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 استهالل

دنل ُقْل نَػزََّلُو ُركُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك ِِبغبَْقِّ لِيُػثَػبَِّت الَِّذيَن َآَمُنوا َكىُ 
َا يُػَعلُِّمُو َبَشره  ﴾ٕٓٔ﴿َكُبْشَرل لِْلُمْسِلِمَُت  َكَلَقْد نَػْعَلُم أَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف ِإمبَّ
 ٔ. ﴾ٖٓٔ﴿ َىَذا ِلَسافه َعَرِبٌّ ُمِبُته ِإلَْيِو َأْعَجِميٌّ كَ  ِلَساُف الَِّذم يُػْلِحُدكفَ 
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 إلاهداء

 أىدل ىذه الرسالة:
 

 سيت زليخة أمي إىل ركضة اغبب كينبوع اغبناف

 عبد الكرًن عمر أِب مافاألإىل شبلؿ الدؼء كمبلذ 
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 مستخلص البحث
ارة الكبلـ يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي ـ. إسًتاتيجية تعليم مهٕٚٔٓأدي رمحن، 

كمعهد الرسالة اإلسبلمي )دراسة اغبالة يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد 
قسم تعليم اللغة العربية، كلية /الرسالة اإلسبلمي فونورككو(. رسالة اؼباجستَت

 ( الدكتور دمحمٔالدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم دباالنج. اؼبشرؼ: )
 ( الدكتور زيد ابن ظبَت، اؼباجستَت.ٕعبد اغبميد، اؼباجستَت 

 إسًتاتيجية تعليم، مهارة الكبلـالكلمات ادلفتاحية: 
تعليم العوامل الداعمة يف تنفيذ إسًتاتيجية  استهدفت الدراسة اغبالية استقصاء عن

إسًتاتيجية  تنفيذمعهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي ك مهارة الكبلـ ىف 
فونوركو يف  معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلميتعليم مهارة الكبلـ ىف 

 ـ.ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓعاـ الدراسي 
كلتحقيق ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث اؼبنهج الكيفي القائم على تصميم  

ية ربليل دراسة اغبالة، كصبع البياانت ِبؼبقابلة كاؼببلحظة كالوثيقة كبعدىا أف يبر عمل
 البياانت مث استخدـ ربقيق صحة البياانت ِبلتثليث.

العوامل الداعمة يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم  األكؿ، :كقد أظهرت نتائج البحث
( كفاءة اللغوية ٔمهارة الكبلـ يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي )

( تعليم اللغة العربية ٘إعداد التدريس، )( ٗ( كفاءة اللغوية عند الطلبة، )ٕعند اؼبعلم، )
( النظاـ إلستخداـ ٙيف داخل معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي، )

تنفيذ الثاين، اللغة العربية يف داخل معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة. 
يقدـ اؼبعلم مادة إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي دبا فيها 

الدرس ِبللغة العربية إىل الطلبة، كيستخدـ اؼبعلم كالطلبة اللغة العربية للتواصل يف 
 األنشطة التعليمية يف الفصل الرظبي دبعهد كايل صاعا كدبعهد الرسالة.
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ABSTRACT 

ADE RAHMAN. 2017. The Learning Strategy of Speaking Skill in Boarding 

School of Wali Songo and Boarding School of Ar-Risalah Ponorogo. 

Thesis, Postgraduate Program of Arabic Education Departement at State 

Islamic University of Malang, Thesis Supervisor: (1) Dr. Abdul Hamid 

M.A. (2) Dr. Zaid bin Seemer L.c M.A. 

Keyword: Strategy Learning, Speaking Skill of Arabic Language 

The present study aimed to investigate the supporting factors in the 

implementation of the speech skills strategy at the Wali Songo boarding school 

and the Ar-Risalah boarding school and the implementation of the speech skills 

strategy at the the Wali Songo boarding school and the Ar-Risalah boarding 

school in school year 2017-2018. 

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

with case study research design of learning strategy speaking skill of Arabic in the 

boarding school of Wali Songo and boarding school of Ar-Risalah Ponorogo 

2017-2018. Data collection techniques used were interviews, observation, and 

documentation. After the data collected and reduced in the process of data 

analysis, then test the validity of the data using triangulation. 

The results showed: first, the aspects of supporting the implementation of 

learning strategy speaking skill of Arabic in boarding school of Wali Songo and 

boarding school of Ar-Risalah Ponorogo, including: (1) Competence language of 

teachers, (2) Competence language of students, (3) RPP (4) Learning Arabic 

Languages in the environment of boarding school of Wali Songo and boarding 

school of Ar-Risalah, (5) Regulation to the use of Arabic language for 

communicating all the peoples in a boarding school of Wali Songo and boarding 

school of Ar-Risalah. Second, the implementation learning strategy speaking skill 

of Arabic in the formal school boarding Wali Songo and Ar-Risalah overall by 

using communication strategies, the teachers using Arabic language in delivering 

material of lesson to students, which teachers use Arabic language in 

communication with the students, and then centered strategy on teachers, which in 

the implementation of active teacher explains the subject matter using the Arabic 

language to students, and also teacher use Arabic language to interact with 

students in learning activities in formal classes  of Wali Songo boarding school 

and Ar-Risalah boarding school.  
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ABSTRAK 

ADE RAHMAN, 2017. Strategi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Arab di pondok pesantren Wali Songo dan pondok pesantren Ar-Risalah 

Ponorogo, TESIS. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. Abdul 

Hamid M.A 2) Dr. Zaid bin Seemer L.c M.A. 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Keterampilan berbicara bahasa Arab 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelediki pelaksanaan strategi 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di pondok pesantren Wali 

Songo dan pondok pesantren Ar-Risalah dan untuk menyelidiki factor-faktor 

pendukung dalam pelaksanaan strategi pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab di pondok pesantren Wali Songo dan pondok pesantren Ar-Risalah 

Ponorogo, tahun ajaran 2017-2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berupa penelitian kualitatif 

yang bersifat deksriptif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus 

tentang strategi pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di pondok 

pesantren Wali Songo dan pondok pesantren Ar-Risalah Ponorogo 2017-2018. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, obervasi, dan 

dokumentasi. Setelah data terkumpul dan direduksi dalam proses analisis data, 

kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, aspek-aspek pendukung 

pelaksanaan strategi pembelajaran di pondok pesantren Wali Songo dan Ar-

Risalah, diantaranya: Pertama, (1) Kompetensi bahasa Arab guru, (2) Kompetensi 

bahasa Arab siswa, (3) RPP (4) Pembelajaran Bahasa Arab di dalam pondok 

pesantren Wali Songo dan di dalam pondok pesantren Ar-Risalah, (5) Peraturan 

penggunaan Bahasa Arab untuk berkomunikasi di dalam pondok pesantren Wali 

Songo dan di dalam pondok pesantren Ar-Risalah. Kedua, pelaksanaan strategi 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di sekolah formal pondok 

pesantren Wali Songo dan Ar-Risalah secara keseluruhan dengan menggunakan 

strategi komunikasi bahasa Arab, yang mana guru menyampaikan materi 

pelajaran berbahasa Arab menggunakan bahasa Arab kepada siswa. Dan juga 

strategi penggunaan bahasa Arab oleh guru dan siswa dalam interaksi pada 

kegiatan belajar mengajar di kelas formal pondok pesantren Wali Songo dan 

pondok pesantren Ar-Risalah. 
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 شكر وتقدير
اغبمد  رب العاؼبُت كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين، نستعينو كنستغفره          

كنعوذ ِب من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده هللا فبل مضل لو كمن يضلل 
 فبل ىادم لو. كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت كعلى الو كصحبو أصبعُت.

قد سبت كتابة ىذا البحث التكميلي لنيل درجة اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة          
العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، 
فيسرين أف أقدـ جزيل شكرم كعظيم تقديرم إىل من قد ساعدين على كتابة ىذا 

 ذم لو مسؤكلية يف ىذه اعبامعة، كىم:البحث التكميلي كإىل من ال
فضيلة األستاذ الدكتور اغباج موجيا راىرجو، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .ٔ

 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
فضيلة األستاذ الدكتور حبر الدين، عميد كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك  .ٕ

 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
دكتور كلداان كركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات فضيلة ال .ٖ

 العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
عبد اغبميد اؼباجستَت، اؼبشرؼ األكؿ الذم قد تفضل بقبويل ابنا  دمحم فضيلة الدكتور .ٗ

ؿ جهده لنجاح دراسيت كالذم بذ بنو كالذمكتلميذا كالذم قد رِبين تربية األب ال
 قاد خطوايت حىت جاء ىذا البحث التكميلي إىل هنايتو.

فضيلة الدكتور زيد ابن ظبَت، اؼبشرؼ الثاين الذم قد تفضل بقبويل إبنا كتلميذا  .٘
ؿ جهده لنجاح دراسيت كالذم قاد رِبين تربية األب إلبنو كالذم بذ كالذم قد

 ي إىل هنايتو.خطوايت حىت جاء ىذا البحث التكميل
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 األستاذ ىارك سيف األنوار كرئيس معهد فضيلة رئس معهد كايل صاعا اإلسبلمي .ٙ
األستاذ دمحم معصـو يوسف الذل قد ظبح يل ألداء البحث يف  اإلسبلمي الرسالة

 ىذا اؼبعهد.
 صبيع األساتذة كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة .ٚ

 لك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج الذين ربوين كعلمواين كارشدكين إىلموالان ما
 الكثَتة إيل علماين بذلوا جهدىم إليصاؿ اؼبعلومات ما فيو خَتم كصبلحي كالذ

 خرة إف شاء هللا.اسعا انفعا يف الدين كالدنيا كاألك 
قدرة كالقوة مُت الذين قد ربياين منذ صغرم حىت أصبح يل ىذه الكالوالدين اًت  .ٛ

كنبا الذاف أطاؿ شهراهتما مضرعا لرهبما سائبل منو تعاىل خَتم كصبلحي  كاؽبيئة
 يف ىذه اعبامعة كدفعاين يف طلب العلـو النافعة.  كقباحي

عسى هللا أف يبن علينا برضبة الحد ؽبا كأف يثيبنا حبسن الثواب. كأخَتا أف ىذه         
ؼبائلة إىل األخطاء كالنقصاف، فلذا يرجو الباحث من الكتابة أثر من االاثر اإلنسانية ا

 القراءة االنتقادات كاإلقًتاحات على سبيل اإلصبلح.
ىذا ما يسر هللا سبحانو كتعاىل كلعل فيو ما يفيد الباحث كاالخرين من علـو         

 الدنيا كاالخرة. 
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 حمتوايت البحث
  أ ...................................صفحة الغبلؼ............................
 ب  ................................صفحة اؼبوضوع............................

 ج  .............موافقة اؼبشرؼ................................................
  د  ................................إقرار الطالب...............................

  ك  ...................................................................استهبلؿ
  ز  ........إىداء..............................................................

  ح ......................................مستخلص البحث.....................
 ؾ . ........................................ر......................شكر كتقدي

  ـ  .................................ؿبتوايت البحث...........................
  ع . .........قائمة الرسـو البيانية...............................................

 ش  ................................................قائمة اؼببلحق..............
 

 2 .....الفصل األول: اإلطار العام.............................................
 ٔ  مقدمة.......................................................... .أ 
 ٘  ...أسئلة البحث............................................... .ب 
 ٙ  أىداؼ البحث................................................ .ج 
  ٙ  أنبية البحث................................................... .د 
 ٚ  حدكد البحث................................................. .ق 
 ٚ  .....الدرسات السابقة......................................... .ك 
 ٕٔ ربديد اؼبصطلحات............................................ .ز 

 21 الفصل الثاين: اإلطار النظري...............................................

 21 ادلبحث األول: اإلسرتاتيجية التعليمية.......................................
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 ٖٔ .........................................مفهـو إسًتاتيجية...... .أ 
 ٗٔ ............أسلوبو كإسًتاتيجيتو.....بُت اؼبدخل التعليم كطريقتو ك  .ب 
 ٚٔ .........................ص اإلسًتاتيجية اعبيدة..........خصائ .ج 
 ٛٔ ....اتيجية تعليم اللغة............العوامل الىت تتأثر يف إختيار إسًت  .د 
  ٕٔ .............................إسًتاتيجة التعليم............ع أنوا  .ق 
 ٕ٘ .....اللغوية.......................إسًتاتيجيات مبتكرة ؼبهارات  .ك 
 ٖٖ ............العربية........................إسًتاتيجية تعليم اللغة  .ز 
 ٓٗ ...........عملية إكتساب اللغة كتعليم اللغة الثانية............... .ح 
 ٘ٗ ....................تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية.............. .ط 
 ٛٗ اؼببحث الثاين: مهارة الكبلـ كتعليمها............................ .م 
 ٛٗ .......................................مفهـو مهارة الكبلـ.... .ؾ 
 ٛٗ ................................أنبية تعليم مهارة الكبلـ........ .ؿ 
 ٓ٘ أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ لغَت الناطقُت هبا...................... .ـ 
 ٔ٘ ............م الكبلـ.......................توجيهات عامة لتعلي .ف 
 ٖ٘ ............يم مهارة الكبلـ................اعبوانب اؼبهمة يف تعل .س 

 33 نهجية البحث.............................................الفصل الثالث: م
 ٘٘ مدخل البحث.................................................. .أ 
 ٙ٘ حضور الباحث................................................ .ب 
 ٙ٘ مصادر البياانت................................................ .ج 
 ٚ٘ أسلوب صبع البياانت........................................... .د 
 ٜ٘ أسلوب ربليل البياانت.......................................... .ق 
 ٕٙ فحص صحة البياانت.......................................... .ك 

 42.............الفصل الرابع: نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها...............
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 ٗٙ...........نبذة ـبتصرة عن معهد كايل صاعا اإلسبلمي اؼببحث األكؿ: 
 عهد كايل صاعاماتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼببحث الثاين: تنفيذ إسًت 

  ٛٙ..........................................................اإلسبلمي
 تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼببحث الثالث: العوامل الداعمة يف
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 ٚٛ .....: مناقشة نتائج البحث............................الرابعاؼببحث 

 ٕٜ ..............نبذة ـبتصرة عن معهد الرسالة اإلسبلمي  اؼببحث األكؿ:
 هد الرسالةمعتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف حث الثاين: تنفيذ إسًتااؼبب

 ٜ٘ ......................اإلسبلمي....................................
اؼببحث الثالث: العوامل الداعمة يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف 

 ٜٜ .................معهد الرسالة اإلسبلمي............................
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  221.......................................التوصيات كاإلقًتاحات .ب 

   ادلراجعو  ادلصادر قائمة
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 قائمة الرسوم البيانية

: مقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة   ٔ الصورة 
 الرظبية دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

لذل ينفذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة : مقابلة مع اؼبعلم ا  ٕ  الصورة
 الرظبية دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

: مقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة   ٖ  الصورة
 الرظبية دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

معهد كايل صاعا  : مقابلة مع قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا يف  ٗ  الصورة 
 اإلسبلمي

: مقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية   ٘  الصورة
 دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

: مقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية   ٙ  الصورة
 دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

طلبة الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية : مقابلة مع ال  ٚ  الصورة
 دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي

: مقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ الربانمج تعليم اللغة العربية يف معهد كايل   ٛ  الصورة
 صاعا اإلسبلمي

: عملية التعليم الدرس اؼبطالعة يف اؼبدرسة الرظبية دبعهد كايل صاعا   ٜ  الصورة
 بلمي )يناقش الطلبة اؼبقالة ؼبادة الدرس اؼبطالعة(اإلس
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: عملية التعليم الدرس اؼبطالعة يف اؼبدرسة الرظبية دبعهد كايل صاعا  ٓٔ الصورة
 اإلسبلمي )يناقش الطلبة اؼبقالة ؼبادة الدرس اؼبطالعة(

: عملية التعليم الدرس اؼبطالعة يف اؼبدرسة الرظبية دبعهد كايل صاعا  ٔٔ الصورة
 سبلمي )يناقش الطلبة اؼبقالة ؼبادة الدرس اؼبطالعة(اإل
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مةمقد .أ

إندكنيسيا على شكل اؼبدارس الدينية أـ  ىف يةإلسبلمااؼبؤسسات الًتبوية  إف
اؼبعهد  ِبللغة العربية ىو ىتماـإلاللغة العربية، كلكن معظم ا تدرس بلمياؼبعهد اإلس
 ىف، اللغة العربية اؼبعهد اإلسبلمي العصرم، السيما سة الدينيةر اؼبد إىلِبلنسبة  اإلسبلمي

دين اإلسبلـ، لكن أصبحت اللغة العربية لغة فقط أساسا لفهم ليس  اؼبعهد اإلسبلمي
 تعليمأف  فىالسل ؼبعهد اإلسبلمي، كىذا ىبتلف ِبعهديةللمجتمع اؼبالتواصل اليومي 

مثل   األربعة ويةا يهمل مهارات اللغب الدينية فحسب، كىذستعراض الكتإلاللغة العربية 
ستماع إلتصاؿ اللغوم أربع ىي: ائلاؼبهارات األساسية ل إفكفاءة مهارة الكبلـ، 

كن فصلها إال سبال  الىت ٔمتبادلة. كالكبلـ كالقراءة كالكتابة كبُت ىذه اؼبهارات عبلقات
 اللغة العربية اؼبعينة. تعليمأبىداؼ ال

 هاعلمتاللغة العربية ك  تدرس الىتاؼبؤسسات  مناإلسبلمي العصرم اؼبعهد أصبح 
ىم: أستاذ عبد هللا أضبد ىو يطور اؼبدرسة األدبية ، قرف التاسع عشرالأكؿ  ىف، مًتكزا

الدين اليونوسي ك رضبة اليونوسي نبا يطوراف الدينية ( كأستاذ زين ٜٜٓٔفادنك سومًتا )
السنة  ىف( Normal School)( كأستاذ ؿبمود يونس يطور ٜ٘ٔٔللبنُت كللبنات )

من اإلسبلمية كنتور فونورككو، علىكلية اؼب  ىف اللغة العربية إماـ زاركاسي ( مث يطورٖٜٔٔ)
 ٕللغة العربية كلغة لبلتصاؿ.ا تعليمىذا النموذج يهدؼ إىل  ىفاللغة العربية  تعليم

                                                           
(، ٕٙٓٓ، )ايسيكو،بٌت إزانلن،اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج كاالسًتاتيجيا تعليمرشدم أضبد طعيمة كؿبمود كامل الناقة،  ٔ

 ٜٖص. 
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اللغة العربية كلغة الثانية،  تعليمسبلمي اإلالعصرم اللغة العربية يف اؼبعهد  تعليم
كالثقافية اإلسبلمية  من ؾباؿ العلـو الدينية تعديدلفهم  كىذا اتضح أبف اللغة العربية
اللغة  عليمتبُت  ىبتلفىناؾ ك  .ككذلك للتواصل اليوميكاألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

 تعليم ٖ(ٜٓٛٔكما قاؿ )انقة   اللغة العربية كلغة األجنبية، تعليمالعربية كلغة الثانية ك 
فػي اؼبػدارس كمقػرر دراسي، أم كمادة من مواد  تدرس الىتاللغة األجنبية أبهنا اللغة 
هم سبكن الىتها تزكيد الدارسُت ِبلقدرة كالكفاءة اللغوية تعليمالدراسة كيكوف اؽبدؼ من 

أما  .من استخدامها يف كاحد من األغراض اؼبتعددة، كقػراءة األدب أك األعماؿ الفنية
يراد تعلمها من أجل الدراسة  الىتاللغة كلغة اثنية فهػو يػستخدـ عنػدما تصِبح اللغة  تعليم

ياة اليوميػة كاغبياة الوظيفية يف اغب اللغة للتواصلتكوف ك  كالتعلم فقط يف مراكػز خاصػة،
 .يتعلم فيها الدارس الىتؼبعامبلت الرظبية يف الببلد كا

مثل  ية،تعليماالت الاجملشياء اؼبتنوعة من ألمهارة الكبلـ يتأثر ِب تعليمح ا قب
العربية   ةإلستخداـ اللغ اجملتمع اؼبعهديةكل لالواجبة  علىتشمل  الىت القانوف اؼبعهدية

قباح يف تعلم كل ( "ٜٜٜٔوس، كفقا رأم جانك )درايدف كف، كلغة اإلتصلية اليومية
 جملتمع اؼبعهديةتتطلب اال الىتلبيئية اؼبعهدية لىذه النظرية تناسب  ٗ،"شيئ بتطبيقها

ة الطريقة اؼبستخدممث ، ىف اغبياة اليوميةالستخداـ اللغة العربية كلغة رئيسية للتواصل 
 يدؿ فإنو ،يف داخل اؼبعهداللغة العربية  تعليماؼبنظمة الطلبة لًتقية اللغة العربية ك  تعليملل

 كىذا جدا، جيد بشكل العربية اللغة تطويرك  ترقية يف اؼبعهد اإلسبلمي اختصاص على
من اؼبؤسسة الًتبوية األخرم، ألف اؼبعهد  قارنت العصرم للمعهد اإلسبلمي مزااي ىو

 كفقا العربية، كاللغة يةالدين ـوالعل جوانبمن  اؼبتخرجُت اإلسبلمي يهتم إيل كفاءة
سًتاتيجيات إليهتم الباحث كثَتا ما يتعلق ِبلكن ك ىاذين اؼبعهدين.  يف تعليملؤلىداؼ ال

 الىتاسًتاتيجيات ، لًتقية مهارة الكبلـ لدم الطلبة اؼبعهد ىف أك اؼبستخدمة اؼبطّبق الىت
                                                           

3
-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/2من انقة، مقالة مأخوذة  

2012/a/425-455.pdf  نوفمرب(ٕٓٔٙ)
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 ىفؽبا دكرة  اؼبطبق الىتترقية كفاءة مهارة الكبلـ، ألف أحد أىم العوامل  ىف بةالطل تؤثر
 . تعليمالسًتاتيجيات إلهارات اللغوية ىي ااؼب

ىي ؾبموعة من قرارات يتخذىا اؼبعلم كتنعكس تلك ية تعليمال اإلسًتاتيجيةإف 
ي، كالعبلقة بُت تعليماؼبوقف ال ىفأمباط من األفعاؿ يؤديها اؼبعلم كالتبلميذ  ىفالقرارات 

 اإلسًتاتيجيةيتم اختيار اؼبختارة عبلقة جوىرية حيث  اإلسًتاتيجيةية ك تعليماألىداؼ ال
 إسًتاتيجيةعٍت اسًتتيجية ىنا، كفقا ؼب ٘على أساس أهنا أنسب كسيلة لتحقيق األىداؼ.
اللغة العربية يف اؼبعهد يف ترقيتها أك  تعليم اؼبقصودة ىي كل ؿباكلة اؼبعلم أك اؼبسئولُت عن

 . بيئة اؼبعهديةيف الفصل أك يف مهارة الكبلـ العربية لدم الطلبة ِبػبصوصيف تطويرىا 
كرأم الباحث أبف اؼبعلم لو دكر كبَت يف ترقية كفاءة مهارة الكبلـ الطلبة يف ىاذين 

  اؼبعهدين.
ترقية مهارة الكبلـ  ىفاػباصة اإلسًتاتيجيات  اإلسبلمي لو العصرم اؼبعهد

بُت علم أف يتكلم كيؼبا يلـزيف اؼبدرسة مثل أف الرظبي  تعليمعملية ال ىفالعربية، كاتضح 
أبف اؼبعلم الفصل  ىف تعليمعملية ال ىفة يعلية ِبلعربية، كتلك من التفاتعليماؼبادة ال

 الىتع األنشطة ، كتدعمو أيضا صبيةيتعليميف عملية ال كالطالب يتصبلف ِبللغة العربية
 ةمثل خطاب يف داخل اؼبعهد أك يف بيئة اؼبعهدية تكّلم اللغة العربيةلللبة ربتاج إىل الط

العناصر  النشاطات اؼبعهدية. لذلك من اـ اللغة العربية ك اادثة العربية ككثَت ِبستخد
 على لبةطترقية كفاءات ال ىف كِبػبصوص اؼبعلموف اللغة العربية اؼبعهد ؽبا دكر ىفكلها 

 مهارة الكبلـ.
اؼبعهد إندكنسيا، ألف  ىفاللغة العربية  ن يريد أف يتعلم ؼب كىذا هبلب رايح جديد

يبكن أف يكوف اػبيار الصحيح لتعّلم اللغة العربية جيدا خصوصا اإلسبلمي  العصرم
كن من ربصيل اؼبتخرج لو يب ذمال اإلسبلمي العصرم اؼبعهدلتعلم مهارة الكبلـ، بُت 

دار اإلسبلمي العصرم اؼبعهد التكلم ِبللغة العربية بشكل صحيح ك ىفقدرة جيدة 

                                                           
 ٘، دكف السنة، دليل اؼبشاركة ىف األكاديبية اؼبهنية للمعلمُت: صبهورية مصر العربية. ص. لمكالتع تعليمال اسًتاتيجيات  ٘
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اإلسبلمي  العصرماؼبعهد للبنات "اؼبودة" ك  اإلسبلميالعصرم اؼبعهد السبلـ كنتور، ك 
 العصرماؼبعهد كغَتىا، كمع ذلك أف  الرسالةاإلسبلمي  العصرماؼبعهد كايل صاعا ك 
لًتقية مهارة الكبلـ، اؼبعاىد  إسًتاتيجيةؽبا فبيزة لكل منها، ككذلك مع اإلسبلمي 

الدينية كاللغة  تطور علـو الىتجاكم الشرقية  ىفاإلسبلمية العصرية السابقة كقعت 
 العربية.

 الرسالة كمعهد اإلسبلمي كايل صاعا معهدازبذ الباحث موقع البحث نبا 
اإلسبلمي  الرسالة كمعهد اإلسبلمي كايل صاعا معهدكموقع البحث، ألف اإلسبلمي  

معهداف يعلماف كيطوراف اللغة العربية، كأيضا بسبب العبلت اؼبتعلقة السابقة، كعلى 
 ىفلوب اؼبعهداف متسوايف يبكن ىبتلف من اعبوانب األخرم الرغم لو كاف أس

 ىفاللغة العربية  تعليم علىمهارة الكبلـ، كأظن أف يساىم  تعليمسًتاتيجيات الإلا
 دة ؼبعلم اللغة العربية.يفإندكنيسيا مسانبة، كتكوف م

مناىج  ماؽب اإلسبلمي الرسالة كمعهد اإلسبلمي كايل صاعا معهداؼبعهد إف 
 تعليمال ىف بةت اللغوية ليس فقط يكتسبها الطلؾباؿ اؼبهارا ىفتطوير اؼبؤسسة،  ىفاػباصة 

 ىفالرظبي كحدىا، كمع ذلك، يكتسب  الطبلب كفاءة اللغوية خصوصا مهارة الكبلـ 
 .)بيئة اؼبعهدية( غَت الرظبي أيضا
 ىف علماؼبدؼ إىل أف يصنع طبلبو ليكوف  يه اإلسبلمي كايل صاعا معهدإف 
ب الدينية، فإنو يتبُت من أظبائو الرظبي ىو "تربية اؼبعلمُت اإلسبلمية ناأحد ج

غَت  تعليمك رظبي  تعليم علىكز ير  اإلسبلمي كايل صاعا معهد ىف تعليماإلسبلمية"، ال
يعلم علـو الدينية كالدراسات العربية كأيضا يعّلم العلـو العامة مثل  الرظبي تعليمرظبي، ال
أحد غَت الرظبي توجد  ىفبياهنا، كبينما كاف  ىفـ اللغة العربية ا إبستخدايفاعبغراعلـو 

األنشطة اؼبعهدية ربت اشراؼ األساتذ "ؾبلس اإلشراؼ على الطبلب" كمنظمة 
طائفة كاسعة من اجملاالت، مثل قسم الرايضة كقسم  ىفتشارؾ  الىتالطبلبية اؼبعهدية 

لطبلب عن خطاب ِبستخداـ اللغة يعلم ا الىتؿباركة اللغة كقسم الكشافة كقسم الدعوة 
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العربية كاإلقبليزية كغَتىا، حىت يكتسب الطبلب الكفاءة اللغة العربية ليس فقط على 
الساحة الرظبية كحدىا، بل أيضا غَت الرظبي، كىذا عند رأم الباحث جزء من 

غبصوؿ على طائفة كاسعة من  اإلسبلمي كايل صاعا دبعهدصنعت  الىتاالسًتاتيجيات 
 مهاة الكبلـ اللغة العربية. ىفرات كخباصة اؼبها

فونورككو جاكم  ىفاؼبعاىد العصرية  احدل اإلسبلمي الرسالة معهداؼبعهد إف 
ظبها إلذين يفهموف علـو الدينية، كفقا الشرقية، كيهدؼ اؼبعهد للحصوؿ إيل اؼبعلمُت ال

 تعليم أنشطة ال،  للوىلة  األكىل أف ىناؾ أكجو تشابو بُت"كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية"
 علىكز ير  تعليم، ألف عملية المعهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي
غَت رظبية  ىفاؼبدرسة، كأما  ىفشكل رظبي كغَت رظبي أما تدرس اللغة العربية الرظبية 

كىذه  الرسالةمعهد  األساتذتدرس للغة العربية مع كضع جدكؿ منظم ربت اشراؼ 
تؤثر أيضا على ترقية كفاءة  الىتتشجيع اللغة. كىناؾ أيضا األنشطة األنشطة ظبيت ب

 ىفاللغوية كىي خطاب إبستخداـ اللغة العربية ظبيت "خبطاب فببارية" مرة كاحدة 
ت الفعالة األسبوع كاألنشطة األخرم ، كىذا عند رأم الباحث جزء من اإلسًتاتيجا

أبف كجود كفاءة  يعقدجراه الباحث ىنا، أ الىت مبلحظة األكيلمن  اللغة العربية. تعليمل
معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد  ىفكفاءة مهارة الكبلـ   ىفاللغوية اعبيدة خصوصا 

 قيةلًت  شكل تكوين البيئة اللغوية الفعالة على سًتاتيجياتإلا ألف ؽبم الرسالة اإلسبلمي
 مهارة الكبلـ. 

 

 أسئلة البحث .ب 
 :األسئلة اآلتية فتظهرا على مقدمة البحث السابقة اعتماد

معهد كايل صاعا اإلسبلمي ـ ىف مهارة الكبل تعليم تنفيذ إسًتاتيجيةكيف  (ٔ
 ؟كمعهد الرسالة اإلسبلمي



6 

 

 

معهد كايل صاعا ـ ىف مهارة الكبل تعليم إسًتاتيجية ما العوامل الداعمة يف تنفيذ  (ٕ
 ؟اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي

 

 أهداف البحث .ج 
 ث كما يلي:ىداؼ ىذا البحاألأما 

معهد كايل مهارة الكبلـ ىف  تعليم إسًتاتيجيةالعوامل الداعمة يف تنفيذ لتحليل  (ٔ
 صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي

معهد كايل صاعا اإلسبلمي  ىفمهارة الكبلـ  تعليم إسًتاتيجية تنفيذ حليلتل (ٕ
 كمعهد الرسالة اإلسبلمي

 

 أمهية البحث .د 
 األمهية من انحية النظرية (2

 ىفة موضوعية حوؿ االسًتاتيجيات اؼبستخدمة يفتج ىذا البحث صورة كصين
 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي ىفمهارة الكبلـ  تعليم

 األمهية من انحية التطبيقية (4
: أف يتزكد الباحث من نتيجة البحث بعديد من االسًتاتيجيات  للباحث (أ 

 يدةمهارة الكبلـ اؼبناسبة كج تعليم ىف
ها مندكا يفف كيستعلمو للطلبة: أف يتعلموا أبحسن طريقة استخدمها اؼب  (ب 

 ة.يبذبسهولة كجا الكبلـ اللغة العربيةمهارة حىت يستوعبوا 
ستفدكف اسًتاتيجيات اؼبطابقة عن ؼبعلمي اللغة العربية: يبكنهم أف ي  (ج 

 الكبلـ ف مهارةأف يعلمو كبعد ذلك يستطيعوف  مهارة الكبلـ تعليم
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ربقيق  وا منكنتمكأحسنها حىت ي إسًتاتيجيةجيدا أبنسب  اتعليم
 .تعليمأىداؼ ال

 

 حدود البحث .ه 
 اؼبعلمُت يف تنفيذ سًتاتيجياتاستخداـ ا عن ىذا البحث وبدداحلد ادلوضوعي:  (ٔ

كالعوامل الداعمة يف تنفيذ تعليم مهارة الكبلـ يف ىاذين  الكبلـ مهارة تعليم
  ة الرظبية.فيذىا يف اؼبدرسكتنكصفها  اؼبعهدين

عهد كايل صاعا دب يف الفصل األكؿ العالية هبرم ىذا البحث احلد ادلكاين:  (ٕ
 ُتمعل)كلية اؼب معهد الرسالة اإلسبلمي اإلسبلمية( ك ُتمعل)تربية اؼباإلسبلمي 
  .بفونورككو جاكم الشرقية إندكنيسيا اإلسبلمية(

 ديسمرب بدأ من شهريقاـ الباحث اغبدكد الزمانية للبحث شهرين،  احلد الزماين: (ٖ
 .ـٕٚٔ-ٕٙٔٓيف العاـ الدارسي  يناير إيل شهر

 

 الدراسات السابقة .و 
عدة الدراسات السابقة، فوجد الباحث  علىطبلع لقد قاـ الباحث ِبال
جوانب موضع البحث، كسيعرض الباحث بعض  ىفالدراسات متعلقة يستفاد منها 

 ها. كمن تلك الدراسات:علىاألمثلة 
 ـ )رسالة اؼباجستَت(ٕٙٓٓ فىسيف اؼبصط (ٔ

 تعليمضوء اذباه ال ىفمهارة الكبلـ  تعليم إسًتاتيجيةعنواف البحث:   (أ 
 تعليمالربانمج اػباص ل ىفالسياؽ العاـ )دراسة حالة  علىكالتعلم 

 اللغة العربية ِبعبامعة اإلسبلمية اغبكومية دباالنج
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كاؼبشكبلت  إسًتاتيجيةىدؼ البحث: يبحث الكشف عن  (ب 
 ىفالسياؽ العاـ  علىكالتعلم  تعليماذباه ال ىفلكبلـ مهارة ا تعليم

 اللغة العربية. تعليمالربانمج اػباص ل
ىذه الدراسة اؼبدخل  ىفمنهج البحث: استخدـ الباحث  (ج 

 فىالتحليلي التجرييب الكي فىالوص
السياؽ  علىكالتعلم  تعليماذباه ال إسًتاتيجيةنتيجة البحث: أف  (د 

مهارة الكبلـ مناسبة  تعليم ىفت العاـ بطريقة منشار اؼبنحانيا
الربانمج اػباص ىي:  ىفمهارة الكبلـ  تعليمكجذابة كأما اؼبشكبلت 

ة كالعلمية كاإلجتماعية فىة الثقافىقلة ميوؿ طبلب العربية ألف خل
اؼبختلفة مث اؼبشكبلت من جهة تطبيق طريقة منشار اؼبنحانيات 

العاـ ىي: اؼبواد  السياؽ علىكالتعلم  تعليماذباه ال سًتاتيجيةإب
 عدادية مناسبة غبياة الطبلب اليومية، وبتاج إيل اؼبؤنة إلتعليمال

 ية مناسبة بعدد الفرقة قبل التدريس.تعليمالوسائل ال
مهارة  تعليميف ىذا البحث ىي ل إسًتاتيجيةكجو اإلختبلؼ:  (ق 

كالتعلم على السياؽ العاـ )دراسة حالة  تعليمالكبلـ ىف ضوء اذباه ال
اللغة العربية ِبعبامعة اإلسبلمية اغبكومية  تعليمانمج اػباص لىف الرب 

معهد مهارة الكبلـ يف  تعليم إسًتاتيجيةدباالنج، كأما للباحث ىي 
. اإلختبلؼ ىنا كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي

دبوقع البحث كاؼبنهج اؼبستخدـ، للباحث حبث اؼبوداين كؽبذا البحث 
 .بيقيحبث اغبالة التط

 ـ )رسالة اؼباجستَت( ٕٕٔٓرملي  (ٕ
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عنواف البحث: اسًتاتيجيات تنمية مهارة الكبلـ حبث إجرائي  (أ 
مدرسة بيت العز اإلبتدائية اإلسبلمية دبعهد بيت العز لًتبية  ىف

 اإلسبلمية ببالونج كولوف صبرب
تنمية مهارة  ىفكالتعلم  تعليمىدؼ البحث: لتحسُت عملية ال  (ب 

عز اإلبتدائية اإلسبلمية دبعهد بيت العز الكبلـ لطلبة بيت ال
 لًتبية اإلسبلمية ببالونج كولوف صبرب

ىذا البحث منهج حبث  ىفمنهج البحث: استخدـ الباحث  (ج 
 (فىدراسة حالة )حبث إجرائي ص

تنمية مهارة الكبلـ لطلبة  إسًتاتيجيةنتيجة البحث: أف التطبيق  (د 
لًتبية اإلسبلمية بيت العز اإلبتدائية اإلسبلمية دبعهد بيت العز 

مهارة  ىفترقية كفاءة الطبلب  ىفببالونج كولوف صبرب لو الفعالية 
 الكبلـ 

اسًتاتيجيات  يف ىذا البحث ىي إسًتاتيجية كجو اإلختبلؼ: (ق 
تنمية مهارة الكبلـ حبث إجرائي ىف مدرسة بيت العز اإلبتدائية 
رب اإلسبلمية دبعهد بيت العز لًتبية اإلسبلمية ببالونج كولوف صب

معهد كايل صاعا مهارة الكبلـ يف  تعليم إسًتاتيجيةكأما للباحث 
، اإلختبلؼ عنهما للباحث اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي

 .ىو إبستخداـ حبث اؼبوداين كأما يف ىذا البحث حبث اإلجرائي
 ـ )رسالة اؼباجستَت(ٕ٘ٔٓعيشا  فياأك  (ٖ

كتعلمها ِبؼبدرسة اللغة العربية  تعليمعنواف البحث: إسًتاتيجيات  (أ 
 اإلبتدائية اإلسبلمية الرسالة سبلىونج فونورككو
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كالتعلم اللغة العربية  تعليمىدؼ البحث: لوصف إسًتاتيجيات ال  (ب 
التعلم اللغة العربية ِبؼبدرسة  ىفكؼبعرفة إسًتاتيجيات الطلبة 

 اإلبتدائية اإلسبلمية الرسالة سبلىونج فونورككو
 فىالبحث اؼبدخل الكي ىف الباحثمنهج البحث: استخدمت  (ج 

 )دراسة اغبالة(
 تعليمنتيجة البحث: كمن أىم نتائج البحث ىي إسًتاتيجيات ال (د 

اللغة العربية كتعلمها ِبؼبدرسة اإلبتدئية اإلسبلمية الرسالة 
( اجملموعة ٕ( التعلم الفردية )ٔسبلىونج فونورككو تتكوف من: )

لفصل الرابع ا ىفية كأما إسًتاتيجيات استخدـ اؼبعلم تعليمال
( إعادة الدركس كمراجعتها ِٔبؼبدرسة اإلبتدائية الرسالة ىي: )

( ٗمن جهة ) تعليم( القابلية للٖ( اإلستورارية كالبناء اللغوم )ٕ)
 التعاكين. تعليم( الٙباغبوار )التعليم( ٘التغذية الراجعة )

يف ىذا البحث ىي إسًتاتيجيات  إسًتاتيجيةكجو اإلختبلؼ:  (ق 
العربية كتعلمها ِبؼبدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الرسالة اللغة  تعليم

مهارة الكبلـ  تعليم إسًتاتيجيةسبلىونج فونورككو كأما للباحث 
، معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمييف 

 ، للباحث يف اؼبرحلة الثانوية.تعليماإلختبلؼ عنهما يف اؼبرحلة ال
 جستَت(ـ )رسالة اؼبإٗٔٓزكي الفاخرة  (ٗ

عنواف البحث: اسًتاتيجيات التعلم اللغة العربية على أساس  (أ 
 اؼبشكبلت ِبؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية غونتور فونوركغو

ذ اسًتاتيجيات التعلم اللغة فىىدؼ البحث: ؼبعرفة كلوصف تن  (ب 
العربية على أساس اؼبشكبلت ِبؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية غنتور 

 فونوركغو
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ىذا البحث اؼبدخل  ىف الباحثدمت منهج البحث: استخ (ج 
 ة تقويبية(فى)دراسة كص فىالكي

نتيجة البحث: إف اسًتاتيجيات التعلم اللغة العربية على أساس  (د 
اؼبشكبلت ِبؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية غنتور فونوركغو إىل العثور 

 تعليمالتعلم اللغة العربية لتطوير ال اإلسًتاتيجية( مفهـو ٔعلى: )
ثانوية اإلسبلمية غنتور فونوركغو ىف الزمن اغباضر، ِبؼبدرسة ال

التعلم اللغة العربية ِبؼبدرسة الثانوية  اإلسًتاتيجية( تطبيق ٕ)
التعلم اللغة  اإلسًتاتيجية( أثر ٖاإلسبلمية غنتور فونورغو، )

 العربية ِبؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية غنتور فونوركغو.
حث ىي اسًتاتيجيات كجو اإلختبلؼ: اسًتاتيجة يف ىذا الب (ق 

التعلم اللغة العربية على أساس اؼبشكبلت ِبؼبدرسة الثانوية 
 تعليم إسًتاتيجيةكأما للباحث ىي  اإلسبلمية غونتور فونوركغو

معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة مهارة الكبلـ يف 
اإلختبلؼ للباحث حبث اؼبوداين ؼبعرفة كل  .اإلسبلمي

ك  معهد كايل صاعا اإلسبلمي ة يف اسًتاتيجيات اؼبستخدم
بدكف األساس مثل يف ىذا البحث  معهد الرسالة اإلسبلمي 

 أساس اؼبشكبلت.  على
 

 حتديد ادلصطلحات .ز 
اػباصة كالعامة اؼبتداخلة كاؼبناسبة  التعليمسياؽ من طرؽ : تعليمال إسًتاتيجية  (ٔ

ك اؼبوقف يبكن من خبلؽبا ربقيق أىداؼ ذل الىتألىداؼ اؼبوقف التدريسي، ك 
يقصد الباحث ىنا  إسًتاتيجيةأبقل اإلمكاانت، كعلى أجود مستول فبكن. كأما 
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معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة  اؼبعلم اللغة العربية يف اكالتؿب ىي كل
 .ةبكفاءة مهارة الكبلـ لدم الطل  ريلًتقية كلتطو  اإلسبلمي

يعرب بو عن شيئ لو كىي ما يصدر عن اإلنساف من صوت :  مهارة الكبلـ  (ٕ
ذىن اؼبتكلم. كيقصد الباحث  ىفذىن اؼبتكلم كالسامع أك على األقل  ىفداللة 

دبعهد كايل صاعا كدبعهد  ةبىي كفاءة مهارة الكبلـ عند الطل دبهارة الكبلـ
 .الرسالة

علم كالطلبة عن اؼب ىا الباحثالعوامل الداعمة اؼبقصودة يف ىذا البحث وبدد  (ٖ
 .ن اإلسبلمية(بيئة اؼبدرستُت الرظبية كبيئة اؼبعهديكالبيئة اللغوية )

اؼبقصودة ىي األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية الىت تعليم تنفيذ إسًتاتيجية   (ٗ
 ينفذىا اؼبعلم.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 يةتعليمال اإلسرتاتيجيةادلبحث األول: 

 سراتيجيةإمفهوم  .أ 
كثػػػَت مػػػن اجملػػػاالت،   ىفى عػػػدة معػػػاف كتسػػػتخدـ تشػػػتمل علػػػ إسػػػًتاتيجيةإف كلمػػػة 

ىػػذا الكػػبلـ.  ليت كلمػػة  ىفكىػػذا يػػؤدم إىل عػػدـ كضػػوح اؼبوضػػوع إذا و وبػػدد مفهموىػػا 
( كىػػي لغػػة فػػن القتػػاؿ كقائػػد اعبيػػوش. كيفهػػم strategia" مػػن اللغػػة اليواننيػػة )إسػػًتاتيجية"

مػػن  اإلسػػًتاتيجيةمصػػطلح مػػن ىػػذا اؼبعػػٌت اللغػػوم أهنػػا فػػن تصػػميم القتػػاؿ كتػػدبَته. يعتػػرب 
 اإلسػػػًتاتيجيةتعػػٍت اسػػػتخداـ الوسػػائل لتحقيػػق األىػػداؼ، ف الػػىتاؼبصػػطلحات العسػػكرية ك 

عبػػػػػارة عػػػػػن إطػػػػػار موجػػػػػو ألسػػػػػاليب العمػػػػػل كدليػػػػػل مرشػػػػػد غبركتػػػػػو. كقػػػػػد تطػػػػػور مفهػػػػػـو 
صبيع ميادينها، مػن بينهػا اسػتخداـ  ىفكل موارد الدكلة ك   ىفكأصبح يستخدـ  اإلسًتاتيجية

 كثَت من األنشطة الًتبوية.  ىف يجيةإسًتاتلفظ 
ىػػػػػػي قػػػػػػدرة  إسػػػػػػًتاتيجيةأف  ٜٚٗٔ (Gagne) جانيػػػػػػو رأمسػػػػػػياؽ التػػػػػػدريس، يف 
الداخلية على التفكَت، كحل اؼبشكبلت كازباذ القرارات. كىػذا يعػٍت، أف عمليػة  الشخص

الػػتعلم سػػوؼ يسػػبب الطػػبلب علػػى التفكػػَت يقػػع علػػى كبػػو فريػػد لتكػػوف قػػادرة علػػى ربليػػل 
السػػػيطرة علػػػى مسػػػتول عػػػاؿ، كىػػػو ربليػػػل  ُتلمتعلمػػػلاكل يف ازبػػػاذ القػػػرارات. ك كحػػػل اؼبشػػػ
ىػػػػػي اإلدراؾ ىػػػػػو عمليػػػػػة التفكػػػػػَت  اإلسػػػػػًتاتيجيةكدقيقػػػػػة. يف حػػػػػُت أف  مناسػػػػػب،حػػػػػاد، 

، Gledlerشػخص مػا )الاالستقرائي، أم تعميم من اغبقائق، كاؼبفاىيم، كمبادئ مػا يعػرؼ 
ة إىل معرفػة اؼبػرء كيبكػن تطبيقهػا يف ـبتلػف (. االسًتاتيجيات اؼبعرفية ليست مرتبطٜٙٛٔ

ىي اػبطػوط العريضػة للعمػل مػن أجػل ربقيػق  إسًتاتيجيةالعلم لو. بعبارات عامة  االتاجمل
 أىداؼ ؿبددة.
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ىػػػػػي ؾبموعػػػػػة مػػػػػن األدكات  اإلسػػػػػًتاتيجيةأف ، (ٜٜٓٔ)جػػػػػاموت قػػػػػاؿ أكمػػػػػايل ك 
جنبيػػة. ككثػػَتا مػػا األلغػػة الك ثانيػػة أاللغػػة الاؼبفيػػدة إلشػػراؾ بنشػػاط الفػػرد مباشػػرة إىل تطػػوير 

مػػع ربقيػػق اللغػػة كالكفػػاءة يف اسػػتخداـ اللغػػة. كاسػػتنادا إىل بعػػض الػػرأم  إسػػًتاتيجيةيػػرتبط 
يف عمليػػة  ط مػػن قبػػل معلػػمىػػي تكتيػػك أك مبػػ اإلسػػًتاتيجيةأعػػبله يبكػػن أف لبلػػص إىل أف 

مث االدراكيػة  تعلم اللغة، حبيث اؼبتعلمُت يبكن أف يكػوف أكثػر مركنػة يف التفكػَت كالقػدرات
 ٔ.ةِبستخداـ لغة صحيح معرفتهمتتطور 

يشػػَت إىل جوانػػب التخطػػيط الػػدقيق كقابلػػة السػػابقة الشػػاملة  اإلسػػًتاتيجيةتعريػػف 
تطبيقها يف  ىنا إسًتاتيجيةصحيحة. فهم ال اإلجراءات للقياس، كعلى استعداد من خبلؿ
اللغػػات. كىػػذا عليمت، دبػػا يف ذلػػك يف سػػياؽ كاجملػػاالت ؾبموعػػة متنوعػػة مػػن التخصصػػات

 كقابلة للقياس. بتخطيط دقيقاللغة  تعليمعن اللغة ىي اػبطة التعليم إسًتاتيجيةيعٍت أف 

 سرتاتيجيتهإوطريقته وأسلوبه و  تعليمبني مدخل ال .ب 
 ية، ىي:تعليمال إسًتاتيجيةىناؾ الفركؽ بُت اؼبدخل كالطريقة كأسلوب ك 

 تعليممدخل ال (ٔ
بشػػكل  تعلػػيمعػػن عمليػػة الػػتعلم كالىػػو ؾبموعػػة القضػػااي  تعلػػيممػػدخل ال

 فىال تقبػػػل النقػػػاش، بعبػػػارة أخػػػرل إنػػػو منظػػػر فلسػػػ الػػػىتاؼبنظػػػورات كاألفكػػػار 
هػا. كمثػاؿ ذلػك ىنػاؾ منظػور تعليمعملية تعلم اللغػة ك  ىفالذم يكوف أساسا 

 الػىتأبف اللغة تصدر فبا ظبعو الشخص كيتكلم عنو، كأمػا الكتابػة ىػي اؼبهػارة 
 تعلػػيم ىفتػػرل أف أكؿ مرحلػػة  الػػىتاي اؼبنظػػور القضػػاتليهمػػا. كنشػػأت مػػن ىػػذا 

ها ىػي إنشػاء مهػاريت االسػتماع كالكػبلـ، كيلػي بعػد ذلػك مهػارات تعليماللغة ك 
 ٕالقراءة كالكتابة.

 تعليمطريقة ال (ٕ
                                                           

1
 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya 2011), hlm. 2-3 
2
 Nur Hamiyah, Muhammad Jauhar, Strategi Belajar-Mengajar di Kelas, (Jakarta: 

Prestasi Pelajar, 2014), hlm. 35 
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تعلػػػػق خبطػػػػوات عػػػػرض اؼبػػػػواد يكىػػػػي عنػػػػد عبػػػػد الػػػػرازؽ تصػػػػميم شػػػػامل 
إهنػػا خطػػوات عامػػة ، كبعبػػارة أخػػرل تعلػػيميػػة مرتبػػة كال زبػػالف مػػدخل التعليمال
، كىػي تػداعم قضػااي مػدخل تعليممدخل ال ىفنشأت  الىتربقيق النظرايت  ىف
الػػذم يػػرل أف اللغػػة  تعلػػيم، كمثػػاؿ ذلػػك، إذا اتبػػع معلػػم اللغػػة مػػدخل التعلػيمال

و أف علىػػػػػبػػػػػدايتها مػػػػػن االسػػػػػتماع كالكػػػػػبلـ مث القػػػػػراءك كالكتابػػػػػة، ف ىفنشػػػػػأت 
االسػػتماع كالكػػبلـ، كيلػػي بعػػدنبا  ىفيسػػتخدـ طريقػػة يطػػور هبػػا مهػػارة اؼبػػتعلم 

القػػػػراءة كالكتابػػػػة. كيبكػػػػن للمعلػػػػم أف ىبػػػػًتع كيبتػػػػدع الطػػػػرؽ اؼبتنوعػػػػة اؼبناسػػػػبة 
 ٖ.تعليمها عملية التعلم كالفىجرت  الىتللظركؼ 

 تعليمأسلوب ال (ٖ
ىػػػػو عمليػػػػة تطبيقيػػػػة حيػػػػث يظهػػػػر اؼبعلػػػػم الطريقػػػػة إىل  تعلػػػػيمأسػػػػلوب ال
اؿ عبػػد الػػرازؽ إنػػو خطػػوات يقػػـو كقػػ ٗالفصػػل الدراسػػي. ىفخطػػوات تطبيقيػػة 

 .تعليماستخداـ طريقة ال ىفا اؼبعلم هب
 تعليمال إسرتاتيجية (ٗ

يقصػػػػد هبػػػػا " ربركػػػػات التعليمكذكػػػػر عبػػػػد هللا شػػػػقيبل أف اسػػػػًتاتيجيات 
ربػػػدث بشػػػكل منػػػتظم  الػػػىتيقػػػـو هبػػػا، ك  الػػػىتاؼبعلػػػم داخػػػل الفصػػػل ، كأفعالػػػو 
فإنػػػػو مطالػػػػب دبهػػػػارات اؼبعلػػػػم فّعالػػػػة  إسػػػػًتاتيجيةكمتسلسػػػػل"، كأكػػػػد لتكػػػػوف 

: )اغبيوية كالنشاط، اغبركة داخل الفصػل، تغيػَت طبقػات الصػوت أثنػاء التعليم
 ٘التحدث، اإلشارات، االنتقاؿ بُت مراكز الًتكيز اغبسية(. 

ىػػػي ؾبموعػػػة مػػػن قػػػرارات يتخػػػذىا اؼبعلػػػم كتػػػنعكس  اإلسػػػًتاتيجيةمث إف 
اؼبوقػػػػػف  ىفبلميػػػػػذ أمبػػػػػاط مػػػػػن األفعػػػػػاؿ يؤديهػػػػػا اؼبعلػػػػػم كالت ىفتلػػػػػك القػػػػػرارات 

اؼبختػػػػارة عبلقػػػػة  اإلسػػػػًتاتيجيةيػػػػة ك تعليمي، كالعبلقػػػػة بػػػػُت األىػػػػداؼ التعليمػػػػال
                                                           

3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya: 2011), hlm.168 
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 168 

 (ٕٙٓٔ)يونيو   http://www.almualem.net/mogawi.html، مقالة من موقع، اجحالن الدرسمقومات عبد هللا شقيبل،  ٘

http://www.almualem.net/mogawi.html
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على أساس أهنا أنسب كسيلة لتحقيق  اإلسًتاتيجيةجوىرية حيث يتم اختيار 
 ٙاألىداؼ.

ربقيػق األىػداؼ اؼبعينػة، تعػٍت  ىفككذا قاؿ زيٍت كحبرم أهنا دليػل ؿباكلػة 
، كىػي تتأسػس علػى تعلػيمربقيػق أىػداؼ ال ىفلم سلسلة نشػطات اؼبعلػم كاؼبػتع

طريقتػو كأسػلوبو ككسػيلتو كحػد قباحػو  تعليمربديد األىداؼ كاختيار مدخل ال
 ٚاألدىن.

تعٍت خط السػَت للوصػوؿ إىل اؽبػدؼ أك اإلطػار اؼبوجػو  اإلسًتاتيجيةإف 
فن اسػتخداـ  اإلسًتاتيجيةألساليب العمل كالدليل الذم يرشد حركتو. كتعٍت 

علػى كفػق ىػذه اؼبفػاىيم التعليم إسػًتاتيجيةو فعلىػئل لتحقيق األىػداؼ. ك الوسا
ربػػدد كتوجػػو مسػػار عمػػل اؼبػػدرس كخػػط  الػػىتتعػػٍت ؾبموعػػة األمػػور اإلرشػػادية 

تو عملية معقدة تتداخل كتًتابط عناصرىا عبطبيالتعليمالتدريس، ألف  ىفسَته 
ة كالتحركػػات يػػتعليمخطػػوات متتابعػػة، إذ إف كػػل خطػػوة تتػػأثر ِبألىػػداؼ ال ىف
عمليػة التػدريس، فهػي إذف  ىفيؤديها اؼبدرس كينظمها ليسَت على كفقهػا  الىت

اؼبػػػدرس، كتتضػػػمن أيضػػػا األمثلػػػة  إليهػػػا يشػػػَت الػػػىتتتضػػػمن األسػػػئلة كاؼبواقػػػف 
ـ اكالتمرينػػػات كاؼبسػػػائل كالوسػػػائل اؼبؤديػػػة إىل األىػػػداؼ، كتتضػػػمن أيضػػػا النظػػػ

 ٛ ذلك.كاستجاِبت الطلبة كالتخطيط، كما إىل فىالص
ىػػي ؾبموعػػة  تعلػػيمكخبلصػػة فبػػا سػػبق اتقػػف الباحػػث أبف اسػػًتتيجية ال
أمبػػػػاط مػػػن األفعػػػػاؿ  ىفمػػػن قػػػرارات يتخػػػػذىا اؼبعلػػػم كتػػػػنعكس تلػػػك القػػػرارات 

ربقيػػق  ىفؿباكلػػة  ىفي، كأهنػػا دليػػل تعليمػػاؼبوقػػف ال ىفيؤديهػػا اؼبعلػػم كالتبلميػػذ 
ربقيػػػػػق أىػػػػػداؼ  ىفاؼبعلػػػػػم كاؼبػػػػػتعلم  أنشػػػػػطةاألىػػػػػداؼ اؼبعينػػػػػة، تعػػػػػٍت سلسػػػػػلة 

                                                           
.، دكف السنة، دليل اؼبشارؾ/ة ىف األكاديبية اؼبهنية للمعلمُت: صبهورية مصر العربية. صكالتعلم تعليمال اسًتاتيجيات  ٙ

5
7
 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm. 7 

األردف:  اللغة العربية مناىجها كطريق تدريسها. .ٕ٘ٓٓطو على حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي.   ٛ
 ٜٗدار الشركؽ للنشر كالتوزيع. ص. 
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طريقتػػو  تعلػػيم، كىػػي تتأسػػس علػػى ربديػػد األىػػداؼ كاختيػػار مػػدخل التعلػػيمال
كأسػػػلوبو ككسػػػيلتو. كىػػػي أخػػػل مػػػن اؼبػػػدخل كالطريقػػػة كاألسػػػلوب حبيػػػث إهنػػػا 

 عمليتها. ىفتساعد  الىتتشتمل على صبيعها كالوسائل 

 اجليدة إسرتاتيجيةخصائص  .ج 
 :ٜيدة إذا ما تراعي اػبصائص التاليةاعب تعليمال ىفاؼبستخدمة  اإلسًتاتيجيةتعترب 

أف تكػػػػوف شػػػػاملة دبعػػػػٌت أهنػػػػا تتضػػػػمن كػػػػل اؼبواقػػػػف كاالحتمػػػػاالت  (أ 
 اؼبتوقعة

أف تػػػػػػرتبط ارتباطػػػػػػا كاضػػػػػػحا ِبألىػػػػػػداؼ الًتبويػػػػػػة كاالجتماعػػػػػػات  (ب 
 كاالقتصادية

 أف تكوف طويلة اؼبدل حبيث تتوقع النتائج كتبعات كل نتيجة (ج 
 أف تتسم ِبؼبركنة كالقابلية للتطوير (د 
أف تكػػػػػوف عاليػػػػػة الكفػػػػػاءة مػػػػػن حيػػػػػث مقارنػػػػػة مػػػػػا ربتاجػػػػػو مػػػػػن  (ق 

 يةتعليمذ مع ما تنتجو من ـبرجات فىإمكاانت عند التن
 أثناء عملية التعلم ىفأف تكوف جاذبة كربقق اؼبتعة للمتعلم  (ك 
 أف توفر مشاركة إهبابية من اؼبتعلم كشراكة فعالة بُت اؼبتعلمُت. (ز 

استخداـ تشػكيلة   ىفراتو كاؼبعلم الناجح ىو اؼبعلم الذم يطور مها
كالػػػػػػػػتعلم الػػػػػػػػذم هبيػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخداـ  تعلػػػػػػػػيمكبػػػػػػػػَتة مػػػػػػػػن اسػػػػػػػػًتاتيجيات ال

 ية اؼبختلفة.تعليماؼبواقف ال ىف االسًتاتيجيات اؼببلئمة

                                                           
األكاديبية اؼبهنية للمعلمُت: صبهورية مصر العربية، ص. دكف السنة، .دليل اؼبشاركة ىف كالتعلم،  تعليماسًتاتيجيات ال  ٜ

ٔٙ 
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 اللغة تعليم إسرتاتيجيةيف اختيار  تؤثر الىتعوامل ال .د 
ل يرجػي تعليم اللغة، كتللػك العوامػ إسًتاتيجيةتتأثر يف اختيار  الىتعوامل الكثَتة ال

 ٓٔإلىتمامها ِبؼبعلم الذم ينفذ التعليم يف الفصل، كالعوامل كما يلي:
 خصائص الطلبة  .ٔ

م. يموضػوع مهػم جػدا يف عمليػة التعلػكالػذين يتعلمػوف   وف ىماؼبتعلم
م اؼبناسػػػػػػبة، هبػػػػػػب اؼبعلمػػػػػػُت تػػػػػػويل اىتمامػػػػػػا ييف اختيػػػػػػار اسػػػػػػًتاتيجيات التعلػػػػػػ

 :تشمل الىتػبصائص اؼبتعلمُت. خصائص اؼبتعلمُت ك 
 كفائة الذىنية (أ 

مسػػتول النضػػج العقلػػي كاؼبهػػارات الفكريػػة للمتعلمػػُت تػػؤثر بشػػكل كبػػَت علػػى 
اؼبسػػتخدمة. كػػل مػػتعلم لديػػو النضػػج العقلػػي كاؼبهػػارات الفكريػػة  اإلسػػًتاتيجية

اؼبسػػػػتخدمة لتكػػػػوف مفيػػػػدة حقػػػػا كفقػػػػا  اإلسػػػػًتاتيجيةاؼبختلفػػػػة. كلػػػػذلك، فػػػػإف 
 .لذىنيةأك ا ؼبستول نضج القدرات العقلية كالفكرية

 العمر  (ب 
م. ييف اختيػػػػار اسػػػػًتاتيجيات التعلػػػػ هنظػػػػر العمػػػػر ىػػػػو الشػػػػيء الػػػػذم هبػػػػب 
سػنة مػن شػأنو أف يكػوف ـبتلفػا  ٕٔ-ٙاسًتاتيجيات تعلم اللغة لؤلعمػار 

-٘ٔعن اسًتاتيجيات تعلػم اللغػة للمتعلمػُت الػذين تػًتاكح أعمػارىم بػُت 
 .عاما ٚٔ

 اعبنس  (ج 
مػػن الرجػػاؿ كالنسػػاء ىنػػاؾ ال  كعلػػى الػػرغم مػػن حيػػث اؼببػػدأ بػػُت اؼبتعلمػػُت

فػػرؽ، علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ، أسػػاليب الػػتعلم، كالعػػادات كاؼبهػػارات كالنفسػػي 
 .كاالىتماـ

 كفائة األساسية اؼبرجوة .ٕ
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بياف اغبد األدىن أك كاؼ من اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم  يى ةاألساسي الكفائة 
اؼبادة  املعو  يكملوفكتنعكس يف العادة من التفكَت كالعمل بعد أف الطبلب 

 اؼبعينة.
أف ربقػق  اؼبرجػوةم كفقػا للكفػاءات األساسػية يالتعلػ إسػًتاتيجيةكينبغػي اختيػار 

مناسػػػبة  إسػػػًتاتيجية مػػػا ، تقريبػػػاةعينػػػاؼباؼبتعلمػػػُت. لتحقيػػػق الكفػػػاءة األساسػػػية 
رجػػػوة ىػػػي علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ، يف جوانػػػب اللغػػػة، الكفػػػاءات اؼب ؟لبلسػػػتخداـ

 إسًتاتيجيةف الطريقة كجزء من إؽ. كىكذا، فستخداـ كلمة يف السياكا اتقاف
 طريقة السياقية.الستخداـ يعٍت ا

 ةاؼبواد الدراسي .ٖ

يبكن أف ينظر إليها من عػدة جوانػب، كىػي  الىتمعايَت اؼبواد التعليمية اعبيدة 
، كاعبوانػػػب  كالثقافيػػػة الػػػواردة ،اعبوانػػػب اللغويػػػةك  مػػػن حيػػػث اؼبظػػػاىر اؼباديػػػة،
 .الفلسفية، كجوانب التقييم

كِبإلضػػافة إىل ذلػػك، يف إطػػار ىػػذا الػػدكر اؼبقػػًتح لعػػدد مػػن اؼبػػواد التعليميػػة، 
 كىي:
بتكػػرة حػػوؿ التػػدريس كإظهػػار تطبيقػػو يف اؼباغبػػادة ك  اإلذباىػػاتتعكػػس  (أ 

 اؼبواد التعليمية قدمت.
تنوعػػة، كفقػػا ؼبصػػا  اؼبقػػراءة ك سػػهولة الك ، الغنيػػة اؼبسػػألة عػػرض مصػػدر (ب 

 .كاحتياجات اؼبتعلمُت
 بشكل تدرهبي اؼبرتبدر صاؼبتوفَت  (ج 
 .اؼبتعلمُت أكلدفعة سائل التدريس لتحفيزالو ك  عرض الطرؽ (د 
 عرض الوسائل التقويبة للمتعلمُت (ق 
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 الوقت .ٗ

ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػن الكفػػػػاءات ، كمػػػا ىػػػو معػػػركؼ، يف اؼبنػػػاىج التعليميػػػة اللغػػػة
هبػػب أف تتحقػػق اؼبتعلمػػُت يف زمنيػػة معينػػة، علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ،  الػػىتاألساسػػية 
احػػػػػد أك عػػػػػاـ دراسػػػػػي كاحػػػػػد. لتحقيػػػػػق مسػػػػػتول مػػػػػن الكفػػػػػاءة أك ك  اؼبسػػػػػتوم

 الػىت االختصاص األساسي للمعلمُت تطػوير اؼبػواد التعليميػة أك اؼبػواد التعليميػة
الصػػػحيحة  اإلسػػػًتاتيجية لػػػذلك، ربتػػػاج إىل اختيػػػار. سػػػتقدمها إىل اؼبتعلمػػػُت
 لتحقيق ىذا اؽبدؼ.

م اللغػػػة يات تعلػػػكقػػػأب يناسػػػبمػػػن خػػػبلؿ حسػػػاب الوقػػػت يف السػػػنة الدراسػػػية 
كفػػائتُت أك دبعػػدؿ طبػػس سػػاعات مػػن الػػدركس يف األسػػبوع لتصػػل إىل  فعالػػة، 

ثبلثػػػة الكفػػػاءات األساسػػػية. هبػػػب أف تكػػػوف ربقيػػػق ىػػػذه الكفػػػاءات يف مثػػػل 
 صممت خصيصا لوقت اؼبتاح. الىتىذه الطريقة ِبستخداـ االسًتاتيجيات 

 اإلسػػػًتاتيجيةكػػػوف . لػػػذلك، هبػػػب أف تالكثػػػَتة لوقػػػتِبمزيػػػد  الصػػػعوبةاؼبػػػواد 
اؼبختػارة تتجػاكز  اإلسػًتاتيجية. ال يكػوف، ختارة كفقا لتخصيص كقت ؿبدداؼب
ددة. كإذا حػػػدث ذلػػػك ِبسػػػتمرار، ال يػػػتم تسػػػليم اؼبػػػواد التعليميػػػة. اػػػزمنيػػػة ال

 الكفاءات األساسية للمتعلمُت يبكن أف يتحقق. بعض كىكذا، فإف
 الوسائل .٘

سػػػػتخدامها كػػػأداة يف ربقيػػػػق اؽبػػػػدؼ يبكػػػن ا الػػػػىتىػػػػي كػػػل األشػػػػياء  وسػػػائلال
(KBBI،1993مػػا ىػػو اؼبقصػػود مػػن كسػػائل التعلػػ .)يبكػػن  الػػىتم كػػل األشػػياء ي

. ةعينػاؼبيف الػتعلم لتحقيػق الكفػاءات األساسػية  للمتعلمُتاستخدامها مباشرة 
كيف الوقػػػػت  علػػػػى سػػػػبيل اؼبثػػػػاؿ، الكتػػػػب كالقػػػػواميس كاؼبوسػػػػوعات كاػبػػػػرائط،

كػػل مػػا يشػػكل الرئيسػػية الداعمػػة لعمليػػة التنفيػػذ. نفسػػو، كالبنيػػة التحتيػػة ىػػي  
علػػػػى سػػػػبيل اؼبثػػػػاؿ، ـبتػػػػرب لغػػػػة، كغرفػػػػة الدراسػػػػة، فئػػػػة كاسػػػػعة،  البنيػػػػة التحتيػػػػة

 .اكغَتى



21 

 

 

 ائل كالبٌت التحتيػة دراسػة كاملػة.يف كل اؼبدارس لديها الوس ، ليسككما نعلم،
ختيػار ككيفيػة ا إعػدادتنظػيم ك بهبػب عليػو  ،عن ذلك يتأيس، لن اغبكيم اؼبعلم

مُت اؼبتعل ألف حقىذه الظركؼ ؿبدكدة،  لو كافاسًتاتيجيات التعلم اؼبناسبة 
 ح.فر للتعلم يف بيئة مواتية، كال

 تعليم اللغة إسًتاتيجيةكفاءة اؼبعلم يف اخيار  .ٙ

الطػػػػػبلب إلجػػػػػراء  إعػػػػػدادم اللغػػػػػة ىػػػػػو يكاحػػػػػدة مػػػػػن األىػػػػػداؼ الرئيسػػػػػية لتعلػػػػػ
أف التفاعػػل يبكػػن أف تكػػوف  التفػػاعبلت ذات معػػٌت مػػع اللغػػة الطبيعيػػة. ذلػػك

ذات مغػػزل للمشػػاركُت كيبكػػن للطػػبلب ربقيػػق بعػػض الكفػػاءات األساسػػػية، 
ِبإلضػػافة إىل كجػػود القػػدرة علػػى إتقػػاف معلمػػي العلػػـو أيضػػا هبػػب أف يكػػوف 

أسػاليب ك  يوجػد هنػج الػىت إسًتاتيجيةتنفيذ ك  اختيار يف لديك القدرة كالتمكن
 كتقنيات.

 تعليمال إسرتاتيجيةأنواع  .ه 
اؼبناسػػػبة لتحقيػػػق األىػػػداؼ اؼبرجػػػوة.  تعلػػػيمنبغػػػي للمعلػػػم أف ىبتػػػار اسػػػتًتاتيجية الي

عمليػة  ىفيبكن للمعلم اختيارىا  الىتمع أقسامها  تعليمال إسًتاتيجيةكىناؾ أنواع كثَتة من 
 . كىي:تعليمال
 

 تعليمتتأسس على عناصر التعلم كال الىت تعليمال إسًتاتيجية (أ 
 علػػىاؼبرتكػػزة  اإلسػػًتاتيجية( ٔأقسػػاـ كىػػي ) ينقسػػم ىػػذا النػػوع إىل ثبلثػػة

 علػػػىاؼبرتكػػػزة  اإلسػػػًتاتيجية( ٖاؼبػػػتعلم، ) علػػػىاؼبرتكػػػزة  اإلسػػػًتاتيجية( ٕاؼبعلػػػم، )
 ٔٔية.تعليماؼبواد ال

 

 اؼبرتكزة على اؼبعلم اإلسًتاتيجية  (ٔ
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حقيقتػػػػو  تعلػػػػيمتقليديػػػػة، ألف ال إسػػػػًتاتيجيةكيسػػػػمى ىػػػػذا النػػػػوع 
إىل  اإلسػػػًتاتيجيةكذلػػػك يعػػػٍت ترتكػػػز إيصػػػاؿ اؼبعلومػػػات إىل اؼبػػػتعلم، 

إيصػػاؿ  ىفىػػذا النػػوع مصػػدرا أساسػػيا  ىفكػػوف اؼبعلػػم فىاؼبعلػػم نفسػػو. 
 نبغي أف يوصلها إىل اؼبتعلم أكثر ما يبكن.فىاؼبعلومات، 

أبسػاليب منهػا ؿباضػرة اؼبعلػم  اإلسػًتاتيجيةذ ىذه فىيتضح تن
 لمية.كاالقًتاحات كاؼبظاىرة كعرب الفنوف الع تعليمكؾبموعة ال

 اؼبرتكزة على اؼبتعلم اإلسًتاتيجية  (ٕ
جعػػل اؼبػػتعلم يػػتعلم.  تعلػػيميتأسػػس ىػػذا النػػوع علػػى أف ىػػدؼ ال
إهبػاد اؼبعلومػات كفهمهػا.  ىفكىػذا يعػٍت أف يطػور اؼبعلػم قػدرة اؼبػتعلم 

ىذا النوع مفعوال بل فاعبل رئيسيا، كىػو يػتعلم تعلمػا  ىفليس اؼبتعلم 
اؼبػتعلم أف يلعػب دكرا  ًتاتيجيةاإلسػربػت إشػراؼ اؼبعلػم. تعطػي ىػذه 

 ، كاؼبعلم إمبا ىو مساعد. تعليمعملية التعلم كال ىففعاال 
كاؼبناقشػػػػة  تعلػػػػيمأبسػػػػلوب كحػػػػدات ال اإلسػػػػًتاتيجيةكربقػػػػق ىػػػػذه 

 كاإلبداع كالتجريب كاؼبسرحية كتقدًن اغبالة.
 يةتعليماؼبرتكزة على اؼبواد ال اإلسًتاتيجية  (ٖ

ىل مادة مقررة كغَت مقػررة. فاؼبػادة ية إتعليميبكن تصنيف اؼبواد ال
الػػربانمج أك اؼبدرسػػة،  ىفي تعليمػػالكتػػاب ال ىفاؼبقػػررة ىػػي مػػا يكتػػب 

كأمػػا اؼبػػادة غػػَت مقػػررة ىػػي مػػا يصػػدر مػػن البيئػػة حػػوؿ اؼبػػتعلم، كىػػذه 
 ِبغبالة الواقعة. تعليماؼبادة مهمة ألجل مناسبة ال

تأسػػػػػس ىػػػػػذه االسػػػػػًتاتيحية علػػػػػى أف الػػػػػتعلم يهػػػػػدؼ غبصػػػػػوؿ ت
 ىفعلومػػات كاؼبعػػارؼ. كىػػي تتطػػور مػػع تطػػور العلػػـو كالتكنولوجيػػا اؼب

العصػػػر العوؼبػػػة حػػػىت يػػػؤدم ذلػػػك إىل ضػػػعف كظيفػػػة اؼبعلػػػم كمصػػػدر 
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أبسػلوب اإلرشػاد كالتوجيػو ك  اإلسػًتاتيجيةاؼبعلومات. كتتحقق ىػذه 
 كالتجريب كاؼبظاىرة. تعليمليل الد

 يةتعليمواد الالىت تتأسس على عملية ذبهيز اؼب تعليمال إسًتاتيجية (ب 
الشػػػػػرحية  تعلػػػػػيمال إسػػػػػًتاتيجية( ٔينقسػػػػػم ىػػػػػذا النػػػػػوع إىل قسػػػػػمُت، نبػػػػػا )

(expository( ،)ٕ )تعلػػيمال إسػػًتاتيجية ( اؼبعتمػػدة علػػى فعاليػػة اؼبػػتعلمheuristik ،)
 (.discoveryة )فىاالكتشا تعليم( اسًتاتيحية الٖ)

 (expositoryالشرحية ) تعليمال إسًتاتيجية (ٔ
صػػػػورة الشػػػػرح، إمػػػػا شػػػػرح اؼبػػػػادة  ىف ًتاتيجيةاإلسػػػػكتتصػػػػور ىػػػػذه 

يػة قبػل تقػديبها تعليماؼبكتوبة أك العػرض الشػفهي. يعػد اؼبعلػم اؼبػواد ال
الفصػػػػل الدراسػػػػي. كهتػػػػدؼ ىػػػػذه االسػػػػًتتيجية إىل إيصػػػػاؿ اؼبػػػػواد  ىف
ذلػػك يلعػػب دكرا  ىفيػػة إىل اؼبػػتعلم علػػى كجػػو مباشػػر. كاؼبعلػػم تعليمال

النوع أبسػلوب ااضػرة كاؼبناقشػة  ذ ىذافىأكثر من اؼبتعلم. كيبكن تن
 .تعليمكاؼبظاىرة كؾبموعة ال

 (heuristicاؼبعتمدة على فعالية اؼبتعلم ) تعليمال إسًتاتيجية (ٕ
ىػذا  ىفالشػرحية، إف  اإلسػًتاتيجيةعن  اإلسًتاتيجيةزبتلف ىذه 

كالػػتعلم أكثػػر مػػن اؼبعلػػػم.  تعلػػػيمعمليػػة ال ىفالنػػوع يعلػػب اؼبػػتعلم دكرا 
 الػػىتبحػػث عػػن اؼبعلومػػات فىأبف يػػتعلم ذاتيػػا فعػػاال  فػػاؼبتعلم مطلػػوب

وبتػػػػػػاج إليهػػػػػػا كهبػػػػػػدىا بنفسػػػػػػو ربػػػػػػت توجيػػػػػػو اؼبعلػػػػػػم. تتحقػػػػػػق ىػػػػػػذه 
أبسػػلوب اؼببلحظػػة كحػػل اؼبشػػكلة كاالكتشػػاؼ كدراسػػة  اإلسػػًتاتيجية

 اغبالة.
 (discoveryة )فىاالكتشا تعليمال إسًتاتيجية (ٖ

ة نفسػػػػية عمليػػػػ ىفبػػػػًتؾ اؼبػػػػتعلم يػػػػتعلم  اإلسػػػػًتاتيجيةذبػػػػرم ىػػػػذه 
ذاتيػػػػػػػة، كىػػػػػػػي اؼببلحظػػػػػػػة كالفهػػػػػػػػم ك التصػػػػػػػنيف كالتقػػػػػػػدير كالشػػػػػػػػرح 
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كاالستنتاج. كاؼبعلم إمبا ىو مشرؼ كموجو للمتعلم، كالبد للمعلم أف 
 .تعليمعملية التعلم كال ىفيرقي فعالية اؼبتعلم 

إال أف ىػػذه االسػػًتاتيحية ال يناسػػب اسػػتخدامها أمػػاـ عػػدد كبػػَت 
جيػػػدة عنػػػدما ال توجػػػد  إلسػػػًتاتيجيةامػػػن اؼبتعلمػػػُت، ككػػػذا ال ذبػػػرم 

 اإلسػػػػًتاتيجيةة للمػػػػتعلم ليتفكػػػػر ابتكػػػػاراي.  كسبػػػػت ىػػػػذه فىػػػػفرصػػػػة كا
 وب االكتشاؼ كالدراسة اؼبيدانية.أبسل

 يةتعليمتتأسس على طريقة عرض اؼبواد ال الىت اإلسًتاتيجية (ج 
القياسػػػػػية  تعلػػػػػيمال إسػػػػػًتاتيجية األكؿينقسػػػػػم ىػػػػػذا النػػػػػوع إىل نػػػػػوعُت كنبػػػػػا 

(deduksi،) تعلػػػيمال إسػػػًتاتيجية كالثػػػاين ( االسػػػتتقرائيةinduksi.)  أمػػػا البيػػػاف كمػػػا,
 يلي:

 

 (deduksiالقياسية ) تعليمال إسًتاتيجية (ٔ
تعػػػػػػػرض مػػػػػػػن العامػػػػػػػة إىل  اإلسػػػػػػػًتاتيجيةىػػػػػػػذه  ىفإف اؼبعلومػػػػػػػات 
ة إىل الظػػاىرة، مػػن التعريػػف إىل األمثلػػة. كتتحقػػق فىػػاػباصػػة، مػػن اػب

 الػىت( أف ىبتار اؼبعلػم اؼبعلومػات ٔخبطوات، ىي ) اإلسًتاتيجيةىذه 
( ٖ( أف يقػػػػػدـ اؼبعلػػػػػم تلػػػػك اؼبعلومػػػػػات إىل اؼبػػػػػتعلم، )ٕسػػػػيعلمها. )

ىػػػو  اإلسػػػًتاتيجيةيضػػػرب اؼبعلػػػم األمثػػػاؿ إىل اؼبػػػتعلم. كأسػػػلوب ىػػػذه 
 ؿباضرة.

 (induksiاالستقرائية ) تعليمال إسًتاتيجية (ٕ
بعػػػػػرض اؼبعلومػػػػػات مػػػػػن اػباصػػػػػة إىل  اإلسػػػػػًتاتيجيةذبػػػػػرم ىػػػػػذه 

مػػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػػن اغبػػػػػػػػػػوادث الفرديػػػػػػػػػػة إىل التعمػػػػػػػػػػيم. كعػػػػػػػػػػرّب كانيػػػػػػػػػػت العا
( أف ىبتػػػار ٔاالسػػػتقرائية كىػػػي ) تعلػػػيمال إسػػػًتاتيجيةأندرسػػػولبطوات 

( أف يقػػػػػدـ اؼبعلػػػػػم ٕاؼبعلػػػػػم جػػػػػزءا مػػػػػن اؼبعلومػػػػػات الػػػػػىت سػػػػػيعلمها، )
( مث يقػػدـ اؼبعلػػم الػػدليل أك ٖاألمثلػػة اػباصػػة ألجػػل بنػػاء الفرضػػية، )
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( االسػػػػػػػتنتاج مػػػػػػػن الربىػػػػػػػاف ٗدىػػػػػػػا، )الربىػػػػػػػاف لقبػػػػػػػوؿ الفرضػػػػػػػية أـ ر 
أبسػػػػلوب االكتشػػػػاؼ كالوحػػػػدة  اإلسػػػػًتاتيجيةكاألمثلػػػػة. كسبػػػػت ىػػػػذه 

 ية.تعليمال

 اللغويةدلهارات اسرتاتيجيات مبتكرة  .و 
 علػىلتحقيق ، كلكن هاهبب أف يتقن األربعة ىناؾ اؼبهارات اللغويةيف تعلم اللغة، 

إلختيػػار ، األربعػػة اؼبهػػارات ؾ مػػنمبػػادئ االشػػًتا لفهػػمهبػػب  ، اؼبعلمػػوفاؼبرجػػوة ىػػداؼاأل
تنفيػػذ عػػن  ىبتلػػفألف ، األربعػػة اؼبهػػارات اللغويػػة تعلػػيمل كالصػػحيحة اؼبناسػػبة اإلسػػًتاتيجية
مًتابطػة األربعػة  تهػارااؼب الػرغم أف علػى، تعلػيملكػل اؼبهػارت يف عمليػة ال تعلػيم إسًتاتيجية

 ٕٔهارات اللغوية، ىي:اؼب تعليملذلك ىناؾ اإلسًتاتيجات اؼببتكرة ل. يف بعضها البعض
 مهارة اإلستماع تعليماسًتاتيجة   .ٔ

شكل من أشكاؿ اؼبهارات اللغوية االستقبالية. يف ي االستماع ىة مهار 
تسيطر بشكل كاضح على  الىتذلك الوقت عملية التعلم، كىذه اؼبهارات ىي 

. كمع رة الكبلـىا من اؼبهارات، دبا يف ذلك مهامقارنة مع غَت  ةنشاط الطالب
ك، يتم إدراج ىذه اؼبهارات اعبديدة، كسبيزت عنصرا أساسيا يف تعلم اللغة يف ذل

Total Physicalمن قبل ظهور نظرية إصبايل االستجابة الفيزايئية ) ٜٓٚٔعاـ 

Responseالطبيعي دخل( جيمس آشر، اؼب (Natural Approach) كصامت ،
لتلقي اؼبوجات  ةنفسي ليةأف االستماع ىو عم ترم ثالثةالنظرية ىذه الالفًتة. 

الصوتية من خبلؿ األذف كيرسل نبضات إىل اؼبخ. كمع ذلك، فإف ىذه العملية 
ة عندما يتفاعل الدماغ لديها دكافع إلرساؿ عدد من علىىي ؾبرد بداية لعملية تفا

 اآلليات اؼبعرفية كالوجدانية ـبتلفة.
 ىي: اين عمليات يف أنشطة االستماع،ىناؾ شب( ٜٜ٘ٔكفقا لرباكف )

                                                           
12

Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm. 226-250 
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صورة لو يف  يضعك ( raw speech)ف ؼبعاعبة خطاب اػباـ و ؼبستمعا (أ 
كاألحكاـ،  ،الصورة ربتوم على العبارات ىذهك الذاكرة القصَت. 

كأمباط الضغط من الكلمات من سلسلة  ،كعبلمات الًتقيم، كالتجويد
 .من ااداثت أنو ظبع

. على سبيل عمليتهايتم  الىتاادثة حاؿ نوعا يف  عُتف يو اؼبستمع  (ب 
حوار، كاػبطب،  السابقة من نوع أف يعُت الكبلـ اؼبستمعاؼبثاؿ، هبب 

 .تلقاىا الىتكاإلذاعة، كغَتىا، كبعد ذلك يفسر الرسائل 
بحث عن الغرض كاؽبدؼ من اؼبتكلم إىل النظر يف شكل يف و اؼبستمع (ج 

 .توايتكاكنوع من الكبلـ، السياؽ، 
)من خبلؿ اؼبخطط الذم كاف  اؼبعلومات األساسية وبللف و اؼبستمع (د 

ستخدـ اػبربة كاؼبعرفة يف يك  لمشكلة اؼبوجودة.و( كفقا للسياؽ القائمة لعلى
 .تشكيل العبلقات اؼبعرفية لتفسَت صحيح رسالة أرسلت

ظبع. كتنطوم  الىت معلوماتاغبريف لل اؼبعٌتبحث عن يف و اؼبستمع  (ق 
 .التفسَت الداليل علىالعملية 

 اؼبقصودة معوف يعُت اؼبعٍتتاؼبس (ك 
 يردلوضعها يف ذاكراهتم أك هبب  رسالةالف ما إذا كاف و نظر اؼبستمع (ز 
ٝ من ٜٜىا. يف األساس، سيتم قبوؿ و لقي الىت رسالةيبسح الف و اؼبستمع (ح 

 .انسيهمكجدىا  الىتالكلمات كالعبارات، كاعبمل 
فإف الغرض من اللغة ىو أف ( ٜٛٛٔرأم يونن )لبياف السابقة، كفقا ل

 سياؽالالذم ينعكس من بنية اللغة يف الغرض التواصلي الوظيفي  لتلبيةاللغة 
سياؽ الدكر مهم جدا يف تكوين اللغة. كيبكن مبلحظة ذلك يف ىذا الك  ،كالغرض

 .تعليميف عملية ال يؤثر كثَتاكالغرض من النص اؼبنطوؽ 
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اللغات األجنبية. ظهور  تعليماالستماع كخاصة يف  ةمهار  إسًتاتيجيةتطور 
 ترقيلتكنولوجيا مثل األشرطة كاألقراص اؼبدؾبة، كأشرطة الفيديو، كغَتىا، تسجيل ا
اللغة اإلندكنيسية، يبدك أف اسًتاتيجيات  تعليم. يف لئلستماعية تعليماؼبواد الالتقدـ 
كسعت لئلجابة  يسمعوفف و اؼبتعلميعٍت مع النمط القدًن،  االستماع ال تزاؿ تعليم

 ىتماـاإلأقل االستماع االندكنيسية  ةمهار  أفىذا يظهر على ما يوصف اؼبعلم. 
 ت. ربدثتعليماإلندكنيسية يف صبيع مستوايت ال اللغة تعليمل الشاملةيف العملية 

بُت  اإلىتماـىذه الظاىرة يف صبيع البلداف تقريبا. دركس اللغة الفرنسية أقل 
كركسيا  اؼبتعلمُت من اعبنسية الفرنسية، كىي حالة مشاهبة يف اؼبملكة اؼبتحدة

 كغَتىا.
سلبية، كلكن عملية نشطة من بناء رسالة  من عمليةليست  ااالستماع أهن

 من تيار الصوت اؼبعركفة ِبسم الصوتية اتملُت، الداليل كتركيب اللغة.
 :، ىييبكن تقسيمها إىل جانبُت أغراض االستماع اإلستماع يف عملية

لية االستماع استنادا ، كىي اػبصائص اؼبعرفية لعم(Persepsi) التصور  (أ 
 إىل فهم معرفة قواعد اللغة

، كىي فهم الرسالة أك تفسَت الرسالة اؼبقصودة (Resepsi) الستقباؿا  (ب 
 اؼبتكلممن قبل 

 مهارة الكبلـ تعليم إسًتاتيجية  .ٕ
ؽبم إرتباط  االستماعك  أف مهارة الكبلـ واقعية،ية كالالتواصلذىب ؼب كفقا

اؼبثاؿ  علىكعملية أخرم . اؼبعلومات وجوديظهر ب أك الكبلـ اللفظي التفاعل .قوية
كِبإلضافة إيل . ما كعلى كمىت، ،ؼبن ما، من الذم يقوؿ، قوؿ التفاعل، تنظيم

 كانت مهما. اعبملة علعب األقل على اؼبتكلم فهم تطلبت مهارة الكبلـذلك أف 
 .عٌتاؼب لتقدًنلتعرض ك  مًتابطة تركيب أساسي لديها صغَتة،
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 أف حُت يف ،(Sender) كمرسل اؼبتكلم يعمل االت،االتص سياؽ يف
 قبل من األخبار يتكوف(. Message) الرسالة مستقبل ىو( Receiver) ستقبلاؼب

 الفعل ردكد يبدك. االتصاالت موضوع ىو كالرسالة، اؼبرسل يرسلها الىت اؼبعلومات
 يف وصفلتظهَتىا ي. للرسالة ستقبلاؼب تفاعلعندما من ك  الرسالة، تقباؿاست بعد
 :التايل الشكل يف مبُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ط اشالنشاركة ية أك التحدثية تكوف سهلة كأسهل دبلذلك أف عملية التكلم
 الطلبة يف اإلتصالية.
 أثناء كمن اؼبثَت كاإلستجابة. مبدأ إىل يشَت مهارة الكبلـ تعليم إسًتاتيجية

 رتطو . الكبلـ على القدرة هالدي أف اعتبار يبكن اؼبتكلم،يتقنها  اؼبتغَتين ىذين
 ،استجابةمثَت ك  مبط على ربافظ تزاؿ ال مهارة الكبلـ تعلمك  تعليم اسًتاتيجيات

 .متنوعة مبوذج على تعديبلت مع كلكن
كبَتا يف إعطاء كتلقي   موقعاربتل  الكبلـ ةمهار أف االستماع  ةككذلك مهار 
غبديث. قدرة الفرد على تتقدـ اغبضارة اؼبعيشة يف العاو ايف اؼبعلومات ككذلك 

سوؼ يستمع كيفهم، كأصبح  كفاآلخر حيت  السابقة، التعبَت عن األفكار بطريقة
من  انبُتفإف ىذه اعب لذلكالفردية. ك ك  كاجملتمعاتمن اؼبتطلبات األساسية للحياة 

 .اللغة تعليمصحيح يف استدارة من برانمج  يتهم اىتماـاؼبهارات اللغوية 
 فرد لكل الفرصة توفَت على قادرة تكوف أف يةليمتعالربانمج ال كينبغي

 :التالية األمور على . الغرض ؼبهارة الكبلـ اؼبرجوةاؼبرجوة األىداؼ لتحقيق

 الرسالة
 

 رجوع
 اؼبرسل اؼبستقبل
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 حىت الكبلـ ؼبمارسة عظيمة فرصة اؼبتعلموف يستحقوا أف هبب: سهولة التكلم (أ 
 يف سواء رح،كالف سلس، كبو على طبيعي، بشكل اؼبهارات ىذه طوري

 على فاؼبتعلمو  وبتاج. أكرب العاـ اؼبستمُت إعداد أماـ أك ةصغَت  ؾبموعات
 .ؼبمارسةِب الثقةمبو  تطوير

 التعبَت سواء حد على كبوضوح، بدقة اؼبتعلموف يتكلم اغبالة ىذه يف: الوضوح  (ب 
 ؾبموعة فبارسة مع. جيدة حالة يف تكوف أف اؼبقولة كفكرة. اعبمل كااللقاء

 .يتحقق أف يبكن ال الكبلـ كضوح حكاض للتفكَتتنظم  الىت ؼبناقشةا
 أجل من مسؤكلة تكوف أف إىليؤكد اؼبتكلم  اعبيدة الكبلـ فبارسة: اؼبسئولية (ج 

 ،لتكلما موضوع يكوف أف يبكن ما حوؿ جبدية كيعتقد صحيح، بشكل كلمالت
 نعكبو ذلك يب فبارسةإمبا  .التكلم سياؽ ككيف ،اؼبخاطب يف التواصل الذممن 
 .اغبقيقة ىبدعوف الذين التكلم بغَت كاضح أك مسؤكؿ لم بغَتالتك من فو اؼبتعلم

 حاظبا االستماعمهارة  تطويرمع  يدةاعب التكلم فبارسةالدقيق:  السمعتشكيل  (د 
وبتاج  فاؼبتعلمو  ىنا. الربانمج ىذا من الرئيسي الغرض كأيضا صحيح بشكل
 :تايلال السؤاؿ على يطلب الذم كلماؼبت كهتدؼ كالنوااي، الكلمات لتقييم
 من يتكلم -
 ؼباذا يتكلم  -
 ما أىداؼ الكبلـ -
 للتكلم كما ملكو ما حاجتو  -

 يف ةعلىالتفا العادة دكف يتحقق أف يبكن ال يف التكلم عادةتشكيل العادة:  (ق 
 من العادة ىذه تشكيل يف جدا مهم عامل. األـ لغتهم يف أك هادرست الىت اللغة
 .الشخصية سلوؾ يف لتكلما

 القائمةالتعليم برانمج كاف إذا يتحقق لن السابقة ـالكبل مهارةأىداؼ من 
 طبلب ذبعل الىت كالتعلم تعليمال نشطةمن األ كأمباط ،اؼبناسبة اؼببادئ على
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ؼبهارة  مرينالت برانمج دمج ىي اؼببادئ ىذه. لتكلمل بنشاطكؼبمارسة  لتجربة
 اؼبعلمُت نشاط على الًتكيز مع ،كجزء من استخداـ اللغة العامة  الكبلـ

 على اؼبعلمُت، إشراؾ تشمل أف كيبكن. يةتعليمللتكلم يف عملية ال كاؼبتعلمُت
 األمور اآلتية: 

 اؼبتعلمُت من كاألذكاؽ كمصا ، ،احتياجات عن اؼبعلم تشخيص (ٔ
 عاـ بشكل

 تشخيص اؼبعلم اختبلؼ اؼبهارة الفردية للمتعلمُت (ٕ
 كاؼبوارد، اؼبتعلمُت، للحالة كفقا كفعالية بكفاءة للعمل مهارة اؼبعلم (ٖ

 .كاؼبرافق
 أساليبك  الطريقة إلبراط أك إسًتاتيجيةاختيار  فإف معركؼ، ىو كما
 من. التعلم أنشطة من تعيينها مت الىت كاؼبواد ؼاىدأ على يسند التعلم
 يف هاتدريب يبكن اؼبتعلمُت من كالعاطفي الفكرم مشاركةذلك  حيث

 ىي:  األنشطة،
 دكراللعب  -
 أنواع اؼبناقشة -
 اؼبقابلة -
 التكلم عن خربة النفسية، خربة اغبياة، خربة اؼبقرؤ -
 اػبطابة -
 القراءة اعبهرية -
 اؼبسرحية -
 تسجيل الكبلـ -
 تقرير اللسانية -
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 مهارة القراءة تعليم إسًتاتيجية .ٖ
. اؼبدرسة يف تعليمال خبلؿ من يكتسبها الطلبة عاـ بشكل القراءة مهارة

 كأداة اؼبعرفة، لتطوير كمهم فريد دكر ؽبا ىي الىت اؼبهارة ىي اللغوية اؼبهارة ىذه
 نقل عظمألف أ اؼبعرفة لتطوير مهمة تكوف أف كيقاؿ. البشرية للحياة التواصل
 .القراءة بواسطة تنفيذىا يتم اؼبعرفة

 ؽبذا. النص يف مكتوب ىو ما معٌت على للحصوؿ النشاط ىي القراءة
 سبكُت أيضا هبب ئكالقار  اؼبستخدمة، اللغة إلتقاف اغباجة إىل ِبإلضافة الغرض،
 .اإلدراؾ النظاـ يف العقلية العمليات من كاسعة ؾبموعة

 شكل على اختبارات أشكاؿ من شكل ىو اؼبستخدـ األكثر األسلوب
 نتقاداتشكل ذلك كثَت اإل علىأف اإلختبارات  ذلك، كمع. متعدد من االختيار
 يلسب على كاحد، طريق من هاعلى اغبصوؿ يبكن الصحيحة اإلجاِبت بسبب
 تعرب ال قد الصحيحة اإلجابة اختيار عملية فإف كىكذا .التخمُت طريق عن اؼبثاؿ

 .ةعلىالف القراءة سياؽ عن ينطوم الىت العمليات عن ِبلضركرة
 أف من الرغم على كبَتة، بسرعة تنمو قراءةمهارة ال تعليم االسًتاتيجيات

. اؼبعلمُت معظم قبل نم تستخدـ تزاؿ ال الىت التقليدية كاألساليب اإلسًتاتيجية
 أم مثل األسئلة يعطي مث معينة، لفًتة النص لقراءة ةبالطل اؼبدرس يسأؿأف  عادات
كل  من؟ كيف؟ ؼباذا؟ ؟ميت ألف اؼبؤلف؟ ىو من قرأت؟ الذم النص من نوع

 .للمتعلمُت القراءة عن مهارة ؼبطالب الصلة ذات ألهنا زاؿت ال األسئلة
. ةواجبال إعطاء تقنيات استخداـ يف تمثلت خرلاأل تعليمال إسًتاتيجية

 ةالعالي اؼبطلوبة اؼبهارات. أكرب الفرصة كاألكقات اغبرية مع اؼبنزؿ يف لقراءةالواجبة ل
 على قادرة تكوف أف إىل ِبإلضافة. لقراءةل أك فرصة مدة يف االختبلفات بسبب
 على قادرة فتكو  أف أيضا الطلبة على هبب أعبله، التقليدية األسئلة على اإلجابة
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لًتقية كفاءة قراءة  أيضاالكثَتة  اإلسًتاتيجيةكمع ذلك . يقرأ ما خبلصة تقدًن
 .األدبية النصوص قراءةب الطلبة ىي

 مهارة الكتابة تعليم إسًتاتيجية .ٗ
 القدرات مظاىر من مظهر أشكاؿ من شكل ىي الكتابة أنشطة

 االستماعمهارة  بعد ةاللغ متعلمي قبل من عقدت الىت اؼبؤخرة اللغوية كاؼبهارات
 الكتابة ؼبهارة القدرةىي أف  ،الثبلثة ِبؼبهارات اللغوية مقارنة. كالقراءة كبلـكال

 كيرجع. ذلك من ِبلرغم اؼبعنية للغة الناطقُت قبل من حىت إلتقاف صعوبة أكثر
 كالعناصر اؼبختلفة اللغوية العناصر من إلتقافا تتطلب الكتابة على القدرة إىل ذلك
 .كتابةالؿبتول  ستكوف نفسها اللغة خارج

 اللغوية اؼبهارات على تعتمد الكتابة على القدرة الكبلـ، على القدرةكمثل 
 الىت كاؼبشاعر األفكار عن للتعبَت ؿباكلة ىيكبلنبا  اتفهار ىااتف اؼب. كمنتجة نشطة
 اؼبستخدمة الوسائل يف يكمن الفرؽ. اللغة خبلؿ من اؼبستخدـ لغة يف توجد
 حُت يف ،لسافال طريق عن هاكشف كبلـال يف كاؼبشاعر األفكار. عنها للتعبَت
 .الكتابةعن طريق  كشفها  الكتابة يف كاؼبشاعر األفكار

 من العايل كالًتدد عدد يفيستخدـ  اؼبنطوقة اليومية اللغة استخداـ يف
 اإلفصاح هبب الىت هاوبتاجك  اللغة اؼبستخدـ يواجهو ربدث كثَتة أشياء. الكتابة

 ذكم من كاؼبشاعر األفكار عن الكشف األحياف بعض يف. لآلخرين شفواي نهاع
كيرتب األشياء  نفسك عدادإل الوقت من الكثَت دكف بو، القياـ من بد ال اػبربة

 من مباشرة معركفا يكوف يصفو ما من استجابة إف. اؼبنطوقة ِبلًتتيب مثل الكتابة
 دكف ،بشكل عاـ يفعلو تلقائيا كلميت كتَتة، ارتفاع إىل ِبإلضافة لذلك،. السماعة
 .االقتضاء حسب لغةال استخداـ قواعد ؼبراقبة الفرص من الكثَت

 عن التعبَت. الكتابة شكل على اللغة استخداـ يف ربدث ـبتلفة أشياء
 تنظيملك  عدادإللو الفرصة الكثَتة  ستخدـاؼب الكتابة، يف األفكار أك اؼبشاعر



33 

 

 

 يبكن. ذلك عن التعبَت كيفية أك أف يعتربىا الىت األشياء حيث من سواء أنفسهم،
ها كشف إذا حبيث منهجي كترتيب بعناية عنها اإلفصاح هبب الىت الرسالة اختيار
 يبكن إعدادك  الكلمة اختيار يف. صحيح بشكل فهمال سهولةألف يكوف  كتابةِبل

 ىي ةللغويااصر كالعن الكتابة، يف الواضح فمن. اللغة لقواعد كفقا بعناية، اختيار
 .عنها كشفي الىت الرسالة ؿبتوايت إىل ِبإلضافة ،ةىام جانب

 مهاراهتم، إثبات يبكن اؼبتعلمُت حبيث الكتابة، على القدرة اختبارات يف
 أف هبب التقييم يف ربدث الىت اؼبشاكل. جيد اختبار استعداد الضركرم فمن

. التقييمات إجراء عند الذاتية مستوايت ػبفض سواء حد على حساهبا وبسب
 الذاتية مستوايتعن  تسمح الىت التقييم طريقة اختيار كيفية عن البد أف نفكرىا

 .اؼبعلمُت
 معايَت لديها الىت االختبار من نوع ىي شكل اإلنشائية على اختبارات

 مقاؿ كل يف توجد الىتتعددة اؼب اعبوانب على لنظرِب نتيجةأخذ ال. معقدة
 ضعف ذلك كمع. اؼبوضوعية ضعف ،ضعف األساسياإلنشاء لو  تقييم. اإلنشائية

 قبل من تقييم. لو أثرمن اؼبعلم يف التقييم  الذاتية عنصر ،الذاتية ستوايتاؼب
مقاؿ اإلنشائية  كاف لو حىت النتيجة،يف إعطاء  تساكم ال عادة أكثر أك شخصُت

يف إعطاء النتيجة  ىبتلفيبكن  حاؿ اؼبختلفك  كقت يف قيماؼب قبل من يقيم
 دث. سيح

 اللغة العربية تعليم إسرتاتيجية .ز 
يف  تعلػػػيمعمليػػػة الات عػػػن كقواعػػػد كقػػػوانُت، خطػػػو  ةخطػػػ يىػػػ تعلػػػيمال إسػػػًتاتيجية

 األىداؼ. من أجل ربقيق صلفال
ىػػػػي أسػػػػاليب الًتشػػػػيد، فإنػػػػو سػػػػيتم ربميػػػػل الػػػػنمط مػػػػن  تعلػػػػيمال إسػػػػًتاتيجيةألف 
، ككػػػذلك كسػػػائل تعلػػػيمال يف عمليػػػة اؼبعلػػػم هبػػػا ظهػػػريالػػػدركس كالفنػػػوف  إعػػػداداؼبعلمػػػُت يف 

 يستخدمها اؼبعلم. الىتاإلعبلـ أبشكاؽبا اؼبختلفة 
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يعتمد إىل حد كبَت علػى اؼبعلػم ككػذلك مهاراتػو يف تعليمك  إعداد، عدادأسلوب اإل
كالشركط كخصػائص الطػبلب، كِبلتػايل ال  اغبالة،إدارة الفصوؿ، كأثرت بقوة االختبلفات 

، التػػػػدريسىػػػػي األفضػػػػل كاألنسػػػػب لكػػػػل حالػػػػة  معينػػػػة إسػػػػًتاتيجيةنسػػػػتطيع أف نقػػػػوؿ أف 
االختبلفػػػػات تتطلػػػػب  ،شخصػػػػية الطػػػػبلب كاؼبعلمػػػػُتك  اؼبػػػػادةألىػػػػداؼ ك ااالختبلفػػػػات يف 

 اسًتاتيجيات ـبتلفة يف العملية.
 تعلػيم مػن عناصػر تشػمل الػىت العربيػة، اللغة تعلم اسًتاتيجيات حوؿ شرح ىو ىنا

 تعلػػػػػػػيمال كاسػػػػػػػًتاتيجيات اللغويػػػػػػػة تاؼبهػػػػػػػارا)األصػػػػػػػوات، اؼبفػػػػػػػردات، الًتاكيػػػػػػػب(،  لغػػػػػػػةال
 ٖٔ)اإلستماع، الكبلـ، القراءة، الكتابة(.

 اؼبفردات تعليمال إسًتاتيجية .ٚ
 األشػػػػكاؿ ترصبػػػػة علػػػػى قػػػػادرة طػػػػبلبال ىػػػػي اؼبفػػػػردات تعلػػػػيم إسػػػػًتاتيجية

 حفػظ ؾبػرد لػيس ىػذا ،صػحيح بشػكل صبلػة يف اسػتخدامها علىكقادرة  اؼبفردات
 تعلػػػػػيم يف. اغبقيقػػػػػي التواصػػػػػل يف دامهااسػػػػػتخ كيفيػػػػػة معرفػػػػػة دكف مػػػػػن اؼبفػػػػػردات
 هبػػػب كلػػػذلك،. للطػػػبلب الصػػػحيحة اؼبفػػػردات إعػػػداد اؼبعلػػػم علػػػى هبػػػب اؼبفػػػردات
 اؼبفػػردات اختيػػار يف مبػػادئ، اؼبفػػرداتلئلختيػػار  دببػػادئ التمسػػك اؼبدرسػػُت علػػى
 :يلي كما األجنبية للطلبة

 استخداما اؼبفردات اختيار: التواتر (أ 
 اؼبفػػردات كاسػػع نطػػاؽ علػػى يسػػتخدـ الػػذم البلػػد اختيػػار: التػػوز  (ب 

 العربية الدكؿ
 فػػػػػإف ؿ،اكِبؼبثػػػػ معػػػػػٌت كبعػػػػض الكلمػػػػات بعػػػػػض اختيػػػػار: تاىيػػػػةاؼب (ج 

 معُت ؾباؿ يف اؼبستخدمة الكلمات
 كتػػرؾ للجميػػع كمعركفػػة مألوفػػة ىػػي الػػىت الكلمػػات اختيػػار: لفػػةاأل (د 

 الغريبة الكلمات

                                                           
13

 Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Press, 2012), hlm. 68-105 
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 اؿ،اجملػ ىػذا يف اسػتخدامها يبكػن الػىت الكلمات اختيار: الشموؿ (ق 
 معُت ؾباؿ على ربدد ال

يف  حاجػػػة ىنػػػاؾ تكػػػوف مػػػا غالبػػػا الػػػىت الكلمػػػات اختيػػػار: األنبيػػػة (ك 
 عند الطلبة ستخدامهاا

 علػى العربيػة الكلمػات كاختيػار عػرب،ال الكلمػات اختيػار: العركبة (ز 
 أخرل لغات يف نظَت ؽبا ليس الرغم

   اللغة قواعد تعليم إسًتاتيجية .ٛ
 القاعػدة ىػذه حكػم كلػد ،لغػةال موجػود بعػد كلػد الػىت اللغػة قواعػد كبو ىػو

 اسػػتخداـ  علػػى لتقػػدير نحػػوال درستػػ لػػذلك ،اللغػػة اسػػتخداـ يف اػبطيئػػات بسػػبب
 ِبسػػتخداـ لقواعػػدا تعلػػيميف  كاػبطػػوات االسػػًتاتيجيات. صػػحيح بشػػكل افهمهػػك 

 :ىي شكل "القياسي"
 معُت موضوع عن مث اختار كالبدء الفصل اؼبعلم دخل (أ 
 يةالنحو  قواعد شرح مث الدرس اؼبعلم ستمرا  (ب 
  كالطبلب يفهم كوبفظ عن قواعد النحوية اؼبستمر الدرس  (ج 
  لنصِب عن قواعد النحوية مناسب األمثلة عطي اؼبعلمأ (د 
 عن الدرسعطي اؼبعلم التلخيص أك اػببلصة أ (ق 
 أك التمرينات التدريبات عن عمل الطبلب (ك 

 شػػػػػػكلِبسػػػػػػتخداـ  القواعػػػػػػد النحويػػػػػػة تعلػػػػػػيملاالسػػػػػػًتاتيجيات كاػبطػػػػػػوات 
 ىي: "اإلستقرائي"
 كتعيُت اؼبوضوع اؼبوضوع ربديد خبلؿ من بدأ اؼبعلم الدرس (أ 
 اؼبوضوع حوؿ النص مثلةاأل اؼبعلمظهر   (ب 
 حػدده الػذم الػنص أك األمثلػة لقػراءة بدكره الطبلب اؼبعلم طلبك  (ج 

 اؼبعلم
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اؼبناسػػػب  النحويػػػة قواعػػػدعػػػن  لشػػػرح اؼبعلػػػم بػػػدأ كافيػػػة، هػػػرظت إذا (د 
 ِبؼبوضوع كالنص

 أك اسػػػػػتنتاج يقػػػػػدـ الطػػػػػبلب مػػػػػعاؼبعلػػػػػم  الػػػػػنص، أك األمثلػػػػػة مػػػػػن (ق 
 النحوية السابقة للقواعد ملخص

 أك التمرينات للعمل عن التدريبات الطبلب على طلبك  (ك 
 مهارة اإلستماع تعليم إسًتاتيجية .ٜ

 الػىت األكىل األداة ىػو اإلسػتماع ألف حياتنا، يف ىاما دكرا اإلستماع هارةؼب
 القيػػػػاـ كيبكػػػػن ،حيػػػػاهتم مراحػػػػل يف خػػػػريناآل مػػػػع التواصػػػػل يف البشػػػػر يسػػػػتخدمها
 :يلي كما اإلستماع مهارة تعليمسيستفيد اؼبعلم ل الىت ِبػبطوات

 يف تقدًن النص اإلستماع  لطبلبا وضحي أف اؼبعلم على جبك  (أ 
 األسػػئلة تقػػدًن مػػع ىػػاقراءة سبػػت الػػىت ةداؼبػػا عػػن الطػػبلب مناقشػػة  (ب 

 اؼبقصودة الوجهة اؼبتعلقة
عػػػػػن اؼبػػػػػادة سبػػػػػت حبثهػػػػػا  لخػػػػػصاؼب لتقػػػػػدًن الطػػػػػبلب اؼبعلػػػػػم طلػػػػػب (ج 

 فصلال يف صدقاءاأل أماـ هاكتقديب
 العميقػة قػرب ِبألىػػداؼ  األسػئلة بتقػدًن بعػػض الطلبػة إقبػاز تقيػيم (د 

 الطبلب تقدـ لقياس استخدامها يبكن
 مهارة الكبلـ تعليم إسًتاتيجية .ٓٔ

 اؽبػػدؼ ىػػو كىػػذا ،أساسػػية مهػػارة ىػػي األجنبيػػة اللغػػة سػػتخداـإب كبلـتالػػ
 مػػع للتواصػػل كسػػيلة ىػػو الكػػبلـ أف كدبػػا. اللغػػة األجنبيػػةتعليم داؼأىػػ بعػػض مػػن

 :كما يلي كبلـمهارة ال تعليميف  اؼبعلم بو القياـ يبكن اػبطوات ،اآلخرين
 لمبتدئُتل (أ 

 الػػػىت األسػػػئلة إعطػػػاء طريػػػق عػػػن الكػػػبلـ مػػػرينلت اؼبعلػػػم بػػػدأي .ٔ
  اإلجابةالطبلب  هاعلى هبب
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 كلمػػػػة، فػػػػظلي أف الطػػػػبلب اؼبعلػػػػم طلػػػػب نفسػػػػو الوقػػػػتيف  .ٕ
 األفكار عن كالتعبَت اعبمل علهبك 
 موضوع كامليكوف حيت قد أجبت  الىت األسئلة اؼبعلم فرز .ٖ
 وبفػػػػظك  ،الشػػػػفوية تمػػػػارينال إلجابػػػػة الطػػػػبلب مؼبعلػػػػطلػػػػب ا .ٗ

 هبيب األسئلة اؼبتعلقة ِبلنص الذم مت قرأهأك  اغبوار
 للمتوسطُت (ب 

 (bermain peran)دكر لعبب أك التكلم التحدث تعليم .1

 ؿبدد موضوععن  ةمناقش .ٕ
 هػػػػػػافي حػػػػػػدثت الػػػػػػىت األحػػػػػػداث عػػػػػػن تحػػػػػػدث أك الػػػػػػتكلمال .ٖ

 الطبلب
 التلفزيػػوف مػػن اؼبسػػموعة اؼبعلومػػات عػػن لتحػػدث أك الػػتكلما .ٗ

 األخرل اإلعبلـ ككسائل كاإلذاعة
 للمتقدمُت  (ج 

 الكبلـ ؼبمارسة اموضوع اؼبعلم اراخت .ٔ
 يف الصػػلة كذات اعبذابػػة اؼبختػػار اؼبوضػػوع يكػػوف أف جػػبك  .ٕ

 بيةالطبل اغبياة
 كؿبدكد كاضح موضوع يكوف أف هبب .ٖ
كيػػػتكلم  موضػػػوعُت أك موضػػػوع الختيػػػار للطػػػبلب السػػػماح .ٗ

 كما يعرفونوالطبلب عن موضوع  
 مهارة القراءة تعليم إسًتاتيجية .ٔٔ

 أك اغبػػركؼ لفػػظ ؾبػػرد ال ،صػػعبة اللغويػػة اؼبهػػارات مػػن كاحػػدة ىػػي القػػراءة
 علػػى تنطػػوم الػػىت الوظيفيػػة اؼبهػػارات مػػن ؾبموعػػة ذلػػك، كمػػع فحسػػب، الكلمػػات
 هبعل فبا التفكَت، أشكاؿ صبيع يشمل الذم النشاط ىي القراءة. كاألفكار العقل
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القػػػػراءة  لػػػػتعلميف ا اػبطػػػػوات، ؼبشػػػػاكلا حلػػػػوؿ كإهبػػػػاد كربليػػػػل قػػػػرار كىػػػػو ،القيػػػاس
 :يلي كما ىي اعبهرية

إبعطػاء اؼبثػاؿ عػن القػراءة  القػراءة تعلػيم اؼبعلػم بػدأ شيء، كل قبل (أ 
 يحصح بشكل اعبهرية

 الفهم لةو كسه قصَتةال النص ألحسن (ب 
 يف نصالػػػػػػ لبلسػػػػػػتماع الطػػػػػػبلب لتػػػػػػدريب الكػػػػػػايف الوقػػػػػػت تػػػػػػوافر  (ج 

 الػػنص قػػراءة مػػنهم طلػػب مث. األخػػرل اإلعػػبلـ كسػػائل أك األشػػرطة
 عاؿ بصوت

 فردم بشكل كأيضا ،صباعة بطريقة الطبلب تدريب (د 
 يتعلػق فيمػا سػواء وبػدث الػذم اػبطػأ دائما يسجل أف اؼبعلم على (ق 

 التلفيظ كأ صوت
 القراءة الصامتة كما يلي: تعليمكأما اػبطوات يف 

 هاشرح مع كالعبارات الكلمات بعض قرأ اؼبعلم (أ 
 مػػػرة كعػػػدد اعبمػػػل كقػػػراءة الكتػػػاب فػػػتحل الطػػػبلب اؼبعلػػػمطلػػػب   (ب 

 أخرل مرة تكريرال الطبلب من كطلب أخرل
 ك صبلة صباعة عبارة الطبلبكرر  (ج 
مث  بسػػػيطعلػػػم الػػػنص القػػػدـ اؼب بعػػػد فهػػػم الطػػػبلب اعبملػػػة كالعبػػػارة (د 

  بوقت ؿبدكد كمعُت طلب إيل الطبلب ألف يقرأ ِبلصامتة
ألف  الطػػبلب اؼبعلػػم طلػػب ،إذا شػػعر اؼبعلػػم مت الطػػبلب يف القػػراءة (ق 

 مفتوح كتابكال أماـيوجو 
الوقػػت لطػػبلب الػػذين و ينتهػػي  اؼبعلػػم يتسػػامح ال اؼبستحسػػن مػػن (ك 

 يف القراءة النص، كيعيد الطبلب يف كقت أخرل
 مفتوح كتابكال النص حوؿ أسئلة اؼبعلم يعطي (ز 
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التقييػػػد  مػػن اؼبستحسػػن األسػػئلة اؼبتسلسػػػلة تناسػػب الػػنص ؼبعرفػػة  (ح 
 كالتحديد

 القصَت اعبواب إجاِبت إىل ربتاج أف نبغيت أسئلة (ط 
 هبػػب السػػؤاؿ ىػػذا علػػى اإلجابػػة علػػى قػػادر غػػَت الطالػػب كػػاف إذا (م 

 خرلاأل األسئلة إيل تعطى أف
 النص يف كما السؤاؿ على لئلجابة الطبلبتشجيع  (ؾ 
عنػػػػدما رأم الطػػػػبلب  األسػػػػئلة يف إعطػػػػاء توقػػػػفي أف اؼبعلػػػػم علػػػػى (ؿ 

 الضعف
 صامتة قراءةب القراءة كرر الطبلب (ـ 
هػا صػادقو علىليجيػب  الػنص يف اؼبتعلقػة   األسػئلة الطبلب يعطي (ف 

 حوؿ فهم اؼبقركء أك حوؿ القواعد
 مهارة الكتابة تعليم إسًتاتيجية .ٕٔ

درجػػة يف  أعلػػى ىػػو الكتابػػة كمهػػارات للغويػػة،ا اؼبهػػارات اؼبهػػارات بػػُت مػػن
 بػػُت اللغػػة مػػع التواصػػل كسػػائل مػػن كاحػػدة ىػػي الكتابػػة، ةاألربعػػ اللغويػػة اؼبهػػارات
 اؼببػػادئ بعػػض ىنػػاؾ ،مكػػاف حسػػب قتصػػري ال الػػذين اآلخػػرين النػػاس مػػع النػػاس

 :يلي كما الكتابة تعليميف  اؼبتعلقة العامة التوجيهية
 يكتػػػػػػب ال ؼبقصػػػػػػودا الطػػػػػػبلب،يتعلمػػػػػػوف  الػػػػػػذم اؼبػػػػػػواد توضػػػػػػيح (أ 

 غػػػَت جيػػػد، بشػػػكل االسػػػتماع الطػػػبلب فهػػػم قبػػػل كتابػػػة الطػػػبلب
 القراءة يعرؼ ك الكبلـ التمييز على قادرة

 لطبلبإيل ا تعليمال أىداؼ توضيح  (ب 
 كافيا كقتا الكتابة تعليملا بدء (ج 
 مثل كما يلي: ،الصعوبة إىل البسيط من تدرهبي، مبدأ (د 

 كتابة األحركؼ .ٔ
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 كلمةكتابة ال .ٕ
 بسيطة صبلة ابةكت .ٖ
 اغبوار أك النص يف اعبمل كتابة .ٗ
 األسئلة على اإلجاِبت كتابة .٘
 االمبلء .ٙ
 (صور مع اؼبثاؿ سبيل على) اإلنشاء اؼبوجهة .ٚ
 اإلنشاء اغبرية .ٛ

 حرية الكتابة (ق 
 اػبط تعليم (ك 
 اإلمبلء تعليم (ز 

 اللغة الثانية تعليمو  اللغةعملية اكتساب  .ح 
ثانيػة. اللغػة الثانيػة اللغػة الوطنيػة اللغػة لا تعلػيمِبلتأكيد  ةتعدداؼبللغات ِبيف ؾبتمع 

ىػػػي اللغػػػة الرظبيػػػػة للدكلػػػة، كاللغػػػة الرظبيػػػػة اإلقليميػػػة، أك لغػػػة أجنبيػػػػة )لػػػيس لغػػػة السػػػػكاف 
شػكل  علػىىػي لغػة الثانيػة اإلندكنيسية أف اللغة  بشكل عاـف(. يف اندكنيسيا يف و األصلي
 من لغة كطنية كاللغة الرظبية للدكلة. كأيضا سياسي

 اؼبشػػكلة ىػػذه تكػػوف ال قػػد. االجتماعيػػة ةاللغويػػ أسػػئلة طػػرح اثنيػػة لغػػةتعليم يبكػػن
 كانػت إذا كبػَتة مشػكلة ىػو كإمبػا اؼبشػاهبة، تعتػرب تزاؿ ال اأهن اثنية لغةلو  علم جدا ثقيلة
تركيػػػػػب  لػػػػػديها كػػػػػاف إذا شػػػػػدة أكثػػػػػر. األكىل اللغػػػػػة مػػػػػع اؼبشػػػػػاهبةتعتػػػػػرب  و الثانيػػػػػة اللغػػػػػة

 يف مشػػػاكل تنشػػػأ لػػػذلك،. األكىل اللغػػػة مػػػن جػػػدا ـبتلفػػػةاتية األصػػػو  كتركيػػػب مورفولوجيػػػا،
 .اللغة مستوايت صبيع يشمل الثانية اللغةتعليم

 ٗٔ:كما يلي الثانية، اللغة كتعلم اكتساب على تؤثر الىت اعبوانب
 ثانيةال لغةال تعلم نتائج على فصلبيئة ال لثَت (ٔ

                                                           
14

 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, hlm. 104-110 
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 تعلػػػيم كىػػي ،اصػػػنعت ِبلقصػػد رظبيػػػ الػػىت الصػػػفية البيئػػة مػػػن ىنػػا اؼبقصػػود
 الفردم التعلم شكل يف أيضا ترجم أك لغةال مدرس أك معلم قبل من اؼبوجهة اللغة
 البيئػػة علػػى للتأكيػػد اؼبصػػطلح ىػػذا كيسػػتخدـ. قواعػػد اللغويػػة الكتػػب خػػبلؿ مػػن

 اتقػػػاف علػػػى يركػػػز التعلػػػيم عػػػادة. اؼبميػػػزة اػبصػػػائص مػػػع صػػػناعتها مت الػػػىت الصػػػفية
 ؼبهػػػػػػارة األساسػػػػػػية الكفػػػػػػاءة ا أصػػػػػػبحت ةاؼبعرفػػػػػػ أف افػػػػػػًتاض علػػػػػػى اللغػػػػػػة، قواعػػػػػػد

 أف اجملػػاؿ، ىػػذا يف تنػػتج الػػىت البحػػوث كصػػف قبػػل لػػذلك،. عػػن اللغػػةلشػػخص ا
 علػى يػؤثر كبػَت حػد إىل كلكػن اؼبختلفة، البيئية اػبصائص من نوعاف ىناؾ ندرؾ
 الصػفية البيئػة. الدراسػية الفصػوؿ خػارج كالبيئػة الصػفية البيئػةنبػا  اللغة، تعلم قباح
 .رظبية غَت بيئةك الفصوؿ خارج البيئة أف حُت يف ظبية،ر  كبيئة

 تعلميػػ الػذم ؼبتعلمػي مهمػػة األكىل اللغػة البيئػة حالػػة أف لبحػوثا كأظهػرت
 الفصػوؿ يف اؼبعلم الذم يقػدمها مقدمة . ديدةاعب لغةال تعلم يف انجح كوفألف ي
 .الطلبة يشعرىا الىت لغةال تعليمال عملية تعُت
 :التايل النحو على يوصف أف يبكن الفصوؿ فيعليمالت أك الصفية البيئة
 (Bersifat Artifisial & Ekspilisit) كصروبة اصطناعية تصف (ٔ
 عن تظاىر الىت اللغة األنشطة ألداء كيدعهم يدؽبم متعلمي ها أففي (ٕ

الطلبة الذم  خطاءلتشخيص كربليل أ اؼبعلم قبل من كردكد اللغة، قواعد
 .فعلهم

 الفصوؿ يف أك اؼبدرسة يفعاـ شكل  على ةللغا تعليمال من جزء ىو (ٖ
 .الدراسية
 عػػن هػػاعلى اغبصػػوؿ يبكػػن عمومػػا. مػػدرؾ البيئػػة ىػػذه مػػن اؼبكتسػػبة اؼبعرفػػة

 أف علػى يػدؿ ىػذا. قواعػد اللغويػة الكتب يف أك الفصوؿ، يف الرظبي تعليمال طريق
 الفصػوؿ، كخػارج الصػف غرفة يف وبدث أف فهم من أكسع معٌت ؽبا الصفية البيئة
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 مػػن اؼبقصػػود لػػذلك. مػػدرؾ للمتعلمػػُت اللغػػة قواعػػد إتقػػاف إىل يػػؤدم ىػػذا لكػػنك 
 .تفضل عن إتقاف قواعد اللغوية الىتاللغة  تعليمىي  الصفية البيئة

 نتائج تعلم اللغة الثانية علىبيئة خارج الفصل  لثَت (ٕ
 يف تصػػنيفها يبكػػن أعػػبله ذكػػر كمػػا لغػػة،ال تعلػػم عمليػػة علػػى اؼبػػؤثرة البيئػػة

. طبيعػػي بشػػكل ليت اللغويػػة كبيئػػةاللغويػػة قصػػدا  البيئػػة صػػناعة نبػػا متُت،عػػا فئتػػُت
. اللغػة تعلػم علػى ةبػالطل ؼبسػاعدة صػناعتها قصػدا الىت اللغة بيئة ىي ،بيئة الفصل

. مربؾبة ىي الىت اػباصة، اػبصائصؽبا  ،قصد بشكل ألف صناعتها الصفية البيئة
أك  ةعلىػػػػالف اللغػػػػة بيئػػػػة ىػػػػي صػػػػوؿالف خػػػػارج البيئػػػػة. القواعػػػػدإتقػػػػاف  علػػػػى تركيزىػػػػا
 .حقيقيا

 مػن آخػر شكل ِبعتبارىا الدراسية الفصوؿ خارج بيئةالصفة اػباصة عن 
 خػػارج البيئػػة. شػػكلها طبيعػػي اللغويػػة ىػػي اجملتمػػع شػػكل علػػى موجػػودة اللغػػة بيئػػة

 مػن شػكل يف إمػا. تػدرس اللغػة بيئػة كجػود ىػو السػياؽ ىػذا يف الدراسػية الفصوؿ
 تعلػيم بػرانمج يف متعمػداصػنعها  الػذم اؼبتحدثُت من كاجملتمع هبا الناطقُت اجملتمع
 اآلف مػػػن. طبيعػػػي شػػػكل يف نفسػػػها اللغػػػة بيئػػػة ىػػػي الفصػػػوؿ خػػػارج البيئػػػة. اللغػػػة

 تبػدؿ كتغػَت مصػطلح رظبيػة غػَت بيئػةأك  الطبيعيػة اللغػة بيئػة مصػطلح أف فصػاعدا،
 .الفصل خارج

 األشػياء كػل لدراسػيةا الفصػوؿ خػارج البيئػة تعريػف فػإف ،ذلػك علػىبنػاء 
 يف كخلت. تعلمو الثانية اللغة مع اتصاؿ يف ةبالطل قبل من كالحظت ظبعت الىت
 أك اؼبدرسػة، يف السػوؽ، يف الفنػدؽ، يف اؿاغبػ ىػي الدراسػية الفصػوؿ خارج البيئة
 كقػػػراءة الصػػػحف كقػػػراءة التلفزيػػػوف مشػػػاىدة عنػػػد صػػػديق،ال مػػػع ؿبادثػػػة شػػػكل يف

 .الثانية لغتهم تعلم يف ةبالطل لنجاح مهم شيء ىي ةاللغوي البيئة جودة الكتب،
 لغػة ىػي رظبيػة غػَت بيئػة إىل تنتمػي. طبيعػي بشػكل دثربػ رظبيػة غػَت بيئة
 ؾبموعػػػة أعضػػػاء قبػػػل مػػػن اؼبسػػػتخدمة كاللغػػػة ،اللغػػػة الوالػػػدة أقرانػػػو، هبػػػا يتحػػػدث
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 اإلعػػػػػػبلـ كسػػػػػػائل أك الطباعػػػػػػة يف اؼبسػػػػػػتخدمة كاللغػػػػػػة اللغػػػػػػة، اؼبتحػػػػػػدثُت دراسػػػػػػة
 كينبغػػي. الدراسػػية الفصػػوؿ يف يػػةتعليمال العمليػػة يف اؼبسػػتخدمة كاللغػػة ًتكنيػػةاإللك
. اللغػة لقواعػد شػرحا اؼبعلػم لػيس. كالنػاطق ىػو اؼبعلػماؼبعلػم  لغػة أنػو علػى التأكيد
 .السابقة ةالفصلي البيئة داخل اللغة ىي يف لقواعد شرح

 الػػرغم علػػى .يػػداج اىتمامػػاذبػػد   اللغػػة بيئػػة عنػػدما اللغػػة تعلػػم يف النجػػاح
 أبف و يؤكػػد ،اللغػػة لقواعػػد اؼبكثفػػة اؼبعرفػػة كتػػوفَت جيػػد بشػػكل مصػػممةالتعليم مػػن

 مػػػػػن ةاإلدخالػػػػػ بيػػػػػاانت عنػػػػػدما ثانيػػػػػةال ِبللغػػػػػة التحػػػػػدث علػػػػػى قػػػػػادريناؼبتعلمػػػػػُت 
 غػَت بيئػة مػن أييت إدخػاؿ عاـ، بشكل. ألىداؼاللغة ا من يدةاعب لغةال استخداـ
علػػػى  فقػػػط، كاحػػػديف طريػػػق  الثانيػػػة لغػػتهم لػػػىيكتسػػػبوف ع فاؼبتعلمػػػو . للغػػػة رظبيػػة
 يػتكلمألف  للمتعلمػُت يبكػن أخػرل، كبعبػارة. لػو جاء الىت الرسالة معٌت فهم طريق
 .معناىا يفهم الىت اؼبدخبلت على حصلت قد ألهنا سواء حد على

ككفػػاءة نتػػائج  الػػتعلم سػػرعةتتػػأثر يف  الػػىتاألصػػلية مػػن بيئػػة الفصػػل  ةالصػػف
 :عوامل عةأربعن  تأثرت التعلم

 الصفة الطبيعية اللغة األىداؼ (ٔ
 طريقة اؼبتعلمُت يف التواصل اللغة الثانية (ٕ
 الكبلـ يف تكرارىا يبكن الذم اؼبثايل كجود (ٖ
األصػػدقاء ) االتصػػاالت كتػػدفع تػػدعم أف كػػنسب الػػىت لغػػتهم بيئػػة كجػػود (ٗ

 (ثانيةال لغةعن ال يتقنوف الذين فاؼبتحدثو  أك ةالكثَت 
 كلػيس الرسػالة، مضػموف ىو التواصل على الًتكيز ة،الطبيعي اللغةالبيئة  يف

 وعلىػػ كانػػت فبػػا أفضػػل نتػػائج أظهػػرت بطبيعػػة لغػػة تعلػػم. اللغػػة قواعػػد شػػكل علػػى
 أشػكاؿ اسػتخداـ أك اللغػة قواعػد إتقػاف على تركز الىت تعلم اللغة يف البيئة الفصل

 .رظبية لغوية
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 سبامػػػا، احقيقيػػػ الاتصػػػاالتحػػػدث  تكػػػوف أف بذبػػػ ةفصػػػليال البيئػػػة ىػػػذه يف
 حػػػػػوؿ اػػػػػاداثت اؼبثػػػػػاؿ سػػػػػبيل علػػػػى. يف اغبيػػػػػاة اليوميػػػػػة ِبإلحتيػػػػػاج يتعلػػػػػق فيمػػػػا

 طبيعػػػةمشػػػاىدة.  يف كالرغبػػػة كالػػػتعلم، ةيؼبدرسػػػا احتياجػػػات، اليوميػػػة االحتياجػػػات
 أك ينظػػػر، يسػػػمع، أفشػػػيء  كػػػل هبػػػب. كىنػػػا اآلف تكػػػوف أف اادثػػػة أك اغبػػػوار

 .اللغة الثانية تعلمترقي كتتقدـ  الىتكهذه  كاؼبدخبلت. شعري
 قباحة التعلم على العمرلثَت  (ٖ

 الػػىت العوامػػل. ثانيػػةال لغػػةال تعلػػم قبػػاح علػػى تػػؤثر الػػىت العوامػػل مػػن العديػػد
 الىتك . كاػبارجية الداخلية عامل نبا ؾبموعتُت، إىل تصنيفها يبكن األفراد من ليت

 كاؼبصػا ، ،الفكريػة كالقػدرات كاؼبواىػب العمر، يف أخرل عوامل بُت من تضمنت
 أمػور بػُت مػن خارجيػة، عوامػل إىل تنتمػي. كغَتىػا كاغبيويػة، كالنشػاط كالشخصػية

 .الناطق األصلي أك اللغوية كالبيئة الدراسية، الفصوؿ ةالبيئي يف خلت الىت
 أم صػػػروبة، قواعػػػد اتقػػػاف كمػػػاؿ إىل سبيػػػل كبػػػاركفال اؼبعرفيػػػة حيػػػث مػػػن
 الشخصػػية كالصػػفات اؼبواقػػف يكىػػ الوجدانيػػة، حيػػث مػػن كلكػػن. قواعػػد اللغويػػة

 مػن ىػذا كذكػر. األطفػاؿ مػن القػدرة أقل ىم ثانية،ال لغةال التعلم عملية تدعم الىت
 أف كأفػػػػػػاد. ٜ٘ٚٔ عػػػػػػاـ يف كشػػػػػػوماف ٜٗٚٔ عػػػػػػاـ يف اتيلػػػػػػور البحػػػػػػوث نتػػػػػػائج
 اغبػواجز لػديهم لػيس األطفاؿ. الكبارين من أكرب الشخصية قدرة لديهم األطفاؿ
 اسػػتخداـ يف اػبطػػأ مػػن اػبػػوؼ اؼبثػػاؿ سػػبيل علػػى أم تيػػة،الذا اؽبويػػة مػػن النفسػػية

 أف يعػػػػٍت كىػػػػذا. اللغػػػة لػػػػتعلم ةقويػػػ فػػػػعدكا لػػػديهم عمومػػػػا كاألطفػػػاؿ. ثانيػػػػةال لغػػػةال
 .بوظيفة خفيفة التعلمكظيفتهم  يواجهوف األطفاؿ

 اؼبكاسػػػب بعػػػض لػػػديهم الكبػػػار سػػػبقت، كمػػػا ذلػػػك، مػػػن العكػػػس علػػػى
 يف الثانيػػػة اللغػػػة تعلػػػم عنػػػدما كخصوصػػػا فػػػاؿ،األط مػػػن ةاؼبزيػػػد كالوجدانيػػػة اؼبعرفيػػػة
 أكػرب، ذاكػرة قػدرة لػديهم الكبػار. اللغة قواعد على الًتكيز أكثر الدراسية الفصوؿ
 يف القويػػػة الػػػدكافع ىػػػذه تكػػوف أف يبكػػػن حبيػػػث التفكػػَت، يف نضػػػجا أكثػػػر بطريقػػة
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 .كػػأداة اللغػػة كىػػي فعالػػة، أداة ىػػي اللغػػة تعلػػم أىػػداؼ عنػػدما سػػيما كال. الػػتعلم
 .الببلد خارجإيل  الطويلة الرحبلت لغرض اللغة تعلم اؼبثاؿ، سبيل على

 اللغة العربية كلغة الثانية  تعليم .ط 
 اكتساب اللغة العربية كلغة الثانية كاألجنبية .ٔ

 مػتعلمثانية اكتساب اللغة األجنبية يف سياؽ اللغة الاكتساب  عملية تعريف
تفسػَته يف سػؤاؿ بسػيط، مثػل: مػا ، ىذه الشركط يبكن ـبتلفاللغة يف اندكنيسيا 

ثانية؟ كمػا ىػو اكتسػاب اللغػة األجنبيػة؟ ىػل ىػو اللغة الىو اؼبقصود من اكتساب 
 ـبتلف؟

 اللغػػػة اكتسػػػاب ك الثانيػػػة اللغػػػة اكتسػػػاب حػػػوؿ (Yukio) يوكيػػػو رأملػػػ كفقػػػا
 ،تنفيػذىا أك جعلػت الػىت للظػركؼ كفقا تستخدـ اصطبلحُت إف كيقوؿ األجنبية،
 يف واصػػلللت أساسػػية كلغػػة اإلقبليزيػػة اللغػػة ـسػػتخدي ال ذلػػك، علػػى مثػػاال كأعطػػى
 الفصػػوؿ يف اتعلمهػػ يػػتم الػػىت األساسػػية اؼبػػواد ىػػي اإلقبليزيػػة اللغػػة، اليػػاِبين اجملتمػػع
 بعػػػػػض يف بينمػػػػػا. أجنبيػػػػػة كلغػػػػػة ىػػػػػي اإلقبليزيػػػػػة اللغػػػػػةأف  لػػػػػةااغب ىػػػػػذه يف ،فقػػػػػط

 كيسػػتخدـ ،(األكاديبيػػة) اؼبؤسسػػات عػػاو يف اؼبسػػتخدمة اإلقبليزيػػة اللغػػة اغبػػاالت،
 اللغػػػػػةيف ىػػػػذه اغبالػػػػة  االجتماعيػػػػػة، االتصػػػػاالت عػػػػاو يف اتصػػػػػاؿ كوسػػػػيلة أيضػػػػا

 ٘ٔ.اثنية كلغة اإلقبليزية
كاؼبعهديػػة  (Sekolah nonasrama) مقارنػػة اؼبؤسسػػاتُت بػػُت اؼبدرسػػة كيبكػػن
إف اللغػػػػة العربيػػػػة كاإلقبليزيػػػػة يف اؼبعهػػػػد العصػػػػرم  ،(Boarding schoolالعصػػػػرية )

كىبتلػػف ، اليػػومي كالتواصػػل اادثػػة يف أيضػػا تسػػتخدـ ككػػذلكرس يف الفصػػل تػػد
 اللغة العربية كاإلقبليزية يف اؼبدرسة تدرس يف الفصوؿ فقط. تعليمعن 
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 اللغػػة اكتسػاب نظريػة علػػى ِبلتأكيػد طبعػا الثانيػػة، اللغػة اكتسػاب مرحلػة يف
 ِبلتنميػػػػة كثيقػػػػا طػػػػاارتبا تػػػػرتبط األطفػػػػاؿ يف األكىل اللغػػػػة اكتسػػػػاب عمليػػػػة. األكىل

 أف للطفػل الشػاملة التنميػة مػن كاحدة ىي األكىل اللغة تعلم لؤلطفاؿ، االجتماعية
 ٙٔ.اجملتمع يف كامبل عضوا تصبح
 الثانيةاللغة  يف اكتسابالنظرية  .ٕ

يف البدايػػػة  ،اكتسػػػاب اللغػػػة دراسػػػة يفيف تطػػػور علػػػم اللغػػػة، تطػػػورت أيضػػػا 
ى اكتسػػاب اللغػػة األكىل يف األطفػػاؿ. نظريػػة اكتسػػاب اللغػػة سبيػػل إىل أف تكػػوف علػػ

 ٚٔ.الذىنيةك  ةنظرية السلوكيالال تزاؿ قيد اؼبناقشة، كىي  الىتالنظرية العظيمة 
 (اؼبعامل التعود) النظرية السلوكية (أ 

 عشػػػػػػرين قػػػػػػرف منتصػػػػػػف يف تقريبػػػػػػاالػػػػػػذم يطػػػػػػور بسػػػػػػكنر  اؼبعامػػػػػػل التعػػػػػػود
 وؾ اللغػػػومدبػػػا يف ذلػػػك السػػػل ىػػػذه النظريػػػة أف السػػػلوؾ رأم صػػػاحب ٛٔميبلديػػػة،

 أجنبيػػة، لغػػة تعلػػيم عمليػػة يف لمثػػ،(stimulus respon) ثػػَت كاسػػتجابةمارتبػػاط بػػُت 
 الػػػػذات خػػػػارج مػػػػن سػػػػيجد اؼبثػػػػَتات ،اللغػػػػة درسيػػػػ حػػػػي كػػػػائن اإلنسػػػػاف يصػػػػبح

اإلنسػػػػػػاف إبسػػػػػػتجابة  كسػػػػػيجيبوف ،كالكتػػػػػػب كغػػػػػَت ذلػػػػػػك البيئيػػػػػةمثػػػػػػل  اإلنسػػػػػانية
 .اليومية لتواصلا يف اؽبدؼ اللغة ستخداـإب

. البيئػػػة يف اؼبوجػػػودة التغيػػػَتات يشػػػَت إيل التعػػػود اؼبعامػػػل نظريػػػةال يف َتاتاؼبثػػػ
 مػػن أك ذات اإلنسػػاف خػػارج مػػن يصػػدرىا يبكػػن اؼبثػػَتات أف خػػويل دمحم علػػى كقػػاؿ
 كضػػوء كالكػػبلـ عػػاؿ بصػػوت مثػػل اغبػػي الكػػائن خػػارج مػػن، ذات اإلنسػػاف داخػػل
 كالرغبػة اعبػوع ثػل يشػعرم اإلنسػاف الكػائن داخػل مػن ليت الىت كأما اؼبثَتات. آخر
 ٜٔ.الكبلـ يف الرغبة حىت أك ،أك األكل الطعاـ تناكؿ يف
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 بشػػدة يػػؤثر ىػػذا نرسػػكبػػرأم  اؼبعامػػل التعػػودأسػػلوب  علػػى السػػلوكية نظريػػةال
 األكىل، اللغػػة اكتسػػاب يف سػػواء اللغػػة، اكتسػػاب عػػن اجملػػاالت يف كعميقػػة اسػػعةك 
 اللغػػػة اكتسػػػاب ؾبػػػاؿ يف مػػػةىػػػذا يسػػػاىم مسػػػانبة عظي. الثانيػػػة اللغػػػة اكتسػػػاب أك
 .اللغة تعليمك 

 النظرية الذىنية  (ب 
 تشومسػػكيرأم  ،النظريػػة الذىنيػػة تطػػوير يف رائػػدة تشومسػػكي نعػػـو أصػػبح

. (acquisitiondeviceاإلكتسػاِب ) اعبهػاز عػن فصػلها يبكػن ال اللغػة اكتسابأف 
 نظريػػػػةال مػػػػع يتفػػػػق ال الػػػػذين العلمػػػػاء أحػػػػد قبػػػػل مػػػػن النظريػػػػة ىػػػػذه كضػػػػعت كقػػػػد
 جػزءا ليسػتألف اللغػة   سكنر ىبطأ يف فهم اللغػة، أف تشومسكي يرل ،سلوكيةال
 القواعػػد مػػن ؾبموعػػة ربكمػػو نظػػاـ مػػن تتكػػوفاللغػػة  كلكػػن التعػػود، أك تكػػرار مػػن
(rule governder .)مػع تتسػاكل أف يبكػن الكػل، ىي كلػديها مبػدع حػددت ةاللغ 

  ٕٓ.ِبفلوؼ ومعلم ك سكينركما قاؿ  للحيواانت التعود
 فارغػػػة، ةلوحػػػ مثػػػل ليسػػػت اللغػػػة يكتسػػػبوف األطفػػػاؿ أف تشومسػػػكي اؿكقػػػ

جهػاز  لئلنساف. كاؼبشي القياـ على القدرة كتسابا  مثل اللغة يكتسبوف انو كقاؿ
 أف قػػاؿ ذلػػك إىل كِبإلضػػافة ،(Language acquisition device)اكتسػػاب اللغػػة 

 لػػديهمنسػػاف اإل فقػػط ،لغػػتهم علػػى اغبصػػوؿ يف اللغػػة اكتسػػاب جهػػازلػػو  اإلنسػػاف
 اللغػة ألف ،اغبيػواف يبلكها كال الكبلـ مثل اللغةفقط اإلنساف لديهم  ككذلك .لغة
 ٕٔ.معينة أك نظامات قواعد وبتوم نظاـ ىي
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 هاتعليمادلبحث الثاين: مهارة الكالم و 

 مفهوم مهارة الكالم .أ 
دة، كعند اؼبتكلمُت ىو اؼبعٌت فىأصل اللغة عبارة عن: األصوات اؼب ىفالكبلـ 

كيقصد دة. فىالنحاة اعبملة اؼبركبة اؼب اصطبلح ىفائم ِبلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ. ك الق
بو )الكبلـ( نطق األصوات العربية نطقا سليما حبيث زبرج ىذه األصوات من ـبارجها 

ها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة الكبلـ أبهنا الكبلـ ِبستمرار دكف توقف علىاؼبتعارؼ 
للمفردات بصورة متقاربة مع استخداـ الصوت اؼبعرب. كالطالب مطلوب كدكف تكرار 

عندما يتقى ىذه اؼبهارة كأنو يستطيع أف وبقق اؽبدؼ األظبى من اللغة كىو القدرة على 
 ٕٕاالتصاؿ ِبألخرين كفهم ماذا يريدكف.

 مهارة الكالم تعليمأمهية  .ب 
 اللغات ىف اتقاهنا إىل الطالب يسعى الىت األساسية، اؼبهارات من الكبلـ

 اللغة تعليم برامج ىف كافران  نصيبان  أيخذ فإنو ٖٕ.الكبلـ ىي األصل ىف اللغة كألف. األجنبية
 متعلمي أغلب عند األقول اؽبدؼ ىو االتصايل اؽبدؼ أف سيما كال أىلها، لغَت

 ٕٗ.اللغات
 ىف أثر ذات الواضحة الدقيقة الكلمة امتبلؾ على القدرة أف ٕ٘طعيمة شرح قد

. الناس بُت ؼبكانتو كتدعيم غباجتو، كقضاء نفسو، عن تعبَت هافىف. فاإلنسا حياة

                                                           
)الرايض: دار   ،ية  لغَت الناطقُت  ِبلعربيةتعليمالكتب ال إعدادأسس ،  انصر عبد هللا الغايل ك عبد اغبميد عبد هللا ٕٕ
 ٘ٗ (، ص.۱۹۹۱االعتصاـ، 

 ٘ٚـ( ص. ٕٛٓٓاعبيزة: الدار العلمية للنشر كالتوزيع، )، اللغة العربية للناطقُت بغَتىا تعليم، عمر صديق عبد هللا ٖٕ
، )الرايض: العربية العربية لغَت الناطقُت هبا اللغةكن متخصصان إضاءات ؼبعلمي عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف،   ٕٗ

 ٖٚٔ( ص. ٜٕٓٓللجميع، 
مصر: منشورات اؼبنطمة اإلسبلمية  -و،)إيسيسكهبا: مناىجو كأسالبو الناطقُت لغَتالعربية  تعليم، رشدم أضبد طعيمة  ٕ٘

 ٓٙٔ(، ص. ٜٜٛٔللًتبية كالعلـو كالثقافة، 



49 

 

 

 ىو كاف كإف. اللغوية الدراسة غاايت من غاية سبثل الىت األساسية اؼبهارات من كالكبلـ
 .اآلخرين مع التصاؿ كسيلة نفسو

 من الغاية ىو بل العربية، اللغة فركع ِبقي عن معزكالن  لغواين  فرعان  ليس كالكبلـ
 ٕٙ: منها الكبلـ أنبية أما. العربية اللغة فركع كل ةدراس

 الوجود ىف الكتابة سبق إفهاـ كوسيلة الكبلـ (1

 كار،األف عن التعبَت ىف الطبلقة على اإلنساف يعود الكبلـ على التدريب (2
 .اعبماىَت كمواجهة اؼببادأة على كالقدرة

 كالذكر ل،كاعباى كاؼبتعلم كالكبَت، الصغَت بو يقـو إنساين نشاط الكبلـ (3
 عن كالتعبَت اغبياة، مع التعامل ىف أكثر فرصة للفرد يتيح حيث كاألنثى،
 .الضركرية مطالبو

 كإبداع اؼبناقشة، إىل ماسة حاجة ىف كثقافة، حرية من هافى دبا اؼبعاصرة اغبياة (4
 الذم التحدث على الواسع ِبلتدريب إال ذلك إىل سبيل كال كاإلقناع، الرأم،
 .النفس ىف عما الواضح التعبَت إىل يؤدم

 مستواه كمعرفة ، اؼبتكلم على للحكم – ما حد إىل – صادؽ مؤشر الكبلـ (5
 على اؼبتكلمُت ألف ذلك حرفتو، أك كمهنتو اإلجتماعية، كطبقتو ،ىفالثقا

 من ك عملهم، عن تنبئ لغوية إصطبلحات يستخدموف إمّبا أنواعهم، إختبلؼ
 اإلنساف إف: اؼبنطق علماء بعض قاؿ كلذلك اإلنساف، ىو الكبلـ فإف ىنا

 .انطق حيواف

 ذلك كيبدك كاؼبخاطب، اؼبتكلم بُت كاإلفهاـ كالفهم اإلقناع، كسيلة الكبلـ (6
 اؼبشكبلت أك اؼبتكلمُت، بُت للمناقشة اؼبطركحة القضااي تعدد من كاضحان 
 .للخبلؼ ؿببلن  تكوف الىت كالعامة اػباصة

                                                           
 ٛٛ-ٚٛ .( صٕٜٜٔ، )الرايض: دار اؼبسلم، اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأضبد فؤاد علىاف،   ٕٙ
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 كاف كلو – نفسو عن الفرد تعبَت ألف يعانيو، عما الفرد سفىلتن كسيلة الكبلـ (7
 اؼبواقف أك يعانيها، الىت األزمنة حدة من ىبفف نفسي عبلج – نفسو وبدث
 .ؽبا يتعرض الىت

 أف يبكن ال مراحلها، ـبتلف ىف يةتعليمال العملية ىف رئيسية كسيلة الكبلـ (8
 .كالتوضيح للشرح اؼبواد من مادة أية ىف معلم عنها يستغٍت

 ألف كذكيهم، أىليهم طمأنة بل فقط، اؼبتنقلُت الناس لطمأنة يلةكس ليس الكبلـ
 يطمئنهم، ِبؽباتف أىلو يكلم عندما كاؼبسافر فاؼبغًتب. اػبطر بداية اإلتصاؿ انقطاع ىف

 .وعلى كيطمئنوف هم،على طمئنفى وئكأصدقا رفاقو كيكلم

 مهارة الكالم لغري الناطقني هبا تعليمأهداف  .ج 
 ٕٚ ربقيق مايلي: الكبلـ إىل تعليميهدؼ 

تنمية القدرة على اؼببادأة ىف التحدث عند الدارسُت كدكف انتظار مستمر   (1
 ؼبن يبدؤىم بذلك.

 تنمية ثركهتم اللغوية.  (2
سبكنهم من توظيف معرفتهم ِبللغة، مفردات كتراكيب فبا يشع لديهم   (3

 اإلحساس ِبلثقة،كاغباجة للتقدـ كالقدرة على اإلقباز.
 على االبتكار كالتصرؼ ىف اؼبواقف اؼبختلفة. كاختيار تنمية قدرة الدارسُت  (4

 أنسب الردكد. 
 وبتمل مركرىم هبا.  الىتتعريض الدراسُت للمواقف اؼبختلفة   (5
ترصبة اؼبفهـو االتصايل للغة كتدريب الطالب على االتصاؿ الفعاؿ مع   (6

 الناطقُت ِبلعربية.

                                                           
  ٙٙٔ-٘ٙٔ .ص، ، مناىجو كأساليبوهبااللغة العربية لغَت الناطقُت  تعليمرشدم أضبد طعيمة،  ٕٚ
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طالب على أف يتكلم معاعبة اعبوانب النفسية اػباصة ِبغبديث. كتشجيع ال  (7
أ بلغة غَت لغتو. كىف موقف مضبوط إىل حد ما كأماـ زمبلء لو..إف أخط

 تقبلوا اػبطأ. كإف أجاد شجعوه.

 الكالم تعليمتوجيهات عامة ل .د 
مهارة تعليمقد تسهم ىف تطوير  الىتالعامة  التوجيهاتما يلي ؾبموعة من فىك 

 ٕٛالكبلـ ىف العربية كلغة اثنية.
 فبارسة الكبلـ: يقصد بذلك أف يتعرض الطالب ِبلفعل إىل الكبلـ يعٍت تعليم (ٔ

 ها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.فىمواقف يتكلم 
أف يعرب الطبلب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطبلب ِبلكبلـ عن  (ٕ

شيئ ليس لديهم علم بو..ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء 
 يتحدث عنو.

و الطالب عبارات فىاه: ليس الكبلـ نشاط آليا بردد التدريب على توجيو االنتب (ٖ
 معينة كقتا يراد منو الكبلـ..إف الكبلـ نشاط عقلي مركب.

عدـ اؼبقاطعة ككثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحاطا لو  (ٗ
 أف يقاطعو اآلخركف.

 مستول التوقعات: على اؼبعلم إذف أف يقدر ذلك،كأف يكوف كاقعيا. (٘
ينطق مبدأ التدرج ىنا أيضا:ماينبغي أف يبلكو اؼبعلم ىف عملية الكبلـ  التدرج : (ٙ

تستغرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاعبهد كاغبكمة. كاف يهيئ من مواقف الكبلـ 
مايناسب مع كل مستوايت الدارسُت كالتايل: للمستول اإلبتدائي كللمستول 

 اؼبتوسطة كللمستول اؼبتقدـ.
علم الطبلب من خبلؽبا مهارة الكبلـ. من ىذه يت الىتيرتفع مستول اؼبواقف 

 اؼبواقف كإدارة االجتماعات.
                                                           

 ٕٙٔ-ٓٙٔص: كأساليبو،العربية لغَت الناطقُت هبا كمناىجو  تعليمرشدم أضبد طعيمة،  ٕٛ
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كلما كاف مايتعلمونو ذامعٌت   تعليمقيمة اؼبوضوع: تزاد دافعية الطبلب لل (ٚ
 عندىم، كذا قيمة ىف حياهتم.

 :ٜٕ اآليت مراعاة ينبغي العربية اللغة بغَت للناطقُت اعبيد النطق كلكي يتم
 اهبة بُت اللغتُت )لغة الدارس األكىل كاللغة العربية(.أف نبدأ ِبألصوات التش (أ 
كأف يبدأ ِبأللفاظ السهلة الكونة   الدرج، مبدأ كاؼبعلم اؼبؤلف يراعي أف (ب 

من كلمتُت فثبلث فأكثر، كأف سبثل ىذه اؼبفردات حاجة ؼبعرفتها لدل 
 الدارس حىت يقبل على التعلم.

 .الشائعة ِبؼبفردات يبدأ أف (ج 
 األمر بداية ىف (الطواؿ اغبركات) اؼبد حركؼ ربول الىت الكلمات يتجنب أف (د 
 :أنبها من الىت الرئيسية النطق ؼبهارة الفرعية اؼبهارات على يركز أف  (ق 

 الصحيحة ـبارجها من األصوات إخراج ةفىكي. 
 الطويلة كاغبركة القصَتة اغبركة بُت النطق عند التمييز. 
 كالنطق الكبلـ ىف كالتنغيم النرب مراعاة. 
 الًتاكيب يراعى أم لغواي، مقبولة بطريقة فكرة عن عبَتالت 

 .نطقا الصحيحة
 اللفظية غَت كاإلوباءات اإلشارات استخداـ. 
 الدارسُت لقدرات اؼبناسب ِبلقدر اللغوية الطبلقة مراعاة. 
 النطق أثناء اؼبناسب التوقف مراعاة. 
 الدارس كيف يبدأ حديثو ككيف ينهيو بصورة طبيعية. تعليم 

وبتاج إليها الدرس، حبيث يدكر  الىتاؼبؤلف كاؼبعلم ِبؼبواقف اإلتصالية  أف يلم (ك 
ها كعنها مثل: ىف اؼبطار، ىف السفارة، ىف السوؽ،ىف عيادة فىاغبديث 

الطبيب، الًتحيب ِبلضيوؼ، كداع الصديق..اخل. اف مهارة الكبلـ وبتاج اىل 
                                                           

 ٙ٘-ٗ٘.انصر عبدهللا الغايل كعبدا اجمليد عبدهللا، ص ٜٕ
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. كالكبلـ اؼبنطوقا كمايزيد وبصلو من معل ومات كأفكار فبارسة كل اليـو
 لؤلخَتف أبسلوب سليم.

 مهارة الكالم تعليم ىفاجلوانب ادلهمة  .ه 
 ٖٓلي:مهارة الكبلـ كماي تعليممن أىم اعبوانب اؼبهمة ىف 

النطق: من أىم ىذه اعبوانب الصوتيات، إذ يرل الًتبويوف األنبية الكربل  (1
وبة ا صحيحا، فالنطق أكثر عناصر اللغة صعتعليمالنطق منذ البداية  تعليمل

 ىف تغَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ.
كليكن كاضحا ىف األذىاف أنو ليس اؼبطلوب ىف النطق أف ينطق 
الدرس بشكل كامل كاتـ، أم يسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة 
متحدثيها، كلكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج األصوات 

بناء اللغة بصرؼ النظر عن ِبلشكل الذم يبكن اؼبتعلم من الكبلـ مع أ
الدقة الكاملة ىف إخراج أصواهتم كترباهتم كتنغيمهم. كلذلك ينبغي على 

ها طبلبو على إصدار األصوات اعبديدة فياؼبعلم أاليًتؾ فرصة يساعد 
 هم.عليكالغربية 

لغة  تعليمتعد تنمية الثركة اللفظية ىدفا من أىداؼ أم خط ل: اؼبفردات (2
ىي أدكات ضبل اؼبعٌت، كما أهنا ىف ذات الوقت  أجنبية، ذلك اؼبفردات

كسائل للتفكَت، فباؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إىل  
كلمات ربمل مايريد، لتى مهارة الكبلـ فتفسح اجملاؿ لتنميتة كالتدريب 
على استخداـ، معٌت ىذا أف الكلمات التعلم إال من خبلؿ السياؽ، أف من 

 الىتو ىف مواقف شفوية. كىناؾ كثَت من اػبربات كالطرؽ خبلؿ استخدام
يبكن استخدامها ىف تنمية اؼبفردات لتطوير القدرة على الكبلـ لدل 
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الدارسُت، من ذلك طرح ؾبموعة من األسئلة كاألجوبة، كتقدًن مواقف 
حوارية كقصصية دكر كلها حوؿ مواقف من حياة الدارسُت. كلذلك 

 ت الدارس هبب أف يتم من خبلؿ:فالوصوؿ إىل تنمية مفردا
ها عن فىيتحدثوف  الىتتقدًن كلمات تتصل اتصاال مباشرا ِبؼبواقف  ( أ

 أنفسهم.
 إاتحة الفرصة ؼبمارسة استخداـ ىذه الكلمات ىف مواقف اتصاؿ.  ( ب
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهجهمدخل البحث و  .أ 
ؿ على النتائج أك كىو حبث يهدؼ للحصو  فىيستخدـ الباحث مدخل البحث الكي

الكشف عما اليبكن حصولو ِبلطريقة اإلحصائية أك اؼبنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث 
من البياانت كقد يستخدـ النظرية العلمية للتوضيح كينتهي إىل النظرية اعبديدة تؤيد ما 

  ٔقبلها أك تبطلها.
  :كأسباب استخداـ الباحث ىذا اؼبدخل ىي

الصحيحة الضابطة عن االسًتاتيجيات اؼبستخدمة  يريد الباحث طلب اؼبعلومات .ٔ
 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي ىفمهارة الكبلـ  تعليمل
كيريد عرض اؼبعلومات كاغبصوؿ على النتائج معتمدا على الظواىر الواقعة ىف  .ٕ

 ميداف البحث. 
, يعٍت فىلوصا فىىو البحث اؼبيداين ك يستخدـ اؼبدخل الكي البحثنوع ىذا ك 

ميداف البحث عبمع ك دراسة البياانت اؼبرتبطة هبا.  ىفأجرم البحث ِبؼببلحظة اؼبباشرة 
. ِبستخداـ الرسالةعهد ممعهد كايل صاعا ك  ىفىذه اغبالة عملية تعلم مهارة الكبلـ  ىف

ىذا  ىفال يوجد العبلج أك التحكم الذم قاـ بو الباحث  فىالوص فىاؼبدخل الكي
 تعليمخدـ ىذا البحث تصميم دراسة اغبالة، دبعٌت أف ىذا البحث يركز البحث. يست
 .الرسالةعهد اؼبعهد كايل صاعا ك اؼب ىفمهارة الكبلـ 

إىل كصف  ىو أف يهدؼ فىالوص فىاؼبدخل الكيأما سبب الباحث يستخدـ 
 ىفمهارة الكبلـ  تعليم إسًتاتيجيةميداف البحث ك ىي  ىفربدث  الىتالوقائع اؼبعقدة 
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ربديد دراسة اغبالة أهنا  ىف. كما قاؿ خس الدين الرسالةعهد معهد كايل صاعا ك م
 اؼبدخل الذم يركز إىل حالة ما مكثفا ك مفصبل.

 حضور الباحث .ب 
عملية  ىفاستخدـ ىذا البحث منهج نوعي يؤكد على أنبية دكر الباحث 

أف الباحث   البحث النوعي ىفالبحث، حىت أف مشاركة كتركيط الباحث بصفة مطلقة. 
كأداة الباحث كصبع بياانت اؼببلحظة ِبؼبشاركة كاؼبقابلة اؼبتعمقة، فالباحث أف يستلـز 

البحث  ىفعن مكانة الباحث  مايليونك بينما يصف ٕ.تتفاعبل مع مصادر البياانت
النوعي ىو موقف مهم، كدكر الباحث كاؼبخطط كاؼبنفذ كجامع البياانت كربليل كمفسر، 

 ٖ.عن نتائج البحثككذلك اإلقرار 

 مصادر البياانت .ج 
 تعليم ىفيستخدمها اؼبعلم  الىتاالسًتاتيجيات  ىي ذا البحثى ىفبياانت التكوف 
 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة اإلسبلمي ىفمهارة الكبلـ 
ىذا البحث إىل قسمُت: مصادر  ىفاؼبستخدمة  البياانتتقسيم مصادر مث 

 ر البياانت الثانوية:البياانت األكلية كمصاد
 ىي: مصدر البياانت األكلية .ٔ

 مهارة الكبلـ تعليميعلموف اللغة العربية خصوصا عن الذين ىم  علموفاؼب (أ 
 اؼبسئولوف عن تطوير اللغة العربية يف بيئة اؼبعهدية  (ب 
معهد كايل صاعا اإلسبلمي  ىفية تعليمالطلبة الذين يشًتكوف العملية ال  (ج 

 كمعهد الرسالة اإلسبلمي
 صادر البياانت الثانويةم .ٕ
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 اؼبعهد ىفمهارة الكبلـ  تعليمسًتاتيجيات الواثئق اؼبرتبطة ِب (أ 
 الفصل ىفية تعليمصور األنشطة اؼبعهدية كصور عملية  ال  (ب 

 مجع البياانت أسلوب  .د 
 ادلالحظة .2

كقد يقاؿ ِبؼببلحظة اؼبباشرة، حيث لباحث طريقة اؼببلحظة ِبؼبشاركة يستخدـ ا
. كيقـو الكبلـ مهارة تعليمما يتعلق بفىية خاصة تعليماألنشطة اليكوف الباحث جزءا من 

، مث يكتب كيسجل كبيئة اؼبعهديةالفصوؿ  ىفالباحث دببلحظة أحواؿ كظركؼ تدكر 
 أبدكات معدة. وبتاج إليها الىتالبياانت 
 تسمى (Spradleyسفرديل ) كفقا لوحظ الذم النوعي البحث ىف البحث وضوعم
( ٖ) الفاعل( ٕ) مكاف( ٔ): ىي عناصر، ثبلثة من يقسم كالذم االجتماعية، اغبالة
 الىتكهتدؼ ىذه اؼببلحظة إىل اغبصوؿ على البياانت كفقا لرأم السابق  ٗ.النشاط
 :تتعلق

 الفصل  ىفؼبادة مهارة الكبلـ  تعليمال تنفيذ .ٔ
 الفصل ىف اؼبعلمُتتعليم ةفيككي اؼبعلمُت إعداد ، كلوفاؼبعلم  .ٕ
  العربية اللغة تعليمل نشاطاتها الفيذبرم  الىتبيئة اؼبعهدية  .ٖ
اللغة  تعليماألنشطة اؼبعهدية ل ىفكالطلبة الذين يشًتكوف  اؼبسئولُتؿباكالت  .ٗ

 مهارة الكبلـ تعليمالعربية خصوصا 
قـو الباحث أبدائها بنفسو كال ينوبو غَته، كيتضح بنود يفىذه اؼببلحظة  فىف

 ائمة اؼببلحق.ق ىفدليل اؼببلحظة  ىفاؼببلحظة مفصلة 
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 ادلقابلة .4
حبيث ىبتار  اـ طريقة تعيُت العينة اؼبقصودةللمقابلة ِبستخد ىبتار الباحث اؼبخربين

الذين يستخدموف  اؼبعلموفـبربا موافقا للشركط اؼبرتبطة ِبؼبوضوع اؼبعُت. كاؼبخربكف ىم 
 .لكبلـا تعليم ىف إسًتاتيجية

أعدىا  الىتتقدًن عدد من األسئلة كتتم اؼبقابلة أبف يقابل الباحث اؼبخربين ب
ىذا البحث. كتتم ىذه اؼبقابلة  ىف إليها ةتاجالباحث، ككانت إجابتهم ىي البياانت ا

 .الفصل كبيئة اؼبعهدية ىفمهارة الكبلـ  تعليم إسًتاتيجيةبعد استخداـ 
 مقارنتها عند حبرية أكثر العملية ىف كىي تعمقةاؼب قابلةاؼبيستخدـ الباحث تقنية 

 أكثر ىف اؼبشاكل عن للبحث ىي اؼبقابلة من النوع ىذا من كالغرض ة،منظم دبقابلة
اسًتاتيجيات عن  كاألفكار اآلراء طلبالذين نقابلهم ل األطراؼ دعيت حيث ،انفتاحا
 دبا اؼبعلوماتالباحث يسجل يهتم ك  اؼبقاببلت إجراء ىف ،اؼبعهد ىف مهارة الكبلـ تعليم
 ٘.إبىتماـ كبَت مهارة الكبلـ تعليمات عن اسًتاتيج اؼبخرب يعرب

عمليتها  ىفمهارة الكبلـ  تعليماألسئلة كلها متعلق ب يقدـ الباحث اؼبقابلة ىذه ىفك 
 يعُتالبياانت اؼبقصودة، مث  علىبلغ الباحث يكاسًتاتيجيتها كؿباكالهتا حىت هبمع ك 

 :قبلو ىمي نالذي كفخرب اؼب الباحث
 رظبيةال درسةاؼب ىف لعربيةا اللغة يعلموف الذيناؼبعلموف   (أ 
 يةاؼبعهد بيئة ىف اللغة العربية يعلم الذيناؼبسئولوف   (ب 
اؼبدرسة الرظبية  ىفاللغة العربية  تعليمعملية ال ىفالطلبة الذين يشًتكوف   (ج 

 بيئة اؼبعهدية ىفك 
 
 

 الواثئق .1
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الوقت نفسو،  ىفاستخداـ ىذه الواثئق للحصوؿ على البياانت الواثئقية. ك 
اللغة  تعليمعن  كل ؾباالتالواثئق من   ،البياانت يستخدـ الباحث للحصوؿ على
ية، أك مقررات، أكالكتب، أك التدريبات أك الصور تعليمشكل مواد  ىفالعربية، إما 

 مت صبعها. الىتعن أنشطة التعلم لتيسَت ربقيق صحة البياانت 

 حتليل البياانتأسلوب  .ه 
يف  للمايلز كىوبرماف لىعالتفا البياانتربليل  استخدـ الباحث أسلوب

ألف ىذا البحث من نوع البحث الكيفي، فبل بد على الباحث أف وبلل  ٙسوجييونو،
البياانت أثناء عملية صبع البياانت كبعد صبع البياانت ىف كقت معينة، كذبرم ىذه العملية 

 حىت هبد الباحث البياانت اؼبرجوة هبذين اؼبعهدين. كأما اؼبراحل ؽبذه األسلوب ىي:
 

 

 

 

 

 

 ىذه الصورة التالية: ىفالبياانت يشَت  ربليل ىفمايلز كىوبرماف  علىمبوذج التفا

  مجع البياانت .2
تظهر ِبلكلمات كليس سلسلة من األرقاـ.  الىتصبع البياانت تعترب البياانت 

ؾبموعة متنوعة من الطرؽ )اؼببلحظة كاؼبقابلة كدراسة  ىفكقد مت صبع البياانت 
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 صبع البياانت

 عرض البياانت البياانتتصنيف 

 االستنتاج/اػببلصة
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من عملية غَت اعباىزة أف تستخدـ من خبلؿ كتابة أكتسجيل ق( كعادة ئالواث
الباحث صبع  ب صبلة البياانت الكثَتة كمعقدة،سيكتس فىكربقيق. البحث الكي

 الىتىذا البحث من بياانت اؼببلحظات، كاؼبقاببلت، كالتوثيق. البياانت  ىفالبياانت 
 ٚ. ض البياانتفىمث أف يقـو بتخ. مت صبعها كطبيعة غَت متجانسة

  البياانت تصنيف .2
من عملية اختيار مع تركيز اإلىتماـ على تبسيط،  ىي البياانت تصنيف

انبثقت عن سجبلت مكتوبة من موقع البحث.  الىتذبريدية كربويل البياانت اػباـ 
ىذا االلبفاض هبرم مستمرا عندما جرت أنشطة البحث. عندما جرت عملية 

ض ىي صناعة فىىناؾ مرحلة التخ صبع البياانت، كانت ىفض البياانت فىزب
 .ٛالتلخيص، الًتميز، معاعبة اؼبوضوع، بناء ؾبموعات، إنشاء أقساـ، كإنشاء مذكرة
عن بعد صبع البياانت ِبألساليب كأدكاهتا اؼبناسبة مث يعيد الباحث ؼبراجعة 

دفتار اؼبيدانية لتحقق كافية إجابة األسئلة للبياانت اؼبرجوة، مث صنفتها بتلخيص، 
كحبث عن موضوعها  ختار الباحث البياانت األساسية، كتركيز إىل البياانت اؼبهمة،كا

كأمباطها. كإذا كجدت الباحث البياانت الغريبة كغَت اؼبعركفة كلكن متعلقة ببحثو 
مهارة  تعليمو أف يتعمق فيها إلكتشاؼ اؼبعلومات اعبديدة عن اإلسًتاتيجيات علىف

 الكبلـ.
 
 

 عرض البياانت .3
عرض البياانت ىي عبارة عن ؾبموعة من اؼبعلومات اؽبيكلة أف تعطي 
احتماالت استخبلص النتائج كازباذ العمل، بنظر عرض البياانت كالباحث سيفهم 
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ما وبدث كما يستلـز القياـ بو استنادا على اؼبفهـو  حصل الباحث من ذلك 
 ٜالعرض.

بَت البياانت عرض الباحث البياانت بعد تصنيفها ِبلنص القصصي لتع
 اؼبوجودة.

  أخذ االستنتاج .2
يبحث عن معٌت اؼبواد، تسجيل الًتتيب،  رحلةاؼب اإلستنتاج أك التلخيص ىي

ق فىكأمباط، كالشرح، كاألشكاؿ اؼبمكنة، كسبكة السببية كمقولة. عمل تد
ن هر اؼبعٌت من البياانت هبب أف يكاالستنتاجات أثناء البحث، بطريقة بسيطة، ظ

 ٓٔق.قابلة للتحق
إذا أحس الباحث أف بياانت حبثها متشبعة، فقاـ أما ىف ىذا البحث ك 

الباحث بعملية اإلستنباط اؼبؤقت كسوؼ يتغَت ىف كقت آخر حينا  هبد الباحث 
. ـبتلفا من ذلك، كإذا دعم اإلستنباط األكؿ ِبغباجة القوية البياانت اعبديدة لتقويو

 ه فصدؽ ىذا اإلستنباط تصديقا. عند قاـ الباحث ىف عملية صبع البياانت بعد

 فحص صحة البياانت و.
، كىي تتكوف من لنيل البياانت الصحة، احتاج الباحث إىل عملية فحص صحتها

  ٔٔأربع مراحل:
   الصدؽ )اؼبصدقية الذاتية(  .ٔ

ىناؾ ستة طرؽ لفحص صدؽ البياانت ىي طوؿ اؼببلحظة كترقية 
اؼبشكبلت سلبية كفحص  اعبهود كالتثليث كمناقشة مع األصدقاء كربليل
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الباحث طريقة خربين. كأما ىف ىذا البحث استخدـ اجمليبُت أك اؼب
فحص صدؽ البياانت اؼبوجودة من اؼبصادر البياانت،  كىي  التثليث,

ىف ميداف  انؽبا الباحث  الىتكطرؽ صبع البياانت، كأكقات صبعها 
ت كأىداؼ ىذه الطريقة ىي إلكتشاؼ مدل مناسبة البياان البحث،

ىل البياانت اصولة من اؼبوجودة مع اغبقائق ىف ميداف البحث، ِبلنظر إ
اؼبصادر اؼبتنوعة، كطرؽ صبع البياانت كأكقاهتا اؼبختلفة. لتوضيح ىذه 

 طريقة، سيبينها الباحث ىف مايلي:ال
 

 
 

 

 

  

 التثليث ىف مصادر البياانت

 

 

 

 

 التثليث ىف طرق مجع البياانت

 

 اإلنتقاؿ )اؼبصدقية اػبارجية( امكانية

اللغة العربية موفاؼبعل اؼبسئولوف عن اللغة  

اؼبعهدية الطلبة  

 اؼبقابلة اؼببلحظة

 التوثيق
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عقد الباحث إىل أم مدل فوائد نتائج حبثها، كلذلك  اؼبرحلةىف ىذه 
البد على الباحث أف يفسر نتائج بياانهتا بتفسَت جيد ككاضح حىت 
 يبكن الباحثوف اآلخركف أف يطبقواىا أك يستخدمواىا ىف حاالت أخرل.

  اإلعتمادية )التطابق( كاغبادية )التأكيد( .ٕ
كىف ىذه اؼبرحلة الثالثة كالرابعة, استطاع الباحث أف يفحصها دبساعدة 
اؼبشريف لتحكيم البياانت كعملية صبعها، كال يبكن للباحث أف يناؿ 
البياانت بدكف األساليب اؼبناسبة. ككجب على الباحث أف يكتب ما 
مشكلة حبثو ككيف خطوات حبثو، ككيف طرؽ صبع بياانهتا، كإذا انسبت 

.البحث بنتائجها فبل شك أف ىذه البياانت اعتمادية كموضوعيةعملية 
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 الفصل الرابع

 تهاوحتليلها ومناقش عرض البياانت 
معهد كايل صاعا اإلسبلمي كمعهد الرسالة ( نبذة ـبتصرة عن ٔيتناكؿ ىذا الفصل )

( ٖ)، معهد كايل صاعا اإلسبلمينتائج البحث من ( البياانت عن ٕ) اإلسبلمي
 .معهد الرسالة اإلسبلمي نتائج البحث من انت عن البيا

 

 معهد وايل صاعا اإلسالمي ادلبحث األول: نبذة خمتصرة عن 

  1وايل صاعا اإلسالميمعهد  اتريخ أتسيس -أ 
 ة فًتةالدينية اإلسبلمي للدعوة فًتة االستعمار اؽبولندم يف إندكنيسياكانت 
يف اجملاالت يزاؿ متخلفة جدا، ال، أحوالو عابر" قرية"يف كذلك ك  .عقبات كصعوِبت

كاالجتماعية كالثقافية، كخاصة يف ؾباؿ فبارسة الشعائر الدينية  ، كالتعليم،االقتصادية
تعليم كاف  .عادة شرب اػبمر كاألفيوف، كالقمار متفشية يف اجملتمعحيث  .اإلسبلمية

مثل ؼبعاصي ااعتادكا على أعماؿ يف ؾبتمع، الذين اإلسبلـ يف ذلك الوقت ربداي صعبا 
تغيَت ىو أحد رجاؿ ؾبتمع عابر الذين سعوا ل طيب دمحم أستاذ، ك القمار كاػبمور

 .من خبلؿ التعليمهم، سلوك

إبراىيم طيب، كأستاذ  )أستاذ أضبد طيب، كأستاذ أبنائوأرسل  ،آملولتحقيق 
إسحاؽ طيب(  إىل معهد اإلسبلمية السلفية لتعليم اإلسبلـ كالتعميق يف علومو يف 

معهد السلفية  ( كJoresan Boarding Schoolوركغو،  كمعهد السلفية جوريساف )فون

                                                           
 ـٕٚٔٓا الباحث ىف ديواف اإلدارة، الوثيقة اليت أخذ هب  ٔ
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عارؼ كالعلـو لدل لتكامل كتنمية اؼبمث  (.Tegal Sari Boarding Schoolتيجاؿ سارم )
دعا (، ك Darussalam Boarding School) اغبديثة دار السبلـ معهد إىل أرسلهم أبنائو

 .اإلسبلمية الداخلية معاىدإىل  ابنوأصدقائو الرساؿ 

بستاف العلـو  "اؼبدرسة لسست أكؿ مؤسسة تعليمية إسبلمية يف شكل
الصباح   تغيَت أنشطة التعليم ىف اؼبساء مثكانت   يف البداية،ـ. ٜٙٗٔيف عاـ  اإلسبلمية

االبتدائية منبع اؽبدل  ؼبدرسةِبتغيَت االسم كاؼبدرسة رظبية ىف إندكنيسية، ككذلك 
 ـٜٛ٘ٔ، افتتح يف عاـ اؼبدرسةالستيعاب خرهبي ىذه  .ـٜٛ٘ٔ االسبلمية يف عاـ

ِبؼبدرسة الثانوية للمعلمُت"، مث تغَت اظبها دباىج تربية اؼبعلمُت "ظبيت  اؼبدرسةمتقدمة 
أف تكوف  تغَتت مرة أخرل ـ،ٜٓٛٔيف عاـ ـ. ك ٕٜٚٔاالسبلمية يف عاـ كاؼبعلمات 

( TMTتربية اؼبعلمات اإلسبلمية )ك ( خاصة للطبلب TMIتربية اؼبعلمُت اإلسبلمية )
 خاصة للطالبات.

ـ، ٜٔٙٔ عاـمن عابر كحوؽبا. كىف ، جاء صبيع الطبلب ـٜٔٙٔقبل عاـ 
كلذلك اجتاحت ىذه اؼبدرسة لسكن  فونورككو، تسعة طبلب من مناطق خارججاء 

، فأسس أستاذ دمحم طيب معهد كايل صاعا عابر من ـبتلف اؼبناطق كصوؽبم معالطلبة. 
 .ـٜٔٙٔأبريل  ٗافق ىف اتريخ اؼبو 

ِبسم كايل صاعا ؽبذه اؼبعهد ألف كجد قصة اعبهود تسعة األكلياء ىف اختيار 
 اإلسبلـ  ىف إندكنيسيا، خاصة جبزيرة جاكل. ألف جهود األكلياء التسعة كاف انتشار
، فإف الطبلب األكائل الذين جاءكا إىل اؼبعهد. كغَت ذلك يف قلب مؤسس االنطباع
حيث هبذا الوقف، يرجو  .ىناؾ تسعة أشخاص من ـبتلف اؼبناطق يل صاعامعهد كا
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اؼبؤسس على تنمية اؼبعهد ىف يـو اؼبستقبل. مث أعلن أستاذ أضبد طيب ك أستاذ إبراىيم 
و بكل ثركتو فأكقفو ألنبية الًتبية فونوركك طيب )نبا إبنا اؼبؤسس( أف معهد كايل صاعا

كمدبرين على   كاىل صاعاأسرة كبَتة معهد  شحص من ٘ٔاإلسبلمية. كنبا اختارا 
 الوقف اؼبذكورة لكي معهد كايل صاعا :

كيساعد ؾبتمع السعادة اغبياة ىف برعاية أحكاـ اإلسبلـ،  الًتبيةأف تقـو مؤسسة  -ٔ
 الدنيا كاآلخرة. 

، كاإلبتدائية، تربية الًتبية التعليم من مستول بستاف األطفاؿمؤسسة أف تؤدم  -ٕ
 ات، حيت اعبامعة.اؼبعلماؼبعلمُت ك 

الًتبية بتفضيل إذباىات الًتبية إىل تقول هللا، كيعمل عمبل مؤسسة كوف أف ب -ٖ
صاغبا، كيتخلق ِبألخبلؽ الكريبة، كيتوسع يف العلم، كيفكر حبرية، ككيعتمد على 

 النفس، كوبب الوطن.
 أف يكوف مكاف العمل إلعبلء كلمات هللا. -ٗ
 يشًتؾ يف حزب السياسي.أف ال -٘

إلقامة اؼبؤسسة بقانونية ىي "ؾبلس رائسة اؼبعهد   الناذرينعلى أيضا  كأمر
كأعلى مؤسسة ىف ىيكل تنظيم معهد كايل صاعا  عابر فونوركغو ك أمانة تنفيذية للوقف 

 الذل كتب ىف ميثاؽ اإلعبلف للوقف.

 

 

 



67 

 

 

 اإلسالمي وايل صاعا عهدم ىفاادلوقع اجلغر   -ب 
 رهبنسي"سيماف"، ك  فرعية نطقةىف قرية "عابر"، كدب كايل صاعايقع معهد 

كأما  و"."فونوركك رهبنسيمن مركز  ٚالشرقية"، كيلمًتا  ة "جاكلقاطعدب "، ككو"فونورك 
 اؼبدرسة الثانوية للبنُت فإهنا تقع ىف بيئة معهد كايل صاعا.

 

 2وايل صاعا عهدمب الرمسية ىف ادلدرسة  الوجهة و الرسالة -ج 
 الوجهة -2

مية اإلسبلمية بركح اؼبعهدية اؼبتفوقة ىف أف تكوف اؼبؤسسة الًتبوية كالتعلي
 اإليباف كالتقوم، كيف العلم كالتكنولوجي، كسعيد يف الدنيا كاآلخرة. 

 الرسالة -4

تربية اعبيل الناشئ جيبل متفوقا: يف تقول هللا، كالعامل عمبل صاغبا،  (أ 
كاؼبتخلق ِبألخبلؽ الكريبة، ككاسع العلم، كحر التفكَت، كاؼبعتمد على 

 ب للوطن.النفس، كاغب
تربية كوادر األمة الراقُت ذكل شخصية ـبلصة، مقتصدة، معتمدة على  (ب 

 النفس، متآخية أخوة إسبلمية كحرة.
دمة ألجل الدين كالببلد اػبسؤلية ك اؼبإعداد اؼبواطنُت اؼبسلمُت اؼبتفوقُت ذكل  (ج 

 كاألمة كالشعب.
 مية.إجراء الًتبية اؼبمتازة، اؼبتأىلة القائمة على شخصية معهدية إسبل (د 

                                                           
 ـٕٚٔٓالوثيقة اليت أخذ هبا الباحث ىف ديواف اإلدارة،  ٕ
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  دمة الواضحة ؼبصلحة األمة عن طريق التعليم كالدعوة. تقدًن اػب (ق 

 3وايل صاعامبعهد الرمسية  ادلدرسة ؤسسةمراض غأ -د 

 تكوين مسلم مطيع متنسك متخلق أبخبلؽ كريبة  .ٔ
 كحفظها.الصحيحة ك  القراءة تعليم قراءة القرآف .ٕ
 قبليزية شفهيا ككتابة اإلعربية ك اللغة التعليم  .ٖ
 لقياـ ِبلتدريس اعبيدالقدرة على ا .ٗ
 ية و دئية اعبيدة الًتببالعلم ِبلصورة العلمية اؼب .٘
 القدرة على القياـ ِبلدعوة اغبكيمة  .ٙ
  اغبياة.ِبلتقدـ يف  االستحقاؽ الشحصي .ٚ

 
 معهد وايل صاعا اإلسالمي تعليم مهارة الكالم يف  إسرتاتيجيةتنفيذ : الثاينادلبحث 

ينفذه  معهد كايل صاعا اإلسبلمي ة الرظبية تنفيذ تعليم اللغة العربية يف اؼبدرس
ِبؼبعلم، اؼبعلم ىو الذل يستعد مكوانت التعليم مثل إعداد التدريس كالوسائل الىت 

 سيستخدمها يف األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية.
تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية على شكل العاـ يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية يف 

طة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية ؼبادة اللغة العربية. كيف شكل عاـ اإلسًتاتيجية الىت األنش
يستخدمها اؼبعلم يف تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية ىي أبف يبحث اؼبعلم عن 

                                                           
ـٕٚٔٓالوثيقة اليت أخذ هبا الباحث ىف ديواف اإلدارة،   ٖ
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اؼبفردات كيشرحها إىل الطلبة، مث يشرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس إىل الطلبة ِبللغة العربية، 
 ٗئلة لتقوًن فهم الطلبة عن الدرس.كيقدـ األس

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )ؿبسي قدرم( اؼبعلم الذل ينفذ إسًتاتيجية تعليم 
 اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

"يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف الفصل الرظبي يف العادة 
لبة ِبللغة العربية كأقرأ كشف أبدأ ِبلسبلـ إىل الطلبة كأسأؿ حاؿ الط

اغبضور، بعد ذلك أطلب الطلبة ألف يفتحوا كتاب الدرس اؼبطالعة 
كأطلب أحد الطلبة أف يقرأ اؼبقالة كالطلبة األخر يسمعوف كيهتموف 
كاؼبعلم يصحح قراءة الطلبة اؼبقالة، مث أشرح اؼبفردات الصعبة الىت 

ردات لتسهيل فهم الطلبة تتضمن يف اؼبقالة جبعل اعبملة اؼبفيدة ِبؼبف
معٍت اؼبفردات، كأبُت بعض اؼبفردات ِبلوسائل الصور، بعد ذلك 
أشرح ؿبتوم اؼبقالة ِبللغة العربية إىل الطلبة، مث أقدـ الفرصة إىل 
الطلبة ألف يقدـ األسئلة عن ؿبتوم اؼبقالة الىت و يفهموىا، مث أقدـ 

لطلبة عن بعض األسئلة عن الدرس إىل الطلبة لتقوًن فهم ا
 ٘الدرس."

كالبياف اؼبناسبة دبا قاؿ )فارس أكونك( الطالب الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف 
 اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

"يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف الفصل الرظبي، يبدأ اؼبعلم 
ببحث اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة، بعد إنتهاء حبث اؼبفردات 

                                                           
  ٕٙٔٓديسمرب  ٕٔ، معهد كايل صاعا اإلسبلمياؼببلحظة عن األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية يف   ٗ
5
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٔ، عهد كايل صاعا اإلسبلميعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دباؼبقابلة مع اؼب 
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اؼبعلم ؿبتوم اؼبقالة ِبللغة العربية إلينا، بعد شرح ؿبتوم اؼبقالة  يشرح
يقدـ الفرصة إلينا ألف نسأؿ عن ؿبتوم اؼبقالة الىت و نفهمها كيشرح 
اؼبعلم مرة أخرم، بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئلة عن ؿبتوم اؼبقالة 
  ٙؼبعرفة عن فهمنا عن اؼبقالة أك الدرس، مث يستلخص اؼبعلم اؼبقالة"

خببلؼ يستخدـ اإلسًتاتيجية السابقة، يستخدـ اؼبعلم اإلسًتاتيجية األخرم، مثل 
يقسم اؼبعلم الطلبة إىل ؾبموعات ألف يناقشوا الدرس أك اؼبقالة، على شكل ىذا يرجو 
اؼبعلم إىل الطلبة ألف ينشطوا يف حبث أك مناقشة الدرس مع ؾبموعتهم. كاؼبعلم على 

أف يشرح اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة كيستلخص ؿبتوم شكل ىذه اإلسًتاتيجية إال 
  ٚاؼبقالة يف هناية األنشطة التعليمية.

كالبياف السابق يناسب دبا قاؿ أستاذ )حنيف معافقُت( اؼبعلم الذل ينفذ إسًتاتيجية 
 تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

ية يف الفصل الرظبي، أبدأ "يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العرب
ِبلسبلـ كأسأؿ عن حاؿ الطلبة ِبللغة كالدرس اؼباضي إىل الطلبة 
ِبللغة العربية، مث أطلب إىل الطلبة ألف يفتح كتاب الدرس كأقرأ 
اؼبقالة بصوت عاؿ كالطلبة يهتموف، كأطلب أيضا بعض الطلبة ألف 

ة ألف يقرأ اؼبقاؿ بصوت عاؿ، بعد ذلك أقدـ الفرصة إىل الطلب
يسأؿ عن اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة مث أشرحها ِبللغة العربية، 
بعد ذلك أقسم الطلبة إىل ؾبموعات ألف يناقشوا اؼبقالة مع 
ؾبموعتهم بوقت معُت، مث أطلب أحد الطلبة يف اجملموعات ألف 

                                                           
6
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙالذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية،  لبةمع الطاؼبقابلة  

7
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٛ عهد كايل صاعا اإلسبلمي،األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دباؼببلحظة عن  
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يقدـ نتائج مناقشتهم أماـ أصدقائهم، بعد ذلك أستلخص ؿبتوم 
لواجبة إىل الطلبة ألف يتكلم عن اؼبقالة يف اللقاء اؼبقالة، مث أعطي ا

 ٛاؼبقبل."

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ )ذك الفكرم( الطالب الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف 
 الفصل الرظبي، كما يلي:

"يف تنفيذ تعليم اللغة العربية مثل مادة الدرس اؼبطالعة يقسمنا اؼبعلم 
ع ؾبموعتنا، بعد إنتهاء اؼبناقشة إىل ؾبموعات ألف نناقش اؼبقالة م

يطلب اؼبعلم أحد من أعضاء اجملموعة ألف يقدـ نتائج اؼبناقشة عن 
اؼبقالة أماـ أصدقائنا ِبللغة العربية، كيف هناية األنشطة التعليمية 

 ٜيستلخص اؼبعلم اؼبقالة."

ة،  كأضاؼ )فزؿ الرضبن( الطالب الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبي
 كما يلي:

"يف هناية األنشطة التعليمية يعطي اؼبعلم الواجبة إلينا ألف نتكلم عن 
ؿبتوم اؼبقالة يف اللقاء اؼبقبل. كللمادة اؼبطالعة ىذه الواجبة اؼبطلوبة 

 ٓٔيف كل إنتهاء حبث موضوع كاحد."

 

                                                           
8
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

9
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙالذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية،  لبةمع الطاؼبقابلة  

 ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، اؼبقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ األنشطة الت  ٓٔ
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البياانت من اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالتوثيق عن تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة 
 لكبلـ السابقة، يستلخص الباحث على عناصر اػببلصة، كما يلي:ا

عهد كايل صاعا تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية دب .ٔ
على شكل عاـ ذبرم إبستخداـ اللغة العربية يف عمليتها، يستخدـ  اإلسبلمي 

بية ليقدـ الرأم كيقدـ اؼبعلم اللغة العربية لبياف الدرس كالطلبة يستخدـ اللغة العر 
 األسئلة إىل اؼبعلم.

تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية على شكل عاـ يبدأ  .ٕ
اؼبعلم لبحث اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة كيشرحها جبعل اعبملة بوضع 
اؼبفردات لتسهيل فهم الطلبة عن معٌت اؼبفردات، مث يشرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس 

للغة العربية إىل الطلبة، مث يقدـ الفرصة إىل الطلبة ألف يسأؿ عن ؿبتوم ِب
اؼبقالة الىت و يفهموىا كيشرحها اؼبعلم مرة أخرم، بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئلة 
عن اؼبقالة لتقوًن فهم الطلبة عن اؼبقالة أك الدرس، كيف هناية األنشطة التعليمية 

 الدرس إىل الطلبة.يستلخص اؼبعلم ؿبتوم اؼبقالة أك 
بشكل أخر أف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية أبف يبدأ  .ٖ

اؼبعلم لبحث اؼبفردات إىل الطلبة كيشرحها، مث يقسم الطلبة إىل ؾبموعات ألف 
يناقشوا الدرس مع ؾبموعتهم، مث يقدـ نتائج مناقشتهم أماـ أصدقائو ِبللغة 

األنشطة التعليمية يستلخص اؼبعلم ؿبتوم الدرس كيعطي العربية، كيف هناية 
 الواجبة إىل الطلبة ألف يتكلم عن ؿبتوم اؼبقالة يف اللقاء اؼبقبل.
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معهد العوامل الداعمة يف تنفيذ إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف : الثالثادلبحث 
 وايل صاعا اإلسالمي 

معهد كايل صاعا مهارة الكبلـ يف تعليم  إسًتاتيجية العوامل الداعمة يف تنفيذ
  ، كما يلي:اإلسبلمي 

 كفاءة ادلعلمني  .2
 كفاءة اللغوية اعبيدة، ألف تنفيذ  لديهماؼبعلم  معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف 
إبستخداـ  عهد كايل صاعا اإلسبلمي دب تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية إسًتاتيجية

 اللغة العربية.
معهد كايل صاعا متخرج من  معهد كايل صاعا اإلسبلمي  أكثر اؼبعلمُت يف

نفسو، كبعضهم متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، كبعض اؼبعلم  اإلسبلمي 
 أيضا متخرج من شرؽ األكسط مثل اعبامعة األزىر مصرل.

معهد كايل كالبياف السابق يناسب دبا قاؿ أستاذ )ىارك سيف األنوار( رئيس 
 ، كما يلي:سبلمي صاعا اإل

متخرج من ىذا اؼبعهد  معهد كايل صاعا اإلسبلمي "أكثر اؼبعلم يف 
كمتخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور كبعض اؼبعلم متخرج 
من اعبامعة يف شرؽ األكسط مثل جامعة األزىر مصرل. كعلى 
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كفاءة اللغوية   معهد كايل صاعا اإلسبلمي إفًتاض ذلك للمعلم يف 
 ٔٔدة"اعبي

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )حنيف معافقُت( اؼبعلم للدرس اللغة العربية يف 
 اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

معهد أكثرىم متخرج من  معهد كايل صاعا اإلسبلمي "اؼبعلم يف 
كبعضنا متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار  كايل صاعا اإلسبلمي 

ف مادة الدرس اللغة العربية، السبلـ كنتور، كلذلك أكثر اؼبعلم يتقنو 
ألننا تعلمنا مادة الدرس السابقة عندما نصبح الطالب يف اؼبعهد 

 ٕٔاإلسبلمية كايل صاعا كاؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور."

،  معهد كايل صاعا اإلسبلمي كالبياف أضاؼ أبستاذ )ىارك سيف األنوار( رئيس 
 كما يلي:

الرظبية ذبرم ِبللغة العربية، لذلك  "...األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة
أكجب اؼبعلم ألف يقدـ الدرس إىل الطلبة إبستخداـ اللغة العربية، 
كأكجب اؼبعلم الذل يعلم مادة الدرس اللغة العربية ألف يستحقوا  

  ٖٔكفاءة اللغوية اعبيدة."

ربية كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )ؿبسي قدرم( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة الع
 يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

                                                           
  ٕٙٔٓديسمرب  ٛٔ ،معهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع رئيس   ٔٔ
12

 ٕٙٔٓديسمرب  ٕٔ، ايل صاعا اإلسبلميعهد ك اؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 
13

ٕٙٔٓديسمرب  ٛٔ ،يمعهد كايل صاعا اإلسبلماؼبقابلة مع رئيس  
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"يف تنفيذ األنشطة التعليمية للدرس اللغة العربية يف الفصل الرظبي، 
أكجب علينا أف نقدـ الدرس إىل الطلبة ِبللغة العربية ككذلك أكجب 
الطلبة ألف يستخدـ اللغة العربية يف الفصل الرظبي يف تقدًن رأيتهم 

 ٗٔكأسئلتهم إىل اؼبعلم."

ارس أكونك( الطالب الذل يشًتؾ تنفيذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة كأضاؼ )ف
 الرظبية، كما يلي:

"يف تنفيذ األنشطة التعليمية يف الفصل الرظبية يستخدـ اؼبعلم اللغة 
العربية يف بياف اؼبواد التعليمية كتقدًن األسئلة إىل الطلبة، كالطلبة 

 ٘ٔأيضا يستخدـ اللغة العربية مع اؼبعلم."

البياانت عن كفاءة اؼبعلمُت السابقة يناسب ِبؼببلحظة الىت قاـ هبا الباحث يف ك  
معهد كايل متخرجوف من  معهد كايل صاعا اإلسبلمي ميداف البحث. أكثر اؼبعلمُت يف 

، كبعضهم متخرجوف من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، كبعضهم صاعا اإلسبلمي
مثل جامعة األزىر قاىرة. على إفًتاض ذلك أف متخرج من اعبامعات يف شرؽ األكسط 

ؽبم كفاءة اللغوية اعبيد يف تنفيذ إسًتاتيجية  معهد كايل صاعا اإلسبلمي اؼبعلمُت يف 
 ٙٔتعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الرظبية.

 
 
 

                                                           
 ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب  ٗٔ
15

ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙالذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية،  ةبلمع الطاؼبقابلة  

ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، صاعا اإلسبلمي معهد كايلاؼببلحظة عن كفاءة اؼبعلمُت يف   ٙٔ
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 الطلبةكفاءة  .4
كفاءة مهارة الكبلـ اعبيدة، انؿ الطلبة  معهد كايل صاعا اإلسبلمي  للطلبة يف 

مهارة الكبلـ من األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية كمن تعليم اللغة العربية على  كفاءة
 . معهد كايل صاعا اإلسبلمي شكل الربانمج يف داخل 

الطلبة متعودكف يف إستخداـ اللغة العربية يف األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية  
لنظاـ أكجب الطلبة ألف يتحدث ، ألف امعهد كايل صاعا اإلسبلمي كيف داخل بيئة 

معهد كايل ِبللغة العربية يف األنشطة التعليمية يف بيئة اؼبدرسة الرظبية كيف داخل بيئة 
 .صاعا اإلسبلمي 

معهد كايل صاعا كالبياف السابق يناسب دبا قاؿ )عبد البسيط( الطالب يف 
 ، كما يلي:اإلسبلمي 

معهد صل اليومي يف داخل "كبن نتعود للتكلم ِبللغة العربية يف التوا
ككذلك يف اؼبدرسة الرظبية أكجب علينا أف  كايل صاعا اإلسبلمي 

 ٚٔنتكلم ِبللغة العربية مع غَتان كمع اؼبعلم يف الفصل الرظبي."

كالبياف األخر أضا أبستاذ )فركيتو( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة 
 الرظبية، كما يلي:

كفاءة اللغوية، ألف الطلبة   د كايل صاعا اإلسبلمي معه"للطلبة يف 
متعودكف يف التكلم ِبللغة  العربية يف التواصل اليومي، خببلؼ ذلك 
انؽبا الطلبة كفاءة اللغوية من تعليم اللغة العربية يف الفصل الرظبي 

                                                           
  ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙالذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية،  ةبلمع الطاؼبقابلة   ٚٔ
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على شكل الربانمج لتعليم  معهد كايل صاعا اإلسبلمي كيف داخل 
 ٛٔاللغة العربية."

،  معهد كايل صاعا اإلسبلمي ياف اؼبناسب دبا قاؿ )ذك الفكرم( الطالب يف كالب
 كما يلي:

"نتعلم اللغة العربية ليس يف تعليم يف اؼبدرسة الرظبية فحسب الذل 
معهد كايل ينفذىا اؼبعلم، لكن نتعلم اللغة العربية أيضا يف داخل 

نظمة على شكل الربماج الذل ينفذه قسم اللغة دب صاعا اإلسبلمي 
 ٜٔالطلبة كايل صاعا."

كالبياانت عن كفاءة اللغوية الطلبة السابقة تناسب ِبؼببلحظة الىت قاـ هبا الباحث 
كفاءة اللغوية خصوصا   معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف ميداف البحث. أبف الطلبة يف 

التعليمية مهارة الكبلـ اعبيدة، كالدليل منها أف الطلبة يتحدثوف ِبللغة العربية يف األنشطة 
  ٕٓللتواصل مع غَتىم. معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف اؼبدرسة الرظبية كيف داخل 

 
 إعداد التدريس .1

قبل أف ينفذ تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية أكجب للمعلم ألف يستعد 
كيكتب إعداد التدريس الذل يساعده لتنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية. 
إعداد التدريس الذل يكتبو اؼبعلم يشمل على التخطيط البسيط عن الدرس ليقدمو إىل 

 الطلبة يف عملية التعليم. 
                                                           

18
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

 ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙيشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، الذل  لبةمع الطاؼبقابلة   ٜٔ
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٚ، معهد كايل صاعا اإلسبلمياؼببلحظة عن كفاءة اللغوية للطلبة يف   ٕٓ
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كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )حنيف معافقُت( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة 
 العربية يف اؼبدرسة الرظبية كما يلي:

يستعد إعداد  ألف معهد كايل صاعا اإلسبلمي "أكجب للمعلم يف 
التدريس الذل يشمل على اؼبفردات الىت تتضمن يف مقالة الدرس 
كعناصر البيانية عن الدرس كاألسئلة عن الدرس الذل سيقدمها 

 ٕٔاؼبعلم لتقوًن فهم الطلبة عن الدرس."

كالبياف السابق يناسب ِبلتوثيق الىت كجدىا الباحث يف ميداف البحث. كجد 
كتبو اؼبعلم قبل أف يعلم الدرس يف اؼبدرسة الرظبية، كإعداد   الباحث إعداد التدريس الذل

التديس الذل كتبو اؼبعلم يشمل على اؼبفردات كعناصر البيانية كبعض األسئلة عن الدرس 
  ٕٕالىت سيقدمها يف عملية التعليم لتقوًن فهم الطلبة عن الدرس.

 
 وسائل التعليم .2

عداد التدريس، يستعد اؼبعلم كِبإلضافة إىل أف يستعد مكوانت التعليم مثل إ
كسائل التعليم ؼبساعدة يف بياف اؼبفردات كؿبتوم الدرس إىل الطلبة، كىذا يناسب دبا قاؿ 

 أستاذ )فركيتو( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

                                                           
21

ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

 ثيق عن إعداد التدريس الذل يضعو الباحث يف صفحة اؼببلحقالتو   ٕٕ
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"خببلؼ أف نستعد إعداد التديس أكجب علينا أف نستعد كسائل 
ل الصور ؼبساعدة على بياف اؼبفردات كؿبتوم الدرس إىل التعليم مث
 ٖٕالطلبة."

كأضاؼ أستاذ )ؿبسي قدرم( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة 
 الرظبية، كما يلي:

علينا ألف نستعد كسائل  معهد كايل صاعا اإلسبلمي "أكجب رئيس 
درسة الرظبية ؼبساعدة التعليم لبياف الدرس يف األنشطة التعليمية يف اؼب

 ٕٗاؼبعلم لبياف ؿبتوم الدرس."

كالبياانت عن إستعداد كسائل التعليم السابقة تناسب ِبؼببلحظة الىت قاـ هبا 
الباحث، أبف اؼبعلم يستعد كوبمل الوسائل البسيطة إىل اؼبدرسة، ليستخدمها يف األنشطة 

  ٕ٘التعليمية لبياف اؼبفردات كؿبتوم الدرس اللغة العربية.
 

 معهد وايل صاعا اإلسالمي تعليم اللغة العربية يف داخل  .3
كِبإلضافة إىل تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، تعليم اللغة العربية أيضا تدرس 

على شكل الربامج تعليم اللغة العربية كىذا احدم  معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف داخل 
 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي بلـ للطلبة يف العوامل الداعمة لًتقية كفاءة مهارة الك

                                                           
23

ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

24
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٙ، يعهد كايل صاعا اإلسبلماؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

25
ٕٙٔٓديسمرب  ٕٚ، عهد كايل صاعا اإلسبلمياألنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دباؼببلحظة عن  
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تعليم غَت رظبي يف داخل اؼبعهد اإلسبلمي على شكل الربانمج إعطاء اؼبفردات يف 
الصباح الذل ينفذه قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كأكجب للطلبة ألف يشًتكوا 

 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي الربانمج يف داخل 
ؿ )غفارم شوقي( قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا الذل كالبياف اؼبناسب دبا قا

 ، كما يلي:معهد كايل صاعا اإلسبلمي ينفذ الربانمج تعليم اللغة العربية يف داخل 
"تعليم اللغة العربية ال يدرس يف اؼبدرسة الرظبية فحسب، لكن يف 
داخل اؼبعهد أيضا يدرسها على شكل الربامج مثل الربانمج إعطاء 

 ٕٙات إىل الطلبة بعد صبلة الصبح."اؼبفرد

 كأضاؼ )إؽبم فكرم( قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كما يلي:
"يف كل الصباح بعد صبلة الصبح أكجب الطلبة ألف يشًتكوا 
الربانمج إعطاء اؼبفردات الذل ينفذه قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل 

اؼبفردتُت إىل صاعا، كيف ىذا الربانمج يعطي قسم اللغة على أكثر 
 ٕٚالطلبة لزايدة اؼبفردات اعبديدة إىل الطلبة."

معهد كايل صاعا كالبياف أضاؼ )عفيف الدين( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج يف 
 ، كما يلي:اإلسبلمي 
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"أكجب علينا أف نشًتؾ الربانج إعطاء اؼبفردات كل الصباح من 
أماـ اغبجرة لكل قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كالربانمج ذبرم 

 ٕٛالطلبة."

كخببلؼ الربانمج إعطاء اؼبفردات الذل ينفذه قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، 
 معهد كايل صاعا اإلسبلمي كىناؾ الربانمج األخر الذل يدعم مهارة الكبلـ للطلبة يف 

الطلبة  ىو الربانمج اادثة يف كل يـو اعبمعة صباحا، يف ىذا الربانمج يقسم قسم اللغة
إىل الصفُت اؼبتواجهُت مث يطلبهم ألف يتحدث ِبللغة العربية ِبؼبوضوع اؼبعُت مع 

 أصدقائهم.
 كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ )دمحم أمُت( قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كما يلي:

"خببلؼ الربانمج إعطاء اؼبفردات يوميا، ننفذ أيضا الربانمج اادثة 
معة صباحا، يف ىذا الربانمج نطلب من الطلبة أسبوعيا يف يـو اعب

 ٜٕألف يتحدث ِبللغة العربية ِبؼبوضوع اؼبعُت مع أصدقاءىم."

معهد كايل صاعا كالبياف أضاؼ )خليفة الدين( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج يف 
 ، كما يلي:اإلسبلمي 

"أكجب علينا أف نشًتؾ الربانمج اادثة الذل ينفذه قسم اللغة، يف 
ذا الربانمج يقسم قسم اللغة الطلبة إىل الصفُت اؼبتواجهُت مث ى
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يطلب قسم اللغة منا ألف نتحدث ِبللغة العربية مع أصدقائنا على 
 ٖٓاؼبوضوع اؼبعُت، كقسم اللغة يراقب عملية الربانمج."

السابقة  معهد كايل صاعا اإلسبلمي البياانت عن تعليم اللغة العربية يف داخل 
ظة كالتوثيق الىت كجدىا الباحث يف ميداف البحث. إف تعليم اللغة العربية يناسب ِبؼببلح

على شكل الربامج مثل الربانمج إعطاء اؼبفردات  معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف داخل 
اؼبوجودة فيو يعطي قسم اللغة اؼبفردتُت إىل الطلبة ِبلتلفيظ مرات بصوت عاؿ كالطلبة 

السبورة الصغَتة، مث هبعل اعبملة بوضع اؼبفردات فيها  يكرركف، مث يكتبها قسم اللغة يف
 لتسهيل فهم الطلبة معٍت اؼبفردات، مث يطلب بعض الطلبة ألف هبعل اعبملة ِبؼبفردات.

كأما يف الربانمج اادثة يف كل يـو اعبمعة صباحا، كيقسم قسم اللغة الطلبة إىل 
الطلبة ألف يتكلم ِبللغة العربية  الصفُت اؼبتواجهُت مع أصدقائهم، مث يطلب قسم اللغة

 ٖٔعلى اؼبوضوع اؼبعُت، كأما قسم اللغة يراقب عملية الربانمج اادثة.
 

 الربانمج اخلطبة ابللغة العربية .4
الربامج الكثَتة الىت ينفذىا منظمة الطلبة  معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف داخل 

معهد رة الكبلـ الطلبة يف داخل كايل صاعا، كاحدم الربامج الىت ؽبا دكر يف ترقية مها
ىي الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية يف كل ليلة اعبمعة الذل ينفذه  كايل صاعا اإلسبلمي 

قسم الدعوة دبنظة الطلبة كايل صاعا، يف ىذا الربانمج أكجب الطلبة ألف يقدموا اػبطبة 
 ِبللغة العربية الىت كتبها أماـ أصدقائو.
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ؿ )مقتدر الرضبن( قسم الدعوة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كما كالبياف اؼبناسب دبا قا
 يلي:

"الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية ننفذه يف ليلة اعبمعة، يف ىذا الربانمج 
أكجب الطلبة ألف يقدـ ؿبتوم اػبطبة ِبللغة العربية الىت كتبها يف 
الكراسة اػباصة للخطبة، كإف و يستطيع الطلبة ألف يقدـ اػبطبة 

 ٕٖعطي عليو العقاب."فن

كالبياان اؼبناسب دبا قاؿ )فارس أغونك( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج اػبطبة ِبللغة 
 العربية، كما يلي:

"كل ليلة اعبمعة أكجب الطلبة ألف يشًتؾ الربانمج اػبطبة ِبللغة 
العربية الذل ينفذه قسم الدعوة دبنظة الطلبة كايل صاعا، يف العادة 

يناسب بفصلنا، مث يدؿ أحد منا ألف يقدـ  قبتمع يف اؼبسجد
 ٖٖاػبطبة ِبللغة العربية أماـ أصدقائنا."

مث أضاؼ )ذك الفكرم( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية، كما 
 يلي:

"أكجب أف نقدـ اػبطبة ِبلصحيح، كإف و نستطيع أف نقدـ اػبطبة 
ن قسم الدعوة دبنظة الطلبة الىت كتبناىا يف الكراسة، فعلينا العقاب م

 ٖٗكايل صاعا."
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كالبياانت عن الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية السابقة يناسب ِبؼببلحظة كالتوثيق الىت 
كجدىا الباحث يف ميداف البحث أبف كل ليلة اعبمعة هبتمع الطلبة يف اؼبسجد ألداء 

ألف يقدـ اػبطبة ِبللغة  الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية، يف ىذا الربانمج أكجب الطلبة
العربية الىت كتبها يف الكراسة اػباصة للخطبة، كلو هبد قسم الدعوة الطلبة و يستطيع ألف 

 ٖ٘يقدـ خطبتو فعليو العقاب من قسم الدعوة مثل ألف ينظف اؼبسجد يف يـو الغد.
 

 النظام إلستخدام اللغة العربية .5
أكجب الطلبة ألف يتكلم ِبللغة النظاـ الذل  معهد كايل صاعا اإلسبلمييف داخل 

معهد كايل العربية مع غَتىم، كالنظاـ لو دكر ىاـ يف ترقية كفائة مهارة الكبلـ للطلبة يف 
 .صاعا اإلسبلمي 

النظاـ جعلت ِبألساتذ دبجليس رعاية الطلبة، كىذا النظاـ أكجب الطلبة للتواصل 
بياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ . كالمعهد كايل صاعا اإلسبلمي ِبللغة العربية يف داخل 

 ، كما يلي:معهد كايل صاعا اإلسبلمي)توفيق اؽبداية( قسم ؾبلس رعاية الطلبة يف 
معهد كايل صاعا "قبعل النظاـ إلستخداـ اللغة العربية يف داخل 

لًتقية مهارة الكبلـ للطلبة، كنعطي الواجبة إىل قسم  اإلسبلمي 
اقبوا إستخداـ اللغة عند الطلبة اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا ألف ير 

، كلو هبد قسم اللغة الطلبة معهد كايل صاعا اإلسبلمي يف داخل 
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الذل و يستخدـ اللغة العربية يف التحدث مع غَته فيعطي عليو 
 ٖٙالعقاب."

 كالبياف من )غفارم شوقي( قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا، كما يلي:
كايل صاعا، أكجب علينا أف نراقب "كبن من قسم اللغة دبنظة الطلبة 

، معهد كايل صاعا اإلسبلمي إستخداـ الطلبة اللغة العربية يف داخل 
كلو قبد الطلبة و يستخدـ اللغة العربية أنخذ اللوحة اإلظبية عند 

 ٖٚالطلبة، فندعوه إىل الديواف فنعطي العقاب عليو."

، كما اعا اإلسبلمي معهد كايل صكالبياف من )عبد البسيط( الطالب يف داخل  
 يلي:

"لو هبد قسم اللغة الطلبة و يستخدـ اللغة العربية يف التحدث مع 
غَته فيأخذ قسم اللغة اللوحة اإلظبية للطلبة، مث يدعوه يف يـو الغد 

 ٖٛإىل الديواف فيعطي العقاب عبعل اإلشاء كلينظف اؼبسجد."

 عهد كايل صاعا اإلسبلمي مكالبياانت عن النظاـ إلستخدـ اللغة العربية يف داخل 
معهد كايل صاعا يناسب ِبؼببلحظة الىت قاـ هبا الباحث يف ميداف البحث، أبف الطلبة يف 

يتحدثوف ِبللغة العربية مع غَتىم، كلكن هبد الباحث أيضا بعض الطلبة و  اإلسبلمي 
 ٜٖ.معهد كايل صاعا اإلسبلمي يستخدـ اللغة العربية يف التحدث مع غَته يف داخل 
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كمن البياانت اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالتوثيق عن العوامل الداعمة يف تنفيذ 
الىت أجراىا الباحث يف  معهد كايل صاعا اإلسبلمي إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف 

 ، مث يستلخص الباحث على عناصر اػببلصة، كما يلي:معهد كايل صاعا اإلسبلمي 
ؽبم كفاءة اللغوية كايل صاعا اإلسبلمي  معهدكفاءة اؼبعلمُت، اؼبعلموف يف  .ٔ

كاؼبعهد  معهد كايل صاعا اإلسبلمي اعبيدة، ألف اؼبعلم على أكثر متخرج من 
اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، كبعضهم متخرج من اعبامعة يف شرؽ األكسط 
مثل جامعة األزىر مصرل. كمهارة الكبلـ اعبيد السابقة يدعم تنفيذ إسًتاتيجية 

 .معهد كايل صاعا اإلسبلمي ة العربية يف اؼبدرسة الرظبية تعليم اللغ
كفاءة مهارة الكبلـ معهد كايل صاعا اإلسبلمي  كفاءة الطلبة، للطلبة يف  .ٕ

معهد كايل صاعا اعبيدةػ، ألف الطلبة يتعودكف يف إستخداـ اللغة العربية يف 
لغة العربية ، كيناؿ الطلبة كفاءة مهارة الكبلـ من الربامج لتعليم الاإلسبلمي 

من قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا. كىذه كفاءة مهارة الكبلـ للطلبة يدعم 
 تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية.

إعداد التدريس ىو كتابة اؼبعلم التخطيط البسيط لينفذه يف عملية التعليم،  .ٖ
ناصر البيانية عن الدرس، كإعداد التدريس يشمل على اؼبفردات كمعناىا، كع

كبعض األسئلة ليقدمها اؼبعلم إىل الطلبة لتقوًن فهم الطلبة عن الدرس. كىذا 
 يدعم تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية.

التعليم، أكجب اؼبعلم ليستعد الوسائل ؼبساعدة على بياف اؼبفردات كسائل  .ٗ
يف اؼبدرسة الرظبية، كالوسائل الىت يستعدىا كؿبتوم الدرس يف عملية التعليم 
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اؼبعلم الصور لبياف معٌت اؼبفردات. كىذه الوسائل تدعم تنفيذ إسًتاتيجية تعليم 
 اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية.

، يف داخل اؼبعهد معهد كايل صاعا اإلسبلميتعليم اللغة العربية يف داخل  .٘
ؼبفردات يف كل الصباح، ألف يف ىذا الربامج الكثَتة، مثل الربانمج إعطاء ا

، كالربانمج اادثة يف يـو  الربانمج يناؿ الطلبة اؼبفردات اعبديدة يف كل يـو
اعبمعة صباحا، ىذا الربانمج يبارس الطلبة ألف يتحدث ِبللغة العربية. كىذاف 

معهد كايل صاعا اإلسبلمي الربانؾباف ؽبما دكر يف ترقية مهارة الكبلـ للطلبة يف 
. 
الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية، خببلؼ الربانمج لتعليم اللغة اػباصة، ىناؾ  .ٙ

الربانمج األخر الذل لو دكر يف ترقية مهارة الكبلـ للطلبة، مثل الربانمج اػبطبة 
ِبللغة العربية، ألف يف ىذا الربانمج أكجب الطلبة ألف يقدـ اػبطبة ِبللغة 

كلم ِبللغة العربية كيرقي مهارة الكبلـ للطلبة العربية، كىذا يبارس الطلبة ألف يت
 .معهد كايل صاعا اإلسبلمييف 

النظاـ إلستخداـ اللغة العربية، ىذا النظاـ جعلت دبجلس رعاية الطلبة، كىذا  .ٚ
النظاـ أكجب الطلبة ألف يستخدـ اللغة العربية يف التواصل اليومي يف داخل 

للتحدث ِبللغة العربية. كللنظاـ  ، كىذا يعود الطلبةمعهد كايل صاعا اإلسبلمي
 .معهد كايل صاعا اإلسبلميدكر لًتقية مهارة الكبلـ عند الطلبة يف 
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 مناقشة نتائج البحث: الرابعادلبحث 
قبػػاح  علػػى تػػؤثر الػػىت العوامػػل أف كفقػػا لػػرأم إسػػكندر الوسػػيط كدادنػػك سػػوانندر

 ٓٗ:كما يلي الثانية، اللغة التعليم
 ثانيةال لغةال تعلم ئجنتا على بيئة الفصل لثَت (أ 

 اللغػة تعلػيم كىػي ،الػىت صػنعت ِبلقصػد رظبيػا الصفية البيئة من ىنا اؼبقصود
 مػن الفػردم الػتعلم شػكل يف أيضػا تػرجم أك لغةال مدرس أك معلم قبل من اؼبوجهة
 الصػفية البيئة على للتأكيد اؼبصطلح ىذا كيستخدـ. قواعد اللغوية الكتب خبلؿ
 .اؼبميزة صائصاػب مع صناعتها مت الىت

ألف  تعلميػػػػ الػػػػذم ؼبتعلمػػػػي مهمػػػػة اللغػػػػة البيئػػػػة حالػػػػة أف البحػػػػوث كأظهػػػػرت
 الفصػػػوؿ يف اؼبعلػػػم الػػػذم يقػػػدمها مقدمػػػة . ديػػػدةاعب لغػػػةال تعلػػػم يف انجػػػح كػػػوفي

 .الطلبة يشعرىا الىت لغةال تعليمال عملية تعُت
، معهد كايل صاعا اإلسػبلمي يناسب حباؿ الفصل الرظبي يف  السابقكرأم 

أبف األنشطة التعليمية يف داخل الفصل ذبػرم إبسػتخداـ اللغػة العربيػة، ألف اؼبعلػم 
يقػػػػدـ الػػػػدرس إىل الطلبػػػػة إبسػػػػتخداـ اللغػػػػة العربيػػػػة ككػػػػذلك الطلبػػػػة يقػػػػدـ الػػػػرأم 

 ِبؼبعلػػمِبلقصػػد  كىػػذه البيئػػة الصػػفية صػػنعهاكاألسػػئلة عػػن الػػدرس ِبللغػػة العربيػػة. 
 كِبػباصة كفاءة مهارة الكبلـ.  عند الطلبة اللغويةلًتقية كفاءة مهارة 

 بيئة خارج الفصل على نتائج تعلم اللغة الثانية لثَت (ب 
 يف تصػػػنيفها يبكػػػن أعػػػبله ذكػػػر كمػػػا ،اللغػػػة تعلػػػم عمليػػػة علػػػى اؼبػػػؤثرة البيئػػػة

. طبيعػػي بشػػكل ليت اللغويػػة كبيئػػةاللغويػػة قصػػدا  البيئػػة صػػناعة نبػػا عػػامتُت، فئتػػُت
. اللغػة تعلػم علػى ةبػالطل ؼبسػاعدة اعتها قصػداصػن الػىت اللغػة بيئػة ىػي بيئة الفصػل

. مربؾبػة ىػي الػىت اػباصػة اػبصػائصؽبا  ،قصد بشكل ألف صناعتها الصفية البيئة
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أك  ةعليػػػػالف اللغػػػػة بيئػػػػة ىػػػػي الفصػػػػوؿ خػػػػارج البيئػػػػة. القواعػػػػدإتقػػػػاف  علػػػػى تركيزىػػػػا
 .حقيقيا

 مػػن آخػػر شػكل ِبعتبارىػػا الدراسػية الفصػػوؿ خػارج بيئػػةاػباصػػة عػن  الصػفة
 خػػارج البيئػػة. شػػكلها طبيعػػي اللغويػػة ىػػي اجملتمػػع شػػكل علػػى موجػػودة اللغػػة يئػػةب

 مػن شػكل يف إمػا. تػدرس اللغػة بيئػة كجػود ىػو السػياؽ ىػذا يف الدراسػية الفصوؿ
 تعلػيم بػرانمج يفصػنعها متعمػدا  الػذم اؼبتحدثُت من كاجملتمع هبا الناطقُت اجملتمع
 اآلف مػػػن. طبيعػػػي شػػػكل يف فسػػػهان اللغػػػة بيئػػػة ىػػػي الفصػػػوؿ خػػػارج البيئػػػة. اللغػػػة

 تبػدؿ كتغػَت مصػطلح رظبيػة غػَت بيئػةأك  الطبيعيػة اللغػة بيئػة مصػطلح أف فصػاعدا،
 .الفصل خارج

معهػػد كايل صػػاعا كرأم السػػابق يناسػػب حبػػاؿ البيئػػة اللغػػة العربيػػة يف داخػػل 
اؼبعهػػػد اإلسػػػبلمي كايل يتحػػػدثوف مػػػع غػػػَتىم إبسػػػتخداـ  اجملتمػػػع، ألف اإلسػػػبلمي 
تكػػوف  معهػػد كايل صػػاعا اإلسػػبلمي عربيػػة، كىػػذا يعػػٍت أف اللغػػة العربيػػة يف اللغػػة ال

. كىػػذا اغبػػاؿ هبعػػل معهػػد كايل صػاعا اإلسػػبلمي اللغػة للتواصػػل اليػػومي يف داخػػل 
لػػػديهم كفػػػاءة اللغويػػػة  اعبيػػػدة كِبػباصػػػة   معهػػػد كايل صػػػاعا اإلسػػػبلمي الطلبػػػة يف 

 كفاءة مهارة الكبلـ.
 معهػػد كايل صػػاعا اإلسػػبلمي اللغػػة يف داخػػل تعلػػيم  الػػربانمجكخبػػبلؼ ذلػػك 

عمػػػػػة يف قبػػػػػاح الطلبػػػػػة ألف يتعلمػػػػػوا اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف ايكػػػػػوف إحػػػػػدم العوامػػػػػل الد
 .عهد كايل صاعا اإلسبلمي اؼبدرسة الرظبية دب

 لثَت العمر على قباحة التعلم (ج 
 ليت الػىت العوامػل. ثانيػةال لغػةال تعلػم قباح على تؤثر الىت العوامل من العديد

 الػػػىتك . كاػبارجيػػػة الداخليػػػة عامػػػل نبػػػا ؾبمػػػوعتُت، إىل تصػػػنيفها يبكػػػن األفػػػراد مػػػن
 كاؼبصػا ، الفكريػة، كالقػدرات كاؼبواىػب العمر، يف أخرل عوامل بُت من تضمنت
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 أمػور بػُت مػن خارجيػة، عوامػل إىل تنتمػي. كغَتىػا كاغبيويػة، كالنشػاط كالشخصػية
 .الناطق األصلي أك اللغوية بيئةكال الدراسية، الفصوؿ ةالبيئي يف خلتالىت 

قواعػد  أم صػروبة، قواعػد اتقػاف كمػاؿ إىل سبيل الكباركف اؼبعرفية حيث من
 الػػػىت الشخصػػػية كالصػػػفات اؼبواقػػػف كىػػػي الوجدانيػػػة، حيػػػث مػػػن كلكػػػن. اللغويػػػة
 مػػػن ىػػػذا كذكػػػر. األطفػػػاؿ مػػن القػػػدرة أقػػػل ىػػػم ثانيػػة،ال لغػػػةال الػػػتعلم عمليػػػة تػػدعم
 أف كأفػػػػػػاد. ٜ٘ٚٔ عػػػػػػاـ يف كشػػػػػػوماف ٜٗٚٔ عػػػػػػاـ يف اتيلػػػػػػور البحػػػػػػوث نتػػػػػػائج
 اغبػواجز لػديهم لػيس األطفاؿ. الكبارين من أكرب الشخصية قدرة لديهم األطفاؿ
 اسػػتخداـ يف اػبطػػأ مػػن اػبػػوؼ اؼبثػػاؿ سػػبيل علػػى أم الذاتيػػة، اؽبويػػة مػػن النفسػػية

 أف يعػػػػٍت كىػػػػذا. اللغػػػة لػػػػتعلم ةقويػػػ دكافػػػػع لػػػديهم عمومػػػػا كاألطفػػػاؿ. ثانيػػػػةال لغػػػةال
 .بوظيفة خفيفة التعلمكظيفتهم  يواجهوف ألطفاؿا

، ألف معهػػػد كايل صػػػاعا اإلسػػػبلمي اؿ الطلبػػػة يف كرأم السػػػابق يناسػػػب حبػػػ
عمػػرىم صػػغَت، كىػػذا عامػػل الػػذل يػػدعم  معهػػد كايل صػػاعا اإلسػػبلمي الطلبػػة يف 

ِبللغة العربية مع غَتىم كال ىباؼ من األخطأ. كىذا دبعٍت أف  واالطلبة ألف يتكلم
 .الذاتية اؽبوية من النفسية اغبواجز لديهم ليس ةالطلب

 
اؼبناسػػػبة لتحقيػػػق األىػػػداؼ اؼبرجػػػوة.  تعلػػػيمينبغػػػي للمعلػػػم أف ىبتػػػار اسػػػتًتاتيجية ال

ينقسم إىل ثبلثػة كفقا لرأم إسكندر الوسيط كدادنك سوانندر أف إسًتاتيجية تعليم اللغة  
اؼبػتعلم،  علػىاؼبرتكزة  اإلسًتاتيجية (ٕاؼبعلم، ) علىاؼبرتكزة  اإلسًتاتيجية( ٔأقساـ كىي )

 ٔٗية.تعليماؼبواد ال علىاؼبرتكزة  اإلسًتاتيجية( ٖ)
 

 اؼبرتكزة على اؼبعلم اإلسًتاتيجية (أ 
حقيقتػػو إيصػػاؿ اؼبعلومػػات  تعلػػيمتقليديػة، ألف ال إسػػًتاتيجيةكيسػمى ىػػذا النػػوع 

ىػػذا  ىفؼبعلػػم كػػوف افىإىل اؼبعلػػم نفسػػو.  اإلسػػًتاتيجيةإىل اؼبػػتعلم، كذلػػك يعػػٍت ترتكػػز 
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نبغػػي أف يوصػػلها إىل اؼبػػتعلم أكثػػر مػػا فىإيصػػاؿ اؼبعلومػػات،  ىفالنػػوع مصػػدرا أساسػػيا 
 يبكن.

عهػػػد كايل كرأم السػػػابق يناسػػػب حبػػػاؿ األنشػػػطة التعليميػػػة يف اؼبدرسػػػة الرظبيػػػة دب
، ألف اؼبعلػػم ينشػػط يف تقػػدًن شػػرح الػػدرس إىل الطلبػػة، كأمػػا الطلبػػة صػػاعا اإلسػػبلمي 
 .فحسب شرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس إليهميسمعوف كيهتموف 

 اؼبرتكزة على اؼبتعلم اإلسًتاتيجية (ب 
جعػػل اؼبػػتعلم يػػتعلم. كىػػذا يعػػٍت أف  تعلػػيميتأسػػس ىػػذا النػػوع علػػى أف ىػػدؼ ال

ىػػػذا النػػػوع  ىفإهبػػػاد اؼبعلومػػػات كفهمهػػػا. لػػػيس اؼبػػػتعلم  ىفيطػػػور اؼبعلػػػم قػػػدرة اؼبػػػتعلم 
إشػػػػػراؼ اؼبعلػػػػػم. تعطػػػػػي ىػػػػػذه  مفعػػػػوال بػػػػػل فػػػػػاعبل رئيسػػػػػيا، كىػػػػػو يػػػػػتعلم تعلمػػػػا ربػػػػػت

، كاؼبعلػػػم إمبػػػا ىػػػو تعلػػػيمعمليػػػة الػػػتعلم كال ىفاؼبػػػتعلم أف يلعػػػب دكرا فعػػػاال  اإلسػػػًتاتيجية
 مساعد.

عهػػػد كايل كرأم السػػػابق يناسػػػب حبػػػاؿ األنشػػػطة التعليميػػػة يف اؼبدرسػػػة الرظبيػػػة دب
، ألف يف الفرصػػػػة األخػػػػرم يسػػػػتخدـ اؼبعلػػػػم إسػػػػًتاتيجية اؼبناقشػػػػة، صػػػػاعا اإلسػػػػبلمي 

كعملية التعليم على شكل ىذا يقسم اؼبعلم الطلبة إىل اجملموعات ألف يناقشوا ؿبتػوم 
اؼبعلومػػػات مػػػن ؿبتػػػوم الػػػدرس. كعلػػػى اإلسػػػًتاتيجية ىػػػذه ينشػػػطوف الطلبػػػة يف حبػػػث 

 الدرس الذل يقدمو اؼبعلم.
 يةتعليماؼبرتكزة على اؼبواد ال اإلسًتاتيجية (ج 

ة كغَت مقررة. فاؼبادة اؼبقػررة ىػي مػا ية إىل مادة مقرر تعليميبكن تصنيف اؼبواد ال
الػػربانمج أك اؼبدرسػػة، كأمػػا اؼبػػادة غػػَت مقػػررة ىػػي مػػا  ىفي تعليمػػالكتػػاب ال ىفيكتػػب 

 ِبغبالة الواقعة. تعليميصدر من البيئة حوؿ اؼبتعلم، كىذه اؼبادة مهمة ألجل مناسبة ال
عػارؼ. تأسس ىذه االسًتاتيحية على أف التعلم يهدؼ غبصوؿ اؼبعلومات كاؼبت

العصػػػر العوؼبػػػة حػػػىت يػػػؤدم ذلػػػك إىل  ىفكىػػػي تتطػػػور مػػػع تطػػػور العلػػػـو كالتكنولوجيػػػا 
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أبسػػػػػلوب  اإلسػػػػػًتاتيجيةضػػػػػعف كظيفػػػػػة اؼبعلػػػػػم كمصػػػػػدر اؼبعلومػػػػػات. كتتحقػػػػػق ىػػػػػذه 
 ليل التعليم كالتجريب كاؼبظاىرة.اإلرشاد كالتوجيو ك د

عهػػد كايل دب رأم السػػابق غػػَت مناسػػب حبػػاؿ اؼبػػواد التعليميػػة يف اؼبدرسػػة الرظبيػػة
، ألف اؼبػػواد التعليميػػة اػباصػػة ؼبػػادة مهػػارة الكػػبلـ غػػَت موجػػودة، ك صػػاعا اإلسػػبلمي 

ِبؼبعلػػػم يف  هامػػن ذلػػػك ينػػاؿ الطلبػػػة كفػػاءة مهػػػارة الكػػبلـ مػػػن بيئػػة اللغويػػػة الػػىت صػػػنع
معهػد كايل صػاعا اإلسػبلمي الفصل الرظبي كبعضها ينالوف من بيئػة اللغويػة يف داخػل 

معهػػػػػد كايل صػػػػػاعا يف  سػػػػػًتاتيجية تعلػػػػػيم مهػػػػػارة الكػػػػػبلـأف إ فػػػػػًتاض ذلػػػػػك، علػػػػػى إ
 ال يركز على اؼبواد التعليمية. اإلسبلمي 
 

 معهد الرسالة اإلسالمي ادلبحث األول: نبذة خمتصرة عن 

فرباير  ٕٙىو مؤسسة تربوية إسبلمية لسس يف التاريخ  معهد الرسالة العصري (ٔ
كياىي اغباج إماـ زركاشي )أحد ِبسم مدينة الطبلب الذم افتتحو سيادة   ٜ٘ٛٔ

مؤسس معهد دار السبلـ اغبديث للًتبية اإلسبلمية كونتور( كسيادة كياىي اغباج 
عبد هللا شكرم زركشي، )أحد رئيسا معهد دار السبلـ اغبديث للًتبية اإلسبلمية  

 كونتور(.

 ىو ميداف الًتبية اإلسبلمية على منهج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ادلعهد

معناه ليس على الثقافة الغربية بل على اؼبنهج اؼبستقبلي، كأف اؼبستقبل  العصري،
اغبقيقي ليست الدنيا بل اآلخرة، ليكوف حبسن اػباسبة يف الدنيا كدخوؿ اعبنة يف 

 اآلخرة.

 الوحي أك النبوة، يعٍت اإلتباع برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف تبليغ كحي هللا. الرسالة،
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، أم التخطيط كااكلة أبكرب جهد ليسطرة العاو، ألف اإلسبلـ دين العادليادلربمج 
 عاؼبي كرضبة للناس يف العاو، بل هللا أكرب.

 فمعهد الرسالة العصرم اؼبربمج العاؼبي ىو اسم كدعاء كغرض كغاية تربوية.

 الغرض (ٕ

 الرؤية ادلستقبلة

إماما للمتقُت، كخليفة على األرض، كرضبة  اإلتباع بقيادة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص )ليكوف -
 للعاؼبُت، كؾباىدكا يف سبيل هللا.

 تكوين قائدة األمة )العاو( اؼبتبع برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صبيع األحواؿ. -

 القريبة

ذك اإليباف القوم، كالعبادة الصحيحة، كاألخبلؽ الكريبة، كالعلـو الواسعة،  -
 ماؿ الصاغبة الوافرة.كاؼبعارؼ الواسعة، كاألع

اإلمكانية إلستمرار الدراسة يف شيت اعبامعات، سواء كاف داخل الببلد أـ  -
خارجو، دينيا أك عموميا، رظبيا أك غَته. كبعد التخرج، يرجي جهاد الطلبة يف 
أم مكاف كأبم مهنة كانت مع اإلتباع هبداية هللا كسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ليصل 

 الدارين برضاء هللا. إىل سعادة

 اخلصائص (ٖ

 اإلعتقاد بعقيدة أىل السنة كاعبماعة. -
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 اػبلو من الشرؾ كالبدعة كاػبرافات كاؼبفاىيم الضالة. -

 اػبلومن السيجار كاػبمر كالفوضوية كاألمور ال أخبلقية -

 كونو رضبة للعاؼبُت عبميع الطوائف كال يؤسس أبم حزب سياسي. -

 (.TK, SD, MTs, MA )( ككطٍتKMIكونو على مربمج عاؼبي ) -

 القياـ على النظاـ القوية ككوف صبيع األنشطة مؤسسة ِبلشريعة اإلسبلمية. -

 التوافق بُت اؼبعهد السلفي كاػبلفي )العصرم(. -

 اإلستعداد يف تربية الطلبة من النقطة األكيل كمن أم كاف. -

 التفريق بُت الرجاؿ كالنساء يف صبيع األنشطة كاألمكنة. -

 ن بعد التخرجادلهارات وادله (ٗ

 الفهم اؼبتُت على دين اإلسبلـ )كالشيخ كالعاو اإلسبلمي قائد األمة كغَتىا(. -

 القدرة على تطبيق الشريعة اإلسبلمية كتعليمها )كاؼبدرس كاؼبرِب كغَتنبا(. -

اإلستيبلء على اللغة العربية كاإلقبليزية يف التكلم كالكتابة )كالداعي كالكاتب  -
 كمًتجم الكتب كغَتىا(.

اإلمكانية يف استمرار الدراسة يف شيت األقساـ كاعبامعات، سواء كاف داخل  -
 الببلد أـ خارجو.
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مستعد يف التطبيق يف اجملتمع يف شيت ميادف اعبهاد كاؼبهن )اؼبوظف اغبكمي،  -
 كاعبندم، كالشرطي، كرجاؿ السياسي، كاؼبمثل، كغَتىا(.

 

 لعادليمشولية الرتبية يف معهد الرسالة العصري ادلربمج ا (٘

 ركضة األطفاؿ اإلسبلمية ؼبعهد الرسالة دبدة التعلم سنتُت. -

 ٙكلية اؼببتدئُت كاؼببتدائت اإلسبلمية على مستوم اؼبدرسة اإلبتدائية دبدة التعلم  -
 سنُت.

كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية على مستول اؼبدرسة الثانوية إىل اؼبدرسة العالية. فمدة  -
 تعلمها تنقسم إىل نوعُت:

 لعادم ؼبن زبرج من اؼبدرسة اإلبتدائية أك على مستواىا فمدة الفصل ا
 تعلمو ست سنوات.

  الفصل التكشيف ؼبن زبرج من اؼبدرسة الثانوية أك على مستواىا فمدة
 تعلمو أربع سنوات.

 

 معهد الرسالة اإلسالمي تنفيذ إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف  :الثاينادلبحث 
اؼبعلم ىو عنصر ىاـ الذل ينفذ إسًتاتيجية تعليم  ي معهد الرسالة اإلسبلميف  

اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية 
 يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية يف تقدًن الدرس إىل الطلبة.
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 عهد الرسالة اإلسبلمي دبيف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية 
يبدأ اؼبعلم يف حبث اؼبفردات كيشرحها إىل الطلبة جبعل اعبملة اؼبفيدة لتسهيل على فهم 
الطلبة معٍت اؼبفردات، بعد شرح اؼبفردات يشرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس ِبللغة العربية إىل 

الطلبة عن  الطلبة كالطلبة يهتموف كيفهموف، مث يقدـ األسئلة إىل الطلبة لتقوًن فهم
 ٕٗالدرس، كيف األخر يستلخص اؼبعلم ؿبتوم الدرس.

كالبياف السابق يناسب دبا قاؿ أستاذ )ابن اؼبتقي( اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة 
 التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

"يف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية أبدأ بقراءة 
كالطلبة يهتموف، مث أطلب أحد الطلبة ألف يقرأ  اؼبقالة بصوت عاؿ

اؼبقالة بصوت عاؿ كاألخركف يسمعوف، بعد قراءة اؼبقالة أبُت 
اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة جبعل اعبملة ِبؼبفردات لتسهيل فهم 
الطلبة معٍت اؼبفردات، بعد ذلك أشرح ؿبتوم اؼبقالة ِبللغة العربية 

ة أقدـ الفرصة للطلبة ألف يقدـ األسئلة إىل الطلبة، بعد شرح اؼبقال
عن ؿبتوم اؼبقالة الىت و يفهموىا كأشرحها مرة أخرم، مث أقدـ 

 ٖٗاألسئلة إىل الطلبة عن اؼبقالة لتقوًن فهم الطلبة القالة أك الدرس."

البياف السابق يناسب دبا قاؿ )إرك الدين( الطالب الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية 
 ية، كما يلي:يف اؼبدرسة الرظب

"يف األنشطة التعليمية يف الفصل الرظبي يف العادة يشرح اؼبعلم 
اؼبفردات ِبللغة العربية، مث يشرح ؿبتوم الدرس ِبللغة العربية إىل 
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الطلبة، بعد شرح ؿبتوم الدرس يقدـ اؼبعلم الفرصة إلينا ألف نسأؿ 
ة عن ؿبتوم الدرس الذل و نفهموه، بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئل

إلينا ؼبعرفة فهمنا عن الدرس، كاألخَت يستلخص اؼبعلم ؿبتوم 
 ٗٗالدرس."

ِبإلضافة إىل تنفيذ إسًتاتيجية السابقة يستخدـ اؼبعلم أيضا إسًتاتيجية الواجبة على 
الطلبة، يف إسًتاتيجية ىذه يطلب اؼبعلم الطلبة ألف يتكلموا عن ؿبتوم اؼبقالة الىت 

ا يناسب دبا قاؿ أستاذ )أرم ابن كرنيواف( اؼبعلم الذل ينفذ تعلموىا يف اللقاء اؼبقبل، كىذ
 األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

"تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية على شكل 
العاـ نبحث اؼبفردات يف األكؿ، مث نشرح ؿبتوم الدرس ِبللغة 

ؿبتوم الدرس، كيف األخر نعطي العربية إىل الطلبة، مث نستلخص 
الواجبة إىل الطلبة ألف وبفظوا اآلية كيتكلموا عن ؿبتوم اؼبقالة يف 

 ٘ٗاللقاء اؼبقبل."

كالبياف السابق أضافو )داداف كرنيواف( الطالب الذل يشًتؾ عن األنشطة التعليمية 
 يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:

جبة من اؼبعلم ألف كبفظ "للمادة اؼبطالعة ىذه يف العادة لدينا الوا
 ٙٗاآلية كألف نتكلم عن ؿبتوم اؼبقالة يف اللقاء اؼبقبل."
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السابق  معهد الرسالة اإلسبلمي البياف عن تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف 
يناسب ِبؼببلحظة كالتوثيق الىت أجراىا الباحث يف ميداف البحث، أبف تنفيذ إسًتاتيجية 

م على شكل عاـ يبدأ بشرح اؼبفردات ِبللغة العربية يف األكؿ، مث الىت استخدمها اؼبعل
يشرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس ِبللغة العربية إىل الطلبة، مث يقدـ الفرصة إىل الطلبة لتقدًن 
األسئلة عن ؿبتوم الدرس كيشرحها مرة أخرم، بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئلة إىل الطلبة 

كيف األخر يستلخص اؼبعلم ؿبتوم الدرس كيعطي لتقوًن فهم الطلبة ؿبتوم الدرس، 
 ٚٗالواجية إىل الطلبة.

 
البياانت من اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالتوثيق عن تنفيذ إسًتاتيجية الىت أجراىا 

 ميداف البحث السابقة يستلخصها على عناصر اػببلصة كما يلي: يفالباحث 
 عهد الرسالة اإلسبلميية دبتنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظب .ٔ

ذبرم إبستخداـ اللغة العربية يف عمليتها، يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية لبياف 
 الدرس كالطلبة يستخدـ اللغة العربية ليقدـ األسئلة إىل اؼبعلم.

 عهد الرسالة اإلسبلميتنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الرظبية دب .ٕ
كيشرح اؼبعلم اؼبفردات الىت تتضمة يف اؼبقالة، كيشرحها  ىي يف األكؿ يبحث

جبعل اعبملة ِبؼبفردات لتسهيل على فهم الطلبة معٍت اؼبفردات، مث يشرح اؼبعلم 
متحتوم اؼبقالة ِبللغة العربية إىل الطلبة، بعد شرح اؼبقالة يقدـ اؼبعلم األسئلة 

ىا كيشرحها اؼبعلم مرة إىل الطلبة ألف يسأؿ عن ؿبتوم اؼبقالة الىت و يفهمو 
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أخرم، بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئلة إىل الطلبة لتقوًن فهمهم عن ؿبتوم اؼبقالة 
 أك الدرس، كيف األخر يستلخص اؼبعلم ؿبتوم اؼبقالة أك الدرس.

بعد أف يبحث اؼبعلم موضوعا كاحدا يعطي اؼبعلم الواجبة إىل الطلبة ألف وبفظ  .ٖ
 كلم عن ؿبتوم اؼبقالة يف اللقاء اؼبقبل.اآلية يف اؼبقالة اؼبطالعة كيت

 

معهد العوامل الداعمة يف تنفيذ إسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف : الثالثادلبحث 
 الرسالة اإلسالمي 

، كما معهد الرسالة اإلسبلميالعوامل الداعمة يف تنفيذ تعليم مهارة الكبلـ يف 
  يلي:
 كفاءة ادلعلمني .2

تقدًن مادة الدرس يف اؼبدرسة الرظبية إبستخداـ اللغة معهد الرسالة اإلسبلمي يف 
أكجب لديهم كفاءة اللغوية اعبيدة كِبػباصة  معهد الرسالة اإلسبلمي العربية، كاؼبعلم يف 

 كفاءة مهارة الكبلـ اللغة العربية اعبيدة.
 معهد الرسالة اإلسبلميأكثرىم متخرجوف من معهد الرسالة اإلسبلمي اؼبعلموف يف 

بعضهم متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور. على إفًتاض ذلك أف نفسو، ك 
لديهم كفاءة اللغوية اعبيدة كِبػباصة كفاءة مهارة  معهد الرسالة اإلسبلمياؼبعلم يف 

 الكبلـ ِبللغة العربية.
، معهد الرسالة اإلسبلميقاـ الباحث دبقابلة أستاذ )دمحم معصـو يوسف( رئيس 

 لي:كىو يقوؿ، كما ي
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معهد أكثرىم متخرج من ىذا  معهد الرسالة اإلسبلمي"اؼبعلم يف 
، كبعضهم متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار الرسالة اإلسبلمي 

 ٛٗالسبلـ كنتور، كؽبم كفاءة التواصل ِبللغة العربية."

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )إبن اؼبتقي( اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف 
 الرظبية، كما يلي: اؼبدرسة

أكثرىم متخرج من اؼبعهد  معهد الرسالة اإلسبلمي"اؼبعلموف يف 
اإلسبلمي نفسو كمتخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، 
كلذلك للمعلمُت كفائة اللغوية اعبيدة. كأان أيضا متخرج من ىذا 

 ٜٗاؼبعهد."

،  هد الرسالة اإلسبلميمعكالبياف األخر أضافو أستاذ )دمحم معصـو يوسف( رئيس 
 كما يلي:

هبب لديو كفاءة اللغوية اعبيدة،  معهد الرسالة اإلسبلمي"اؼبعلم يف 
ألف تنفيذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية إبستخداـ اللغة 

 ٓ٘العربية يف بياف الدرس."

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )أرم ابن كرنيواف( اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة 
 تعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:ال
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"تنفيذ تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، أكجب لكل اؼبعلم عن 
 ٔ٘الدرس اللغة العربية ألف يقدمها ِبللغة العربية إىل الطلبة."

كالبياف عن كفاءة اؼبعلمُت السابق يناسب ِبؼببلحظة الىت أجراىا الباحث يف ميداف 
متخرج منو، كبعضهم متخرج من  معهد الرسالة اإلسبلمي ؼبعلمُت يف البحث أبف أكثر ا

اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، كلذلك للمعلمُت كفاءة اللغوية اعبيدة كِبػباصة  
 ٕ٘كفاءة مهارة الكبلـ.

 
 الطلبةكفاءة  .4

يناؿ الطلبة كفاءة اللغوية من التعويد نفسهم إبستخدـ اللغة العربية يف التواصل 
كيف األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، يف معهد الرسالة اإلسبلمي ي يف داخل اليوم

أكجب الطلبة ألف يستخدـ اللغة العربية يف التواصل اليومي مع  معهد الرسالة اإلسبلمي
 .معهد الرسالة اإلسبلمي غَتىم يف داخل 

ة ألف يستخدـ من التعويد إستخداـ اللغة العربية يف التواصل اليومي يسهل الطلب
اللغة العربية يف مشاركة األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كىذا يناسب دبا قاؿ )فريد 

 فيصل( الطالب الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:
"أكجب علينا ألف نستخدـ اللغة العربية يف التواصل اليومي كيف 

سة الرظبية، كبذلك نتعود نفسنا يف األنشطة التعليمية يف اؼبدر 
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معهد الرسالة التواصل مع غَتان أك مع األساتذ يف داخل 
 ٖ٘."اإلسبلمي

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )دمحم ألف سبغة هللا( اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة 
 التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية، كما يلي:
ينالوف من التعويد مي معهد الرسالة اإلسبل"كفاءة اللغوية الطلبة يف 

نفسهم إلستخداـ اللغة العربية يف التواصل مع غَتىم يف داخل 
، كعلى سبب ذلك عندما يشرح اؼبعلم معهد الرسالة اإلسبلمي

 ٗ٘الدرس ِبللغة العربية يفهموف الطلبة الشرح بسرعة."

كالبياف أضافو )إرك الدين( الطالب الذل يشًتؾ األنشط التعليمية يف اؼبدرسة 
 رظبية، كما يلي:ال

"يف األنشطة التعليمية هبب علينا أف نقدـ األسئلة أك الرأم إىل 
اؼبعلم ِبللغة العربية، ككذلك هبب للمعلم أف يقدـ بياف الدرس 
ِبللغة العربية إلينا. بسبب تعويدان يف إستخداـ اللغة العربية يف 

 ٘٘نفهم بياف اؼبعلم الدرس بسرعة."معهد الرسالة اإلسبلمي داخل 

كالبياف عن كفاءة الطلبة السابق يناسب ِبؼببلحظة الىت أجراىا الباحث يف ميداف 
يتحدثوف مع غَتىم ِبللغة العربية، معهد الرسالة اإلسبلمي البحث أبف الطلبة يف 

أكجب  معهد الرسالة اإلسبلميكيتعودكف نفسهم للتكلم ِبللغة العربية ألف النظاـ يف 

                                                           
  ٕٚٔٓيناير  ٖعهد الرسالة اإلسبلمي،درسة الرظبية دباؼبقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ األنشطة التعليمية يف اؼب  ٖ٘
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، كمن التعويد ىذا يرقي  معهد الرسالة اإلسبلميعربية يف داخل للطلبة ألف يتكلم ِبللغة ال
 ٙ٘.معهد الرسالة اإلسبلميكفاءة اللغوية كِبػباصة كفاءة مهارة الكبلـ للطلبة يف 

 
 إعداد التدريس .1

أكجب للمعلم قبل أف ينفذ تعليم اللغة العربية يف معهد الرسالة اإلسبلمي يف 
ريس. إعداد التدريس الذل يستعده اؼبعلم يشمل اؼبدرسة الرظبية أف يستعد إعداد التد

على التخطيط البسيط عن اؼبفردات الىت تتضمن يف مقالة الدرس كمعناىا، كعناصر 
 البيانية عن الدرس، كبعض األسئلة عن الدرس.

كالبياف اؼبناسب دبا قاؿ أستاذ )ابن اؼبتقي( اؼبعلم الذل يعلم الدرس اللغة العربية يف 
 كما يلي:  اؼبدرسة الرظبية

ألف يستعد إعداد  معهد الرسالة اإلسبلمي"أكجب للمعلم يف 
التدريس الذل يشمل على اؼبفردات الىت تتضمن يف مقالة الدرس 
كعناصر البيانية عن الدرس كاألسئلة عن الدرس الذل سيقدمها 

 ٚ٘اؼبعلم ؼبتقوًن فهم الطلبة عن الدرس."

الباحث يف ميداف البحث. كجد كالبياف السابق يناسب ِبلتوثيق الىت كجدىا 
الباحث إعداد التدريس الذل كتبو اؼبعلم قبل أف يعلم الدرس يف اؼبدرسة الرظبية، كإعداد 
التديس الذل كتبو اؼبعلم يشمل على اؼبفردات كمعناىا كعناصر البيانية عن الدرس 

 ٛ٘كبعض األسئلة عن الدرس الىت سيقدمها لتقوًن فهم الطلبة عن الدرس.
                                                           

56
ٕٚٔٓيناير  ٘معهد الرسالة اإلسبلمي،يف  الطلبةاؼببلحظة عن كفاءة  

57
ٕٚٔٓيناير  ٕعهد الرسالة اإلسبلمي،اؼبقابلة مع اؼبعلم الذل ينفذ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب 

 التوثيق عن إعداد التدريس كيضع الباحث يف صفحة اؼببلحق  ٛ٘



114 

 

 

 
 معهد الرسالة اإلسالمي اللغة العربية يف داخل تعليم  .2

تعليم اللغة العربية ليس يف اؼبدرسة الرظبية فحسب، كلكن تعليم اللغة العربية أيضا  
على شكل الربانمج إعطاء اؼبفردات يف كل معهد الرسالة اإلسبلمي تدرس يف داخل 

معهد الرظبية ككذلك يف داخل اؼبساء، كىذا يعٍت الطلبة يتعلموف اللغة العربية يف اؼبدرسة 
 على شكل الربامج. الرسالة اإلسبلمي 

يناسب دبا  معهد الرسالة اإلسبلميالبياف عن الربانمج تعليم اللغة العربية يف داخل 
 ، كما يلي:معهد الرسالة اإلسبلمي قاؿ أستاذ )دمحم فرماف( مشرؼ اللغة يف 
على شكل سبلمي معهد الرسالة اإل"تعليم اللغة العربية يف داخل 

الربانمج إعطاء اؼبفردات يف كل اؼبساء، كالذل ينفذ الربانمج إعطاء 
اؼبفردات ىم مدبر اغبجرات لكل الطلبة، ككبن من مشرؼ اللغة إال 
نشرؼ مدبر اغبجرات، قبل أف ينفذ الربانمج يستعد كيكتب مدبر 
اغبجرات اؼبفردات يف كرقة اؼبفردات كيقدمها إىل مشرؼ اللغة 

يح مث يقدمها إىل الطلبة يف عملية الربانمج إعطاء لتصح
 ٜ٘اؼبفردات."

معهد كالبياف األخر دبا قاؿ )دمحم صا ( مدبر اغبجرة الذل ينفذ الربانمج يف 
 ، كما يلي:الرسالة اإلسبلمي
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"مدبر اغبجرات عندان الواجبة ألف ننفذ الربانمج إعطاء اؼبفردات يف  
تُت إىل الطلبة يف كل عملية كل اؼبساء، يف العادة نقدـ اؼبفرد
 ٓٙالربانمج إعطاء اؼبفردات يف اؼبساء."

معهد الرسالة كالبياف األخر دبا قاؿ )فريد فيصل( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج يف 
 ، كما يلي:اإلسبلمي

"كبن من الطلبة كل ساعة اػبامسة قبتمع يف قاعة ااضرة مناسبة 
اء اؼبفردات الذل ينفذه مدبر لفصلنا كحجرتنا ؼبشاركة الربانمج إعط

اغبجرة، يف ىذا الربانمج يقدـ مدبر اغبجة اؼبفردتُت إلينا كل عملية 
الربانمج كيطلب مدبر اغبجرة بعضنا عبعل اعبملة ِبؼبفردات الىت 

 ٔٙقدمها إلينا."

كِبإلضافة إىل الربانمج إعطاء اؼبفردات، ىناؾ الربانمج اادثة ِبللغة العربية يف كل 
عبمعة صباحا، يف ىذا الربانمج يطلب من الطلبة ألف يتحدث ِبللغة العربية مع يـو ا

معهد الرسالة أصدقائو، كىذا يناسب دبا قاؿ أستاذ )دمحم أريك( مشرؼ اللغة يف 
 ، كما يلي:اإلسبلمي

"يف كل يـو اعبمعة صباحا ننفذ الربانمج اادثة، أبف قبمع الطلبة 
لربانمج اادثة، يف ىذا الربانمج يف ميداف أماـ اؼبسجد ألداء ا

 ٕٙنطلب من الطلبة ألف يتحدثوا ِبللغة العربية مع غَته."

                                                           
 ٕٚٔٓيناير  ٙمعهد الرسالة اإلسبلمي،اؼبقابلة مع مدبر اغبجرة يف   ٓٙ
 ٕٚٔٓيناير  ٘معهد الرسالة اإلسبلمي،الذل يشًتؾ الربانمج يف  لبةالطاؼبقابلة مع   ٔٙ
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 ، كما يلي:معهد الرسالة اإلسبلمي كالبياف أضافو )إندرا كوسوما( مدبر اغبجرة يف 
"أكجب الطلبة ألف يشًتؾ ىذا الربانمج اادثة، يف ىذا الربانمج 

 ٖٙلغة العربية على موضوع معُت."نطلب من الطلبة ألف يتحدثوا ِبل

كالبياف اؼبناسب أضافو )داداف كرنيواف( الطالب الذل يشًتؾ الربانمج اادثة، كما 
 يلي:

"يف كل يـو اعبمعة صباحا قبمع يف ميداف أماـ اؼبسجد كهبعل 
الصفُت اؼبتواجهُت مع أصدقائنا، مث نتحدث ِبللغة العربية ِبؼبوضوع 

 ٗٙمدبر اغبجرة."اؼبعُت من مشرؼ اللغة ك 

كالبياف السابق يناسب ِبؼببلحظة كالتوثيق الىت أجراىا الباحث يف ميداف البحث، 
على شكل الربامج معهد الرسالة اإلسبلمي رأم الباحث أف تعليم اللغة العربية يف داخل 

  مثل الربانمج إعطاء اؼبفردات كالربانمج اادثة ِبللغة العربية. الربانمج إعطاء اؼبفردات
كالربانمج اليومي فيو يناؿ الطلبة اؼبفردات اعبديدة كل يـو من مدبر اغبجرة إلستخدامها 

، كالربانمج اادثة فيها فبارسة كبلـ معهد الرسالة اإلسبلمييف التواصل اليومي يف داخل 
معهد الرسالة الطلبة ِبللغة العربية، كىذا يرقي كفاءة مهارة الكبلـ للطلبة يف 

  ٘ٙ.اإلسبلمي
 
 
 

                                                           
 ٕٚٔٓيناير  ٙمعهد الرسالة اإلسبلمي،ؼبقابلة مع مدبر اغبجرة يف ا  ٖٙ
 ٕٚٔٓيناير  ٘معهد الرسالة اإلسبلمي،اؼبقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ الربانمج يف   ٗٙ
ٕٚٔٓيناير  ٓٔ ٖمعهد الرسالة اإلسبلمي،اؼببلحظة عن عملية الربانمج تعليم اللغة يف داخل   ٘ٙ
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 معهد الرسالة اإلسالمي النظام إلستخدام اللغة العربية يف  .3
النظاـ الذل أكجب لكل الطلبة ألف يستخدـ اللغة  معهد الرسالة اإلسبلمي يف 

، كالنظاـ لو دكر لًتقية معهد الرسالة اإلسبلميالعربية يف التواصل مع غَتىم يف داخل 
 اللغة العربية. مهارة اللغوية للطلبة، ألف يتعودكف يف إستخداـ 

معهد كالبياف السابق يناسب دبا قاؿ أستاذ )دمحم توفيق( قسم ؾبلس رعاية الطلبة يف 
 ، كما يلي:الرسالة اإلسبلمي 
النظاـ الذل أكجب للطلبة ألف معهد الرسالة اإلسبلمي "يف 

يتحدث ِبللغة العربية مع غَتىم يف التواصل اليومي، كلو قبد الطلبة 
ة العربية يف التواصل مع غَتىم فنعطي العقاب و يستخدموا اللغ

 ٙٙعليو."

 ، كما يلي:معهد الرسالة اإلسبلميكالبياف أضافو )دمحم صا ( مدبر اغبجرة يف 
"كبن من مدبر اغبجرة لدينا الواجبة ألف نراقب إستخداـ الطلبة 

، كلو قبد الطلبة و معهد الرسالة اإلسبلمي اللغة العربية يف داخل 
لغة العربية يف التحدث فنكتب إظبهم كنعطي إىل مشرؼ يستخدـ ال
 ٚٙألف يعاقب عليهم." معهد الرسالة اإلسبلمي اللغة يف 

 ، كما يلي:معهد الرسالة اإلسبلميكالبياف من )داداف كرنيواف( الطالب يف 
"أكجب علينا أف نستخدـ اللغة العربية يف التحدث مع غَتان، كلو 

نستخدـ اللغة العربية يف التحدث هبد مدبر اغبجرة أحد منا و 

                                                           
  ٕٚٔٓيناير  ٗمعهد الرسالة اإلسبلمي،رعاية الطلبة يف اؼبقابلة مع أستاذ ؾبلس   ٙٙ
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فيكتب إظبنا فيعطي إظبنا إىل مشرؼ اللغة. كقبد العقاب من 
 ٛٙمشرؼ اللغة مثل كتابة اإلنشاء ِبللغة العربية كتنظيف اؼبسجد."

كالبياف عن النظاـ السابق يناسب ِبؼببلحظة الىت أجراىا الباحث يف ميداف 
يستخدموف اللغة العربية يف التواصل مع مي معهد الرسالة اإلسبلالبحث، أبف الطلبة يف 

غَتىم، كلكن هبد الباحث أيضا بعض الطلبة و يستخدـ اللغة العربية يف التحدث مع 
 ٜٙ.معهد الرسالة اإلسبلمي غَته يف داخل 

 
البياانت من اؼبقاببلت كاؼببلحظات كالتوثيق عن العوامل الداعمة يف تنفيذ 

الىت كجدىا الباحث يف  معهد الرسالة اإلسبلمي  إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف
 ميداف البحث، يستلخصها على عناصر اػببلصة كما يلي:

معهد أكثر اؼبعلمُت متخرج من  معهد الرسالة اإلسبلمي كفاءة اؼبعلم، يف  .ٔ
كبعضهم متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، الرسالة اإلسبلمي 

لديهم كفاءة اللغوية  معهد الرسالة اإلسبلمي على سبب ذلك أف اؼبعلمُت يف
كِبػباصة كفاءة مهارة الكبلـ اللغة العربية اعبيدة. ككفاءة اؼبعليمن تدعم تنفيذ 

 إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الرظبية.
كفاءة اللغوية اعبيدة الىت انؽبا معهد الرسالة اإلسبلمي  كفاءة الطلبة، للطلبة يف  .ٕ

معهد اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية كمن تعليم اللغة العربية يف داخل  من تعليم
على شكل الربامج، كانؽبا الطلبة أيضا كفاءة مهارة الكبلـ الرسالة اإلسبلمي 

، الرسالة اإلسبلميمعهد من التعويد أنفسهم للتحدث ِبللغة العربية يف داخل 
                                                           

 ٕٚٔٓيناير  ٘معهد الرسالة اإلسبلمي،اؼبقابلة مع الطلبة الذل يشًتؾ الربانمج يف   ٛٙ
ٕٚٔٓيناير  ٗمي،معهد الرسالة اإلسبلاؼببلحظة عن النظاـ إلستخداـ اللغة يف   ٜٙ
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للغة العربية كمهارة الكبلـ يف كىذه الكفاءة تدعم تنفيذ إسًتاتيجية تعليم ا
 اؼبدرسة الرظبية.

إعداد التدريس، يستعد اؼبعلم إعداد التدريس الذل كتبها قبل أف ينفذ تعليم  .ٖ
اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، كإعداد التدريس يشمل على اؼبفردات كمعناىا، 

ة لتقوًن كعناصر البيانية عن مادة الدرس، كاألسئلة الىت سيقدمها إىل الطلب
 فهمهم عن الدرس.

الربامج لتعليم  معهد الرسالة اإلسبلميتعليم اللغة العربية يف داخل اؼبعهد، يف  .ٗ
اللغة العربية مثل الربانمج إعطاء اؼبفردات يف كل اؼبساء، يف ىذا الربانمج يناؿ 
الطلبة اؼبفردات اعبديدة من مدبر اغبجرة، كالربانمج اادثة يف كل يـو اعبمعة، 

 ىذا الربانمج يطلب من الطلبة ألف يتحدثوا ِبللغة العربية كيف ىذا الربانمج يف
 يبارس مهارة الكبلـ الطلبة ِبللغة العربية.

، ىذا النظاـ معهد الرسالة اإلسبلميالنظاـ إلستخداـ اللغة العربية يف داخل  .٘
صل مع أكجب لكل الطلبة كاجملتمع اؼبعهدية ألف يتكلموا اللغة العربية يف التوا

غَتىم، كىذا النظاـ يرقي كفاءة مهارة الكبلـ للطلبة، ألف الطلبة يتعودكف يف 
 .معهد الرسالة اإلسبلميإستخداـ اللغة العربية للتحدث يف 

 

 

  : مناقشة نتائج البحثالرابعادلبحث 
قبػػاح  علػػى تػػؤثر الػػىت كفقػػا لػػرأم إسػػكندر الوسػػيط كدادنػػك سػػوانندر أف العوامػػل

 ٓٚ:كما يلي ثانية،ال اللغة التعليم
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 ثانيةال لغةال تعلم نتائج على بيئة الفصل لثَت (ٔ
 اللغػة تعلػيم كىػي ،الػىت صػنعت ِبلقصػد رظبيػا الصفية البيئة من ىنا اؼبقصود

 مػن الفػردم الػتعلم شػكل يف أيضػا تػرجم أك لغةال مدرس أك معلم قبل من اؼبوجهة
 الصػفية البيئة على للتأكيد اؼبصطلح ىذا كيستخدـ. قواعد اللغوية الكتب خبلؿ
 .اؼبميزة اػبصائص مع صناعتها مت الىت

ألف  تعلميػػػػ الػػػػذم ؼبتعلمػػػػي مهمػػػػة اللغػػػػة البيئػػػػة حالػػػػة أف البحػػػػوث كأظهػػػػرت
 الفصػػػوؿ يف اؼبعلػػػم الػػػذم يقػػػدمها مقدمػػػة . ديػػػدةاعب لغػػػةال تعلػػػم يف انجػػػح كػػػوفي

 .الطلبة يشعرىا الىت لغةال تعليمال عملية تعُت
، معهػػػد الرسػػػالة اإلسػػػبلمي لفصػػػل الرظبػػػي يف يناسػػػب حبػػػاؿ ا السػػػابقكرأم 

أبف األنشطة التعليمية يف داخل الفصل ذبػرم إبسػتخداـ اللغػة العربيػة، ألف اؼبعلػم 
يقػػػػدـ الػػػػدرس إىل الطلبػػػػة إبسػػػػتخداـ اللغػػػػة العربيػػػػة ككػػػػذلك الطلبػػػػة يقػػػػدـ الػػػػرأم 
كاألسػػػئلة عػػػن الػػػدرس ِبللغػػػة العربيػػػة. كىػػػذه البيئػػػة الصػػػفية صػػػنعت ِبلقصػػػد مػػػع 

 عند الطلبة كِبػباصة كفاءة مهارة الكبلـ.  اللغويةلمُت لًتقية كفاءة مهارة اؼبع
 بيئة خارج الفصل على نتائج تعلم اللغة الثانية لثَت (ٕ

 يف تصػػػنيفها يبكػػػن أعػػػبله ذكػػػر كمػػػا ،اللغػػػة تعلػػػم عمليػػػة علػػػى اؼبػػػؤثرة البيئػػػة
. طبيعػػي كلبشػػ ليت اللغويػػة كبيئػػةاللغويػػة قصػػدا  البيئػػة صػػناعة نبػػا عػػامتُت، فئتػػُت

. اللغػة تعلػم علػى ةبػالطل ؼبسػاعدة صػناعتها قصػدا الػىت اللغػة بيئػة ىػي بيئة الفصػل
. مربؾبػة ىػي الػىت اػباصػة اػبصػائصؽبا  ،قصد بشكل ألف صناعتها الصفية البيئة

أك  ةعليػػػػالف اللغػػػػة بيئػػػػة ىػػػػي الفصػػػػوؿ خػػػػارج البيئػػػػة. القواعػػػػدإتقػػػػاف  علػػػػى تركيزىػػػػا
 .حقيقيا

 مػػن آخػػر شػكل ِبعتبارىػػا الدراسػية الفصػػوؿ ارجخػ بيئػػةاػباصػػة عػن  الصػفة
 خػػارج البيئػػة. شػػكلها طبيعػػي اللغويػػة ىػػي اجملتمػػع شػػكل علػػى موجػػودة اللغػػة بيئػػة

 مػن شػكل يف إمػا. تػدرس اللغػة بيئػة كجػود ىػو السػياؽ ىػذا يف الدراسػية الفصوؿ
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 تعلػيم بػرانمج يفصػنعها متعمػدا  الػذم اؼبتحدثُت من كاجملتمع هبا الناطقُت اجملتمع
 اآلف مػػػن. طبيعػػػي شػػػكل يف نفسػػػها اللغػػػة بيئػػػة ىػػػي الفصػػػوؿ خػػػارج البيئػػػة. اللغػػػة

 تبػدؿ كتغػَت مصػطلح رظبيػة غػَت بيئػةأك  الطبيعيػة اللغػة بيئػة مصػطلح أف فصػاعدا،
 .الفصل خارج

معهػػػػد الرسػػػػالة كرأم السػػػػابق يناسػػػػب حبػػػػاؿ البيئػػػػة اللغػػػػة العربيػػػػة يف داخػػػػل 
يتحدثوف مع غَتىم إبسػتخداـ  سبلمي معهد الرسالة اإل اجملتمع، ألف اإلسبلمي 

تكػوف اللغػة  معهػد الرسػالة اإلسػبلمي اللغة العربية، كىذا يعٍت أف اللغة العربيػة يف 
. كىػذا اغبػاؿ هبعػل الطلبػة يف معهد الرسػالة اإلسػبلمي للتواصل اليومي يف داخل 
ة لػػػديهم كفػػػاءة اللغويػػػة  اعبيػػػدة كِبػباصػػػة كفػػػاءة مهػػػار  معهػػػد الرسػػػالة اإلسػػػبلمي 

 الكبلـ.
 معهػػػػد الرسػػػػالة اإلسػػػػبلمي تعلػػػػيم اللغػػػػة يف داخػػػػل  الػػػػربانمجكخبػػػػبلؼ ذلػػػػك 

يكوف إحدم العوامل الدعمة يف قباح الطلبة ألف يتعلموا اللغة العربيػة يف اؼبدرسػة 
 .عهد الرسالة اإلسبلمي الرظبية دب

 العمر على قباحة التعلم لثَت (ٖ
 ليت الػىت العوامػل. ثانيػةال لغػةال تعلػم قباح على تؤثر الىت العوامل من العديد

 الػػػىتك . كاػبارجيػػػة الداخليػػػة عامػػػل نبػػػا ؾبمػػػوعتُت، إىل تصػػػنيفها يبكػػػن األفػػػراد مػػػن
 كاؼبصػا ، الفكريػة، كالقػدرات كاؼبواىػب العمر، يف أخرل عوامل بُت من تضمنت

 أمػور بػُت مػن خارجيػة، عوامػل إىل تنتمػي. كغَتىػا كاغبيويػة، كالنشػاط كالشخصػية
 .الناطق األصلي أك اللغوية كالبيئة الدراسية، الفصوؿ ةالبيئي يف خلتالىت 

قواعػد  أم صػروبة، قواعػد اتقػاف كمػاؿ إىل سبيل الكباركف اؼبعرفية حيث من
 الػػػىت الشخصػػػية كالصػػػفات اؼبواقػػػف كىػػػي الوجدانيػػػة، حيػػػث مػػػن كلكػػػن. اللغويػػػة
 مػػػن ىػػػذا ركذكػػػ. األطفػػػاؿ مػػن القػػػدرة أقػػػل ىػػػم ثانيػػة،ال لغػػػةال الػػػتعلم عمليػػػة تػػدعم
 أف كأفػػػػػػاد. ٜ٘ٚٔ عػػػػػػاـ يف كشػػػػػػوماف ٜٗٚٔ عػػػػػػاـ يف اتيلػػػػػػور البحػػػػػػوث نتػػػػػػائج



112 

 

 

 اغبػواجز لػديهم لػيس األطفاؿ. الكبارين من أكرب الشخصية قدرة لديهم األطفاؿ
 اسػػتخداـ يف اػبطػػأ مػػن اػبػػوؼ اؼبثػػاؿ سػػبيل علػػى أم الذاتيػػة، اؽبويػػة مػػن النفسػػية

 أف يعػػػػٍت كىػػػػذا. اللغػػػة لػػػػتعلم ةويػػػق دكافػػػػع لػػػديهم عمومػػػػا كاألطفػػػاؿ. ثانيػػػػةال لغػػػةال
 .بوظيفة خفيفة التعلمكظيفتهم  يواجهوف األطفاؿ
 

، ألف معهػػػد كايل صػػػاعا اإلسػػػبلمي كرأم السػػػابق يناسػػػب حبػػػاؿ الطلبػػػة يف 
عمػػػػرىم صػػػػغَت، كىػػػػذا عامػػػػل الػػػػذل يػػػػدعم  معهػػػػد الرسػػػػالة اإلسػػػػبلمي الطلبػػػػة يف 

األخطػأ. كىػذا دبعػٍت أف  الطلبة ألف يتكلم ِبللغة العربيػة مػع غػَتىم كال ىبػاؼ مػن
 .الذاتية اؽبوية من النفسية اغبواجز لديهم ليس الطلبة

 
اؼبناسػػػبة لتحقيػػػق األىػػػداؼ اؼبرجػػػوة.  تعلػػػيمينبغػػػي للمعلػػػم أف ىبتػػػار اسػػػتًتاتيجية ال

ينقسم إىل ثبلثػة كفقا لرأم إسكندر الوسيط كدادنك سوانندر أف إسًتاتيجية تعليم اللغة  
اؼبػتعلم،  علػىاؼبرتكزة  اإلسًتاتيجية( ٕاؼبعلم، ) علىاؼبرتكزة  جيةاإلسًتاتي( ٔأقساـ كىي )

 ٔٚية.تعليماؼبواد ال علىاؼبرتكزة  اإلسًتاتيجية( ٖ)
 

 اؼبرتكزة على اؼبعلم اإلسًتاتيجية (ٔ
حقيقتػػو إيصػػاؿ اؼبعلومػػات  تعلػػيمتقليديػة، ألف ال إسػػًتاتيجيةكيسػمى ىػػذا النػػوع 

ىػػذا  ىفكػػوف اؼبعلػػم فىإىل اؼبعلػػم نفسػػو.  جيةاإلسػػًتاتيإىل اؼبػػتعلم، كذلػػك يعػػٍت ترتكػػز 
نبغػػي أف يوصػػلها إىل اؼبػػتعلم أكثػػر مػػا فىإيصػػاؿ اؼبعلومػػات،  ىفالنػػوع مصػػدرا أساسػػيا 

 يبكن.
عهػد الرسػالة كرأم السابق يناسب حباؿ األنشطة التعليمية يف اؼبدرسػة الرظبيػة دب

أمػػػػا الطلبػػػػة إال ، ألف اؼبعلػػػػم ينشػػػػط يف تقػػػػدًن شػػػػرح الػػػػدرس إىل الطلبػػػػة، ك اإلسػػػػبلمي 
 يسمعوف كيهتموف شرح اؼبعلم ؿبتوم الدرس إليهم.
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 اؼبرتكزة على اؼبتعلم اإلسًتاتيجية (ٕ
جعػػل اؼبػػتعلم يػػتعلم. كىػػذا يعػػٍت أف  تعلػػيميتأسػػس ىػػذا النػػوع علػػى أف ىػػدؼ ال

ىػػػذا النػػػوع  ىفإهبػػػاد اؼبعلومػػػات كفهمهػػػا. لػػػيس اؼبػػػتعلم  ىفيطػػػور اؼبعلػػػم قػػػدرة اؼبػػػتعلم 
يسػػػػػيا، كىػػػػػو يػػػػػتعلم تعلمػػػػا ربػػػػػت إشػػػػػراؼ اؼبعلػػػػػم. تعطػػػػػي ىػػػػػذه مفعػػػػوال بػػػػػل فػػػػػاعبل رئ

، كاؼبعلػػػم إمبػػػا ىػػػو تعلػػػيمعمليػػػة الػػػتعلم كال ىفاؼبػػػتعلم أف يلعػػػب دكرا فعػػػاال  اإلسػػػًتاتيجية
 مساعد.

غَت مناسب حباؿ األنشطة التعليمية يف الفصل الرظبي ألف اؼبعلػم كرأم السابق 
علومػػات عػػن ؿبتػػوم الػػدرس. ال يعطػػي الفرصػػة للطلػػة ألف ينشػػط ينفسػػهم يف حبػػث اؼب

يف األنشػػػطة التعليميػػػة يف اؼبدرسػػػة الرظبيػػػة الرسػػػالة أكثػػػر اؼبعلػػػم نشػػػاط لشػػػرح ؿبتػػػوم 
 الدرس إىل الطلبة. 

 يةتعليماؼبرتكزة على اؼبواد ال اإلسًتاتيجية (ٖ
ية إىل مادة مقررة كغَت مقررة. فاؼبادة اؼبقػررة ىػي مػا تعليميبكن تصنيف اؼبواد ال

الػػربانمج أك اؼبدرسػػة، كأمػػا اؼبػػادة غػػَت مقػػررة ىػػي مػػا  ىفي تعليمػػالكتػػاب ال ىفيكتػػب 
 ِبغبالة الواقعة. تعليميصدر من البيئة حوؿ اؼبتعلم، كىذه اؼبادة مهمة ألجل مناسبة ال

تأسس ىذه االسًتاتيحية على أف التعلم يهدؼ غبصوؿ اؼبعلومات كاؼبعػارؼ. ت
العوؼبػػػة حػػػىت يػػػؤدم ذلػػػك إىل العصػػػر  ىفكىػػػي تتطػػػور مػػػع تطػػػور العلػػػـو كالتكنولوجيػػػا 

أبسػػػػػلوب  اإلسػػػػػًتاتيجيةضػػػػػعف كظيفػػػػػة اؼبعلػػػػػم كمصػػػػػدر اؼبعلومػػػػػات. كتتحقػػػػػق ىػػػػػذه 
 ليل التعليم كالتجريب كاؼبظاىرة.اإلرشاد كالتوجيو ك د

عهد الرسالة رأم السابق غَت مناسب حباؿ اؼبواد التعليمية يف اؼبدرسة الرظبية دب
ؼبادة مهارة الكبلـ غَت موجودة، يناؿ الطلبة   ، ألف اؼبواد التعليمية اػباصةاإلسبلمي 

اؼبعلم يف الفصل الرظبي كبعضها ها كفاءة مهارة الكبلـ من بيئة اللغوية الىت صنع
فًتاض ذلك على إ، معهد الرسالة اإلسبلميمن بيئة اللغوية يف داخل الطلبة ينالوف 
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 يركز على اؼبواد ال معهد الرسالة اإلسبلمي يف  سًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـأف إ
 التعليمية.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث . أ

 ملخص عن نتائج البحث يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي كما يلي:

 تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي كما يلي: .ٔ
الرظبية دبعهد كايل صاعا  تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة (أ 

اإلسبلمي على شكل عاـ ذبرم إبستخداـ اللغة العربية يف عمليتها، 
يستخدـ اؼبعلم اللغة العربية لبياف الدرس كالطلبة يستخدـ اللغة العربية ليقدـ 

 الرأم كيقدـ األسئلة إىل اؼبعلم.
ل عاـ يبدأ تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية على شك  (ب 

اؼبعلم لبحث اؼبفردات الىت تتضمن يف اؼبقالة كيشرحها جبعل اعبملة بوضع 
اؼبفردات لتسهيل فهم الطلبة عن معٌت اؼبفردات، مث يشرح اؼبعلم ؿبتوم 
الدرس ِبللغة العربية إىل الطلبة، مث يقدـ الفرصة إىل الطلبة ألف يسأؿ عن 

علم مرة أخرم، بعد ذلك يقدـ ؿبتوم اؼبقالة الىت و يفهموىا كيشرحها اؼب
اؼبعلم األسئلة عن اؼبقالة لتقوًن فهم الطلبة عن اؼبقالة أك الدرس، كيف هناية 

 األنشطة التعليمية يستلخص اؼبعلم ؿبتوم اؼبقالة أك الدرس إىل الطلبة.
بشكل أخر أف تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية أبف  (ج 

حث اؼبفردات إىل الطلبة كيشرحها، مث يقسم الطلبة إىل يبدأ اؼبعلم لب
ؾبموعات ألف يناقشوا الدرس مع ؾبموعتهم، مث يقدـ نتائج مناقشتهم أماـ 
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أصدقائو ِبللغة العربية، كيف هناية األنشطة التعليمية يستلخص اؼبعلم ؿبتوم 
ء الدرس كيعطي الواجبة إىل الطلبة ألف يتكلم عن ؿبتوم اؼبقالة يف اللقا

 اؼبقبل.
العوامػػػل الداعمػػػة يف تنفيػػػذ إسػػػًتاتيجية تعلػػػيم مهػػػارة الكػػػبلـ يف معهػػػد كايل صػػػاعا  .ٕ

 اإلسبلمي كما يلي:
كفاءة اؼبعلمُت، اؼبعلموف يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي ؽبم كفاءة اللغوية  (أ 

اعبيدة، ألف اؼبعلم على أكثر متخرج من معهد كايل صاعا اإلسبلمي كاؼبعهد 
بلـ كنتور، كبعضهم متخرج من اعبامعة يف شرؽ األكسط اإلسبلمي دار الس

 مثل جامعة األزىر مصرل.
كفاءة الطلبة، للطلبة يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي كفاءة مهارة الكبلـ    (ب 

اعبيدةػ، ألف الطلبة يتعودكف يف إستخداـ اللغة العربية يف معهد كايل صاعا 
الربامج لتعليم اللغة العربية اإلسبلمي، كيناؿ الطلبة كفاءة مهارة الكبلـ من 

 من قسم اللغة دبنظة الطلبة كايل صاعا. 
إعداد التدريس ىو كتابة اؼبعلم التخطيط البسيط لينفذه يف عملية التعليم،  (ج 

كإعداد التدريس يشمل على اؼبفردات كمعناىا، كعناصر البيانية عن الدرس، 
 لطلبة عن الدرس.كبعض األسئلة ليقدمها اؼبعلم إىل الطلبة لتقوًن فهم ا

كسائل التعليم، أكجب اؼبعلم ليستعد الوسائل ؼبساعدة على بياف اؼبفردات  (د 
كؿبتوم الدرس يف عملية التعليم يف اؼبدرسة الرظبية، كالوسائل الىت يستعدىا 

 اؼبعلم الصور لبياف معٌت اؼبفردات.
د تعليم اللغة العربية يف داخل معهد كايل صاعا اإلسبلمي، يف داخل اؼبعه (ق 

الربامج الكثَتة، مثل الربانمج إعطاء اؼبفردات يف كل الصباح، ألف يف ىذا 
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، كالربانمج اادثة يف يـو  الربانمج يناؿ الطلبة اؼبفردات اعبديدة يف كل يـو
 اعبمعة صباحا، ىذا الربانمج يبارس الطلبة ألف يتحدث ِبللغة العربية. 

انمج لتعليم اللغة اػباصة، ىناؾ الربانمج اػبطبة ِبللغة العربية، خببلؼ الرب  (ك 
الربانمج األخر الذل لو دكر يف ترقية مهارة الكبلـ للطلبة، مثل الربانمج 
اػبطبة ِبللغة العربية، ألف يف ىذا الربانمج أكجب الطلبة ألف يقدـ اػبطبة 
ِبللغة العربية، كىذا يبارس الطلبة ألف يتكلم ِبللغة العربية كيرقي مهارة 

 يف معهد كايل صاعا اإلسبلمي. الكبلـ للطلبة
النظاـ إلستخداـ اللغة العربية، ىذا النظاـ جعلت دبجلس رعاية الطلبة،  (ز 

كىذا النظاـ أكجب الطلبة ألف يستخدـ اللغة العربية يف التواصل اليومي يف 
داخل معهد كايل صاعا اإلسبلمي، كىذا يعود الطلبة للتحدث ِبللغة 

هارة الكبلـ عند الطلبة يف معهد كايل صاعا العربية. كللنظاـ دكر لًتقية م
 اإلسبلمي.

 ملخص عن نتائج البحث يف معهد الرسالة اإلسبلمي كما يلي:

 تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف معهد الرسالة اإلسبلمي كما يلي: .ٔ
تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية دبعهد الرسالة  (أ 

رم إبستخداـ اللغة العربية يف عمليتها، يستخدـ اؼبعلم اللغة اإلسبلمي ذب
 العربية لبياف الدرس كالطلبة يستخدـ اللغة العربية ليقدـ األسئلة إىل اؼبعلم.

تنفيذ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الرظبية دبعهد الرسالة   (ب 
تتضمة يف اإلسبلمي ىي يف األكؿ يبحث كيشرح اؼبعلم اؼبفردات الىت 

اؼبقالة، كيشرحها جبعل اعبملة ِبؼبفردات لتسهيل على فهم الطلبة معٍت 
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اؼبفردات، مث يشرح اؼبعلم متحتوم اؼبقالة ِبللغة العربية إىل الطلبة، بعد 
شرح اؼبقالة يقدـ اؼبعلم األسئلة إىل الطلبة ألف يسأؿ عن ؿبتوم اؼبقالة الىت 

بعد ذلك يقدـ اؼبعلم األسئلة إىل و يفهموىا كيشرحها اؼبعلم مرة أخرم، 
الطلبة لتقوًن فهمهم عن ؿبتوم اؼبقالة أك الدرس، كيف األخر يستلخص 

 اؼبعلم ؿبتوم اؼبقالة أك الدرس.
بعد أف يبحث اؼبعلم موضوعا كاحدا يعطي اؼبعلم الواجبة إىل الطلبة ألف  (ج 

 اء اؼبقبل.وبفظ اآلية يف اؼبقالة اؼبطالعة كيتكلم عن ؿبتوم اؼبقالة يف اللق
العوامػػػػػل الداعمػػػػػة يف تنفيػػػػػذ إسػػػػػًتاتيجية تعلػػػػػيم مهػػػػػارة الكػػػػػبلـ يف معهػػػػػد الرسػػػػػالة  .ٕ

 اإلسبلمي كما يلي:
كفاءة اؼبعلم، يف معهد الرسالة اإلسبلمي أكثر اؼبعلمُت متخرج من معهد  (أ 

الرسالة اإلسبلمي كبعضهم متخرج من اؼبعهد اإلسبلمي دار السبلـ كنتور، 
 يف معهد الرسالة اإلسبلمي لديهم كفاءة على سبب ذلك أف اؼبعلمُت

 اللغوية كِبػباصة كفاءة مهارة الكبلـ اللغة العربية اعبيدة.
كفاءة الطلبة، للطلبة يف معهد الرسالة اإلسبلمي كفاءة اللغوية اعبيدة الىت  (ب 

انؽبا من تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية كمن تعليم اللغة العربية يف 
رسالة اإلسبلمي على شكل الربامج، كانؽبا الطلبة أيضا  داخل معهد ال

كفاءة مهارة الكبلـ من التعويد أنفسهم للتحدث ِبللغة العربية يف داخل 
معهد الرسالة اإلسبلمي، كىذه الكفاءة تدعم تنفيذ إسًتاتيجية تعليم اللغة 

 العربية كمهارة الكبلـ يف اؼبدرسة الرظبية.
لم إعداد التدريس الذل كتبها قبل أف ينفذ إعداد التدريس، يستعد اؼبع  (ج 

تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية، كإعداد التدريس يشمل على اؼبفردات 
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كمعناىا، كعناصر البيانية عن مادة الدرس، كاألسئلة الىت سيقدمها إىل 
 الطلبة لتقوًن فهمهم عن الدرس.

رسالة اإلسبلمي الربامج تعليم اللغة العربية يف داخل اؼبعهد، يف معهد ال  (د 
لتعليم اللغة العربية مثل الربانمج إعطاء اؼبفردات يف كل اؼبساء، يف ىذا 
الربانمج يناؿ الطلبة اؼبفردات اعبديدة من مدبر اغبجرة، كالربانمج اادثة 
يف كل يـو اعبمعة، يف ىذا الربانمج يطلب من الطلبة ألف يتحدثوا ِبللغة 

 مج يبارس مهارة الكبلـ الطلبة ِبللغة العربية.العربية كيف ىذا الربان
النظاـ إلستخداـ اللغة العربية يف داخل معهد الرسالة اإلسبلمي، ىذا  (ق 

النظاـ أكجب لكل الطلبة كاجملتمع اؼبعهدية ألف يتكلموا اللغة العربية يف 
التواصل مع غَتىم، كىذا النظاـ يرقي كفاءة مهارة الكبلـ للطلبة، ألف 

ودكف يف إستخداـ اللغة العربية للتحدث يف معهد الرسالة الطلبة يتع
 اإلسبلمي.

 
 التوصيات واإلقرتاحات . ب

ينبغي للمعلم الذل ينفذ تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الرظبية كايل صاعا كمعهد   .ٔ
الرسالة اإلسبلمي ألف يهتم إىل اإلسًتاتيجة كالطرؽ كاألساليب اغبديثة لتعليم اللغة 

يق األىداؼ اؼبرجوة، حىت ال يثبت على الدليل الواحد فحسب، ألف العربية لتحق
اإلسًتاتيجية كالطرؽ كاألساليب اؼبوجودة يف ىذا العصر متنوعات، كينبغي أيضا 
للمعلم أف يهتم ِبؼبكوانت التعليمية كالتكنولوجيا ؼبساعدة على تنفيذ األنشطة 

 التعليمية الفعالة.
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ا كمعهد الرسالة اإلسبلمي أف يهتم إىل اؼبواد ينبغي للمعهد اإلسبلمي كايل صاع .ٕ
التعليمية اػباصة لتعليم مهارة الكبلـ، حىت ال يستخدـ الكتاب اؼبطالعة الىت تتضمن 

 عن مهارة القراءة أكثر لتعليم مهارة الكبلـ.
 



 

 

 

 



 أ
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اؼببلحق



 

 

 

عملية تنفيذ تعليم يف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاعامناقشة الطلبة عن الدرس يف الصورة:   

 

عملية تنفيذ تعليم يف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاعامناقشة الطلبة عن الدرس يف الصورة:   

 



 

 

 

اعملية تنفيذ تعليم يف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاععن الدرس يف مناقشة الطلبة الصورة:   

 

اتعليم يف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاععملية تكلم الطلبة عن مادة ادلطالعة يف الصورة:   



 

 

 

ايف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاع عملية تعليم دلادة ادلطالعةالصورة:   

 

 

ايف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاع دلطالعةعملية تعليم دلادة االصورة:   

 



 

 

 

ايف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاع عملية تعليم دلادة ادلطالعةالصورة:   

 

ايف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاع عملية تعليم دلادة ادلطالعةالصورة:   

 



 

 

 

اصاعيف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل  عملية تعليم دلادة ادلطالعةالصورة:   

 

ايف ادلدرسة الرمسية مبعهد وايل صاع عملية تعليم دلادة ادلطالعةالصورة:   

 



 

 

 

 الصورة: عملية الربانمج إعطاء ادلفردات يف الصباح أمام احلجرة

 

 

 الصورة: عملية الربانمج إعطاء ادلفردات يف الصباح أمام احلجرة



 

 

 

وم اجلمعة صباحاابللغة العربية يف ي ةاحملادثالصورة: عملية الربانمج   

 

 

ابللغة العربية يف يوم اجلمعة صباحا ةاحملادثالصورة: عملية الربانمج   



 

 

 

ابللغة العربية يف يوم اجلمعة صباحا ةاحملادثالصورة: عملية الربانمج   

 

ابللغة العربية يف يوم اجلمعة صباحا ةاحملادثالصورة: عملية الربانمج   



 

 

 

ابللغة العربية ابللغة يف ليلة اجلمعة اخلطابةالصورة: عملية الربانمج   

 

اخلطابة ابللغة العربية ابللغة يف ليلة اجلمعةالصورة: عملية الربانمج    

 



 

 

 

اخلطابة ابللغة العربية ابللغة يف ليلة اجلمعةالصورة: عملية الربانمج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الرسالةمبعهد  الصورة: عملية التعليم دلادة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسية  

 

مبعهد الرسالة الصورة: عملية التعليم دلادة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسية  

 



 

 

 

مبعهد الرسالة الصورة: عملية التعليم دلادة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسية  

 

مبعهد الرسالة الصورة: عملية التعليم دلادة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسية  

 



 

 

 

مبعهد الرسالة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسيةالصورة: عملية التعليم دلادة   

 

 

مبعهد الرسالة الصورة: عملية التعليم دلادة ادلطالعة يف ادلدرسة الرمسية  



 

 

 

 الصورة: عملية الربانمج إعطاء ادلفردات يف ادلساء

 

 

 الصورة: عميلة الربانمج إعطاء ادلفردات يف ادلساء

 

 



 

 

 

 يف يوم اجلمعة صباحا غة العربيةابلل ادثةالصورة: عملية الربانمج احمل

 
 الصورة: عملية الربانمج احملادثة ابللغة العربية يف يوم اجلمعة صباحا



 

 

 
يف يوم اجلمعة صباحا ابللغة العربية ادثةالصورة: عملية الربانمج احمل



 

 

SILABUS TARBIYATUL MUALLIMIN PONDOK PESANTREN WALI SONGO 

 

 

Strategi Pembelajaran 

 

Jam 

Semester  II  

Jam 

Semester   I 
 

No 
Pokok Bahasan Pokok Bahasan 

 ِبلتلفيظ شرح اؼبفردات   -

شرح الموضوع    -
    بالمناقشة  
 والتشويقات

 قراءة المقالة -

 كتابة التالميذ الدرس -

 التطبيق، األسئلة  -
 التكلّم / الحفظ -

 

4 Jam 

4 jam 

3 jam 

3 jam 

3 jam 

3 jam 

4 jam 

4 jam 

4 jam 

4 jam 

 الرئيس ابن سينا .1
 األمير والسجناء  .2
 اكرستوفركولمبس  .3
 تكشيف أمريقا  .4
 الصبية والضفداع  .5
 كذب المنجمون ولو صدقوا  .6
 جزاء الخيانة  .7
 وفاء السموءل  .8
 القاضي واألمير  .9
 المراجعة -

 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

3 Jam 

 كسرى والفالح السيخ .1
 التهـاون  .2
تعاهدني على ترك  هل  .3

 الكذب
 سرعة الخاطر  .4
 ذكاء الغربان  .5
 نباهة الريفي  .6
 تعفف عمر بن عبد العزيز  .7
 أنه طفل ضرير .8
 التقليد األعمى  .9
 المراحعة -

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Strategi Pembelajaran Semester II Semester I No 

Pokok Bahasan Pokok Bahasan 

 قراءة اؼبعلم اؼبقالة  -
 تلفيظشرح اؼبفردات ِبل -
 اؼبقالة التبلميذ قراءة -
 إىل الطلبةشرح اؼبوضوع  -
 كتابة التبلميذ الدرس -
 التطبيق، كاألسئلة -

قصة لوط عليو السبلـ )سورة  -
إىل  ٓٛاألعراؼ: اآلايت 

ٛٗ) 

قصة شعيب عليو السبلـ  -
 ٘ٛ)سورة األعراؼ: اآلايت 

 (ٚٛإىل 

شعيب عليو السبلـ كقومو  -
 ٛٛ)سورة األعراؼ: اآلايت 

 (ٜٛإىل 

ة موسى عليو السبلـ قص -
)سورة األعراؼ: اآلايت 

 (ٙٔٔإىل  ٖٓٔ

السحرة مع موسي كفرعوف  -
)سورة األعراؼ: اآلايت 

 (ٕٙٔإىل  ٚٔٔ

ما كاف من أمر فرعوف كملئو  -
مع موسى كقومو )سورة 

إىل  ٕٙٔاألعراؼ: اآلايت 
ٕٜٔ) 

قصة أكؿ قتيل يف الوجود  -
 ٕٚ)سورة اؼبائدة اآلايت 

 (ٕٖإىل 

معجزات عيسى عليو السبلـ  -
 ٓٔٔاؼبائدة: اآلايت )سورة 
 (ٔٔٔإىل 

قصة اؼبائدة )سورة اؼبائدة:  -
 (٘ٔٔإىل  ٕٔٔاآلايت 

زبلص عيسى فبا ادعتو  -
النصارل )سورة اؼبائدة: 

 (ٕٓٔإىل  ٙٔٔاآلايت 

كيف ترؾ إبراىيم الشرؾ  -
 ٗٚ)سورة األنعاـ: اآلايت 

 (ٜٚإىل 

ؿباجة إبراىيم لقومو )سورة  -
إىل  ٓٛاألنعاـ: اآلايت 

ٖٛ) 

على بٍت آدـ، نعم هللا  -
كتكريبو )سورة األعراؼ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كنفسو الكريبة  -
 ٕٛٔ)سورة التوبة: اآلايت 

 (ٜٕٔإىل 

قصة نوح عليو السبلـ )سورة  -
 (ٖٔإىل  ٕ٘ىود: اآلايت 

أيس نوح منهم كصنعو السفينة  -
إىل  ٖٙ)سورة ىود: اآلايت 

ٗٔ) 

هناية القـو كاستشفاء نوح  -
 ٕٗإلبنو )سورة ىود: اآلايت 

 ( ٜٗإىل 

 (ٛٔإىل  ٓٔاآلايت 

قصة سكٌت آدـ اعبنة  -
كخركجو منها )سورة 

إىل  ٜٔاألعراؼ: اآلايت 
ٕ٘) 

قصة نوح عليو السبلـ )سورة  -
إىل  ٜ٘األعراؼ: اآلايت 

ٖٙ) 

قصة ىود عليو السبلـ  -
 ٜ٘)سورة األعراؼ: اآلايت 

 (ٗٙإىل 

قصة صا  مع قومو عليو  -
رة األعراؼ: السبلـ )سو 

(ٜٚإىل  ٖٚاآلايت 



 

 

Jadwal kegiatan harian di pondok pesantren Wali Songo 

No Waktu Jenis Kegiatan 

1 04.00-04.30 Bangun pagi, shalat shubuh berjama’ah  

2 04.30-04.45 Membaca Al-Qur’an  

3 04.45-05.15 Pemberian kosa kata (vocabularies / mufrodhat) 

4 05.15-06.00 Olah raga / mandi pagi 

5 06.00-06.30 Doa bersama dan makan pagi  

6 06.30-06.45 Berangkat ke sekolah, doa pagi  

7 06.45-08.45 Belajar di kelas  

8 08.45-09.15 Istirahat I  

9 09.15-11.15 Belajar di kelas  

11 11.15-11.30 Istirahat II 

12 11.30-12.50 Belajar di kelas  

13 12.50-13.10 Shalat dzuhur berjama’ah  

14 13.10-14.00 Istirahat / makan siang 

15 14.00-14.30 Belajar sore / idhof  

16 14.30-14.50 Persiapan ke masjid  

17 14.50-15.15 Shalat ashar berjama’ah 

18 15.15-15.30 Membaca Al-Qur’an   

19 15.30-16.30 Olah raga / bersih-bersih  

20 16.30-17.00 Mandi / persiapan ke masjid  

21 17.00-17.50 Berangkat ke masjid, membaca Al-Qur’an  

22 17.50-18.25 Shalat magrib berjama’ah  

23 18.25-19.10 Membaca Al-Qur’an  

24 19.10-19.30 Shalat isya’ berjama’ah  

25 19.30-20.00 Makan malam  

26 20.00-21.30 Doa / belajar malam  

27 21.30-21.45 Doa / shalat hajat  

28 21.45-04.00 Istirahat / tidur  

 

Jadwal kegiatan mingguan di pondok pesantren Wali Songo 

Hari Waktu Jenis Kegiatan 

Sabtu 

 

06.30-06.45 Apel pembukaan sekolah  

18.25-19.10 Belajar Al-Qur’an Metode Ummi 

Ahad 20.00-21.30 Latihan pidato bahasa inggris  

Senin 

 

05.00-05.30 Membaca Al-ma’tsurot  

20.00-20.15 Tasji’ul lughoh (vocabularies / mufrodhat) 

Selasa 18.25-19.10 Belajar Al-Qur’an Metode Ummi 

Rabu  18.25-19.10 Belajar Al-Qur’an Metode Ummi 



 

 

Kamis  

 

10.00-11.00 Latihan pidato bahasa Indonesia  

13.30-14.50 Latihan Pramuka  

20.00-21.30 Latihan pidato bahasa Arab  

Jum’at 

05.00-05.30 Muhadatsah  

05.30-06.00 Lari pagi / marathon  

06.00-08.30 Olah raga  

08.30-09.00 Kerja bakti / bersih-bersih  

10.00-10.30 Shalat dhuha  

12.30-16.30 Perizinan keluar kampus  

17.00-17.50 Ceramah agama dari pimpinan pondok  

18.25-17.00 Membaca Al-ma’tsurot bersama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jadwal kegiatan harian di pondok pesantren Ar-Risalah 

No Waktu Jenis Kegiatan 

1 04.00-04.30 Bangun pagi, shalat shubuh berjama’ah  

2 04.30-04.45 Membaca Al-Qur’an  

4 05.15-06.00 Olah raga / mandi pagi 

5 06.00-06.30 Makan pagi  

7 06.45-08.45 Belajar di kelas  

13 12.50-13.10 Shalat dzuhur berjama’ah  

14 13.10-14.00 Istirahat / makan siang 

17 14.50-15.15 Shalat ashar berjama’ah 

18 15.15-15.30 Membaca Al-Qur’an   

19 15.30-16.30 Olah raga / bersih-bersih  

20 16.30-17.00 Mandi / persiapan ke masjid  

21 17.00-17.50 Pemberian kosa kata bahasa Arab  

22 17.50-18.25 Shalat magrib berjama’ah  

23 18.25-19.10 Membaca Al-Qur’an  

24 19.10-19.30 Shalat isya’ berjama’ah  

25 19.30-20.00 Makan malam  

26 20.00-21.30 Doa / belajar malam  

27 21.30-21.45 Doa / shalat hajat  

28 22.04-04.00 Istirahat / tidur  

 

Jadwal kegiatan mingguan di pondok pesantren Ar-Risalah 

Hari Waktu Jenis Kegiatan 

Kamis 10.00-11.00 Latihan pidato 

Kamis 13.30-14.50 Latihan Pramuka 

Jum’at 05.00-06.00 Kegiatan Muhadatsah 

Jum’at 06.00-08.30 Latihan bela diri (tapak suci) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

للفصل  تعليم مهارة الكبلـل ةالكتب اؼبستخدم
الرابع يف معهد كايل صاعا كمعهد الرسالة 

 اإلسبلمي فونورككو
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 السرية الذاتية

 

  أدي رمحن:  إعداد الطالب

 ٖٕٕٓٔٚٗٔ:  رقم التسجيل

شارع فامباجوانف جانركلو فناانئي راِب مدينة بيما ف        : العنوا
 را الغربيةنوسا تنجا

 ٜٖٕٙٙٙٛٗٓٗٛٓ:  رقم اؽباتف

 

 : اخلربة التعليمية

  ٕٕٓٓمتخرج من اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية فناانئي  .ٔ

  ٕ٘ٓٓمتخرج من اؼبدرسة الثانوية دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي  .ٕ

  ٕٛٓٓمتخرج من اؼبدرسة العالية دبعهد كايل صاعا اإلسبلمي  .ٖ

  ٖٕٔٓاإلسبلمية اغبكومية ماالنج متخرج من جامعة موالان مالك إبراىيم  .ٗ

 

 

 


