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نُفِسُكۡمِِْفَْسبِيِلْْٱنفُِروا ْ
َ
َٰلُِكۡمَْوأ ۡنَو

َ
بِأ  ْ َٰلُِكۡمْْٱلّلِهِْخَفاٗفاَْوثَِقاٗٗلَْوَجَِٰهُدوا َذ

٤١1َْخۡۡيّْٞلُكۡمْإِنُْكنُتۡمَْتۡعلَُهوَنْ
ْ  
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وشوراهللضبدا

والصماةوالسمامعلىسيد ادمحمملسو هيلع هللا ىلص


أىدىالبماحثىذهالرسمالةإذل:
وقدرريماينوأدابينوأحسنأتديبنور سوين، والفماضلةجنيدالفماضلأيبوأع:احملبلرُت

وأجفقماينوأرضبماينطللحيمايت،عسىهللاأنيرضبهمماويبماركؽبمماطللحيماهتمماىفالدجيما
واآلخرةآعُت.
۞۞۞

أخ:الوبَترسطماع:وأخىتالوبَتةرظبماوتىوكسنيماوتى،وىمقدأعطلاينالتشجيعىف
. تللرضبةهللارباليماؼبُتالبماحثؽبمالنجماحواليمافيةوربمادعطلباليلم.

۞۞۞
وإذلصبيعأسماتذيوأستماذايتىفعدرسةإرتدائيةىفالريفوىفعيهدالزكرية،وعيهددار
الفماحابتل.وإذلأصدقمائ:ىففصلبكليماتالدراسماتاليليماوطماباعبماعيةىف

مالدراسةىفلىإسبماعودافيلاينعيهددارالفماحابتلوىمالذينرافقلاينوجصحلين
ستَت،دعلتؽبمأنيولجلا اجحماطللحيماهتمابرتغماءعرضماتهللا.عرحلةاؼبماج

۞۞۞
ولوماؼبذكلرجزاكمهللااػبَت

 

 

 



 
 

 ح
 

 شكر وتقدير
]إرراىيم: ) ََلَزِيَدجَّومۡمۖۡ ۡ [،وقمالالنيبصلىهللاعليو0بسمميحرلا نمحرلا هللا :قمالتيماذل)لَِئنَشَوۡرُتم

واجطماقماعنىذااؼببداءالًترليالورًن،فإجٍت1م:)عننايشورالنماسنايشورهللا(الصماةوالسما
البحث،فلو عنروعل:عنإسبمامىذا وعماجية،علىعما وابطنما،سرا أشورهللاجلوعمالماىرا

الفضلواؼبنة،مثأجٍتأرفعالشوراعبزيلل:
علنا اعمال  .6 عديرجماعية عبداغبماريس، د. دبماناج علىأ. اغبولعية إرراىيماسإسماعية

 إاتحيتالفرصةلطلباليلمىفىذهاعبماعيةاؼببماركة.
أ.د.علليمادى،عميدكليةالدراسماتاليليماود.ولدا اوركمادينماات،رئيسقسمتيليماللغة .1

الوليةاليرريةجماعيةعلنا اعمال إرراىيماسإسماعيةاغبولعيةدبماناج ،ؼبماقماعماروعنإدارة
 والقسم.

د.أوريلحبرالدينود.حليم:زىدى،اؼبشرفاَلولوالثماينعلىىذاالبحث،اللذين .3
 وجهماالبماحثوأرشداهوأشرفماعليورولاىتمماموصربوحومةىفكتمارةىذاالبحث.

مامد،عديرالرب اع اؼبوثفلتيليماللغةاليرريةوىيئتوالذينقدأذجلاينعلىقييمد.عبداغب .1
البحثفيو،وصبيعاؼبدرسُتوالطلبةىففصلاؼبتقدمالذينقماعلتيماو اعي:واؼبشماركةىف

 عمليةالبحث.
صبيعاَلسماتذةواَلستماذاتىفقسمتيليماللغةاليرريةوكليةالدرسماتاليليمااحملًتعُتالذين .5

و اَلصدقماء وصبيع واآلخرة، الدينما ىف ريللعهم جفيٌت علملينابغبومة نايستطيعقد عن
 البماحثذكره.

وعفيدا  افيما البحث ىذا ويولن وعثمارة، عقبللة أعمماؽبم تولن أن هللا وأسأل ىذا،
للجميع،آعُت.


م1762أكتلرر15عماناج ،
،البماحث


ْريبجندلستمار
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.عماناج 
يس الدراسةالبماحثىفتخدم يفالويف:عدخلىذه اؼبتقدم لطماباؼبستلى عتيمق ربليل عع

ماللغةاليررية.يتمصبعالبيما اتعنطريقاؼبقمارماتاؼبتيمقةواؼبماحظةالتشماركيةواللاثئقيتيلاؼبوثفلع  اربال
ماسبة.التحققعنصحةالبيما اتوعرضالبيما اتورسماػبفي واناستبيما ات.تتضمنتقنيماتربليلالبيما اتزب

النتمائ ُترلاسطةتقنيماتعثلثاؼبصدروالنظرايتواَلسماليب.وعثماررةاؼبماحظة.أتلفاؼبخربينيفىذهالدراسة
م.تقدىفاؼبستلىاؼبورلالفصلطمالبماتو67طمابو67طمالًبماعنعستلىعتقدمرتلزيع17عن
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(يستخدماؼبتحدثاللغة1(اؼبتحدثيتحدثرسرعة)6.رسبب)سملعيففهماؼبةوالصيلرصيلرة.التيبَت
اليمية(3)اليمية اؼبمادةلتدريباناستمماع(1)ناييتمادعلىظبماعةكمام (اناسًتاتيجيماتاليت1صيبةللغماية.

( ى:؛ هبم اػبماصة التيلم عشماكل الطمابغبل 6ازبذىما )خف ( 1القلق النفسعشج( استخدام3)ع )
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( اليررية السيماقوزبمُتاؼبيٌت)9إذل فهم )67 اؼب66اؼبفردات)توثَت( ممارسة( اليررية. اللغة (3ابستخدام
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.علىاستخداماللغةاليرريةاؼبممارسة(1مبلاغببإذلاليررية)
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ABSTRACT 

Robby, Jundi, Lestari. 2018. Student Strategy in Resolving Learning Problems in 

Intensive Learning Programs in Arabic Language The Perspective of 

Constructivism Theory at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Thesis, Arabic Language Education Study Program Postgraduate 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. Uril 

Bahruddin, Lc, MA (II) Dr. Halimi Zuhdy, M. pd. 

 

Keywords: Learning Strategy, Problem Solving, Constructivism Theory 

 
The Problem Solving Strategy Is A Method That Is Used By Someone To 

Help And Make It Easier To Achieve A Goal By Taking Special Steps To Overcome The 
Problems Faced When Learning. The Problem Solving Strategy Is Important Because It 
Is Able To Activate Students' Minds And Simplify And Accelerate Themselves In 
Achieving Learning Goals, Even If Students Have Special Ways To Speed Up The 
Learning Process Of Course This Will Help Ease The Task Of The Teacher In Delivering 
Students To The Desired Learning Goals. Thus Many Benefits By Knowing The 
Students' Strategies In Overcoming Every Problem They Face When In The Learning 
Process. 

This Research  Aims To Reveal The Experience Of Learning Advanced 
Arabic Students In Intensive Arabic Learning Programs, With Sub Focus Includes: (1) 
Various Problems In Learning Arabic (2) Starategi Used In Solving Learning Problems 
(3) Starategi Very Helpful For Students In Mastering Arabic At The Advanced Level 
Intensive Program Of Learning Arabic Language Islamic University Of The Country 
Maulana Malik Ibrahim Malang.  

This Study Uses A Qualitative Approach With In-Depth Analysis Of 
Advanced Level Students In Intensive Arabic Learning Programs. Data Collection Is 
Done By In-Depth Interviews, Participatory Observation, Documentation, And 
Questionnaires. Data Analysis Techniques Include Data Reduction, Data Presentation, 
And Conclusion Drawing. Checking The Validity Of The Findings Was Done By Source 
Triangulation Techniques, Theories And Methods; And Perseverance Of Observation. 
The Informants In This Study Consisted Of 20 Advanced Level Students With The 
Distribution Of 10 Students And 10 Female Students, And Advanced Level Homeroom 
Teachers. 

Based On The Results Of Research That Has Been Carried Out At The 
Advanced Level Of Intensive Programs Of Learning Arabic At Islamic Universities, The 
Country Of Maulana Malik Ibrahim Malang Shows That: 1) The Problem Of Language 
Learning Faced By Students Consists Of Difficulties In Expressing Thoughts Either 
Through Oral Or Written; This Was Caused By (1) Embarrassment, (2) Lack Of 
Confidence, (3) Less Accustomed To Speaking And Writing Arabic, (4) Less Able To 
Use Good Vocabulary (5) High Level Of Difficulty In Speaking Practice Material. And 
Difficulties In Understanding; Caused By (1) The Speaker Speaks Quickly (2) The 
Speaker Uses The Language „Ammiyah (3) Is Not Used To Hearing The Language„ 
Ammiyah (4) The Material Raised In The Listening Exercise Is Too Difficult. 2) The 
Strategies That Students Have Taken To Solve Their Learning Problems Are; (1) Reduce 
Anxiety (2) Motivate Themselves (3) Use Dictionaries (4) Ask Friends (5) Ask Clerics 
(6) Repeat (7) Coding (8) Grow Love To Arabic (9) Understand Context And Guess The 
Meaning (10) Of Multiplying Vocabulary (11) Is Whispering Using Arabic. 3) Strategies 
That Greatly Assist Students In Mastering Language Are; (1) Reduce Anxiety (2) 
Motivate Themselves (3) Cause Love For Arabic (4) Get Used To Using Arabic. 
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ABSTRAK 

Robby, Jundi, Lestari. 2018. Strategi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah Belajar 

Di Program Intensif Belajar Bahasa Arab Perspektif Teori Konstruktivisme Di 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimping: (I) Dr. Uril Bahruddin, Lc, MA (II) Dr. Halimi 

Zuhdy, M. pd. 

Kata Kunci: Strategi Belajar, Penyelesaian Masalah, Teori Konstruktivime. 

Strategi Penyelesaian Masalah Adalah Sebuah Cara Yang Digunakan Seseorang 
Untuk Membantu Dan Mempermudahnya Dalam Mencapai Suatu Tujuan Dengan 
Mengambil Langkah-Langkah Khusus Untuk Mengatasi Masalah Yang Dihadapi Ketika 
Belajar. Strategi Penyelesaian Masalah Menjadi Penting Disebabkan ia Mampu 
Mengaktifkan Pikiran Siswa Dan Mempermudah Serta Mempercepat Dirinya Dalam 
Mencapai Tujuan Pembelajaran, Bahkan Jika Siswa Memiliki Cara-Cara Khusus Dalam 
Mempercepat Proses Belajarnya Tentu Ini Akan Membantu Meringankan Tugas Guru 
Dalam Mengantarkan Siswanya Kepada Tujuan Pembelajaran Yang Diinginkan. Dengan 
Demikian Banyak Manfaat Dengan Mengetahui Strategi Siswa Dalam Mengatasi Setiap 
Masalah Yang Dihadapinya Ketika Dalam Proses Belajar. 

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengungkapkan Pengalaman Belajar Bahasa Arab 
Mahasiswa Level Mutaqaddim Di Program Intensif Belajar Bahasa Arab, Dengan Sub 
Focus Mencakup: (1) Macam-Macam Masalah Dalam Belajar Bahasa Arab (2) Strategi 
Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Masalah Belajar (3) Strategi Yang Sangat 
Membantu Mahasiswa Dalam Menguasai Bahasa Arab Di Level Mahir Program Intensif 
Belajar Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dengan Analisis Mendalam 
Terhadap Mahasiswa Level Mutaqaddim Di Program Intensif Belajar Bahasa Arab. 
Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Wawancara Mendalam, Observasi Partisipatif, 
Dokumentasi, Dan Angket. Teknik Analisis Data Meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, 
Dan Penarikan Kesimpulan. Pengecekan Keabsahan Temuan Dilakukan Dengan Teknik 
Triangulasi Sumber, Teori Dan Metode; Dan Ketekunan Pengamatan. Informan Dalam 
Penelitian Ini Terdiri Dari 20 Mahasiswa Level Mutaqaddim Dengan Pembagian 10 
Orang Mahasiswa Dan 10 Orang Mahasiswi, Serta Wali Kelas. 

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Dilakukan Di Level Mutaqaddim 
Program Intensif Belajar Bahasa Arab Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang Menunjukkan Bahwa: 1) Masalah Belajar Bahasa Yang Dihadapi 
Mahasiswa Terdiri Dari Kesulitan Dalam Mengungkapkan Pikiran Baik Melalui Lisan 
Maupun Tulisan; Hal Ini Disebabkan Oleh (1) Malu, (2) Gerogi/Tidak Percaya Diri, (3) 
Kurang Terbiasa Berbicara Dan Menulis Bahasa Arab, (4) Kurangnya Perbendaharaan 
Kosakata (5) Tingginya Tingkat Kesulitan Materi Pelajaran Latihan Berbicara. Dan 
Kesulitan Dalam Fahmi Al Masmu’; Yang Disbebkan Oleh (1) Pembicara Berbicara 
Dengan Cepat (2) Pembicara Menggunakan Bahasa ‘Ammiyah (3) Tidak Terbiasa 
Mendengar Bahasa ‘Ammiyah (4) Materi Yang Diangkat Dalam Latihan Mendengar 
Terlalu Sulit. 2) Adapun Strategi Yang Telah Diambil Mahasiswa Untuk Menyelesaikan 
Permasalahan Belajar Mereka Adalah; (1) Mengurangi Kecemasan/Gerogi (2) 
Memotivasi Diri (3) Menggunakan Kamus (4) Bertanya Kepada Teman (5) Bertanya 
Kepada Ustadz (6) Mengulang (7) Mengkoding (8) Menumbuhkan Cinta Kepada Bahasa 
Arab (9) Memahami Konteks Dan Menebak Arti (10) Memperbanyak Kosakata (11) 
Membisakan Menggunakan Bahasa Arab. 3) Strategi Yang Sangat Membantu Mahasiswa 
Dalam Menguasai Baharab Adalah; (1) Mengurangi Kecemasan (2) Memotivasi Diri (3) 
Menimbulkan Kecintaan Kepada Bahasa Arab (4) Membiasakan Menggunakan Bahasa 
Arab. 
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 الفصل األول
 إلطار العاما

 ادلقدمة . أ

تررط اللغة ريملاؼبيريفإنحقيقة ولقدعربأحدكثَتا اجملتمع، وحبيماة
رقللو اغبقيقة ىذه عن احملدثُت 3البماحثُت الفور جدرس أن أرد ا والنتماج:"إذا

أنجدرس أرد اأنجدرساللغةفيلينما الفورى،فماللاجبأنجدرساللغة،وإذا
َلهنمفيئةعملهماىفاجملتمع"،والطلبةعلىىذاالسيماقتيدعنجلاجباجملتمع

والفورآدةالشخصلقضماءاغبماجماتالىتتمازعوفيممارينوورُتاَلخرين.عنهم
قبلانييربوافبماىفأفومارىم.

ولنضربعثماعلىذل ،كلممايتولمالفردواَلخريسمع،وحينئذيقلم
الذىينطقرو اعبهمازاليصيبىفكلعناؼبتحدثواؼبخماطبرتحديدالومام
اؼبتحدث،وتفسَتالوماموفهمووإدراكعينماهعندالفردواؼبخماطب.وكذل ىف

أواللمس،عنطريقجقلاللغةاؼبقروءةواؼبوتلرةابستيممالدورحماسةاَلرصمار
1اعبهمازاليصيبإذلاؼبخلتفسَتىذهاللغةوفهمهماوإدراكعينماىما.

وىفؾبمالتيليماللغةاليرريةوطريقاستييماهبما،ناىبفىعلىالطلبةإبكممال
اللغة أن يرىاؼبيروفيلن ولذل ، لإلجتماجهما. لتيليمهما اليصيب اعبهماز استيممال

ىف ودورىما اليقل عملية عن لدىنايتجزء فطري اللغمات تيلم َلن التيلم،
على ويسماعده وينملوينض ىفالسنلاتاَلوذلعنحيماتو اسإجسمانيللدعيو

5استييماباللغةوفهمهماواناتصمالعنطريقهما.
علىأهنماعوتسبةرماعملوجهد،اللغةتمازمالنماسليسعيٌتوللكماج ت

تليبمهما.وىفذل رلى:ربتماجأيضماعلىعمليةاليتتدلعلىتيلي
                                                           

16ة(،ص.،)القماىرة:دارغريب،دونسنسيولللجيةاللغةواؼبرضاليقل:صبيةسيديلسف، 3
30(،ص.6911،)الرايض:عممادةشؤوناؼبوتبمات،علماللغةالنفس:عبداجمليدسيدأضبدعنصلر، 1
 11(،ص.1772)اػبرطلم:الداراليماؼبية،تيليماللغةاليرريةللنماطقُترغَتىما،الطرقواَلسماليبواللسمائل،عمرالصديقعبدهللا، 5
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اسًتاتيجيةَلن .دوراعهممايفربقيقأىدافالتيلمتيليماسًتاتيجيماتال
اؼب يفإيصمالعفهلمعيُتللطلبةتيدعناليلاعلاغبماظبةدرساليتيستخدعهما

وللحوم.واؼبهمةيفعسماعدةالطلبةعلىاكتسماباؼبفماىيمورنمائهمارطريقةسليمة
عناستخداماسًتاتيجيماتتتفقوتتنماغمععلمدرسناردلتيليمعلىفماعليةال
.اليتيستخدعهمايفتدريسعلضلععمايليماسًتاتيجيماتالت
قبلأنعلىكلعدرسوهبب أنوبققاناسًتاتيجيةالىتسيستخدعهما

يقيمالتيليمىفالفصلَلهنماعماعلالنجماحىفعمليةالتيليموتركهماشيئخماطر.
أن عليهم ينبغ: الطلبة أن دبيٌت فحسب، للمدرس ناىبتص واناسًتاتيجية

وىبتماراسًتاتيجيةالىتعنماسبةأبحلاؽبموأسللبتيلمهم َلنعليهميستخدعهما
ابلنماجح يتيلم كيف اناسًتاتيجية لتحديد ىلحق اناسًتاتيجية جلىر َلن .

كمما،كلممازاداستخداماناسًتاتيجيةكمانأفضل،1اؼبسماعدةىفربقيقاَلىداف
لناسًتاتيجيماتأكثرعنالطلبةالنماجحُتيستخدععلىأنالطلبةيسلل ِأتنص

اللاحدواَلخرينوؼبماكماجلاعستطييماعلىواناسًتاتيجيةيتفماوترُت0.الفماشلُت
أىدافالتيلم، سلفتسرعىفربقيق واحدة، اسًتاتيجية عن أكثر استخدام

وتسرعتنميةاؼبيمارفواػبربةلديهمىفعمليةالتيلم.
رُت يرتبط اليررية اللغة تيليم ؾبمال عن جبلاجبهما اليررية اللغة والتيليم

أس وعن دبول اتأخرى. واكتسماباؼبولجة تيليم وى: صغرىعنؾبماؽبما ماسية
2قلةاؼبفرداتعلائقرئيسةيتلقفالطلبةىفتيلماللغةاَلجنبية.اؼبفرداتَلن

يتطلر رلإهنما اؼبفرداتوحفظهما نايتلقفعلىعيرفة اليررية اللغة ولونتيليم
عنعهمارةإذلعهماراتأخرىحىتىفإجتهمائهماوصللالشخصإذلعستلىاؼبماىر

                                                           
6 Iskandarwassid & Dadang Sunender, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 2 
7 Prashneel Goundar, “An Analysis Of Vocabulary Learning Strategies Of  Adult 

English As A Foreign Language (EFL) Learners”. Article December 2015, hal. 355 
8 Zhang Yunhao, Kristianstad University, The Use of Vocabulary Learning 

Strategies by Good and Poor Language Learners, A case study of Chinese non-English 

major sophmores, 2011, hal. 1 
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واؼبتقدم.ولستييماباللغةاليرريةليس تعسؤليةعلىاؼبدرسفحسب،دبيٌتأن
ىنماكفرصةواسيةلدىالطلبةلتنميةكفمائتهمىفؾبمالتيلماللغةاليررية،واحد
اللسمائللللصللإذلتل الفرصةوى:رتيلمحلاؼبشوماتالىتيطلبالطمالبة

التيلمابلًتكيزاللع :علىكشفالغملضوحلعمااجغلقعلىالتفوَتَلنىذا
9عنعماقماترُتاَلحداث.

 يهتدف البنمائية النظرية أسماس على والتيليم لتلجيو ليولجلاالطلبة
ينبغ:أنيشجعوقمالكلهأنتيلمالفيمالسلبيما،لنيولجالتيلمونا اشطُتىف

67،علىتنميةاؼبهماراتحلاؼبشوماتمالتفوَتالنقديلدىالطلبةوعسماعدهت
أو قدأصرهكريدوجلنللكىأبناؼبيرفةتنبععناػبربة التيلمعثلىذا وعبدأ

رنفسو. أنىبتربىما واآلاثرعن66دبيٌتاَلخرناكتسماباؼبيرفةهببعلىاؼبرء
ويتمربديدقبماحالتيلمعنخمالدوراعبمماع:ثالتيلموحدىذهالنظريةوىل

إجطماقماعنذل ،عرفأنتيلمالبنمائية61.اناجتمماعيةاؼبلجلدةىفجفسالطلبة
رل فقط، اؼبدرس دور على ابلذاتونايقتصر تيلمما يولجلا أن الطلبة وبمل

اؼبدرسيولنعشرفماؽبمليولجلاتيلمما.
لتيليماللغةاليررية،رأي تأنالرب اع اؼبوثفوقفماعلىواقعالتيليمىف

 يولن واؼبدرسحينئذ الطلبة، على عركز وسمائماالتيليم وسمائلعشرفما رتجهيز
م،وييطىفرصةكثَتةللطلبةليولجلاتيلمماابلذاتاػبربةورديلخربةالتيلملديه

                                                           
السيلدية،عوتبالًتريةاليريبللدولاػبلي ،إرراىيمرنضبدالقي:وعيدرنعبداللغة،عبماديئتيلموتيليماللغة،)اؼبملوةاليررية 9
611(،ص.6991

10 Saad Fathy Shawer, Effective Teaching and Learning In Generic Education and 

Foreing Languange Teaching  Methodology (Learners‟ cognitive styles and Strategies, 

Foreing languange skills Instruction, and Teachers‟ Professinal Development), (Cairo: 

Dar El-Fikr El-Araby, 2006), hal. 71 
11

 Warsono & Hariyanto, Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen, (Bandung: 

Remaja Rosydakarya, 2014), hal. 4 
12 Thobroni, Belajar & Pembelajaran Teori Dan Praktik, (Jogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2017), hal. 103 
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اؼبدرس63رب تإشرافاؼبدرس أقماعهما الىت اَلجشطة أن ذل ، على والدليل .
و الفيديل، تيليق اؼبثمال سبيل على البنمائية تيلم على اؼبقروؤييتمد وتيبَتفهم

عمايفهم،واناجشماءاغبر،وترصبةالنصلص،وليبةاليررية.
واغبجةاَلسماسيةىفاختيمارىذااؼبلضلعى:أبنالبيما اتوجدالبماحث
ىف اؼبتقدم عستلى ىف خماصة والتيليم التيلم عملية أن اؼبيداجية، عماحظة عن

نمائيةحيثأنالتيليمالرب اع اؼبوثفلتيليماللغةاليرريةيتأسسعلىالنظريةالب
نايًتكزعلىالوتمابفقطرلىليًتقعلىعمادةواسية،عثلشبوةاناجًتجي ت
وغَتىما، والفصل اغبديقة عثل التيليم عومان حسب على أو اليلتلب كقنماة
ىفعهداناجتقمالعناسللب جبماجبذل ،كمانالطلبةىففصلاؼبتقدمعمازاللا

كزعلىاؼبدرسووبتماجإذلاؼبثَتواناستجمارةودلتيلمالسللكيةحيثأنالتيلميًت
شيرت اغبمال ىذا وعن البنمائية. النظرية ضلء عثل الذايت تيلم على ييتدوا
فأخذ وكيفسييهمىفحلهما الطلبة ابعبذابلبحثاؼبشوماتالىتيلجههما
الرب اع  ىف عشوماتالتيلم ىفحل اسًتاتيجيماتالطلبة " البماحثاؼبلضلع

عمال اؼبوثفل علنا ا ىفجماعية البنمائية علىأسماسالنظرية اليررية اللغة تيليم
إرراىيمعماناج ".

 البحث أسئلة . ب

كممايل::البحثأسئلةثحلبماوىفىذاالبحثسأحبثا
لبةالرب اع اؼبوثفلتيليماللغةاليرريةطلدىأجلاععشوماتالتيلمعما .6

 علىأسماسالنظريةالبنمائية؟

حلعشوماتالتيلملدىطلبةالرب اع اؼبوثفلتيليماسًتاتيجيماتعما .1
 علىأسماسالنظريةالبنمائية؟اللغةاليررية

                                                           
 1762عنإرريل62و61عماحظة  13
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3.  لدىيماتسًتاتيجاناعما اليرريةىفالرب اع اؼبفضلة اللغة الطلبةىفتيلم
 علىأسماسالنظريةالبنمائية؟اؼبوثفلتيليماللغةاليررية

 أهداف البحث   . ج

فه::عنىذاالبحثَلىدافاأعماو

للصفأجلاععشوماتالتيلملدىطلبةالرب اع اؼبوثفلتيليماللغة .6
 علىأسماسالنظريةالبنمائيةاليررية

للصفاسًتاتيجيماتحلعشوماتالتيلملدىطلبةالرب اع اؼبوثف .1
 علىأسماسالنظريةالبنمائيةلتيليماللغةاليررية

ماتسًتاتيجياللصف .3 لدى اللاؼبفضلة تيلم ىف ىفالطلبة اليررية غة
علىأسماسالنظريةالبنمائيةالرب اع اؼبوثفلتيليماللغةاليررية

 فوائد البحث . د

 :تماليةثماعفيداوعنتفيماىفجلاجباليرجىأنيولنىذاالبحثحب

 النظرية .6

اؼبفرداتعن البحثتيلم ىف يتيمق فبن جظراي عسمانبما البحثيرجى هبذا
ال والطلبةجماجب وللمدرس اؼبقبل. البحثعسىطلبةىف ىذا يولن أن

التيلمعلىأسماسالنظريةالبنمائية.وللبماحثاؼبقبل،والتيليمعصدراؽبمىف
لووتسماعدهعلىتطليرالبحثفبما أنيولنالنظريةاؼبوتلرةىذه،عصدرا

 يتيلقرتيلماؼبفرداتىفعرورالزعمان.

 التطبيقية .1

ع التطبيق جلاجب يووعن أن يتيلقسى  عمما للمدرسُت عسمانبما لن
السًتاتيجيماتاب لدى اؼبفردات وللةطلبتيلم ريده. وخصلصما طلبةعملعما

يس أن ابعسى يتيلق عمما وتغذيتهم اؼبفرداتسًتاتيجيماتماعدىم تيلم
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يولنىذاالبحثعسمانبماعلىنفسالبماحث،تطبيقهماىفالتيلم.ولويبونهم
.اسًتاتيجيماتالتيلمعنللعماتتزويداؼبيرفةواؼبي

 أمهية البحث . ه

البحثلهرتأنأكثرالبحلثقلةاسإىتممامعلىسي:الطلبة أنبيةىذا
التيلموكيفيسيى البحلث،تيلموالنماجحيفلنليوالطلبةىفعملية ويًتكز

علىدوراؼبيلمفحسب،كأننايلجدىنماكدورالطلبةىفقبماحالتيليم.
 أصر عملية،NunanقمالOxfordوكمما ىل التيلم اسًتاتيجية أبن

أوالتفوَتايالذىيستخدمال 61لتيلمواستخداملغةاؽبدف.طلبةالسيولللجيما
وىوذاقمالأوعمارلوتشماعلت،اسًتاتيجيةالتيلمعبمارةعنإجراءتتخذعنقبل

.َلنجلىراناسًتاتيجيةىل65اؼبتيلملو:ذبيلتيلموللغةفيماناقدراسإعومان
عماأكثراستخداعماناسًتاذبيماتىفالتيلمفومان61.اؼبسماعدةىفربقيقاَلىداف

 ىلأفضلوأحسنوأسرعالطلبةىفقبماحالتيلم.

 حدود البحث . و

 اغبدوداؼبلضلعية .6

" اؼبلضلع البماحث إختمار البحث ىذا حلاسًتاتيجيماتوىف ىف الطلبة
ةعلىأسماسالنظريةتيليماللغةاليرريلالرب اع اؼبوثفىفتيلمعشوماتال

.وىفىذاراىيماسإسماعيةاغبولعيةعماناج "جماعيةعلنا اعل إرىفالبنمائية
اؼبلضلعفقطيبحثالبماحثعناناسًتاتيجيماتىفحلعشوماتالتيلم

رنسبةإذلالتيلمعلىضلءالنظريةالبنمائية.
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 اغبدوداؼبوماجية .1

لتيليماللغةاليرريةجبماعيةاؼبوثفالرب اع واؼبومانؽبذاالبحثوىلعؤسسة
عماناج  اغبولعية اسإسماعية إرراىيم عمال  اؼبتقدمعلنا ا فصل ىف خماصة ،

.الذىجفذفيوتيلمالبنمائية
 اغبدودالزعماجية .3

 كتلررمبَتواَلشهرالسفتالبماحثحلاذلوكمانىذاالبحثسيقلمرو

 حتديد ادلصطلحات  . ز

يو اَلخطماء عن رييدا ليولن البحث ؽبذا البماحثعصطلحمات الىتضع
 عقماصد عن تسماويهما اؼبلضسبون عن البماحث.لأخرى إليو ذىب الذى ع

تيلماؼبفرداتتواؼبصطلحماتاؼبقصلدةتيٌتتتيلقدبلضلعالبحث"اسًتاتيجيما
علىأسماسالنظريةالرب اع اؼبوثفىفطلبةلدىال اليررية اللغة البنمائيةلتيليم

."راىيماسإسماعيةاغبولعيةعماناج ل إرماجبماعيةعلنا اع
 اناسًتاتيجية .6

60ذىبعنري اػبرباءأناَلسللبجفساؼبيٌتابسإسًتاذبيماوالتقنية
وىلالتخطيطوالتنظيمماتواػبطلاتععاللسمائلاؼبطبقىفالتيليمية.

واَلخر، اللحد رُت فرق فيهما أن يقلل عن وعنهم أنفيقلل
وأوسععناَلسللبعلىأسماساجملمالاناسًتاتيجية واَلسللب،أعم

أناَلسللبىلاسإجراءاتاػبماصة62ىبتصىفؾبمالصغَت.وإصطلح
ىفربقيقاَلىداف.

ىنماك اسًتاتيجيوكمان أن يقلل ماتفبن خماصؽبما رُت،عيٌت وفرق
لتحقيقاناسًتاتيجية سيماسة أبجو والتقنية والطريقة واؼبدخل
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ربقيقو69ىداف.اَل ىف اؼبسماعدة ىل اناسًتاتيجية جلىر
ىفاؼبيٌت.17اَلىداف عتقماررة علىالتيرفُتاآلخَتينعرفأهنمما وقفما

ىفربقيقاَلىداف،جراءعنذل ذىبسييةواؼبقصلدويتولمعن
 أن اناسًتاتيجيةالبماحث دبيٌت وسيماسة تقنيمات ىبتمارىمااػبماصة الىت

عيماىنتثبي تىفمحىتيسهلهاؼبفرداتوعيماعبتهماعيماىنحلىفطلبةال
 اؼبفراداتاعبديدة.

 حلاؼبشومات .1

وحلاؼبشوماتيوسبأسماليبسليمةىفالتفوَت،وينمىقدرهتمعلى
طرقالتفوَت الطمابعلىاستخدام يسماعد أجو كمما التأعل:. التفوَت

:هنلاؼبختلفةوتوماعلاستخدامعيللعماتوإاثرةحباناستطماعاليقل
وتفسَت الطمابعلىالتفوَتاليملى، قدرة وكذل تنمية اسإكتشماف.
اػبطط رسم على قدرهتم وتنمية صحيحية عنطقية رطريقة البيما ات
للتغلبعلىالصيلابتوإعطماءالثقةللطمابىفأجفسهموتنميةاناذبماه

16اليملىىفعلاجهةاؼبلاقفاؼبشولةغَتاؼبأللفةالىتيتيرضلنؽبما.
 لنظريةالبنمائيةا .3

عما يشولعيظم جفس:وفلسف:ويرىأنكلفرد ى:عنظلر والبنمائية
ويفهملجو الاسإفًتاضاو11.يتيلملجو أن ىل للبنمائية طمابنماسلرئيس:

للوينبغ:،مناؼبيرفةَلجفسهرويطلذينالالفيمالة أنوبققاؼببماديئطلبة
فعرفأنيالتيرهبذا13.فهماؼبلادرشولجيديلاَلسماس:ىفالتيلم
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 البنمائية الرباؼبدخل رفيمالةطلبةث الذاتى تيلم على قتحقيلوجشماطة
 والتجررة والفهم اباؼبيللعمات راليقلستخدام يهتم عيروفيُت دورَلن

والنظرعثلىذاقدأشرإليوالقرآن11،اليقلوالتفوَتىفاكتسماباللغة
وناييرفشيئمامثهللاالورًنأبنالللديوتسباؼبيرفةريدأنيللدَلج

15ذبهيزهابلسمعواَلرصرواَلفئدةناكتسماهبما.
 الدراسات السابقة . ح

 :تمارلريمانالىفكمماوىليتشماروهبذاالبحثأنيبونوأعماري البحلث
 دارس: لدى اؼبفردات تيلم اسًتاتيجيمات:1761ؿبملدعل:واؽبمامشى .6

اليللم يف اليررية اللغة هبما. اؼبتيلقة واعتقماداهتم دبماليزاي اسإسماعية جماعية
البحثإذل  طلبة اؼبفردات تيلم اسًتاتيجيمات عن الوشف ويهتدفىذا

 اسإسماعية اليللم جبماعية واناتصمال اليررية اللغة زبصص يف اَلوذل السنة

عما : سؤنان ابستخدام  اليت اؼبفردات تيلم اسًتاتيجيمات ى: دبماليزاي،

 ى: دبماليزاي؟عما اسإسماعية اليللم جماعية يف اليررية دارسلاللغة يستخدعهما

 اؼبتيلقة دبماليزاي اليللماسإسماعية جماعية يف اليررية اللغة دراس: اعتقمادات

 اؼبفردات؟. تيلم ريملية

 البماحث وصف على القمائم اللصف: اؼبنه  اغبمالية الدراسة استخدم
 أسللبواتبي ت وربليلهما، تفسَتىما وؿبماولة اللاقع يف ى: كمما الظماىرة

 وطلبة.وخلص ت طمالًبما 67 اناستبماجةعلى ابستخدام اؼبسحية الدراسة

 تيلم يف عتنلعة اسًتاتيجيمات عمادة الدارسُتيللفلن أن إذل الدراسة جتمائ 

 اؼبيجم، استخدام اسًتاتيجيمات أكثرىماتلليًفما كمان اليررية، اللغة عفردات

                                                           
،)الرايض:جماعيةاسإعمامدمحمرنسيلداسإسماعية،،النظرايتاللغليةوالنفسيةوتيليماللغةاليرريةعبداليزيزرنإرراىيماليصيل: 11

12(،ص.6999
15  اػبليفة، جيفر تطليرهحسن تقليبو، تنظيمماتو، عولجتو، أسسو، عفهلعو، اؼبيماصر اؼبدرس: الرشد،اؼبنماى  عوتبة )رايض: ،

 27(،ص.1761
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اؼبماحظمات، واناستدعماء، الذاكرة يليهما  اسًتاتيجيمات وآخرىما فتدوين

.السيماق عن اؼبيٌت زبمُت
 اليررية اؼبفردات تيلم اسًتاتيجيمات:1761ررييةاَلريبةوجي حنمان .1

 البحث ىذا دبماليزاي.يهدف اليماؼبية اسإسماعية اعبماعية:رغَتىما النماطقُت لدى

 اللغة عتيلم: لدى اعبديدة تيلماؼبفردات اسًتاتيجيمات عن الوشف إذل

يف اؼبتخصصُت، وغَت فيهما اؼبتخصصُت عن النماطقُترغَتىما، عن اليررية
رُت إذل ويهدف دبماليزاي، اليماؼبية اسإسماعية اعبماعية  يف الفئتُت اؼبقمارجة

 عينة تتضمن .استخداعهما  عستلايت صبيع يف طلبةو طمالبما248 الدراسة

اعبماعية روماللريلس دراسة  ىذا واستخدم .دبماليزاي اليماؼبية اسإسماعية يف

اليت استبماجة تتولن البحث  عول ات ثماث Pavicic Takac عن

على القمائمة اؼبستقلة اناسًتاتيجيةو الرظبية،اناسًتاتيجية :وى: اناسًتاتيجية
 يف يتنلعلن الطلبة أن وأفمادتالنتمائ  .اليرضية اناسًتاتيجيةو الذاتية، الرغبة

أكثرىما كماج ت الًتصبة وأن اعبديدة، اؼبفردات اسًتاتيجيماتتيلم استخدام
 رُت إحصمائية ذيدنالة فرق جلد عدم إذل أيضما وتلصل ت .استخداعما

 .فيهما اؼبتخصصُت اليرريةوغَت اللغة يف اؼبتخصصُت الطلبة

3.  عيشما ابؼبدرسة1765أوفيما وتيلمهما اليررية اللغة تيليم إسًتاذبيمات :
ا ىذا يهدف فنلروكل. سماىلج  الرسمالة اسإسماعية لبحثاسإرتدائية

اليرريةوؼبيرفةإسًتاذبيماتالطلبة للصفإسًتاذبيماتالتيليموالتيلماللغة
سماىلج  الرسمالة اسإسماعية اسإرتدائية ابؼبدرسة اليررية اللغة التيلم ىف
البيما ات اعبمع آلة وأعما الويف:، وىل البحث ىذا واؼبنه  فنلروكل.

والل واؼبماحظة اؼبقمارلة طريقة البماحثة ىذايستخدعهما عن والنتمائ  اثئق.
عن 6البحثتتولن الفردية التيلم عنوجهة1( التيليمية. اجململعة )

(اناستمراريةوالبنماءاللغلي،1(إعمادةالدروسوعراجيتهما،6اؼبدرسى:
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(التدريسابغبلار،5(التغذيةالراجية،1(القمارليةللتيليمعنوجهة،3
 (التيلمالتيماوين.1

اسإجشماء1761دمحمأيلبدمحمفضل:رن .1 عمادة اناسًتاذبيماتىفتيليم :
ؼبرحلةالسمادساسإرتدائ:دبدرسةاسإرشماداسإسماعيةىفسنغمافلرة.واؽبدف
عنىذاالبحثوىلأنابغبثيريدأنييرفكيفيةتيليماؼبمادةاسإجشماء
ىف اسإسماعية اسإرشماد عدرسة ىف وتطبيقهما التيليمية ابسإسًتاذبيمات

صبعسنغمافلر وطريقة التقليب: اللصف: اؼبنه  البماحث واستخدم ة.
اتصل ولقد واناستبماجة. واؼبقمارلة اؼبماحظة ى: اؼبستخدعة البيما ات
البماحثالنتمائ تطبيقاناسًتاذبيماتعمادةاسإجشماءىفعراحلوى::عراحل

 التخطيطوعرحلةرنماءاؼبسلدةوعرحلةالتقييمواؼبراجية.

5.  جلر اسًت1765زىرية ىف: اليررية اللغة اذبيماتالرب اع اؼبوثفلتيليم
واَلىداف عماناج . عمال إرراىيم علنا ا كفماءاتاؼبدرسُتجبماعية ترقية
اليرريةيفرر اع  البحثوى:لوشفكفماءاتاؼبدرسُتاللغة عنىذا
عنهجية وأعما اؼبدرسُت. كفماءات ترقية ىف عوثفولوشفاسًتاذبيماهتما

اب الويف: وطريقةالبحثوى: التحليلية. ووصفية اغبمالة دراسة ؼبدخل
ىذا عن النتمائ  وأعما واللاثئق. واؼبماحظة اؼبقمارلة وى: البيما ات صبع
إذل رنسبة جيد تيد التيليمية الوفماءات تطبيق  احية عن البحث
الدورة وى: عستخدعة اناسًتاذبيمات وأعما والتقلًن. والتنفيذ التخطيط

القبل وإختبمار الرواتبالتدريبية وكفماية الدراسة تلصيل ىف والرخصة ل،
 واسإرشمادات.
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وجلهاناتفماقواناختمافععالدراسماتالسبمارقة:6جدوال
لهاناختمافوجلهاناتفماقوجعنه البحثاسمالبماحث

ؿبملدواؽبمامشى
عل:

 تيلم اسًتاتيجيمات

 لدى اؼبفردات

 اللغة دارس:

جماعية يف اليررية
 اسإسماعية اليللم

 واعتقماداهتم دبماليزاي

هبما اؼبتيلقة

إسًتاذبيمات .6
 تيلم

لدىالطلبة .1
 اعبماعي:.

استبماجة .3


 وصفيةربليلية .6

النظرية .1 أسماس
 البنمائية

ىف .3 الطلبة
 الرب اع اؼبوثف

 حلاؼبشومات .1

دولةىف .5
 إجدوجيسيما

عقمارلة،عماحظة، .1
واثئق،

وجي حنمان
ررييةاَلريبة

 اسًتاتيجيمات

 اؼبفردات تيلم

 لدى اليررية

 النماطقُت

 اعبماعية:رغَتىما

 اسإسماعية

دبماليزاي اليماؼبية

اسًتاتيجيمات .6
 تيلم

استبماجة .1

 وصفيةربليلية .6

علىأسماس .1
 النظريةالبنمائية

الطلبةىف .3
الرب اع اؼبوثف
لتيليماللغة
 اليررية.

 حلاؼبشومات .1

 جدوجيسيماإ .5

عقمارلة، .1
عماحظة،واثئق،
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استبماجةاؼبفتلحة

عيشماأوفيما

إسًتاذبيماتتيليم
اللغةاليررية

وتيلمهماابؼبدرسة
اسإرتدائية

اسإسماعيةالرسمالة
سماىلج فنلروكل

اسًتاتيجيمات .6
 التيلم

طريقةصبع .1
البيما ات،انا
استبماجةلدى

البماحث

ابستخدام .6
اسًتاذبيماتتيلم

شماع ت،
أكسفلرد،جل

 وجنسلن.

 الطلبةاعبماعية .1

 حلاؼبشومات .3

أسماسالنظرية .1
البنمائية

دمحمفضل:رندمحم
أيلب

اناسًتاذبيماتىف
تيليمعمادةاسإجشماء
ؼبرحلةالسمادس
اسإرتدائ:دبدرسة
اسإرشماداسإسماعية

ىفسنغمافلرة

البحثىف .6
ؾبمالتيليم
 اللغةاليررية

طريقةصبع .1
البيما ات،انا
لدىالبماحث

اللاثئق

 اؼبنه الويف: .6

 اسًتاذبيماتتيلم .1

 الطلبةاعبماعية .3

 اؼبشوماتحل .1

أسماسالنظرية .5
 البنمائية

إجدوجيسيما .1

زىريةجلر

اسًتاذبيمات
الرب اع اؼبوثف
لتيليماللغةاليررية
ىفترقيةكفماءات
اؼبدرسُتجبماعية
علنا اعمال 

البحثىف .6
ؾبمالتيليم
 اللغةاليررية

 عومانالبحث .1

 عنه البحث .3

طريقةصبع .1

 اسًتاذبيماتتيلم .6

 حلاؼبشومات .1

أسماسالنظرية .3
البنمائية
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البيما ات،اناإرراىيمعماناج 
استبماجة

البماحث

اسًتاتيجيمات
الطلبةىفحل
عشومات

ىفتيلمال
الرب اع 
تيليملاؼبوثف

اللغةاليررية
علىأسماس
النظريةالبنمائية

جماعيةىف
علنا اعل 

راىيمإر
اسإسماعية
اغبولعية
عماناج 

اسًتاتيجيمات .6
التيلمىف

البماحثاَلول
والثماين
 والثمالث

وعنه  .1
البحثىف

البماحثةالثمالثة
 واػبماعسة



 وصفيةربليلية .6

اسًتاتيجيمات .1
 تيلم

 حلاؼبشوماات .3

النظريةالبنمائية .1
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 اللغةتعلم  اتاسرتاتيجي : ادلبحث األول

اسًتاتيجيماتتيلماللغةخطلاتوطرقعتيددةوعتنلعةيسلوهمااؼبتيلم،
اؼبهمارات تنتظم تنلعهما اناسًتاتيجيماتعلى وىذه التيلم. ىف عشولة ليتجماوز
الومام عماىبتصدبهمارة عماىبتصدبهمارةاناستمماعوعنهما اللغليةاَلررع،فمنهما

وأخذالبماحثىف11القراءةوعنهماعماىبتصدبهمارةالوتمارة.وعنهماعماىبتصدبهمارة
ردءىذاالبحثدبيرفةالتيريفعناناسًتاتيجية.

 عصطلحاناسًتاتيجية .أ

لو اليمل لول َلن اليمل، كل ىف اناسًتاتيجية ىبفى ونا
،وكذل صلباسًتاتيجيةخماصةوردوهنماكيفالشخصييملروابل

الوثَتة اناسًتاتيجية لو التيلم للطلبة الخداعهماستايبون تيلم لغةىف
".اسًتاتيجيةفمناَلحسنأردءرتلضيحاؼبصطلحعنالولمة"اليررية.
الولمةيواناسًتات عن عشتقة "اناسًتاتيجية" كلمة : لغة جيمات
والىتتيٌتالقيمادةاليسوريةأوفناغبرب.دبيٌتأن(strategia)إسًتاتيجيمات

للفصمائلأوالسفنأوللقلاتاعبليةىف اناسًتاتيجيةربتلىعلىأفضلقيمادة
10شولضبلةعنظمة.

                                                           
11(،ص.1763لرايض:عوتبةالًتريةاليريبلدولاػبلي ،)ااسًتاتيجيماتالنجماحىفتيلماللغةالثماجية،أضبدرنصماحلالصبيح:، 11
17(،ص.6991عوتبةاَلقبللاؼبصرية،)اؼبصر:إسًتاتيجيماتتيلماللغة،ترصبةوتيريب.سيددمحمدعدور،رريوماأكسفلرد، 10
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البديلةواصطماحما:وعرفاناسًتاذبيماتأبهنما"تصميماللسمائل
الىتيبونعنخماؽبماربقيقاَلىدافاؼبنظمةابستخداماؼبلارداؼبتماحة

 12ؽبماوالظروفاؼبتماحةاحمليطة.
 سًتاتيجيةالتيلمتيريفا .ب

 واسًتتيجية ىدفعيُت،مايرفأبهنتالتيلم لتحقيق رلطريقة
 19ؼبزيدعنالتفماصيل،دعلتلينظراذلآراءاػبرباءاؼبفيدة:

التقنيماتأواَلجهزة-اناسًتاتيجيةى::رورنوفقمالتيريف .6
 استخداعهمالوسباؼبيرفة.طلبةللاليتيبون

رهبٍت .1 اناستحلاذاسًتاتيجية:ووبدد يسهل كإجراء التيلم
 واناحتفماظواناسًتجماع،واَلداء.

وكلرر .3 :شماعلت اليتاسًتاتيجيةوبددان كمالتقنيمات التيلم
يستخدعهماالطمالبلفهموزبزينوتذكراؼبيللعماتواؼبهمارات
اعبديدة.عمايفوراؼبتيلموكيفيتيلماؼبتيلمؼبيرفةاعبلاجب

 اؼبلحللةوغَتاؼبلحللةعناسًتاتيجيةالتيلم.

وكروكمال .1 :أوكسفلرد أبهنمااسًتاتيجيةوصف اللغة تيلم
واسإجراء التيلم، وحل"تقنيمات للتيلم، والتيلم ات،

37التيلم".اؼبشومات،أوعهمارات
 

لتحقيقاَلىدافى:اناسًتاتيجية دبيٌتكيفسي:36سيماسة
اؼبطلبةال تيلم طرق سيماسة الذىفىف عنهما اَلحسن ىبتمار مث ردات

                                                           
 16ص.(،6991اؼبنصلرةصر،)اؼبسيماسماتواسًتاتيجيماتاسإدارة،أضبدغنيم، 12

29
Saranraj L, Shahila Zafar, & Zaved Ahmed Khan, Language Learning Strategies 

- A Reappraisal.  Volume 4 Issue 4, January, 2016. hal. 134 
30

 Azadeh Asgari & Ghazali Bin Mustapha, The Type Of Vocabulary Learning 

Strategies Used By ESL Students In University Putra Malaysia, English Language 

Teaching, Vol. 4, No. 2, June 2011 
31

 Pranowo, Teori Belajar Bahasa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 

267 
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 الصلب. النظر أسماس على واحتيماجو رقضيتو ضلءينماسب ىف
 اللغةأكسفلرد تيلم هبماعن تتولناسًتاتيجية يقلم "إجراءاتؿبددة

اؼبتيلملنعبيلالتيلمأسهلوأسرعوأكثرعتيةوأكثراستقماليةوأكثر
31.فماعليةوأكثرقمارليةللتحللإذلعلاقفجديدة

أبناسًتاتيجيةالتيلمىل،NunanقمالOxfordوكمماأصر
لتيلمواستخدامطلبةعمليةالسيولللجيماأوالتفوَتايالذىيستخدمال

اؽبدف. عبمارة33لغة التيلم اسًتاتيجية قمالأوعمارلوتشماعلت، وىوذا
قدر فيمانا للغة تيلمو ذبيل لو: اؼبتيلم قبل عن تتخذ إجراء عن

ربقيق31اسإعومان ىف اؼبسماعدة ىل اناسًتاتيجية جلىر َلن .
وهبذاالتيريفعستلخصعلىأهنمماعزيدعنالًتكيزعلى،35اَلىداف
اللغةجلاجب تيلم ىف اؼبفرداتأنرنسبة،اليرريةالتفوَت تيلم على

ىل الطرقاؼبلجلدةمثطلبةالتقنيةاناسًتاتيجية ابستخدام ىفتيلمهما
 .اختيمارىمادبماأحسنلديهمىفعيرفةاؼبيٌت

حلعشوماتىفالطلبةهماستخداعأنيوأعمااسًتاتيجيةالتيلمالىتيبون
:الىتتتيلقرتيلمهموى:


 

                                                           
32 Gabriela Helale DKK, “Learner Training In Vocabulary Learning Strategies 

In lementary EFL Coursebooks: Yet Another Cinderella” English Language Teaching In 

The Postmethods Era: Selected Papers From The 39th FAAPI Conference. Article 

September 2014 
33

 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, strategi pembelajaran bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 7 
(،ص.1771)الرايض:جماعيةاؼبل سيلد،جظرايتتيلماللغةالثماجية،ترصبةعيشرنعلدةالشريليفروازعلجدعيتشل&فللرجسعمايلز،  34
611 

35
Iskandarwassid & Dadang Sunender, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 2 
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 اسًتاتيجيماتعلىتصنيفشماع ت .6

حل ىف الطلبة يستخدام ان يبون الىت اسًتاتيجية وكذل 
31عشوماتتيلماللغةاليرريةوى:

 التوراراللفظ: .أ

 استمريفتيلمالولمةيفكثَتعناَلحيمان .ب

 قلكلمةجديدةرصلتعرتفعأثنماءالدراسة .ج

 تيلمهتجئةالولمة .د

 الولمماتاعبديدةقمرتدويناؼبماحظماتيفالفصلحلل .ه

 تيلماؼبرادفماتواؼبتضماداتعنالولمة .و

 تيلمكلمماتجديدةيفالتيمارَتاؼبشًتكةيفجفساللق ت .ز

 تيلمكيفتبدوالولمة .ح

 استخدمكلمماتجديدةيفاعبمل .ط

 تيلمكلمماتاعبذر،البمادائت،والماحقمات .ي

30وجنسلن جل اسًتاتيجيماتعلىتصنيف .1
 

 اؼبيرفية، فلق .أ

 السيماق، عن اؼبيٌت وزبمُت  .ب

  اؼبيماجم، واستخدام .ج

 اؼبماحظمات، وتدوين .د

 والتورار، .ه

 .التشفَت واسًتاتيجية .و

                                                           
36

Norbert Schmitt and Diane Rae Schmitt “Identifying and Assessing 

Vocabulary Learning Strategies”, JOURNAL CITThai TESOL Bulletin, v5 n4 p27-33 

Mar 1993 
37

Thomas M. Segler, Helen Pain and Antonella Sorace, Second Language 

Vocabulary Acquisition and Learning Strategies in ICALL Environments. Workshop on 

Computer Assisted Language Learning, San Antonio, USA, AI-Ed 2001 
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يرىأنOxford(6997وصنف .3 أبجو ينقسماسًتاتيجية( التيلم
32إذلقسمُت،وىفالتمارلريماهنمما:

 

 واؼباسًتاتيجيةاَلول  الذاكرة إذل وينقسم يريفاؼببماشرة
وغَتاؼببماشرةوتتولنعناسًتاتيجيةوالتيلي ،وقسمالثماىنعنووىل

.اليماطف:واناجتمماع:وراءاؼبيرفيةو


 

 

 

 

 

 





التصنيفقمائمة:6جدوال

وغَتعبماشرةعبماشرة

الذاكرة

 خلقالصلر
 اليقلية

 تطبيقالصلر
 واَلصلات

 عراجيةابلتمام 

 استخداماليمل

ورءاؼبيريف

 الًتكيزعلى
 أجشطةالتيلم

  التنظية
والتخطيطأجشطة

 التيلم

 تقييمالتيلم

                                                           
38

Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 17-18 

للغةتيلمااسًتاتيجيمات  

اؼببماشرةاسًتاتيجية غَتاؼببماشرةاسًتاتيجية   

يفاؼبير ذاكرة يفورءاؼبير تيليضمات  إجتمماع وجداين 
ي (ناسًتاتيجيماتتيلماللغة6997)علخصتصنيفأكسفلرد  
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اؼبيريف

 فبمارسة 

 :وإرسمالتلق
 الرسمائل

  التحليلوالتفوَت 

 إجشماءاؼبدخمات
واؼبخرجمات

اللجداين

 خف القلق 

 عشجعالنفس 

 اليماطف:عراقبة

التيليضمات

 التخمُترذكماء 

 التغلبعلى
القيلدىفالتولم

واسإجشماء

اسإجتمماع:

 طرحاَلسئلة 

  التيماونععالغَت 

 التيماطف

 

 تلضيحاؼبصطلحمات .1

 ليبُت اعبماجب ىذا اناسًتاتيجيةويستهدف عصطلحمات عن
39اؼبستخدعةعليهماوعمايقصدهبماىفواقعالتيلم.

 وراءاؼبيرفية .أ

اؼبيرفة تيزز اليت اناسًتاتيجية ى: اؼبيرفية وراء اناسًتاتيجية
التخطيط خمال عن اللغة تيلم وتنظيم اؼبيرفية ابليمليمات

والتقييم عهمارات. والرصد ى: اؼبيرفية وراء اناسًتاتيجية
يةأعلىعرتبةوتشملعنظم:عتقدعُت،واىتممامعلجوتنفيذ

وعراقبة ، عسبق وإعداد ، ذاتية وإدارة اجتقمائ:، واىتممام ،
ذاتية،والتقييمالذايت.

                                                           
39 Liu Zhi-Liang, Hui Zhou University, A Study on English Vocabulary 

Learning Strategies for Non-English Majors in Independent College, Cross-cultural 

Communication Vol.6 No.4, 2010 pp. 152-164 
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 اؼبيرفية .ب

اليمليمات أو اػبطلات إذل اؼبيرفية اناسًتاتيجية تشَت
أو عبماشرًا يفحلاؼبشوماتاليتتتطلبربليمًا اؼبستخدعة

ؼبلا التيلمربليما عن .د اليديد اؼبيرفية اناسًتاتيجية وتشمل
، والًتصبمات ، عماداًي اؼبلجهة واناستجماابت ، اَلشيماء
واجململعمات،واؼبماحظمات،واػبصلعمات،وإعمادةالًتكيب،
، الرئيسية والولممات ، السميية والتمثيمات ، والصلر

 .والسيماق،والتفصيل،والتحليماتواناستدنانات
 مماعيةأواليماطفيةاناجت .ج

اناسًتاتيجيةاناجتمماعيةأواليماطفيةى:الطريقةاليتيتفماعل
، أصليُت عتحدثُت أو آخرين عتيلمُت عع اؼبتيلملن هبما
آخر شخص عع التفماعل تشمل واسية ؾبملعة  .ويبثللن

عن عتنلعة ؾبملعة على للتطبيق قمارلة تيترب ، عمام رشول
اناجتمماعيةأواليماطفية،التيماونوتشملاناسًتاتيجية .اؼبهمام

والسؤالللتلضيح.
 اؼببماشرة .د

الذاكرة اسًتاتيجية عن تتولن اؼببماشرة اناسًتاتيجية
التيلي  واسًتاتيجية اؼبيرفية أكسفلرد .واناسًتاتيجية َلن

الطمابعلىزبزين "تسماعد أبهنما الذاكرة تيرفاسًتاتيجية
اتيجيةاؼبيرفية"تسمحواسًتجماعاؼبيللعماتاعبديدة،"اناسًت

للطلبةرفهموتلليدلغماتجديدةرطرقـبتلفة"،واسًتاتيجية
عنأهنما علىالرغم اللغة التيلي "تسمحللطلبةابستخدام

عيرفة. غمالًبماعماتولنكبَت



11 

 

 
 

 غَتاؼببماشرة .ه

اناسًتاتيجيةغَتاؼببماشرةتتولنعناسًتاتيجيةوراءاؼبيرفية،
عرةأخرى .اليماطفية،واناسًتاتيجيةاناجتمماعيةواناسًتاتيجية

يفىذه فإناناسًتاتيجية "غَتعبماشر"، تشَتكلمة وكمما ،
اؼبستهدفة. اللغة تيلم يف عبماشر غَت رشول تشمارك  الفئة

تيرفأكسفلرداسًتاتيجيةعماوراءاؼبيرفةأبهنماتسمحللطلبة
ال عمليمات لتنسيق أي ، اػبماصة عيرفتهم يف تيلمابلتحوم

ابستخدامولمائفعثلاؼبركزيةوالًتتيبوالتخطيطوالتقييم"،
التيلم على الطماب عسماعدة كـ" اناجتمماعية واناسًتاتيجية

 عنخمالالتفماعلععاآلخرين.

 17اناسًتاتيجيماتعلىرأيسبينتلرووآخرين .5

 التورار .6

 التيميق .1

 اؼبنظمة .3

 ورءاؼبيريف .1

 حلاؼبشومات .5

اليرريةتيدحلاؼبشوماتعنإحدى اللغة طرقالتيليم
أيعر ذل  ريد مث الطلبة لدى التيليم عشولة ىيئ اؼبدرس أبن
يستخدعهما الطريقة ىذا اؼبشوة، تل  وبلللا أن الطلبة اؼبدرس
اؼبدرسليولنالطلبة اشطةىفعمليةالتيليم.وللكماج تعثلذل ،

رنسبةأهنماعناؼبمونأنيستخدعهماالطلبةغبلاؼبشولةىفتيلمهم
إذلتيلمالذات.

                                                           
40

  Iskandarwassid & Dadang Sunendar, strategi pembelajaran bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2016), hal. 11 
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أنحلاؼبشوماتىلسللكينظماؼبفماىيموالقلاعدالىت
سبقتيلمهمارطريقةتسماعدعلىتطبيقهماىفاؼبلقفاؼبشولالذى
ىلسللك يلجواؼبتيلم،ورذل يولناؼبتيلمقدتيلمشيئماجديدا

اؼبشولة. النشماط16حل أجو على اؼبشومات حل وييرف
لمهبمااؼبتيلمعندعلاجهتوؼبلقفعشولللتغلبواسإجراءاتالىتيق

11علىالصيلابتالىتربللدونتلصلوإذلاغبل.
وحلاؼبشوماتتيتمداسماسماعلىالتفوَتعنقبلاؼبتيلم
وعما اؼبمادة والبحثعن اؼبشومات حل اسماسىف ىل )الطمالب(
جشماطماهتم اؼبشوماتوليدة عنتفوَتعلىأنتولن ررأسو هبلل

اووفيمال الطمالبرفرده يقيمهما أن اؼبشوماتاستطماع وحل يماهتم.
ؾبملعةعنزعمائوحبلهمالللصللاذلالنتيجة.واستيممالطريقةحل
علىالطمالبوتيطيو فه:تيتمد عزاايجيدة اؼبشوماتىفالتيلم
البحث حب لديو وزبلق دوافيو ااثرة اضمافة كبَتا دورا

13واناستطماع.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13(،ص.6993)القماىرة:الداراؼبصريةاللبنماجية،تيليماللغةاليرريةرُتالنظريةوالتطبيق،حسنشحماتة، 16
 10(،ص.1773)الرايض:عوتبةالرشد،ثنماوي،-عتلسط–فصللىفتدريساللغةاليررية،ارتدائ:حسنجيفراػبليفة، 11
95(،ص.1770)عممان:جداراللوتماباليماؼب:،طرائقوأسماليبالتدريساؼبيماصرة،ؿبملدداودسلممانالرريي:، 13
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مشكالت تعلم اللغة العربية : ادلبحث الثاين 

 عشوماتالتيلم .أ

اؼبشوماتىفري اؼبلاضعتسمىابلصيلرةدبيٌتأهنماشبهةىفاؼبيٌت
وللتلضيحذل أنالصيلرةلغةىفالتيلمعرفهماالدفماعىأبهنماعمائقيبيثىف

والقصد11التماعيذاغبَتةويطلبجهدافردايأوصبماعيماعبماشراأوغَتعبماشر.
يلجوعن يلاجو الطلبة أبن اَلكماديبية التيلم وى:صيلرة ىنما التيلم صيلرة

اؼبشولةىفتيلمهمالىتتظهرأصمارلضلحلدىاَلطفمالأوالطلبةىفعمر
عن صيلرة أية لديهم ليس أبن اؼبختلفة، الدراسية عستلايهتما ىف اؼبدرسة

تقدًن ريد يفشلىفالتيلم ولونو النممائية، اؼبدرس:صيلابتالتيلم التيليم
وصيلابتالتيلماَلكماديبيةعثلصيلرةىفالقراءةأوالوتمارةأو15اؼبمائملو.

التهج:أواغبسماب.
يصيب الىت اؼبشومات فيهما وقلع يبون اليررية اللغة تيلم ؾبمال ىف
الطمالبىفاستييماهبماكمافة،وناسيمماأنعتيلماللغةاليرريةعنغَتالنماطقُتهبما

ؾبتمعاسإجدوجسيما.واؼبشوماتالىتأصمارتهمااؼبتيلمحسباؼبهماراتعثماعن
الىتتولناَلىدافىفتيليماللغةاليرريةوى:ىفاسإستمماعوالوماموالقراءة

تيلماللغةاليرريةإذلقسمُت،عن احيةاللغليعشوماتوالوتمارة،وتنقسم
11وغَتاللغلي.




                                                           
ريةقبمعبدهللاغمارلاؼبلسلي،صيلابتتيلمعمادةقلاعداللغةاليرريةىفاؼبرحلةاسإرتدائة،ؾبلة:دراسماتتررليةكليةالًت 11

653،ص.1779جماعيةعيسمان،اليدداػبماعس،كماجلنالثماين،
)القماىرة:دارصيلابتالفهمالقرائىاؼبيرفيةواؼبيتماعيرفية،عفماىيمالنظريةوتشخيصورر اع عقًتح،إظبماعيلإظبماعيلالصماوي، 15
19(،ص.1779الفوراليريب،

46
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 100 
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عنالنماحيةاللغلية .6
 اَلصلات .أ

اؼبشوماتىفالصلتىفتيليماللغةاليرريةى:رنسبةإذلفلجيموعن
إجدوجسيما، فلجيم ىف وناعلجلد اؽبجمائ: حرف ىف ىف علجلد الذى
ويلصفالفلجيمأبجوأصغروحدةصلتيةفبيزةتيتمدعلىاؼبخمالفةالىت
أو الولمة عيٌت تغَت عمايستلمز كلمة ىف آبخر استبدال أن تيٌت

والفلج10وليفتهما عناَلحرف. يمحرفاؽبجمائىاليريبزبتلفكثَتا
اؽبجمائيةاسإجدوجيسما،عثل)ث،ذ،ظ،ص،ض(حىتإنكمانعلفلظ

عناسإجدوجسيُتيتغَتعنأصلهمافماصبحصيلرةلدىالطلبة.
 اؼبفردات .ب

على فمايبون ردوهنما اليررية، اللغة تيلم ىف أسماسما اؼبفرداتتولن
شولةالىتتنشئعناؼبفرداتى::الطلبةأنيتولملاهبما.واؼب

6)  اليررية، اللغة إذل اَلجنيب اللغة وإجتقمال )عشماركة كلمة عثل
 ؾبتمع(رنسبةإذلاسإجدوجيسيُتواليرريُت.

 َتاللفظوإثبماتاؼبيٌت،عثل)رركة،خرب،فبون،علافقة(تغ (1

 َتاؼبيٌت،عثل)كلمةإذلكلممات(.غإثبماتاللفظوت (3

 وكذل  اؼبشولة اؼبلرفلللج:تصدر  احية التصريفعن عثل
أخرى كلمة إذل الولمة تغيَت لغةييٌت ىف ناتلجد الىت

اسم اَلعر، فيل اؼبضمارع، )فيل عن التغيَت عثل اسإجدوجيسيما.
اؼبصدروالفماعلواؼبفيلل(.




                                                           
 12(،ص.1771جماعيةاؼبل سيلد،،)الرايض:علماللغةالنفس:عبداليزيزرنإرراىيماليصيل:، 10
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 تركيبالولمة .ج

النحلى قلاعد استيممال ىف عهمارة عن يتيلق اعبماجب، ىذا وىف
صلصوتركيبالولمةحُتيتولمعناسإعرابوالصرفىفقراءةالن

والبنماءواؼبطمارقةواؼبلقييية.
عنغَتاللغلية .1

 عماعلاسإجتمماع:الثقمايف .أ

اليماعلوى:تصدرالولمةوالتيبَتات عشوماتالىتتنشئعنىذا
ونايفهمو اسإجدوجيسما، اللغة ىف ناتلجد الىت واَلظبماء واؼبصطلحمات

 والثقمافةاليررية.الطلبةقبلأنييرفاسإجتمماع:

 ريئةاسإجتمماعية .ب

اليررية جسيبأسرعىفاستييماباللغة اليررية اللغة يييشلنفيهما الطلبة
ابؼبقمارجةععالطلبةالذيننايييشلنىفريئةالىتفيهمااللغةاليررية،َلهنم
سييلدونعلىتطبيقهماىفحيماهتماليلعيةعستمرة.وعنريئةاؼبويفىف

ملعية،حيماةاجملماور،الصديقىفاليملوالتيلموالدين،اليلمى:ىفاجمل
وسمائلاجملتمععثلعذايع،التلفماز،اعبلال،كتماب،ؾبماتوغَتىما.

 عن احيةعهماراتاللغةاؼبشولة .ب

 الصيلرة ىنماك يولن قد اؼبشولة عنأو اليررية اللغة تيلم ىف الطلبة لدى
حيثعهماراتاللغة،وفيممايل:رينهما:

 ستمماعانا .6

انا عملية ىف عيلقمات علىوىنماك القدرة وضيف ستمماع،
تل  وتتمثل رلليفتو، القيمام عن الومام تيليق إذل يؤدى اناستمماع

12اؼبيلقماتىف:

                                                           
139(،ص.6921جماعيةاؼبل سيلد،)الرايض:علماللغةالنفس:،نصلر،عبداجمليدسيدأضبدع 12



10 

 

 
 

 التشت ت (أ

جماجب عن يتأثر اؼبستمع رسب اؼبستمع لدى التشت ت يولن
التولم،حىتاؼبستمعناهبتهدؼبتماريةعمايستمعإليوعنحديث،

قديشتغلاؼبستمعأبعلرأخرىحىتتبيدهعناؼبتماريةَلنحينئذ
السليمة.

 اؼبلل (ب

كمان وؼبما اؼبتولم. حديث اجتهماء قبل اؼبلل اؼبستمع يصيب قد
أبن أو اناستمماع عملية فشل إذل تؤدى ابؼبلل يصيبو السماعع

 السماعععدمعتماريةاغبديثعتماريةصحيحةوجيدة.

 عدمالتحمل (ج

تلافر عدم عن سبماب جماجبىذا عن واناستمرارية اؼبثماررة
 اؼبستمع،جراءعنذل يضيعفمائدةاناستمماع.

 التحماعل (د

يلجدالتحماعلَلنقديلاجوأخطماءصغَتةىفرنماءالومامأو
 النطق.

 عدماسإتفماق (ه

قديولنعشولةىفاناستمماععدماناتفماقرُتأفوماراؼبستمع
ععأفوماراؼبتحدث.

 الومام .1

والومامىلالشولالرئيس:لماتصمالاناجتمماعىعنداناجسمان
وؽبذاييتربأىمجزءىففبمارسةاللغةواستخداعهما،واؼبتولماعبيدالذى
هببانجنمىعهماراتوحىتيستطيعأنييربتيبَتاجيدا،فماؼبتولماعبيد
اؼبرسل رُت ناتصمال آلة والومام اؼبستميُت. دبشماركة يهتم الذى ىل
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واؼبستقلىفعمليةواؼب عيلقماترُتاؼبرسل يولن قد وأحيما ا ستقبل،
19الومام،وأعمااؼبيلقماتلدىاؼبرسلى::

عثل (أ اناتصمال عملية أثنماء ىف الفرد عليهما يلجد اؼبزاجية اغبمالة
 اليصبية،اناسًتخماءأواػبلف.

عماداع ت (ب الرسمالة يفهم أن هبب اؼبستقبل أن اؼبرسل افًتاض
 أرسل ت.

ييرفهما (ج نا قد الىت لبي اؼبصطلحماتالفنية اؼبرسل استخدام
 اؼبستقبل.

 عدماختيماراؼبرسللللق تاؼبنماسبسإرسمالرسمالتو (د

اؼبرسلعلىاعتماك (ه قدرة النمات عنعدم عدموضلحالرسمالة
 عهمارةالتحدث.

والتيبَت التيبَت، على صيلرة وىل أيضما وعنعشوماتالومام
وسإيضما اسإابجة ىل أفومارلغة عن اسإجسمان خماطر ىف هبلل عمما ح

وعشماعرحبيثيفهمواآلخرون.وأعماالتيبَتاصطماحماترصبةاسإحسماس
57والشيلروربليلالفورةإذلعيمانربملهماالولممات.

الذيننايقدرونعلىالتيبَتيبونهمعصمابهبذهالطمابوأعما
وى: ويتليثم،اناسبماب كأ يتوأ لذا اليريب، النطق يتقن ويضيقنا

صدرهوناينطلقلسماجوأثنماءالتولموحينممايولنعضطراإذلالتولمفما
،ونايقدرعلىشيئعنالوماماغبمدهللفقطىبرجعنفمواناالتحية

اللقلع وىل قلبو اػبلفيغشى أو التولم، على فبمارستو ليدم ريده،

                                                           
19(،ص.6999)كلي ت:عوتبةالفماح،فناناتصمالالغليووسمائلتنميتو،دمحمدىيمالظفَتي، 19

 ادرعصماروة،صيلابتالتيلمىفاللغةاليررية،التيبَتمبلذجما،ؾبلةالسماقيةالصمادرةعنقسماللغةاليرريةأكماديبيةالقماظب:، 57
35م،ص.1761اليدداَلول
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عمائمةعلىاػبطماء،أولقلةعفرداتاللغةعنده،أوإجيدامريئةعررية
 56للتولم.

 القراءة .3

وىفالقراءةىنماكالتخلفرُتالقرائيُت،وىلالقصلرىفربقيق 
الصلر أحد القرائى التخلف ويتضمن ابلقراءة، اؼبقصلدة اَلىداف

51التمالية:
قصلرىففهماؼبقروءأوإدراكعمايشتملعليوعنعماقماترُت (أ

 اؼبيماىنواَلفومارأوالتيبَتعنو.

 البطءىفالقراءة (ب

 النطقاؼبييب (ج

 الضبطاػبطماءلأللفماظ. (د

وأعماأسبمابالتخلفالقرائىرنسبةإذلالتماعيذى::
وعدم (6 الذكماء، البفماضرنسبة ىف تتمثل الىت : اليقلية النلاحى

اليماقماتأو إدراك على الولمماتأو صلر تذكر على القدرة
 تتبعسلسةاَلفومار.

والقصدهبماالصحةاليماعة،أنضيفالبصرالنلاحىاعبسمية: (1
يؤدىإذل أو القراءة عن يبطئ فبما الرؤية ؾبمال يؤدىإذلقصر
عيلب أن كمما السطلر. فلق القفز أو الولمة علضع فقدان

 السمعتؤدىإذلصيلرةسبييزاَلصلات.

                                                           
اَلعظم:،طمالبدكتلراهىفقسماللغةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية.صيلابتتيلماللغةاليرريةللنماطقُتدمحمييقلباؽبندي 56

ىفقسمرغَتىما،اَلسبمابوطرقووسمائلاليماج،حبثعقًتحللمشماركةىفاؼبؤسبراليماؼب:اَلولللغةاليررية:التحدايتواآلفماق.طمالبدكتلراه
جسماجية.اللغةاليرريةابعبماعيةاسإ

155جفساؼبرجع،ص. 51
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عن (3 السمارقة اؼبيللعمات لديو القمارئ أن فماؼبيروف : اػبربات
 فععستلاهىفالقراءةأوينخف عنهما.اػبرباتالومافيةيرت

النلاحىاناجفيمالية:قديسببعدمالنض اناجفيماذلالتخلفىف (1
واػبلف والغَتة التدليل ري حمانات ىف وبدث كمما القراءة،

الىتقدواعبنبواػبجلوغَتذل . وعناؼبشوماتىفالقراءة
 53يصيبالطلبةوى::

:قمائمةصيلرةالقراءة1جدوال
الصيلابتالرقمالصيلابتالرقم

أو0التيثلرىفالنطق6 كماعل سطر إغفمال
عدةسطلر

اػبلطىفالنطقرُتاغبرف1
كلمة2واَلصلاتالقريبةوالشبو اؼبتقطية: القراءة

ريدكلمة
عن9القراءةاليوسية3 اؼبراد فهم قصلر

اؼبمادةاؼبقروء
صيلرةتذكراؼبقروء67التورار1

إحمالكلمةؿبلأخرىعن5
القراءة66طريقالتخمُت عن اليجز

السريية

كلمماتغَتعلجلدة1 إضمافة
61أوحذفكلمماتعلجلدة

عماحظة ىف صيلرة
التفماصيلىفوصفشئ

عناَلشيماء
 

 الوتمارة .1

وى:وسيلةعنوسمائلاناتصمالاسإجسماينيتمعنطريقهماالتيرف
وعشماعر عنعيمانوعفماىيم لدىالفرد الغَتوالتيبَتعمما علىأفومار

                                                           
117جفساؼبرجع،ص. 53
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فإنالوتمارةنايقتصرعلىتيليماؽبجماء51وتسجيلاغبلادثواللاقمائع.
رطريقة واَلفومار اؼبيماىن عن التيبَت على القدرة يشمل رل واػبط

55الوتمارةقديتلاقعىفحمالتُتنبما:كتمارية.وصيبة
 التيبَتالوتمايب (أ

 فهماللغةاؼبوتلرة (ب

وغَتفبماسبقعناؼبذكلر،أيضمايلجدصيلرةالوتمارةعنجماجب
51اَلخروى::
فردي (6 اَلسماسجشماط ى: الوتمارة أبن : النفسية اؼبشماكل

تقلمرودونإعوماجيةتبمادلاَلفومارأوأيعيللعماتراجية
 اجطبماع الصيلرةسبثل عن جشماط الوتمارة عن هبيل عيُت

 أداءه.

ىف (1 ربتماجإذلاللق تللًتكيز الوتمارة أبن : اللغلية اؼبشماكل
 تركيباعبملواستيممالالقلاعداللغلية.

يتم (3 إذ عصطنية ى:عهمارة الوتمارة أبن : الذىنية اؼبشماكل
جتمون يتطلبأن وىذا إرشمادية عنخمالعملية تيلمهما

الوتمايب الشول والىتعن القلاعد ري  جتيلم وأن للغة
البتة عستيملة ليس ت ردبما أو الومام، أثنماء أقل تستيمل

 ولونهماعهمةلماتصمالالفيمالعنخمالالوتمارة.

 عؤاشراتالطمابذيالصيلرةىفتيلماللغة .5

تيلم ىف الصيلرة ذي ظبماتالطفل وآخرون السرطماوي وحدد
50الطبيي:ىفري اعبلاجبعنهما:اللغةحيثإجوـبتلفعنالطفل

                                                           
111جفساؼبرجع،ص. 51
16(،ص.1773)عممان:دارالفور،صيلابتتيلماللغةاليررية،دمحمعبداؼبطلبجماد، 55
613(،ص.6999)كلي ت:عوتبةالفماح،فناناتصمالالغليووسمائلتنميتو،دمحمدىيمالظفَتي، 51
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 لديوعشوماتىفاللغةالتيبَتيةتظهريفعمايل:: .أ

 يقماوماؼبشماركةععاَلخرينىفاغبديثأواسإجمارةعناَلسئلة (6

 لديوتدىنىفعدداؼبفرداتالىتيستخدعهما (1

 يظهركماعماعتقطيما (3

 يظهرعليوظبماتاجتمماعيةووجداجيةعنهما: .ب

 التيماعلوعأصدقمائوتظهرلدىالطفلعشوماتىف (6

 تظهرعليوعماعماتاسإحبماطوالضجر (1

 يبيلإذلاختيمارأصدقمائوفبنىمأصغرعمراعنو (3

 اؼبفردات .1

ؿبدودية كمافية. عفردات دون رنجماح التلاصل للمرء يبون نا
تلقفالطلب رئيسية عقبة أجنبية.ةاؼبفرداتى: لغة تيلم عن52عن
عطللبإتقمان للتيلمعنالطلبة.أجلفهماللغة،تيداؼبفرداتضرورية

أقلال فهم على قمادرين جولن ولو: أفومار ا عن للتيبَت اؼبفردات
اآلخرين.

وقلةعفرداتاللغةتولناؼبشولةالوبَتةلدىالطمابىفتيليم
اللغةاليررية،واؼبشولةىفقلةاؼبفرداتأتيتلألسبمابالتمالية:

النصلصا الدارسُترقراءة عدم الولمماتأونا: واجتقماء ليررية،
والتيبَتاتأثنماءدراستهم،وحفظهماعنلهرقلبأوروتمارةىف

اؼبذاكرة.

                                                                                                                                                               
السرطماويىفصبمالفرغمالإظبماعيلحسماجُتاؽبلاري"اناذبماىماتاؼبيماصرةىفؾبمالصيلابتتيلمالوتمارة"حبثعقمإذلاللجنة 50

2،1771اليلميةلًتقيةاَلسماتذةواَلسماتذةاؼبسماعدينىفالًتريةوعلمالنفس،ص.
58

 Zhang Yunhao, Kristianstad University, The Use of Vocabulary Learning 

Strategies by Good and Poor Language Learners, A case study of Chinese non-English 

major sophmores., 2011. 
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إذلاللغةاَلم النصلصوترصبتهما :الطمابيقتنيلنرقراءة اثجيما
فقط،فمايستخدعلنالولمماتوالتيبَتاتىفحديثهماليلع:،

يضطرون وحينمما اليررية، اللغة عفردات عندىم تقل إذللذا
عوبل: حيمارى يقفلن اؽبدف، اللغة إذل اَلم اللغة عن الًتصبة

اَليدي.
اثلثما:اَلسماتذةنايهتملنابلًتصبةعناللغةاَلمإذلاللغةاؽبدف
اناقليما،ونايولفلنالطمابحبفظاؼبفرداتاليرريةللغةاػبماصة
النصلص اللحيدقراءة نبهم وإمبما واستخداعهمىفصبلعفيدة،

59صبتهماإذلاللغةاَلم.وتر
اَلر ءوىنماك ابؼبفردات يتيلق فبما اػبرباء إذلعن النظر فيمون

17:يممايل:ريماهنماف
اؼبفرداتى: ييرفاؼبفرداتريددالولمماتيفاللغة. ىلرجيب،

واؼبفرداتصبععناؼبفرد،وى:قمائمةعنالولمماتعععينماىما.
اللسمان طريق عن الشخص يستخدعهما الىت اؼبفردات ؾبملعة
تقًتن ودل ترصبتهما شرح عع اؼبيٌت عليهما سبق وقد والوتمارة،
شول على عرتب أيضما وى: اَلخرى، الولمة رًتكيب

16اؽبجمائ:.

                                                           
59

  
دمحمييقلباؽبندياَلعظم:،طمالبدكتلراهىفقسماللغةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية.صيلابتتيلماللغةاليررية 59

طرقووسمائلاليماج،حبثعقًتحللمشماركةىفاؼبؤسبراليماؼب:اَلولللغةاليررية:التحدايتواآلفماق.طمالبدكتلراهللنماطقُترغَتىما،اَلسبمابو
 67ص.ىفقسماللغةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية.

60
 Mofareh Alqahtani, The Importance Of Vocabulary In Language Learning 
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واستنماداإذلالتيريفاؼبيجم:،أناؼبفرداتؽبماعيٌت:اؼبفردات،
اؼبفردات.قما الولممات، عن رأي11ئمة الوفماءةKrasenوعلى أن

اؼبقروء. عن الفهم رطريقة فيماناىفاستييماهبما وعن13ىفاؼبفرداتأكثر
عرفأبن  يقدرتيريفماتالسمارقة الطلبة اؼبفرداتأبن نوعيٌتتيلم

يقدر أن ينبغى ذل  جبماجب ولون فحسب، ترصبتهما علىواعلى
ىف هبما تلاصل يقدرن الطلبة أن آخر ودبيى اعبملة، ىف استخداعهما

التيريفعرفأنتيلم11الومامونايوفىعلىاغبفظفقط. وقفماهبذا
اؼبفرداتنايقتصرعلىتيلمهمارنسبةإذلحفظهماععناييرفلنعينهما

وكيفيةإستخداعهماىفاعبملة.
 أجلاععفرداتاليررية .أ

ا يل:اؼبفرداتىفؾبمال وفيمما أجلاعـبتلفة، إذل تنقسم ناختبمار
15ريماهنما
 اؼبفرداتالنشيطة (6

وجتلقع الطمالبوكتمارتو. ىفكمام ترد أن ى:عفرداتجتلقع
ورودىمافيممايقرأأوفيممايسمعأيضما.اؼبفرداتجشيطةجسأل

 ىفاناختبمارعنجلاجبهمااسإجتماجية.

 اؼبفرداتاػبماعلة (1

 النشيطة اؼبفردات كمان إجتماجية،وإذا جلاجب عن تسأل
فماؼبفرداتاػبماعلةتسألعليهماعنعينماىمافقط.
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تيليمية اؼبفرداتعنوجهة فهنماك ذل ، جلعمان عنغَت
11وتنقسمإذلالقسمُت

 اؼبفرداتاناستقبمالية (6

عليهما يتيرف اليت الولممات ى: اناستقبمالية اؼبفردات
يفالسيماق، استخداعهما يتم عندعما الطمابويفهملهنما

إجتماجهما يبونهم نا يتيرف .ولون أن اؼبفردات عن
النصولون يرونأوهبتميلنيفقراءة اؼبتيلملنعندعما

 نايستخدعلجويفالتحدثوالوتمارة

 اؼبفرداتاسإجتماجية (1

اؼبتيلملن الولمماتاليتيفهمهما ى: اؼبفرداتاسإجتماجية
ويبونهمجطقهمارشولصحيحواستخداعهمارشولرنماء

وا التحدث عن.لوتمارةيف عطللب ىل عما ويشمل
اؼبفرداتاناستقبماليةابسإضمافةإذلالقدرةعلىالومامأو

لذل ،يبونتنماولاؼبفردات .الوتمارةيفاللق تاؼبنماسب
اسإجتماجيةكيمليةجشطة،َلناؼبتيلمُتيبونأنينتجلا

الولمماتللتيبَتعنأفومارىملآلخرين
 أجلاعاؼبيٌت .ب

10بماحثعنأجلاعاؼبيٌتالىتتمازمكلالولمةوفيممايل:يقدمال
 اؼبيٌتاَلسماس:أواَلوذلأواؼبركزى (6

اؼبفهلعى أو التصلرى اؼبيٌت أحيما ا ويسمى
(conseptual):الرئيس اليماعل ىل اؼبيٌت وىذا
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للغة اَلسماسية لللليفية اغبقيق: واؼبثل اللغلى لإلتصمال
"تفماحة"يبونوى:التفماىموجقلاَلفومار.إذاقيلالولمة

ربديدرلصفوتيريفالتفماحةرولمماتأخرى،"التفماحة"
عستدير، شبو شول ذات اناضبر إذل للهنما يبيل فماكهة

حللةالطيموىوذإخل.
 (denotative)اؼبيٌتاسإضمايفأواليرضأوالثماجلى (1

وىلاؼبيٌتيبلوواللفظعنطريقعمايشمارإليوإذلجماجب
 اؼبيٌتاسإشمارى(عينماهالتصلرىاػبمالص)

 (conotative)اؼبيٌتالدناذل (3

ابسإضمافةإذلإشمارةالولمماتالفردةإذلأحداتأوأشيماء
عيينة.فإهنماتلحىدبيماىنأخرى.فولمة"خطر"تلحىأبن
ىنماكشيئماشيئمايتلقعحدوثو.رينمماتلحىكلمة"عطيم"
اؼبميز يقيسو عما وىل سمارة، أشيماء ىنماك أبن "حفل" أو

 .ذلالدنا

 (extensional)اؼبيٌتاػبمارج: (1

عن سئلنما فإذا الولمة. يشَتإذلالشيئالذىسبثلو وىل
إذل ابسإشمارة اسإجمارة فيموننما عثما، "تفماحة" كلمة عيٌت
ذل اعبسماَلضبرأوالفلاكهةالىتيطلقعليهما"تفماح".
وى:الطريقةالىتيتيلمهبمااَلطفمالوالبشرعملعمااَلشيماء

اعبديدة.
 (contextual)اؼبيٌتالسيماق: (5

فيو. ترد الذى السيماق رلاسطة الولممات عيماىن تشول
كلمة تثَتىما الىت اناستجمارة ى: عما اؼبثمال: سبيل فيلى
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"تيماعل"؟ابلطبعقدزبتلفاناستجمارةعنقمارئلقمارئأو
التيماون دبيٌت التيماعل اجملتمع وىف ؼبستيمع. عستمع عن

دبيٌتالضغط.ولونىفتيليمالوميماء
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 : النظرية البنائيةثالث ادلبحث ال

 تيريفالنظريةالبنمائية .أ

اؼبيرفية السيولللج: رأي مبلة عن تطلرا البنمائية النظرية وييترب
J.Peaget & Vygotsky أكثر النظرية ىذه تطليرىما كماج تىف ولل
النظريةالبنمائيةى:جظريةالىتتيطىاغبريةعلى12واسيماىفإعطماءالتفسَت.

ليطلبحلائجئهمابلقدرةسإجمادتل اغبلائ دبسماعدةوسيلةالغَت.طلبةال
رنفسو. عنتل اؼبيللعمات19والطلبةذبدالوفمايةواؼبيللعماتوالتونلللجيما

علىال واغبركيةابغبرية ييطىالفيمالة البنمائية لامليتيلطلبةعرفأنالنظرية
ىفإجمادوربقيقالبيما اتواؼبيللعماتالوثَتةابؼبيماشرةععالغَتعثلورنفسه

اؼبدرسأوالصحمارة.
 لنظريةالبنمائيةاعفهلم .ب

ووصف(Non-Objektif)وينظرالبنمائيةأناؼبيرفةغَتاؼبلضلع:
اللاقية، عناػبربة التيلمىلذبميعاؼبيرفة والتغيَتوغَتاؼبؤكد. ابؼبؤقتة هبما
رُتالطلبة الفهم يتغَت التفسَتية. وكذل عن التيماوينوالتفوَت واَلجشطة
عممايتيلقابؼبيرفةرسببتغَتالضلءعنتفسَتىما.وتلفرىذهالنظريةعلى
فيمالةالطلبةعندعمليةالتيلمليبحثعنوعنعمليةاسإكتشمافواؼبهمارات

واَل اَلحلال ذل عن إذل وعما والتونلللجيما تسماعدىواؼبيرفة الىت مجشطة
وىفتيلمالبنمائيةاؼبدرسيرسلعيمارفتهمإذل07ابلذات.معلىتطليرجفسه

الطلبة،ولونيسماعدالطلبةأنيبنلااؼبيرفةجفسهما،ويطلبعلىاؼبدرسأن
06يفهمكثَتاكيفالطلبةيتيلملن.
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 أىدافالنظريةالبنمائية .ج

 01ثماثةوأىدافالتيلمعنالنظريةالبنمائيةتتولنعن

 معلىأجفسهةطلبةعلىالتيلموعسؤولتشجيعال .6

 معلىطرحاَلسئلةويطلبهمارنفسهبةتطليرقدرةالطل .1

 علىتطليرالتيريفوفهماؼبفهلمرشولالوماعلطلبةعسماعدةال .3

 عفورينعستقلُت،لاطلبةأنيصبحتطليرقدرةال .1

 ."كيفيتيلم"وعزيدعنالًتكيزعلىعمليةالتيلم .5

 التيليمالتيماويندعم .1

 واؼبدرسطلبةدعماؼبنماقشةرُتال .0

 اػبصمائصالنظريةالبنمائية .د

 03خصمائصالتيلمعلىعبٌتالبنمائيةى:أعماو

 يلفرذبررةتيليمة، .6

 يلفرذبررةتيليميةرديلة، .1

 اللاقية،طلبةالتوماعلاؼبمادةواليمليةحبيماةال .3

 استخداماللسمائل، .1

 رنشماطوإشراكالطلبة .5

 النظريةالبنمائيةاآلاثرعن .ه

01كمماىفالتمارلوأعمااآلاثرعنالنظريةالبنمائيةىفالتيلموىل
 اػبماصةمرلغماهتلتطرحاَلفومارطلبةييطىالفرصةإذلال .6
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ال .1 إذل الفرصة خربهتييطى عن للتفوَت إرداعيمامطلبة تولن حىت
 وخيمانا

 لتجررةأفومارجديدطلبةييطىالفرصةإذلال .3

 طلبةرطأبفومارالييطىالتجررةاؼبًتا .1

 للتفوَتعنالتغيَتأفومارىماطلبةدفعال .5

 اصطنماعةريئةالتيلمابلتويف .1

 مبماذجالتيلمعلىأسماسالنظريةالبنمائية .و

05ىنماكمبماذجالتيليمعلىأسماسالنظريةالبنمائيةعنهما
 تيلماسإكتشماف .6

تدفعليولنتيلمابلذاهتماطلبةدبيٌتأنال
 تيلمالفيمال .1

لقلةلدىالطلبة،حىتكلالنملذجللتوميلاستخداماويهتدفىذا
التيللاأنوبققلنيستطيةالطلب إذلاػبصمائصجتيجة مابعبيدرنسبة
 01.ملديه

 التيلمالتيماوين  .3

ىفالتيلملتحقيقاَلىدافرفيمال،وصلرةىذاطلبةدبيٌتتيماونرُتال
00النملذجالتيلمابلفرقةىفتيليماؼبمادةوحلاؼبشولة

 تيلمالسيماق:ال .1

الطلبة ريمادل اؼبدرسىفالرتبماطرُتاؼبمادة يسماعد التيلم دبيٌتعفهلم
 02اللاقية
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(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 13 
76 Evelin Siregar & Hartini Nara, Teori Belajar Dan Pembelajaran, (Bogor: 
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 عبماديئالبنمائية .ز

ئكيفينظرعمليةالتيلمللطلبة،وؽبذهاؼببمادئيبونيئيةعبمادوللبنما
09أنيتمس هبمااؼبدرسُتوالطلبة،وتتولنعنأعلرالتمالية:

 ماؼبيرفةرنفسهلبةيبٌتالط .6

فيماناةبلإناإذاكمانالطةبنقلاؼبيرفةعناؼبدرسإذلالطنايبونأني .1
 ىفالتفوَت

 يبٌتاؼبيرفةابلفيمالحىتيولنتغيَتاؼبفماىماليلم:طلبةيستمرال .3

عملية .1 ليولن والظروف اسإقًتاح لتجهيز كماؼبسماعد اؼبدرس علضع
 هبرىكممايرجىطلبةالتشويللدىال

 طلبةالصلةععالعلاجهةاؼبشماكلذات .5

 أنبيةالسؤال .1

 طلبةالبحثوالتقييمآراءال .0

 طلبةتوييفاؼبنه لللصللإذلإفًتاضماتال .2

 عنماصراؽبماعةىفريئةالتيلمالبنمائية .ح

اػبرباء، وآراء أضبدسدرجماتعلىاؼبييمار التحليل علىجتيجة وقفما
( 1771إستخلصويدودو البنمائية التيلم ىفرئية اؽبماعة عنعنماصر كمما(

 27:تمارلىفريمانال

 داماؼبيرفةاؼببورةلدىالطلبةإىتمماموجفععلىاستخ .6

 ذبررةتيليميةحقيقيةوذىاؼبيٍت .1

 وجلدريئةإجتمماعيةعلاتية .3

 أنيولنعستقلُتتشجيعالطلبة .1

 إذلاليمادلاليلم:ؿبماولةإدخمالالطلبة .5
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 اؼبدخلالبنمائ: .ط

26وىلالتيلمابؼبدخلالبنمائ:ناردعنعفهلماليمام
 فيماناىفرنماءاػبربةالىتيتأسسعلىاػبرباؼبلجلدةعنقبلطلبةال .6

 أنيبنلاخرباهتمطلبةىفسيماقالتيلم،ينبغ:لل .1

ال .3 على رُتطلبةعهمة يتآثر اليملية رلسيلة ابلفيمالة اػبربة تبٍت أن
 التيلماؼبماض:والتيلماَلحدث

أنتبٍتاػبربةرطريقةاؼبقمارجةرُتاؼبيللعماتاعبديدةطلبةعهمةعلىال .1
 واؼبيللعماتاؼبلجلدةعنقبل

ال .5 لدى الرئيسية الدافيية عماعل ىل عطلبةاسإختمال اَلوذل ندعما،
 أوناينماسبابؼبيرفةاليلميةيةييًتفأبنأفومارهغَتعتسماو

ال .1 خربة عع التيليمية اؼبمادة رُت اسإرتبماط أنملدفيههطلبةوجلد
 لا.يتيلم

 النظريةالبنمائيةعنعزااي .ي

21:تمارلريمانالإذليبونأنينظرنظريةىذهالاؼبميزاتوعن
 تبٌتاؼبيرفةعنقبلاؼبتيلمرنفسو .6

 اؼبيلمعسماعدوعلجوللطلبةوعصممللبيئةوليسعلقن .1

حل .3 خمال عن اليمل: والتفوَت اناكتشماف على الطلبة تسماعد
 اؼبشومات

 اػبرباتاؼبيمارفالسمارقةعندالطلبةالتيلميقلمعلى .1

 التنلعىفطرقالتقلًن .5
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 البنمائيةلتيلموليفةاؼبدرسىفا .ك

النظريةتطلبالطلبة ىفعمليةفيماناوعماقدع تعنجديد،أنىذه
خرباهت لتشويل اعبديدةمالتيلم واؼبيللعمات اؼبيرفة سإهبماد رو يتيلق عما

فيمما تفصيما ريماهنما فلينظر ووسيطما، عسَتا اؼبدرس علقف كمان فحينئذ
23يل::
ععتلاصلماَلجشطةالىتتشجعإرادةالطلبةللتيبَتأفومارىييطى .6

 هبماعلميما،فمناللاضحأنإلقماءاػبطمارةليسأعراعهمماللمدرسُت.

 علىفورةاسإجتماجيةالطلبةلمالذىيدافعذبهيزعرافقالتي .1

إلهمارالدرجةتطليرعقللالطلبةعراقبةوتقييم،و
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه . أ

رأىكري عيلَتىفكتمابتخداس كمما ىل الويف: البماحثاؼبدخل م
علليلج أناؼبدخلالويف:عندهييتربعنالطريقةعيينةىفاليللماسإجتمماعية
البحثعن إبفراد تتيلق كمما حدودىما ىف اسإجسماين النظر تتلقفعلى الىت

ىلوأعماجلعىذاالبحثالذىيستخدعوالبماحثوخمالاللغةواؼبصطلحمات.
دراسةاغبمالةأبهنماعبمارةعنفحصدقيقوعميقللضععيُتأوحمالةفرديةأو

84حمادثةعيينةأوؾبملعةعناللاثئقاحملفللة.
ربليليةحيثأهنماتتضمنىلعنه البحثوصفيةووعنه ىذاالبحث

وثفىفرر اع اؼبهماالطلبةالىتاستخدعيجيماتحلاؼبشوماتتتلضيحاسًتا
اللغ اليرريةلتيليم اسماسة وتيلمعلى أيةأراالبنمائية. ييرف أن البماحث د
مالبماحثىفحلعشوماتالتيلميلجههممثقماأيخذىماالطلبةتاناسًتاتيجيما

رتحليلهماوتصنيفهمااعتمماداعلىاسًتاتيجيماتالتيلم.
 حضور الباحث . ب

وىفالبحثالويف:،البماحثناهبلزعليوأنييملشيئماعنداؼبماحظة
عيدان البماحثىف وحضلر البحث. عيدان ىف اؼبلجلد يراقباؼبظهر أن انا
البماحثاليهما. الىتوبتماج البيما اتالصحيحة على البحثليساناغبصلل
رجيماعندورهىفطلبالبيما اتالصحيحةفحضلرهضروريةىفعمليةالبحث

اللاقعىفاؼبيدان، اؼبظهر ابلطبيي:عماىل أيضماالويف:ليولنعمارفما فحضلره
لينظرعبماشرةعنأعلراؼبتيلقةربحثو.

                                                           
84

 30(،ص.1779تبةاجملتمعاليريب،)عممان:عو،البحثالنلع:ىفالًتريةوعللمالنفساثئرأضبدغبماريوأصحمارو،  
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ىف اؼبفتماح آلة يولن َلجو نازم، الويف: البحث ىف البماحث حضلر
البحث.ولذل كمانالبماحثىفالبحثالويف:أداةعنأدواتالبحثوصبع
البيما ات.إذا،حضلرالبماحثىفىذاالبحثعثلاؼبماحظةواؼبشماركة،ابلقصد

ىفعمليةالتيلملادبمافيلمعععماحظتهطلبةالالبماحثيتيماشرعبماشرةععأن
 حىتعرفالبماحثاؼبلضعاؼببحلثردقةوشماعلة.

 البياانت ومصادرها    . ج

ىذه عثل ولتحقيق الصدق، على ييتمد الويف: حبث ىف والبيما ات
اؼببحلث دبسئلة  الذىأعلم اؼبخرب عن للبيما اتعأخلذة أن البيما اتفمارد

وتقنيةصبعالبيما ات.وتولنووجلداسإتفماقرُتجلعالبيما اتدبصدرالبيما ات
حلاؼبشوماتسًتاتيجيماتدالبماحثتلفَتىماى:فبمايتيلقابأراالىتالبيما ات
ىف اليرريةتيلم اللغة اؼبااليت الرب اع  يف الطلبة اللغةوثفستخدعهما لتيليم

اليرريةجبماعيةعلنا اعمال إرراىيماسإسماعيةاغبولعيةعماناج أبسماسالنظرية
والبيما اتاؼبقصلدةوى:رصلرةالولمماتأواؼبقلناتعناؼبخربالىتة.البنمائي

البيما ات وى: ريدىما البيما ات مث اؼبقمارلة، اسللب البماحثابستخدام صبتهما
صبيتهما الىت ابسًتاتيجيمات يتيلق فبما الطلبة عن واَلعممال اَلخماق رصلرة

ابسللباؼبماحظة.
البحثعصدرالبيما اتو عشرطمالبما(17ونطمالبما)وى:عشريفىذا

 وىم الطماب عن وعشر الطلبة العن اؼبتقدم عستلى ىفىف يشًتكلن ذين
وىذهالطمابعمليةالتيلماللغةاليرريةيفالرب اع اػبماصلتيليماللغةاليررية.

وعنعرشحاؼبدرس ععاؼبدرسمثالطماب، اؼبنماقشة أخذالبماحثعنجتيجة
فبمايتيلقأبحلالأصدقمائهم.وىنماكعصدرالبيما اتطلب تالتقييمعنالطماب
لتيليماللغةوثفيفالرب اع اؼبيدرسلهنمنالذينلدرسالثماجيةعنغَتىموىماؼب

.اليررية
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 أسلوب مجع البياانت . د

 اؼبقمارلة -6

 ىذا وىف واَلسللب، البماحث كمان قد القمارل الطريقة هبذه جدوطلبة.
كتب تىففصلاَلول. البحثكمما الىتتنماسبأبسئلة البماحثاَلجلرة

 وجلعاؼبقمارلة دبيٌتاؼبختمارة اؼبلجهة، اؼبقمارلة البماحثدليلاوى: ستخدم
اؼبقمارلةععرنلداَلسئلةاؼبنظلعةالىتصني تىفاَلول،مثلولأشخماص

 رلجوسلاء. ااواَلدواتالىتعسؤولرتل اناسئلة لبماحثىفستخدعهما
إذن ورسمالة اَلسئلة ودفًت وكراسة والقلم التسجيل عن تتولن اؼبقمارلة

85:ويتماناعداداؼبقمارلةوفقاػبظلاتالتماليةالبحثعناعبماعية.
 ربديداىدافاؼبقمارلة .أ

 انافرادالذينسيقمارلهمالبماحثربديد .ب

 ربديدأسئلةاؼبقمارلة .ج

 ربديدعوماناؼبقمارلةوزعماهنما .د

اؼبيللعماتيستخدمالبماحثآلةالتسجيل،وعمليةالتسجيليراعىولصحة
86البماحثىفأثنماءتسجيلاؼبيللعماتعمايل::

عدماناستغراءىفالوتمارةوالتسجيلنانذل يرر اؼبفحلص (6
 وهبيلوحذراعناناستمرارىفاغبديث.

أنيستخدمالبماحثمبماذجعتيددةلماجماابتويضعدرجةأو (1
مبلذ لول آراءإشمارة تسجيل عن البماحث يتمون وهبذا ج.

 اؼبفحلصُتدونأنيستغرقابلوتمارة.

 ناهبلزتركالتسجيلحىتهنمايةاؼبقمارلة (3

 استخدامأجهزةالتسجيلالصليت (1

                                                           
 631(،ص.6161ذوقمانعبيداتوأصحمارو،البحثاليلم:،عفهلعووأدواتووأسماليبو،)الرايض:داراسماعةللنشروالتلزيع،  85
619جفساؼبرجع،ص. 21
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 وبذرالبماحثعناللقلعيفاَلخطماءالتمالية: (5

 أخطماءاؼببمالغةىفتقديرأنبيةاؼبيللعمات (أ

 اخطماءاردالعيللعماتعمادبيللعماتأخرى (ب

 اخطماءىفذكرتسلسلاللقمائعكممارواىمااؼبفحلص (ج

اخطماءاناضمافةواخطماءاغبذف.فمالبماحثيولنحذراعن (د
أوحذفجزء غبمادثة هنماية واضمافة اكممالعلقف اقص،

 عنعلقف.

 اؼبماحظة -1

الاو أحلال البيما اتعن عبمع استخداعهما البماحثىف عندعماطلبةختمار
البنمائية. النظرية حيث عن وخمارجو الفصل ىف التيلم عملية هبرى

 الصحيحة البيما ات لنيل اناسللب ىذا تتيلقويستهدف الىت
ةخمارجورنسبأوىفالفصلإعماطلبةلابسًتاتيجيماتحلعشوماتالتيلمل

البنمائية. النظرية اؼبماحظةإذل وىل البماحث استخدم اؼبماحظة وجنس
حاؼبشمارك التيليم. عملية ىف الطماب عع يشًتك البماحث أن وأعمايث

 البحث رلسيطةاستأدوات وى: اَلسللب ىذا َلداء البماحث خدعهما
التسجيل.وسبراؼبماحظةابػبطلاتالتمالية:

 إختيماراؼبدرسةالىتيريدالبماحثعماحظتووالذيتيطىفهمماجيدا. .أ

 ماحظةأوليةحللواسإدخمالإذلاؼبدرسةاؼبرادعماحظتهما،وأخذع .ب

 التحديدعماذايريدأنيماحظ،وكميستغرقذل عنووقتما .ج

 إختيمارالفصلالذييريدالبماحثعماحظتو .د

وغَت .ه اؼبشمارك )اؼبماحظ يبمارسهما أن يريد الذي الدور عماىل التقرير
 اؼبشمارك(

 التقريرالبنلدالذىيتسم روالبماحثىفاؼبماحظةلتحقيقالبيما ات .و
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 اؼبيللعماتتسجيل .ز

 .20ريداسإجتهماءعناؼبماحظةييٌتؿبلصبعالبيما اتوالتحليل .ح

 اللاثئق -3

 واؼبمافاسواللاثئق ابللثق تتيلق الىت البيما ات عبمع البماحث تخدم
لىتيقلمهبماواَلاثرواجمللةوالذاكراتوعماأشبوذل عنأخبماراؼبؤسسةا

طلبةؼبيرفةعددالدالبماحثعنىذهالطريقةماستفاالبماحثىفالبحث.و
واؼبدرسُتوعلقعاعبغرفيةوعماإذلذل عنريما اتاللاثئق.

ستبماجةناا -1
ا استخدم ناالبماحث لتأييدستبماجة واؼبماحظة،ريما ات لتلفَتواؼبقمارلة

البيما اتللمسئلةالثماجيةىففصلاَلولىفاببعشوماتالبحثالىتدل
اناهبما واؼبقمارلة ابؼبماحظة صبيهما الثماجيةَلن،يتم ابليقل:.اؼبسئلة تتيلق

يرفةواسإعتقمادوكذل سللكوعضملناسإستبماجةتتولنعنتقريرالذايتواؼب
التيلمعندلنيستخدعالذينطلبةؼبيرفىلال22.ةبلالط تيلماسًتاتيحية

.َلنعمليةاليقل:نايوف:ابؼبماحظةإليوماللغة،وى:رطرالسؤالإليه
وب الترل إذل اتماج ولون الذايت. الطريقةناقرير أبهنما اػبرباء تيدىما ستبماجة

ال وفيمانالتحديداسًتاتيجيماتالتيلم 29وى:إستبماجة.طلبةاَلكثرشيلعما
ولون البيما ات، لييط: يبونمان الذايت والتقرير اؼبماحظة وللكماج ت إذا،

سبماعما اليقل: جبلاجب نايتنماول فكمانبما القيلد ىذا ليتم البماحث، أخذ
واسإستباسإ سإسبماعهما. ستبماجة وى: البماحث يستخدعهما الىت ستبماجةاناماجة

حيث فبمااؼبفتلحة ابلتفصيل آرائو عن التيبَت حرية للمفحلصُت يًتك
                                                           

95ص.(،1771،)داراؼبسَتة:اَلردن،أسماسيماتالبحثاليلم:عنذرعبداغبماعيدالضماعن، 20
88

 Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran Di sekolah, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), hal. 155 
89

Anna Uhl Chamot, Issues in Language Learning Strategy Research and 

Teaching, Electronic Journal of Foreign Language Teaching 2004, Vol. 1, No. 1, pp. 14-

26. Centre for Language Studies National University of Singapore. 
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يسماعدالبماحثعلىالتيرفاذلاناسبمابواليلاعلوالدوافعالىتتؤثرعلى
واغبقمائق. اؼبفتلحة90اآلراء اَلسئلة.واستبماجة رنلد ىف اؼبقمارلة وأعماسبماثل

Gall:91عراحلاناستبماجةى:كمماقمال
 ربديدأىدافالبحث .6

 ربديدعُتالبيما ات .1

 زبطيطاناستبماجة .3

 ذبريباناستبماجة .1

 تلاصلاَلولععاجمليببُت .5

 الرسمالةؼبقدعةاناستبماجة .1

 اؼبتمارية .0

ربليلريما اتاناستبماجة .2
 حتليل البياانت . ه

ىبتمارالبماحثأسللبربليلالبيما اتىفالبحثالويف:وىفىذاالبحث
علىطرزعيليسىلررعمان،وىلقمالأنربليلالبيما اتللبحثالويف:يقلم
حُتهبرىصبعالبيما ات،وريدإجتهماءصبعالبيما اتىفوق تعيُت.وىفأثنماء

الب قمام واؼبقمارلة اؼبخرب. عن اسإجمارة رتحليل البماحثقماجيإماحث يون دل مان
وتتولن91ابسإجمارةفستمرابَلسئلةالتماليةحىتهبدالبماحثالبيما اتاللاثقة.

البيما اتعيليسىلررعمان زبفي البيما ات(Miles Huberman)ربليل على
 وعرضالبيما اتوخماصةالبيما ات.



                                                           
 611(،ص.6161،)الرايض:داراسماعةللنشروالتلزيع،البحثاليلم:،عفهلعووأدواتووأسماليبوذوقمانعبيداتوأصحمارو، 90

91
 Muhammadsatriawan27.blogspot.com. langkah-langkah penysunan kuesioner. 

Diakases kamis 15 Nov. 18 
92 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 337 
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 (Data Reduction)زبفي البيما ات .6

الوثَتةعناؼبيدانزبفي البيما اتدبيٌتىبتصرالبماحثعنالبيما ات
ويطلباؼبلضلع اؽبماعة. علىأعلر الرئيس:وعركز أشيماء إذلاختيمار

واَلمبماطوإزالةاَلشيماءالىتنافمائدةؽبما.
 (Data Display)عرضالبيما ات .1

التمالية وريدزبفي البيما اتابختيمارعماوبتماجالبماحثإليهما،فخطلة
عرضالب البحثالويف: وىف عرضالبيما ات. أنى: يما اتيبون

البحث وىف اػبصمائص. رُت واليماقة والصيغ اػبماصة رشول يقيم
النصرصلرة رشول وىل البيما ات ليرض استخداعما أكثر الويف:

التفسَتي.
 (Verification)خماصةالبيما ات .3

واػبطلةالثمالثةىفربليلالبيما اتوى:اسإستنبماطوالتلضيح.واػبماصة
 عيروضة الىت الصحيحاَلوذل الدليل أييت إذا ويتغَت عؤقتة عمازال ت

ويسماعدعلىصبعالبيما اتىفعرحلةالتمالية.ولونعندييلدالبماحث
ويسماعد وصمادقما، اثرتما ىفاَلول والبيما اتالىتعيروضة اؼبيدان إذل
اثرتما خماصة تيد اؼبيروضة فماػبماصة عليهما الصحيح الدليل على

وصمادقما.
 التثليث . و

لتفتيشالبيما اتعنعصمادراؼبختلفأبجلاعالطريقةالتثليثىلع ملية
واللق ت.وتتولنالتثليثعلىتثليثاؼبصدروأسللبصبعالبيما اتواللق ت.
وتثليثاؼبصدريقلمالبماحثتفتيشماعلىالبيما اتدبصدرـبتلفىليتفقرُت

رُتالبيما اتالبيما اتواؼبصدرأمنا،وتثليثالتقنيةأواَلسللبيقلمابؼبقمارجة
وتثليثاللق تيهتدف اللاثئق. أو واسإستبماجة واؼبماحظة اؼبقمارلة عن اؼبأخلذة
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علىتفتيشوق تاؼبقمارلةواؼبماحظة،إنكماج تالبيما اتعناؼبقمارلةواؼبماحظة
93اثرتةىفكلأحلالـبتلففتولنالبيما اتصمادقة.

                                                           
93 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, hal. 372 
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 الفصل الرابع

  عرض البياانت وحتليلها

الفصل الرب اع أجلاععشوماتالتيلمىف(6)إذلثماثعبماحثيتنماولىذا
اليرريةاؼبوثف اللغة لتيليم ىف(1)، التيلم عشومات حل الرب اع اسًتاتيجيماتىف
الرب اع اؼبوثفاؼبفضلةلدىالطلبةىف(اناسًتاتيجيمات1)لتيليماللغةاليرريةاؼبوثف

.لتيليماللغةاليررية
للغة تعلم االربانمج ادلكثف ل  طلبةنواع مشكالت التعلم لدى أ: األول ادلبحث

 .على أساس النظرية البنائيةالعربية 
أنعشولةالتيلمأوصيلرتوقديصمابكلالطمابحسبعستلى

ىفعستلىصيلرتوأوعشولتو.جبماجبىم،ولونيتميزرُتاللاحدواآلخر
أبن الفريق ىنماك كمان رل عملعما، الطماب نايصماهبما عشولة أن ذال ،
رل نايصمابطمالبأخر، الطمالبولون أصمار تىذا قد واحدة عشولة

كماج تاؼبشولةوقي تىفالطمالبونايقعىفالطمالبةوىوذاىفاليوس.
حيثأناؼبشولةل درجةاؼبشولةالىتيصيبهماالطمابفريق،وكذ

اؼبشولةعمازال تعرتفع الطمالبعيتدناوعتلسطرللطمالبآخرىذه ؽبذا
ويصيبوىفالتيلمحىتاآلن،وكمانعنهمقدأصمارلاووجدىفتيلمهماؼبشولة
ولونينقصوينخف ععسمالفاَلايموالزعمانحسبالسي:واعبهلدىف

 على استطماع يولن كيف واغبمماسة اؼبشولة تل  اللغةحل استييماب
94اليررية.

 

 

 

                                                           
1762عنسفتمبَت11-62-60-61عماحظةالطمابىفالتماريخ 91
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وؼبيرفةعشولةالطمابالرب اع اؼبوثفىفتيلماللغةاليرريةفليتضح
اؼبيدان ىف صبيهما ُت قد البيما ات إذل رنسبة التمارل ابلبحث اؼبقصلد تل 

ابؼبقمارلةععالطمابىفعستلىاؼبتقدم.
 تيبَتالشفليعشولةال .6

أنتيبَتاَلفوماريولنعنقدرةعهمةىفعهمارةالومام،َلن
ؼبهمارةتيدعهمارةاسإجتماجيةحبيثأنالطلبةعطلبلنعلىإجتماحىذها

وعن واؼبستمع، اؼبتولم رُت احملمادثة هبرى حينمما عبماشرة اؼبفردات
خصمائصىذهاؼبهمارةى:وجلدفيلاليقلواللسمانىفجفساللق ت،
وىذه اؼبتولم. سيلفظهما اؼبفردات ينتماج واليقل يتولم اللسمان فيل

 ماباؼبتقدمكمماقمالالطمالبىفوق تاؼبقمارلة:اؼبشولةقمارلهماط
وقمامالبماحثابؼبقمارلةعععدةالطمابىففصلاؼبتقدمَلخذ
اليررية، اللغة تيلم ىف الصيلرة أو اؼبشولة عن والشرحعنهم البيمان

 وأولعنقمارلتوىفاؼبقمارلةقمال
"أعمااؼبشولةوجدتىفالومامى:دلاستطيعأنعربعماىل

ىفىذاىف الولمماتاجدوجيسيما اؼبفرداتأو صبع ولقد زىٍت،
الذىنولونناينفذىفاللسمانرصلرةاللغةاليرريةأبجٌتوأشير
ىف أتيلد دل َلين اؼبشولة وأصبح أصيب اؼبهمارة ىذه

95التطبيق".
أتي تالطمالبللحماجةإذلالبيمانوالشرححيثقمالىف وريده

اؼبقمارلة
قدرة الشخصلو أبن دنائل عن دل َلجو "أحبالومام
إحدىاؼبشومات تطبيقو، أتيلد ولوندل ىفاللغة، وكفمائة

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوعهداتريخ 95



51 
 

 
 

عماأفور أعرب كيف التيبَت، وى: الومام ىف تيلقٌت الىت
رلسطةاللسمان،ولونأ اأسيىحىتاآلننانأكلنرافيما
أكثرىم اؼبتقدم عستلى اَلصحمابىف َلن اؼبهمارة ىذه ىف

96ىراعٍتوأستفيدعنهملًتقيةكفمائيت".عما
وكذل قمالرلالطلبىفاؼبقمارلةوىلأخربينعنالصيلرةىف

.تيلماللغةاليررية
وحينئذ الدينية عدرسة ىف عنذ اليررية اللغة تيلم ت "ولقد
عمازل تجهماهبما،مثاللتحق تإذلعيهدالقرآنوتيلمتهماؼبرة

ابللغة أجذب اػبربات ىذه عن أنأخرى، وأريد اليررية
اَلررعأجذبوأعيلإذلعهمارة اؼبهمارة وعنىذه استلعبهما.

عؤاشرةعنيفهماللغةوى:استطماعىفجطقوعنالومامنان
شولةدلتنته:عنذالقدًناؼبطريقاللسمان.وأعًتفأنعن

إذلاآلنوى:صيلرةالتيبَت،تيبَتعماخطرىفذىٍتواليمل
97عثلىذاعيقدجدا".

جفسالطمالبىف حدثىف فبما البيما اتوتلسييهما ولتيميق
تيلماللغةاليرريةعمماوجداعندتيلماللغةاليررية،ذىب تإذلطمالب

اَلخرلييطيٍتالبيما اتالصحيحةواؼبقبللةفقمال.
"وعنأصيماباؼبهمارةعندارأي:وى:الومام،وناأستطيعأن

ذلالسي:واعبهلدأعربفبماىلىفذىٍتاناقليما،وأطلبإ
98لألقربإذلحسنالتيبَت".
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قمالرلطمالبالتمارلىفاؼبقمارلةوأخربينعنصيلرتوىفتيلمو
اللغةاليرريةىففصلاؼبتقدم.

"وأكثرالصحمارةىفعستلىاؼبتقدمخرجُتعنعيهداليصر
إذلأررية رنسبة اليررية اللغة عنقدًنقدتيلم وأنناكماجلا

ماجلاوقعىفرئيةاللغةاليرريةوللنااؼبوثفىفاؼبهمارات،وك
ريضهم،وكماجلاتقدعماعٍتىفالومامواؼبهمارة،وأعماأ ارنفس:
عندعما وجدت الومام عهمارة حسب اليررية اللغة تيلم
ىف فبما كيفلييرب أربَت حىت اؼبتقدم، عستلى جلس تىف
اعتماءت قد اَلحيمان ري  وىف أتيلد، دل َلين فوريت

99للعماتىفذىٌتولونناأعرفكيفتيبَتىما".اؼبي
البيما اتأخرىجمائ تعنريمانالطمالبة حيثأهنماالتماليةوأعما

قمال ت:
"وقي تاؼبشولةلديى:تفوَتالقلاعدىفالتولم،واليقيبة
تبطئٍتىفالومامَلينعشغللىف الطريقة عنىذه اؼبسببة

عهماععاؼبفرداتتفوَتصلحيةالقلاعدحىتالغفلةىفاىتمما
100أوالولمماتاؼبيربة"

وأكدىماهبذهالبيما اتأيضماكمماشرحالطمالبىفالتمارلوقمال:
"وىفري اَلحلالواغبداثةقدأصمارٍتصيلرةىفالتيبَتعن
القلاعد، رصلحية انا الومام نايولن أعتقد َلين أسبماهبما
وأشيرنايتمالتيبَتإذاأربدثرماقلاعدأووقعىفاَلخطماء
كيف القلاعد ىف إىتمماع: أكثر ذل  عن جرء القلاعد،

وعمايتيلقرو وإنبمالالومام عناؼبفرداتناأكلنـبظئفيو
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اؼبهمكبن إليو، ناوبتماجكثَتا ععأنالومام اؼبيربة، واعبملة
ولونعندرأي:أنالتولم جقلل. دبما واؼبستمعيفهم جتولم

101ناردابلقلاعد"
احملدوثةوعنتل  وقعىفالتولمالبيما اتعرف تأنالصيلرة
ميُت،أنالطمابيلق:الومامرقيمامأعمااؼبستيٌتعنجهةواحدةدب

وعنجلاح:اَلخرأت تالصيبلرةأيضماعنجهةاؼبستمعكماؼبخماطب
وقمالالطمالبيفشرحهماعنالبيما اتاآليت:ىفاحملمادثة.

عثما،إذاجمائ تفرصةاناجمارةإرلفأربَت"ىفاؼبنماقشةالفصلية
لتفوَتشيئعمايلق:إذلفرقةالسمائلأواؼبيروضة،وناأستطيع

102دبشولةاؼبلجلدةىفجفس:"أنأرداسإجمارةصحيحة
اؼبتولم صلت ظبماعة يستطيع أبجو الطمالب قمارل ت وكذل 

ويفهمعمايقمالولوننايقدرعلىرداسإجمارةوقمالفرشرحو.
"أصيبعل:ىفرداسإجمارةعناؼبتولم،حقيقةأعرفدبماقمال
عندعما ولون اؼبتولم، يريد عما أعرفالرسمالة أن وأستطيع رل

103عبلاباؼبنماسبدبمالديوناأستطيع".حماول تىفاعطماءا






:عنأحلالالطمابىفصيلرةالتيبَت(6)رسم
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والصيلرةىفتيبَتاَلفومارقدوقععنري الطماب،وعن
جيل ىف صيبلا الطماب أن البحث عيدان ىف اؼبماحظة
عن رتولم أعروا إذا وناسيمما اليررية ابللغة ستنطق اَلفومار

فجئةعناؼبدرسأويتولمفبمانايستيدعنالشئالىتجماء
ونا يسو ت الطماب أن عنيى ليس ىنما والصيلرة قبل،
دبيٌت يتولم حينمما وعضطر يتوأكأ أهنم انا رتة، يتولم
رلسيطة ؿبمادثة تقدًن عند اَللقماء حسن ىف ييلقهم

104اللسمان.
 

 تيبَتالتحريريعشولةال .1
 والوتمارة الومام إن اسإكمانبما عهمارة عن نبماتيد َلن جتماج،

عنطريقاللسمانوالوتمارة. ىفإجتماجاؼبفرداتإعما فيمالة يطلباؼبرء
فيولنالوتمارةىفأعلى الصيلرة الًتتيبوالدراجة وىفالدراجةوأعما

ىفاليررية،دبيٌتأنالوتمارةاؼبدرسةعرتبةاآلخرةىفؾبمالتيليماللغة
أنالوتمارةاليمادةليس تحقيقةاَلخرةريداناستمماعوالوماموالقراءة.

صغمارىم، عنذ اليررية لوتمارة استطماعلا قد َلهنم عشولتهم عن ى:
ولونخبماجبذل علجلدعشولةىفتيبَتاَلفومارفبمايتيلقابلوتمارة

الىتوقعىفري طماباؼبتقدعُت.
الوتمارةو ريملية يتيلق حدثىفجفسالطمالبعمما عما ؼبيرفة

إذل ابؼبقمارلة البماحث فلجدفقمام البحث ؽبذا احملدد اجمليب سمائر
 البماحثالبيما اتكممايل:،وأخربينالطمالبوقمال.

َلن والصرفية، عنتركيبالنحلية نايتجزء الوتمارة "إنعملية
واؼبشولة وعينماىما، الولمة تركيب على يسماعدين اليلم ىذا
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لديى:أبينعتحَتأبنالولمةاؼبوتلرةغَتعتطلروناينتمى
الول عنعن يتحرك ونا سلاء كأهنما  اعبديدة الولمة إذل مة

105كلمةإذلكلمةأخرى"
ريدى اؼبقمارلةماوالبيما ات ىف الطمالبة شرح عن التماليةوجدت

.ىفشرحهماعنداؼبقمارلةوقمال ت
قد َلن جيدا، اسإجشماء كتمارة صيلرة اؼبفرداتذبيلٍت "ورقلة
ونحدثعل:أبناؼبيللعماتسأكتبقدعمائ تاليقل:ول

106لتفسَتىماإذلاللغةاليرريةعنطريقالوتمارةناأقدر"
أهنماعصمارةابلصيلرةحُتتيربشرحىذهالطمالبةالوأكدىماعن

عماىلاؼبلجلدىفعقلهما،وأخربتٍتىفاؼبقمارلةأبهنماقمال ت.
"وعشولةالوتمارةى:تيبَتعماأفورىفصلرةالوتمارة،وأعرف

القص وكيفصلرة سأكتب الينلان عنعما ولون سأكتب ة
107اؼبؤسفىذهالفورةأكثرىماوقعىفونايةالفورةفقط"

 البيما ات جمائ ت اَلخر جماجب عنوعن الوتمارة صيلرة فبما
يتحيثقمالىفاؼبقمارلة.الطمالباآل

"إيندلأتيلدعلىالوتمارةفأصيبٍتعلىتطبيقاناجشماءاعبيد.
اليررية الولمة وكتمارة اسإجشماء عثل اليلعية كتمارة إذل رنسبة
اليلمية رشول ى:الوتمارة واؼبشولة فيهما، عماوجدتاؼبشولة
حيثأنالوتمارةمبلويتطلردائمماعنالولمةإذلكلمةأخرى،
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خص جدا صيبة ىذه عثل اَلفوماروالوتمارة تركيب ىف لصما
108الوتمارة" ستوتبىفعملية

اؼبماح البماحثىف شهد فبما البيما ا ىذه الوتمارةوأيد أن ظة،
ليسفيواؼبشولة،وقدقدراعلىإعماءاليريباليريبعماءرشولاسإ

ويوتبفبمااؼبوتلبىفالوتمابمثجقلإذلدفًت،أوييرفالولمةمث
قصَتىفاليقلمثيوتبىفالدفًتليسيوتب،دبيٌتأناَلفوماراؼب

اؼبشولة،ولوناؼبشولةتقعىفؾبمالتيربالقورةعنشيئعما فيهما
109وكيفيولنىذهاسإجشماءصبليةوجيدة.







:كتمارةالطمابىففصلاؼبتقدم(1)رسم
ليس اناعماء رشول كتمارة أن وضح قد الصلرة ىذه وعن

اؼبتقدم،واؼبشولةالىتوجدالطمابعشولةلدىالطمابىفعستلى
إذل الولمة عن عتطلرة الوتمارة مثهبيل ىفزىنهم ىل وى:عربعما
حىتأصبحالوتمارة إذلذل اَلفوماروىوذا أخرىابسإضمافة كلمة

صبيلةوجذارة.
 فهماؼبسملعىفشولةاؼب .3

اسإستمماع الىتتطلبعنهماعهمارة اؼبهمارة عنجهةى: الًتكيز
نايهتمأبعلراَلخرانايًتكزعلىالفديلاؼبيروضةمأهناؼبسمعحيث
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أو اعبلال ابستخدام يلتلب قنماة ىف أو الشماشة ىف واؼبشهلدة
اغبماسلب.وعنصيلابتالطمابىفعستلاؼبتقدمرنسبةإذلعهمارة
اؼبنشيئعناحملماضرىف اسإستمماعى:سبييزصلتاغبرفأوالولمة

ؼبسملع.الفديلحىتيصيبهمعلىفهما
اؼبتقدم عستلى ىف الطمالب عع ابؼبقمارة البماحث قمام كمما

واؼب الصيلابت عن أصمارو فبما اناستمماعشوأخربين عملية ىف ومات
وقمال.

اللغة ىف اَلصيب عهمارة عن اسإستمماع أن أ ا رأي: "وعند
تتولنعنأعرالسماععوالًتكيزعيما،علحسب اليررية،َلهنما

 الفديل أظبع أبين عمادةاؼبثمال فيهما واحملماضر اليلتلب قنماة ىف
عسرعما أكثرىما يتولم إذا واليريب اَلصل:، اليرب عن يولن
ـبتلفرلهجتنما، عتميز طبيما وؽبجتهم اليرب، رلهجة وعمادهتما
وهبيلٍت اؼبتولم صلت أو الولممات فهم ىف أصيب حىت
عتسمائلرنفس:"عماقمالاؼبتولموعمايقصداؼبتولموعمايريدعن

110م؟"ىذاالوما
اآل عمليةوىف ىف أيضما ابلصيلرة شير الطمالب وجلد يت

اناستمماعوقمالىفاؼبقمارلةعمماشيرابلصيلرة.
عشولة ىنماك ولون اسإستمماع، وى: أحبإرل عهمارة "وعن
قليلةرنسبةإذلعيمايناؼبفرداتالىتدلأعرفعينماىماوعنجهة

111أخرىأيتىاؼبشولةعنسرعةاؼبتولمىفالفديل"
غبجة أتيتو الذى طمالب وىل اَليت، طمالب عن البيمان وجماء

اؼبقمارلةىفوق تاؼبلعد،وقمالعنصيلرةظبماعو.
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أحباؼبهمارةاسإستمماععنعهمارةاخرى،وأحبهماأبين"حقيقيما
عع واؼبيماعلة عيماشرة ناتطلبٍت الىت اؼبهمارة واخًتت عستح:

ةلدياَلخرينأورقللأخرعهمارةعنجهماةواحدة،واؼبشول
حىتكثَتفبماظبي تناأفهمى:زبزيناؼبفرداتعمازال ت اقصة

112"وناأعرفعنعقماصداؼبتولم
يمقلونايقتصرالبماحثابلبيما اتاؼبلجلدة،رلجلزالبماحث

صيلرة عن اؼبيللعمات لطلب الطمالبة عع اؼبقمارلة أبداء البيما ات
اناستمماعوقمال ت.

ناتولنأعبماءعل:ىف"أفضلاؼبهمارةلديى:الىتناتصيبٍتو
 واستيماهبما، اؼبهمارةتيلمهما ىذه شيرت اسإستمماع، أحدىما

خمال عن اسإستمماع تيليم ىف وناسيمما وتصيبٍت، أبعبمائ:
اليلتلب،كمماأعر ااَلستماذعماخ:الورامأبنجسمعالفديلىف
ويبدع ىبرب اؼبتولم وىذا اؼبتولم عملية لفهم اليلتلبوكلفٍت

تنزتوىفعنما جداقصة وىليتولمعسرعما إجدوجيسيما، طقرماد
سلىذل وى:استخدماليميةفطبيماهبيلنماعتحَتَلنىذه

113"وأجنيباؼبفرداتشيئ ادر
اؼبتقدم، فصل ىف الطماب عدة عن البيما ات وجدت وؼبما
فحرص تعلىظبماعةاػبربعنطمالبأخر،وىفىذهالفرصةذىب ت

اؼبلجلدةفقمالرلرلغتواػبماصة.للمقمارلةععالطمالبلشملالبيما ات
"عنصيلابتاسإستمماعوى:يفهمعماقمالاؼبتولم،َلنعتولم

لنسرعة،وصلتوكبَتولونغَتاللاضح،ماليريبأكثرىميتول
كمما ابلصيبة أشير حىت اليمية رلغة اؼبتولم يتولم وأحيما ا

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبودمحمزك:اتريخ 661
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 663
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الورام عماخ: اَلستماذ عن وجدت الفديل ظبماع ىف حدث
الىت واستنبماطعنوليفة وفهمو ناردلطماباؼبتقدعُتظبيماه

114جتيجةاؼبسميلع".








:عنأحلالالطمابىفعمليةاناستمماع(3)رسم
قمارلةععطمالبواحد،فماجتقل تإذلطمالبالذىاؼبوريدأدي ت

يت.لتلفَتالبيما اتالسمارقةقمالالطمالباآلأريدعنوالبيمانوالشرحكمما
اؼبتولم"أعًتفأبينضييف أن وى: وأسبمارو اسإستمماع، ىف

أختمار ولذك عينماىما، ناأعرف اؼبفردات وىنماك رسرعة يتولم
الفديلرلغةاليرريةحيثأناؼبتولميتولمابلبطئوالرفقحىت
استطيعأناظبعجيدا،َلينكفمائيتليسكمثلاصدقمائ:عن

115عيماىداليصر"
الطمابطلب تعنهمبيما اتالىتعرضتهماعرفأنإذلالوجظرا

تيةواآلهدالسلفأواؼبدرسةاغبولعية.البيمانوالشرحأكثرىمعنعي
 البيما ات عيجمائ ت عن أيضماالطماب اليصر البيما اتهد ليولن
أبهنملشرحأنعشولةاناستمماعقدأصبهملوأيضماعيتدناوواضحما،

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوجيلالرضبناتريخ 661
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبورضىاتريخ 665
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وجمائ ت اناستمماع. عملية ىف ابلصيلرة عنيشيرون البيما ات ىذه
يت.باآلطما

َلنالطمابطلب تعنهمالبيما اتعنصيلرةاناستمماعأكثرىم
البيما اتنايوفىللنا عناؼبيهدالسلفواؼبدرسة،فشيرتأنىذه
البيما اتعيتدنا ليولن اؼبيصر الطمابعنعيهد عع ابؼبقمارلة أقلم
واؼبتلازن.فقم تابؼبقمارلةععىؤناءالطمابلتلفَتالبيما اتالىتدلُت
صبيهماردونىذهاؼبقمارلة،فقمالرلالطمالبحُتقمارلتوابؼبقمارلة.

"وعنأصيباؼبهمارةالىتدلأُتاستييماهبماوى:عهمارةاناستمماع،
َلهنما شيرتابلصيبلرة اناستمماعىففصلاؼبتقدم رتيليم وقفما

116ش:ءجديدلديوىذاأولعرةأظبععمليةاناستمماع"
خرجعنعيهداليصرَلخذوريدذل سرتإذلطمالبالذى

ىفعومان فلقيتو نا، عصمابأم اناستمماعىلىل عنصيلرة ريماجو
عيُتوسئلتوفقمال.

"واؼبهمارةالىتناردأىتمهبماوى:عهمارةاناستمماع،َلينعمازل ت
احملماضر عن الومام ظبماعة عن الوثَت إذل وأحتماج هبما ضييفما

 تيلم تاللغة ىذا اليربَلينقبل عن ولوناَلصل: اليررية
كماناناستمماععنصلتاليرب فإذا ؿبدودىفحللاؼبيهد.

117اَلصل:قليلةو ادرة"
وىف اناستمماع، رصيلرة عتيلق الىت البيما ات وجدت وكذل 

ىذاالدورات تعنطمالباَليت.
أنكفمائيتىف وؽبذا اناستمماعإناقليما، "ناهبذبعل:عهمارة

الثماجل عنذ جيد يون دل ىفاناستمماع اناستمماع دبمادة وقفما ية.
                                                           

1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماسماجيتاتريخ 661
 1762عنسفتمبَت11وأرلفيدااتريخعقمارلةععالطمالبواظب 660
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فصلاؼبتقدمشيرتصيبةأبهنماعنؽبجةسلقيةونارفصحة،
118ولليتولماحملماضرابلفصحةفبونيولنسهماللسمماعة"

البيما ا عنسيؤيدتوىذه البيما اتقبلىذا،َلنعماقمالىفىما
اؼبقمارلةنايتميزكثَتافبماقمالالطمالبىفاؼبماضى،وقمالىفاؼبقمارلة.

رتيليم وقفما أحبهما، ولون صيبة اناستمماع اؼبهمارة "وللكماج ت
اناستمماعىففصلاؼبتقدمَلنالفديلرلهحةعميةأ اناأتركز
جظرة ردون اليمية كمام عن جسمع لل َلن اناستمماع، على
عبماشرةإذلالنصكيفيولنكماماؼبنطلقىفكماماؼبوتلب

وسبي اناستمماع ىف اؼبشقة عنهما جشمات ىلحىت اَلصلات، يز
وايضما نا أم اؼبتولم قمال وعنماسبدبما ظبي تصحيح الولمة

119عتولميتولمرسرعةحىتنااعرفعمايقمال"
وقمال تالطمالبةحيثأهنماشيرتالصيلرةىفاناستمماع،ردليل
أنالصيلرةىفاناستمماعنايصمابعنفئةالرجمالفقطابى:يتجلز

إذلفيئةالنسماء.
 لدي اؼبهمارة اذل"أصيب ربتماج َلهنما اناستمماع، عهمارة فه:

احملماضرات أو الومام ىفظبماعة وناسيمما السمماعة، ىف الًتكيز
عنؿبماضرأصل:عناليرب،واغبماجةإذلتركيز الىتيلق:هبما
ىفالسمماعةعنأعراللاجب،كمماىفعمادةاناستمماععنؽبجة

120السيلدواليرريةىفالصُت"



                                                           
1762عنسفتمبَت11عقمارلةععالطمالبواظبوحسناتريخ 662
1762عنسفتمبَت11عقمارلةععالطمالبواظبوإرضبنمااتريخ 669
1762عنسفتمبَت12عقمارلةععالطمالبةواظبهماجلرعفيفةاتريخ 617
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 اليرريةاؼبشولةىفتطبيقاللغة .1

يقمارلهما الىت اؼبشولة عن البماحث أقدم اعبماجب ىذا وىف
اللغة طماباؼبتقدعُتعنخمالتيلهمىفالرب اع اؼبوثفلتيليم
اليررية ابللغة يتولم ى:اؼبيلم عنفبيزاتىففصلاؼبتقدم اليررية.
ييٌتزبفي النية واؼبشولة اليررية. إذلاللغة رنسبة فبتماز وكفماءهتم

عًتافعنرُتالطمالبىفتطبيقاللغةاليرريةحىتيتلاصللارغَتوانا
اليرريةرينهم.فأعماععاؼبدرسيسئلويتولموهبيبابللغةاليرريةأبن

121عدرسهميتولمابللغةاليررية.
إجطماقماعنذل ،كماناللق تلتطبيقاللغةفقطععاؼبدرس،

ونايولنىنماكواؼبدرسأحيما افقطيتولمعنوجهةواحدةفحسب
عتبمادنا،ىذاعنماسبرلليفتوكماؼبدرس،وأعمافرصةللتطبيقعنرُت
الطمابأكثرىماخللةعنتلاصلابللغةاليررية.واؼبشولةريدىماى:
أناؼبفرداتاحملفللةعنقبلقدجس:وخماعلة،وليسعناؼبستحيل
مامجيلقدرةالطمابابللغةاليرريةىفانالبفماضرنسبةإذلدقةالو

وحسناسإلقماءَلهنمنايتيلدواىفتولمابللغةاليررية.
وكمانالطمابىفعستلىاؼبتقدمتتولنعنخلفيةالدراس:
أيتلن السلفوري عنهم أيتلنعنعيهد ري عنهم اؼبختلف،
عنعدرسةاليماليةوري عنهمأيتلنعنعيهداترعلليصروري 

اليصر. عيهد عن أيتلن تصلر122عنهم اناختمافمات ىذه وعن
تيُتعيللالطمابىفاختيماركفماء هتمىفاللغةاليرريةوكذل أهنما

عنهم ري  اؼبظهر ىذه وعن وعماناوببلن. لديهم اَلحب اؼبهمارة

                                                           
1762عنسفتبَت15–61عماحظةىفالتماريخ 616
1762عنسفتبَت15–61عماحظةىفالتماريخ 611
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رُت اليررية ابللغة تلاصل حدث الفصل ىف أبن ررجماء يرجلن
اَلصدقماء.

 اآليت. الطمالب عن اغبمال ىذا لتبُت البيما ات وقمالوجمائ ت
الطمالبىفاؼبقمارلةعندعماأتيتوَلخذالشرحوالبيمان.

اليررية اللغة أبنناجتيلد اؼبتقدم ىففصل عنخطمائنما "وىذا
عهمة عبماشرة اليررية اللغة رتطبيق التيليد َلن رتطبيقهما، ريننما
جداىفترقيةعهمارةاللغةاليررية.واليقيبةاؼبسببةعنىذاكماج ت

123ةفقطععاؼبدرس"الفرصةلتطبيقاللغ
وقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبة،وى:ذبذرنىفتطبيقاللغة

اليررية.
عستلىاؼبتقدميولنالتلاصلابللغة"وعناَلحسنإذاكمانىف

أكثر َلن اؼبمائة، ىف عمائة اليررية اللغة يستخدم ولل اليررية
 ابللغة اليلعية ؿبمادثة اؼبستلىاستطيلا اليرريةالطمابىفىذا

124ولونناأعرفعماأسبماهبما"
مثذىب تإذلالطمالبؼبيرفةكيفرأيوفبمايتيلقأبحلالفصل

اؼبتقدموأخربينكممايل:.
اػبطماءأييتعٍتأبينأستح:أبنأدعلصديق:لتولم "وىذا
اليررية. اللغة تطبيق ىف جفس: يصيب عقبيتو اليررية، اللغة

125رصةععاؼبشرفىفاؼبيهد"لتيليداللغةاليرريةأخذتالف
وكذال قمالالطمالب،ورُتإرلىفاؼبقمارلةعنأحلالوىففصل

اؼبتقدم.

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوجيلالرضبناتريخ 613
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيسوسماجيتاتريخ 611
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبوأوذلاَلرصماراتريخ 615
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كمان إن فقط، والظروف اَلحلال اراقب أ ا اآلن "حىت
ىف اتريهم وأ ا اليررية اللغة يستخدعلن أكثرىم اَلصدقماء
اؼبدرسفقط ليسعن اليررية ابللغة اؼبتولم كمان إن الومام،

126أحسنوأفضل"فومان
الطمالب أتي ت الدور ىذا ىف البيما ات، لزايدة البماحث وأقمام
اؼبتقدم فصل ىف اليررية اللغة تطبيق أبحلال يتيلق فبما وسئل تإليو

وقمال.
"واللغةاليرريةىنماجيدَلهنماعوثفواؼبدرسفبتمازرلدليقع
الطمالب رُت التلاصل يولن أن رجمائ: عن  الطمالب. رُت

رريةلتيليدتولمهبما،ليولناؼبفرداتاعبديدةتطبقابللغةالي
نايدعلين وىل لنتولم صديق: أدع دل اآلن إذل ولون

127أيضما"
 اؼبماضى، الطمالب قمال دبما الطمالبةووقفما عن البيمان جماء اآلن

حيثأهنماقمال ت.
ولذل  اؼبيهد، كن تىف عندعما اليررية اللغة "تيلدتابلتولم

مايقعريننماىفالفصل،َلناؼبفرداتوبسنأيضماتيليدتولمهب
128القديبةسينسىللناابلتيليد"

وىذهالطمالبةأخربتٍتىفاؼبقمارلةفبماشيرتىفتيليماللغةاليررية
ىففصلاؼبتقدم.

                                                           
1762عنسفتمبَت60واظبورزقاتريخعقمارلةععالطمالب 611
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوعهداتريخ 610
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماتبيما ااتريخ 612
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اليررية ابللغة جستطيعأنجتولم ىففصلاؼبتقدم أجنما "حقيقيما
أ اقدوللنادبوثف،َلنعنيبدءابلومامفَتدونابللغةعثل

129تيلدترتولمععصديقيتاظبهمااليفيفة"
علافق الطمالبوىل عع اؼبقمارلة حماول تإبقماعة وىفوق تأخر
أبنالتلاصلابللغةاليرريةليسوقعرُتاؼبدرسوالطمالبأيضماولون

يتجلزعنالطمالبإذلالطمالب.
لومان اليررية اللغة ابستخدام الفصل ىف واؼببشمارة "واؼبيماعلة

واحسن،َلنيتولمابللغةاليرريةتولنعنأعرعنهم أفضل
واؼبنمافعهبذااغبمالوبدثترسيلاؼبيللعماتعنرُتالطمالبىف
رئية السلفهبدون حيثأنطمابعنعيهد اؼبتقدم فصل
اليصر عيهد عن وطماب نايلجدون، ىذا قبل الىت اللغة

130يتيلملنعنهمفبمايتيلقابلقلاعد"
البيما ا عرض ت اليرريةوريد اللغة تطبيق رصيلرة يتيلق فبما ت

اؼبدرس رُت وقع اليررية اللغة تطبيق ىف الطماب وق ت أن فيرف
ععزعيلو اليررية ابللغة وللكمانىنماكالطمالبيتولم والطمابفقط،

ىفاغبقيقةكلالطمالبقدرواعلىتولم131ولونعمازال تقليلةجدا.
و قل ت، عما يفهملن ىم رل اليررية التطبيقاللغة أن ىذا قبل لون

عمازال تقليلة،سأصلحىفوق تالقمادمابحملمافظةوق تاؼبمادةاَلخرى
132أيضماليولنعتلازن.



                                                           
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماإرشمادلاتريخ 619
1762عنسفتمبَت11عقمارلةععالطمالبواظبوإرضبنماوأريلفيداتريخ 637
1762عنسفتمبَت15-11عماحظةاتريخ 636
1762عنسفتمبَت10عقمارلةععورلالفصلاَلستماذعماخ:الوراماتريخ 631
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 الشفلىأسبماباؼبشولةىفالتيبَت .أ

 اغبيماءاػبجلأو .6

إنحقيقةاغبيماءىفجفسالنماسصفةعنصفماتاحململدة،رل
ءىففهماغبيماءشئعماعةعنعماعماتاسإيبمانوى:اغبيماء،ولوناػبطما

خماطرَلهنماوقعفيلالفحشماءواؼبنور،أيأناغبيماءدبيٌتأناسإجسمان
ىنماك اػبَتاتنايولن إذلفيل رنسبة أعما واؼبنور. الفحشماء ناييمللن
إذا الطماب إن فيًتكهما، اػبَتات رفيل يستحيلن اسإجسمان َلن اغبيماء

رو ونايتولم رو فمايهتم فيًتكو يتولم أن ىفتولميستح: اغبيماء فإن .
اللغةاليرريةقدأصمابري عنطماباؼبتقدعُتكمماعربواىفاؼبقمارلة.
وقمال تالطمالبةتبُتأحلاؽبماىفصيلرةالومامحينمماسئلتهماعن

تطبيقاللغةاليرريةىففصلاؼبتقدم.
وجدتعنذسون تىفاؼبيهد، اليررية اللغة "اػبَتاتىفتيلم

ا اللغة رئية اَلصدقماءوفيو عع اليررية ابللغة أتولم وأ ا ليررية
اَليبولل عع اليررية اللغة رجي تإذلالبي تأتولم إذا واحيما ا
رغَتالفصحة.وعنىذهاػبربةأقدرعلىتيبَتفبماأريدأنأعرب
ابللغةاليرريةوناهبدالصيلرةفيو.ولوناؼبشولةعنذالقدًنحىت

لصماصديق:اعبديد،وعمادةىفاآلنوى:اغبيماءابَلصدقماءخص
الظروفأصيبٍتىفعستلىاؼبتقدم،رلىفري اَلحيمان ىذا
كتب تالنمطاؼبهمامالذيسألق:ىفاَلعمامولونناأستفيدعنو
رسباغبيماءَلنكلهماؿبذوبعندقيمامىفاَلعمام.وأحتماجإذل
عع واؼبيماشرة اؼبيماعلة خمال عن اغبيماء غبذف طليلة عدة

133"اَلصدقماء

                                                           
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماتبيما ااتريخ 633
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ولقدجظرترنفس:كيفيولناغبيماءيؤثرجفسالطمالبةتبيما ا،
ييمللا أن اؼبتقدعُت طماب لسمائر اؼبماجستَت أريد اَلستماذ أعر وحينئذ
ىف اليلعية "أجشطة الينلان رب ت اليلعية قصتهم إذل رنسبة اسإجشماء
الفرقة، هبيل الطمابيتزاوجأو اؼبماجستَت أريد اَلستماذ وأعر اعبماعية".

رجمالولول والرجمالزوجو اؼبرءة زوجهما اؼبرءة تتولنعنطمالبُت، فرقة
عثلو.

ميُتدبماكتبلاواَلعرالثمالثوىليقدمالطمابرزوجهمأعماماؼبست
يبدءاَلعر.وحينئذكماج تالطمالبةتبيما اوجدتالفرصةاَلوذلليقدمعنذ

دا،قصتهماىفاعبماعية،ولونعناؼبؤسفى:ناتستطعالقماءقصتهماجي
عن وجهيما حلل على عشغلل ولونهما الومام على ناتًتكز وى:
اغبيماء رسب "فبمممم" الصلت فمهما عن ىبرج وناقليل اؼبستميُت،

134اؼبلجلدىفجفسهما"
وإذاجظرإذلالينلاناؼبيروضوىلأجشطةاليلعيةىفاعبماعيةليس

البيئةالغليةى:ابلصيبةرنسبةإذلكفمائةالطمالبةتبيما ا،أبهنماقدوقعىف
ارريةسنلاتىفاؼبيهد،وعنعزاايىذااؼبيهدكلسومانفيوعناليررُت
الرب اع  جلاح: كل ىف وقع اليررية ابللغة وتول اغببمائب، عمائلة وعن

135واَلجشطةىفاؼبيهد.
"أشيرابغبيماءععاَلصدقماءاآلخرينَلهنمعنخرهبُتاؼبيهد

ر عٍت عماىرة أكثر أيضما وىم اللغةاليصر، الوفمائة إذل نسبة
136اليررية،إذاأقدمعقمالةىفاَلعمامناأعتمدعلىجفس:"

                                                           
1762عنسفتمبَت15-11-62عماحظةىفالتماريخ 631
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماتبيما ااتريخ 635
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 631
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وىل اغبيماء، رصفة عصماب أهنما الطمالب عن اػبرب ووجدت
عستح:وقدأثرحمالوىفتيليماللغةاليررية،وقمالرلىفاؼبقمارلة.

وصفة القدًن، عنذ أصمارتٍت قد الصفة وىذه عستح:، "أ ا
 أصيبٍت ناأستطيعاغبيماء اَلخرين، عع اؼبيماشرة ىف خصلصما

رما أصدقمائ: ري عن فيلهما كمما ابَلخَتن وعيماعلة عيماشرة
عثل اليررية، اللغة تيلم ىف أيضما ربتمل ىذه، عشولة أعبماء،
الومام رلسطة اَلخرين عع عيماشرة اؼبرء يطلب الىت الومام
جبيد ليس التولم ىف اغبيماء أن أعلم اللسمان، طريق وعن

السي:وأص ىف وعمازل ت زبفيضو ىف أقبح دل ولون يبٍت،
137واعبهلد".

 القلق .1

نايتمون وهبيلهم النماس جفس ىف اؼبلجلد الشيلر ىل القلق
اؼبرءييملعمماأو ينشئإذا والقلقعمادة علىأجفسهمعنداليمل،
الرب اع الذىوقعرُتيدىالنماس،رلىذااغبمالقدوقعىفأكثرعن

حىت النماس.النماسعملعما أعمام قبلأنيتقدم الذينقددربجفسهم
ييمل النماسإذا عن ىفكثَت وقع القلق ذال عرفأن عن إجطماقما
ونايًتكالطمابالذين اغبماضرين، وتلاصلعع عيماشرة عماعمايطليهم
يتيلملناللغةاليررية،أبهنمناىبفىعنالقلقونايسلمعنإناقليما.

صبيتهما الىت البيما ات الطمابوعن عن أكثر أن اؼبيدان، ىف
ويلثقعلىقدرهتمىف الومام عند نايتيقنعلىأجفسهم أبهنم أجمارلا
إلقماءالرأيواَلفومارأعماماغبماضرينيسميلجو،وعنالذينقماللاناييتمد

لقماءالومام،عنهماكمماىفالتمارل،علىجفسهمىفإ

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبودمحمزك:اتريخ 630
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شيرت فبما سئلتهما عندعما اؼبقمارلة ىف الطمالبة رصيلرةوقمال ت
التيبَتوفيمايل:قللىذهالطمالبة.

وثيقة رطأ ناأكلن أبين إنا الومام ىف اؼبشولة وجدت "وعما
ويقينماعندإلقماءاحملماضرةأووجلداللليفةعناحملماضرأنيتقدم

138أعماماؼبستيُتَلنأقدمعنجتيجةالتيلم"
الطمالبوفقمادبماحدثىفجفسالطمالبةاؼبماضية،وىفاَلتيةكمان

قدأصماروابلقلقعندتولماللغةاليرريةوقمال.
"وىفالبداية،شيرتابلقلقعندتولماللغةاليررية،وىذااغبمال
عع واؼبيماعلة اؼبيماشرة وريد تيلم تىفاؼبيهد، كمانىفاليهد
اَلصدقماءىفوق تطللةعشرالقلققدجقصقليمافقليماحىت

استطي ت أنأرٌتثقةعلىجفس:،إلتحق تىفاؼبدرسةعمالية
َلين جلس تىفعستلىاؼبتقدأشيرابلقلق، ولوناآلنوؼبما
أشيرأنقدريتىفاللغةاليرريةإلبفماضمارُتيدياَلصدقماءىف

139فصلاؼبتقدم".
طمالبة شيرتحيثوقمال تأيضما دبما اؼبقمارلة أخربتٍتىف وى:

عصمابابلقلقكمماحدثىفالطمالباؼبماضى.
أي القلق عن"وشير أتولم َلن اغبماضرين أعمام أقلم إذا تى

الشيئ،وعمادةىذااغبمالوبدثعندوجلدوليفةعناؼبدرس
َللقمائهماىفأعمامالفصلوأ اأيضماناأعرفعستلىكفمائةاللغة
اَلصدقماءىفالفصلىلأ اىفاَلولأوىفالثماينأوىفالثمالث

140رنسبةاؼبتستلايت"

                                                           
1762عنسفتمبَت62اتريخعقمارلةععالطمالبةواظبهماتبيما ا 632
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبورزقاتريخ 639
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماإرشمادلاتريخ 617
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 اؼبقمارلة أبداء البماحث البيما اتوذىب َلخذ الطمالب عع
فبمايتيلقأبسبمابالصيلرةوقمال.

ىذا عن أسبماب اليررية، اللغة تيلم ىف ابلقلق أيضما "وأشير
سإلقماء الفصل أعمام أتقدم أبن اؼبدرس عن اَلعر جماء عمادة
عن جيدا أفهم ودل أستيد جفساللق تدل وىف التيلم، جتيجة

141اؼبمادةالىتسألق:فيو"
إجتقل تإذلال يتيلقأبسمابصيلرةمث فبما شرحهما ؼبيرفة طمالبة
تيليماللغةاليرريةوقمال ت.

"قدشيرتابلقلقكثَتا،وناسيمماىفأعماماؼبستيمُت،ولذال 
142ناأحبكثَتافبمايتيلقإبلقماءاحملضرة"

ولتلفَتالبيما ات،قمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبةوى:قمال ت.
 اللغة تيلم عملية عن كثَت ابلقلق،"وىف شيرت اليررية

خصلصماىفتيبَتعنطريقاللسمانَلينأخلفعناػبطماء
عثل ناييمللن أهنم ولل يضحولين اَلصدقماء أبن وأفور

143ذل ،ولونالفورةعثلذل ينشئدائمماوىبمافٍت"
عماعما الطماب تصماب الىت عشولة سبمارُت ىذين عن ويتللد

ويؤثر ناييتمدعلىالنفس، علىحسناسإلقماءوى:خلفاػبطماء
كفمائتهم تنمية ىف الطماب يبطئ اؼبشولة وىذه الومام. تيبَت ىف

اللغلي.



                                                           
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبورضىاتريخ 616
1762َتعنسفتمب62عقمارلةععالطمالبةواظبهماسماجيتوأجيساتريخ 611
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماعفيفةاتريخ 613
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 اؼبمادةصيلرة .3

الشفلي تيبَت الطمابىف السببصيلرة أن اؼبماحظة، حماصل وعن
اؼبمادة حيثأن الطماب، ليسعنماسبأبفومار أحيما ا اؼبداة أن وىل

نالش:ءععأنالطمابعأخلذةعنسيماقالتيليم،عثليتولمفجئةع
رشيئذل ،كأهنمعورىلنعلىالتولمشيئالذيدليستيد دلييرفلا

144ودلييرفكثَتعنعلضلعاؼببحلث.
 التحريرياؼبشولةىفالتيبَتسبمابأ .ج

وكمماأشرتىفاَلولأنللوتمارةاليلعيةعثلكتمارةاسإجشماءواسإعماءليسفيهما
 عستلى الطماب لدى اؼبشولةاؼبشولة هبدون عنهم قليل ولون اؼبتقدم،

إذل تنتم:عنالولمة سيوتب،مثكيفيولنالوتمارة اػبفيفةىفتيبَتعما
علىاَلقلتتولنعن الولمةوعنتركيبواحدإذلتراكيب،وأسبمابىذا

 أعرين:

 غَتاؼبتيلدىفالوتمارة .6

أريدعيرفتو عنووقمالالطمالبعنداؼبقمارلةسإعطماءاػبربإرلفبما
اللغة تيليم صيلرة عن البماحث رسؤال عنماسب عمما خماصة

اليررية.
"وأحباؼبهمارةلديالوتمارةوالومام،ولونحىتاآلندل
أستطيعأنأكتبرشولجيد،ععأينأريدأنالوتمارة
إذلكلممات،َلناآلنناتًتكز تنتم:وتتحركعنكلمة

اَلسماسي واؼبشولة عليهما، وناأتيلد الوتمارة وى:على ة
الفورة" لدي كيفأكتبوعما َلن اَلفومار 145تييُت

                                                           
1762عنأكتلرَت67عنسفتمبَتو62عماحظةعندتيلمخمارجالفصلىفالتماريخ 611
1762عنسفتمبَت10عقمارلةععالطمالبواظبوإرضبنمااتريخ 615
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الطمالبقدأخربيناؼبدرسأبنكما عوفبتمازولونووؽبماذا
146ضييفىفالوتمارة"

على تتيلد دل حيثأهنما الطمالبة ىذه شرح عن وأكدىما
إجشماءاليريبوى:قمال ت.

الوتمارة، صلرة ىف أفور عما تيبَت ى: الوتمارة "عشولة
نسأكتبوكيفصلرةالقصةسماكتبوأعرفعماالينلا

الفورة وقعىفوناية أكثرىما الفورة ولوناَلسفىذه
147فقط"

 

 والًتاكيباؼبفردات .1

ولقدأتي تالطمالبةَلخذالبيما اتفبمايتيلقرصيلرةعلىالوتمارة
 وقمال تى:ىفاؼبقمارلة،

"إنعمليةالوتمارةنايتجزءعنتركيبالنحليةوالصرفية،
 اليلم ىذا وعينماىما،َلن الولمة تركيب على يسماعدين

كتب تغَت الولمة أبن عتحَت إين ى: لدي واؼبشولة
عتطلروناينملكأهنماسلاءونايتحركعنكلمةإذلكلمة

148أخرى"
وقمال ترلعند اؼبقمارلة َلعر الطمالبة وكذل أتي تأيضما

أعطمايناػبربعنصيلرةالوتمارةىفاؼبقمالبة،
أستطعكتمارةاسإجشماءجيدا،َلن"رقلةاؼبفرداتهبيلٍتدل

عمائ ت قد سأكتب اؼبيللعمات أبن عل: حدث قد

                                                           
1762عنسفتمبَت11عقمارلةععورلالفصلاستماذعماخىالوراماتريخ 611
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماعفيفةصفيمااتريخ 610
1762عنظبتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 612



01 
 

 
 

ليًتصبهما ولون اليرريةاليقل: اللغة رشول الوتمارة ىف
149ناأقدر"

 أسبماباؼبشولةىففهماؼبسملع .د

جفس ىف يقع َلهنمما الومام دبهمارة تررطكثَتا اناستمماع عهمارة إن
وصحةهبرىو اللق ت، والومام، اناستمماع عملية واؼبتولم اؼبخماطب رُت

تررط الصلت عن فم عن ىبرج وعما اللسمان جطق رلضلح يؤثؤه اناستمماع
حبسنالسمعوحسنالسمعوبملحسناسإلقماءوالتيبَت.

اناستمماعليس الىتأصيب تالطمابىفعملية اؼبلجلدة والصيلرة
ىنماكعماعل جفسالطمالبولون عن ىففهمفقطجماء أصيبهم اػبمارج:

اؼبسميلع.وأعماعنجفسالطمالبأبنزبزينةاؼبفرداتقليلةوخماعلةوالثماينأن
أن اػبمارج: عماعل عن وأعما أحبإليهم. عهمارة اسإستمماعليسعن عهمارة
وعنأسبمابصيلرة صيلرة. واؼبمادة اليمية وؽبجة يسرعىفالومام اؼبتولم

ىفأعلرالتماليةوى::الطمابعلىالسمماعةيبونأنوبد
 سرعةاؼبتولموؽبجتو .6

آليت الطماب عع ابؼبقمارلة البماحث قمام اجملمال ؽبذا البيما ات وعبمع
 لفحصعماذاتشيرونىفعمليةاناستمماعوقمالأحدعنهم.

عتولم َلن اؼبتولم، عماقمال "عنصيلابتاسإستمماعوى:يفهم
 غَت ولون كبَت وصلتو سرعة، يتوللن اللاضح،اليريبأكثرىم

عيةحىتأشيرابلصيبةكمماحدثماوأحيما ايتولماؼبتولمرلغةالي
الىت وليفة  عماخ:الورام ىفظبماعالفديلوجدتعناَلستماذ
جتيجة عن واستنبماط وفهمو ظبيماه اؼبتقدعُت لطماب نارد

150اؼبسميلع".
                                                           

1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماسماجيتاتريخ 619
1762عنسفتمبَت60عالطمالبواظبوجيلالرضبناتريخعقمارلةع 657
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عندعما تشير عماذا ؼبيرفة اؼبقمارلة َلعر اَلتية الطمالبة أتي ت مث
تيلمعهمارةاناستمماعوقمال تى:.اشًتك تىف
وعنصيلابتاناستمماعوجدتىفاؼبتولمالذىيتولمرسرعة."

عماخى اناستماذ تيلم تعع عندعما اؼبماضى أايم الفديل ىف كمما
151الورم"

مثإجتقل تإذلعومانأخرللحماجةععالطمالبَلعراؼبقمارلةوقمال
ىفوق تاؼبقمارلة.

ا عهمارة اسإستمماععن أن رأي: اليررية،"وعند اللغة َلصيبىف
َلجوتتولنعنأعرالسماععوالًتكيزعيما،علحسباؼبثمالأبين
اليرب عن يولن عمادة اليلتلبواحملماضر قنماة ىف الفديل أظبع
اَلصل:،واليريبإذايتولمأكثرىماعسرعماوعمادهتمارلهجةاليرب،
يبيزرلهجيتنما،حىتأصيبىففهمالولمماتأو وؽبجتهمطبيما

اؼبتولموهبيلٍتعتسمائلرنفس:"عماقمالاؼبتولموعمايقصدصلت
152اؼبتولموعمايريدعنىذاالومام؟"

وكذل قمالالطمالبإذلالبماحثعنداؼبقمارلة.وسرتإليوؼبيرفة
عممايتيلقرشيلرهعندتيلماللغةاليررية

اؼبتولم أن وى: وأسبمارو اسإستمماع، ىف ضييف أبين "أعًتف
 رسرعة أختماريتولم ولذك عينماىما، ناأعرف اؼبفردات وىنماك

ابلبطئوالرفقحىت يتولم اؼبتولم حيثأن اليررية رلغة الفديل
عن اصدقمائ: ليسكمثل َلينكفمائيت جيدا، اظبع أن استطيع

153عيماىداليصر"

                                                           
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماإرشمادلاتريخ 656
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبورزقاتريخ 651
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبورضىاتريخ 653
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وحماول تاؼبقمارلةععالطمالبابؼبقصدلو:البيما اتالسمارقةعؤيدة
خبربهعنداؼبقمارلةوقمال.

نعهمارةأحبإرلوى:اسإستمماع،ولونىنماكعشولةقليلة"وع
رنسبةإذلعيمايناؼبفرداتالىتدلأعرفعينماىماوعنجهةأخرى

154أيتىاؼبشولةعنسرعةاؼبتولمىفالفديل"
ىف اناستمماع صيلرة عن ىبربين حينمما الطمالب قمال وكذل 

فصلاؼبتقدم.
تيلم تىف عنماسبدبما غَت اؼبيروضة الفديل اؼبماضَلن"أن

ظبي تىف وعما اليررية، اللغة فصحية تيلم توى: الىت اللغة
يقمال أعرفعما حىتنا سلقية، رلهجة يتولم اؼبتولم الفصل
155أىذاأمنا،لليتولمرفصحةلومانسهمالنماىفاناستمماع"

ابسبمابؽبجة شيرتالصيلرة أبهنما ىفاؼبقمارلة وقمال تالطمالبة
لىفىذهاعبماعية،اليماعيةالىتدلتسميهماقب

"وناأفهمفبماظبي تىفعمادةاناستمماععنؽبجةالسيلدوعررية
ىفالصُتوكذل عمليةاناستمماععنأفلمسنديريما،عنري 
اؼبتولم كمام أكثر فصحة ليسرلهجة الومام وى:أن اسبماهبما
"فُت" أصبح أين" "ىف عثل ابلقصر كماعهما واليماعية ابليماعية

156"أصبح"كيفصمار"وىوذا"وكمام"كيفصمار
وأيضماقمالالطمالبىفاؼبقمارلةأجوشيرأنصيلرتوىفاناستمماع

وقعىفؽبجةاؼبتولميتولمىفالفديل.

                                                           
1762عنسفتمبَت60خعقمارلةععالطمالبواظبوعهداتري 651
1762عنسفتمبَت10عقمارلةععالطمالبواظبوإرضبنمااتريخ 655
1762عنسفتمبَت12عقمارلةععالطمالبةواظبهماجلرعفيفةاتريخ 651
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"الصماعلتى:أحدالصفماتىفجفس:،أبينناأحبأتولمكثَتاأعمام
اؼبستيمُتفصمارعهمارةالومامصيبة،وأعماىفعهمارةاناستمماعصيلرتهما

قبلاللتحق تإذلجمائ تىف تل اللهجة ىفأذينونااظبع  ادرة ؽبجة
157ىذهاعبماعية"

 اؼبمادةصيلرة .1

حيثأهنما ذاتاؼبمادة جماءتعن اناستمماع تيليم ىف اؼبشولة
تطلبالطلبةناييرفعيٌتىفالقماعلسانارسؤالإذلاؼبدرس.َلناللغة
إذل أنالطمابيسئللنكثَتا فيقيبةعنهما اليمية اؼبستخدعةوى:اللغة
اؼبدرسؼبيرفةاؼبيٌت،رلكمانعنهمفتحلاالقماعلساَلجدرويدرلنايلجد

جديدع شيئ الطمابكلهما إذل اؼبيروضة واؼبمادة اؼببحلثة. الولمة يٌت
إرادة إذل رنسبة ولون الوتماب عن عأخلذة ليس واناستمماع لديهم

اؼبدرسىفعمليةالتيليمعماىليريدأنيسميوالطماب.
ودبمارأي تأناؼبمادةعأخذةعناليلتلبويلجدفبماضبلتواؼبدرس

دعنتل اؼبمادةالصيلرةكمانعمليةاناستمماعوىبزنىفاغبماسلب،وتزي
عنخمالشرحعناؼبدرسولون واحدة ولونهبرىعرة ليسعرددا
اعبيدة السمماعة إذل وبتماجلن الطماب عع روثَت. ىل ليس ىذا

158واللضيحةليولنفهمماونايوفىعرةفقط.
انا تدريب رلسيلةوىف الفديل اؼبدرس استخدم قنماةستمماع

وا اناجدوجيسيمااليلتلب. رماد اليريبىف تنزه عن الفديل وىنماكؼبلضلع
.وأعماوليفةالطمابوى:يفهماؼبمادةعنؽبجةالسيلديةكمانبماابليماعية

الفديلوييطىاػبماصةوأمبماطاؼبهمةدبمافيللا.وىذهاؼبمادةتيدصيلرة
يتولمرسرعةحىتـبمارجاغبرفناينطقابللضيحة،سلى َلناؼبتولم

                                                           
1762عنسفتمبَت12عقمارلةععالطمالبواظبوحماكمفماش 650
1762عنسفتمبَت62-60عماحظة 652
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 يولنذل  ولل اليمية عفردات عن فيهما اؼبستخدعة اؼبفردات أن
الفصحة،وعنىذهاؼبمادةذبيلالطمابابلصيلرةويسئلعدةعراتفبما

159يتيلقدبيمايناؼبفردات.
 غَتاحملبة .3

وربث تسماعداؼبرءىفاستييماهبما الىتاؼبدروسة إذلاؼبهمارة احملبة
احملبةرشئوبملاؼبرءنايبمالاؼبرءأنيدافعجفسوىفتيلمهماجبدوجشماط.

غبلهما والطرق اؼبخراج حبث ىف فيمالة وهبيلو فيهما اؼبلجلدة ابليلائق
واهنمائهماليولن اجحماىفتل اؼبهمارةاحملبلرة.وعنالذينناوببلناؼبهمارة
أكثرىمايهملعليهماوغلبعليوابليلقالذىييلقروىفاثنماءالتيلم،

اشًتاكعمادهتما،وناهبتهدىفاستييماهبماحىتوالدوافععنخفضةناضبماسةىف
طماب ري عن أخربين فبما فلينظر لديهم. اؼبهمارة أصيب أصبح ت

 اؼبتقدعُتكممايل::

قمالالطمالبحينمماأتيتوَلعراؼبقمارلة،
"وعندرأي:أناسإستمماععنعهمارةاَلصيبىفاللغةاليررية،

سباؼبثمالأبينَلجوتتولنعنأعرالسماععوالًتكيزعيما،علح
اليرب يولنعن عمادة اليلتلبواحملماضر الفديلىفقنماة أظبع
رلهجة وعمادهتما عسرعما أكثرىما يتولم إذا واليريب اَلصل:،
فهم ىف أصيب حىت رلهجيتنما، يبيز طبيما وؽبجتهم اليرب،
"عماقمال رنفس: عتسمائل وهبيلٍت اؼبتولم صلت أو الولممات

160ريدعنىذاالومام؟"اؼبتولموعمايقصداؼبتولموعماي
وقمال تالطمالبةىفاؼبقمارلةوأخربتٍتعنالبيما اتاَلتية.

                                                           
1762عنسفتمبَت61–61عماحظة 659
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبورزقاتريخ 617
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"أفضلاؼبهمارةلديى:الىتناتصيبٍتوناتولنأعبماءعل:ىف
تيلمهماواستيماهبما،أحدىمااسإستمماع،ىذهاؼبهمارةأشيرأبعبمائ:
وتصيبٍت،وناسيمماىفتيليماسإستمماععنخمالاليلتلب،كمما

 اليلتلبأعر ا ىف الفديل جسمع أبن الورام عماخ: اَلستماذ
اؼبتولمىبربويبدعقصةتنزتو وكلفٍتلفهمعمليةاؼبتولموىذا
ىفعنماطقرمادإجدوجيسيما،وىليتولمعسرعماجداسلىذل 

هب فطبيما اليمية استخدم اؼبفرداتوى: ىذه َلن عتحَت يلنما
161 ادر"ش:ء

عندعماىفاؼبقمارلةورلالفصلالطمالبةالسمارقةوقمالوفقمادبماقمال ت
أتيتوىفاناسًتاحة.

اليررية اللغة استطماعتولم الطمابىفعستلىاؼبتقدم "وأكثر
وللناىبفىعنهمنايستطييلنتولماللغةاليررية.وىمضييف
إرل اؼبفرداتتنقسم أبن وتيرفأيضما اؼبفردات، ىفاستخدام

استلعبلقسمُتعفرداتخماعلة اؼبفرداتالىت وكثر و اشطة،
وى:اػبماعلة،تل اؼبفرداتنايستخدموىبزنىفاليقلفقط.
وإذاظبيلاوىميفهملنعبماشرة،ولذل ىفكثَتعلاضعوفرصة
اؼبفردات لتطبيق عطللبعليهم اليررية اللغة ليتولملا دعلهتم

اروسيأيتاؼبخزوجة،واليلقلدىالطلبةوىلقلةالتطبيقىفاغبل
سأطلبهمليولجلاتطبيقماىفاللغةاليرريةععحفظقسماللق ت

162ؼبهمارةاَلخرى"



                                                           
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 616
1762عنسفتمبَت10استماذعماخىالورام 611
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 اَلسبماباَلخرى .د

وأعمااؼبرادعنالبماحثأبسبماباَلخرىوى:أنىذهاَلسبمابأصماهبماكثَتا
البماحث وعرض البماحث شرح لقد ىذا قبل َلن اؼبتقدعُت. طماب عن

الطماب أبحلال اؼبهمارةالبيما اتعنماسبما ىذه ىف صيلرة عنهم يولن حىت
وناصيبةىفعهمارةأخرى،وىفىذاالبحثأنالطمابأكثرىمناىبفىهبذه

اَلسبماب.
 وعفرداتاػبماعلةاؼبفرداتزبزين .2

اؼبفرداتعفتماحالنجحىفتيلمأياللغماتىفاليمادل،وقلل
واليماع اللغة. تيليم ىف اؼبفردات علقف ليشرح كثَت اللغة لخرباء

اللغةأبهنمنايقدرعلى اَلوليسببالطمابناينجحلنىفتيليم
والوتمارة والقراءة اناستمماعوالومام عنعهمارة تطبيقاللغةىفؾبماؽبما

وى:عسوُتاؼبفردات.
وعناؼبيروفأنالشخصناييرفكلشيئ،وكذل رنسبة
وناعيلبان ابؼبفردات. يتيلق فبما خصلصما اليررية اللغة إذلتيليم
ليسعنأعراللاجبفإن الطمالبناييرفعفرداتكلهماَلنىذا
كماناؼبستطيعفومانأفضلفييدىماعنأفضليةفقط.ولونقدتيماد

فيميلأناؼبفرداتناييرفعينماىماىفعلاضعاناستمماعفيولنصيبة
السمماعة ىف إسبمام غَت طمابإذل ري  عن حدث الذى فهذا

اؼبتقدعُت.فأخذتفبماقمالرلالطمالب:
عشولة ىنماك ولون اسإستمماع، وى: أحبإرل عهمارة "وعن
قليلةرنسبةإذلعيمايناؼبفرداتالىتدلأعرفعينماىماوعنجهة

163أخرىأيتىاؼبشولةعنسرعةاؼبتولمىفالفديل"

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوعهداتريخ 613
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قمال.مثأخرينأيضماالطمالبىفوق تاؼبقمارلة،و
أن وناأستطيع الومام، رأي:وى: عندا أصيماباؼبهمارة "وعن
أعربفبماىفذىٍتاناقليما،وأطلبإذلالسي:واعبهلدلألقرب

164إذلحسنالتيبَت".
ىف وجدت كمما وى: السبمارقة البيما ات تؤكد الىت والبيما ات

اؼبقمارلةععالطمالبة.
والصرفية،َلن"إنعمليةالوتمارةنايتجزءعنتركيبالنحلية

واؼبشولة وعينماىما، تركيبالولمة على يسماعدين اليلم ىذا
وناينمل عتطلر كتب تغَت الولمة أبن إينعتحَت لديى:

165كأهنماسلاءونايتحركعنكلمةإذلكلمةأخرى"
وعنشرحاجمليبأنالذينهبدوناؼبشولةىفتيلماللغةاليررية

اؼبفردات،وىمييتقدونوييًتفلنأبنسببعنأسبماهبماوى:عسوُت
علقفاؼبفرداتىفتيليماللغةاليرريةعهمة.وكماجلاهبتهدونىفأول
ناستيماب طريقة اؼبفرداتأبية لتوثَت اآلن حىت اليررية اللغة تيليم
اؼبفردات التشفَتىف ييطى مث القراءة يوثر عنهم كمان اليررية، اللغة

وعن ييرفعينماىما. دل السؤالإذلعنييرفرتل اعبديدة روثرة هم
لو: جديدة عفردات لول تطبيق على عبماشرة وعنهم اؼبفردات،

وقمالالطمالبىفاؼبقمارلة.ناينس:.
"أناؼبفرداتأىمالشيئىفتيليماللغةاليررية،وى:أسماسىف
جشير عما ولييرب الومام. نايولن ردوهنما اليررية اللغة تيليم

                                                           
1762عنسفتمبَت60زك:اتريخعقمارلةععالطمالبواظبودمحم 611
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 615
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و ابؼبفردات. أعرففماىبفى عمانا أكتب اؼبفردات، لتوثَت
166عينماىماوأحبثىفالقماعلسوأحثجفسلتطبيقهماعبماشرة"

وأيدىماربيما اتاَلتيةحيثقمالرلالطمالب.
اليررية، اللغة تيليم ؾبمال ىف جدا اؼبفرداتعهم "وناش أن
َلنىفسمائرعهمارةناىبفىعناؼبفرداتوى:رئيساؼبماليةىف

وأعما عيما.قبماحالتيليم، ىفوق تالتيلم تيلمهما يبون القلاعد
رنسبةإذلأ اأنطريقةتوثَتاؼبفرداتوى:روثرةالقراءةوإذا
قلاي اغبفظ ذبيل الطريقة وىذه القماعلس، أستخدم ناأعرف

167جدا"
وكذال البيما اتاآلتيةتؤكدعنشرحالسمارقحيثقمال تالطمالبة.

رقلةاؼبفرداتهبيلٍتدل"وقفمادبماشيرتىفتيليماللغةاليررية
وهبذا أقرء. فبما أفهم أن ناأستطيع أو كثَتا أتولم أقدر
اؼبفردات. عسوُت عن تنشئ اؼبشولة أول أبن أستخلص
وتشفَت جبمع الطريقة أخذت اؼبشولة، ىذه ولسيماسة
وناأعرفعناؼبفرداتولديكتيبخماصللمفرداتاعبديدة

ابستيممالقماعلساَلج دوريدوأحمااي ارسؤالمثأحبثعينماىما
168إذلاَلصدقماء"

وسرتأيضماإذلالطمالبةاَلتيةلزايدةالشرحوالبُتابؼبقصدأنيولن
أية وأتيتعن عتنلعة ى: رل علىطمالبواحدد ليسييتقد اػبرب

اؼبصماديرفقمال ت.

                                                           
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبوأورلاَلرصماراتريخ 611
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوعهداتريخ 610
1762سفتمبَتعن62عقمارلةععالطمالبةواظبهماعفيفةاتريخ 612
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للنا جدا، عهم اليررية اللغة تيلم ىف اؼبفردات "واللليفة
يتولم،أ ارنفسأجتهدىفزبزينابؼبفرداتنايبوناؼبرءأن

169اؼبفراداتأبكثرعمايبونروثرةالقراءةوتطبيقهماعبماشرة"
 خلفيةالدراسية .1

 الطمابىففصلعستلىاؼبتقدم عن31أنعدد وىؤناء طمالبما،
أيضما وىم لليصر، والتمارع السلفواليصر عيهد ىف درسلا خرهبُتالذين

ىبتلفلنىفاؼبدرسةفيختلفأيضماىفـبرجلنعنعدرسةاغبولعةواَلىلية.
خبلفية التيليم. ىفعملية الىتوجدوا والصيلرة اللغليوىفاؼبشولة كفمائة
الدراس:ذبيلإختمافاسللبتيلمهم.والطمابعنعيهداليصرالذين
ىف ونايضيفلن  الومام ىف عماىرا ييد اؼبتقدم عستلى فصل ىف جلسلا

الب ىف عيهداناستمماع،ونايضيفكثَتا عن والطماب اؼبهمارات. عن ماقيمات
السلفعماىرىفالقراءةوضيفلاىفالومامواناستمماع،والطمابعنعيهد
اترعلليصريبيلإذلعنتصفىفكلعهماراتوكذال الطمابعنعدرسة
اغبولعيةواَلىليةوىمىفعنتصفاؼبهمارةاناىمالذينهبتهدونىفالتيلم

170أحسناؼبهمارة.وحلعشولتهمحىتيبيلإذل
قمارلةععورلالفصلوىلاناستماذعماخ:الورامعندبوقمامالبماحث

أسبمابالصيلرةوفروقكفمائةالطمابالىتزبتلفرُتاللاحدواَلخرحيث
أجوقمال"أنخلفيةالدراس:رُتالطمابىففصلاؼبتقدميتأثركثَتاإذلكفمائة

اليررية،وعنىذهاػبلفي ةكماج تكفمائةغَتعيتدناوذبيلالطمابىفاللغة
مبلةالطمابرطيئ،َلنري عنهمقدتقدىفاؼبهمارةوري عنهمنايزال

                                                           
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماإرشمادلاترخ 619
1762سفتمبَت12–60عماحظةعن 607
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عنخفضما.إذاجورهطماباؼبماىرعتماريةإذلغَتاؼبماىرنايبون،وأنعرطمااب
171ىفكفمائةاؼبنخفضةعتماريةطماباؼبماىرةيصيبهم.

 عيللالطلبة .3

لمالطمابوكيفسييهملوسبىفوعنعنمافعىفعيرفةكيفيتي
التيليموى:جيرفعيلؽبموإذلأينيبيلذل اؼبيللوعماوببوعماناوببفبما
يتيلقدبمادةالتيليمولروفو.واؼبيللالطلبةسيشرفهمىفاؽبلايةواحملبةواعبهمادة
لتحقيقدبماعنماسبأبسللهبمعندالتيلمويتيُتدراجةالصيلرةلديهم.وقفما

اللغةاليرريةحيثأهنماتتولنعنأرريةاؼبهمارات،ولقدطرح تإليهمرتيليم
أصيب أي إليهما، وعماناوببلن إليهم أحب الىت ابؼبهمارة يتيلق فبما السؤال
اؼبهمارةلديهم،وىفذل عرفأناؼبهمارةوببلهنماتولنعهمارافيهماوعماناوبب

ل تالطمالبةعندعماوقماتولنصيلرةؽبم.والبيما اتالىتتبُتذل كممايل:،
أتيتهماَلعراؼبقمارلة.

عهمارة وىل أحب وفبما وأشغلٍت، تولفٍت الىت اؼبهمارة ناأحب "أ ا
القراءةرسببأبينتيلمتهماعنذىفاؼبيهد،إذاناتولنصيلرةجدا

172وأحبإذلعهمارةسهلةوعثلهماالقراءةَلهنماعنماسبأبحلارل"
وىوذعماظبي تعناؼبخربةاآلتبةحيثأهنماربباؼبهمارةسلىعهمارةالومام

وقمال تالطمالبةىفاؼبقمارلةلردالسؤالعٍتابناجمارةاَلتية.
"وأعمااؼبهمارةالىتأحبإرلوى:القراءةوالوتمارة،وناأحبالومام
وكذل اناستمماعَلنكمانبماأعدىماعنعهمارةاَلصيبواستييماهبمما

 قدليس والقراءة الوتمارة وأعما ىذا قبل ناأتيلمهما َلين سهلة
173تيلمتهمماعنذىفاؼبيهد"

                                                           
1762عنسفتمبَت10عقمارلةععورلالفصلاناستماذعماخ:الوراماتريخ 606
1762عنسفتمبَت62عقمارلةععالطمالبةواظبهماأجيساتريخ 601
1762عنسفتمبَت62يتعقمارلةععالطمالبةسماج 603
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مثحماول تأبداءعقمارلةَلنأكلنعقنيماابلبيما اتولذل أتي تىذا
الطمالبَلعراؼبقمارلةحيثأجوقمال.

"رنسبةأ اليسعنأرريةاؼبهماراتصيلرةعماداع تالرجلةعلجلدة،
غب دافية الرجلة عهمارةَلن أن ولذل أعتقد ثالطمالبىفجد،

كلهماسهلة.واؼبهمارةأحبإرلوى:الومامَلجويدررٍتتقدًنأعمام
وأ ا جدا، عهمة اؼبستميُت أعمام تولم على واؼبهمارة اؼبستميُت
وناسيمما اؼبلل تسبب رأي: عندا َلهنما اناستمماع ناأجذبابؼبهمارة

174عندناييرفعنعماتولمؿبماضرفيو"
ب تإذلالطمالباآليتؼبيرفةريماجووشرحوعممايتيلقدبيللوىفمثذى

تيليماللغةاليرريةالذييسماعدهىفاستييماباللغةاليرريةوقمال.
اللغة وى: واناسبماب اليررية. رلغة كرتلن أفلم شهمادة أحب "أ ا
حىت يبطيئىفالومام فيهما وفبماثل وفصحة، سهلة فيهما اؼبستخدعة

الفهم،وأ اأحبظبماعةاللغةاليرريةوللأهنماعنأصبحسهلةوسرعة
اؼبتولم عنعهمارةأحبإرلَلنظبماعة الصيبولونأعدىما عهمارة
وأفيلكممايفيلواحملماكةفيممافيل يتولمابللغةاليرريةعنهم جدا
أنىفللغة وناسيمما جدا، عتية ىفالتحدثوكيفؽبجتهم اؼبتولم

طقالولمة"كيفحمال "،وأفورأناليرريةجغمةخماصةعثلىفج
175اَلخرونسأجذبإذلعنيتولمعثلذل "

وقمامالبماحثؼبقمارلةالطمالبلطلبالبيما اتعنعيللوىفتيليماللغة
اليرريةوقدأخربينكممايل:.

"ابؼبقمارجةععالطمابىففصلاؼبتقدمكن تعًتوكماىفالوفمائة،َلين
عمازالىفالتيميقوأعمااَلصدقماءىفالفصليًتقىفعستلىالتلسيع

                                                           
1762عنسفتمبَت11عقمارلةععالطمالبواظبوحسناتريخ 601
1762عنسفتمبَت10عقمارلةععالطمالبواظبوإرضبنمااتريخ 605



22 
 

 
 

استلعب أن استطيع اليررية اللغة إذل ابحملبة وأيقن تأ ا اؼبهمارة. ىف
القراءة وى: ابلًتتيب إرل أحب عهمارة وعن اَلخرين. كمما اؼبهمارة

ابلزادوالو والوتمارة الومام أضيفىف ولل واناستمماع. والوتمارة مام
176احملبةإليهمماسأستطيعإنشماءهللا"

اؼبلجلدة لتيميقالبيما ا أنأتيتهما ريد مثجمائ تالبيما اتعنالطمالبة
حيثأهنماقمال ترلعنعيلؽبمىفتيليماللغةاليررية.

س عهمارة ليسفيهما اليررية اللغة تيلم أول ابلتيليد"ىف ولون هلة،
والتطبيقععأينأجذبإليهمااسيىكيفأكلنعستلعبمافيهما،حىت
ىف وناسيمما اناستمماع، عهمارة وى: استييماهبما أُت دل اؼبهمارة أن اآلن
تيلم تىف فبما جدا تًتقوفبيز اناستمماعقد عمادة أن اؼبتقدم فصل

177اؼبيهد"
ا اؼبشومات أجلاع البيما اتعن عرضالبماحث اللغةوريد تيلم ىف لطلبة

تل  عن النتمائ  البماحثإذل تلصل اليررية، اللغة اؼبوثفلتيليم ابلرب اع  ىف اليررية
البيما اتابلقصدأنتولنالبيما اتالوثَتةعلخصوعقتصرابلنتمائ اؼبنتماجةحيثأهنما
لةجلىرسلالاَلولعنأسئلةالبحثواػبماصةوعنعبحثاَلول.وأعماالنتمائ احملصل

عنالولمماتأعماىماوى:النتمائ تلصلالبماحثإذلشرحهماوأشَتإليهماكمماىفاآلتى.
 تيبَتالشفليال .أ

اليرريةوى:صيلرةعلىتيبَتعمايفهم واؼبشولةاليماديةىفطمابتيليماللغة
وتيبَت اليررية. رلغة اللسمان رشول ينطق أن نايستطيع ولون اَلفومار عن
واحدة. وق ت ىف كثَتة واؼبفردات الولمة ينتماج الطماب يطلب الشفلي

أجوعري وناواؼبشولةجمائ تليسردونالسبماب،َلندليبوناؼبرءأنيقلل

                                                           
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبورضىاتريخ 601
1762عنسفتمبَت12عقمارلةععالطمالبةواظبوجلرعفيفةاتريخ 600
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يشيرأبدل.وكذل عماحدثىفطماباؼبتقد،وعنأسبمابصيلرةعلىالتيبَت
وى:أناغبيماءيشملجفسهم،مثالقلقحُتيقلمأعماماؼبستيمُت،ويتللدعن
ىذينسبمارُتاؼبشولةجديدةوى:ناثقةعلىالنفسحُتيتولمأعمامالفصل.

 تيبَتالتحريريال .ب

النلاح:رُت البماحثأنصيلرةلدىالطمابىففصلاؼبتقدمليسوىفىذا
وقعؾبمالكتمارةاناعماءاليريب،واؼبشولةلديهمى:كيفيوتبرشولجيد
حيثأنالوتمارةعتطلرةومبلةعنكلمةإذلالولمماتواعنتركيبإذلتراكيب
حىتأصبحجيداوصبيماويولنجذاابوأجذبصبيلةوعثَتة.واَلسبماباؼبسببة

غَتعتيلدىفالوتمارةوقلةاؼبفرداتوتركيبالًتاكيباؼبتطلرةدائمما.وى:
 ىفاناستمماعاؼبشولة .ج

وعنحماصلصبعالبيما اتىفاؼبيدانأناناستمماعيولنعنعهمارةاَلصيب
لدىالطمابىففصلاؼبتقدم.وعنري عمليةاناستمماعاؼبيروضلطماب

اؼبستي يلتلبوللهجة عن عأخلذة أعًتفاؼبتقدم وقد اليمية، ؽبجة عن ملة
الطمابأهنمنايتيلدروماماليميةوقدتيلدرسمماعةكمامالفصحة،وىفري 
وأصبح ت وناىنماكاؼبشولة الفصحة، اناستمماععنكمام أنعمادة اَلحيمان
اؼبشولةأتتىىفسرعةاؼبتولموفرصةاناستمماعوحدفقطدبيٌتليسفيوتورار

اَل ىنماك السمماعة. أييتىف ى: أسبماهبما وعن أبنالطمالبجفسعنسبماب،
أحبعهمارةعنليساسإستمماععهمارةأنوالثماينوخماعلةقليلةاؼبفرداتزبزينة
واؼبمادةاليميةوؽبجةالومامىفيسرعاؼبتولمأناػبمارج:عماعلعنوأعما.إليهم
صيلرة أعلرىفوبدأنيبونالسمماعةعلىالطمابصيلرةأسبمابوعن.
:وى:التمالية
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 ىفالقراءةاؼبشولة .د

إعما القراءة ىف الصيلرة أصبح الطماب تسبب الىت اؼبشولة نايلجد حقيقيما
 احيةالقراءةوفهماؼبقروء،َلنالوتماباؼبستخدامىفالرب اع اؼبوثفلتيليم
أبحلال عنماسبجدا وىل إرراىيم عمال  علنا ا جماعية عطبلعة اليررية اللغة

وثقمافيةالطمابالذينيدرسلنفيو.
 رىسبماباَلخاَل .ه

أصبح الطماب تسبب الىت اَلخرى أسبماب يلجد اليررية اللغة تيلم وىف
اَلسبمابيدخلىفكل ىذه ىففصلاؼبتقدم. اليررية اللغة ىفتيلم الصيلرة
اَلسبماب ىذه أعد فيمون اليررية اللغة تيليم ؾبمال ىف واعبلاجب النلاحى

أبسبماباليمام.
 زبزيناؼبفرداتوعفرداتاػبماعلة .6

 إتفق اليررية،وقد اللغة تيلم ىف أسماس اؼبفردات أبن الطماب
واؼبفرداتتدخلىفكلجلاجيبعنؾبمالتيليماللغةاليررية.وعن
ليسفيهمااؼبفرداتاؼبتفلرفةفأصبحصيلرةىفاحملمادثةوكيفيوتب
عن اؼبفردات قليل ولذل  القراءة. ىف وكذل  واناستمماع ابعبيد

عن الطماب جفس ىف اليمام وينبغ:سبماب اليررية اللغة تيلم د
توثَتىما.

 ةخلفيةالدراسي .1

وىم الطمالبة عن الطمالبوإعما عن إعما اؼبتقدم والطمابىففصل
عنذ خبربهتم الطمابعتيلق اؼبختلفوكفمائة عيماىد عن خرهبلن
يبدؤونتيلماللغةاليرريةىفاؼبيهدأواؼبدرسة.وعلىسبيلاليمام
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الي عيهد عن الطماب كفمائة عهماراتأن اررية ىف عيتدنا صر
وخماصةىفالومام،وكفمائةطمابالسلف:وىمعماىرونىفالقراءة
اػبماصةوالوتمارة،وكذل الطمابعناؼبدرسةكماجلاعنهميبيلإذل
عتماريةكفمائةصديقهمعنعيهداليصرويلجدأيضمانإذلعيهد
وفروق اؼبيلل حيثأن اثرتة ليس تى: النظرية وىذه السلف.

السلففر عن ولل تقدعما أصبح حىت الطماب ري  أثر دية
 واؼبدرسة.

 عيللالطلبة .3

إعما يسبباناختمافىفالوفمائة وفروقفردية الطلبة عيلل وأعما
الطمابعنعيهداليصروالسلفوكذل اؼبدرسةاغبولعة.ولل
هبيل اؼبيلل ولون الطماب، كفمائة تؤثر الدراس: كماج تخلفية

اليصر رُت عنالطماب خرج اغبولعة واؼبدرسة والسلف
خصمائصهمأبنىنماكالطمابعنعيهدالسلفواؼبدرسةيتقدم
ىفالوماموالوتمارةوالقراءةواناستمماع،أبسبمابأهنموببوهبذب
كيفأصبح ويسيى التيلم، ىف هبتهدون وىم الومام عهمارة إذل

ثلاآلخرين.اؼبماىرةىفالومامواناستمماعوالقراءةوالوتمارةليولجلاع
اللغة ىف تقدعما يبونهم الىت الطرق أبية اللغة طبقلا عنهم وكمان
اليررية،وعنهمعنيتولمرنفسهموعنهمعنيدعاؼبشرفلتطبيق
اليررية، اللغة لتيلم اسإجًتجي ت يستخدم عن وعنهم اليررية، اللغة
اليررية. الطرقوىلعماىروتقدمىفاللغة والرجماءاَلخرعنىذه
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ل أنـبتلفىفالتخصصوالقسماؼبختمارىفكليةيؤثرعلىوكذ
اناجتهمادواناجذابإذلتيلماللغةاليرريةحبسناناىتممام.

 ىفتطبيقاللغةاليرريةاؼبشولة .1

الوفمائة،وابلتطبيقكماج ت أحدالطرقىفترقية اليررية وتطبيقاللغة
ىفاستييماب وابلتطبيقأسرعتقدعما حيماة اليررية اليرريةالللغة اللغة

ابقية اؼبيروفة حىتأصبحالولمة ويتيلدهبما هبما الطمابيتولم َلن
الطمالبىف رُت اليررية اللغة وتطبيق الزعمان. عرور ىف ولل ويتذكر
فصلاؼبتقدمدليونعطبقاناقليماجدا،ولبدءالومامرُتالطمالب

ؼبخماطبوالطمالبةكأنشيئ ادروأجنيبرينهم،وأحيما ايشيرأبنا
ناهبذبعدعىىفتولماللغةاليررية.

اللغة يتولم حيث اؼبدرس رُت حدث فقط اليررية اللغة ولتطبيق
ىفكثَتاللق تيولنعن الفرصة وىذه ويدعالطمابفيو، اليررية
ييدأنتيلماؼبوثف جماجبواحدأيعناؼبدرسفقط،وعنىذا

بوالطمابدلوقعرُتالطمابواؼبدرسفحسسبوأعمارُتالطما
تونعوثفماَلندليتيلدواىفتطبيقاللغة.
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الربانمج ادلكثف اسرتاتيجيات حل مشكالت التعلم لدى الطلبة ىف ادلبحث الثاين: 
 على أساس النظرية البنائية لتعليم اللغة العربية

اليررية اللغة تيليم ىف عشوماهتم الطمابىفحل اناسًتاذبيماتيستخدم
ىذه ىف اؼبيروضة والبيما ا اليلمية. الرسمالة ىذه البحثىف عشومات عن ييد
النماحيةوى:تتولنعناناسًتتيجيماتأخذىماالطمابؼبيماجتهمىفاستييماباللغة

ما اتالىتصبيتهماىفاؼبيداناليرريةأبسهلعمايبونوأبسرععمايبون.وعنشرحالبي
عتنلعةوـبتلفةعن اؼبستخدعة عرفأناناسًتاذبية البماحثىفحبثهما قمام حينمما
اؼبسماوعةىفاختيماراناسًتاتيجيةواستخداعهما، رُتاللاحدواَلخر،ولليلجدفيهما
فردية وفروق الدراس: وخلفية خبربة وتتيلق تؤثر اؼبستخدعة اناسًتاذبية واختيمار

لالطلبةكمماشرحالبيما اتالتمالية.وعيل
 استخدامالقماعلسأواؼبيماجم .أ

عمادة، الولمة عيماىن حبث ىف اؼبسماعدة آلة اؼبيجم أو القماعلس
للطماب يبون وكمانبما اؼبطبلعإذلالربؾبة عن تطلر والقماعلسقد
استخداعهمماىفؾبمالتيليماللغةاليرريةللتسهيلواسإعماجةىفحبث

وأكثر اناسًتاؼبيٌت. ىذه استخدعلا اؼبتقدم اذبيةالطمابىففصل
.كمماشرحالبيما اتالتمالية

وقمالالطمالبىفاؼبقمارلة،حينممااتيتوللحماجةإذلالبيما اتالىتإريدىما
لتلفَتالبيما اتالسمارقة.

"وإذاناأعرفأوناأفهمعنفبمااظبعأوفبماأقرءاسئلاَلصدقماءوان
178ندليلجدفأسئلإذلاؼبدرس"ناييرفأفتحالقماعلسوا

حل ىف اسًتاتيجيتو ؼبيرفة اآلتى ابلطمالب ابؼبقمارلة البماحث قمام وأيضما
اؼبشولةعندتيلماللغةاليرريةوقمال.

                                                           
1762عنسفتمبَت12عقمارلةععالطمالبواظبوحماكمعل:فماشاتريخ 602
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أسئل أ ا اليررية اللغة تيليم عمادة عن واؼبقصد اؼبيٌت "وؼبيرفة
179اَلصدقماءوإناريدفمافتحالقماعلس"

ايضما، الطمالب عن البيمان لسيماسةوىنماك اناسًتاتيجية لبيمان قمال وىل
الصيلرةىفتيلماللغةاليرريةحيثأجوقمال.

والقماعلس القماعلس، أفتح اؼبفردات عيماين قلة ىف "لسيماسة
180استخدع توىلعماىلاؼبلجلدىفاعبلالعلىسبيلالربؾبة"

ىف وأخربين الطمالب، ىذا فيلو قد إبفتماحو القماعلس واستخدام
،اؼبقمارلةوقمال

الومام تطبيق ىف وناسيمما عينماه ناأعرف اؼبفردات عن "كثَت
واناستمماعوالوتمارة،َلناؼبشولةكبَتةفيهماوى:قلةاؼبفرداتغبل
181ىذهاؼبشولةأفتماحالقماعلسعمادةوللناذل اسئلاَلصدقماء"

وقمال تالطمالبةحُتاؼبقمارلةفبمايتيلقابناسًتتيجيةحلاؼبشومات
حيثاهنماقمال ت.

"عمادةأسئلإذلصديق:جبماجيبواذاسئل تإذلواحدواثنُتعنو
ناييرفكمماناأعرففمافتحالقماعلسواندليلجدفأطرحالسؤال

182إذلاؼبدرس"
وليمقالبيما اتعناؼبخربقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبةحيث

أهنماقمال ت.
فماسأل عمايقمال وناأفهم ناأعرف وأ ا يتولم اؼبرء ظبي ت "وإذا

ووجدت عثما، الوتماب أقرء حينمما فبون وكذل  الصديق.

                                                           
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبوعهداتريخ 609
1762عنسفتمبَت61عقمارلةععالطمالبواظبورضىاتريخ 627
1762عنسفتمبَت60عقمارلةععالطمالبواظبودمحمزكىاتريخ 626
1762عنسفتمبَت62يسوسماجيتاتريخعقمارلةععالطمالبةأج 621
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ىفكتييب فأكتبعناؼبفرداتالىتناأعرفعينماىما عماناأعرف
ررؾبة رلسيلة اؼبيٌت أحبث مث كمان، عومان أي ىف ضبلتو الذى

183القماعلسعيماينولسماناليريب"
لبأيضمانعممافيلىفحلعشولةتيليماللغةاليرريةوقمالالطما

أبجوقداسخدمالقماعسكماؼبسماعدىفحبثاؼبيٌتاؼبفردات.
"ىفاؼبماضىأفضلابستخدامقماعلسعطبلعة،ولوناآلنريد

سجل تىفىذهاعبماعيةأفضلقماعلسأجدرائيدواناجتَتجي تَلجو
184أكثرفيمالةوعمل:"

 

 ءطرحالسؤالإذلاَلصدقما .ب

عنهميفضلاسًتاتيجية ىففصلاؼبتقدمكماجلا وعنالذينجلسلا
ىذه استخدم وفبن اعبلاجب، أية عن حللو عن إذل السؤال

اناسًتاتيجيةكمماقمالرلالطماباَلتية:
وقمال تالطمالبةىفاؼبقمارلةوأخربتٍتفبمافيل تعنديلجواؼبشولةىف

تيليماللغةاليررية
فيل تحي فيمما الىتناتيرفعينماىما"واليمادة وجدتالولمة نمما

أفضلإذلسؤالاَلصدقماءمثإذلاؼبدرسواآلخرإبفتماحالقماعلس،
ىذهاناسًتاتيجيةابلًتتيبوناأفتحالقماعلسقبلسئل تاوناإذل

185صديق:واؼبدرس"
وقد حيث الولمة عيٌت حبث ىف عمادهتما عن الطمالبة وأخربين

حيثأهنماقمال تىفاؼبقمارلة.أخذهتمااناسًتاتيجيةاػبماصةؽبما
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لبحث عسماعديت ىف واستخدعتهما عيماين قماعلس ررؾبة اعبلال "ىف
وانكماج تىفش ابؼبيٌتاؼببحلثفأسئلصديق:حيث اؼبيٌت،
إذل السؤال رطرح عل: وناييتماد الولمة؟، ىذه عيٌت عما لو أقلل

 186اؼبدرس،َلنييتدعل:ابؼبدرسةدوناؼبدرس"

 طرحالسؤالإذلاناستماذأواؼبدرس .ج

وأيضماأناناسًتاذبيةاؼبستخدعةلدىالطلبةىففصلاؼبتقدموى:
رطرحالسؤالاذلاؼبدرسىذهاناسًتاتيجيةعناسًتاتيجيةاليمل:
وكمما اؼبدرس، وىل اسإجمارة عنبع إذل عبماشرة لطمابحيثأهنم

ثقمال.فيلهماالطمالباآليتوأخربينىفاؼبقمارلةحي
"أحبإرلرسؤالعبماشرةإذلاؼبدرسانكماج تاؼبفرداتنااعرف
اَلستماذ، أبسئل عليو قمال اعرفعماىل ظبي تونا فبما او عينماه
جبماجبذل عنماقشةععالطمالباَلخرأيضمافيل توكذل إفتماح

187القماعلس"
ستخدم قدا وجماءتالبيما اتعنالطمالباناخرحيثأجوأيضما
ىذهاناسًتاتيجيماتكماؼبسماعدىفؾبمالتيليماللغةاليرريةوخماصةىفحبث

اؼبيٌتالولمةأواؼبفرداتأوفبونعناعبمل،حيثأجوقمال.
ألتق:ععاؼبدرس مثعندعما ناأعرفعنعيٌتالولمةأكتبهما "وإذا

يوعبماشرةعمماناأعرف،وأحيما اأسئلايضماإذلىفالفصلأسئلإل
غَتعنماسب الطمالبالذيجلسريٍت،ولوناناسًتاذبيةعثلىذا
هبلاييتَلنالوتمارةفبماناأعرفمثأطرحالسؤالإذلاؼبدرسأحب

188إرل"
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التيلم عملية ىف وقع قد أن رييٍت شهدت اؼبماحظة وىف
ىفتقدًن رُتالطمالبإعما وتيماون اؼبستميُت،عيماعلة أعمام اللليفة

الىت الولمة فيهما وجدوا إذا واناستمماع. والقراء الوتمارة ىف وإعما
أو اناسًتاتيجية ىذه عن أحد ابستخدام أخذوا عينماىما ناييرفلن
عنالشيئ أبخذكلهماحسباغبمالوالًتتيبحيثأهنمإذاربَتوا

ىف صديقهم إذل السؤال يفضللن القماعلس ىف اؼبيٌت أيوناهبد
189اعبماجب،وإذانايستطييلنعبماشرةإذلسؤالاناستماذ.

 التشفَت .د

ناييرفعناؼبفردات فيمما عماعة إبعطماء اناسًتاذبية التشفَتىل
أوالولمةعندالقراءةاوغَتىماعنؾبمالتيليماللغةاليرريةيبون
علىالطمالبأنييطىفيهماخطاوجقطةاوعستديروىوذا،مث

 وى:كممايبحثعينماىما. اناسًتاذبية ىذه الطمالباستيمل وأعما
وأخربينالطمالبةىفاؼبقمارلةحيثأهنماقمال ت.يل:،
"وإذاناأفهمفبماظبي توفبماقرائ تفماكتباورتشفَتىفالولمة

عفرداتالىتوجدت كقمائمة عل:كتيبوولئفهما ولزم ناأفهم،
 اللغة عنؾبمالتيليم واناستمماعأوغَتنبما الىتىفالقراءة اليررية

ابؼبيٌت أش  وإذا الربؾبة قماعلس ىف اؼبيٌت أحبث مث ناأفهم،
190اؼببحلثولتحقيقهمافأسئلاَلصدقماءأىلصحيحأمنا"

التشفَتىفتيلمو فيل وىل وكذل قمالرلالطمالبىفاؼبقمارلة
وجيلواسًتاتيجيةىفحلاؼبشولةعندتيلماللغةاليررية.
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الىت وجدتالولمة طريقة"وإذا وىذه أكتب، ناأعرفعينماىما
اناستماذ كتب تفأسئل وريد ىفاؼبيهد، عنذ وعلدهتما فيلتهما قد

191عندلقماءىفالفصل"
عمل عماذا ؼبيرفة البماحثابؼبقمارلة قمام الطمالبعند رل وقمال

حينمماهبدالولمةأواؼبفرداتالىتدلييرفعينماىما.
يتمدعلىاغبلارىف"أناؼبمادةاناستمماعىففصلاؼبتقدليسي

الوتمابرلى:تًتقإذلفديلىفقنماتيلتلب،وسرعةالومام
وؽبجةفبيزةىفأذينذبيلعمليةاناستمماعصيبة،وتقريرالفديل
أو اؼبفردات ىف اليماعة إبعطماء وناأترك اؼبمادة،  لفهم طريقة

192الولمةناأفهمهما"
فصلاؼبتقدماناستبماجةإذلصبيعالطمابىفوقمامالبماحثرتلزيع

عنماسبى:ىفاؼبقمارلةواؼبماحظةىلماؼبيرفةوتزوي البيما اتالىتوجدهت
193رنتيجةاناستبماجةأمنا.فيممايل:قدمالبماحثتل النتيجة.








:عناناسًتاتيجيمات(1)رسم
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القماعلسوطرح دل تأنالطماباستخدعلا اناستبماجة وىفىذه
 أكثر إذلصديقهم اناسًتاتيجيماتاَلخرىدبقدارالسؤال عن استخداعما

شبماجية أجمارلا اناستخدام الطمابواشد ستة اناستخدام وكثرة طمالبما ستة
الطماب،وطرحالسؤالإذلاَلستماذأرريةعشرطمالبماأجمارلاإبجمارةجيم،و
كثرةاناستخدامأجمارلاستةطماب.وأعمااسًتاتيجيةالتشفَتقداستخدم

أناسإجمارةجيمأجمارلاسبيةطماب،وأرريةالطمابأجمارلاالطمابدبقدار
اناستخدام، روثرة أجمارلا قد طمااب أررية و أحيما ا، أو قليلاناستخدام

 194والذينأجمارلأبشداناستخدامطبسةالطماب.

 خف القلق .ه

خف القلقيسماعدالطمابليولناؽبدوءوناسًتخماءىفتقدًن
ور اؼبستميُت، أعمام اناسًتاتيجيةأرائهم ىذه أخذوا عنهم ي 

ػبف عمايلسلسىفجفسهمرطرقـبتلفة.
وذكرتالطمالبةىفاؼبقمارلةأناليملاؼبأخلذحُتأييتالقلقوى:
خبفضو"إذاأييتالقلققبلوق تاليرضاَلراءفقرءتعلعذتُت،

195وعملريدهوىلأبينأعتقدكأناؼبستمييننايلجدأعماع:"
 احملبة .و

إذلوري ع احملبة اسًتاتيجة اختماروا اؼبتقدم نالطمابىففصل
للغةاليرريةأسماسالنجماحىفتيليماللغةاليررية،وأخربتٍتالطمالبة

ىفوق تاؼبقمارلةحيثأهنماقمال ت.
"ىفأولعرةناردللمرءأنوبباللغةاليررية،وعنناوبباللغة

اللغةاليرريةوىللعاليرريةنايقلىعلىاؼبشولةوالصيلرةىفتيلم
196كثَتاوناجهمادفيو"
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أحد وجيلهما اليررية اللغة وبب أبجو أيضما الطمالب رل وقمال
اناسًتاتيجيةىفتيلماللغةاليرريةوييدىماعنعماعلالنجماح.

الطريقةكن تضبماسة هبذه إليهما، لديوى:احملبة "واناسًتاتيجية
تولماللغةاليرريةىفتيلماللغةاليرريةوأسيىكيفأكلنإستطماع

197واستييماهبما"
 

 عشجعالنفس .ز

عشجع اسًتاتيجية هبيل اؼبتقدم فصل ىف الطماب أن وكذل 
ىف الطمالبة وأخربتٍت اليررية، اللغة تيليم ىف ينجلا لو: النفس

اؼبقمارلةحيثأهنماقمال ت.
اليررية، اللغة تيليم ىف عستطييما يولن أن جهد رول "وأسي:

أستطيع، نا يبون فما عستطييلن اَلخرين أن لنفس: وقل ت
198وكذل لتشجيعالنفسإذاأردتكماعماوناأفورطليما"

وأخربينأيضماالطمالبدبمافيلعنتشجيعالنفسوقمال
وقليلة،حىتإذالقي ت"وناأفورابلصيبةىفتيليماللغةاليرريةولل

199الصيلرةىفتيليماللغةاليريبىذاوبثٍتويورىٍتغبلهما"
البيما اتالسمارقةأبجوجيلعشجع ؼبؤكدة وقمالرلالطمالبأيضما

النفسعناناسًتاتيجيةىفقبماحتيلماللغةاليررية.
"رنظرةإذلكفمائةزعمائ:ىففصلاؼبتقدمإعًتف تأنكفمائيترييد

رأنكفمائيتضييفجدا،ولونحبضلرىؤناءاليقماءعنهموأشي
أدافعلًتقيةكفمائيتىفاللغةاليرريةوىذهفرصةشبينةلقلةاليزمىف
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فبما تقدًن ىف ونااستح: ناأخلف وؽبذا اليررية. اللغة استييماب
200يتيلقابللغةاليررية"

 التيليدواؼبممارسة .ح

ترق اناسًتاتيجيماتىف أحد واؼبممارسة تيليمالتيليد ىف الوفمائة ية
اللغةاليررية،وفبنأخذىذهاناسًتاتيجيةوىلكممارين تالبيما ات

ىفالتمالية.
ولقدقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبعنفصلاؼبتقدم،فبمايتيلق

هبذهاناسًتاتيجيةوظبين تاػبربعنوفيرض تىنماحيثأجوقمال.
نفديلرلسيلةقنماةيلتبل،"ولًتقيةكفمائيتىفاناستمماعأظبعكثَتاع

وعنالفديلظبي توى:قصةسيد اعمرإرناػبطماب،وأيضماإذا
تولمما وفيل تأيضما رنفس:، أتولم التولم اؼبخماطبىف نايلجد
اللغة لتطبيق إرراىيم عمال  جماعية اؼبيهد ىف اؼبشرف عع

201اليررية"
رقيةوقمالالطمالبأيضماىفاؼبقمارلةعندعماسئل تإليوعنسييوىفت

كفمائةظبماعو.
يتولم اؼبتولم وىل وسبمارو لديوى:اناستمماع، "أضيفاؼبهمارة
يتولم اؼبتولم لذكأخًتتالفديلحيثان فبيزة، وؽبجو رسرعة
الفديلدبتولم وعنالفديلظبي تىفقنماتيلتلبوىل ابلبطئ.
حبيبعمررنحمافظوحبيبعل:اعبفرىوشيخالبلط:،وىم

202حةونافيهماترصبة"يتولمرفصحةووضي
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قمال دبما وفقما اناسًتاتيجية قداسخدمىذه وقمالرلالطمالبأبجو
الطمالبالسمارق.

"ولتدريباناستمماععلدتظبماعةالغنماءعريب،والغنماءاؼبختماروىل
203الغنماءرلغةفصحة"

اآليت الطمالب وىل اناسًتاتيجية تل  أخذا الذي عن وكذل 
حيثقمالرلالطمالبىفتدريباناستمماع.

رنفس: فماتولم الومام ىف للمخماطب زعيل: نايلجد "وعندعما
لتيليدالومام،وتدريباناستمماعرلسيلةاناجًتجي تعنىلاييتقبل

204سجل تىفىذهاعبماعية"
 

 التورار .ط

ي كماج تالصلتنا التوراروؼبما أن اليمادة فمن ابللضلح سمع
طريقةجيدةَلخذاؼبيٌتاحملذوفعنالسمماعة،والطمابكماجل
عنهماستخدعلاىماىفتيليماللغةاليرريةوقدقمالرلالطمالبعند

قمامالبماحثابؼبقمارلةرو.
اناستمماعىففصلاؼبتقدليسييتمدعلىاغبلارىف "أناؼبمادة

فديلىفقنماتيلتلب،وسرعةالومامالوتمابرلى:تًتقإذل
وؽبجةفبيزةىفأذينذبيلعمليةاناستمماعصيبة،وتقريرالفديل
أو اؼبفردات ىف اليماعة إبعطماء وناأترك اؼبمادة،  لفهم طريقة

205الولمةناأفهمهما"
وعنالذينأخذىماكآلةاؼبسماعدةىفتيليماللغةاليريبأيتىاػبرب

استخداعهماىففهمالنصحيثقمالالطمالب.عناؼبخربوىلأخربينعن
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طرح إذل عبماشرة أحيما ا يقمال عما أعرف اناستمماع عن "ليس
السؤالإذلزعيل:،وليفهماؼبسملعأكررعدةعراتليولنفهمما
فبماثل عماعل عن الشماشة ىف علجلد فبما رتنبؤ أفهمو مث جيدا،

206وحركةجسمو"
لباآليتأيضماأخذىماونايقتصردبماقمالالطمالبالسمارق،أنالطما

كماؼبسماعدىفتيليماللغةاليررية،وقمالرلالطمالبىفعقمارلة.
عن وناستنبماط عرات، عدة أكرر ظبي ت عما ناأفهم "وعندعما
الرجل يفيلىذا وعما اؼبسملعفنظرتإذلسيماقالومام جتيجة

207ىفأينىذهالقصةوىوذا"
 

 فهمسيماقالوماموزبمُتاؼبيٌت .ي

الوماموزبمُتاؼبيٌتوى:لفهمالنصالنصأوووليفةفهمسيماق
الومامىفحمالةاناستمماع،واؼبيروفأنالطمابناييلملنصبيع
القراءة،وليفهماؼبرادعن اؼبفرداتىفحمالةاناستمماعأوىفحمالة
الومام وسيماق اؼبيٌت زبمُت اناسًتاذبية واؼبقروؤ اؼبسملع النص

كمماأخربينصبيعالنصوالومام،فيمالةَلجونايطلبالطمابيفهم
.الطمالبىفاؼبقمارلةأجوقمال

اناستمماعىففصلاؼبتقدموجدتاؼبشولةىفربقيق "وعنخربة
والصلت فبيزة، ؽبجة عع رسرعة يتولم َلجو اؼبتولم عن اؼبقصد
عمية رلغة يتولم أناؼبتولم زبرجعناؼبوربغَتواضحوناسيمما

ولذككماناؼبيٌت إذلكلمماتغَتاتم،وأصبحصيبة عنالولمة
وليفهماؼبقصدعناؼبتولمفنظرتإذلعلضلعاَلفلماؼبشهلد،مث
أين احملدثوىف جظرتعلقع مث فبماثل، عن اعبسم جظرتحركة
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أيكلمة اَلولإذلكلمةاَلخرة إرطبط تكلمة وأيضما يتحدث،
208قبلةوكلمةريدىما"

اؼبمادة وقص تعل:كيفى:تفهم ىفاؼبقمارلة وقمال ترلالطمالبة
اؼبدروسةععأنفيهماالولمةالىتدلتيرفعينماىما.

وأعرفعيماينصبيع أفهم أ ا اناستمماعليسكلاؼبسيل "وىفعملية
رتخمُت وأحيما ا سيماقالومام رنظر الفديل ولذل أفهم الولممات،

اؼبتول أجشطة عع ابناتفماق عناؼبيٌت اؼبراد أعرفعما ذل  وعن م،
209عتولم"

مثقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبةوأخربتٍتفبمافيل تىفاناستمماعإذا
نايفهمنحيثأهنماقمال ت.

رلضلح ناأظبيهما أو اؼبيٌت  ىف ناأعرفهما الىت الولمة "وإذاوجدت
عرطبطرولمة قبلهما الولمة َلن ريددىما كلمة فركزتعلى السمع

210مةريدىماتبُتوتشماعلالولمةقبلهما"ريدىماوكل
وجماءالبيمانعنالطمالبىفاؼبقمارلةحيثأجوجيلواستخدمزبمُت

اؼبيٌتوفهمالسيماقكماسًتاتيجيةىفقبماحتيلماللغةاليرريةفقمال.
دبما ناأعرف إذا إذا، وجيرف، جفهم واؼبفردات الولمة كل "وليس

اؼبتول وفيل قمال دبما اؼبلضلع فررط ت ىفظبي ت يتولم حُت م
211الفديل"

إذل لللصلل وسيلة وأخذىما استخدعتهما قد الطمالبة ىذه أن وأيضما
الفهموقمال ترلالطمالبةحُتقم تابؼبقمارلةعيهما.
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"َلنالفديلاؼبسملعواؼبشهلرلهجةعميةفماصبح تصيلابىففهم
عمل عما إذل رنظرة وىل جيئذ فمانبما هبيلٍت وعماعل اؼبتولم قمال عما

فيووىفأينيقعذل الومامواحملمادثة،جراءعنذل أستطيعاؼبتولم
212زبمُتاؼبيٌتواؼبقصلدعنوعملعما"

اػبرب ظبي ت لوى عيو ابؼبقمارلة البماحث قمام حينمما الطمالب وقمال
النصلص ري عن نايفهم وىل اليررية اللغة تيليم عند فيلو والبيمانعمما

رينماجورلسيلةاؼبقمارلة.اؼبسميلأواؼبقرؤأو،َلجلىذأتيتولطلب
لفهم اؼبفضلة اناسًتاتيجية اؼبيٌت وزبمُت الومام سيماق إذل "رنظرة
اؼبسملعإنكمانىنماكعمادةاناستمماعصيبةأورسبمابقلةاؼبفردات،

213َلنهبذهاناسًتاتيجيةيبونزبمُتاؼبيٌتفبمايقصداؼبتولم"
البماحثابؼبقمارلةععالطمالبوأ فيلىفوىفوق تاخرقمام خربينعما

فهماؼبسملع
"وعمليةاناستمماعىففصلاؼبتقدمليسكمثلفصلأخر،َلنالفديل
عدة فأكرر أ ا رسبة يفهمو، اناستماذ وأعرين اناجًتجي ت عن عأخلذ
إذل جبماجبذل يبونعل:رنظرة عراتَلنأصلإذلحقالفهم.

214ماؼبتولم"الصلاريفالفديلرظناؼبيٌت،فبونىذااؼبرادعنكما
ورين تجتيجةريما اتاناستبماجةاؼبفتلحةالىتجشرىماالبماحثىف
التيلم ىف اناسًتاذبية ىذه استخدعلا قد الطماب أن اؼبتقدم فصل

ليسهلهمواناسرعىفاستييماباللغةاليريبكممايل:ريماهنما.
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:عناناسًتاتيجيمات(5)رسم
 الطماب أن عرف البينمات ىذه استخدعلاوعن الذين

عشر اثٌت وىم اناستمماع ودقة الفهم إذل وصلل ىف تورار اسًتاذبية
الطماب وطبسة الطماب ثماثة اناستخدام وقليل جيم أجمارلا طمالبما
أجمارلاروثرةاناستخدام.وأعمافهمالسيماقوزبمُتاؼبيٌتقداستخدعلا

لاأحيما اأوأجمارأيضماابؼبقدارأنالذينأجمارلاجيمأحدعشرطمالبما،و
روثرةاناستخدامشبماجية قليلاناستخدامثماثةالطماب،والذينأجمارلا

215الطماب.
 توثَتاؼبفردات .ي

وعشولةأسماسيةىفتيليماللغةاليرريةى:أنالطمابنايبتلولن
زبزيناؼبفردات،وعلقيهماىفؾبمالتيليماللغةاليريبعركز،ردوهنما

ال وأجشطة وعملية عمل ىفكلوقفكل وقع َلهنما اليررية لغة
عشوماتتيلق وعن اللغة. عنماصر عن تيدىما عهماراتولذك
اؼبفرداتالومافية، الطمابوى:ليسلديهم كفمائة ترقية عملية
وغبلىذهاؼبشولةفيللاطرقـبتلفةوقفمادبرادىموعيلؽبموفيمما

 يلىريماهنما.
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 قلة اؼبشولة حل عن اسًتاتيجية عن الطمالب اؼبفرداتوقمال
وأخربينتل اناسًتاتيجيةحينمماأتيتوىفوق تاؼبقمارة.

ناأعرف أهنما وناىبفى جيرفعينماىما، اؼبفردات عن "ليسكل
لذل ناردعل:ىفحلهماإبفتماحقماعلس،وأعماأ ارنفس:لس ت
التيبَت ىف سهل ليولن ولتوثَتىما واؼبفردات كلمة لول أىما

طر ىذه َلن القراءة روثرة ؼبدةأفضل اؼبفرداتابقية ذبيل يقة
216طليلة"

وقداختمارالطمابطريقةـبتلفةىفتوثَتاؼبفرداتكيفيولن
أخربتٍت لقد اغبمال ىذا عن طليلة. البماقية وعدة اغبفظ سهلة اؼبفردات

الطمالبةعممافيل تىفتوثَتاؼبفرداتوى:قمال ت.
نايتلقفحىت ولون عفردات ثماث احفظ صبماح كل "ىف

 ذل ذل ، خمال وعن عتلاليما أذكرىما حفظتهما واؼبفردات
واحدة زعيلة أخًتت اليررية اللغة ولتطبيق ابلتطبيق، عبماشرة
هبذه جستقيم ىفالفصلوكبن اليررية اللغة ناستخدام ودعلهتما

217الطريقة"
وقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالباآليتؼبيرفةاناسًتاتيجيتوىف

توثَتاؼبفرداتوقمال
أخذت"وأ وعمادة أجذب رشيئ اؼبفردات توثَت ىف خذت

وليسكل اليررية، قنماتيلتلبابللغة اليريبىف غنماء ظبماعة
غنماءاليريبظبي توأحبإرلولونأحبثواختمارالغنماءاَلديب
َلنالغنماءلوأدبعمارلفطبيماصيبةوالسمماعةعثلىذهربثٍت

ع عتسمائل وأ ا اؼبيٌت عيرفة إذل يبيل ىذاوذبيلٍت عن مااؼبقصد
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ىف وابقية سبباؼبفرداتناينس: البحثىذا ريملية الغنماء،
218ذىٍتَلنشيئعماجلفيجلذىمارو"

لتوثَت وعنجماجبأخرىنماكالطمالبقداختماراناسًتاتيجية
اؼبفرداتوعنرينماجوأناناسًتاتيجيةاؼبقصلدةوى:اغبفظ.وىلقمال.

اؼبفردات، حبفظ وى: إرل أحب أخذت"الطريقة لتطبيقهما
اناستيممال عبماشرة اؼبفرداتحفظتهما دبيٌتأن الوتمارة، عملية
َلين وناالومام الوتمارة أفضل وؼبماذا ىفالوتمارة، ابستخداعهما

219صماعلتوناأحبكثرةاؼبوماؼبةععاَلخرين"
اؼبفردات وليفة أبن إتفقلا الطماب أن اؼبقمارلة حماصل وعن

 اللغة تيليم ؾبمال ىف ؽبموعلقفهما يولن ىذه وىل جدا، عهمة اليررية
اسًتاتيجيةعهمةلديهمفيمونأذلجظرةالبيمانعنجتجةاناستبماجةاَلتية.








:عناناسًتاتيجيمات(1)رسم
وأعماالذينأخذواىذهاناسًتاتيجيةىفتيلماللغةاليرريةـبتلفة

وأجمارلاأحيما اطمالبماىفاػبيمار،والذينأجمارلاجيموىمعناثٌتعشرطمالبما،
220واحدوالذينجيللاىماعناناسًتاتيجيةاؼبهمةوىمسبيةطماب.
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اللغة تيلم ىف الطلبة اسًتاتيجية عن عرضالبماحثالبيما اتالثماجية وريد
تل  عن النتمائ  البماحثإذل تلصل اليررية، اللغة اؼبوثفلتيليم ابلرب اع  ىف اليررية

ال تولن أن ابلنتمائ اؼبنتماجةالبيما اتابلقصد علخصوعقتصر السمارقة بيما اتالوثَتة
حيثأهنماجلىرسؤالالثماينعنأسئلةالبحثوعنعبحثالثماين.وأعماالنتمائ احملصللة
عنالولمماتأعماىماوى:النتمائ تلصلالبماحثإذلشرحهماوأشَتإليهماكمماىفاآلتى.

ال أخذهتما الىت اناسًتاتيجيمات البماحث صبع عسماعدهتمولقد ىف طماب
وأسرعهمىفتيلماللغةاليرريةوفقالبيما اتالسمارقة،وى:.

 خف القلق .أ

 عشجعالنفس .ب

 استخدامالقماعلس .ج

 طرحالسؤالإذلالصديقواؼبدرس .د

 التورار .ه

 التشفَت .و

 توثَتاؼبفردات .ز

 احملبة .ح

 فهمالسيماقوزبمُتاؼبيٌت .ط

 فبمارسةوتيليداللغةاليررية .ي
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ىف  ىف تعلم اللغة العربية لبةادلفضلة لدى الط اتسرتاتيجيالا:  ادلبحث الثالث
 على أساس النظرية البنائية  الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية

وعنالبيما اتالىتصبيتهمارلسيلةاؼبقمارلة،عرف تأنالطمابقدأخذواعدة
عن السمارقة ىف قدع ت وكمما تيلمهم ىف عشومات غبل اناسًتاذبيمات

اؼبلجهةاناسًتاتي واؼبشولة الصيلرة خمال عن كفمائتهم ترقية جيماتالطمابىف
اناسًتاتيجيمات اختماروا قد الطماب أن لهر صبيتهما الىت البيما ات وعن إليهم.
اناسًتاتيجيماتأفضلوأحسنوأسرعهمىفىفاستييماب حيثأنىذه اؼبفضلة

أكثرفيمالةىفع اليريبععأنىذهاناسًتاتيجيماتأيضما سماعدهتموعنماسباللغة
أبحلاؽبمىفاستييماباللغةاليررية.
لدىالطمابالسمارقةودل تالبيما اتاؼبقمارلة اناسًتاتيجيماتاؼبفضلة أن

رُتاللاحدواَلخرينويبونأنوبددويشملعلىاناسًتاتيجيمات:
خف القلق .أ
عشجعالنفس .ب
فبمارسةوتيليداللغةاليررية .ج
واحملبةإذلاللغةاليررية. .د

 







:عناناسًتاتيجيمات(0)رسم
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اؼبختمارةةاؼبفتلحةالسمارقةعنزبصصاناسًتاتيجيةودل تالبيما اتاناستبماج
أررية عن تتولن اليررية اللغة لتيليم اؼبوثف الرب اع  ىف الطلبة لدى
اناسًتاتيجيمات.والشرحعنالبيما اتالسمارقةأينقدسئلتهمىفاناستبماجةفبمايتيلق
اللغة تيلم عند الطمابىفحلعشولتهم الىتأخذهتما ابناسًتاتيجيماتاؼبفضلة

اليررية.

ىبتمار عتيددحيثيبونهم وواػبيمار احملبة حرف)أ( وأعما اللاحدعنو، ون
)ب(خف القلقوعشجعالنفس)ج(فبمارسةىفتطبيقاللغةاليررية)د(إجمارةأ
بج)ه(جلابآخر.ورين تتل البيما اتأنالطماباختمارواإجمارة)د(أكثر
عنإجمارةأخرىوىلثماثعشرةطمالبما،وجلاب"أ"طمالبُتاثنُتوجلاب"ب"

ثنُتوجلاب"ج"ثماثطمااب.ودل تالبيما اتأناناسًتاذبيماتاؼبفضلةطمالبُتا
لديهموى:احملبةإذلاللغةاليررية،خف القلقوعشجعالنفس،مثفبمارسةوتيليد
اللغةاليرريةمثيل:ريدىمااناسًتاتيجيماتفبراسةاللغةاليرريةىفطبقةالثماجيةوطبقة

ال إذلاللغة احملبة وى: اللغةالثمالثة النفسىفتيليم وخف القلقوعشجع يررية
اليررية.

النظرية ضلء على التيلم رتطبيق واآلاثر ابلفلائد تتيلق اآلتية والبيما ات
البنمائية.والرب اع اؼبوثفىلاؼبؤسسةالىتعركزعلىتيليماللغةاليرريةوتطليرىما

ال طبق وقد عماناج . إرراىيم عمال  علنا ا اعبماعية اؼبوثفطرقلطماب رب اع 
أخذهتما النظرايت وإحدى واؼبدرسة. اؼبدرس رسماعدة  والتيليم التيلم وجظرايت
اؼبيلمفقطرلىل البنمائيةحيثأنالتيلمنايًتكزعلىدور اؼبدرسوى:جظرية
النظرية اليررية.وىذه ييتمدعلىدوروسي:الطمابىفترقيةكفمائتهمىفاللغة

َلنىفىذااؼبستلىكماج تكفمائةالطمابسبتمازعنفصلطبق تىففصلاؼبتقدم
اَلخر.
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 اآلاثررتطبيقتيلمالبنمائيةىففصلاؼبتقدم .أ

وصلرةتيلمالبنمائيةىفىذاالفصلأنعلادالتيليمةليسعركزعما
اناجًتجي تعثلاليلتلب، اؼبلجلدىفالوتمابولونيتجلزإذلشبوة ىل

الن ىذه ابستخدام التيلم َلنوعملية وفيلية، الطمابحركية يوره ظرية
اؼبدرسأعرالطمابأنيفهمالفديلىفاليلتلبمثىفيلماَليتعمايفهملن
التقدًن أثنماء ىف أو اػبماصة تقدًن وريد الفصل، ييرضىف الفديل عن
عليهم، اؼبيطى اؼبلاد عن نايفهملن التيليقماتفبما اؼبدرسوييطى أصلح

رسرصنماعةاللليفة"يلصفاَلسم"ىفاؼببٌتوىفحصةأخرىكلفهماؼبد
مثقدمىفالفصل.ولذل ناردلولالطمالبخماصةعنجتيجةتيلمهم،

221حىتأصبحالطماب اشطُتىفالتيلموتيلمابلذات.
وعثلعمادةالقراءةوالوتمارة،وىفالقراءةأناؼبدرسأيعرونالطماب

ذا،مثريدالقراءةوجبعلىرقرءةاؼبلادىفالوتمابعنصفحةىذاإذلى
كلالطمابأنانهتتمابؼبفرداتعععيرفةعينماىماوعيرفةالقلاعد،وىذه
اللليفةربتماجإذلعشريندقيقةوىفأثنماءالتيلمشرحاؼبدرسفبماعرادفمات

 ظبع اؼبفرداتعثل استخدام ؿبفظ–وتغيَتاتىف -كيسقطماء-استمع
طبقوىوذا،لزايدةاؼبيلللعماتاعبديدةىففهمالطماب-سماطةصحن

فبمايتيلقابؼبفردات.
"اَلجشطة رينلان اللليفة ييمللا أن الطماب أعر اؼبدرس وكمان

وىفوق تأخرييمللناللليفةرينلان"خربةىفتيلم222اليلعيةىفاعبماعية"
رشولاػبري اليررية" وليفة223طةاللغة أنالطمابقدعمللا وقبلىذا

ووليفة عماناج  إرراىم عمال  علنا ا اعبماعية زبتمارون "ؼبماذا الينلان رب ت
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وعن224رينلان"ؼبماذاتيلماللغةاليرريةععأينليسىفقسماللغةاليررية".
ضبماسلن كلهم جيمام الطماب أن وعماشهدت عماوجدت اؼبماحظ ىذه

عنالصبماحإذلو اشطلنىفاشًتاكالتيلم إذلاَلخرععأهنمقددرسلا
سيقدم أييت وفيمما وفورهتم. عبسمهم وأعبماء عتيب وىذا الظهر قبل

فبمايتيلقوفبمايشيرونالبماحثعنالتيليقماتعنالطمابىففصلاؼبتقدم
رتطبيقجظريةالبنمائيةىففصلاؼبتقدمالرب اع اؼبوثف.

 تيليقماتعنطماباؼبتقدم .6

شير إذلعيرفة إذلاجمليبواػببَتابغبماجة البماحثابؼبقمارلة وقمام
الطمابحُتهبرىالتيلمعلىضلءالنظريةالبنمائية،وقدجلسلا
النظرية اؼبدرسرضلء وييلمهم الفصلوىلفصلاؼبتقدم ىفىذا
حسب عنهم وجقدات تيليقمات أظبع أن أريد ولذا البنمائية،

شيلرىم.
فبتمازوأ اعتيةرووأ اأفرحابشًتاكىفكللقماء"والتيلمعثلىذا

225وعنفبيزاتعنىذاالتيلموىلناييتمدكثَتاابلوتماب"
رتيلم ابلشًتاك ابلفرح يشير أهنما اؼبقمارلة الطمالبىف أيضما وقمال

البنمائيةجفذهاؼبدرسىففصلواؼبتقدم.
ابشًتاكالتيلمعثلىذا،َلناؼبدرسنايتول معن"أ اأفرحجدا

النظريةفقط،ولونعبماشرةىفالتطبيقواكثرةالتطبيقهبيلنماعسرعما
226ىفترقيةالوفمائة"

وؼبيرف اؼبقمارلة َلعر أتيتهما حينمما عنالطمالبة تيليقوالنقد وجماء
عماذاتشيرحينمماى:عشًتكةىفتيلمالبنمائيةجفذهاؼبدرس.
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شولةورنسبة"وعماأعراؼبدرسرطريقوىفعمليةالتيلمليسفيوع
أ اكمانالتيلمعثلذل فبتمازوأفضلرنسبةإذلفصلاؼبتقدم،وأ ا
رنفس:أشيرررفحةكثَتةدبتماريةالتيلمعثلىذا،وللنااقدرهبذه
الشيئ ناييرفعن كمان وإن ابلذات، رتيلم عل: يبون الطريقة
فنسئلإذلاَلخرين،وعناَلفماضيلناأحدعنيطبقىذهالطريقة

227قليما"انا
الشيلر عن إليهما وسئل ت اؼبقمارلة ىف الطمالبة رل قمال ت وكذل 

حينمماجلس تىفتيلمالبنمائيةالذىجفذهاؼبدرس.
"التيلمعثلىذاعنماسبأبحلالالطمابىففصلاؼبتقدم،َلن

الطمابىفىذااؼبتسلىؽبمكفمائةكمافيةؼبتماريةالتيلمعثلذل ،
تل عقمام ىف وقع أيضما اؼبنماسبوكماجلا وطريقة الوفمائة سيع

لتلسييهماوى:التيلمدبركزعلىالطمابوناييتمدعلىالوتماب
228فقط"

ولتأكيدالبيما اتالسمارقةقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالباآلتى
ليولناػبربشروبماوواضيحماوقمالىل.

"وعلىرأي:أنطريقةالتيلمعثلىذاوىلأفضلوأحسن،ولل
وأ اىفاَلولعتحَت وعنهم أيضما عتية ريداَلايم ولونيلم

229أجذبابشًتاكىفعمليةالتيلم"
 

 فلائداؼبؤثرة .1

وىفىذااعبماجبقدمالبماحثاؼبنمافعاؼبؤثرىفجفسالطمابريد
 إشًتاكالتيلمرضلءالنظريةالبنمائية،وعناؼبنمافعاؼبؤثروىلكممايل::
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 الفرحةواػبربة .أ

اؼبقمارلةدبماشيرتىفعتماريةالتيلمعثلىذاوأخربينالطمالبةىف
وقمال ت.

لتيلمجبد أنجفس:عدافيما الطريقة "وعنفلائدشيرتهبذه
َلنرلليفةعناؼبدرسيورىٍتتيلمما،وأفرحعتماريةالتيلمعثل
230ىذاَلجووسعاػبربةواؼبيللعماتىفؾبمالتيليماللغةاليررية"

 

يلقابؼبنمافعشيرتدبتماريةىذوأتي تالطمالبةَلخذشرحهمافبمايت
التيلمأىلإجمايبامسليبوقمال ت.

اؼبفرداتالىت رطبيق يطلبٍت ىذا عثل التيلم أن أ ا "ورنسبة
يطلبٍتأنيبحث حفظ توإنكمانليسلدياؼبفرداتوىل
رنفس:،ولذكىفكلالتيلميزيديناػبربةىفالتيلمخصلصماىف

231مة"حلاؼبشولةعنعيرفةعيماينالول
ابؼبتمارية لديو اؼبؤثرة الفمائدة عن اؼبقمارلة الطمالبعند وقمالرل

رتيلماللغةاليرريةرضلءالنظريةالبنمائية.
اػبربة أعطماين وى: ىذا عثل التيلم دبتمارية اؼبؤثرة "الفمائدة

أنالطمابعطللبرتيلمالذات والوثَتة،كيفنا، اعبديدة
 وكذل ىف رنفسهم ويفهم ويسمع واػبماصةيقرء اناستنبماط

232وناسيمماعندعرضاػبماصةىفأعماماؼبستميُت"
وقمال تالطمالبةأيضماىفاؼبقمارلة،ؼبماطلبتهماأبنزبربيندبماشيرت

عنالفلائدعنذاشًتاكالتيلمرضلءالنظريةالبنمائية.
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عثل كثَتة خربة أعطماين اؼبتقدم فصل ىف التيلم "ابشًتاك
و اليلتلب، رلسيلة اؼبلضلعالتيلم خيمار مث اناسم، يلصف

عع سلاء ليس ىذا يولن وكيف وجيد، عنماسب الذي
الىت خماصة جماجب ؽبما اللليفة ىذه يولن وكيف اَلخرين

 233يبتل سبييزاعنوليفةأخرى"

 غَتاعبملد .ب

وأخربينالطمالبىفاؼبقمارلةأبجوشيرأنالتيلمجفذاؼبدرسىف
عمل ى: رل اعبملد غَت اؼبتقدم اغبماجةفصل حسب :

واللق ت.
واناجتهمادىفالتيلم، اغبمماسة أحثٍتأكثر "التيلمعثلىذا

سنلات ستة اؼبيهد تيلم تىف قد َلين اعبملد غَت وأيضما
رطريقةسليةمثىفالرب اع اؼبوثفوجدتطريقةالتيلموى:

234عتيةجدا"
ولقدذىب تإذلالطمالبَلداءاؼبقمارلةعيووأريدأنأظبععماذا
سؤارل سإجمارة الطمالبأيضما رل وقمال البنمائية، رتيلم يتيلق فبما رأيو

إليو.
ىف يزيد وىل ىذا عثل اليررية اللغة تيليم فلائد عن "فمائدة

الذى اعبديد شيئ عن كثَت َلن اليررية، اللغة تيليم خزجة
 عثل قبل، عن وىذاVLOGعماوجدت عجيب شيئ ىذا

235أفضللتطليرتيليماللغةاليررية"
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 غَتالسمائمواؼبلل .ج

وقمامالبماحثابؼبقمارلةععالطمالبوقمال.
"وعنفلائدعؤثرابلتيلمعثلىذاوىلجماءعنشرحالطمالب

عندعماأخربينىفاؼبقمارلةوقمال"والتيلمعثلىذافبتمازوناأبس
إرداعيما ىذا عثل التيلم ورأي تأن اؼبتقدم، فصل ىف عطبق

236ونايبللالطماب"
الطمالبىفاؼبقمارلة.وقمالرل

"جيًتفأونا،أنالتيلمرلسيلةالوتمابقدوجد اعنذستة
واغبمدهللأنالتيلمىفالرب اع اؼبوثف سنلاتىفاؼبيهد،
دائمما، الوتماب على ناييتمد اؼبتقدم فصل ىف خصلصما
الوتمابىفعدةطليلة ابستخدام وناهنملوولونريدتيلمنما

237ش أجوأصبحعلماجدا"وتزيدىففصلعتقدمونا
وعنجتيجةاؼبماحظةىففصلاؼبتقدمعنذردئ تىذاالبحث
عماجظرت وأين وصلاب، صحيح اؼبقمارلة الطمابىف عماقمال أبن دل
أن رييٍت وجظرت التيلم، هبرى عندا الفصل ىف ينماعلن الطماب
اؼبدرس أعرىم وعما التيلم، اشًتا ىف ويتمتيلن يفرحلن الطماب

ا ىف واؼبللوبمسلن الوسل جظرتعظهر وعما فيو، وهبتهدون ليمل
واؼبزاحىفعمليةالتيلم،وخصمائصهمىفالتيلموى:الفيمالةوالنشماطة
وناتظهرىفوجلىهماؼبللوالوسلوالتيب،وععأهنمقدتيبلاأبعبماء

238أكماديبيةعنذالصبماححىتجماءاللق تَلداءصماةالظهر.
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 اؼبرجعىفطريقةالتيليم .د

تنمية أستطيع وأ ا  ادر، شيئ ىذا عثل التيلم طريقة
الوفمائيتىفتيليماللغةاليرريةرنسبةإذلىذهالطريقة.وىذه
كيف إذلاَلخرين اليررية اللغة تيليم رلىف عرجع الطريقة
َلن الطماب، ؼبيلل وجذارة عتية اليررية اللغة تيليم يولن

طمابكماج تصيبةلتحقيقالطريقةاؼبنماسبواؼبتيةلدىال
239ووجدتفمائدةابشًتاكىذاالتيلم"

وقمالالطمالبأجوفرحماجداهبذهالطريقةوقمال.
"وعنأحبإرلعنذتيلم تىفالرب اع اؼبوثفلتيليماللغة
اليررية، اللغة تيليم تطلير ىف اؼبدرس أفومار وىل اليررية
ذات أكلنعدرسما وأسبٌتإذا وجذارة. وأفومارىمفبتمازجدا

ىذهي ابستخدام رفرح يشيرون الطماب أن عتقد وا لم
وبب أن نايزال ىذا عمر ا ىف الطماب َلن الطريقة،

 240إليو"

 تيلمالتيماوين .ه

وىدفعنأىدافتيلمالبنمائيةوىلهبيلالطمابفيمالةىف
الطمابىف فيمالة على تيتمد النظرية وىذه التيلم، عملية
تطلرا ليولن اَلخرين عع واؼببماشرة ابؼبيماعلة التيلم عملية
ومبلةرسرعةىفالتيلم.وىذااؽبدفحدثىففصلاؼبقدم

أنوبلعشولتورتطبيقالنظريةالبنمائية.َلنالطمالبنايبون
عمادة كل ناييرف َلجو كماؼبسماعد، اَلخرين ردون رنفسو
التيليم.إجطماقماعنذل الوفمائةىفالتيماونواؼبيماعلةرزعماء

                                                           
239

 2018من سفتمبير  17ممابلة مع الطالب واسمه مهد تاريخ   
240

 2018من سفتمبير  26ممابلة مع الطالب واسمه إرحمنا تاريخ   



669 
 

 
 

القريب زعيلهم يسئل حىت اللاجب، أعر عن اَلخرين
والبييد،أعمامأوورءعنأيجلاجب،مثإذلالقماعلسوإذل

يريد، عمادةالطمابىفاؼبدرسوىوذاحىتهبدعماذا وىذا
ورأي تريينيٍتأن  تيلمهم. عشولة ىفاهنماء فصلاؼبتقدم
ىف صغَتة فرقة رصنماعة  التيلم عملية ىف فيمالة الطماب
ىف يقدم مث التيلم عشولة حل ىف يتيماوجلن وىم الفصل

241اَلعمامليرضالنتيجةعناؼبنماقشة.
ال اسًتاتيجية عن عرضالبماحثالبيما اتالثماجية اللغةوريد تيلم ىف طلبة

عن النتمائ  البماحثإذل تلصل اليررية، اللغة اؼبوثفلتيليم ىفابلرب اع  اليررية
تل البيما اتابلقصدأنتولنالبيما اتالوثَتةالسمارقةعلخصوعقتصرابلنتمائ 
اؼبنتماجةحيثأهنماجلىرسؤالالثمالثعنأسئلةالبحثوعنعبحثالثمالث.وأعما

احملصل شرحهماالنتمائ  البماحثإذل تلصل النتمائ  وى: الولمماتأعماىما عن لة
وأشَتإليهماكمماىفاآلتى.

البيما اتدل تأن صبع آلة اؼبيدانابستيممال ىف ريما اتالىتصبيتهما وعن
اناسًتاتيجيماتاؼبستخدعةىفعسماعدهتموأسرعهمىفتيلماللغةاليرريةواستييماهبما

ىفقبماحاناسًتاتيجيماتاؼبفضلةوأكثراؼبسماعدةكثَتة،ولونقداختمارواوحددوا
نعنأرريةاناسًتاتيجية.تيلمهم.وأعماى:تتول

خف القلق .أ
عشجعالنفس .ب
فبمارسةوتيليداللغةاليررية .ج
 واحملبةإذلاللغةاليررية. .د
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اؼبوثفلتيليمو الرب اع  ىف البنمائية تيليم رتطبيق الطلبة لدى اؼبؤثرة فلائد
 الىتشيرواعندعمااشًتكلافيهماوييدعنفبيزاتالتيلمفيو.اللغةاليررية

اليرريةرضلء اللغة البماحثعنفبيزاتتيلم اعبماجبيقدم وىفىذا
النظريةالبنمائيةالىتجفذىمااؼبدرسىففصلاؼبتقدمواشًتكفيوالطمابعنذ
النتيجةيبونأنوبددكيفيولن الفصل.وعنىذه ىفىذا أولجلسلا

مالبنمائيةىففصلاؼبتقدم.تيل
أن البنمائية النظرية رضلء اليررية اللغة تيلم فلائد عن الفمائدة وأعما
التيلم يفرحلن، وكيفنا جدا، عتية ىذا عثل تيلم أن الطمابيشيرون
ونايسمع الفصل، ىف يًتكز ونا اناجتَتجي ت، شبوة او اليلتلب ابستخدام

والتيلمناييتمدىفالوتمابدائ اغبمالنايصمابالطمابفقط، عنىذا مما،
ابؼبمال.واؼبمالعمادةجشأتعنصبلدعمليةالتيلموالتيليمإعماعنجلاحى

الطريقةوكذل جلاحىاؼبمادة،ولونرتطبيقتيلمالبنمائيةنايشيرابؼبلل.
وعنفمائدةأخرىأنالطمابيتمٌتأنيطبقىذهالطريقةذاتيلم

 َلهنم اصبحاؼبدرسما وىلإذا نايطبقكثَتا اؼبثلىذا تيلم أنطريقة اعتربوا
هبيل البنمائية تيلم يولن أخرى الفمائدة أن الفمائدة، وسلىىذه أجذب.
وطلب للتيلم كثَتة فرصة اؼبدرسييطى َلن التيلم ىفعملية فيمالة الطما
ويدرب التيلم ىف الطماب رُت التيماوىن تيلم حدث حىت اعبديدة اػبربة

بيقتيلمابلذات.وابلتيلمالتيماوينييتمادالطمابعلىعيماعلةالطمابابلتط
واؼببماشرةرُتالطمابواَلستماذورُتالطمالبوالطمالبورُتالطمالبوالطمالبة
ورُتالطمالبةوالطمالب.وإذاهبداؼبشولةىفالتيلمونايستطيعأنوبللرنفسو

ماشرةإذلاناستماذ،فماأييبأنيسئللاصديقو،وإذاىذاالسي:نايسماعد،فمب
ىذهى:فمائدةعنفلائدتيلمالبنمائيةىفتيليماللغةاليرريةىففصلاؼبتقدم.
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 الفصل اخلامس
 مناقشة نتائج البحث

وىفىذااعبماجبيبحثالبماحثدبمايتيلقدبنماقشةالبيما اتحسبالًتتيب،
لتيليماللغةاليرريةىفالرب اع اؼبوثفلبةلطلدىاللغةاليرريةتيلماأجلاععشومات(6

لماللغةىفحلاؼبشوماتعندتيلبةالطاسًتاتيجيمات(1،علىأسماسالنظريةالبنمائية
اؼبوثف الرب اع  ىف اليرريةاليررية اللغة البنمائيةلتيليم النظرية أسماس (3على

اؼبوثفالرب اع تيلماللغةاليرريةىفوأكثرقبماحماىفلبةاؼبفضلةلدىالطماتسًتاتيجيناا
.علىأسماسالنظريةالبنمائيةلتيليماللغةاليررية

ىف الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة  لبةلدى الط تعلمالنواع مشكالت أ . أ
 .على أساس النظرية البنائية العربية

أبن اَلكماديبية التيلم صيلرة وى: ىنما التيلم صيلرة عن والقصد
أصمارلضلحلدىاَلطفمالأوالطلبةيلجواؼبشولةىفتيلمهمالىتتظهر

الطلبةىفعمراؼبدرسةىفعستلايهتماالدراسيةاؼبختلفة،أبنليسلديهمأية
صيلرةعنصيلابتالتيلمالنممائية،ولونويفشلىفالتيلمريدتقدًنالتيليم

 111اؼبدرس:اؼبمائملو.

نايؤثرجفسهمدائمما،عشوماتك:هماحلفريدوجوإليهماؼبشولة
اؼبتيلمعندىفحلاؼبشولةى:وعملية هبما النشماطواسإجراءاتالىتيقلم

علاجهتوؼبلقفعشولللتغلبعلىالصيلابتالىتربللدونتلصلوإذل
113اغبل.

                                                           
)القماىرة:دارصيلابتالفهمالقرائىاؼبيرفيةواؼبيتماعيرفية،عفماىيمالنظريةوتشخيصورر اع عقًتح،إظبماعيلإظبماعيلالصماوي، 111
 19(،ص.1779الفوراليريب،

(،ص.1773)الرايض:عوتبةالرشد،ثنماوي،-عتلسط–فصللىفتدريساللغةاليررية،ارتدائ:حسنجيفراػبليفة، 113
10 
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الطمابىففصل الىتوجههما اليررية اللغة اؼبشوماتىفتيلم وأعما
 ىف اؼبيقدة اؼبشولة حيثناهبد وأخرين اللاحد ـبتلفرُت جفساؼبتقدم

الطماب.وقفماابؼبهماراةاؼبدروسةىفتيلماللغةاليررية،فوماج تاؼبشوماتاو
وعن والوتمارة. والقراءة واناستمماع الومام وى: إليهما، أضيف الصيلابت
عستلى ىف جلسلا الطماب ىف وقي ت الىت اؼبشومات أن البحث جتمائ 

لوتمارة.وىفىذااؼبتقدمحدث تىفالومامأوالتيبَتواناستمماعوقليلةىفا
النلاحىأتيتوالبماحثدبنماقشتووفقالبيما اتاجملهلزةالسمارقة.

 اؼبشولةىفعهمارةالومام .5

على صيلرة وى: الومام عهمارة تيلم الطمابىف وجههما واؼبشولة
جبيدولونناينفذعناليتولملاوالتيبَتعمماىلذىنهم،وقدإستيد
الىتسينطق اليررية الولمة أوماهبلسماجو وى:اػبجل أسبماهبما وفبن ،

اغبيماءىفالتولمويتللدعنىذهاَلسبماباػبلفوناثقةعلىالنفس
أصبح حىت عضطر التيبَتاسإلقماءىف ذأو سلى عن قلة، ل أن

اليررية وى:وقععفرداتاللغةتيدعشولةكبَتةىفؾبمالتيلماللغة
الطماب ىف وسإيضأيضما اسإابجة ىل لغة والتيبَت ىف. هبلل عمما ماح

خماطراسإجسمانعنأفوماروعشماعرحبيثيفهمواآلخرون.وأعماالتيبَت
إذلعيمانربملهما الفورة وربليل اسإحسماسوالشيلر ترصبة اصطماحما

111الولممات.
عمما وإيضماح إابجة يستطييلا الطمابدل أن التيريفلهر ىذا عن

يقدرونعلىهبللوعماخطرربماؽبمعناؼبشماعرواَلفومار،حيثأهنمنا
ترصبةإحسماسهموشيلرىمإذلاللغةاليرريةالذىعماءعقلؽبم،وأصبح

ويضيقصدرهوناينطلقلسماجوأثنماءالتولموحينممايتوأكأىفالومام
                                                           

 ادرعصماروة،صيلابتالتيلمىفاللغةاليررية،التيبَتمبلذجما،ؾبلةالسماقيةالصمادرةعنقسماللغةاليرريةأكماديبيةالقماظب:، 111
 35م،ص.1761اليدداَلول
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حركة أو التحية انا فمو عن ىبرج فما التولم إذل عضطرا يولن
عضحوةأوجظرىفأعلىأوإذلاَلسفلويتجللعينوإذلأيعومان

اللغةالفصلأوحسبعومانالتيلم،ىف أنيًتجم يستطييلا دل وؼبما
عن أنيتولم يبونهم َلندل ى:اؼبشولة اؽبدفىذه إذللغة اَلم

طريقاللسمان.
هبذه عصماب يبونهم التيبَت على نايقدرون الذين الطماب أن
ويضيق ويتليثم، كأ يتوأ لذا اليريب، النطق يتقن نا اناسبمابوى:

 إذلالتولمصدره يولنعضطرا وحينمما التولم أثنماء وناينطلقلسماجو
علىشيئعن ونايقدر اغبمدهللفقط، التحية انا فماىبرجعنفمو
أواػبلفيغشىقلبووىل ليدمفبمارستوعلىالتولم، الومامريده،
اللقلععلىاػبطماء،أولقلةعفرداتاللغةعنده،أوإجيدامريئةعررية

115لم.عمائمةللتو
فصل ىف اليررية اللغة تيلم عشولة جفسالطمابعن ىف وقع وعما
عنماسب أبهنما وبدد أن يبون يتولملن، حينمما أحلاؽبم عن اؼبتقدم
ىف الطمالبالذىذيالصيلرة دبؤاشرة أو دبؤاشراتالسمارقة وعمائم

 السرطماوي. إليهما أشمار كمما التيلم الطمالب عشوماتىفأبن لديو
 246تظهريفعمايل::اللغةالتيبَتية

 يقماوماؼبشماركةععاَلخرينىفاغبديثأواسإجمارةعناَلسئلة (6

 لديوتدىنىفعدداؼبفرداتالىتيستخدعهما (1

 يظهركماعماعتقطيما .ج

                                                           
غةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية.صيلابتتيلماللغةاليرريةللنماطقُتدمحمييقلباؽبندياَلعظم:،طمالبدكتلراهىفقسمالل 115

ىفقسمرغَتىما،اَلسبمابوطرقووسمائلاليماج،حبثعقًتحللمشماركةىفاؼبؤسبراليماؼب:اَلولللغةاليررية:التحدايتواآلفماق.طمالبدكتلراه
 اللغةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية.

246
لإظبماعيلحسماجُتاؽبلاري"اناذبماىماتاؼبيماصرةىفؾبمالصيلابتتيلمالوتمارة"حبثعقمإذلاللجنةاليلميةلًتقيةالسرطماويىفصبمالفرغما  

 2،1771اَلسماتذةواَلسماتذةاؼبسماعدينىفالًتريةوعلمالنفس،ص.
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 ويظهرعليوظبماتاجتمماعيةووجداجيةعنهما:

 تظهرلدىالطفلعشوماتىفالتيماعلععأصدقمائو (6

 تظهرعليوعماعماتاسإحبماطوالضجر (1

 إذلاختيمارأصدقمائوفبنىمأصغرعمراعنويبيل .ج

 اؼبشولةىفعهمارةاناستمماع .1

جماجباَلول وأعما جماجبُت، عن اناستمماعأتيتعن ىفعهمارة واؼبشولة
تسببصيلرة الىت اؼبشولة أن دبيٌت الطمالب، جفس خمارج عن أيتى
الطمالبىففهماؼبسملعأيتىعناؼبتولمأواؼبمادةحيثأهنمماعنعماعل
الفديل ىف يتولم اؼبتولم أن اؼبتقدم فصل ىف وقع دبما وفقما اػبمارج:.
السمماعة. على حىتأصبحنايركز يتحدثرسرعة وىل اليمية رلهجة
َلن يبونأنوبملالطمابإذلفشلالسمماعة اؼبمادة واناستمماعهبذه
حىتوقفقبل وبملإذلاؼبللوناتثبي تىفالسمماعة نايفهم السمماعة

يةاناستمماع.إجتهماءعمل
ابلتشت ت، يسم: ىذا اؼبتولم تولم أتثَت أجل عن اؼبشولة ووجلد

حيثأناؼبستمعيتأثرعنجماجبالتولمحىتاؼبستمعناهبتهدؼبتمارية
أخرى اؼبستمعأبعلر يشغل قد عنحديثَلنحينئذ إليو يسمع عما

لدوالتشت تيفشلعمليةاناستمماعويتلحىتتبيدهعناؼبتماريةالسليمة.
وؼبماوشيراؼبلل،حيثأناؼبستمعوقفقبلإجتهماءعمليةاناستمماع،عن

أبن أو اناستمماع عملية فشل إذل تؤدى ابؼبلل يصيبو السماعع كمان
247السماعععدمعتماريةاغبديثعتماريةصحيحةوجيدة.

حىت اؼبتلفرة، اللغة عفردات عنده عما حيث الطمالب جماجب عن وأعما
قمال عما ناييرفاؼبستمع مث صلتاؼبتولم عن فمالولمة الولمة يولن

                                                           
247

 139(،ص.6921)الرايض:جماعيةاؼبل سيلد،علماللغةالنفس:،عبداجمليدسيدأضبدعنصلر،  
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اؼبتولم،ويتللدعنىذهاؼبشولةعشولةأخرىوى:عدماناتفماقرُت
248أفوماراؼبستمعععأفوماراؼبتحدث.

 اؼبشولةىفعهمارةالوتمارة .0

الوتمارةوى:صيلرةعلىالتيبَتوتركيباعبمل،إحدىاؼبشوماتىف
تدلعلىأن اليرريةدبيٌتأجو اللغة اآلخرةىفتيلم والوتمارةى:عهمارة
واؼبشولة أخرى. عنعهمارة أعلىالدرجة اؼبهمارة ؽبذه عستلىالصيلرة
تيبَت على صيلرة وى: اؼبتقدم فصل ىف الطماب عن ري  وجههما

ا الطمالب وجد ولقد أجوالتحرير، حيث اللغلي عشماكل عن ؼبشولة
جديدة، إذلكلمة الولمة نايتحركوينتمىوتًتقعن الوتمارة يشيرون
ى:أنالوتمارةعملية وعناعبملةإذلصبلأخرى،وسببعنأسبماهبما
وقتما يطلب أن فميون الًتكيز عليهما ويتطلب عصطنية الىت الذىنية

طليماحىتيولنعماىرافيهما.
الطمابعلىتيبَتأفومارىموى:وقعىفالتيبَتعماىلولهرأنصيلرة

ىذه وعثل وصبيلة. عتنلعة غَت اؼبوتلرة الولمة أصبح حىت الذىن ىف
اػبرباءأنالوتمارةقديولنعشولةعنجلاحى اؼبشولةقدأشمارإليهما

 اللغلية ىفوالذىنية. للًتكيز اللق ت إذل ربتماج الوتمارة أن حيث ى:
اللغلية.تركيباعبملواستي القلاعد صمارتاؼبشولةممال الذىنية وعن

أبنالوتمارةى:عهمارةعصطنيةإذيتمتيلمهماعنخمالعمليةإرشمادية
ري  جتيلم وأن للغة الوتمايب الشول عن جتمون أن يتطلب وىذا
البتة ليس تعستيملة ردبما أو الومام، أثنماء أقل والىتتستيمل القلاعد

249مالعنخمالالوتمارة.ولونهماعهمةلماتصمالالفي


                                                           
248

 عرجعالسمارق  
249

 16(،ص.1773)عممان:دارالفور،صيلابتتيلماللغةاليررية،دمحمعبداؼبطلبجماد،   
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 اؼبشولةىفعفرداتاللغة .2

الير اللغة تيلم عشومات عن اؼبشولة عن قلةوناىبفى عن تنشئ رية
يبتلوهما الىت الطمابالطمابعفرداتاللغة أبن واؼبفرداتاؼبقصلدة ،

علىاستخداعهماىفاعبملة،ودبيىآخرأنالطلبةيقدرنتلاصليقدرون
فقط. اغبفظ على ونايوفى الومام ىف اَلحلال157هبما عن كثَت وىف

أن حيث اػبماعلة، وى: استيلرلا الىت اؼبفردات أن لهرت واغبداثة
اؼبفرداتـبزوجةىفالذىنواليقلفقطونايطبقويتيلدفيهماعنأجشطة

ا اليررية اللغة اؼبدرسوالطمالب. رُت قليما تسأل نا فماؼبفرداتاػبماعلة
وناتستيمعليه فقط، عينماىما عن إبجتماجيتو.ما اؼبفردات251ل َلن

عرور الطمابعع تذكَت يذىبعن أن فيمون وتستيمل ناتستخدم
اَلايموصمارزبزيناؼبفرداتقليلةو اقص،وأصبحكمماأشمارإليواػبرباء

رأبن علائق اؼبفردات اللغةقلة تيلم ىف الطلبة يتلقف ئيسة
اغبمالىفجفسالطماب،ولذكرنماء151اَلجنبية. فمارجماءأنيقعىذا

ريئةاللغةىفالفصلش:ءعهماملًتقيةكفمائةالطماب.
ىف الربانمج ادلكثف حل مشكالت التعلم لدى الطلبة  اسرتاتيجيات . ب

 . على أساس النظرية البنائية لتعليم اللغة العربية

اؼبتيلم، يسلوهما وعتنلعة عتيددة وطرق خطلات اللغة تيلم اسًتاتيجيمات
شولةىفالتيلم.وىذهاناسًتاتيجيماتعلىتنلعهماتنتظماؼبهماراتاؼبليتجماوز

دبهمارة ىبتص عما وعنهما اناستمماع دبهمارة ىبتص عما فمنهما اَلررع، اللغلية

                                                           
250

 Bisri Musthofa & Abdul Hamid, Metode dan Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN MALIKI-PRESS, 2016), hal. 68 
251

 Mofareh Alqahtani, The Importance Of Vocabulary In Language Learning And How To 

Be Taught, International Journal of Teaching and Education Vol. III, No. 3, 2015. hal. 25 
252 Zhang Yunhao, Kristianstad University, The Use of Vocabulary Learning 

Strategies by Good and Poor Language Learners, A case study of Chinese non-English 

major sophmores, 2011, hal. 1 
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ولقد153مارةالوتمارة.الوماموعنهماعماىبتصدبهمارةالقراءةوعنهماعماىبتصدبه
الطمابغبلاؼبشولةتيلمهم صبعالبماحثعناناسًتاتيجيماتالىتأخذهتما

حىتصمارتقدعماومبلةىفتيليماللغةاليررية.
 خف القلق .6

 عشجعالنفس .1

 استخدامالقماعلس .3

 طرحالسؤالإذلالصديقواؼبدرس .1

 التورار .5

 التشفَت .1

 احملبة .0

 توثَتاؼبفردات .2

 اؼبيٌتفهمالسيماقوزبمُت .9

 فبمارسةوتيليداللغةاليررية .67

الىتوجدالبماحثىفوؼبيرفةتصنيفماتعنكلىذهاسإسًتاتيجيمات
فيمونالنظرةإذلقمائمةاآلتية.عيدانالبحث

:اناسًتاتيجيماتاؼبنتماجة(6)جدوال

 اػبرباءماءظبا اناسًتاتيجيمات تصنيفمات

خف القلق غَتعبماشرة
عشجعالنفس

 أوكسفلرد

                                                           
(،1763)الرايض:عوتبةالًتريةاليريبلدولاػبلي ،اسًتاتيجيماتالنجماحىفتيلماللغةالثماجية،أضبدرنصماحلالصبيح:، 153

 11ص.
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التيماونععالغَتطرحالسؤالو
 احملبة

 عبماشرة

استخدامالقماعلس/اؼبيماجم
التخمُتاؼبيٌت

فبمارسة
 توثَتاؼبفردات

- 

التشفَت
استخدامالقماعلسأواؼبيماجم

 التورار

 جلوجنسلن

- 

فهمالسيماق
 التورار

 شماع ت

سبينتلرا التورار -

- 

استخدامالقماعلسأواؼبيماجم
/زبمُتاؼبيٌتعنالتخمُتاؼبيٌت

 السيماق

أكسفلرد
جلوجلجسلن

- 

شماع ت التورار
جلوجلجسلن

سبينتلرا
 وى: السمارقة قمائمة عن اَلكسفلرد القلقواسًتارتيجيمات خف 

واحملبة،وىذهكلهماتسمىطرحالسؤالوالتيماونععالغَتوعشجعالنفسو
، اؼببماشرة غَت ابلسًتاتيجية اسًتاتيجية وى: ريدىما القماعلمث /ساستخدام

ظبيهماابؼببماشرة.واسًتاتيجيةتوثَتاؼبفرداتوممارسةوزبمُتاؼبيٌتواؼباؼبيماجم
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خف القلقوعشجعالنفستيدعنقسماللجداين،وطرحالسؤالوالتيماون
ععالغَتتيدعنقسماسإجتمماع:،وأعمااحملبةإذلاللغةاليرريةتيدعنقسم

اسإجتمماع:،اسإ قسم ىف التيماطف رنمط عشبهة َلهنما أي  جتمماع:
عشبهة َلهنما الذاكرة قسم عن اؼبفرداتتيدنبما القماعلسوتوثَت واستخدام
رنمطالذاكرةوى:استخداماليمل،وأعمااسًتاتيجيةزبمُتاؼبيٌتكماج تعن
قسمالتيليضماتحيثأهنماسماويةرنمطزبمُتابلذكماءىفقسمالتيليضمات،

254واسًتاتيجيةاؼبممارسةتيدعنقسماؼبيريف.

اؼبيماجموالتشفَتواسًتاتيجيمات القماعلسأو ىذهالتورارواستخدام
قدالتوراروفهمالسيماقواسًتاتيجيمات255كلهماقدصنفهماجلوجلجسلن

شماع ت إليهما ىف256أشمار استخداعهما استطماععلى اللغة عتيلم حيثأن
رُت التداخل فيهما أن دل ت السمارقة وقمائمة اليررية. اللغة تيلم ؾبمال
يتيلقىف عشبهةىفأرائهمفبما اناسًتاتيجيةىفأراءاػبرباءحيثوجدفيهما

.اسًتاتيجيةتيلماللغةاليررية

أناليمامجظريةوأعماجظرايت،فيهمااليرريةاللغةتيلمصيلرةوىف
.إليهمأحبعهمارةعنوييدىماالومامعهمارةوبباليصريالطماب
وببلنواؼبدرسةالسلف:الطمابأنوى:الثمايناليماموجظرية.فيهماويبماىرون
.فيهماعماىرونوىمالقراءةعهمارة

                                                           
254

 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 17-18 
255

 Thomas M. Segler, Helen Pain and Antonella Sorace, Second Language Vocabulary 

Acquisition and Learning Strategies in ICALL Environments. Workshop on Computer Assisted 

Language Learning, San Antonio, USA, AI-Ed 2001 
256

 Norbert Schmitt and Diane Rae Schmitt “Identifying and Assessing Vocabulary 

Learning Strategies”, JOURNAL CITThai TESOL Bulletin, v5 n4 p27-33 Mar 1993 
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اناستمماععمليةىفيصيبلنالطمابسمائرأنالثمالثو أنوالرارع،
وىلإليهم،أحبعهمارةعنالوماماؼبهمارةهبيلعنهمكماجلاالسلف:الطماب
شيئماو اجحمادراماقأصبحوكفمائتهم،ولًتقيةلستييماهبماجبدوهبتهديسيى
استطيلاقداؼبتقدمفصلىفالطمابأناليمامرشولاػبماعس،فشيئما،
رقمادرة،ليس توعثَتةوصبيلةعتنلعةأصبححىتالوتمارةلتطليرفقطكتمااب،
.التيلمعرحلةىفزال توعمااآلنحىت

عنالومامعهمارةاختيمارإذلسبيلالرجمالفيئةعنوالطمابالسمادس،و
اختيمارإذلسبيلُتالسلف:النسماءفيئةوعنوالسمارع،،اليرريةاللغةتيلمرداية
الوماموببنباليصريفيئةعنوالنسماءوالثماعن،قدًنعنالوتمارةعهمارة
عيماإليهماوتتجهنالوتمارةعهمارةتفضلناآلنولونقدًن،عنوالوتمارة
عررية.الومامعهمارةإذلابعتبماراؼبرأةسبون تولقد.شديدا

تعلم اللغة العربية ىف الربانمج ىف  لبةادلفضلة لدى الط اتسرتاتيجيالا . ج
 .على أساس النظرية البنائية ادلكثف لتعليم اللغة العربية

اؼبسماعدةىف ىل اناسًتاتيجية زاد150ربقيقاَلىدافوجلىر كلمما ،
تنصأل ِليسعلىأنالطلبةأفضل،كمماأحسنواستخداماناسًتاتيجيةكمان

الفماشلُت. الطلبة عن أكثر اسًتاتيجيمات يستخدعلن وخيمار152النماجحُت
اناسًتاتيجية عستطييماعلىوربديدىما كماجلا ـبتلفرُتاللاحدواَلخرينوؼبما

استخدامأكثرعناسًتاتيجيةواحدة،سلفتسرعىفربقيقأىدافالتيلم،
تنميةاؼبيمارفواػبربةلديهمىفعمليةالتيلم.ىفوتسرع

                                                           
257 Iskandarwassid & Dadang Sunender, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 2 
258 Prashneel Goundar, “An Analysis Of Vocabulary Learning Strategies Of  Adult 

English As A Foreign Language (EFL) Learners”. Article December 2015, hal. 355 
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والطمابىففصلاؼبتقدمتيدعنطماباؼبماىروقمادعُترنسبةإذل
دةىفالرب اع اؼبوثفلتيليماللغةاليررية.وىذااَلخرينىفاؼبستلايتاؼبلجل

صلابوعمائمدبستلاىمحيثأنالطمابالذينجلسلاىفىذااؼبستلىقد
لو: اؼبشومات حل ىف ؼبسماعدهتم اسإسًتاتيتجيمات عن كثَت استخدعلا
اليررية.وقدصبي تأنالطمابىففصلاؼبتقدمقد اللغة ىفتيليم ينجحلا

تسية (اناسًتاتيجماتىفالتيلم،ويبونأكثرعنهما،جراءعن9)استخدعلا
ذل ييدىمعنطمابالقمادعُت.ولونقداختمارواعنتل التسيةوصمارت
ى: أعما اليررية اللغة تيلم ىف اؼبسماعدة وأكثر اناسًتاتيجيماتاؼبفضلة أررية

خف القلقوعشجعالنفس،واحملبة،وفبمارسةاللغةاليررية.
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 علخصجتمائ البحث .أ

وابؼبنه  الويف: ابؼبدخل السمارقة لبيما ات التحليل البماحث أقمام ريد
اللصف:عناسًتاتيجيماتالطلبةىفحلعشوماهتمىفالرب اع اؼبوثفلتيليم

،قداللغةاليرريةعلىأسماسالنظريةالبنمائيةجبماعيةعلنا اعمال إرراىيمعماناج 
البماحثإذلإستنتماجاَلخَتوعرضالبماحثىفىذهالنماحيةوفقماأبسئلةوصل

البحثوكممايل:ريماهنما:
اليررية .6 اللغة لدىالطلبةىفالرب اع اؼبوثفلتيليم أجلاععشوماتالتيلم

 علىأسماسالنظريةالبنمائية.

اللغة أجلاعاؼبشوماتالىتتيلقالطمابىففصلاؼبتقدمعندتيليم وأعما
اػبجلأوليرريةوى:عشوماتىفالتيبَتإعماالشفلىوإعماالتحريريوى:ا

ُتوأصبحتوأكألقأبهنمناثقةتولمأعماماؼبستميالق،واغبيماءعندالتولم
شولةاؼبمث.قلةعفرداتاللغة،غَتعتيلدىفتولماللغةاليررية،ىفالومام

 أو اناستمماع على صيلرة وى: ريدىما اؼبسعلى يتولمملفهم اؼبتولم ع،
عمادةو،عيةمانايتيلدىفظبماعةكماماليرسرعة،اؼبتولميتولمرلهجةاليماعية،

.صيلرةعاناستمما
اسًتاتيجيماتحلعشوماتالتيلملدىالطلبةىفالرب اع اؼبوثفلتيليم .1

 اللغةاليررية

ولقدصبعالبماحثعناناسًتاتيجيماتالىتأخذىماطلبةعستلىاؼبتقدمىف
اليرريةوتتولنعنعدةاناسًتاتيجيماتاآلتية الرب اع اؼبوثفلتيليماللغة
وطرح اؼبيجم القماعلسأو النفسواستخدام وعشجع وى:خف القلق،
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وتو واحملبة والتشفَت والتورار واناستماذ، اناصدقماء إذل اؼبفرداتالسؤال ثَت
 .اللغةاليرريةفهمالسيماقوزبمُتاؼبيٌتواؼبممارسةرتطبيق

الرب اع  .3 ىف التيلم عشومات حل ىف الطلبة لدى اؼبفضلة اناسًتاتيجيمات
 اؼبوثفلتيليماللغةاليرريةعلىأسماسالنظريةالبنمائية.

البحث أبسئلة عتيلقة الىت البيما ات وصبي ت ابلبحث البماحث قمام وريد
الىت اناسًتاتيجيمات أن البماحث ووجد اَلسماليب، أريية ابستخدام
استخدعلاىماالطلبةوى:كممارين تالسمارقةىفابباناسًتاتيجيةاؼبستخدعة
ىفحلعشوماتالتيلم،وعنتل اناسًتاتيجيماتالوثَتةقداختماروااليديد

رريةوى:خف عناناسًتاتيجيماتالىتتيتربعفيدةللغمايةىفإتقماناللغةالي
.القلقوعشجعالنفسوحملبةإذلاللغةاليرريةواؼبممارسةرتطبيقاللغةاليررية

 التلصيمات .ب

أشبو .6 عما أو اؼبتقدم للفصل النظمام الرب اع اؼبوثفأنيضع ينبغ:للمؤسسة
وتيليدىما اليررية اللغة تطبيق فرصة أن دبيٌت اؼبوثفعيتدنا، ليولن النظمام

اؼبدر رُت الطمالبنايقتصر رُت أيضما حدث ولون فحسب، والطمالب س
 والطمالبحُتيبوثىفالفصل.ليولناؼبفرداتعستيملةودوناػبماعلة.

وللطمابالذيندليتمكفمائةاللغليأحثومأبنتيطلاإىتمماعماعظيمماىفاؼبهمارة .1
 الىتوجدُتفيهمااؼبشولةوالصيلرةتيلقومىفتيلماللغةاليررية.

الطمابحيثيفضلوللمدرسينبغ: .3 أبحلال اؼبمائمة اؼبمادة ىبتمار أن عليو
 عية.مااؼبتولميتولمابلفصحةمثتًتقعلىكمامالي

وينبغ:أنيولنالتطبيقعيتدناىفكلعهماراتحىتأصبح تالوفمائةلدى .1
 الطمابعيتدناوعتلاز ا.
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 اناقًتاحمات .ج

 اؼبتيلقة ابلبحث تقلعلا أن أحثوم الماحقُت عنوللبماحثُت البحث هبذا
اسًتاتيجيماتالطلبةىفالوتمارةَليندلأتيمقىفىذااجملمالوينبغ:لومأنتقلعلا

 رورتحليلصيلابهتمىفتيليماناجشماءرنسبةإذلالتيليمرضلءالنظريةالبنمائية.
 

 

 



 
 

 
 

 ادلراجعو  ادلصادر قائمة
 :ادلصادر القرآنية

سلرةالتلرة
 :ادلراجع العربية

 

 دمحم. عبمادة، 1776إرراىيم وربليلهما. أجلاعهما عولجتهما اليررية القماىرة:كمتبةاعبملة .
اآلداب.
 ضبمادة. 6920إرراىيم، اغبية. واللغمات اليررية اللغة تدريس ىف اؼبيماصرة اسإذبماىمات

القماىرة:دارالفوراليريب..اَلخرىلغَتالنماطقُترغَتىما
.عوةاؼبورعة:جماعيةدليلعملىفإعداداؼبلادالتيلمية.6927ضبدطييمة،رشدى.أ

أمالقرى.

.عممان:البحثالنلع:ىفالًتريةوعللمالنفس.1779أضبدغبماري،اثئروأصحمارو.
عوتبةاجملتمعاليريب.

اللغة،ترصبةوتيريب.سيددمحمدعدور.إسًتاتيجيماتتيلم.6991أكسفلرد،رريوما.
اؼبصر:عوتبةاَلقبللاؼبصرية.

 الدين. 1766أوريلحبر الوفء.. اليررية عدرساللغة إعداد عهماراتالتدريسكبل
 عماناج :جماعيةعلنا اعل إرراىيمفريس.

،تنميةالوفماءاتالتيليميةؼبيلم:اللغةاليرريةيفاعبماعيمات1761أوريلحبرالدين.
اسإسماعية إرراىيم عمال  علنا ا جماعية الدكتلراه. رسمالة اسإجدوجيسية.

اغبولعية.عماناج 
اليصيل: إرراىيم ،رن اليزيز. 6999عبد اللغة. وتيليم والنفسية اللغلية النظرايت
ض:جماعيةاسإعمامدمحمرنسيلداسإسماعية..الراياليررية



 
 

 
 

 اليزيز. عبد اليصيل:، إرراىيم 1771رن النفس:. اللغة اؼبل علم جماعية الرايض: .
 سيلد.

اؼبملوةعبماديئتيلموتيليماللغة..6991رنضبدالقي:،إرراىيم.ورنعبدهللا،عيد.
 اليرريةالسيلدية:عوتبالًتريةاليريبللدولاػبلي

الرايض:اسًتاتيجيماتالنجماحىفتيلماللغةالثماجية..1763رنصماحلالصبيح:،أضبد.
عوتبةالًتريةاليريبلدولاػبلي .

عممان:دارالفورصيلابتتيلماللغةاليررية..1773جماد،دمحمعبداؼبطلب.
اليررية،ارتدائ:.1773جيفراػبليفة،حسن. –عتلسط–فصللىفتدريساللغة
 الرايض:عوتبةالرشد.ثنماوي.

 حسن. اػبليفة، 1761جيفر عولجتو،. أسسو، عفهلعو، اؼبيماصر اؼبدرس: اؼبنماى 
.رايض:عوتبةالرشد.تنظيمماتو،تقليبو،تطليره

 عنيف. ، الضلي 1763خضَت اليررية.. تدريساللغة ىف وتطبيقماهتما البنمائية النظرية
الرايض:عوتبةاؼبل فهد.

د دمحم. الظفَتي، 6999ىيم . تنميتو. ووسمائل الغلي اناتصمال عوتبةفن كلي ت:
الفماح.

"اناذبماىماتاؼبيماصرةىف(1771)السرطماويىفصبمالفرغمالإظبماعيلحسماجُتاؽبلاري
الوتمارة" اَلسماتذةؾبمالصيلابتتيلم لًتقية اليلمية إذلاللجنة حبثعقم

 .مالنفسواَلسماتذةاؼبسماعدينىفالًتريةوعل

عممان:جداراطرائقوأسماليبالتدريساؼبيماصرة..1770سلممانالرريي:،ؿبملدداود.
للوتماباليماؼب:.

)رنيةاَلفومارالًترليةاؼبطبقةيفوفورةالتطليريفؾبمالاليللم(1771سلفرايلغل.إعمام)
الطبية الدين، حبر أوريل : ترصبة عماناجق(، اغبولعية اسإسماعية اعبماعية

.اَلوذل،عماناجق:عطمارعاعبماعيةاسإسماعيةاغبولعيةعماناج 



 
 

 
 

 ( إعمام 1767سلفرايلغل. اغبولعية(، اسإسماعية إرراىيم عمال  علنا ا جماعية ذبررة
اليرريةيفإجدوجيسيما،ورقةحبثيةعقدعةيفجدوةدوليةدبماناجقيفجشراللغة

)عيهدحللواقعتيليماللغةاليرريةللنماطقُترغَتىماالتحدايتواناستجمارة
والندوة الدولاليررية اليماؼبيةابلتيماونععجماعية إفريقيما اليرريةجبماعية اللغة

اليماؼبيةللشبماباسإسماع:(.
اجمليد عبد عنصلر، أضبد سيد .6911 النفس:. اللغة شؤونعلم عممادة الرايض: .

اؼبوتبمات
 اجمليد. عبد عنصلر، أضبد 6921سيد . النفس:. اللغة اؼبل علم جماعية الرايض:

سيلد.
.القماىرة:دارغريبسيولللجيةاللغةواؼبرضاليقل:سيديلسف،صبية.د.سن.

القماىرة:الداراؼبصريةوالتطبيق.تيليماللغةاليرريةرُتالنظرية.6993شحماتة،حسن.
 اللبنماجية.

القماىرة:الداراؼبصريةتيليماللغةاليرريةرُتالنظريةوالتطبيق..6993شحماتو،حسن.
اللبنماجية.

 إظبماعيل. إظبماعيل ، 1779الصماوي عيرفية،. واؼبيتما اؼبيرفية القرائى الفهم صيلابت
ماىرة:دارالفوراليريب.القعفماىيمالنظريةوتشخيصورر اع عقًتح.

.داراؼبسَتة:اَلردن.أسماسيماتالبحثاليلم:.1771عبداغبماعيدالضماعن،عنذر.

تيليماللغةاليرريةللنماطقُترغَتىما،الطرقواَلسماليب.1772عبدهللا،عمرالصديق.
اػبرطلم:الداراليماؼبية.واللسمائل.

.الرايض:اليلم:،عفهلعووأدواتووأسماليبوالبحث.6161عبيدات،ذوقمانوأصحمارو.
داراسماعةللنشروالتلزيع.

 اَلردن:دارالفماحللنشروالتلزيع.اناختبماراتاللغلية..1777.عل:اػبلرل،دمحم

اؼبصر:اؼبنصلرة.سيماسماتواسًتاتيجيماتاسإدارة..6991غنيم،أضبد.



 
 

 
 

جظرايتتيلماللغةالثماجية،ترصبةعيش.1771عيتشل،روازعلجد&عمايلز،فللرجس. 
.الرايض:جماعيةاؼبل سيلد.رنعلدةالشريليف

دمحمييقلب،طمالبدكتلراهىفقسماللغةاليرريةابعبماعيةاسإجسماجية..اَلعظم:اؽبندي
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لتعليم اللغة العربية التابع جلامعة موالان مالك  كثفخمتصرة عن الربانمج ادل حملة
 جإبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

تقعجماعيةعلنا اعمال إرراىيماسإسماعيةاغبولعيةعماناجقيفشمارعغماجمااي ا
السمادسعنالقرنيفوسطعدينةعماناجق،ترجعفورةإجشمائهمايفأوائلاليقد57رقم:

اليللم عيلم: إعداد أبنبية اسإجدوجيسية الدينية الشؤون أحس توزارة عندعما اليشرين
اسإسماعيةواللغةاليرريةعلىأسسعلميةحديثةللملاطنُتاسإجدوجيسُت،ردايةعنكلية

م،6916الًتريةدبماناج التماريةعبماعيةسلجنأعبيلاسإسماعيةرسلرااباياليتأسس تعمام
م،مثربلل6990مثربلل تإذلعمايسمىابؼبيهداليمارلاغبولع:لليللماسإسماعيةعمام

قصَتة- -ولفًتة عمام دبماناج  السلداجية اسإجدوجيسية ابعبماعية يسمى عما م1771إذل
 الشقيقُت البلدين رُت الصداقة ورعز التيماون جتيجة والسلدان-وذل  ،-إجدوجيسيما

مرب تالقرارالرائس:رقم:1771عيةاسإسماعيةاغبولعيةعماموأخَتا،ربلل تإذلاعبما
م.1771يلجيل16،اتريخ57

لتعليم اللغة العربية التابع جلامعة موالان مالك  كثفالربانمج ادل نشأة واتريخ أتسيس
 جإبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

عنغَتىماعنماناج دبفبمايبيزجماعيةعلنا اعمال إرراىيماسإسماعيةاغبولعية
اليررية،فهلأىماعبماعيماتاسإسماعيةيفإجدوجيسيماوجلدالرب اع اؼبوثف اللغة لتيليم

الرباع اليتتقلمهبمااعبماعية،كمماأجوسمارقورائديفىذااجملمالوىلعبمارةعنالرب اع 
دبخ اعبدد الطماب صبيع عمام كل يستقبل فهل اليررية. اللغة لتيليم تلفاؼبوثف
ى: لغتهم لغتُتعع اَلقل على يتقنلا أن طماهبما صبيع اعبماعية تلزم -التخصصمات.

دبثمارةالرصيداَلسماس:يفتوليناعبماعيةرثنمائيةاللغة.-اللغتماناليرريةواسإقبليزية
اسإسماعيةفهمأبنإعتصماعما اليللم ردراسة ؼبنيقلم  اليرريةشرطنازم اللغة

ديثوالفقووالتصلفوعماأشبوذل ،سي تجماعيةعلنا اعمال واليرريةكمالتفسَتواغب
لليللم اغبولع: اليمارل ابؼبيهد كماج تتسمى اليت دبماناج  اغبولعية اسإسماعية إرراىيم



 
 

 
 

م.6990لتيليماللغةاليرريةَلرنمائهماعماماسإسماعيةدبماناج ،رتأسيسالرب اع اؼبوثف
الط للدراسمات جتيجة التأسيس ىذا كمان حلوقد سإهبماد الدؤورة واحملماونات ليلة

وزارة اليتتتلناىما الًترلية يفاحملماضن خماصة إبجدوجيسيما، اليررية اللغة عشوماتتيليم
يبدأ الرب اع عمامكماعل،وىليفالفصلاَلولوالثماينللدراسة. الشؤونالدينية.وعدة

.ويفاَلسبلععسةعسماءاػبماالرب اع يلعيماعنالسماعةالثماجيةريدالظهرإذلالسماعة
طبسةأايمعنيلماناثنُتإذليلماعبمية.

طماب ضيفقدرة يهدفؼبيماعبة اليررية اللغة الرب اع اؼبوثفلتيليم جشأة
اعبماعيةاناسماعيةىفاللغةاليررية،مثحقق تجماعيةعلنا اعمال إرراىيمعماناج اخًتاقما

م.6990 اؼبوثفلتيليماللغةاليررية"ىفعمامجديداإبجشماءالرب اع اؼبسم:"الرب اع
اليررية" الرب اع عيروفب"الرب اع اػبماصلتيليماللغة وقبلىذا،كماناناسمىذا

ابختمافاؼبنتواربدىفاؼبيٌت.
 ادلكثف الربانمج والرسالة وهدف رؤية ال

 رؤيةالرب اع اؼبوثف .أ
ىفتنفيذالتيليموالتدريبوالًتصبةتصبحعركزلتطليراللغةاليرريةالرائدة

والبحلثوخدعةاجملتمع.
 اؼبوثفرسمالةالرب اع  .ب

إرراىيم .6 عمال  علنا ا جماعية اناكماديب: للمجتمع اليررية اللغة تيلم ينظم
 عماناج وعماعةالنماس.

عمال  .1 علنا ا جماعية اناكماديب: للمجتمع اليررية اللغة التدريبعلى تلفَت
 ةالنماس.إرراىيمعماناج وعماع

علنا ا .3 جماعية اناكماديب: للمجتمع اليررية والًتصبة خدعماتاناختبمار تقدًن
 عمال إرراىيمعماناج وعماعةالنماس.

 إجراءالبحلثوخدعةاجملتمعىفؾبمالتيليماللغةاليررية .1



 
 

 
 

 تنظيمتيلماللغةاليرريةللطماباَلجماجبىفاغبرماعبماعي:وعماعةالنماس. .5
 اؼبوثفىدفالرب اع  .ج

 ذبهيزالطمابكفمائةالتلاصلابللغةاليرريةرشولاللسمانوالوتمارة. .6
كتباللغة .1 وترجم اليررية جصلصاللغة وفهم القراءة الطمابكفمائة ذبهيز

 اليررية.
واغبرم .3 اسإدارت عع التآزر تيزيز اعبماعية ح: ىف اليررية اللغة ريئة خلق

ىدراسةعرجعاللغةاعبماعي:عنأجلإجشماءخرهبُتاؼبسلمُتيستطييلنعل
اليرريةرشولعستقل،حىتيتحققالرجماءأبهنميقدرونعلىتطليرعللم

الدينىفعستقبل.
 ادلكثف  دميزات الربانمج

 يلمُتواؼبيلمماتفبيزاتالرب اع يفاؼب .6
ليولنعمليةالتيلموالتيليمهبرىرفيمالةوفرىذاالرب اع عيلمماعماؼبمالديهمكفمائة

ىفعمليةالدكتلرهو16عنالدكتلرهو1عيلمما653ىمعددجيدة.والتيليمية
اؼبماجستَت612 عن ، وكماجلا عع عتنلعة زبصصمات اليررية،كفمائةعن اللغة

واليزيبةوروحالبذلواعبهمادلديصبيعاؼبيلمُت.ىؤناء اسإرادة إذلقلة ابسإضمافة
و اؼبتقدعة اعبماعيمات يف زبرجلا الرب اع  يف إجدوجيسيمااؼبيلملن داخل اؼبشهلرة

جماعيةوخمارجهما إرراىيم، عمال  علنا ا جماعية عماناج ، اغبولعية جماعية عثل ،
اناسماعيةاغبولعية،جماعيةاؼبمال السيلد،جماعيةانازىر،جماعيةخرطلموجماعية

فيسيىالرب اع يفىذهاغبمالةإذلتنميةكفماءاتعيلميوجبميعجلاجبهماأعدرعمان.
يميةوشخصيةواجتمماعية.أكماديبيةوتيل

 فبيزاتالرب اع ىفوسمائلاناعمام .1
اليررية اللغة لتيليم اؼبوثف الرب اع  ىف التيليم اىداف ربقيق على ؼبسماعدة
فلفرتاعبماعيةىذاالرب اع وسمائلالتيليماعبذبواؼبنماسبرتقدموتطليرتيليم



 
 

 
 

وسمائلالتي وأعما اليررية، الرب اع كثَتاللغة ليمىفىذا عهنما، الصنماع:ة، القمر
اليريبو أفمام اللغليوفديل اليريبواؼبيمل ا.اغبماسلب الرب اع  ؼبسماعدوىنماك

انافتتماح وحفلة الفصلل رُت واؼبسمارقة اليريب اؼبخيم وىل اليررية اللغة لتنمية
واناختتمام.

 اجراءت التعليم ىف الربانمج ادلكثف لتعليم اللغة العربية 
اللغةاليرريةجبماعيةعلنا اعمال إرراىيمرصلرةعوثفة،دبيٌتأنلقدعقدتيليم

الطمابيسونىفريئةاللغةويتيلملنفيهما.عدةالتيليم:ويتمإجراءالتيليمىفالرب اع 
وق تالتيليم:ويبدءالتيليمىفالرب اع اؼبوثفعنالسماعةالثماجية.اؼبوثفسنةواحدة

ماعسةعسماء.وهبرىالتيليمللطلبةطبسةأايمىفاَلسبلع،ردءهنماراوينته:ىفالسماعةاػب
اؼبشًتكلالرب اع :فأعماالذينيشًتكلنىفىذاالرب اع عنيلماسإثنُتإذليلماعبمية.

الذين وطمابالقدعماء والثماجية اَلوذل عرحلة ىف هبلسلن الذين الطماباعبدود صبيع
مادة.وكلالطماباعبدودينقسمإذلعستلايت،ناينجحلنىفسنةاؼبماضيةىففصلاسإع

فصما26واَلولعستلىاؼببتدئواؼبتلسطواؼبتقدم.وعددالفصلىفعستلىاؼببتدئ
وعددالفصلىفعستلىاؼبتلسطثماثفصلل،وعددفصلاؼبتقدموىلفصلواحد.

طمالبماوطمالبة.17-37وعددالطمابىفكلفصلتًتاوحرُت
والطري الرب اع اؼبدخل ىف اليررية اللغة لتيليم اؼبستخدم اؼبدخل وكمان قة:

كماعلة وحدة اليررية اللغة أن دبيٌت اللحدة، جظرية وىل اليررية اللغة لتيليم اؼبوثف
%ؼبهمارةالومامو67عتوماعلة.وىذااؼبدخلييطىاناىتممامإذلارريةاؼبهماراترقدر

17 اناستمماعو القراء67%ؼبهمارة %ؼبهمارة و الطريقة67ة وأعما الوتمارة. %ؼبهمارة
اؼبستخدعةفيووى:طريقةاسإجتقمائية،دبيٌتأناؼبدرسنايستخدمطريقةواحدةفقط،رل
يفلضإليوأنىبتمارالطريقةوتنميتهماإذلالطرقحسباغبماجةإليهماويشيرأنالطريقة

اؼبأخلذةعنماسبوفيمالةىفالتيليم.



 
 

 
 

 لقيماسفيمالة : روالتقلًن يقلم اليررية اللغة ىفالرب اع اؼبوثفلتيليم التيليم
الرب اع تتولنعنتدريباَلسبلع:يهدف اؼبيلمالتقلًن.والتقلًنيقيماؼبيلمىفىذا
ؼبيرفةتنميةالطمابىفاستييماباللغةاليرريةىفكلوحدة.وىذهالنتيجةآلةسإعطماء

الت ىنماكتقلًن سلىذل ، اَلخرة. لقيماسجتيجة اؼبيلم رو اناعتحمانيقيم خطيطوىل
جتيجةتيليماللغةاليرريةىفكلالتخطيط،وتتولنعنأرريةخطلات،ويتضحى:ىف
فصلالدراس:اَلولاعتحماجُت،وىففصلالدراس:الثمايناعتحماجُت،ونبمااعتحمانجصف

 السنةوآخرالسنة.ويتضحقلسُتالتمارل.
 ادلتقدمأحوال الطلبة ىف مستوى 

مثماثالفوطبسعمائة1762وكمانعددالطماباعبدودسنةالدراس:
طمالبماكمانأوطمالبة،وليسكلهماهبلسىفعستلىاؼبتقدموأكثر(3522)شبماجيةوشبماجُت

عنهماينتشرىفعستلىاؼببتدئواؼبتلسط.والذينهبلسىفعستلىاؼبتقدمىمالذين
وعددىمستةوثماثلنطمالبماوطمالبة.677–27 اجحلىفاناعتحماندبييمارالدرجة

وؽبمكفمائةاللغليةاعبيدةالىتهبيلهميبتمازعناَلخرين،وؼبيرفةأحلالالطلبةىفعستلى
اؼبتقدميبونأنينظرإذلكبلجدوالالتمارل:

أحلالالطماب
 جنساؼبيهد أظبماءالطماب اعبملة

67 

جيلالرضبن
عهدعفند

دمحمعزيزعرف
الفرسىدوك

دمحمحومعل:فشما
أورلاَلرصمار
علةالربية

 عيهدالسلف



 
 

 
 

أجسجرعماسبل
عمليمافطر

 دفتمالفيمافمالينيت

63 

روبمانأزك
أفسنمافرد افًتا
حسنعندل

إرضبنما
أرلفدعللنمايسع
أدعتلعلمية

رن ترؿبنتفطمتليسر
سنىتفجريةشير
ليلجلردايجو

هندايعلميماجفسو
جلرعفيفو
إرشدلفقو

 تبيما االسقماف

 عيهداليصر
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دمحمرزقفضل
دمحملطفرضبن

فئزفًتاي
جدايجفسو

عفيفةصفيمافردسما
دمحمزكى
دمحمعرف

 اؼبدرسة



 
 

 
 

خزناَلسرار
ألزتلأزىرجفيما
 سبمامعيسره

 

اؽبيولالتنظيم:للرب اع اػبماصلتيليماللغةاليررية
 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمالسوراترية الطمايبقسمالنشماط قسمالنشروالًتصبة

 طمابالرب اع 

 أوليماءالفصلل

 قسماؼبيملواللسمائلالتيليمية البحثوالتطليرقسم

 قسماَلكماديبية

 اؼبيلملن اؼبيلملن

 أعُتالصندوق رب اع السورتَت

 رب اع عديرال

 عديراعبماعية



 
 

 
 

 دليل ادلقابلة

 :  الكاملاالسم 
 :  اليوم والتاريخ

 :   ادلقابل
 :   ادلكان 
 اؼبشوماتتلجه ىفتيلماللغةاليررية؟عماى: .6
 اؼبهمارةرببإلي ىفتيلماللغةاليررية؟عماى: .1
 ؼبهمارةأصيبلدي ىفتيلماللغةاليررية؟عماى:ا .3
 ىلوجدتاؼبشولةىفعنبعتيلماللغةاليررية؟ .1
 لسيلةاناجتَتجي ت؟ىلتيلماللغةاليرريةر .5
 ىلتشيرابلصيلرةىفالتيبَت؟ .1
 ىلتشيرابػبجلعندتولماللغةاليررية؟ .0
 ىلتشيرابلصيلرةىفسبيزالصلت؟ .2
 عمافيل تلتدريباناستمماع؟ .9
 ىلتصيبىففهماؼبسملع؟ .67
 ىلتستطيعأنتقرءالقرآنابلتجليد؟ .66
 ىلتستطيعأنتقرءكتمابالدراس:؟ .61
 اؼبقروء؟ىلتستطيعأنيفهم .63
 ىلرببكتمارةاناجشماء؟ .61
 ىلتشيرابلصيلرةىفالتيبَتالتحريري؟ .65
 ىلتصيبىفالقلاعدوالًتاكيب؟ .61
 عمارأي عناؼبفردات؟ .60



 
 

 
 

 ىلوضي تاليماعةىفاؼبفرداتدلتيرفعينماىما؟ .62
 عمافيل تؼبمادلتيرفعنعيمانالولمةىفالنص؟ .69
 اليررية؟عمااناسًتاتيجيةأفضللدي ىفاستييمابتيلماللغة .17



 ء النظرية البنائيةو عملية التعلم بضادلقابلة عن دليل 

عمارأي عنطريقةاؼبدرسىفالتيليمابلستخداماؼبشروعية؟عمااؼبزاايعنالتيلم .6
 عثلذل ؟

 عماالفلائدشيرتابشًتاكتيلمالبنمائية؟ .1
 أيةاؼبشوماتتلجه عنخمالتيلمالبنمائية؟ .3
 والتطبيق؟ىلتيلمالبنمائيةسهلالفهم .1



 دليل ادلالحظة

 عنعمليةالتيلمرضلءالنظريةالبنمائية .6
 عنعشوماتالومام .1
 عنعشوماتاناستمماع .3
 عنعشوماتالقراءة .1
 عنعشوماتالوتمارة .5

  



 
 

 
 

 االستبياانت عن مشكالت التعلم واالسرتاتيجياته

 : االسم الكامل    
 : اليوم والتاريخ

 :  ادلكان
 
  اخرت اإلجاابت التالية الىت تعتقد أهنا مناسبة وموافقة مع ما شعرت به عند

 أو مبستدر من خالل اإلجابة ادلختارة. xتعلم اللغة العربية بوضع العالمة 
 ىلاستخدتالقماعلسوطرحالسؤالإذلاَلصدقماءؼبيرفةعيٌتالولمة؟ .6

 جيم .أ
 دلأفيلأردا .ب
 غمالبما .ج
 أشداناستخدام .د

 ولمةإذلاَلستماذ؟ىلسئل تعيٌتال .1
 جيم،فيل ت .أ
 دلأفيلأردا .ب
 غمالبما .ج
 أشداناستخدام .د

ىلربماوأنربذفالقلقواػبجلععتشجعجفس لتولنعماىراىفالتحدث .3
 ابليررية؟
 جيم،فيل ت .أ
 دلأفيل .ب
 أشداناستخدام .ج



 
 

 
 

 عمافيل تأردا .د
 ىلتضععماعةعلىاعبملةواؼبفرداتوالولمةالىتناتيرفهما؟ .1

 جيم،فيل ت .أ
 جيم،ولون ادرا .ب
 غمالبما .ج
 أشداناستخدام .د

 ىلتورالولمةالىتناتسمعجيدا؟ .5
 جيم .أ
 جيم،ولون ادرا .ب
 غمالبما .ج
 أشداناستخدام .د

 ىلاستخدع تزبمُتاؼبيٌتوفهمالسيماقىففهمجصاؼبسملع؟ .1
 جيم .أ
 جيمولون ادرا .ب
 غمالبما .ج
 أشداناستخدام .د

 اليررية؟ىلذبلتوثَتاؼبفرداتعناناسًتاتيجيةىفتيلماللغة .0
 جيم .أ
 نا .ب
 أحيما ا .ج
 عنطرقاؼبهمة .د

 



 
 

 
 

 عماى:اناسًتاتيجيةاؼبفضلةلدي ىفتيلماللغةاليررية؟ .2
 احملبةإذلاللغةاليررية .أ
 زبفي القلقواػبلاطروتشجيعالنفس .ب
 اؼبممارسةعلىالتحدثابللغةاليررية .ج
 ج-ب-اسإجمارةأ .د





























 
 

 
 


 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 السرية الذاتية

عن13ولدريبجندلستمارىفقريةعماؤولوقفماابلتماريخ
عَتاعُتجنيب.وىلإرنخماعسعنطبسة6991فرباير

أونادالسيدجنيدوالسيدةجلرسلين.

أولاؼبدرسةالىتتيلمفيهماوى:اؼبدرسةاسإرتدائيةىفقرية
 عمام ىف 1771عماؤول دبيهد دراستو إلتحق الزكريةمث

.ولقدأصبحخمادعماؼبدة1766السلف:وخرجعنوسنة
السنةاللاحدةؼبيهدالزكريةوعدرسووطمارورجماءوارتغماءعنرراكةاليلمالذىوجدهفيو

حلاذلستةالسنةعناَلسماتذواَلسماتذة.

طوسيف جبماعيةسلطما قدواصلدراستو الدراسةىفعيهدالزكرية، وريداجتهماء
رقدرأرريةالسنةسبماعماعلافقةابلسنةالديناسإ سماعيةاغبولعيةجنيب،وُتدراستوفيهما
،ولقداختماركليةالًتريةابلتخصصىفقسمتيليماللغةاليررية.وعن1761-1761

عمال  علنا ا اؼبماجستَتجبماعية إذلعرحلة الرجل واصلىذا وعلجو، اغبمدهللورنيمتو
اغبولعية اسإسماعية تيليمإرراىيم رقسم اؼبماجستَت دراستو وُت الشرقية، جماوى عماناج 

.1760عنردايةالتسجيلىفالسنة1762اللغةاليرريةىفالسنة

كذل ترصبةاغبيماةعنالبماحثاغبماقروالفماقرإذلرضبةرروعزوجل،عسىأن
يولنىذهالسَتة افيةؼبنيقرءووبتماجإليو.

robbyjundi23@gmail.comالربيدانالوًتوين:

725369650162:رقماؽبماتف
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