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1  QS. Al-Zukhruf :3 
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 إهرداء
 

 املتوّفرة،نعم مجيع العلى رب العاملني احلمد هللا 
 . ّلى هللا عليه وسّلمد صحممّ  سيدانالصالة والسالم على 

 
 :هذه الرسالة إىل ةالباحثأهدى 

ين ابير ين ذللا (سوليجا) احملبوبيت واألم( إسحاق جاحيباكل) العزيز األب
يل   دعاءشكرا لك الهنائية وال تقدر بثمن، شكرا لك على الوأّدابين أحسن التأديب. 

كل ساعة، دقيقة، اثنية، وقت ال هناية, الذي يعطيين دائًما معىن النجاح، الذي يعلم 
دائما معىن الصرب يف احلياة, الذين رفعوا يل مع احلب، وقدم الدعم والنضال والتحفيز 

 والتضحية يف هذه احلياة.

*** 
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 مستخلص البحث
. رسالة مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيماإسرتاتيجية تعليم . 2167. رشردايوة جاحيباكل

املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
(: الدكتور عبد املالك  2، املشرف )حممد عبد احلميد(: الدكتور 6احلكومية ماالنج. املشرف )

 كرمي أمر هللا.
 

 إسرتاتيجية تعليم, مهارة الكالم اللغة العربية ات املفتاحية:الكلة
ألن  .يف عملية التعليم اليت يقوم هبا املعلم ال ميكن فصلها عن تطبيق اسرتاتيجيات التعليم

إسرتاتيجية التعليم ه  إحدى الطرق اليت يستخدمها املعلم يف تقدمي املواد الدراسية. يرتبط جناح التعليم 
 ارتباطًا وثيًقا ابسرتاتيجيات التعليم من أجل حتقيق أهداف التعليم املتوقعة.

ر احلكمة إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دا( 6يهدف هذا البحث ملعرفة )
 ( خصائص إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما.2) ملعرفةبيما و 

إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم هذا البحث هو حبث ميداين يف شكل حبث نوع  وصف  حول 
ة واملالحظة والتوثيق. . يتم مجع البياانت عن طريق  تقنيات املقابليف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما

وتشمل تقنيات حتليل البياانت ختفيض البياانت، وعرض البياانت، واالستنتاج، يتم التحقق من صحة 
 النتائج عن طريق تقنية التثليث.

استخدام اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم  :االستنتاجات من نتائج هذا البحث يشري إىل ما يل 
مة بيما تتم  تطبيق اسرتاتيجية متنوعة وليست مملة يف كل مرحلة من مراحل يف املدرسة الثانوية دار احلك

( 6)  :التعلم، سواء يف املرحلة األولية أو املرحلة األساسية أو يف املرحلة النهائية أو اإلغالق والتقومي. ه 
يجيات التعليم وأما خلصائص اسرتات( 2. )شاهدة الصوراملسرتاتيجية إ ت وتفاعالاسرتاتيجيات التعليم امل

( استخدام اللغة اليت يفهمها الطالب بسهولة وفًقا لشروط وظروف الطالب أ) :وه  تتفاعالامل
( النمط األمثل للتفاعل بني املعلم والطالب، بني الطالب واملعلم وبني الطالب والطالب. باحلاليني. )

( يسأل املعلم على الطالب ليبحث د. )من السؤال الذي قدمه بنفسهجاابت اإلالطالب  ينال( ج)
وأما خصائص . شاهدة الصوراملسرتاتيجية إوأما والكتابة أو طرح أسئلة حول املواد اليت سيتم مناقشتها. 

( حجم جبسيطة. )الصور ( بحقيقية. )الصور ( جيب أن تكون أشاهدة الصور ه : )املاسرتاتيجية 
( يتداخل التفاعل بني ه)  ته لتحقيق أهداف التعليم.( اجلمع بني اجلمال ومالءمدالصورة التناسيب. )

املعلم والطالب بشكل فعال، حيث يكون للمعلم دور توفري حافز يف شكل أمثلة، بينما يستجيب 
 الطالب يف شكل التقليد، واإلجابة على األسئلة وإظهارها.
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In the learning process carried out by the teacher can not be separated 

from the application of learning strategies. Because the learning strategy is one 

of the ways that teachers use in delivering subject matter. The success of 

learning is very closely related to learning strategies in order to achieve the 

expected Learning objectives. 

 

This research aims to (1) find out the teaching strategies of Arabic 

speaking skill and to (2) find out the characteristics of teaching strategies in 

Arabic speaking skill at Madrasah Aliyah Darul Hikmah Bima city. 

 

This research is a field research in the form of qualitative descriptive 

research about teaching strategies of Arabic speaking skill at Madrasah Aliyah 

DarulHikmahBima city. Data collection is done by interview, observation and 

documentation techniques. The technique of data analysis covered data 

reduction, data presentation, and drawing the conclusion, checking the validity 

of the findings carried out by triangulation technique. 

 

The results of this research indicate that: the use of teaching strategy 

of Arabic at Madrasah Aliyah Darul Hikmah Bima City is done by applying 

variety of strategies and not monotonous in each stage of learning, start at the 

opening stage, the main stage and at the closing and also evaluation. (1) It is an 

interactive learning strategy and learning strategy for viewing images. (2) The 

characteristics of teaching strategies in speaking skill are: Interactive teaching 

strategies, such as: (a) Using language that is easily understood by students in 

accordance with the field conditions and students’ condition. (b) The pattern of 

optimal interaction between teachers and students, between students and 

teachers and between students and students. (c) Students will find answers for 

their own questions. (d) The teacher asks the students to find and write or ask 

questions about the material that will be discussed. Meanwhile the 

characteristics of the strategy in viewing the picture, such as: (a) Beauthentic. (b) 

Simple. (c) Size of the image should be proportional. (d) Combining the beauty 

and the suitability for achieving the learning objectives. (e) The interaction 

between teacher and student is actively involved, where the teacher has the role 

of providing a stimulus in the form of examples, while the student responds in 

the form of imitation, answering questions and demonstrating. 
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Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Dalam Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak bisa terlepas dari 

penerapan strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran tersebut merupakan 

salah satu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran itu sangat berkaitan erat dengan strategi pembelajaran agar  

mencapai tujuan Pembelajaran yang diharapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui strategi pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab di Madrsah Aliyah Darul Hikmah Kota Bima dan 

untuk (2) mengetahui karakteristik strategi pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa arab di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Bima. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berupa penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif tentang strategi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Bima. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan 

temuan dilakukan dengan teknik triangulasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: penggunaan strategi 

pembelajaran maharah kalam bahasa arab di Madrasah Aliyah (MA) Darul Hikmah 

Kota Bima dilakukan dengan menerapkan strategi yang bervariasi dan tidak monoton 

disetiap tahap pembelajaran, baik pada tahap awal, tahap inti maupun pada tahap akhir 

atau penutup serta evaluasi. Yaitu: (1) Strategi pembelajara interaktif dan Strategi 

pembelajaran melihat gambar. (2) Adapun karakteristik strategi pembelajaran 

interaktif yaitu: (a)  menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh siswa sesuai 

dengan kondisi dan keadaan siswa yang ada. (b) Pola interaksi optimal antara guru dan 

siswa, antara siswa dan guru dan antara siswa dan siswa. (c) siswa akan Menemukan 

jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. (d) Guru bertanya pada siswa untuk mencari 

dan menulis atau mengajukan pertanyaan seputar materi yang akan dibahas. 

Sedangkan karakteristik strategi melihat gambar yaitu: (a) Harus autentik. (b) 

Sederhana. (c) Ukuran gambar proporsionsl. (d) Memadukan antara keindahan dengan 

kesesuiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. (e) interaksi antara guru dan murid 

terjalin secara aktif, dimana guru berperan memberikan stimulus berupa contoh-

contoh, sedangkan murid merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan 

dan memperagakkan. 
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 شكر وتقردةر

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمران ابلتقوى واإلحسان والصالة والسالم 
 أمجعني.رسول هللا وعلى آله وأصحابه على 

 "رسالة املاجستري حتت املوضوعكتابة الرسالة   يففقد انتهت الباحثة إبذن هللا 
موضوعا هلذه " إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا

وأنين أرفع الشكر اجلزيل  الرسالة عسى أن تكون انفعة للباحثة خاصة والقارئني عامة.
 ل:

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالج عبد احلارس أ.د. .6
 على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة.

و د. ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة  أ.د. مليادي، عميد الدراسات العليا .2
ا قاما به إدارة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالج، مل

 الكلية والقسم.
والثاين على  املشرف األول ،الك كرمي أمر هللااملعبد  و د.عبد احلميد د. حممد  .3

ن قد أنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على أتليف هذه الرسالة يالذ، هذا البحث
 خرة. إشرافا جيدا كامال، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآل

احملاضرات يف هذه اجلامعة. خاصة لالساتيذ يف قسم اللغة العربية كلية الدراسات  .4
العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالج الذين يعطوا جهدهم، 

 وطاقتهم، وأوقاهتم، وأفكارهم إلجراء عملية التعلم والتعليم. 
ومجيع الطالب والطالبات يف املدرسة الثانوية رئيس املدرسة، وأستاذة اللغة العربية،  .5

 دار احلكمة بيما الذين ساعدوا الباحثة يف كتابة هذا البحث.



 ل
 

قد  ذينال ماالنج. احلكومية االسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة ذي يفيأسات .1
سالمة الدين  ذيبا انفعا، لعل هللا أن فحفظهمتربية حسنة وهذابها هت الباحثة ربياها
 .الدنيا واألخرةيف 

 احلكومية االسالمية إبراهيم مالك موالان جامعةالفصل أ  مجيع أصدقائ  يف  .8
، رسالة املاجستريأقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف إجناز هذا  ماالنج.

 جزاكم هللا خري اجلزاء.
هذا، وهللا اسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون هذه رسالة 

 ة ومفيدة للعباد والبالد.  املاجستري انفع
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 األول الفصل

  العام اإلطار

 املقردمة .أ

التعليم هو عملية التواصل يف اجتاهني بني املعلمني والطالب. وفًقا لدميايت 
(، فإن التعليم هو نشاط املعلم املربمج يف التصميم Dimyati Mudjionoمودجونيو)

 2الطالب يتعلمون بنشاط الذي يؤكد على توفري املصادر التعليمية.التعليم  جلعل 
استناًدا إىل هذا الفهم، أن هناك ثالثة جوانب مهمة من عملية التعليم، وه  
املعلمني والطالب واملصادر التعليمية. إذا كان أحد اجلوانب الثالثة غري موجود، فإن 

 العملية األساسية يف التعليم املدرس .عملية التعليم لن تتم. لذلك، يعترب التعلم هو 

أنشطة التعليم ه  بيئة تفاعل تتيح للطالب احلصول على سهولة التعلم من 
أجل حتقيق الكفاءة أو حتقيق نتائج التعلم املتوقعة واليت ميكن أن حتدث يف أي وقت 
ج يف خمتلف الظروف ومن خالل مصادر التعلم املختلفة. هذه األنشطة التعليمية حتتا 

اإلدارة السليمة من أجل خلق جو مالئم، حبيث ميكن أن يتم التنفيذ بفعالية وكفاءة 
 يف تسهيل الطالب على حتقيق النتائج املتوقعة.

إدراجها يف عنصر التعليم هو اهلدف، واملواد واألساليب  Sudjanaووفقا ل 
واألدوات، وكذلك التقييم. طريقة التدريس املستخدمة املعلم ال يكاد يكون عبثا، 
ألن هذه الطريقة جتلب نتائج يف املستقبل القريب أو يف وقت طويل نسبًيا. ويقال 

ري مباشر يف حني أن النتائج إن النتائج اليت يشعرون هبا يف املستقبل القريب هلا أتث

                                                           
2 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan 

Problematika dalam Belajar, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 4 
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اليت مت الشعور هبا يف وقت طويل نسبًيا ُتسمى التأثريات املغذية، وعادًة متعلقة 
 34ابملواقف والقيم.

م اللغة هو أن تكون قادرًا على استخدام اللغة يبشكل عام، اهلدف من تعل
 وفقا للدكتور موجلانتو .وصحيح يف االتصال الشفه  أو املكتوب جيدبشكل 
: أما ابلنسبة إىل اهلدف الذي جيب حتقيقه من (Dr. Muljanto sumardi) سوماردي

قبل شخص يدرس لغة أجنبية، فإن اهلدف النهائ  هو أن تكون قادرًا على 
استخدام اللغة الشفوية واملكتوبة بشكل مناسب، وطالقة وحرية يف التواصل مع 

 1األشخاص الذين يستخدمون اللغة.5

تيجيات التعليم كوسيلة، وجمموعة من وسيلة، والتقنيات اليت ميكن فهم اسرتا
 8يقوم هبا املعلم أو الطالب يف حماولة إلحداث تغيري يف السلوك أو املوقف.

اسرتاتيجية التعليم ه  واحدة من الطرق اليت يستخدمها املعلمون يف تقدمي املواد 
فصل من تطبيق اسرتاتيجيات الدراسية. عملية التعليم اليت يقوم هبا املعلم ال ميكن 

التعليم. ألن إسرتاتيجية التعليم ه  إحدى الطرق اليت يستخدمها املعلمون يف تقدمي 
املواد الدراسية. متوقع تقدمي املواد الدراسية وميكن استيعابه وفهمه من قبل الطالب، 

دف ألن هذا له أتثري على األهداف اليت جيب حتقيقها من خالل عملية التعليم. اهل
 من عملية التعليم هو حتقيق نتائج التعلم املرغوبة أو أعلى من احلد األدىن املعياري. 

اسرتاتيجيات التعليم مفيدة جًدا للمعلمني والطالب يف عملية التعلم. 
للمعلمني، يتم استخدام هذه اسرتاتيجية التعليم كدليل ومرجع للعمل بشكل منهج  

                                                           
3 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar Dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2000), hlm. 194 
4  
5  

6 Muljanto Sumardi, pengajaran bahasa asing, sebuah tinjauan dari segi metodologi, 

(jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 56. 
7 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasnya, Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 2008, hlm. 267-268 
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م اسرتاتيجيات التعليم ميكن أن يسّهل عملية يف تنفيذ التعليم. للطالب، استخدا
التعليم ويسرّع فهم حمتوايت التعليم، ألن كل إسرتاتيجية تعليمية مصممة لتسهيل 
عملية التعليم. من املتوقع أن تعمل إسرتاتيجية التعليم هذه على حتسني نتائج تعليم 

 الطالب.

تم تنفيذ عملية املعلم يدرك أم ال، جيب اختيار اسرتاتيجية معينة حىت ي
التعليم يف الفصل الدراس  بسالسة وتكون النتائج مثالية. ال يوجد معلم ال يتوقع 
ذلك، ألن كل معلم على حدة لديه ضمري حساس لطالبه. ال يريد أي معلم عملية 
تعليم فوضوية ذات نتائج تعليمية سيئة, حبيث يقوم كل معلم إبعداد اسرتاتيجية تعلم 

 يث تستمر نتائج تعليم الطالب يف التحسن بشكل جيد.انضجة ومناسبة، حب

من أجل أنشطة التعلم والتعليم بنجاح لتوصيل الطالب للوصول إىل أهداف 
الدرس، وهو نتائج تعلم الطالب، يشرح سودجاان أن نتائج التعلم اليت حصل عليها 

ن تتكو  الطالب من عملية التدريس جيب أن تظهر يف شكل تغيريات سلوكية شاملة
من عناصر من اإلدراك، والعاطفة، واحلركية النفسية بطريقة متكاملة يف الطالب، أو 
نتائج التعلم اليت تكون مفردة ومستقلة عن بعضها البعض، حىت ال تشكل نزاهة 

 7شخصية.

تلك  وتنعكس املعلم يتخذها قرارات من جمموعة ه  التعليمية اإلسرتاتيجية
 والعالقة التعليم ، املوقف ىف والتالميذ املعلم يؤديها األفعال من أمناط ىف القرارات

 اختيار يتم حيث جوهرية عالقة املختارة واإلسرتاتيجية التعليمية بني األهداف
ألن االسرتاتيجية  9األهداف. لتحقيق وسيلة أنسب أهنا أساس اإلسرتاتيجية على

علمون يف العملية ه  تفعيل الطريقة، فإهنا ستحتوي على األسلوب الذي يقوم به امل

                                                           
8 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Algesindo, 2009, 

hlm.37 
 . 5 العربية, ص مصر مجهورية :للمعلمني املهنية األكادميية ىف املشاركة دليل السنة، دون والتعلم، التعليم إسرتاتيجيات 9
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التعليمية, وكذلك وسائل و الطرق واالسرتاتيجيات يف أشكال خمتلفة تستخدم يف 
ويعتمد الرتتيب وأسلوب التدريس اعتمادا كبريا على املعلم وكذلك  .العملية التعليمية

شخصية مهارات املعلم يف إدارة الفصول الدراسية، ألهنا تتأثر ابالختالفات يف 
 وف.احلاالت والظر 

 والتعبري للتعبري، الكلمات أو املفصل  األصوات نطق على القدرة هو الكالم
 الطالب رغبة إلاثرة جهده يبذل أن للمعلم فينبغ  61واملشاعر. األفكار، ونقل عن
 معرفة ينبغ  كما .املختلفة الشفه  االتصال الكالم  واملناقشة وجينح أبنواع يف

مساعدة  يف هبا االستعانة ينبغ  اليت التعليمية الوسائل وكذلك اإلسرتاتيجية والطرق
 و القاعدة مهارهتم، وعلى جتويد اللغوي النشاط هذا يف قدراهتم تنمية على الطلبة
 أن ميكن ال أن الطالب ه  التعليمية الوسائل و األساليب و الطرق هذه حتكم اليت
 .ممارسة دون الكالم تعلم

أن مهارات الكالم ه   (Theodore Huebnerوقال اللغوي تيودور هيبنر)
مهارات اليت يستخدمها اجلميع يف احلياة اليومية، يف املدرسة أو خارجها. هذه 
املهارة تتطلب الكثري من املمارسة، واليت ه  يف األساس ليست عملية القدرة 

 66الفكرية ولكن يشمل القدرة على استقبال وإرسال الرسائل.

يف البيئة املدرسية واالجتماعية وغريها،  لذلك من أجل خلق التواصل اجليد
يف تعلم اللغة وخاصة اللغة العربية، املعلم يوفر تقنيات أو اسرتاتيجيات للتعلم مهارة 

لذلك، مع تقنيات االسرتاتيجيات التعليمية اليت يقدمها املعلم، ميكن الكالم. 
 للمتعلمني تطبيق هذه املهارات يف الفصول الدراسية.

                                                           
10 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pembelajaran Bahasa I , (Bandung: Penerbit Angkasa, 

1991), cet. 10,hlm. 15. 
11 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pembelajaran Bahasa I , (Bandung: Penerbit Angkasa, 

1991), cet. 10,hlm. 15. 
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انوية دار احلكمة بيما ه  واحدة من املؤسسات التعليمية الرمسية درسة  الثامل
حتت رعاية وزارة الدراسات اإلسالمية، وكذلك مؤسسة تعليمية إسالمية خاصة تقع 
يف مدينة بيما الشمالية. ميكن متييز ذلك بعدد من اإلجنازات اليت حققها الطالب يف 

ألخرى املوجودة يف املدرسة الثانوية دار املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما. واملزااي ا
احلكمة بيما ه  املعلمني، على الرغم أن مدرس  اللغة العربية ما زالوا حمدودين 

 ولكنهم ما زالوا متحمسني لتدريس اللغة العربية.

من انحية، من سنة إىل سنة أخرى، فإن وجود مدرسة الثانوية دار احلكمة 
(، وسومباوا Dompu(، ودومبو )Bimaمع بيما )بيما تستفيد بشكل متزايد من جمت

(Sumba( وحىت جمتمع فلوريس ،)Flores NTT,)  من خالل الدعوة اإلسالمية، ينظر
من األداء واإلجناز األكادمي  واإلجنازات الرايضية على املستوى الوطين. من انحية 

تزال أخرى، ال تستطيع مدرسة دار احلكمة توفري أفضل خدمة للطالب، ألنه ال 
 .هناك العديد من أوجه القصور التيتحتاج إىل معاجلة من حيث املرافق والبنية التحتية

واستنادا إىل نتائج من املالحظات األولية من الباحثة، متكن الباحثة أن 
تالحظ أن الظروف يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما تكون يف مكان بعيدا عن 

م املعلم ميكن أن يعد مناخ التعلم يفض ، حبيث احلشود. فلذالك يف عملية التعل
ميكن أن تعمل أنشطة تعلم الطالب على النحو األمثل. ينبغ  أن يتم اجلهود الرامية 
إىل حتسني فعالية عملية التعلم من دون توقف وتشمل عناصر خمتلفة من كل من 

 62املعلمني واجملتمع يف التخطيط املنهج  وقابلة للقياس.

لثانوية دار احلكمة بيما ه  مؤسسة تعليمية رمسية حتتوي يف يف املدرسة ا
مناهجها الدراسية على مواد اللغة العربية، حيث يف أنشطة التعلم  والتعليم تطبيق 
أربع املهارات اللغوية، واحدة منها ه  مهارات الكالم. لتحقيق هدف تعليم اللغة 

                                                           

 .2168أغسطس  68التاريخ  مالحظة ابملدرسة الثانوية دار احلكمة بيما يف يوم اخلميس 62 
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 متكن الطالب لديهم القدرة العربية، يؤكد املعلم على توفري خربات التعليم اليت
واملهارة على الكالم ونطق احلروف هجائية جبيدا، حىت يتمكنوا من فهم القرآن 
واحلديث وكذلك الكتب املكتوبة ابللغة العربية دون جتاهل مهارات االستماع، 

 ومهارات القراءة، ومهارات الكتابة.

أحد إجراءات املعلم واستنادًا إىل املقابالت مع معلم  اللغة العربية، فإن 
لتحسني عملية تعليم مهارات الكالم لدى الطالب هو استخدام اسرتاتيجيات مثرية 
لالهتمام حىت ال يشعر الطالب ابمللل من التعليم. اسرتاتيجية التعليم الكالم اليت يتم 
تطبيقها ه  فحدد املعلم نص القراءة أو احلوار ويطلب من الطالب لدراسته وإعطاء 

لى املفردات اليت مل يتم فهمها، مث يعط  املعلم فرصة للطالب لطرح األسئلة إشارة ع
ومناقشة مع الطالب اآلخرين حول معىن املفردات، ومتارس أمام األصدقاء حول 

 63نص احلوار. ويف هناية عملية التعليم يشرح املعلم ابختصار نص القراءة أو احلوار.

 أغسطس 67 يف املدرسة يف الباحثة هبا قامت اليت املالحظات إىل استنادا
 عربية لغة معلمة وه  نورم ، أستاذة من عليها احلصول مت اليت املعلومات ،2168

 من ساعتني غضون يف يؤخذ العربية اللغة تعلم أن عشر، احلادي الفصل يف
 الطالب خلفية ألن العربية اللغة جييدون ال طالب هناك ذلك، جانب إىل األسبوع.

 التعليمية اخللفية املستوايت هذه بني ومن ختتلف. نفسها عشر ادياحل الصف يف
 دروس توجد ال الدراسية املناهج يف (SMP) املتوسطة املدرسة من اليت هناك السابقة
 ويشمل الدراسية املناهج يف اليت (MTS) املدرسة يف الطالب وبعض العربية اللغة

 العربية اللغة دروس على فحصلوا مل نالذي للطالب وابلنسبة العربية. ابللغة موضوعات
 مال رأس يوجد ال ألنه املعلم يقدمها اليت املواد قبول يف صعوبة جيدون سوف
 لغة ه  العربية اللغة أن الطالب يشعر ذلك، على عالوة العربية. لتتكلم أساس 

                                                           

اليوم إثنني   3:21مقابلة مع أستاذة نورم  )معلمة تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما( الساعة 13 
 .  2168السنة  21التاريخ
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 جيب العربية، اللغة تعلم أنشطة يف لذلك، منخفض, لتعلمها الدافع فإن لذا صعبة،
 حبيث املناسبة التعليم اسرتاتيجيات وإعداد طالب كل  قدرات إىل االنتباه املعلم ىعل

 يف وخاصة له، خمطط هو ملا وفًقا صحيح بشكل التعليم أهداف حتقيق ميكن
 64الكالم. مهارة جوانب

يف حماولة لتحسني جودة التعلم ابلقيمة احلقيقية ميكن أن يقال أن يكون 
لذا يشعر الباحثة أن املعلمني يف املدرسة الثانوية دار  املعلم الذي يصبح املعيار.

احلكمة بيما لديهم قدرات ومعارف هامة وأهنم يؤثرون على أنشطة تعلم الطالب. 
لذلك ستكون هذه ه  الطريقة األولية يف حتسني جودة التعلم. أما القدرة على 

ب ابلقيمة تطبيق اسرتاتيجيات التعلم اليت ميكن أن تشجع أنشطة تعلم الطال
احلقيقية، ه  أيًضا جزء ال يقل أمهية للمعلمني لدعم حتسني جودة التعلم، وخاصة 

 يف اللغة العربية.

 يف حتقيقها جيب اليت اللغوية الكفاءة أنواع من واحدة ه  الكالم مهارة
 املتبادل، والتواصل التفاهم لتعزيز الرئيسية الوسيلة هو الكالم .العربية اللغة تدريس

هذا النشاط الكالم هو يف الواقع نشاط مثري لالهتمام يف  كوسيلة.  اللغة واستخدام
ولكن غالبا ما فحدث العكس، يصبح نشاط الكالم غري جذاب. فحدث  .فئة اللغة

ومع  .هذا بسبب إتقان املفردات وأمناط اجلملة من قبل الطالب ال يزال حمدودا
إذا كان املعلم ميكن  .يف الواقع املعلم ذلك، فإن املفتاح لنجاح هذا النشاط موجود

أن فحفز حاالت التعلم يصبح احلياة، ميكن أن ختتار على وجه التحديد موضوع 
احملادثة، والتقنيات أو االسرتاتيجيات اليت تتناسب مع مستوى قدرة الطالب، ولديهم 

ى مهمة هناك عوامل أخر  فطبعا لن فحدث االزدحام. .اإلبداع يف تطوير مناذج التعلم
 يف متكني الكالم وه  شجاعة الطالب يف التحدث وعدم اخلوف من اخلطأ.

اخلوف مع خطر  لذلك، وطالب املعلمني للتشجيع للطالب ليجرؤ على الكالم
                                                           

 .2168أغسطس  68مالحظة ابملدرسة الثانوية دار احلكمة بيما يف يوم اخلميس التاريخ 14 
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جيب على املعلم أن يعط  التوجيه للطالب أن اخلوف من اخلطأ هو اخلطأ  .خاطئ
 األكثر, و ال خياف اخلطأ من خياف اخلطأ فهو اخلطأ.

ال ميكن فصل اجلهود الرامية إىل حتسني جودة تعليم اللغة العربية من دور 
اسرتاتيجية املعلم عندما تتم عملية التعليم. ألن التدريس ليس جمرد موجه حنو النتائج، 
ولكن أيًضا عملية موجهة. إن دور إسرتاتيجية املعلم يف أنشطة التعلم املثلى سيجعل 

لية أكثر فعالية، ارتفعت النتائج احملققة. وجود منهج العملية فعالة. مع هذه العم
دراس  التنظيم جبيد لن يكون هلا أتثري كبري على حتصيل تعلم الطالب، إذا مل تكن 

 65مدعومة ابالسرتاتيجية املناسبة.

واحدة من املشاكل اليت كثريا ما توجد يف عملية تدريس اللغات األجنبية، 
تدريس واالسرتاتيجيات. من اجلانب من املواد، فإن وخاصة اللغة العربية ه  طرق ال

تعليم اللغة العربية يف عامل الرتبية اإلسالمية ليست شيئا أجنبيا. ألنه يف هذه البيئة، 
ليست فقط اللغة العربية تستخدم يف كثري من األحيان يف خمتلف األنشطة اليومية، 

م استخدامه كتعبري عن التحية مثل قراءة القرآن وقراءة الصلوات، ولكن غالبًا ما يت
وما إىل ذلك. لكن يف الواقع، تعليم اللغة العربية هو أحد الدروس اليت تعترب صعبة 

 61ومملة.

عدم النجاح يف تعليم اللغة العربية على مستوايت خمتلفة من املدرسة تتأثر 
ة. ابلعوامل، وأحدها هو طرق واسرتاتيجيات التعليم األقل إنتاجية ونشاطًا وممتع

يظهر الواقع أن تعليم اللغة العربية اليت مت عقدها حىت اآلن ال يزال نقل احملتوى. 
وظيفة املعلم ه  فقط لنقل املوضوع، حبيث إبداعات يف التدريس بليد يف إجراء 
منهجيات التخصيب واسرتاتيجيات التدريس. تعليم اللغة العربية بدورها هو ممل من 

 هاً إىل إمجايل الطالب املشاركني.املعلم إىل الطالب، وليس موج
                                                           

15 Zamroni, Pendidikan Masa Depan (yogyakarta: Bigraf publising, 2000), hlm 74-75. 
16 Radliyah zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(yogyakarta: pustaka Rihlah Group, 2005), hlm 1 
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ستعزز  .م ارتباطًا وثيًقا ابسرتاتيجيات وطريقة التعليمييرتبط جناح التعل
إسرتاتيجية التعليم الصحيحة الطالب من التفكري املستقل واإلبداع  ويف نفس 

إن حتديد االسرتاتيجيات غري  68الوقت التكيف مع املواقف املختلفة اليت حتدث.
كون له عواقب وخيمة، وميكن أن يؤدي إىل فشل التعلم. هنا، ابلطبع، السليمة سي

مهمة املعلم ه  خلق جو من التعلم املثري واملمتع جلميع الطالب. ذكر ملفني 
( أن Active Learning( يف كتابه "التعلم النشط" )Melvin Sibermenسيلربمان )

إن التعلم غري املثري للمتعلمني  67االسرتاتيجية تلعب دورًا يف خلق تعلم نشط وممتع.
عادة ما حتضر املزيد من األنشطة التدريس والتعلم اليت ه  أقل متناغم. هذا هو 

فحتاج املعلم إىل معرفة األشياء  69ابلتأكيد عقبة خطرية أمام حتقيق أهداف التعليم.
 .اليت ميكن أن تدعم أو تؤثر على التعلم حىت عملية التعليم حتقق النتائج أقصى

م يتطلب األمر الدقة يف اختيار واستخدام اسرتاتيجية التعلتيف هذه احلالة 
العربية، ألن االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية ه  أمر مهم للغاية لغرض التعلم 
ميكن حتقيقه. وبناًء على هذه اخللفية، هتتم الباحثة عل  املوضوع إسرتاتيجية تعليم 

 .ثانوية دار احلكمة بيمامهارة الكالم يف املدرسة ال

 

 

 أسئلة البحث  .ب
 كيف إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما؟ .6

                                                           
17 Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (yogyakarta: CTSD, 

2002), hal 96.  
18 Melvin silbermen, Active Learning, terj. Sarjuli, dkk, (yogyakarta: yappendis, 2005), 

hal xxi 
19 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar ( jakarta: rineka 

cipta, 2006), hal 7. 
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إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة  خصائص ما ه  .2
 بيما؟

 أهرداف البحث ج. 

 أهداف من هذا البحث هو : 

 مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيماملعرفة إسرتاتيجية تعليم  (6
ملعرفة خصائص يف إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار  (2

 .احلكمة بيما
 

 فيائرد البحثا. 
 الفيائرد النظرةة. 2

يف اجملال تعليم اللغة  إستبصار الباحثنيعل  تزيد هذه النتائج البحث 
يف إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف املهارة الكالم,  لذلك  ةالعربية, خاصت
وحتسني جودة تعليم اللغات التايل  للباحثني املرجعية كاملواداستخدامه  
 األجنبية.
 

 فيائرد عةلية. 2
 واملعلمني للطالبمفيدة  تكون أننتائج البحث  ترجو هذه

 من الناحية العملية. والباحثني
 

 
 . للطالبأ
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 فصيحاللغة العربية ب طالب على نطق الكلمات واجلملال يستطيع (6
 .وصحيح

 ممارسة نطق الطالب ليكونوا ماهرين ابللغة العربية (2
تدريب الطالب التعود على التحدث ابللغة العربية سواء داخل  (3

 .خارج الفصل الدراس كان الفصل أو  
 

 ب. للةعلم
تعليم اللغة العربية  يساهم كاسرتاتيجيةيعط  هذا البحث ميكن أن  (6

ذب اهتمام الطالب جابستخدام مهارة الكالم وذلك خللق جو اليت 
 للغة العربية.اب الكالموحتفيزهم 

مدخاًل وانعكاًسا من أجل  املواد البحث هأن تكون نتائج هذ ترجو (2
تصميم واستعمال إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية خاصة على مهارات 

ها يف تطوير قدرة الطالب على حتقيق الكالم اليت ميكن استخدام
 أهداف التعليمية.

 
 ج. للةردرسة

املنهج اللغة العربية يف املدرسة ساهم هذا البحث يف حتسني يعط  امل (6
 املستقبل يف تعليم استخدام االسرتاتيجية  .الثانوية دار احلكمة بيما

الطالب لك   ,ميكأحد االسرتاتيجيات أو األساليب يف عملية تعل
 م اللغة العربية.يإبداًعا يف تعلأكثر 

لتقدمي مسامهة جيدة للمدرسة خاصة يف املدرسة الثانوية دار احلكمة  (2
بيما من أجل حتسني عملية التعلم حبيث ميكن أن تزيد من قدرة 
 .الطالب على التعلم مما يؤثر يف النهاية على جودة حتصيل الطالب
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 ا. للباحاة      

الباحثة على تطبيق اسرتاتيجيات التعليم اللغة  لزايدة املعرفة واخلربة من (6
 العربية وخاصة يف اجلانب الكالم

كحافز ملواصلة تعزيز إتقان اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية من أجل  (2
 حتسني القدرة على التدريس.

 
 البحث حردوا .ه

او  املعلمني اسرتاتيجيات استخدام عن البحث هذا يدور  :امليضيعي التحردةرد (6
املدرسة وصفها و اخلطوات وتنفيذها وكذلك  يف الكالم مهارة تعليم عن ملسئولني

 خصائص تعليم اللغة العربية يف الفصول الدراسية.
 يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما. هذا جيري :املكاين التحردةرد (2
ه   املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما إجراء هذا البحث يف التحردةرد الزمان : (3

 اندو ا( منطقة متكSoncolelaاملدارس املوجودة يف القرية سوجنوليال )واحدة من 
(Matakando.انحية مدينة بيما  ويقع يف مدينة بيما الشمالية ) هذا أجري 

 .2167 سبتمرب الشهر حىت أغسطس الشهر يف البحث
 
 
 

 
 الردراسات السايقة .و
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الباحث  فوجد السابقة، الدراسات عدة على ابالطالع الباحث قام لقد
بعض  الباحث وسيعرض البحث، موضع جوانب ىف منها يستفاد متعلقة الدراسات
 :الدراسات  تلك ومن .علىها األمثلة

 الباحثة          : آنيس سلفاان .6
موضوع        : إسرتاتيجية التعلم اللغة العربية لرتقية اهلماسة تعلم الطلبة فصل   

حلكومية وونوكرومو السابعة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية ا
 فلرييت بنتول يوغياكرات.

 2161سنة             :  
أهداف         :  ملعرفة إسرتاتيجية التعلم اللغة العربية لرتقية اهلماسة تعلم الطلبة 
فصل السابعة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وونوكرومو فلرييت بنتول يوغياكرات.
 الباحثة يف هذا البحث هو دراسة وصفيةمنهج البحث   : تستخدم 

نتائج البحث  : عن إسرتاتيجية التعلم اللغة العربية لرتقية اهلماسة تعلم الطلبة 
فصل السابعة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وونوكرومو 
فلرييت بنتول يوغياكرات يعىن تطبيق إسرتاتيجيات متنوعة وال 

التعلم, سواء يف مراحل املبكرة, راتبة يف كل مرحلة من مراحل 
جوهر, وإهناء أو تغطية وكذالك التقييم واملتابعة. وكذالك التعلم 
متعة حيث يتم تشجيع الطالب على تعلم اللغة, لذالك 

 ينشطون الطالب اخلالل التعلم.
فرق البحث      : من انحية املوضوع هنا فرق املوضوع, الباحثة السابق يبحث 

لتعلم اللغة العربية لرتقية اهلماسة تعلم الطلبة عن إسرتاتيجية ا
فصل السابعة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وونوكرومو 
فلرييت بنتول يوغياكرات و أما حبث  إسرتاتيجية تعليم مهارة 
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الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما وكذالك من انحية 
 األهداف خمتلف. 

 احل زلفى: ر         الباحث  .2
: اسرتاتيجية رئيس املدرسة يف تطوير الكفاءة البيداغوجية  املوضوع      

للمدرسني )ماالنج : دراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية(

 2162:   سنة
أهداف البحث : لوصف إسرتاتيجية رئيس املدرسة األول انجارى يف تطوير 

ولوصف أثر من هذه املدرسات يف أن الكفاءة البيداغوجية 
يطور الكفاءة البيداغوجية يف هذه املدرسة األوىل احلكومية 

 انجارى.
منهج البحث  : املنهج الذي إستخدامه الباحث يف هذا البحث الوصفى 

 مبدخل الكيف .
نتائج البحث  : ان رئيس املدرسة  يف إسرتاتيجية )األول( أن ميلك النظرية 

ساس البيداغوجية بكيفية: التوجيهات والتدريبات, التعليمية واأل
مبادئ التنشئة اإلجتماعية للتعلم, )الثاىن( تطوير املنهج اليت 
تتعلق مبادة التعليم بكيفية: مشاورة املدرسني, فرقة التطور 
املنهج, يشرف وورشة العمل. واثرها للمدرسة ه  أجياد بيئة 

 نهج اجليد.التعلم الفعال بطرق الذجابة ومعايري امل
: من انحية املوضوع هناك فرق املوضوع, الباحث السابق  فرق البحث  

يبحث عن اسرتاتيجية رئيس املدرسة يف تطوير الكفاءة 
البيداغوجية للمدرسني )ماالنج: دراسة العليا جبامعة موالان 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية( و أما حبث  إسرتاتيجية تعليم 
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املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما وكذالك من  مهارة الكالم يف
 انحية األهداف خمتلف. 

 : حممد إيوان قمرالدين  الباحث  .3

: إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على طريقة اإلنتقائية مبعهد         عنوان
 نور احلرمني لومبوك الغربية.

  2168:  سنة 

 .وتقومي تعليم اللغة العربية:  ملعرفة كيفية ختطيط وتنفيذ    البحث هدف

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية لنوع دراسة احلالة. مجع  :  البحث منهج
وتشمل  .البياانت ابستخدام طريقة املقابلة و التوثيق واملالحظة

تقنيات حتليل البياانت ختفيض البياانت وعرض البياانت 
ديد واالستنتاجات. التحقق من صحة بياانت النتائج يتم مع مت

 املراقبة والتثليث واملشرف التشاور.

: وقال أن إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على طريقة اإلنتقائية    البحث نتائج
 مبعهد نور احلرمني لومبوك الغربية يشتمل: 

 ختطيط تعليم اللغة العربية يشتمل:  (6
تصميم تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور الدين  .أ

احلرمني مبوقف إجيايب جتاه اللغة العربية والتزام قوي 
لتطوير تعليم اللغة العربية من األطراف ذات العالقة, 
مثل قادة املدارس الداخلية و مدرس اللغة العربية و 
الطالب ومجيع عناصر املوارد البشرية املدرسية على 
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املوظفني الرتبويني وغري الرتبويني حد سواء من 
 لدعمه.

تنقسم بيئة التعليم اللغة العربية إىل قسمني مها البيئة  .ب
 .الرمسية وغري الرمسية

تنفيذ تعليم اللغة العربية يشتمل: األنشطة األولية  (2
 .واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية

 .تقومي تعليم اللغة العربية ابستخدام االمتحاانت الشفوية (3

فرق البحث   :  من انحية املوضوع هناك فرق املوضوع, الباحث السابق يبحث 
إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم على طريقة اإلنتقائية مبعهد عن 

و أما حبث  إسرتاتيجية تعليم مهارة  نور احلرمني لومبوك الغربية.
الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما وكذالك من انحية 

 داف خمتلف.األه

 املصطلحات حتردةرد .ز
اللغة العربية ه  الطريقة اليت يتم اختيارها واستخدامها من اسرتاتيجية التعليم  .6

قبل املعلم يف نقل مواد اللغة العربية لتسهيل الطالب يف تلق  وفهم مادة اللغة 
 إن تصميم إسرتاتيجية التعليم ابللغة العربية هو خطة تعليم اللغة العربيةالعربية. 

اليت يتم ترتيبها بشكل منتظم قبل تنفيذها يف نشاط التعليم من خالل حتديد 
 طرق خمتلفة لنقل مواد اللغة العربية بسهولة تقبلها وتفهمها من قبل الطالب.

مهارة الكالم ه  مهارة يف إنتاج نظام صوت مفصل  لنقل إرادة واحتياجات و  .2
أيًضا إىل الثقة يف الكالم  املشاعر والرغبات لآلخرين. وتستند هذه املهارة

بشكل عادل وصادق وبشكل صحيح ومسؤول من خالل القضاء على 
 املشكالت النفسية مثل العار والتواضع والتوتر واللسان الثقيل وغريها.
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 الفصل الااين

 اإلطار النظري

 

 إسرتاتيجية تعليم اللغة العريية .2
 اللغة العريية مفهيم إسرتاتيجية .أ

 Atwi  (اللغة العربية تسمى أسلوب، وفقا لعطوي سوابرماسرتاتيجيات يف 

Suparman  اسرتاتيجية ه  وسيلة منهجية لتوصيل حمتوى الدرس للمتعلمني )
( إسرتاتيجية Edward Anthonyوفًقا إلدوارد أنثوين ) 21لتحقيق أهداف التعليم معينة.

الطريقة و ه  نشاط حمدد يتم تنفيذه يف الفصول الدراسية يف انسجام مع 
 26املختارين.

ميكن تعريف اسرتاتيجيات التعليم بشكل خمتلف من قبل خرباء التعليم. 
 22فيما يل  بعض االقرتاحات من اسرتاتيجيات التعليم املختلفة.

( التعليم االسرتاتيجيات ه  الطرق اليت Hilda Tabaوفقا هليلدا طااب )
توفر مرافق أو مرافق للطالب  خيتارها املعلمون يف عملية التدريس اليت ميكن أن

 23لتحقيق أهداف التعليم.
( أن اسرتاتيجية التعليم ه  اخلطوط Zaini Dan Bahriوفقا ل زيين و هبري )

وميکن تفسري  .العريضة للقوس للعمل يف حماولة لتحقيق هدف حمدد سلفا

                                                           
20 Atwi suparman, desain instruksional, (jakarta: PAU-PPAI Ditjen Departemen 

Pendidikan Nasional,) hlm 166. 
21 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykal, 2004), 

hlm 6. 
22 Suprihadi saputra, dkk., Strategi Pembelajaran, (Malang: Departemen Pendidikan 

Nasional, UNM,200), hlm 21. 
23 Suprihadi saputra, dkk., Strategi............ hlm 21. 
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ة ا أمناط عامة ألنشطة التعليم واملتعلمني يف حتقيق أنشطھاالسرتاتيجية علی أن
 24داف احملددة.ھالتعليم لتحقيق األ

االسرتاتيجية تعين أيضا طريقة معينة للتعامل مع مشكلة. هذه 
االسرتاتيجيات ه  شكل من أشكال العمل إلنتاج ش ء، أو خطة تعاجل وتعاجل 

وهكذا ميكن أن اإلسرتاتيجية تتطور دائًما يف  .بعض املعارف مثل خطط احلرب
طريقة ميكن استخدامها حلل مشكلة. شخص نفس ، ألن كل شخص لديه 

اسرتاتيجية التعليم هذه هلا نطاق أوسع من طريقة التعليم. األسلوب هو فقط كأداة 
وهو جهاز أو جزء من اسرتاتيجية التعلم. لذلك، يتم استخدام اسرتاتيجيات 
التعليم لتحقيق األهداف. وبعبارة أخرى، اسرتاتيجية التعليم ه  عملية حامسة جدا 

 ئج تعليم الطالب.ونتا
االسرتاتيجية كأساس هلذه الدراسة وفقا لنيومان ولوغان  عل  ملتوتش

(Newman dan Logan أربعة مكوانت رئيسية ه ):   
 م يأهداف التعل فعالية)أ( 

 ميالتعل مدخل حتديد إعادة)ب( 
 )ج( حتديد اخلطوات املتخذة من البداية إىل النهاية  

 .النجاح مقاييس حتديد)د( 
لذلك فإن اسرتاتيجية التعليم ه  نشاط فحتوي على جمموعة من األنشطة 

وهذا يعين أن اجتاه مجيع القرارات يف  .املصممة لتحقيق أهداف تعليمية معينة
إعداد االسرتاتيجية هو حتقيق األهداف. وابلتايل، فإن إعداد خطوات التعليم، 

وجهة حنو حتقيق األهداف. واستخدام خمتلف املرافق واملوارد التعليمية كلها م
لذلك، قبل حتديد االسرتاتيجية، من الضروري صياغة أهداف واضحة ميكن 
قياسها لتحقيق النجاح، ألن اهلدف هو الروح يف تنفيذ االسرتاتيجية، فإن 

                                                           
24 Haryanto, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 

UNY, 2003), hlml 2. 
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اسرتاتيجية التعليم العربية ه  سلسلة من األنشطة اليت اختارها املعلم لتنفيذ تعليم 
رتاتيجية التعليم ابللغة العربية ه  خطة أو مفهوم يف التعليم املهارات العربية. إس

  .على شكل طرق وأساليب وتقنيات مستخدمة يف عملية أنشطة التعليم والتعلم
يف هذه احلالة اسرتاتيجية التعليم املستخدمة لتعليم اللغة العربية، إذا كان 

اكتساب الكفاءة اللغوية املعلم تطبيق اسرتاتيجيات معينة يف تعليم اللغة ابلتأكيد 
اسرتاتيجيات يف التعليم دورا هاما يف حتديد جناح أو فشل شخص يدرس  .العالية

أو سوف تساعد األساليب املستخدمة يف عملية التعلم. إذا كان املتعلمون قادرين 
على إتقان املواد الصعبة وفهمها بسهولة، إذا كانت أساليب وأمناط التسليم مناسبة 

سرتاتيجيات تطوير اللغة، والعكس ش ء سهل لن ينجح إن مل يكن ومدعومة اب
 .مدعوًما ابلعوامل الكافية، خاصًة فيما يتعلق ابلطرق واالسرتاتيجيات

يف تعليم اللغة، هناك ثالثة مصطلحات اليت حتتاج إىل فهمها بشكل 
 هو جمموعة من االفرتاضات املدخل 25مالئم، و ه  املدخل و الطريقة  و التقنية.

فيما يتعلق بطبيعة اللغة وتعليم اللغة والتعلم. الطريقة ه  خطة شاملة لتقدمي اللغة 
بشكل منتظم على أساس النهج احملدد. و التقنية ه  األنشطة احملددة املنفذة يف 

 املصطلحات الباحثة عن شرحست الفصول الدراسية، وفقا للطريقة اليت مت اختيارها.
 :التايل النحو على

 
 تعليم اللغة العريية مردخل (2

تعليم اللغة العربية ترتبط ارتباطًا وثيًقا جبوانبها اخلاصة يف التدريس واليت 
. (Technique)والتقنية  (Method)الطريقة,  (Approach), املدخلتتضمن 

( أن هنج البديهية هو جمموعة Edward M. Anthonyيشرح إدوارد م. أنتوين )

                                                           
25 Abd Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 33. 
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تتضمن االفرتاضات املتعلقة بتعليم  21وتعليم اللغة.من االفرتاضات لطبيعة اللغة 
اللغة جوانب االستماع والكالم والقراءة والكتابة. هذه األربع املهارات ستقوم 

 بعد ذلك ببناء طرق أو مناذج يف تعليم اللغة العربية.
 التعليم العربية وه : مدخلمن  البعضهناك 

 
 ( Approach System All-in- System)نظام واحرد المردخل مجيع يف   .(أ

أن اللغة كنظام يتكون من العناصر الوظيفية اليت  املدخليعترب هذا 
تظهر الوحدة اليت ال ميكن فصلها. لذلك، عيوب من عنصر واحد أو 
نظام فرع  يف النظام سيسبب تداخاًل وعقبات للعناصر األخرى. النظام 

 28ء و)الكتابة(.للغة يتكون من األصوات واملفردات واجلمل النحو واإلمال
أن تدريس اللغة جيب أن يبدأ من خالل تدريس  املدخليفرتض هذا 

، ات اللغة يف الكلمات أو العباراتمهارات االستماع أو االستماع إىل أصو 
 وممارسة النطق قبل القراءة والكتابة.

شامل يشري إىل وظيفة اللغة  مدخلمجيع يف نظام واحد أو  مدخل
( أن اللغة هلا Jack C. Richardsللبشر. يصف جاك س . ريتشاردز )

( اجتماعية. وظيفة 3( معربة )2( وصفية )6ثالث وظائف رئيسية: )
صفية لغة ه  نقل معلومات واقعية. وظيفة التعبريية ه  إعطاء معلومات 

حكام املسبقة، واخلربات حول حالة املتكلم نفسه، واملشاعر، واملتعة، واأل
اليت مت متريرها. يف حني أن الوظيفة االجتماعية للغة ه  احلفاظ على 

 العالقات االجتماعية بني الناس.

                                                           
26 Edwar M. Anthony, Approach, Method, and technique, dalam Teaching English as a 

Second Language. (Harold B. Allen, Ed.), McGraw-Hill Book Company, New York, 1965, hlm. 

93 

27 Izzan, Ahmad. 2004.  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung : 

Humaniora.,hlm, 98. 
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 (Parsial Approachمردخل اجلزئي ) .(ب
م ييبدو جزئيا على االحتياجات، حبيث يتم توجيه التعل املدخلهذا 

نب النحوية والرتمجة أو يف جانب معني من اللغة, على سبيل املثال اجلوا
التحدث أو الكتابة أو املهارات اللغوية يف ختصص معني. على سبيل املثال 
اللغة األكادميية، ولغة العمل، والرتفيه، وغريها. يُعرف هذا النهج أيًضا 

"مونتاجو  مدخلالتقليدي وهو متوافق أيًضا مع  دخلالرمس  أو امل دخلابمل
يف التعلم يبدأ من الصيغ النظرية ويستخدم  الداليل" هذا النوع من النهج

 الطريقة الكالسيكية للطريقة )القواعد والرتمجة(.
 

 اللغة العريية تعليم قطر  (6
بشكل عام هو كل ما هو موجود يف كل عملية تدريس، سواء  الطريقة

كان تعليم الرايضيات، الفنون، الرايضة، العلوم الطبيعية وما إىل ذلك. ومن 
الناحية اللغوية، تعين املنهجية أن العلم يتعلم عن الطرق أو املسارات اليت يتم 

 اختاذها لتحقيق اهلدف الذي هو فعالية وكفاءة.
 و الدراسية املادة إلقاء يف التالميذ املعلم يسري يلةوس ه  الطريقة
 التعليم طريقة و التعليم كيفية هى البحث هذا يف التعلمية تقصد ابلطريقة
 اخلارج  جملالا تنظيم بوسطة يتم الىت األساليب جمموعة تغىن مبفهومها الواسع

 طريقة أن االخرى تعريف ويف 27معينة. تربوية أهداف حتقيق من أجل للمتعلم
 كانت كلما وه  املهارة، و املعرفة و للعلم الناقلة الوسيلة أو ه  االداة التعليم
 ميوله و قابليته و وذكائه املتعلم عمر مع منسجمة و للموقف التعليم  مالئمة
 29فائدة. أكثر و عمقا أوسع عربها املتحققة االهداف التعليمية كانت

                                                           
 . 19ص  ، أساليبه و مناهجه هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدى 27
 الشروق،:وطرائق تدريسها، )بغداد مناهجها العربية اللغة الوائلى، عباس الكرمي عبد سعاد و الداليم  حسني على طه29

 .77ص  ( ،211
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 أسلوب وه  .املستخدمة الطريقة بنجاح يتعلق التعليم عملية وجناح
 إىل املعارف وصول ليحقق التعليم  النشاط معاجلة يف املعلم الذي يستخدمه
 حقيقته يف هو الناجح واملعلم والنفقات. الألوقات وأقل السبل تالميذه أبيسر
 غزير املعلم كان فمهما السبل، أبيسر التالميذ إىل الدرس توصل طريقة انجحة
  .عمله يف حليفه يكون لن النجاح فإن اجليدة الطريقة ميلك ال املادة ولكنه
 ىف تستخدم الىت والطرق الطريقة، إىل حتتاج العربية اللغة تعليم وىف
 :ه  الكالم تعليم مهارة

 
 املباشرة طرةقة .أ

 لغته االصلية، الطفل هبا الىت ابلطريقة اللغة تعليم على تركز الىت هى
 اية أو االصلية للطالب اللغة استخدام عدم و اللغة، بيئة ابختالف ذالك و
 املختلفة و ابلوسائل الصورة و ابحلركة الطريقة هذه تستعني و سيطة و لغة

  31معناه. و اللفظ بني للربط
 من مهاريت بدال الكالم، مبهارة االهتمام مبايلى: الطريقة هذه ومتتاز

 اللغة األجنبية،مهما تعليم عند الرتمجة إىل اللجواء وعدم الكتابة، و القراءة
 و االكتفاء النظرية اللغة بقواعد الطالب تزويد وعدم األسباب، كانت
 و الشئ الكلمة بني املباشر والربط تراكيبها، و اللغة قوالب على بتدريبه
يستظهر  حىت احلفظ و احملاكاة أسلوب استحدام و عليه، تدل الذي

 .االجنبية ابللغة كثرية مجال الطالب
جعلها  الكالم مبهارة إهتمامها أن الطريقة هذه على ديؤخ مما و
 النمطية، التدريبات على االعتماد أن كما األخرى، اللغة مهاراتهتمل 

                                                           
السنة ( ،  النشر،دون و للطباعة العريب الكاتب دار:العرب، )القاهرة لغري العربية اللغة تعليم مشكالت احلديد، على 31

  5ص



23 
 

 

 من الطالب فحرم النحوية، القواعد و االحكام من بقدر الطالب دون تزويد
 36حتكمه. الىت القاعدة و النحوي، الرتاكيب ادراك حقيقة

 
 الشفيةة السةعية طرةقة .ب

 .القول ه  أّوهلا ىف الّلغة أبنّ  االفرتاض الطّريقة حتت هذه تستعمل
التالميذ  يستمع أن االبتداء على واجب الّلغة فتعليم السبب، هذا ومن

القراءة  تعليم قبل هناينطفو  مث الكالم أو الكلمة شكل حتت اللغة أصوات
من  برتتيب مهارات أربع استيعاب هو الطريقة ذههب اهلدف وأفضل .والكتابة
 32والكتابة. القراءة مث والكالم االستماع
التني  والكالم االستماع مهاريت تطوير الطريقة هذه من والغرض 
 .والكتابة القراءة مهاراتن عليهما تعتمد
 

 اإلتصالية طرةقة .ج
فطرة  ميلك اإلنسان كلّ  أبنّ  االفرتاض حتت الطريقة هذه تستعمل

(Language acquisition device  )هذه اللغة من اكتساب جهاز تسمى 
 وأفضل .الداخلى عامل ومقررها ابكاري صفتها فالقدرة الّلغوية السبب،
 حالة احلياة ىف الصحيحة ابللغة لالتصال التالميذ مهارة تنمية ه  أهدافه
 .33الظاهرة

 
 

                                                           
فهد  امللك مكتبة فهرسة :، )الرايضهبا الناطيقية لغري العربية اللغة ملعلم  إضاءات الفوزان، ابراهيم بن الرمحن عبد36

 89ص  ( ، 2166 النشر، أثناء الوطنية
32 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykal, 2004) 

,hlm. 46 
33 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykal, 2004) 

,hlm. 54 
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 اكحيارةة طرةقة  .ا
حقيقة  إىل للوصول وألجوبة، ابألسئلة النقاس و احلوار طريقة هى

 الذى الفلسوف ذالك سقراط، إىل الطريقة هذه وتنسب 34احلقائق. من
 حىت املتعلم لريشد ابجلهل، متظاهرا غريه مع الطريقة تلك كان يستعمل

 بلغت وقت يف اجلواب، و السؤل العطاء،و و األخد بعد إىل احلقيقة، يصل
 بث غرضه كان . قدهبا العناية من األمسى املركز يف الرتبية العقلية فيه

 .احلقيقة وراء البحث وتعويدهم تالميذ، يف نفوس املعلومات
 

 املناقشة طرةقة .ه
على  املعلم يعتمد فيها و .احلوار على جوهرها يف تقوم طريقة هى

 القضية اجلديدة فهم بغية نشاطهم فيوجه السابقة، هتمخربا و التالميذ معارف
 ففيها .أهداف درسه لتحقيق التالميذ إجاابت و املتنوعة األسئلة مستخدما

 و هذا من فهم التأكد و جديدة ملعارف تثبيت و السابقة للمعارف إاثرة
 و هتمانتبا و تنمية التالميذ عند الفعال العقلى للنشاط استشارة وفيها .ذاك

 .املستقل تفكريهم أتكيد
مشكلة  حول العقول من عدد اجتماع صورها أحسن يف واملناقشة

بقصد  منظمة، دراسة دراستها و القضااي من قضية أو املشكالت من
و  .القضية موضوع يف رأي إىل االهتداء أو للمشكلة حل إىل الوصول
 الفكري الذى خط إىل اجلماعة يوجه و املوضوع يعرض رائد عادة للمناقشة

 .35ملطلوب احلل إىل تنتهى حىت املناقشة فيه تسري
 

 
                                                           

 . 35ص  ، والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن34 
 . 36ص  ، والتطبيق النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن35 
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 االتصالية التياصلية طرةقة .و
استخدام  على القدرة الدراس اكتساب النهائ  الطريقة هذه هدف

هذه  تنظر ال و .املختلفة أغراضه االتصال، لتحقيق سيلة و األجنبية اللغة
، هتالذا مقصودة القوالب، و الرتاكيب من جمموعة هناأ على اللغة إىل الطريقة

و  كالطلب املختلفة، اللغوية الوظائف عن للتعبري سيلة و تعدها إمنا و
 .اخل التقرير و الوصف و النهئ و األمر و الرتاج 

بل  اللغوي التدرج أساس على ال الطريقة، هذه ىف املادة تعرض و
األنشطة  عرب فيها العمل يتم و .التواصلى الوظيف  التدرج أساس على

مواقف  خلق على التدريس طريقة تعتمد و .التعليمية الوحدة داخل املتعددة
و  املعلومات تبادل و األسئلة، توجه : مثل اللغة، ستعمال ال حقيقة، واقعية
 31ذالك. أشبه ما و األفكار

 
 تقنية تعليم اللغة العريية .ا

وكما معروف يف التفسري السابق من املدخل و الطريقة و 
االسرتاتيجيات, كل ثالثة ه  تسلسل ال ينفصل يف عملية التدريس. أما 

أسلوب التدريس هو  أسلوب التدريس هو تفعيل الطريقة. ولذلك، فإن
خطة، والقواعد، وجيب أن تكون اخلطوات مرتبطة بشكل وثيق ابإلطار 

 .العام للطريقة
تعتمد والرتتيبات وأساليب التدريس اعتماًدا كبريًا على املعلم 
ومهارات املعلم الشخصية يف إدارة الصف، حيث ستتأثر مجيع هذه األمور 

كن القول أن هذا هو أفضل لذلك ال مي .ابألوضاع واحلاالت املختلفة
طريقة، وهذا هو أفضل تقنية مناسبة جلميع احلاالت والشروط التعليمية. 

                                                           

 . 73ص  به، الناطيقية لغري العربية اللغة ملعلم  إضاءات الفوزان، ابراهيم بن الرمحن عبد31 
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تتطلب االختالفات يف األهداف واملواد والطالب واالختالفات بني 
 املدرسني تقنيات/ اسرتاتيجيات خمتلفة يف تطبيق األساليب.

 
 أوياع اسرتاتيجيات التعليم اللغة العريية ب. 

 و إما أنواع اسرتاتيجيات التعليم اللغة العربية ه  : 

 اسرتاتيجية التعيلم املباشرة .2
 املباشرةاسرتاتيجيات التعليم مفهيم  (أ

اسرتاتيجية التعيلم املباشرة ه  اسرتاتيجية تركز على أعلى 
يف هذه االسرتاتيجية تتضمن   مستوى من املدرسني وأكثرها استخداًما

التعليمية والتدريس الصريح واملمارسة والتمرين، طرق حماضرة، واملسائل 
وكذلك املظاهرات. يتم استخدام اسرتاتيجيات التعليم املباشرة الفعال 

 38للحصول على املعلومات أو تطوير املهارات خطوة خبطوة.

 ما معرفة على الطالب تدريب إىل االسرتاتيجية هذه وهتدف
 وسائل .والكتابية الشفوية سواء حد على العربية اللغة يف إليه ينظر

 37.املتوقعة غري أو للتعلم املتوقعة الصورة إما تكون قد املستخدمة اإلعالم

 

 

 

                                                           
37 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm  

10 
38 Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press, 

2011), hlm 143. 



27 
 

 

 ةخطيات اسرتاتيجية التعليم املباشر    (ب

أحد خصائص إسرتاتيجية التعليم هو وجود مراحل التعليم اليت 
جيب أن ينظر فيها املعلم. اخلطوات السرتاتيجيات التعليم املباشر وفقا ل 

Soeparman Kardi  وM. Nur:على النحو التايل ، 

 التوجه .6

أي قبل عرض وشرح املواد اجلديدة، وسوف يساعد كثريا 
إطارا الدرس والتوجه للمواد اليت على الطالب إذا كان املعلم يعط  

 يتم تسليمها. أشكال التوجه ميكن أن يكون:

األنشطة األولية لتعرف املعرفة ذات الصلة ابملعرفة اليت لدى  (6
 الطالب

 مناقشة أو إبالغ الغرض الدرس. (2
 تعط  شرح / اجتاه فيما يتعلق ابألنشطة اليت سيتم تنفيذها. (3
استخدامها واألنشطة اليت سيتم إبالغ املواد / املفاهيم اليت سيتم  (4

 تنفيذها أثناء التعليم
 إبالغ إطار الدرس (5

 تقدمي .2

يف هذه املرحلة، ميكن للمعلم تقدمي مادة الدرس يف شكل 
 مفاهيم واملهارات. ميكن أن يكون عرض املواد يف شكل:

عرض املواد يف خطوات صغرية حبيث ميكن إتقان املواد من  (6
 الطالب يف وقت قصري نسبيا.

 طاء أمثلة مفهومإع (2
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النمذجة أو مظاهرة من املهارات عن طريق التظاهر أو شرح  (3
 خطوات عمل هلذه الوظيفة

 إعادة شرح األشياء الصعبة. (4
 متارين منظمة. .3

يف هذه املرحلة، يرشد املعلم الطالب للقيام ابلتمارين. املعلم 
الذي مهًما يف هذه املرحلة هو تعط  تعليقات حول استجاابت 

وتوفري تعزيز استجابة الطالب الصحيحة وتصحيح الطالب. 
 استجابة الطالب اخلاطئة.

 التدريب املوجه .4

يف هذه املرحلة ، يوفر املعلم الفرص للطالب ملمارسة املفاهيم 
أو املهارات. يتم أيًضا استخدام هذا التمرين اإلرشادي املعلمني 

رحلة، للوصول إىل تقييم قدرات الطالب ليعمل وظيفتهم. يف هذه امل
 يكون دور املعلم هو مراقبة وتوفري التوجيه إذا لزم األمر.

 التدريب املستقل. .5

يف هذه املرحلة يقوم الطالب أبنشطة التدريب بشكل 
مستقل، ميكن للمرء أن مير هبذه املرحلة إذا كان قد أتقن مراحل أداء 

 39يف مرحلة توجيه التدريب. ٪91-75الواجبات 

ني يف تقدمي الدروس االنتباه إىل وابلتايل جيب على املعلم
حالة الطالب، مث ما ه  االسرتاتيجيات اليت ينبغ  تطبيقها، وميكن 

عزرا كما نقلت عن  Azyumardiأن يثري اهتمام الطالب. وذكر 
                                                           

39 Soeparman Kardi dan M. Nur , Pengajaran Langsung, )Surabaya: PSMS Unesa, 2004( 

hlm 53-55 
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Abuddin Nata أن التعليم ميتد أكثر من جمرد التدريس، ليس فقط ،
ع مجيع اجلوانب جمرد نقل املعرفة، وحتويل القيم وتكوين الشخصية م

املشمولة. وهكذا فإن التعليم هو أكثر توجها لتشكيل املتخصصني، 
 41ألن االهتمام والرياغب أكثر تقنية.

 

 خصائص اسرتاتيجيات التعليم املباشرةج. 

واحدة من خصائص منوذج التعليم املباشر هو وجود مراحل 
الذي سيستخدم التعليم. ابإلضافة إىل االهتمام ابملراحل، جيب على املعلم 

التعليم املباشر أن ينتبه أيًضا للمتغريات البيئية األخرى, هو الرتكيز 
األكادمي ، توجيه املعلمني ومراقبته، التوقعات العالية لتقدم الطالب والوقت 
والتأثري احملايد للتعلم. يتم توجيه أنشطة التعليم حنو حتقيق األهداف حبيث 

ابلوظيفة اليت جيب أن يقوم هبا الطالب،  يكون لدى املدرسني توقعات عالية
 46وحتسني استخدام الوقت.

 & Kardiخصائص اسرتاتيجيات التعلم املباشر وفقا لكاردي ونور)

Nur(كما نقلت تراينتو )Trianto:أن ،) 

وجود أهداف التعليم وأتثري النماذج على الطالب مبا يف ذلك إجراءات  (6
 تقييم التعلم.

 لعام وتدفق أنشطة التعليمبناء اجلملة أو النمط ا (2

                                                           
40 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 57 
41 Dini Rosdianai, Model Pembelajaran Langsung Dalam Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan, (Bandung; Alfabeta, 2012), hlm. 70 
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هناك حاجة إىل نظام إدارة وبيئة التعلم النموذجية حبيث ميكن أن تتم  (3
ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن يف   بعض أنشطة التعليم بشكل جيد.

 التعلم املباشر مبتطلبات، مثل:
 وجود سوف يكون أداة يف مظاهرة .6
 42جيب اتباع سلوك التدريس. .2

 ه :خصائص هذه الطريقة لذلك 

 أعط أولوية عالية ملهارة الكالم بدالً من مهارة القراءة والكتابة وترمجة  .6
تركز قاعدة التعلم على تقنيات العرض التوضيح , تقليًدا وحفظًا  .2

مباشرًا حيث يكرر الطالب الكلمات واجلمل واحملاداثت من خالل 
اجلمعيات، السياق والتعريف الذي يتم تدريسه بشكل استقرائ  هو 

 االبتعاد عن األمثلة مث استخالص النتائج
 جتنب استخدام اللغة األم للطالب .3
يتم تدريب مهارات االتصال الشفوي بسرعة من خالل األسئلة  .4

 واإلجاابت املخطط هلا يف أمناط تفاعلية متنوعة
 .التفاعل بني املعلم والطالب متداخل بشكل فعال .5

 
 تتفاعالاسرتاتيجية التعيلم امل .6

 تتفاعالاملاسرتاتيجيات التعليم مفهيم  (أ

طريقة أو أسلوب التعليم اليت  ه  تتفاعالاملالتعليم  أسرتاتيجية
يستخدمها املعلمون عند عرض مادة الدرس حيث يكون املعلم هو 

                                                           
42 Tri Anto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grouf 2009), hlm. 41 
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الدورا الرئيس  يف خلق حالة تفاعلية، أي التفاعل بني املعلم والطالب، 
 حتقيق أهداف التعلم. والطالب مع الطالب واملصادر التعليمية لدعم

"Usman.M. Uzer قال إن منط التفاعل األمثل بني املعلم ،"
والطالب، بني الطالب واملعلمني وبني الطالب والطالب هو التواصل 
متعدد األغراض الذي يتماشى مع مفهوم الطالب النشطني. من أجل 

اختيار حتفيز الطالب على التواصل متعدد األطراف، فحتاج املعلم إىل 
 43إسرتاتيجية تعليم اليت ممتعة.

لشكل مناقشة وتبادل بني  تتفاعالاملتشري اسرتاتيجية التعليم 
أن املناقشة وتبادل سيوفر الفرصة  Fellenzو  Seamanاملتعلمني. جيادل 

للطالب للرد على األفكار واخلربات واآلراء ومعرفة املعلمني أو 
 بدائل يف التفكري. اجملموعات، وكذلك حماولة العثور على 

تفاعلية مت تطويرها ضمن نطاق التجميع ماسرتاتيجية تعليم 
والطرق التفاعلية. يف الداخل هناك أشكال املناقشة يف الصف، مناقشة 
جمموعة صغرية أو مهام العمل اجلماع ، والتعاون بني الطالب يف 

 44أزواج.
 

 تتفاعالاملاسرتاتيجيات التعليم  خطيات (ب

تنفيذ اسرتاتيجيات التعليم  خطوات، فإن (Majid)وفقا ملاجد 
 ، وه :خطواتهلا سبع  تتفاعالامل

 
                                                           

43 Usman, Uzer, Menjadi Guru Profesional. (Bandung : Remaja Rosda karya 2000), hlm 

35 
44 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm  

10-12. 
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 إستعداد .1

يف مرحلة األنشطة األولية من هذا التعليم التفاعل  الذي هو 
إعداد املعلمني والطالب الذين يبحثون عن موضوعات أساسية 

 ملناقشتها يف أنشطة التعليم.

 املعرفة األولية .2

األولية، يستكشف املعلم املعرفة األولية يف مرحلة املعرفة 
للطالب حول األشياء اليت عرفها الطالب حول املوضوع املراد 

 دراسته.

 األنشطة .3

األنشطة املضطلع هبا يف هذه املرحلة الثالثة ه  إلظهار 
األنشطة اليت تثري فضول الطالب. مث يتم تشجيع الطالب على طرح 

 عين.األسئلة املتعلقة مبوضوع النشاط امل

 أسئلة الطالب .4

بعد إجراء االستكشاف من خالل جمموعة متنوعة من 
األنشطة مظاهرة أو الظواهر، يف هذه املرحلة يتم إعطاء كل طالب 
الفرصة لطرح األسئلة يف جمموعته، مث يقرأ الطالب األسئلة اليت مت 

 طرحها يف اجملموعة.

 التحقيق .5

يف عملية التحقيق سيكون هناك تفاعل بني الطالب 
واملعلمني والطالب مع الطالب والطالب مع وسائل اإلعالم 



33 
 

 

والطالب ابألدوات. يف هذه املرحلة، يتم إعطاء الطالب الفرصة 
للعثور على املفاهيم من خالل مجع وتنظيم وحتليل البياانت يف نشاط 

 صممه املعلم.

 املعرفة النهائية .6

 مرحلة املعرفة النهائية، يقرأ الطالب النتائج اليت مت احلصول عليها.يف 

 منعكس .7

املرحلة النهائية ه  انعكاس، وهو نشاط التفكري حول ما 
 حدث للتو أو مت دراسته للتو.

 ةالتعليم التفاعلي إسرتاتيجيةخصائص ج( 

 التعليم التفاعل  ه : إسرتاتيجيةخصائص أما 

يبحث والكتابة أو طرح أسئلة حول املواد يسأل املعلم على الطالب ل .1
 اليت سيتم مناقشتها.

النمط األمثل للتفاعل بني املعلم والطالب، بني الطالب واملعلمني  .2
 وبني الطالب والطالب.

 .النفسسيجد الطالب إجاابت ألسئلتهم  .3
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 اسرتاتيجية التعليم الذايت .3
 التعليم الذايتاسرتاتيجيات مفهيم  (أ

 الذي التعليم نشاط هو الذايت التعليم ،Haris Mudjiman ل وفقا
 إلتقان املتعمدة التعلم أنشطة نوااي ظهور تليها املشاكل، وع  مع يبدأ

 45.املشكلة على للتغلب الالزمة الكفاءات

التعيلم الذايت هو اسرتاتيجية التدريس اليت هتدف إىل تطوير 
وينصب الرتكيز  .الذاتاملبادرة الفردية واالعتماد على الذات، وحتسني 

من قبل املتعلمني مبساعدة املعلمني. وميكن  الذايتم يعلى ختطيط التعل
 أيضا أن يتم الدراسة الذاتية مع األصدقاء أو كجزء من جمموعة صغرية.

يف حني أن   .ومسؤولني الذايتمزااي هذا التعلم ه  تكوين متعلمني 
العيب هو أن املشاركني غري انضجني، فإنه من الصعب استخدام التعليم 

 41الذايت.

 الذايتخطيات اسرتاتيجية التعليم   (ب

 أما خطوات إسرتاتيجية تعليم الذايت كما يل :

 األهداف حتديد. 6

 األكادميية املهنية اخلربة لتطبيق الفرص األهداف توفر سوف
 احلياة يف مغزى ذات أهدافًا املتعلمون فحقق عندما .اليومية احلياة يف

 .عالية أكادميية معايري حتقيق على العملية تساعدهم اليومية،

 
                                                           

45 Haris Mudjiman, Belajar Mandiri, (Surakarta : UNS Press, 2008), hlm 1 
46 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm  

10-12. 
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 خطة ضع .2

 .هدفه على تعتمد ما شخص هبا يقوم اليت اخلططوضعت 
 وكلها املشاكل، هذه وحل املشكالت حل اهلدفان هذان يتضمن
 ومجع اخليارات، واختيار األسئلة، وطرح إجراءات، اختاذ تتطلب

 القيام على القدرة .والنقدي النقدي والتفكري وحتليلها، املعلومات
 .الذايت ميالتعل جناح متكن بذلك

 الذايت التقدم وقياس خطة اتباع .3

 عليهم جيب ولكن ألهدافهم، مدركني فقط ليسوا املتعلمني
 تطويرها جيب اليت األكادميية خبرباهتم دراية على يكونوا أن أيًضا

 العملية، إىل ابإلضافة .الذايت التعلم عملية يف املكتسبة واملهارات
 48.خططهم تشغيل جودة مدى ميتقو  عليهم جيب

 الذايتاسرتاتيجية التعليم  خصائص .ج

 الذايتم ي(، أن خصائص التعلHasan Basriوفقا حلسن البصري )
 ه  كما يل :

 لقبول حقائق احلياة .1
 فكر بصحة جيدة وتقدم .2
 أن جتعل اآلخرين سعداء.ميكن  .3
تستند اإلجراءات واملقررات على النظر يف النسب املوضوعية، دون  .4

 إمهال املشاعر إذا لزم األمر.
 مميز مرنة .5

                                                           
47 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning : Menjadikan Kegiatan Belajar 

Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung : Mizan Learning Center, 2007), hlm 172-175 
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 ميكن احلصول على والسلطات التنظيمية .6
 ميكن أن تعمل مع أشخاص آخرين .7
 47وجود موقف اثبت. .8

 يل : ذات اجلودة تشمل ما الذايتاخلصائص اخلاصة لربامج التعلم 

أنشطة التعلم للطالب لتطوير بعناية وتفصيال. يسري التدريس الذايت  .أ
بشكل جيد، إذا كانت املادة نظمت يف خطوات منفصلة وصغرية، 
يناقش كل منها مفهوًما واحًدا أو جزءًا من املادة اليت يتم تدريسها. 

 ميكن أن ختتلف اخلطوات، ولكن جيب النظر يف التسلسل بعناية.
ر األنشطة واملصادر التعليمية بعناية من خالل مراقبة يتم اختيا .ب

 األهداف التعليمية املطلوبة.
جيب فحص إتقان املتعلم لكل خطوة قبل أن ينتقل إىل اخلطوة  .ج

 التالية.
إذا ظهرت صعوابت، قد فحتاج املتعلمون إىل معرفة املزيد أو طلب  .د

ابستمرار، وجيب املساعدة من املعلم. لذلك، يتم حتدي املتعلمني 
عليهم إكمال األنشطة اليت يتابعوهنا، ومعرفة نتائج تعلمهم أو 

 49أعماهلم على الفور، والشعور ابلنجاح.

 الذايت:  ميالتعل أو خصائصوأما 

 التعلم كيفية تعليم عملية على التأكيد .6
 ذات ميالتعل عملية تدعم اليت التعلم اسرتاتيجيات أولوايت حتديد .2

 .مغزى

                                                           
48 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 1995), hlm 108 
49 Jerold E Kemp, Proses Perancangan Pengajaran, (Bandung : ITB, 1994), hlm155 
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 اإلجاابت واختيار التفكري يف أذكياء ليكونوا الطالب مساعدة .3
 51.تواجههم اليت املشاكل على

 
 الصير ملشاهردة االسرتاتيجيات .0

 الصير شاهردةامل مفهيم االسرتاتيجيات .أ

 معان له اإلعالم وسائل وجود فإن والتعلم، التعليم عملية يف
 تكون أن ميكن املواد تسليم الغموض األنشطة هذه يف ألنه .هامة

 هو اإلعالم وسائل .كوسيط اإلعالم وسائل تقدمي خالل من ساعدت
 56.االتصال قنوات من أداة

يهدف استخدام هذه اإلسرتاتيجية إىل تدريب الطالب على فهم 
حمتوايت القراءة قادرة على تصور ذلك يف شكل صور. من الصورة ، من 

وأن ذكرايت املتوقع أن فحفظ مجيع الطالب حمتوايت القراءة بسهولة أكرب 
 52الطالب عن حمتوايت القراءة ميكن أن تستمر لفرتة أطول.

 الصير وسائل استخردام خطيات .ب

 :يل  ما الصور وسائل استخدام خطوات

 الطالب وتطور لنمو وفقا الصور املعلم يستخدم .6
 الفصل أمام للطالب الصور املعلم يعرض .2
 الصور ابستخدام الدرس املعلم يشرح .3

                                                           
50 A.Wahab Jufri .Belajar dan Pembelajaran SAINS,(Bandung : Pustaka Reka Cipta, 

2013) hlm. 43, 
51 Rudi Susilana, Media Pembelajaan, (Bandung: Wacana Prim, 2009) hlm. 6 
52 Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN-Maliki Press, 

2011), hlm 144 
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 الطالب على األسئلة طرح أثناء صورة إىل الطالب انتباه املعلم يوجه .4
 األخرى تلو واحدة

 53.للطالب الوظيفة املعلم يعط  .5

 اليسائل الصير ج. خصائص

 :صورال الوسائل خصائص من العديد هناك ،(Rahadi) لراهادي وفقا

 أو الكائنات يصف أن ميكن أنه مبعىن حقيقية، تكون أن جيب .6
 .مباشرة يرون الطالب كان إذا األحداث

 الصورة يف الرئيسية األجزاء بوضوح تظهر وجدا وتكوين بسيطة، .2
 الفعل  احلجم بسهولة الطالب يتخيل حبيث التناسيب، الصورة حجم .3

 .املرسومة لكائناتا
 .ميالتعل أهداف لتحقيق ومالءمته اجلمال بني اجلمع .4

 
 ميتعلالاسرتاتيجية  أهرداف ج.

اليت جيب صياغتها أواًل يف عملية أهداف التعليم ه  املكوانت األساسية 
دور هذا اهلدف مهم جدا، ألنه هو  .التعلم اليت تعمل كمؤشر لنجاح التعلم

اهلدف من عملية التعلم. هذا اهلدف هو يف األساس صياغة للسلوك والقدرات 
اليت جيب أن تتحقق وامتالك الطالب بعد االنتهاء من أنشطة التعلم يف عملية 

 54التعليم.
علق هبدف التعليم ، هناك عدد من اخلصائص اليت تشري إىل ما فيما يت

 :  Cooperـ لإذا كان الغرض من التعليم أم ال. هدف تعليم  جيد وفًقا 
                                                           

53 R. Angkowo Kosasih, Optimalisasi Media Pembelajaran, (Jakarta: Grasindo, 

2007),hlm 132 
54 Rusmono, Strategi Pembelajaran Dengan Problem Based Learning Itu Perlu, (Bogor : 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22-23 
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 طالب موج (6
 وصف السلوك نتيجة التعليم (2
 واضح ومفهوم (3
 ميكن مالحظتها (4

  :أن الغرض من التعليم جيب أن Soekanto وفقا
 حتقيقهيعكس املظهر أو السلوك املطلوب  (6
 الشروط اليت فحدث هبا السلوك (2
 له معيار ينص على أن السلوك يعترب مناسًبا (3

وهكذا، من الواضح أن حتديد األهداف يف عملية التعليم هو جانب 
 .مهم من شأنه أن فحدد جودة وجناح التعليم

يف عملية التعلم ، جيب على املعلمني أوال حتديد األهداف التعليمية اليت 
، نظراي تنقسم أهداف التعلم إىل ثالث فئات، وفقا لتصنيف بلوم .حتقيقهايتعني 
 وه  
 هداف التعليمية للمجال املعريف )أ( األ

 هداف التعليمية للنطاق الوجداين )ب( األ
 55)ج( األهداف التعليمية للمجال النفس  احلرك .

مجيع يف اسرتاتيجية التعليم اهلدف هو املكون الرئيس . جيب أن تسعى 
، ألن هذا مهم جدا .أنشطة املعلمني والطالب لتحقيق األهداف احملددة

التدريس عملية هادفة. لذلك ميكن حتديد جناح اسرتاتيجية التعليم من جناح 
 51الطالب يف حتقيق أهداف التعليم.

 
                                                           

55 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2013), hlm. 14 

 
56 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka 

Setia, 2005), hlm 9. 
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 . تعليم املهارة الكالم6
 أ.  مفهيم التعليم 

أذهان التالميذ بطريقة قومية،  التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل
وه  الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم والوقت واجلهد يف 

 .سبيل احلصول على العلم واملعرفة

 وأما التعليم اصطالحا هناك تعاريف كثرية، منها:

(، فإن تعريف التعليم يف Mahmud Ali Simanوفقا حملمود عل  سيمان ) .6
وصيل العلم واملعرفة .من املعلم إىل الطالب أبساليب أو املصطلح هو ت

تقنيات مستخدمة يف املمارسة من خالل توجيه كل األفكار والوقت 
(، فإن التعلم هو نوع Tho`imahللحصول على العلم واملعرفة. وفقا لتهوميه )

من النشاط أو النشاط الكتساب بعض اخلربة يف التعلم املقدم من خالل 
 أو املعرفة، وبعض املهارات والتوجيه للطالب. بعض املواد

عقل  إىل معلم عقل من أو الكتب من املعلومات نقل عملية هو التعليم .2
 58متعلم.

له  ليس الذي امللتقى املتعلم إىل اإلجيايب املعلم من املعلومات نقل هو التعليم .3
 .57املعلم يلقيه يتقبل ما أن إال

املتعلم  يكتسب الىت اخلربة بناء إعادة عملية أنه هو عام بشكل التعليم .4
جمموع  أخرى بعبارة وإنه .والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها
تتسع  ما ميثل ابملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم الىت األساليب

مفهوم  وأما .معينة تربوية خربات اكتسابه أجل من معان من البيئة كلمة له

                                                           
 69ص  ( ،2117 اللبنانية، املصرية املكتبة :والتطبيق،)مصر النظرية بني العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 58
 5ص  اتريخ(، دون املعارف، دار :)مكة التدريس، وطرق الرتبية يد،جملا عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 57



41 
 

 

 الالتصال على آخر فرد به يقوم مقصود نشاط هو خاص بشكل التعليم
  59به. االتصال وتعود ألفه الذى ذلك عن خيتلف اللغوية الرموز بنظام من

أن التعليم هو نقل العلم  ةلخص الباحثتمن التعريفات السابقة 
واملعرفة واملعلومات من املعلم اإلجيايب أو الكتب إىل أذهان املتعلم امللتقى 

 .بطريقة قومية ومناسبة لتحقيق األهداف املنشودة
تعليم اللغة األم أو اللغة األوىل أسهل ألنه فحدث بشكل طبيع  من 

مييل  ،ألجنبيةعلى عكس اللغات ا. خالل األنشطة مع والديها وبيئتها
حبيث ال  التدريس إىل أن يكون أكثر صعوبة ألن اللغة اندرا ما تستخدم

لذا فإن تدريس اللغات  يعرف إتقان املفردات وهيكل اجلملة من قبل اجملتمع.
األجنبية يتطلب الكثري من الوقت واملمارسة املنتظمة واملستمرة حىت ميكن 

، وكذلك شخاص الذين يدرسوهناائها على األتكييف اللغة األجنبية واعتد
 ابللغة العربية.

أن تعليم اللغة العربية هو  ةلخص الباحثتمن التعريفات السابقة 
جهد للمعلم للمتعلمني يف تفاعل تعلم اللغة العربية حىت يتمكن الطالب من 

وابلتايل، فإن تعليم اللغة األجنبية ه  نشاط  .تعلم ش ء بفعالية وكفاءة
املعلم إىل أقصى حد حبيث يقوم الطالب الذين يقومون تدريس  يقوم به 

بتدريس لغة أجنبية معينة بعمل أنشطة تعليمية بشكل جيد، مما يساعد على 
 .11حتقيق هدف تعلم لغة أجنبية

 
 

 
                                                           

اإلسالمية  املنظمة منشورات :مصر ) أساليبه، و مناهجه هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدى 59
   4 ص  ( ، 6979 الثقافة، و العلوم للرتبية  و

60 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 32. 
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 ب.مفهيم املهارة الكالم
 :املتكلمني هو وعند املفيدة، األصوات عن عبارة اللغة أصل يف الكالم

 األصوات العربية نطق به ويقصد 16.أبلفاظ عنه يعرب الذى القائم ابلنفس املعىن
 علماء عليها لدى املتعارف خمارجها من األصوات هذه خيرج حبيث سليما، نطقا
 ودون توقف مطلوب دون ابستمرار الكالم :أبهنا احلديث مهارة ويعرف 12.اللغة
 .املعرب الصوت استخدام مع متقاربة بصورة للمفردات تكرار

مهارة  بعد الثانية املهارة وهو اللغة. يف كالمال جانب يشمل هو الكالم
 العمل  اجلانب يشمل ألنه الشفوية. املرحلة يف معا ويشكالن االستماع،

 .والكتابة القراءة قبل الكالم الدارس يبدأ فقد اللغة. تعليم يف التطبيق  الشفوي
 املواقف من موقف يف غريه مع الدارس ابتصال وتنته  صوتية املهارة تبدأ وهذه
 هو فالغرض أفكاره، من بكالمه يعرب آلخر، متحدث من نقل املعىن يتم حيث
 .للسامع الرسالة املتكلم وإفهام رسالة فهم

 ينتج األصوات أن الدارس من تتطلب إجيابية مهارات من الكالم ومهارة
 علىتساعده  حىت واجلمل الكلمات ترتيب يراع  وأن النحوية واألشكال املعينة
الرئيس   الشكل وهو املختلفة. احلديث مواقف يف خبلده جييش عما التعبري

 هو الشفوي )الكالم( ابلتعبري يراد إذن، اإلنسان. عند االجتماع  لالتصال
 .الذاتية املتكلم أفكار عن تعرب اتصالية عملية إبمتام وتنته  صوتية عملية تبدأ

 .واستخدامها اللغة مهارات يف جزء أن أهم يعترب وهلذا
يف  مبكرة تظهر لغوية مهارة فالكالم اللغة. هو الكالم إن اللغويون يقول

 يعلم خالله من الذي ذلك فقط، ابالستماع إال تسبق وال الطفل محساة
. والكبار للصغار اللغوي النشاط ألوان أهم من الكالم أن وال شك.الكالم

                                                           

 721ص  ( 2117 الدولة،  الشروق مكتبة :القاهرة (الرابعة  الطبعة الوسيط، املعجم وآخرون، أنيس إبراهيم 16 
 دار :الرايض (ابلعربية  الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس هللا، عبد اجمليد عبد و الغايل هللا عبد انصر 12 

 . 54ص  (  6996الغاىل،
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 يكتبون، مما أكثر يتكلمون هنمأ أي الكتابة، من أكثر يستخدمون الكالم فالناس
 ابلنسبة لالتصال الرئيس  الشكل هو الكالم أن أن نعترب نستطيع مث ومن

 كما مباشر بشكل املشاعر ترمجة على قدرة التعبري وأكثرها ألوان وأشبع لإلنسان
 13الدعوة. وسائل من كوسيلة وأفعلها ترمجة املشاعر، على قدرة أكثرها أيضا أنه

غاايت  من غاية متثل اليت األساسية املهارات من الثانية اللغة يف والكالم
 مهارة إن اآلخرين. مع االتصال وسيلة نفسه هو كان وإن .اللغوية الدراسة
 تقاس هنا من مستمعا وهو وظل املعلم تكلم إن الطالب ال يتعلمها الكالم
 وليس احلديث توجيه على وقدرته صمته مبقدار الكالم يف حصة املعلم كفاءة
 إنه مركب. عقل  نشاط هو الكالم إن مث، ومن واستثاره ابحلديث. كالمه بكثرة
 14تطبيقها. وعند مساعها عند متييز األصوات على القدرة زم يستل

 األصوات هذه خترج حبيث سليما، نطقا العربية األصوات نطق به ويقصد
 هناأب احلديث مهارة وتعرف. اللغة علماء لدى عليها من خمارجها املتعارف

 مع متقاربة بصورة للمفردات تكرار ودون مطلوب توقف دون الكالم ابستمرار
 .املعرب استخدام الصوت
 االمس  اهلدف فحقق أن يستطيع فإنه املهارة هذه يتقن ما عند والدارس

 املتعلم ويزاول يريد. ماذا مهم هناوإ .اآلخرين االتصال على القدرة للغة وهو
 بدوره يساءل أو شفهيا املدرس أسئلة عن جييب عندما واحلديثالنطق  مهارة
 .15مناقشة أو حديث يف أو يشرتك األسئلة، بعض

هو  و االستماع، بعد االربعة اللغة فنون من الثاىن الفن الكالم ويعترب
وهو  الكتابة، و القراءة و اإلستماع طريق عن اإلنسان تعلمه عما اللسان ترمجة

                                                           

 .  231 -235ص  (، 6995 الناشر، دون :وإجراءته )مصر أسسه العربية اللغة تعليم وآخرون، الناقة كامل حممود 13 
 .161 – 611ص  السابق، املرجع طعيمة، أمحد رشدي 14  

 الغايل دار :ابلعربية، )الرايض الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس هللا، عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر 15
 54 ص سنة(، دون 
 



44 
 

 

و  اللفظ هو الكالم ألن كالما، صوت كل فليس لإلنسان املميزة العالمات من
هى  اإلفادة أن كما احلروف، بعض على املشتمل الصوت هو اللفظ و اإلفادة،
 11املتكلم. ذهن يف األقل وعلى املعاين من معىن على مادلت

 وهو مرسل متحدث .أكثر أو مستمع و متحدث بني تتم عملية الكالم
عملية  يف دوره له منهما كل و للفكرة، مستقبل وهو. ومستمع للفكرة،
الكلمات  نظم طريق عن أفكاره توضيح يف يتلخص املتحدث ودور االتصال،
تساعده  الىت التوضيحات استحدام و فكرة، حتمل وحدات يف بعض مع بعضها
 اليد إشارات و الرأس، امياءات و الوجه، تعبريات من كالمه توضيح على

فك  و املتكلم، حلديث اإلنصات و اباإلصغاع، املستمع يقوم بينما وغريها،
 18احلديث. يف الغامض املعىن االستفسارعن و معانيه، إدراك و رموزه،
 الكالم اإلبداع : و الوظيف  الكالم رئيسيني: قسمني إىل الكالم ينقسم و
 

 اليظيفي الكالم .2
والكالم  االنسان، حميط يف احلياة يف ظيفيا و غرضا يؤدي ما هو
لتنظيم  بعض، بعضهم الناس اتصال منه الغرض يكون الذي هو الوظيف 

 وأحاديث االجتماعات واملناقشة احملادثة مثل: .هتمحاجا قضاء و ،هتمحيا
 .الندوات و املناظرات و التعليمات والقاء

 
 
 

 اإليرداعي الكالم .6

                                                           
 .7 ص السالم(، )رايض،دار تدريسها طرائق و ماهيتها اللغوية املهارت عليان، فؤاد أمحد 11
 .61ص  ، تدريسها طرائق و وماهيتها اللغوية املهارت عليان، فؤاد أمحد 18 
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   :مثل .شحصيته و أبفكاره العامة احلياة يف يؤثر أن من ميكنه هو
والنشر  الشعري، والتذوق العاطفية، املشاعر و الطبيعة، مجال عن التكلم

 .17القصص
مهارات الكالم ه  القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات 
التعبري األفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر إىل شريك يتحدث. ابملعىن 

ا من عضالت األوسع، الكالم هو نظام استماع للعالمات اليت تستخدم عددً 
 19اجلسم البشري لنقل العقل من أجل تلبية احتياجاته.

مهارات الكالم ه  أهم املهارات يف اللغة. ألن الكالم هو جزء من 
املهارات اليت تعلمها املعلم، لذلك تعترب مهارات الكالم جزًءا أساسًيا من 

يف حني أن مهارة الكالم ه  التحدث بشكل مستمر  .81تعلم لغة أجنبية
 86ون توقف دون تكرار نفس املفردات ابستخدام الوح  الصوت.د

مهارات الكالم ه  واحدة من أنواع قدرة املهارات اللغوية اليت جيب 
الكالم هو الوسيلة  .حتقيقها يف تدريس اللغة احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية

 82الرئيسية لتعزيز التفاهم املتبادل، التواصل املتبادل، ابستخدام اللغة كوسيلة.
تعترب مهارات الكالم مهارة مهمة جدا يف تعلم اللغة األجنبية، ألن 

فقط،  .الكالم هو تطبيقية يف اللغة، وهو اهلدف األويل للشخص تعلم اللغة
لم التحدث من أجل احلصول على النتائج جيب أخذ ذلك يف االعتبار عند تع

                                                           
 . 613 – 612ص  ،تدريسه وطريق وماهيتها اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد 17

69 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 

2009), hlm 135. 
70 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm 88. 
71 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm  89. 
72 Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran, 139 
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القصوى لقدرة املعلم واألساليب املستخدمة، ألن هذين العاملني هلما سيطرة 
 83على جناح تعلم التكلم.

 
 الكالم مهارة تعليم هردافأ .ج

خاصة  حتقيقها على املدرس فيه مبا يعمل أن جيب اليت هدافاأل أهم من
 :يل  ما العام التعليم مراحل يف
 لغوية كوحدات الشفوية ابلكلمات الطفل وع  تطوير (6
 الشفوية اللفظية ثروية إثراء (2
 عنده املعىن روابط تقومي (3
 وتركيبها اجلمل تشكيل من متكينه (4
 .لغوية وحدات يف األفكار تنظيم على القدرة تنمية (5
 .ونطقه هجاءه حتسني (1
 84.املسل  القصص  للتعبري استخدامه (8

 : ه  االخرى الكالم مهارة وأغراض
 .العربية اللغة أصوات املتعلم ينطق أن .6
 .هبماملتشا و املتجاوزة األصوات ينطق أن .2
 .الطويلة احلركات و القصرية احلركات بني النطق يف الفرق يدرك أن .3
 .املناسبة النحوية الصيغ مستحدما أفكاره عن يعرب أن .4
 العربية يف الكلمة لرتكيب الصحيح النظام مستحدما أفكاره عن يعرب أن .5

 .الكالم لغة يف خاصة

                                                           
73 Ahmad Abd Allah al-Bashir, Mudhakkirah Ta’lim al-Kalam, (Jakarta, Ma’had al-Ulum 

al-Islamiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, tt), 1 
 . 664ص  ،تدريسه وطريق وماهيتها اللغوية املهارات عليان، فؤاد أمحد 84
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 التأنيث و التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن .1
 يلزم املتكلم مما ذالك غري و أزمنته و الفعل نظام و احلال و العداد التمييز و

 .ابلعربية
 و  قدارته، و نضجه مستوى و لعمره مناسبة كالمية فظية ثروة يكتسب أن .8

 .عصرية اتصال عمليات إمتام يف الثروة هذه يستخدم أن
 مستواه  و لعمره املناسبة و املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن .7

 األساسية عن املعلومات بعض يكتسب أن و عمله، طبيعة و االجتماع 
 االسالم  و العريب الرتاث

  البسيطة احلديث مواقف يف مفهوما و واضحا تعبريا نفسه عن يعرب أن .9
  و متصل بشكل هبا التحدث و العربية ابللغة التفكري من يتمكن أن .61

 85مقبولة. لفرتات زمنية مرتابط
 : يل  ما حتقيق إىل الكالم مهارة تدريس ويهدف

 انتظار دون و الدارسني عند التحدث يف املبادأة على القدرة تنمية .أ
 .بذالك يبدؤهم ملن مستمر

 لديهم يشبع مما تراكيب و مفردات ابللغة، معرفتهم توظيف من متكينهم .ب
 .اإلجناز على القدرة و للتقدم، واحلاجة ابلثقفة، اإلحساس

 املختلفة املواقف يف التصرف و اإلبتكار على الدارسني قدرة تنمية .ج
 موقف لكل فيها الصاحلة البدائل بني التمييز و الردود، أنسب واإلختيار

 .حدة على
  .اللغوية هتمثرو  تنمية .د
 اليت و ،هبامرورهم  فحتمل اليت املختلفة للمواقف الدارسني تعريض .ه

 .اللغة ممارسة إىل فيها  فحتاجون
                                                           

نسخة  :السعودية ديسه ) العربية طرق-مداخله-أسسه أخرى بلغة للناطقني العربية اللغة تعليم الناقة، كامل حممدد 85 
 657 -658 .( ص 6975 رقم، 
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  مع الفعال االتصال على الطالب تدريب و للغة االتصال املفهوم ترمجة .و
 .ابلعربية الناطقني

 أن على الطالب تشجيع و ابحلديث، اخلاصة النفسية اجلوانب معاجلة .ز
 .81لغته غري بلغة يتكلم

أغراض مهارة الكالم ه  يستطيع لذلك على أساس هذا 
التالميذ لرتقية قدرة كالمهم و كذالك تعويد هلجتهم عند حتدث اللغة 
العربية حىت يستطيع التالميذ أن يعربوا مما يف فكرهم و ذهنهم يف وقت 

 غري معدة.
 

 الكالم مهارة أمهية .ا
 الكلمة وسيطرة يكتبون مما اكثر يتحدثون الناس معظم ان املعروف من
 منهم تتطلب للقراءة حبهم من اكثر السماع فحبون الناس من وكثري املكتوبة
 عن واإلستفسار اجابته ومساع املتحدث سؤل فرصة هلم والتتيح اكثر انتباها
 . كالمه من الغامض

 يف ذاته الكالم امهية من جنبية األ اللغة يف الكالم تعليم امهية تظهر
 القائمون ويعترب اإلجنبية اللغة تعليم منهج ىف اساسيا جزاء يعترب فالكالم اللغة
 األول اهلدف كان اذا.  ةجنبياال لغةال ميتعل اهداف اهم من امليدان هذا على
 . اللغة هذه والتحدث الكالم من التمكن هو العربية اللغة تعليم من

 التعبري على التالميذ قدرة تنمية ان على بني املر اراء اتفقت وقد
 ىف املعلم فاستطاعة. اللغة تعليم ىف االغراض ه  والصحيح السليم واحلديث

 ىف املرجوة التمرة من وسليمة صحيحة بعبارة مفاصده او نفسه ىف اما تعبري
  لتحقيقها. فائقا جهدا منه وتتطلب كبرية مبسؤلية اللغة, تعلم

                                                           
 .611ص  ، أساليبه و مناهجه هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدى 81
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 اللغوي للكبار النشاط الوان أهم من التحدث أو الكالم أن والشك
 .هتميف حيا الكتابة من أكثر الكالم يستخدمون فالناس السواء, على والصغار

 هو الشكل الكالم اعتبار ميكن هنا ومن. يكتبون مما أكثر يتكلمون مهنأ أي
 ء جز يعتربالكالم أهم ذلك وعلى  لالنسان. ابلنسبة اللغوي لالتصال الرئيس 

  هتا.واستخداما اللغوية املمارسة يف
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 الفصل الاالث

 منهجية البحث

 تهمنهجيو مردخل البحث  .أ

عن الطريقة املستخدمة يف هذا البحث، فمن  ةشرح الباحثتقبل أن 
النوع البحث. بناًء على تركيز وأهداف البحث، فهذا البحث هو  تالضروري لشرح

، يستخدم هذا البحث ل على بياانت كاملة ومفصلة. لذلكدراسة متعمقة للحصو 
شرح يحبث  وأن "البحث الوصف  ه Prasetyaوفقا ل  .املدخل الوصف  النوع 

 88".الوقائع املوجودة
هو مدخل نوع ، اليت تعتمد لفهم ظاهرة  البحث ااملدخل املستخدم يف هذ

يتم استخدام هذا املدخل ألن البياانت اليت مت  87البحث.فرض حول ما خيتربه 
احلصول عليها ه  بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة وشفوية من الناس 

 .امللحوظوكذلك يف شكل واثئق أو سلوك 
البحث النوع  هو حبث مت احلصول على نتائجه بناًء على النموذج 

لك، يف هذا البحث حاول أن واالسرتاتيجية وتنفيذ النموذج من الناحية النوعية. لذ
تعرف وتصف بوضوح عن اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية دار 

 احلكمة بيما.
هذا البحث هو حبث هذ البحث عند عرضها من موقع مصدر البياانت ف

معىن للدراسة املكثفة حول خلفية احلالة احلالية   (Field Study Research) ميداين
 89التهم.احلاالجتماع  والفرد واجلماعة واملؤسسة واجملتمع. ولكن يصف كوالتفاعل 

                                                           
77 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis 

Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, (Jakarta : STAIN, 1999), 59. 

 
78 Arifin, Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta; Lilin Persada Press, 2010), hal. 26 

79 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2000), hal. 5   
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البحث امليداين هو العثور على األحداث اليت تصبح موضوع البحث، 
للحصول على أحدث املعلومات مباشرة  حول القضااي ذات الصلة، وكذلك عرب 

ها يف من حيث خصائص البياانت اليت مت تضمين 71التحقق من املواد املوجودة.
البحث النوع  اليت تعتزم فهم ظاهرة ما متر به املوضوعات البحثية. يتم استخدام 
هذا النهج ألن البياانت اليت مت احلصول عليها ه  بياانت وصفية يف شكل كلمات 

 .ملحوظمكتوبة وشفوية من الناس وكذلك يف شكل واثئق أو سلوك 
ن أن توفر معلومات أو إذا نظران من نقطة القدرة أو إمكانية البحث ميك

تفسري، فإن هذا البحث يشمل البحث الوصف . البحث الوصف  هو حبث فحاول 
أن يصف عن وحدة اجتماعية معينة تضم األفراد واجلماعات واملؤسسات 

 76واجملتمع.
احلالتهم. املستقلة ولكن يصف كهذ البحث ال تتالعب أو تغري املتغريات 

يعط  صورة لفرد أو حالة أو أعراض أو جمموعة معينة. يهدف هذه البحث إىل 
املعرفة على االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املعلمني يف تعليم مهارة الكالم يف 

 احلكمة بيما. الثانوية داردراسة اللغة العربية يف املدرسة 
 

 ةحضير الباحا  .ب
ومفصلة وأصلية، فإنه خالل البحث امليداين، للحصول على بياانت كثرية 

يف هذ  .نفسه أو مبساعدة اآلخرين هو أداة مجع البياانت الرئيسية ةيكون الباحث
كأدوات وكذلك جامع  البياانت، ألنه يف البحث النوع ،   ةالبحث، يعمل الباحث

هنا   ةمن أجل حتقيق أهداف البحث، فإن الباحث 72األداة الرئيسية ه  اإلنسان.
                                                           

80 Suratno Arsyad Lincoln, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: 

UPP AMPYKPN,1995), hlm. 55 

 
81 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm. 64. 
82 Rochiati Wiriaatmaja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2007), 96.   
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واملقابالت  ظاتإبجراء املالح نيكأداة رئيسية )أداة رئيسية(. وسوف يقوم الباحث
 واسرتجاع الواثئق.

مباشرة  ة، يلتق  الباحثمن املصادر املوجودة يف امليدان لدعم مجع البياانت
أو البياانت مثل انظر املدرسة  األطراف اليت تكون قادرة على توفري هذه املعلومات 

الذين فحملون  املواد اللغة العربية وبعض الطالب كعينات للحصول على  املعلمنيو 
 بياانت حالة الطالب. 

لبحث أن يدعم صحة البياانت, لذلك، يف موقع ا ةميكن لوجود الباحث
، ء مالحظات مباشرة على موقع البحثدائًما الوقت الكايف إلجرا ةخذ الباحثأت

 مع كثافة عالية مبا فيه الكفاية.
 

 ةمياقع البحا .ج

ه  واحدة من  املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما إجراء هذا البحث يف
( Matakando( منطقة متكندو )Soncolelaاملدارس املوجودة يف القرية سوجنوليال )

 الشهر يف البحث هذا إجري انحية مدينة بيما  ويقع يف مدينة بيما الشمالية.
 .2167 سبتمرب الشهر حىت أغسطس

 
 هامصاار البياانت و  .ا

 البياانت .2
البياانت يف هذ البحث يعين املعلومات أو احلقائق اليت مت احلصول عليها 
من خالل املالحظات أو التقييمات يف امليدان الذي ميكن حتليله من أجل فهم 

البياانت اليت مت مجعها يف هذ البحث هو البياانت وفقا  73ظاهرة أو لدعم نظرية.

                                                           
83 Jack, C, Ricards, Longman Dictionary of Languge Teaching and Appied Linguistics, 

(Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), 96. 
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االسرتاتيجية اليت يستخدمها املعلمون يف عملية التعليم لرتكيز البحث. ه  
 والتعلم يف الفصل الدراس  ومهارة الكالم للطالب يف اللغة العربية.

, حبيث أن البحوث النوعية ه  حقا ذات جودة Arikuntoوفقا ل 
عالية, جيب أن تكون البياانت اليت مت مجعها كاملة, وه  البياانت األساسية 

ثانوية. البياانت األساسية ق  الشكل اللفظ  أو الكلمات املنطوقة والبياانت ال
لفظيا, تسجيل املصادر البياانت من خالل املقابالت أو املالحظات أو احلركاأتو 
السلوك املوضوعات البحثية )املخربين(. البياانت الثانوية يف شكل واثئق وصور 

 ولية.وغريها من األشياء اليت ميكن أن تثري البياانت اال
 

 مصاار البياانت .6
مجيع البياانت املطلوبة  .هناك حاجة إىل مصدر البياانت إلجراء البحث

 يف هذ البحث إىل قسمني كما يل : 
 ار البياانت األساسيامص .أ

مصدر البياانت األساس  هو مصدر البياانت البحثية اليت مت 
 احلصول عليها مباشرة من املصدر األصل  )وليس من خالل الوسائط

. يف هذ البحث مصدر البياانت األساس  أي مصدر البياانت 74الوسيطة(
 اليت مت احلصول عليها ومجعها مباشرة من املخرب الذي يتكون من:

مدير املدرسة ورئيس املناهج الدراسية يف املدرسة الثانوية دار احلكمة  (6
 بيما 

الذين يقومون بتدريس اللغة العربية بشكل خاص حول تعليم  املعلمون (2
 .مهارات الكالم يف الفصل

 مجيع الطالب الذين يشاركون يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل.  (3
                                                           

84 Nana Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 

1984), hlm. 178. 
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 مصردر البياانت الااويةة .ب
مصادر البياانت الثانوية ه  مصادر لبياانت البحث اليت احلصول 

الوسائط املتوسطة )مت احلصول عليها عليها بشكل غري مباشر من خالل 
مصادر البياانت الثانوية املستخدمة يف  75وتسجيلها من قبل أطراف أخرى(.

 :هذا البحث ما يل 
الواثئق املتعلقة ابسرتاتيجيات مهارات الكالم اليت يستخدمها املعلمون  (6

 .يف املدرسة
 . الصور األنشطة والصور اخلاصة بعملية التعليم يف الفصل الدراس (2
و أما البياانت الثانوية هلذا البحث مأخوذة من بياانت املالحظة املتعلقة  (3

 برتكيز البحث.
 

 أسليب مجع البياانت .ه
 :ه  كما يل  ةستخدمها الباحثتمجع البياانت اليت س أسلوب

 املالحظة .2
املالحظة ه  دراسة متعمدة ومنهجية حول احلالة أو الظواهر 

تقنيات املالحظة  71طريق مالحظة وتسجيل.االجتماعية واألعراض النفسية عن 
يف البحث ه  الطريقة املستخدمة للحصول على معلومات حول الكائن 

 البحث.

                                                           
85 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hlm. 55 

 
86 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendidikan Proposal, (Bandung: Bandar Maju, 1990), 

hlm. 63 
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املشاركة يف  ةأما املالحظة املقدمة ه  املالحظة التشاركية ه  الباحث
ما يفعله الناس، ويستمعون إىل ما يقال  ةاألنشطة اجلارية. يالحظ الباحث
 ويشارك يف النشاط قيد البحث.

أما املالحظات املقدمة ه  املالحظة املشاركة ه  الباحثة املشاركة يف 
األنشطة اجلارية. تالحظ الباحثة ما يفعله الناس, ويستمعون إىل ما يقال ويشارك 

 يف النشاط قيد البحث.
  :ملالحظات حولا ةيف هذه احلالة أجرى الباحث

 يف الفصل الدراس . الكالم اللغة العربية  التعليم والتعلم نشاط معلم عن (6
مشاهدة املدرسني الذين يقومون ابلتدريس واملواد والطريق واالسرتاتيجيات   (2

 املستخدمة يف التعليم.
استجاابت الطالب يف التعلم ابإلضافة إىل مالحظة مواقع البحث والبيئة   (3

 بياانت النظرة العامة للموقع.للحصول على 
يتم استخدام هذه الطريقة للحصول على بياانت حول حاالت 
التعليم والتعلم يف الفصل الدراس  عند تطبيق اإلسرتاتيجية املستخدمة املعلم 
يف تعليم اللغة العربية. مت احلصول على البياانت ابستخدام أوراق املالحظة يف 

 عملية التعليم والتعلم.
 

 ايلةاملق .6
املقابلة ه  تقنية جلمع البياانت يستخدمها الباحث للحصول على 
معلومات شفهية من خالل احملاداثت والتعامل مع األشخاص الذين ميكنهم 

 78.ةتقدمي معلومات للباحث

                                                           
87 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendidikan Proposal, (Bandung: Bandar Maju, 1990), 

hlm. 64 
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املقابلة ه  إحدى طرق جلمع البياانت عن طريق طرح أسئلة شفوية 
على معلومات حول احلقائق ملوضوع البحث، يتم استخدام هذه األداة للحصول 

  77واملعتقدات واملشاعر والنوااي و غريها.
يف هذ البحث كان املخربون هم رئيس املدرسة و معلم  اللغة العربية 
واملوظفني والطالب. تتضمن البياانت اليت سيتم مجعها وصًفا عاًما للمدرسة، 

 البياانت اليت سيتم احلصول عليها من املقابلة ه  : 
 االسرتاتيجيات املستخدمة املعلمني يف تعليم الكالم.  .أ

 .يف الفصل الدراس  يف التعليم الكالم اللغة العربية املعلم   خصائص  .ب
ه  املقابالت املنظمة.  ةنوع املقابلة املستخدمة من قبل الباحث

كوسائل جلمع البياانت   )structured interview (ُتستخدم املقابالت املنظمة 
ات اليت سيتم احلصول عليها. ابلضبط ما ه  املعلوم ةعندما يعلم الباحث

، يف إجراء املقابالت أعد الباحث أداة حبث يف شكل أسئلة مكتوبة مت لذلك
، مت إعطاء كل مشارك بديلة. مع هذه املقابلة املنظمة فيها إعداد إجاابت

 سجيله.نفس السؤال وقام مسجل البياانت بت
 

 الياثئق .3
الواثئق ه  تبحث عن بياانت حول األشياء أو املتغريات يف شكل 

يف  ةستخدم الباحثت 79سجالت، النصوص والكتب والصحف واجملالت و غريها.
من مجيع  احلالة تقنيات التوثيق للحصول على بياانت يف شكل واثئق هذه

م يلتعلابالكتب املتعلقة  تعليمية،إما يف شكل مواد  ،م اللغة العربيةاجملاالت يف تعلي
ممارسة أو الصور  يف هذه املدرسة, الدراسية املناهج دليل و ،يف مواد اللغة العربية

 على أنشطة التعلم لتسهيل التحقق من صحة البياانت اليت مت مجعها.
                                                           

88 Paizaluddin Dkk, Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) panduan teoritis 

dan praktis, (Bandung: Alfabeta,2014), 112 
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 حتليل البياانتأسليب  .و
امليدان، بينما يف حتليل البياانت يف البحوث النوعية أجريت منذ ما قبل دخول 

امليدان، وبعد االنتهاء يف هذا امليدان. يف هذه احلالة ذكر انسوتيون "لقد بدأ 
التحليل منذ صياغة وشرح املشكلة، قبل النزول إىل امليدان، ويستمر حىت كتابة 

 91نتائج البحوث.
قد مجع البياانت مث توضيحها ليتم حتليلها ابستخدام هنج التحليل االستقرائ ، 

اخلروج عن احلقائق اخلاصة، أحداث ملموسة، مث من الوقائع وأحداث ملموسة  هو
أخذ التعميمات اليت هلا طبيعة عامة. حتليل البياانت اليت وضعتها مايلز وهوبرمان، 

 هلا ثالثة أنواع من األنشطة، وه : ختفيض البياانت، وعرض البياانت.
 يف وهوبرمان للمايلز التفاعلى البياانت حتليل أسلوبة الباحث استخدم
 أن ةالباحث على بد فال الكيف ، البحث نوع من البحث هذا ألن 96 سوجييونو،

 وجتري معينة، وقت ىف البياانت مجع وبعد البياانت مجع عملية أثناء البياانت فحلل
 هلذه املراحل وأماهبذه املدرسة.  املرجوة البياانت ةالباحث جيد حىت العملية هذه

 :ه  األسلوب
 

 البياانت مجع .2
 سلسلة وليس ابلكلمات تقنيات تظهر الىت البياانت تعترب البياانت مجع

 املالحظة(  الطرق من متنوعة جمموعة ىف البياانت مجع مت وقد .األرقام من
 خالل من تستخدم أن اجلاهزة غري عملية من وعادة  )الواثئق ودراسة واملقابلة
 الكثرية البياانت مجلة سيكتسب الكيفى البحث .وحتقيق أوتسجيل كتابة

 املالحظات، بياانت من البحث هذا ىف البياانتة الباحث مجع ومعقدة،

                                                           
90 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2008), hal. 245 

91 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

hlm. 337 
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 يقوم أن مث .متجانسة غري وطبيعة مجعها مت الىت البياانت .والتوثيق واملقابالت،
 92. البياانت بتخفىض
 

 ختفيض البياانت .6
وحتويل البياانت ختفيض البياانت هو األنشطة االنتخابية والفرز، وتبسيط 

إجراء ختفيض البياانت أثناء عملية البحث حىت جتميع  .اخلام القادمة من امليدان
التقرير النهائ  البحث . منذ هذه املرحلة قد تنفيذ حتليل البياانت, ألن ختفيض 

 البياانت هو أيًضا جزء ال ينفصل من حتليل البياانت.
 ملراجعة الباحث يعيد مث املناسبةاهتا وأدو  ابألساليب البياانت مجع بعد

 صنفتها مث املرجوة، للبياانت األسئلة إجابة كافية لتحقق امليدانية دفتار عن
 وحبث املهمة، البياانت إىل وتركيز األساسية، البياانت الباحث واختار بتلخيص،

 ولكن املعروفة وغري الغريبة البياانت الباحث وجدت وإذا. وأمناطها موضوعها عن
 عن اجلديدة املعلومات إلكتشاف فيها يتعمق أن فعلىه ببحثه متعلقة

 .الكالم مهارة تعليم اإلسرتاتيجيات
 

 عرض البياانت .3
يتم  .هو جمموعة من املعلومات مرتبة يف النص السردي عرض البياانت

إعداد املعلومات بشكل منهج  يف شكل موضوعات النقاش حبيث يسهل فهم 
 لتعبري القصص  ابلنص تصنيفها بعد البياانت ةالباحث عرض املعىن املتضمن فيها.

 .املوجودة البياانت
و بعد هناية ختفيض البياانت مث تعريضها بتصميم عال شكل تفسري 

. فكان عرض البياانت يف البحث الكيف  Narrative Text)السرد القصص  )

                                                           
92 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, hlm. 92 
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ه ذالك. بل بطريقة التصور و البيان املشملة واالتصال بني االشياء, وما أشب
يقرتح ميلس و هوبرمان الستخدام شكل املصفوفات ورسوم البيانية لتسهيل 

و عرض البياانت يف البحث النوع  تغلب عل  طريقة كتابة  93عرض البياانت.
 الباحثة وستعرضالوصفية. و الغرض من عرض البياانت هو لتسهيل الفهم. 

 كل عن واجلداول البيانية ورسوم السردي النص بشكل البحث هذ يف البياانت
 مهارة الكالم. ميتعل ابسرتاتيجيات املتعلقة شيئ

 
    االستنتاج .0

يسعى   من مجيع جمموعة معاين كل فئة، استخالص النتائج أو التحقق
يف شكل  لكل موضوع معروض يف النص السردي على املعىن األساس  ةالباحث

من هذه الرتكيز، ولكن  . مزيد من االستنتاجات املستخلصة لكلثتركيز البح
 يف إطار من طابع شامل.

يف  .فحقق واستخالص استنتاجات عن املعىن الواردة فيه ةالباحث
االستنتاجات األوىل جعلت مؤقت، غامضة، ومليئة شك، ولكن مع زايدة 
البياانت ووضع استنتاجات من أجل النتيجة، سيتم العثور على البياانت 

 املطلوبة. 
التفاعل " الذي وصفه مايلز وهوبرمان، حسبما نقله هنا هو "النموذج 

 94: إبراهيم
 
 
 

                                                           
93 Sugiono, metode penelitian……. Hlm 249. 
94 Ibrahim Bafadal, Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian 

Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt),hlm, 72. 
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 البياانت صحة فحص .ز

 صالحية البياانت صاحلة إذا كان لديها أربعة معايري وفًقا ملعايري
Moleong أربعة أنواع ه  ، هناكلصحة البياانت: 

 أ. الثقة )املصداقية(

 ب. النقل

 ج. االعتمادية

 اليقني د. 

 ،عها وتسجيلها يف األنشطة البحثيةالبياانت اليت مت التنقيب عنها ومج
نتائج البياانت أو النتائج خالل البحث  .جيب أن نسعى إىل الثبات واحلقيقة

مهمة الختبار صالحيتها وموثوقيتها إلثبات أن نتائج هذا البحث وفقا للحقائق 
 والواقع.

 مجع البياانت

 أخذ االستنتاج   ختفيض البياانت

 عرض البياانت
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ولذلك، جيب على كل ابحث اختيار وحتديد الطرق املناسبة لتطوير 
صحة البياانت اليت مت احلصول عليها. يف البحث النوع  هناك العديد من الطرق 

، سوف البياانت البحثية. يف هذه احلالةكن اختيارها لتطوير صحة اليت مي
 الطرق التالية:  ةيستخدم الباحث

 
  التاليث .2

التثليث للتحقق من صحة  ةيف هذا البحث النوع ، يستخدم الباحث
البياانت/اختبار مصداقية البياانت. التثليث هو أسلوب للتحقق من صالحية 
البياانت اليت تستخدم شيًئا آخر من خارج البياانت لغرض فحص أو املقارنة 

وفقا لسوتوفو هناك عدة أنواع من التثليث ه  طريقة  95بني البياانت.
 ةستخدم الباحثتثليث. يف هذا البحث، التثليث، ابحث التثليث، ونظرية الت

طريقة التثليث، للعثور على نفس البياانت املستخدمة عدة طرق يف شكل 
املقابالت واملالحظة والتوثيق واألرشيف وما إىل ذلك. طريقة التثليث 

(Triangulation ه  تقنية للتحقق من صالحية البياانت اليت تستخدم شيًئا )
 .آخر

ناظر املدرسة تحقق من نتائج املقابالت من اليتم ذلك عن طريق ال
مع بعض املعلمني الذين يرتبطون ابسرتاتيجيات التعليم  مع نتائج املقابالت

، ر احلكمة بيما. ابإلضافة إىل ذلكيف مواد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية دا
مت يتم التحقق من البياانت اليت مت احلصول عليها أيضا مع البياانت اليت 

 احلصول عليها من املالحظة والواثئق.
 

                                                           
95  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: remaja rosdakarya,1991), 

330. 
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 الفصل الرايع

 عرض البياانت و حتليلها ومناقشتها

الباحثة  تغرقالبحث النوع . حيث يف هذا البحث استخدم الباحثة 
يف امليدان. مت إجراء هذا البحث يف املدرسة  ةتحدثممباشرة يف امليدان لرؤية الظواهر 

الثانوية دار احلكمة بيما. هذا ألن الباحثة أصبح أدوات أساسية يف البحث النوع ، 
 حبيث ال ميكن متثيلهم.

البياانت اليت حصل عليها الباحث من خالل ثالث طرق. وه  طريقة 
ستخدم الباحثة هو البحث املقابلة وطريقة التوثيق وطريقة املالحظة. يف هذا البحث ا

النوع  ملعرفة عن اسرتاتيجية تعليم مهارة كالم و وخصائصها يف املدرسة الثانوية دار 
 احلكمة بيما. مث النتائج اليت ميكن وصفها على النحو التايل: 

 كالم يف املردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا.الاالول: اسرتاتيجية تعليم مهارة  بحثامل

 عرض البياانت .أ
، يف تطبيقه املعلم لديه عاجل التعلم يف العملية التعليماملعلم هو م

م. يف املؤسسات يم حبيث يتم حتقيق أهداف التعلياسرتاتيجية جيدة يف التعل
التعليمية ال ميكن فصلها عن أدوار ومسؤوليات املعلم. دور املعلم مهم جدا يف 

أن يفهم جيدًا دوره وموقعه. التعلم. يف عملية التعليم والتعلم، جيب على املعلم 
املعلم ه  التدريس، بينما يتعلم الطالب. بني االثنني مرتابطة مع بعضها  وظيفة

 البعض يف عملية التعلم. 

ا الباحثة يف املدرسة الثانوية هتكانت املالحظات واملقابالت اليت أجرا
ط  املعلم عندما تكون عملية التعليم والتعلم يف الفصل ه : يع دار احلكمة بيما

تالميذه أن يصل   أيمردائما املعلم  اأيضاالنضباط، فاباللغة العربية أمثلة 
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املسجد مجاعة، ورأيته تصل دائما يف الوقت املناسب يف الظهر و الضحى 
للذهاب إىل املدرسة، مث يف التحدث كلمته دائما أن يكون لطيف للمعلمني 

 8:45طالب يف الفصل الساعة اآلخرين والطالب أنفسهم. يف التعّلم، يدخل ال
دقائق، مث يفتح املعلم الدرس ابلتحية، ويطلب  8صباحاً، ويقرأون القرآن ملدة 

من الطالب األخبار، ويطلب املعلم من الطالب إعداد معدات التعلم، ويقدم 
للغة ا ةمدرسفه  نورم  أستاذة بناًء على نتائج املقابالت مع  91املعلم مقدمة.
 الباحثة مبقابلة ما يل :  تالعربية، قام

 "حنن، إذا كنا معلمني، حناول جعل طالبنا يشعرون ابلراحة فيما نعلمه،
األهداف اليت  من خالل وضع الوالدين هنا، يكون من األسهل تنفيذ

مث أيضا شخصيتنا اليت سوف تكون مثاال من قبل  يريد حتقيقها،
حلكمة بيما أيًضا فحاولون الطالب، أان واملعلمني يف املدرسة الثانوية دار ا

دائًما, مث وضع شعارات  يف املسجد اجلماعةلصالة لالطالب  ان خيرب
مثل التحية قبل الدخول إىل الفصل مث إذا كنت شخصيًا أحاول دائًما 
جعل التعليم يف الفصل الدراس  ابستخدام الوسائط التعليمية اليت ميكن 

 98."أن جتذب انتباه الطالب إىل التعلم

 على النحو التايل:  ةالذي قابله الباحثاملدرسة بناء على تعبري املدير 

حنن، إذا أصبحنا معلمني، حاول أن جتعل طالبنا يشعرون ابلراحة فيما "
نعلمه، من خالل وضع الوالدين هنا، يكون من األسهل تنفيذ األهداف 

مث أيضا شخصيتنا اليت سوف تكون مثاال من قبل اليت يريد حتقيقها، 

                                                           

 2167سبتمرب  4املالحظة عن عملية تعليم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  91 
 2167سبتمرب  61املقابلة مع مدرسة اللغة الغربية )أستاذة نورم ( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  98 
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الطالب، أان واملعلمني يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما أيًضا فحاولون 
 97."دائًما تعريف الطالب إبخبارهم ابلصالة مًعا يف املسجد

يتحمل مدرس اللغة العربية املسؤولية الكاملة يف توجيه الطالب 
بقواعد املدرسة، وهذا هو مسؤولية املعلم عندما  وتوجيههم يف اخلري وااللتزام

  .يكون يف املدرسة

بياانت من هذه ابإلضافة إىل توفري االستقرار يف احلصول على ال
. )أستاذة نورم ( اللغة العربية ةمقابلة مع مدرس ةالباحث تاملقابلة, كما أجر 

، قالت للحصول على بياانت حول تنفيذ اسرتاتيجية التعليم  مهارة الكالم
 للغة العربية كما يلى: ةمدرس

ها يف عملية التعلم يف الفصل ت"أحد أشكال اإلسرتاتيجية اليت أستخدم
الدراس  هو توفري الوسائل التعليمية املوجودة حول البيئة، وسائل اإلعالم 
والصور املتعلقة ابملواد. بينما يف تعلم املفردات اليت أفعلها ه  عن طريق نقل 

مث املض  قدما لشرح املادة أو نص  أواًل من الصعب إىل السهولة واملفردات 
احلوار يف الكتاب املدرس . مث يطلب من الطالب ممارسة أمام األصدقاء مع 
شركائهم. أفعل هذا وفقا للتعلم يف الكتاب املدرس  حىت يتمكن الطالب 

نه يف واستنادا إىل املالحظة اليت فعلت الباحثة أمن فهم الدرس بسرعة. "
 تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة الكالم للطالب ه :

، و يذكر الطالب إىل كلمات أخرى تتعلق ابلكلمة. يذكر املعلم كلمة واحدة (أ
 على سبيل املثال:

                                       الطالب:                                                                                                   املعلم:  
 شعر                                          رأس

                                                           

 2167سبتمرب  61احلكمة بيما, املقابلة مع مدير املدرسة يف املدرسة الثانوية دار  97 
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 ثوب                                          قميص
يذكر املعلم إمسًا واحًدا )إسم( ، يذكر الطالب كلمة الصفة املناسبة. على سبيل  (ب

 املثال:
 الطالب:       املعلم:
 نشسط      تلميذ
 طويل      خذاء

يذكر املعلم الفعل )فعل( ، الطالب األول يذكر الش ء الصحيح ، الطالب الثاين  (ج
يكمله بعبارة ، والطالب الثالث ينطق اجلملة اليت يتم جتميعها مًعا ابلكامل. على 

 سبيل املثال:
           :املعلم  :  الطالب األول :الطالب الثاين     :الطالب الثالث

 ذهب                املعلم              إىل املدرسة      ذهب املعلم إىل املدرسة       

 عمل                الفالح               يف املزرعة        عمل الفالح يف املزرعة      

يكتب املعلم على اللوحة عدة فئات / أنواع من الكائنات، ويطلب من الطالب د(   
يبحثوا عن أزواج مطابقة للكلمات. بعد حلظات قليلة مت حذف  أن يتذكروا وأن

 الكتابة. مث يذكر املعلم االسم ويذكر الطالب نوع الكائن. على سبيل املثال:

 بشرا -زهر - طعام -فاكهة    
 الطالب   املعلم
 شراب  لنب
 زهر  وردة
 فاكهة                          تفاحة
 99.طعام  خبز

                                                           
  2167سبتمرب  4املالحظة عن عملية تعليم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  99
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التعلم اليت يقوم هبا املعلمون يف الفصل وفًقا للمواد اليت يتم إن تطبيق مناذج 
جيب أن تكون اخلطوات  .تدريسها وابلطبع اخلطوات أيًضا يعتمد على منوذج التعلم
، يقوم املعلم أواًل بتشكيل "متوافقة مع النموذج. على سبيل املثال، منوذج "ابنوراما

يت ستكون يف وقت الحق جمموعات من وتقسيم اجملموعات غري املتجانسة أواًل، وال
اخلرباء وجمموعات االصل، جيمع املعلم بني الطالب األذكياء واملتوسطة واالقل . بعد 
ذلك يعط  املعلم مادة درس لكل جمموعة ليتم مناقشتها يف وقت الحق، مث يتم دمج  
ادة كل طالب من اجملموعة األصلية يف جمموعة من اخلرباء الذين سيقومون بشرح امل

  611اليت تعلمها. وهكذا حىت يفهم مجيع الطالب ابلفعل املواد املقدمة.

يف حني أنه يف خطوات تعلم اللغة العربية يقوم هبا املعلم ابستخدام وسائل 
 الصورة ، وه :

 ينقل املعلم الكفاءات املراد حتقيقها .6
 تقدمي املواد كمقدمة .2
 ابملوادإظهار صور لألنشطة املتعلقة  /يقوم املدرس بعرض .3
استدعاء الطالب ابلتناوب تثبيت/فرز الصور يف تسلسالت /يقوم املعلم بتعيني .4

 منطقية
 األساس املنطق  لتسلسل الصور /يسأل املعلم عن السبب .5
 تتابع املعلم، يبدأ املعلم املفهوم/ املادة وفقا للكفاءات املراد حتقيقها /من سبب .1
  616.اخلالصة/ امللخص .8

اللغة العربية أكثر إبداًعا يف تقدمي الدروس لذلك جيب أن يكون مدرس  
لتسهيل فهم الطالب للدروس املدرسية، اسرتاتيجية املعلم يف تعليم اللغة العربية 

 يف الفصل عندما تكون عملية التعلم مهمة للغاية لتحسني مهارة كالم و 
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من حتسني جودة التعلم. لذلك فإن الطرق املختلفة اليت قام هبا املعلم ه  شكل 
أشكال اإلسرتاتيجية يف تعليم مهارة الكالم لتحسني عملية نتائج تعلم الطالب 

 يف مادة اللغة العربية يف الفصل.

املعلم له دور مهم جدا ويساهم يف جناح التعليم. املعلمني تنفيذ 
مهمتها األساسية، وه  أنشطة التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية، حبيث أن 

ة، أجرى الباحثة أن تتم بفعالية وكفاءة. يف هذه احلال عملية التعلم ميكن
 اللغة العربية، وقال:  ةمقابالت مع مدرس

م، فإن أبسط ش ء هو حتديد أهداف التعلم، يعند التخطيط لطريقة التعل"
بعد معرفة أهداف التعلم، وإاتحة مجيع أدوات التعلم الضرورية، وكذلك 

اليت سيتم تقدميها. مث ميكن حتديد  الكتب املتعلقة ابلتعلم ورؤية املادة
اخلطوات التالية مثل معرفة خصائص الطالب، والنظر يف قدرايت كمعلم، 
نرى الوضع الفصول الدراسية واملرافق وميكن أيضا معرفة خصائص جمال 

 612."املوضوع

املدرسة  مع املدير ةا الباحثهتبالت اليت أجر كما قال نتائج املقا
ل البدء يف التعلم، ما جيب أن يقوم املعلم إبعداده أوالً قب" ، قال:)أستاذ أمحد(

هو توفري كافة أدوات التعلم الضرورية، ابإلضافة إىل الكتب املتعلقة ابلتعلم ورؤية 
املواد اليت سيتم توفريها. لقد فعلت هذا جلعله أسهل وكدليل عند التدريس يف 

 إلعداده قبل التعلم هو:بناًء على هذه املعلومات، ما فحتاج املعلم  613."الفصل

 املناهج تنظيم (6
 (RPPخطط الدروس ) تنظيم (2
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 أدوات أخرى ذات صلة إبرشادات التعليم تطوير (3
 إعداد األدوات واملوارد والوسائل التعليمية. (4

بعناية،  RPPابإلضافة إىل ذلك، فإن املعلم قبل التدريس يتعلم أواًل 
 حبيث تتم عملية االلتعليم والتعلم بسالسة وفًقا لألهداف اليت مت حتقيقها. 

قبل التدريس يف "اللغة العربية:  ةوبناء على مقابالت، الباحثة إىل املعلم
الليل أتعلم خطة الدرس، انظر ما ه  املواد واالسرتاتيجية واإلعالمية، 

ب, لذلك على أمل تعلم الطالب ميكن واألساليب، واملهام املتعلقة تعلم الطال
 614."أن يتعلموا بشكل فعال ووفقا للتوقعات أو األهداف اليت يتعني حتقيقها

يف التخطيط للتعلم ابإلضافة إىل إعداد أدوات التعلم اليت تتوافق مع "وأضاف أنه 
أحكام املعلم جيب أن يتم إعدادها يف نفسية، واحلفاظ على االستقرار العاطف  

 ."مكن التعلم من نقل املواد بشكل فعال وكفءحىت يت

(. الغرض RPPيف مرحلة ختطيط التعليم، يعد املعلم خطة تنفيذ الدروس )
من تعليم مهارة الكالم يف مدرسة الثانوية للصف احلادي عشر هو: بعد 
املالحظة، والسؤال، واحملاولة، واالستدالل، واإلعالم، ميكن للطالب إظهار 

يف حني أن املؤشرات يف تعليم مهارة الكالم يف مدرسة الثانوية تعبريات بسيطة. 
 للصف احلادي عشر هو:

تقليد أمثلة من التعبريات البسيطة اليت حتتوي على السؤال مع اإلجابة  .6
 الصحيحة.

 نطق عبارة بسيطة اليت حتتوي على السؤال كلمة واإلجابة بشكل صحيح. .2
 التعبري الصحيح.القيام ابألسئلة واإلجاابت وفقا ملثال  .3
 تقدمي املعلومات اللفظية مع التعبريات البسيطة بشكل جيد وطالقة. .4
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يف عملية التعليم، جيب على املعلم إعداد املواد اليت سيتم تسليمها يف 
معاجلة املواد. مواد تعليم اللغة العربية املستخدمة من قبل الطالب إىل منهج 

K13. أستاذة نورم ( اللغة العربية ةرسادا إىل نتائج املقابالت مع مداستن( 
 : تقال

وتعديله  RPP"يف معاجلة املادة، أقوم بتعديلها إىل املنهج الدراس  احلايل أو 
إىل الكتاب الثاين الذي ميتلكه الطالب. حبيث يتم وفق الدليل املعطى 
للطالب حىت يتم حتقيق األهداف التعليمية بشكل جيد. ومع معاجلة املادة، 
شرحت املفردات أواًل مث اتبعت من خالل شرح املادة اليت أبسطها دائًما 

ابمللل والضجر عند ماديت يف نقل املادة، حبيث مل يكن الطالب يشعرون 
 615االستماع إيل شرح املادة ".

مع سؤال ما إذا كان مدرس اللغة  :)أستاذ إحلام( مقابلة مع مدير املناهج
 قال:يف كل مرة تريد التدريس فيها؟  RPPالعربية يتشاور دائًما مع مشكلة 

ال يتشاور املعلم قبل التعليم، ولكن يف بداية الفصل الدراس   RPPيف عمل "
RPP  يتم دائًما مجع مجيع املعلمني ملعرفة الطرق واألساليب اليت يستخدمها ،

 611كل معلم يف تقدمي املادة."

 مع فاطمة طالبة يف الصف احلادي عشر، قالت: ةمقابالت الباحث

"يف تقدمي مادة املعلم )أستاذة نورم ( غري مرضية للغاية. ومل تشرح إال القليل 
من املواد، وكان الصوت يف تسليم املواد غري مرتفع للغاية، حبيث أصبح 
الطالب اآلخرين يشعرون ابمللل عندما علمتها أستاذة نورم . إذا نظران من 
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أنه مل يتقن املواد اليت  الطريقة اليت يتم هبا تسليم املادة، فمن احملتمل
 618."يدرسها

تشرح والدة نورم  عند التدريس عادة "( وقال: حممدوالبيانة أضافة )
املفردات مع معانيها، قراءة النص أو احلوار والرتمجة، لذلك أعتقد أهنا جيدة 

 617."جداً لكيفية توصيلها ألهنا ترتبط مباشرة مبعناها

كانت األم نورم  تشرح فقط املواد   "إذا والبيانة أضافة )فاريدة( وقالت:
من الكتاب املدرس ، اندرا ما تستخدم وسائل اإلعالم. ولكن من األرجح أن 
يتجه تعليم األم مباشرة إىل موضوعات احملادثة يف الكتاب املدرس , ولكن تعليم 
أستاذة نورم  أن يتجه مباشرة إىل موضوعات احملادثة يف الكتاب املدرس . يقال 

تقدم بكتاب مدرس  ونقرأ احملادثة يف الكتاب املدرس  بداًل من شرح لنا أن ن
املادة أوالً، وليس لدينا حماداثت جمانية أو استخدام نص من مقاالتنا 

 619."اخلاصة

، كان املعلم دائًما يقدم ةملقابالت اليت حصل عليها الباحثمن نتائج ا
التدريس. إن إتقان املواد اليت مل املادة بصوت بط ء للغاية ويفتقر إىل احلماس عند 

يتم حتديثها، ابإلضافة إىل استخدام طرق التعليم الرتيبة يزيد من تفاقم محاس 
من نتائج املقابالت مع رئيس املنهج الدراس  ملشكلة معاجلة  الطالب يف التعليم.

املواد يف كل تدريس مل يسبق للمعلم استشارهتا، ولكن يف بداية الفصل الدراس ، 
ملعرفة كيف يقوم املعلم مبعاجلة املواد وفًقا للمنهج أم ال.  RPPقوم املعلم بتجميع ي

على الرغم من عدم وجود عالقة بني املدير واملعلم، ولكن لتحقيق األهداف 
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التعليمية للطالب يف املواد العربية، فإن مدير املدرسة واملعلم لديهم نفس املهمة 
 ويعملون مًعا.

التعلم بشكل مناسب حبيث تكون مثالية قدر اإلمكان جيب اختيار مواد 
ملساعدة الطالب على حتقيق معايري الكفاءة األساسية. كل املواد التعليمية املهارة 
أن أحد لديها اسرتاتيجية خمتلفة مع املهارة اآلخرين، مثل الكالم واإلستماع 

طعيم أو والقراءة والكالم. عند عرض املادة، من الضروري أن يكون هناك ت
 تسلسل يتم نقله حىت ال يتم تدريسه أو دراسته بشكل خاطئ.

يف عملية التعلم، واألنشطة التعليمية أن التفاعل التثقيف  بني املعلمني 
والطالب مع جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات، والتعلم منوذج سيلق  الطالب 

م أن يتقن املعلم املواد اليت أسرع فهم املواد املقدمة من قبل املعلم. قبل التعليم، يلز 
سيتم تسليمها، وأمناط التعلم املتنوعة، ابستخدام مواد أو دعم يف تقدمي مواد 
ابللغة العربية حىت ميكن أن يتم التعلم على النحو األمثل. تنفيذ اسرتاتيجيات 
التعلم يف مهارات الكالم ابللغة العربية سيتطلب من املعلم أن يكون قادرًا على 

 طة التعلم بشكل منهج  مع أهداف أكثر واقعية.وصف خ

الطريقة ه  األسلوب املستخدمة لتنفيذ اخلطط اليت مت ترتيبها يف أنشطة 
عملية التعلم حبيث يتم حتقيق األهداف اليت مت ترتيبها على النحو األمثل. حبيث 
جيب أن يكون املعلم قادرًا على اختيار االسرتاتيجيات واألساليب املالئمة 

املناسبة وتصنيفها. وابإلضافة إىل ذلك، جيب أن يكون املعلمون قادرين على و 
دفع االنتباه إىل الظروف واألحوال من الطالب يف وقت التعليم. يف أنشطة 
التعليم والتعلم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما، ال ميكن تطبيق سوى عدد 

تطبيق هذه الطريقة لتناسب من الطريقة ألهنا ترى خلفيات خمتلفة للطالب. 
 قدرات الطالب وظروفهم.
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بناء على مالحظات الباحثة، تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية، 
وإعطاء املواد من الكتب املدرسية، الكتب الداعمة ومن خمتلف الداعمني 
اآلخرين. النتائج يف امليدان حول اسرتاتيجيات التعليم أو الطرق املستخدمة يف 

 ارات الكالم ه  املعلمني ككل ابستخدام نفس الطريقة يف التعليم.مه

 اللغة العربية، قالت: سةادا إىل نتائج املقابالت مع مدر استن

"أان أقرر طريقة التعلم على أساس املواد اليت سيتم دراستها، و النظر يف 
األهداف اليت جيب على الطالب حتقيقها. إذا كنت تعرف ابلفعل كالمها، 

صممت طريقة سأستخدمها واليت ميكن أن توجه الطالب تقريبًا  فقد
لتحقيق األهداف التعليمية اليت صياغتها. ابإلضافة إىل ذلك، يوافق على 
إمكاانت الطالب وخلفية الطالب، إن مل يكن كذلك، فإن اخلوف من 
الطريقة اليت استخدمتها سيكون مماًل للطالب. لذلك ميكنين استخدام 

. من خالل التدريباتائعة يف التعليم فقط. أوال: الطريقة الطريقة الش
االستفادة من األدوات املوجودة يف الفصل. اثنياً: طريقة احملاضرة، هذه 
الطريقة احملاضرة ه  عادًة لبدء تعليم ، وبناء تواصاليت مع الطالب. اثلثاً: 
اد طريقة األسئلة واألجوبة. وعادة أستخدمه الكتشاف فهم الطالب للمو 

اليت أنقلها. يعد استخدام طريقة األسئلة واألجوبة أحد تعليقايت وتعليقات 
الطالب حبيث أنه يف التعليم يكون هناك تواصل جيد بيين وبني الطالب. 

 661."أطبق الطريقة واالسرتاتيجية لتتناسب مع الظروف وخلفية الطالب

 إن املعلم استخدام الطريقة الصحيحة، جيعل الطالب نشيطني يف
م، يستطيع أن يفهم املادة ككل. خيتار املعلم طريقة تعليم تعتمد على يالتعل

شروط خلفية الطالب، واملواد اليت جيب دراستها، مث تعتمد على أهداف 
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التعليم. حبيث استخدام الطريقة اليت حتديدها لتسهيل حصول املعلمني على 
املقابلة أن املعلم خيتار الطريقة أهداف التعليم. اإلجابة اليت قدمها املعلم خالل 

 اليت تتوافق مع املوضوع املطلوب تسليمه.

: تالصف احلادي عشر قال البة )آيو(تنادا إىل نتائج املقابلة مع طاس
. ابإلضافة التدريبات"يف تقدمي هذه املادة، عادة تستخدم أستاذة نورم  الطريقة 

ضا طريقة املناقشة، ولكن يف  ، تستخدم أستاذة نورم  أيالتدريباتإىل الطريقة 
كثري من األحيان ال يستخدم هذه الطريقة املناقشة هذا الفصل الدراس  هو مرة 
واحدة فقط ابستخدام طريقة املناقشة. استخدام أستاذة نورم  عن طريقة السؤال 
واجلواب يف تقدمي املواد عندما كان الطالب صاخبة وبدأت تشعر ابمللل مع 

أستاذة نورم  أيًضا طريقة احملاضرة، بصراحة أشعر ابمللل من  تفسري هلا. تستخدم
طريقة احملاضرة. أان أحّب أستاذة نورم  الستخدام طريقة السؤال واجلواب ألنه 

 666."مع هذه الطريقة الطالب طرح األسئلة مع املعلم حول املواد اليت مل تفهمها

تستخدم أستاذة الطالب وقال: "يف تقدمي املواد،  (حممدوالبيان أظافة )
نورم  الطريقة املباشرة، واملناقشة العرضية يف التعليم. طريقة األسئلة واألجوبة 
على هامش بداية التعليم وعند شرح املادة. يف كثري من األحيان تستخدم أستاذة 
نورم  طريقة احملاضرة. عند استخدام طريقة احملاضرة، فأان يف بعض األحيان 

لكن يف بعض األحيان سعيد أيضا إذا كانت املادة أكون كساىل لالستماع، و 
 ."اليت أحبها

استنادًا إىل نتائج املقابلة أعاله، ميكن االستنتاج أنه عند تسليم املادة 
نورم  طريقة احملاضرة والطريقة املباشرة والطريقة  أستاذةللمدرسة العربية، تستخدم 

 يما. األسئلة واألجوبة يف املدرسةالثانوية دار احلكمة ب
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 أستاذةمن مالحظات الباحثة خالل عملية تسليم املواد، استخدمت 
يف  ، وطريقة السؤال واجلواب وطريقة احملاضرة فقط.التدريباتنورم  الطريقة 

يبدأ  نورم  ه  آمل املراهقني. أستاذةذلك الوقت، كانت املادة اليت قدمتها 
نورم   أستاذةكانوا يهتم بلغاية عندما سلم  الطالب يتعلمون يفض  للغاية.

مع  دقيقة، بدأ الطالب ابلضجيج. 31عندما استمر التعليم ملدة حواىل  املواد.
نورم   أستاذةهذا تستنتج الباحثة أن الطالب يشعرون ابمللل من طريقة تعليم 

ولكن، عندما بدأ ابستخدام طريقة السؤال واجلواب بدأ الطالب  لتوصيل املواد.
 فتح كتبهم.

جيب على املدرسني فهم ومعرفة أنواع الطرق لتدريس اللغة العربية، حىت 
إن طريقة تعليم املعلمني  يتمكنوا من التكيف مع الوضع الذي يواجهه الطالب.
طرق تعليم أقل جودة أنه  غري اجليدة تؤثر على تعليم الطالب غري اجليد أيًضا.

املعلم هو أقل استعدادا وأقل يتقن ألن  ميكن أن فحدث، على سبيل املثال،
حىت ال يظهر املعلم بوضوح، أو أن موقف املعلم من الطالب أو املوضوع  املادة،

نفسه ليس جيًدا، لذلك يكون الطالب أقل سعادة من الدرس أو املعلم. يكون 
 الطالب كساىل للتعليم.

علم كمعلم اللغة العربية يف تعليم مهارة الكالم الطالب، جيب على امل
لك  نقل املواد بشكل صحيح  معرفة خصائص الطالب ومعرفة الطرق املختلفة.
ويصبح الطالب سعداء بتعلم  ويصبح الطالب ليس ابمللل إىل االستماع تفسري،

 اللغة العربية العديد من هذه الدروس ال فحبها الطالب.

ة لكن هذا ال يعين أن املعلم ال يعاين من مشاكل يف استخدام هذه طريق
التعليم. نتائج املقابالت مع معلم اللغة العربية حول املشاكل اليت يعاين منها 

 املعلمون فيما يتعلق ابستخدام طرق التعلم ه  كما يل : 
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"إذا قمت بتحديد طريقة التعليم، فعادًة ما ال أجد صعوبة يف حتديد واختيار 
لفصل الدراس  الطريقة الصحيحة يف التعليم. ولكن عند تطبيق الطريقة يف ا

يف بعض األحيان، ال يستطيع مجيع الطالب فهم التفسري الذي قدمته. 
لذلك، أحيااًن أستخدم طريقة واحدة للتعليم، تكون طريقة احملاضرة أطول 
من استخدام الطرق األخرى. اهلدف هو أن تكون قادرًا على شرح املادة 

لذلك يستطيع أبوضح ما ميكن وأنمل أن يفهم الطالب مجيع تفسريايت. 
الطالب اإلجابة عن األسئلة اليت أقدمها. على الرغم أن هذه الطريقة يف 
بعض األحيان جتعل التعليم الذي أقوم به قليال مملة. لكن ال أبس املهم هو 

 662أن الطالب يفهمون املادة عند التعليم ".

عند تطبيق الطريقة يف الفصل الدراس  يف بعض األحيان، ال يستطيع 
لطالب فهم التفسري الذي إجراؤه. لذلك، يف بعض األحيان يستخدم مجيع ا

م، وه  طريقة احملاضرة أطول من استخدام الطرق ياملعلم طريقة واحدة للتعل
 األخرى.

للتغلب على هذه املشكلة، أجرت الباحثة مقابلة مع أستاذة نورم   
ذه الطريقة، كمدرسة للغة العربية، فقالت: "للتغلب على املشكالت املرتبطة هب

أقوم أحيااًن بتحديد األولوايت اليت ترتبط ابلطالب بشكل مباشر تقريًبا، على 
رغم وإن كانت الطريقة اليت استخدمها غري متنوعة. الش ء املهم هو هديف أن 

 يفهم الطالب ما أشرح هلم ".

لذلك يتغلب املعلم على املشاكل اليت العثور عليها عند حتديد طريقة 
خالل عدم استخدام طريقة التعليم بطرق متنوعة حبيث يركز الطالب  التعليم من

 بشكل أكرب على املواد املقدمة حىت يفهم الطالب ابلفعل شرح املعلم.
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وظيفة الوسائل يف مساعدة مهارات الكالم لدى الطالب عند التعليم، 
وميكن أن تتذكر الدروس بسهولة، ويصبح الطالب نشطني يف االستجابة، 

ن التعليقات بسرعة، ويشجعون الطالب على تنفيذ األنشطة العملية ويقدمو 
 بسرعة.

، وقال ام وسائل اإلعالم ومصادر التعليميف نقطة السؤال املتعلقة ابستخد
ألن مدرستنا ال  LCDلوسائل التعليمية، عادًة ال نستخدم شاشات " املدير أن:

متلكها حىت اآلن. ولكن مدرستنا تقوم إبعداد البورة واملكتبات ومصادر التعليم، 
نستخدم الكتب املدرسية املوجودة والكتب الداعمة األخرى ذات الصلة 

 663."ابملوضوعات العربية

أستخدم الوسائل "استنادا إىل مقابلة الباحثة مع أستاذة نورم ، قالت: 
يم عادة أستخدم السبورة يف تسليم املواد. من خالل استخدام يف عملية التعل

 664."السبورة، ميكن للطالب بسهولة تذكر أين شرحت املادة اليت قدمتها

نتائج املقابلة مع طالب الصف احلادي عشر على النحو 
الكتب املدرسية  نستخدم عادة السبورات،إذا مصادر التعليم نستخدم"التايل:

 665دته املدرسة.للصف احلادي عشر أع

أجرى مالحظات الباحثة مدرس اللغة العربية عند تدريس أستاذة نورم  
عندما تتابع  ابستخدام وسائل اإلعالم السبورة يف تدريس مهارة الكالم الطالب.

الباحثة عملية التعليم والتعلم يف الفصل الدراس ، يكون الطالب مفضلني للغاية 
استخدام الوسائل التعليمية اليت خيتارها املعلم متوافقا مع املواد اليت يتم نقلها 
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اختيار وسائل اإلعالم اختار لتمكني الطالب من ممارسة الكالم والثقة  للطالب.
أنه يف خطوات تعلم اللغة العربية يقوم هبا املعلم ابستخدام  يف حني يف التعبري.

 وسائل الصورة ، وه :

 ينقل املعلم الكفاءات املراد حتقيقها .6
 تقدمي املواد كمقدمة .2
 إظهار صور لألنشطة املتعلقة ابملواد يقوم املدرس بعرض/ .3
يقوم املعلم بتعيني/استدعاء الطالب ابلتناوب تثبيت/فرز الصور يف  .4

 منطقية تسلسالت
 األساس املنطق  لتسلسل الصور يسأل املعلم عن السبب/ .5
تتابع املعلم، يبدأ املعلم املفهوم/ املادة وفقا للكفاءات املراد  من سبب/ .1

 661.اخلالصة/ امللخص. 7. حتقيقها

يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية يف الفصل الدراس  إن استخدام 
التعليمية ابإلضافة إىل أحد الدعامات يف التعليم وسائل اإلعالم أو املصادر 

واملتكاملة مع الطريقة التعليم النشط سيجعل جو التعليم يف الفصل الدراس  حياً 
 وممتعاً وليس ممالً.

 مهًما ميالتقو  تصميم يكون م،يالتعل يف املعلم اسرتاتيجية وتنفيذ ختطيط يف
 مدى حتديد للمعلم ميكن املناسب، ميالتقو  خالل من ألنه وذلك .للتطوير جًدا
 من للمعلومات ميكن حبيث التعلم، أنشطة تنفيذ الطالب وجناح الربانمج فعالية
 صممه الذي التعلم برانمج كان إذا ما بشأن قرار اختاذ للمعلم ميالتقو  نشاط
 يلزم حبيث ضعف نقاط ذات تعترب األجزاء أي ال، أم حتسني إىل فحتاج

 .تصحيحها
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الذي  كنظام ميالتقو  .والتعلم التعليم بعملية املرتبطة هائلة فوائد له ميالتقو 
 .والطالب املعلمني على ينطوي وفيه والتعلم التعليم عملية يف فصله ميكن ال
 وأساليب الفن أن من الرغم على التعليم، يف مياتالتقو  جتاهل ميكن ال ملعلما

 ال ميالتقو  أن هو تذكره جيب ما ولكن .معلم كل على تعتمد التنفيذ وتقنيات
 .التالية ميالتعل لعملية مدخالت ويوفر للطالب خميًفا شيًئا يصبح

  :أن العربية اللغة ملواد ةكمدرس نورم  ألستاذةا قالت كما

 أيًضا لديه معلم وكل والتعلم، التعليم عملية يف جدا مهم دور له مي"تقو 
 الطالب ميتعل نتائج ميبتقو  أقوم .الطالب تعلم نتائج ميلتقو  اخلاصة طريقته
 أو لفظيا وأحياان سؤاال، أعط  التعليمية، املادة تقدمي بعد مرة كل يفهو 
 668."قلته املواد فهم على الطالب مدى معرفة إىل ويهدف .كتابيا

 ميالتقو  معلملل ألن التعليمية، األنشطة يف جدا مهمة عملية هو ميالتقو 
 واحدة ابعتبارها ميتقو  األحيان من كثري يعترب .اآلن حىت أدائه فعالية حتديد ميكنه
 مصري حتديد ميكن ميالتقو  أنشطة خالل من ألنه .للطالب خميف ش ء من

 أن طبيع  وش ء ميالتقو  إىل ينظر أن ينبغ  .القادمة التعلم عملية يف الطالب
 احتياجات ختدم أن جيب ميالتقو  وابلتايل، .التعلم أنشطة عملية من كجزء
 .مهميتعل جناح عن يعرفون الطالب ميتقو  مع ألنه الطالب

 طريق عن :أوال املعلم إسرتاتيجية تنفيذ ميتقو  مرحلة يف املنجزة األنشطة
 األسئلة جاءت .املكتوبة األسئلة أو الشفوية األسئلة إما الطالب، أسئلة طرح
 الطالب كان إذا ما ملعرفة سابق، وقت يف املقدمة املواد من طرحت اليت

 من الطالب يتمكن مل إذا :اثنًيا .ال أم املعلم أسئلة عن اإلجابة يف سينجحون
 مل اليت املواد تكرار إىل املعلم فيحتاج املعلم، يطرحها اليت األسئلة عن اإلجابة
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 توفري ملعلما ميكن الطالب، معرفة لزايدة: اثلثًا .فعالً  يفهموا حىت الطالب يتقنها
 تذكري املعلمني ينبغ  رابعا: .تسليمها مت اليت ابملواد املتعلقة املنزلية الواجبات
 املوضوع املقبل، املستفادة دراستها ليتم دروسهم أو تعليمهمالوقت  طالب
 .التايل لالجتماع إعدادها جيب اليت واملهام دراسته املطلوب

 اسرتاتيجيات حول والواثئق، واملالحظات املقابالت نتائج على بناء
 تثمل التخطيط اسرتاتيجية املعلم يستخدم العربية، اللغةمهارة الكالم  ميالتعل
 واألساليب، االسرتاتيجيات، اختيار مع جيد بشكل ميالتعل أدوات إعداد

 .واملتابعة التعلم ميوتقو  التعلم، وموارد اإلعالم، ووسائل والتقنيات،
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  مهارة الكالم إسرتاتيجية تعليم: عن لصورةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسرتاتيجية

 استخدام وسائل الصور .أ
خلق حاالت تعلم ال ينسها الطالب بسهولة، 

الفرص للطالب لشرح الصور و  فهموكذلك توفري 
 اليت مت تدريسها.

إسرتاتيجية استخدام ب. 
 املتفاعالت

ملعرفة إتقان املوضوع من خالل ذكرايت وتعبريات 
عن مشاعر ومواقف الطالب حول احلقائق اليت يتم 

 الطالب وتدريب .أو قراءهتاتعلمها أو مساعها 
 .األسئلة على واإلجابة األسئلة إعطاء بنشاط تعلمل

طريقة و  طريقة احملاضرةالج. 
 السؤال واجلواب

 

نقل املعلومات أو املوضوع ابإلضافة إىل إاثرة 
 .رغبات الطالب واهتماماهتم ودوافعهم للتعلم

 

 التدريباتالطريقة د. 
مثل  الطالب لديهم القدرة على احملرك / احلركة،

حفظ الكلمات أو الكتابة أو التحدث أو 
 استخدام األدوات.

 

 k13  وفًقا للمنهج (RPP) ميخطة تعل و. تنظم

يطبق املعلم املراحل األربع من عمله بشكل ه. 
 احرتافيية
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 حتليل البياانت  .ب
 

بعد عرض نتائج بياانت البحث، فإن اخلطوة التالية اليت جيب القيام هبا 
ه  تقدمي النتائج املتعلقة ابملوضوع يف هذا البحث, هى إسرتاتيجية تعليم مهارة 

لتسهيل حتليل البياانت لنتائج هذا  الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما.
اليت ستكون املبادئ التوجيهية  البحثثة نتائج فإن تصف الباح البحث،

 األساسية يف هذا البحث. على النحو التايل: 

اسرتاتيجيات معلم اللغة العربية يف تعليم مهارات الكالم للطالب من خالل  (6
تطبيق جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التعليم يف كل مرحلة من مراحل 

 .واملتابعة ميالتعل وتقومي ميالتعل وتنفيذ ميالتعل ختطيط ه  ميالتعل
 لتحقيق مناسبة تعترب اليت ميالتعل طريقة من متنوعة جمموعة املعلم يطبق (2

 والطريقة واجلواب السؤال وطريقة احملاضرة طريقة مثل. التعلم أهداف
 .التدريبات

 بدء قبل :أواًل , خمتلفة تعليمية مواقف خلق املعلم فحاول م،يالتعل مرحلة يف (3
 من لكل الدراس  الفصل وظروف املوقف، يف ابلنظر املدرس يقوم الدرس،
 صغرية قصة أو حوار إجراء يتم ذلك بعد مث الدراس ، الفصل وبيئة الطالب
 الوسائط استخدام املعلم يفعله الذي :الثاين .للدراسة الطالب تكييف هبدف

 ملستوى املناسبة التعليمية املواد واختيار م،يالتعل أهداف تناسب اليت التعليمية
 .التعاون وخلق التعليمية الطالب احتياجات

التعليم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما بشكل عام يسري جيد 
واستخدام بعض الطريقة واالسرتاتيجيات جيدة جدا يف عملية التعلم يف الفصول 

 املواد وتقدمي الدرس، املعلم هبا يفتح اليت الطريقة من هذا , وينظرالدراس 
هذا من نتائج املقابالت اليت  .التعليمية للغرض وفقا املواد إغالق حىت الدراسية،
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ا الباحثة مع مدرسة اللغة العربية، أي حول اسرتاتيجيات التعليم اليت هتأجر 
 يطبقها مدرس اللغة العربية يف تعليم مهارة كالم طلبة.

ية قام هبا الباحثة مالحظات، وجدت الباحثة اسرتاتيج تعندما أجر 
مدرس اللغة العربية قبل البدء ابلتعليم،إن تعريف الطالب ابلفروق الدقيقة 

قرآن قبل بدء الدرس، اإلسالمية مفيد جًدا يف عملية تعلم الطالب مثل قراءة ال
اسرتاتيجيات التعليم املعلم يف مهارات الكالم تتطور وفقا  غريها.قل مرحبًا و 

الطريقة القدمية ولكن جيب أن تكون أكثر تطوراً لألزمنة. ليس فقط ابستخدام 
اسرتاتيجية املعلم يف تعليم مهارات الكالم يف عملية  ووفًقا لتطوير التعليم اليوم.

تعليم الطالب فيما يل : استخدام وسائل التعليم اليت ميكنها حتسني مهارات 
 الصورة. الكالم لدى الطالب يف التعليم. نقل املعلم التعلم ابستخدام وسائل

عندما قامت الباحثة مبالحظة، وجدت الباحثة اسرتاتيجية يف تقدمي املادة 
يعين  جيدةاليت قام هبا مدرس اللغة العربية يف عملية تعليم مهارة الكالم كانت 

 وجعل املكتوبة األسئلة أو الشفوية األسئلة إما الطالب، أسئلة طرح طريقب
 .اآلراء عن التعبري يف الطالب ثقة وتشكيل كالمال ميتعل يف نشطني الطالب
إىل هذا من خالل جهود املعلم عند شرح املادة على آمل املراهقني برفقة  وينظر
وميكن أن ينظر إليه أن املعلم قد أتقن املواد اليت يتم تسليمها للطالب  مثال.
تسليم املواد مثل هذا، وجعل الطالب املزيد من االهتمام وال يشك على  حاليا.

 .علم يف تلق  املوادامل

عندما تكون عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل الدراس ، يتقن املعلم 
عادة هناك مدرسني  املادة عندما يسأل الطالب أن املعلم اإلجابة عنها بسهولة.
وينظر عندما يقوم  عندما يطلب منهم الطالب غري القادرين على اإلجابة.

 على أسئلة الطالب ابلرد مباشرة.مدرس اللغة العربية عند اإلجابة 
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إتقان موضوع هو الشرط الرئيس  ليكون املعلم املثايل. من خالل إبتقان 
الثقة ترتاكم بشكل جيد، وليس هناك قلق، والشكوك حول أسئلة  هذه املادة،
من خالل إتقان املواد، يكون املعلم أسهل يف توصيل املواد ويتكلم  الطالب.

 ل.اللغة العربية يف الفص

واستنادا إىل املالحظة اليت فعلت الباحثة أنه يف تعليم اللغة العربية وخاصة 
 مهارة الكالم للطالب ه :

 يذكر املعلم كلمة واحدة ، و يذكر الطالب إىل كلمات أخرى تتعلق ابلكلمة.  .6
 يذكر املعلم إمسًا واحًدا )إسم( ، يذكر الطالب كلمة الصفة املناسبة.  .2
فعل( ، الطالب األول يذكر الش ء الصحيح ، الطالب الثاين يذكر املعلم الفعل ) .3

 اليت يتم جتميعها مًعا ابلكامل. يكمله بعبارة ، والطالب الثالث ينطق اجلملة
يكتب املعلم على اللوحة عدة فئات / أنواع من الكائنات، ويطلب من الطالب  .4

لة مت حذف أن يتذكروا وأن يبحثوا عن أزواج مطابقة للكلمات. بعد حلظات قلي
 الكتابة. مث يذكر املعلم االسم ويذكر الطالب نوع الكائن.

من أجل حتقيق أهداف التعليم وفقا ملا صاغه املعلم، فحتاج املعلم إىل 
طريقة التعليم ه   معرفة وتعلم بعض من طرق التعليم، مث ممارسة عند التدريس.
ام لتنفيذ عملية التعلم إجراء للتخطيط والتنفيذ ويتم ترتيب خطوات التعليم ابنتظ

 إىل طريقة التقييم أو التقومي اليت سيتم تنفيذها.

عملية التعليم للمعلم العريب ابستخدام الطريقة  ةالحظ الباحثتعندما 
املباشرة، طريقة احملاضرة. يف بداية الدرس استخدم طريقة احملاضرة لشرح املادة 
قليل اليت سيتم تسليمها. يف وقت مالحظيت، كانت املادة املقدمة ه  آمل 

يف ذلك  املراهقني حول حمادثة  احلالية وكان االجتماع التايل هو ممارسة السؤال.
الوقت، يشرح املعلم املفردات أواًل مث يشرح املواد مث يناقش الطالب مع 
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أصدقائهم يف اجملموعة. عندما تقوم ابحلضور فهناك بعض الطالب الذين ال 
 .يريدون إجراء حماداثت

اسرتاتيجيات التعليم اليت يقوم هبا مدرس اللغة العربية يف اختيار طريقة 
اد املقدمة. يستخدم مدرس اللغة العربية طريقة السؤال التعليم تتوافق مع املو 

واجلواب لتقدمي التغذية الراجعة للطالب. وبناء تواصل جيد مع الطالب. عندما 
يستخدم املعلم طريقة السؤال واجلواب، هناك البعض من الطالب املتحمسني 
لتسأل. ولكن، هناك أيًضا بعض طالب صامتون وال يركزون على التعليم. 

إلضافة إىل ذلك، يستخدم املعلم طريقة احملاضرة إلعطاء اهتمام الطالب ابملواد اب
املقدمة أو املوضحة. الطالب متحمسني جدا لطريقة احملاضرة، على الرغم هناك 

 بعض الطالب الذين يفتقرون إىل االهتمام يف تقدمي املواد.

استخدام  ابإلضافة إىل الطريقة املباشرة وطريقة السؤال واجلواب يعىن
طريقة احملاضرة. طاملا أن الباحثة تتبع عملية التعليم، فعندما يستخدم املعلم طريقة 
احملاضرة، يشعر الطالب ابمللل الشديد وهناك بعض الطالب يقولون ألنفسهم 
مع األصدقاء. من استخدام طريقة احملاضرة ال يتوافق مع حالة الطالب، وخاصة 

لطالب ابمللل ويشعرون ابلنعاس والكثري منهم خالل ساعات بعد الظهر. يشعر ا
ال يهتمون للمعلم عند تقدمي املواد يف الفصل. ولكن، فباإلضافة إىل طريقة 
احملاضرة، يكون الطالب سعداء للغاية عندما يستخدم املعلم طريقة السؤال 
واجلواب يف تسليم املادة, الطالب يف الصفوف املشاركة ليست بسهولة ابمللل 

 . هذا جيعل الطالب ملتابعة الدروس ال يشعرون ابمللل والتعب.والتعب

إذن من وصف نتائج البحث يف امليدان حول إسرتاتيجية تعليم مهارة 
 الكالم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما كما يل :

 يشرك املعلم الطالب يف عملية التعليم (6
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 يف التعلم كيزالطالب لرت  توجيه (2
 اعيون بتغيري اسرتاتيجيات التعليم مع املواقف والظروف.يقوم املعلمون اإلبد (3
 املعلم يغرس دائما موقف االنضباط جتاه الطالب (4
 .استخدام الطرق واملصادر ووسائل اإلعالم وفقا للمواد الواجب تسليمها (5

 خصائص االسرتاتيجية يف تعليم مهارة الكالم الااين: بحثامل

 عرض البياانت .أ
 املعلم هو مامله دورا تلعب اليت ةرساملد يف والتعلم عليمالت عملية يف

 القول ميكن ، والتعلم التعليم أنشطة يف .الطالب لرغبات وفقا املعلمني وشخصية
 إىل ويهدف والطالب املعلم بني جيد تفاعل هناك كان إذا فعال التعلم أبن

 خالل من ومهاراهتم الطالب معرفة تسهيل طريق عن معني تعليم  هدف حتقيق
 .التعلم يف الطالب تساعد أن ميكن اليت األنشطة

)أستاذة نورم (  العربية اللغة مدرس  مع الباحثة تأجر  مقابلة على بناءً 
  :قالت

 ذلك ألن جيد، بشكل سارت قد والطالب املعلم بني التفاعل أن أعتقد"
 بني التفاعل عالقة كانت إذا .الطالب تعلم أنشطة على يؤثر قد

 الطالب تعلم يف محاًسا تولد أن أيًضا فيمكنها جيدة، والطالب املعلمني
 على يسهل لغة أيًضا املعلم يستخدم ذلك، إىل ابإلضافة .العربية ابللغة

 فسوف املستوى عالية، كلمات الطالب وجد إذا .فهمها الطالب
 جتاه مفتوًحا موقًفا ويظهر مهذب .مفهومة بلغة املعلم يشرحهم

 667."تنشأ اليت الطالب استجاابت

  :قال ،املدرسة )أستاذ أمحد( املدير مع املقابلة إىل استناداً 

                                                           

 2167سبتمرب  26املقابلة مع مدرسة اللغة الغربية )أستاذة نورم ( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  118 
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 .جيد بشكل سارت قد رأي  يف الطالب و املعلم بني التفاعل العالقة"
 قريبة تكون ال الطالب، مع تفاعل عالقة إقامة يف رأي ، يف ذلك، ومع
 وهناك الطالب مع حازمني نكون عندما أوقات هناك .بعيدا وليس جدا

 يزال الطالب أن لك  ,أيضا الةاحل نعرف أن علينا .معهم منزح أوقات
 669."املعلم جتاه واجملاملة االحرتام، لديهم

 قالت: عشر، احلادي الصف طالبة )فاطمة( مع مقابالت إىل استنادا
 تقدمي نورم  أستاذة الدراسية، الفصول يف العربية اللغة تعلمتعليم و  عملية يف أن"

 وظروف لشروط وفقا الفهم، سهلة ه  اليت اللغة ابستخدام الدراسية املواد
 621."الطالب مع مألوفة عالقة خلق ودائما احلاليني الطالب

 اإلاثرة خيلق سوف والطالب املعلمني بني جيدة عالقة وجود إن
 .تعلمهم تطوير واتساع الدافع لديهم يكون حبيث الطالب، لتعلم والشغف
 بني جيدة عالقات/تفاعالت أيًضا هناك يكون أن جيب ذلك، إىل ابإلضافة
 تتم حبيث التدريس يف ابلكفاءة يتمتعون الذين املعلمني أي واملوضوع، املعلمني
 النشطاء الطالب أي واملوضوع، الطالب بني والتفاعل بفعالية، التعلم عملية

 .للتعلم واحلماس

 الطالب على يسهل لغة أيًضا املعلم يستخدم ذلك، إىل ابإلضافة
 بلغة املعلم يشرحهم فسوف املستوى عالية، كلمات الطالب وجد إذا .فهمها
 موقًفا وتوضح ومهذبة جيدة املعلم يستخدمها اليت اللغة عام، بشكل. مفهومة
 .تنشأ اليت الطالب استجاابت جتاه مفتوًحا

                                                           

 2167سبتمرب  26كمة بيما, ( يف املدرسة الثانوية دار احلأمحد )أستاذدرسة املدير املاملقابلة مع  119 
 2167سبتمرب  26, عشر احلادي الصف( يف فاطمة) الطالبةاملقابلة مع  120 
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 جيب أسئلة شكل يف الدروس لتقدمي طريقة ه  واألجوبة األسئلة طريقة
 من تكون أن أيًضا ميكن ولكن الطالب، إىل املعلم من خاصة عليها، اإلجابة
 املراقبة مهارة تطوير إىل الطريقة هذه استخدام يؤدي .املعلمني إىل الطالب
 .والتواصل والتطبيق االستنتاجات واستخالص والتصنيف والتفسري

ورم ( )أستاذة ن العربية اللغة مدرس  مع املقابالت نتائج على بناءً 
 جمموعة املعلم يستخدم الدراس ، الفصل يف والتعلم ميالتعلعملية  يف"  :قالت
 طريقةو  احملاضرات طريقةو  واألجوبة األسئلة ه  طريقة ،الطريقة من متنوعة
626."ممل وغري فعال تعلم جو خللق املختلفة ميالتعل طرق تنفيذ يتم .املباشرة

 

 :)حممد( قال عشر احلادي الصف طالب مع املقابالت نتائج إىل استنادا
 أسئلة عط ت ةاملعلم .األسئلة تقنية أستاذة نورم  ستخدمت م،يالتعل عملية يف"

 .ةاملعلم قدمهات اليت األسئلة على لإلجابة الفرصة لديهم الطالب حبيث للطالب
 أثناء األسئلة طرح يف والنشاط الطالب تحفيزل الطريقة هذه استخدام دفهت

622."ميالتعل عملية
 

 :يل  ما واجلواب السؤال طريقة خصائص أما

 .اآلراء عن والتعبري اإلجابة يف ومهاراهتم الطالب شجاعة تطوير (6
 يستمعون ال الطالب ألن نشاطًا أكثر الدراس  الفصل يف التعلم جو يصبح (2

 فقط.
 يتم مل اليت املواد حول املعلمني على أسئلة لطرح للطالب فرصة إعطاء (3

 .فهمها
 مباشرة الطالب إتقان مستوى معرفة للمعلم ميكن (4

                                                           

 2167سبتمرب  26املقابلة مع مدرسة اللغة الغربية )أستاذة نورم ( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  121 
 2167سبتمرب  26, عشر احلادي الصف يف (حممد) الطالباملقابلة مع  122 
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 التفكري أساس على منتظم بشكل والتحدث التفكري على الطالب تدريب (5
 .األصل 
 كيف ,الطالب هو األول االهتمام يكون والتعلم، عليمالت عملية يف
 املطلوبة، املواد ه  ما .األخرى املكوانت حتديد ذلك بعد والقدرات، الظروف
 مناسبة املرافق أو األدوات ه  وما للتصرف، الصحيحة الطريقة أن وكيف

 هو هذا. الطالب خصائصو  ظروف مع تتكيف أن جيب هذه كل وداعمة،
 .التعلم موضوع هم الطالب أن يف السبب

املعلم هو شخصية إنسانية تستحق أن يعتقد وتقليدها. يعتقد أنه مبعىن 
أن كل كلماته ميكن الوثوق هبا، فإن تقليده يعين أن كل سلوكه جيب أن يكون 

 مثاالً فحتذى به أو قدوة له للمجتمع. 

جيب أن فحاول املعلمون حتفيز رغبة الطالب يف التحدث ومناقشة ومتيل 
التواصل الشفوي. من الضروري أيًضا معرفة اخلصائص إىل أنواع خمتلفة من 

واالسرتاتيجيات والطريقة والوسائل التعليمية اليت جيب استخدامها يف مساعدة 
 الطالب على تطوير قدراهتم يف أنشطة مهاراهتم اللغوية.

ا الباحثة على تعليم اللغة العربية يف هتحظات اليت أجر من نتائج املال
احلكمة بيما, فحاول املعلم دائًما تعريف الطالب على التكلم مدرسة الثانوية دار 

ابللغة العربية. قبل أن يدخل املعلم إىل الفصل الدراس ، كان بعض الطالب 
جيلسون ابلفعل على مقاعدهم، وبعضهم ما زالوا مزعجني يف إزعاج أصدقائهم، 
اء وهناك أيًضا أولئك الذين يربزون يف قصصهم مع األصدقاء أو األصدق

اآلخرين. بعد رؤية املعلم سيدخل يف الفصل الدراس ، يبدأ الطالب يف اجللوس 
بشكل جيد على مقاعدهم اخلاصة. قبل البدء يف املوضوع، املعلم األول انضباط 
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الطالب. بعد الظهور بشكل منظم وهادئ ، يبدأ املعلم الدرس بقول التحية، مث 
 623بعد ذلك يشرح املادة. يستمر يف حضور الطالب ويشرح أهداف التعلم،

الباحثة مقابلة مع معلمة اللغة العربية قالت:  تمن الشرح أعاله، أجر 
الطريقة، أو اجلهد أو النشاط الذي قمت به كان استحضار شجاعة الطالب يف 
الكالم اللغة العربية من خالل تنشيط الطالب يف التعليم، على سبيل املثال، 

تقدمي املواد اليت سوف أنقلها. الطالب الذين أعطيتهم الفرصة لطرح األسئلة و 
جيرؤون على تسليم املواد سوف يعطونين هدية قيمة. إقامة عالقات وثيقة مع 
الطالب عندما يواجهون صعوابت يف التعلم, إقامة عالقات وثيقة مع الطالب 
عندما يواجهون صعوابت يف التعلم وليسوا خائفني من التحدث بشكل خاطئ، 

ساليب تتوافق مع املادة اليت أنقلها، ابإلضافة إىل أن الشخصية اليت ابستخدام أ
أعطيها األولوية دائما ه  طلعة، مع يرتدون مالبس جيدة والطالب سوف 
تكون سعيدة لالهتمام يب عند التدريس يف الفصل. ويقول كثريون بداية االهتمام 

 624هو طلعة. من هناك، طلعة أنيق مهم جدا.

ائج املقابالت مع طالبة الصف احلادي عشر )فاطمة(، واستناًدا إىل نت
وقالت: "إن أستاذة  نورم  يف بناء محاس الطالب يف التكلم ابللغة العربية، عن 
طريق دعوة التعلم خارج الفصل الدراس ، وإعطاء الفرصة لطرح األسئلة على 

 625."الطالب بعد تسليم املواد وعلى هامش تسليم املواد

مقابلة مع طالب الصف احلادي عشر قال حممد )أمحد(: "الطريق، أو 
اجلهد أو النشاط الذي تقوم به أستاذة نورم  يف حتسني تعليم مهارة الكالم 
الطالب ه  إعطاء الفرصة مع الطالب لطرح األسئلة ومينح الطالب دائًما 

                                                           

 2167سبتمرب  67املالحظة عن عملية تعليم يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  623 
 2167سبتمرب  26املقابلة مع مدرسة اللغة الغربية )أستاذة نورم ( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  624

  2167سبتمرب  26املقابلة مع طالبة الثانوية يف الصف احلادي عشر )فاطمة(,  625 
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ك ، فهو دائًما الفرصة حملاولة شرح املواد اليت سيتم تسليمها. ابإلضافة إىل ذل
 621."يتواصل بشكل جيد مع الطالب

الباحثة إىل أن معلم اللغة العربية يف إاثرة محاسة أو شجاعة  توخلص
الطالب يف تكلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما هو إعطاء 
الفرصة لطرح األسئلة على الطالب، استخدام لغة سهلة لنقل املواد، والتعلم 

الفصل الدراس  حىت ال يشعر الطالب ابمللل يف التعلم. ابإلضافة إىل  خارج
ذلك، قدمت أستاذة نورم  أيًضا إعطاء أسئلة على هامش التعلم حىت تتمكن 
من تدريب الطالب ليكونوا انشطني يف تعلم التتكلم ابللغة العربية. أما ابلنسبة 

قليل عن املواد اليت سيتم للطريقة اليت يوفر هبا املعلم الفرص للطالب لشرح ال
تسليمها. ويقرتب املعلم من الطالب الذين يعانون من صعوابت يف التعلم. يقوم 
املدرس بتوصيل املادة ابستخدام لغة يسهل على الطالب فهمها وفًقا لشروط 
وظروف الطالب احلاليني. من خالل إعطاء التغذية الراجعة للطالب سوف يثري 

طالب ليكونوا جيدين. مع التواصل سيتم نقل تسليم روح التعلم والتواصل لل
املواد بشكل جيد. مع اإلسرتاتيجية أو الطريقة املستخدمة يف نقل املواد، ال 
يشعر الطالب ابمللل من تعلم املواد العربية. كما أن التفاعل مع الطالب هو 

 طريقة املعلم لتوفري الفرص للتعبري عن األفكار يف تطوير اآلراء.

العام للتعليم هو أن املدارس واملعلمني ه  وسيلة لتحقيق  الغرض
األهداف التعليمية. الغرض من التعليم هو خلق نوعية اإلنسان، اإلميان والعلم. 
هذا كله ال ميكن فصله عن جهود أو طرق املعلم لتحسني جودة التعليم، املهمة 

شاط بفعالية، جيب الرئيسية للمعلم ه  تنظيم أنشطة التعلم. لك  يتم تنفيذ الن
أن يعرف املعلم طبيعة أنشطة التعليم والتعلم واسرتاتيجيات التعلم. كل هذا 

                                                           

  2167سبتمرب  26املقابلة مع طالب الثانوية يف الصف احلادي عشر )أمحد(,  621  621 
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يهدف إىل أن عملية التعليم والتعلم يف املدرسة ميكن أن تعمل وفقا لألهداف 
 اليت حتققت يف أنشطة التعلم يف املدرسة.

األنشطة "قال:  )أستاذ أمحد( استنادا إىل نتائج املقابالت مع املديراملدرسة
اخلارجة عن املنهج اليت جُترى يف املدرسة إلجراء توجيهات خاصة مثل تنفيذ األنشطة 
خارج املنهج الدراس  يف املدرسة، وه  إجراء توجيهات خاصة مثل حماضرات اللغة 

العربية واإلندونيسية اليت تُعقد مرة واحدة يف األسبوع ويتبعها الطالب وفواتري املفردات أو 
 628."املفردات العربية حفظ

ا الباحثة مع معلم اللغة العربية هتادا إىل نتائج املقابلة اليت أجر استن
عن طريق إجراء توجيهات خاصة، كل مرة يف األسبوع ")أستاذة نورم ( قالت: 

يقوم الطالب بفاتورة املفردات أو حفظ املفردات اليت حتفظ، يف العام املاض   
املفردات اليت حفظوها". الطريقة اليت يتم هبا املعلم كانت هناك مئات الكلمات 

يف مساعدة الطالب على مهارات التحدث يف أنشطة التعليم والتعلم ه  
 627."استخدام أساليب التعلم املناسبة واسرتاتيجيات التعلم

ا الباحثة مع طالبة )فاطمة( الصف هتادا إىل نتائج املقابلة اليت أجر استن
 احلادي عشر قالت: 

تشتمل األنشطة األخرى اليت يقدمها املعلم العريب: إعطاء املفردات مع "
 629."معناه، وإجراء التقييمات، وإجراء توجيهات خاصة

عليها الباحثة أن  تاستنادًا إىل نتائج املالحظات واملقابالت اليت حصل
األنشطة الالمنهجية تقام كل يوم مجعة، وأنشطة احملاضرات ابستخدام لغتني 

                                                           

 2167سبتمرب  26املقابلة مع مدير املدرسة ) أستاذ أمحد( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  628 
 2167سبتمرب  26املقابلة مع مدرسة اللغة الغربية )أستاذة نورم ( يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  627 
 2167سبتمرب  26املقابلة مع طالبة الثانوية يف الصف احلادي عشر )فاطمة(,  629 
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اضرات ابللغة العربية واخلطاابت اإلندونيسية. تقوم هذه األنشطة بتدريب وه  حم
الطالب على أن يكونوا أكثر نشاطًا يف التحدث ابللغة العربية بشكل جيد 
وبشكل صحيح ولتدريب شجاعة الطالب على التحدث يف األماكن العامة 

الب تدرجييا وميكنهم حتسني عملية حفظ املفردات العربية. بشكل غري مباشر الط
قادرا على تعلم اللغة العربية. وفقا للباحثة كانت األنشطة اليت قام هبا مدرس 
اللغة العربية يف املدرسة يف بناء وع  الطالب لدراسة املواد العربية جيدة مبا فيه 
الكفاية. وميكن مالحظة ذلك من املنهج والطرق املستخدمة. أهداف التعلم 

تعليم مهارات التحدث حبيث يتمكن الطالب من ابستخدام هذه الطريقة ه  
 631التواصل بشكل صحيح وصحيح دون تردد أو خجل.

هتدف أنشطة احملاضرات إىل تدريب الطالب على اكتساب مهارات 
التحدث ابللغتني. ويهدف هذا كوسيلة للدعوة اإلسالمية يف اجملتمع يف وقت 

واحدة يف األسبوع يتبعها الحق. أنشطة احملاضرات ه  أنشطة روتينية تنفذ مرة 
الطالب والطالبات. احملاضرة ه  واحدة من األنشطة الفعالة مبا يكف  لتدريب 
شجاعة ومهارات الطالب يف التحدث. جترؤ على التحدث أمام الناس أو 
األصدقاء، كما يتم مراقبتها مباشرًة من مدرس  اللغة العربية واملدرسني اآلخرين 

  يف املدرسة.

 اانتحتليل البي .ب
 جيد تفاعل هناك كان إذا فعال بشكل يعمل أنه القول ميكن التعلم يف

 معرفتهم تسهيل خالل من معينة تعليمية أهداف لتحقيق ، والطالب املعلم بني
وظيفة  فإن وابلتايل .التعلم يف الطالب تسهل أن ميكن اليت األنشطة خالل من

 ميالتعل اسرتاتيجيات ابستخدام التوجيه وإعطاء ميالتعل عملية حتسني ه  املعلم

                                                           

 2167سبتمرب  26املالحظة الباحثة يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  631 
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 حىت تواجهها، اليت ةكلاملش حتديد على قادرا املعلم يكون أن وينبغ  .املتعددة
 بني التفاعل أمناط ذلك يف مبا .الصحيحة ميالتعل اسرتاتيجية اختيار من يتمكن
 لك  الطالب مع وممتعة محيمة عالقة خلق إىل املعلمون فحتاج .واملعلمني الطالب
  .متوقع هو كما التنمية حتقيق تشجيع

 األسئلةطريقة  ه  خمتلفة، طرقًا املعلم يستخدم ،والتعلم ميالتعل عملية يف
 خللق املختلفة ميالتعل طرق تنفيذ يتم. املباشرة طريقةو  احملاضرات طريقةو  واألجوبة

 .ممل وغري فعال تعلم جو

الدعم الذي الحظ الباحثة التعلم يف الفصل، فإن اجلهد أو تعندما 
يقدمه مدرس اللغة العربية يف حتسني روح التعلم يكون عن طريق التواصل اجليد 
أثناء التعلم. هذا ميكن للباحثة أن يروا عند التعلم. عند بداية تعلم املعلم ينقل 
أهداف التعلم ويطرح أسئلة حول الوضع احلايل ويسأل عن الطالب يتعلمون يف 

فإن الدعم أو اجلهد املبذول من قبل املعلم هو يف املنزل. ابإلضافة إىل ذلك، 
 تقدمي مادة املعلم تتخللها األسئلة واألجوبة.

كما يُطلب من املعلمني إتقان املعرفة اليت سيتم تدريسها، وهذا يعين 
إتقان مواصفات العلوم أو جمال الدراسة اليت ه  املهمة واملواد املتعمقة. ويطلب 

العلم لتدريسه، وهذا يعين إتقان على مواصفات العلوم  املعلم أيضا يف إتقان على
أو جمال الدراسة هو واجبه ومادة تعميقه. وابلتايل، يتوقع من املعلم ليس فقط 
لنقل املواد الرئيسية الواردة يف املنهج، ولكن أيضا تطوير ولكن أيضا تطوير وإثراء 

  مع تطور العلم.

اس الطالب وشجاعتهم يف إن الدعم الذي يقدمه املعلم يف زايدة مح
التعليم هو أن املعلم يوفر الفرص للطالب لطرح األسئلة، والتعليم خارج الفصل 
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الدراس ، وعقد األسئلة واألجوبة أثناء التعلم، والتواصل مع الطالب اجليدين 
 أثناء التدريس، وتوفري درجات جيدة للطالب الذين ينشطون يف التعليم.

يف تطبيق  ةعليها الباحث تقابالت اليت حصلمن نتائج املالحظات وامل
م اللغة العربية يف املدرسة ابإلضافة إىل توفري مادة موجودة يف الكتاب، قام يتعل

املعلم أيضا بتنفيذ أنشطة خارجة عن املنهج لدعم تعليم اللغة العربية للطالب  
التقييمات، كما يلى: أنشطة احملاضرات، وإعطاء املفردات ومعانيها، وإجراء 

وتقدمي إرشادات خاصة. يقوم النشاط بتدريب الطالب ليكونوا أكثر نشاطًا يف 
ابللغة العربية بشكل جيد وبشكل صحيح ويقوم هذا النشاط بتدريب  كالمال

الطالب ليكونوا أكثر نشاطًا يف التحدث ابللغة العربية بشكل جيد وبشكل 
فردات اللغة العربية، صحيح ولتدريب شجاعة الطالب يف التحدث وحفظ م

ولتدريب شجاعة الطالب ومهاراهتم، جيرؤ على التحدث أمام العديد من الناس 
 )األصدقاء(.

هتدف أنشطة احملاضرات إىل تدريب الطالب على اكتساب مهارات 
التحدث ابللغتني. ويهدف هذا كوسيلة للدعوة اإلسالمية يف اجملتمع يف وقت 

ة روتينية تنفذ مرة واحدة يف األسبوع يتبعها الحق. أنشطة احملاضرات ه  أنشط
الطالب والطالبات. احملاضرة ه  واحدة من األنشطة الفعالة مبا يكف  لتدريب 
شجاعة ومهارات الطالب يف التحدث. جترؤ على التحدث أمام الناس أو 
األصدقاء، كما يتم مراقبتها مباشرًة من مدرس  اللغة العربية واملدرسني اآلخرين 

ملدرسة. الكالم هو أسلوب استخدام الكلمات أو اللغات بشكل فعال وهو يف ا
ما يعين مهارة أو مهارة يف اختيار الكلمات اليت ميكن أن تؤثر على االتصال مبا 

 يتفق مع حالة الشخص املتصل.
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النشاط الالمنهج  للمحاضرة فعال جدا يف تشكيل ثقة الطالب يف 
, لقد شكلت أنشطة حماضر خارج املنهج املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما

الدراس  ثقة الطالب ابلنفس، ودربت الطالب ليكونوا قادرين على التحدث 
بشكل جيد أمام اجلمهور، هذا يشعر به الطالب مع مرور الوقت، كلما ارتفع 
مستوى الطبقة لديهم زادت الثقة ابلنفس. كانت هذه الثقة ابلنفس واضحة عند 

ضح أن الطالب يف تقدمي حماضراهتم جيدة مبا فيه الكفاية، حدوث احملاضرة، ات
 ليس عصيب وسالسة يف نقل حمتوايت نصوص اخلطاب اليت صنعوها

الغرض من تنفيذ األنشطة الالمنهجية يف وحدات التعليم هو حتسني 
القدرات اإلدراكية والعاطفية واحلركية. وكذلك تطوير مواهب الطالب 

 التنمية الشخصية من أجل تعزيز اإلنسانية الكاملة.واهتماماهتم يف جهود 

 له هذا العربية اللغة معلم فإن ،الباحثة اهتأجر  اليت املقابالت على وبناءً 
 لفعل عليه االعتماد وميكن النفس ضبط إظهار أي التخصص، هو شخصية
 الذهاب حاول إنه قال من ذلك مالحظة وميكن .املوقف يف الصحيح الش ء
 يعين مما متحمس، األخرى الشخصية اخلصائص .املناسب الوقت يف املدرسة إىل
وميكن أن  .ابحلياة شغوف حقاً  لديه يعلمه ما أن ويعتقد متحمسا يبدو املعلم أن

 يرى منه اليت حتاول لنقل املواد عن طريق إظهار الطالب للمواد اليت تتم دراستها.

 كان إذا ما ضمان يف املعلم قلق من الرمحة خصائص إىل ينظر أن أيضا ميكن
يفهم، وقال انه حماولة لتكرار  ملب الالطأم ال. حىت  إذا كان  يفهمون الطالب
 .مرة أخرى
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 سرتاتيجية التعليم مهارة الكالماإلخصائص صورة: عن 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خصائص التعليم مهارة الكالم

م أسئلة يالتعل طريقةخصائص ج. 
 وأجوبة

ابلكفاءة يف التدريس حبيث  يتمتع الذياملعلم 
الطالب النشطاء  م بفعالية.يتتم عملية التعل

 واحلماس يف التعليم.
 

العالقات اجليدة و التفاعالت  .أ
 اد واملو  الطالبعلم و بني امل

 

التفاعل بني املعلم والطالب متداخل بشكل 
فعال: حيث يكون للمعلم دور توفري حافز يف 

يستجيب الطالب يف شكل شكل أمثلة، بينما 
 التقليد، واإلجابة على األسئلة والنمذجة.

 

يستخدم املعلم اللغة اليت ب. 
 يسهل فهمها الطالب

إذا وجدت كلمات املستوى عالية من 
الطالب، فسوف يشرحها املعلم بلغة ميكن 

 فهمها.
إعطاء الفرصة للطالب لطرح أسئلة على املعلم  

حول املواد اليت مل يتم فهمها. وتطوير شجاعة 
 الطالب ومهاراهتم يف اإلجابة.

 

خصائص إسرتاتيجية د. 
 متفاعالت

املشاهد  خصائص إسرتاتيجيةه. 
 الصور

لتسهيل الطالب يف عملية التعليم والتعلم، 
واحلفاظ على صلتها أبهداف التعلم ومساعدة 

  الطالب على الرتكيز يف التعلم
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 املبحث الاالث: مناقشة وتائج البحث

 إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف املردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا. .أ
 وطويلة الشاملة اخلطة تنفيذ يف املتخذة اخلطوات ه  املعلم اسرتاتيجية

 خيتارها اسرتاتيجية كل .أفضل اجتاه حنو الطالب وتوجيه تثقيف أجل األجل،
 هذا على وبناءً  .املتوقعة األهداف حتقيق يف استخدامها ميكن فوائد هلا املعلم
مهارة  ميالتعل ابسرتاتيجيات املتعلقة النتائج حول مناقشة تقدمي يمكنف الرأي،
 :التايل النحو على املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما يف املطبقة الكالم

 يف املدرسةاسرتاتيجيات معلم اللغة العربية يف تعليم مهارات الكالم للطالب  .6
من خالل تطبيق جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات الثانوية دار احلكمة بيما 

 التعلم، وتنفيذ الدرس، ختطيط وه يف كل مرحلة من مراحل التعلم،  التعليم
 نظام منوذج آلية تتضمن ساجنااي، لبيان وفقا هذا واملتابعة. التقومي والتعلم
 كما يل : عام بشكل التعلم
: يبدأ املعلم مع التحية ويقول مرحبا للطالب ويستمر مع اإلعداداملرحلة  (6

اإلدراك. وهتدف هذه املرحلة إىل حتفيز الطالب على الدروس وإعطاء 
 الدافع حبيث يتلقى الطالب الدروس جبدية ومحاس.

تقدمي املواد الدراسية ابستخدام جمموعة متنوعة  : املعلمونالتنفيذاملرحلة  (2
من االسرتاتيجيات اليت ختتلف، وذلك هبدف أن الطالب ال يشعر ابمللل 

 ويريد دائما أن تعلم.
 تقدم عن تقرير وخاصة التعلم، عملية عن تقرير هو التقييم: ميالتقو  مرحلة (3

 .واإلجناز التعلم يف الطالب
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خيتتم املعلم نتائج التعلم اليت مت تقدميها إبعطاء : املتابعة التفكري رحلةامل (4
 636بعض أسئلة.

 لتحقيق مناسبة تعترب اليت التعليم طريقة من متنوعة جمموعة املعلم يطبق .2
 والطريقة واجلواب السؤال وطريقة احملاضرة طريقة مثل. ميالتعل أهداف
 .املباشرة

 بدء قبل خمتلفة, أواًل: تعليمية مواقف خلق املعلم فحاول التعليم، مرحلة يف .3
 من لكل الدراس  الفصل وظروف املوقف، يف ابلنظر املدرس يقوم الدرس،
 صغرية قصة أو حوار إجراء يتم ذلك بعد مث الدراس ، الفصل وبيئة الطالب
 الوسائط استخدام املعلم يفعله الذي الثاين: للدراسة. الطالب تكييف هبدف

 ملستوى املناسبة التعليمية املواد واختيار التعليم، أهداف تناسب اليت التعليمية
 التعاون. وخلق التعليمية الطالب احتياجات

أشكال إسرتاتيجية معلم اللغة العربية يف تعليم املهارة الكالم لدي 
الطالب يف مواد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية  دار احلكمة بيما ه : استخدام 

وطريقة األسئلة واألجوبة  التدريباتاضرة والطريقة طرق التعليم مثل طريقة احمل
واستخدام املهارات اللغوية اليت تتضمن أربع مهارات وه : مهارات االستماع 

  ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.

إن تنفيذ اإلسرتاتيجية اليت تقوم هبا مدرس اللغة العربية تعمل متاما 
لمؤشرات تعليم املهارة الكالم لدى الطالب وقادرون على بكفاءة وفعالية وفقا ل

 حتقيق األهداف اليت مت حتديدها يف التعليم وفًقا لتخصيص الوقت احملدد.

                                                           
131 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), hal. 77. 
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ختطيط التعليم هو أحد أشكال إسرتاتيجية املعلم يف تعليم املهارة الكالم 
علم هو يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما. من بني اخلطط اليت يقوم هبا امل

 (، واليت تتوافق مع تطوير املناهج الدراسية.RPPإعداد أدوات التعليم )

فإن عملية التعليم حتديد جناح أو فشل الطالب يف فهم هذا املوضوع، يف 
وقت التعليم، يستخدم املعلم شيًئا متنوًعا، على سبيل املثال جذب انتباه 

االسرتاتيجيات، واألساليب الطالب من خالل اجلمع بني أنواع خمتلفة من 
 والطريقة حىت يتمكن الطالب اهتماما عند حدوث التعليم.

يف التعليم يف الفصل الدراس ، يقوم املعلم ابلتدريس وفًقا خلطة الدرس، 
ابإلضافة إىل التعود عند الدخول إىل الفصل الدراس ، حيث يقرأ الطالب 

الدرس قراءة الدعاء معا، دقائق، بعد أن املعلم حتية وفتح  8القرآن ملدة 
واستخدام وسائل اإلعالم وهو السبورة واملعلم نفسه ووسائل الصور. طريقة 
التعليم املستخدمة من قبل املعلم ه  طريقة احملاضرة، والطريقة املباشرة، وطريقة 

 السؤال واجلواب.

إن استخدام إسرتاتيجية تعليمية متنوعة ه  طرق خمتلفة لتعلم مهارات 
لدى الطالب املختلفني مع ظروف خمتلفة أيًضا، يتم استخدام الكالم 

اسرتاتيجيات التعلم يف مهارات الكالم وفًقا لظروف وأوضاع الطالب عندما 
 طااب هيلدا نظرية مع يتفق هذا و حتدث عملية التعليم يف الفصل الدراس .

(Hilda Tabaالتعليم االسرتاتيجيات ه  الطرق اليت خيتارها املعلمون )  يف عملية
التدريس اليت ميكن أن توفر مرافق أو مرافق للطالب لتحقيق أهداف 
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( اسرتاتيجية ه  وسيلة Atwi  Suparman  (وفقا لعطوي سوابرمو 632التعليم.
 633منهجية لتوصيل حمتوى الدرس للمتعلمني لتحقيق أهداف التعليم معينة.

والكفاءة يف استخدام الطريقة الصحيحة سيساعد على حتديد الفعالية 
التعليم. فحتاج التعليم إىل القيام مع القليل من احملاضرات والطرق اليت تركز على 
املعلم، والتأكيد أكثر على التفاعل بني الطالب. فإن استخدام طريقة خمتلفة 

 تساعد إىل حد كبري الطالب يف حتقيق أهداف التعليم.

ت الكالم يف التدريس  الغرض من استخدام طريقة التعليم املناسبة ملهارا
هو احلصول على فعالية استخدام الطريقة نفسها. يقال إن  Arifinكما قال 

املعلم عند استخدام طريقة معينة يكون مناسًبا وفعااًل عندما يشعر الطالب 
ابلسعادة يف تكلم اللغة العربية وال تشعر ابمللل ولديك املزيد من الثقة واالهتمام 

 يف عملية التعليم.

تناًدا إىل نتائج البحث أعاله، يف عملية التعليم املعلم يف تسليم مادة اس
واملنهج. وميكن  RPPاللغة العربية عن آمل املراهقني مع نص احلوار املناسب مع 

 مالحظة ذلك عندما يعلم يف الفصل.

الباحثة املالحظات يقوم املعلم إبعداد املادة عن طريق  تعندما أجر 
م. عند توصيل املادة، قام املعلم ي( وفًقا ألهداف التعلRPPوضع خطط الدروس )

بنقل املادة بطريقة مرتابطة إىل الطالب، حبيث يفهم الطالب ما قاله املعلم. 
ابإلضافة إىل ذلك، فإن معلم اللغة العربية عندما يسأل الطالب، املعلم جييب 

االهتمام للمعلم عليهم بسهولة على الفور. هذا جعل الطالب إيالء املزيد من 
 عند شرح املواد املقدمة.

                                                           
132  Suprihadi saputra, dkk., Strategi Pembelajaran, (Malang: Departemen Pendidikan 

Nasional, UNM,200), hlm 21. 
133 Atwi suparman, desain instruksional, (jakarta: PAU-PPAI Ditjen Departemen 

Pendidikan Nasional,) hlm 166. 
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جيب أن يتقن املعلم مادة الدرس قدر اإلمكان، حىت يتمكن من جعل 
الطالب متحمسني التباع الدرس بشكل جيد، والتفكري يف االختالفات الطرق، 
وكيفية حل املشكالت واحلد من املواد، وتوجيه الطالب حنو األهداف املتوقعة، 

يف أنفسهم. املعلمون احملرتفون هم املعلمون الذين يتقنون املواد دون فقدان الثقة 
لذلك ال يشك الطالب يف معرفة املعلم. هذا يتفق مع نظرية: "إتقان موضوع 
هو الشرط الرئيس  ليكون املعلم املثايل. من خالل إتقان هذه املادة، فإن الثقة 

لطالب. ميكن ترتاكم بشكل جيد، وليس هناك قلق، والشكوك حول أسئلة ا
 حتقيق اهلدوء وميكن احلصول على رضا الطالب.

ؤدي الباحثة إىل االستنتاج أبن اسرتاتيجية التعليم توهذا ميكن أن 
املستخدمة معلم اللغة العربية يف مهارات الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية 

متماسك والكتابة بشكل  RPPدار احلكمة بيما يف تقدمي املواد عن طريق ضبط 
مع اهنيار املعلم للمواد اليت سيتم نقلها للطالب،  املواد اليت يتم نقلها للطالب.

يصبح املعلم سهاًل يف تسليم املادة. حبيث يركز الطالب أكثر على فهم شرح 
 املعلم.

جيب على املعلم إتقان املواد يف تسليم املواد. إذا مل يتقن املعلم املادة، فلن 
ونتائج التعليم غري جيد وإتقان املفردات  ،ليمية بشكل جيدتحقق العملية التعت

 على طه ووفقا ل  أو نصوص احلوار يف مهارات الكالم للطالب يتم تقليل.
 حقيقته يف هو الناجح الوائلى واملعلم عباس الكرمي عبد سعاد و الداليم  حسني

 غزير املعلم كان فمهما السبل، أبيسر التالميذ إىل الدرس توصل طريقة انجحة
 .634عمله يف حليفه يكون لن النجاح فإن اجليدة الطريقة ميلك ال املادة ولكنه

                                                           
وطرائق تدريسها،  مناهجها العربية اللغة الوائلى، عباس الكرمي عبد سعاد و الداليم  حسني على طه 134

 .77ص  ( ،211 الشروق،:)بغداد
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 جيب على املعلم دائًما تقدمي إحصاءات فعلية واالستعداد اجليد يف تقدمي املواد,
 ألهنم حباجة إىل الكثري من األفكار, لديه الكثري من البصرية سيجذب الطالب،

يعد إتقان  إىل التحفيز الفعال يف تعلم الطالب.لذلك تدريس املعلم سيؤدي 
 املواد التعليمية مثاالً على قدرة املعلم على التفكري يف كفاءته.

م حبيث يتم يه  الطريقة املستخدمة لتنفيذ خطة التعل التعليم الطريقة
جيب أن يفهم املعلم ويعرف جمموعة  حتقيق أهداف التعلم على النحو األمثل.

رتاتيجيات، طرق التعليم، حىت يتمكن من ضبط الطريقة اليت متنوعة من االس
من املتوقع أن يتمكن املعلمون من اختيار واستخدام طرق التعلم وفًقا  خيتارها.

 للمواد املطلوب تسليمها.

عندما قامت الباحثة مبالحظة، قام املعلم بتسليم املادة ابستخدام الطريقة 
بيل املثال، يف ذلك الوقت، اتبع الباحثة على س وفقا للمادة املطلوب تسليمها.

عملية التعليم ابستخدام املادة آمل املراهقني، وقام املعلم بتوصيل املادة عن طريق 
يستخدم  بعد عدة دقائق من تسليم املواد ابستخدام طريقة احملاضرة، احملاضرة.

ملواد املعلم طريقة السؤال واجلواب ويوفر فرًصا للطالب للتقدم يف شرح بعض ا
يف املمارسة  هذا يدل على نشاط الطالب يف التعليم. اليت يقدمها املعلم.

العملية، يقوم املعلم بدعوة الطالب للقيام بطريقة السؤال واجلواب اليت يطرحها 
 ويتم تعيني الطالب لإلجابة وشرح التمارين املقدمة. املعلم مباشرة على األسئلة،

(:"يف Syafrudin Nurdin) نوردين كما قدمت النظرية مع شفرالدين
مطلوب  استخدام طريقة التعليم ابإلضافة إىل اخللفية من خالل بعض عوامل.

 أيضا إىل أي مستخدم، يف هذه احلالة املعلم معرفة وإتقان طريقة الستخدامها.
كمؤشر ملعرفة ما إذا كان املعلم يعرف وإتقان على الطريقة اليت اختارها لنقل 
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مث سيقوم بتطبيق طريقة التعليم مع اخلطوات الصحيحة وفًقا  التعليمية،املواد 
 635.لنظرية االستخدام"

وهذا أن يؤدي ابلباحثة إىل استنتاج أنه يف تعليم مهارات الكالم لدى 
الطالب يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما على مواد اللغة العربية، جيب أن 

يستخدم املعلم  ريقة متوافقًا مع املواد املقدمة.يكون اختيار اإلسرتاتيجية أو الط
اسرتاتيجيات أو طريقة يف تعليم مهارة الكالم، وه  طريقة السؤال واجلواب، 

عندما يفعل املعلم طريقة السؤال واجلواب،  اضرة.احمل، وطريقة التدريباتوطريقة 
ما  على الرغم من وجود بعض الطالب الذين فإن الطالب يساعد على متابعته.

 على األقل الطالب روح التعلم ملتابعة، زالوا غري واضحني حول املادة املقدمة.
مع بدء الطالب يف متابعة عملية التعلم ببطء، سيحب الطالب ابلدروس اللغة 

 العربية.

جيب أن يعرف املعلم خمتلف االسرتاتيجيات وخصائص الطرق، حبيث 
من خالل معرفة الطرق املختلفة،  ميكن للمعلم نقل املواد يف خمتلف النظرايت.

لن يشعر الطالب ابمللل إذا كانت الطريقة اليت يستخدمها املعلم تتوافق مع حالة 
عندما يعلم املعلم أنه فقط ابستخدام طريقة واحدة سيكون ممالً، فإن  الطالب.

مع جمموعة متنوعة من الطرق ميكن حتسني مهارات  الطالب ال يهتمون ابلدرس.
 ب.الكلم للطال

يف تنفيذ عملية التعلم، جيب أن يتم إنشاء نشاط الطالب دائًما ويستمر 
جيب أن خيلق املعلم جواً  ابستخدام أساليب واسرتاتيجيات التعليم الصحيحة.

ميكن أن يشجع الطالب على طرح األسئلة ومالحظة وإجراء التجارب وإجياد 
نشطة التعليم ابستخدام لذلك جيب على املعلم القيام أب حقائق ومفاهيم حقيقية.

                                                           
135 Syafruddin Nurdin,Menjadi Guru Profesional.., hal. 95. 
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االسرتاتيجيات، والطريقة، ووسائل اإلعالم، وغريها من موارد التعلم ذات الصلة 
 حبيث يتم حتقيق أهداف التعليم املطلوبة.

وهكذا، من الواضح أن حتديد األهداف يف عملية التعليم هو جانب 
 .مهم من شأنه أن فحدد جودة وجناح التعليم

على املعلمني أوال حتديد األهداف التعليمية اليت  يف عملية التعلم ، جيب
، نظراي تنقسم (Taksonomi Bloom) بلوم كصونوم وفقا ت .يتعني حتقيقها

 أهداف التعلم إىل ثالث فئات، وه  

هداف التعليمية للنطاق )ب( األ. ألهداف التعليمية للمجال املعريف)أ( ا
 631س  احلرك .)ج( األهداف التعليمية للمجال النف. الوجداين

يف اسرتاتيجية التعليم اهلدف هو املكون الرئيس . جيب أن تسعى مجيع 
هذا مهم جدا، ألن  .أنشطة املعلمني والطالب لتحقيق األهداف احملددة

التدريس عملية هادفة. لذلك ميكن حتديد جناح اسرتاتيجية التعليم من جناح 
 638الطالب يف حتقيق أهداف التعليم.

 يف املردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا رة الكالمامه تعليمإسرتاتيجية خصائص  .ب
 اللغة معلم يستخدمها اليت واملقابالت املالحظات نتائج إىل استناًدا

 .ةرساملد يف وأيًضا املواطنني والطالب الزمالء مع التواصل يف مهذبة لغة العربية
 يكون أن أيضا وينظر الطالب، مع التواصل عند الناعمة اللغة املعلم يستخدم
 حتيات الطالب تبادل ،املعلم مع تلتق  الطالب. املثال عند مع ومفتوحة لطيفا

                                                           
136 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2013), hlm. 14 

 
137 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka 

Setia, 2005), hlm 9. 
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 بني التفاعل .بوالطال املعلم بني احلميمة العالقة تبدو لذلك, املعلم صافح مث
 .ميالتعل عملية يف فحدث أكثر والطالب املعلم

 الطالب على يسهل لغة أيًضا املعلم يستخدم ذلك، إىل ابإلضافة
 بلغة املعلم يشرحهم فسوف املستوى عالية، كلمات الطالب وجد إذا. فهمها
 موقًفا وتوضح ومهذبة جيدة املعلم يستخدمها اليت اللغة عام، بشكل .مفهومة
 طريقة فإن (Mulyasa) ملوليسا وفقا .تنشأ اليت الطالب استجاابت جتاه مفتوًحا
 .وممتع موات تعليم  مناخ خللق املعلمون هبا يقوم طريقة ه  ميالتعل

 طريقة ه  خمتلفة، طريقة املعلم يستخدم التعلم،التعليم و  عملية يف
 ميالتعل طرق تنفيذ يتم. التدريبات طريقةو  احملاضرات طريقةو  واألجوبة األسئلة
 .ممل وغري فعال تعلم جو خللق املختلفة

 األسئلة طرح يف والنشاط الطالب تحفيزل الطريقة هذه استخدام دفهت
 .ميالتعل عملية أثناء

 :يل  ما واجلواب السؤال طريقة خصائص أما

 .اآلراء عن والتعبري اإلجابة يف ومهاراهتم الطالب شجاعة تطوير (6
 يستمعون ال الطالب ألن نشاطًا أكثر الدراس  الفصل يف التعلم جو يصبح (2

 فقط.
 يتم مل اليت املواد حول املعلمني على أسئلة لطرح للطالب فرصة إعطاء (3

 .فهمها
 مباشرة الطالب إتقان مستوى معرفة للمعلم ميكن (4
 التفكري أساس على منتظم بشكل والتحدث التفكري على الطالب تدريب (5

 .األصل 
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 ه  واجلواب السؤال طريقة أن االستنتاج ميكن املناقشة، إىل استناًدا
 وإجابة األسئلة بطرح املدرس يقوم حيث املباشر االتصال تستخدم تدريس طريقة

 يتم ، ذلك إىل ابإلضافة .دراستها تتم اليت للمواد وفًقا السؤال على الطالب
 حتفيز يتم حبيث اإلجابة املعلم على وجيب األسئلة لطرح الفرصة الطالب إعطاء
 استخدام خالل من الطالب تعلم الدافع يرتفع أن ميكن وابلتايل، .الطالب
 .املناسبة واألجوبة األسئلة

 التدريس مهارات أو واخلربات املوضوع تتقن اليت الفعالة املعلم شخصية
 األهداف حتديد طريقةب ومدعومة جيدة تدريس إسرتاتيجية لديها اجليدة،
 السلوك حسن مثل دافعوال االلتزام وتتطلب الفصل، وإدارة التدريس وتصميم
 .للطالب واالهتمام

والتعلم الالزمة لتثري تعلم الطالب. جيب أن يف عملية التفاعالت التعليم 
يكون لدى املعلم طريقة أو شخصية ميتلكها املعلم يف التدريس يف الفصل 

م املعلم يم. يف تعليلطالب كسواًل يف املشاركة يف التعالدراس  حبيث ال يكون ال
جيب أن يكون قادرًا على إاثرة روح التعلم لدى الطالب، و يصبح الطالب ال 

م فعال إليقاظ شجاعة يابمللل ملتابعة الدروس. جيب على املعلم خلق تعل يشعر
 الطالب يف التحدث ابللغة العربية.

الباحثة املالحظة, دعم أو جهود أو طرق املعلم يف إاثرة  تعندما أجر 
الثقة ابلنفس وروح تعلم الطالب هو توفري الفرص لطرح األسئلة وإاتحة الفرص 

يت مت تعلمها يف ذلك الوقت. ابإلضافة إىل ذلك، يتصل للطالب لنقل املواد ال
 املعلم ابلطالب بشكل جيد.

: "املعلمون جيب أن ختلق التدريس Slametoكنظرية اليت تقدمت هبا 
الفعال وتعزيز روح تعلم الطالب، الطريقة أو اجملهود الذي جيب أن يقوم به املعلم 
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سرتاتيجيات، واألساليب ووسائل هو أنه جيب على املعلم استخدام العديد من اال
اإلعالم يف التعلم، والدافع يف تطوير الطالب، ويف تفاعل التعليم والتعلم، جيب 

 على املعلم توفري العديد من الفرص ليطلبها، ليتمكن من التحقيق بنفسه ".

وختلص الباحثة أن الطريقة اليت قام هبا مدرس اللغة العربية يف املدرسة 
كمة بيما كانت تتمثل يف إعطاء الطالب الفرصة للطلب الثانوية دار احل

والتواصل مع الطالب بشكل جيد مما يثري احلماسة يف حتدث الطالب العرب. 
من خالل التواصل مع الطالب بشكل جيد، ستوفر فرًصا للمدرسني ملقاربة 

 الطالب الذين يواجهون صعوابت يف التعلم.

يف حتسني روح تعلم الكالم هو بطريقة أو جهود معلم اللغة العربية 
إعطاء الطالب الفرصة لطرح األسئلة، تدعو الطالب للتعلم خارج الفصول 
الدراسية، واقرتب من الطالب الذين لديهم صعوابت يف تعلم اللغة العربية، توفري 
احلافز يف التعلم والتواصل اجليد مع الطالب حبيث ميكنهم التفاعل والطالب 

 ار واالستجابة ملشاكل املواد املقدمة.شجعان يف نقل األفك

وينبغ  أن يكون املعلم قادرا على استحضار روح التعلم بشكل فردي.  
كل طالب لديه اختالفات يف اخلربة والقدرات والصفات الشخصية األخرى، 
وذلك لتوفري احلرية والعادات الطالب على تطوير القدرة على التفكري والكامل 

 عملهم. املبادرة واإلبداع يف

ابإلضافة إىل تشجيع الطالب، جيب على املعلم خلق تواصل جيد مع 
الطالب. إن احلفاظ على عالقة تواصل جيدة يسمح للمعلم بتطوير نشاط 
الطالب حبيث تكون هناك طريقة للتفاعل وهناك استجابة من الطالب. هذه 

دريب ه  الطريقة املعلم لتحسني االبتكار. لذلك، فإن أفضل للعالقة الت
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واالتصال مث تظهر استجابة أفضل أن حنو النجاح وإاثرة محاس الطالب يف 
 التحدث ابللغة العربية داخل الفصل وخارج الفصل الدراس .

 الطالب مجيع سؤال طريق عن يفعل جبد، للدراسة البط كل حتفيز يف
 للطالب ةفرص توفري خالل من أيضا الطالب وحتفيز .بللطال املرجًتى عن

 عن اإلجابة على جترأوا الذين للطالب جوائز منح .األسئلة على لإلجابة للتنافس
 اإلجابة ميكنه بطال لكل قيمة إعطاء شكل يف جوائز منح طريقة من األسئلة
 فحصلون الذين الطالب املعلم فحفز عندما ذلك مالحظة ميكن .منه أسئلة على
 مهارات املعلم يظهر .التعلم يف اجتهاًدا أكثر ليكونوا منخفضة درجات على

 املقابالت، نتائج من إليه ينظر أن ميكن .للطالب جيدة شفهية تواصل
 يفهمها اليت اللغة استخدام العربية اللغة معلم  وهذا املواد، وتقدمي واملالحظات،

 .الطالب قبل من بسهولة

الرئيسية للمعلم ه  تنظيم أنشطة التعلم. لك  يتم تنفيذ النشاط  الوظيفة
بفعالية، جيب أن يعرف املعلم طبيعة أنشطة التعليم والتعلم واسرتاتيجيات أو 
األساليب يف التعيلم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن طبيعة املعلم الذي يتم حتديد 

الب سوف تكون سعيدة أولوايته دائًما يف التعلم ه  الطلعة، يرتدي بدقة والط
 ابالهتمام املعلم يف وقت تقدمي املواد التعليمية.

األنشطة غري املنهجية اليت يقوم هبا املعلم يف املدرسة يف تعليم مهارات 
الكالم ه  توجيهات خاصة للطالب الذين يفتقرون إىل تلق  الدروس، يتم 

الطالب يف  تقدمي التوجيه يف ساعات معينة، ويهدف إىل حتسني جودة تعلم
استكشاف مواد اللغة العربية. وأنشطة احملاضرات وفوترة املفردات جلميع 
الطالب، جيب على الطالب حفظ املفردات العربية مع معناها، يف فصلني 
دراسيني متكن الطالب من حفظ ما ال يقل عن مائة كلمة من املفردات. يهدف 
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حفظ اللغة وفهم معناها  هذا النشاط إىل تدريب الطالب ليكونوا قادرين على
وميكن استخدامها يف احلياة اليومية  ويدرب هذا النشاط الطالب ليكونوا أكثر 
نشاطًا يف التحدث ابللغة العربية بشكل جيد وبشكل صحيح. بعد ذلك يقوم 
املعلم إبجراء تقييم، شفهيا وكتابيا. يتم إجراء هذا التقييم حبيث يعرف املعلم 

 تلق  الدرس الذي يقدمه املعلم.مدى قدرة الطالب على 

هتدف أنشطة احملاضرات إىل تدريب الطالب على اكتساب مهارات 
التحدث ابللغتني. ويهدف هذا كوسيلة للدعوة اإلسالمية يف اجملتمع يف وقت 
الحق. أنشطة احملاضرات ه  أنشطة روتينية تنفذ مرة واحدة يف األسبوع يتبعها 

واحدة من األنشطة الفعالة مبا يكف  لتدريب  الطالب والطالبات. احملاضرة ه 
شجاعة ومهارات الطالب يف التحدث. جترؤ على التحدث أمام الناس أو 
األصدقاء، كما يتم مراقبتها مباشرًة من مدرس  اللغة العربية واملدرسني اآلخرين 

 يف املدرسة.

الغرض من تنفيذ األنشطة الالمنهجية يف وحدات التعليم هو حتسني 
رات اإلدراكية والعاطفية واحلركية. وكذلك تطوير مواهب الطالب القد

 واهتماماهتم يف جهود التنمية الشخصية من أجل تعزيز اإلنسانية الكاملة.

تدريب وتعود الطالب على الكالم ( 6) فوائد أنشطة احملاضرة تشمل:
 (3. )تعود الطالب للشجاعة على التحدث أمام اجلمهور( 2. )ابللغة العربية

 تدريب الطالب ليكونوا ماهرين يف التواصل أمام الناس

الطريقة اليت يطبق هبا املعلمون هذه األنشطة اخلارجة عن املنهج يف املواد 
العربية تظهر أن األنشطة جيدة, وميكن مالحظة أن طريقة أو جهد املعلم يف 
تنفيذ هذه األنشطة هو إاثرة ثقة ومحاس الطالب يف تعلم الكالم ميكن أن ينظر 

ذه األنشطة تثري الثقة ومحاس إليه على هذه طريقة أو جهود املعلم يف تنفيذ ه
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الطالب يف تعليم الكالم, فضال عن توفري برانمج تقييم للطالب الذين يف كثري 
من األحيان احلصول على درجات أقل من املتوسط. ووفقًا للباحثة، فإن طريقة 
أو جهد املعلم يف تنفيذ هذه األنشطة إلاثرة ثقة الطالب ابلذات واحلماس يف 

 ربية كانت جيدة مبا فيه الكفاية.تعلم املواد الع

أنشطة حمضره الالمنهجية يف تشكيل ثقة التالميذ، ذكر الباحثون أن 
املنهجية خارج املنهجية كانت فعالة، ويتضح ذلك من خالل نتائج حتليل 
البياانت اليت خلصت إىل أن الطالب يف كثري من األحيان يشاركون يف 

 هم.احملاضرات الالمنهجية، مث ستشكل ثقت

تشكيل الثقة من خالل أنشطة احملاضرات الالمنهجية هو نشاط متفوق 
يف املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما يف تشكيل الثقة. يف هذه األنشطة اعتاد 
الطالب على الظهور أمام أصدقائهم مع يعط  أمثلة ودعم من املعلم ويوفر فرًصا 

ز. من بني هذه الطرق لبعض الطالب للمشاركة يف املسابقة مقابل اجلوائ
 املختلفة، فإن أكثر الطرق فعالية هو إعتاد الطالب أمام أصدقائهم.

وفقا طورسان احلكيم، فإن طرق زايدة الثقة ابلنفس ه  كما يل : توليد 
إرادة قوية، والتعود على الشجاعة، والتفكري اإلجيايب والتخلص من األفكار 

ما, ودائما تكون مستقلة, تريد أن تتعلم من السلبية، وتعتاد على اختاذ املبادرة دائ
الفشل, ليس من السهل االستسالم، تكون حامسة وموضوعية وجيدة يف مواقف 

 القراءة وجيدة يف وضع نفسك.

النشاط الالمنهج  للمحاضرة فعال جدا يف تشكيل ثقة الطالب يف 
هج املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما, لقد شكلت أنشطة حماضر خارج املن

الدراس  ثقة الطالب ابلنفس، ودربت الطالب ليكونوا قادرين على التحدث 
بشكل جيد أمام اجلمهور، هذا يشعر به الطالب مع مرور الوقت، كلما ارتفع 
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مستوى الطبقة لديهم زادت الثقة ابلنفس. كانت هذه الثقة ابلنفس واضحة عند 
جيدة مبا فيه الكفاية، حدوث احملاضرة، اتضح أن الطالب يف تقدمي حماضراهتم 

لذا فإن  ليس عصيب وسالسة يف نقل حمتوايت نصوص اخلطاب اليت صنعوها.
 خصائص االسرتاتيجية يف التعليم مهارة الكالم اللغة العربية على النحو التايل:

 تشكيل ثقة الطالب (6
 إعطاء أولوية عالية ملهارات الكالم (2
قليًدا وحفظًا مباشرًا، حيث تركز قاعدة التعليم على التقنيات التوضيحية، ت (3

ن من األمثلة مث استخالص يكرر الطالب كلمات اجلمل واحملاداثت، وخيرجو 
 النتائج

يتم تدريب مهارات التواصل الشفوي بسرعة من خالل األسئلة واإلجاابت  (4
 املخطط هلا يف أمناط تفاعل متنوعة.

علم دور التفاعل بني املعلم والطالب متداخل بشكل فعال، حيث يكون للم (5
توفري التحفيز يف شكل أمثلة، بينما يستجيب الطالب فقط يف التقليد، 

 جييبون على األسئلة ويربزوهنا.

 معلم  ميتلكون الذين بعض وهناك اجليدين، املعلمني الصفات بعض من
 هذا إال ينقل ال املعلم .الدراسية املواد تقدمي يف ابلنفس الثقة هو العربية، اللغة

 اولفح. جيد صرب لديه أيضا املعلم .للطالب املواد لشرح أيضا ولكن املوضوع،
 الصرب مع املعلم .املوضوع هذا يفهمون ال الطالب عند الطالب توبيخل ال املعلم
 العربية اللغة معلم. الطالب قبل من فهمها يتم مل اليت أخرى مرة املواد لتعليم
 من إليه يُنظر املادة، نقل يف جامد ال املعلم. لتدريسيف ا جيد فهم أيضا لديهم
 هناك يكون عندما طالب كل من املعلم يقرتب حبيث طالبه شخصية يدرك
 .يفهمون ال طالب
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 اخلامتة

 ملخص وتائج البحث .أ
 اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم  .2

 :االستنتاجات من نتائج هذا البحث يشري إىل ما يل 

املدرسة الثانوية دار احلكمة استخدام اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف 
   :بيما ه 

 . شاهدة الصوراملسرتاتيجية إ ت وتفاعالالتعليم امل ةسرتاتيجيإ( 6)
( استخدام اللغة أ) :وه  تتفاعالسرتاتيجيات التعليم املاإلوأما خصائص ( 2)

( باليت يفهمها الطالب بسهولة وفًقا لشروط وظروف الطالب احلاليني. )
للتفاعل بني املعلم والطالب، بني الطالب واملعلم وبني النمط األمثل 

من السؤال الذي قدمه جاابت اإلالطالب  ينال( جالطالب والطالب. )
( يسأل املعلم على الطالب ليبحث والكتابة أو طرح أسئلة حول د. )بنفسه

وأما خصائص . شاهدة الصوراملسرتاتيجية إوأما املواد اليت سيتم مناقشتها. 
( بحقيقية. )الصور ( جيب أن تكون أشاهدة الصور ه : )املتيجية سرتااإل

( اجلمع بني اجلمال د( حجم الصورة التناسيب. )جبسيطة. )الصور 
( يتداخل التفاعل بني املعلم والطالب ه)  ومالءمته لتحقيق أهداف التعليم.

بشكل فعال، حيث يكون للمعلم دور توفري حافز يف شكل أمثلة، بينما 
 الطالب يف شكل التقليد، واإلجابة على األسئلة وإظهارها. يستجيب
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 االقرتاحات  .ب

وبناء على نتائج البياانت من األحباث اليت أجريت يف املدرسة الثانوية 
مث لتحسني اجلودة حبيث يقدم  دار احلكمة بيما اليت مث حتليلها هبذه الطريقة،

 النحو التايل:الباحثة بعض االقرتاحات ملؤسسات املدرسة على 

ينبغ  زايدة استخدام االسرتاتيجيات املتنوعة مرة أخرى وتنفيذها ابستمرار  .6
 حىت ال يشعر الطالب ابمللل يف تعلم الكالم اللغة العربية.

جيب أن  من خالل اإلسرتاتيجية املستخدمة معلم يف التعليم اللغة العربية، .2
علم لتسهيل حتقيق أهداف يكون الطالب جادين وأن يلعبوا دورًا نشطًا يف الت

 التعليم.
ومن املتوقع أن يكون جعل االبتكارات يف األنشطة الالمنهجية حماضرة  .3

 حبيث ال تكون رتيبة ومملة.
عن طريق إعطاء  ومن املتوقع من أجل حتسني الثقة ابلنفس من الطالب .4

 الطالب الفرصة للكالم خارج املدرسة وليس فقط يف داخل املدرسة.
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 املصاار واملراجع قائةة

 

 املراجع العريية .أ
 تدريسها, رايض، دار طرائق و ماهيتها اللغوية املهارت عليان، فؤاد أمحد

 السالم.
 :والتطبيق، مصر النظرية بني العربية اللغة تعليم , 2117شحاتة،  حسن

 اللبنانية. املصرية املكتبة
 مناهجه هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم , 6979طعيمة، أمحد رشدى

 الثقافة.  و العلوم اإلسالمية للرتبية  و املنظمة : منشورات مصر  أساليبه، و
 دار :التدريس، مكة وطرق الرتبية يد،جملا عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل

 اتريخ. دون املعارف،
 دار :العلمية, القاهرة الرسالة .العربية اللغة تعليم , 2113السيد، عبد

 الفكر.
 اللغة , 2111الوائلى، عباس الكرمي عبد سعاد و الداليم  حسني على

 الشروق. :وطرائق تدريسها، بغداد مناهجها العربية

 الكاتب دار:العرب، القاهرة لغري العربية اللغة تعليم مشكالت احلديد، على
 السنة.  النشر، دون و للطباعة العريب

 لغري العربية اللغة ملعلم  إضاءات , 2166الفوزان، ابراهيم بن الرمحن عبد
 النشر.  أثناء فهد الوطنية امللك مكتبة فهرسة :، الرايضهبا الناطيقية

 مكتبة  :الفاهرة العربية,  اللغة تدريس طرق ,6991عطا، إبراهيم حممد
 املصرية.  النهضة
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 وبذة خمتصرة عن مردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا

 حملة اترةخ عن املردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا .2

املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما ه  واحدة من املدارس يف مدينة بيما 
عبد الرمحن إدريس )املتوىف( اليت كانت تقع يف القرية . T.G.Hالشمالية، اليت أسستها 

( انحية مدينة بيما، وه  أول Matakando( منطقة متاكاندوا )Soncolelaسوجنوليال )
 مدرسة الثانوية يف مدينة بيما.

وجود املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما نشأت من دراسة أجريت على  إنّ 
. عبد الرمحن إدريس )املتوىف(. من T.G.Hحدة يف بعض األماكن نظمت وبقيادة 

هذه النشاط جاءت فكرة إنشاء مؤسسة مدرسية الثانوية تقع يف القرية سوجنوليال 
(Soncolela( منطقة متاكاندوا )Matakandoكمركز األن ).شطة الدينية والتعليمية 

من انحية، من سنة إىل سنة أخرى، فإن وجود مدرسة الثانوية دار احلكمة 
(، وسومباوا Dompu(، ودومبو )Bimaبيما تستفيد بشكل متزايد من جمتمع بيما )

(Sumba( وحىت جمتمع فلوريس ،)Flores NTT,)  من خالل الدعوة اإلسالمية، ينظر
ادمي  واإلجنازات الرايضية على املستوى الوطين. من انحية من األداء واإلجناز األك

أخرى، ال تستطيع مدرسة الثانوية دار احلكمة توفري أفضل خدمة للطالب، ألنه ال 
تزال هناك العديد من أوجه القصور التيتحتاج إىل معاجلة من حيث املرافق والبنية 

قامت مدرسة الثانوية دار احلكمة منذ بداية إنشائها حىت اآلن بزرع طالب  .التحتية
 و طالبات ألكثر من ألف شخص منتشرون يف مجيع أحناء البالد وبعضهم يف اخلارج.

 حصل تشكيل مدرسة الثانوية دار احلكمة بيما  احلصول على الدعم الكامل
احمللية من املؤسسني الذين قاتلوا معا من احلكومة احمللية واجملتمعات احمللية واجلماعات 

. املكتب اإلقليم  skحىت أن إنشاء مدرسة الثانوية دار احلكمة بيما. معتمد "ب" 
 .2118فرباير  28بتاريخ  ii/b /ma . akr  / 2118/ 23الدين رقم: 



 

 

أما توجه هذه املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما تطوير معرفة الدين، واللعة 
للغة اإلجنليزية، وحتفيظ القرآن الكرمي. مث ابإلضافة إىل تشكيل الشخصية العربية، وا

أخالق الكرمية لتوليد اإلسالم هو أولوية أساسية ورئيسية حبيث يكون خمتلًفا متاًما عن 
 637اخلرجيني اآلخرين.

 الغرض .6

 مدرسة الثانوية دار احلكمة بيما  أتسست هبدف:

إبخالص تعاليم اإلسالم وتكرس هلل كمكان لتكوين شخصيات إسالمية متارس  .أ
 سبحانه وتعاىل ولديها معرفة دينية واسعة.

 كمنتدى إلنشاء كوادر من الدعاة املستعدين لتنفيذ أمر معروف هن  منكر. .ب
 كمركز للتعليم اإلسالم  واألنشطة الدينية املركزية. .ج
 حتسني عملية التعليم والتعلم .د
 لغويحتسني التدريب يف جمال الدعوة واجملال ال .ه
 حتفيز املعلمني لتكون قادرة على البقاء يف غرس القيم للطالب / الطالبات. .و

 
 الرؤةة والرسالة للةردرسة الااويةة اار اكحكةة ييةا .3

الرؤية: أن تكون مدرسة تتفوق يف تعزيز األجيال اإلسالمية املتدينة، واإلخالق  .أ
 الكرمية، واألعمال الصاحلة، وإجنازات، وانضباط ، ومهارة.

 الرسالة: .ب
العمل على خلق بيئة مدرسية آمنة ونظيفة ومنظمة ومجيلة ومليئة جبو عائل   .6

 لتحقيق بيئة مدرسية إسالمية.

                                                           

 2167سبتمرب  29واثئق مدرسة الثانوية دار احلكمة بيما,  637 



 

 

حتسني أخالقيات العمل واالنضباط من خالل تنفيذ املشاركة وإدارة الشفافية  .2
 جلميع املدارس الدينية.

 حتسني التحصيل الدراس . .3
ومبتكر ومهين من خالل االهتمام حتسني التعلم والعمل بشكل خالق  .4

 ابلعدالة والتوازن.
 تعزيز موقف مستقل وثقة يف تطوير القدرات على النحو األمثل. .5
 639تنظيم التعلم مع هنج مثايل ورحيم. .1

 6720/6721اهليكل التنظيةي ملاارسه الااويةة اار اكحكةة ييةا  .0
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 امليقع اجلغرايف .5

وجود مدرسة الثانوية دار احلكمة بيما ه  مدرسة لديها موقع اسرتاتيج  
( Soncolelaجدا. املوقع اجلغرايف ملدرسة الثانوية دار احلكمة بيما يف سونكوليال  )

RT 63 RW 11( قرية مااتكاندو ،Matakando( انحية مبندا ،)Mpunda ،) مدينة
 بيما، مع احلدود التالية:

 اجلزء الشرق  حدود احلديقة (6
 اجلزء الغريب حدود الطريق السريع (2
 اجلزء اجلنويب على حدود منزل املقيم (3
 641اجلزء الشمايل حدود القرب. (4

مدرسة دار احلكمة بيما ه  حتت رعاية وزارة األداين بقيادة رئيس املؤسسة 
 واملوظفني اإلداريني.الذي يساعده مدير املدرسة واملدرسني 
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 مقايلة املعلم اللغة العريية

 ماذا تستعد قبل القيام بعملية التعليم؟ (6
 كيف خطط اإلسرتاتيجية أو طريقة لتعليم مهارة الكالم يف الفصل؟ (2
 ما ه  االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلمون لتحقيق أهداف التعليم؟ (3
 املعلم يف تعلم كالم؟ما ه  االسرتاتيجية اليت يستخدمها  (4
 كيف يعلم املعلم يف الفصل؟ (5
 ما ه  الوسائل اليت يستخدمها املعلم يف تعليم املهارة االلكالم يف الفصل؟ (1
 ما ه  الطريقة اليت يستخدمها املعلم عند التدريس يف الفصل؟ (8
 هل هناك أنشطة إضافية يقوم هبا املعلم يف املدرسة؟ (7
 تعليم اللغة العربية؟كيف يقوم املعلم ابلتقومي يف  (9
 هل يبدأ املعلم وينته  ابلتعليم يف الوقت املناسب؟ (61
 هل يفهم املعلم القواعد املهنية ألخالقيات املعلم؟ (66
 كيف سلوك الطالب يف التعليم؟ (62
 كيف موقف الطالب مع األصدقاء اآلخرين؟ (63
أي أنشطة خارج املنهج الدراس  يف هذه املدرسة اليت تدعم تعليم الطالب يف  (64

 كالم؟ال
كيف يتم تنفيذ األساليب/االسرتاتيجيات لتطبيق تعليم الشخصيات يف عملية  (65

 التعليم؟
 ما ه  اجلهود اليت يبذهلا املعلم يف تشكيل شخصية الطالب؟ (61

 
 
 
 



 

 

 مقايلة رئيس املردرسة

 ما ه  املرافق والتسهيالت التعليمية العربية املتوفرة يف املدرسة؟ (6
 قبل التدريس؟ (RPP)هل يقوم املعلم دائًما مبراجعة خطط التعلم  (2
 قبل التدريس؟ (RPP)هل يقوم املعلم إبعداد خطة الدرس  (3
 هل هناك أنشطة إضافية لدعم تعلم اللغة العربية، خاصة يف مهارة الكالم؟ (4
من تقييم أستاذ، هل يتمتع املدرسون يف هذه املدرسة  الثانوية بشعور عاٍل من  (5

 ضباط خاصة يف عملية التعليم؟االن
أي أنشطة خارج املنهج الدراس  يف هذه املدرسة اليت تدعم تعليم الطالب يف  (1

 الكالم؟
  

 مقايلة الطالب
ما ه  االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلم يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية  (6

 يف الفصل؟
 يف تعليم مهارة اكالم؟ما ه  الطيقة والوسائل اليت يستخدمها املعلم  (2
 كيف يقدم املعلم مواد تدريس اللغة العربية عند التعليم يف الفصل؟ (3
 كيف يفتح املعلم الدرس وتسليم املواد وإغالق الدرس؟ (4
هل ميكن الطالب اتباع اسرتاتيجيات التعليم والطريقة اليت يستخدمها املعلم يف  (5

 الفصل؟
 ل ه  مملة أو ممتعة؟الطريقة اليت يدرس هبا املعلم يف الفصل، ه (1
 ما ه  العالقة بني الطالب ومدرس  اللغة العربية؟ (8

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PENGAJARAN BAHASA ARAB OLEH 
USTADJAH NURMI S.PD 

Tanggal     :  
Kelas         : XI  
Materi       :  
Pengamat : 
Materi      :  

NO. 
 

INDIKATOR / ASPEK YANG DIAMATI YA TIDAK 

I PRA PEMBELAJARAN   
1 MEMPERSIAPKAN SISWA UNTUK 

BELAJAR 
  

a.  Membuka pelajaran dengan menyapa siswa √  
b.  Menertibkan kelas √  
c.  Memeriksa kehadiran siswa √  
2 MELAKUKAN KEGIATAN APERSEPSI   
a.  Mengingatkan materi sebelumnya √  
b.  Membuat kaitan dengan materi sebelumnya  √ 
c.  Memberitahukan materi yang akan dipelajari √  
d.  Menanyakan pengetahuan siswa tentang hal yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 
 √ 

II KEGIATAN INTI PELAJARAN   
A PENGUASAAN MATERI PELAJARAN   
3 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran √  
a.  Mengajarkan siswa tentang pemberian mufradat √  
b.  Mengajarkan siswa tentang teks √  
c.  Mengajarkan siswa tentang hiwar/muhadasah √  

4 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 

 √ 

5 Menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan 
hierarki belajar dan karakteristik siswa 

√  

a.  Siswa dapat menangkap materi yang disampaikan 
oleh guru dengan baik 

√  



 

 

6 Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan  √ 
a.  Dengan media  √ 
b.  Dengan contoh  √ 

B PENDEKATAN / STRATEGI 
PEMBELAJARAN 

  

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan 
karakteristik siswa 

√  

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut √  
9 Menguasai kelas √  
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
 √ 

11 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positive 

√  

a.  Siswa antusias dalam mengikuti pelajaran yang 
diberikan oleh guru 

√  

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
waktu yang direncanakan 

√  

C PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR/ 
MEDIA PEMBELAJARAN 

  

13 Menggunakan media secara efektif dan efisien  √ 
14 Menghasilkan pesan yang menarik √  
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media √  
D PEMBELAJARAN YANG MEMICU DAN 

MEMELIHARA KETERLIBATAN SISWA 
  

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

√  

a.  Tanya jawab berbagai hal terkait tema / topic teks 
yang dibahas 

√  

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa √  
a.  Siswa menanyakan hal-hal yang kurang mereka 

pahami mengenai materi yang dipelajari 
√  

18 Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa 
dalam belajar 

√  

a.  Mengadakan permainan  √ 



 

 

E PENILAIAN PROSES DAN HASIL 
BELAJAR 

  

19 Memantau kemajuan belajar selama dalam proses √  
a.  Penguatan kembali kosakata dan tata bahasa terkait 

jenis teks 
√  

b.  Menyuruh siswa untuk menentukan makna kata dan 
menggunakannya dalam kalimat 

 √ 

c.  Menyuruh siswa untuk menjawab berbagai 
informasi yang terdapat dalam teks 

√  

d.  Menyuruh siswa menulis kalimat sederhana terkait 
jenis teks  

√  

e.  Menyuruh siswa menulis teks pendek berdasarkan 
konteks 

 √ 

20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) 

√  

F PENGGUNAAN BAHASA   
21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik 

dan benar 
√  

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai √  
III PENUTUP   
23 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
√  

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai remidi/ 
pengayaan 

√  

a.  Memberikan tes tertulis √  
b.  Memberikan PR √  
c.  Memotivasi siswa untuk belajar di rumah  √ 
d.  Menutup pelajaran √  

 

 

 

 



 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 
1. 

 
A. Penampilan Guru 

1. Apakah guru ceria 
2. Apakah guru antusias dalam 

mengajar 
3. Apakah guru memiliki semangat 

dalam mengajar ? 
4. Apakah penampilan guru rapi dan 

sopan ? 

   

2. 
 

B. Penggunaan Papan tulis 
1. Apakah tulisan guru di papan tulis 

dapat terbaca sampai belakang ? 
2. Apakah guru menuliskan istilah 

istilah /kosakata baru  ? 

   

3. C. Pengelolaan Waktu  
1.   Apakah guru menggunakan waktu 

secara efektif dan efisien? 
2.  Apakah guru menggunakan sebagian 

waktu untuk menciptakan situasi 
siswa belajar ? 

   

4 D. Pengelolaan Kelas 
1. Apakah guru menenangkan kelas 

sebelum memulai pelajaran ? 
2. Apakah guru mengatur 

pengelompokan siswa ? 
 

   

5 E. Teknik bertanya 
1. Apakah guru menyebarkan 

pertanyaan kepada siswa ? 
2. Apakah guru memperhatikan waktu 

tunggu jawaban siswa ? 
3. Apakah guru menghindari jawaban 

serentak ? 

   



 

 

4. Apakah guru menanggapi jawaban 
siswa dengan baik dan penuh 
perhatian ? 

 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

No Aspek yang diamati 
Penilaian 

Ya Tidak 
1 Siswa menunjukkan sikap senang dalam 

pembelajaran bahasa arab di kelas 
  

2 Siswa aktif dalam pembelajaran bahasa arab 
dengan berbagai macam strategi  

  

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru 
terhadap materi bahasa arab yang di 
sampaikan 

  

4 Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 
terhadap materi  pembelajaran bahasa arab 
yang belum di pahami atau di mengerti 

  

5 Siswa menjawab pertanyaan dari guru terkait 
dalam pembahasan materi tersebut 

  

6 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru 

  

 

No Ciri Prilaku Siswa Dalam 
Melaksanakan Kegiatan 
Belajar Nya 

Ya Tidak Komentar 

1. Mencari dan memberikan 
informasi 
 

   

2. Bertanya pada guru atau siswa 
lain 

   



 

 

 
3. Diskusi atau memecahkan 

masalah 
 

   

4. Mengerjakan tugas yang 
diberikan guru 
 

   

5. Memanfaatkan sumber belajar 
yang ada 
 

   

6. Menilai dan memperbaiki 
pekerjaannya 
 

   

7. Dapat menjawab pertanyaan guru 
dengan tepat saat KBM 
berlangsung 

   

8. Dapat  memecahkan masalah 
dengan tepat 
 
 

   

9. Ada usaha dan motivasi untuk 
mempelajari bahan atau stimulus 
yang diberikan guru 
 

   

10. Dapat bekerjasama dan 
berhubungan dengan siswa lain 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

SILABUS 

Nama Sekolah : MA Darul Hikmah Kota Bima 

Mata Pelajaran: Bahasa Arab 

Kelas  :  XI 

Semester : 1I  

KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, 

peduli, (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait 

dengan perkembangan dafri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

INDIKATOR DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER BELAJAR 

1 2 3 4 5 6 7 
       اإلستةاع .1



 

 

1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
arab sebagai bahasa 
pngantarkomunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
1.2  Menunjukan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
1.3Menunjukan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa. 
1.4Menunjukan 
sikap bertanggung 
jawab dalam 
mempraktik bahasa 
Arab sebagai bahasa 
komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
keislaman. 
1.5 Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 

Wacana dan ungkapan 
komunikatif tentang 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 اإلسالمالنظافة يف 
yangmemuat  :  

 املفردات
 احلوار

 الرتكيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati : 
1. Menyimak dan meniru 

pengucapan huruf dan 
ujaran dengan tepat 
tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
2. Mendengarkan kata-

kata yang mirip tentang 
: 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
3. Menyimak wacana 

sambil memperhatikan 
model guru/kaset/film 
menirukan pelafalan 
dan intonasinya tentang 
: 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
Menanya : 
4. Siswa melakukan 

tanya jawab dengan 
menggunakan kata, 
frasa dan kalimat 
bahasa Arab tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
baik secara individu 
maupun kelompok 

5. Siswa menanyakan 

A. Indikator pembelajaran 
1. Melafalkan bunyi kata, frasa, dan 

kalimat yang diperdengarkan 
tentang topik آمال املراهقني 

2. Menunjukan tulisan sesuai bunyi 
kata, frasa, atau kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
tentang topik آمال املراهقني 

3. Memperagakan bunyi kata, frasa 
dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengar tentang topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
B. Tujuan Pembelajaran 

Setelahmengamati,menanya,mengeks
plorasi,mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik 
mampu mendengar, bercakap, 
membaca, menulis dengan bahasa 
Arab yang berkaitan dengan topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tugas Individu 
- Tugas 

Kelompok 
- Tugas 

Terstruktur 
- Tugas tidak 

terstruktur 
- Penilaian 

autentik 
(Observasi, 
Sikap, 
keterampilan 
dan 
pengetahuan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 X 40 Menit 
14 pekan 
70 Jam Pelajaran 
 

- Buku Paket bahasa Arab kelas 
XI Peminatan 

- Kamus  
- Media yang sesuai dengan 

Topik 
- Laptop dan Speaker 
- Video, MP4 dan MP3 
- Tape Recorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

yang berkaitan 
dengan tema  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

  النظافة يف اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materi yang belum 
dipahami tentang : 

 آمال املراهقني
 لصحة و الرعاية الصحيةا

 النظافة يف اإلسالم
 

Mengeksplorasi : 
6. Siswa melafalkan 

materi tentang : 
 آمال املراهقني

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

7. Siswa memperagakan 
kata, frasa,  kalimat 
yang berhubungan 
dengan materi: 

 آمال املراهقني
 الصحيةالصحة و الرعاية 
 النظافة يف اإلسالم

8. Siswa melafalkan kata, 
frasa, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan 
peragaan tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 

Mengasosiasi : 
9. Siswa menjawab 

pertanyaan tentang 
gambar dengan bahasa 
Arab yang tepat 
tentang: 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النظافة يف اإلسالم
10. Siswa menunjuk 

gambar sesuai dengan 
kata, frasa dan kalimat 
yang diperdengarkan 
tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
11.Menemukan makna 

kata,frasa atau kalimat 
tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
12.Siswa memperagakan 

sesuai dengan kata, 
frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
13.Mencari persamaan 

atau lawan kata terkait 
topik: 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
14.Mengumpulkan kata 

atau kalimat yang 
berbentuk 

ان, فعل, فاعل, مفعول به, الكلمة,  
 وانواعه.

Mengkomunikasikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.Menjelaskan isi 
wacana lisan yang 
diperdengarkan 
tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
16.Menyampaikan isi 

gambar tentang: 
 آمال املراهقني

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

17.Menyusun karangan 
sederhana dengan 
struktur yang 
tepattentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
18.Menyusun kata/frasa 

yang tersedia menjadi 
kalimat sesuai topik : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
19.Menyusun karangan 

sederhana sesuai 
tema/topik tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
20.Mempresentasikan 

hasil karangan di 
depan siswa lainnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Indikator Pembelajaran 

1) Menirukan contoh ungkapan 
sederhana tentang  

 آمال املراهقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 الكالم .2
2.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
2.2 Menunjukan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
2.3 Menunjukan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa. 
2.4 Menunjukan 
sikap bertanggung 
jawab dalam 
mempraktik bahasa 
Arab sebagai bahasa 

 
 
 
 
 
 

Wacana dan ungkapan 
komunikatif tentang 

 آمال املراهقني
 الصحيةالصحة و الرعاية 
 النظافة يف اإلسالم

yangmemuat  :  
 املفردات
 احلوار

 الرتكيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengamati 
1. Siswa mendengarkan 

dan mengidentifikasi 
bunyi ujaran serta cara 
pelafalan dan intonasi 
guru dalam 
memaparkan teks 
pembelajaran kalam 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
2. Siswa melafalkan dan 

mengikuti bacaan teks 
kalam yang 
diperintahkan oleh 
guru 
 
Menanya  

3. Siswa diharapkan untuk 
melakukan tanya jawab 
baik antar siswa 
maupun antar guru dan 
siswa terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4. Siswa menanyakan 

tentang hal-hal yang 
belum dipahamai 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 Mencoba 

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

2) Melafalkan ungkapan sederhana 
dengan benar terkait topik 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
3) Melakukan tanya jawab sesuai 

contohungkapan yang 
diprogramkan dengan benar 
tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4) Menyatakan, menanya dan 

merespon denganungkapan 
sederhana dengan baik dan benar 
tentang  

 آمال املراهقني
 عاية الصحيةالصحة و الر 

 النظافة يف اإلسالم م
5) Menyampaikan informasi lisan 

denganungkapan sederhana 
dengan baik dan benar tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
B. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, 
mencoba,menalar dan 
menginformasikan, siswadapat 
mendemonstrasikan 
ungkapansederhana, menunjukkan 
contoh ungkapansederhana untuk 
menyatakan, menanyakan,merespon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tugas Individu 
- Tugas 

Kelompok 
- Tugas 

Terstruktur 
- Tugas tidak 

terstruktur 
- Penilaian 

autentik 
(Observasi, 
Sikap, 
keterampilan 
dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Buku Paket bahasa Arab kelas 

XI Peminatan 
- Kamus  
- Media yang sesuai dengan 

Topik 
- Laptop dan Speaker 
- Video, MP4 dan MP3 
- Tape Recorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

komunikasi 
internasional dan 
pengantar dalam 
mengkaji khazanah 
keislaman. 
2.5Mendemonstrasik
an ungkapan 
sederhana tentang : 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuaikonteks. 
2.6 Menunjukkan 
contoh ungkapan 
sederhana untuk 
menyatakan, 
menanyakan 
danmerespon tentang 

 ال املراهقنيآم
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
dengan 
memperhatikan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuaikonteks. 
2.7 Menyampaikan 
berbagai informasi 
lisan sederhana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Siswa bercakap, 
bertakalam dalam 
bahasa Arab terkait 
topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
Dengan baik dan tepat 

6. Siswa menerjemahkan 
teks kalam kedalam 
bahasa Indonesia secara 
lisan terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
7. Siswa mengidentifikasi 

gagasan pokok dalam 
teks kalam 
 
Menalar 

8. Siswa mengidentifikasi 
dan mencari tahu 
gagasan pokok dalam 
setiap paragraf dengan 
baik 

9. Siswa mengerjakan 
latihan-latihan yang 
tersedia didalam buku 
paket baik secara 
kelompok atau secara 
individu 
 
Mengkomunikasikan 

10.  Siswa menjelaskan 
gagasan pokok dari 

dan menyampaikan berbagaiinformasi 
lisan tentang 

 آمال املراهقني
 حة و الرعاية الصحيةالص

 النظافة يف اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengetahuan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

tentang 
 آمال املراهقني

 الصحة و الرعاية الصحية
مالنظافة يف اإلسال   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القراءة .3
3.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wacana dan ungkapan 
komunikatif tentang 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

setiap paragraf yang 
tersedia dalam teks 
kalam baik secara 
individu atau kelompok 

11. Siswa memaparkan 
jawaban dari beberapa 
pertanyaan yang telah 
diberikan kepada 
teman-temanya baik 
secara individu atau 
secara kelompok 

12. Siswa menyimpulkan 
kembali garis besar isi 
teks pembelajaran 
kalam baik kedalam 
bahasa Arab maupun 
kedalam bahasa 
indonesia dengan 
singkat dan jelas. 
 

Mengamati 
1. Siswa mendengarkan 

dan mengidentifikasi 
bunyi ujaran serta cara 
pelafalan dan intonasi 
guru dalam 
memaparkan teks 
pembelajaran qira’ah 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
2. Siswa melafalkan dan 

mengikuti bacaan teks 
Qiraah  yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Indikator Pembelajaran 

1) Menirukan contoh ungkapan 
sederhana tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
2) Melafalkan ungkapan sederhana 

terkait topik 
 املراهقني آمال

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

dengan benar. 
3) Melakukan tanya jawab sesuai 

contohungkapan yang 
diprogramkan dengan benar 
tentang 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4) Menyatakan, menanya dan 

merespon denganungkapan 
sederhana dengan baik dan benar 
tentang  

 آمال املراهقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
3.2 Menunjukan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
3.3 Menunjukan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk 
pengembangan 
kemampuan 
berbahasa. 
3.4 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan 
dengan tema  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
3.5 Menemukan 
makna atau gagasan 
dari ujaran kata, frasa 
dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan tema   

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

  النظافة يف اإلسالم
 

 النظافة يف اإلسالم
yangmemuat  :  

 املفردات
 احلوار

 الرتكيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diperintahkan oleh 
guru 
 
Menanya  

3. Siswa diharapkan untuk 
melakukan tanya jawab 
baik antar siswa 
maupun antar guru dan 
siswa terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4. Siswa menanyakan 

tentang hal-hal yang 
belum dipahamai 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 رعاية الصحيةالصحة و ال

 النظافة يف اإلسالم
 

Mencoba 
5. Siswa Membaca 

nyaring teks Qira’ah 
tentang topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
Dengan baik dan tepat 

6. Siswa membaca teks 
Qira’ah sekaligus 
memperhatikan cara 
pengucapan dan bunyi 
makhrijul hurufnya 
terkait topik  

 آمال املراهقني

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

5) Menyampaikan informasi lisan 
denganungkapan sederhana 
dengan baik dan benar tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسال
B. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, 
mencoba,menalar dan 
menginformasikan, siswadapat 
mendemonstrasikan 
ungkapansederhana, menunjukkan 
contoh ungkapansederhana untuk 
menyatakan, menanyakan,merespon 
dan menyampaikan berbagaiinformasi 
lisan tentang :  

 ال املراهقنيآم
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tugas Individu 
- Tugas 

Kelompok 
- Tugas 

Terstruktur 
- Tugas tidak 

terstruktur 
- Penilaian 

autentik 
(Observasi, 
Sikap, 
keterampilan 
dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Buku Paket bahasa Arab kelas 

XI Peminatan 
- Kamus  
- Media yang sesuai dengan 

Topik 
- Laptop dan Speaker 
- Video, MP4 dan MP3 
- Tape Recorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

7. Siswa menerjemahkan 
teks kedalam bahasa 
Indonesia secara lisan 
terkait topik  

 هقنيآمال املرا
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
8. Siswa mengidentifikasi 

gagasan pokok dalam 
teks Qira’ah 

 
Menalar 

9. Siswa mengidentifikasi 
dan mencari tahu 
gagasan pokok dalam 
setiap paragraf dengan 
baik 

10. Siswa mengerjakan 
latihan-latihan yang 
tersedia didalam buku 
paket baik secara 
kelompok atau secara 
individu 
 
 
Mengkomunikasikan 

11.  Siswa menjelaskan 
gagasan pokok dari 
setiap paragraf yang 
tersedia dalam teks  
Qira’ah baik secara 
individu atau kelompok 

12. Siswa memaparkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengetahuan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الكتاية .4
4.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
4.2 Menunjukan 
perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wacana dan ungkapan 
komunikatif tentang 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 yang النظافة يف اإلسالم

jawaban dari beberapa 
pertanyaan yang telah 
diberikan kepada 
teman-temanya baik 
secara individu atau 
secara kelompok 

13. Siswa menyimpulkan 
kembali garis besar isi 
teks pembelajaran 
kalam baik kedalam 
bahasa Arab maupun 
kedalam bahasa 
indonesia dengan 
singkat dan jelas. 
 

Mengamati 
1. Siswa mendengarkan 

dan mengidentifikasi 
bunyi ujaran serta cara 
pelafalan dan intonasi 
guru dalam 
memaparkan teks 
pembelajaran Kitabah 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
2. Siswa melafalkan dan 

mengikuti bacaan teks 
Kitabah  yang 
diperintahkan oleh 
guru 
 

Menanya  
3. Siswa diharapkan untuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Indikator Pembelajaran 

a) Melengkapi kalimat bahasa Arab 
dengankata dan ungkapan yang 
tepat. 

b) Menyusun kalimat acak menjadi 
suatuparagraf yang benar 

c) Menulis kalimat sederhana tentang 
materi  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 
B. Tujuan pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
mengkomunikasikan tentang topik 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

ظافة يف اإلسالمالن  
siswa dapat melengkapi kalimat 
denganungkapan yang benar dan 
menyusunkata-kata acak menjadi 
kalimat sempurna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

berkomunikasi 
dengan lingkungan 
sosial sekitar rumah 
dan sekolah 
4.3 Menunjukan 
perilaku motivasi 
internal (intrinsik) 
untuk pgembangan 
kemampuan bahasa. 
4.4 Mengungkapkan 
informasi secara 
tertulisdengan tema 

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4.5 Menyusun teks 
sederhana tentang  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
 
 
 
 

 
 

memuat  :  
 املفردات
 احلوار

 الرتكيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melakukan tanya jawab 
baik antar siswa 
maupun antar guru dan 
siswa terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
4. Siswa menanyakan 

tentang hal-hal yang 
belum dipahamai 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

  النظافة يف اإلسالم
Mencoba 
5. Siswa Menulis teks 

Kitabah tentang topik  
 آمال املراهقني

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

Dengan baik dan tepat 
6. Siswa memperhatikan 

bentuk penulisan dan 
tekniknya dalam 
menulis teks kitabah 
terkait topik  

 آمال املراهقني
 الصحة و الرعاية الصحية

 النظافة يف اإلسالم
7. Siswa melengkapi 

kalimat yang masih 
kosong dengan isian 
teks yang tepat terkait 
topik  

 آمال املراهقني

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tugas Individu 
- Tugas 

Kelompok 
- Tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Buku Paket bahasa Arab kelas 

XI Peminatan 
- Kamus  
- Media yang sesuai dengan 

Topik 
- Laptop dan Speaker 
- Video, MP4 dan MP3 
Tape Recorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الصحة و الرعاية الصحية
 النظافة يف اإلسالم

8. Siswa mengidentifikasi 
gagasan pokok dalam 
teks kalam 

 
Menalar 

9. Siswa mengidentifikasi 
dan mencari tahu 
gagasan pokok dalam 
setiap paragraf dengan 
baik 

10. Siswa mengerjakan 
latihan-latihan yang 
tersedia didalam buku 
paket baik secara 
kelompok atau secara 
individu 
 
Mengkomunikasikan 

11. Siswa menjelaskan 
gagasan pokok dari 
setiap paragraf yang 
tersedia dalam teks 
Kitabahbaik secara 
individu atau kelompok 

12. Siswa memaparkan 
jawaban dari beberapa 
pertanyaan yang telah 
diberikan kepada 
teman-temanya baik 
secara individu atau 
secara kelompok 

13. Siswa menyimpulkan 
kembali garis besar isi 

Terstruktur 
- Tugas tidak 

terstruktur 
- Penilaian 

autentik 
(Observasi, 
Sikap, 
keterampilan 
dan 
pengetahuan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

teks pembelajaran 
kalam baik kedalam 
bahasa Arab maupun 
kedalam bahasa 
indonesia dengan 
tulisan yang rapi. 

 
Struktur tata bahasa yang dipelajari yaitu tentang : املفعول به. العضافة .الكلمة و انواعها, ,أن + الفعل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Madrasah : MA DARUL HIKMAH KOTA BIMA 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XI/II 
Materi  : Berbicara (الكالم) tentang :  َرَاِهِقنْي

ُ
 آَمُل امل

Alokasi Waktu         :  
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 KI 

1 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

 KI 
2 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 KI 
3 

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

 KI 
4 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan. 

 
 
 

B. Kompetensi Dasar (KD) 
 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 

 2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 



 

 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
 3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi 

cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topik  َرَاِهِقنْي

ُ
 mendeskripsikan secara sederhana unsure ,آَمُل امل

kebahasaan, dan struktur teks  املفعول بهأن والفعل الفاعل و  
 4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 

mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan terkait topik  َرَاِهِقنْي

ُ
 dengan آَمُل امل

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan أن والفعل الفاعل واملفعول به 

 

C. Indikator 
 2. Menerapkan percakapan terkait topik  َرَاِهِقنْي

ُ
 آَمُل امل

2.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata 
tanya dengan jawabannya yang benar.  

2.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar.  

2.3 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 
dengan benar. 

2.4 Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 
dengan baik dan benar. 

2.5 Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar. 

 
 
 

E. Kegiatan Pembelajaran 
 Pendahuluan Appersepsi  

1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengabsen siswa 
3. Guru memberikan motivasi serta menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa dapat mendemonstrasikan 

ungkapan sederhana, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, 
merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang  َرَاِهِقنْيَ آم

ُ
ُل امل  



 

 

dilakukan 
 Kegiatan Inti  Mengamati 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan tentang  َرَاِهِقنْي

ُ
 آَمُل امل

2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan  
Bertanya 
3. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, 
frasa dan kalimat bahasa Arab  
4. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami 
Mencari Informasi / Eksperimen 
5. Siswa menirukan/melafalkan contoh ungkapan pertanyaan 
dan jawaban diperdengarkan secara pasangan/individual. (Jika 
dipandang perlu, kegiatan ini dapat diulang lebih dari satu 
kali).  
Menalar / Asosiasi 
6. Siswa memantapkan pemahaman makna kalimat yang 
terkandung dalam teks percakapan (Penalaran) 
7. Siswa menjawab pertanyaan tentang teks percakapan 
bahasa Arab dengan tepat . 
Komunikasi 
8. Siswa mencoba/melakukan tanya jawab sesuai dengan 
ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diperdengarkan  
secara berpasangan 
 

 
 

Penutup 1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa dan kalimat 
yang telah diajarkan 
2. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang sudah 
disampaikan  
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 
tentang kalam yang terdapat dalam buku.  
5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya  
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 



 

 

memberi salam 
 

F. Materi Pembelajaran 
 

 

رَاِهِقنْيَ  : tentang topik (Keterampilan berbicara) َمَهارَُة الَكاَلمِ 
ُ
 آَمُل امل

 َهاِت ُسَؤاالً َو َجَياًًب َكَةا يف اْلِةاَال ! .1
  ِمثَال : تُرِْيُد / ُمَدرًِّسا

 أُرِْيُد أَْن َأُكْوَن ُمَدرًِّسا   + : َماَذ تُرِْيد ؟
  ِمثَال : تُرِْيِدْيَن / ُمَدرَِّسةً 

 أُرِْيُد َأْن َأُكْوَن ُمَدرَِّسةً   + : َماَذ تُرِْيِدْيَن ؟
 َأْجِر اكِحَيار َمَع َأْصرِدقَاِئك َكَةا ةَلي ! .2

 َهْل تُرِْيُد أَْن َتُكْوَن ُمَهْنِدٍسا ؟  : َخاِلد
 نـََعْم, أِلَْبيِنَ البُـيُـْوت َو الِعَمارَات, َو أَْنَت اَي َخاِلد ؟      :  ُعْثَمان
ْرَض. َوأَْنِت اَي فَاِطَمة،       :  َخاِلد

َ
ًبا أِلَُعاِلُج امل  أمََتىنى أَْن َأُكْوَن طَِبيـْ

 َماَذ تُرِْيِدْيَن ؟                  
 َأاَن أَُفضُِّل أَْن َأُكْوَن َداِعَية. : فَاِطَمة
 َهَذا ُمَناِسب، فَأَْنِت َماِهرَة يِف اخِلطَابَة. :  َخاِلد
َنة  أاََن َفُأِحبُّ أَْن َأُكْوَن ُمَدرَِّسة. أَمىا :  أَِميـْ
   َعِظْيم، التىْدرِْيس ِمْهَنة اَنِفَعٌة ِجدًّا !  :  َخاِلد

 

G. Media, Alat/bahan dan Sumber Belajar 
 1. Media : Papan tulis, laptop, LCD, slide power point 
 2. Alat/bahan : Gambar/Tulisan 
 3. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab kelas XI Madrasah Aliyah 

 

H
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Penilaian 

 1
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Penilaian Sikap 

N
o 

Nam
a 

Aspek yang dinilai 
Sko

r 
Antusias

me dalam 
belajar 

Bertanggu
ng jawab 

Perca
ya diri 

Menghar
gai orang 

lain 

Santu
n 

        
        
        

 



 

 

 
 

 

 2
. 

Penilaian Pengetahuan 

No Nama 

Aspek yang dinilai Skor 

Pemahaman 
Isi materi 

Ketepatan 
Jawaban 

dan 
Pelafalan 

Ketepatan 
Pertanyaan 

dan 
Pelafalan 
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Penilaian Keterampilan 

No Nama 
Aspek yang dinilai Skor 

Makhraj Ekspresi 
Kelancaran 

Ujaran  

      
      

 

 

I. Kegiatan Perbaikan dan Pengayaan 
 1

.  
Kegiatan Perbaikan 

 N
o 

Nama 
Siswa 

Jenis 
Kesulitan 

Kemungkinan 
Bantuan 

Latar Belakang 
Masalah 

Pelaksanaan bantuan 
Jenis Bantuan Hasil 

       
       
       
       

  
2 

 
Kegiatan Pengayaan 

  N
o 

Nama 
Siswa 

Materi Pengayaan Hasil Keterangan 

     
     
     



 

 

     
 

J. Remedial 
 Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sesuai dengan 

indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika 
didapati banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang 
sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching), selanjutnya guru 
melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu 
dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan guru. 

 
Kota Bima,     September 2015 

 
Mengetahui,     

Kepala SekolahGuru               Bidang Studi Bahasa Arab                                                            Guru Bidang Studi Bahasa Arab   
 
(________________)                                                   (_______________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
               
NIP..............................                                         NIP.............................. 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

K. Interaksi Guru dengan Orang Tua 
 Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan 

paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 
pengetahuan dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 



 

 

 )أستاذ أمحد( املدرسة الثانوية دار احلكمة بيما رئيسصورة املقابلة مع 

 
 )أستاذ إدحام( الثانوية دار احلكمة بيما املنهاج رئيسصورة املقابلة مع 

 



 

 

 صورة املقابلة مع معلمة اللغة العربية )أستاذة نورم (

 

(أمحدالثانوية دار احلكمة بيما ) صورة املقابلة مع الطالب  

 



 

 

 صورة املقابلة مع الطالبة الثانوية دار احلكمة بيما )فاطمة(

 

(لطيفةمع الطالبة الثانوية دار احلكمة بيما ) صورة املقابلة  

 



 

 

 الدراس  لو عليم احملادثة أمام الفصتصورة عن 

 

الدراس  لو عليم احملادثة أمام الفصتصورة عن   

 

 



 

 

 صورة عن عملية التعليم يف الفصول الدراس 

 

 صورة عن عملية التعليم يف الفصول الدراس 

 



 

 

الدراس صورة عن عملية التعليم يف الفصول   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




