، 

لك افًتض أف الكبار يتعلموف بشكل أفضاؿ إذا اشًتكوا أبنفسهم يف ربديد مىت لذ
ككيف كماذا يتعلموف. السباب من كلها يعٍت أف الكبار لديو اخلصائص نفسو الذم 

 ٖٔيفرؽ ابخلصائص من الصغار. أما اخلصائص من الكبار ىو:
 أف للكبار مكانة خاصة يف اجملتمع. فهم أساس القوم ادلنتجة عمال .ُ

 كإدارة. كىم الذين كفركا كيوافركف فرص التنشئة كالرعاية لألجياؿ التالية.
إف تعليم الكبار يتميز من تعليم الصغار دلا يتوافر للكبار من خربات  .ِ

كحاجات زبتلف كثَتا عاما لدم الصغار. كأتكيدا ذلذا التمييز يرل 
بينما يدكر البعض أف تعليم الكبار يدكر حوؿ عملية التعليم كطريقتو، 

 تعليم الصغار حوؿ ادلؤسسة اليت تقـو دبهمة التعليم.
إف التنمية البشرية غاية أمسى لعملية التنمية الشاملة، كما أف تعليم الكبار  .ّ

 جزء ال يتجزأ من ىذه العملية يؤثر فيها كينفعل فيها.
إف التعليم الكبار ال يقف عند حج التعليم العاـ، نظاميا ماف أـ غَت  .ْ

 بل يتسع ليشمل التعليم العايل أيضا. نظامي.
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مل يعد تعليم الكبار، كما يرل الدكتور دمحم قمر "دراب اثنيا يوازم التعليم  .ٓ
العاـ كإمنا أصبح جزءا رئيسيا كأساسيا يف حركة الًتبية ادلستمرة اليت 

 تتكامل فيها كل أنواع الًتبية من نظامية كال نظامية.
التعليم كالتدريب كإعادتو كذبديد  يشتمل تعليم الكبار كل أكجو فرص .ٔ

التعليم لكل الراشدين. كال يقتصر ىذا ادلفهـو على إاتحة الفرص دلواصلة 
 ادلتحررين من األمية اجلدد تعليمهم.

أف تعليم ادلستمر كالتعليم  مدل احلياة مها السياؽ الطبيعي لتعليم  .ٕ
عتباره أمرا الكبار. فهو ليس رلرد تعليم إضايف ديكن االستغناء عنو أك ا

 ثناكاي. أك رلرد عالجا دلشكالت خلفها القصور يف التعليم العاـ.
إف تعليم الكبار شكل من أشكاؿ الًتمجة العملية للدديقرتية دبحتواىا  .ٖ

 الشامل كربقيق دلبداء الفرص التعليمية.
 إف تعليم الكبار تتعدد برارلو كمضامينو. .ٗ

 مة من معٌت.إف تعليم الكبار استثمار بكل ما تعنيو الكل .َُ
إف تعليم الكبار ينبغي أف يتم يف إطار منظومة متكاملة ال تتبعثر  .ُُ

 فيها احلهود كال تتناثر اإلمكاانت.
إف تعليم الكبار ليس مسؤكلية مؤسسة كاحدة أك ىيئة مستقلة،  .ُِ

 كإمنا ىو مسؤكلية اجملتمع كلو دبا يف ذلك اجلمهور نفسو.
العصر أف يشبع لدم البد أف يستجيب تعليم الكبار لطبيعة  .ُّ

 ىؤالء الكبار احلاجات األساسية الالزمة دلعايشتو.
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إف تعليم الكبار ال يقتصر على تزكيدىم دبعلومات أك معارؼ  .ُْ
 كإمنا ديتد إىل توسيع اىتماماهتم كتنمية اذباىاهتم كقيمهم.

إف الكبار ديتلكوف رصدا راسخا من اخلربة اليت دكما يربطوهنا ابدلعارؼ كادلهارات 
جلديدة اليت يتلقوهنا فيزداد إدراكهم. لذلك جيب إشراكهم فيما يريدكف أف يتعلموف، ا

كأف تكوف األىداؼ كاضحة كزلددة ذلم. أييت الكبار إىل ادلوقف التعليمي خبلفية من 
اخلربة اليت يف ذاهتا مورد غٍت لتعلمهم ىم أنفسهم كلتعلم األخرين. ذلذا ففي تعليم 

استخداـ طرؽ التعليم ادلستندة على اخلربة مثل ادلناقشات الكبار أتكيد أكثر على 
 كسبارين حل ادلشكالت أك اخلربات احلقلية.

 لكباراخصائص  .و 
التعريف من أندراجوجي يرجع إىل أحواؿ ادلتعلم الكبار كينظره إما من انحية 
اجلسد كاحلكم كاالجتماعي كالنفسي. أسس الكبار على سباـ أحواؿ اجلسد كالعمر مث 

فسي جبانب ذلك استطاعة الكبار أف يدكر مناسبا ابدلتطلبة الوظيفة من مكانتو، الن
ىناؾ الفرؽ بُت األطفاؿ كالكبار إما من انحية العمر كخصائص اجلسد كخصائص 

 البيولوجيس.
سنة أنو قد كاف كبارا أما  ُٖ-ُٔمن انحية العمر، الشخص الذم لديو العمر 

، َُِّأما قاؿ دمحم علي )راشدين،  ٗٔابألطفاؿ.النقص منها مل يكن كابرا أك يقاؿ 
( اخلصائص من الكبار من انحية العمر تفرؽ إىل ثالث فئات كىي الكبار األكؿ ٕ

-َْسنة كالكبار األخر من  َْ-َِسنة كالكبار الوسط من  َِ-ُٔمن عمر 
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كعند جواد دىالف كتنقسم مرحلة الكبار إىل ثالثة، كىي: ادلبلوغ   َٕسنة. َٔ
إىل  ّٓسنة كانتهت  حوايل  ِٓإىل  ُٖ)سن البلوغ ادلبكر( ابتداء من سن ادلبكر 

سنة،  َْ-ّٓسنة، منتصف العمر ادلاضي )مرحلة البلوغ ادلتوسطة( من سن  َْ
، كمرحلة الكبار النهاية أك كبار السن تتميز بعض التغيَتات َٔكانتهت حوايل 

 ُٕاجلسدية كالنفسية.
البيولوجية، كلكن أيضا من حيث االجتماعية الكبار ليس فقط من حيث رلرد 

كالنفسية. من حيث البيولوجية، أما من حيثاالجتماعية، شخص يدعى الكبار اف  
كاف قد فعل األدكار االجتماعية اليت ربمل عادة للكبار كمن حيث النفسية، 

كلكن  ِٕشخص انضج عندما يكوف لديو مسؤكلية ذباه احلياة كالقرارات ادلتخذة.
ضا يف رلاؿ التعليم شخص يدعى الكبار إذا كاف قد تتم عملية التعليم يف ننظر أي

 ّٕادلرحلة اإلبتدائية.

 الفرق بني تعليم الكبار وتعليم الطفل .ز 
بيداجوجي كأندراجوجي لديهما االفًتاضات ادلتفرقة عن شخصية ادلواطن 

ضلو الًتبوم. ككذلك تلك االفًتاضات تستطيع أف تفرؽ من انحية العملية على 
التايل يعٍت عناصر جو التعليم كالتخطيط كربديد االحتياجات كربديد األىداؼ 

 كتلك الفركؽ تعرض موجزة كما اييل: ْٕكزبطيط الدرس كنشاطة التعلم كالتقييم.
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 الفركؽ من انحية االفًتاضات بُت بيداجوجي كأندراجوجي .ُ
 أندراجوجي بيداجوجي االفًتاضات عن

الشخصية ادلستطيعة  ة ادلتابعةالشخصي ادلفهـو عن الطالب
 لتواجو نفسها

ىو الشيء الذم  خربة الطالب
يتشكل ليس كمصدر 

 التعلم

ىو ادلصادر الغانية لتعلم 
 نفسهم كاألخركف

مطابقا على أساس  االستعداد للتعلم
 العمر كادلنهج

يتطور من كظيفة احلياة 
 كمسئالهتا

 ادلسئلةيركز على كظيفة  يركز على الدرس توجيو التعلم
اجلائزة كالعقوب من  الدكافع

 خارج الطالب
من داخل الطالب ىي 

 يف شكل حوافز كلرغبة
سيول الفركؽ من انحية االفًتاضات السابقة. ىناؾ الفرؽ من انحية العملية يف 

 تعليم الكبار. لتسهيل الفهم من ىذه الفركؽ تستطيع أف هتتم بوسيلة اجلدكؿ فيما اييل:
 ُت بيداجوجي كأندراجوجيالفركؽ العملية ب .ُ

 أندراجوجي بيداجوجي العنصر ادلميز
متكلف كثقة منخفضة  جو التعليم

كرمسي كبرد كقلة الودم 
كالتوجيو على السلطة 

 كالتنافس كاحملدد

اسًتخاء كالثقة ادلتبادلة 
كاحًتاـ كغَت رمسي 

 كالدافئ كالتعاكف

 ادلشاركة بواسطة ادلعلم التخطيط
 ادلشاركة بواسطة ادلعلم ربديد االحتياجات 
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 ادلشاركة بواسطة ادلعلم ربديد األىداؼ
ادلواد ادلخططة من قبل  اخلطة

ادلعلم كمنهج الدرس 
 متسلسال منطقيا

عقد التعليم كادلهاـ أك 
ادلشركع كادلتسلس 
 مطابقا ابستعديد للتعلم

تقنية احملاضرة كادلهاـ  عملية التعليم
 القراءة

يبحث عن ادلهاـ بنفسو 
كسهلت أصدقائو 
كادليسر كاخلبَت كإشارة 

 اخلصائص
 

جبانب الفركؽ السابقة البد أف يعًتؼ أيضا بُت أندراجوجي كبيداجوجي ىناؾ 
التساكم ىو ادلعرفة من العلـو عن التعليم كيهدؼ إىل إشراؼ ادلعرفة كالسلوؾ كمهارات 

الوسائل التعليمية ادلتساكية من جنسيتها أم البشرية حلسن حياتو. ككثَت من الطريقة أك 
تستطيع أف تستخدمها يف تعليم أندراجوجي كبيداجوجي.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو . أ
األىداؼ من البحث ىو الكشف كالوصف عن ما ادلواد كاألنشطة   

"حزب  كاالسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة
الكايف" الدكرية ببارم كيديرم يف برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز؟ انطلقا إىل 
ىذه األىداؼ زبتار الباحثة ادلدخل الكيفي لقياـ هبذا البحث. ألف اذلدؼ منو 
ىو االكتشاؼ عن الظواىر االجتماعية اليت سوؼ تتم استكشافها يف رلاؿ 

احثة البياانت ادلتعلقة هبا عما ال ديكن بذلك ادلدخل سوؼ ربصل الب ٕٓالبحث.
 حصوذلا ابدلدخل الكمي.

كيستخدـ ىذا البحث ادلنهج الدراسة احلالة ألف تريد الباحثة أف تبحث   
دقيقا كعميقا عن عمالية أك نشاط الفرد أك مجيع األفراد يف مؤسسة "حزب 

علومات العميقة الكايف" الدكرية. هبذا ادلنهج سوؼ ربصل الباحثة البياانت أك ادل
 ادلتعالقة ابألىداؼ من ىذا البحث.

 خضور الباحثة . ب
أف خضور الباحثة يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البياانت ألنو   

ىو كاألداة الرئيسية يف مجعها حىت خضوره مطلقا كزلتاجا يف فصلها، كما قاؿ 
منفيذ مجع لكسي ج.مولينج، موقيع الباحثة يف البحث الكيفي ىو كادلخطط ك 
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إذا يف ىذا  ٕٔالبياانت كزلليلها كمفسرىا كيف األخر يكوف سلربا من نتائج حبثو.
 البحث، تدكر الباحثة كاألدة األكىل يف ادلالحظة كادلقابلة كالتوثيق.

 ج. البياانت ومصادرىا
البياانت يف ىذا البحث مأخوذة من النصوص أك الدراسات ادليدانية   

ككذلك مصادرىا. البياانت اليت ستحصل الباحثة من مصادر البياانت ىي: 
 .كاخلطة التدريسيةالعملية من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي 

ثة البياانت أما مصادر البياانت من ىذا البحث كما اليايل: أتخذ الباح  
( رئيس ادلؤسسة ُمن أفراد معينة من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية منهم: 

( ّ( ادلعلموف يف مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية، ِ"حزب الكايف" الدكرية 
 كالطلبة.

 أسئلة البحث البياانت مصادر البياانت طريقة مجع البياانت
عملية التنفيذ من  ادلعلم كالطالب ادلالحظة

تعليم اللغة العربية 
على أساس 

أندراجوجي يف 
مؤسسة "حزب 

الكايف" الدكرية يف 
الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

ما ادلواد يف  .ُ
منوذج تعليم 
اللغة العربية 
على أساس 
أندراجوجي 

ابدلؤسسة 
الدكرية حزب 

الكايف يف 
الربانمج يومية 

                                                           
76

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 

Hal 121. 



ْْ 
 

العربية 
كبرانمج 
 التمييز؟

 
آراء عن عملية  مادلعل ادلقابلة

التنفيذ من تعليم 
اللغة العربية على 

أساس أندراجوجي 
يف مؤسسة "حزب 
الكايف" الدكرية يف 

الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

 
 الطالب ادلقابلة
 رئيس ادلؤسسة ادلقابلة

 اخلطة التدريسية الواثئق 
عملية التنفيذ من  ادلعلم كالطالب ادلالحظة

تعليم اللغة العربية 
على أساس 

أندراجوجي يف 
مؤسسة "حزب 

الكايف" الدكرية يف 
الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

ما األنشطة  .ِ
يف منوذج 

تعليم اللغة 
العربية على 

أساس 
أندراجوجي 

ابدلؤسسة 
الدكرية حزب 

الكايف يف 
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آراء عن عملية  ادلعلم ادلقابلة
التنفيذ من تعليم 
اللغة العربية على 

أساس أندراجوجي 
يف مؤسسة "حزب 
الكايف" الدكرية يف 

الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

الربانمج يومية 
العربية 

كبرانمج 
 التمييز؟

 

 الطالب ادلقابلة
 رئيس ادلؤسسة ادلقابلة

 اخلطة التدريسية الواثئق 
 عملية التنفيذ من ادلعلم كالطالب ادلالحظة

تعليم اللغة العربية 
على أساس 

أندراجوجي يف 
مؤسسة "حزب 

الكايف" الدكرية يف 
الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

ما  .ّ
االسًتاتيجية 

يف منوذج 
تعليم اللغة 

العربية على 
أساس 

أندراجوجي 
ابدلؤسسة 

الدكرية حزب 
الكايف يف 

الربانمج يومية 
العربية 

كبرانمج 



ْٔ 
 

 التمييز؟
 

آراء عن عملية  ادلعلم ادلقابلة
التنفيذ من تعليم 
اللغة العربية على 

أساس أندراجوجي 
يف مؤسسة "حزب 
الكايف" الدكرية يف 

الربانمج يومية 
العربية كبرانمج 

 التمييز

 
 الطالب ادلقابلة
 رئيس ادلؤسسة ادلقابلة

 اخلطة التدريسية الواثئق 
 

 د. أسلوب مجع البياانت
البياانت احملتاجة ذلذا البحث فتستخدـ الباحثة بعض طرؽ جلمعها  ليبحث عن

 كىي:
 ادلالحظة .0
ادلالحظة ىي انتباه مقصود كمنظم كمضبوط للظاىرات أك احلوادث أك   

األمور بغية اكتشاؼ أسباهبا كقوانينها. قامت الباحثة ابستخداـ ىذا األسلوب 
د يف احلالة الفعلية يف سياؽ  على السلوؾ اللغوم اليت ديكن أف يفهم حقا إذا شه

 كامل كىذه ادلالحظة يشًتؾ مع عملية تسجيل الفيديو.
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كتنفيذ ادلالحظة لنيل البياانت عن العملية من منوذج تعليم اللغة العربية   
على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز. لنيل تلك 

الباحثة كراء الفصل ليعرؼ عملية البياانت ستقـو الباحثة ادلالحظة ستجلس 
 التعليم ككتابة أنشطة الفصل كترتيبو.

 ادلقابلة .8
تعترب ادلقابلة استبياان شفواي، فهي زلادثة موجهة بُت الباحثة كالشخص   

أك أشخاص آخرين هبدؼ الوصوؿ إىل حقيقة أك مواقف معُت، تسعى الباحثة 
الباحثة األسئلة مباشرة إىل  للتعرؼ عليو من أجل ربقيق أىداؼ الدراسة.  ستقدـ

ادلخرب اليت تتعلق ابلعملية من تنفيذ منوذج تعليم اللغة العربية على أساس 
 أندراجوجي. ستقـو الباحثة ابدلقابلة مع األفراد ادلختارة كىم:

 ادلعلموف .أ 
أتخذ الباحة البياانت عن أراء من عملية تنفيذ من منوذج تعليم   

اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف الربانمج يومية العربية كبرانمج 
التمييز. ستقـو الباحثة ادلقابلة إىل ادلدرساف الذاف يعلماف اللغة العربية يف 

 الفصالف ادلختلفاف. 
 رئيس ادلؤسسة .ب 

أراء من عملية التنفيذ من منوذج تعليم  منو ستناؿ الباحثة عن  
اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف الربانمج يومية العربية كبرانمج 

 التمييز. 
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 الطالب  .ج 
ستأخذ الباحثة منهم البياانت عن أراء من عملية التنفيذ من منوذج تعليم 

مج اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف الربانمج يومية العربية كبران
 التمييز. كستقـو الباحثة ادلقابلة إىل الطالب من كل الفصل.

 الواثئق .9
ستستخدـ الباحثة كاثئق منهج تعليم اللغة العربية كاخلطة التدريسية   

كادلواد التعليمية يف مؤسسة "حب الكايف" الدكرية، ألهنا تساعد الباحثة يف فهم 
هبم. من ىذا الواثئق، ستناؿ العملية التعليمية تظهر كما يعلمها ادلعلموف كطال

الباحثة الواثئق ادلهمة عما تتعلق ابخلطة التدريسية عن عملية التنفيذ من منوذج 
تعليم اللغة العربية يف مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية على أساس أندراجوجي يف 

 برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز. 
 البياانت  فحص. ه
يقع يف البحث الكيف غالبا ادلشكوؾ فيو ألنو يعترب الصدؽ كالثبات غَت   

ادلؤىلة للصحة، فهناؾ طرؽ للحصوؿ على مستول الصدؽ الذم ديكن استخدامو  
دبعايَت الصدؽ )الصدؽ الداخلي(. فالبد للباحثة فحص صدؽ نتائج حبثو  كيفي

ى عدة مرات كذاكرىا قبل أف حيلل كيفسر البياانت. ىذه عملية كررىا الباحثة عل
مع ادلتخصصُت سواء كانوا يف داخل ادلؤسسة. كىذا يوافق دبا قالو ركمل أمحدم 
الذم نقل من جريسويل، أف ىناؾ بعض اخلطوات لتصديق نتائج البحث، كىي: 

كمناقشة األصحاب،  ،(Triangulation)طوؿ االشًتاؾ، كعمق ادلالحظة، كالتثليثي 
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راجع، كمراقبة األعضاء كتفصيل الشرح، حسابة كربليل السلبية، ككفاية ادل
(Auditing).ٕٕ 

كمن ىذه الطرؽ لفحص صحة البياانت فتختار الباحثة ما يليق حبثو   
كىي: التثليثي كىو من إحدل الطرؽ لفحص صدؽ صحة البياانت يوافق دبا قالو 

ثي، ركمل أمحدم الذم نقل من دينزين أف فيها أربعة النماذج ادلختلفة من التثلي
كىي: التثليثي البياانت كالتثليثي الباحثة كالتثليثي النظرية كالتثليثي ادلصادر 

كتستخدـ الباحثة ىذه الطريقة عندما كجد االختالفات بُت البياانت  ٖٕكالطرؽ.
اجملموعة من ادلالحظة كالواثئق، أك بُت الواثئق كادلقابلة، أك بُت ادلالحظة كادلقابلة. 

كن ذلك السعي حىت ديكن أف تكوف حقيقة نتائج البحث ككفقا انسوتيوف أف دي
موثوؽ هبا ىو التثليث. التثليث يف ىذا البحث ىو تثليث ادلصادر كالطرؽ 

 )ادلالحظة كادلقابلة كالتوثيق(، كالوقت )طويلة كمستمرة(.
تثليث ادلصادر تتم عن طريق تدقيق البياانت مع الوقائع من مصادر   

اآلخر. تثليث الطريقة يتم عن طريق استخداـ بعض أخرل، كاستخداـ ادلخرب 
األساليب يف مجع البياانت. ابإلضافة إىل استخداـ أسلوب ادلراقبة على الطلبة 

 كادلعلمُت، كأجرت أيضا مقابالت غَت منظمة لتأكيد من احلالة الفعلية.
 . حتليل البياانت  و

ي ىو أسلوب التحليل كأما أسلوب ربليل البياانت الذم تستخدمو الباحثة النوع
 ٕٗ، يعٌت يسَت بثالث طرؽ كىي:Hebermenك Milesعند 
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 تصنيف البياانت .ُ
تصنيف البيانت تراجع إىل عملية تشكيلية، كتركيز، كبساطة مث تغيَت   

البياانت اخلامة اليت حدث يف ادليداف. كمن تلك البياانت، تعمل الباحثة تصنيف 
كذلذه البياانت ابختيارىا كيبسطها يف شكل تصنيف كيعربه يف ىذا البحث. 

ت من عدة ادلصادر مع ادلرحلة األكىل، أكؿ ما تعمل الباحثة ىو تصنيف البياان
عدة األساليب ضلو كيف منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف 
مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية يف برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز يف مؤسسة 

 "حزب الكايف" الدكرية التمييز بوسيلة الوائق كادلقابلة كادلالحظة عملية التعليم. 
 عرض البياانت .ِ
ىذه اخلطوة ربتوم على عملية التحقيق كالتقسيم كالًتكيب كإيضاح   

البياانت بطريقة منتظمة كموضوعية كإمجالية كتعيُت ادلعٌت. كىذه احلالة، عملت 
الباحثة عرض البياانت بتعريف األحواؿ احلقيقية ربدث يف ادليداف عن منوذج تعليم 

زب الكايف الدكرية ببارم  اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة ح
 كيديرم.

  استنباط البياانت .ّ
اخلطوة األخَتة من عملية ربليل البياانت ىي استنباط. تستخلص   

الباحثة نتائج بناء على النوع كادلعٌت ادلكتشف يف ادليداف.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

البياانت كربليلها، كمناقشة البحث. كيتكوف ذلك حيتوم ىذا الفصل على عرض 
من مبحثُت: ادلبحث األكؿ حيتوم علي: عرض البياانت كربليلها اليت أخذىا الباحثة من 
عملية البحث، كالبياانت ادلعركضة ىي البياانت ادلتعلقة دلتغَت البحث كادلبحث الثاين 

 نظرايت ادلوجودة.  حيتوم على: مناقشة البحث، يعٍت تعليق نتائج البحث ابل

 ادلبحث األول: عرض البياانت وحتليلها

تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي  يف ادلواد واألنشطة واالسرتاتيجية .أ 
 يف برانمج يومية العربية

 ادلواد يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية العربية .0

برانمج يومية العربية من أحد برانمج اللغة العربية ادلوجود يف مؤسسة الدكرية 
  مشارؾ التعلم بارم كيديرم. اذلدؼ العاـ ذلذا الربانمج  أفب"حزب الكايف" اليت تقع 

يستطيع أف يتكلم أك يقدر أف يتكلم ابللغة العربية من الطبقة األكىل، مث الوسطى 
من ىذا اذلدؼ اليت قررهتا ىذه ادلؤسسة ىي ضركرية  كفائدة َٖمتوقعا. علىحىت األ

 الدكرية "حزب الكايف" اليت تقع احملب تعلم اللغة العربية يف مؤسسة  مشارؾ التعلم
 بارم كيديرم.ب

ىذا الربانمج ىم الذين يريدكف  تبعوفالذين ي مشارؾ التعلمالبد من معرفة أف 
الربانمج  ىذاتعميق اللغة العربية كمهارة الكالـ كما قالو مسركر كعلي إهنما أخذا 
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ا إىل مكة كاستعدادمها أف يذىب)يومية العربية( ألهنما يريداف تعميق مهارة اللغة كىو  
 ُٖادلكرمة يفرضاف أركاف اإلسالـ اخلامسة أم احلج.

اف التكميل ادلعُت يف ىذا اذلدؼ ألف لديهم الذين أخذكا نظرا إىل علة أخرل، ك
الفصل ادلتوسط ىم الذين مل يتعلموا اللغة العربية من قبل كعلى األقل منهم ذلم زاد 
لتعلم اللغة العربية يف ادلعهد أك يف ادلدرسة بل يف الدكرية للغة العربية من قبل لكنهم مل 

، يف ىذا احلاؿ يشعركف أف قدرهتم يف يقدركا أم شيئ إال معرفة القاعدة فحسبو
تكلم اللغة العربية ضعيفة جدا. لذلك ىذا برانمج "يومية العربية" معقد ليس معقدا 

 .مشارؾ التعلمإال لضركرية 

ىدؼ تعليم الفصل األعلى ىو أف موادىم تطبيقية ال نظرية فحسبها، البد من 
قات ىي اليومية العربية األكىل معرفة أف برانمج "يومية العربية" يتقسم إىل ثالث طب
كادلفردات كالقواعد )ىذا  ادثةكالثانية كالثالثة. ادلواد يف ىذا الربانمج تتكوف من احمل

كتطوير  أك ادلناقشة الربانمج دخل إىل مواد الًتمجة(، كادرس اإلضايف كاجلداؿ كالندكة
 ِٖ. ىذه قائمة لتسهيل الوصف يف التعليقات:هارةادل

 اسم الربانمج الرقم مواد التعليم اءعدد اللق الكتب
يومية العربية  ُ زلادثة ّ زلادثة

 ِ ترمجة ُ ترمجة األكىل
 ّ مفردات ُ مفردات
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أبريل  ُِمصدر: دراسة عن الواثئق، ادللف االستقبايل من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   ِٖ
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 ْ ضايفاإلدرس  ُ اختيارم
 ٓ ادلهارة تطوير ُ اختيارم
 اسم الربانمج الرقم مواد التعليم عدد اللقاء الكتب
يومية العربية  ُ زلادثة ّ زلادثة

 ِ ترمجة ُ ترمجة الثانية
 ّ مفردات ُ مفردات
 ْ ضايفاإلدرس  ُ اختيارم
 ٓ ادلهارةتطوير  ُ اختيارم

 

 اسم الربانمج الرقم مواد التعليم عدد اللقاء الكتب
يومية العربية  ُ زلادثة ُ زلادثة

/ )مناقشة( ندكة ُ اختيارم الثالثة
 جداؿ

ِ 

 ّ ادلهارةتطوير  ُ اختيارم
 

األنشطة يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية  .8
 العربية

كلتحقيق  مشارؾ التعلم بعد معرفة ادلواد ادلقررة حيث أهنا مناسبة بضركرية
لتعلم يف اإما عملية تعليمها ال تناسب ابلعنواف أك ادلوضوع ك اذلدؼ ادلقرر،

يف الربانمج "اليومية  (خطوات التعلماألنشطة )ادلؤسسة الرمسية فحسبو. أما 
 العربية" فكما يلي:
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 التسخُت .ُ

 غناءامعا  غناءأف يسخن مقدما ابل مشارؾ التعلم علميف ىذا النشاط يدعو ادل
أما  .مشارؾ التعلمهذا يهدؼ إلاثرة محاسة التعلم لدل ف مع آلة ادلوسيقي أيضا عربيا

 ّٖالغناء الذم غٌٍت معا كما اييل:

 رقم الغناء
 )العربية(

 
 العربية لغة القرآف

 كما ىي لغة يف اجلناف
 يرجى من كل أستاذ كطالب

 كالـ ابللغة العربية
 كالـ هبا ألجل احملبة
 لرسوؿ هللا النيب الرمحة
 من تكلم ابلنية العبادة
 ربصل من هللا السعادة

0 

 )اجلهات(
 

 مشاؿ شرقي  -مشاؿ  
 جنوب شرقي –شرؽ 

 جنوب غريب  -جنوب 
 مشاؿ غريب –غرب 

8 

 )ىنا نفرح ىناك نفرح(
 

9 
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 ىنا نفرح ىناؾ نفرح
 يف أم مكاف ضلن نفرح
 ىنا نفرح ىناؾ نفرح

 يف أم مكاف ضلن نفرح
 ضلن نفرح ضلن ف... ضلن نففرح ضلن ف...

 ضلن نفرح ضلنن... ضلن نفرح
 ضلن نفرح ضلن ف... ضلن نففرح ضلن ف...

 ضلن نفرح ضلنن... ضلن نفرح
 )ظروف ادلكان(

 
 (dimana)أين 

 (di depan)  أماـ
 (di belakang)كراء 
 (di samping)  جبوار

 (di atas)فوؽ على 
 (itu di bawah)  ربت
 (di sini dan di sana)ىنا ىناؾ 

: 

 ادلصطلحات اليومية
 

 الصداعأصابٍت 
 أصابٍت الرايح

 أصابٍت مبطوف 
 أصابٍت احلمىٌ 
 أصابٍت السعاؿ
 أصابٍت اإلسهاؿ

 القالعأصابٍت 

; 
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 شعرت ابلوحدم
 شعرت ابلدغدغة
 شعرت ابجلوع
 شعرت ابدللل
 شعرت ابلغَتة
 )الضمائر(

 
 ىو
 مها
 ىم
 ىي
 مها
 ىنٌ 
 أنتى 
 أنتما
 أنتم
 أنتً 
 أنتما
 أنتٌ 
 أان
 ضلن

< 

 )فعل ادلاض(
 
 أكل
 أكال
 أكلوا

= 
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 أكلت
 أكلتا
 أكلن
 أكلتى 
 أكلتما
 أكامت
 أكلتً 
 أكلتما
 أكلتٌ 
 أكلت

 نالأك
 ادلضارع()فعل 

 أيكل
 أيكالف
 أيكلوف
 أتكل

 أتكالف
 أيكلن
 أتكل

 أتكالف
 اتكلوف
 أتكلُت
 أتكالف
 أتكلن
 أكل
 أنكل

> 
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 عرض ىدؼ التعلم كدافعو .ِ

جي ألف هبذا جو العناصر ادلهمة يف نظرية أندرا عرض ىدؼ التعلم كدافعو من
ذلك احلاؿ ديكن أف يعرؼ ادلتعلموف ما يريدكف حُت يشًتكوف عملية التعليم. من 

 ديكن أف يعرفوا كيفية التعلم اليت تناسب هبم إذا ديكن أف يتحقق ذلك اذلدؼ.

ىدؼ التعلم من أنشطة التعليم غالبا اليت  علميف عملية االتصاالت يعرض ادل
. يف ىذا احلاؿ تطبيق أك تنفيذ عملية التعليم اليت تتنفذ يف مشارؾ التعلميقـو هبا 

كذلك العرض مشارؾ التعلم  ىدؼ التعلم إىل  علمية ىو يعرض ادلفصل يومية العرب
 ْٖ.عن الصور األغلبية عن أنشطة التعلم ادلنفذة يف عملية التعليم

توفيق إف مواد  أستاذ ذبرم األنشطة يف أكؿ لقاء ال يف كل اجتماع. كما قالو
د مائة مفردة. البد ذلم أف حيفظوا مفردات بعد كىلاألدات لربانمج يومية العربية ادلفر 

 مفردة. ََِٓيومية العربية الثانية البد لو حفظ دلن أيخذ برانمج 

 ََِٓمث الذين أيخذكف برانمج يومية العربية الثالثة عليهم أف حيفظوا فضال من 
لتقسيط زلافظتهم  فمطلوبوف مشارؾ التعلممفردة. كتقومي/ تقييم يف آخر اللقاء أما 

 ٖٓ.مناسبا بعدد معُت كىم مطلوبوف لكتابتها بعده

اذلدؼ من تعلمو ىو بشرح منوذج التعليم غالبا   علمأما مواد احملادثة فيقدـ ادل
زبتلف ابدلواد السابقة مواد القواعد  ٖٔككيفية التقدمي كاجلداؿ كادلناقشة كغَت ذلك.

                                                           
 (َُِٖأبريل  َِمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ عريف، ادلعلم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ْٖ
 .(َُِٖينايَت  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ توفيق، ادلعلم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٖٓ
 .(َُِٖأبريل  َِأستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية العربية )كيديرم، مصدر: نتيجة من ادلقابلة مع   ٖٔ
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 مشارؾ التعلمال يقدـ ىدؼ التعلم كأنشطتو. رغم أنو ال يفعل ذلك يتبع  علمألف ادل
 عملية التعليم حبماسة دقيقا.

مشارؾ فرصة لدل  علمكيف مدة تقدمي اذلدؼ كنشاط التعليم كالتعلم، يعطي ادل
تقدمي فكراهتم أك أراءىم عن ىدؼ التعليم كالتعلم كأنشطتو اليت ذبرم هبم. ىذا  التعلم

عليم كالتعلم كأنشطتو الىت جييزىم أف يشًتكوا يف فكراهتم كآراءىم عن  ىدؼ الت
 ٕٖ.ىاابعو يت

كانت أـ الثانية   إعطاء الدافع يف عملية التعليم يف برانمج "يومية العربية" األكىل
مشارؾ ك  علمفيغٌٍت ادل غناءتبعث محاستهم، أما الدافع ابل كالنصائح اليت غناءكالثالثة ابل

 العريب الذم حيتمل فيو محاسة كدافع للتعلم. غناءمعا ابل التعلم

ال أف يكوف مشارؾ التعلم مغٌتى يف أكؿ اللقاء فألف يفرح كيريح  غناءحُت ال
 ٖٖ.مشارؾ التعلمك  علممعا ىو ينمي كائما بُت ادل غناءا يف اتباع عملية التعليم. ابلمتوتر 

يكوف فعاليا على االعتقاد يف انبعاث  مشارؾ التعلمتقدمي ىدؼ التعليم كربفيز  
 ادا التباع فصل التعليم.محاستهم يف التعلم كجيعلهم أكثر استعد

 تقدمي ادلواد التعليم .ّ

عرض مواد التعليم من إحدل خطوات التعليم يف كل منوذجو، ىذا ىو شليزات 
عرض ادلواد على منوذج التعليم ادلطبق يف مؤسسة الدكرية "حزب الكايف" يعٍت  

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ُٗمصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٕٖ
 .( َُِٖأبريل  َِمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٖٖ
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زة كال ألف تكوف ادلباحثة اليت ذبرم هبم مرىك   مشارؾ التعلمكواسطة فحسبو أك ربفيز 
 .زبرج من ادلواد ادلبحوثة يف عملية التعليم

ادلوضوع كالصورة الغالبة عن  علماؿ يف مواد احملادثة، يعطي ادلكعلى سبيل ادلث
 علمفرداي أك رلموعيا أك من انحية ادل مشارؾ التعلمادلواضع اليت يناقشها مث يبحثها 

مناسبا دبا  علمدليقص قصة كيطلبهم أف يصفواىا ك بعضهم أف يقصوا ما قٌصو ا
 ٖٗكصفوا.

مشارؾ ادلوادا الغالبة فحسبو مث يفٌصلها  علمكذلك يف مواد القواعد، يشرح ادل
خبالؼ تعليم ادلفردات، يف عرضها يًتجم  َٗأنفسهم كينقشوهنا مع األصدقاء. التعلم

 معانيها كحيفظوهنا. مشارؾ التعلمادلفردات ادلوجودة يف الكتاب مث يكتبها  علمادل

عن ادلفردات ادلًتمجة يف اللقاء السابق قبل إعطاء مواد ادلفردات  معلميسأؿ 
 مفردات جديدة يف الكتاب. مشارؾ التعلمك  علممث يًتجم ادل ُٗكترمجتها التالية.

تبديلها  علم، إما يطلبهم ادلمشارؾ التعلممباشرة إىل  علميف تلك العملية يًتمجها ادل
يًتمجها نفسو فحسبو بل  علممجة ىكذا ليس ادلحُت ذبرم عملية التعليم أك عملية الًت 

يسهموف.  ىذا ألف بعضهم ذلم حربة يف معرفة درس اللغة العربية  من ادلعهد أك 
 ِٗادلدرسة.

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٖٗ
 .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   َٗ
 .(َُِٖريل أب ِٔ-ُٗمصدر من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ُٗ
 .(َُِٖأبريل  َِالعربية )كيديرم، مصدر:  نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية   ِٗ
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مثاال يف استخداـ ادلفردات ادلًتمجة أك يعطي  علميف أثناء عملية الًتمجة، يعطي ادل
ما مواد ادلفردات فال غَت مرادفها إذا كاف الذم ىو غَت موجود يف الكتاب. لذلك أ

عن ما  علماألسئلة كالفرصة للسؤاؿ إىل ادل علممعرفة فحسبو رغم يف عمليتها يعطي ادل
 يتعلق ابدلفردات ادلًتمجة.

الفرصة ألف يقدموا األسئلة أك اآلراء أك  علميف عملية عرض مواد التعلم، يعطي ادل
 .علمالفكرات عن عرض ادلواد الذم نٌفذه ادل

عن ادلواضع اليت يدرسوهنا  مشارؾ التعلمك علم مواد التعلم، يناقش ادلقبل عرض 
مل يكمل تنفيذ ىذا  ّٗفرصة عن مواد ما أك موضوع ما يدرسونو. علمأبف يعطيهم ادل

 النشاط يف كل اللقاء، قد مل تفرغ ادلباحثة من مادة كاحدة يف كل لقاء.

ادلواضع غالبا اليت يدرسها يف ذلك  علمعلى سبيل ادلثاؿ يف مواد احملادثة يعطي ادل
اللقاء كادلواضع اليت تتعلق ابحلاالت كالظركؼ الواقعية )حسب الواقعة( ال ادلواضع 

 .اليت تشتمل على اخلياؿ

ادلوضوع ادلناقش "التعارؼ بنفسو" أك  علممثالو عن موضوع التعارؼ. يعطي ادل
التعارؼ عن ادلواطينية التعارؼ غالبا كالتعارؼ يف أكؿ اللقاء إىل الشخص أك 

 ْٗ.كغَتىا

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ُٗمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أيرين كالطالبة  يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ّٗ
 .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ْٗ
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كمع ذلك عن مواد القواعد كادلفردات ال يعطيهم الفرصة لتعيُت مواد ما يدرسونو 
ألف ادلواد ادلوجودة مناسبة ابلنظاـ كاالتفاؽ حيث إذا يسهموف يف اختيار ادلواد ادلراد 

  ٓٗدرسها فمن فزع أف يصيبوا صعوبة يف فهمها.

ألف يقدركا  مشارؾ التعلمالبد من عرضها إىل ليست كل ادلواد مركنة لذلك 
تعلما جهداي كديلكوا مسؤكلية عظيمة حىت تكوف ادلواد اليت تبحث مفهومة مقبولة 

 جيدة.

 التوجيو دلشارؾ التعليم .ْ

بعد فراغ عن عملية عرض ادلواد ىناؾ اتفاؽ عن ادلواضع ادلفركغة ادلناقشة بُت 
، يعٍت مرافقتهم مشارؾ التعلممث استمرارىا إعطاء التوجيهات لل علمكادل مشارؾ التعلم

 .علمحُت يعملوف الوظيفة أك يدٌكنوف ادلعلومات ادلناسبة ابلوظيفة اليت أعطاىا ادل

كما عملتو األستاذة رحاية يف مواد احملادثة كاألستاذ توفيق يف مواد القواعد مها 
 لب األستاذ، كما حُت طمشارؾ التعلمالذم يعملو  ةيعطياف التوجيهات عن الوظيف

طلب بعضهم أف يفهمواه ي ودمي ادلوضوع عن احلياة اليومية ىلتق مشارؾ التعلمأريف 
عنها مث  علمالذم ال يعرؼ ادلفردات العربية. كيسألوا ادل مشارؾ التعلم حُت كاف

 ٔٗعلى السبورة ليحفظواىا. ككتبوعلم ادل أجابتو

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ِٓمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ توفيق يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٓٗ
 .( َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗ، مصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم  ٔٗ
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موادا عن القواعد كمادة الضمائر فهناؾ  علملل ادلكذلك يف مواد القواعد حُت حي
  ٕٗشرحا بسيطا عنها. علمعن قصد تلك ادلادة مث يعطيهم ادل مشارؾ التعلميتحَت 

حُت يًتمجوف ادلفردات العربية يف الكراسة  علمكذلك يف مواد ادلفردات يشاركهم ادل
 حُت كانت ادلفردات ادلنسية أك غَت ادلًتمجة.

مطلوبوف للتعلم فرداي ىو ببحث ادلواد  مشارؾ التعلم، إف مناسبا بذلك الشرح
 كفهمها ابلتعلم فرداي كينفذكنو بتبادؿ اآلراء أك التساؤؿ بينهم.

 تقدمي نتيجة ادلناقشة .ٓ

. علمىذه ادلرحلة ىي عملية تقدمي نتيجة ادلناقشة أك نتيجة الوظيفة اليت أعطاىا ادل
مطلوبوف تقدمي نتيجة تعلمهم أماـ الفصل كاآلخركف  مشارؾ التعلميف ىذه ادلرحلة 

 منهم مطلوبوف لتقدمي األسئلة أك التعليقات.

يف برانمج يومية العربية على سبيل  مشارؾ التعلمىذه العملية ذبرم من انحية 
ادلثاؿ مواد احملادثة ىم مطلوبوف تقدمي ما فهموا من ادلوضوع "األنشطة اليومية"، ىم 

وا أنشطتهم أماـ الفصل أك خارجو كاآلخركف يقدموف األسئلة أك مطلوبوف أف يقص
كذلك مواد القواعد ىم مطلوبوف تقدمي نتيجة تعلمهم عن موضوع ذلم    ٖٗالتعليقات.

 كلهم.

                                                           
  .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٕٗ
 .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٖٗ
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على سبيل ادلثاؿ مادة عن الفعل، أحد منهم سلتار عشوائيا ألف يشرحها أماـ 
دلواد ادلفردات ىم  ٗٗادلقدمة. الفصل كاآلخركف يقدموف األسئلة أك اآلراء عن ادلواد

كاحدا فواحدا  عنها مث يقيم أك  علمأك يسأذلم ادل علميقدموف زلافظتهم فحسبو إىل ادل
 يسجل كال منهم.

اخلربة كادلعرفة بعضهم بعضا.   مشارؾ التعلماذلدؼ من ىذا النشاط ألف يتبادؿ 
كن أف يكوف فهمهم كما قالو األستاذ كايف إف عملية التعليم ابلتقدمي كادلناقشة دي

لذلك ىذا النموذج مستخدـ  ََُادلعلومات ادلهمة منهم. علمقواي بو حىت يكتسب ادل
 دائما يف مؤسسة الدكرية "حزب الكايف" خاصة يف برانمج يومية العربية.

 عملية التقومي .ٔ

التقومي يقع يف آخر نشاط التعلم. ىذا يقصد دلعرفة بصرية اشتماؿ الطبقة كربقق 
. تنفيذ التقومي يف مؤسسة مشارؾ التعلمىدؼ التعلم كارتفاع طبقة القدرة لدل 

الدكرية "حزب الكايف" خاصة يف برانمج يومية العربية ينقسم إىل ثالثة اختبارات. 
 َُُنهائي.كاختبار ال االختبار اليومي كاالختبار األسبوعي

فرصة للتعلم من قبل عن ادلواد  شارؾ التعلميف عملية تقومي االختبار اليومي دل
مباشرة أسئلة كاحدا فواحدا كاختبار. مث لالختبار األسبوعي  علمادلقدمة مث يعطيهم ادل

                                                           
  .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗمصدر: نتيجة من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   ٗٗ

أبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كرئيس ادلؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   ََُ
َُِٖ). 

أبريل  ِّكايف" الدكرية )كيديرم، مصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كرئيس ادلؤسسة "حزب ال  َُُ
َُِٖ). 
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طوؿ يـو قبلو معلومات عن ما من الوقت كادلواد اليت  علموفأخربىم ادل لنهائيكا
 َُِعربه األستاذ كايف. يقدركف أف ينفذكا كيستعدكا جيدا دا لالختبار، حىتتكوف موا

 أما شكل التقومي كل ادلواد فكما يلي:

 أ. مواد احملادثة

شكل التقومي يف ىذه ادلواد تقومي ابالختبار الشفهي أبف يطلبهم ادلدرس أف 
قت ادلعُت ضلو دبدة الو  علميتحادثوا أماـ الفصل أك خارجو مناسبا ابتفاؽ بينهم كادل

دقائق ماداـ موضوع احلوار موجودا يف الكتاب كموضوع األنشطة اليومية  ٕ-ٓ
رئيس ئي ىم مطلوبوف فيو أف يتكلموا أماـ نهاكالتعارؼ كغَت ذلك. أما االختبار ال

دقائق كمواده من ادلواد الًتبوية كالثقافية  َُ-ٕدبدة طويلة تقديرا  علمأك ادل ادلؤسسة
 َُّىا.كالسياسية كغَت 

 ب. مواد ادلفردات

، أما االختبار الشفهي تحريرالشكل من تقومي ادلفردات ابالختبار الشفهي كال
مع أهنم يقدموف احملافظة أك  تحريركلهم كاالختبار ال  علمفبتقدمي احملافظة إىل ادل

مسؤكلوف عنها كاحدا فواحدا فهم يكتبوف ما حفظوا من ادلفردات دكف النظر إىل 
 َُْالكتاب أك ادلعجم.

 
                                                           

أبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كرئيس ادلؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   َُِ
َُِٖ). 

 ( .َُِٖأبريل  َِمصدر:  نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   َُّ
 .(َُِٖأبريل  َِمصدر:  نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   َُْ
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 ج. مواد القواعد

حيث إهنم مطلوبوف لتأليف اإلنشاء أك  تحريرالشكل من ىذه ادلواد ابالختبار ال
يف االختبار األسبوعي أك االختصار من كل مواد التعليم. ىذا جيرم كما جيرم 

 َُٓئي.نهاال

االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية  .9
 العربية

يف برانمج يومية العربية ىناؾ ثالث طبقات كأما لكل طبقات االسًتاتيجية كما 
 َُٔيلي:

األكىل كما  االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم ادلفردات يف الطبقة .أ 
 يلي:

استخدـ ادلعلم الغناء يف تعليم اللغة العربية. ىذه الطريقة يستطيع أف ينعدـ  -
ادللل يف عملية التعليم، كديكن أف تعطي التمتع دلشارؾ التعلم لكي زايدة 

 كإتقاف ادلفردات.
يظهر ادلعلم الكائنات ادلعينة. ادلثل جلب األشياء األصلية. على سبيل ادلثاؿ  -

 علم القلم الرصاص دلشارؾ التعلم يف كقت التعلم.يظهر ادل
طلب مشارؾ التعلم لقراءة بطريقة التكرار، لكي يستطيع مشارؾ التعلم ادلعٌت  -

 بعد ترتيب الكلمة األخرل يف النص الذم يقرأه.

                                                           
  .(َُِٖأبريل  َِمصدر:  نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية، ادلعلمة يف برانمج يومية العربية )كيديرم،   َُٓ
 .(َُِٖأبريل  ِٔ-ُٗالعربية )كيديرم، مصدر من ادلالحظة، عملية التعليم يف برانمج يومية   َُٔ
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االستماع كتقليد القراءات، كتكرار القراءات ككتبو حىت مشارؾ التعلم فهم  -
 عميق. 

عليم اللغة العربية خاصة تعليم ادلفردات يف الطبقة الوسطى كما االسًتاتيجية يف ت  .ب 
 يلي:

استخداـ حركة اجلسم. يدؿ ادلعلم ادلعٌت من ادلفردات الذم قد درس بطريقة  -
متظاىر الشخص الذم يتم األكل، ليشرح معٌت كلمة "أكل" دبعٌت دخل 

 الشيء إىل الفم.
ات سيكوف ساعد كثَت كتابة الكلمات. اإلتقاف مشارؾ التعلم عن ادلفرد -

 عندما طلب للكتابة الكلمات اجلديدة اليت تعلمها )االستماع كتكلم كاقرأ(.
بطريقة القياـ بدكر. ادلثاؿ تعليم إىل مشاركُت التعلم الشخص الذم ديسك  -

 ادلعدة كيفصح الطبيب. كعاده ما يتم تنفيذ بشكل ادلسرحية.
ذلا نفس ادلعٌت من الكلمة  يعطي ادلعلم ادلرادؼ. اعطي ادلعلم الكلمة اليت -

ككلن ابستخداـ ادلفردات ادلختلفة. ادلثاؿ "قعد" كقاؿ ادلعلم مرادفو أم 
 "جلس".

يعطي ادلعلم الضٌد. اعطي ادلعلم الكلمة اليت معناه سلتلف مع ادلفردات اليت  -
تدرس. ادلثاؿ ديكن ادلعلم أف يشرح الكلمة "طويل"  مع ذكر ادلعارض أم 

 "قصَت". 
ٌت الرابطة. ادلعلم قديشرح كلمة "مدرسة" لتقدمي اجلمعية مع ذكر  إعطاء مع -

كلمة "طالب"، "مدرس"، لذا سيتم إصالح مشارؾ التعلم على الفهم ىو 
 "مدرسة".
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كتابة" كىذا ديكن -يكتب-ذكر ادلعلم جذر الكلمة كتغيَته. ادلثاؿ "كتب -
 أم يساعد مشارؾ التعلم على فهم ادلفردات مع تغيَت الصيغة.

سًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم ادلفردات يف الطبقة األعلى كما اال  .ج 
 يلي:

 شرح معٌت لشرح ادلقصود. -
البحث عن معٌت الكلمة يف القاموس. عند تدرس ادلفردات اجلديدة، ديكن  -

 للمعلم أف يطلب من مشاركُت التعلم للبحث ادلعٌت مباشرة من القاموس.
 الًتكيب الصحيح. اعتباطي ادلفردات لتكوين -
 كضع الكلمة يف اجلملة. -
 يرتب اجلملة الصحيحة من ادلفردات اليت مت توفَتىا. -
 إعطاء الشكل يف الكلمة. -
 ترمجة الكلمة إىل لغة أخرل. -

تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي  يف ادلواد واألنشطة واالسرتاتيجية  .ب 
 التمييز يف برانمج

مرة على طلب األستاذ الدكتور كاابف بعد رجوعو كتاب التمييز ىذا مدكف أكؿ 
من زايرة ادلقربة لإلماـ الشافعي دبصر إىل الكاتب )أبز ادلاجستَت( لقياـ ابلبحث  
ألف يتبع أكالد يف إندكنيسيا اإلماـ الشافعي الذم منذ صغاره كاف ماىرا يف تعليم 

 القرآف الكرمي كاألحاديث الشريفة كالتفاسَت يف رلالس العلم.

كتاب التمييز ىذا بقصد أف يكوف طريقة مستخدمة لتعليم الولد الصغَت سن 
ادلدرسة االبتدائية كمن لو كاف صغَتا )أم من من يستطيع قراءة القرآف الكرمي( حىت 
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الًتاث كما قدرىا يقدركا القراءة كالًتمجة كالكتابة )إمالء( كتدريس القرآف كالكتب 
اذ كاابف إلعادة طبع اإلماـ الشافعي يف ىذه ماـ الشافعي أك حسب غرض األستاإل

 َُٕبلدة أغلبية للمسلمُت.

ة القرآف ىذا الكتاب رغم أنو يقصد تسهيل األكالد من الصغار ماىرين ترمج
، يعتقد أابزا أف طريقة التمييز ادلدكنة ليست أسهل الكتاب الكرمي كالكتب الًتاث

اؿ، البد من معرفة أف أابزا ىو  فَتجو االنتقادات كاالقًتاحات لتحسينو يف االستقب
 َُٖتلميذ الشيخ أانس سبييز يف اتجوؾ كامبونج إندرامايو.

طريقة التمييز كأحد شكل من تركيب تعليم النحو كالصرؼ رباكؿ أف ذبعل 
 عملية التعليم كالتعلم سهولة كشلتعة.

 الرؤية كالبعثة للتمييز .ُ

ترمجة القرآف الكرمي الذم يقرأه رؤية التمييز مساعدة كل مسلم أف يكوف ماىرا يف 
كيسمعو. كأما بعثتو فتكوين جيل ادلسلمُت منذ صغارىم  ماىرين يف ترمجة القرآف 

 رقميا كقادرين كتابة اإلمالء كتعليمو كاإلماـ الشافعي. رمي كالكتب الًتاثالك

 

 

                                                           
أبريل  ُِمصدر: دراسة عن الواثئق، ادللف االستقبايل من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   َُٕ

َُِٖ).  

أبريل  ُِمصدر: دراسة عن الواثئق، ادللف االستقبايل من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   108
َُِٖ). 
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 طريقة التمييز .ِ

ة النحو ( عن تركيب النظرية األساسية كميwork sheetالتمييز كرقة العمل )
( بغرض arabic for spesific purposeكالصرؼ الداحلة إىل فئة العربية لغرض خاص )

بسيط ىو منذ صغَت الولد سن ادلدرسة االبتدائية كالبداية )دلن يقدر قراءة القرآف( 
 للماىر يف قراءة القرآف كالًتمجة ككتابة )إمالء( القرآف الكرمي كالكتب الًتاث.

 التمييز كتعلموبادئ تعليم ادل .ّ
ادلبادئ العامة للتمييز: إف طريقة )تدريس( أىم من ادلواد )الدرس(. ادلواد يف  .أ 

طريقة التمييز كادت شلاثلة دبا يف الكتب النحوية كالصرفية األخرل. األىم يف 
طريقة التمييز ىو كيفية تدريسها اليت البد من دراستها للولد الصغَت لسهولة 

 قادر السيما من كاف صغَتا فالبد لو قادر(. الطريقة. )الولد الصغَت
 لطريقة تعليم التمييز ادئبادل  .ب 

 التعليم بلغة القلب .ُ
 . التعليم ابتباع ادلراحل )أحدعشر قراءة(ِ

 لطريقة تعلم التمييز ادئبادل .ج 
(، يتعلم ilate kudu muni( ىو البد تصويت اللساف )LADUNIالدكين ) (ُ

)كإحدل طريقة لتحسُت مستخدـ إمكانية الدماغ الطالب بتقنية ذبهَت الصوت 
اليسرل كاليمٌت متوازان( بزايدة تقنية اإلعادة تكاملية )كإحدل طريقة لتحسُت 
إمكانية الدماغ الفاقد الوعي أك القلب/ الصدكر( حىت تكوف نتيجة التعلم 

 أمثلية.
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ج (، منوذ senyum sambil melotot( ىو التبسم مع التحديق )SENTOTسنتوت ) (ِ
التعلم لدل الطالب ىو يشرح األستاذ ادلدرس طالبو فإنشاء هللا يقدر الطالب 
بو تعليم التمييز اآلخر. طريقة التمييز ىي من طريقة التقليد يقلد الطالب مدرسو 

 كالبد من تسويتو.
  لطريقة تقومي التعليم كالتعلم ادلبادئ .د 

سهولة، إذا كانت ادلشكلة ( السهل: البد من علمية تعليمها يشعر بو الطالب ُ
 .فذلك يدؿ على أف التعليم غَت فعايل

( االنطباع اآلخر لدل الطالب ىو "إذا كانت كيفيتها كذالك فأستطيع تعليم ِ
 .التمييز"

 خطوات طريقة التمييز .ق 
 ( القراءةُ

قراءة النص العريب الصحيح سلرجا كاف أك  ية فىذه اخلطوة تعٌلم الطالب كي
 ذلجة.

 ( التحليلِ
ىذه اخلطوة تعلم الطالب كيفية ربليل النص العريب ابستخداـ طريقة التمييز. 
بداية من تفصيل كل الكلمة كاحدا فواحدا حىت ييذكر فيو االسم أك الفعل، إذا  

 كاف فيو اسم فأم اسم كاف كإذا كاف فيو فعل فأم فعل كاف كذلك إىل أخره.
 ( الًتمجةّ

ابستخداـ طريقة التمييز، بداية من تفصيل  ىذه اخلطوة تعلم ترمجة النص العريب 
 كل كلمة ككل ضمَت كاحدا فواحدا حىت ترمجتهما كذلك.
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 ينقسم التمييز إىل ثالثة أقساـ: .ك 

 ( التمييز األكؿ: يقدر الطالب ترمجة القرآف دبساعدة ادلعجم كوكبا.ُ

 الطالب ماىركف يف قراءة القرآف مقطعة. -
 .الضمائرالطالب ماىركف يف التصريف كيف  -

 دكف الًتمجة ب ماىركف يف قراءة الكتب الًتاث( التمييز الثاين: الطالِ 

 مقطعة ماىركف يف قراءة الكتب الًتاثالطالب  -
 الطالب ماىركف يف اإلعراب -
 الطالب ماىركف يف العوامل -
 الطالب ماىركف يف شبو اجلملة -
 الطالب ماىركف يف اجلملة الفعلية -
 بتدائيةالطالب ماىركف يف اجلملة اال -

 .ة كتعليم القرآف كالكتب الًتاثالطالب ماىركف يف الًتمج (ّ

 يف برانمج  تعليم اللغة العربيةؿ اية العربية "حزب الكايف" فجدك أما يف مؤسسة الدكر 
 َُٗالتمييز:

 اسم الربانمج الرقم ادلدة ادلواد
 – ََ.َٕ التسخُت

َٖ.ََ 
التمييز برانمج  ُ

 األكؿ كالثاين
                                                           

أبريل  ُِاثئق، ادللف االستقبايل من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم، مصدر: دراسة عن الو   َُٗ
َُِٖ ) 
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 – ََ.َٖ ادلادة كالتحليل
َٗ.ََ 

ِ 

 -َّ.َٗ التحليل )التطبيق(
َُ.َّ 

ّ 

 – َّ.َُ التحليل/ الًتمجة
ُُ.َّ 

ْ 

 

 اسم الربانمج الرقم ادلدة ادلواد
 – ََ.َٔ ادلادة كالتسخُت

َٕ.ََ 
التمييز برانمج  ُ

 الثالث كالرابع
 – ََ.ُْ التحليل )التطبيق(

ُٓ.ََ 
ِ 

 – ََ.ُٓ التحليل )التطبيق(
ُٔ.ََ 

ّ 

 – َّ.ُٔ التحليل )التطبيق(
ُٕ.َّ 

ْ 
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 ادلواد يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج التمييز .0

بعد نعرؼ عن ادلواد، ىناؾ موجود اجلدكاؿ ادلواد عن الرمز يف علم القواعد 
 َُُحسب طريقة التمييز كما اييل:

 من حرف واسم وفعل ادلواد عن العالمة

حرف وإّما اسم وإّما فعلالكلمة إّما   
Ciri-ciri Mudhari’ 

Berawalan 

 أ
 ف
 م
 ت

Ciri-ciri Isim 

- Berakhiran 

Tanwin ))  )نكرة )ن و ه
- Berakhiran 

Kasroh )ً( 
- Berawalan  اؿ 

 )معرفة(
- Menunjukkan 

Nama عامل 

- Berwazan فاعل 
- Kata Majemuk 

 إضافة

 احلرؼ يعرؼ حبفظو
 

Ciri-ciri Amr 

Berakhiran 

 .... ا ٍكا
 ٍم ا ف

 االسم يعرؼ بعالماتو كتصريفو

Ciri-ciri Madhi 

Berakhiran 

ٍكا.... ا   
 ٍت ات ف
 تى سبا مت
 ًت سبا تنٌ 

 تي ان

 الفعل يعرؼ بعالماتو كتصريفو

 

                                                           
أبريل  ُِمصدر: دراسة عن الواثئق، ادللف االستقبايل من مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية )كيديرم،   َُُ

َُِٖ). 
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 ادلواد عن احلرف

 احلرف
ٓ ْ ّ ِ ُ 

إاٌل نصب 
 للمستثناء

 
 إاٌل 

 ال نصب للٌنكرة
 

 ال

 إٌف نصب رفع
 

 إفٌ 
 أفٌ 

 كأفٌ 
 لكنٌ 
 لعلٌ 
 ليت

 كاف رفع نصب
 

 كاف
 ليس

 ب جر
 

 ب
 ؾ
 ؿ
 إىل
 على
 من
 يف
 عن

 ظرؼ
 حىٌت 

 
 بً 
 تى 
 كى 

َُ ٗ ٖ 
 

ٕ ٔ 

 ال جيـز
 
 مل
 دلٌا
 

 ال ذبـز
 

 ال

 أف ينصب
 

 أف
 لن
 إذف

 اي نداء
 
 اي

 اي أيها
 اي أيتها

اي نصب 
 للمضاؼ

 
 ايى 
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 ؿً 
 كىؿٍ 
 فىلٍ 

 كي
 

 ؿً 
 حىٌت 

ُٓ ُْ ُّ ُِ ُُ 
 االستفهاـ

 
أم  أ أال   

 أين ما مىن
 مىت كم كيف
 ىل ماذا دلا

 دلاذا

 الشرط
 

 إٍذ إذا إذف
 إٌما أٌما دلٌا

 لو لوال لوما
 

 العطف
 

 ك  مثٌ 
 أك  بل

 ؼ  حىٌت 
 أـ  لكن

 أٌما  
 

 االستناء
 

 إاٌل 
 أاٌل 
 كاٌل 

 الشرط كاجلوب
 

 ًإفٍ 
 مىنٍ 
 ما

 أينما
 حيثما
 مهما

 ُٗ ُٖ ُٕ ُٔ 
 نعم 

 بئس
 النايف

 
 ما
 ال

 االستقباؿ
 

 س
 سوؼ

 التوكيد
 

 ؿى 
 قد
 لقد

 

 ادلواد عن االسم ادلعرفة

 ادلعرفة
ِّ ِِ ُِ َِ 
 إشارة

 
 إشارة
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 األنشطة يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج التمييز .8

مت إعداد ىذه ادلواد على أساس احلاجة دلعاجلة كربقيق األىداؼ من ىذا 
كالتطبيق. بل مل احتساب ىذه الربانمج، حىت ادلادة ادلتقدمة فقط على مادة القواعد 

ادلواد لذلك أف العملية التعليمية ال تزاؿ أكثر تركيزا على ادلعلم كلو كاف يف أثنائها 
مشارؾ التعلم مطلوبوف لنشط يف تقدمي األسئلة كعرب األراء كإعطاء األمثلة كغَتىا. 

 األنشطة )خطوات التعليم(  على برانمج التمييز ىي كما اييل:

 التسخُت .ُ

 ءااغنمعا  غناءألف يسخن أكال ابل مشارؾ التعلم علميف ىذا النشاط يدعو ادل
 ُُُ.مشارؾ التعلمعربيا ىذا يقصد لتحفيز إرادة التعلم لدل 

 . عرض أىداؼ التعلمِ

أىداؼ التعليم من إحدل العناصر ادلهمة اليت البد من كجودىا يف التعليم. ألنو 
هبا ديكن أف يكوف التعليم متواجها من انحية ادلواد كالنموذج كخطوات التعليم كالتقومي أك 

مهم ألف يعرفوا ما يريدكنو كصل كربقق  مشارؾ التعلمالتقييم. عرض أىداؼ التعلم إىل 
 تعيُت نشاط التعليم كالتعلم أك الطريقة ادلناسبة هبم. حُت يتعلموف. كديكن

أىداؼ التعليم كأنشطتو عامة اليت تتعلق بتعلم  علميف برانمج التمييز عرض ادل
كما ذكره األستاذ كايف أف   ُُِالقواعد اليسَت. كذلك عرضو يف أكؿ اللقاء ال يف كلو.

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كادلعلم يف برانمج التمزيز )كيديرم،   ُُُ
 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كادلعلم يف برانمج التمزيز )كيديرم،   ُُِ
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. ىذا ألف يكونوا عرض أىداؼ التعلم كالنموذج ادلستخدـ زلتاج لدل ادلتعلمُت
 مستعدين يف إجراء أنشطة التعليم كالتعلم اليت يقـو هبا برانمج التمييز.

 . تقدمي مواد التعليمّ

ادلادة اجلديدة فيشرحها  علميف عملية تقدمي ادلواد لربانمج التمييز، قبل أف يشرح ادل
حواذلم كل ألف يذكركاىا. بشكل غَت مباشر الستعداد أ مشارؾ التعلمغالبا دلساعدة 

 ُُّدخوؿ ادلواد التالية.

األسئلة ادلتعلقة ابدلادة اجلديدة اليت يدرسوهنا مث يتعلموف عن  علممث يعطيهم ادل
ادلادة اجلديدة أثناء عملية التعليم كيعطيهم الفرصة  علمإجابتها حسب معارفهم. يشرح ادل

 ُُْكالسؤاؿ كالتعليق، كقد ييطلبوف سؤاال مباشرا حُت ذبرم عملية التعليم. شارؾ التعلمدل

يف  علمتلك مالحظة عملية التعليم كالتعلم يف برانمج التمييز حيث تركز إىل ادل
فرصة للسؤاؿ أك يطلبهم تعلما لصنع األمثلة حسب  علمأثناء عملية التعليم يعطيهم ادل

 ُُٓادلادة اجلارية.

 يق. التوجيو كالتطبْ

أك التطبيق ادلباشر ىو نشاط أساسي يف تعليم لربانمج التمييز، ألف  مارسةادل
ىو تعلم اللغة العربية يف برانمج التمييز ألهنم يريدكف  مشارؾ التعلماذلدؼ األساسي من 

 ُُٔإتقاف القواعد العربية كتعميقها من انحية النظرية أك التطبيق.

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ِّ، مصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كادلعلم يف برانمج التمزيز )كيديرم  ُُّ

 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية كادلعلمة يف برانمج التمزيز )كيديرم،   ُُْ
 .(َُِٖأبريل  ِْمصدر: نتيجة منادلالحظة عن عملية التعليم يف برانمج التمييز )كيديرم،   ُُٓ



ِٖ 
 

ة الكتب دكف حركة أك ترمجة القرآف. يف لذلك، إف عملية التعليم مباشرة يف قراء
حىت ال نوعي أاٌن حفظنا قواعد يف برانمج  غناءىذا الربانمج سلتص كثَت دلراجعة ادلواد ابل

 علمالتمييز سول تطبيق مباشر. بعد أف ذبرم عملية التعلم يف هناية الساعة يطلبهم ادل
 ُُٕيل قواعد فيو كاحدا فواحدا.فتح القريب مث يطلبهم قراءتو كربل ليفتحوا الكتاب الًتاث

يدعوىم تطبيقا مباشرا ال  علمألف ادل مشارؾ التعلمنشاط التعلم مثلو فعايل لدل 
 ُُٖمن ادلواد كفهمو. هة فحسبو حىت يقدركا ذكر ما درسوانظري

 تكليف الوظيفة .ٓ

تكليف الوظيفة من أحد نشاط التعليم ادلوجود يف برانمج التمييز، ىو يقصد ألف 
إعطاءىم  علمفهم مادرسواه من ادلواد. ىذا جيرم حُت فرغ ادل مشارؾ التعلميعود 

كظيفة لتحليل كطلب الناحية ادلناسبة  علمالتوجيهات كالتطبيقات كادلناقشات بتكليف ادل
 ُُٗابدلادة اليت يدرسوهنا من جديد. كيف سبيل العادة سورة البقرة.

 التقومي .ٔ

ما ىدفو فلمعرفة ما مدل الطبقة كلتحديد التقومي ىو آخر كل أنشطة التعليم، أ
يف إتقاف ادلواد اليت درسواىا. التقومي يف برانمج الدكرية حزب  مشارؾ التعلم القدرة لدل

                                                                                                                                                               
 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كرئيس ادلؤسسة )كيديرم،   ُُٔ
 .(َُِٖأبريل  ِْمصدر: نتيجة من ادلالحظة عن عملية التعليم يف برانمج التمييز )كيديرم،   ُُٕ
 .(َُِٖأبريل  ِْمصدر: نتيجة من ادلالحظة عن عملية التعليم يف برانمج التمييز )كيديرم،  ُُٖ
 .(َُِٖأبريل  ِّدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية كادلعلمة يف برانمج التمزيز )كيديرم، مص  ُُٗ
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الكايف ينقسم إىل ثالثة أقساـ ىي االختبار اليومي كاالختبار األسبوعي كاالختبار 
 َُِ.نهائيال

ئي. االختبار األسبوعي انهلكن تنفيذه كل أسبوع أم االختبار األسبوعي كال
هائي منفذ يف آخر الربانمج. نمنفذ حسب االتفاؽ عليو كل أسبوع الـز كلالختبار ال

عملية التقومي يتبعها كل ادلتعلمُت دبدة معينة بشكل اختبار أك موضوع عينتو مؤسسة. 
 ُُِالتقومي يف برانمج التمييز يتكوف من:

 يف تطبيقها( غناءالتمييز )ألف ىذه الطريقة ابستخداـ ال غناءاأ.اختبار إتقاف 

 ب. اختبار التحليل ادلباشر يف اآلية

فمن ادلواد اليت درسواىا  ادلادةج. التعليم ادلصغر )اختبار تعليم األصدقاء يف الفصل كأما 
 ادلناسبة بيانصيب(

 د. اختبار الًتمجة حسب طريقة التمييز.

 للغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج التمييزاالسرتاتيجية يف تعليم ا. ّ

بعد نعرؼ عن ادلواد كاألنشطة كاآلف ستشرح الباحثة عن االسًتاذبية تعليم اللغة العربية  
 ُِِكما يلي:

 يدخل ادلعلم إىل الصف مث يبدأ الدراسة ادلوضوع احملدد كلكن قبلو تغٍت أكال. -

                                                           
 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية كادلعلمة يف برانمج التمزيز )كيديرم،   َُِ
 .(َُِٖأبريل  ِّيرم، مصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذة رحية كادلعلمة يف برانمج التمزيز )كيد  ُُِ
 .(َُِٖأبريل  ِّمصدر: نتيجة من ادلقابلة مع أستاذ كايف كادلعلم يف برانمج التمزيز )كيديرم،   ُِِ
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 استمرار ادلعلم لشرح ادلعايَت النحوية. -
 يفهم مشارؾ التعلم كحفظ القواعد النحوية. -
 يقدـ ادلعلم أمثلة تتعلق ابلقواعد. -
 يعطي ادلعلم االستنتاج إىل مشارؾ التعلم. -
 يطلب ادلعلم مشارؾ التعلم أف ديارس التمرينات عن القواعد النحوية. -

 ادلبحث الثاين: مناقشة البحث

لغة العربية على أساس استنادا إىل البياانت ادليدانية السابقة عن تعليم ال
أندراجوجي، يف ادلبادئ من أندراجوجي أف أنشطة التعليمية تركز إىل ادلتعلم أك ادلشًتؾ 
يف التعلم. إذا من ىذه ادلبادئ أف دكر ادلعلم يف ىذا اجملاؿ كادلشرؼ الذم يعطي ادلتعلم 

َت من الًتكيز التشريفات كالدكافع أك التوجيهات. ادلبادئ األخرل من تعليم الكبار ىي كث
على االحتياجات التعليمية من ادلتعلم كيف جانب األخرل يًتكز على تنمية يف اجملاؿ 
الوجداين كالنفسي.  كالتطبيق من منوذج تعليم اللغة دبؤسسة "حزب الكايف" الدكرية يف 

 برانمج يومية العربية كبرانمج التمييز فيما اييل:

 ادلفهوم النفسي. ُ
 النفسي يف ىدف التعليمتطبيق ادلفهوم أ. 

. يف إجياد الغرفة ادلستخدمة كبارال بد من تكوين مناخ التعلم مناسبا أبحواؿ ال
كيعطي مناخ التعلم الراحة لديهم. كمع ذلك  كبارحىت األدكات ادلرتبة مناسبا بشهية ال

 كذلك ادليسرين. ىذا  مشارؾ التعلمالبد  فيو من تكوين ادلعاكنة كتبادؿ االحًتاـ بُت 
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أيعطوا فرصة كاسعة لتقدمي اآلراء  دكف خشية التأزير أك  مشارؾ التعلميدؿ على أف كل 
 ُِّمذلة.

حُت عينت ادلؤسسة تعلقا بُت أىداؼ التعليم يف برانمج يومية العربية كالتمييز 
 مشارؾ التعلميشاركوف يف تنفيذه. لكن يف األكؿ حُت سجل  مشارؾ التعلمفادلعلم ك 

فيو كانت ادلؤسسة تقدـ الرباميج التعليمية ادلوجودة فيو مع أىدافها  لتعلم اللغة العربية
كعملية التعليم غالبا إليهم كاختاركاىا مناسبا بضركرايهتم. حىت كقع اتفاؽ بينهم قبل 

 ُِْإجراء التعليم.

 ب. تطبيق ادلفهوم النفسي يف ادلواد الدراسية
متبىعوف يف تشخيص ضركرايت تعلمهم. ىم يشعركف مشاركُت  مشارؾ التعلم

 ُِٓكمدفوعُت للتعلم إذا كاف ما يدرسوف مناسبا بضركرايهتم  ادلرادة.
التمييز يف شكل  برانمج عينت ادلؤسسة ادلواد الدراسية يف برانمج يومية العربية ك 

جودة ادلناسبة لتطوير ادلواضع ادلو  مشارؾ التعلمكتاب. لكن يف تطبيقها جييز ادلعلم 
بضركرايهتم دكف خركج من ادلوضوع العاـ فيها. على سبيل ادلثاؿ مواد احملادثة كادلفردات 
يف برانمج يومية العربية كانت يف الكتاب ادلوجود البد من تفريغها أكال كذلك يف مواد 

 ُِٔالقواعد يف برانمج التمييز.
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 ج. تطبيق ادلفهوم النفسي يف عملية التعليم
مشاركىة يف عملية زبطيط تعلمهم. يف ىذا التخطيط مقاـ ادليسر  التعلممشارؾ 

يف عملية التخطيط يشعركف أف  مشارؾ التعلمأكثر عامال يف اإلشراؼ كمشرؼ. دبشركة 
 ُِٕلديهم مسؤكلية على أنشطة التعلم الىت يعملوهنا.

يم بد من كجودىا يف تعلاالفًتاض من ادلفهـو النفسي لو مخسة تواريط اليت ال
يومية العربية كالتمييز. لربانمج يومية العربية يف عملية تعليمو ال جيذب ادلعلم برانمج 

يف تشخيص ضركرايت التعلم مباشرة ألف كال من ادلواد الدراسية كأىدافها  مشارؾ التعلم
عينتها ادلؤسسة فيتبعوهنا. لكن يف أكؿ ماسجلوا أنفسهم فيو شيرح ما يتعلق أبىداؼ 

 ُِٖواد الدراسية كعملية التعليم غالبا يف كل الربانمج.التعليم كادل

فيها. خيطط ادلعلم خطة من  مشارؾ التعلميف عملية التخطيط ال جيذب ادلعلم 
الطريقة ادلستخدمة حىت أنشطة التعلم اليت ينفذىا.  لكن مواد ادلفردات كاحملادثة عرض 

نما ىم ال يشاركوف يف زبطيطها ادلعلم أىدافها كأنشطتها اليت ينفذكاىا يف أكؿ اللقاء أي
 ُِٗمباشرة يف كل اللقاء.

 د. تطبيق ادلفهوم النفسي يف حالة ادلسؤولية
. مقاـ ادليسر مشارؾ التعلمعملية التعليم كالتعلم من مسؤكلية كل من ادليسرين ك 

من أف يلعب دكرا كمعلم. يف يف عملية التعليم كالتعلم ىو يلعب دكرا كثَتا كمشرؼ 
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ًتاض قدـ دليال أف ادلعلم ال يعٌلم دبعٌت أف ال جيعل أحدا متعلما بل ىو وجي افجأندرا
 َُّيساعد اآلخر يف تعلمو.

كمن أحد توريط من ادلفهـو النفسي عملية التعليم اليت تكوف مسؤكلية بُت ادلعلم 
لكن مقاـ ادلعلم ليس كمدرس بل كمشرؼ لدل طالبو. أما تطبيقو  مشارؾ التعلمك 

خاصة مواد القواعد يف برانمج التمييز يف عملية تعليمها فيدرس ادلعلم بطريقة إعطاء 
ادلواد رغم أف يف مدة إجراءه  يعطيهم ادلعلم فرصة للسؤاؿ كطلب األمثلة  مشارؾ التعلم

ت يف برانمج يومية العربية يف عملية التعليم مركزة كمواد ادلفردا من ادلادة اليت يدرسوهنا.
يكتبوف معانيها يف كراساهتم  مشارؾ التعلمإىل ادلعلم حُت الًتمجة. يًتجم ادلعلم ادلفردات ك 

رغم أنو قد ال يًتمجها مباشرة بل يسأذلم أكال عن ما يتعلق دبعاين ادلفردات ادلوجودة يف 
ىم يبحثوف عن ادلواد ادلتعلقة ابدلواد  ارؾ التعلممشادلواد احملادثة مركزة إىل  الكتاب.

الدراسية كإعطاء ادلعلم موضوعا ذلم لتقدديو أماـ الفصل كاآلخركف يسألوف كيعلقوف 
 ُُّتقدديا قاـ بو صديقهم. كذلك ىذا كقع يف  مواد القواعد.

 ه. تطبيق ادلفهوم النفسي يف عملية التقومي
وجي يركز على كيفية التقومي نفسو. جاالتعلم يف عمليتو على أساس أندر تقومي 
 ُِّكثَتا لتقومي ما مدل يكتسبوف تقدما يف عملية التعليم.  مشارؾ التعلمادليسر يساعد 

يومية العربية كالتمييز ال يطبق التقومي ادلستقل ألنو كل التقومي كل الفصل من برانمج ش
 ُّّينفذه ادلعلم تطبيقا كادلتعلموف يتبعونو فحسبو.
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 اخلربة . ِ
لو  كبارالفرؽ بُت اخلربة كالولد يسبب تبعة يف التعلم. تلك التبعة ىي األكىل أف ال

فرصة أكثر إلعطاء اإلسهاـ يف عملية التعلم لدل اآلخر. ىذ بسبب أنو من مصدر 
لو أساس اخلربة األغٌت اليت تتعلق ابخلربة اجلديدة. الثالثة أف لكبار التعلم الغٍت. الثانية أف ا

 ُّْلية كعادة اثبتة لذلك دييلوف أف يستًتكا.لو عق كبارال
 أ. تطبيق اخلربة يف تعليم اللغة العربية يف برانمج يومية العربية

كدليلو ابلطريقة أك  مشارؾ التعلمالتعليم يف برانمج اليومية ىو اكتساب اخلربة من 
التقنية ادلستخدمة يف عملية التعليم يف الفصل. يستخدـ ادلعلم خاصة يف مادة احملادثة 
تقنية ادلناقشة كالتقدمي كاجلداؿ ألنو هبا يقدركف تبادؿ اخلربة بينهم كذلك ديكن أف 

 يكتسب ادلعلم خربة جديدة منهم.
ألنو إذا كاف يطبقها بتقنية ادلناقشة  أما مادة ادلفردات  فيكتسبوهنا كثَتا من ادلعلم

كالتقدمي ديكن إنفاؽ مدرة طويلة كادلدة ادلتوافرة ساعة أك نصف ساعة فحسبو كادلفردات 
، كألفُت يومية العربية األكىلاىا ألف مفردة دلن أيخذ برانمج اليت البد من أف حيفظو 

يومية العربية أيخذ برانمج  كدلن ةعربية الثانييومية الس مائة مفردة دلن أيخذ برانمج كمخ
 ُّٓال بد من حفظ أكثر من ألفُت كمخس مائة مفردة. ةالثالث

 ب. تطبيق اخلربة يف تعليم اللغة العربية يف فصل التمييز
ألنو نظرا إىل عملية  مشارؾ التعلمالتعليم يف برانمج التمييز ال يفيد كافة من خربة 

 عملية إعطاء األمثلة خاصة يف مواد القواعد. التعلم فيو يشرح ادلعلم كثَتا ادلواد إال يف
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كمع ذلك إف ادلواد اليت يدرسوهنا من تطبيق قراءة الكتب كترمجة القرآف ألهنم 
يتبعوف ىذا الربانمج إلرادهتم أف يقدركا قراءة الكتب يسَتا كترمجة القرآف جيدا كمعرفة 

يعطي ادلعلم أسئلة على القواعد. أما التقنية ادلستخدمة يف دراسة مادة عدد كمعدكد ف
. بتلك التقنية ديكن مشارؾ التعلمالسبورة كيشَت إليهم ألف جييبواىا كيقـو ابدلناقشة بينو  ك 

 ُّٔأف يتبادلوا اخلربة خاصة للمادة اليت يدرسواىا رغم أف ادلعلم قد شرحها يف السابقة.

 استعداد للتعلم .ّ
لو مدة استعداد للتعلم. ىذه ادلدة  كبارنتيجة الدراسة اآلخرة تدؿ على أف ال

انت شركط منو  على ما ذكر فك لكبارعقب دكر اجتماعهم. كتوريط يف عملية التعليم ل
مدكف على أساس كظائف  كباركما يلي: ترتيب ادلنهج الدراسي يف عملية التعلم لل

   ُّٕعلى أساس ترتيب معقوؿ ادلواد الدراسية أك على أساس ضركرية ادلؤسسة. يستطوره ل
. أما تطبيقها يف تعليم اللغة العربية يف فصل اليومية الكباركانت تعاريف عن كظيفة 

 العربية فكما يلي:
أ. تطبيق استعداد للتعلم يف ادلواد الدراسية للغة العربية يف برانمج يومية العربية 

 والتمييز.
ساسية ادلطلوبة مواد التعليم يف برانمج يومية العربية كالتمييز مباشرة يف ادلواد األ

. أىدافهم  ىي لتعميق قدراهتم يف اللغة العربية مشارؾ التعلملتحقيق األىداؼ من 
جانب قدرة الكالـ كالقراءة. ادلواد اليت يدرسوهنا ىي ما يتعلق ابدلفردات كاحملادثة 
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كالقواعد. ادلواد لربانمج يومية العربية أكثرىا عن احملادثة كللتمييز عن القواعد 
 ُّٖا.كتطبيقه

 ب. تطبيق استعداد للتعلم يف عملية التعليم للغة العربية يف برانمج يومية العربية
ادلناىج الدراسية لتعليم اللغة العربية يف برانمج يومية العربية مناسبة بضركرايت 

ال مرتبة على ترتيب معقولة ادلواد الدراسية كمادة التاريخ العربية، كسلارج  مشارؾ التعلم
احلركؼ بل مباشرة إىل ادلواد ادلطلوبة. ألهنم الذين يتعلموف اللغة العربية يريدكف تعميق 
قدراهتم يف رلاؿ احملادثة أك الكالـ ابللغة العربية فادلواد أكثرىا عن مواد احملادة كمواد 

 فردات كأما ادلواد اإلضافية فقليل ألهنا كزايدة لتكميلها فحسبو.القواعد كادل
ألهنم ال يقدركف استخداـ اللغة العربية يف احملادثة أك الكالـ ابللغة العربية يف 
اليومية جيدا دكف اكتساب قدرة من ادلفردات كالقواعد. القواعد اليت يدرسوهنا ىي 

لو يف احملادثة اليومية. كجملة امسية كفعلية القواعد األساسية كاستخدامها كثَت استعما
 ُّٗكحرؼ. ككل ادلواد مدك نة يف الكتاب حىت ديكن أف يدرسواىا مستقلُت.

 ج. تطبق استعداد للتعلم يف عملية التعليم للغة العربية يف برانمج التمييز
 يف برانمج التمييز على أساس نظر إىل ادلواد ادلدرسة من القواعد كالعدد كادلعدكد

كتطبيق تلك ادلواد ىي مناسبة أبىداؼ التعلم لديهم يف اختيار ىذا الربانمج. كأىدافم 
كترمجة  اءة ليقدركا قراءة الكتب الًتاثيريدكف تعميق اللغة العربية من انحية مهارة القر 

القرآف كفهم قواعدىا. ألنو ال ديكن ذلم أف يقدركاىا دكف معرفة القواعد فيها كتعويد 
 َُْيق مباشرة.النفس للتطب
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 االجتاه يف التعلم .:
ىم دييلوف سبليك كجهات نظرية لتطبيق ما درسوه عاجال. ىم  كبارلدل ال

يشاركوف يف أنشطة التعلم. لذلك ىم  منظوركف كعملية لًتقية قدراهتم يف حل ادلشكالت 
م بوجود االختالفات يف اذباه إىل التعل كبارللحياة ادلوجهة. التوريط يف عملية التعلم لل

ال يدكر كمعلم يعلم ادلواد ادلعينة بل   كباركالولد كما يلي: األكؿ أف ال كباربُت ال
 كمساعد من يتعلم.

ال تتجو إىل  ادلواد ادلعينة بل تتجو إىل  كبارالثاين، ادلناىج الدراسية يف الًتبية لل
الذم دييل أف يتجو إىل ادلشكالت يف اذباه تعلمو.  كبارىذا بسبب ال ُُْادلشكالت.

كأما التطبيق يف منوذج تعليم اللغة العربية يف "حزب الكايف" من انحية ادلعلم كادلناىج 
 الدراسية كعملية التعليم فكما يلي:

 أ. التطبيق يف ادلناىج الدراسية لربانمج يومية العربية
 مشارؾ العلميومية العربية ىو يقدر  ىدؼ ادلناىج الدراسية األساسي يف برانمج

تكلم اللغة العربية جيدا لذلك إف موادىا الدراسية مأخوذة كثَتة من مواد احملادثة كأما 
ذلم مشكالت يف التكلم  مشارؾ التعلممواد ادلفردات فعينتها ادلؤسسة ألف أكثرا من 

 ابللغة العربية أك من انحية مهارة الكالـ.
خاصة للمعلم الذم يعلم مواد القواعد كاحملادثة يلعب دكرا  كمن كجهة نظر ادلعلم 

 كمساعد من يتعلم ألف يقدر تعلما نشيطا.

 

 
                                                           

141
 Zainudin Arif, Andragogi, Hal: 7-8. 



ِٗ 
 

 ب. التطبيق يف ادلناىج الدراسية لربانمج التمييز
ادلناىج الدراسية يف برانمج التمييز ىي أف يقدر ادلتعلموف فهم النظرايت من علم 

يدرسوهنا مواد القواعد كتطبيقها. أكثرىم أيخذكف القواعد كتطبيقها. لذلك إف ادلواد اليت 
ءة خاصة  يف قراءة الكتب ىذا الربانمج منهم من ديلك ادلشكالت من انحية مهارة القرا

 كترمجة القرآف كمنهم ذلم أقل ادلعرفة عن قواعد اللغة العربية. الًتاث
دكف تعميق كما قالو األستاذ كايف إهنم الذم يتبعوف ىذا الربانمج ىم الذين يري

يسَتا كترمجة القرآف جيدا كصحيحا كأما من  ألف يقدركا قراءة الكتب الًتاث القواعد
 ُِْ.مشارؾ التعلمانحية عملية التعليم فمركزة على أف ادلعلم يعلم 

يومية العربية وجي كبرانمج جيم اللغة العربية على أساس أندراالفرؽ بُت منوذج تعل
وجي ففيو أربعة جدمي. حُت ننظر إىل نظرية أندراقكالتمييز ىو تكليف الوظيفة كالت

 افًتاضات ىي ادلفهـو النفسي كاخلربة كاستعداد للتعلم كاذباه لو.

بناء على االفًتاضات، إف تكليف الوظيفة ال يكوف مهمة يف عملية التعليم يف 
مستقال دكف أمر من ادلعلم ألف يف تعلم اللغة العربية ألنو دكنو يقدر ادلتعلموف تعلما 

أنفسهم أربعة افًتاضات اليت توريطها متجهة إىل طريقتهم يف عمليية التعليم.
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 الفصل اخلامس
 االختتام

 االستنتاج .أ 
من نتائج البحث السابق تستطيع الباحثة أف تستخلص أف منوذج تعليم اللغة 

العربية "حزب الكايف" فيما العربية على أساس أندراجوجي يف ادلؤسسة الدكرية اللغة 
 اييل: 
ادلواد واألنشطة واالسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية على أساس  .0

 أندراجوجي يف برانمج يومية العربية 
ادلواد يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية  .أ 

لرابع درس العربية ىو أألكؿ احملادثة كالثاين الًتمجة كالثالث ادلفردات كا
 اإلضايف كاخلامس تطوير ادلهارة.

األنشطة يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية  .ب 
عرض ىدؼ التعلم كدافعو،الثالث ىو األكؿ التسخُت، الثاين العربية 

تقدمي ادلواد التعليم، الرابع التوجيو دلشارؾ التعليم، اخلامس تقدمي نتيجة 
 عملية التقومي.ادلناقشة، السادس 

االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج  .ج 
 :ىويومية العربية 

 االسًتاتيجية من الطبقة الوسطى:
، كتابة الكلمات، بطريقة قياـ بدكر، يعطي ادلعلم حركة اجلسماستخداـ 

 ادلرادؼ كالضٌد، إعطاء ادلعٌت الرابطة، ذكر ادلعلم جذر الكلمة كتغيَته. 
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 االسًتاتيجية من الطبقة األعلى:
، البحث عن معٌت الكلمة يف القاموس، شرح ادلعٌت لشرح ادلقصود

كضع الكلمة يف اجلملة،  اعتباطي ادلفردات لتكوين الًتكيب الصحيح،
يرتب اجلملة الصحيحة من ادلفردات الذم مٌت توفَتىا، إعطاء الشكل يف 

 الكلمة، ترمجة الكلمة.
ادلواد واألنشطة واالسرتاتيجية تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي  .8

 يف برانمج التمييز
 التمييز  ادلواد يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج  .أ 

 عن العلم القواعد اللغة العربية )ضلوىا كصرفها( ىو
األنشطة يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج التمييز  .ب 

تقدمي مواد ، الثالث عرض أىداؼ التعلم، الثاين التسخُتاألكؿ ىو 
، السادس تكليف الوظيفة، اخلامس التوجيو كالتطبيق، الرابع التعليم
 .التقومي

االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج التمييز  .ج 
 ىو:

يدخل ادلعلم إىل الصف مث يبدأ الدراسة ادلوضوع احملدد كلكن قبلو تغٍت 
يفهم رار ادلعلم لشرح القواعد اللغة العربية )ضلوىا كصرفها(، استمأكال، 

يقدـ ادلعلم أمثلة تتعلق شارؾ التعلم كحفظ القواعد اللغة العربية، م
يطلب ادلعلم ، يعطى ادلعلم االستنتاج إىل مشارؾ التعلم، ابلقواعد

 العربية. ةارس التمرينات عن القواعد اللغمشارؾ التعلم أف دي



ٗٓ 
 

 االقرتاحات  .ب 
ادلعطية منو كاحللوؿ من األحباث اليت مت القياـ بو الباحثة ىناؾ بعض االقًتاحات 

للمشاكل ادلوجهة من قبل ادلؤسسة الدكرية اللغة العربية حزب الكايف. أما ابلنسبة 
 االقًتاحات على النحو التايل:

بسبب ادلعلمُت لديهم اخلربة ادلختلفة يف عملية التعلم، إذا ادلعرفة عن نظرية  .ُ
ا. كلزمي عليهم أف يقـو التعليم من حيث االسًتاتيجية كالطريقة كالتقنية سلتلفة أيض

ابدلناقشة كتبادؿ اخلربة لكي ادلعرفة لديهم عنها كثَت. إذا كاف عملية التعليم يف 
الفصل الدراسي تزيد متنوعة كادلشاركوف التعلم ال يشعركف ابدللل كالطفشاف 

 ابتقنييات ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت.
تعلم يف عملية زبطيطو. كديكن لتطبيق تقنيات التقييم الذايت كإشراؾ ادلشاركُت ال .ِ

أف يتم التقييم الذايت بتقييم بُت األصدقاء. حبيث ادلشركُت التعلم ديكن أف يعرفوا 
 كيشعركا لتتقدـ كالتطور الذم حيصلوف مشارؾ التعلم.

مكتب أك إدارة التعلم لتكوف مساحة أكثر فعالية إلقامة ابلتواصل بُت مشارؾ  .ّ
التعلم. حبيث ديكن دلشارؾ التعلم يشعوركف بزايدة  التعلم أك بُت ادلعلمُت كمشارؾ

من الراحة عند اتباع عملية التعليم. ألف الراحة من أنو ديكن أف تنشأ من غرفة 
  الدراسة أك يف بيئة التعليم.

 
 

 

 

 



 

 قائمة ادلراجع

، UIN Maliki Malang،)مالنج: ، تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأكريل حبر الدين
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، )الرايض: ادلملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربية ،أمحد علي خويل،
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كطرائق اللغة العربية مناىجها علي حسُت كسعاد عبد الكرمي الوائلي، ، الدملي 
 (.ََِٓ، )بغداد: دار الشركؽ، تدريسها
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 .ق(

األندراجوجيا كتعليماللغة رشيد ، مصطفى بو عناين، ينعيسى ف غبوش،  ،شاكَتم
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كرؤل ، بُت رصد الواقع التعليم اجلامعيرشدم أمحد، دمحم بن سليماف البندرم، ، طعيمة 
 .ـ( ََِْتطوير، )القاىرة: دار الفكر العريب، 
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، ) الفهم عن القراءة طبيعتو عملياتو كتذليل مصاعبوحسٌت عبد البارل ،  ،عصر
 .(ُٗٗٗ: مركز االسكندرية للكتاب، اسكندارية

مناىج تعليم اللغة إدياف أمحد ىريدم، ادلرجع يف علي أمحد مدكور،رشدم أمحد طعيمة،
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 دليل ادلقابلة مع ادلعلم

 :  اليـو كالتاريخ
 :   الوقت
 :   ادلكاف

 :  اسم ادلعلم

 ما منوذج التعليم الذم طبقت يف عملية التعليم؟ .ُ
 كيف اخلطوات من منوذج التعليم الذم مت استخدامو؟ .ِ
 ابلتخطيط قبل أف تقـو ابلتعليم؟ىل قمت  .ّ
 كيف قمت ابلتخطيط لعملية التعليم؟ .ْ
 ىل ادلواد أك ادلواضع اليت يتم تقدديها كفقا الحتياجات ادلشركُت التعلم؟ .ٓ
 كيف زبتار أك ربديد ادلواد التعليمية ليتم تسليمها يف عملية التعليم؟ .ٔ
 كيف تقـو بتقييم التعليم؟ .ٕ
 ملية التعليم؟ما ىي الطرؽ اليت تستخدمها يف ع .ٖ
 ما ىي االسًتاتيجية اليت تستخدمها يف عملية التعليم؟ .ٗ

 كيف انتقاء كاختيار الطريقة اليت سيتم استخدامها يف عملية التعليم؟ .َُ
 كيف انتقاء كاختيار االسًتاتيجية اليت سيتم استخدامها يف عملية التعليم .ُُ
 أم الوسائل اليت تستخدـ يف العملية التعليمية؟ .ُِ
كاختيار كسائل التعليم اليت سيتم استخدامها يف عملية كيف ربديد  .ُّ

 التعلم؟
 
 
 



 

 دليل مقابلة مع رئيس ادلؤسسة الدورية "حزب الكايف"
 :  اليـو كالتاريخ

 :   الوقت
 :   ادلكاف

 :   اسم
كيف ادلنهج )األىداؼ كادلواد كاألساليب كالتقييم( من ادلؤسسة الدكرية  .ُ

 حزب الكايف؟
 الذم تقـو بتطبيقو يف عملية التعليم؟ ما ىو منوذج التعليم .ِ
 كيف االسًتاتيجية أك اخلطوات من منوذج التعليم الذم تستخدمو؟ .ّ
 ىل اخلطة التعليمية يقـو هبا ادلعلموف يف ىذه ادلؤسسة؟ .ْ
 ىل ادلواد أك ادلواضع اليت يتم تقدديها كفقا الحتياجات ادلشاركُت التعلم؟ .ٓ
 التعليمية؟كيفالطريقة الختيار أك ربديد ادلواد  .ٔ
 كيف أشكاؿ التقييم الذم مت تطبيقو يف ىذه ادلؤسسة ككيفية تنفيذه؟ .ٕ
 ما ىي الطريقة ادلستخدمة يف عملية التعليم؟ .ٖ
 ما ىي كسائل التعليم اليت يتم استخدامها يف عملية التعلم؟ .ٗ

 

 

 

 

 

 



 

 دليل ادلقابلة مع ادلشاركني التعلم

 :  اليـو كالتاريخ
 :   الوقت
 :   ادلكاف
 : مشارؾ التعلماسم 

 ما ىي أىدافك لتعلم اللغة العربية؟ .ُ
 دلاذا زبتار ادلؤسسة الدكرية حزب الكايف لتعلم اللغة العربية؟ .ِ
 ىل درست اللغة العربية من قبل؟ .ّ
 كيف منوذج التعليم  الذم يتم تطبيقو ادليسر يف عملية تعليم اللغة العربية؟ .ْ
 لية تعليم اللغة العربية؟ماذا شعرت بنموذج التعليم الذم مت تطبيقو يف عم .ٓ
ىل ادلعلم تسليم أىداؼ التعلم، كاألنشطة التعليمية، اخلطة من األنشطة  .ٔ

 التعليمية كشكل التقييم؟
 ما ىي ادلواد اليت تدرس من قبل ادليسر يف عملية تعليم اللغة العربية؟ .ٕ
 ىل ادلواد ادلقدمة كفقا ذلدفك يف تعلم اللغة العربية؟ .ٖ
 استخدامها ادليسر لتقدمي ادلواد التعليمية؟كيف الطريقة اليت تتم  .ٗ

 كيف االسًتاتيجية اليت تتم استخدامها ادليسر لتقدمي ادلواد التعليمية؟ .َُ
 ما كسائل التعليمية اليت تستخدمها ادليسر يف تعليم اللغة العربية؟ .ُُ
 كيف أشكاؿ التقييم الذم يطابقو ادليسر يف عملية تعلم اللغة العربية؟ .ُِ
 اليت تقـو هبا ادليسر  يف عملية تعلم اللغة العربية؟ كيف خطوات التعلم .ُّ
ىل يوفر ادليسر الفرصة إىل ادلشاركُت التعلم لطرح األسئلة أك إبداء  .ُْ

 الرأم؟
 

 

 



 

دليل ادلالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج يومية 
 العربية

 : اليـو كالتاريخ
 :  الوقت
 :  الصف

 : ادلعلماسم 
 :  ادلادة

 
 منرة االفراتضة األثر ادلالحظة

 نعم ال
ضبط الفصوؿ   

الدراسية كأللة كفقا 
 ألذكاؽ الكبار

خلق مناخ التعلم 
ادلناسب حبالة 

 الكبار

 ُ ادلفهـو النفسي

توفر فرص إىل   
ادلشاركُت التعلم 

 ليعربكا آرائهم
يستخدـ ادلعلم   

اللغة االتصالية يف 
 التعليم

تقدمي األىداؼ   
التعليمية كخطة 

 أنشطة التعليم

اشراؾ ادلشاركُت 
التعلم يف زبطيط 

 عملية التعليم
تقدمي اخلطة من   



 

 التقومي
اشراؾ ادلشاركُت التعلم يف تشخيص   

 االحتياجات التعليمية
دكر ادلعلم كادليسَت أك اإلنساف   

 ادلنبائي بصفاتو التوجيو
التنفيذ من عملية التقييم ابلطريقة   

 التقومي الذايت
يستخدـ التقنية   

ادلناقشة أك التقدمي 
أك اجلداؿ أك 

 التطبيق كغَت ذلك

التأكيد يف 
عملية التعليمية 
على التقنية اليت 
تصف التنصت 
على اخلربة من 
 ادلشاركُت التعلم

 ِ اخلربة

الشرح عن ادلهفـو   
اجلديد بواسيطة 

من اخلربة 
 ادلشاركُت التعلم

التأكيد من 
عملية التعليم 
على التطبيق 

 ادلوجيز
التطبيق من ادلادة   

مناسبة ابحلياة 
 احلقيقية

 ّ استعداد للتعلم الًتتيب من ادلنهج يف عملية التعليم  
ىناؾ ادلفهـو عن الوظاؼ من نشأة   

على الكبار سيعطي اإلرشادة يف 



 

 التعلم رلموعة
 ْ االذباه يف التعلم التوجيو من التعليم على ادلشكلة  
اخلربة التعليمية ادلخططة على أساس   

 ادلشكلة أك االىتماـ يف دماغهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

دليل ادلالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف برانمج 
 التمييز

 : اليـو كالتاريخ
 :  الوقت
 :  الصف

 : اسم ادلعلم
 :  ادلادة

 
 منرة االفراتضة األثر ادلالحظة

 نعم ال
ضبط الفصوؿ   

الدراسية كأللة كفقا 
 ألذكاؽ الكبار

خلق مناخ التعلم 
ادلناسب حبالة 

 الكبار

 ُ ادلفهـو النفسي

توفر فرص إىل   
ادلشاركُت التعلم 

 ليعربكا آرائهم
يستخدـ ادلعلم   

اللغة االتصالية يف 
 التعليم

تقدمي األىداؼ   
التعليمية كخطة 

 أنشطة التعليم

اشراؾ ادلشاركُت 
التعلم يف زبطيط 

 عملية التعليم
تقدمي اخلطة من   



 

 التقومي
اشراؾ ادلشاركُت التعلم يف تشخيص   

 االحتياجات التعليمية
دكر ادلعلم كادليسَت أك اإلنساف   

 ادلنبائي بصفاتو التوجيو
التنفيذ من عملية التقييم ابلطريقة   

 التقومي الذايت
يستخدـ التقنية   

ادلناقشة أك التقدمي 
أك اجلداؿ أك 

 التطبيق كغَت ذلك

التأكيد يف 
عملية التعليمية 
على التقنية اليت 
تصف التنصت 
على اخلربة من 
 ادلشاركُت التعلم

 ِ اخلربة

الشرح عن ادلهفـو   
اجلديد بواسيطة 

من اخلربة 
 ادلشاركُت التعلم

التأكيد من 
عملية التعليم 
على التطبيق 

 ادلوجيز
التطبيق من ادلادة   

مناسبة ابحلياة 
 احلقيقية

 ّ استعداد للتعلم الًتتيب من ادلنهج يف عملية التعليم  
ىناؾ ادلفهـو عن الوظاؼ من نشأة   

على الكبار سيعطي اإلرشادة يف 



 

 التعلم رلموعة
 ْ االذباه يف التعلم التوجيو من التعليم على ادلشكلة  
اخلربة التعليمية ادلخططة على أساس   

 ادلشكلة أك االىتماـ يف دماغهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوصف التارخيي ادلختصر لتأسيس مؤسسة "حزب الكايف" الدورية بباري كيديري

ادلؤسسات الدكرية اللغة العربية مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية ىي إحدل من 
تيغاؿ  ٔٓادلوجودة ببارم أك ادلعركؼ بقرية اإلصلليزية. موقعها يف الشارع أسفاراغا منرة 

مع  َُِْمن أكغستوس  َُسارم، تولونج رجيو، ببارم كيديرم. ادلؤسسة يف اتريخ  
 األستاذ أمحد كايف.

يبدأ من خدـ األستاذ  كانت خلفية لقياـ مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية ىي 
كايف يف إحدل ادلؤسسات يف ابرم على مٌد سنتُت كامعلم ىناؾ، مث يريد األستاذ أف 
يتطور مقدرتو يف رلاؿ تعليم لذا جيد األستاذ الدكرة لتعليم اللغة العربية ابسم "حزب 
الكايف" الذم فقل من امسو يعٍت أمحد كايف. يريد األستاذ اإلرادة ليساىم يف مساعدة 
الطلبة من اللغة يف فهمها عادة من انحية احملادثة كالقراءة من كتب الًتاث فطبعا  حيتاج 
إىل كقت طويل ككثَت منهم ال يواصلوف إىل األىداؼ منها. ىذه احلالة اليت سبب من 

 الدافعية لديو لقياـ ادلؤسسة الدكرة اللغة العربية ببارم كيديرم السهلة كالسرعة كالسركر.

رئيسية يف تعليم اللغة العربية اليت الـز أف يتعلمها يف األكؿ ىي احملادثة األحواؿ ال
أك الكالـ. ألف فيها الًتكيز يف حفظ ادلفردات كديارس يف استخدامها. كإف يقدـ القواعد 
يف تعليمها فتحتاج إىل كقت طويل، ألف اللغة ىي معرفة من ادلعٌت ادلفردات منها. يف 

اللغة. غَت شلكن أف يستخدمو لو ال يعرؼ ادلعٌت من تلك  القواعد ىو تنظيم لًتتيب
اللغة. ىذه احلالة اليت إعطاء اإلذلاـ إىل مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية ببارم كيديرم يف 

 تعليم اللغة العربية تركيزا إىل احملادثة مث القواعد لقراءة كتب الًتاث كترمجة القرآف الكرمي.

 



 

 مؤسسة "حزب الكايف" الدوريةاألىداف والرأية والبعثة من  .0
 األىداف .أ 

  دلنتشر علـو الذم قد حصل إىل اإلنساف. -
 لًتقية كفائة اللغة العربية حىت يقدركف على االتصاؿ. -
 ليساعد أف يفهم ترمجة القرآف الكرمي كيعرؼ معنو. -
 ليساعد أف يفهم من العلـو الدينية. -

 الرأية  .ب 
 لديهم األخالؽ الكردية كجيعلو من ادلتقُت.

 لبعثةا  .ج 
 يشَت اللغة العربية كالوسيلة لتشكيل اإلنساف اإلسالمي.

 برامج التعليم يف مؤسسة "حزب الكايف" الدورية .8

ادلؤسسة الدكرية اللغة العربية حزب الكايف ىي إحدل من ادلؤسسات اليت ذلا  
كثَت من برامج التعليم. تلك الربامج هتدؼ لقضاء احلاجات كادلطلوابت من مشارؾ 

ذين يريدكف أف يستعيبوا كيعمقوا اللغة العربية خاصة يف رلاؿ احملادثة كترمجة التعلم ال
 القرآف الكرمي كالقراءة كتب الًتاث. كتلك الربامج ىي:

 برانمج يومية العربية  .أ 
 برامج التمييز  .ب 

 

 



 

 كأما الشرح من كل الربامج فيما اييل:

 برانمج يومية العربية  .أ 
الذم يهدؼ ليعمق كفاءة الكالـ برانمج يومية العربية ىو الربانمج 

ابستخداـ اللغة العربية. اذلدؼ منو ليعمق كفاءة الكالـ بل يف تعليمها ال يًتؾ 
ادلادة القواعد كادلفردات. برانمج يومية العربية تنقسم من ثالث مراحل الصفوؼ 
كىي برانمج يومية العربية األكىل ادلتخصص للمبتدئُت كالعملية التعليمية فيو 

%. مث برانمج يومية العربية الثانية ىو َٓـ اللغة العربية التعليمية قدر تستخد
الربانمج ادلتخصص للمتوسط أك للمشاركُت التعلم الذين لديهم أساس اللغة 
العربية من قبل كالعملية التعليمية فيو تستخدـ اللغة العربية كاللغة التعليمية قدر 

دلتخصص للمتقدمينوالعملية التعليمية فيو %. مث برانمج يومية العربية الثالثة إٓ
 %.ََُتستخدـ اللغة العربية كاللغة التعليمية قدر 

 برانمج التمييز  .ب 
برانمج التمييز يف مؤسسة "حزب الكايف" الدكرية ببارم كيديرم ىو 
الشعبة الرمسية من التمييز ادلركز يف إندرامايو. التمييز ىو الطريقة لقراءة الكتب 

القرآف الكرديبالغناء. اذلدؼ من ىذا الربانمج ىو استيعاب القواعد  الًتاث كترمجة
النحوية كالصرفية األساسية حىت يستطيع يف قراءة كتب الًتاث كترمجة القرآف 

 الكرمي األساسي بسهولة كمسركر. تنقسم برانمج التمييز على:
 برانمج التمييز األكؿ .ُ
 برانمج التمييز الثٍت .ِ



 

ستخداـ الغناء ساعة كتتوجو إىل القواعد لكل اللقاء أربع ساعات اب
  األساسية كترمجة القرآف الكرمي.

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 السرية الذاتية

إسم الباحثة الكاملة "نور الفطرية أبريليا"، كلدت يف كيديرم، 
. كىي البنت األكىل من ادلتزكج ُّٗٗمن أبريل  َٖيف التاريخ 

 فاموجي كالسيدة نور خليفة.السيد سوغينج 

بدأت دراسة الباحثة من ركضة األطفاؿ درما كانيتا كيتاكانج، 
 ُ ـ. استمرت الباحثة دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  ُٗٗٗكزبرجت يف السنة 

ـ. استمرت الباحثة دراستها ادلتوسطة يف ادلدرسة  ََِٓكيتاكانج، كزبرجت يف السنة 
، مث استمرت ََِٖية احلكومية فوركائسرم، كزبرجت يف السنة ادلتوسطة اإلسالم

الباحثة دراستها الثانوية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فوركائسرم، كزبرجت 
، سجلت الباحثة كطالبة جامعي ابجلامعة َُُِ. كيف السنة َُُِالباحثة يف السنة 

نج كزبصصت يف كلية اإلنسانية ، "موالان مالك إبراىيم" اإلسالمية احلكومية ماال
. كيف َُِٓكأخذت الباحثة درجة اجلامعة األكىل لقسم اللغة العربية كآدهبا يف السنة 

سجلت الباحثة كطالبة جامعي يف قسم تعليم اللغة العربية بكليات  َُِٔالسنة 
 الدراسات العليا جامعة "موالان مالك إبراىيم" أإلسالمية احلكومية ماالنج.

 

 


