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  اإلهداء

  ووالدي إىل والديت
  املعلمني األولني اللذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  ية ونقاء الضمريوعرفت يف نفس كل منها السماحة وسالمة الطو 
  تقدمة إجالل واحرتام

  
  

ين ين شجعو ذال كرميتاً نساء و أخيت الصغريةأقيم إمليزانا  الصغريي إىل أخ

  على احلرص يف التعلم وتعليم اللغة العربية
 

  إىل أساتذيت املكرمني
  تقديرا و إجالال الذين أدين هلم بالكثري 

  
  
  

  اإلسالمية إىل كافة املدرسني يف مجيع املدارس واملعاهد
  . الذين قد بذلوا جهودهم لنصرة دين هللا القومي والعداد أجيال املسلمني

  
  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية 

  حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 
 .وتسهم يف خدمة اإلنسان

 
  



 

 

 د 

 

  كلمة الشكر و التقدير
 y لغات، والصالة والسالم على الذي اختار العربية وفضلها على سائر الاحلمد

من أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا وموالنا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

  :وبعد .وأصحابه ذوي الفضل والكرامات

وقد مّن هللا علّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد   

عمائك وعظيم عطائك ويشرفين والثناء، فلك احلمد ياهللا ريب حىت ترضى، على جزيل ن

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف  -بعد محد y تعاىل –

خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبته، فهذا البحث 

املتواضع ال يتم إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من األساتيذ 

وتقديرها لكل  أوفر شكره قدم الباحثلذلك، ي. مالء األحباءتاذات الكرام و الز واألس

  :وختص بالشكر. من بذل جهده يف املساعدة على إمتام هذا البحث

موالنا مالك إبراهيم ، مدير جامعة موجيا رهرجواحلاج  األستاذ الدكتورمساحة   

  .االنجمب  اإلسالمية احلكومية

موالنا مالك الدراسات العليا جامعة كلية   ، مديرهيمنمالدكتور مساحة األستاذ 

  .االنجمباإلسالمية احلكومية  إبراهيم

الدراسات كلية تعليم اللغة العربية   قسم، رئيس ولدانا واركاديناتا الدكتورمساحة 

  . االنجمباإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهيمالعليا جامعة 

علميا  املشرف األول الذي أفاد الباحث، ديماحل بدع حممد الدكتورمساحة 

وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 .االنتهاء منه، فله من هللا خري اجلزاء و من الباحثة عظيم الشكر والتقدير

يره ، املشرف الثاين فيسعدين أن أتقدم بشكره وتقدأمحد مزّكيمساحة الدكتور   

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل   دم للباحثفقد ق

وتوجيهها، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث  يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث



 

 

 ه 

 

فله مّىن خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب  أكرب األثر يف نفس الباحث
  .واجلزاء

التقدير إىل األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم بكل الشكر و  تقدم الباحثكما ي
كومية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلباللغة العربية 

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف   فلهم من الباحث. مباالنج
  .والتشجيع وجزاهم هللا عّين خري اجلزاء

مــن القــراء  جــو الباحــثفري . األخطــاء والنقــائص ال خيلــو مــنإن هــذا البحــث  وأخــريا
عســـى هللا أن جيعـــل هـــذا البحـــث مفيـــدا . أن يقـــدموا االقرتاحـــات لتحســـني هـــذا البحـــث

  .ونافعا ملن يستفيد منه، آمني

  

  

  

  وهللا ويل التوفيق
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  إندونيسـيا مجـهوريــة

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية مإبراهي مالك موالنا جامعة

    العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

   تقرير املشرفني

حيم، احلمد y رب العاملني والصالة والسالم على أشرف محن الرّ بسم هللا الرّ   

  . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  : الببعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الط  

  إهدى كرنيا م:   اإلسم

                                           s-2/  ١١٧٢٠٠٣٨ :  رقم التسجيل

 اللغة العربية يف املرحلة الثانويةإسرتاتيجيات معلمى :     موضوع البحث

 )كرطا جاوى الشرقيةو جو مالثانوية احلكومية موجوساري  املدرسة يف دراسة وصفية تقوميية(

  .اجلامعةفان على تقدميه إىل جملس وافق املشر 

لاملشرف األوّ   
 

 

  ديماحل بدع حممد الدكتور

 املشرف الثاين

  

 أمحد مزّكي   الدكتور

  ،االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

   ولدانا واركاديناتاالدكتور 

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف
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  إندونيسـيا مجـهوريــة

  ينيـةالد الشـؤون  وزارة

  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  جلنة املناقشة اعتماد
 اللغة العربية يف املرحلة الثانويةإسرتاتيجيات معلمى     :البحث  عنوان

  )كرطا جاوى الشرقيةو جو مري الثانوية احلكومية موجوسا املدرسة يف دراسة وصفية تقوميية(
  

 s-2/  ١١٧٢٠٠٣٨:  التسجيل رقم                إهدى كرنيا م:  الطالب اسم

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

  ٢٠١٣ سبتمرب ٢٣  :بتاريخ ،االثننييوم ة، وذلك يف ياملاجستري يف تعليم اللغة العرب
  :األساتذة ةوتتكون جلنة املناقشة من الساد

 : ..................التوقيع ومناقشا يسارئ ولدانا واركاديناتا الدكتور - ١

 : ..................التوقيع مناقشا الدكتور شهداء صاحل - ٢

 : ..................التوقيع مناقشامشرفا و  ديماحل بدع حممدالدكتور  - ٣

               .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا  أمحد مزّكي   الدكتور - ٤

 يعتمد،
الدراسات العليا،عميد كلية   

 

 األستاذ الدكتور مهيمني

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 

 

 ح 

 

 إقرار الطالب

  : وبيانايت كاآليت, أنا املوقع أدناه
  إهدى كرنيا م:     اإلسم

 ١١٧٢٠٠٣٨:   رقم التسجيل

  موجوكرطا جاو الشرقية - موجوساري:     العنوان
لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف  وكتبها هاأقر بأن هذه البحث اليت حضر 

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 :عنوان  ماالنج حتت

 اللغة العربية يف املرحلة الثانويةإسرتاتيجيات معلمى 

  )كرطا جاوى الشرقيةو جو مالثانوية احلكومية موجوساري  املدرسة يف دراسة وصفية تقوميية(
ا من إبداع غري حضرها وكتبها  وإذا إدعى . أو تأليف اآلخر يبنفسي وما زو̈ر

ليست من حبثى فأنا أحتمل املسؤولية على  أحد استقباال أ©ا من تأليفه وتبني أ©ا فعال

ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا , ذلك

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك وحرر, هذا  

  

  ٢٠١٣ سيبتمرب ٢٣ ,ماالنج   

  

  

  هدى كرنيا مإ 

   ١١٧٢٠٠٣٨ :رقم التسجيل
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  مستخلص البحث

 وصفية دراسة(الثانوية املرحلة يف العربية اللغة معلمي إسرتاتيجيات، د، إهدى كورنيامول
. التكميلي البحث. )الشرقية جاوى موجوكرطا موجوساري احلكومية الثانوية املدرسة يف تقوميية

 . ٢٠١٣. احلكومية اإلسالمية راهيمإب ملك موالنا جامعة العليا الدراسات

    ديماحل بدع حممد الدكتور -:   املشرف

  مزكى أمحد الدكتور - 

  العربية اللغة تعليم إسرتاتيجية،:  املفتاحية الكلمات

 اإلتصالية كاللغة العربية اللغة إىل الدراسية كاملادة العربية اللغة عن فكرمت يتغري أن للمعلم
املفهوم ليست مادة دراسية فحسب بل أ©ا أداة االتصال بني جمموعة من  فإذن اللغة ¬ذا. العاملية

فلذلك جيب أن تدرس اللغة على أساس أمهيتها الوظيفية ىف احلياة، ليدرك املتعلم . اجلنس البشري
ولكن إذا نظرنا إىل تعليم اللغة اآلن خاصة للناطقني بغريها يف . أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته

اهد اإلسالمية واملدارس أنه يدور حول القواعد و النصوص العربية فحسب، وال يهتم باستعمال واملع
ال بد أن تتوافر فيه . ومن أحد عوامل جناح املدرسة عمل املدرس. اللغة كأداة االتصال وممارستها

ينبغي أن يكون ذا شخصية قوية و أن يكون مثقفاً، واسع األفق، لديه : صفات عديدة، منها
فال ميكن . و األهم منه هو إسرتاتيجية التعليم. اهتمام باالطالع على ما استجد يف طرق التدريس

فاملعلم جيب له أن يعرف أية . أن يعلم هذه اللغة بدون الطريقة ألن التعليم بدون طريقة غري كامل
هذا يدل . لغة العربيةطريقة مناسبة لتعليم اللغة العربية وأية طريقة تدعو إىل رغبة الطلبة يف تعلم ال

و أسئلة هلذا . على أمهية فهم طرق عملية التعليم ال سيما يف تعليم اللغة خصوصا اللغة العربية
يف املدرسة الثانوية  معلمي يف تعليم اللغة العربية لدى املستخدمة  سرتاتيجيةما اإل) ١(البحث هو 

يف  معلمي تعليم اللغة العربية لدىيف  املستخدمة  سرتاتيجيةما اإل) ٢(احلكومية موجوساري؟ 
 املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري؟

 هو عينته و البحث جممع. الكيفي مبدخل تقوميي الوصفي البحث هو البحث هلذا املنهج
 ،البيانات جلمع .الشرقية جاوى موجوكرطا موجوساري احلكومية الثانوية املدرسة ىف أساتيذ ثالثة

 و. الوثائق و العربية اللغة أساتيذ الباحث يقابل و التعليم، و التعلم ةعملي طول الباحث يالحظ
 و التليم، و التعلم عملية طول احلوادث و النشطات الباحث يوصف البيانات حتليل إجراءات

 البيانات أدخله البحث، نتيجة ليلخص و. املقابلة بننتيجة الباحث خيالطه و نقديا حتليال ينقدها
  .بالبحث باملناس الكتب من



 

 

 ي 

 

اإلسرتاتيجية املستخدمة يف املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري هي  أوال، البحث هذا نتيجة وأما

إعداد الطالب لقبول : طريقة وحدة ويستند هذا األسلوب على مخس مراحل التعليم، وهي 

، اىنوالث. الدرس، وعرض املواد، والتوجيه من خالل عملية االستقراء، التعميم واستخدامه

اإلسرتاتيجية اليت استخدمها املدرسون تتناسب يف ترقية قدرة الطلبة عند التعلم اللغة العربية من 

و يوصى الباحث ملعلم اللغة العربية أن خيتار . مهارات الكالم والقراءة و الكتابة واالستماع

 الجياد وأفكارهم همجهد يبذلوا أن وعليهم التالميذ، مبيول املناسبة والتعلم التعليم اسرتاتيجية

  .اجليدة النتيجة على حيصل حىت الكامل باإلعداد يقوم وأن املختارة االسرتاتيجية
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ABSTRACT 

 
Mauludin, Ihda Kurnia. The Process of Leaning Strategy Arabic Language 
Teacher (Descriptive Evaluative Study in MTsN Mojosari, Mojokerto, East Java). 
Thesis. Post-Graduate School UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013 
Supervisors : - Dr. Muhammad Abdul Hamid, MA 
                      - Dr. Akhmad Muzakki, MA 

 
Keywords : Strategy, Process of Learning. 
 

The paradigm about Arabic Language which only became school subject 
should be changed. It is because principally Arabic Language is international 
communication language which must be mastered. However, in reality, the 
process of learning Arabic language either in public schools or private schools 
only focus on grammar and understanding texts, but not directed as means of 
international communication. In order to change such paradigm, the main factor is 
teacher who could succeed the process of learning at schools. A professional 
teacher must fulfill certain criteria, such as having a good personality and become 
good example for the students, and also from the process of learning, a teacher 
must be fully prepared before the class starts until the process of evaluation. 
However, among all those factors, the most important factor is the method of 
process of learning which used by the teacher in class. Problems which usually 
occur are teachers do not use the appropriate method which inline with the aim of 
process of learning at school. From these problems, the main problems of study 
from this research are (1) What strategy is used by the Arabic Language teachers 
in MTsN Mojosari, Mojokerto, East Java. (2) Is the method used already 
appropriate and inline with the aim of process of learning. 

The method in this research is descriptive evaluative which used 
qualitative approach. The object sample for this research is three Arabic Language 
teachers in MTsN Mojosari Mojokerto, East Java. The samples are also become 
the primary data in this research. In collecting data, the researcher does some 
observations while the process of learning is in progress and interviews the 
teachers involved and also take some documentation. Afterwards, the next step to 
analyze the data taken is describing the result of the observation of the process in 
field and then using critical analysis, the result is compared with the interview 
results. In order to strengthen the analysis and result, the researcher uses several 
books which correspond with this research. 

The results of the analysis are first, the teachers in the school involved are 
using nadhoriyah wahdah in delivering the material to the students, with the steps 
from preparation before meeting with the students, then presenting the material 
until the process of delivering the material either deductively or inductively 
towards the students. Second, the strategy which used by the teachers is already 
referred to the four language skills, reading, writing, listening and speaking. 
Through this research, researcher recommends the teachers to choose the process 
of learning strategy which facilitate the students in understanding the material and 
also do some preparations before being used in teaching and learning process. 
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ABSTRAK 
 
Mauludin, Ihda Kurnia. Strategi Pembelajaran Guru Bahasa Arab (Studi 
Deskriptif Evaluatif di MtsN Mojosari, Mojokerto Jawa Timur). Tesis. Sekolah 
Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013. 
Pembimbing : - Dr. Muhammad Abdul Hamid, MA 

- Dr. Akhmad Muzakki, MA 
 

Kata Kunci  : Strategi, pembelajaran. 
 

Pola pikir tentang Bahasa Arab yang hanya menjadi mata pelajaran semata 
harus segera dirubah. Karena pada prinsipnya Bahasa Arab adalah bahasa 
komunikasi internasional yang harus dikuasai. Tapi, pada kenyataanya dalam 
pembelajaran Bahasa Aarab  di sekolah-sekolah atau pesantren diarahkan pada 
pembelajaran tata bahasa, pemehaman teks, dan tidak diarahkan utuk alat 
kumunikasi internasional. Untuk mengubah pola pikir yang demikian, tombak 
utamanya adalah seorang guru. Karena guru menjadi salah satu faktor penentu 
keberhasilan pembelajaran di sekolah-sekolah. Seorang guru yang profesional 
harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah mempunyai keprbadian 
yang baik sehingga bisa menjadi tauladan bagi siswanya, juga dari segi 
pembelajaran, guru harus mempuyai kesiapan yang matang mulai dari penyiapan 
materi sebelum bertemu dengan siswa hingga pada tahap evaluasi akhir. Namun 
dari semua hal tersebut, yang paling ditekankan adalah metode pembelajaran yang 
digunakan guru ketika menyampaikan pelajaran. Permasalahan yang biasanya 
terjadi adalah kebanyakan para guru tidak menggunakan metode yang  kurang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah. Dari beberapa masalah tersebut, 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) strategi apa yang digunakan guru 
Bahasa Arab di MtsN Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur (2) Apakah metode yang 
diguakan sudah sesuia dengan tujuan pembelajaran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara untuk populasi yang juga 
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah tiga guru Bahasa Arab di sekolah 
tersebut. Sampel tersebut juga menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. 
Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi selama proses 
pembelajaran, wawancara dengan guru tersebut, dan melakukan dokumentasi. 
Sementara langkah yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah 
dimulai dengan mendikripsikan hasil dari observasi yang berupa kejadian dan 
kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dilakukan analisis kritis yang 
dikomperkan dengan hasil wawancara. Untuk menguatkan hasil kajian sementara, 
peneliti melakukan telaah ulang dengan bantuan buku-buku yang berhubungan 
dengan judul penelitian. 

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, para guru di sekolah tersebut 
menggunakan nadhoriyah wahdah dalam penyampaian materi dengan langkah-
lagkah pelaksanaan yang dimulai dari persiapan sebelum guru bertatap muka 
dengan siswa, penyajian materi pembelajaran selama di kelas, serta penyampaian 
materi baik secara deduktif atau induktif kepada siswa. Kedua, Strategi yang 
digunakan para guru tersebut sudah merujuk pada peningkatan empat 
keterampilan berbahasa siswa yakni keterampilan membaca, menulis, mendengar, 
dan berbicara. Dari penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada guru untuk 
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memilih strategi pembelajaran yang membantu mempermudah siswa dalam 
memahami materi dan juga melakukan persiapan yang matang sebelum digunakan 
dalam proses belajar mengajar. 
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  البحث حمتويات 
 

 

  أ  ............................................................    االستهالل
  ب  ...............................................................    إهداء  

  ج  ............................................................شكر وتقدير  

  د  ..........................................................  تقرير املشرفني 
  هـ  ....................................................  اعتماد جلنة املناقشة 

  ز  ...........................................................إقرار الطالب   
  ح  ......................................... مستخلص البحث باللغة العربية 

Abstrak   ي  ................................................باللغة اإلجنليزية  
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  م  ......................................................... حمتويات البحث
  ع  ...........................................................اجلداول قائمة 

  ف  ........................................................... قائمة املالحق
 األول الفصل  

  السابقات والدراسات العام االطار

  

  ١  ...................................................        املقدمة  -أ
  ٣  ................................................    البحث أسئلة  - ب
  ٤  ................................................  البحث أهداف  - ج
  ٤  ...............................................     البحث أمهية  -د
  ٥  ...............................................    البحث حدود  - هـ
  ٥  ...............................................املصطلحات  حتديد  -و
  ٦  .............................................  السابقة الدراسات  -ز



 

 

 س 

 

 الثاىن الفصل  

  النظري اإلطار

  

    اسرتاتيجية املعلم: األول املبحث  
 ٩  ……………………… تعريف االسرتاتيجية التعلمية  -أ

 ٩     ………………… إثارة وتنمية رغبة الطالب يف التعليم  - ب
 ١٢  .………………………………… مفهوم املعلم  - ج
 ١٥  …………………………صفات معلم اللغة العربية  -د
 ٢٠  ...………………………مقومات معلم اللغة العربية  - هـ

   تعليم اللغة العربية: الثاين املبحث  
 ٢٥  .…………………………مفهوم تعليم اللغة العربية  -أ

 ٢٦  ...………………………اللغة العربيةمهارات تعليم   - ب
 الفصل الثالث  

  حثمنهجية الب

 

  ٣٦  ...………………………………منهج البحث  -أ
 ٣٦  ..……………………………جمتمع البحث وعينته  - ب

 ٣٦  ..………………………………مصادر البيانات  - ج
 ٣٧  .....................................…آدوات مجع البيانات  -د
 ٣٩  ...................................…أسلوب حتليل البيانات  - هـ
 ٤١  ..............................................تفحص البيانا  -و
 ٤٢  ...................................خطوات إجراءات الدراسة  -ز
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  الفصل الرابع 

  ومناقشتها عرض البيانات وحتليلها
الثانوية احلكومية  املدرسة حملة تارخيية عن تأسيس :املبحث األول  

  موجوساري 
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  ٦٢  .................................ن مالحظة الطلبةالبيانات م حتليل  -أ
  ٦٥  ..................................علمالبيانات من مالحظة امل حتليل  - ب

  الفصل اخلامس  

   واإلقرتحات البحث والتوصيات نتائجملخص 
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  ٨٨  ............................................. ات البحثتوصي  - ب
  ٨٨  ............................................مقرتحات البحث  - ج
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  قائمة املالحق
  

  البيان  مللحقا
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 الفصل األول

  السابقة والدراسات العام االطار

 المقدمة -أ 

أن اللغة هي ألفاظ يعرب ا القوم عن مقاصدهم يف اتمع وهم  املعلوم، من

 الصوتية النظم من جمموعة هي اللغة 1.حيتاجون إليها لتساعدهم يف احلياة االجتماعية

 وداللة معىن هلا ومجال عبارات جلتنت بينها فيما تتكامل اليت واملعجمية والصرفية والنحوية

 عن قوم كل ا يعرب أصوات" جين ابن" يقول ما أو البشر، من معينة فئة بني

 اإلسالمية واجلامعات واملعاهد املدارس يف هامة مادة العربية اللغة وأصبحت 2.أغراضهم

  .األخرى الدروس جبانب

اىل لغة كالمه القرآن لغة جيدة وخمتارة حيث إختارها اهللا تع العربيةإن اللغة 

(ô‰s: الكرمي، نبيه املصطفى حممد صلى اهللا عليه وسلم، كقوله تعاىل s9 uρ ãΝ n= ÷ètΡ óΟ ßγ̄Ρ r& 

šχθä9θà) tƒ $yϑ ¯Ρ Î) …çµßϑ Ïk= yèãƒ Ö�t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ ÏµøŠs9 Î) @‘Ïϑ yfôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1 t� tã 

êÎ7 •Β .3  يف السيما العامل يف اهلامة األجنبية اللغات إحدى هي العربية اللغة 

 البالد يف املستخدمة االتصال ولغة اإلسالمية الثقافة ولغة الدين لغة وهي إندونيسيا،

 .اإلسالمية

من املعروف أن تعليم اللغة العربية مهم لكل مسلم و مسلمة، بل يقول بعض 

واجبه الديين إال بفهم هذه  العلماء أن تعلمها فرض واجب ألن املسلم ال يستطيع أداء

                                                           

 7: ، ص)1987مكتبة العصرية، : سودان (ع الدروس العربية، مصطفى الغاليني، مج  1
دار : الرياض(ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ا  2

 36ص، ) م  1991الغايل، 
  3-1): سورة النحل( 16  3
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احلديث ينظر إىل اللغة على أا وسيلة تفيد الفرد ىف فهم النواحي الثقافية، تعليم فال.اللغة

فإذن اللغة ذا  4.وعلى أا أداة اجتماعية متكن الفرد من االتصال بغي~ره والتفاهم معه

موعة من اجلنس املفهوم ليست مادة دراسية فحسب بل أا أداة االتصال بني جم

فلذلك جيب أن تدرس اللغة على أساس أمهيتها الوظيفية ىف احلياة، ليدرك . البشري

ولكن إذا نظرنا إىل تعليم اللغة اآلن خاصة . املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته

للناطقني بغريها يف واملعاهد اإلسالمية واملدارس أنه يدور حول القواعد و النصوص 

  .ية فحسب، وال يهتم باستعمال اللغة كأداة االتصال وممارستهاالعرب

واملراد بعمل املدرس هنا نتيجة . ومن أحد عوامل جناح املدرسة عمل املدرس

التدريس من التخطيط والتنفيذ وأنشطة التعليم والتعلم والتقومي وانضباط مهنية املدرس 

ة املدرس ليست تعليما فقط بل واعتمادا على هذا فيعرف أن وظيف. يف عملية التعليم

وهذه الوظيفة غري سهلة إن مل تكن لدى املدرس دافعية . تبدأ من التخطيط إىل التقومي

 .   التعليم اجليدة واإلرادة يف ترقية الدافعية للطالب

ينبغي : لكي يوصف املعلم بأنه معّلم ، ال بد أن تتوافر فيه صفات عديدة، منها

يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل واحلزم واحليوية والتعاون، و أن يكون ذا شخصية قوية، 

أن يكون مثقفاً، واسع : ثانياً . أن يكون مساحمًا يف غري ضعف، حازمًا يف غري عنف

األفق، لديه اهتمام باالطالع على ما استجد يف طرق التدريس، ويف مادته، وأن يكون 

ن يكون حمبًا لعمله، متحمسًا له، متمكناً أداؤه للعربية صحيحاً، خاليًا من األخطاء، وأ

من املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، حسن العرض هلا، وأن يكون على عالقة طيبة 

                                                           

  46، ص )دار املعارف،دون السنة:مصر(10.ية،طعبد العليم إبراهيم، املوجة الفين ملدرس اللغة العرب 4
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 ذه اخللفية للبحث، فحاول الباحثمن ه وينطلق الباحث  5.مع طالبه وزمالئه ورؤسائه

 .عربيةيف بيان مفهوم املعلم وصفات معلم اللغة العربية وخطوات اللغة ال

فال ميكن أن يعلم هذه اللغة بدون الطريقة . وهذا يرجع إىل معلم اللغة العربية

فاملعلم جيب له أن يعرف أية طريقة مناسبة لتعليم . ألن التعليم بدون طريقة غري كامل

هذا يدل على أمهية . اللغة العربية وأية طريقة تدعو إىل رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية

وهذا كما قال . عملية التعليم ال سيما يف تعليم اللغة خصوصا اللغة العربيةفهم طرق 

جيوز لنا أن ننسي الشيئ، لكن ال جيوز لنا أن ننسي الطريقة لتناول : "علي شريعيت

  6".الشيئ

  تعليم الطريقة منيريد الباحث أن حيل املشكالت املوجودة  ذلك، على اعتمادا

  تعليم يفحث املشكالت املوجودة يعين  إسرتاتيجية املعلم ، كما عرف البااللغة العربية

  ". اللغة العربية غري فعالة

  لة البحثأسئ -ب 

على أساس ما تقدم من خلفية البحث ومشكالت البحث فيمكن الباحث أن 

  :البحث كما يلي أسئلةضع الباحث يومن أجل ذلك . ـول باجلـهد حتـديد هذا البحثحي

يف املدرسة الثانوية  يمعلم لدى عربيةالتعليم اللغة  يفمة املستخد  سرتاتيجيةاإلما  -1

 احلكومية موجوساري؟

يف  يمعلم لدى عربيةالتعليم اللغة  يفاملستخدمة  سرتاتيجيةتناسب اإلكيف  -2

 املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري؟

  
                                                           

    2012سبتمرب  faculty.ksu.edu.sa. http://www  ،27، املعلم   5 
6 Abuddin Nata، Paradigma Pendidikan Islam، (Jakarta : PT. Grasindo. Cet. I، 2001)، hal. 42 
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  أهداف البحث -ج 

  :وباحث ه، فأهـداف هذا البحث اليت أرادها الةبناء على أسئلة البحث املذكور 

درسة يف امل يمعلم لدى عربيةالتعليم اللغة  يفاملستخدمة   سرتاتيجيةاإل ملعرفة -1

 الثانوية احلكومية موجوساري

يف  يمعلم لدى عربيةالتعليم اللغة  يفاملستخدمة  سرتاتيجيةتناسب اإلملعرفة كيفية   -2

  املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري

  أهمية البحث -د 

 النظرية -أ 

 .املعلم سرتاتيجيةإ البحث لزيادة النظرية ىف معطيات هذا -1

 .املعلم لرتقية تعليم اللغة العربية اجليدة سرتاتيجيةإ يف إصدار االقرتاحات الرتبوية -2

 التطبيقية - ب 

املعلم ومشكالا حىت تكون النتيجة  سرتاتيجيةإيرجي من هذا البحث معرفة   -1

 .لرتقية تعليم اللغة العربية اجليدة

الثانوية احلكومية  يف املدرسةاملعلم  سرتاتيجيةإ كيفيةمعايري  ليكون مصدرا ىف  -2

 .موجوساري
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 حدود البحث -ه 

  :احلدود التالية حث يفالب هذا تحددي

  :الحد الموضوعي: أوال

  تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري يفاملعلم  إسرتاتيجية

  : الحد المكاني: ثانيا

يف املدرســة الثانويــة احلكوميــة  حلــدود املكانيــة هلــذا البحــثد الباحــث احــد

ألن هــــذه املدرســــة أكــــرب اهتمامــــا ، دوار واملدرســــة الثانويــــة احلكوميــــة موجوســــاري

 .بتعليم اللغة العربية

  :الحد الزماني: ثالثا

 .م 2013-2012قام الباحث حبثه ىف السنة الدراسية 

 تحديد المصطلحات - و 

ديد املعاين املستخدمة يف موضوع هذا البحث يهدف توضيح املصطلحات لتح

 :هو

وهي األعمال  التعليمية اليت قام ا املعلم يف سبيل تنفيذ اخلطط  : اسرتاجتية -1

التعليمية املعده وهي حماوالت املعلم يف عملية التعليم على أساس املتغريات 

 .التعليمية اليت تشمل على هدف التعليم ومادته وطرقة ووسائله وتقييمه

 .هو املدرس الذي يعلم التالميذ يف املدارس: املعلم  -2

 لغتهمعملية التعليم لرتشد الدارس ولتنمية كفاءة  هي: تعليم اللغة العربية -3

 .العربية سلبيا كان أو إجيابيا

 .املؤسسة الرتبوية املتوسطة حيث تعليم فيها التالميذهي : املدرسة الثانوية -4
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 السابقة الدراسات -ز 

اللغة   تعليم يفحماوالت املعلم تتناول الدراسة عن تكوين  إن البحوث اليت

حماوالت  ومن البحوث اليت تتعلق. العربية قليلة بل هي ليست البحوث اليت ختتص ا

 :العربية هي املعلم

نا مالك إبراهيم طالب جامعة موال 2003ث الذي قام به طنطاوي البح  -1

في عن الكفاءة اللغوية والتعليمية ث الوصمية احلكومية ماالنج، قام بالبحاإلسال

وأهداف هذا " اإلسالمية اإلندونيسية السودانية"اجلامعة  يفملدرسي اللغة العربية 

البحث ملعرفة الكفاءة اللغوية العربية ومنهج حبثه املستخدم هو املنهج االختبار 

ما هو  واالستبيان ومن نتيجة حبثه أن الكفاءة اللغوية العربية مازالت مل تصل إىل

 .املطلوب و لذالك حيتج إىل ترقية و تطوير الطرق واألساليب عن األمور التعليمية

قام الباحث : وي األساسية، منهاقد اختلف هذا البحث ببحث يف عدة النح

إلسالمية اإلندونيسية ا"اجلامعة  لطلبة عرفة الكفاءة اللغوية العربيةمب السابق

يف املرحلة  لطلبة الكفاءة اللغوية العربيةمبعرفة  الباحث اآلن قوم، وأما ي"السودانية

وهذا يؤدي إىل اختلف جمتمع البحث وعينته . الثانوية احلكومية موجوسارى

 .ومكانه

جامعة مولنا مالك إبراهيم  2005ث الذي قام به سيف املصطفى البح -2

 اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف"´اإلسالمية احلكومية ماالنج، عنوان البحث

الربنامج اخلاص لتعليم  يفدراسة حالة "ضوع اجتاه التعليم والتعلم على سياق العم

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، وأهداف هذا البحث  يفاجلامعة اللغة العربية 

 يفلكشف اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على سياق العم 
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اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،  يفامعة اللغة العربية الربنامج اخلاص لتعليم اجل

والكشف عن املشكالت يف تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على 

اجلامعة اإلسالمية  يفالربنامج اخلاص لتعليم اجلامعة اللغة العربية  يفسياق العم 

الوصفي  املدخل  بحثاليف هذا  استحدم الباحث منهج البحث. احلكومية ماالنج

اسرتاتيجية طريقة منشار املنحنيات يف : نتيجة البحث. الكيفي  التجرييب حليليالت

تعليم مهارة الكالم مناسبة وجذابة وهي تكون األكثر يف رفع مستوي كفاءة 

الطالب على استعاب مهارة الكالم يف اللغة العربية، و املشكالت اليت يواجهها 

قة منشار املنحنيات باسرتاتيجية اجتاه التعليم والتعلم على تطبيق طري املعلم عند

إىل املؤونة  حلياة الطالب اليومية وحيتاج اختيار املواد املناسبة:سياق العم هي

 .تدريسال رقة قبلفال لعدد املناسبةية لتعليمالعداد الوسائل ا

نا مالك إبراهيم طالب جامعة موال 2004 أمحد خملصث الذي قام به البح -3

اسرتاجتية تعليم اللغة العربية  ث الوصفي عنمية احلكومية ماالنج، قام بالبحاإلسال

يف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسان  تعليم مهارة الكالمدراسة عن (

فيات الثقافية لدى طالب اخلصائص واخلل  فهمىلإوأهداف هذا البحث ) منوذجا

 الكالمان الفصل األول أو الثاين يف مادة املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاس

باللغة العربية يف املعهد  تعليم مهارة الكالمفهم العوامل املؤثرة يف  باللغة العربية و

يف  استحدم الباحث منهج البحث. العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسان منوذجا

لفيات اخلصائص واخلأن : نتيجة البحث. حليليالتالوصفي  املدخل  البحثهذا 

التعليمية لطالب املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسان تشري بأن األغليبة 

مثانون يف املئة درسوا يف املعهد اإلسالمي منهم متخرجون من املدرسة الثانوية بل 
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والعامل . اليت تعين بتدريسهم مادة اللغة العربية كالما وإستماعا وقراءة وكتابة

يف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي بامكاسان  ليم الكالمالغالب واملؤثور يف التع

 .منوذجا

الباحث  قام : عدة النحوي األساسية، منهاوقد اختلف هذا البحث ببحث يف

كشف اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم على سياق ب السابق

اجلامعة اإلسالمية احلكومية  يفالربنامج اخلاص لتعليم اجلامعة اللغة العربية  يفالعم 

ماالنج، والكشف عن املشكالت يف تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم والتعلم 

اجلامعة  يفالربنامج اخلاص لتعليم اجلامعة اللغة العربية  يفعلى سياق العم 

كشف اسرتاتيجية تعليم ب الباحث اآلنقوم وأما ي. اإلسالمية احلكومية ماالنج

يف املرحلة الثانوية احلكومية  لطلبةيف اجتاه التعليم والتعلم  راتمهاأربعة 

يف اجتاه التعليم  اتمهار أربعة ، والكشف عن املشكالت يف تعليم موجوسارى

وهذا يؤدي إىل اختلف  .يف املرحلة الثانوية احلكومية موجوسارى لطلبةوالتعلم 

 .جمتمع البحث وعينته، ومكانه
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري

 مالمعل استراتيجية: األولالمبحث 

  تعريف االستراتيجية التعلمية -أ 

يف أول األمر إن لفظ االسرتاتيجية يستحدم يف األمور العسكرية وهي الفنون 

هذا    دمواستخ .1ة مثمرةيش يف ميادن املعركة بنتيجواحلطط اليت يسري عليها اجل

ميادن احلياة مثل االقتصادية والسياسية واالجتماعية  املصطلح أخريا يف كثري من

والتعليمية لوجود وجوه الشبه بني كل من هذه امليادن وهي وجود املشكالت يف كلها، 

عمال حىت تأيت هذه الىت يسري عليها القائم باأل االسرتاتيجيةفيحتاج كل منها إىل 

 .2ة مرضيةاألعمال بنتج

وهي األعمال  )  Armai Arif( قد عرفها أرماي عارفالتعليمية ف االسرتاتيجيةوأما 

التعليمية اليت قام ا املعلم يف سبيل تنفيذ اخلطط التعليمية املعده وهي حماوالت املعلم يف 

عملية التعليم على أساس املتغريات التعليمية اليت تشمل على هدف التعليم ومادته 

 .3وطرقة ووسائله وتقييمه

  لطالب في التعليم   إثارة وتنمية رغبة ا  -ب 

رفات املتعلم الذي أن هنك  أسبابا لتص -John Barr -1950 )  رأى جون أ بارر

  : فقدت منه رغباته يف التعليم، حيث ذكر أشياء منها 

                                                           
1 Djuju Sudjana، Strategi Pembelajaran، (Bandung : Falah Production)، 2000، p. 5  
2 Depdiknas، Kamus Besar Bahasa Indonesia، (Jakarta، Balai Pustaka 2—2) p. 17 
3 Armai Arif، Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers، 2002) p. 
91 
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األمراض اجلسمية اليت هلا عالقة قوية بالتعلم مثل العني واألذن وغري مها مما  -1

 يعيق عملية التعلم

وذلك بسبب أا يف غري ما حيتاج إليه املعلم الذي  املواد التعليمية اململة -2

 حيمله إىل أن يتصرف تصرف املتمرد داخل الصف 

وجود الصعوبات يف فهم املواد التعليمية فيرتتب من ذلك اهتمام املتعلم  -3

 .بغريها

استخدام الطرق التعليمية اململة اليت جتعل املتعلم يف موقف سليب أمام  -4

 .املعلم يف الصف

ملشكالت النفسية املتعلقة باملعلم أو باسرته أو بإخوانه أو بشيء وجود ا -5

  .آخر غري ذلك

األسباب تصبح الرغبة يف التعلم الضعيف وعلى املعلم أن يتعرف على مثل  هذ

م يف ت، وميكن له أن يتصرف لتنمية رغباهذه األسباب وعلى حل املشكال

  :التعلم مبا يأيت

فسية املتولدة من أحواله اجلسمية أو التعرف على أحول املتعلم الن -1

 .االجتماعية

أمام مجيع الدروس  اواحد ايلزم التأكد هل هذا املتعلم يتصرف تصرف -2

 اص؟اخلواملعلمني أم أمام درس أو املعلم 

ته خارج الصف، ألن ذلك سوف ف واالهتمام مبيول املتعلم و رغباالتعر  -3

 .ء آخريف شي رغباتهيكون حجر االنطالق لتأثري ميوله و 
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وحيركها، وذلك إما أن يكون بتنويع الطرق  رغباتهد شيء جديد يثري اإجي -4

التعليمية اليت تفتح جماال للمتعلم على املشاركة يف عملية التعليم واليت 

جتعله يف موقف إجيايب متحرك أو بإلقاء املواد التعليمية املالئمة مبيوله 

 .4ورغبته

جديد هي  تنمية رغبة املتعلم يف شيءملثلى لويرى الباحثون بأن الطريقة ا

باستعانة رغبته الراسخة يف نفسه، هذا وباإلضافة إىل أنه جيب على املعلم 

تكوين رغبات جديدة، وذلك يكون بإلقاء بعض تصورات عامة عن 

الصالت القوية بني درس يريد املعلم إلقاءه إليه وبني الدروس اليت سبق 

علم فوائد كل درس يف حياته اليومية يف تعليمها إليه وأنه سوف يأخذ املت

وإذ فشل املعلم باستخدام هذه الطريقة ميكنه استخدام طريقة . احلال

ملن تفوق يف تعلم درس ما، ولكن هذه الطريقة مفيدة حلد " إعطاء اهلدايا"

معني وال تغرس املتعلمني عادة طيبة، ألن الرغبة سوف تتحرك بوجود 

      5.يااهلدايا وتتوقف بتوقف اهلدا

 بناء على املذكور أعاله، وجدنا أن الرغبة يف التعلم أمنا هو سلوك، و

السلوك حيتاج إىل تغدية مستمرة، فيجب بذلك على املعلم تغدية رغبات 

املتعلم بشيئ مستمرة دون أي توقف، ألن اإلحساس باجلوع أو العطش 

عدم يدفع الفرد إىل البحث عن الطعام أو الشرب، ويف املقابل إن 

اإلحساس باجلوع أو العطش يؤدي إىل توقف البحث عن الطعام أو 

                                                           
4 Universitas Islam Negeri Semarang PBM-PAI, Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar 

Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Pustaka pelajar، 1998)، hal 107-108  
5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003). hal 

180-181 
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الشرب، ولو أخضرنا إليه أشهى أنواع الطعام ولكنه ال حيس باجلوع فإن 

  6.الطعام الشهي الذي أمامه ال يعين عنده شيئا

 مفهوم المعلم  -ج 

املعلم يويل حتضري الدرس عناية خاصة، ألن ذلك يساعد على اكتساب ثقة 

كما . ه واحرتامهم له، ومينح املعلم الثقة بنفسه، وحيميه من النسيان، وجينبه التكرارطالب

يقلل التحضري من مقدار احملاولة واخلطأ يف التعليم، وحيمله على االرتباط باملقرر، وميكَنه 

  7من نقده، ومعرفة ما فيه من عيوب

ناك قدرًا من إال أن ه. وكل معلم له خصائص وصفات متيزه عن بقية املعلمني

اخلصائص والصفات املشرتكة جتمع بني املعلمني املؤثرين، وتكون ذات أثر فيما حيمله 

البشاشة واحليوية واحلماسة : ومن هذه الصفات. طالم عنهم من تصورات وأفكار

وهذا النوع من املعلمني . والعدل واألمانة والفطنة والقدرة والكفاية يف العمل واإلجناز

متمكنا من مادته اليت يدرسها، قادرا على مواجهة املواقف الطارئة  -ة عاد –يكون 

واملعلم . واختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، وعامال على تطوير أدائه باستمرار

إىل أسلوب التلميح، بدًال عن التصريح، وهو إجراء فاعل _ يف أغلب األحيان_يلجأ 

لسلوك غري املرغوب فيه، باستخدام أسلوب يستخدمه املعلم؛ ليقطع الطريق على ا

فإذا علت الضجة مثًال يف الصف، . التلميح دون اللجوء إىل استخدام التعبريات اللفظية

ميكنه أن يوقفها بنظرة خاصة إىل الطالب مصدر الضجة، يفهمون مغزاها ومعناها، دون 

  .أن يبوح بأي كلمة

                                                           
  بالتصرف  75الثنائية اللغوية، األردن، دا الفالح للنشر والتوزيع ص : حممد على اخلويل، احلياة مع اللغتني  6
  .faculty.ksu.edu.sa http://www املرجع السابق، املعلم ، 7 
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يم عملهم، واختيار األسلوب يقوم املعلم بأمور ثالثة تساعد طالبه على تنظ

  :وهذه األمور تتلخص فيما يلي. الذي حيققون به أهدافهم

  .تقدمي حوافز معنوية كالثناء ملن حيسن من الطالب تعزيزاً ملا يقوم به الطالب  -1

تقدمي تغذية راجعة تربط بني ما سيقوم به الطالب، وبني ما سينجم عنه من   -2

  .نتائج

  .نها ما يريدونتقدمي عدة خيارات خيتارون م  -3

  :عندما توجه املعلم أسئلة إىل طالبك، حاول أن تتوخى فيها األمور التالية

  .أن يكون السؤال واضح الصياغة مناسباً ملستوى الطالب -1

  .ال حيتوي على معلومات جديدة للطالب -2

  .أن يكون موجزاً وقصرياً  -3

  .أن يكون حمدداً دقيقاً  -4

  .ليم ال على التخمنيأن تعتمد اإلجابة عنه على التفكري الس -5

املعّلم يستخدم الوسائل التعليمية، ويعلم أا جزء مكمل للدرس، وليست 

بديًال عنه؛ كما يدرك أا ليست غاية، وإمنا وسيلة يستعني ا لتحقيق أهداف 

ملاذا يستخدم الوسيلة التعليمية، وكيف خيتارها، وأين موضعها : واملعّلم يعرف. الدرس

  .ستعمل كل نوع من أنواع الوسائلمن الدرس، وكيف ي

ال ينبغي أن نتخذ األخطاء اليت يقع فيها الطالب ذريعة لعقام بأي شكل 

من أشكال العقاب، خاصة حينما يتعلق األمر بالدارسني الكبار؛ فاخلطأ قد يكون 

وسيلة نكتشف ا قصورا يف املادة التعليمية، أو يف أسلوب التدريب، كما قد يكون 

وعند تصحيح أخطاء الطالب، ينبغي أن يتم ذلك دون إحراجه . ى الطالبعجزًا لد
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أمام زمالئه، وينبغي أال نصوب كل األخطاء اليت يقع فيها الطالب، فليس من الضرورة 

. أن نقف عند كل خطأ، إذا مل يكن اخلطأ جوهرياً، وخاصة عند التدريب على احملادثة

  .ها، وبعضها ال يصوبه إال املعّلموهناك أخطاء أخرى يشارك زمالؤه يف تصويب

من الضرورة عند التحدث إىل الطالب، أو شرح درس هلم مراعاة املستوى 

اللغوي، الذي وصلوا إليه؛ فاملستوى اللغوي الذي تتحدث به لطالب مبتدئ، خيتلف 

فعليك أن ختتار . عن املستوى اللغوي الذي تتحدث به إىل طالب متوسط، أو متقدم

أّما استعمال مفردات . فها طالبك، وتراكيب لغوية وقوالب حنوية درسوهامفردات قد أل

صعبة، أو تراكيب معقدة، فقد يفقدك التواصل مع طالبك، وبالتايل يؤدي إىل عدم 

ومن هذا القبيل أيضًا السرعة اليت تتحدث ا إىل طالبك، فينبغي . االستجابة املرجوة

رات، فتكون وسطًا بني السرعة العالية، والبطء التحكم يف السرعة، اليت تنطق ا العبا

  8.الشديد

وذلك من , ميكن للمعلم أن يتواصل مع طالبه بأكثر مما يقوله من كلمات

فكلها تساعد على , واإلشارات, والتعبريات اليت تظهر على وجهه, خالل النغمة الصوتية

هات املفصلة مع كما أن التوجي. وحتقق املشاركة املطلوبة, توصيل اهلدف املنشود

والطالب يف . االبتسامة واللطف واهلدوء يتقبلها الطالب عندما يشعرون بالرضا والقبول

ومصدراً للتفاعل , وهذه احملبة تكون مصدراً للدافعية عندهم, حاجة إىل حمبة املعلمني هلم

  9. واملشاركة والنقاش

ة العواطف السلبية جتنب املعلم إثار , من أهم ما يؤثر يف دافعية الطالب للتعلم

وتقدير , واحرتامهم, وتنمية العواطف املوجبة؛ كالثقة يف قدرم على اإلجناز, لديهم
                                                           

  .faculty.ksu.edu.sa http://wwwاملرجع السابق، املعلم ،  8 
 .العربية بني يديك   ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وخمتار الطاهر حسني وحممد عبد اخلالق حممد فضل  9
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املناخ التعليمي داخل  -يف الوقت نفسه - كما أن ذلك يهيئ. إجابام وأعماهلم

  .الصف الدراسي

  : أن حيقق تدريس اللغة أربعة أهداف أساسية هي ينبغي

  . فهم اللغة حني مساعها  -1

  ).فهم املقروء ( فهمها حني قراءا -2

  . إفهامها لآلخرين بواسطة الكالم -3

  .إفهامها هلم بواسطة الكتابة -4

والتعبري  املقروءوفهم , املسموع فهم(مث ينبغي أن تضع املهارات األربع  ومن

  10.تلك األهداف لتحقيقنصب عينيك؛ ) بشقيه؛ الشفوي والكتايب 

 معلم اللغة العربيةصفات  -د 

لم اللغة العربية مع غريه من املعلمني بالصفات العامة، ولكنه يتميز يشرتك مع

  :11بصفات خاصة متيزه عن غريه من  املعلمني ومن أهم هذه الصفات

 توقد الذكاء -1

اللغة فكرة وأسلوب، والبد لصاحب الفكرة وناقلها من فطنة يف االستيعاب 

 التعبري عنها، واستهواء وبعد يف النظر، وغوص اىل املعاىن، وحسن اختيار، ومجال يف

وأن اللغة تعبري عن احلياة مبا متوج به من عقائد وأفكار ومبادئ . النفوس اليها

 .واجتاهات، ومشاعر داخلية وأحاسيس

 عمق العقيدة -2

                                                           
  52-50، املرجعنفس   10
-9: ، ص)م 1983مؤسسة الرسالة، : بريوت( املوجه العملي ملدرس اللغة العربية،عابد توفيق اهلامشي، .  11
12  
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أن العربية لغة العقيدة، لغة القرآن الكرمي، لغة اهللا اليت إختارها لكلمه خياطب 

  .ية العقيدة اليت ستوعبها وتبلغها الناسفهي لغة تتناسب وقدس. ا أهل األرض

لذا جيدر مبعلم العربية أن يتجاوب مع قدسية لغته وعمق عقيدته، ويكون 

وأن معلم العربية له من السعة يف إختصاصه ما ميكنه من غلغلة . معلما عقائديا

 . عقيدته يف أمثلة النحو وشواهده ومتارينه

 حسن اخللق -3

ن يدعو إىل العقيدة ويشيد ا الزم، وأن هو ضروري لكل مدرس، ولكنه مل

والتواضع اجلم هلم، واإلفادة من السلوك احلسن يف التعامل وتكرمي التالميذ واعزازهم، 

  .أوقام، والقدوة احلسنة م داخل الصف وخارجه

هذا إضافة إىل أن مدرس العربية هو الذي حيمل بلغته الرتاث اإلسالمي 

مجيل ذا الرتاث احملمول عن طريق لغة املدرس أن جيد وعاء و . واإلنساين اىل التالميذ

  .  يناسب مقامه ومسو قدره، بسلوك املدرس الرفيع، وطيب خلقه

 غزارة املادة العلمية -4

فهو يقوم األلسنة . إن ملدرس اللغة العربية آفاقا واسعة يف اختصاصه العلمي

قواعد اللغة العربية بتدريسه، مما يدعوه إىل ضبط حركات وسكنات كل حرف وفق 

. وهو يعين جبودة النطق، مما يقتضي معرفته قواعد النطق الصحيحة وخمارج احلروف

 .ومترين الطالب عليه، وهو يعين برسم احلروف بصورة صحيحة وجيدة

 الرغبة الذاتية -5
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أن الرغبة اجلاحمة تبعث يف املدرس روح النشاط والتتبع واإلبداع، كما تبعث يف 

وة احلسنة مبدرسهم، والشعور بالغبطة والفرح بتدريسه، فمن ال رغبة له التالميذ القد

 . يف تدريس اللغة حيرم طالبه الرغبة منها كذلك

 تفهمه لطرق التدريس -6

البد ملدرس العربية أن يرتف إىل الطرق اليت تيسر تدريس اللغة العربية بفروعها 

  . يف تدريسهااملختلفة، كما يتعرف إىل القواعد النفسية اليت تراعي 

وأما الصفات األخرى الىت جيب أن يتمتع ا املعلمون الذين تعدهم كليات 

  12.اتمع ومعاهد املعلمني وكليات الرتبية يف اجلامعات العربية

 معرفة حاجات التالميذ وفلسفة اتمع -1

إن ال يقتصر عمل املعلمني على تعليم التالميذ الدروس فحسب، بل جيب أن 

 . ت اتمع وفلسفته، مث يعرفوا حاجات التالميذ وميوهلم ويفهموهايعرفوا حاجا

 التعاون -2

يتصل عمل املعلم بالتالميذ الذين يعلمهم ومبدير املدرسة وباملعلمني اآلخرين 

ونظرا ألن حتقيق األهداف . يف املدرسة، وباآلباء واملؤسسات االجتماعية األخرى

تمع فإن االتصال والتعاون بينها مجيعا الرتبوية شركة بني مجيع فئات ومؤسسات ا

أمر ال مناص منه وتستطيع املؤسسات املوكل إليها إعداد وتربية املعلمني أن متثل يف 

هيئاا التدريسية املثل احلسن للتعاون، ونشر روح التعاون بينها وبني طلبتها حىت 

 .من بعد يتعودوا التعاون عن طريق القدوة، ويبثوا هذه الروح يف تالميذهم

 يف والتخصصي واملسلكياقاإلعداد الث -3
                                                           

 –ه 1423عمان،  –دار الفكر (، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ،وليد أمحد جابر 12
  .14-9، ص، )م2002
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 ة العامةيفاففي جمال الثق ) أ

جيب أن يتزود املعلم بالقيم واملعارف واملهارات اليت تقدره على التواؤم مع 

ومن خالل اإلعداد الثقايف للمعلمني يتمكن املعلم . اتمع، وتعرفه برتاثه الثاقي

. ن املفاهيم األخالقية السائدة يف اتمعمن أن جيعل حلياته قواعد سلوكية تنبثق م

ويستطيع أن يساهم يف حل املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف 

 .جمتمعه

 ويف جمال اإلعداد التخصصي  ) ب

جيب إن يتقن املعلم املادة األكادميية اليت سيتخصص يف تعليمها، مثل 

ففي اللغة العربية مثال . غريهاالقوانني والنظريات والقواعد واملعارف واملفاهيم و 

جيب أن يعرف قواعد اللغة الالزمة له يف احلديث والكتابة، وأن يكون قادرا على 

القراءة الصحيحة جهرا وسرا، قادرا على فهم ما يقرأ، قادرا على استعمال اللغة 

الصحيحة يف جماالت احلديث أو الكتابة، قادرا على تذوق واستيعاب األدب، 

 .يثهطلقا يف حد

 ويف جمال اإلعداد املسلكي ) ت

باإلضافة إىل اإلعداد الثقايف واألكادميي فاملعلم حمتاج أيضا إىل اإلعداد 

املسلكي الذي ميكنه من معرفة البنية املنطقية للمادة اليت يعلمها، وميكنه من إدراك 

ئة االختالفات بني التالميذ يف املستويات العقلية والعمرية املختلفة، فيهيء لكل ف

فإن اإلعداد املسلكي يساعد املعلم يف رسم . ما يتناسب مع قدراا من املواد

األهداف الرتبوية، وحتديد األنشطة واإلجراءات والوسائل الالزمة لعملية التعليم، مث 

 .يساعده يف تقومي مدى ما حقق من أهداف
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 فهم حاجات وميول الطالب ) ث

علمون فهم حاجات وميول من األمور اهلامة اليت جيب أن يتصف ا امل

أثر بليغ يف تنظيم "إن فهم حاجات وميول املتعلمني ذو . الطالب الذين يعلموم

املدارس ووضع املناهج ومعاملة املتعلم وطرق تعليمه وتقيته يف كل جانب من 

جوانب النشاط املدرسي، فإن مهمة املعلمني الرتبوية ال تتطلب مقدره على معاجلة 

 .بقدرة ما تتطلب مقدره على معاجلة املتعلم املادة الدراسية

 تفهم حاجات اتمع  ) ج

حيتاج املعلم العريب إىل تويثق الروابط والصالت بينه وبني أفراد جمتمعه، من 

أجل معرفة مشكالته وإمكاناته، ولذا جيب أن تتجه مناهج إعداد املعلمني يف العامل 

ومي، من أجل النهوض ما وحتسني العريب إىل دراسة كل من اتمعني احمللى والق

إن من شأن هذه املعرفة أن تساعد املعلم على فهم واقع . مستوى احلياة فيهما

تالميذه، واملشكالت اليت يواجهوا، وتقدره على تفهم امكانام، ومساعدم يف 

  .حل مشكالم، واستثمار إمكانام البيئية يف التعليم ويف تطوير حيام

 توجيه التعليم القدرة على ) ح

ال تقصر مهنة املعلم على التعليم وحده، وإمنا ترتبط بتوجيه التالميذ الوجهة 

الصحيحة يف التعلم، توجيها صحيحا حبيث يعرف كيف جيعل دروسه ذات صلة 

حبياة املتعلمني وكيف خيتار املواد الدراسية اليت حتفزهم إىل النشاط ادي، وكيف 

ؤاتيا للدراسة الناجحة ، إن إعداد املعلمني ال يقوم على يؤمن هلم وضعا اجتماعيا م

جتهيزهم باألصول اليت تبىن عليها هذه الطرق، ليكيفوها ملقتضى حاجام ويبتدعوا 

 .طرقا تالئم منو تالميذهم وقابليام ومبلغ إدراكهم
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 النماء والتجدد  ) خ

دين املعرفة حيتاج املعلم إىل مواكبة مسة العصر وهي التفجر املعريف، يف ميا

واملعلم الذي . والعلوم التطبيقية واالجتماعية والنفسية واملعرفية واالقتصادية وغريها

يتوقف عند املباديء واملعارف والطرائق اليت عرفها يف كلية املعلمني أو يف اجلامعة 

هو أشبه بالصناع الذي مجد يف مهنته عند إستعمال األدوات البدائية اليت عفى 

إن حاجة املعلم إىل النماء والتطور والتجدد واإلفادة من التجديدات . عليها الزمن

الرتبوية والتطور يف أساليب القياس واالختبار، ومن استعمال التقنيات احلديثة يف 

 . التعليم، هي حاجة حقيقية وأساسية حتكم على مواكبته لتطور العصر وتقدمة

 الرغبة واإلخالص يف العمل ) د

الصفات اليت جيب ألن تتوافر يف املعلم الرغبة يف  وأخريا لعل من أظهر

العمل واإلقبال على املهنة بكثري من الرضا، ألن يف ذلك قناعة باالختيار وبعدا عن 

. الشعور بأن هذا االختيار قد مت باإلكراه، نظرا لعدم توافر فرص عمل أخرى

ة جلية يف واإلخالص يف املهنة يكسب املعلم شعورا عظيما بالرضى يلمس مظاهر 

تعامل داخل الصف واملدرسة وخلرجهما، ويكسبه احرتام زمالئه ومجيع من يتعامل 

  .معهم يف اتمع

 معلم اللغة العربية  مقومات -ه 

  13:ات معلم اللغة العربية منها كما يليمقومهناك 

 عرف عملية التدريس أ -1

                                                           

سبتمرب  http://www.suwaidan.com/vb1/showthread.php?7، 28 خطوات للمعلم ،ياسر اهلامشي، 13 
2012  
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 إن أي مهنة ال ميكن أن تتقنها وتربع فيها ما مل تكن ملما بأصوهلا

أصول وقواعد، منها ما خيص ، الذي هو عملية التعليم والتعلم ،وللتدريس .مبادئهاو 

املعلم ومنها ما خيص املتعلم ومنها ما خيص املادة ومنها ما خيص أسلوب التعلم 

فمثال إملامك بالطريقة اليت يتم ا التعلم، وما هي األشياء اليت تؤثر فيه . ووسائله

اختيار الطريقة الصحيحة يف التدريس اليت تناسبك  سلبا أو إجيابا، يساعدك على

  . وتناسب طالبك ومادتك

   عرف أهداف التدريس العامة واخلاصة والسلوكيةأ -2

   :لألهداف يف أي عمل أمهية كبرية تتلخص يف اآليت

 توجيه األنشطة ذات العالقة يف اجتاه واحد، ومتنع التشتت واالحنراف ) أ

  اعالإجياد الدافع لإلجناز، وإبقاؤه ف ) ب

  تقومي العمل ملعرفة مدى النجاح والفشل  ) ج

فمن املهم . وهذه األمور الثالثة جتعل األهداف ذات أمهية كربى للمعلم أثناء تدريسه

وال ميكن أن يتم تدريس ناجح . أن حيدد املعلم أهدافه من التدريس، وبشكل واضح

   .دون وجود أهداف واضحة

  صائصهم العمريةخو أفكارهم و مستواهم و  هعرف تالميذأ -3

عندما تدخل إىل غرفة الفصل ألول مرة فإنك تواجه عاملا جمهوال لديك إىل 

لكنك يف الغالب تدخل على فئة متجانسة بشكل عام من حيث العمر . حد بعيد

فمعرفتك املسبقة باخلصائص العامة لتلك الفئة . واخلصائص النفسية والعاطفية

فمثال إذا عرفت اخلصائص العامة ملرحلة . يفيدك يف وضع القواعد للتعامل معها

املراهقة سهل عليك تفسري كثري من التصرفات اليت تصدر ممن ميرون ا من طالبك 
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واستطعت أن تتوقع إىل حد كبري ما ميكن أن يصدر من سلوك أو حيدث من 

أيضا معرفة مستوى الطالب االجتماعي وخلفيتهم الثقافية و . مشكالت تعليمية

  .ونوعية أفكارهم يفيدك يف أسلوب طرح األفكار وعرض الدرس، واختيار األمثلة

  جيداً  اً أعد درس -4

اإلعداد اجليد للدرس هو املخطط الذي يتوصل به املعلم إىل أهدافه من 

   .الدرس وبالتايل إىل درس ناجح

  :خطوات اإلعداد

حدد أهداف الدرس بدقة ووضوح، وصغها صياغة :  حتديد األهداف )أ 

وغالبا ما تكون األهداف حمدد يف كتاب املعلم أو يف خطة تدريس . صحيحة

   .املقرر، فال جمال لالجتهاد فيها

بعد أن حتدد أهداف الدرس بدقة، ابدأ يف اخلطوة التالية  : اإلعداد الذهين )ب

وقبل أن تبدأ يف الكتابة جيب أن . هدافوهي رسم اخلطة لتحقيق تلك األ

  .تكون فكرة خطة التدريس قد تبلورت يف ذهنك

بعد أن تكون تصورا كامال ومرتابطا لطريقة سري الدرس قم :  اإلعداد الكتايب )جـ

بتسجيلها على شكل خطوات واضحة وحمددة، مراعيا يف كل خطوة عامل 

   .الوقت وارتباطها بأهداف الدرس

غالبا حيتاج املعلم يف شرح لبعض الوسائل التعليمية :  بات الدرسأعد متطل )د

واملعينة، وينبغي على املعلم االهتمام بتحضري هذه الوسائل والتأكد من 

وينبغي أال . صالحيتها وإمكانية استخدامها يف املكان الذي ستستخدم فيه
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الوقت، يؤجل إعداد الوسيلة إىل بداية الدرس حيث أن هذا يضيع الكثري من 

   .وقد ال تكون الوسيلة املرادة متوفرة أو صاحلة لالستعمال

املعلم هو الذي يستطيع أن يتنبأ بعناصر :  حاول التنبؤ بصعوبات التعلم )هـ

الدرس اليت ستكون صعبة على الطالب، فيحسب هلا احلساب أثناء إعداد 

   .الدرس فيكون مستعدا هلا فال تفسد عليه ختطيطه لدرسه

بعض الدروس أو بعض اخلطوات فيها وخاصة اليت تقدم :  على التدريس تدرب )و

ألول مرة قد حتتاج إىل شيء من التدريب، فال بأس أن يقوم املدرس بالتدرب 

وقد يلمس هذا بشكل (عليها ليضمن أن يقدمها بصورة مرضية أمام الطالب 

 ).واضح يف تدريس اللغة اإلجنليزية

 بةاستخدم طريقة التدريس املناس -5

للتدريس عدة طرق، وليس هناك طريقة من هذه الطرق صاحلة لكل 

. األحوال بل هناك عدة عوامل حتدد مىت تكون طريقة ما أكثر مناسبة من غريها

   :فقم بتحديد ما يناسبك من الطرق يف ضوء املعايري التالية

 الدرس املراد شرحه  ) أ

 نوعية الطالب   ) ب

 ذلك الدرس شخصيتك أنت وقدراتك كمعلم يقوم بتقدمي ) ج

بشكل  درس ناجحو طريقة صحيحة و أهداف واضحة وحمددة   :وتذكر أن

   :عام، ليكون الدرس ناجحا على املعلم أن

  .يهيئ الطالب للدرس اجلديد بتحديد أهدافه هلم وبيان أمهيته) 1
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يتأكد من معرفة الطالب ملقدمات الدرس ومتطلباته السابقة، ولو عمل هلا ) 2

   .أفضلمراجعة سريعة لكان 

  .يقدم الدرس اجلديد) 3

   .يلقي األسئلة على الطالب ويناقشهم ملعرفة مدى فهمهم) 4

   .يعطي الطالب الفرصة للممارسة والتطبيق )5

   .يقيم الطالب ويعطي هلم تغذية راجعة فورية عما حققوه )6

   .يعطي الواجب )7

  استثر دافعية التالميذ  -6

علم طالبا ليس لديه دافعية من الصعب جدا إن مل يكن مستحيال أن ت

فبدأ بتنمية دافعية الطالب واستثارا للتعلم واملشاركة يف أنشطة الفصل، . للتعلم

   :مستخدما كافة ما تراه مناسبا من األساليب اليت منها

  اربط الطالب بأهداف عليا وسامية -

   استخدم التشجيع واحلفز -

  حدد أهدافا ممكنة ومتحدية -

  يفاشعـل التنافس الشر  -
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  تعليم اللغة العربية: ثاني الالمبحث 

  مفهوم تعليم اللغة العربية - أ

وقد وصلت إلينا , واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب ا العرب عن أغراضهم  

وقد وّحدت اللغة  14.من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة

ولذا حاول , بعضها ببعض  معرفة أجزاء األمة العربيةوكانت سببا يف, العربية بني أبنائها

واللغات احمللية ليفرقوا بني أبناء , وإحياء اللهجات, أعداء اإلسالم حماربة اللغة العربية

  15.األمة الواحدة

و اللغة العربية , واللغة العربية لغة القرآن الحيدث التغيري وهلا أساليب متنوعة  

إن : "يقول الشيخ اإلسالم ابن تيمية , ة من حيث املعىنخمتلفة من حيث اللفظ ومّتحد

وال يفهم , فإن فهم الكتاب والسنة فرض, اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب

   16."ال يتم الواجب إال به فهو واجب وما, إال باللغة العربية

العربية  هملغتعملية التعليم لرتشد الدارس ولتنمية كفاءة  هي تعليم اللغة العربية  

واملراد هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها ). Depag: 1994(سلبيا كان أو إجيابيا

  17.وليس التدريس عن الكتب املدروسة واملكتوبة باللغة العربية عامة

اذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية دف إىل الدفع و اإلرشاد و   

الغرض من تعليم . بية الصحيحة إجيابية كانت او سلبيةالتطوير يف بناء قدرة اللغة العر 

                                                           
   281. ص ،)س. د ،دار الكناب العريب: بريوت( ،مختار الصحاح ،أيب بكر الرازيحممد بن 14

   5. ص،)س. د ،املكتبة التوفيقية: القاهرة( ،فقه اللغة وأسرار العربية ،أيب منصور عبد امللك15

  32. ص ،)1412 ،دار النفائس: القاهرة( ،خصائص العربي ،نايف معروف 16

17 http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01/blog-post_9033.html , 2  Desember 2012 



26 

 

اللغة العربية لتطوير املهارات األربعة هي مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و 

 .وهذه املهارات أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية. مهارة الكتابة

 اللغة العربيةتعليم  مهارات - ب

 وأهدفها االستماع مهارة تعليم -1

لقد أصبح تعلم و تعليم لغة ما، ينطلق اآلن من كوا وسيلة االتصال، 

فال يكفي ملا تعلمها أن يتكلم ا بل البد أيضا أن يفهمها كما يتحدثها 

أبناؤها، فعملية االتصال ليست متكلما فقط بل هي تتضمن متكلما ومستمعا 

ولعل الصعوبة البالغة اليت يواجهها . اريف ذات الوقت، وقد يتبادل االثنان األدو 

األجنيب يف بلد ما ال تتمثل ابتداء يف عدم متكنه من الفهم، فهو قد يفهم عن 

طريق اإلشارة أو فك الرموز املكتوبة أو باالستعانة برتمجات املعىن عن طريق لغة 

أو استخدام املعجم، ولكن هذه الصعوبة تتمثل  يف عدم قدرته على فهم ما 

  .ل له و ما يقال من حوله معا يسبب له نوعا من التوتر واالحباطيقا

وينبغي أن يكون واضحا يف أذهاننا أن الفهم يف االستماع ال يعين أن 

يسمع اإلنسان كل ما يقال من كلمات وعبارات و يفهمها متاما، إذ قد يسمع  

بعة كلمات وعبارات كثرية وال يفهمها، وهنا يرتبط ويفقد القدرة على  متا

احلديث، مع أن هذا أمر طبيعى يف االستماع ميكن التغلب عليه بتمكني املتعلم 

من مهارات الرتكيز على املعىن العام يف احلديث الالتفاصيل خاصة يف املراحل 

إن الفهم الكامل للحديث يف كل األوقات واملوقف أمر غري ممكن حىت . األوىل

يتجاوز املواقف الغامضة يف اللغة األم، و يف اللغة األم، إذ إن اإلنسان كثريا ما 
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على هذا فال ينبغي أن حيس بأي توتر عندما يتجاوز ويعرب مثل هذه املواقف يف 

 18.اللغة األجنبية خاصة يف بداية تعلمهاز

  .مهارة االستماع أهداف

  .تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة )1

لغة العربية وبإيقاع طبيعي يف حدود املفردات فهم ما يسمع من حديث بال )2

 .اليت مت تعلمها

 .انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه )3

 .التقاط األفكار الرئيسة )4

 .التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية )5

 .تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما )6

 .تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتيا )7

 .دراك العالقات بني الرموز الصوتية والكتابيةإ )8

 .التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية )9

 .متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات )10

 .معرفة تقاليد االستماع وآداا )11

 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاة يف الصورة )12

ابه والفروق بني األصوات العربية وأصوات لغة الدارس إدراك أوجه التش )13

 .األويل

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، منشورات حممود كامل الناقة و رشيدي أمحد طعيمة،   18

  .101-100: ص) 2003مصر، ( ثقافة،المنظمة اإلسلمية للتربية والعلوم وال
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االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم  )14

 .املعىن

 .إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقض )15

 .إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة )16

التقاط أفكار املسرعني يف احلديث بسرعة : ملتحدثالتكيف مع إيقاع ا )17

 .والتمهل مع املبطئني فيه

 .التقاط أوجه الشبه واالختالف بني اآلراء )18

 .ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه )19

 .استخالص النتائج من بني ما مسع من مقدمات )20

 .التمييز بني نغمة التأكيد والتعبريات ذات الصيغة االنفعالية )21

 .استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة )22

 19.إدراك ما يريد  املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي )23

 هاأهدافمهارة الكالم و  تعليم  -2

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالـب إىل إتقاـا يف اللغـات 

األخـــرية، عنـــدما زادت  ولقـــد اشـــتدت احلاجـــة إىل هـــذه املهـــارة يف الفـــرتة.األجنبيـــة

ومـن الضـرورة مبكـان عنـد تعلـيم اللغـة العربيـة، . أمهية االتصال الشـفهي بـني النـاس

االهتمام باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة 

العربيــة، وأن جيعــل مهــه األول، متكــني الطــالب مــن احلــديث بالعربيــة، ألن العربيــة 

ـــــة ملــــن يهمـــــل اجلانـــــب لغــــة اتصـــــال، يفه مهــــا ماليـــــني النـــــاس يف العــــامل، وال حج
                                                           

19
http://www.lisanarabi.net  di kutip pada tanggal 18 maret 2013. 
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مـدعياً أن اللغـة العربيـة الفصـيحة ال وجـود هلـا، , الشفهي، ويهتم باجلانب الكتايب

  . 20وال أحد يتكّلمها 

  .أهداف مهارة الكالم

  نطق األصوات العربية نطقا صحيحا )1

 .التمييز عند النطق بني األصوات املتشاة متييزا واضحا )2

 .التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة )3

 .تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية )4

 .نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا )5

 .التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة )6

 .استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة )7

 .املة والتحية استخداما سليما يف ضوء الثقافة العربيةاستخدام عبارات ا )8

 .استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية عند الكالم )9

 التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية متكن من االختيار الدقيق  )10

 .للكلمة

 .ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا )11

فال هو بالطويل اململ، وال التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة  )12

 .هو بالقصري املخل

التحدث بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة  )13

 .بالنفس والقدرة على مواجهة اآلخرين
                                                           

م  2002/ ه1423دار الشواف للنشر و التوزيع، : الرياض(علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية،   20
  .86: ، ص)
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 .نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر )14

داما معربا استخدام اإلشارات واإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخ )15

 .عما يريد توصيله من أفكار

التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم، عند إعادة األفكار أو توضيح  )16

 .شيئ منها، أو مراجعة صياغة بعض األلفاظ

 .االستجابة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية )17

 .الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي )18

 .اءة عندما يتطلب املوقف ذلكتغيري جمرى احلديث بكف )19

 .حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة )20

 .إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر )21

إدارة مناقشة يف موضوع معني واستخالص النتائج من بني آراء  )22

 .املشرتكني

 21.إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقني بالعربية )23

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 ibid 
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 هاأهدافو تعليم مهارة القراءة  -3

قراءة صامتة، وقراءة جهرية، كما : م القراءة من حيث األداء إىلتنقس

قراءة للدرس والبحث، وقراءة : تنقسم من حيث الغرض من القراءة إىل

االستماع، وقراءة احلل املشكالت، وسوف تعرض لكل نوع من هذين النوعني 

  22:بالتفصيل فيما يلي

 القراءة الصامتة -1

فـال . اليت ال يسـتخدم فيهـا اجلهـاز الصـويت هي القراءة االستيعابية اجلوانية  

يتحرك لسـان، واال ينـبس الفـم ببنـت شـفة، بـل تـتم عـن طريـق العـني الباصـرة الـيت 

  .تنقل املادة املخطوطة إىل الدماع، حيث تستوهب املعاين واألفكار

  23:أهداف تدريس القراءة الصامتة ومزاياها  

  .عاين املقروءةزيادة سرعة املتعلم يف القراءة مع ادراكه امل )1

 .العناية البالغة باملعىن، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة الرتكيز على املعىن )2

أـــا أســـلوب القــــراءة الطبيعيـــة الــــيت ميارســـها اإلنســـان يف مواقــــف احليـــاة املختلفــــة  )3

 .يوميا

زيـادة قـدرة التلميــذ علـى القــراءة والفهـم يف دروس القــراءة وغريهـا مــن املـواد، وهــي  )4

ده على حتليل مـا يقـرأ والـتمعن فيـه، والقـراءة الصـامتة مـن أهـم الوسـائل الـيت تساع

 .حتقق للقارئ كثريا من األهداف

                                                           
   .91:،  ص)1991بريوت، (، دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهاحممود معروف،  نايف 22
 .115: ، ص )2002القاهرة، (، دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور، 23
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زيــادة حصــيلة القــارئ اللغويــة والفكريــة، ألن القــراءة الصــامته تتــيح للقــارئ تـــأمل  )5

 .العبارات والرتاكيب وعقد املقارنات بينها

عتمــاد علــى الــنفس يف الفهــم كمــا أــا تشــغل تالميــذ الفصــل مجيعــا وتعــودهم اال )6

  .  تعودهم حب االطالع

 القراءة الجهرية -2

هـــي القـــراءة الربانيـــة الواعيـــة الـــيت جنهـــر ـــا، بواســـطة اجلهـــاز الصـــويت عنـــد     

  .اإلنسان

  24:أهداف تدريس القراءة اجلهرية  

 .تيسر للمعلم الكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق )1

 .اس الطالقة والدقة يف النطق واإللقاءهي وسيلة املعلم أيضا يف اختبار قي )2

تساعد التلميذ يف الربط بني األلفاظ املسموعة يف احلياة اليومية والرموز  )3

 .املكتوبة

يف القراءة اجلهرية استخدام حلاسىت السمع والبصر مما يزيد من امتاع 

 التالميذ ا، وخاصة إذا كانت املادة املقروءة شعرا أو نثرا أو قصة أو حوارا
 

  هاأهدافو  الكتابة مهارة تعليم -4

يفضل عادة عند البدء يف تعليم الكتابة أن يكون الدرس قد وصل إىل 

درجة ما من دراسته للغة متكنه من مساع أصواا ونطقها جهريا عند رؤيتها، وأن 

تكون لديه حصيلة من املفردات،وقدرة على فهم بعض الرتاكيب واجلمل، كما 

مج تعليم الكتابة ختطيطا تتابعيا، يبدأ باملهارات يفضل أيضا أن خيطط برنا
                                                           

  .118: علي أمحد مدكور ، املرجع السابق ، ص 24
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احلركية وينتهي باملهارات الفركية، ويتدرج بالدرس ويأخذ بيده يف يسر حنو إتقان 

  : هذه املهارة، وفيما يلي ميكننا أن نتناول تعليم الكتابة من خالل ااالت التالية

 اخلط  -1

 الكتابة اهلجائية -2

 التعبري الكتايب -3

سنقدم  املهارة بشكل تدرجيي ميهد سابقة لالحقة وتتدرج ويف كل جمال 

من السهولة إىل الصعوبة، إال أننا نود هنا أن نلفت النظر إىل ضرورة أن نتناول 

اخلط من خالل الكتابة اهلجائية إذ أنه من الصعوبة أن نفصل تدريس اخلط 

ع من أنواع ففي أي نو . والتدريب عليه عن الكتابة املنقولة مثال أو  املنظوره

 25.الكتابة جند أن اخلط جزء مهم ال ميكن إمهاله

  :أهداف مهارة الكتابة

  :26أما أهداف مهارة الكتابة كما يلي

  .نقل الكلمات اليت على السبورة أو يف كراسة اخلط نقال صحيًحا )1

 .تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة )2

 .إىل اليسار بسهولةتعود الكتابة من اليمني  )3

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال  )4

 .احلروف
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

، وهو حبث للحصول على النتائج الكيفي ستخدم الباحث هذا البحث املدخلإ

بدأ االحصائية أو املدخل الكمى، حيث أو الكشف عما ال ميكن حصول بالطريقة 

نتهي إىل النظرية اجلديدة  الباحث من البيانات وقد يستخدم النظرية العملية للتوضيح وي

الوصفية التقوميية النه يهدف  الباحث املنهجواستخدم  1.فى تؤيد ما قبلها أو تبطلهاكي

  .اىل وصف لظواهر أو األشياء املعينة ىف مجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها

 مجتمع البحث وعينه -ب 

  املتوسطة املدرسة  يف العربية لغةال جمتمع هذا البحث هو مجع مدرس

   .وعدده ثالثة مدرسا وعينه كل من هذا اتمع موجوساري اإلسالمية احلكومية

  مصادر البيانات  -ج 

صل الباحث يعلى البيانات املطلوبة، ف لباحثحصل ايهناك طريقة متعددة ل

ة املدرسلتنمية  اللغة العربية اسرتاتيجية التعليمية عن نو ن ويفهمو يعرف لذينا باخلرباء

 هي البحث هذا يف البيانات مصادر وأما ،موجوسارياملتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  .موجوسارياحلكومية  املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة مدرس

 

  

 

                                                           
1  Moleong, J Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997) hal.2 



 

 

 آدوات جمع البيانات -د 

ستخدم الباحث اآلالت أو على مجع البيانات في حصل الباحثلي

  :اآلدوات جلمعها، وأما آدوات مجع البيانات املطلوبة هي

 المالحظة  -1

ملالحظة املالحظة باملشاركة ويقال أيضا با ستخدم الباحث طريقةإ

. من النشاطات اللغوية املدروسةكون الباحث جزءا املباشرة هي طريقة حبيث ي

قوم الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة باألشخاض أو وي

قوم الباحث ذه وي. ويكتب ويسجل الباحث البيانات 2األشياء الىت يدرسوا

ىف عملية اللغة العربية  يانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبةلحصول على الباملالحظة ل

 الطلبة، وبني طالبة واخري، ومجيع الطلبة واكتساا، واالتصاالت بني املدرسني و

  .ىف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها، والطريقة التعليمية املستخدمة طريقة تدرجيية

ة التعليم والتعلم املباشرة وعملية وتقام هذه املالحظة من خالل عملي

املالحظة ال جتري حنو احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق املسموعة 

وهناك أشياء أخرى مثل العبارات والبيانات املعربة ىف عملية . واحملسوسة أيضا

ارات مهلب عن البيانات املتعلقة مبواد ستخدم الباحث هذه الطريقة لطوإ. التعليم

تار الباحث هذه الطريقة لكوا متكن ميزها ىف متكني وخي. ة وكيفية اكتسااربعاأل

. فعال ىف الواقع بصورة طبيعية الباحث من أن تالحظ السلوك كما حتدث

ستخدم الباحث هذه الطريقة لطلب عن البيانات املتعلقة بعملية تكوين البيئة وإ

   .العربية وسلوك املدرس والطلبة فيها

                                                           
) م 1992دار الفكر للنشر والتوزيع، :عمان(، مفهومه،أدواته،أساسيه، البحث العلميذوقان عيدان وآخرون،  2

 14. ص



 

 

 المقابلة  -2

ساؤالت كن الباحث من إجابة تكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت ميي

لباحث طريقة مجع املعلومات الىت عتمد على مقابلة االبحث أو اختبار فروضه، وي

كن الباحث للبحث وجها بوجه بغرض طرح عدد من االسئلة من قبلت الباحث مي

بيانات بطريقة احلوار واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال اا طريقة طلب ال

  3.والتساؤل بني الباحث والفاعل أو اخلبري

املقابلة ) 1: وميكن تصنيف املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل نوعني

) 2. املقننة، حيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وحمددة االجابة

ة الىت تتيح املقابلة غري املقننة، يتصف هذا النوع من املقابلة بالروعة واجلري

  4للمفحوض التعبري عن نفسه بصورة تلقائية 

ومن ذلك النوعني فاملقابلة املقننة وغري املقننة املستعمالن ىف هذا البحث 

لنيل البيانات املتعلقة عن بيئة اللغة العربية و دورها ىف ترقية مهارة الكتابة مبعهد 

 . مدورا –باميكاسن  –بنجلهور " اخلدجية"

 وثائقية  -3

ئقية هي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب وثا

واالت والوسائل واملذاكرات وغريها من املواد املكتوبة، فبهذه الطريقة ستكشف 

 .الباحث احلقائق أو البيانات عن بيئة اللغة العربية واكتساب مهارة الكتابة
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  76. ، صىف مناهج البحث العلمى وأسالبيهخالد حسني مصلح وأصحابه،  4



 

 

 أسلوب تحليل البيانات -ه 

 milis dan)ل البيانات طريقة ميليس وحبورمان ستخدم الباحث أسلوب حتليإ

 ,Huburoman))1984 ( ها الباحث، بعد طلب كما كانت يف الصورة الىت ذكر

املعلومات وعملية مجع البيانات وتصبح املعلومات متوفرة لدى الباحث من دفاتري 

ات املقابلة وجدول املالحظة وعبارة عن وثائق، تبدأ الباحث ىف تنفيد حتليل البيان

وتفسريها، وحتليل البيانات املوجودة ىف هذا يتوقع ىف وقت واحد مع عملية مجع 

وهذا التحليل عمل خطري حيتاج إىل التأمل الدقيق والصرب الطويل ألن طرق . البيانات

ولتتمكن الباحث من حتليل . مجع البيانات العديدة تسبب إىل تنوع البيانات املتوفرة

بد له من يئتها أوال للتحليل باختصار، واخلطوات لتحليل املعلومات أو البيانات ال

 :  البيانات كالتايل

 عرض البيانات   -1

حيتوى عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب البيانات 

ىف اجلدول وكذلك عملية اختصار مجع البيانات وتفريقها إىل الفكرة والفصيلة 

 .املعينة أو إىل املوضوع املعني

 تصنيف البيانات وتبويبها   -2

بعد تطبيق الباحث أدواا ومجع البيانات فيقوم بتصنيفها، والتصنيف هو 

ت املشرتكة ىف ترتيب نسقي للمعلومات تبدأ بوضع األشياء ذات الصفا

قسم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات الصغرية إىل أنواع ومن جمموعات كبرية مث ي

التصنيف هو وضع كل فرد ىف فئة خاصة حبيث ومبعىن آخر فإن . نوع إىل جنس

مث يعمل على نقل البيانات من هذه األدوات اىل . تسهل معرفته ومتيزه عن غريه



 

 

جدول للتبويب وقفا للنظام بتجديد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة 

فرق الباحث البيانات اموعة ويفصلها لديه البيانات النافعة، مث ي حىت تيقى

 .على حسب مشكلة البحث اليت قدمها

 حتليل البيانات   -3

وحتليل املعلومات ىف البحث يتم بصورة كيفية فحسب، والتحليل الكيفي 

هو الرتكيز ىف معاجلة التجارب الواقعة واألحدات اجلارية سواء كان ىف املاضي أو 

وتفهمه وتستطيع تصنيف وملح العالقات اليت  احلاضر على ماتدركه الباحث منها

وحتليل البيانات الكيفية هو حبث وصفية ابتدأ بتفصيل . ميكن مالحظة عقلية

البيانات املناسبة بناحية بعضها وبعض أخر مث اتيان الشرح وإعطاء معين 

إذن ىف . املعلومات ىف كل بعض من الناحية والعالقة بني الناحية واألخرى

شرح جيري على سبيل اجلمع إىل األسئلة بالكيفية االستقرائية وىف التحليل وال

التحليل األخري على سبيل اجلمع بني الناحية يرتقى إىل الناحية اخلاصة وهذه 

  .  اخلطوات هلا دور خاص

ستخدم الباحث املنهج الوصفي كما أنه يهدف لتصور األحوال إ

حتلل الباحث باملنهج التحليلي  مث 5واحلوادث  والوقائع املتعلقة مبوضوع البحث،

وتفسري جمموعة من البيانات أن تقوم الباحث مبحاولة تشكيل هذه . النقدي

البيانات على أساس جمموعة من املصطلحات األساسية الىت قد تكون إطارا 

نظريا تظل الباحث مؤمنا به سواء تؤيده نتيجة حبث معني أم تعارضه باستخدام 

 .التفسري النقدي

                                                           
5  Suharsimi arikunto, hal. 254 



 

 

  

 لبيانات فحص ا - و 

وهذه . لل وتفسر البياناتعلى الباحث أن تفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حت

كررها الباحث على عدة مرات وستطالعها مع املتخصصني سواء كانوا داخل عملية سي

أن هناك بعض اخلطوات لتصديق  11وهذا يوافق مبا قاله موليونج . املدرسة أم خارجها

، (triangulation)وعمق املالحظة، والتثليثي  طول اإلشرتاك،: نتائج البحث، هي

ومناقشة األصحاب، وحتليل احلالة السلبية، وكفاءة املراجع، ومراقبة األعضاء وتفصيل 

طول اإلشرتاك، ) أ: (وهذا بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي 6الشرح، وحسابة،

يل احلالة وحتل) هـ(ومناقسة األصحاب ) د(وعمق املالحظة، ) ج(والتثليثي، ) ب(

) ط(وتفصيل الشرح، ) ح(مراقبة األعضاء، ) ز(وكفاءة املراجع، ) و(السلبية، 

ومن هذه الطرق لفص صحة البيانات اختارت الباحث ما تليق ببحثها . وحسابية

  : وهي

 طول االشرتاك   -1

هتم الباحث طول االشرتاك لتحصله به من املعلومات الصحيحة، وهذا ي

النشاطات والربامج والعملية املتعلقة بالبيئة العربية االشرتاك مطلوب ىف سائر 

 .ودورها ىف ترقية مهارة الكتابة وكيفية اكتساب الطالبات هلا

 التثليثي   -2

هو من احدى الطرق لفحص صدق البيانات باستخدام عامل أو شيئ 

 انات نفسها أو للموازنة، واستخدمخارج البيانات نفسها لفحص تلك البي

                                                           
6  Moleong، j Lexi، metodologi penelitian kualitatif، (bandung: remaja rosdakarya، 1997) hal.175 



 

 

ريقة عندما وجدت االختالفات بني البيانات اموعة من الباحث هذه الط

 .املالحظة والوثائق، أو بني الوثائقية واملقابلة، أو بني املالحظة واملقابلة

 عمق املالحظة   -3

ريد الباحث ي لكشف اخلصائص ىف الظروف املالئمة باملشكالت الىت

 .الدقيقةحلها وملعرفة صحة البيانات ففي حاجة إىل املالحطة العميقة 

 مناقشة األصحاب  -4

 حصل على صحة البياناتإستخدم الباحث طريقة املصاحبة لي

وعملية تكوين األصحاب متناقشني بعضهم بعضا ومصلحني ما يلزم إصالحه 

  . حيث جيدونه، وهذه املناقشة ستكشف املعلومات الصحيحة املضبوطة

 خطوات إجراءات الدراسة -ز 

 يفحماوالت املعلم البحث عن بقوم املدرسة أن يتأذن الباحث من مدير أن بس  -1

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية دوار واملدرسة الثانوية احلكومية   تعليم

 موجوساري

حماوالت املعلم أن يكتسب الباحث توجيهات وإرشادات من مدير املدرسة عن   -2

وار واملدرسة الثانوية احلكومية تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية د يف

 موجوساري

  تعليم يفحاوالت املعلم مباملتعّلقة  لباحث باملالحظة على كّل األنشطةقوم اأن ي  -3

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية دوار واملدرسة الثانوية احلكومية 

 موجوساري



 

 

رسة الثانوية احلكومية يف املدأن يقوم الباحث مبقابلة بعض املعّلمات والطالبات  -4

 .دوار واملدرسة الثانوية احلكومية موجوساري

احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب طلب الباحث بعض املعلومات و أن ي -5

  تعليم يفلمحاوالت املعلم الىت تتعّلق بواالت والوسائل واملذاكرات وغريها 

درسة الثانوية احلكومية اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية دوار وامل

 موجوساري

 .قوم الباحث بتحليل البيانات، وتبويبها، وفحصهاأن ي -6

 .كتب الباحث تقرير البحث تقريرًا كامالً أن ي -7
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  الفصل الرابع

  ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

المدرسة الثانوية الحكومية  لمحة تاريخية عن تأسيس:   المبحث األول

 جاوا الشرقية موجوساري

  موجوساريالمدرسة الثانوية الحكومية  تاريخ -1

، هل اإلسالمو أل من وعلى،  تنمو وتتطور املدارس الدينية واقع تاريخ يف
 التعليم تطبيق مفهوم أول من ذلك بكثري  الواقع أكثريف حىت يكون لديهم

املدارس املنظمات، وبناء من األفراد و  ،اتمع ).اتمعي التعليم( اتمعي
  .لتلبية احتياجام والتعليمية الدينية

 املكانات للحصول على تستخدام اليت بنتهم املدارس الدينية ال عجب
 .خييب، وأما النتائج مل التبشري أو س الدييناحلما أم مدفوعون. ما هو عليه
أكثرها ملكها  إندونيسيا يف املدارس الدينية٪ من 90 أكثر من، حىت اآلن

واالبتكار التغيري العوملة،  مواجهة حتديات.الباقي من املدارس احلكومية، و أهلية
 كنقطة انطالق أن تستخدم اليت حتتاج إىل "الرئيسية الكلمات"التجديد هو و 

تنطلق من التغيريات الضرورية ل. يف تطوير املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري
 املهارات وبدعم من الرسالة، ترمجتها إىل يتم بعد ذلك، واليت رؤية واضحة

تتجلى ، ملواصلة )املوارد البشرية مبا يف ذلك، وغري املادية املادية(املوارد واحلوافز و 
 جانب واحد إذا . ستكون هناك تغيريات ،وبالتايل. عملية واضحة خطة يف

، على سبيل املثال. التجاوزات بعض فإن هذا سيكون له، ليست قيد التشغيل
رؤية  تنطلق من ال أو املهجورة املدارس الدينية يف تطوير الرؤيةإذا كانت 

  .يتم تدمريها وسوف، واضحة
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 املقصود ما . ال غاية جمرد وسيلة يف حد ذاته هو االبتكار أو التغيري 
املدرسة الثانوية احلكومية  مطلوب، لذلك جودة التعليم هو زيادة يف بالتغيري

فإا جتب أن .  مهمة  على حممل اجلد وغري التعليم موجوساري لتنظيم وإدارة
، تقدمي اخلدمة املمتازةوقادرة على  ضمان اجلودة،  تكون قادرة على توفري

أصحاب ك  اتمعوأولياء األمور و  للطالب أدائها قادرة على حساب وكذلك
 .املصلحة

جيب أن تكون بعض رأس ، هناك االبتكار أو مثل هذا التغيري لتحقيق
 :وهي، مدير الذي ملكه األساسي املال

 ؛لتحمل املخاطر استعداد -1
 التجديد؛ دائما اراد -2
 نشاء وإدارة؛استعداد إل -3
   لديه توقعات عالية -4
 ؛أن يكون موقعية إجيابية -5
 .وقت مبكر يف على الظهور قادريكون و  -6

 ىجاو  موجوكرطا ،موجوساريأنشأءت املدرسة الثانوية احلكومية      
مايو  21(لف وتسعمائة وتسع وسبعني ميالدية يف التاريخ السابع سنة أ الشرقية

 SK 70 344: هلا املركز املمنوح مبرسوم وزير الشؤون الدينية . )م  1978
  .1978مارس   16بتاريخ 
م  1978 منذ سنة مونطاهاالبداية رئيس هذه املدرسة الدكتورندوس  ويف     

 1983منذ اهللا شاكري  رئيس احلاج عبدبعد مخس سنوات بدله كم، و  1983 –
 ستةيس هذه املدرسة الثالثة حوايل كرئ  سلمونم ، مث قام احلاج  1990 –م 

رئيس ك  مام شعرايناحلاج إ الدوكتوندوس م ، قام1996 –م 1990سنوات سنة 
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منذ سنة   سوجعم، مث قام احلاج  2003 –م 1996املدرسة الرابعة منذ سنة 
مث قام احلاج ساتومان منذ سنة  كرئيس املدرسة اخلامسة،  م2008 –م 2004
 احلاج سمث قام الدوكتورندو  م كرئيس املدرسة السادسة،2012 –م 2008

  . آلنم حىت ا2012منذ سنة كرئيس املدرسة السابعة  بودي برايتنا 
  موجوساريالمدرسة الثانوية الحكومية رسالة  و ؤيةر  -2

 المدرسة ؤيةر  -

التكنولوجيا واإلميان يف جمال العلم و التفوق اجلودة، و  درسةاملإنشاء 
  عصر العوملة يفتكون قادرة على االستجابة و والتقوى، 

  المدرسة رسالة -

    يةإلسالما التعاليم الدينية من خالل العقيدة خربة  تضمني -1
  والتوجيه التعلم سني عمليةحت -2
 والرياضة والفنون واللغات والتكنولوجيا جمال العلوم يف تطوير املعرفة -3

  الطالب احملتملنيو واهبهم، واملصاحل، وفقا مل والثقافة
  التعلم جو مواتية خلق بيئة -4
  املدارس العامةبني املواطنني و  املتناغم   إقامة عالقات تعاون -5

 حالة المعلمين والمتعلمين -3

 33مدرسا من الذكور  75ما املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم أ

 مشس البحر  اللغة العربية ثالثة ، هم وأما مدرس .من اإلناث 42مدرسا، و 

 .قرة العنيو  سحونمو 

للسنة  موجوسارييبلغ عدد الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

البا ، ويتكون طلبة الصف ط 942م، حوايل 2013 –م 2012الدراسية 
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طالبا، وطلبة  299طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثاين حوايل  344األول حوايل 

وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة . طالبا 299الصف الثالث حوايل 

فصل ا للصف الثاين،  8فصال للصف األول، و  8فصال تتكون من  24

  .فصال 8الثالث يتكون من وكذلك يف الصف 

  1جدول لا

  موجوساريالمدرسة الثانوية الحكومية بيانات الطلبة في 

 ا��
م ا�درا���

 ا���ل ا��
�ث  ا���ل ا��
�� ا���ل ا�و��

  ا����وع ا���ل

 )1-2-3 ( 

ا����وع 
 �ن ا�ط���

ا����وع 
 ا���ل

ا����وع 
 �ن ا�ط���

ا����وع 
 ا���ل

ا����وع 
�ن 

 ا�ط���

ا����وع 
 ا���ل

ا����وع 
�ن 
 �ا�ط��

ا����وع 
 ا���ل

2010/2011 319 8 278 7 324 7 921 22 

2011/2012 310 8 303 8 272 7 885 23 

2012/2013 344 8 299 8 299 8 942 24 

 
 المدرسة الثانوية الحكومية موجوساريعنوان  -4

 11كرتيين يف رقم . أ.تقع املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري يف الشارع ر
 591141) 031( .حمافظة جاوى الشرقيةيف منطقة موجوكرطا 
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  بيانات واالستباناتالعرض :  المبحث الثاني

 الستبانة للمعلماض البيانات من ر ع -أ 

 موجوسـارياملدرسـة الثانويـة احلكوميـة يف  معلم االللغة العربيةإىل  االستبانة قدم و

و ) Mashun, S.Pd(و ماسـحون  )Samsul Bahri HB, S.Ag(مشس البحر   م، وه

. ، للحصـول علـى تقـديره علـى هـذه املـواد التعليميـة)Dra.Quratul Ain(قـرة العـني 

 ): 2اجلدول ( كما يلي   االستبانةونتائج هذه 

  بنود االستبانة  الرقم
  الدرجة

  ه  د  ج  ب  أ

1-  
يستخدم املعلم الوسائل يف 

  عملية التعليم
  √    

    

2-  
يستخدم املعلم املنهج املناسب 

 يف عملية التعليم
√      

    

3-  
يستخدم املعلم التقومي يف 

 عملية التعليم
√      

    

4-  
ية يف جتيستخدم املعلم اإلسرتا

 عملية التعليم
  √    

    

5-  
كانت عملية التعليم سياقية 

  ومناسبة لدي الطلبة
  √    

    

  :البيان

 ضعيف: د    قبولم: جيد        د: جيد جدا       ج: ب  ممتاز : أ
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كما   الطلبة يف عملية التعليم ن نتائج االستبانة مننظرا إىل اجلدول السابق فإ

  :يلي

 .يستخدم املعلم الوسائل يف عملية التعليم :أّوال

ممتاز و جيد  جيد جدا و غري أحد  املعلمأن  باحثال يف هذه الناحية وجد

 . يستخدم املعلم الوسائل يف عملية التعليمعلى ومقبول وضعيف 

 .ناسب يف عملية التعليميستخدم املعلم املنهج امل :ثانيا

جيد جدا و جيد   ممتاز و غري أحد املعلمأن  باحثال يف هذه الناحية وجد

 .يستخدم املعلم املنهج املناسب يف عملية التعليم أن علىومقبول وضعيف 

 .يستخدم املعلم التقومي يف عملية التعليم :ثالثا

جيد جدا و جيد  ممتاز و غري أحد املعلمأن  باحثال يف هذه الناحية وجد

 .يستخدم املعلم التقومي يف عملية التعليمأن  علىومقبول وضعيف 

 .ية يف عملية التعليمجتيستخدم املعلم اإلسرتا :رابعا

ممتاز و جيد  جيد جدا و غري أحد املعلمأن  باحثال يف هذه الناحية وجد

 .ية يف عملية التعليمجتيستخدم املعلم اإلسرتا أن علىومقبول وضعيف 

 .كانت عملية التعليم سياقية ومناسبة لدي الطلبة :خامسا

ممتاز و جيد  جيد جدا و غري أحد  املعلمأن  باحثال يف هذه الناحية وجد

  .كانت عملية التعليم سياقية ومناسبة لدي الطلبة علىومقبول وضعيف 
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 عرض البيانات من استبانة الطلبة -ب 

آرائهم وميوهلم ورغبتهم يف تعليم اللغة  على الطلبة ملعرفة االستبانة باحثوزّع ال

على البيانات  باحثال توحصل) 3: اجلدول( االستبانةوفيما يلي نتائج هذه . العربية

  :عن أحوال الطلبة

  ةبنود االستبان  الرقم
  الدرجة

  ج  ب  أ

        رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية  -1

        شعور الطلبة يف تعليم اللغة العربية  -2

        قدرة الطلبة يف تكلم اللغة العربية  -3

        صعوبة تعلم اللغة العربية  -4

        قدرة الطلبة على فهم املادة   -5

        جاذبية مادة اللغة العربية   -6

        تنوعة املادة  -7

        الطريقة املستخدمة يف املادة  -8

        الوسيلة املستخدمة يف املادة  -9

        ملادةالتقومي املستخدم يف ا  -10
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  4الجدول 

  عن نتيجة االستبانة عن عملية في تعليم اللغة العربية 

  األسئلة االستبانة  الرقم

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الطلبة

  أ  أ  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  1

  أ  ب  ب  أ  أ  ب  ب  ب  ب  أ  2

  أ  ب  أ  ب  ب  ب  ب  ب  ب  أ  3

  أ  ب  ب  أ  أ  ب  ب  ب  ب  أ  4

  أ  ب  أ  ب  ب  ب  أ  ب  ب  أ  5

  ب  ب  أ  أ  ب  أ  أ  ب  ب  أ  6

  ب  ب  ب  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  7

  أ  ب  ب  أ  ب  ب  أ  ب  ب  أ  8

  أ  ب  أ  ب  ب  أ  أ  ب  ب  أ  9

  أ  ب  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  10

  أ  ب  ب  أ  أ  أ  ب  ب  ب  أ  11

  أ  ب  ب  ج  ج  ب  أ  ب  ب  أ  12

  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  ب  أ  أ  13

  أ  ب  أ  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  14

  أ  ب  أ  ب  ب  أ  ب  ب  ب  أ  15

  أ  ب  أ  أ  أ  ب  أ  ج  ب  أ  16
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  أ  ج  ب  ب  ب  أ  أ  ب  ب  أ  17

  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ج  ب  ب  18

  أ  ب  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  ب  19

  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ج  ب  أ  20

  أ  ب  أ  ب  أ  أ  أ  ب  ب  ب  21

  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ج  ج  أ  22

  ب  ب  ب  أ  أ  أ  ب  ب  ب  أ  23

  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  24

  أ  ب  أ  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  25

  ب  أ  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  26

  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  ج  ب  أ  27

  ب  ب  ب  أ  ب  أ  أ  ب  ب  أ  28

  أ  ب  أ  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  29

  أ  ب  ب  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  30

  أ  ب  ب  ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  31

  ب  ب  ب  أ  ب  أ  ب  ب  ب  أ  32
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  : إذا الحظنا أجوبة الطلبة عن أسئلة االستبانة، فتفسريها كما يلي

  5جدول  ال

  تفسير اإلجابة الطلبة عن نتيجة أسئلة االستبانة 

  رقم
  انةبنود االستب

  اموع
  ج  ب  أ

1  30  2  -  32  

2  30  1  1  32  

3  -  27  5  32  

4  25  7  -  32  

5  20  12  -  32  

6  22  9  1  32  

7  24  7  1  32  

8  16  16  -  32  

9  4  27  1  32  

10  26  6  -  32  

 

  :نظرا إىل اجلدول السابق فإن أجوبة الطلبة كما يلي

 رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية: أّوال

م حيبــون يف تعلــيم اتفقــوا علــى أــ ناحيــة وجــد الباحــث أن معظــم الطلبــةيف هــذه ال

  .اللغة العربية



54 
 

 شعور الطلبة يف تعليم اللغة العربية: ثانيا

يف هـذه الناحيـة وجـد الباحــث أن اختلـف الطلبـة يف هــذه النقطـة إىل ثالثـة آراء قــد 

ال هـذا التعلـيم و  رون يف السـعادة يفيشـعلعربيـة و اليشعرون بالسعادة يف تعليم اللغـة ا

  .يشعرون بالسعادة عند تعليم اللغة العربية

  اللغة العربية أربعة املهاراتقدرة الطلبة يف  :ثالثا

أربعـــة يســـتطيعون علـــى   أكثـــرهميف هـــذه الناحيـــة وجـــد الباحـــث أن معظـــم الطلبـــة 

    .اللغة العربيةأربعة املهارات ال يستطيعون على  الباقياللغة العربية و  املهارات

  صعوبة تعلم اللغة العربية: رابعا

م صــعوبة يف اتفقــوا علــى أن لــديه ناحيــة وجــد الباحــث أن معظــم الطلبــةيف هــذه ال

  .قد اليشعرون بالصعوبة يف تعلم اللغة العربيةتعلم اللغة العربية و 

  املادةقدرة الطلبة على فهم : خامسا

ملــــادة مفهومــــة وا علــــى أن ااتقفــــ ناحيــــة وجــــد الباحــــث أن معظــــم الطلبــــةيف هــــذه ال

  .املادةقد يفهمون هذه عندهم و 

  ذبية مادة اللغة العربية املأعدةج: سادسا

بـة اتفقـوا علـى أن مـادة تعليميـة جذ يف هذه الناحية وجـد الباحـث أن معظـم الطلبـة

  .قد اليشعرون جبذابة عندهمو  عندهم

  املادةتنوعة : سابعا

ــــة اتفقــــوا  ــــة وجــــد الباحــــث أن معظــــم الطلب متوافقــــة  املــــادةعلــــى أن يف هــــذه الناحي

  .برغبتهم وميوهلم اليومية وقد ال يتفقون ذه الناحية
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  املادةالطريقة املستخدمة يف : نامثا

يف هذه الناحية وجد الباحث أن معظـم الطلبـة اتفقـوا علـى أن  الطريقـة املسـتخدمة 

ذه قــد اليتفقــون أحيانــا علــى مســاعدة هــتســاعدهم يف تعلــم اللغــة العربيــة و  املــادةيف 

  .الطريقة املستخدمة يف تعلمهم

  املادةالوسيلة املستخدمة يف : تسعا

 تفقـوا علـى أن الوسـيلة املســتخدمةا ناحيـة وجـد الباحـث أن معظـم الطلبـةيف هـذه ال

  .مناسبةال  املادةواتفقوا على أن الوسيلة املستخدمة يف  املادةتساعدهم على فهم 

  املادةالتقومي املستخدم يف : عاشرا

الناحية وجد الباحث أن معظم الطلبـة اتفقـوا علـى أن التقـومي املسـتخدم يف  يف هذه

 .املادةمناسب هلم ومل يقدروا على القيام بالوظيفة يف هذه  املادة

   6الجدول 

  عن نتيجة االستبانة عن عملية في تعليم اللغة العربية
  األسئلة االستبانة  الرقم

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الطلبة

  أ  أ  أ  ب  أ  أ  أ  أ  ب  أ  1

  ب  ب  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  2

  ب  ج  ج  ج  ب  ج  ب  أ  أ  ب  3

  أ  ب  أ  أ  أ  أ  أ  ج  ب  أ  4

  أ  ب  أ  ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  5

  أ  ب  ب  أ  أ  ب  أ  ب  أ  أ  6
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  أ  ب  ب  ب  أ  ب  أ  ب  ب  أ  7

  ب  ب  أ  أ  أ  ب  ب  ج  ب  أ  8

  أ  ج  ب  ج  ب  ب  ب  ب  أ  ب  9

  ب  ب  ب  أ  ب  ب  أ  ب  ب  أ  10

  ب  ب  ب  ب  أ  أ  أ  أ  أ  أ  11

  أ  ب  ب  أ  أ  ب  ب  ب  ب  أ  12

  أ  ب  ب  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  13

  أ  ب  ب  ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  14

  أ  ب  ج  ب  ب  ب  ج  ب  أ  أ  15

  ب  ب  ب  ب  أ  أ  أ  أ  أ  أ  16

  أ  أ  أ  أ  أ  أ  أ  ب  ب  أ  17

  ب  ج  ب  ب  أ  ب  أ  ب  ب  أ  18

  أ  ب  ب ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  19

  ب  ب  ج  أ  ب  ب أ  ب  أ  أ  20

  أ  ب  ب  ب  ب  ب  أ  ب  ب  ب  21

  أ  أ  ب  أ  ب  ب  أ  ب  ب  ب  22

  ب  ب  أ  ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  23

  أ  ب ب ب  أ  ب  أ  ب  أ  أ  24

  أ  ب ب ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  25

  ب  ج ب ب ب ب  أ  ب  ب  أ  26
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  أ ب ب ب  أ  أ  أ  ب  ب  أ  27

  أ  ب  ب  ب  أ  ب  ب  أ  ب  أ  28

  ب  ب  ب  ج  ج  ب  ب  ب  أ  أ  29

 

 : إذا الحظنا أجوبة الطلبة عن أسئلة االستبانة، فتفسريها كما يلي

  7جدول ال

  لبة عن نتيجة أسئلة االستبانةتفسير اإلجابة الط

  رقم
  بنود االستبانة

  اموع
  ج  ب  أ

1  25  4  -  29  

2  9  20  -  29  

3  5  22  2  29  

4  22  6  1  29  

5  13  15  1  29  

6  20  8  1  29  

7  10  16  3  29  

8  6  20  3  29  

9  3  22  4  29  

10  18  11  -  29  
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  :نظرا إىل اجلدول السابق فإن أجوابة الطلبة كما يلي

 رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية: أّوال

م حيبــون يف تعلــيم اتفقــوا علــى أــ ناحيــة وجــد الباحــث أن معظــم الطلبــةيف هــذه ال

  .اللغة العربية

 شعور الطلبة يف تعليم اللغة العربية: ثانيا

لسعادة اليشعرون با ميف هذه الناحية وجد الباحث أن معظم الطلبة اتفقوا على أ

  .عند تعليم اللغة العربيةالعربية ويشعرون يف السعادة يف تعليم اللغة 

  اللغة العربية أربعة املهاراتقدرة الطلبة يف :  ثالثا

 أربعة املهـاراتيف هذه الناحية وجد الباحث أن معظم الطلبة قد اليستطيعون على 

    .اللغة العربيةأربعة املهارات يستطيعون على  الباقياللغة العربية و 

  ة تعلم اللغة العربيةصعوب: رابعا

م صــعوبة يف اتفقــوا علــى أن لــديه ناحيــة وجــد الباحــث أن معظــم الطلبــةيف هــذه ال

  .قد اليشعرون بالصعوبة يف تعلم اللغة العربيةتعلم اللغة العربية و 

  املادةقدرة الطلبة على فهم : خامسا

ة وا علــــى أن املــــادة مفهومــــاتقفــــ ناحيــــة وجــــد الباحــــث أن معظــــم الطلبــــةيف هــــذه ال

  .املادةقد يفهمون هذه عندهم و 

  ذبية مادة اللغة العربية املأعدةج: سادسا

 اتفقـوا علـى أن مـادة تعليميـة جذبـة يف هذه الناحية وجـد الباحـث أن معظـم الطلبـة

  .بة عندهماليشعرون جبذ واألخرين
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  املادةتنوعة : سابعا

ــــةيف هــــذه ال ــــة وجــــد الباحــــث أن معظــــم الطلب متوافقــــة  ةاملــــاداتفقــــوا علــــى أن  ناحي

  .برغبتهم وميوهلم اليومية

  املادةالطريقة املستخدمة يف : نامثا

الطلبـة اتفقـوا علـى أن  الطريقـة املسـتخدمة  ضعـبيف هذه الناحية وجد الباحـث أن 

أحيانـا علـى مسـاعدة لكـن اتفقـوا  أكثرهمتساعدهم يف تعلم اللغة العربية و  املادةيف 

  .الناحية ذه هذه الطريقة املستخدمة يف تعلمهم

  املادةالوسيلة املستخدمة يف : تسعا

تفقـــوا علـــى أن الوســـيلة ا أكثـــرهم يف هـــذه الناحيـــة وجـــد الباحـــث أن معظـــم الطلبـــة

اليتفقـــــون علـــــى أن الوســـــيلة  ضـــــهمعب و املـــــادةتســـــاعدهم علـــــى فهـــــم  املســـــتخدمة

  .مناسبةال  املادةاملستخدمة يف 

  املادةالتقومي املستخدم يف : عاشرا

اتفقــــوا علـــى أن التقــــومي  أكثـــرهميــــة وجـــد الباحــــث أن معظـــم الطلبــــة يف هـــذه الناح

مل يقــدروا علــى القيــام بالوظيفــة يف هــذه  ضــهمعب مناســب هلــم و املــادةاملسـتخدم يف 

  .املادة
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  :وفيما يلي عرض اخلطة اليت سار عليها الباحث يف العملية التعليمية

  خطة التدريس 

  اللغة العربية :       املادة

  أنواع اهلوايات :       املوضوع

  السابع:       الفصل

  دقيقة 90:       الزمن

  الصور امللونة والسبورة:   الوسيلة التعليمية

  السمعية الشفهية:       الطريقة 

القدرة على التعبري الشفهي عما يف مضمون املوضوع واحلوار :  املعيار الكفائي       

  .عن اهلوايات واملهنة

على أن يعربوا عن األفكار شفهيا بإجادة النطق قدرة الطلبة :   الكفاءة األساسية

  .من حيث الوضوح والسرعة بطالقة

قدرة الطلبة على أن يتكلموا باللغة العربية حول أنواع     

اهلوايات وإجادة نطق األصوات والكلمات بوضوح وسرعة وأن 

  .يفهموا مضمون املوضوع فمها جيدا

اين املفردات يف مضمون قدرة الطلبة على أن يقفوا على مع:   املؤشرات

  .احلوار واستخدامها يف الكالم

  .قدرة الطلبة على أن يوصفوا الصور املقدمة باستخدام الرتاكيب املربجمة   

 :وأما اخلطوات واالسرتاتيجية اليت سلكها املدرس عند أداء التعليم  فهي كما يلي
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 النشاط التمهيدي )1(

 التسليم    ) أ(

 .مبوضوع الدرس اجلديد حماولة املدرس يف إجياد الربط   ) ب(

  .السؤال عن املوضوع)    ج

  النشاط األساسي   )2(

 .يشرح املدرس معىن الكلمات الصعبة ويكتبها على السبورة ) أ(

 يقرأ املدرس نص احلوار  ) ب(

  .يأمر املدرس الطلبة بتقليد وحماكاة بصوت عال لنص املقروء )ج(

ايات أمام الفصل يأمر املدرس بعض الطلبة أن يقوموا باحلوار عن اهلو  )د(

حاملني الكتاب للنص املدروس واملدرس يقوم بتقومي هلجتهم وتنغيمهم 

  .ووضوحهم عند أداء تلك احملادثة

  النشاط الختامي)  3(

سؤال املدرس حول املواد اليت مت تعليمها إىل بعض الطلبة تقوميا لفهمهم   ) أ(

 .حنو املواد املعلمة

بتدريب التكلم والتعويد بالكالم وصية املدرس بالتعلم اجليد وااللتزام   ) ب(

  .باللغة العربية لرتقية قدرم  يف التعبري

 .اختتام التدريس بقراءة احلمدلة) ج(
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 ومناقشتهاالبيانات  تحليل: المبحث الثالث 

 البيانات من مالحظة الطلبة حتليل - أ 

عرض النتيجة يباحث على درجة جيد و ال قد حصل املالحظة الطلبةومن 

  :كما يلي  املالحظة الطلبةمن  عليها حصلتامل

  8جدول ال

  طلبةمن ال المالحظةنتائج تفسير  

  املؤشرات  العناصر  الرقم
  التقدير

  ه  د  ج  ب  أ

  احلماسة  -1

االستماع إىل 

  شرح املعلم
2  1  -  

-  -  

تكلم بنطق 

  سليم جهري
-  2  1  

-  -  

  -  -  1  1  1  ممارسة الكالم

يدريبون مع 

  أصدقائهم
1  1  1  

-  -  

2-  
طالقة 

  املوجه

يفرح يف مشاركة 

  الدرس
2  1  -  

-  -  

حيب نشاط 

  الدرس
3  -  -  

-  -  

  -  -  -  3  -تكلم عن االبتكارا  -3
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  املوضوع   ت

ختمني معىن 

  الكلمة
-  3  -  

-  -  

  

  ضعيف: قبول   دم: د    جيد: جيد جدا      ج: ب    ممتاز: أ :البيان

  :كما يلي  الطلبة يف عملية التعليم مننظرا إىل اجلدول السابق فإن نتائج املالحظة 

 احلماسة )1

 االستماع إىل شرح املعلم ) أ(

جيد جدا و غري على األقل ممتاز و أن مجيع الطلبة  باحثال وجديف هذه الناحية 

 .اللغة العربيةيف تعليم  إىل شرح املعلم االستماععلى أحد جيد ومقبول وضعيف 

  تكلم بنطق سليم جهري ) ب(

غري  جيد و وعلى األقل جيد جداأن مجيع الطلبة  حثباال وجديف هذه الناحية 

  .اللغة العربيةيف تعليم  بنطق سليم جهري تكلمعلى أحد ممتاز ومقبول وضعيف 

  ممارسة الكالم) ج(

جيد جدا بعضهم ممتاز و بعضهم أن الطلبة  باحثال وجديف هذه الناحية 

اللغة م يف تعلي ممارسة الكالمعلى جيد وغري أحد مقبول وضعيف بعضهم و 

 .العربية
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  يدريبون مع أصدقائهم) د(

جيد جدا و  بعضهم ممتاز و بعضهمأن الطلبة  باحثال وجديف هذه الناحية 

يف تعليم  يدريبني مع أصدقائهمعلى غري أحد مقبول وضعيف  جيد وبعضهم 

 .اللغة العربية

 طالقة املوجه )2

 يفرح يف مشاركة الدرس ) أ(

جيد أكثرهم ممتاز وعلى األقل ع الطلبة أن مجي باحثال وجديف هذه الناحية 

يف  يف مشاركة الدرس وايفرحأن على  جدا و غري أحد جيد ومقبول وضعيف

 .اللغة العربيةتعليم 

  حيب نشاط الدرس ) ب(

ممتاز و غري أحد جيد جدا وجيد  أن مجيع الطلبة باحثال وجديف هذه الناحية 

 .لغة العربيةاليف تعليم  نشاط الدرس واحيبأن على  ومقبول وضعيف

 االبتكارات )3

 كلم عن املوضوعت ) أ(

ممتاز و جيد ال أحد جيد جدا و  أن مجيع الطلبة باحثال وجديف هذه الناحية 

اللغة يف تعليم  عن املوضوع اليت علمها املعلم واتكلمأن على  وضعيف ومقبول

 .العربية

 ختمني معىن الكلمة ) ب(

 جيد وممتاز و ال أحد  وجيد جدا  أن مجيع الطلبة باحثال وجديف هذه الناحية 

  .اللغة العربيةيف تعليم  ختمني معىن الكلمةعلى  وضعيف مقبول
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فيها،  وابتكارام همطالقتالطلبة يف عملية التعليم و  محاسة باحثال الحظو 

ويفرحوا يف مشاركة  اللغة العربيةأن بعض الطلبة هلم رغبة كبرية يف تعلم  وجدف

اهتموا به وعملوا مبا أمرهم به املعلم من إجابة املعلم و  شرح، فاستمعوا إىل الدرس

ولكن، . األسئلة املطروحة يف التدريبات وأعمال الواجبات املنزلية اليت قدمت هلم

. وتكاسلوا يف التعلمبنطق سليم وا كلمتومل بة مل يهتموا كثريا باحملادثة، بعض الطل

  . ادة املدروسةورمبا السبب لقلة رغبتهم يف احملادثة أو لضعفهم يف فهم امل

  معلمالبيانات من مالحظة ال تحليل -ب 

إن الوضــــع األمثــــل يف تقــــدمي املهــــارات اللغويــــة أال نقــــدم للطالــــب مهــــارتني 

خمتلفتني يف وقت واحد، كأن ندربـه علـى تركيـب مجـل جديـدة مـن كلمـات مل يكـن 

إحــدامها ضــرورة فهــم الكلمــات : للطالــب ســابق عهــد ــا فتضــيف عليــه صــعوبتني

ومـن املالحـظ يف بعـض كتـب تعلـيم العربيـة . واألخـرى ترتيـب مجـل جديـدةاجلديدة 

أن تــدريباا تشــتمل علــى مفــردات وتراكيــب مل تــرد يف الــدروس الســابقة ممــا يربــك 

الطالب وجيعله يف بعض األحيان عاجزا عن حل هذه التدريبات ومـن مث مل تتحقـق 

  . أهدافها

صـــغرية وال شـــك أن الكتـــاب وتنقســـم املهـــارات الرئيســـية للغـــة إىل مهـــارات 

اجليد هو الذي يهدف إىل إكسـاب الطـالب أكـرب عـدد مـن هـذه املهـارات، وعلـى 

لتعليم العربية أن يتأكـد مـن وجـود هـذه املهـارات قبـل إصـدار االقائم بتحليل كتاب 

ولقد يكون من املفيد هنـا تقـدمي تصـور موعـة مـن املهـارات . احلكم على الكتاب

االسـتماع، الكـالم، ( الـيت تنضـوي حتـت املهـارات الرئيسـية األربـع اللغوية التفصيلية 

  ).القراءة، الكتابة
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 شمس البحر -1

  االستماعمهارة  - أ

حيظى االستماع يف حياة األفراد بدور مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم 

وللوصول بطالبك إىل القدر الذي تنشده من التمكن من جوانب . اللغة العربية قليل

  : رة نقرتح أنهذه املها

يــــئ طالبــــك لــــدرس االســــتماع، وتوضــــح هلــــم طبيعــــة مــــا سيســــتمعون إليــــه  -1

  . واهلدف منه

تعــرض املــادة بأســلوب يــتالءم مــع اهلــدف املطلــوب؛ كــالبطء يف قــراءة املــادة  -2

  .املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات معقدة

دف تنـــــاقش الطـــــالب فيمـــــا اســـــتمعوا إليـــــه بطـــــرح أســـــئلة حمـــــددة، تـــــرتبط باهلـــــ -3

  .وتقّوم أداءهم للوقوف على مدى تقدمهم. املوضوع

ال  -وخاصــــــــة يف األســــــــابيع األوىل مــــــــن دروس االســــــــتماع -يف املســــــــتويات األوىل

ومــن مث ينبغــي أن نــوفر هلــم مــواد يســرية يســتطيعون . يســتطيع الطــالب القــراءة وال الكتابــة

اخلـرائط وغريهـا، ومـا وميكن استغالل الصور والرسوم و . من خالهلا التدرب على االستماع

عليــك إال أن تعــرض صــوراً أمــام الطــالب، مث تلقــي علــيهم أســئلة تــدور حوهلــا، وميكــن يف 

  .أن تقبل منهم اإلجابة باإلشارة، أو باإلمياء -لقلة ما لديهم من مفردات-هذه احلالة

، مثلـــه يف ذلـــك مثـــل القـــراءة املكثفـــة، يســـمى االســـتماع املكثـــفهنـــاك اســـتماع 

منــه تــدريب الطالــب علــى االســتماع إىل بعــض عناصــر اللغــة، كجــزء مــن ويكــون اهلــدف 

برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف االستماع املكثف إىل تنمية القـدرة علـى اسـتيعاب 
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وهـذا النـوع مـن االسـتماع املكثـف، ال بـد أن جيـري . حمتوى النص املسموع بصورة مباشرة

  .الف لالستماع املوسعحتت إشراف املعلم مباشرة، وهو يف ذلك خم

، إىل إعــادة االســـتماع إىل مــواد ســبق أن عرضــت علـــى االســتماع املوســعيهــدف 

كمـا أنـه يتنـاول مفـردات . الطالب، ولكن تعرض اآلن يف صورة جديدة أو موقف جديد

  . أو تراكيب ال يزال الطالب غري قادر على استيعاا أو مل يألفها بعد

دون (ن متكني طالبه من التفكري باللغة العربية يضع املعلم الكفء يف حسبانه أ

وهذا يعين ضرورة تنمية مهارة سرعة استيعاب ). اللجوء إىل الرتمجة إىل اللغة األم أوالً 

لذا فإن عامل السرعة يف طرح السؤال، وتلقي . الطالب ملا يسمعونه، دون تكرار

ؤوا يألفون التفكري باللغة اإلجابة بالسرعة املطلوبة، يفرق بني أولئك الطالب الذين بد

العربية، وغريهم من الذي يلجؤون أوًال إىل التفكري باللغة األم، ومن مث ينتقلون إىل 

ومن هنا عليك قياس سرعة الفهم وسهولته لدى طالبك، عن طريق طرح . اللغة العربية

  .أسئلة عليهم، وتلقي إجابام، بسرعة توقت هلا

، لــذا ال )املكتــوب(عب مــن فهــم الــنص املقــروء ألن فهــم الــنص املســموع يعــد أصــ

اإلجابــة عــن األســئلة إجابــة كاملـــة؛  -خاصــة يف املســـتويات األول -يتوقــع مــن الطــالب 

فقد يرتدد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا ميكنك أن تـزودهم بـبعض التعليمـات، 

وال تكـــرر هلـــم أو اإلشـــارات الـــيت تيســـر هلـــم اإلجابـــة، ولكـــن ال تعطهـــم اإلجابـــة كاملـــة، 

اجلمل، أو العبـارات، أو احلـوارات، إال إذا مـا اتضـح لـك أـم عـاجزون متامـاً عـن اإلجابـة 

 .الصحيحة
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 : مجاالت مهارات االستماع - ب

 .تعرف األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة -1

 . تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها -2

 .  األصوات ااورة يف النطق واملتشاة يف الصوتالتمييز بني -3

 .إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة والتمييز بينها  -4

إدراك أوجــه التشــابه والفــروق بــني األصــوات العربيــة ومــا يوجــد يف لغــة الطالــب  -5

 . األوىل من أصوات

 . التقاط األفكار الرئيسية  -6

ربيــــة وبإيقــــاع طبيعــــي يف حــــدود املفــــردات فهــــم مــــا يلقــــي مــــن حــــديث باللغــــة الع -7

 .املدروسة

  . انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه  -8

 . التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية -9

 . تعرف التشديد والتنوين ومتييزمها صوتياً  -10

 .التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية -11

  .متابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من عالقات -12

 . معرفة تقاليد االستماع وآدابه -13

 . االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن -14

 . إدراك مدى ما يف بعض جوانب احلديث من تناقص -15

 . لمةإدراك التغيريات يف املعاين الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الك -16
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التكيف مـع إيقـاع املتحـدث ، فيلـتقط بسـرعة أفكـار املسـرعني يف احلـديث ويتمهـل  -17

 .مع املبطئني فيه

 . التقاط أوجه التشابه واالختالف بني اآلراء -18

 . ختيل األحداث اليت يتناوهلا املتكلم يف حديثه -19

 . استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات -20

 . ريات ذات الصبغة االنفعاليةالتمييز بني نغمة التأكد والتعب -21

 . استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة ، وإدراك أغراض املتحدث -22

 . إدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي -23

  مهارة الكالم - ج

اللغــة يف األســاس، هــي الكــالم، أمــا الكتابــة فهــي حماولــة لتمثيــل الكــالم، والــدليل 

  : يليعلى ذلك ما 

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة  -1

  .يف فرتة متأخرة من تاريخ اإلنسان

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند  -2

 .دخول املدرسة

من الناس مجيع الناس األسوياء، يتحدثون لغام األم بطالقة، ويوجد عدد كبري  -3

 . ال يعرفون الكتابة يف لغام

 . هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غري مكتوبة -4

وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم 

  .األهداف يف تعليم اللغة العربية
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  : أهمية تعليم مهارة الكالم -د 

 إتقاــــــا يف اللغــــــات الكــــــالم مــــــن املهــــــارات األساســــــية، الــــــيت يســــــعى الطالــــــب إىل

ولقــــد اشــــتدت احلاجــــة إىل هــــذه املهــــارة يف الفــــرتة األخــــرية، عنــــدما زادت أمهيــــة .األجنبيــــة

ومـــن الضـــرورة مبكـــان عنـــد تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، االهتمـــام . االتصـــال الشـــفهي بـــني النـــاس

باجلانــب الشـــفهي، وهــذا هـــو االجتــاه، الـــذي نرجــو أن يســـلكه مــدرس اللغـــة العربيـــة، وأن 

ل مهــه األول، متكــني الطــالب مــن احلــديث بالعربيــة، ألن العربيــة لغــة اتصــال، يفهمهــا جيعــ

ــة ملــن يهمــل اجلانــب الشــفهي، ويهــتم باجلانــب الكتــايب،  ماليــني النــاس يف العــامل، وال حج

  . مدعياً أن اللغة العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمها

 :خطوات عرض احلوار

  .بتحية اإلسالم، وتلق إجابام عليها حي الطالب: التحية -1

  .اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، ورقم الصفحة: إعداد السبورة -2

وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة الوحدة، أو الدرس : املراجعة -3

  .السابق، وتتضمن املراجعة العناصر واملهارات اللغوية، واحملتوى الثقايف

ـــــق : رسالتمهيـــــد للـــــد -4 ـــــاقش الطـــــالب يف الصـــــور املصـــــاحبة للحـــــوار، عـــــن طري ن

  .األسئلة

اخرت من املفردات اجلديدة، ما تعتقد أن الطـالب لـن يفهمـوا : املفردات اجلديدة -5

  .معانيه عن طريق السياق، وسجلها على السبورة، وناقش الطالب يف معانيها

. تماع جيداً اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالس: االستماع والكتب مغلقة -6

  .أدر التسجيل، أو أّد احلوار
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اطلــب مــن الطــالب فــتح الكتــب، واالســتماع جيــداً : االســتماع والكتــب مفتوحــة -7

  .أدر التسجيل، أو أّد احلوارو 

اطلـــب مـــن الطـــالب إغـــالق الكتـــب، وإعـــادة احلـــوار بعـــدك : االســـتماع واإلعـــادة -8

أن تـؤدي جـزءاً مجاعياً، مث قسم الطالب إىل جمموعات، واطلـب مـن كـل جمموعـة 

 .اخرت بعد ذلك طالبني، ألداء احلوار ثنائياً . من احلوار

  . مجاعياً، وعن طريق اموعات، وثنائياً : اطلب من الطالب أداء احلوار قراءة -9

  : مهارات القراءة  -ه

  .قراءة نص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح -1

 . ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة ويسر -2

 ).مرادفات (ة كلمات جديدة ملعىن واحد معرف -3

 ).املشرتك اللغوي(معرفة معان جديدة لكلمة واحدة -4

 .حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضاً  -5

متابعـــة مـــا يشـــتمل عليـــة الـــنص مـــن أفكـــار، واالحتفـــاظ ـــا حيـــة يف ذهنـــه فـــرتة   -6

 .القراءة

 .ءاستنتاج املعىن العام من النص املقرو  -7

 .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروء -8

 .إدراك ما حدث من تغيري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغيري يف الرتاكيب -9

  . اختيار التفصيالت اليت تؤيد أو تنقص رأيا ما -10

 . تعرف معاين املفردات اجلديدة من السياق -11

 . بني السطورالوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت  -12



72 
 

 . تكييف معدل السرعة يف القراءة، حسب األغراض اليت يقرأ من اجلها -13

 .العناية باملعىن يف أثناء القراءة السريعة وعدم التضحية به -14

 . استخدام املعاجم  ودوائر املعارف العربية -15

 . التمييز بني اآلراء واحلقائق يف النص املقروء -16

 .سطر  إىل أول السطر الذي يليهالدقة يف احلركة  الرجعية من آخر ال -17

 .الكشف عن اوجه التشابه واالفرتاق بني احلقائق املعروضة -18

 . تصنيف احلقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها -19

 .متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة  اجلهريّة -20

 .تلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافيا -21

إخراجــا صــحيحا، ومراعــاة حركــات اإلعــراب عنــد دقــة النطــق وإخــراج احلــروف  -22

 .القراءة اجلهريّة

استخدام املقدمة والفهرس وقائمة احملتويات واهلوامش والصور والفصول ورؤوس  -23

الفقرات وإشارات الطباعة واجلداول  والرسوم البيانية وفهارس األعالم واألمكنة 

  . والقواميس اليت توجد يف آخر الكتب

  مهارة الكتابة  - و

تأيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي تأيت بعد مهـارة 

والشـق . ونشري هنا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني؛ أحدمها آيل، واآلخر عقلي. القراءة

اخلاصـــة برســـم حـــروف اللغـــة العربيـــة، ومعرفـــة ) احلرّكيـــة(اآليل حيتـــوي علـــى املهـــارات اآلليـــة 

ـــــالنحو، . يم يف العربيـــــةالتهجئـــــة، والرتقـــــ أمـــــا اجلانـــــب العقلـــــي، فيتطلـــــب املعرفـــــة اجليـــــدة ب

  .واملفردات، واستخدام اللغة
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يقصد باملهارات اآللية يف الكتابة العربية، النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة؛ 

مثـــل عالمـــات الرتقـــيم، ورســـم احلـــروف وأشـــكاهلا، واحلـــروف الـــيت يتصـــل بعضـــها بـــبعض، 

ــق اآليل أيضــاً، . تصــل حبــروف ســابقة هلــا، وال تتصــل حبــروف الحقــةوتلــك الــيت ت ومــن الش

رســم احلركــات فــوق احلــرف، أو حتتــه، أو يف ايتــه، ورســم، أو عــدم رســم مهــزات القطــع 

وهـــذه العناصـــر وإن كـــان بعضـــها ال ميـــس جـــوهر اللغـــة كثـــرياً، إال أـــا مهمـــة يف . والوصـــل

لبســـاً، أو غموضـــاً يف  -أحيانـــاً -دث إســـقاطهاإخـــراج الشـــكل العـــام ملـــا يكتـــب، وقـــد حيـــ

عنــد عــرض مهــارة الكتابــة، ينبغــي البــدء باجلانــب اآليل تــدرجيياً، مث التوســع رويــداً . املعــىن

  .رويداً، وذلك ملساعدة الطالب على تعرف الشكل املكتوب للكلمة العربية

ز عليها املعلم ومن أهم ظواهر اللغة العربية، اليت يرك. لكل لغة ظواهر متيز كتابتها

الضبط : ويوليها أمهية عند تدريبه الطالب على اجلانب اآليل من الكتابة ما يلي

وجتريد احلرف، واملد، والتنوين، ) أي وضع احلركات القصرية على احلروف( بالشكل 

القمرية، والتاء املفتوحة واملربوطة، واحلروف اليت ) ال(الشمسية، و) ال(والشدة، و

  . واحلروف اليت تنطق وال تكتب، واهلمزات تكتب وال تنطق،

ينبغي، عندما يبدأ طالبك يف عملية النسخ، أن يقوموا بذلك حتت إشرافك 

املباشر، وينبغي أن يقلدوا منوذجًا أمامهم، وأن ينظروا دائمًا إىل النموذج املقدم، وليس 

ومن . ا النموذجإىل ما كتبوه على غرار النموذج حىت ال يتأثروا بالطريقة اليت نسخوا 

  . الوضوح واجلمال، والتناسق، والسرعة النسبية: أهم معايري احلكم على حسن اخلط

مــن املفيــد أن يبــدأ تعلــيم الكتابــة مــن خــالل املــواد اللغويــة، الــيت ســبق للطالــب أن 

ومـــن املفيــــد يف هــــذا الصــــدد أن يقـــوم تنظــــيم املــــادة، ويتناســــب . اســـتمع إليهــــا، أو قرأهــــا

فعنــدما يشــعر الطالــب أن مــا مسعــه، أو قــرأه، أو قالــه، . ا يف ذهــن الطالــبحمتواهــا مــع مــ
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والتـدرج أمــر مهـم يف تعلــيم . يسـتطيع كتابتـه، فــإن ذلـك يعطيـه دافعــاً أكـرب للــتعلم والتقـدم

املهارات الكتابية للطالب؛ فمن األفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بعض احلروف، مث ينسـخ 

 .بعض الكلمات، مث كتابة مجل قصرية

 قرة العين -2

  مهارة االستماع - أ

  :  توجيهات عامة في تدريس االستماع

ينبغي للمعلم أن يكون دائما قدوة لتالميذه ، وىف درس االستماع ينبغي على  -1

التالميذ أن يقتدوا مبعلمهم يف حسن االنتباه ، واإلنصات ، وعدم مقاطعة 

  . وز السكوت عنهاملتحدث ، أو القارئ قبل أن ينتهي إال لتنبيهه إىل خطأ ال جي

  . التخطيط اجليد للدرس ، ووضوح األهداف املطلوب حتقيقها بدقة متناهية -2

انتقاء النصوص الشيقة املالئمة ملستوى التالميذ ، واختيار املواقف اللغوية املعينة  -3

  . على حتقيق األهداف املنشودة

، يئة اإلمكانات املساعدة على حتقيق األهداف ، كالبعد عن الضوضاء  -4

 . واإللقاء اجليد ، واستخدام الوسائل التعليمية املالئمة

  : وأهم هذه املقرتحات هو

  ـ:  كيفية تنمية مهارة التمييز بني األفكار الرئيسة ، واألفكار الثانوية:  أوال 

يقوم املعلم بعرض تسجيل حلوار معني ، أو قراءة جزء من موضوع ما ، ويطلب 

  : من التالميذ

  . ص احلوارذكر أمساء أشخا -أ 

  . ذكر أكرب قدر من احلقائق اليت استمعوا إليها - ب 
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  . ترتيب احلقائق حسب ورودها يف احلوار - ج 

  . ذكر املشاعر اليت أثارها احلوار لديهم ، ومدى معايشتهم هلا -د 

  . ذكر املفردات اليت لفتت انتباههم - ه 

 .ذكر الرتاكيب اليت أعجبتهم -و 

الكاتب يف عرض أفكاره ؛  بيان أسلوب احلديث والوسائل اليت استعان ا  -ز 

من طول أو قصر اجلملة ، استخدام صور التوكيد ، التشبيهات أو 

 . االستعارات ، الصور البديعة املختلفة

  . بيان العالقة بني انفعال املتحدث وطريقة تعبريه - ح 

، واستخدامها يف  ذ على فهم معاين املفردات الصعبكيفية تنمية قدرة التالمي

  ـ:  تراكيب مفيدة

  . كتابة معاين الكلمات الصعبة على السبورة -أ 

  . استعانة التالميذ بالسياق يف فهم معاين بعض الكلمات اجلديدة - ب 

  ـ:  كيفية تنمية القدرة على متابعة احلديث ، وربط عناصره بعضها ببعض

  . قراءة نص مكون من عدة فقرات مرتابطة -أ 

  . مناقشة التالميذ يف األفكار الواردة يف املوضوع - ب 

  . ف التالميذ وضع عناوين لفقرات املوضوعتكلي - ج 

 . مناقشة التالميذ يف العالقة بني مقدمة املوضوع وخامتته -د 
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  مهارة الكالم - ب

  . دور الحوار في تعليم اللغة

غاية ألنه : للحوار أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسه

ي ميد الطالب بألوان من اجلمل والتعبريات الصورة املركزة حملتويات الدرس، واألساس الذ

واأللفاظ واألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب، وخباصة عند التدريب على مهارة 

واحلوار وسيلة، ألنه يضم الرتاكيب النحوية واملفردات يف مواقف وسياقات . الكالم

اللغة وممارستها خمتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب حنو استعمال 

وعلى املدرس أن ينظر إىل احلوار، والتدريبات اليت تليه، باعتبارها  . يف التعبري واالتصال

كًال ال يتجزأ، كما أن دور الطالب ال ينتهي مبجرد استيعاب احلوار وحفظه، وإمنا 

  .باستخدامه يف مواقف احلياة املماثلة

  : مهارة الكالم يف املستوى األول

األول من تعليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم، حول األسئلة يف املستوى 

. اليت يطرحها الكتاب، أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب باإلجابة عنها

 3/4(ومن ذلك أيضًا قيام الطالب بالتدريبات الشفهية، فردياً، وثنائياً، ويف فرق 

ح املدرس بأال يكلف الطالب بالكالم وننص. مث هناك حفظ احلوارات ومتثيلها) طالب

ون ا عن  عن شيء ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت يعرب

  .األفكار اليت تطرح عليهم

  : تشجيع الطالب على الكالم

ينبغي على املدرس تشجيع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم اهتمامًا كبرياً 

م باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من الطالب عندما يتحدثون، وأن يشعره
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وعليه أن يثين على الطالب، كلما كان . إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه

إن املطلوب جعل اجلو . أداؤه طيباً، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية ملا يقوله

أسلوب مهذب، عندما خياطب دافئًا يف درس الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام 

  .بعضهم بعضاً 

  مهارة القراءة - ج

تعد القراءة املصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالـب خـارج الصـف، وهـي 

-وينبغـي أن تقــّدم القــراءة للطالــب املبتــدئ . مهـارة حتتــاج إىل تــدريبات خاصــة ومتنوعــة

قاً مــــن علــــى مســــتوى بالتــــدرج،انطال -الــــذي مل يســــبق لــــه تعلــــم اللغــــة العربيــــة مــــن قبــــل

مث اجلملــة املركبــة مث قــراءة الفقــرة ، مث ) مبتــدأ أو خــرب غالبــاً ( الكلمــة، فاجلملــة البســيطة 

  . قراءة النصوص الطويلة

يف املرحلــة األوىل مــن تعلــيم مهــارة القــراءة، ال بــد أن نضــع يف حســباننا بعــض 

تـرتبط صـعوبات القـراءة  ويف هذه املرحلـة. الصعوبات املتوقعة، اليت قد يواجهها الطالب

:  ومـن بـني الصـعوبات املتوقعـة يف هـذا اـال. بتعلم األصـوات خاصـة يف القـراءة اجلهريـة

التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، وكذلك احلروف الـيت تـرد أحيانـاً صـوائت وأخـرى 

  ).ي+و(صوامت 

قتهــــا هنــــاك مهــــارات خاصــــة بــــالقراءة، ينبغــــي العنايــــة بكــــل واحــــدة منهــــا يف و 

املناســب، وإذا أمهلــت معاجلتهــا يف حينهــا، تــؤدي إىل ضــعف يف تعلــم القــراءة فيمــا يلــي 

 . من مراحل
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واملهـارات األساسـية للتعـرف . التعرف، والفهم:  وللقراءة مهارتان أساسيتان مها

  : هي

  . الكتايب) احلرف(ربط املعىن املناسب بالرمز  – 1

  .ل القدرة على التحليل البصريالتعرف إىل أجزاء الكلمات من خال – 2

  .التمييز بني أمساء احلروف وأصواا – 3

  .ربط الصوت بالرمز املكتوب – 4

  . التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات – 5

  : وأهم املهارات األساسية للفهم هي

  . القدرة على القراءة يف وحدات فكرية – 1

  .فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب – 2

  . فهم االجتاهات – 3

  .حتديد األفكار الرئيسة وفهمها – 4

  . القدرة على االستنتاج – 5

  :هناك نوعان من القراءة، مها

  . القراءة املكثفة – 1

  . القراءة املوسعة – 2

يف القراءة املكثفة، حاول أن تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي 

هرية، وإجادة نطق األصوات ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجل

 .والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعبريات
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أما القراءة املوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطالعها الطالب 

خارج الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق 

، ليعتمد على نفسه يف اختيار الفهم ؛ وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب

  . ما يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهتمامه

لتصل بطالبك إىل بناء مهارات سليمة للقراءة، اعِنت بالقراءة اجلهرية، 

وينبغي أن حياكي التالميذ منوذجًا مثاليّاً، قد يكون بصوت املعلم، أو من 

يح، وعاجل املشكالت درب التالميذ على النطق الصح). إن وجد(شريط 

الصوتية حاملا تظهر لديهم، وجيب أن تراعي األداء املعرب، ووّجه انتباههم إىل 

خطأ القراءة ذات الوترية الواحدة، اليت ال تضع املعاين يف اعتبارها، ، وشجع 

  . الطالب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعة

ب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث يف القراءة الصامتة يوجه املعلم الطال

والفهم الضمين يف (يناقشهم للوصول إىل معاين املفردات، والفهم العام 

  ).املرحلة املتقدمة

أما القراءة اجلهرية، فيبدأ فيها الطالب بعد أن يكون قد وضح لديهم   

جابة عن سؤال، أو حل اهلدف الذي يدفعهم إىل القراءة اجلهرية، كاإل

  .مشكلة

  مهارة الكتابة -د

 . سرعة الكتابة وسالمتها معرباً عن نفسه بيسر  -1

  . صياغة برقية يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة  -2

  . وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفاً دقيقا، وكتابته خبط يقرأ  -3



80 
 

  . كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما  -4

  . يفة معينةكتابة طلب يتقدم به لشغل وظ  -5

  . ملء البيانات املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية  -6

 . كتابة طلب استقالة أو شكوى، أو االعتذار عن القيام بعمل معني  -7

احلساســـية للمواقـــف الـــيت تقتضـــي كتابـــة رســـالة مراعيـــاً يف ذلـــك األمنـــاط الثقافيـــة   -8

  . العربية

الكلمـــات يف أوضـــاعها  مراعـــاة التناســـب بـــني احلـــروف طـــوال واتســـاعا، وتناســـق  -9

  .وأبعادها

 ماسحون -3

  مهارة االستماع - أ

  : التمهيدعند املعلم  درس االستماعإسرتاتيجية يف جانب اآلخر أما 

يئة أذهان التالميذ لدرس االستماع، وذلك بإيضاح أمهية الدرس، وطبيعة          

يب عليها، كاستخراج املهارة اليت يراد التدر ، مث تعيني املادة العلمية اليت ستقدم إليهم

  . ، والتمييز بينها وبني األفكار الثانويةاألفكار األساسية

  : رضغال 

، سراع يف القراءة، كاإلبطاء أو اإلوما يتناسب واهلدف املراد حتقيقهتقدمي املادة  -1

  . ، وما إىل ذلكو التوقف قليال عند اية الفقرةأ

رس، كتوضيح معاين توفري كل ما ميكن أن يساعد على حتقيق أهداف الد -2

، واالبتعاد عن مواطن التشتت يدة، أو املصطلحات غري املألوفةالكلمات اجلد

  . الذهين
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مناقشة التالميذ فيما استمعوا إليه، بوساطة طرح األسئلة اليت توصل إىل حتقيق  -3

  . األهداف

تقومي التحصيل بطرح أسئلة أكثر عمقا، هلا ارتباط يف صياغتها باألهداف  -4

ويشرتط يف هذه األسئلة أن . ، اليت سبق حتديدها عند إعداد الدرسالسلوكية 

 . تكون شاملة جلميع األهداف ، وقادرة على قياس ما وضعت له فقط

  .عرض نص فهم املسموع

  .اطلب من الطالب إغالق الكتب، واالستماع جيداً إىل النص -1

  . أدر التسجيل، أو اقرأ النص قراءة واضحة، دون إسراع أو إبطاء -2

  . عد استماع الطالب للنص، وجههم إىل فتح الكتب، وحل التدريباتب -3

بعد استماع الطالب للنص، وحل مجيع التدريبات، اطلـب مـنهم قـراءة نـص فهـم  -4

  .املسموع املوجود يف آخر الكتاب، وتصحيح إجابام بأنفسهم

  مهارة الكالم - ب

  : تصحيح األخطاء الشفهية -1

كالم، ألن ذلك يعوقه عن االسرتسال يف على املدرس أال يقاطع الطالب أثناء ال

ومن األفضل أن منيز بني . احلديث، ويشتت أفكاره، وخباصة يف املستوى األول

األول؛ األخطاء اليت تفسد االتصال، ويف هذه احلالة، للمدرس أن يتدخل، وينبه :أمرين

يت ال والثاين؛ األخطاء ال. الطالب إىل اخلطأ، ويشجعه على تصحيحه بنفسه، ما أمكن

تؤثر يف فهم الرسالة، ولكنها تتعلق بشكل الرسالة، وهذه ال يلح املدرس عليها يف 

إن الطالب حيتاج يف بداية األمر، إىل كثري من . املرحلة األوىل، وإمنا يعاجلها برفق

  .التشجيع
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 :ممارسة الطالب الكالم بالعربية -2

اقــف تــدفعهم لتحــدث إن أفضــل طريقــة لتعلــيم الطــالب الكــالم، هــي أن نعرضــهم ملو 

ونــود أن ننبــه هنــا، إىل أن الطالــب . والطالــب، ليــتعلم الكــالم، عليــه أن يــتكلم. اللغــة

. لـن يــتعلم الكـالم، إذا ظــل املـدرس هــو الــذي يـتكلم طــول الوقـت، والطالــب يســتمع

ومــن هنــا، فــإن املــدرس الكــفء يكــون قليــل الكــالم، أقــرب إىل الصــمت عنــد تعلــيم 

 .عرض النماذج، وإثارة الطالب للكالم، وتوجيه األنشطةهذه املهارة، إال عند 

  : مجاالت مهارات النطق والكالم -3

  . نطق األصوات العربية نطقا صحيحا  -1

ذ ، ز ، ظ :  متييـــزا واضـــحا مثـــل التمييـــز عنـــد النطـــق ، بـــني األصـــوات املتشـــاة -2

  . )اخل،

 .التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة -3

  . رب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربيةتأدية أنواع الن -4

  . )اخل. .ب، م، و،:  مثل( نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  -5

  . التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة  -6

  . اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة  -7

ضــــوء فهمــــه للثقافــــة اســــتخدام عبــــارات ااملــــة والتحيــــة اســــتخداما ســــليما يف   -8

  . العربية

 .اكيب الكلمة العربية عند الكالماستخدام النظام الصحيح لرت   -9

 التعبري عند احلديث ، عن توافر ثروة لفظية ، متكنه من االختيار الدقيق  -10

  . للكلمة
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  . ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع -11

ال هــو بالطويــل املمــل، وال التعبــري عــن األفكــار بالقــدر املناســب مــن اللغــة ، فــ -12

    هو 

  .بالقصري املخل      

  التحدث بشكل متصل ، ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة  -13

  . بالنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين      

  . نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر -14

  اءات  واحلركة غري اللفظية استخداما معربا عما يريد استخدام اإلشارات واإلمي -15

  . توصيله  من أفكار      

  أو . التوقف يف فرتات مناسبة عند الكالم ، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار -16

  . توضيح شيء منها ،أو مراجعة صياغة بعض ألفاظه      

   نوع فيها أشكال االستجابة ملا يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية ي -17

  .وأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم التعبري   

   الرتكيز عند الكالم على املعىن وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيه  -18

  .هذا املعىن       

  .تغيري جمرى احلديث بكفاءة عند ما يتطلب املوقف ذلك -19

  .الشخصية بطريقة جذابة ومناسبةحكاية اخلربات  -20

  . إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر -21

  وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني فيها  –إدارة مناقشة يف موضوع معني  -22

  .واستخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء       
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  . إدارة حوار تليفوين مع أحد الناطقني بالعربية -23

  اءةمهارة القر  -ج

  :خطوات درس القراءة  المكثّفة  -1

  .حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجابام عليها: التحية -1

  .اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، ورقم الصفحة: إعداد السبورة -2

   وتشمل مراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة الوحدة، أو : املراجعة -3

 .اصر واملهارات اللغوية، واحملتوى الثقايفتتضمن املراجعة العن. الدرس السابق -4

ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للنص، عن طريق األسئلة، : لتمهيد للدرس -5

  نص؛ ليجيبوا عنها مستعينني بالنصمث اطرح عليهم األسئلة اليت تسبق ال

  . القرائي

  ا اخرت من املفردات اجلديدة ما تعتقد أن الطالب لن يفهمو :  املفردات اجلديدة -6

 . معانيه عن طريق السياق، وسجلها على السبورة، وناقش الطالب يف معانيها -7

 موجه الطالب لقراءة النص سراً، دون صوت، للفه: القراءة الصامتة -8

  .واالستيعاب

بعد القراءة الصامتة، انتقل إىل تدريبات : تدريبات االستيعاب واملفردات -9

  .االستيعاب واملفردات

  .بعض الطالب، لقراءة أجزاء من النص قراءة جهريةاخرت : القراءة اجلهرية -10

  . انتقل إىل بقية تدريبات الدرس: بقية تدريبات الدرس -11

  . كلف الطالب بواجب منزيل -12
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 : الموّسعة/ خطوات درس القراءة الحّرة  -2

أعــط الطــالب فكــرة عامــة عــن موضــوع الــنص، حتبــبهم يف قراءتــه، وال تتطــرق  -1

  .إىل التفاصيل

راءة الــنص يف البيــت، وحــل التــدريبات، وشــجعهم علــى وجــه الطــالب إىل قــ -2

  . استخدام معجم عريب، إذا واجهوا مشكالت يف الفهم

يف حصة القراءة، اسأل الطالب عن الصـعوبات الـيت واجهوهـا، واعمـل علـى  -3

  .تذليلها

اطلب من الطالب حل تدريبات االستيعاب واملفـردات يف الصـف، بالطريقـة  -4

  .لماملشار إليها يف كتاب املع

  . شجع الطالب على تلخيص أجزاء من النص -5

اخرت بعـض الطـالب لقـراءة فقـرات الـنص قـراءة جهريـة، كـّل طالـب يقـرأ فقـرة  -6

  .واحدة

  مهارة الكتابة -د

  : مجاالت مهارات الكتابة والخط -1

  . نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة، أو يف كراسات اخلط نقالً صحيحا -1

هلجائية يف أشكاهلا املختلفة، ومواضع تواجدها يف تعرف طريقة كتابة احلروف ا -2

  .)األول، الوسط، اآلخر (الكلمة 

  . تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة -3
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كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة، مع متييز أشكال  -4

  . احلروف

  . وضوح اخلط، ورسم احلرف رمسا ال جيعل للبس حمال -5

وتلك ) مثل هذا( اليت تنطق وال تكتب لكلمات ذات احلروف الدقة يف كتابة ا -6

  .) مثل قالوا( ال تنطق اليت تكتب و 

  . مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة -7

مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل، الذي يضفي عليه مسحة من  -8

  . اجلمال

  ). إخل . . ،رقعة نسخ( إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب  -9

ين، التاء املربوطة املد ، التنو ( مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة  -10

   .)واملفتوحة

  . مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة -11

  . تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصاً كتابياً صحيحاً ومستويف -12

  . استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب -13

  . الً املفردات والرتاكيب املناسبةترمجة أفكاره يف فقرات مستعم -14

يف املدرســة إعتمــاد علــى أنشــطة املعلمــني يف عمليــة تعلــيمهم و املقابلــة معهــم يف 

 Samsul(مشس البحـر أن نال الباحث املعلومات الثانوية اإلسالمية احلكومية موجوساري 

Bahri HB, S.Ag (ماسـحون  أمـاو  يسـتخدم الوسـائل التعلميـة فحسـب)Mashun, S.Pd( 

قــــــرة العــــــني  أمــــــاو  ،وهــــــذا يشــــــبه بإســــــرتاجتية مشــــــس البحــــــر فيســــــتعمل الوســــــائل التعلميــــــة

)Dra.Quratul Ain(  فهــي تعلــم التالميــذ بإســتخدم الوســائل التعلميــة و إســرتاجتية اللعبــة
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تعلــــيم مهــــارة الكــــالم تشــــتمل  الوســــائل املســــتخدمة يف. حــــىت ال يشــــعر التالميــــذ املــــالل

معينــــات االســــتماع علــــى بــــرامج األنشــــطة مثــــل الــــرحالت معينــــات الكــــالم باإلضــــافة إىل 

وتقــومي املعينــات . امليدانيــة، واأللعــب اللغويــة، ولوحــة العــرض، والصــور والشــرائح واألفــالم

: أنشطة الكالم والـىت تشـتمل احملاكـاة واإلعـادة واملعاجلـة بالوضـائف التاليـة يف املستخدمة

ــــب) 1 ر الســــياق الــــذي جيعــــل لكــــالم مشــــاعدة علــــى ابتطــــا) 2الكــــالم،  تشــــجيع الطال

ــــــب معــــــىن،  ــــــىت) 3الطال ــــــوفر املعلومــــــات ال ــــــب تســــــتخدمها ت الوســــــائل  .يف كالمــــــه الطال

تعليم مهارة الكتابة هي جهاز العرض العلوم والسبورة الوسـيلتان البصـريتان  املستخدمة يف

األساســيتان، وبصــفة عامــة أوجــب املعلــم بعــد أن يقــدم احلــروف كتابــة أن يــدرب الطــالب 

 عملية اخلط حتـت إرشـاده، مث يـوزع علـيهم كراسـات اخلـط حملاكـاة مـا فيهـا مـن منـاذج على

 1.كتابية

يف اإلمتحان يعرف أن املعلم الذى يستخدم اسرتاجتية  التالميذنتائج إعتماد على 

  .التالميذ يف التعلماللعبة يف عملية التعليم يؤثر على نتائج 
  

  
 

                                                           
 149- 148. ص) 2009: الطبعة اجلامعة، ماالنج (ا ودورها يف اكتساب العربية حليمي زهدي، البيئة اللغوية تكوينه 1
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 الفصل الخامس

  والتوصيات نتائج البحث واإلقتراحاتملخص 

 نتائج البحث ملخص -  أ

اإلسرتاتيجية املستخدمة يف املدرسة الثانوية احلكومية موجوساري هي  -1

: طريقة وحدة ويستند هذا األسلوب على مخس مراحل التعليم، وهي 

إعداد الطالب لقبول الدرس، وعرض املواد، والتوجيه من خالل عملية 

  ستقراء، التعميم واستخدامهاال

اليت استخدمها املدرسون تتناسب يف ترقية قدرة الطلبة عند  اإلسرتاتيجية -2

 .التعلم اللغة العربية من مهارات الكالم والقراءة و الكتابة واالستماع

  توصيات البحث - ب

ومن أهم األمور يف اختيار اسرتاتيجية تعليم اللغة وهي اختيار اسرتاتيجية  -1

 ، وعليهم أن يبذلوا جهدهمالتعلم املناسبة مبيول التالميذالتعليم و 

 .وأفكارهم الجياد االسرتاتيجية املختارة

يقوم باإلعداد  ت املعينة فعليه اناالسرتاتيجيا  يطبق إذ اراد املعلم أن -2

  .الكامل حىت حيصل على النتيجة اجليدة

  مقترحات البحث -ج

مدخال مفيدا ملن يريد أن يقوم مبثل  البحثا ذيرجو الباحث أن تكون نتيجة ه

  :قدم الباحث املقرتحات اآلتيةي البحثا ذهبناء على . البحثا ذه
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ميكن أن يستفيد منها مدرسو اسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية هلا أمهية، و  إن -1

 .الثانوية احلكومية موجوساري درسةمباللغة العربية 

الواسعة للحصول على نتيجة أكثر صدقا إن الباحث مل يقم بالتجربة امليدانية  -2

يرجو الباحث من الباحثني املقبلني أن يستفيدوا من نتيجة . لضيق الوقت

 .للقيام جتربة ميدانية أوسع البحثا ذه
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 قائمةالمصادر والمراجع 

  

  قائمةالمصادر  - أ

  القرآن الكرمي

 قائمةالمراجع -  ب

  ).س. د, املكتبة التوفيقية: القاهرة(, فقه اللغة وأسرار العربية, أيب منصور عبد امللك

رشيدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري . د.حممود كامل الناطق و أ. د.أ

مصر، (اإلسلمية للرتبية والعلوم والثقافة،  الناطقني ا، منشورات املنظمة

2003 .(  

مذكرة الدورة التدريبية ملعلمى اللغة العربية يف اجلامعات . إبراهيم الفوزان عبد الرمحن

  ). 2004ماالنج، غري منشورة، . (اإلسالمية احلكومية بإندونيسيا

 . ىف مناهج البحث العلمى وأسالبيهخالد حسني مصلح وأصحابه، 

  ). 1412, دار النفائس: القاهرة(, خصائص العريب, يف معروفنا. د

دار الفكر :عمان(البحث العلمي، مفهومه،أدواته،أساسيه، وقان عيدان وآخرون، ذ

 ). م 1992للنشر والتوزيع، 

   .)بدون املدينة والسنة( مذاهب وطرائق يف تعليم اللغاترتشاردز وروجرز، 

:  الناطقني ا ومناهجه وأساليبه، الرباطرشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري

  .م1989/ه1410, إيسيسكو

مؤسسة الرسالة، : بريوت( املوجه العملي ملدرس اللغة العربية،عابد توفيق اهلامشي، 

  ).م 1983
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دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري عبد الرمحن بن إبرهيم الفوزان وزمالؤه، 

 ).هـ 1424مشروع العربية للجميع، (، نب النظرياجلا: الناطقني ا

 طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، 

  ).م2002جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : الرياض(

دار املعارف،دون :مصر(10.عبد العليم إبراهيم، املوجة الفين ملدرس اللغة العربية،ط

  .)نةالس

دار الشواف للنشر و التوزيع، : الرياض(علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، 

  .)م  2002/ ه1423

 ).س. د, دار الكناب العريب: بريوت(, خمتار الصحاح, حممد بن أيب بكر الرازي

  .ت.علي اخلويل، مدخل إىل علم اللغة، األردن، دار الفالح للنشر والتوزيع، د حممد 

 )1987مكتبة العصرية، : سودان (مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية، 

 –دار الفكر (، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية وليد أمحد جابر،

 )م2002 –ه 1423عمان، 

ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني 

 ) م  1991دار الغايل، : رياضال(ا 

، http://www.suwaidan.com/vb1/showthread.php?7 ، خطوات للمعلمياسر اهلامشي، 

  2012سبتمرب  28املأجوذ يف التاريخ، 
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Jakarta: Rineka Cipta.  
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  دليل االستبيان للمعلم 

  

  : ...............................  االسم

  دليل إجابة االستبيان 

 تستخدم الباحث هذا االستبيان للتعبري عن رأيكم عن استخدام مواد  -1

 يف اجلدول) √(أن متلئ هذا االستبيان بوضع العالمة  -2

 دليل الدرجة  -3

  جيد: ج    جيد جدا: ب    ممتاز: أ

 ضعيف: ه    مقبول: د

  بنود االستبيان  الرقم
  الدرجة

  ه  د  ج  ب  أ

            يستخدم املعلم الوسائل يف عملية التعليم   1

            يستخدم املعلم املنهج املناسب يف عملية التعليم  2

            يستخدم املعلم التقومي يف عملية التعليم  3

            يستخدم املعلم اإلسرتاجية يف عملية التعليم  4

            لتعليم سياقية ومناسبة لدى الطلبةكانت عملية ا  5

 



  

  :المالحظة

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

  ,المعلم

  

______________________  



LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 

 

Kualifikasi 
Indikator 

Jenis 
Perilaku 

No 
E D C B A 

 

 

 

 

   

 

 

 

 a. Tampak bersemangat dalam mendengarkan  

guru. 

b. Tampak bersemangat dalam berlatih bercakap 

tentang tema dari guru. 

c. Tampak bersemangat dalam memperaktekkan 

permainan bahasa. 

d. Tampak bersemangat  dalam melihat peragaan 

bercakap dari siswa yang lain. 

Antusias 

 

1. 

    

 

 

 a. Tampak gembira dan senang selama mengikuti 

pembelajaran 

b. Roman muka tampak berseri-seri dalam 

mengerjakan perintah-perintah 

Keceriaan 2. 

     a. Mengajukan pendapat  kepada guru. 

b. Mengungkapkan makna dari tema yang 

diberikan guru. 

Kreatifitas  3. 

 

4.   Hambatan / kesulitan siswa :   

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 



 

5.   Hambatan / kesulitan guru : 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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6. Metode dan strategi yang digunakan guru: 
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 الشرقية ىموجوكرطا جاو  موجوساريالثانوية احلكومية  درسةامل

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 درس اللغة العربيةالباحث مع م

  

 

 

 

 

  

 مدرس اللغة العربيةالباحث مع 



  السير

  ة الذاتية

  

 المعلومات الشخصية - أ

  ) Ihda Kurnia Maulidin(إهدى كرنيا مولدين :       االسم

  1986نوفمرب  06موجوكرطل، :   ريخ الوالدةتا/املكان

  إندونيسية:       اجلنسية

  )Drs. H. ASMAD, M.Pd(احلاج أمشد :       الوالد

  )Hj. St. Rofiat(احلاجة سيت رافعة :        الوالدة

  بنرانج سوالويسى اجلنوبية إندونيسيا:       العنوان

 085648512698:     اهلاتف اجلوال

  Rex_om@yahoo.co.id:  الربيد اإلليكرتوين

  
  

 المستوى الدراسي - ب

  السنة  المستوى الدراسي

-1993  علوم موجوكرطا جاو الشرقيةال ورناملدرسة االبتدائية  -1

1999  

-1999  موجوكرطا جاو الشرقية موجوسارياملدرسة الثانوية احلكومية  -2

2002  

-2002  ، جاو الشرقية األوىل مجرب احلكومية العاليةاملدرسة  -3

2005  

-2005ماالنج جاوى الشرقية براوجيا  اجلامعية من اجلامعة بلومالد املرحلة -4

 



  2008  اندونيسيا

من جامعة احلكومية قسم تعليم اللغة ) البكلوريوس(املرحلة اجلامعية  -5

  العربية ماالنج جاوى الشرقية

2008-

2011  

مرحلة املاجستري يف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية   -6

 لعليا قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات ا

  ماالنج جاوى الشرقية اندونيسيا 

2011-

2013  
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