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استهالل

ُْم ۖ....... َ َهل نيِّ بـَ يـُ ِه ِل ْوِم َساِن قـَ ِل الَّ ِب ْن َرُسوٍل ِإ ا ِم َن ْل ْرَس ا َأ َوَم

(سورة إبراهيم: ٤)
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اإلهداء

ٔمدى  لسامء و صل  اء م ٔيم خمية احلنان وغمية املاكن حتملين دامئا بني یدیه د ٕاىل 
لصاحلاتيف  معرها 

ٔطال  لصرب والعزمية وإالرصار.  رية ال تمت ٕاال ٔعامل الك ٔن ا لمين  ي  ٔيب ا وٕاىل 
ة. ة والعاف سه ثوب الص ٔل هللا بقائه و

ٔخوين لتقدم  لعون وحفزوين  ٔمدوين  لعطف و ٔىل من مشولين  ٔنوار سیو ف ا
ٔسالم دینا السیف ٔلزنى  ٔخوايتو ٔزىكو زني الرمحى فو ٔميل نیل احلمكة و

امه هللا ر



ح

البحثمستخلص
باري  الدورية ب"األزهار" ؤسسة على أساس أندراجوجي يف متعليم اللغة العربية منوذج م. ٢٠١٧، أمر هللا خري املعارف

مالك كيديري م اإلسالمية احلكومية إبراهي، رسالة املاجستري ، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موال
.دانيال حلمي، املاجستريالدكتور )٢املاجسترية، (،معصمةةالدكتور )١(املشرف:ماالنج.

أندراجوجي ، مؤسسة الدورية اللغة العربية.اللغة العربية،منوذج تعليم: املفتاحيةالكلمات 
يهدفالذيلصفايفاللغة العربيةتعليممنمنطأوخطةهووجيو أندرامنوذج تعليم اللغة العربية على أساس 

لتعلمواالهتمامالتشجيععلىاملتزايدالرتكيزهوهناساعدةالذي هم من الكبار. املتعلميفمشارك التعلممساعدةإىل
تاملؤسساتمنواحدةهيالدورية للغة العربية " راآألزه"مؤسسة. ذاتيا مناذجعلىوجيجأندرانظريةتطبقاليتالدور
تلك علىتطبيقهايتميتالالعربيةاللغةتعلممنوذجعلىحبثهالباحثركزهنالذلكفعالة،منهاونتائج،فيهاميالتعل

تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" منوذجكيفلوصفالدراسةهذهمنوأهداف. املؤسسة
مجيفخاصةالدورية .املقدمةلولاحلوكذلكنموذجالتطبيقيفاملعوقاتويكشفيوما كامال واملنهجيالكالم بر

ت املطلوبة استخدم الباحث  استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي واملنهج دراسة حالة. وجلمع البيا
ئق. و  ت املستخدم يشمل على مجع أسلوب املالحظة، واملقابلة، والو ت، ختأسلوب حتليل البيا فيضها، وعرضها، البيا

ت استخدم الباحث التثليث، يعين بعدة الطرق واملصادر. ت وحتقيقها. لفحص صدق البيا واالستنتاج أي رسم البيا
يل :نتائج هذا البحث كما 

مج الكالم يوما كامال.أ و: همنوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية يف بر
التعلم،كملشار التوجيهو اإلرشادتوفريوالثالث،التدريسيةاملوادعرضالثاينوالدافعية،ميالتعلأهدافتقدمياألول
.ميو التقعمليةواخلامساملناقشة،نتائجتقدميوالرابع

مج .ب تقدمياألولهو:املنهجيمنوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية يف بر
واخلامس،الواجبةعطاءإوالرابع،التطبيقو التوجيهتقدميوالثالث،التدريسيةاملوادعرضوالثاينم،يالتعلأهداف
. ميو التقعملية

حية املعرفة الكفاءإذا،متنوعةالتعلمملشاركالتعلمخربةاألول:يهاملعوقات يف تنفيذ نظرية أندراجوجي .ج ة من 
املوادبعضهناكالرابع.ال يساوياملعلمنيوخربةفهمالوقت التعلم ضيق. والثالثالثاين.عن اللغة العربية خمتلفة

ميو التقنظامرتكزييزالالالسادسراحة،أقلهيالدراسيةالفصولبعضاخلامستسجيلها،يتمملاليتالتعليمية
استخداماألولميت: هيحلل تلك املعوقاتاملقرتحاحلل. كثرياحيفظألناملفرداتعددالسابع. املؤسسةيف

إجراءأومقارنةبدراسةناملعلمو يقومون الثالث،يزيد وقت التعلمالثاين،يف التعلمجمموعةبهتقومأنميكنتقنية
الطالبإشراكادسالس،دائماالفصليفالتعلمعمليةجتعلالاخلامس،مادةتسجيلالرابعاملعلمني،بنيتبادل

.ميو التقوتنفيذختطيطيف



ط

ABSTRACT

Amrulloh Khoirul Ma’arif, 2017 .  Arabic Learning Model based on the principle of
andragogy at Al Azhar, Pare, Kediri, Thesis, Arabic Language Education,
Graduate Program of Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of
Malang. Advisor (1) Dr. Muassomah, M.Pd, (2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd.

Keywords: Arabic Learning Model, Andragogy, Institute of Arabic Language Course
The learning model that is based on andragogy is a plan or learning pattern in the

classroom whose purpose is to help participants learn in learning that are adult participants.
Helping here is an emphasis on fostering the urge and interest to learn independently. The
Arabic course "Al Azhar" is one of the courses that applied Andragogi theory to the learning
model, and the result is quite effective so that the researcher focuses his research on the Arabic
learning model applied to the institution. The purpose of this study is to describe how the
Arabic language learning model andragogy is instituted in "Al Azhar" course, especially on
full time and manhaji program and reveal the obstacles in implementing the model and the
solution given.

This research uses qualitative approach with Case Study method. To collect the
required data, researchers used observation, interview and documentation methods. Step
analysis of data starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion
that is with data description and data verification. The results of this study are as follows:
a. The learning model of Arabic based on the principle of andragogy at "Al Azhar" course

institute in full time program is: 1) Submission of learning objectives and motivation, 2)
Presentation of learning materials, 3) Provision of guidance and direction to study
participants, 4) Presentation of discussion results , 5) Evaluation process.

b. The learning model of Arabic based on the principle of andragogy in "Al Azhar" course
institute in Manhaji program is: 1) Submission of learning objectives, 2) Presentation of
learning materials, 3) Provision of guidance and practice, 4) Assignment, 5) Evaluation
process.

c. In implementing the learning model, there are some obstacles are: 1) The learning
experience of Arabic language learners are diverse, so the ability of the knowledge of
language arap also different. 2) Limited study time is only 60 minutes in a single meeting.
3) Unequal teaching comprehension and teaching experience. 4) There are some learning
materials that have not been recorded, 5) Some less comfortable study space, 6) The
evaluation system that is still centered on the institution. 7) The number of mufrodat that
must be memorized too much. The solutions offered to overcome these obstacles are as
follows: 1) Learning is done by using techniques that can be done by group, 2) Time for
lesson plus, 3) Teachers do study appeal or sharing among teachers, 4) record Materials, 5)
Not always doing the classroom learning process, 6) Involving the students in the planning
and evaluation process, 7) Reducing the number of mufrodat that must be memorized by
the learners.
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ABSTRAK

Amrulloh Khoirul Ma’arif, 2017. Model Pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan asas
andragogi di lembaga kursus Al Azhar, Pare, Kediri, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing (1) Dr. Muassomah, M.Pd, (2) Dr. Danial Hilmi, M.Pd.

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

Model pembelajaran yang berasaskan andragogi adalah rancana atau pola pembelajaran dikelas
yang tujuannya adalah untuk membantu peserta belajar dalam belajar yang notabenenya adalah
peserta dewasa. Membantu disini adalah menekankan pada menumbuhkan dorongan dan minat
untuk belajar secara mandiri. Lembaga kursus Bahasa Arab “Al Azhar” adalah salah satu
lembaga kursus yang menerapkan teori andragogi pada model pembelajarannya, dan hasilnya
cukup efektif sehingga disini peneliti memfokuskan penelitiannya pada model pembelajaran
bahasa arab yang diterapkan pada lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan bagaimana model pembelajaran bahasa arab berasakan andragogi dilembaga
kursus “Al Azhar” khususnya pada program full time dan manhaji serta mengungkap kendala-
kendala dalam melaksanakan model tersebut serta solusi yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Untuk
mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara
dan dokumentasi. Langkah analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan kesimpulan yaitu dengan deskripsi data kemudian verifikasi data. Hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Model pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan asas andragogi di lembaga kursus “Al

Azhar” pada program full time adalah: 1) Penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian
motivasi, 2) Penyajian materi pembelajaran, 3) Pemberian bimbingan dan arahan kepada
peserta belajar, 4) Presentasi hasil diskusi, 5) Proses evaluasi.

b. Model pembelajaran Bahasa Arab berdasarkan asas andragogi di lembaga kursus “Al
Azhar” pada program Manhaji adalah : 1) Penyampaian tujuan pembelajaran, 2) Penyajian
materi pembelajaran, 3) Pemberian bimbingan dan praktik, 4) Pemberian tugas, 5) Proses
evaluasi.

c. Dalam melaksanakan model pembelajaran tersebut, terdapat beberapa kendala yaitu: 1)
Pengalaman belajar bahasa arab peserta belajar yang beragam, sehingga kemampuan dari
sisi pengetahuan bahasa arap juga berbeda. 2) Waktu belajar yang terbatas hanya 60 menit
dalam satu kali pertemuan. 3) Pemahaman dan pengalaman mengajar para pengajar yang
tidak sama. 4) Ada beberapa materi pembelajaran yang belum dibukukan, 5) Beberapa
ruang belajar yang kurang nyaman, 6) Sistem evaluasi yang masih terpusat pada lembaga.
7) Jumlah mufrodat yang harus dihafal terlalu banyak. Adapun solusi yang ditawarkan
untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pembelajaran dilakukan
dengan menggunakan teknik yang bisa dilakukan dengan cara berkelompok, 2) Waktu
untuk jam pelajaran ditambah, 3) Para pengajar melakukan study banding atau melakukan
sharing antar pengajar, 4) membukukan materi, 5) Tidak selalu melakukan proses
pembelajaran diruang kelas, 6) Melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan evaluasi, 7) Pengurangan jumlah mufrodat yang harus dihafal oleh peserta
belajar.
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شكر و تقدير
رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني بسم هللا الرمحن الرحيم،  احلمد 

وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد.
صميم نيسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن يقدم م

:اعده على كتابة هذه الرسالة، وهمأمثن التقدير ملن قد ساهم وسالشكر و قلبه العميق أجزل 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلومية .١ األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موال

مباالنج.
، و األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مدير الدراسة العليا والدكتور احلاج ولدا.٢ رغادينا

مالك إبراهيم اإلسالمية احلومية مباالنج. املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موال
الدكتورة املعصمة، املاجسترية بصفتها املشرفة األوىل. والدكتور دانيال حلمي، املاجستري بصفته املشرف .٣

سالة.ام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الر الثاين، اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتم
مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن يذكرهم مجيعا .٤

هنا.
أستاذ رمحن الدين و أستاذ مصلحني كاملؤسس يف املؤسسة الدورية األزهار بباري كيديري ومجيع .٥

لبحث فيها.األساتذ واألستذات فيها الذين قد مسحوا  إىل الباحث ليقوم 
فعة ومفيدة للعباد والبالد،  هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 

آمني.

م.٢٠١٧ماالنج،   يوين 
الباحث،

أمر هللا خري املعارف
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الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة.أ
لتدريس وأما املتعلم  التعليم هو النشطة املنفيذة بني املعلم واملتعلم، يتصرف املعلم 

ملواد التعليمية ومتكن املواد  كل املعرفة والدين التعليمية على شلتعلم. تلك األنشطة متعلقة 
ت اليت تستطيع أن  والفن والسلوك واملهارات. لتحقيق النجاحة من عملية التعليم هناك املكو

ت األربعة جبانب كالدافعية ١تدافعها وهي األهداف واملواد واالسرتاتيجية والتقومي. وتلك املكو
امن النجاحة يف عملية التعليم وتكون املواد أو  يف اختيار احلال اليت البد على املعلم أن يهتم 
النماذج التعليمية اليت سوف يستخدمها فيها.

ا يستطيع املعلم أن خيطط ويعني املواد  يبحث عن النماذج التعليمية هي مهمة ألن 
اليت سيستخدمها يف عملية التعليم وكذلك األنشطة التعليمية واالسرتاتيجية والطريقة املناسبة 
حبالة املتعلم. ألن منوذج التعليم نفسه هو اخلطة أو النمط الذي ميكن استخدامه يف تشكيل 

٢املناهج وتصميم املواد التعليمية ولتوجيه التدريس يف الفصل أو أماكن أخرى.

ال كنوليس قي يكون موضوعا فيه هو الكبار. ألنأندراجوجي هو النظرية التعليمية الذ
والفن ليساعد الكبار يف التعلم. وهو متفرق ببيداجوجي أنه الفن أن أندراجوجي هو العلم

اخلصائص من مشارك التعلم متقرق بني الكبار واألطفال على ٣ليدرس املعرفة إىل األطفال.
تمع ووظيفة احلسية وغريها حىت  حية أهداف احلياة ودور اإلجتماعي يف ا سبيل املثال من 

التعليمية املختلفة بينهما. والكبارهويف تعليمه حيتاج إىل النموذج 

, (edisi 2; Jakarta, Rajawali Press, 2013), hlm.1.Model Pembelajaran-ModelRusman,١

hlm. 133.,Model Pembelajaran-ModelRusman,٢

Humaniora,2010),hlm.,(Bandung;Esensi Praktis Belajar dan PembelajaranAbdorrokhman Ginting,٣

81.
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الفرد املستقل ويقدر على التوجيه نفسه. و عملية التعليم املهمة يف أندراجوجي هي األنشطة 
التعلمية املستقلة اليت تقوم على مشارك التعلم نفسه وليس عملية املعلم يف تدريس عن شيئ 

خلطة أو النمط الذي ميكن استخدامه يف إذا منوذج التعليم على أندراجوجي هو ا٤إىل املتعلم.
تشكيل املناهج وتصميم املواد التعليمية ولتوجيه التدريس يف الفصل أو أماكن أخرى الذي 

مشارك التعلم فيه هو الكبار.  
تعليم اللغة العربية يف عصر احلديث قد كان هناك كيثرا من التطور وقد أكد ذلك بوجود 

امعة. ونيسيا من مستوى روضة األطفال حىت التعليم العايل كاجلالتعليم اللغة العربية يف إند
اإلجتاهة من تعليمها ليس فقط لفهم النصص الدينية ولكن هناك اإلجتاهة األخرى هي اإلجتاهة 

لذلك الرتقية من جودة التعليم اللغة ٥الدينية واألكادميية واملهنية واإليديولوجية واإلقتصادية.
همة.العربية وتطويرها هي م

تمع  ألن اإلجتاهات السابقة تكون اللغة العربية احدى اللغات العاملية املتحمسة على ا
إما من فئة األطفال أو الكبار، احلمسة منهم لتعليمها تؤسس على بعض األهداف أو 
االجتاهات وهي ليواصل الدراسة والحتياجة العمال وكثري منهم أيضا يهدف ليعمق علم الدين.  

تمع لتعليم اللغة العربية وليعمقها، فتعليمها ال تدرس يف املوسسة الرمسية فكبري محاس قط ة ا
ولكن يف املؤسسة غري الرمسية أيضا كاملؤسسة الدورية. وإحدى املؤسسات الدورية اليت تعلم 

اللغة العربية هي املؤسسة اللغة العربية الدورية األزهار املوقعة بباري كيديري.
ؤسسة الدورية الذي يسوم بعض الربامج التعليمية واألهداف منها هي األزهار هو امل

لرتقية القدرة أو الكفاءة من مشارك التعلم يف اللغة العربية، ليس فقط الكفاءة لفهم

., (Bandung; Pustaka Setia, 2011), hlm. 226Setrategi Belajar MengajarHamdani,٤

, (Jojakarta; Diva Press,2012), hlm.etodologi Super Efektif pembelajaran Bahasa ArabMUlin Nuha,٥

55-57.



٣

للغة العربية أيضا. ألن قال جبل نور أن تعليم اللغة  النصص الدينية ولكن الكفاءة االتصالية 
من مشارك التعلم يستعيب أربع املهارات اللغوية (مهارة اإلستماعالعربية هي التعليم املمكن

والكالم والقراءة والكتابة) متناسبا. السباب من هذا احلال هو أن اللغة العربية ليست وظيفتها 
السليب فقط على وهي كالوسيلة لفهم ما مسعه واخلرب والنصص والقراءة واحلديث ولكن وظيفتها 

التصال اللساين أو الكتايب. الكفاءة يف استخدامها  االجايب أيضا على وهي افهام األخر 
م. ٦كالوسيلة األتصالية هي احد املفاتح األساسية من جناح الناس يف حيا

مج التمييز، هذا  الربامج التعليمية املسومة يف املؤسسة الدورية األزهار هي األول الرب
مج يهدف للمستوى اإلبتدائي. اهلدف م مج هو يقدر املتعلم أن يفهم االرب لطريقة ن هذا الرب

مج إىل استيعاب املفردات.  لقراءة الرتاث دون املعرفة عن الرتمجة منه جبانب ذلك يؤكد هذا الرب
مج  م ، اهلدف منه هو جبانب استيعاب املفردات أيضا واملتعلالكال يوما كامالالثاين هو الرب

للغة العربية إجي مج املنهجي، ويهدف هذا الربيقدر أن يتكلم  مج على ابيا. والثالث هو الرب
حية علم اللغة وهي استيعاب القواعد اللغوية ال حتدد على النظرية وحدها ولكن  تعميق من 

٧التطبيقية أيضا.

حية العمر،  الربامج الثالثة املوجودة يف تلك املؤسسة هلا مشارك التعلم املختلفة من 
مج التميز يبلغ لو كان ال يوجد العملية االختيارية لدخول إلىيها. على سبيل املثال يف بر

سنة تقريبا أو يف املستوى املدرسة املتوسطة ١٦-١٣العمر املتوسط من مشارك التعلم بني 
مج  واملنهجي بلغ عمرهم املتوسطالكال يوما كامالحىت املدرسة الثانوية. وأما للرب

Vol.6, No.2 (November,,”Jabal Nur,” Pendekatan, Landasan dan Model Pembelajaran Bahasa Arab٦

2013) hlm. 204.
)٢٠١٦من ديسيمبار ٢٢املقابلة (بباري، ن، أستاذ رمح٧
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أو اخلريج من املدرسة الثانوية أو من مستوى بكالوريوس. جبانب سنة تقريبا ٣٠-١٨بني 
مج التمييز النمط التعليمي املنفيذ منه يرتكز إىل  العمر من مشارك التعلم. جبانب ذلك لرب
املعلم إذا صفة املتعلم يتلقو املواد التعليمية من املعلم والطريقة املستخدمة متيل إىل طريقة 

م تعلم واملنهجي، النمط التعليمي منهما يرتكزان إىل املالكال يوما كامالج التحفيظ. وأما للرب
لغضافة إىل  واملوقع املعلم فيهما كالوسطى الذي يعطي االرشادات أو التوجيهات إىل املتعلم. 
جمان هذان يف اختيار املكان الدراسي واألنشطة التعليمية حتدد بني املعلم واملتعلم  ذلك لرب

حية الطريقة املستخدمة أكثرها بصفة املناقشة واجلدال والتقدمي واحللقة التعليمية معا. ومن 
لوسائل األخرى  وأما الوسائل التعليمية املستخدمة هي الوسائل املطبوعة كاملودول ويدافع 

٨يعين كالسبورة والكومبوتري وغري ذلك.

وهذا واضح الية وجناحابنظر إىل النمط الذي طبقه هذه املؤسسة أن يتم تطبيقه فع
للغة  من حالة املتعلمني الذين يشعورون الراحة يف عملية التعليم وارتقاء القدرة منهم يف تكلم 
اية العملية هم قادرون  للغة العربية ويف  العربية، يف أول دخوهلم فيها مل يقدرون أن يتكلمون 

تمع أو املؤس دهم أو سة الرمسية الذين يرسلون ولا. النجاحة األخرى تواضح بكثري من ا
٩تالميذهم ألن يتعلموا فيها.

ا قد طبق نظرية أندراجوجي يف عملية  انطلقا إىل النمط املطبيق يف هذه املؤسسة أ
مج  مناسبا واملنهجي ألن النمط املطبيقالكال يوما كامالالتعليم اللغة العربية خاصة للرب

ك يف ملبادء منه هو: أن أنشطة التعليمية تركز إىل املتعلم أو املشرت ملبادء نظرية أندراجوجي. وا
ه التعلم. التعليم للكبار على مبادئه التنفذ والرتتيب من تعليمه محاعة بني املعلم واملتعلم، هذ

)٢٠١٦من ديسيمبار ٢٢املقابلة (بباري، ن، أستاذ رمح٨
)٢٠١٦من ديسيمبار ٢٢املقابلة (بباري، ن، أستاذ رمح٩
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ملبادء من أندراجوجي ن أالعمليم جتري حىت مرحلة التقومي. جبانب ذلك يف تطوير التعليم 
لتقومي عليها ذاتيا.املتعلم يعطى  إذا من ١٠املتعلم السلطة لوضع وتنفيذ برامج التعليم ويقوم 

ال كاملشرف الذي يعطي املتعلم التشريفات والدوافع أو  هذه املبادء أن دور املعلم يف هذا ا
التوجيهات.املبادء األخر من تعليم الكبار هي كثري من الرتكيز على االحتياجات التعلمية من 

ال الوجداين والنفسي. كالدوافع والسلوك املتع لم ويف جانب األخر يرتكز على تنمية يف ا
ألعمال املعينة.  جبانب ذلك الربامج التعليمية سيوى  احلديثي واملهارات واالهلية اليت تتعلق 

١١املرونة وهي مييل إىل التعليقة مييدان االعمال وحياة املتعلم.

ة مط أو منوذج تعليم اللغة العربية املطبيقة على هذه املؤسسبنظر إىل النجاحة من الن
لبحث عميقا عن منوذج التعليم اللغة العربية يف املؤسسة اللغة العربية  جيذب الباحث لقيام 

الدورية "األزهار" بباري كيديري.
أسئيلة البحث.ب

انطالقا خللفية البحث املتقدمة فيقّدم الباحث أسئلة البحث اآلتية:
ملؤسسة الدورية األزهاركيف.١ يفمنوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي 

مج الكالم يوما كامال؟ الرب
ملؤسسة الدورية األزهار.٢ يفكيف منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي 

مج املنهجي؟ بر
ندراجوجي أساس أما املعوقات واحللول يف تنفيذ منوذج تعليم اللغة العربية على.٣

مج الكالم يوما كامال واملنهجي؟ ملؤسسة الدورية األزهار يف الرب

10Peter Jarvis, Adult and Conditioning Education: Theory and Practice (London: Croom Helm, 1992),
hlm. 132.

11R. Ibrahim, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), vol. 1, hlm. 288.



٦

ج. أهداف البحث
لنظر إىل أسئلة البحث املذكورة، وهي: ويهدف هذا البحث إىل أشياء مهمة 

ملؤسسة الدورية .١ الوصف عن منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي 
م ج الكال يوما كامال."األزهار" يف بر

ملؤسسة الدورية .٢ الوصف عن منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي 
مج املنهجي. "األزهار" يف بر

منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف املعوقات واحللول الوصف عن.٣
مج الكالم يوما كامال  واملنهجي.ملؤسسة الدورية "األزهار" يف بر

فوائد البحثد.
:التاليةاجلوانبيفمفيدايكونأنالبحثهذامن يرجى

اجلانب النظري.١
لينشئ العلوم الرتبوي اخلاصة يف تعليم اللغة العربية يف ضوء أندراجوجي.)أ

كإسهام علمي وإسهام فكري للباحثني اآلخرين الذين يقوم البحثهذافيد ي)ب
ة.املؤسسة الرتبوية أو املعاهد اإلسالمييفالعربية اللغةميتعللبحث عن

اجلانب التطبيقي.٢
اللغةتعليمهذا البحث مرجعا ىف يكونسوف،أو للمدارسللمعهد اإلسالمي)أ

.يف املؤسسة الرتبوية أو املعاهد اإلسالميةالعربية
ليعطي املسامهة يف تعليم اللغة العربية فعالية خاصة للمتعلم الكبار.)ب
عليمتلباحث جماال مهّما ىف إعداد كفاءته للالبحثهذايكونسوفو للباحث،)ج

بة للمعاهد اإلسالمية أو للمدارس.املناسالعربيةاللغة
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حدود البحثه. 
حيدد الباحث يف حبثه على احلدود التالية:

. احلد املوضوعي١
منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي "من موضوع هذا البحث يعين 

يف منوذج كهذا البحث عن  ىف يركز الباحث "الدورية بباري كيديري"األزهار"ؤسسة مب
مج الكالم يوما   تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي مبؤسسة "األزهار" الدورية يف بر

ة العربية على أساس أندراجوجي مبؤسسكامال واملنهجي وما املعوقات من منوذج تعليم اللغة
مج الكال يوما كامال واملنهجي وكيف حلوهلا. "األزهار" الدورية يف بر

. احلد املكاين٢
املؤســـــــســـــــة الدورية "األزهار" بباري كيديري خاصـــــــة يفالباحث مكان البحث حدد

مج  .الكال يوما كامال واملنهجيللرب
احلد الزمين.٣

.٢٠١٧من شهر مارس حىت أبريل يف السنة حدد الباحث زمان البحث
الدراسة السابقةو. 

لذكر أن البحث عن الدراسات السابقة يف البحث وخاصة يف هذه اخلطة  وجلدير 
مهم منتهى االهتمام، بوجود الدراسات السابقة ميكن الباحث معرفة مكانة الباحث يف البحث 

متومعرفة أوجه الشبه وأوجه االختالف حىت يكون ال لبحث بحث اليتشابه قريبا أو متساو اما 
ا.  الذي قام به الباحث ومعرفة خصائص البحث 

لبحث عن البحوث والر  لبحث وبعد أن قام الباحث  اسرتاتيجية ن عسائل اليت تتعلق 
، فيوصف الباحث فيما يلي:تعليم اللغة العربية يف ضوء أندراجوجي
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١

أصالةموضوع البحث
لة العلمية، العديد.نور  )٢٠١٥، ١، منرة ١٣احلنان (ا

ملعهد السلف يف كيديري  منوذج تعليم اللغة العربية 
ومسامهته على كفاءة الطالب لقراءة النصص العريب.

االخـــــتـــــالف بــــــني 
البحـــث الســــــــــــــــابق 
ــــذا البحــــث يعين 
اهلـــــــدف مـنـــــــه هو 
الوصــف عن منوذج 

ة تعليم اللغــــة العربيــــ
عــــــلــــــى أســـــــــــــــــــــاس 
أنــــــــــــدراجــــــــــــوجــــــــــــي 
ملؤســــــســــــة الدورية 

وكــــــــــيــــــــــف املــــــــــزا
واملـــــــــعـــــــــوقـــــــــات يف 
اســـــــــتخدامه وكيف 
احلـلــول ملـواجــهــهـــــــا 
واملنهج املســــــــتخدم 

هو دراسة احلالة.

منهجية البحث:
ملنهج دراسة احلالة املدخل الكيفي 

نتائج البحث:
عادةيريكيديفالسلفيملعاهدالعربيةاللغةتعليم

يقراء (ندوجنان أشكاليفالتقليديالنظاميستخدمون
ىن ،واملعاللغةقواعدويشرحعالبصوتاملعلم الكتب

يقرأون الطالب (سوروغان،)جبديستمعونوالطالب
،واملعىناللغةقواعدمنكلويشرحعالبصوتالكتب
. احلفظو ،)التصحيحات منهمبعضوإعطاءيستمعواملعلم
يةالطرق املتسو املعاهد يستخدمون هذهأنمنالرغمعلى

هد يطابق مع. االختالفات أيضا بينهمبعضوتوجد،
ندوجنان وسوروغان أربعةلريبويو الطرق التقليدية وهي 

نظامطبيقتفلوسوو أما معهد الفالحوالتحفيظ واملناقشة.
وأما معهد الطالب،حولاملتمركزوالتعليمالسلفيالتعليم

وم النظأيدريس،التمزدوجنظامسومبري ساري يطابق
هذامسامهة) ٢. (ونظوم املدراسة الرمسيةالتقليدياملعهد

كفاءة لتحسنياملعاهديفالعربيةاللغةلتعليمالنموذج



٩

لطرقاألن. جداكبريةالعربيةالنصصقراءةيفالطالب
املعاهدإىلةإلضافوندركها،لفهمهاسهلةاليت مت تطبيقها

التعليمفريتو ولكنالرمسيالتعليمعلىعصاالالتقليدية
ملوارداالقراءةيفالطالبكفاءةحتسنيأجلمنالبديلة

. العربية الكالسيكية
وجه االختالفوجه التشابة

يستخدم املدخل )أ
الكيفي واملنهج دراسة 

حالة.
يبحث عن منوذج )ب

التعليم اللغة العربية.

الكشف عن منوذج تعليم )أ
لى املطبوقة عاللغة العربية 

املعاهد املوجودة يف  
كيديري.

املسامهة من ذلك )ج
النموذج يف ترقية كفاءة 

الكالب على قراءة 
النصص العريب.

٢

موضوع البحث
لة العلمية، العديد.  ، ٣، منرة.١٧إيصاف شافيعي (ا

٢٠١٢(
جلــامعــة  "منوذج تعليم اللغــة العربيــة على أســـــــــــــــاس البنــائي 

اإلسالمية"
منهجية البحث

ملنهج التجرييب املدخل الكيفي 
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نتائج البحث
أن منوذج التعليم على أساس البنائي يقدر على ارتقائي )أ

العملية والنتائج أو املهارات اللغوية العربية لدي 
الطالب.

واستخدام هذا األساس يستطيع أن يرتقي األعمال )ب
) ٢) الوقت الدراسي فعالية. ١من املعلم ألن : 
) كثري رقابة من األنشطة التعليمية.٣التعليم املرتكزة. 
وجه االختالفوجه التشابة

يبحث عن منوذج )أ
.التعليم اللغة العربية

يستخدم هذا البحث )أ
ملنهج  املدخل الكمي 

التجرييب.
يهدف لالختبار )ب

ولتطوير منوذج التعليم على
أساس النظرية البنائية يف 

تعليم اللغة العربية.

٣

موضوع البحث
)٢٠٠٩شهري سواندي (

تطبيق نظرية أندراجوجي يف املؤسسة الدورية 
BECة ية اللغة اإلجنليزيدور املؤسسة العلى يةدراسة الظواهر (

بباري كيديري)
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منهجية البحث:
ملهج دراسة الظواهرية املدخل الكيفي 

نتائج البحث:
من املثال كثريممتعة ومرحبة على سبيل BECحالة )أ

الطالب وقرية اللغة اإلجنيليزية اليت ما توجد نديرا يف 
مناطق أخرى يف إندونيسيا.

جحون ومتسكون BEC)ب مشهور بكثري من خرجيها 
بقيم الدينية.

مج املمتع وهو النظام الستخدام اللغة )ج فيها النظام والرب
اإلجنيليزية فيها واالجتماعات املكثفة لدي الطالب يف 

BEC.هذه هي اليت جتعل لديهم الفخر اخلاصة ،
دة املمتع )د النظام يف الربامج غري الرمسي الذي جيعل ز

دة املرونة منه  ألن هناك احلرية والراحة السباب منها ز
بة فيها املناقشة  لر والطريقة املستخدمة ليس 

واأللعاب واجلدال.
اتكلفة املعيشة والدورة رخيص ميكن الوصول إليه)ه

لطويل (ستة  جلميع الدوائر ووقت الدورة ليس 
أشهر).

ليس برضى بل  BECاتباع الطالب النظام الصارم يف )و
كثري منهم القسري مثل الدوافع الكبرية ليجعلهم 
قادرون يف استخدام اللغة اإلجنيليزيةاحلياء إىل الوالدين 
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ما قد خرجا كثري من التكالف وكثري منهم الذين  أل
ل ألين جأت من بعيد.يقولون أمح

يبحث عن التجربة اجلديدة كالبحث عن الزوج )ز
واألصدقاء الكثريون.

وجه االختالفوجه التشابة
اســـــــــــــــــــتــــــخـــــــدام نــــــظــــــريـــــــة 
أنــدراجوجي كــأدة التحليــل 

يف تعليم اللغة.

حية األهداف، هذا )ت من 
البحث يهدف إىل 

الكشف الظواهرية يف
ى تعليم اللغة اإلجنيليزية عل

أندراجوجي.أساس
حية املنهج هذا )ث من 

البحث يستخدم املنهج 
الكيفي بدراسة 

الظواهرية.
موضوع البحث يعين )ح

تعليم اللغة اإلجنيليزية.

٤

موضوع البحث
)٢٠١٥حممد هاشم (

لة العلمية) أندراجوجي يف تعليم اللغة العربية (ا
منهجية البحث:

ملنهج الدراسة  التجريبية.املدخل الكمي 
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نتائج البحث:
ملدخل  النتائج من التجربة هي أن تعليم اللغة العربية 

أندراجوجي كثري فعالية
وجه االختالفوجه التشابة

اســـــــــــــــــــتــــــخـــــــدام نــــــظــــــريـــــــة 
أنــدراجوجي كــأدة التحليــل 

يف تعليم اللغة العربية.

األهداف يف هذا البحث )أ
هو الكشف عن فعالية 
نظرية أندراجوجي يف 

تعليم اللغة العربية.
استخدام هذا البحث )ب

املدخل الكمي واملنهج 
التجرييب.

دراسة السابقةال. ١. ١.اجلدول
لنظر إىل الدراسات السابقة الجيد فيها البحث املتساوي مع البحث الذي قام  ه بو

ولكن األهداف واملنهج واملوضوع متفرقة.الباحث، مل جيد و ولوكان النظرية املستخدمة متساو
دخلباحث مفيستخدم العن اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف ضوء أندراجوجي. البحث

ملنهج دراسة احلالة. الكيفي 
حتديد املصطلحاتز. 

ويستخدم الباحث بعض املصطلحات املهمة ىف هذا البحث، ولتسهيل الفهم هلذا البحث 
يشرح الباحث تلك املصطلحات كاآليت:

التعليممنوذج .١
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منوذج التعليم هو جمموعة من اخلطوات املتسلسلة واملنظومة واملرتبطة اليت متثل 
مراحل التنفيذ عمليات التعليم ويعرض عليه املدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس 

اية ونتصور يف خالله تطبيق مداخل التعليم واسرتاتيجياته وطريقته وأسالبه .إىل 
تعليم اللغة العربية.٢

متكنيدفالتفاعلية بني املعلم واملتعلم يف عملية تعلم اللغة العربيةعمليةال
العربية.اللغةوإتقانلفهمالطالب

أندراجوجي.٣
ذا احلال للكبار يف تعلم. يف هأندراجوجي هو الفن والعلم عن كيفية املساعدة 

املتعلم عليه أن جياهد يف كيفية أن يساعد  ويساهل أو يعطي الوسيلة للكبار يف تعلم. 
يف هذه العالقة متياقنا أن وجود املساعدة متفارقة بني الكبار و الطفل ألن خصائصهما 

خمتلفتان.
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لفصل الثاينا
اإلطار النظري

التعليماملبحث األول : مفهوم منوذج 
تعريف منوذج التعليم.أ

يف عامل الرتبوي خاصة يف عمالية التعليم ال ينفصل من املصطلحات التعليمية  
فهوم كنموذج التعليم واسرتاتيجيته وطريقته وتقنيته. قبل أن يبحث الباحث فيما يتعلق مب

ج التعليم ذ منوذج التعليم البد له أي يبني الفرق بني االسرتاتيجية والطريقة والتقنية ومنو 
نفسه.

هي طريقة التعليم و التعلم املخطط أن يتبعها املعلم داخل الصف االسرتاتيجية 
بغية حتقيق أهداف حمددةلتدريس حمتوى موضوع دراسي معني)و خارجه(أالدراسي 

تابعة و تاالجراءات) املاخلطوات/(ينضوي هذا األسلوب على جمموعة من املراحلو سلفا,
ا يف اثناء السري يف تدريسبينها املنوط للمعلم و املتناسقة فيما ذلك الطالب القيام 

هي لتدريس اأن اسرتاتيجيةبد الكرمي الوائليععلي حسني الدملي وسعاد وقال ١."احملتوى
دد مسار عمل املدرس وخط يسره يف الدرس, ألن التدريس جمموعة األمور اإلرشادية اليت حت

يرى الباحث أن ٢.تتداخل وترتابط عناصرها يف خطوات متتابعةبطبيعته عملية معقدة 
االسرتاتيجية أعم من الطريقة ةليس مرادف إلجراءات التدريس، ولذلك فإن اسرتاتيجية 

التدريس خطط تتضمن فيها اخلطوات للحصول على األهداف من التدريس.

.٥), ص. ٢٠٠٣,(ط اسرتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم و التعلمحسن حسني زيتون,١
٩٣)، ص:٢٠٠٥بغداد: دار الشروق , ,(اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاعلي حسني الدملي وسعاد هبد الكرمي الوائلي, ٢
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ال ارجي للمتعلم اخلوأما الطريقة هي جمموعة األساليب اليت يتم بوسطها تنظيم ا
وإن الطريقة هنا تعين اخلطة الشاملة اليت يستعان ٣من أجل حتقيق أهداف الرتبوية املعينة.

ا يف حتقيق أهداف تربوية املنشودة. وأما األساليب هي اإلجراءات اليت ترتجم الطريقة إىل 
لفعل  و من حيث أأداءات وتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما يقوم به املدرس يف الفصل 

وأما منوذج التعليم فهو ٤إعداد املواد التعليمية أو إعداد الوسائل التعليمية أو أدوات التقومي.
خطة ميكن استخدامها لتكوين منهاج (مسافات دراسية طويلة املدى) أو لتخطيط وتصميم 

٥.ىاملواد التعليمية وتوجيه عملية التعليم يف غرفة الصف ويف األوضاع التعليمية األخر 

ا حيتاج املعلم إىل النماذج يوجه املعلم العديدة من املشكالت يف عملية التعليم بسبا
التعليمية الفعالية اليت تستطيع أن تساعده يف عمالية التعليم. النموذج التعليمي نفسه
املتعدد، قبل أن نبحثها سيشرح التعريفات منه كي يكون واضحا يف فهم عن مفهوم  منوذج 

لفظ "منوذج" أو "أمنوذج" معرب من اللغة الفارسية "منوذج" محعه مناذج مبعىن التعليم.
" أي أمناط من األشياء اليت Modelويطلق عليه يف اللغة اإلندونيسية ب"٦"مثال الشيئ".

والنموذج يف هذا لصدد هو منوذج التعليم، وتعددت تعريفاته ٧ستصنع أو ستحصل عليها.
ن منوذج التعليم )Bruce Joyce & M. Weil(ويس و م. ويل من املفكرين. يعرف بروس ج

هو اخلطة أو النمط اليت ميكن استخدامها لتكوين منهاج 

ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، ٣ ط: إيسيسكو، تعليم العربية لغري الناطقني  ٦٩)، ص. ١٩٨٩، (الر
رة: إيســيســكو، ، (القاهم اللغة اتصــاليا بني املنهج واالســرتاتيجياتتعليوحممود كامل الناقة، رشــدي أمحد طعيمة٤

٤٥)، ص. ٢٠٠٦
, (Edisi.2; Jakarta:Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme Guru-ModelRusman,٥

Rajawali Press, 2013), hlm. 133.
.٩٥٦. ص. املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٦

, (Cet.IV; Jakarta:Kamus Besar Bahasa IndonesiaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,٧

Balai Pustaka, 1995), hlm. 2014.



١٧

(مسافات دراسية طويلة املدى) أو لتخطيط وتصميم املواد التعليمية وتوجيه عملية التعليم 
منوذج التعليم يستطيع أن جيعل كالنمط ٨يف غرفة الصف ويف األوضاع التعليمية األخرى.

االختياري أي لكل املعلمني يستطيعون أن خيرتوا النماذج التعليمية املناسبة والفعالية ليحقق
األهداف التعليمية.

ا اسرتاتيجية مبينة )Susan S. Ellis(وتعرف سوزان س.اليس  أن مناذج التعليم 
ت الرتبويني وعلماء النفس وا يتعلم لفالسفة وغريهم الذين يبحثون يف كيفعلى نظر

الفرد. وحيتوي النموذج على مبادء أو أساس وسلسلة من اخلطوات (أفعال والسلوك) اليت 
ا املعلم واملتعلم، إضافته إىل وصف لألنظمة املساندة الضرورية وطرائق  ينبغي أن يقوم 

وذج التعليم هو اإلطار املفهوميوفقا برأي سوكمطو أن مقصود من من٩تقومي تطوير املتعلم.
ة الذي يتصور اإلجراءات النظامية يف تنظيم اخلربة التعليمية لتحقيق األهداف التعلمية املعين

إذا منوذج ١٠والوظيفة منه كالدليل للخائط التعليمي واملعلمون يف ختطيط األفعال التعليمية.
ية االضايف.يف الفصل أو عملالتعليم هو النمط املستخدم كالدليل يف ختطيط التعليم 

اعتمادا على التعريف السابقة فلخص الباحث أن منوذج التعليم هو جمموعة من 
اخلطوات املتسلسلة واملنظومة واملرتبطة اليت متثل مراحل التنفيذ عمليات التعليم ويعرض 

اية ونتصور يف خالله تطبيق مدا ل خعليه املدرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إىل 
التعليم واسرتاتيجياته وطريقته وأسالبه. منوذج التعليم مواسطة بني النظرية والتط

hlm. 133.Model Pembelajaran, M-ModelRusman,٨

".http://educationaden" ، في ٢٠١٧من فیبراییر ٢٦تم التحمیل في التاریخ تعریف نموذج التعلیم، ٩
, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya,Paikem GembrotLif Khoiru Ahmadi dan Sofwan Amri,١٠

2011), hlm. 8.
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خصائص منوذج التعليم.ب
قبل استمرت املناقشة إىل الوظيفة من منوذج التعليم ويكون حسنا إذا يناقش أوال 
عن اخلصائص منه. يف العام منوذج التعليم اجليد له اخلصائص املعروفة عموما. لنموذج 
وصاف متعددة ومنهم رومسان يرى أن اخلصائص  سالتعليم خصائص وقد وصفها العلماء 

يل: ١١من منوذج التعليم فيما 

ت الرتبوية والتعليمية من النخبة اخلاصة..١ منوذج التعليم القائم على النظر
منوذج التعليم لديه الرساالت أو األهداف التعليمية املعينة..٢
يكون دليال الصالح االنشطة التعليمية يف الفصل.منوذج التعليم ميكن أن .٣
منوذج التعليم لديه العناصر من النماذج اليت تسمى ب: أ) سلسلة خطوات .٤

التعليم، ب) هناك املبادئ اإلستجابية، ج)النظم اإلجتماعية، د) النظم الدافعية.
ثريات كالعقيبة التطبيقية من النموذج التعليمية. .٥ لتأثريات امنوذج التعليم لديه 

ا، اليت تشمل على: أ) التأثريات التعليمية وهي النتائج التعليمية مستطيعة لقياسه
ب) التأثريات املصاحبة وهي حتصيل التعلم على املدى البعيد.

لدليل من منوذج التعليم الذي .٦ يصنع اإلعداد التعليمية (التصميم التعليمي) 
اختاره.

امها لكل الظروف، وصمم النموذج يتعلق لذلك منوذج التعليم ال ميكن استخد
حبالة وأغراض مستهدفة كثريا. ومعىن هذا أن تطوير النموذج ال يقف من أن األخر. املواقف 

جاملتغرية واملعقدة حتتاج إىل تطوير النموذج الذي يناسبها. لذلك كانت عملية تطوير النموذ 
ملا يف جمال تكنولوجيا العليم.

11 Rusman, Model-Model Pembelajaran, hlm. 136.
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أنواع منوذج التعليم.ج
د تعددت مناذج التعليم بني عامل وأخر حسب الضوء الذي يقوم عليها عامل. قسم ق

جويس و م.ويل منوذج التعليم إىل أربع جمموعة كبرية وهي منوذج التعليم ملعاجلة املعلومات 
ومنوذج التعليم الفردي ومنوذج التعليم التفاعل اإلجتماعي ومنوذج التعليم التصرف 

ت التعلم. وفيما يلي شرح موجز لكل هذه النماذج ١٢السلوكي. تقوم على أساس النظر
منها:

منوذج التعليم ملعاجلة املعلومات.١
هي ترتكز على القدرة الفكرية. هذا النموذج يقوم على أساس كفاءة املتعلم 
ت وبفهم املعلومات وبتشكيل املفاهيم وبتطبيق  ملالحظة وبتحليل البيا لقيام 

لصوتية وحبل املشكالت. واألهداف الرئيسي منه هو: أ) الرموز الصوتية وغري ا
، ب) االستيعاب على املفاهيم )metode inkuiri(االستيعاب من الطرق التحقيقي 

والوقائع األكادميك، ج) التطوير على املهارات الفكرية العامة كالقدرة التكريية 
١٣والتفكري املنطقي.

وأما النماذج التعليمي اليت تتضمن على هذه الفئة هي: أ) منوذج التفكري 
االستقرائي، ب) منوذج اإلجناز املفهومي، ج) منوذج اإلستقرائي الكلمة التصويرية، 
د) منوذج البحث العلمي، ه) منوذج التدريب البحثي، و) منوذج التحفيظ، ز) 

١٤.)advance organizer(املنظم ، و) منوذج التقدم)sinektik(منوذج سينيكتيك 

isu metodis dan-Pengajaran dan Pembelajaran, isuModel-ModelMiftahul Huda,١٢

paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), hlm. 74.
hlm. 76.,Model Pengajaran dan Pembelajaran-ModelMiftahul Huda,١٣

hlm. 77.,Model Pengajaran dan Pembelajaran-ModelMiftahul Huda,١٤



٢٠

منوذج التعليم الفردي.٢
لفردي والتنمية الذاتية. أكد هذا النموذج على التنمية  هذا النموذج يتعلق 
الفردية ليكون الشخص الكامل واالعتماد على النفس والكفاءة. وحياول هذا 
النموذج أن يساعد املتعلم يف فهم نفسه وأهدافه وتنمية على الطريقة لتعلم الذايت. 

عتماد على النفس، ب) يساعد املعلم واألهداف من هذا النموذج هي: أ) ترقية ا
يف فهم نفسه كاكال، ج) يساعد املتعلم يف فهم عاطفه، د) يساعد املتعلم لتنمية 
األهداف التعلمية، ه) يساعد املتعلم يف تنمية وترقية كفاءته، و) ترقية اإلبداعية 

لنماذج اواسلوب العبة من املتعلم، ز) ترقية استعداد املتعلم خلربات اجلديدة. وأما 
التعليمي اليت تتضمن على هذه الفئة هي: أ) منوذج التعليم الصليات و منوذج 

١٥.)classroom meeting(التعليم االجتماعات الصف الدراسي 

منوذج التعليم التفاعل اإلجتماعي.٣
تمعي واألخرون.  النموذج يف هذه الفئة يؤكد على العالقة بني الفردي وا

و ليساعد املتعلم يف التعلم عن التعاون والتحديد واحللواهلدف الرئيسي منه ه
املشكالت إما بصفة األكادميك أو اإلجتماعي. واألهداف من هذا النموذج 
هي: أ) يساعد املتعلم يف التعاون لتحديد وحل املشكالت، ب) تنمية مهارة 

. يالعالقة اإلجتماعية، ج) ترقية الوعي للمتعلم على القيم الشخصي واإلجتماع
والنموذج الذي يدخل يف هذه الفئة هي: أ) النموذج التعاوين، ب) منوذج اللعب 

١٦الدوري، ج) منوذج البحث العديل.

hlm. 125.,Model Pengajaran dan Pembelajaran-ModelMiftahul Huda,١٥

110.-hlm. 109,Model Pengajaran dan Pembelajaran-ModelMiftahul Huda,١٦
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منوذج التعليم التصرف السلوكي.٤
هذا النموذج يؤكد على احملاولة ليغري السلوك الظاهرة من املتعلمني. 

) منوذج املباشرة، بوالنموذج الذي يدخل يف هذه الفئة هي: أ) منوذج التعليمات
١٧احملاكة.

وظيفة منوذج التعليم.د
لبحث عن النماذج التعليمية فالسؤال الرئيسي من املمكن بتقدميه هو ملاذا منوذج 
التعليم جيب عليه أن يتطور وما الوظائف منه خاصة أو كيف منوذج التعليم يستطيع أن 

لوظائف من الفصل. إذا بعض ايساعد تنفيذ الواجبة من املعلمني يف عملية التعليم يف
يل: ١٨منوذج التعليم فيما 

الدليل: ميكن منوذج التعليم أن يكون وظيفة كالدليل الذي يستطيع أن يشرح .١
عما ينبغي أن يقيم به املعلم.

التطوير من املنهج: يستطيع منوذج التعليم أن يساعد يف عملية التطوير من املنهج .٢
التعليم.لوحدة أو الفصول املختلفة من 

التعيني من املواد التعليمية: يعني منوذج التعليم األشكال من املواد التعليمية .٣
ه.املختلفة تفصيلية اليت سيستخدمها املعلم يف مساعدة املتعلم لتغيري شخصيت

املساعدة يف حتسني التعليم: يستطيع منوذج التعليم أن يساعد العملية التعليمية.٤
يم.ويرتقي الفعالية من التعل

hlm. 134.,Model Pengajaran dan Pembelajaran-ModelMiftahul Huda,١٧

, (Bandung: Alfabeta, 2008),r IPSModel Mengaja-Metode dan ModelAbdul Aziz Wahab,١٨

hlm.55.
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الوظائف من النموذج التعليمي السابقة سوف يستخدمها املعلم  يف تطوير النماذج 
ألهداف واملواد والوسائل الدعمية يف تنفيد الواجبة التعليمية من  التعليمية ما يراه مناسبا 

املعلم.
مفهوم تعليم اللغة العربية:املبحث الثاين

تعليم اللغة العربيةتعريف.أ
كمهنة خدمية، تقوم على أسس عملية وفنية، Teachingوالتعليم أو التدريس 

ويهدف التعليم إىل مساعدة املتعلم (التلميذ أو الطالب) على أن يتعلم عن طريق : تلقينه 
التعليم أو إكتسابه طرق التعلم مع تصحيح ومتييز املواقف والظروف والعوامل املساعدة 

تساب املعارف واملعلومات واخلربات والتدريب عليها على التعلم، وذلك بغرض، اك
أما مفهوم التعليم عند بعض املؤهلني يف علم الرتبية ١٩وممارستها يف احلياة اليومية والعملية.

يل: ما 
عند دكتور حممد علي السمان أن التعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل .١

املعلم اإلقتصادية اليت توفر لكل منأذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة 
٢٠واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة.

يد أن التعليم بقصد به نقل املعلومات من املعلم .٢ عند صاح عبد العزيز عبد ا
٢١إىل املتعلم املتلقي الذي ليس له إال أن يتقبل ما يلقيه املعلم.

العلمصالوإيالعرضتعليم اللغة العربية هو عمليةلرأي أمحد مهتدي أنصاري أن 
وميكنلعربية،االلغةوإتقانلفهمالطالبمتكنيدفللطالبالعربيةللغةامن مدرسي

املعلم إعداده ومكانته وأدواره يف الرتبية العامة الرتبية اخلاصة اإلرشاد سعيد طه حممود، حممد أمحد سعفان و ١٩
.٣هـ)، ص. ١٤٢٥، (القاهرة: دار الكتاب احلديث، النفسي

١٢)، ص. ١٩٨٣(القاهرة: دار املعارف، ، التوجيه يف تعليم اللغة العربيةحممد على السمان، ٢٠
يد، ٢١ .٥٩، (القاهرة: دار املعارف، دون التاريخ)، ص. الرتبية وطرق التدريسصاح عبد العزيز عبد ا
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اتطويرها . أما وفقا لرأي شيخ مصطفى الغاليني أن اللغة العربية هي الكلمات اليت يعّرب 
٢٢العرب عن أغراضهم.

ية السابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال معلومات اللغة العرببناء من التعريفات 
إىل أذهان املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة اللغة العربية 

ا. ا واجتاها ومهار
أهداف تعليم اللغة العربية.ب

وتطبيقيا خربةوجوددبعحدثاهلدف املتوقعمنشكلهوهدف للتعليم نظر
ي واحلإما من جانب املعريف العاطفتغيريات،هناكأنيبدولذااملعينة،التعليمعملية
ختالف املوضوعات وفروع اللغة ولتدريس اللغة العربية٢٣ركي. ، وأهداف خاصة ختتلف 

هداف  تدريس  واألهداف العامة ختتلف من مرحلة إىل أخرى، نرى من املفيد التذكري 
الستفادة منها يف توجيه تعليم مهارات االتصال اللغوي وتعلمها. وملا كانت اللغة العربية 

ل  دة على تغريها من صف إىل صف  األهداف العامة ختتلف تعبا للمراحل الدراسية ز
له ستعرض هذه األهداف موزعة بني مرحلتني األوىل مرحلة التعليم األساسي واألخرى 

ن هذ كن تلخيص ميه األهداف تتكامل يف املراحل املختلفة.مرحلة التعليم الثانوي علما 
:أخرى يف ثالثة أهداف رئيسية وهيأهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات

ذه اللغة أو .١ ا الناطقون  لطريقة اليت ميارسها  أن ميارس الطالب اللغة العربية 
ن تعليم القول بصورة تقرب من ذلك. ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن

نية يستهدف ما يلي : ٢٤العربية كلغة 

تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها.)أ

,Metodenya-Pengajaran Bahasa Arab Media dan MetodeAhmad Muhtadi Anshori,٢٢

(Yogyakarta, Penerbit TERAS: 2009), hlm. 6
, Vol. 02 No. 01,Ittijah-Al”,Pembelajaran Bahasa Arab Untuk SMAmahliatussikah, “Hanik٢٣

(Januari-Juni 2010), hlm, 5.
املرجع يف منـاهج تعليم اللغة العربية للناطقني علي أمحـد مـدكور، رشـــــــــــــــدي أمحـد طعيمـة، إميـان أمحـد هريـدي، ٢٤

.٧٠-٦٩)، ص. ٢٠٠٥هـ/١٤٣١، (القاهرة: دار الفكر العريب، بلغات أخرى
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تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني )ب
لعربية حديثا معربا يف املعىن، سليما يف األداء.

ت العربية الب على قراءة الكتتنمية قدرة الط)ج .ادقة وفهما
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات من .٢

حيث األصوات واملفردات والرتاكيب واملفاهيم.
والبيئة وأن يلم خبصائص اإلنسان العريبأن يعرتف الطالب على الثقافة العربية .٣

تمع الذي يتعامل معه. اليت يعيش فيها ا
اختلفت األغراض التعليمية لدرس اللغة العربية يف إندونيسيا، ويعتمد هذاقد 

ختالف حاجة املتعلمنياال راض وعامة أن أغ. ختالف بعدة األغراض املنشودة وكذلك 
كلم العربية، كالم األخرين أي املتالتعليمية يف إندونيسيا هي يستطيع الطالب أن يفهموا

لعربي لة أو نصوص الايستطيعون أن يقرؤو ة فاصحةويستطيعون أن يتكلموا  عربية أو ا
هلم حتريالكتاب أو اجلريدة، ويستطيعون . أيضا أن يكتبوا أي أن يعربوا ما خطر يف  ر

ستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة مهارات هي مهارة االوبعبارة أخرى لطالب أربع
ومهارة الكتابة

مج املكثف وإذا فاهلدف أو الغرض حمدد أيضا، وعادة ير كز التعليمكان الرب
على مهارة واحدة إما الكالم مثال أو القراءة. وهذه األغراض تؤثر على اختيار املواد

إلضافة٢٥.الدراسية ومجيع النشاطات التعليمية أو عملية التعليم األهداف،هذهإىلو
ةالعربياللغةميتعلأن،Syaiful Anwarو Tayar Yusufتعبرييفالعربيةاللغةتعلممنواهلدف
). اخلاصةاألغراض(القصريواهلدف) العامةلألغراض(الطويلةاألهدافحتقيقحنوموجهة

يصعباهلدفهذاالعامة، لكونلألغراضالتحليلهواخلاصالغرضيف

Bahasa Arab : Problematika Pembelajarannya Sebagai BahasaIda Nursida dan Siti Shalihah, “٢٥

Asing Dan Tujuan Pembelajarannya Di Indonesia”, Al-Ittijah, Vol. 02 No. 01, (Juli-Desember
2009), hlm. 231.
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اللغةتعلمنمللغرضلنسبةأما. والتشغيلياخلاصلشكلاوردتولكنحتقيقه
٢٦:يليكماهيالعربية

.اإلسالميةللشريعةكمصدرواحلديثالقرآنفهمميكنالتالميذأنحيث)أ
.لعربيةاللغةاملكتوبةالدينيةوالثقافةالدينيةالكتبوفهمإدراكميكن)ب

.العربيةللغةوالكتابةالكالمليكون ماهرا يف)ج
اللغويلتكوين(Suplementory)أخرىخلرباتاملساعدةكاألداةالستخدامها)د

.ملهنيةصحيحلعربية،
أمرايعداليتاالنضباطهوالعربيةاللغةتعلمأناملعلوممنمثاألهداف،هذهمن

.االجتماعيةياةاحلعنفضال،)العلوم(والعلمية) الدينية(املفاهيميغطيأنهحيثمثاليا،
هارات اللغويةامل.ج

أربع املهارات اللغوية يف أي لغات كانت  اذا تكلمنا عن املهارات اللغوية فوجد
وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ال يقال احد مستويل 
على لغة اال كان له هذه املهارات األربعة وهلذه املهارات قد قسمها العلماء اللغة احلديثة 

يفاهلدفحتصباليتاألربعاملهاراتوهي مهارة االستقبال ومهارة االنتاج. إىل قسمني، 
االتنطاقالوقتنفسيفوهوالعربية،اللغةتعلم ة العربية:للمواد يف تعليم اللغا

مهارة االستماع.١
أوالكلماتفهمأوخالصةيفالشخصقدرةوهياالستماعمهارة

٢٧.عالماإلوسائلبعضأومن الصاحبحلديثتلفيظهايتماليتاجلمل

Yusuf dan Syaiful Anwar,Tayarhlm. 7 mengutip dari:n,PengajaraAhmad Muhtadi Anshori,٢٦

Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997),
hlm. 189.

(Bandung: Remaja RosdakaryaMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Acep Hermawan,٢٧

2011), hlm. 130
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يد سيد أمحد منصورخرآالتعريفأوضححنيويف نأوفقا لرأي عبد ا
٢٨ة إنصات إىل الرموز املنطوقة مث تفسريها.عمليهواالستماعتعريف

ىلإاالستماعيفالشخصقدرةاالستماع هومهارةفـَتَـْعريفوهكذا
الرموزوفريتعلىقادراكونيأنجيبأيضاولكن. سلبيةً غريمنتجًة،املتكلم

مسع.املاحلقيقةحتليلعلىالقدرةعنفضالاملتكلم،حنووالتعليق
مهارة الكالم.٢

عنالكشفمهارةمهارة الكالم هيأنAcep Hermawanوفقا لرأي
اآلراءو األفكارشكليفالفكرعنللتعبريالكلماتأواألصوات امللفوظة

وفقا لرأي عبد الوهاب راشيدي أن الذي ٢٩للمخاطب.الشعورأووالرغبات
لكالم هو  وفقااحيحوصجيدا العربيةللغةالناطقةألصواتلالنطقيقصد 

كالمالرةأما مها. ةاللغرباءخبيعرفالذياملخرجكلمنيتاليتلألصوات
سنفاستخداممع املفرداتتكراردونإىلمستمرةبصفةهي أن يتكلم

٣٠.أصواتعنالكشف

عنلكشفلقدرة الشخصمما ورد أعاله نفهم أن مهارة الكالم هي 
اآلراءو األفكارشكليفالفكرعنللتعبريالكلماتأواألصوات امللفوظة

.للمخاطبالشعورأووالرغبات
مهارة القراءة.٣

القدرة على التعرف هيالقراءةأن مهارة Acep Hermawanوفقا لرأي
والفهم مضمون الشيء املكتوب بتلفيظها أو فهمها يف الصدور. أما وفقا لرأي 

ا القارء لنيل الداللة أو الرسالة اليت يقصد ريغان أن القراة هي عملية يقوم 

Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasayidi dan Mamlu’atul Ni’mah,Abd. Wahab Ros٢٨

Arab, (Malang, UIN Maliki Press: 2011), hlm. 84
(Bandung: Remaja RosdakaryaMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Acep Hermawan,٢٩

2011), hlm. 135
. 88lm, hMemahami Konsepyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,Abd. Wahab Ros٣٠
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الكاتب إراهلا. ووفقا إلبراهيم أن القراءة هي انتقال الرموز املكتوية إىل الرموز 
٣١امللفوظة

لتايل، فهملىعكبريااعتماداً تعتمداليتقدرةهيالقراءةفمهارةو
قانإتعلىتعتمد جداالقراءةنشاطيفولذلك،. للمقروؤمعىنأواملضمون

يفخصالشقدرةهيالقراءةمهارةلذاوالصرف.النحوالعربية مثلقواعد اللغة
تقراءة .والصرفالنحومثالعربيةاللغةقواعدإتقانعلىتعتمداليتالقراءةحمتو

مهارة الكتابة.٤
شكلإىلرواملشاعاألفكارعنالتعبرييفهي املهارةالكتابةمهارةمفهوم

البيانيةالرموزهي رسمالكتابةمهارةAziz Fahruroziذكرحنييف.  الكتابة
٣٢اآلخرين.لقراءةاملفهومةاللغةتصفالتوضيحية

بجياليتمهارتنيهناكالكتابةمهارةيفأناقرتحAhmad Fuad Efenddyبينما
ن والثاين مهرة تكوياإلمالء،ويتقنمهارة تكوين احلرفأوالتكون متقونة،أن

تعريفأناستنتاجميكنأعاله،الواردالبيانعلىوبناءً ٣٣لكتابة.واملشاعراألفكار
.الكتابةلشكيفرأيهيفهوماعناإلعرابيفالكتابة هو كفاءة الشخصمهارات

مفهوم أنداجوجياملبحث الثالث: 
اجوجير أندتعريف.أ

قد نشاءت النظرية عن طريقة التعليم للكبار يف حول العلماء من تعليم الكبار إما 
سم "أندراجوجي".  أو يف أمريكية. ليفرق ببيداجوجي فيعرف هذه النظرية  يف أور

. 135, hlm....MetodologiAcep Hermawan,٣١

Direktorat Jendral:Jakarta(,embelajaran Bahasa ArabPAziz Fahrurozi dan Erta Wahyudi,٣٢

Pendidikan Islam Departemen Pendidikan Agama RI, 2009), hlm. 308
Metodologi dan Strategi Akternatif (Pembelajaran Bahasa Arab).Ahmad Fuad Efenddy,٣٣

(Malang : Misykat, 2005), hlm. 137
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يت من اللغة االتنية يعىن "الكلمة  مبعىن "agogos" مبعىن الكبار و "androsأندراجوجي 
ذا املعين أن تعريف أندراجوجي حرفية هو قيادة الكبار. التعليم الكبار هو٣٤القيادة. 

تمع الذي ينتسبون إليه أن يطوروا  ا أولئك الذين يعدون كبارا يف ا العمليات اليت  ميكن 
م الفنية واملهنية أو يوجهوها وجهات جديدة  أو قدرامت، ويغ نوا معرفتهم وحيسنوا مؤهال

م أو يف سلوكهم يف البعدين: التطور الكامل للشخصية، واإلسهام  حيدثوا تغريات يف إجتاها
٣٥بصورة متوازنة ومستقلة يف التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية".

يف لم فن وعنهوجيجأندراتعرف جاقال كنوليس الذي نقلت من كتاب سو 
وهذا ٣٦.)the science and arts of helping adults learn() لتعلم الكبار(مساعدة املتعلمني

وأراء ٣٧وفقا بزين الدين أن أندراجوحي هو العلم والفن يف مساعدة الكبار يف التعلم.
املفكرين أن تعليم الكبار هو :

امج وال بوصفه عمليات ميدانية فيما تشتمل عليه من الرب يقتصر على تعليم الكبار .١
تتناوله بوصفه نطاما جمتمعيا له كيانة ومسئولياته احلكومات األخرى عن أنشطته.

نه معىن جيمع العمليات املنظمة لتعلم والتعليم الكبار .٢ ينطلق من الشمول فيوحى 
ج ذلك التعليم يستثنيها حني يدر حىت ما كان منها يف التعليم العايل النظامي ولكنه 
مبا يسميه التعليم األوىل ويف ذلك بعض التناقض.

ميثل وصفة لعمليات التعليم والتعلم اليت هي ومضع عناية حالة فضلي أقرب إىل .٣
٣٨املثالية ال تزال بعيدة عن الواقع.

,(Jakarta; Bumi Aksara, 2007), hlm.55Model PembelajaranUno, Hamzah.b,٣٤

٣٠٧رشدى أحمد طعیمة، محمد بن سلیمان البندري، التعلیم الجامعي، ص.٣٥
Pendidikan Non formal, Dimensi dalamKeaksaraan Fungsional Pelatihan, danSaleh Marzuki,٣٦

Andragogi, (Bandung: Rosda Karya, 2012) hlm.166.
,(Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 2.AndragogiZainudin Arif,٣٧

٣٠٨-٣٠٧رشدى أحمد طعیمة، محمد بن سلیمان البندري، التعلیم الجامعي، ص. ٣٨
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من تعريفات السابقة إما كالعلم أو كالفن أن جوهر األندراجوجي هو يساعد 
يف هذه العالقة متيقنا أن وجود املساعدة ٣٩ر كي يقدر أن يتعلم ويكون املتعلم.الكبا

لصغار ألن خصائصهما متفرقان. ٤٠متفرق 

لعلم األخر فطبعا أنه  نستطيع ان نستخلص أن أندراجوجي كالعلم ال خيتلف 
ي  جيستطيع أن يتعلمه أخرين ألنه يتبع أحكام العلوم العامة بصفة موضوعية. و أندراجو 

حلسي اجلمايل يف عالج املتعلم  كالفن هو اإلبداع ما هو املهارات واخلربات املعلم املتعلقة 
يف عملية التعليم. جبانب ذلك هناك الرتكيز على اعطاء املساعدة يعين كيف املعلم يسهل 

أو يعطي التسهيالت إىل الكبار لتعلم.
تطور نظرية أندراجوجي.ب

هالقات لتعليم الكبار، متايزت يف أهدافها وطرقعرفت اإلنسانية عرب العصور ح
واسط أ، وحركية غري مسبوقة ابتداء مناكرب ال أن هذه العملية شهدت اهتماما  وأشكاهلا، إ

ت إىل بروز مناذج أدسياسية واقتصادية وأيضا كضرورة جمتمعية،القرن التاسع عشر، بدوافع
لكبار، رافقتها  التأطري، تولدت التنظري و دينامية على مستوىجديدة من التعليم اهتمت 

يل: الرتبية الصغار، من قبعنها مفاهيم سعت إىل متييز هذا النوع من التعليم عن تعليم
ا الكبار، والتكوين الكبار، وبيداغوجيالشعبية، والرتبية مدى احلياة، والرتبية الدائمة، وتربية

لتناوب، واإلتقان املهين ا يف هذا ...املستمر، والتكوين  ومن املفاهيم اليت فرضت ذا
نشأ وتطور؟ وما أبعاد استعماالته؟، فكيف«األندراغوجيا»احلقل املعريف، مفهوم 

م يف سعيه١٨٣٣سنه Alexander Kappعلى يد « وجياجاألندرا»م ظهر مفهو 
دف توضيح التمايز بني تعلم الصغار وتعلم  لكبار؛الوصف نظرية أفالطون الرتبوية، 

الكلمة أندراجوجي لوصفي نظرية الرتبوية لفالطو ولو كان فالطو نفسه Kappيستخدم 
Eugeneوبعثه من جديد العامل االجتماعي األملاين ال يستخدم تلك الكلمة. 

andung: Alfabeta, 2015), hlm.127.,(BPedagogi, Andragogi, dan HeutagogiSudarwan Danim,٣٩

.hlm, 167Pendidikan Non formal, Dimensi.....,Saleh Marzuki,٤٠
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Rosenstock على أن ، ١٩٢١أكد يف تقرير قدمه لألكادميية عام حينما١٩٢١سنة
فكار أوطرائق وفلسفة خاصة ،وال يكفي أن ننقلتعليم الكبار يتطلب مدرسني خاصني 

.مكان تواجد الكباروجيا) إىل جنظرية التعليم (أو البيدا
Malcolmتصور يؤطر تعليم الكبار، دفع بـغري أن احلاجة امللحة لصياغة

Knowles،وجيا جاألندرا"من خالل مقالته إىل إحيائه ضمن رؤيته خلصوصية تعليم الكبار
ت املتحدة األمريكية”Adult leadership“اليت نشرها مبجلة"وجياجالبيداوليس لوال
كعلم وفن مساعدة الكبار على التعلم، يف مقابل"وجياجاألندرا"حمددا ، ١٩٦٨سنة 

.املرتبطة بتعليم األطفال"وجياجالبيدا"
يف سعيه لصياغة نظرية ختتصMalcolm Knowlesوإذا كان فضل السبق يعود لـ

نظرية وجيا، بوجود أسسجسامهوا يف مناقشة تصوره لألندرالكبار، فإن علماء آخرين
من عملية تطوير املناهج والربامج وطرق التدريس يف جمال تعليم حمددة اآلن تشكل جزءا

أو ) Brookfield١٩٨٦,ات، (الكبار، فهي ال تعدو أتكون جمموعة من الفرضي
٤١.)Miriam١٩٩٣, (التوجيهات

حية  اإلصطالح من أندراجوجي جيري بفرتة طويلة ولكن الفكرة منه املرتكزة من 
مفهوم النظرية والفلسفة واإلجراءات من تطبيقه على سبيل املثال: العملية التعليمية 

التMalcolm Knowlesعند ما يكتب ١٩٦٨وأهدافها تبدأ من سنة  وجيا جاألندرا"ا
."وجياجالبيداوليس

املبادء يف التعليم الكبار.ج
يف تعليم الكبار أن االعتماد على الذايت هي املعيار األساسي يف كل تطوير النماذج 

من التعلم. ألن ذلك املفهوم من التعليم يف سياق أندراجوجي خاصة لديه

الناطقني األندراغوجيا وتعليم اللغة العربية للراشدين غريرشيد شاكريي، مصطفي بو عناين، بنعيسى ن غبوش، ٤١
.٩٢-٩١)، ص.٤، العدد ٢٠١٤، (جملة أحباث معرفية، ا
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ذايت لكل املتعلم قيمة االعتماد على الالرئيسي األساسي اليت تتوجه إىل التنمية والتطوير من 
(املواطن التعلمية). بدونه كل من التعليم يف سياق أندراجوجي ليس له املعىن ومتسو

بنماذج التعليم األخر. هذه اإلفرتاضة هي احلد اخلاص اليت قادرة يف تفريق املفهوم من 
التعليم أندراجوجي بنماذج التعليم األخر.

علم. اجوجي أن أنشطة التعليمية تركز إىل املتعلم أو املشرتك يف التيف املبادء من أندر 
ملبادء من أندراجوجي أن املتعلم يعطى املتعلم السلطة لوضع  جبانب ذلك يف تطوير التعليم 

لتقومي عليها ذاتيا. إذا من هذه املبادء أن دور املعلم يف هذا ٤٢وتنفيذ برامج التعليم ويقوم 
ال كاملشرف ال ذي يعطي املتعلم التشريفات والدوافع أو التوجيهات.ا

املبادء األخر من تعليم الكبار هي كثري من الرتكيز على االحتياجات التعلمية من 
ال الوجداين والنفسي. كالدوافع والسلوك  املتعلم ويف جانب األخر يرتكز على تنمية يف ا

ألعمال  لتعليمية املعينة.  جبانب ذلك الربامج ااحلديثي واملهارات واالهلية اليت تتعلق 
٤٣سيوى املرونة وهي مييل إىل التعليقة مييدان االعمال وحياة املتعلم.

من املبادء السابقة يستطيع الباحث ان يستخلص أن املتعلمني جيبون عليهم أن 
هيدورون بدور نشاط ويساهم من كل املراحل التعليمي وأما املعلم يدور كاملسري الذي يوج

أو يرشد املتعلم يف عملية التعليمية.
األساسية ألندراجوجي وأثرهاالفرتاضات.د

كما قال كنوليز أن أندراجوجي يئسس على أربعة االفرتاضات املهمة عن خصائص 
املتعلم الكبار متفرق من االفرتاضات للمتعلم الطفل اليت تئسس على بيداجوجي التقليدي.

يل: ٤٤تلك االفرتاضات فيما 

42Peter Jarvis, Adult and Conditioning Education: Theory and Practice (London: Croom Helm,
1992), hlm. 132.
43R. Ibrahim, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), vol. 1, hlm.
288.

,(Oxford: ELSEVIER, tt),hlm. 29Adult Learning And EducationKjell Robenson,٤٤
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مفهوم الذايت.١
ضج يف ك تعتمد ي الذمن شخصية الذايت نفسه هو يتحركمفهوم الذي 

بعض األثر من تلك االفرتاضات فيما مستطع أن يواجه نفسه.شخصعلى 
٤٥يل:

حية غرفة التعلم أو )أ حيتاج إىل خلق مناخ التعلم مطابقا حبالة الكبار، إما من 
منها ترتب وتنظم مطابقا بذوقأدواته (الكراسي واملكاتب وغري ذلك) وكل

الكبار ويعطيهم الراحة. جبانب ذلك حيتاج يف مناخ التعلم إىل خلق التعاوين 
التباديل بني الطالب مع الطالب األخر أو مع امليسري فيه.

يشرتك الطالب يف تشخيص االحتياجات من تعلمهم.)ب
يشرتك الطالب يف عملية التحطيط من تعلمهم.)ج
سري ليم والتعلم مسؤلية مجعية بني امليسري والطالب. موقع امليكانت مسؤلية التع)د

فيه أكثر دوره كمصدر البشرية واملشرف وأكثر من دوره كعامل املساعد بينما  
كاملعلم.

. التقومي يف عملية التعليم والتعلم  يف ضوء أندراجوجي يؤكد على التقومي الذايت)ه
وامليسري أكثر املساعدة إىل الطالب يف تقييم إىل أي مدى هم حيصلون على 

التقدم يف عملية تعلمهم.
التجربة.٢

االنسان ينمو كاملستودع املرتاكمة من التجربة اليت تكون املورد املرتقى 
يل:للتعلم. بع ٤٦ض األثر من تلك االفرتاضات فيما 

.4-, hlm. 3AndragogiZainudin Arif,٤٥

., hlm. 5AndragogiZainudin Arif,٤٦
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ألن التجريبة من الكبار كمصدر التعلم أغىن من األطفال، إذا عملية )أ
شة تعلمهم تؤكد على التقنية اليت تتم استغالهلا يف جتربتهم كمجموعة املناق

والطريقة احلالية والطريقة احلوادث اخلطرية واحملاكة والتمثيل األدوار 
قية وطرق املشروع والتوجيه االستشاري واملظاهرات واملمارسة التطبي

والندوة وغري ذلك.
التوكيد يف عملية التعلم على التطبيق املوجز. )ب
التوكيد يف عملية التعلم هو التعلم من التجربة.)ج

االستعداد للتعلم.٣
بعض .االستعداد للتعلم لتكون أكثر توجها إىل مهام التنمية والدور االجتماعيأن 

يل:األثر  ٤٧من تلك االفرتاضات فيما 

م وال )أ ترتيب املناهجفي عملية التعلم للكبار ترتب على الوظيفة من نشأ
ترتب على الرتتيب الذهين من املواد التعليمية أو على احتياجات 

املؤسسة.
لوظائف من نشأة الكبار اليت ستعطيهم اهلدى يف )ب هناك املفاهم املتعلقة 

تعلمهم جمموعة.
التوجيه للتعلم.٤

جيلها من واحدمنظور تغيري الوقت  وفقا التطبيق و د ستعداالتطبيق املعرفة 
بعض األثر .واحدةاملسئلةعلى ركز الذي ياجتاه التعلم من موضوع واحدبتغيري

يل: ٤٨من تلك االفرتاضات فيما 

., hlm. 7AndragogiZainudin Arif,٤٧

, hlm. 8.AndragogiZainudin Arif,٤٨
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ل يدور  باملعلم للكبار ال يدور كاملعلم الذي يعلم املواد التعليمية املعينة )أ
كمعطي املساعدة إىل شخص الذي يتعلم.

املنهج يف تعليم الكبار ال يوجه إىل املواد التعليمية املعينة ولكن إىل )ب
املشكلة.

ألن توجيههم يف التعلم إىل املشكلة فطبعا التجربة التعلمية املخططة تؤسس
إىل املشكلة أو االهتمام املوجود يف ذهنهم.

دافعية التعلم.٥
ثرياً عليهم من الهم الداخلي والذادافعيتأن  .ارجيةاخلدافعيةيت أكثر 

أندراجوجيخصائص .د
عندما بدأ تعليم الكبار بصورة منظمة يف القرن العشرين كان النموذج الوحيد أمام 
املعلمي الكبار هو منوذج تعليم الصغار، وكانت النتيجة أنه حىت وقت قريب كان يتم تعليم 

ا معلمو الكبار مثل الكبار كما لو  م أطفال. هذا هو ما يربر املتاعب العديدة اليت جا أ
ضعف التحصيل الدراسي وانعدام الدافعية واألداء السيئ، لذلك افرتض أن الكبار يتعلمون 
نفسهم يف حتديد مىت وكيف وماذا يتعلمون. السباب من كلها  بشكل أفضل إذا اشرتكوا 

خلصائص من الصغار. أما اخلصائص يعين أن الكبار لديه اخلصائ ص نفسه الذي يفرق 
٤٩:من الكبار هو

تمع. فهم أساس القوي املنتجة عمال وإدارة. وهم .١ إن للكبار مكانة خاصة يف ا
الذين وفروا ويوافرون فرص التنشئة والرعاية لألجيال التالية.

ات وحاجات رب إن تعليم الكبار يتميز من تعليم الصغار ملا يتوافر للكبار من خ.٢
كيدا هلذا التمييز يرى البعض أن تعليم الكبار  ختتلف كثريا عاما لدي الصغار. و

رشــــدى أمحد طعيمة، حممد بن ســــليمان البندري، التعليم اجلامعي، بني رصــــد الواقع ورؤى تطوير،(القاهرة: دار ٤٩
٣١٢-٣٠٩ص.م)، ٢٠٠٤الفكر العريب 
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يدور حول عملية التعليم وطريقته، بينما يدور تعليم الصغار حول املؤسسة اليت 
تقوم مبهمة التعليم. 

زء ال جإن التنمية البشرية غاية أمسى لعملية التنمية الشاملة، كما أن تعليم الكبار .٣
يتجزأ من هذه العملية يؤثر فيها وينفعل فيها.

إن تعليم الكبار ال يقف عند حج التعليم العام، نظاميا كان أم غري نظامي. بل .٤
يتسع ليشمل التعليم العايل أيضا. 

نيا يوازي التعليم العام .٥ مل يعد تعليم الكبار، كما يرى الدكتور حممود قمرب"در
ل يا وأساسيا يف حركة الرتبية املستمرة اليت تتكامل فيها كوإمنا أصبح جزءا رئيس

أنواع الرتبية من نظامية وال نظامية. 
يشمل تعليم الكبار كل أوجه فرص التعليم والتدريب وإعادته وجتديد التعليم لكل .٦

حة الفرص ملواصلة املتحررين من األمية  الراشدين. وال يقتصر هذا املفهوم على إ
.اجلدد تعليمهم

أن تعليم املستمر والتعليم مدى احلياة مها السياق الطبيعي لتعليم الكبار. فهو ليس .٧
. أو جمرد عالجا  جمرد تعليم إضايف ميكن االستغناء عنه أو اعتباره أمرا ثناو

ملشكالت خلفها القصور يف التعليم العام.
ا الشامل مبحتواهإن تعليم الكبار شكل من أشكال الرتمجة العملية للدميقراتية .٨

وحتقيق ملبداء الفرص التعليمية.
إن تعليم الكبار تتعدد براجمه ومضامينه..٩

إن تعليم الكبار استثمار بكل ما تعنيه الكلمة من معىن..١٠
إن تعليم الكبار ينبغى أن يتم يف إطار منظومة متكاملة ال تتبعثر فيها .١١

ت. اجلهود وال تتناثر اإلمكا
سئولية مؤسسة واحدة أو هيئة مستقلة، وإمنا هو إن تعليم الكبار ليس م.١٢

تمع كله مبا يف ذلك اجلمهور نفسه. مسئولية ا
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البد أن يستجيب تعليم الكبار لطبيعة العصر أن يشبع لدي هؤالء الكبار .١٣
احلاجات األساسية الالزمة ملعايشته.

ىل إإن تعليم الكبار ال يقتصر على تزويدهم مبعلومات أة معارف وإمنا ميتد .١٤
م وقيمهم. م وتنمية اجتاها توسيع اهتماما

ملعارف واملهارات  ا  إن الكبار ميتلكون رصدا راسخا من اخلربة اليت دوما يربطو
دون افاقا جديدة. لذلك جيب إشراكهم فيما  ا فيزداد إدراكهم ثراء وير اجلديدة اليت يتلقو

يت الكبار إىل املوقف يريدون أن يتعلمون، وأن تكون األهداف واضحة وحمدد ة هلم. 
ا مورد غين لتعلمهم هم أنفسهم ولتعلم األخرين. هل ذا التعليمي خبلفية من اخلربة اليت يف ذا

كيد أكثر على استخدام طرق التعليم املستندة على اخلربة مثل  ففي تعليم الكبار 
.املناقشات ومتارين حل املشكالت أو اخلربات احلقلية

خصائص الكبار.ه
حية اجلسد  التعريف من أندراجوجي يرجع إىل أحوال املتعلم الكبار وينظره إما من 
واحلكم واالحتماعي والنفسي. أسس الكبار على متام احوال اجلسد والعمر مث النفسي 
ملتطلبة الوظيفة من مكانته، هناك الفرق  جبانب ذلك استطاعة الكبار أن يدور مناسبا 

حية العمر وخصائص اجلسد وخصائص البيولوجيس.بني األطفال والكبار إم ا من 
حية العمر، الشخص الذي لديه العمر  سنة أنه قد كان كبارا أما ١٨-١٦من 

ألطفال. ) ٧، ٢٠١٣أما قال حممد علي (راشدين، ٥٠النقص منها مل يكن كابرا أو يقال 
حية العمر تفرق إىل ثالث فئات وهي الك ن عمر بار األول ماخلصائص من الكبار من 

وعند ٥١سىة.٦٠-٤٠سىة والكبار األخر من ٤٠-٢٠سىة والكبار الوسط من ٢٠-١٦
سن (إىل ثالثة، وهي البلوغ املبكرالكباروتنقسم مرحلة جواد دهالن 

Jakarta: Bumicet.4;, (gga AplikasiPendidikan Orang Dewasa: Dari teori HinSuprijanto,٥٠

Aksara, 2012), hlm.11.
Konsep Andragogi dalam Al qur’an: sentuhan islami pada terori dan prktik pendidikanRosidin,٥١

orang dewasa, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013) hlm. 7
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سنة، منتصف ٤٠إىل ٣٥وانتهت حوايل سىة٢٥إىل ١٨ابتداء من سن ر)املبكالبلوغ 
، ومرحلة ٦٠حوايل انتهت، و سىة٤٠-٣٥من سن ) ملتوسطةمرحلة البلوغ ا(العمر املاضي

٥٢.نهاية أو كبار السن تتميز بعض التغريات اجلسدية والنفسيةالالكبار

لكبار ليس فقط من حيث جمرد البيولوجية، ولكن أيضا من حيث االجتماعيةا
االجتماعية، شخص يدعى الكبار ان كان أما من حيثالبيولوجية، والنفسية. من حيث 

ضج ، شخيةنفسيلكبار و من حيث القد فعل األدوار االجتماعية اليت حتمل عادة ل ص 
ولكن ننظر أيضا يف جمال .٥٣عندما يكون لديه مسؤولية جتاه احلياة والقرارات املتخذة

٥٤تدائية.إلبالتعليم شخص يدعى الكبار إذا كان قد تتم عملية التعليم يف املرحلة ا

وبيداجوجيأندراجوجيالفرق بني .و
بيداججي وأندراجوجي لديهما االفرتاضات املتفرقة عن شخصية املواطن الرتبوي. 
حية العملية على حنو التايل يعين عناصر  وكذلك تلك االفرتاضات تستطيع أن تفرق من 

ونشاطة التعلم الدرسجو التعليم والتخطيط وحتديداالحتياجات وحتديد االهداف وختطيط 
يل:. وتلك الفو ٥٥والتقييم رق تعرض موجزة كما 
حية االفرتاضات بني بيداجوجي وأندراجوجيالفروق.١ من 

أندراجوجيبيداجوجياالفرتاضات عن
الشخصية املستطيعة الشخصية املتابعةاملفهوم عن الطالب

لتواجه نفسها
هو الشيء الذي يتشكل خربة الطالب

كمصدر التعلمليس  
هو املصادر الغانية لتعلم 

نفسهم واالخرون

4.-, (tk, Rosda: 2001), hlm.3remajaPsikologi Perkembangan anak danDjawad Dahlan,٥٢

56-, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 55Model PembelajaranUno, Hamzah.B,٥٣

٣٠٦ص. رشدى أمحد طعيمة، حممد بن سليمان البندري، التعليم اجلامعي، ٥٤
hlm.188.….Pendidikan Non formal, DimensiSaleh Marzuki,٥٥
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مطابقا على أساس العمر االستعداد للتعلم
واملنهج

يتطور من وظيفة احلياة 
ا ومسئال

يركو على وظيفة املسئلةيركز على الدرستوجيه التعلم
اجلائزة والعقوب من خارج الدافع

الطالب
من داخل الطالب هي 

ةالرغبيف شكل حوافز و 
حية االفرتاضات بني بيداجوجي وأندراجوجي١. ٢.اجلدول . الفروق من 

حية العملية يف  حية اإلفراضات السابقة. هناك الفرق من  سيوى الفروق من 
يل:  تم بوسيلة اجلدول فيما  تعليم الكبار. لتسهيل الفهم من هذه الفروق تستطيع أن 

وأندراجوجيالفروق العملية بني بيداجوجي .١
أندراجوجيبيداجوجيالعنصر املميز

متكلف وثقة منخفضة جو التعلم
ورمسي وبرد وقلة الودي 
والتوجيه على السلطة 

والتنافس واحملدد

اسرتخاء والثقة املتبادلة 
واحرتام وغري رمسي والدافئ 

والتعاون

املشاركةبواسطة املعلمالتخطيط
املشاركةبواسطة املعلمحتديد االحتياجات

املشاركةبواسطة املعلمحتديد االهداف
املواد املخططة من قبل اخلطة

املعلم ومنهج الدرس 
متسلسال منطقيا

عقد التعليم واملهام 
أواملشروع واملتسلس 

ستعديد للتعلم مطابقا 
تقنية احملاضرة واملهام عملية التعليم

القراءة
يبحث عن املهام بنفسه 

روامليسوسهلت أصدقائه 
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واخلبري وإشارة اخلصائص
. الفروق العملية بني بيداجوجي وأندراجوجي٢. ٢.اجلدول

جبانب الفروق الســـــابقة البد أن يعرتف أيضـــــا بني أندراجوجي وبيداجوجي هناك 
التســـاويي هو املعرفة من العلوم عن التعليم ويهدف إىل اشـــراف املعرفة والســـلوك ومهارات 

أي كثري من الطريقة أو الوســـائل التعليمية املتســـاوية من جنســـيتهاالبشـــرية حلســـن حياته. و 
تستطيع أن تسخدمها يف تعليم أندراجوجي وبيداجوجي.



٤٠

الفصل الثالث
منهجية البحث

البحث ومنهجهمدخل .أ
بية منوذج تعليم اللغة العر والوصف عن كيفلكشفااألهداف من هذا البحث هو 

مج البباري كيديريعلى أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية  كالم يوما  يف بر
كامال واملنهجي وما املعوقات واحللول حللها من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس 

مج الكالم يوما كامال واملنهجيأندراجوجي يف انطلقا ؟مؤسسة "األزهار" الدورية يف بر
ذا البحث. ألن اهلدف  إىل هذه األهداف خيتار الباحث املدخل الكيفي أو النوعي لقيام 

١منه هو االكتشاف عن الظواهر االجتماعية اليت سوف تتم استكشافها يف جمال البحث.

ملدخلبذلك املدخل سوف حيصل الباحث  ا عما ال ميكن حصوهلا  ت املتعلقة  البيا
الكمي.

ويستخدم هذا البحث املنهج الدراسة احلالة ألن يريد الباحث أن يبحث دقيقا 
ذا الدورية. "األزهارمؤسسة "نشاط الفرد أو مجيع األفراد يف وعميقا عن عمالية أو 

ت أو املعلومات العمي ألهداف ماملنهج سوف حيصل الباحث البيا ن هذا قة املتعالقة 
البحث.  

حثاحضور الب.ب
ت نه هوألأن حضور الباحث يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البيا

لكسي ج.، كما قاليف مجعها حىت حضوره  مطلقا وحمتاجا يف فصلهاكاألداة الرئيسية

, terj.RESEARCH DESIGN, Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan MixedJohn W. Creshwell,١

Achmad Fawaid, edisi ketiga, (Cet IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 167.
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ت وحمليلها البموقيع الباحث  يف البحث الكيفي هو كاملخطط ومنفيذ مجع مولينج،  يا
يف هذا البحث، يدور الباحث كاألدة إذا ٢ومفسرها ويف األخر يكون خمربا من نتائج حبثه.

والتوثيقواملقابلةاألوىل يف املالحظة
ت ومصادرهاج.  البيا

ت يف هذا البحث مأخوذة من النصوص أو الدراسات امليدانية وكذلك  البيا
ت اليت سيحصل  ت الباحث منمصادرها. البيا وذج العملية من من:هيمصادر البيا

تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي واخلطة التدريسية وأشكال املعوقات منه وأشكال 
احللول حلل تلك املعوقات.

ت من هذا البحث كما التايل:  ت من أفراخذأما مصادر البيا د الباحث البيا
) ٢مؤسسة  "األزهار" الدوريةرئيس ) ١منهم : وريةمؤسسة  "األزهار" الدمعينة من 
.طلبة) وال٣، يف مؤسسة  "األزهار" الدوريةاملعلمون 

تأسئلة البحث البيا
مصادر 
ت البيا

طريقة مجع 
ت البيا

كيف منوذج تعليم .١
اللغة العربية على 

أساس أندراجوجي يف 
مؤسسة "األزهار" 

عمليــــة التنفيــــذ من تعليم 
اللغة العربية على أســـــــــاس 
أندراجوجي يف مؤســــــســــــة 
ـــــــدوريـــــــة يف  "األزهـــــــار" ال
مج الكالم يوما كامال بر

املالحظة املعلم والطالب

املقابلةاملعلم

001),, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2Metologi Penelitian KualitatifLexy J,,Moleong٢

hlm.121.
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مج  الدورية يف بر
كامال؟الكالم يوما

ـــــذ آ ـــــة التنفي راء عن عملي
ـــــــة  من تعليم اللغـــــــة العربي
على أســــــــاس أندراجوجي 
يف مؤســـــــــــســـــــــــة "األزهار" 
مج الكالم  الــدوريــة يف بر

يوما كامال 

املقابلةالطالب
املقابلةرئيس املؤسسة

ئقاخلطة التدريسية الو

كيف منوذج تعليم اللغة .٢
العربيــــة على أســــــــــــــــــاس 

يف مؤسسة أندراجوجي 
"األزهــــار" الـــــدوريـــــة يف 

مج املنهجي؟ بر

عمليـــة التنفيـــذ من منوذج 
تعليم اللغـــــة العربيـــــة على 
أســـــــــــــــاس أنــدراجوجي يف 
مؤسسة "األزهار" الدورية 

مج املنهجي يف بر

املالحظة املعلم والطالب

راء عن عمليـة تنفيذ من آ
منوذج تعليم اللغـــة العربيـــة

على أســــــــاس أندراجوجي 
"األزهار" يف مؤســـــــــــســـــــــــة

مج املنهجي الدورية يف بر

املقابلةاملعلم
املقابلةالطالب

املقابلةرئيس املؤسسة

ئقاخلطة التدريسية  الو
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ما املعوقات واحللول .٣
م يف تنفيذ منوذج تعلي
اللغة العربية على 

أساس أندراجوجي يف 
مؤسسة "األزهار" 
مج  الدورية يف بر
الكالم يوما كامال 

واملنهجي ؟

أشكال املعوقات واحللول 
يف تـنــفــيـــــــذ منــوذج تــعــلــيــم 
اللغة العربية على أســـــــــاس 
أندراجوجي يف مؤســــــســــــة 
ـــــــدوريـــــــة يف  "األزهـــــــار" ال
جمـــالكالم يومــــا كــــامال  بر

واملنهجي

املقابلةاملعلم

ت ومصادرها١. ٣. اجلدول . البيا
سلوب مجع ألتسهيل الفهم من شرح اجلدول السابقة ويشرح الباحث يف الفصل

ت االيت. البيا
تد. أسلوب مجع البيا

ت احملتاجة هلذا البحث فيعنبحثيل معها ستخدم الباحث بعض طرق جلالبيا
:وهي

املالحظة.١
املالحظة هي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغية 

ا وقوانينها. ستخدام٣اكتشاف أسبا السلوك اللغويعلىاألسلوبهذاقام الباحث 
حظة يشرتك وهذه املالكاملسياقيفالفعليةاحلالةيفشهدإذاحقايفهمأنميكناليت

.مع عملية تسجيل الفيديو

.٣١٨رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، ص. ٣
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ت عن يوتنف على أساس العملية من منوذج تعليم اللغة العربيةذ املالحظة لنيل البيا
مج الكالم يوما كامال  ت سيقوم الباحث أندراجوجي يف بر واملنهجي. لنيل تلك البيا

ت لكل الفصل من الفصالن املوجودان فيهما. وهذا سيجعل  املالحظة حوايل ثالث لقا
ت للمالحظة ويف عملية املالحظة سيجلس الباحث وراء الفصل ليعرف عملية  ست لقا

التعليم  وكتابة أنشطة الفصل وترتيبه.
املقابلة.٢

، فهي حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو تعترب املقابلة استب شفو يا
دف الوصول إىل حقيقة أو مواقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه  أشخاص اخرين 

سيقدم الباحث األسئلة مباشرة إىل املخرب اليت تتعلق ٤من أجل حتقيق أهداف الدراسة.
ملعوقات يف دراجوجي وأشكال العملية من تنفيذ منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أن

ملقابلة مع . سيقوم البتنفيذ منوذج تعليم اللغة العربية على أندراجوجي واحللول منها احث 
:املختارة وهمفراد األ

املعلمون)أ
ت عن  أراء من عملية تنفيذ من منوذج تعليم اللغةخذ الباحث البيا

مج الكالم يوما كامال واملنهجي.  العربية على أساس أندراجوجي يف بر
وأشكال املعوقات يف منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف 

مج الكالم يوما كامال واملنهجي واحللول حلل تلك املعوقات.  وم سيقبر
.الن املختلفانالفصاللغة العربية يف يعلمانن املدرسان الذاىل الباحث املقابلة إ

.٣٢٣رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، ص. ٤



٤٥

رئيس املؤسسة)ج
تمنه سينال الباحث  عملية التنفيذ من منوذج عن أراء منالبيا

مج الكالم يوما كامال  تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف بر
واملنهجي. 

الطالب )د
ت عن سيأخذ الباحث منهم عملية التنفيذ من منوذج أراء من البيا

مج الكالم يوما كامال  تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف بر
واملنهجي. وسيقوم الباحث املقابلة إىل ثالثة الطالب من كل الفصل. وهذه 

ية الطريقة سيعطيها الباحث إىل املعلمني بعد انتهاء تسجيل فيديو التعليمي لرتق
ت. صدق البيا

ئقا.٣ لو
ئق منهج تعليم اللغة العربية واخلطة التدريسية واملواد التعليم ية سيستخدم الباحث و

ا تساعد الباحث يف فهم العملية التعليمية تظهر كما يف مؤسسة "األزهار" الدورية، أل
ئق م. من هذا الو ئق املهّمة عما تتعسينال، يعملها املعلمون وطال خلطة لق الباحث الو

الدورية على األزهار""تعليم اللغة العربية يف مؤسسةعن عملية التنفيذ من منوذجالتدريسية
مج الكالم يوما كامال واملنهجي والوحدات. أساس أندراجوجي يف بر

ته.  فحص البيا
املؤهلة ات غرييعترب الصدق والثبألنهفيهاملشكوكغالباً النوعييقع يف البحث

مبعايرييليفاستخدامهميكنالذيالصدقمستوىعلىللحصولطرقفهناكللصحة،



٤٦

البد للباحث فحص صدق نتائج حبثه قبل أن حيلل ويفسر. ف)الداخليالصدق(الصدق
ت. هذه عملية كررها الباحث على عدة مرات وذاكرها مع املتخصصني سواء كانوا  البيا

ن هناك ، أه رومل أمحدي الذي نقل من جريسويل . وهذا يوافق مبا قالاملؤسسةيف داخل 
ليثي : طول االشرتاك، وعمق املالحظة، والتثوهيعض اخلطوات لتصديق نتائج البحث،ب
)Triangulation( ومناقشة األصحاب، وحتليل السلبية، وكفاية املراجع، ومراقبة األعضاء ،

٥.)Auditing(وتفصيل الشرح، حسابة 

ت فيختار الباحث ما يليق حبثه وهي :ومن هذه الطرق لفحص صحة البيا
تو التثليثي أمحدي يوافق مبا قاله روملهو من أحدى الطرق لفحص صدق صحة البيا

ت  الذي نقل من دينزين أن فيها أربعة النماذج املختلفة من التثليثي، وهي: التثليثي البيا
ويستخدم الباحث هذه ٦والتثليثي الباحث والتثليثي النظرية والتثليثي املصادر والطرق.

موعة من املالحظة ت ا ئق،الطريقة عندما وجد االختالفات بني البيا أو بني والو
ئق واملق حىتالسعيكذلميكنأنسوتيونووفقا. ابلة، أو بني املالحظة واملقابلةالو

هوثالبحهذايفالتثليث. التثليثهواموثوقالبحثنتائجتكون حقيقةأنميكن
).تمرةومسطويلة(والوقت،)واملقابلة والتوثيقاملالحظة(طرقالو دراصتثليث امل

تتدقيقطريقعنتتمصادراملتثليث أخرى،مصادرمنالوقائعمعالبيا
مجعيفاليباألسبعضاستخدامطريقعنيتمطريقةالتثليث .املخرب اآلخرواستخدام
ت أيضا أجرتو واملعلمني،الطلبةعلىاملراقبةأسلوباستخدامإىلإلضافة. البيا
.الفعليةالةاحلمنديلتأكةمنظمغريمقابالت

RUZZ MEDIA, 2014), hlm.-,(Yogyakarta: ARMetodologi Penelitian KualitatifAhmadi, Rulam,٥

287.
hlm. 265.,Metodologi Penelitian KualitatifAhmadi, Rulam,٦



٤٧

تف.  حتليل البيا
ت الذي  و هستخدمه الباحث هلذا البحث النوعي يوأما أسلوب حتليل البيا

، يعىن يسري بثالث طرق وهي:Hebermenو Milesأسلوب التحليل عند 
ت.١ مجع البيا

ت من عدة املصادر معوهلذه املرحلة األوىل، أّول ما يعمل الباحث هو مجع البيا
سة على أساس أندراجوجي يف مؤستعليم اللغة العربية منوذجكيفعدة األساليب حنو  

مج الكالم يوما كامال واملنهجي تعليم منوذجوما املعوقات من "األزهار" الدورية يف الرب
حلل احللولعلى أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية وكيفاللغة العربية 

املعوقات يف منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة  "األزهار" 
الدورية.

تفرز.٢ البيا
ت الرئيسية وتاختييعين التلخيص و ، الفرزيعمل الباحث مث ركيز على ار البيا

ت املهمة ويبحث عن املوضوع والشكل ويرمي الشيء غري حمتجة. تفرز ،٧البيا إما البيا
ت مالحظة،  ت شاملة كلية موالتوثيق. سيجمع البا،املقابلةو من بيا وضوعية حث البيا

ة على أساس أندراجوجي يف مؤسسة  "األزهار" الدوريتعليم اللغة العربية منوذجكيف حنو
مج الكالم يوما كامال واملنهجي لى عية منوذج تعليم اللغة العربوما املعوقات من يف الرب

أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية وكيف احللول حلل املعوقات يف منوذج 
تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية.

,, pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DMetode Penelitian PendidikanSugiono,٧

(Bandung: Alfabeta, 2015),hlm. 338.



٤٨

ت.٣ عرض البيا
ت املختارة تعرض بعد أن ّمتت عملية فرز ت، وكانت البيا لى الوصف عالبيا

بني الفئات واملخططة وغري ذلك. يف هذا احلال ميليس و املوجز واجلدول والعالقات 
هوبريمان يقوالن أن الشكل املستخدم لعرض البيانت يف البحث الكيفي أو النوعي  غالبا 

لنص بصفة سردي توضح للقارئني على حدوث واقعية يف امليدان. وهذه العملية٨.هي 
ت مستقلة إلجياد جواب البحث على شكل يت بيا ا مؤقت، الن ميكن إليهوهنا 

التغيريات إذا وجدت بعدها األدلة اجلديدة لتقوية احلدوث املتأدية.
ت وحتقيقهااالستنتاج: رسم.٤ البيا

ت وأصبحت مؤقتة، فتحتاج إىل  ت إاالستنتاجبعد متام اختيار البيا ما رسم البيا
ت  والتحقيق. وهنا يرافق صاحب البحث وهو عامل لغوي ويساعد الباحث على حتقيق البيا

مؤسسة على أساس أندراجوجي يفتعليم اللغة العربية منوذجاحملصولة يف البحث، يعين 
مج الكالم يوما كامال واملنهجي"األزهار" الدورية يف  تعليم منوذجوما املعوقات من الرب

على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية وكيف احللول حلل اللغة العربية 
املعوقات يف منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف مؤسسة "األزهار" الدورية.

hlm. 341,Metode Penelitian PendidikanSugiono,٨
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الفصل الرابع
ت وحتل يلها ومناقشتهاعرض البيا

تعلى عرض هذا الفصل حيتوي  يتكون ذلك و ، ومناقشة البحث. وحتليلهاالبيا
ت وحتليلها اليت أخذها الباح: املبحث األول حيتوي على: مبحثنيمن  ث من عرض البيا

ت املتعلقة ملتغري البحث واملبحث الثاين ت املعروضة هي البيا توي حيعملية البحث، والبيا
ت املوجودة والدراسة السابقة. على : لنظر مناقشة البحث، يعين تعليق نتائج البحث 

.ويف هذا املبحث يصمم الباحث النظرية اجلديدة من عملية البحث

ت وحتليلها املبحث األول: عرض البيا
مج الكالم يوما كامال.أ منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف بر

مج الكالم ةيدور الؤسسةامليفالعربيةاللغةتعليممجبراعددمنواحدهويوما كامالبر
مجهذامنالعاماهلدف. كيديريببارياألزهرالعربيةاللغة علىنادرو قلطالباهوالرب
تلكمناملستفادة١.املتقدمةحىتالبدايةمستوىمنالعربيةاللغةستخدامادثةاحملإجراء

تعلميفغبونير الذينمشارك التعلماحتياجاتعلىبناءاملؤسسةوضعتهااليتاألهداف
مشارككلألن.كيديريبباري  "رااألزهالدورية للغة العربية "ؤسسةامليفالعربيةاللغة

مجهذا الونتناوليالذينتعلمال م،رب مهاراتحيثمنالعربيةاللغةيريدون أن يعمقواوأ
مجانخذاموأواجلنيدي،معروفعنهاعربكماالتحدث، بر

ئق، امللف االستقبايل من ١ م) .٢٠١٧مارس ١٥الدورية (كيديري،"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو



٥٠

يفلعربيةااللغةلتعليماستعداداالكالممهاراتيريدان أن يعمقاماألالكالم يوما كامال
لديهممنهمملتوسطألنفاهلدهذاتعينييتماآلخر،جانبمنليهاإينظر٢.املدارس

م قد تعلموا اللغة العربية من قبل يفأخرىبعبارةأوالتحدثمهاراتيفشاكلامل أ
م  أنحنييف،فقطالقاعدةإالال يستعيبهالكنهمواملدارس الدينية،املعاهدمثلمكا

للغةألهدافاحتديدفإنوهكذا. ضعيفةالعربيةلغتهمستخدامالتحدثعلىالقدرة
مجالعربية تواجهيتالواملشاكلاتاالحتياجأساسعلىالكالم يوما كامالتعليميبر

.على مشارك التعلم
املوادليسبصفة تطبيقيةاليتاملوادهيالالزمةاملوادفإنأعاله،التعلمفهدمن

مجيفتدريسهايتماليتاملواد. نظريةبصفة هياليت حملادثةاهيالكالم يوما كامالبر
٣:التايلالنحوعلىللتفاصيللنسبةأما. والقواعدواملفردات

املواد التعليميةمنرة
عدد 
اللقاء

تاب أو املراجعالك

احملادثة ٣احملادثة١
املفردات ١املفردات٢
القواعد (تيسري) ١القواعد للمحادثة٣
املعلم واملشارك التعلم١التعلم اجلمعي٤

: املواد التعليمية١. ٤اجلدول 

مج معروف وجنيدي كالطالب يف مصدر: نتيجة املقابلة مع ٢ .)م٢٠١٧من مارس ٢٢(كيديريالكالم يوما كامالبر
ئق، امللف االستقبايل من ٣ .م) ٢٠١٧مارس ١٥الدورية (كيديري،"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو



٥١

متاليتاألهدافتحقيقلاالحتياجات واملشاكلعلىتقوماليتاملوادهذهوتعد
خطوات. مسيةالر املؤسساتيفالتعلممثلاملوضوعاتترتيب ليس تقوم علىوضعها،

مجعلىالتعلم :التايلالنحوعلىالكالم يوما كامالبر
الدوافعوتوفريالتعلمأهدافتقدمي.١

بذلك ألن،أندراجوجينظريةيفاهلامةالعناصرأحدهوالتعلمأهدافتقدمي
ذلك،إىلإلضافةو. التعلماتباععندحتقيقهيريدونماميكن مشارك التعلم أن يعرفوا

يف. قيقهاحتميكناألهدافإذا تلكميناسبالذيالتعلمكيفيةميكنهم أن يعرفوا
ستمرهماليتعامةالتعليميةنشطةاأليقدم املعلمونأيضاالتعلمأهدافإيصالعملية

مج الكالم فئةعلىاتنفيذهيتماليتميالتعلعمليةتطبيقاحلالةهذهيف. مشارك التعلم بر
عنعامةةحملتقدميوكذلكإىل مشارك التعلمالتعلمأهدافاملعلميقدم هويوما كامال

اللقاءبدايةيفالنشاطأجريتوقد٤التعلم.عمليةخاللمتريرهاسيتماليتالتعلمأنشطة
قدمت اهلدف من ،املفرداتملادةأنمنصور،عرب أستاذكما. اجتماعكليفليس

املفردات١٥٠٠يف عدداملشارك أوالقبلمنالتعلم اليت جتب حتفيظهاقبلاملفردات 
مج الكالم يوما كامال مج الكالم يوما كامالاملفردات٢٠٠٠و١لرب وللتقييم٢لرب

ليقدموا حفظهم من املفردات على عدد من اهلدفمشارك التعلممنويطلبايتهيف
تسليمواملعلمادثةاحملوادومل٥.الذي جيب حتفيظها ويطلبهم ليكتبوها اليت قد مت حتفيظها

،واجلدالتقدميالمنالطرقمثلعامةالتعلمأساليبوشرحنفسهااحملادثةتعلممناهلدف

.م)٢٠١٧من مارس ٢٣كيديري، (أستويت، املعلمة يف مادة احملادثةأستاذة أيسيت إيندي مصدر: نتيجة املقابلة مع ٤
م).٢٠١٧من مارس ٢٢( كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفردات٥



٥٢

دميقملاملعلمالذيالقواعد للمحادثةوادمعنختتلفذلك،ومع٦.اخلواملناقشات،
امنالرغمعلى. وأنشطتهالتعليمأهداف عمليةتابعةملمشارك التعلمذلكتفعلالأ
اعطاءلكوكذالتعليمية،واألنشطةاألهدافتقدميأثناءويف. وخطريةمحاسةالتعلم

متريرهاسيتماليتم التعلأنشطةاألهداف و عنآرائهمللتعبريالفرصةمشارك التعلماملعلمني
شارك ممتريرهاسيتماليتالتعلمأنشطةآرائ عنللمسامهةهميسمحأيضاهووهذا

٧التعلم.

مج الكالم يوما كاماليفالتعلمعمليةيفيةالدافعإعطاء  أغنيةشكليفهوبر
ستخدام ،ونصيحة اليت احملتوى يةالعرباللغةيعين مشارك التعلم واملعلم يتغنون مجاعة 

ملشارك هوجلسةكلبدايةيفمعاالغناءمنوالغرض٨.للتعلمواحلماسالدافعفيها 
إلض. التعلمعمليةعندتوترتوليسومرحيةلسعادةونشعر يالتعلم منذلك،إىلافةو
لتعلمامشارك وبنياملعلمنيمعمنهم العاطفيةاأللفةإنشاءميكنمعاالغناءخالل

احلماسة يفتعزيزلفعالةلتعلمللمشاركنيالدوافعوتوفريالتعلمأهدافتسليم٩نفسهم.
.يةالدراسالفصوليفالتباعاستعداداأكثرهموجعلمشارك التعلممنالتعلم

عرض املواد التدريسية.٢
م،يالتعلمنوذجهي إحدى من اخلطوات التدريسية يف كلعرض املواد التدريسية

العربيةغةاللاملؤسسة الدوريةيفاملطبوقالتعلممنوذجعلىاملوادعرضمييزوالذي

م).٢٠١٧من مارس ٢٣مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذة أيسيت إيندي أستويت كاملعلمة يف مادة احملادثة (كيديري، ٦
مج الكالم يوما كامال (كيديري، ٧ من مارس٢٢-٢٠مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر

م).٢٠١٧
مج الكالم يوما كامال (كيديري، ٨ من مارس٢٢-٢٠مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر

م).٢٠١٧
م).٢٠١٧من مارس ٢٢لة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفردات( كيديري، مصدر: نتيجة املقاب٩
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قبلمنيأجر الذيكي البحث،ملشارك التعلماملثريأوالتمهيديةفقطهو"األزهار"
سبيلعلى. التعلميةعمليفحبثهاسيتماليتاملوادمنرجخيالورتكزيأنتعلماملشاركني

سيتماليتاتاملوضوععنعامةوحملةوضوعاملعطيفقط يواملعلم،مادة احملادثةيفاملثال
قبلمنأوجمموعاتأوفرديبشكلمث مشارك التعلم الذين يبحثون عنها إما مناقشتها

قص ما ينهم ألمنيطلبذلكوبعدمشارك التعلم ليصورهايطلبو قصةيرويمعلم
فقطشرحيواملعلمالقواعد،وكذلك يف مادة١٠م.اليت صور لصورةوفقاقصها املعلم

١١املادة إمجاليا ولتفصيلها من قبل مشارك التعلم نفسهم الذين يناقشون مع صديقهم.

وحدةيفتوجداليتاملفرداتيرتجمها املعلم الذيعرضيف، املفرداتخمتلفا بتعليم
امشارك التعلم يكتبون تلك الرتمجةواملفردات، م بعض املفردات املعلويسأل.وحيفظو

واملعلم١٢اليت مت ترمجتها يف اللقاء املاضية قبل أن يعطي الرتمجة من املفردات التالية.
املعلمقبلمنذلكويتم. حدةالو يفاملوجودة ديدةاجلفرداتاملمشارك التعلم يرتمجون

مجة ليس فقط من عملية الرت إليهم حىت املعلميطلبوأحيا،إليهمالفوريةالرتمجةوفريي
يفالعربية إمالغةالتعلميف مشارك التعلم لديهم اخلربةمنبعضألنقبل املعلم نفسه،

املفرداتداماستخعلىمثلةاألاملعلميعطي الرتمجة،عمليةيف أثناء١٣املعاهد.أواملدارس
الوحدة.غري موجودة يفإعطاء املرادف منها اليت هلا املرادفة اليت أوهاترمجاليت متت 

لة أو ولو كان يف أثنائها إعطاء املعلم األسئاملعرفةلنقليزالالاملفرداتميتعللذلك

مج الكالم يوما كامال (كيديري، احملادثةمصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة ١٠ من مارس٢٢-٢٠يف بر
م).٢٠١٧

مج ١١ من مارس٢٢-٢٠الكالم يوما كامال (كيديري، مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر
م).٢٠١٧

مج الكالم يوما كامال (كيديري، املفرداتمصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة ١٢ من مارس٢٢-٢٠يف بر
م).٢٠١٧

م).٢٠١٧من مارس ٢٢( كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفردات١٣
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املوادعرضيةعمليف. ترمجتهاالفرصة لتقدمي األسئلة إليهم عن املفردات اليت يتم 
عرضعن آرائهمعنالتعبريأواألسئلةلطرحلتعلماشاركملالفرصةاملعلمريوف،التدريسية

املعلم.قبلمنتنفيذهايتماليتاملواد
ملناقشةومشارك التعلماملعلمالتدريسية،املوادعرضقبل عن املواضعيقومون 

م بطريقة إعطاء املعلم املسومة إليهم عن أي املواد أو املوضوع اليت سيتدراستهاسيتماليت
ال ينتهي البحثألنلقاء،كليفاألنشطةهذهتنفيذيتممل١٤تدريسها. عن أحيا

وم املعلم املوضوع يساحملادثةمادةتعلميفاملثالسبيلعلىاملادة واحدة يف اللقاء الواحد.
لوضع احلقيقي ليس املواضغالبا ع الذي سيتم حبثه يف ذلك اللقاء واملوضوع املسوم متعلق 

وع التعرفملوضيالنقاشموضوعاتاملعلميسوم ،مثل املوضوع عن التعرفاخليايل.
التعرف وأاجلديد مع شخصيف اللقاءعندماالتعرف مثلةالعامالتعرف أوالشخصية

يعمل املعلم املسومة الواملفرداتقواعدمادة الأجلمنذلك،ومع١٥.اآلخراجلنسإىل
سباملوجودةاملادةألنإىل مشارك التعلم املادةمناملسومةمتعندماحىتلنظامقد 

لتايل١٦م.مشارك التعلصعوبة يف فهمها من قبلاملوادفيجعلتفاقاالإىلللتوصل و
ولكنللتعلم،نياملشاركعلىمرةألولتقدميهاميكنستقدماليتالتعليميةاملوادكلليس

وا تعلمينأكي هم يستطيعونإىل مشارك التعلمتقدمأنينبغيأنهمرنةاملوادعندما
لتعلم حىت املادة اليت سيتم حبثها مستطيعة يف فهمها وقبوهلا مشارك امسؤولةأكثرجلد و 
جيدا.

مجمعروف وجنيدي كالطالب يف مصدر: نتيجة املقابلة مع ١٤ .)م٢٠١٧من مارس ٢٢(كيديريالكالم يوما كامالبر
مج الكالم يوما كامال (كيديري، ١٥ من مارس٢٢-٢٠مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر

م).٢٠١٧
م).٢٠١٧من مارس  ٢٤ذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستا١٦
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التشريفية والتوجيهية ملشارك التعلم.٣
سيتميتالاملوضوعاتحولتفاقهناك االأوعرض املواد عمليةمناالنتهاءبعد

إىلالتوجيهيفات و التشر تقدميهيالتاليةاخلطوةفإن،واملعلممشارك التعلمبنيمناقشتها
م يعملون هعندمامشارك التعلميرافقهوهناالتوجيهاملقصود من اعطاء. مشارك التعلم

يف اسيتتاذةت أسفعلكمالوظيفة اليت اعطاها املعلم.وفقااملعلوماتمجعأوالوظيفة
اليت ى الوظيفةعلوالتوجيهاداإلرشانوفري يمهاو مادة احملادثة وأستاذ عارف يف مادة القواعد

عن وضوعاملتقدميلمشارك التعلمطلبهعندمااحلالهوكما،مشارك التعلمتتم عملها
يعرفونالينالذليصنع املفاهيم وعندما هناك مشارك التعلممنهمويطلباليومية،احلياة
١٧السبورة.علىبهاويكتمباشرةاإلجابةعطييهوو املعلم،فيسأهلا إىلالعربية،املفرداتعن

يوزع املعلم املوضوعات عن القواعد مثل االسم من جنسه عندماوكذلك يف مادة القواعد 
ملقصود منه ويعطيهم املعلم الشرح املوجز عنه. ١٨و هناك املشاركيون التعلم املتحريون 

وحدةيفلواردةاالعربيةاملفرداتيرافق دائما حىت يرتجم واملعلماملفرداتيف مادةوأيضا
.يرتجمملأوةنسياملاملفرداتهناكعندما

تمنانطالقا وهو،اتياذمشارك التعلم لتعلممنيطلبأنأعالهاملذكورةالبيا
تبادلبهم يقومونو هم،نفستعلمالةطريقباملوادوتفهيم عنه ويصنع املفاهيمتبحثما

.بعضابعضهميسألأوالتفكري

مج الكالم يوما كامال (كيديري، احملادثةمصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة ١٧ من مارس٢٢-٢٠يف بر
م).٢٠١٧

مج الكالم يوما كام١٨ من مارس سنة ٢٢-٢٠ال (كيديري، مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر
م).٢٠١٧
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عملية الوظيفاتأواملناقشاتنتائجتقدمي.٤
. املعلمطيتأعاليتعملنتائجأواملناقشةنتائجتقدميعمليةهياملرحلةهذه

التعلمأمام الفصل ومشاركدراستهمنتائجمشارك التعلم لتقدميطلباملرحلةهذهيف
قبلمنالعمليةذههتنفيذيتم. تفنيدالأوتعليقاتالأوسئلةمطلوبون لتقدمي األناآلخرو 

مجيف مشارك التعلم قدموا املفاهيمهم ألن يويطلباحملادثة،مادةمثل،الكالم يوما كامالبر
م ألن يقص مشارك التعلطلبي،التعرفاملوضوعيفاملثالسبيلعلىإحرازه،متالذي

ت ١٩نفسيتهم أمام الفصل واملشاركون األخرون يقدمون األسئلة أو التعليقات.البيا

هم مطلوبون ليتقدموا ويقدمون النتائج من تعلمهم عن املوضوع،وكذلك ملادة القواعد
موعاتأومشارك التعلم،مثل يف مادة االسم. منهاجزءاصبحالذي ي ت اختيارها متاليتا

ا أمام الفصلشرحياملعلمقبلمنعشوائيبشكلوحتديدها الخرون يعطون انواملشاركو و
مشارك التعلم ملفردات،ملادة النسبةأما٢٠.هاتقدميمتألراء عن املواد اليتاألسئلة أو ا

يف التوقيعماملعليعطيذلكوبعدفقط يتقدم ليقدموا حفظهم عن املفردات إيل املعلم 
الوحدة أو كتاب املفردات لديهم.

األخرين أو املعلم املشاركنيوكي مشارك التعلمهوالنشاطهذامنواهلدف
ارف أن عملية ألستاذ عوفقاألنه. املعرفةأواخلربةواتبادلأن ومشارك التعلم يستطيعون

مشارك التعلمفهمعزيزوتواخلربةالبصريةتضيفأنميكنالتعليم بطريقة التقدمي واملناقشة 

مج الكالم يوما كامال (كيديري، احملادثةمصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة ١٩ من مارس٢٢-٢٠يف بر
م).٢٠١٧

مج الكالم يوما كامال (كيديري، ٢٠ من مارس سنة ٢٢-٢٠مصدر: نتيجة املالحظة، عملية التعليم يف مادة القواعد يف بر
م).٢٠١٧
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يستخدملذلك٢١منهم.أيضاجديدةمعلوماتعلىاحلصولاملعلمميكنحىتنفسها،
مجعلىوخاصة،”األزهار“ملؤسسة الدورية دائمااألسلوبهذا .الكالم يوما كامالبر
عملية التقومي.٥

حتقيقوىمستمدىمعرفةإىليهدفوالذيالتعلم،نشاطكلايةهوالتقييم
الدورية ؤسسةاملنفيذ يف املتقييمالوينقسممشارك التعلم.قدرةترقيةو التعلمأهداف

مجلنسبةخاصة”األزهار“ تثالثةإىل الكالم يوما كامالللرب االمتحان وهيامتحا
يفياالمتحان األسبوعفقطيتمهتنفيذيفولكن٢٢واالمتحان النهائي.واألسبوعياليومي

مجايةيفواالمتحان النهائيسبتيومكل اشراك مشارك متقييعمليةيف.التعلمبر
عرب ماكلالختبار،السؤالالذي سيكونالوقت لالمتحان واملوضوعحتديديفالتعلم 
الوقتعناألوليفاملعلوماتمشارك التعلم أعطيتالتقييم،عمليةتنفيذقبلأنهمعروف

يتمسوموضوعهاستعدادهممن الوقتعنملشاركنياعليهعرضتأنبعدواملوضوع،
قييمتشكل. قصىحد األإىلأنفسهميعدواأنميكناملشاركنيفإنوهكذا٢٣.اختاذها

:التايلالنحوعلىمادةكل
مادة احملادثة)أ

مشارك لطريقةالشفوي يعينهي االمتحاناحملادثةيف مادة التقييمالشكل من
وضوعاملانكحنييفدقائقعشرمدةيف ليتحدث أمام الفصلالتعلم مطلوبون

املرامي و اليوميةاحلياةمنموضوعمثلوحداتيفهو املوضوع املوجود اوراحمل
مشارك التعلم مطلوبونالنهائيلالمتحانلنسبةأما. والتعرف وغريها

م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٢١
ئق، امللف االستقبايل من ٢٢ م) .٢٠١٧مارس ١٥الدورية (كيديري،"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو
مجمعروف وجنيدي كالطالب يف مصدر: نتيجة املقابلة مع ٢٣ .)م٢٠١٧من مارس ٢٢(كيديريالكالم يوما كامالبر
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احملور وضوعاملو دقيقةعشرةمخسمدةيف املعلمأواملؤسسةرئيسليتكلم أمام
لرتبيةااملأخوذ هو املواضع عنحيدده معا بني املعلم ومشارك التعلم واملوضوع 

٢٤واحلكومة والسياسة وغريها.والثقافة

مادة املفردات)ب
،حريريوالتالشفوياالمتحانشكالن وهيهناكاملفرداتيف مادةالتقييم

لتعلم حتفيظمشارك الطريقة يقدماألسبوعيالتقييمعلىواالمتحان الشفوي
التعلم لقدموا ك ليس فقط مشار النهائي،للتقييملنسبةأما. إىل املعلماملفردات

حفظهم عن املفردات ولكن مطلوبون ليكتبوها بال نظر الكتاب أو 
٢٥القاموس.

مادة القواعد للمحادثة)ج
من االمتحان فيها هي االمتحان التحريري يعين مشارك شكلالقواعدملادة

ذلككانسواءالتعلم مطلوبون ليصنع اخلالصة من مجيع املواد املدروسة، 
٢٦.النهائيالتقييمأواألسبوعيالتقييم

مج .ب املنهجيمنوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف بر
مج يفميالتعلعمليةيفاملستخدمةالطريقةمننفسهااملنهجياسمأخذ هذا الرب

ومنهجيةةلو وسهسرعةالكتابلقراءةطريقةهياملنهجيطريقة. املنهجيطريقةوهي
هرشن فقط يف ألمضىوقتأيمنبالياألسأسهل وأسرع هوهذا. وممتعةوبسيطة

م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٣مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذة أيسيت إيندي أستويت كاملعلمة يف مادة احملادثة (كيديري، ٢٤
م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٢مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفردات( كيديري، ٢٥
م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٢٦
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ثالثة يفمنهماالسرأنتبنيالذي،الصرفو النحويف علمسرمن سيعرض كلواحد
ما من إدقة،الكتابوفهملقراءةهاتستخدمأنميكناليتصيغةأوخدعة١٨ومفاتح
:التايلالنحوعلىصيغة ١٨ومفاتيحثالثةو ٢٧.وغريهاواإلعراب والرتكيباملعىنحية

صيغة االسم
مثالجتةصيغةمنرة

معرفة + معرفة١
حممد املاهرنعت (صفة)

قال اإلمام مشس بدل (اسم عامل أو جنسه)
الدين

حممد ماهرمبتداء + خربمعرفة +نكرة٢
حممد جلسمبتدأء + خربمعرفة + فعل٣
حممد صاحب زيدخربمبتدأء + معرفة + اضافة٤
الطالب يف الفصلمبتدأء + خربظرف/معرفة + جار وجمرور٥
ظرف/معرفة + جار وجمرور٦

فعل/+ اسم
الطالب يف الفصل مبتدأء + خرب

ماهر
كتاب حممداضافةنكرة + معرفة٧

نكرة + نكرة٨
كتاب جديدصفة = نعت ومنعوت

كتاب رجلغري صفة= اضافة 
فصلخرب مبتداء حمذوفموضوع/نكرة ٩

. الرمز صيغة اإلسم من القواعد للمنهجي٢. ٤ل: اجلدو 

ئق، امللف االستقبايل من ٢٧ م) .٢٠١٧مارس ١٥(كيديري،،الدورية"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو



٦٠

صيغة الفعل
مثالجتةصيغةمنرة
جلس طالبفعل وفاعلالزم + اسم١
ظرف /الوم + جار وجمرور٢

+ اسم
جلس يف الفصل فعل وفاعل

الطالب
جلسضمري مسترتالزم فقط٣
نصر أمحد الرجلفعل وفاعل ومفعولمتعدي + اسم + اسم٤
نصر /نصر أمحدجمهول/فعل ومفعولمتعدي + اسم٥

أمحد
مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــدي + جـــــــــــار ٦

ظرف + اســــــــــــــم + /وجمرور
اسم

نصر يف الفصل أمحد فعل وفاعل ومفعول
الرجل

مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــدي + جـــــــــــار ٧
ظرف + اسم /وجمرور

نصر يف الفصل أمحدجمهول/فعل ومفعول

نصرجمهولمتعدي فقط٨

٩

ا كان الطالب .١ترفع االسم وتنصب اخلربكان وأخوا
ماهرا

كان الطالب أمام .٢
الفصل ماهرا = 
الطالب أمام 

الفصل ماهرا
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كان الطالب .٣
أمامه 

مسجد=الطالب 
أمامه مسجد

الرمز صيغة الفعل للقواعد للمنهجي. ٣. ٤اجلدول: 
صيغة احلرف

مثالجتةصيغةمنرة
أمام الفصل شجرةمقدم ومبتداء مؤخرخرب ظرف + اسم/حرف اجلار١
مناسبا بعامله٢

الرمز صيغة احلرف لقواعد للمنهجي. ٤. ٤ل: اجلدو 

مج من مفهالو قراءةالعلىنقادرو الطالبجعلهواملنهجيواألهداف من الرب
فهمعلىقادرونو فلسفيةالقواعدفهمعلىوقادرون،تطبيقيةوكانت أنظريةاللغةقواعد
هياملؤسسة وضعتهااليتاألهداف٢٨.وسهولةبسرعةالعريبالنصفهملاخلاصةاخلدع
مجالخيرتونألن مشارك التعلم الذين،مشارك التعلمالحتياجاتوفقا همملنهجيارب

،هافهميفالصعبمنونيزالالولكنالعربيةيف اللغة األساسيةاملعارفلديهمالذين
ا،الرتاثالكتابعلىةمباشر وميارسهاريوتذك قبلم منمدرستهيفتدرسكانتأل
م مجهذافإنإذا٢٩.جيدافهمهاأن ييستطيعونالأ نالذيملشارك التعلمصاخصو الرب

ئق، امللف االستقبايل من ٢٨ م) .٢٠١٧مارس ١٥(كيديري،الدورية"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو
م).٢٠١٧من مارس ٢٣مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين كاملعلم يف مادة القواعد اخلاص(كيديري، ٢٩
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اراتمهحيثمنوليسوالقراءة،ها قواعدحيثمنالعربيةاللغةيريدون أن يعمقوا
٣٠:كالتايلاملؤسسةو قبلمناملعينةالتعليميةاملواد.الكالم

عدد اللقاءاملواد التعليميةمنرة
٢القواعد للمنهجي١
١عداد ومعدود٢
١التطبيق٣
١التعلم اجلمعي٤

التعليمية . املواد ٥. ٤ل: اجلدو 
مج،الرب هذامن هدافاألحتقيقو عاجلةملاحلاجةأساسعلىاملوادهذهإعدادمت

احتسابميتملبل. التطبيقو وعداد ومعدودالقواعدفقط على مادة املقدمةملادةاحىت
يف أثنائهاانولو كاملعلمعلىتركيزاأكثرتزالالالتعليميةالعمليةأنلذلكاملوادهذه

طواتخيف تقدمي األسئلة وعرب األراء وإعطاء األمثلة وغريها.لنشطمشارك التعلم مطلوبون 
مجعلىميالتعل :يليكماهياملنهجيبر

التعلمأهدافتقدمي.١
يفجودامو يكونأنجيباليتاهلامةالعناصرمنهي إحدىاألهداف التعليمية

حية،متوجهاتكونأنالعملية التعليميةيمكنفاألنم،يالتعل واألساليبملواداإما من 
ي هم تقدمي األهداف التعليمية إىل مشارك التعلم مهم كإذا. والتقييميةميالتعلطواتواخل

ألنشطة التعليمية أو احتديدوميكنيتعلمون،عندماحتقيقهيريدونمايستطيعون أن يعرفوا 
،يةميالتعلدافهألاقد بلغ املعلم،املنهجيمجبر يف. نفسهمتناسباليتطريقةال

ئق، امللف االستقبايل من ٣٠ م) .٢٠١٧مارس ١٥الدورية (كيديري،"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو
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اللقاء بدايةيفسليمهاتومتلتعلم القواعد السهلةحليلاملتعلقة،التعليمية عامةواألنشطة
تم اليت ستهوأساليبالتعلمأهدافأن أستاذ رمحن الدينقالألن٣١.لقاءكلوليس يف  

نشطةللقياماستعدادكي هم يشعرون،حمتاجة لتقدم إىل مشارك التعلماستخدامها
مجيفاملنفيذة ميالتعل أكون ميالتعلأهدافاملعلمبلغعندما"مستوفريقال ٣٢املنهجي.بر

ري يف شعارفا عما األهداف وكيف عملية التعليم مج ا هر اليت سأمرها يف مدة هذا الرب
تهذهمن٣٣واحد. ميالتعلطةنشاملرتبطةعامالووصفالتعلمأهدافأنتثبتالبيا
.اللقاءكليف  تسليمعدممنالرغمعلىتسليمها،ليتممهمة

عرض املواد التدريسية.٢
مجيفاملوادعرضعمليةيف ديدة،اجلادةاملاملعلمأن يشرح قبل،املنهجيبر

مشارك التعلم يف دليساعامجالياالسابقةاجللسةيفتدريسهامتاليتيشرح املعلم أوال املواد
وفربعد ذلك ت٣٤.التاليةاملواددخوليفليعد حالتهممباشرغريوبشكلاملادة،تذكري تلك 

ملادة اجلديدة اليت ستتم تدريسها ومشارك التعلم  املعلم األسئلة إىل مشارك التعلم املتعلقة 
يوفرالتعليميةالعمليةاءويف أثناجلديدةاملواداملعلميشرح . عرفتهممبوفقااألسئلةيستجيبون 

شارك التعلمميطلب إىلاألحيانويف،يعطوا األراءأواألسئلةليقدمواللمشاركنيفرصةال
شرح يفاملستخدمةواألساليب٣٥مباشرة.دراستهاريجتاليتملواداملتعلقة األمثلةالعطاء

مج املنهجي(كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع مستوفري  ٣١ م).٢٠١٧من مارس  ١٧كالطالب يف بر
م).٢٠١٧من مارس ٢٣(كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين كاملعلم يف مادة القواعد اخلاص٣٢
مج املنهجي(كيديري، ٣٣ م).٢٠١٧من مارس  ١٧مصدر: نتيجة املقابلة مع مستوفري كالطالب يف بر
مج املنهجي (كيديري، يف ماد قواعد اخلاصىجة املالحظة عن عملية التعليم مصدر: نتي٣٤ .)م٢٠١٧من مارس ١٦-١٤في بر
مج املنهجي (كيديري، يف مادة قواعد اخلاص مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم ٣٥ من مارس١٦-١٤يف بر

.)م٢٠١٧
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اليت جتريواعدقمن الفلسفةالعلىتوفرواليتالفلسفية،األساليباستخدامهياملواد
املثال: ٣٦.دراستها

ملعتل األجواف ألن فاء الفعل من حرف العلة، ملاذا كل -وضع–"اللفظ  مذكور 
لفعل املعتل املثال؟ ألن كل املثال  الفعل الذي فاء الفعل من حرف العلة تسمى 
لفعل معتل  موقيعه يف األمام. إذا كل فعل الذي فاء فعله من حرف العلة تسمى 

مثال." 
مجيفميالتعلعمليةأنمالحظةميكنوهكذا علىاملعلمعلىتركزاملنهجيبر

أوومواجهته،،مادائاألسئلةليقدموا ملشارك التعلم فرصةالاملعلميف أثنائها يوفرالرغم
.دراستهاجيرياليتملواداملتعلقاملثاللصناعةأوالعطاءمشارك التعلميطلب املعلم إىل

قدموبعد ذلك ياملعلم موجيزةها شرحفقطعداد ومعدود" للمادةلنسبةأما
ملادة اليت جتري دراستها إىل مشارك التعلم  إذا يف مادة عداد ٣٧مباشرة.األسئلة املتعلقة 

. سارعايف تقدمي األسئلة والبحث والفهمليكونون النشاطمشارك التعلم مطلوبونومعدود
.التعليميفمشارك التعلم علىتركزوقدميالتعلمنالشأنهذايف
وتطبيقالتوجيهتوفري.٣

مجبيفاألنشطة التعليمية األساسيةهواملباشرالتطبيقأواملمارسة املنهجي،ر
مهومجالربهذايفالعربيةاللغةمشارك التعلم يتعلمونمنالرئيسياهلدفألن أل

مباشرةميالتعلعمليةأنلكلذ٣٨.تطبيقياو نظرالعربيةاللغةقواعدأن يستعيبوايريدون
ونظرالشكل. أو اعالماتالفيهايكنملاليتالكتبأوالرتاث كتابالقراءةإىل تطبيق

م).٢٠١٧من مارس ٢٣كاملعلم يف مادة القواعد اخلاص(كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين  ٣٦
مج املنهجي (كيديري، يف مادة عداد ومعدود مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم ٣٧ من مارس١٦-١٤يف بر

.)م٢٠١٧
م).٢٠١٧من مارس ٢٣(كيديري، كرئيس املؤسسة مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين  ٣٨
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مجهذايفتوفريهمتالذيالنشاطهذاألمهية قراءةمارسةملخاصةساعاتأوالوقتالرب
مشارك مجيعىلإوطلباملادةشرحيف املعلماالنتهاءبعدالنشاطهذاويتم. الرتاثبالكت

ذلكبعدو فتح القريب،الكتابهواملستخدموالكتاب،الرتاثالكتابلفتحالتعلم
٣٩.فواحداواحدااملقروئةاجلملةيفالواردةالقواعدوحتليللقراءةإليهمطلب

ىل التطبيقإباشرةألن دعي مشارك التعلم م،كافيةفعالةتعليميةالنشطةاألهذه
. مشارك التعلمبلقمنهاري وتذكمستطيعة يف فهمهااملقدمةاملوادحىتنظرية،جمرديعدمل

ملثل واحداتطبيقالمنكثريولكنال يشرح املعلم املادة كثريا عداد ومعدود،املوادمعو
لطريقة ٤٠عداد ومعدود.باملتعلقةاجلملةصناعةأورتمجةلمشارك التعلمإىلطلبيفواحدا 

ا.يستطيعون أن يشعروامشارك التعلم حىت يف أي جزء منها اليت مل يفهمو
إعطاء الواجبة.٤

مجيف اقومياليتميالتعلأنشطةمنإحدىهيالواجبةإعطاء ،ملنهجيابر
أودميها متت تققداليتللمادةفهممراجعة يف الو لتكرارملشارك التعلميهدفالذي

قة يعطي املعلملطريواملناقشة،التطبيقبعداملعلمقبلمنالنشاطهذاويتم. تدريسها
ملادةوفقاحليلهالتومشارك التعلم مطلوبون فتح القريبكتابيفالواردةالفقرةأواجلملة

ال يوجد الكتاب الدراسي أو الكتاب ولكن الذي كانت املعوقة هي٤١.دراستهامتاليت
مجالتعليمي املادة اليت مل ملراجعةلصعبيشعرونمشارك التعلم حىتاملنهجيللرب
ا عمل الواجبة من املعلم فقط يستخدم الكتابة من كراستهم ويستخدمونيفألن،يفهمو

مج املنهجي (كيديري، يف مادة قواعد اخلاص مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم ٣٩ من مارس١٦-١٤يف بر
.)م٢٠١٧

مج املنهجي (كيديري، يف مادة عداد ومعدود مصدر: نتيجة املالحظة عن عملية التعليم ٤٠ من مارس١٦-١٤يف بر
.)م٢٠١٧

م).٢٠١٧من مارس ٢٣(كيديري، كرئيس املؤسسة مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين  ٤١
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ا. مجللرب املوادلتسجيلللمؤسسةيكونأنينبغيوهكذا٤٢املراجع األخرى املتعلقة 
واتعلميأنوناملشاركيستطيعو وكفاءةفعاليةأكثريكونأنميكنميالتعلكياملنهجي

.هممسكنيفذاتيا
عملية التقومي.٥

حتقيقىمستو مدىملعرفةواهلدف منه هوالتعلم،نشاطكلايةهوالتقومي
”األزهار“ؤسسةيف املالتقوميوينقسم. مشارك التعلمالكفاءة منترقيةو ميالتعلأهدافمن 

مجلنسبةخاصةو  تثالثإىلاملنهجيللرب واألسبوعي ياليوموهي االمتحاناالمتحا
سبتيوميفأسبوع،كلفقطالتنفيذ من االمتحانيتمهاتنفيذيفولكن٤٣.والنهائي

مجايةيفواالمتحان الوقت،حتديديفمشارك التعلم اشراكتقييمعمليةيف. ميالتعلبر
مج. املؤسسةوضعتهاقد االمتحانوأشكالملوضوعاتولكن علىنهجياملالتقومي للرب
حيةوحتليلأو احلركةعالماتالالرتاث اليت ليس فيهابكتقراءةيف تطبيق القواعدها من 
مجهذايفدمةاملستخالتخرجمعيارلنسبةأما. فتح القريبكتابباجلملةيفالواردة الرب

ريب،فتح القالكتابستخدامالرتاثبالكتقراءةعلىمشارك التعلم قادرونهو
يفاألخطاءمنلعددوفقاقيمةختفيضوسيتم،١٠٠قيمةللمشاركنيتعطىملناسبة

ا ا. قراء عداد ملادةلنسبةأما٤٤النهائي.االمتحانأوسبوعياأللالمتحانأداءا
للغةختباراالشكليفمنهالتقييمومعدود اإلندونيسياالتحريري يعين يوفر املعلم السؤال 

كاملةمشاركةتقييمأشكالتكنمل٤٥.واملشاركون جييبون يف شكل الرتمجة إىل اللغة العربية
.املعلمعلىاز يتركزاليالأيضاوعملية التقييمهختطيطيف

مج املنهجي(كيديري، ٤٢ م).٢٠١٧من مارس  ١٧مصدر: نتيجة املقابلة مع مستوفري كالطالب يف بر
ئق، امللف االستقبايل من ٤٣ م) .٢٠١٧مارس ١٥الدورية (كيديري،"األزهار" سسة مؤ مصدر: دراسة عن الو
م).٢٠١٧من مارس ٢٣مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين كاملعلم يف مادة القواعد اخلاص(كيديري، ٤٤
م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٤٥
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مؤسسة لى أساس أندراجوجي يفاملعوقات واحللول يف منوذج تعليم اللغة العربية ع.ج
مج الكالم يوما كامال واملنهجيكيديريالدورية ببابري  ”األزهار“ .يف بر
"األزهار" ؤسسة مالعربية على أساس أندراجوجي يف املعوقات يف منوذج تعليم اللغة .١

مج الكالم يوما كامال واملنهجيالدورية ببابري كيديري .يف بر
التعلم يف مشاركإشراككيفيةهوالتعلممنوذجعلىأندراجوجينظريةتطبيق

تلك النظريةقتطبييف. أندراجوجيعلىالقائمالتعلمجوهرهوألنهالتعليم،عملية
ربة خهياملعوقاتهذهأنحني، يفهناك املعوقات"األزهار" الدوريةيف مؤسسة

حيةإذامتنوعة،لدى مشارك التعلمالتعلم خمتلفة العربيةاللغةاملعرفة يفالكفاءة من 
الذين يتعلمون يف مؤسسةبعض من الطالب"أنمنصورقال أستاذكما. أيضا

يف املدارس وبعض منهم يتعلموناملعاهد،يفالعربيةاللغةدراسةاألزهار" الدورية قد مت"
التحدثعلىقادرونبعض منهمواجلامعات حىت تكون الكفاءة منهم خمتلفة، هناك

ولكند،القواععلىقادرونناكوهها،نقلة يف جانب القواعد مولكنالعربيةللغة
ا، وكذلك٤٦."نهمبييستطيعونالالذينالطالببعضأيضاوهناكقلة يف التحدث 

منهمبعضوهناكخمتلفة،يف هذه املؤسسةالطالبالكفاءة من"أستاذ عارفقال
م قد تعلموها يف املعاهد وهناك بعض منهم أيضا ال يزال  يستطيعون اللغة العربية أل

ملدارس فقط".أن م ينالون املادة يف اللغة العربية إال  ٤٧ال يستطيعون اللغة العربية أل

التعلمقنياتتلتطبيقالصعبمناملعلمجيعالنالتعلموخرباتالكفاءةاختالفمع
.بصفة أندراجوجيهياليت

م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٢( كيديري، مادة املفرداتمصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف ٤٦
م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٤٧
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ةأن يطابقوا نظريميكنالنالوقت الدراسية ضيقة إذا املعلمو جبانب ذلك
الوقت "مبا قال أستاذ عارفوفقااألقصى،يف حدالتعلمعمليةيفأندراجوجي

لغناءاوهذا الوقت يستخدمدقيقة،٦٠الدراسية يف مؤسسة "األزهار" الدورية إال
منهقي قليلحىت تركنصفه،تقريباخذ تلك العملية الوقتالطالب، وحضور
واحدةلسةجيفالبحث عن املواد الدراسيةلباوال ينتهي غااألساسية،املوادملناقشة

اليت جتب على مشارك التعلم أن حيفظهااملفرداتعددواملعوقات األخرى هي٤٨."
مجيف باليت جتب على الطالباملفرداتأن عدد"منصورأستاذوقال. كثرية الكالم ر

أذا عندما هم مفردة وفيها عدم الرتمجة ٢٠٠٠يوما كامال أن حيفظها كثرية حويل
نفسهم حيتاجون إىل وقت طويل ارةالقاصرة مث يزيد املفردات يف شكل العبيرتمجون 
م جتعل عملية املفردات،منعددمع٤٩".اليت البد عليهم أن حيفظها يف مسكا
التعليم يف مادة املفردات ترتكز إىل املعلم.

نقطةذايتالعلمالتأندراجوجي يصبحنظريةتطبيقأنهياألخرىواملعوقات
مل تنفيذ كنولحتتاج إىل التسجيل،املعروضةاملوادلذلكالتعليم،عمليةيفمهمة

مج ستاذ أقالكما. املنهجيالتسجيل ملادة القواعد اخلاص و عداد ومعدود يف بر
يقتسجلها بسباب ضمل يتمهناكوعداد معدودملادة قواعد اخلاص"أنرمحن الدين،

يصعب ليعمل مشارك التعلمولذلك،٥٠".لتنفيذهاالوقتيلتتحمللذلكالوقت،
ألن الشكل املؤسسةو املعلمعلىتركيزتزالالالتقييمعمليةإىلإلضافة. التعلم ذاتيا

سة، إذا املعلم املؤسقبلمنحتديدهامن التقومي الذي سيعطي إىل مشارك التعلم قد مت

م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٤٨
م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٢( كيديري، اذ منصور كاملعلم يف مادة املفرداتمصدر: نتيجة املقابلة مع أست٤٩

.٢٠١٧من مارس سنة ٣٢، اخلميس، املقابلة، يوم اكاملعام يف مادة قواعد اخلاص،  رمحن الدينستاذ أ٥٠
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تقييميفتخدامهااسسيتماليتمنهم ولوكان املوادالتعلمنتائجتقييمواملؤسسة الذين
حتديدمتوقد"قال أستاذ رمحن الدين. مشارك التعلممعلالتفاقوفقاتتغريقدوالوقت

الوقتأنمالرغعلىتشغيله،فقطاملعلممنكنالذلكعلى املؤسسة،تقييمنظام
٥١".التفاقوفقاتتغريأنميكنواملواد

خمتلفة منياملعلهيئةوالتعليم لدى أعضاءخربة التعلمهياألخرىاملعوقات 
هيئة "دينأستاذ رمحن الوقال. التدريسإىل اإلبداع والطريقة واسرتاتيجياتيؤثرإذا

املعلمني يف هذه املؤسسة  بعض منهم جديدة، الطريقة أو األسرتاتيجية املستخدمة ال 
م يف التعليم والتتزال بة ألن خرب قصر التعلم غرافبعضهووكما٥٢".علم مازال 

مشارك بنييداجلالتواصلإلقامةمتثيالأقلوطرزهضيقومساحتهراحةأقلأو الفصول
.التعلم

أساس علىالتعليممنوذجتنفيذيفواملعوقاتأعاله،العبارةبعضمن
مجيفأندراجوجي :يليكماهيواملنهجيالكالم يوما كامالبر

الكفاءة من متنوعة إذامشارك التعلمالتجريبة يف تعلم اللغة العربية لدي )أ
جانب معرفة اللغة العربية لديهم خمتلفة أيضا. ألن تلك اإلختالف تكون 

صعوبة لدى املعلم لتطبيق التقنيات التعليمية على اساس أندراجوجي.
دقيقة يف لقاء واحد.٦٠الوقت التعلم احملدد إال )ب
.التجريبة )ج والتفهيم يف التعليم من املعلمني غري متسو
يشعرون ممشارك التعلهناك بعض املواد الدراسية اليت مل تتم تسجيلها إذا )د

لتعلم ذاتيا. لصعوبة ليقوم 

.٢٠١٧من مارس سنة ٣٢، اخلميس، املقابلة، يوم اكاملعام يف مادة قواعد اخلاص،  رمحن الدينستاذ أ٥١
.٢٠١٧من مارس سنة ٣٢، اخلميس، املقابلة، يوم اكاملعام يف مادة قواعد اخلاص،  رمحن الدينستاذ أ٥٢
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قص يف الراحة وهذه احلال مدلولة بوجود الغرفة )ه بعض من غراف التعلم 
قصة املمثلة إلنشاء اإلتصال اجليد مشارك والفعال بنيالضيقة وطرزها 

.التعلم
نظام التقومي مازال املرتكز على املؤسسة.)و
عل أن حيفظها. إذا جتمشارك التعلمكثري من املفردات اليت البد على )ز

ى صعوبة للمعلم يف تطبيق التقنيات التعليمية اليت تستطيع أن تنصت عل
ومزيد التعليم يرتك إىل املعلم.مشارك التعلمالتجريبة من 

ساس أندراجوجي العربية على ألول ليحل املعوقات يف تطبيق منوذج تعليم اللغة احل.٢
مج الكالم يوما كامال الدورية ببابري كيديري"األزهار" مؤسسة يف  يف بر

.واملنهجي
كل من املعوقات املوجودة يف تطبيق نظرية أندراجزجي بنموذج تعليم وبطبع 

تطيع أن لك املعوقات. واحللول اليت تسهناك احلل الذي يستطيع أن ينفذه ليحل ت
يل: ينفذها فيما 

موعات)أ ستخدام التقنيات اليت تستطيع أن يتمها بطريقة ا ويتم التعليم 
لعشوائية. إذا هم يستطيع أن تتبادل األفكار  موعات قيامه  وتوزيع ا

واملساعدة املتبادلة بينهم.
عون القاء كي املعلمون يستطياضافة مدة الوقت يف الساعة الدراسية لكل )ب

أن يستخدموا التقنيات التعليم يف حد أقصى.
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ت التعليمية )ج املعلمون يقومون بدراسة مقارنة أو التبادل بينهم عن النظر
من حيث الطريقة أو االسرتاتيجية أو التقنية كي هم ميلكون االستيعاب 

عنها. إذا يكون التعليم متنوعة.
علم التعليمية املنشورة اليت مل متت تشجيلها كي املشركون التتشجيل املواد )د

لتعلم ذاتيا واملعلم يزيد سهولة وفعالية يف إقامة بعمل ية يستطيعون أن يقوم 
التعليم.

ا خارج )ه ال يقوم بعملية التعليم داخل الفصل دائما. يستطيع أن يقوم 
ملوافقة بني املعلم و  .مشارك التعلمالفصل مناسبا 

شراك مشارك التعلم يف عملية التخطيط والتنفيذ من التقييم. إذا حتديد ا)و
النتيجة ال ترتكز إىل التقييم من املعلم أو املؤسسة وحدها.

أن حيفظها.مشارك التعلمتقليل عدد املفردات اليت البد على )ز

: مناقشة البحثاملبحث الثاين
ت امليدانية السابقة عن تعليم اس اللغة العربية على اساستنادا إىل البيا

مج  أندراجوجي، والتطبيق من منوذج تعليم اللغة العربية مبؤسسة "األزهار" الدورية يف بر
يل: الكالم يوما كامال واملنهجي فيما 

مفهوم الذايت.١
تطبيق املفهوم الذايت يف األهداف التعليمية)أ

لقها مناسبا إىل خاألثر من إفرتاضة املفهوم الذايت هو اجلو التعلمي حيتاج 
حبالة الكبار. سيوى ذلك الكبار حيتاج إليه ليشتارك يف تشخيص اإلحتياجات
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التعلمية منه ويشرتاكه يف عملية ختطيط التعلمه مث عملية التعليم هي مسؤلية بني 
٥٣املعلم ومشارك التعلم. و عملية التقومي يرتكز إىل التقومي الذايت.

ألهداف  مج الكالم يوما كامال واملنهجيعند ئذ املتعلقة  التعليمية يف بر
ا املؤسسة إذا املعلم ومشارك التعلم أقاموا يف تنفيذها. ولكن يف األول عند  قد قرر
ما سجلوا مشارك التعلم لتعلم اللغة العربية فيها قدمت املؤسسة الربامج التعلم 

تارون نفسهم الذين خياملوجودة فيها واألهداف وعملية التعلم إليهم إمجالية وهم
م. إذا هناك املوافقة بينهم قبل أن جيري عملية  حتياجا الربامج التعليم مناسبا 

٥٤التعلم.

تطبيق املفهوم الذايت يف املواد التعليمية)ب
ا املؤسسة يف  مج الكالم يوما كامال واملنهجي قد قرر املواد التعليمية يف بر

ها يسمح للمعلم ومشارك التعلم لتطوير شكل الوحدات. بل يف تنفيذ تعليم
الحتياجات واملوافقة بينهم ولكن ال خيرج من  املوضوعات املوجودة فيه مناسبا 
مج الكالم يوما كامال.  لرب املوضوع الكبري فيه. املثال يف مادة احملادثة واملفردات 

لوحدة إذا املواد املوجودة فيه البد أن  البحث بعملية تنهي يفبل ملادة املعينة ترتبط 
مج الكالم يوما كامال ومادة القواعد والعدد واملعدود  التعليم كاملادة القواعد لرب

للمنهجي.
تطبيق املفهوم الذايت يف عملية التعليم)ج

ر اليت تنبغي وجد يف عملية  االفرتاضة من املفهوم الذايت فيه مخسة اال
مج الكالم يوما كامال واملنه م الكالم يوما كامال والعماليالتعليم برب ةجي. لرب

4.-Bandung: Angkasa, 2012), hlm. 3,(AndragogiZainudin Arif,٥٣

م).٢٠١٧من مارس ٢٣(كيديري، كرئيس املؤسسة "األزهار" الدورية مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين  ٥٤
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التعليمية فيه ال يشرتك املعلم مشارك التعلم يف تشخيص االحتياجات التعلمية 
ا املؤسسة إذا هم إال  مباشرة ألن كل من املواد التعليمية واألهداف قد حدد
ا املؤسسة. بل يف األول عندما سجل مشارك التعلم  تشرتكون ما اليت قد حدد

لصورة العامة عن األهداف التعليمية واملواد فيه ا قد سومت وشرحت ما يتعلق 
٥٥التعليمية و العملية التعليمية اليت ستعملهم يف كل الربامج.

يف عملية التخطيط ال يشرتاك املعلم مشارك التعلم فيها. و املعلم نفسه 
ة اليت األنشطالذي  يعمل عملية التخطيط من الطريقة اليت ستستخدام حىت 

ستعمل فيها. وذلك التخطيط يكتب يف شكل الدفاتر الصغرية. كما قال أستاذ 
عارف كاملعلم يف مادة القواعد والعداد واملعدود أنه ال يقدم األهداف التعليمية 
واألنشطة التعليمية اليت سيعملوها مشارك التعلم يف أول اللقاء أو الدرس والتخطيط 

بل ملادة املفردات واحملادثة ٥٦على شكل الدفاتر الصغرية.منها يعمل بنفسه ويكتب
يقدم املعلم األهداف منها واألنشطة التعليمية اليت سيعملوها يف أول اللقاء ولو  

٥٧كان ال يف كل اللقاء أي هم ال يشرتاك يف عملية التخطيط مباشرة.

ملعلم أحد األثر من املفهوم الذايت هو العملية التعليمية تكون مسؤلية بني
ومشارك التعلم إذا املوقع من املعلم فيها ليس كاملدرس بل كامليسر الذي يعطي 

يف تطبيقه خاصة ملادة القواعد يف الفصل ٥٨اإلشراف وكاملنباء يف العلم للمتعلمه.
لطري قة املنهجي، العملية التعليم فيه مازال بصفة اإلنتقايل أي يعمل املعلم التدريس 

متقال العلم منه إىل مشارك التعلم ولو كان يف أثنائها يعطيهم املعلتعطي املادة أو إن

م).٢٠١٧من مارس ٢٣(كيديري، كرئيس املؤسسة "األزهار" الدورية مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ رمحن الدين  ٥٥
.٢٠١٧ة نارس سممن ٢٤القواعد (كيديري،كاملعلم يف مادة عارفمصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ ٥٦
م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٢( كيديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفردات٥٧

4.-. hlm. 3AndragogiZainudin Arif,٥٨
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الفرصة ليقدم األسئلة ويطلب األمثلة من املادة املدروسة إليهم. وملادة املفردات يف 
مج الكالم يوما كامال يف عملية تعليمها مازال ترتكز إيل املعلم إذا يف عملية  بر

م شارك التعلم يكتبون تلك الرتمجة منه يفالرتمجة ويرتجم املعلم املفردات وم وحدا
يف أثنائها ال يرتمجها مباشرة بل يسأل أوال إلىيهم عن املعىن املفردات  لو كان أحيا
املوجودة يف الوحدات. وملادة احملادثة والقواعد قد وقع املعلم كامليسر ألن عملية 

يت ما تتعلق بحثون املادة الالتعلم ترتكز إىل مشارك التعلم. فيها مشارك التعلم ي
ملادة املدروسة بنفسه املثال يف تعليم احملادثة املعلم يعطي املوضوع لتقدمي وهم 
ا بنفسه مث يقدمون النتيجة من عمله أمام الفصل  الذي يبحثون املادة ويرتتبو

٥٩واألخرون يسألون عن تقدمي من صاحبهم. وكذلك ملادة القواعد.

يف عملية التقوميتطبيق املفهوم الذايت)ه
واحد من األثر يف املفهوم الذايت هو التقومي يف تعليم على أساس أندراجوجي 

مج الكالم ٦٠هو التقومي الذايت. املتعلقة بشكل التقومي يف كل الفصول من بر
م يوما كامال واملنهجي مل يطابق التقومي الذايت ألن يف تطبيقه الذي يقوم به التقيي

٦١من قبل املعلم أو املؤسسة ومشارك التعلم إال يعملون اإلمتحان فقط.

التجريبة.٢
ثر ندراجوجي فيها األالتجريبة هي إحدى من اإلفرتاضات األساسية من نظرية أ

ا التنصت على جتريبة  شارك التعلمموهو يرتكز عملية التعليم على التقنية اليت تصف 
ك الرتكيز يف ذلجبانبكتقنية املناقشة ودراسة احلالة واأللعب الدوري واملظاهرات وغريها. 

مج الكالم يوما كامال (عملية التعليمعنصدر: نتيجة املالحظةم٥٩ .)م٧٢٠١من مارس٢٣-١٤يف مادة احملادثة يف بر
4.-. hlm. 3AndragogiZainudin Arif,٦٠

مجمعروف وجنيدي كالطالب يف مصدر: نتيجة املقابلة مع ٦١ .)م٢٠١٧من مارس ٢٢(كيديريالكالم يوما كامالبر
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ية اللغة العربوتطبيق يف منوذج تعليم ٦٢مث يتعلم من التجريبة.تطبيق املوجزالتعلم على ال
املنهجي فيما و تعليم الكالم يوما كاماليف برامج ال”األزهار“ملؤسسة الدورية للغة العربية 

يل:
مج الكالم يوما كامال.)أ تطبيق التجريبة يف تعليم اللغة العربية  يف بر

مجالتعليم يف  رك التعلممشامن ربةاخلهو استفادةالكالم يوما كامال بر
لطريقة أو التقنية املستخدمة يف عملية التعليم يف الفصل.الدليل و  ملعلمون امنها 

فيه خاصة ملادة القواعد واحملادثة كثري يف استخدام تقنية املناقشة والتقدمي واجلدال 
ستخدامها هم يستطيعون أن تتبادلوا اخلربة بينهم وتنشاؤا املادة  فيها، ألن 

ينال املعلومات اجلديدة منهم وكذلك العكس املبحوثة، إذا يستطيع املعلم أن 
وأما ملادة املفردات كثري منهم أن ينالون من املعلم ألن عند ما يريد أن ٦٣منه.

يطابق تقنية املناقشة والتقدمي سيقضي الوقت كثريا والوقت املوجود لكل اللقاء إال 
مج الكالم مفردة ١٥٠٠ساعة واحدة واملفردات اليت البد عليهم أن حيفظوها  لرب

مج الكالم يوما كامال ٢٠٠٠و١يوما كامال  . إذا التقنيه املستخدمة ٢مفردة لرب
٦٤فيها يعين ترمجة املفردات وكتابتها.

تطبيق التجريبة يف تعليم اللغة العربية  يف الفصل املنهجي)ب
مجالتعليم يف  خذ املنفعة من جتريبة الرب شارك التعلمماملنهجي مل يقوم 

امال ألن منظور من عملية التعليم فيه كثري من املعلم الذي يشرح املادة وجلانب ك
التغذية إال يف عملية إعطاء األمثلة خاصة ملادة القواعد. و جلانب األخر املادة 

. hlm. 5.AndragogiZainudin Arif,٦٢

من ٢٣و٢٤كاملعلم يف مادة القواعد واحملادثة (كيديري،إيندي أستويت  عارف وأستاذة إيسيت مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ ٦٣
م).٢٠١٧ارسم
م).٢٠١٧من مارس سنة ٢٢( كيديري، املقابلة مع أستاذ منصور كاملعلم يف مادة املفرداتمصدر: نتيجة ٦٤
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مت تدريسها تطابق يف قراءة الكتاب مباشرة وحتليله والكتاب املستخدم هو  اليت 
مج مشارك التعلممن ألن كثري ٦٥الكتاب فتح القريب. خذون ذلك الرب الذين 

وملادة ٦٦يريدون أن يستطيعوا قراءة الكتب الرتاث طالقة ويعرفون القواعد فيها.
عملية التعليم ألن يفمشارك التعلمالعداد واملعدود قد أخذ املعلم املنفعة من جتربية 

موعقد طبقت تقنية املناقشة هذا احلال منظور من املعلم الذي يقسم ات منهم ا
ملادة املدروسة مث يناقشوا اإلجابة منهم مجاعة  ويعطي لكل منهم الواجبة ما تتعلق 

تهم . إذا بذلك التقنية هم يستطيعون أن يتبادلوا جتربيمشارك التعلمبني املعلم و 
٦٧خاصة يف املادة اليت تدريسها لو كان قد شرح املعلم املادة يف األول.

اإلستعداد لتعلم.٣
ألثر من إفتاضة اإلستعداد لتعلم هو الرتتيب من املنهج يف عملية التعليم تراتب ا

ليس على ترتيب املواد التعليمية أو احتياجة اجلامعة. مثمشارك التعلمعلى الوظيفة من 
ل وتطبيقه يف عملية التعليم اللغة العربية يف الفص٦٨هناك املفاهيم عن الوظائف من الكبار.

يل:الكالم يوما كا مال واملنهجي فيما 
تطبيق اإلستعداد لتعلم يف مادة تعليم اللغة العربية يف الفصل الكالم يوما كامال )أ

واملنهجي.
املواد التعليمية لفصل الكالم يوما كامال واملنهجي مباشرة إىل املواد الرئيسية 

م احملتاجة ليحقق األههداف من مشارك التعلم. واهلدف منهم هو ليعمق كفاء

مج املنهجي (كيديري، يف يف مادة القواعد اخلاص عملية التعليماملالحظة عنمصدر: نتيجة٦٥ من مارس١٦-١٤بر
.)م٢٠١٧

مج املنهجي(ك٦٦ م).٢٠١٧من مارس  ١٧يديري، مصدر: نتيجة املقابلة مع مستوفري كالطالب يف بر
مج املنهجي (كيديري، يف يف مادة عداد ومعدود عملية التعليماملالحظة عنمصدر: نتيجة٦٧ من مارس١٦-١٤بر

.)م٢٠١٧
. hlm. 7.AndragogiZainudin Arif,٦٨
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يف اللغة العربية يف جانب مهارة الكالم والقراءة. إذا املواد التعليمية املدروسة حول 
املفردات واحملادثة والقواعد. لفصل الكالم يوما كامال كثري يف مادة احملادثة وأما 

إذا املواد املدروسة ليست من ٦٩لفصل املنهجي كثري يف مادة القواعد وتطبيقها.
ى مثل املادة الدينية وعلم األصوات وغريمها.املواد اإلضافية األخر 

تطبيق اإلستعداد لتعلم يف عملية التعلم اللغة العربية يف الفصل الكالم يوما كامال)ب
تعليم اللغة العربية يف الفصل الكالم يوما كامال ملنهجه قد قام على 

ريخ  للغة ااألحتياجات من املتعلم ليس على اساس ترتيب املواد التعليمية مثل 
العربية وخمارج احلرف بل مباشرة إىل املادة احملتاجة. ألن مشارك التعلم الذين 
للغة  م يف احملادثة أو التكلم  يتعلمون اللغة العربية فيها يريدون أن يعمقوا كفاء
العربية إذا املواد املقدمة كثري من مادة احملادثة ومادة القواعد واملفردات كاملادة 

العدد منها أقل من مادة احملادثة. واهلدف منهما ليكمالن مادة اإليضافية اليت
احملادثة. ألن ال ميكنهم يستطيعون أن يستخدم اللغة العربية يف احملادثة أو يف التكلم
اليومي جيدة بدون االستيعاب من املفردات والقواعد. والقواعد املدروسة إال 

لية واجلملة دثة اليومية مثل اجلملة الفعالقواعد األساسي الذي تستخدم كثريا يف احملا
وكل من املواد التعليمية قد طبع يف شكل ٧٠اإلمسية و اسم املذكر واملؤنث وغريها.

لتعلم الذايت. الوحدات أو املودول إذا ميكنهم ليقوم 
تطبيق اإلستعداد لتعلم يف عملية التعلم اللغة العربية يف الفصل املنهجي)ج

ما يراه من جانب املواد املدروسة كالقواعد والعدد واملعدود يف الفصل املنهجي عند
ألهداف من مشارك التعلم الذين يدخلون يف هذا  والتطبيق قد كان منسبا 

ئق، امللف االستقبايل من هذه املوسسة ٦٩ .م)٢٠١٧مارس ١٥(كيديري،الدورية "األزهار"مصدر: دراسة عن الو
م).٢٠١٧من مارس  ٢٤مصدر: نتيجة املقابلة مع أستاذ عارف كاملعلم يف مادة القواعد (كيديري، ٧٠
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الفصل. واألهداف منهم يعين يريدون أن يعمقوا اللغة العربية من جانب مهارة 
ن يستطيع أحد أالقراءة وهي كي يستطيعون أن يقرؤوا الكتب الرتاث. ألن ال ميكن

أن يقرأ الكتب الرتاث ويفهمه إن ال يعرف القواعد فيها وميارسه بتطبيق. ولكن 
من جانب عملية التعليم مازال ترتكز إىل املعلم ألن كل عملية شرح املادة من املعلم 
واملادة املدروسة مل تكتب على الكتاب حىت مشارك التعلم مل يستطيعوا أن يتعلم 

بنفسهم.
التوجيه إىل التعلم.٤

إحدى من اإلفرتاضات يف النظرية أندراجوجي هو التوجيه إىل التعلم واألثر منه 
يعين يصف املعلم بصفة امليسرين ليس كاملدرس الذي يدرس املادة الدراسية عالوة على 
ذلك املنهج لتعليم الكبار تتوجه إىل املشكلة ليس إىل املادة اجلراسية املعينة. ألن املنهج

٧١يؤسس على أساس املشكلة إذا التخطيط من التجريبة يف التعلم على أساس املشكلة.

نهج وعملية من جانب املعلم وامل”األزهار“والتطبيق يف منوذج التعليم اللغة العربية يف 
يل: التعليم. والتطبيق منه فيما 

مج الكالم يوما كامال )أ لرب التطبيق يف املنهج الدراسي 
مج الكالم يوما كامالج يف ملنه هو السابق أن األهداف الرئيسية فيهالرب

للغة العربية جيدة إذا املواد التعليمية كثري من مادة احملادثة  املتعلم قادر يف التكلم 
ا املؤسسة ألن كثري  وأما القواعد واملفردات كاملادة الكاملة. تلك األهداف قرر

لالذين يسجلون فيهامشارك التعلممن  لغة هم الذين لديهم املشكلة يف التكلم 

. hlm. 8.AndragogiZainudin Arif,٧١
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العربية أو من جانب مهارة الكالم. إذا التوجيه يف املنهج التعليم قد توجه إىل 
املشكلة وهي املشكلة من جانب مهارة الكالم. 

حية املعلم خاصة للمعلم يف املادة القواعد واحملادثة قد توقع  واما من 
ة التشريفي والتوجيهي وهذا منظور من عملينفسه كامليسر الذي يصف بصفة

ا املعلم يف الفصل الذي يطلب مشارك التعلم ليكونوا نشاطا  التعليم اليت قامت 
يف تقدمي األسئلة والبحث والتوزيع إىل األخر.

مج املنهجي)ب لرب التطبيق يف املنهج الدراسي 
مج املنهجي قد توجه إىل املشكلة وهذه من ن األهداف ظورة ماملنهج يف بر

التعليمية فيه أنه املتعلم قادرون أن يفهموا النظرية من علم القواعد وتطبيقها. إذا 
شارك التعلمماملواد املدروسة املرتتبة كثري من مادة القواعد وتطبيقها. واملعظم من 

مج هم الذي ميلكون املشكلة من جانب مهارة القراءة  خذون هذا الرب الذين 
راءة الكتب الرتاث والنقصان يف املعرفة عن القواعد العربية. ألن قال خاصة يف ق

م يريدونمشارك التعلماملستوفري أن بعض من  مج أل خذون هذا الرب أن الذين 
ومن ٧٢يعمق العلم القواعد ويريدون أن يستطيعوا أن يقراؤو كتب الرتاث طالقة.

شارك ماملعلومات من املعلم إىل حية عملية التعليم نفسها مازال بصفة انتقال
.التعلم

مج  الفرق بني منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف بر
الكالم يوما كامال واملنهجي هو يف إعطاء الواجبة والتأكيد والتقدمي. عندما نظر

إىل النظرية من أندراجوجي أن فيها أربعة اإلفرتاضات وهي املفهوم الذايت والتجربة 

مج املنهجي(كيديري، ٧٢ م).٢٠١٧من مارس  ١٧مصدر: نتيجة املقابلة مع مستوفري كالطالب يف بر
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اء م. على أساس تلك اإلفرتاضات أن إعطواالستعداد لتعلم والتوجيه يف التعل
ا مشارك  الواجبة ال تكون واجبا يف عملية التعلم يف درس اللغة العربية ألن بدو
التعلم يستطيعون أن يتعلمون نفسهم بعدم األمر من معلمهم ألن يف نفوسهم هناك 

أربعة اإلفرتاضات اليت تؤثر إىل طريقتهم يف عملية التعلم.  
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الفصل اخلامس
االختتام

االستنتاج.أ
من نتائج البحث السابق يستطيع الباحث أن يستخلص أن منوذج تعليم اللغة 

يل:"األزهار" فيمالعربية على أساس أندراجوجي يف املؤسسة الدورية للغة العربية  ا 
مج الكالم يومايفالعربيةاللغةميتعلمنوذج.١ التعلمأهدافتقدميهو األول كاملبر

توجيهية ملشارك التشريفية والعرض املواد التدريسية، الثالثالدوافع، الثاينوتوفري
التقومي.ملية ععملية الوظيفات، اخلامسأواملناقشاتنتائجتقدميالتعلم، الرابع

مج املنهجييفالعربيةاللغةميتعلمنوذج.٢ ، الثاين التعلمأهدافتقدميهو األول بر
واجبة، اخلامس  وتطبيق، الرابع إعطاء الالتوجيهتوفريعرض املواد التدريسية، الثالث 

عملية التقومي.
ؤسسة ماملعوقات يف تنفيذ منوذج التعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي يف .٣

ارك التجريبة يف تعلم اللغة العربية لدي مش"األزهار" الدورية بباري كيديري هي :
الوقت و التعلم متنوعة إذا الكفاءة من جانب معرفة اللغة العربية لديهم خمتلفة أيضا. 

هناك بعض و التجريبة والتفهيم يف التعليم من املعلمني غري متسوو التعلم احملدد ضيق 
لتاملواد الدراس لصعوبة ليقوم  علم ية اليت مل تتم تسجيلها إذا مشارك التعلم يشعرون 

قص يف الراحةو ذاتيا ى نظام التقومي مازال املرتكز علو بعض من غراف التعلم 
كثري من املفردات اليت البد على مشارك التعلم أن حيفظها.و املؤسسة
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ت اليت ستخدام التقنياويتم التعليم هو: املعوقات تلكاحللول ليحلو 
لعشوائية موعات قيامه  موعات وتوزيع ا اضافة مدة و تستطيع أن يتمها بطريقة ا

املعلمون يقومون بدراسة مقارنة أو التبادل و الوقت يف الساعة الدراسية لكل القاء
ت التعليمية من حيث الطريقة أو االسرتاتيجية أو التقنية تسجيل و بينهم عن النظر

يم داخل الفصل ال يقوم بعملية التعلو ملواد التعليمية املنشورة اليت مل متت تسجيلهاا
تقليل عدد و اشراك املشاركني التعلم يف عملية التخطيط والتنفيذ من التقييمو دائما

.املفردات اليت البد على املشاركني التعلم أن حيفظها
اإلقرتاحات.ب

لكاحلهاالقرتاحات املعطية منبعضهناكالباحث بهالقياممتاليتاألحباثمن
القرتاحاتالنسبةأما. رااألزهالدورية للغة العربيةاملؤسسةقبلمناملوجهة لمشاكلل

: التايلالنحوعلى
دراستهايتمساليتالتعليميةاملوادمن ظائفالوو هدافيقدموا األلنيعلممن املكل.١

. دائمااتدريسهستتم اليتاملوادأيإىلحلاجةوا يشعر أنمشارك التعلمكي
يفومحاساجديةكثري منتكونسوفإليها وهم حاجةهناككانتعندما
.التعلم

األقل،علىدقيقة٣٠االجتماعاتمجيعيف للتعلمالوقتمندةاملتزيدأنينبغي.٢
تطبيق طريقة وتقنية التدريس. يفالنفوذمناملزيدناملعلمو كي

مجيةميالتعلوادامل.٣ ستطيعون أن يتعلمالمشارككيتسجيلهاليتماملنهجيلرب
لتعلم ذاتيا و  .التعلمليةعميفوفعاليةكفاءةأكثريكونأنللمعلمنييقوم 
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نظرية التعليم إذا املعرفة عنالتعلم،عمليةيفختلفةامللديهم اخلربةملعلمنيألن ا.٤
ملناقشة أنليهمعوينبغمن حيث االسرتاتيجية والطريقة والتقنية خمتلفة أيضا. يقوم 

الفصل الدراسي يفميالتعلعمليةوتبادل اخلربة كي املعرفة لديهم عنها كثري. إذا 
قبلنمخدمةاملستلتقنياتملللونيشعر الالتعلماملشاركونو متنوعةتزيد 

.املعلمني
أنوميكن. هختطيطليةعميفاملشاركني التعلم وإشراكالذايتالتقييمتقنياتلتطبيق.٥

التعلماملشاركنيحبيث.استبيانشكليفأواألصدقاءبنيبتقييمالذايتالتقييميتم
الض. عليهحيصلونالذيوالتطورالتقدمواشعر وييعرفواأنميكن ذلكاىلافةو
.منهملكلالتخرجحتديديفللمؤسسةلنسبةأسهليكونأنميكن

أو بني علممشارك التبنيلتواصلإلقامةفعاليةأكثرمساحةلتكونالتعلمإدارة.٦
عندالراحةمنمبزيديشعرونالتعلمملشاركميكنحبيث. و مشارك التعلماملعلمني

بيئةيفوأالدراسةغرفةمنتنشأأنميكنأنهمنالراحةألن. التعليمعمليةاتباع
التعليم.



راجعواملقائمة املصادر

املصادر العربية:
ط ،اســـــرتاتيجيات التدريس رؤية معاصـــــرة لطرق التعليم و التعلمحســـــن ,،حســـــني زيتون
٢٠٠٣.

، سهااللغة العربية مناهجها وطرائق تدريعلي حسني وسعاد هبد الكرمي الوائلي, ، الدملي
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املالحق



الدورية بباري كيديريالوصف التارخيي املختصر لتأسيس مؤسسة "األزهار"

جودة العربية املو الدورية هي إحدى من املؤسسات الدورية للغة ”األزهار“مؤسسة  
لقرية اإلجنليزية. موقعها يف شارع جيمفاكا منرة  تيغال ساري، ٢٩بباري أو املعروف 

ريخ  ري كيديري. املئسوسة يف  مع األستاذ رمحن ٢٠١٣من ينايري سنة ١تولونج رجيو، 
الدين واألستاذ مصليحني.

االرادة ليساهم يف مساعدةالدورية هي ألن كانت خلفية لقيام مؤسسة "األزهار"
ا سرعة وسهولة للغة العربية خاصة.  الطلبة أو املمارسني من اللغة يف فهمها واستيعا
حية احملادثة والقراءة من نتب الرتاث خاصة  الستيعاب اللغة العربية وفهمها عادة من 

الة املعطية حتتاج إىل وقت طويل وتعب وكثري منهم ال يواصلون إىل األهداف منها. هذه احل
الدافعية لديهما لقيام املؤسسة  الدورية للغة العربية بباري السهلة والسرعة والفرحة.

. األحوال الرئيسية يف تعليم اللغة العربية اليت البد أن يتعلمها يف األول هي احملادثة
ليمها عألن فيها الرتكيز يف حتفيظ املفردات وممارسة يف استخدامها. وإن يقدم القواعد يف ت

فتحتاج إىل وقت طويل، ألن لب اللغة هي املعرفة من معىن املفردات منها. يف  حني 
القواعد هو النظام لرتتيب اللغة نفسها. ال ميكن أن يستخدمه إن اليعرف املعىن من تلك 

كيديري يف الدورية ببارياللغة نفسها. هذه احلالة اليت تعطي اإلهلام إىل مؤسسة "األزهار"
اللغة العربية برتكيز إىل احملادثة مث القواعد لقراءة نتب الرتاث. تعليم 



الدورية"األزهار"سسة مؤ األهداف والرأية والبعثة من .١
األهداف)أ

ترقية كفاءة اللغة العربية من املسلمني حىت يقدرون على االتصال سلبيا كان 
األخرى.أو نشاطا وفهم القرأن واحلديث واملراجع من العلوم الدينية

الرأية)ب
"ذو املعرفة والعمل والتقوى واألخالق الكرمية"

البعثة)ج
يشري اللغة العربية كالوسيلة لتشكيل اإلنسان اإلسالمي وذو روح القرأين وذكي واألخالق 

الكرمية.
الدورية"األزهار"سسة مؤ برامج التعليم يف .٢

املؤسسة الدورية للغة العربية األزهار هي إحدى من املؤسسات اليت هلا كثرية من 
ت من مشارك التعلم الذين  دف لقضاء احلاجات واملطلو برامج التعليم. تلك الربامج 
يريدون أن يستعيبوا ويعمقوا اللغة العربية خاصة يف جمال احملادثة والقراءة نتب الرتاث. وتلك

الربامج هي: 
مج التمييز)أ بر

مج الكالم يوما كامال)ب بر
مج املنهجي)ج بر
مج الداخلية)د بر

يل: وأما الشرح من كل الربامج فيما 
مج التمييز)أ بر



مج التمييز يف مؤسسة "األزهار" ة من الدورية بباري كيديري هو الشعبة الرمسيبر
. التمييز هو الطريقة ٢٠١٦سنة التمييز املركزي يف إندرامايو الذي يبداء من شهر ينايري 

مج هو استيعاب القواعد  لغناء. اهلدف من هذا الرب لقراءةكتب الرتاث و ترمجة القرأن 
النحوية والصرفية األساسية حىت قادر يف قراءة كتب الرتاث وترمجة القرأ األساسي بسهولة 

مج التمييز حيتوي على: وفرحة. الفصل من بر
١x لغناء)التسخني (التحفيظ
١xاللقاء للمادة الدراسية
١xاللقاء للتطبيق

ستخدام الغناء وتتوجه إىل القواعد األساسية وترمجة القرأن. ٩٠لكل للقاء  دقيقة وتعليم 
مج الكالم يوما كامال)ب بر

مج الذي يهدف ليعمق كفاءة الكالم  مج الكالم يوما كامال هو الرب بر
أن اهلدف منه ليعمق كفاءة الكالم بل يف تعليميها الستخدام اللغة العربية. مع

مج الكالم يوما كامال تتكون من ثالث مراحل  يرتك املادة القواعد واملفردات. بر
مج الكالم يوما كامال  املتخصص للمبتدئني والعملية التعليمية ١الصفوف وهي بر

مج الكالم يوما كامال . مث %٥٠فيه تستخدم اللغة العربية كاللغة التعليمية قدر  بر
مج املتخصص للمتوسط أو للمشاركني التعلم الذين لديهم أساس اللغة ٢ هو الرب

العربية من قبل والعملية التعليمية فيه تستخدم اللغة العربية كاللغة التعليمية قدر 
مج الكالم يوما كامال %٧٥ املتخصص للمتقدمني. والعملية التعليمية فيه ٣. بر

مج الكالم يوما  %١٠٠دم اللغة العربية كاللغة التعليمية قدر تستخ . خاصة لرب
ليس يف كل الدور هناك مشارك التعلم٣كامال 



مج  مج ألن بعد أن انتهوا منه كثري منهم خيرتون الرب الذين يستمرون إىل هذا الرب
حلجة يريدون أن يعمقوا القواعد ويستطيعون أن يطابقوا يف ق اءة كتب ر املنهجي 

الرتاث. 
مج املنهجي)ج بر

مج الذي يهدف ليعمق علم اللغة العربية من جانب  مج املنهجي هو الرب بر
قواععدهها وتطبيقها يف قراءة كتب الرتاث. املنهجي نفسه هو الطريقة التعليمية لقراءة 
الكتب سرعة وسهولة ونطامية وبسيطة وفرحة. هذه الطريقة هي أسهل وأسرع الطروق 
املوجودة ألن إال يف مدة شهر واحد سيكرر أسرار النحو والصرف، أن احلقيقة من 
أسرارمها يوقع على ثالثة املفاتح ومثانية عشر رموزا اليت تتستطيع أن تستخدم لقراءة 

حية املعىن واإلعراب واملوقع الكلمة وغريها. وفهم الكتب كامال إما من 
مج الداخلية)د بر

مج الداخلية هي مج  بر إحدى من برامج التعليم املوجودة يف األزهار، هذه الرب
مج  مج الداخلية ال تكون الرب مج العمادي يف تعليم اللغة العربية. ولو كانت بر كالرب
مج الن كثري من حجتهم يريدون  الواجب بل كثري من مشارك التعلم خيرتون هذه الرب

هم الذين ادثة أو يف التكلم به كل يوم. الن كلأن ميارسوا ويطابقوا اللغة العربية يف احمل
يدخلون أو يسكنون فيها البد عليهم أن يستخدمون اللغة العربية يف تكلمهم أو 
مج العمادي هلا األنشطة كعماد اللغوية. تلك  حمادثتهم كل يوم. الداخلية كالرب

يل: األنشطة فيما 
احملاضرة)١

ذه احملاضرة مرة واحدة من كل  أسبوع يف يوم اإلثنني ويبداء من ساعةيقوم 
سابعة حىت ساعة التاسعة ليال. ودورة الربامج من هذه احملاضرة هي:



اإلفتتاح)أ(
قراءة القرأن)ب(
للغة العربية)ج( اخلطابة 
إعطاء اخلالصة)د(
املعلومات)ه(
اإلختتام)و(

تقدمي املفردات)٢
دة  داف لز ردات املفتقدمي املفردات هي إحدى من األنشطة الداخلية اليت 

ا املدبر ومشارك التعلم كل ليلة اإلثنني واخلامس تبداء بعد املغرب حىت  وتقدميها. يقام 
ء واألربعاء واجلمعة. العشاء مث يف الصباح يف يوم الثال

صباح اللغة)٣
ا يف الصباح بعد الصالة الصبح.  صباح اللغة هي األنشطة اللغوية اليت تقوم 

ملوضوع املو العملية فيها هي كل املشا حملادثة بينهما مناسبا  افق ركني زوجيا ويقوم 
بينهم. وأما التنفيذ من هذه األنشطة هي يف يوم اإلثنني واخلامس واجلمعة.

قراءة سورة يس والصلوات مجاعة)٤
مج اإلضايف  الذي يهدف لرتقية الروح الديين لد  مج هو الرب هذا الرب

ى. مج كل ليلة اجلمعة يبداء بعد املغرب حىت انتهاملشاركون التعلم. جيرى هذا الرب
املقابلة)٥

هذه األنشطة يشرتك بكل مشارك التعلم من كل املسكان الذين جيمعوا يف 
املسكان الثاين كاملركز من كل املسكان املوجودة يف األزهار. ينفذ هذه



ل منها الشكاألنشطة كل يوم اجلمعة يف الساعة الرابعة حىت الساعة اخلامسة مساء. 
ملقابلة  مر ليقوم  موعات وكل منها  هي كل من مشارك التعلم جيمع إىل بعض ا

ملوافقة بني املعلمني واملشاركني التعلم. ملوضوع الذي قد مت  متبادال بينهم 
للغة العربية مع األخرين الذين  اهلدف منها هي ليدارب عقلهم يف التكلم أو احملادثة 

هم من قبل. ألن ليس من كل منهم الذين يسكنون يف الداخلية أو املسكان مل يعرفون بين
املسكان.١١يتعرفون بينهم بسباب العديد من املسكان املوجودة يف األزهار حول 



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٥: األربعاء، اليوم والتاريخ

٠٨٫٠٠-٠٧٫٠٠: الوقت
: املنهجيالصف

: أستاذ رمحن الديناسم املعلم
: القواعد اخلاصاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
آرائهمالتعلم ليعربوا

√

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
التقــــدمي أو اجلــــدال أو أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
شـــــكلة املاخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٥: األربعاء، اليوم والتاريخ

٠٨٫٠٠-٠٩٫٠٠: الوقت
: املنهجيالصف

: أستاذ رمحن الديناسم املعلم
: القواعد اخلاصاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
يــط ختــطــالــتــعــلــم يف 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة  √لتقومي الذايتاالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

املفوم اجلديد الشـــــــرح عن 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على هنــاك املفهوم 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٦: اخلميس، اليوم والتاريخ

٠٧٫٠٠-٠٨٫٠٠: الوقت
مج املنهجيالصف : بر

: أستاذ رمحن الديناسم املعلم
: القواعد اخلاصاملادة

األثراإلفرتاضةمرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التعليم على املشكلةالتوجيه من 
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٦: اخلميس، اليوم والتاريخ

٠٩٫٣٠-١٠٫٣٠: الوقت
مج املنهجيالصف : بر

أستاذ رمحن الدين: اسم املعلم
: القواعد اخلاصاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

املعلم اللغـــــة يســــــــــــــتخـــــدم 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو اجلــــدال أو أو التقــــدمي

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس أســـاس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
شـــــكلة املاخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٧: اجلمعة، اليوم والتاريخ

٠٧٫٠٠-٠٨٫٠٠: الوقت
مج املنهجيالصف : بر

: أستاذ رمحن الديناسم املعلم
: القواعد اخلاصاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
يــط ختــطــالــتــعــلــم يف

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة  √لتقومي الذايتاالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

املفوم اجلديد الشـــــــرح عن 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على هنــاك املفهوم 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ١٧: اجلمعة، اليوم والتاريخ

١٠٫٣٠-١١٫٣٠: الوقت
مج املنهجيالصف : بر

: أستاذ عارفاسم املعلم
: العدد واملعدوداملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التعليم على املشكلةالتوجيه من 
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ٢٠: اإلثنني، اليوم والتاريخ

٠٧٫٠٠-٠٨٫٠٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذ منصوراسم املعلم
: املفرداتاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

املعلم اللغـــــة يســــــــــــــتخـــــدم 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو اجلــــدال أو أو التقــــدمي

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس أســـاس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
شـــــكلة املاخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ٢٠: اإلثنني، اليوم والتاريخ

٠٨٫٠٠-٠٩٫٠٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذ عارفاسم املعلم
: القواعداملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
يــط ختــطــالــتــعــلــم يف 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة  √لتقومي الذايتاالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

املفوم اجلديد الشـــــــرح عن 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على هنــاك املفهوم 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
ء، اليوم والتاريخ م٢٠١٧مارس ٢١: الثال

٠٩٫٠٠-١٠٫٠٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذة إسيتاسم املعلم
: احملادثةاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف
الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى

اخلربة من املشاركني 
التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التعليم على املشكلةالتوجيه من 
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
ء، اليوم والتاريخ م٢٠١٧مارس ٢١: الثال

٠٨٫٠٠-٠٩٫٠٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذ عارفاسم املعلم
: القواعداملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

املعلم اللغـــــة يســــــــــــــتخـــــدم 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو اجلــــدال أو أو التقــــدمي

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس أســـاس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
شـــــكلة املاخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس أندراجوجي
م٢٠١٧مارس ٢٢: األربعاء، اليوم والتاريخ

١٠٫٣٠-١١٫٣٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذة إسيتاسم املعلم
: احملادثةاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√تقدمي اخلطة من التقومي
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

√تقومي الذايتلطريقة الالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

عن املفوم اجلديد الشـــــــرح
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√حلياة احلقيقية

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على هنــاك 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



أندراجوجيدليل املالحظة من منوذج تعليم اللغة العربية على أساس 
م٢٠١٧مارس ٢٢: األربعاء، اليوم والتاريخ

٠٧٫٠٠-٠٨٫٠٠: الوقت
مج الكالم يوما كامالالصف : بر

: أستاذ منصوراسم املعلم
: املفرداتاملادة

األثراإلفرتاضةمنرة
املالحظة

النعم
التعلممنـــــاخخلقاملفهوم الذايت١

حبـــالـــة املنـــاســــــــــــــــب
الكبار

ةالدراســـيالفصـــولضـــبط
√ارالكبألذواقوفقااأللةو 

اركني املشـــإىلفرصتوفري
√آرائهمالتعلم ليعربوا

يســــــــــــــتخـــــدم املعلم اللغـــــة 
√االتصالية يف التعليم

اشـــــــراك املشـــــــاركني 
الــتــعــلــم يف ختــطــيــط 

عملية التعليم

تقـدمي األهـداف التعليميـة 
√وخطة أنشطة التعليم

√ميالتقو تقدمي اخلطة من 
اشــــــــــــــراك املشـــــــــــــــــــاركني التعلم يف تشــــــــــــــخيص 

√االحتياجات التعلمية

دور املعلم كامليسـري أو اإلنسان املنبائي بصفاته 
√التوجيه 

لطريقة التقومي ال √ذايتالتنفيذ من عملية التقييم 



الــتــجــريــبـــــــة أو ٢
اخلربة

التــأكيــد يف عمليـــة 
الــتـــعــلـــيـــمــيـــــــة عـــلـــى 
التقنية اليت تصــــــــف

الـتـنصـــــــــــــــــــــت عــلى 
اخلربة من املشاركني 

التعلم

يســــتخدم التقنية املناقشــــة 
أو التقــــدمي أو اجلــــدال أو 

التطبيق وغري ذلك
√

التـأكيــد من عمليــة 
ـــــى  ـــــم عـــــل ـــــي ـــــعـــــل ـــــت ال

التطبيق املوجيز

الشـــــــرح عن املفوم اجلديد 
بـــواســــــــــــــــيـــطـــــــة اخلـــربة مـــن 

املشاركني التعلم
√

التطبيق من املادة مناســــبة 
√احلقيقيةحلياة 

االتـــــــــــــــعـــــــــــــــداد ٣
للتعلم

الـرتتـيـــــــب من املنهج يف عمليـــــــة التعليم على 
أســـاس الوظيفة من نشـــأة املشـــاركني التعلم ليس 

على أساس الرتتيب من املادة الدراسية
√

هنــاك املفهوم عن الوظــائف من نشـــــــــــــــأءة على 
√الكبار سيعطي اإلرشادةيف التعلم جمموعة

التوجيـــــــه على ٤
التعلم

√التوجيه من التعليم على املشكلة
اخلربة التعليمية املخططة على أســـــاس املشـــــكلة 

√أو االهتمام يف دماغهم



دليل املقابلة مع املعلم
:اليوم والتاريخ

:الوقت
:املكان

:اسم املعلم

ما منوذج التعليم الذي طابقت يف عملية التعليم؟.١
الذي مت استخدامه؟كيف اخلطوات من منوذج التعليم.٢
لتعليم؟.٣ لتخطيط قبل أن تقوم  هل قمت 
لتخطيطكيف.٤ التعلم؟لعمليةقمت 
تعلم؟الاملشاركنيالحتياجاتوفقاتقدميهايتماليتاملواضيعأواملوادهل.٥
علم؟التعمليةيفتسليمهاليتمالتعليميةاملوادحتديدأوختتاركيف.٦
م؟يالتعلتثوم بتقيمكيف.٧
التعلم؟عمليةيفتستخدمهااليتالطرقهيما.٨
التعلم؟عمليةيفاستخدامهاسيتماليتالطريقةواختيارانتقاءكيف.٩

التعليمية؟العمليةيفتستخدماليتالوسائلأي.١٠
التعلم؟يةعمليفاستخدامهاسيتماليتتعليمالوسائلواختيارحتديدكيف.١١
التعلم؟عمليةيفتستخدمهااليتمن منوذج التعليممزاهيما.١٢
التعلم؟عمليةيفلقاءأوشعرتاليتاملعوقاتهيما.١٣
؟عليهالتواجهاقمتاليتاحملاولةهيما.١٤



رئيس املؤسسة الدورية األزهاردليل املقابلة مع 
:اليوم والتاريخ

:الوقت
:املكان

:اسم املعلم

من املؤسسة الدورية األزهار؟) والتقييمواألساليبواملواداألهداف(املنهجكيف.١
التعليم؟عمليةيفبتطبيقهتقومالذيمنوذج التعليمما هو.٢
تستخدمه؟الذيالتعليممن منوذجاخلطواتكيف.٣
هذه املؤسسة؟يفاملعلموناالتعليمية يقوماخلطةهل.٤
تعلم؟الاملشاركنيالحتياجاتوفقاتقدميهايتماليتاملواضيعأواملوادهل.٥
التعليمية؟املوادحتديدأوالختيارالطريقةكيف.٦
يذه؟تنفوكيفيةاملؤسسةهذهيفالذي مت تطبيقهالتقييمأشكالكيف.٧
التعلم؟عمليةيفاملستخدمةما هي الطريقة.٨
التعلم؟عمليةيفاستخدامهايتماليتالتعليموسائلما هي.٩

التعلماملشاركني دليل املقابلة مع 
:اليوم والتاريخ

:الوقت
:املكان



:اسم املعلم

العربية؟اللغةتعلملكهدافأهيما. ١
العربية؟اللغةلتعلماملؤسسة الدورية األزهارختتارملاذا. ٢
قبل؟منالعربيةاللغةتدرسهل. ٣
العربية؟غةاللميتعلعمليةيفامليسرالذي يتم تطبيقه ميالتعلمنوذجكيف. ٤
لعربية؟االلغةميتعلعمليةيفالذي مت تطبيقه ميالتعلنموذجبشعرتذاما. ٥
التعلم؟مليةعيفالتعلم يوجهون املعوقاتناملشاركو عندماامليسراحملاولة منكيف. ٦
ليميةاخلطة من األنشطة التعالتعليمية،واألنشطةالتعلم،أهدافتسليماملعلمهل. ٧

؟التقييموشكل
العربية؟اللغةميتعلعمليةيفامليسرقبلمنتدرساليتاملوادهيما. ٨
العربية؟اللغةتعلميفهلدفكوفقااملقدمةاملوادهل. ٩

التعليمية؟املوادلتقدمييسراملتتم استخدامها اليتطريقةالكيف. ١٠
ة؟العربياللغةميتعليفها امليسرتستخدمالتعليمية اليتوسائلما. ١١
بية؟العر اللغةتعلمعمليةيفالذي يطابقه امليسرالتقييمأشكالكيف. ١٢
ربية؟العاللغةتعلمعمليةيفامليسراتقوماليتالتعلمخطواتكيف. ١٣
لرأي؟اإبداءأواألسئلةلطرحلتعلماملشاركنيإىل االفرصةامليسريوفرهل. ١٤







السرية الذاتية

يوماس،أمر هللا خري املعارف"، الباحث الكامل "إسم  ولد يف قرية 
. وهو االبن الثاين من املتزوج السيد ١٩٩١من نوفمبري ٢٩يف التاريخ 

جازويل والسيدة عادية.

يوماس، ٢بدأ دراسة الباحث من املدرسة االبتدائية احلكومية 
طة دراسته املتوسطة يف املدرسة املتوس. مث استمر الباحث ٢٠٠٣فرينجسيوو وخترّج يف السنة 

، مث استمر الباحث دراسته ٢٠٠٦احلكومية سوكوهارجو، فرينجسيوو، وخترّج يف سنة 
. ٢٠٠٩العالية يف املدرسة العالية احلكومية األوىل ببندار المبونج ، وخترج الباحث يف سنة 

جلامعة "رادين إنتان" ٢٠٠٩ويف سنة  اإلسالمية ، سجل الباحث كطالب جامعي 
احلكومية المبونج وختصص يف قسم تعليم اللغة العربية، وأخذ الباحث درجة اجلامعية األوىل 

سجل الباحث كطالب جامعي ٢٠١٥. ويف سنة ٢٠١٤لقسم تعليم اللغة العربية يف سنة 
مالك إبراهيم" اإلسالمية  يف قسم اللغة العربية بكليات الدراسات العليا جامعة "موال

ية ماالنج.احلكوم


