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 إستهالل

 

َُّه َمتَْْنِيُْل َرّبِ إْمَعاَمِمْيَ  ه وُح [ 291]َوإ  نََزَل ِبِه إمرُّ

ِريْنَ  [291]إأَلِمْيُ  ِبِلَساٍن [ 291]عَََل َقْلِبَك ِمتَُكوَن ِمَن إمُلْْنَ

ِبْيٍ   [291]َعَرِبٍّ مُّ
  

 

Dan sesungguhnya Al Quran ini benar-benar 

diturunkan oleh tuhan semesta alam, dia dibawa 
turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (jibril), ke dalam 

hatimu (muhammad) agar kamu menjadi salah 

seorang diantara orang-orang yang memberi 

peringatan, dengan bahasa arab yang jelas. 

195)-syu’aroo’ 192-(Asy 

 

 

 



 

 

 ز
 

 

 اإلهداء
 

ىل:  أ هدي هذه إمرساةل إ 

 

 إحلاجزين إمعابدين  إب

 دعو جنايح.يإذلي 

 

 زيتون أ يم

 إميت تدعو جنايح. 

 

 ايح.زوجيت إميت تدعو جن

 

 إحملبوب إذلي يدعوين و ينتظر جنايح.محمد رضوإن  صغريأ يخ 

 

 إذلي يدعوين و ينتظر جنايح.محمد شافعي أ يخ صغري 
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 مستخلص البحث
دافعية الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف مدرس لًتقية اسًتاتيجية . ـٕٚٔٓ ،زين الدين

ليم اللغة العربية، كلية دراسة العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم قسم تع /ببارم،كديرم.الرسالة ا١تاجستَت 
. الدكتور حلمي سيف الدين ٕ. الدكتورة معصمة ا١تاجستَت ٔاإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج. ا١تشرؼ: 

 ا١تاجستَت.
 اسًتاتيجية، مدرس، دافعية، مهارة الكالـ، دكرة أشياف.الكلمات اإلشارية:

. ُب دكرة ٖك ٕ،ٔلك فصل صصوص لتعلم مهارة الكالـ يعٍت ُب الفصل أيدنا ُب الدكرة أشياف فيها ٘ت
أشياف فيها الطالب متنوعة اما من حوؿ كديرم، كأيضا صارج ا١تدينة كديرم حىت صارج بالد، بذالك ٘تلك دكافع 

بذالك ماذا . ٔمتنوعة ُب تعلم،كالطالب الذم يثبت غَت إصتبار فيو، كلكنو كل الطالب يدصل ُب الفصل أيدنا 
 اسًتاتيجية اليت استعمل مدرس لًتقية دافعية الطالب لتعلم ُب الفصل أيدنا.

الطالب ُب تعلم  دافعيةأما اىداؼ ىذا البحث ىي، االكؿ، كشف ا٠تصوصيات الشركط لًتقية 
لم مهارة الطالب ُب تع دافعيةمهارة الكالـ ُب دكرة أشياف بباريكديرم. الثاين، كشف اسًتاتيجية مدرس لًتقية 

 الكالـ ُب دكرة أشياف ببارم كديرم.

ىذا البحث يستخدـ با١تدصل الكيفي على شكل دراسة حالة. أما أدكات ٚتع البيانات ىي 
ا١تقابلة، ا١تالحظة، كالوثائق.  كأما أسلوب ٖتليل البيانات عن إجراءات التحليل التفاعلي )مايلز كىوبرماف( كفقا 

 ت، إصتزاؿ البيانات، تقدًن البيانات، كاإلستنتاج.لًتكيز البحوث ىي ٚتع البيانا

الطالب ا١تستخدمة َب  دافعيةمدرس لًتقية ُب ىذا البحث كجد الباحث االشياء ما يتعلق باسًتاتيجية  
 دافعية الطالب: أ. النية، ب. ٤تبة باللغة العربية.لًتقية ( الشركط ٔدكرة أشياف ُب تعلم مهارة الكالـ، كمايلي: )

عناصر النشيط  دافعية الطالب: دعم األسرة، األمثل ُب قاعدة التعلم، األمثل ُبمدرس لًتقية اتيجية ( اسًت ٕ)
شرح أىداؼ للمتعلمُت، مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على  األمثل استغالء كصربة ككفاءة الطالب، التعلم كالتعليم،

استعماؿ الطريقة ٥تتلفة، ، جيدة التعلم، ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة، تشكيل عادات
استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼ التعليمية، منافسة ،ا١تدح، جائزة، إعطاء الفخص 

 ،عقاب، يعطى رقم، معرفة النتائج.
 

بناء على البيانات السابقة، استخلصو الباحث أف ُب دكرة  أشياف الطالب ماىر باللغة العربية يستعمل 
دافعية الطالب. بذالك الطالب ُب دكرة أشياف يتعلم مدرس لًتقية شركط لًتقية دافعية الطالب كاسًتاتيجية ال

 مفرح كغَت مسائمة.
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ABSTRACT 

ZAINUDDIN, 2017. Teacher strategy improves students' motivation in learning language 

proficiency in ocean arabic, pare, kediri. (Case study and descriptive).THESIS. Arabic 

Eucation Program Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisers: 1. Dr Muashomah, M.Pd, 2. Dr. H Helmi syaifuddin, M. Fil. 

Keywords: strategy, teacher, motivation, language proficiency, dauroh ocean. 

 The ocean course has a special class for learning language proficiency which is in 

class of aidina 1,2, and 3. In the ocean has a variety of students, there from around Kediri 

there is also out of town even there abroad, of course have different learning motivation, 

whereas all the students who signed up did not have any tests done, but all went to class 

aidina 1. thus it is what strategy used by teacher to increase student motivation to learn 

class of aidina. 

 

 The purpose of this study is, First Describe the characteristics of the conditions to 

improve student motivation in learning language proficiency Second Describe what 

strategy used Lembagaocean arabic in pare kediri to improve student motivation. 

 

 This research uses qualitative research approach with case study type. The 

technique is done in order to collect data by using methods of interviewing, observation, 

and documentation. And data analysis using step Miles B, (M.B. & A.M. Hubermen) 

adjust to research that is by: collecting data, data reduction, exposing data, and then 

conclusion. 

 

 In this research, the researcher found some findings in teacher strategy to increase 

student motivation conducted by ocean arabic course institute in learning language 

proficiency: (1). Conditions for improving student motivation: a. The existence of intent. 

B.As a sense of love for the Arabic language. (2) strategies to improve student 

motivation: familial approach, Optimization of learning principles implementation, 

Optimization of Dynamic Elements of Learning and Learning, Optimization of 

Utilization, Experience, and Students' Abilities, explains the objectives of student 

learning, encourages students to learn, helps students learn difficulties as well as groups, 

forming good habits, using varied methods, using media in accordance with learning 

objectives, competition / competition, praise, reward, repetition, punishment, score, 

knowing outcome. 

 

 Based on the results of the research, it can be concluded that in the course 

institutions students are proficient in arabic language due to use the conditions to improve 

student motivation and use strategies to improve student motivation. So the students there 

learn with a sense of fun and not boring. 
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ABSTRAK 

ZAINUDDIN, 2017. Setrategi guru  meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran maharoh 

kalam di ocean arabic,pare,kediri. (Studi kasus dan deskriptif). TESIS. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: 1. Dr Muashomah, M.Pd, 2. Dr. H Helmi syaifuddin, M. Fil. 

Kata Kunci: setrategi, motivasi ,maharoh kalam. 

Tempat kursus ocean mempunyai kelas khusus untuk belajar maharoh kalam yaitu dikelas 

aidina 1,2,dan 3. Di ocean mempunyai murid yang bermacam-macam, ada dari sekitar kediri ada 

juga luar kota bahkan ada luar negeri, tentu mempunyai motivasi belajar yang berbeda, sedangkan 

semua siswa yang mendaftar tidak ada dilakukan tes, tetapi semuanya masuk ke kelas aidina 1. 

dengan demikian itu strategi apa yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi siswa untuk 

belajar dikelas aidina. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah, Pertama Mendeskripsikan karakteristik syarat-syarat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran maharoh kalam. Kedua Mendeskripsikan apa 

strategi yang digunakan lembagaocean arabic di pare kediri untuk meningkatkan motivasi siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. 

Adapun teknik yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan datanya dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan langkah Miles B, 

(M.B. & A.M. Hubermen) menyesuaikan dengan penelitian yaitu dengan: mengumpulkan data, 

reduksi data, memaparkan data,dan kemudian kesimpulan. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa beberapa temuan dalam strategi guru 

meningkatkan motivasi siswa yang dilakukan oleh lembaga kursus ocean arabic dalam 

pembelajaran maharoh kalam: (1). Syarat syarat meningkatkan motivasi siswa:a. Adanya niat. 

B.Adanya rasa cinta terhadap bahasa arab (2) strategi meningkatkan motivasi siswa: Pendekatan 

secara kekeluargaan, Optimalisasi penerapan prinsip belajar, Optimalisasi Unsur Dinamis Belajar 

dan Pembelajaran, Optimalisasi Pemanfaatan, pengalaman, dan kemampuan Mahasiswa 

,menjelaskan tujuan pembelajaran kepadasiswa, memberikan dorongan kepada siswa untuk 

belajar,membantu kesulitan belajar siswa individu maupun kelompok,memebentuk kebiasaan 

baik,menggunakan metode yang bervariasi,menggunakan media yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran,saingan/kompetisi,pujian,hadiah,memberikan ulangan,hukuman,memberi 

angka,mengetahui hasil. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa di lembaga kursus 

tersebut siswanya mahir berbahasa arab dikarenakan memakai syarat-syarat meningkatkan 

motivasi siswa dan menggunakan strategi meningkatkan motivasi siswa. Sehingga siswa disana 

belajar dengan rasa menyenangkan dan tidak membosankan. 
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 شكر وتقدير

بسم اهلل كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كأصحابو كمن 
 و من يومنا ىذا إٔب يـو النهضة، كبعده. تبع سنتو كدين
سر الباحث أف يقدـ جزيل شكره كعظيم تقديره إٔب من قد ساعده على إجراء ككتابة يف

 ىذا البحث، كىم :
فضيلة األستاذ الدكتور عبد اٟتارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية  .ٔ

 من فيها.ماالنج، القائم بتدبَت اٞتامعة ٔتا فيها ك 
فضيلة األستاذ الدكتور ْتر الدين، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٕ

اإلسالمية اٟتكومية ماالنج، كمساعده كٚتيع احملاضرين الكراـ الذين قاموا بالًتبية كالتعليم ُب 
 ىذه اٞتامعة.

بية الدراسات العليا جامعة موالنا فضيلة الدكتور كلدانا كرغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العر  .ٖ
 مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج

فضيلة الدكتورة معصمة ا١تاجستَت على جهودىا ا١تبذكلة كآرائها القيمة إلشراؼ ُب كتابة ىذه  .ٗ
 الرسالة.

فضيلة الدكتور حلمي سيف الدين ا١تاجستَت على جهوده ا١تبذكلة كآرائو القيمة إلشراؼ ُب   .٘
 ىذه الرسالة.كتابة 

ٚتيع مدرسُت ُب قسم تعليم اللغة العربية لكلية الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٙ
 اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.

إٔب ٚتيع أصدقائي صصوصا ُب تعليم اللغة العربية الذين ساعدكين ُب كتابة ىذا الرسالة  .ٚ
 ا١تاجستَت.

 لرشاد.كاهلل كٕب التوفيق، كا٢تادم إٔب سبيل ا
 الباحث 

 
 زين الدين

 ٜٕٓٓٔٚٗٔرقم التسجيل: 
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 البحث محتويات
 

 أ ............................................................ صفحة الغالؼ
 ب ......................................................... صفحة ا١توضوع
 ج........................................................... موافقة ا١تشرفُت

 د ...........................................موافقة كاإلعتماد من ٞتنة ا١تناقشة
 ق ............................................................. إقرار الطالب

 ك ................................................................ إستهالؿ
 ز ................................................................... إىداء

 ح........................................................ مستخلص البحث
 ؾ ............................................................. شكر كتقدير

 ؿ .......................................................... ٤تتويات البحث
 

 اطار العاماإلالفصل األول: 
 ٔ ....................................................... مقدمة.أ 
 ٘ ................................................. أسئلة البحث.ب 
 ٘ ............................................... أىداؼ البحث.ج 
 ٙ .................................................. البحث فوائد.د 
 ٚ ................................................. حدكد البحث.ق 
 ٚ ............................................. الدراسات السابقة.ك 
 ٓٔ .......................................... ٖتديد ا١تصطلحات.ز 
 ٖٔ .............................................. حملة دكرة أشياف.ح 

 ٚٔ ........................................... الفصل الثاني: االاطار النظري



 

 

 م
 

 ٚٔ ............................................. استراتيجيةالمبحث االول 

 ٚٔ ............................................ مفهـو اسًتاتيجية.أ 
 ٚٔ .............................................. اسًتاتيجية تعلم.ب 
 ٛٔ ............................... اسًتاتيجية لًتقية دكافعية ُب تعلم.ج 

 12 ................................................ لثاني الدوافعالمبحث ا

 ٕٔ ................................................... مفهـو الدكافع.أ 
 ٕٔ .................................................... ا٫تية الدكافع.ب 
 ٕٕ .................................................... أنواع الدكافع.ج 
 ٖٕ ........................................ اٟتوافز الداصلية كا٠تارجية.د 
 ٖٕ .................................................... شدة الدكافع.ق 
 ٕٗ ............................ العوامل ا١تؤثرة ُب عملية االتصاؿ اللغوم.ك 
 ٕ٘ ........................................... العوامل ا١تتعلقة با١تتعلم.ز 

 ٕٙ .................................... المبحث الثالث مهارة الكالم
 ٕٙ ............................................. مفهـو مهارة الكالـ.أ 
 ٕٚ ............................................ أىداؼ مهارة الكالـ.ب 
 ٕٛ .............................. لكالـاتعليم  نب ا١تهمة ُبابعض اٞتو .ج 
 ٜٕ ..........................................أ٫تية تعليم مهارة الكالـ.د 
 ٖٔ .......................................... التخطيط لتعليم الكالـ.ق 
 ٖٔ ............................. توجيهات عامة ُب تعليم مهارة الكالـ.ك 
 ٖٖ .................................. دكر ا١تعلم ُب تعليم مهارة الكالـ.ز 
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 ٖ٘ ................................ طريقة تعليم مهارة الكالـ ك تقنياهتا.ح 
 ٓٗ .............................. الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالـ.ط 
 ٔٗ .......................... ياس كفاءة الطلبة ُب مهارة الكالـتقوًن لق.م 

 ٕٗ ......................................... الفصل الثالث: منهجية البحث

 ٕٗ .......................................... مدصل البحث كمنهجو.أ 
 ٖٗ ................................................. حضور الباحث.ب 
 ٖٗ ............................... مكونات البحث ك مصادر البيانات.ج 
 ٗٗ ............................................ أسلوب ٚتع البيانات.د 
 ٘ٗ ........................................... أسلوب ٖتليل البيانات.ق 
 
 

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها :رابعالفصل ال
الطالب في دورة أشيان  رقية دافعيةمدرس لتالمبحث االول:الشروط 

 ٓ٘ .................................. .بباري كديري في تعلم مهارة الكالم
 ٓ٘ ..................................................... النية .ٔ
 ٕ٘ ..................................................... ٤تبة .ٕ

مهارة  تعلمالمبحث االثاني:إستراتيجيات مدرس لترقية دافعية الطالب في 
 70 .................................. بباري كديريأشيان  دورةالكالم في 
 ٚ٘ ............................................... دعم األسرة .ٔ
 ٕٙ ..................................... األمثل ُب قاعدة التعلم .ٕ
 ٗٙ ...................... م كالتعليماألمثل ُب عناصر نشيط التعل .ٖ
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 ٘ٙ ...................... األمثل استغالء ،صربة، ككفاءة الطالب .ٗ
 ٘ٙ .................................... شرح أىداؼ للمتعلمُت .٘
 ٕٚ ........................... مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم .ٙ
 ٗٚ .............. ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة .ٚ
 ٙٚ ...................................... تشكيل عادات جيدة .ٛ
 ٚٚ .................................... استعماؿ الطريقة ٥تتلفة .ٜ
 .استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼٓٔ

 ٛٚ .................................................... التعليمية.
 ٓٛ ................................................. . منافسةٔٔ
 ٔٛ ................................................... . ا١تدحٕٔ
 ٕٛ .................................................. . جائزةٖٔ
 ٖٛ .......................................... . إعطاء الفحصٗٔ
 ٗٛ .................................................. . عقاب٘ٔ
 ٘ٛ .............................................. . يعطى رقمٙٔ
 ٙٛ ............................................ . معرفة النتائجٚٔ

 12 ................................. المبحث الرابع: مناقشة النتائج البحث
الطالب ُب دكرة أشياف ببارم كديرم ُب تعلم  لًتقية دافعيةالشركط . أ

 ٜٔ ................................................... مهارة الكالـ.
لًتقية دافعية الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  اسًتاتيجية مدرس. ب

 ٖٜ ........................................... أشياف ببارم، كديرم.
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 ٜٙ ............................................ ملخص نتائج البحث. أ
 ٔٓٔ ................................................... اإلقًتاحات. ب
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 الفصل األول

 اإلاطار العام

 مقدمة .أ 
ية تشتمل على عدة معاف جإف كلمة اسًتاتي الطريقة. استعماؿ ىي االسًتاتيجية
ح ا١توضوع إذا ٓب ٭تدد كثَت من اجملاالت، كىذا يؤدم إٔب عدـ كضو   كتستخدـ ُب
كىي  (strategia)ىذا الكالـ.  تأٌب كلمة "اسًتاتيجية" من اللغة اليونانية  مفهموىا ُب

لغة فن القتاؿ كقائد اٞتيوش. كيفهم من ىذا ا١تعٌت اللغوم أهنا فن تصميم القتاؿ 
 ُب الذم معا كالوسيلة ا٠تطوة. ظم،ن ا٠تطة. بصفة تعليم ُب اسًتاتيجية لذالك, ٔبَته.كتد
 فخطة, تعليم االىداؼ اٟتقيقة حيزك  ليبلغ تعلـو ك التعليم ُب مثل اف عمليات اجراء
 على ىي ًتاتيجيةاس الطرؽ.ألف كىو عاـ بالطار معلق الواجب من كصطوة نظم,

 ُب قدـ دقيق الدرس, رتب ُب مدرس لاستعم منواؿ ل٭تتو  فاف طرؽ ُب للعمل استعداد
 ٕتعليمية. عملية ُب للمدرس استعمل انواع ُب معا كسيلة تعليم

 يقـو صاصة "أدكات أهنا على اللبودم إبراىيم مٌت قاؿ كما  التعلم بإسًتاتيجية يقصد
 ك لتوجيو،ا ُب ذاتية أكثر ك إقناعا أكثر ك أسرع ك أسهل التعلم عملية ليجعل ا١تتعلم هبا

 "إف فاردل ك رحيم كقاؿ ٖ.جديدة موقف ُب للتطبيق قابلية أكثر ك فعالية أكثر
 ك٭تتاجٗ.التعلم ك التعليم عملية ُب ا١تقرر ا٢تدؼ لنيل ا١تستخدمة ؽالطر  ىي إسًتاتيجية

                                                           
1  Iskandarwassid & Dadang sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2011. 

2 Hamid,Abdul Dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi Materi Dan 

Media. Malang : UIN-Malang Press Hal: 4 

ٙٚ ص: (ٖٕٓٓ الوىبة، مكتبة )القاىرة، تعليمو ك إسًتاتيجيو ك فنياتو اٟتوارك اللبودم، إبرىيم مٌتٖ 

4 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm: 36 
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 ا١تتوسطة ك اإلبتدائية من األجنبية اللغة تعليم عملية ُب اٞتيدة اإلسًتاتيجية ٔبإ ا١تعلم
 إسًتاتيجية اصتيار بسبب تدريسها عملية ُب اللغة معلم ينجح ال فأحيانا امعة،اٞت حىت
 ٘.صاطئة التعلم

تنفيذ إرادتو. اليقضي اإلنساف أعمالو إال باألىداؼ قد  فاإلنساف لو عرض معُت ُب
 ط بُت الكالـ كالدكافع اإلنساف ُبصممها قبل العمل فهذا ٝتي بالدكافع. فاالرتبا

١تاذا يعمل اإلنساف كما  قويا، كانت دكافع اإلنساف ٕتعل ٤تاكلتو قوية. تعليمها ارتباطا
الذم يدفعو ك٭تفزه على العمل؟ كقد كثر اٟتديث ُب السنوات اإلصَتة عن الدكافع 

كتستند  باعتبارىا موضوعا ٭تظى بأ٫تّية متزايدة من جانب رجاؿ اإلدارة كدراسيها.
منها سها إٔب ْتوث علم النفس كالنتائج ا١تستمّدة أسا عاٞتة العملية ١توضوع الدكافع ُبا١ت

  ٙميداف اإلدارة. ككذلك التجارب اليت أجريت ُب

ا١تؤثرة يتفق معظم معلمي اللغة الثانية على أف دافعّية التالميذ كاحدة من أىم العوامل 
ّية تعلم، لذالك يهتم ٧تاح أك فشل تعلم اللغة. فالدافعّية مهمة جّدا ألم عمل ُب

٣تاؿ تعليم اللغة األجنبّية أك الثانية بتعرفها، كٖتديد اٞتوانب ا١تسؤكلة عنها.  لوف ُبالعام
 7كالدكافع قوة نفسّية داصلّية ٖترؾ اإلنساف لإلتياف بسلوؾ معُت، لتحقيق ىدؼ ٤تدد.

 8كعند علماء النفس، ىي القوة ا١توجهة إٔب ىدؼ معُت.

                                                           
5 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hlm: 168 

 .ٖٖٚص. ـ(،ٖٜٛٔ)قاىرة: عآب الكتب،  ،إدارة التعليمية أصو٢تا كتطبيقها، مرسي٤تمد 6

  ٔٛ،ٓٛ. ص ،تعليم العربيّة لغَت الناطقُت هبا، مناىجو كأساليبة، ةدم أٛتد طعيمشر  7

8Steven H. Mc Donough, psychology in foreign langauge Teaching, (printed in Great 

Britain, 1
st 

Published, 1981), hlm. 144. 
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طق كصواِب النفس عن طريق جهاز الن الكالـ ىو كسيلة التعبَت اإلنساين عن األفكار
٣تتمع ما كفقا لنواميس اللغة الىت يتفاىم هبا أبناء ذلك  لتوصيلها من مرسل إٔب متلّق ُب

اجملتمع، ك١تا احتاج اإلنساف إٔب تسجيل ىذه الرسائل ا١تنطوقة للرجوع إليها عند اٟتاجة 
 ٜطية.أك لنقلها إٔب مكاف بعيد حيث يوجد ا١تتلقى كانت الرموز ا٠ت

أك ٔتعٌت آصر، أف الكالـ ىو قدرة اإلنساف على أف يتحدث بطالقة ككضوح، كأف 
نفسو من موضوعات تلقى عليو، أك عما  ب بدقة كحسن عرض، كأف يعرب عما ُبيكت

ليست  ٓٔالطبيعة. استجابة ١تؤثرات ُب اجملتمع أك َب٭تسن باٟتاجة إٔب اٟتديث عنو 
ن عناصر تتحقق كفق صطوات معركفة. يعٍت كجود عملية الكالـ عملية سهلة بل البد م

 .ٔٔدافع الكالـ
ديرم فيو قرية صاصة تصبح مركزا لتعليم اللغة األجنبية اليت مشهور بإسم ك  ببارم،

(Kampoeng Inggris فيو ) دكرات كثَتة ليس فقط اللغة إ٧تليزية مطابقا بإٝتو، لكن فيو
عربية ببارم، كاديرم منها، الفارسي، الدكرات للعربية أيضا. الدكرات مشهورة للغة ال

 ، كغَت ذالك. Ocean Arabicاألزىار، 

، ك ا١تؤسس ٢تذه الدكرة األستاذ ٕٛٓٓيوليو عاـ  ٓٔ قد قامت دكرة أشياف ُب
 لفالح ك مدرس اللغة اإل٧تليزية ُبا١تعهد دار ا مد طيب. ىو مدرس اللغة العربية ُب٤ت

دكرة منذ نشأة مدينة بارم ديرم. قامت ىذه دكرات اللغة اإل٧تليزية ببارم، كإحدم 

                                                           

 .ٕ ، ص(ٕٔٓٓىرة: مكتبة اآلداب، القا ( اٞتملة العربية مكوناهتا، أنواعها كٖتليلها٤تمد إبراىيم عبادة، ٜ
االردف: دار الشركؽ للنشر )اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها طو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي، ٓٔ

 .ٕٙٙ، ص (ٕ٘ٓٓكالتوزيع،   

 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔ، ص(ٜٜٓٔ، ا١تملكة العربية السعودية: دار األندلس(ا١تهارات اللغوية٤تمد صاّب الشنطي، ٔٔ
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بعبارة قرية اللغة لكن تكوف دكرة الىت تقدـ تعلم اللعة العربية قليلة جدا حىت أصبحت 
 دكرة ا١تطلوبة. ىذا من أحد األسباب من إقامة ىذه الدكرة.دكرة اللغة العربية من إحدل 

الكالـ، القرأة ستماع، ك ىذه الدكرة تنظم عملية تدريس لًتقية أربع مهارات، ىي اإل
دكرة لديها ٙتانية فصوؿ با١تواد التعليمية ا١تختلفة لًتقية مهارات اللغوية ك الكتابة. ىذه 

األربعة, ىناؾ فصالف لتعليم القواعد اللغوية ا١تذكور ب"الفصل ٨تو ميّسر" للفصل 
ور ب"الفصل أيدينا ا١تبتدئُت ك ا١تتقدمُت. ك ثالثة الفصوؿ لتعليم احملادثة ك الكالـ ا١تذك

للمبتدءدئُت، ك ا١تتوّسط ك ا١تتقدـ، ك ثالثة فصوؿ لتعليم القواعد بطريقة"٘تييز"،  "3،2،1
ا٠تصائص من ىذه الدكرة يعٍت ٤تادثة أك الكالـ، تتعلم ٤تادثة أك الكالـ ُب فصل 
أيدينا،ُب الدكرة أشياف فيو الطالب متنوعة أما داصل البالد كأيضا الطالب من صارج 

 البالد.

كالـ. الدافعية ىي حالة كمن ا١تشكالت اليت تتعلق بدكافع الطالب لتعليم مهارة ال
الكائن اٟتي تستثَت سلوكو كتعمل على استمرار ىذا السلوؾ كتوجيهو ٨تو  داصلية َب

اللغة العربية  أف دفعية الطالب اندكنيسيا ُب تعلم كٯتكن أف يقاؿ ٕٔ.ٖتقيق ىدؼ معُت
كمشكالت ُب دكرة أشياف يعٍت بغَت  نة اللعـو األصرل مثل اإل٧تلزية.ليست قوية با١تقار 

 .إصتبار قبل يدصل ُب دكرة ككل يتعلم ُب الفصل أيدف أكٔب

 

من أجل ذلك الطالب متنوعة فيو أيضا الدكافع متنوعة أما قوة، كسط، كضعيف . 
كالوسط ك الطالب ضعيف  يةدافعلًتقية  اسًتاتيجية ا١تدرس دكرة أشياف كلذالك كيف

                                                           

 .ٜٕٔ ، ص(ٕٕٓٓعماف: دار الصفاء،  ( علم النفسي الًتبومحناف عبد اٟتميد العناين، ٕٔ
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ف أصلفية البحث يريد الباحث من أيضا ك٭تافظ الدكافع قوة حىت مستقر على القوة. ، 
ية الطالب ُب تعلم دافعمدرس لًتقية اسًتاتيجية : يبحث عن ىذه ا١تشاكل ٔتوضوع

 دكرة أشياف ببارم كاديرم.مهارة الكالـ ُب 

 
 أسئلة البحث .ب 

الب ُب الط يةدافعمدرس لًتقية ة إسًتاتيجيالقضايا ا١تتعلقة  علىقتصر الباحث ي
 على النحو التإب : هارة الكالـتعلم م
ببارم   أشياف ُب دكرة مهارة الكالـُب تعلم  الطالب يةدافعلًتقية ما ىي الشركط  .ٔ

 ديرم ؟ك
 دكرةمهارة الكالـ ُب  تعلمية الطالب ُب دافعمدرس لًتقية إسًتاتيجيات  ما ىي .ٕ

 ؟ديرم ببارم كأشياف 
 

 أهداف البحث .ج 
 فهي ما يلي : البحثىذا  أما األىداؼ الذم يريد أف ٭تصل عليها الباحث ُب

أشياف ببارم   ُب دكرة مهارة الكالـالطالب ُب تعلم  يةدافعلًتقية الشركط  كصف .ٔ
 .كاديرم

 دكرةمهارة الكالـ ُب ُب تعلم ية الطالب دافعمدرس لًتقية إسًتاتيجيات  كصف .ٕ
 .ببارم كاديرمأشياف 
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 ثفوائد البح .د 
البحث من الناحية النظرية كالتطبيقية. من الناحية النظرية، ترجو  ىذ٘تكن فوائد 

 الباحث أف يكوف البحث كالتإب:
مدرس لًتقية لى اسًتاتيجية يرجي أف يكوف نتائج ىذا البحث مصدر التحقق ع .ٔ

 .أشياف ببارم كاديرم دكرةالطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب  يةدافع
تعلم اللغة العربّية  بحث إسهاما للمعلمُت كالباحثُت ُباليرجي أف يكوف ىذا  .ٕ

 صاصة تعلم مهارة الكالـ.
لرٝتّية كغَت رٝتّية ُب يرجي أف يكوف ىذا البحث إحدل ا١تقارنات للمؤسسات ا .ٖ

 مهارة الكالـ.الطالب ُب تعلم  يةدافعمدرس لًتقية إسًتاتيجية 
مدرس لًتقية إسًتاتيجية  يرجي ىذا البحث أف يكوف بداية ُب زيادة على ذالك، .ٗ

 مهارة الكالـ.الطالب ُب تعلم  يةدافع

 جو الباحث أف يكوف البحث:الناحية التطبيقية، ير أما من 
 يكوف ىذالبحث معلومات حقيقّية ُب لطالب قسم اللغة العربية، ٯتكن أف .ٔ

 يةدافعمدرس لًتقية إسًتاتيجية  ا١تيداف حىت يكوف لديهم تصورا كافيا عن حالة
 مهارة الكالـ.ب ُب تعلم الطال

للباحثُت األصرين، لعل ىذا البحث يكوف مقارنا للبحوث ا١تتعلقة ا١توجودة أك  .ٕ
إسًتاتيجية  البحوث اليت ٓب تكن موجود لتوسيع ا١تعارؼ العلمّية، صاصة ا١تتعلقة

 مهارة الكالـ.الطالب ُب تعلم  يةدافعمدرس لًتقية 
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 حدود البحث .ه 
ثة جوانب فيما يتعلق بالبحث، كىي : اٟتدكد بتحديد ثال الباحثلقد قاـ 

 ا١توضوعية كاٟتدكد ا١تكانية كاٟتدكد الزمانية.
إسًتاتيجية نطاؽ  حدد الباحث موضوع ىذا البحث ُبأما اٟتدكد ا١توضوعية:  .ٔ

الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف  يةدافعمدرس لًتقية 
 ببارم،كاديرم.

 ُب الفصل أيدينا. شيافأ أما  اٟتدكد ا١تكانية :دكرة .ٕ
 .مارس حىت شهرمن شهر فرباير أما اٟتدكد الزمانية : .ٖ

 الدراسة السابقة .و 
 مرأة الصاٟتة .ٔ

العربية بواسطة الوسائل البصرية سدافعية الطالب ُب تعلم  عنواف البحث: تنمية
 ٖٔـ. ٕٚٓٓذات ثالثة أبعاد. 

 ثة أبعاد ُبوسائل البصرية ذات ثالأىداؼ البحث: معرفة كيفية استخداـ ال
وسائل البصرية ا١تدرسة الثانوية الثالثة ماالنج، كمعرفة فعالية ال

دافعية الطالب الصف العاشر "ج" تنمية  ذات ثالثة أبعاد َب
 تعلم اللغة العربية. ُب

منهج البحث: منهج البحث ا١تستخدـ ىو ا١تنهج الكيفي. كنوع البحث ىو 
 (.Classroom Action Research)البحث اإلجرائية الصفية

 وسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد ُبكانت استخداـ ال  -ٔنتيجة البحث: 
ا١تدرسة الثانوية الثالثة ماالنج ٓب تكن فعالية لقلة ا١تدرسُت الذين 

                                                           

) ْتث الكيفي ُب ا١تدرسة الثانوية تنمية دافعية الطالب ُب تعلم العربية بواسطة الوسائل البصرية ذات ثالثة أبعاد مرأة الصاٟتة، ٖٔ
ـ. ٕٚٓٓ. لعليا، اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ماالنج)رسالة ا١تاجيستَت، الدراسات االثالثة ماالنج(. 
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استخدموا عند عملية التعليم  كقلة معرفتهم عن كيفية 
بالنظر  -ٕاستخدامها، كعدـ الدكرة التدريبية  الىت تبحث. ك

 Aالطالب الصف العاشر الذين حصلوا على نتيجة  إٔب عدد
 ذلك نتائج تعلهم اللغة العربية ُب)٦تتاز( للنتيجتهم الوجدانية كك

كل دكر فكانت ىذه الوسائل البصرية ذات   اإلمتحاف اليومى ُب
تعلم اللغة  فعالية لتنمية دافينهم الضعيفة ُبثالثة أبعاد ٢تا 

 العربية.
 أصَت الدين .ٕ

ز الدكرة اللغوية )دراسة حاالت ُب اإلسًتاتيجية التسويقية ٔتراك عنواف البحث :
 الدكرات العربية ا١تكثفة ببارم, كاديرم(

الدكرات العربية ا١تكثفة  اإلسًتاتيجية التسويقية ٔتراكزأىداؼ البحث: معرفة 
 .ببارم, كاديرم

منهج البحث: كأما منهج ىذا البحث ىو ا١تنهج الكيفي كنوع البحث ىو 
 (.Case Studies)ث دراسة حاالت البح

 ٗٔكأما أدكات البحث ا١تستخدـ ىي: دليل ا١تقابلة، كا١تالحظة، كالوثائق. 

 

 
                                                           

)رسالة . الدكرات العربية ا١تكثفة ببارم, كاديرم( اإلسًتاتيجية التسويقية ٔتراكز الدكرة اللغوية )دراسة حاالت َبأصَت الدين. ٗٔ
 (ٕٙٔٓا١تاجيستَت، الدراسات العليا، اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية ماالنج، 
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 ٤تمد ياسُت فتح البارل  .ٖ

 ا١تًتكة لتنمية مهارة الكالـ ُب اٟتاسوبيةفعالية استخداـ الصور  عنواف البحث:
اللغة الربنامج ا٠تاص لتنمية  يم اللغة العربية ) ْتث ٕتريىب ُبتعل

 ٘ٔالعربية جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج(
مهارة الكالـ ىى مهارة لغوية اليتقنا معلم لغة ما إال بكثرة التدريبات الالمية، 
ألف ىذه ا١تهارة اللغوية ٖتتاج إٔب التدريب التعويد ا١تستمر كى يستطيع ا١تتعلم أف 

 ف. يتكلم بطالقة كبأسلوب يفهمو اآلصرك 
كأما منهج ىذاالبحث ىو ا١تنهج التجريىب باٗتاذ اجملموعة منهج البحث: 

الضابطة كاجملموعة التجريبية مع إجراء اإلصتبار القبلى كاإلصتبار 
 الكمى.  البعدل. كا١تدصل ا١تستخدـ ىو ا١تدصل

كأما أدكات البحث ا١تستخدمة ىى: دليل ا١تالحظة، كدليل ا١تقابلة، كاإلستبانة، 
 بار.كاإلصت

إذا نظرنا إٔب البحوث السابقة ٧تد أف البحث استخداـ الوسائل البصرية ذات 
 اإلسًتاتيجية التسويقية ٔتراكز الدكرة اللغويةالثاين ثالثة أبعاد لتنمية دافعية الطالب ك 

فعالية استخداـ  منهجة ا١تنهج التجرىبكالثالث  ديرملدكرات العربية ا١تكثفة ببارم, كا
 .تعليم اللغة العربية ا١تًتكة لتنمية مهارة الكالـ ُب ةاٟتاسوبيالصور 

الطالب ُب  يةدافعمدرس لًتقية ُب ْتثو كصف اسًتاتيجية كأما الباحث حاكؿ 
 م مهارة الكالـ.تعل

                                                           

) ْتث ٕتريىب َب الربنامج  فعالية استخداـ الصور اٟتاسوبية ا١تًتكة لتنمية مهارة الكالـ َب تعليم اللغة العربيةتح. ٤تمد ياسُت ف ٘ٔ
)رسالة ا١تاجيستَت، الدراسات العليا، اٞتامعة  ا٠تاص لتنمية اللغة العربية جامعة موالنامالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج(.

 (ٕٔٔٓالنج، اإلسالمية اٟتكومية ما
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 تحديد المصطحات .ز 
 .استراتيجية .2

إف كلمة اسًتاتيجية تشتمل على عدة معاف كتستخدـ ُب كثَت من اجملاالت، 
ىذا الكالـ.   ح ا١توضوع إذا ٓب ٭تدد مفهموىا ُبو كىذا يؤدم إٔب عدـ كض

كىي لغة فن القتاؿ كقائد  (strategia)تأٌب كلمة "اسًتاتيجية" من اللغة اليونانية 
يعترب  ٙٔاٞتيوش. كيفهم من ىذا ا١تعٌت اللغوم أهنا فن تصميم القتاؿ كتدبَته.
الوسائل  مصطلح االسًتاتيجية من ا١تصطلحات العسكرية كاليت تعٍت استخداـ

لتحقيق األىداؼ، فاالسًتاتيجية عبارة عن إطار موجو ألساليب العمل كدليل 
كل موارد   هـو االسًتاتيجية كأصبح يستخدـ ُبمرشد ٟتركتو. كقد تطور مف

كثَت من   بينها استخداـ لفظ اسًتاتيجية ُب الدكلة كُب ٚتيع ميادينها، من
 األنشطة الًتبوية.

 
 مدرس. .1

لًتبوم الذم يتصدر لعملية توصيل ا٠تربات كا١تعلومات ا١تدرس ىو القائد ا
الًتبوية كتوجيو السلوؾ لدل ا١تتعلمُت الذين يقـو بتعليمهم نعم إنو قائد تركم 
ميداين، كنور العلم الذم يتحلى بو، كىو ٭تقق االنتصار تلو االنتصار ُب 

معة الصباح كُب ا١تساء، كبذالك فهو يسعد الناس من حولو حىت كصفوه بالش
اليت ٭تقق لتضيء الطريق أماـ االصرين، كالشك أف ىذا التشبيو لو داللتو ا٢تامة 

 .على مكانة ا١تدرس على الرغم من أف تشبيو ا١تدرس بالشمعة ال يركقٍت
 
 

                                                           
16  Iskandarwassid & Dadang sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa.( Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2011.) 
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 استراتيجية تعلم. .3
٤تددة يقـو هبا ا١تتعلم ٞتعل عملية التعلم أسهل كأسرع كأكثر  أفعاؿ

لم ذاتيا كقادرا على توظيف ما تعلمو ُب متعو كفعالية، كاليت ٕتعلو متع
 ٚٔحاالت اٞتديدة.

 تعلمفي   يةافعاستراتيجية لترقية د .0
 من اتصطو الطالب ُب عملية تعليمية ىي  يةدافعلًتقية اسًتاتيجية ُب 

 الطالب ُب تعلم. يةدافعترقية  إٔب الطرؽ كىو عاـ بالطار معلق الواجب

 لدوافعا

لإلتياف بسلوؾ معُت لتحقيق ىدؼ  إلنسافاالدافع قوة نفسية داصلية ٖترؾ 
٤تدد. فإذا حدث ما يعيق اإلنساف عن ٖتقيق ىدفو ظل يشعر بالتوتر كبالضيق، إٔب 

 أف يناؿ بغيتة كيشبع الدافع الذم حركو ٨تو ذلك كلو.
تعلم اللغة الثانية. كمع اصتالؼ علماء النفس حوؿ  لدافعية تأثَت كبَت ُب
ف على حقيقتُت ىامتُت: أكال ٫تا: أنو كلما كاف كراء ىذا التأثَت إال أهنم ٬تمعو 

الدارس دافع يستحثو، كحافز يشده إٔب تعلم شيء ماكاف ذلك أدعى إٔب إ٘تامو، 
كٖتقيق ا٢تدؼ منو، صاصة ُب أشكالو ا١تعقدة، كمهاراتو ا١تتشابكة، كثانيهما: أف 

 كراء الكثَت من حاالت الفشل ُب التعلم فقداف الدافع.
 
 
 

                                                           
17 http://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies. Diakses 

7 januari 2017. 

http://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies
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 الكالممهارة  .7
عما ٬توؿ ُب صاطر اإلنساف  اإلفصاحأصل اللغة ىو اإلبانة ك  كالـ ُبال

كالكالـ اصطالحا ىو فن نقل  ٛٔمن أفكاره ك مشاعره من حيث يفهمو اآلصركف.
ا١تعتقدات ك مشاعر كاألحاسيس ك ا١تعلومات كا١تعارؼ كا٠تربات كاألفكار كاألراء 

ا١تستقبل أك ا١تخاطب موقع القبوؿ من شخص إٔب آصرين نقال يقع من ا١تستمع أك 
 ٜٔك الفهم ك التفاعل كاالستجابة.

 بو عن شي  لو داللة ُب ذىن ربعإف الكالـ ىو ما يصدر عن اإلنساف لي
ا١تتكلم كالسامع، فهو عبارة عن لفظ كمعٌت، كاللفظ يتكوف من رمز صوتيو ٢تا داللة 

تتم الفائدة، فالكالـ ىو  اصطالحية متعارؼ عليها بُت ا١تتكلم كالسامع، كبالداللة
اٟتديث، كاٟتديث مهارة من مهارات االتصاؿ اللغوم اليت تنمو باستعماؿ، كتتطور 

 .با١تمارسة كالدربة
 دورة أشيان. .6

ىذه الدكرة تنظم دكرة أكشياف ىي معمل لتعلم اللغة العربية كاإل٧تليزية، 
قرأة ك الكتابة. الكالـ، العملية تدريس لًتقية أربع مهارات، ىي اإلستماع، ك 

دكرة لديها ٙتانية فصوؿ با١تواد التعليمية ا١تختلفة لًتقية مهارات اللغوية ىذه 
األربعة, ىناؾ فصالف لتعليم القواعد اللغوية ا١تذكور ب"الفصل ٨تو ميّسر" 
للفصل ا١تبتدئُت ك ا١تتقدمُت. ك ثالثة الفصوؿ لتعليم احملادثة ك الكالـ ا١تذكور 

للمبتدءدئُت، ك ا١تتوّسط ك ا١تتقدـ، ك ثالثة فصوؿ  "3،2،1ب"الفصل أيدينا 
 .لتعليم القواعد بطريقة"٘تييز"

 
 

                                                           

  ٕٓٓ.ص ، لغةالطرائق العلمية َب تدريس ال،على حسُت الدليمى ٛٔ

 ٓٔ. ص(، ٖٕٓٓ القاىرة: مكتبة كىبة،) ،فنياتو ك اسًتاتيجيا تو كأساليب تعليمية —اٟتوار ،مٌت إبراىيم اللبودلٜٔ
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 "أشيان" دورةلمحة ح. 

 ديرمتاريخ دكرة أشياف ييارم ك .ٔ

، ك ا١تؤسس ٢تذه الدكرة ٕٛٓٓيوليو عاـ  ٓٔ قد قامت دكرة أشياف ُب
ح ك مدرس لفالا١تعهد دار ا مد طيب. ىو مدرس اللغة العربية ُباألستاذ ٤ت

ديرم. قامت ىذه دكرات اللغة اإل٧تليزية ببارم، كإحدم  اللغة اإل٧تليزية ُب
الدكرة منذ نشأة مدينة بارم بعبارة قرية اللغة لكن تكوف دكرة الىت تقدـ تعلم 
العة العربية قليلة جدا حىت أصبحت دكرة الغة العربية من إحدم الدكرة 

 ٕٓدكرة.ة ىذه ا من أحد األسباب من إقاما١تطلوبة. ىذ

ىذه الدكرة تنظم عملية تدريس لًتقية أربع مهارات، ىي اإلستماع، ك 
دكرة لديها ٙتانية فصوؿ با١تواد التعليمية الكالـ، القرأة ك الكتابة. ىذه 

ا١تختلفة لًتقية مهارات اللغوية األربعة, ىناؾ فصالف لتعليم القواعد اللغوية 
بتدئُت ك ا١تتقدمُت. ك ثالثة ا١تذكور ب"الفصل ٨تو ميّسر" للفصل ا١ت

" ٖ،ٕ،ٔالفصوؿ لتعليم احملادثة ك الكالـ ا١تذكور ب"الفصل أيدينا 
للمبتدءدئُت، ك ا١تتوّسط ك ا١تتقدـ، ك ثالثة فصوؿ لتعليم القواعد 

 بطريقة"٘تييز".

 رؤية دكرة أشياف  .ٕ
دكرة ىي طباعةاإلنساف اإلسالمي ك قادر على تطوير مهارة أما رؤية ٢تذه 

 غة العربية كلغة العاملية.الل
 رسالة دكرة أشياف .ٖ

 دكرة فيما يلي:أما رسالة ٢تذه 
                                                           

 ٕٚٔٓ فرباير ٕٛمن دكرة أشياف، ببارم كاديرم،  لويب(السبكة)ا ٕٓ
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 يفهم ا١تسلم على لغة دينهم ك يطلقو َب تكلم اللغة العربية -ٔ
 تنبت ا٠تربة النفسنية ك األعماؿ الشرعية باللغة العربية -ٕ
 تنشأ ٤تبة اللغة العربية -ٖ
و تافعأب ك التوج م ك إشراؼ دراسة اللغة العربية ُبينظم التعلي -ٗ

 العا١تى
 

 أىداؼ دكرة أشياف .ٗ

 كاألىداؼ من ىذه الدكرة كىي:

 تعليم اللغة العربية ٖتقيق ااإلرتقاء ُب -ٔ

رجُت القادرين ك عندىم إرتقاء تعليم اللغة العربية الفعالية إلنتاج ا١تتخ -ٕ
 اللغة العربية فهم جيد ُب

 اللغة العربية توافر األفراد ا١تهنية ُب -ٖ

الطالب يستطيعوف أف يتكلموا باللغة العربية % من ٕ٘على األقل  -ٗ
 اٞتيدة.

 أحواؿ ا١تعلمُت ك ا١تتعلمُت .٘

ك عدد  دكرة أشياف ببارم فيما يلي: من أحواؿ ا١تعلمُت ك ا١تتعلمُت ُب
معلما.كالطالب  ٖمارس مازاؿ  –دكرة أشياف من شهر يناير  ا١تعلمُت ُب

 ارج البالد كمثل،متنوعة ليس فقط من داصا البالد ك أكثرىا أيضا من ص
 ماليا،سينغافور،هتيالند،كمبوجا.
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 الوسائل ا١تعينات .ٙ

 دكرة كما يلي:التعليم هبذه  من الوسائل ا١تعينات اليت تسهم ُبىناؾ عدد 

. ك دكرة لديها فصل كاحدلعملية التعليمية. ىذه الفصل، مستخدـ ل -ٔ
دكرة متبادلة منذ الصباح حىت ىذه  ألجل ىذا، تقاـ كل الربامج ُب

 الليل.

لدكرة أشياف ٢تا ثالثة ا١تساكن، ا١تسكن القدًن، ا١تسكن ا١تسكاف،  -ٕ
 لطالب ا٠تارجية. ك يهي  ا١تسكن ُباٞتديد، ك ا١تسكن صاص ل

دكرة لتطبيق اللغة العربية لإلتصاؿ اليومي بُت الطالب ك ىذه 
٧تاح إكتساب اللغة  ألصرين. أف ا١تسكن لو دكر كبَت ُبأصدقائهم ا

 العربية.

سهل عملية تعليم اللغة العربية كات اإللكًتكنية، ىذه الوسيلة تاألد -ٖ
ىذه الدكرة  ا١تسكن. ك األدكات اإللكًتكنية ُبالفصل ك  ُب

 اٟتاسوب، مكرب الصوت، التلفزيوف ك غَتىا

الوسيلة صدمتها  كتقدـ ىذه( Hotspot Area)صدمة اإلنًتنيت -ٗ
 مواقع إنًتنيت. تسهيال للطالب ُب
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 دكرة "أشياف" تعليمية ُبالربنامج ال .ٚ

 

 الوقت الربنامج النمرة
 ٖٓ،٘ٔ-ٓٓ،ٗٔك  ٓٓ،ٜٓ-ٖٓ.ٚٓ ٔأيدنا  العربية ُب ٔ
 ٓٓ،ٔٔ -ٖٓ،ٜٓك  ٓٓ،ٚٓ-ٖٓ،٘ٓ ٕأيدنا  العربية ُب ٕ
 ٓٓ،ٕٓ-ٖٓ،ٛٔ ٖأيدنا  العربية ُب ٖ
 ٓٓ،ٕٓ-ٖٓ،ٛٔ ٨ٔتو ميّسر  ٗ
 ٖٓ،ٚٔ-ٓٓ،ٙٔ ٨ٕتو ميّسر  ٘
 ٓٓ،ٖٔ-ٖٓ،ٔٔ ٕك  ٔ٘تييز  ٙ
 ٓٓ،ٕٓ-ٖٓ،ٛٔ ٖ٘تييز  ٚ
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 الفصل الثاني  

 اإلاطار النظري

 استراتيجيةالمبحث األول: 
 استراتيجيةمفهوم  .أ 

كثَت من اجملاالت،   ية تشتمل على عدة معاف كتستخدـ ُبإف كلمة اسًتاتيج
ىذا الكالـ.  تأٌب كلمة  ح ا١توضوع إذا ٓب ٭تدد مفهموىا ُبكىذا يؤدم إٔب عدـ كضو 

كىي لغة فن القتاؿ كقائد اٞتيوش. كيفهم من  (strategia)من اللغة اليونانية "اسًتاتيجية" 
يعترب مصطلح االسًتاتيجية من  ٕٔىذا ا١تعٌت اللغوم أهنا فن تصميم القتاؿ كتدبَته.

ا١تصطلحات العسكرية كاليت تعٍت استخداـ الوسائل لتحقيق األىداؼ، فاالسًتاتيجية 
ل كدليل مرشد ٟتركتو. كقد تطور مفهـو عبارة عن إطار موجو ألساليب العم

ٚتيع ميادينها، من بينها استخداـ  بح يستخدـ ُب كل موارد الدكلة كَباالسًتاتيجية كأص
 لفظ اسًتاتيجية ُب كثَت من األنشطة الًتبوية.

 استراتيجية تعلم  .ب 
٤تددة يقـو هبا ا١تتعلم ٞتعل عملية التعلم أسهل كأسرع كأكثر  أفعاؿ

كاليت ٕتعلو متعلم ذاتيا كقادرا على توظيف ما تعلمو ُب متعو كفعالية، 
 ٕٕحاالت اٞتديدة.

 
                                                           

21  Iskandarwassid & Dadang sunendar. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 2011. 

22 http://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies. Diakses 

7 januari 2017. 

http://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies
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 استراتيجية لترقية دافعية في تعلم .ج 
كاف منهج ُب لًتقية دافعية الطالب ُب عملية تعليمية كما قاؿ سردماف  

 :ٖٕكما يلي

يعطى رقم: رقم ُب ىذا اٟتاؿ يعٍت رمز من درجة عملية تعليمية.   .ٔ
يبلغ رقم اك درجة اٞتيدة. حىت يطلب درجة  كثَت من الطالب اليت

ُب الفخص فقط اك الدرجة بطاقة تقرير اٞتيد. رقم جيد لطالب 
يعٍت الدكافع قوية ُب تعلم. الذم لنتذكر استاذ، اف إ٧تاز رقم ٓب 
شكل حاصل تعلم صحيح ك ذك معٌت.على أمل رقم ينسب 

 بالدرجة عاطفة ليس ا١تعرَب فقط.

قوة دكافع ُب التعلم،كاف الطالب مهتم ُب جائزة: جائزة اف يكوف  .ٕ
بعض اٟتقوؿ اليت ستعطى جائزة. الٯتكن اذا اٞتائزة اف تعطى عن 

 شىء كظيفة غَت جذاب ْتسب الطالب.

منافسة: منافسة، إما كحدة اك اٞتماعة،اف يكوف كسيلة لزيادة اٟتافز  .ٖ
تعلم. ألف ُب بعض األحياف عنده منافسة، الطالب سوؼ تصبح 

 اطفة ُب ٖتقيق النتائج اٞتيد.اكثر الع
أناين اك أثرة: زيادة الوعى لطالب اف يشعر أ٫تية مهمة تتقبلو كتحد  .ٗ

حىت يعمل ّتد كما ىو شكل الواحد من التحفيز مهم إٔب حد ما. 
شكل من العمل الشاؽ من الطالب ٯتكن اف تشارؾ معرفيا كىى 

 من صالؿ إ٬تاد طرؽ لزيادة اٟتافز.
                                                           

23 A.M, Sardiman,Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar.( Jakarta: rajawali press.2005), 

hlm.92-94. 
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رس الطالب ّتد إذا كانت تعرؼ سيتم إعطاء الفخص: سوؼ يد .٘
عقد الفخص. لكن  الفخص اليكوف كثَت من األحياف ألهنا 

 ستكوف ٦تلة سوؼ تصبح ٣ترد ركتُت.
معرفة النتائج: معرفة النتائج اليت ٯتكن أف تستخدـ التعلم اداة  .ٙ

ٗتفيزية لطالب. من صالؿ معرفة نتائج دراستهم، كسيتم تشجيع 
دة. كعالكة على ذلك فإف النتائج التعلم الطالب على الدراسة اٞتا

التقدـ، سيقـو الطالب سيحاكؿ بالتكيد للدفاع ك حىت الدكافع 
 لتحسُت.

ا١تدح: إذا كاف ىناؾ الطالب الذين بنجاح إكماؿ عملهم بشكل  .ٚ
جيد. فلذلك ال بد من إعطاء مدح. ا١تدح ىو شكل من أشكاؿ 

جيد لطالب. ىدية  إ٬تايب، كتوفَت حافز  (reinforcement)التعزيز 
كما ينبغي ُب الوقت ا١تناسب، لذلك سوؼ تعزز جو لطيف كيزيد 

 الدكافع للتعلم فورا رفع احًتاـ الذات.
عقاب: عقاب ىو شكل التعزيز سليب، كلكن إذا ما اعطيت بشكل  .ٛ

صحيح كْتكمة، ٯتكن اف يكوف التعلم اداة ٖتفيزية لطالب. 
كم.نفس الشىء كما كلذلك، ٭تتاج ا١تعلموف إٔب فهم مبادئ اٟت

قاؿ فتح الرٛتن ك سةتكنو: الدكافع طالب ٯتكن زراعتها ُب عدة 
 ٕٗطرؽ كما يلي:

شرح أىداؼ للمتعلمُت: ُب بداية تعلم ينبغي اكؿ معلم يشرح األىداؼ  .ٔ
التعليمية صاص سوؼ يتحقق لطالب. أكضح األىداؼ زيادة الدافعية 

 ُب التعلم.

                                                           
24 Fathurrahman, Pupuh Dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar  Mengajar. Bandung: PT Refika 

Adimata. Hlm.20. 
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يد. إعطاء ىدية لطالب الذين جائزة: جائزة سيحفز ٛتاسة لتعلم ّت .ٕ
يتفوقوف. كباالضافة أب ذلك، الطالب الذين اليؤدكف سوؼ يكوف 

 الدافع لتكوف قادرا على التقاط الذين يتفوقوف.
منافسة: حاكؿ ا١تعلموف تنظيم مسابقة بُت طالهبا لرفع ٖتصيلهم  .ٖ

 األكادٯتى، ٤تاكلة حل حاصل إ٧تاز الذل ٖتقيقو قد سبق.
لذين بنجاح كماينبغي اف يكوف يعطى مدح. ا١تدح ا١تدح: الطالب ا .ٗ

الذم يعطى بصفة البناءة. با١تدح الطالب سوؼ يكوف أكثر ٛتاسا 
 للحصوؿ على افضل إداء.

عقاب: كيفية تعزيز الدافعية للتعلم بتعطى العقاب. عقاب اف تعطى أب  .٘
الطالب الذم ٮتط  ُب عملية تعليم كتعلم. تعطى العقاب مع توقع اف 

ب تريد أف تغَت نفسو ك٤تاكلة ٖتفيز الدكافع تعلمو. شكل العقاب الطال
ا١تمنوحة للطالب اليت ىي الًتبوية كمثل البحث عن ا١تقاالت،  مؤلف 

 كغَت ذلك.
مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم: االسًتاتيجية ينتبو إىتماـ األقصى  .ٙ

هتمُت. أب ا١تتعلمُت، عالكة على ذلك، معلم أيضا اف ٕتعل الطالب ا١ت
 با١تواد ُسلمت بطريقة جذابة كسهلة اف نفهم الطالب.

تشكيل عادات جيدة: عادات دراسية اٞتيدة بتشكيل عن طريق جدكؿ  .ٚ
 تعلمهم.

ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة: مساعدة مشكالت  .ٛ
الطالب بكيفية االىتماـ عملية كاٟتاصل تعليمية. ُب عملية تعليمية فيو 

تعماؿ الطريقة ُب تقدًن ا١تواد أب الطالب. الطريقة اساليب عناصر اس
مثَتة لالىتماـ يعٍت بالصورة اك الكتب الواف ٥تتلفة فيو مثَت الطالب 

 لكتابة كتعلم ا١تواد ا١توجو.
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استعماؿ الطريقة ٥تتلفة: ٖتسُت الدافع تعلم باستعماؿ طريقة تعلم  .ٜ
ُب عملية تعليمية. مع  ٥تتلفة. الطريقة اليت ٥تتلفة سيكوف مفيدة جدا

 الطريقة اٞتديدة ليسهل معلم ُب تقدًن ا١تواد أب الطالب.
استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼ  .ٓٔ

 التعليمية.
 : الدوافعنيالمبحث الثا

 مفهوم الدوافع .أ 
الدافع قوة نفسية داصلية ٖترؾ اإلنساف لإلتياف بسلوؾ معُت لتحقيق ىدؼ 

ث ما يعيق اإلنساف عن ٖتقيق ىدفو ظل يشعر بالتوتر كبالضيق، إٔب أف ٤تدد. فإذا حد
 ٕ٘يناؿ بغيتة كيشبع الدافع الذم حركو ٨تو ذلك كلو.

 أهمّية الدوافع .ب 
تعلم اللغة الثانية. كمع اصتالؼ علماء النفس حوؿ ىذا  لدافعية تأثَت كبَت ُب

و كلما كاف كراء الدارس دافع التأثَت إال أهنم ٬تمعوف على حقيقتُت ىامتُت: أكال ٫تا: أن
٘تامو، كٖتقيق ا٢تدؼ منو، يستحثو، كحافز يشده إٔب تعلم شيء ماكاف ذلك أدعى إٔب إ

أف كراء الكثَت من حاالت أشكالو ا١تعقدة، كمهاراتو ا١تتشابكة، كثانيهما:  صاصة ُب
ات ميداف تعليم اللغ كلقد أثبتت دراسات كثَتة ُبالتعلم فقداف الدافع.  الفشل ُب

األجنبية ىاتُت اٟتقيقتُت. من ىذه الدراسات دراسة بوليتزر اليت أجراىا على طالب 
أمريكيُت يدرسوف اللغتُت الفرنسية كاألسبانية كاليت انتهى منها إٔب ألف فقداف الدافع 

، (politzer,r, 88,pp: 1-15)لتعلم ىاتُت اللغتُت كاف كراء عجز الضعاؼ من الدارسُت 

                                                           

، )القاىرة: ا١ترجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلعلي أٛتد مدكور رشدل أٛتد طعيمة إٯتاف أٛتد ىريدل، ٕ٘
ٛٔٔ  .ص ،(ٕٕ٘ٓٔٓدار الفكر العرىب، 
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ن دكافع تعلم اللغة الثانية إٔب ثالثة أقساـ، أك٢تا ٮتتص بأنواع الدكافع، كينقسم اٟتديث ع
 ٕٙكثانيها: ٮتتص بأنواع اٟتوافز كثالثها: ٮتتص بشدة الدكافع.

 أنواع الدوافع .ج 
من الدكافع اليت تستحث الدارسُت على تعلم اللغة  يفرؽ الباحثوف بُت نوعُت

أك الذرائعية أك  instrumentel motivationالثانية. ىذاف النوعاف ٫تا: الدكافع الغرضية 
. إف الدارس الذم ٖتركو دكافع integrative motivationالوسيطة، كالدكافع التكاملية 

غرضية لتعليم لغة ثانية معينة ال يتعلم ىذه اللغة إال لقضاء حاجة قصَتة ا١تدل: كأف 
بالسياحة، أك إستجابة تكوف سعيا كراء كظيفة شاغرة أكرغبة ُب قضاء كقت يستمتع فيو 

أك استعدادا للحصوؿ على درجة عملية، أك  ١requirementتتطلبات مقرر دراسي معُت 
حرصا على امتالؾ مهاراة القراءة ليتصل بكتابات معينة، أك استجابة لشعائر دينية 
ليعلمهم أدائها هبذه اللغة. ا١تهم ُب ذلك أف الدارس توجهو مثل ىذه الدكافع إ٪تا يقتصر 

ألمر عنده على اكتساب القدرة الذم يلزمو من ىذه اللغة كبالشكل الذم ٭تقق لو ا
ىدفو كيشبع عنده حاجتو كيستوُب معو غرضو. أما الدارس الذم ٖتركو دكافع تكاملية 
لتعلم لغة ثانية معينة فإ٪تا يتعلمها ال لقضاء مطلب عاجل أك لتحقيق غرض ٤تددد أك 

دفو األٝتى أف يتصل ٔتتحدثي ىذه اللغة، ٯتارس إلشباع حاجة كظيفة معينة. أف ى
لغتهم كيفهم تقليدىم كيعيش ثقافتهم. إنو انساف تدفعو الرغبة ألف ٭تقق بُت ثقافتو 
كثقافة اآلصرين شيئا من التكامل. كمثل ىذه الدارس غالبا ما يكوف كاسع األفق غزير 

ن االتصاؿ بفهم أفكار االطالع، عميق التفكَت، ٝتحا ُب تقبل اآلصرين، فال يعوقو ع
مسبقة أك إتاىات مضادة، أك احساس باألفضلية، أك تعصب يعميو عن أف يرل فيهم 
صَتا. إنو ٭تًـت ثقافتهم، كأف ٓب يتقبلها، كيؤمن أف أسلوبو ُب اٟتياة ليس ىو الطريقة 

                                                           

 ، ص. ا١ترجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرل، أٛتد ىريدلعلي أٛتد مدكور رشدل أٛتد طعيمة إٯتاف ٕٙ

118-119
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الوحيدة للعيش فيها، إف ٙتة من األساليب كالطرائق ما يستوجب االحًتاـ، كإف لن 
 ٕٚل النقل كاالستفادة.يستأى

 الحوافز الداخلية والخارجية .د 
كتقودنا التفرقة بُت الدكافع التكاملية كالدكافع الذرائعية إٔب تفرقة بُت اٟتوافز 

 ٕٛا٠تارجية كاٟتوافز الداصلية.
فاٟتوافز الداصلية ىي تلك اليت تنبع من ذات ا١تتعلم كتستحثو على تعلم ما يريد 

ربو كيدفعو إٔب مواصلة السَت كٖتمل ا١تشاؽ من أجل ىدؼ تعلمو.اهنا أمر داصليي يشع
 معُت.

أما اٟتوافز ا٠تارجية فهي تلك اليت تنبع من مؤثرات كمتغَتات صارجية يقدمها لو 
االصركف أك تفًتضها قيم اجتماعية أك تتطلبها حاجات دراسية أك تعليمية. كمن أمثلة 

 مكافأة أك منح درجة أك التعبَت عن تلك اٟتوافز أك الدكافع كما يسميها البعض، تقدًن
مدح أك ثناء أك غَت ذلك من حوافز صارجية. كلقد ثبت من دراسة كثَتة أف اٟتوافز 
الداصلية أقدر على ٖتريك اإلنساف كحثو على تعلم اللغة الثانية بينما يقتصر أثر اٟتوافز 

 ا٠تارجية على فًتة قصَتة تنتهي بانتهائها.

 شدة الدوافع .ه 
مدل إحساس ا١تتعلم باٟتجة إٔب تعلم لغة ثانية كمستول الدكافع  يقصد بذلك
 اليت تدفعو لذلك.

ليس يكفي أف يكوف لدل الدارس دافع تكاملي أك حافز داصلي كإ٪تا البد أف 
يكوف ىذا الدكافع, كذلك اٟتافز من العمق كالشدة ْتيث يضمناف لو مواصلة التعليم 

                                                           

 ، ص. ا١ترجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرل، علي أٛتد مدكور رشدل أٛتد طعيمة إٯتاف أٛتد ىريدلٕٚ

119

، ص.  ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلا١ترجع  أٛتد طعيمة إٯتاف أٛتد ىريدل، رشدىعلي أٛتد مدكور 28
ٕٔٓ-ٕٔٔ 
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أمر ليس باليسَت كطريق ليس سهل، إنو يتضمن من إف تعلم اللغة ثانية كاجتياز عثراتو.
العمليات العقلية كمن أشكاؿ اٞتهد كا١تعاناة ما يتطلب الصرب ك٭تتاج ا١تثابرة. من ىنا 
تلعب الدكافع دكرىا. كلقد انتهى كثَت من الباحثُت إٔب أف شدة الدكافع لتعلم لغة ثانية 

 يتوقف عليها ٧تاح الدارس َب تعلمها. 

 عملية االتصال اللغوي ؤثرة فيالعوامل الم .و 
ُب ضوء ماًب عرضو من الشركط الواجب توافرىا َب عناصر االتصاؿ اللغوم 

 ٜٕٯتكن ٖتديد العوامل ا١تؤثرة ُب عملية االتصاؿ اللغوم ٔتا يأٌب:
 قدرة ا١ترسل متحدثا كاف أككاتبا على ٖتديد أىداؼ االتصاؿ. .ٔ
 تجيب ألىداؼ االتصاؿ.قدرة ا١ترسل على صوغ الرسالة اللغوية بشكل يس .ٕ
 قدرة ا١ترسل على ترتيب ا١تعلومات، كا١تفاىيم، كا١تهارات اليت يريد تةصيلها. .ٖ
 توكن ا١ترسل من ا١تهارات الالزمة للحديث كالكتابة. .ٗ
 دقة ا١ترسل ُب تنظيم األفكار، كتوضيحها. .٘
 طريقة االتصاؿ كما تستلـز من اداء كإجراءات. .ٙ
ل الصادر من ا١تستقبل، كتكييف األداء َب قدرة ا١ترسل على استقراء رد الفع .ٚ

 ضوئو.
 ٘تكن ا١ترسل من ٤تتول الرسالة كمالو صلة بو. .ٛ
 قدرة ا١تستقبل على اإلصغاء، كتدكين ا١تالحظات. .ٜ
 قدرة ا١تستقبل على ترٚتة الرسالة كٖتليلها كتقوٯتها. .ٓٔ
 مدل مالءمة ٤تتول الرسالة ٟتاجات ا١تستقبل كقدراتو..ٔٔ
 ُب الرسالة كقناهتا، كحسن إصراجها.مدل توافر عناصر اٞتذب .ٕٔ
 حيوية ا١ترسل كا١تستقبل كمدل إ٬تابية كل منهما ٨تو األصر..ٖٔ

                                                           

 ٓٛ-ٜٚ.ص،  مهارات االتصاؿ اللغوم كتعليمها ،٤تسن علي عطية ٜٕ
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 رغبة ا١ترسل ُب اإلرساؿ كا١تستقبل َب االستقباؿ..ٗٔ

 ا١تستول الثقاُب كا١تعرُب لكل من ا١ترسل كا١تستقبل..٘ٔ

 ز. العوامل المتعلقة بالمتعلم
ور األساسي، فمن ىذه الزكاية ينبغي إذا كانت الًتبية اٟتديثة ٕتعل ا١تتعلم احمل

معرفة الكثَت من ا١تعلومات عن ا١تتعلم، حيث ينبغي االطالع على صلفياتو، كاعتقادتو، 
كنظرتو للموضوع، كاألساليب ا١تفضلة لديو، ذلك كلو من أجل الوصوؿ إٔب قناعة 

ملية إشراؾ مشًتكة ٘تكن ا١تتعلم من حسن االستفادة من ا١تعلومات ا١تقدمة إليو. إف ع
ا١تتعلم ُب تطوير الربامج كٖتسينها لو دكر إ٬تايب من حيث ٖتقيق االنسجاـ ا١تطلوب، 
كمعرفة حاجات ا١تتعلم، كجعلو يتفاعل مع ا١تادة تفاعال إ٬تابيا إلحساسو بأنو مسامهم 
ُب كضعها كتصميمها بشكل من األشكاؿ. إذف فتح اٟتوار من ا١تتعلمُت من أىم 

بة ُب االطالع على اراء ا١تتعلمُت، كمعرفة ارائهم ُب ا١تدرسُت، كماذا اإلجراءات ا١تطلو 
يفضلوف من أساليب التعليم كطرقو. كإنشاء ملفات إدارية صاصة بكل متعلم من 

 ٖٓاالجراءات ا٢تامة ١تعرفة صصائص ا١تتعلمُت، اللغوم أك على تطبيق النجاح لو.

العوامل الرئسية اليت قد تؤثر  أصَتا" إف ا٢تدؼ من ٖتليل ا١تواقف ىو التعرؼ على
سلبا أك إ٬تابيا ُب تطبيق صطة منهج، كيشمل فحص مواطن القوة كالضعف الداصلية ُب 
الربنامج اللغوم، إضافة إٔب الفرص كالتهديدات ا٠تارجية اليت قد تؤثر ُب كجود الربنامج 

 اللغوم أك على تطبيق الناحج لو.

 

                                                           

 ٕٙ، ص.نظريات التعلم كتطبيقاهتا ُب علـو اللغة اكتساب ا١تهارات اللغوية األساسيةعبد اجمليد عيساىن،  ٖٓ
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 المبحث الرابع: مهارة الكالم
 هارة الكالممفهوم م .أ 

كىو عبارة عن األصوات ا١تفيدة،  ٖٔالكالـ لغةن منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية.
أصل اللغة  كالكالـ ُبكعند ا١تتكلمُت ىو: ا١تعٌت القائم بالنفس الذم يعرب عنو بألفاظ. 

ىو اإلبانة كاإلفصاح عما ٬توؿ ُب صاطر اإلنساف من أفكار كمشاعره من حيث يفهم 
صوت يعرب بو عن شيٍء  ا ُب اإلصطالح ىو: ما يصدر عن اإلنساف منكأم ٕٖاآلصركف.
 ٖٖذىن ا١تتكلم. ا١تتكلم كالسامع، أك على األقل َبذىن  لو داللة َب

الكالـ إصطالحان ىو فن نقل ا١تعتقدات كا١تشاعر كاألحاسيس كا١تعلومات 
ستمع أك كا١تعارؼ كا٠تربات كاألفكار كاألراء من شخص إٔب آصرين نقالن يقع من ا١ت

كقيل الكالـ مهارة  ٖٗا١تستقبل أك ا١تخاطب موقع القبوؿ كالفهم كالتفاعل كاإلستجابة.
إنتاجية تتطلب من ا١تتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة، كالتمكن من الصياغ 

مواقف  لى التعبَت عّما يريد أف يقولو ُبالنحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده ع
 ٖ٘اٟتديث.

الكالـ ىو ما يصدر عن اإلنساف ليعَت بو عن شي  لو داللة ُب ذىن ا١تتكلم إف 
كالسامع، فهو عبارة عن لفظ كمعٌت، كاللفظ يتكوف من رمز صوتيو ٢تا داللة اصطالحية 
متعارؼ عليها بُت ا١تتكلم كالسامع، كبالداللة تتم الفائدة، فالكالـ ىو اٟتديث، 

للغوم اليت تنمو باستعماؿ، كتتطور با١تمارسة كاٟتديث مهارة من مهارات االتصاؿ ا
 ٖٙكالدربة.

                                                           

، )الرياض: العربية للجميع، ن متخصصان إضاءات ١تعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباكعبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزاف،  ٖٔ
 ٖٚٔص.  ،(ٜٕٓٓ
 ٕٓٓص.  ،ـ(ٖٕٓٓأردكف: دار ا١تشرؽ،  -، )عمافالطرائق التعليمية ُب تدريس اللغةعلي حسُت الديلمي، ٕٖ
 ٙٛ .ص ،(ٕٜٜٔ: دار ا١تسلم، ، )الرياضا١تهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأٛتد فؤاد علياف، ٖٖ
   ٓٔص.،  فنياتو ك اسًتاتيجيا تو كأساليب تعليمية —اٟتوار، مٌت أبراىيم اللبودمٖٗ
  ٖ٘ٔ .ص ،(ٜ٘ٛٔ،  تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرل ،٤تمود كامل الناقة35
 ٗٔٔ .ص،  مهارات االتصاؿ اللغوم كتعليمها ،٤تسن علي عطيةٖٙ
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: جنس ا١تتحدث : فمهارات كتتعدد مهارات الكالـ تبعا لعوامل متعددة منها
 العمر الزمٍت: فمهارات الصغار ُب الكالـ ٗتتلف عن مهارات األنثى، كمنها الذكر ُب

ارات الشيوخ الكالـ ٗتتلف عن مهارات الشباب، كمهارات الشباب ٗتتلف عن مه
ية، ك ٗتصصاهتا ٗتتلف كىكذا، كمنها ا١تستول التعليمي: فمهارات ا١تستويات التعليم

الكالـ، كمنها ا٠تربات الثقافية، كالرصيد اللغوم، كقرب ا١توضوع ا١تتحدث  عن بعضها ُب
عنو، أك بعده عن ٣تاؿ ٗتصص ا١تتكلم، كدافعية ا١تتكلم إٔب غَت ذلك من عوامل 

 ٖٚأصرل.

 هارة الكالمأهداف م .ب 
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .ٔ
 استخداـ التعبَتات ا١تناسبة للمواقف ا١تختلفة. .ٕ
 ضوء الثقافة العربية. املة كالتحية استخداما سليما ُباستخداـ عبارات اجمل .ٖ
 التعبَت عن اٟتديث عند توافر ثركة لغوية ٘تكن من االصتيار الدقيق للكلمة. .ٗ
ا١تناسػػب مػػن اللغػػة فػػال ىػػو بالطويػػل ا١تمػػل، كال ىػػو التعبػػَت عػػن األفكػػار بالقػػدر  .٘

 بالقصَت ا١تخل.
التحػػػدث بشػػػكل متصػػػل كمػػػًتابط لفػػػًتات زمنيػػػة مقبولػػػة ٦تػػػا يوطػػػد الثقػػػة بػػػالنفس  .ٙ

 كالقدرة على مواجهة اآلصرين.
اسػػتخداـ اإلشػػارات كاإلٯتػػاءات كاٟتركػػات غػػَت اللفظيػػة اسػػتخداما معػػربا عمػػا يريػػد  .ٚ

 توصيلو من أفكار.
 ات الشخصية بطريقة جذابة كمناسبة.حكاية ا٠ترب  .ٛ
 الًتكيز عند الكالـ على ا١تعٌت كليس على الشكل اللغوم. .ٜ

                                                           

  ٜٙ-ٜ٘ص. ،  ا١تهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها،أٛتد فؤاد عليافٖٚ
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 تعليم الكالم  يبعض الجوانب المهمة ف .ج 
 ٖٛتعليم مهارة الكالـ كماتلي: من أىم اٞتوانب ا١تهمة ُب

النطق : من أىم ىذه اٞتوانب الصوتيات، إذ يرل الًتبويوف األ٫تية الكربل  .ٔ
 فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة ُبق منذ البداية تعليما صحيحا، لتعليم النط

 تغَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل صاط .
النطق أف ينطق الدرس  األذىاف أنو ليس ا١تطلوب ُب كليكن كاضحا ُب

بشكل كامل كتاـ، أم يسيطر على النظاـ الصوٌب للغة سيطرة متحدثيها، كلكن 
إصراج األصوات بالشكل الذم ٯتكن ا١تتعلم من  السيطرة ىنا تعٍت القدرة على

إصراج أصواهتم كترباهتم  ة بصرؼ النظر عن الدقة الكاملة ُبالكالـ مع أبناء اللغ
كتنغيمهم. كلذلك ينبغي على ا١تعلم أاليًتؾ فرصة يساعد فيها طالبو على 

 إصدار األصوات اٞتديدة كالغربية عليهم.

ظية ىدفا من أىداؼ أم صط لتعليم لغة تعد تنمية الثركة اللف:  ا١تفردات .ٕ
ذات الوقت كسائل  ىي أدكات ٛتل ا١تعٌت، كما أهنا ُبأجنبية، ذلك ا١تفردات 

للتفكَت، فبا١تفردات يستطيع ا١تتكلم أف يفكر ٍب يًتجم فكره إٔب كلمات ٖتمل 
مايريد، تأتى مهارة الكالـ فتفسح اجملاؿ لتنميتة كالتدريب على استخداـ، معٌت 

 ؿ السياؽ، أف من صالؿ استخدامو ُبف الكلمات التعلم إال من صالىذا أ
تنمية  ات كالطرؽ اليت ٯتكن استخدامها ُبمواقف شفوية. كىناؾ كثَت من ا٠ترب 

ا١تفردات لتطوير القدرة على الكالـ لدل الدارسُت، من ذلك طرح ٣تموعة من 
ؿ مواقف من األسئلة كاألجوبة، كتقدًن مواقف حوارية كقصصية دكر كلها حو 

حياة الدارسُت. كلذلك فالوصوؿ إٔب تنمية مفردات الدارس ٬تب أف يتم من 
 صالؿ:

                                                           

-ٖٔٔ .ص، (ٖٕٓٓ، )مصر،إيسيسكو،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا٤تمود كامل ناقة كرشدم اٛتد طعيمة،  ٖٛ
ٖٔٗ 
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تقدًن كلمات تتصل اتصاال مباشرا با١تواقف اليت يتحدثوف فيها عن ( أ
 أنفسهم.

 إتاحة الفرصة ١تمارسة استخداـ ىذه الكلمات َب مواقف اتصاؿ. 
 أهمية تعليم مهارة الكالم .د 

اللغػػػػػات  ألساسػػػػػية، الػػػػػيت يسػػػػػعى الطالػػػػػب إٔب اتقاهنػػػػػا ُبالكػػػػػالـ مػػػػػن ا١تهػػػػػارات ا
فإنػػو يأصػػذ نصػػيبان كافػػران ُب بػػرامج تعلػػيم  ٜٖاألصػػل ىػػي الكػػالـ. األجنبيػػة. كألف اللغػػة ُب

اللغػػة لغػػَت أىلهػػا، كال سػػيما أف ا٢تػػدؼ االتصػػإب ىػػو ا٢تػػدؼ األقػػول عنػػد أغلػػب متعلمػػي 
 ٓٗاللغات.

 الدقيقػػة الواضػػحة ذات أثػػر ُب لكلمػػةأف القػػدرة علػػى امػػتالؾ ا ٔٗقػػد شػػرح طعيمػػة
حيػػػاة اإلنسػػػاف. ففيهػػػا تعبػػػَت عػػػن نفسػػػو، كقضػػػاء ٟتاجتػػػو، كتػػػدعيم ١تكانتػػػو بػػػُت النػػػاس. 
كالكالـ من ا١تهارات األساسػية الػيت ٘تثػل غايػة مػن غايػات الدراسػة اللغويػة. كإف كػاف ىػو 

 نفسو كسيلة التصاؿ مع اآلصرين.
ركع اللغػػة العربيػػة، بػػل ىػػو الغايػػة مػػن كالكػػالـ لػػيس فرعػػان لغويػػان معػػزكالن عػػن بػػاقي فػػ
 ٕٗدراسة كل فركع اللغة العربية. أما أ٫تية الكالـ منها :

 الوجود كالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة َبال .ٔ
التدريب على الكالـ يعود اإلنساف على الطالقة ُب التعبػَت عػن األفكػار، كالقػدرة  .ٕ

 على ا١تبادأة كمواجهة اٞتماىَت.

نثػى، يقـو بو الصغَت كالكبػَت، كا١تػتعلم كاٞتاىػل، كالػذكر كاألالكالـ نشاط إنساين  .ٖ
 التعامل مع اٟتياة، كالتعبَت عن مطالبو الضركرية. حيث يتيح للفرد فرصة أكثر َب

                                                           

 ٘ٚص.  ،ـ(ٕٛٓٓزيع، ، )اٞتيزة: الدار العلمية للنشر كالتو تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر صديق عبد اهلل،  ٜٖ
 ٖٚٔص. ،  كن متخصصان إضاءات ١تعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،عبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزاف ٓٗ
 ٓٙٔص.  ،تعليم العربية الناطقُت هبا )مناىجة ك أساليبو( ،رشدم أٛتد طعيمة ٔٗ
ٛٛ-ٚٛ، ص.  اا١تهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسه،أٛتد فؤاد علياف ٕٗ
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اٟتيػػاة ا١تعاصػػرة ٔتػػا فيهػػا مػػن حريػػة كثقافػػة، ُب حاجػػة ماسػػة إٔب ا١تناقشػػة، كإبػػداع  .ٗ
الواسػػع علػػى التحػػدث الػػػذم الػػرأم، كاإلقنػػاع، كال سػػبيل إٔب ذلػػك إال بالتػػػدريب 

 يؤدم إٔب التعبَت الواضح عما ُب النفس.

للحكػػػم علػػػى ا١تػػػتكلم ، كمعرفػػػة مسػػػتواه  –إٔب حػػػد مػػػا  –الكػػػالـ مؤشػػػر صػػػادؽ  .٘
الثقػػػػػػاُب، كطبقتػػػػػػو اإلجتماعيػػػػػػة، كمهنتػػػػػػو أك حرفتػػػػػػو، ذلػػػػػػك ألف ا١تتكلمػػػػػػُت علػػػػػػى 

مػػن إصػػتالؼ أنػػواعهم، إ٪ّتػػا يسػػتخدموف إصػػطالحات لغويػػة تنبػػ  عػػن عملهػػم، ك 
ىنػػػا فػػػإف الكػػػالـ ىػػػو اإلنسػػػاف، كلػػػذلك قػػػاؿ بعػػػض علمػػػاء ا١تنطػػػق: إف اإلنسػػػاف 

 حيواف ناطق.

الكػػػالـ كسػػػيلة اإلقنػػػاع، كالفهػػػم كاإلفهػػػاـ بػػػُت ا١تػػػتكلم كا١تخاطػػػب، كيبػػػدك ذلػػػك  .ٙ
كاضػػػػحان مػػػػن تعػػػػدد القضػػػػايا ا١تطركحػػػػة للمناقشػػػػة بػػػػُت ا١تتكلمػػػػُت، أك ا١تشػػػػكالت 

 .ا٠تاصة كالعامة اليت تكوف ٤تالن للخالؼ

كلػػو كػػاف  –الكػػالـ كسػػيلة لتنفػػيس الفػػرد عمػػا يعانيػػو، ألف تعبػػَت الفػػرد عػػن نفسػػو  .ٚ
عػػالج نفسػػي ٮتفػػف مػػن حػػدة األزمنػػة الػػيت يعانيهػػا، أك ا١تواقػػف  –٭تػػدث نفسػػو 
 اليت يتعرض ٢تا.

الكػػػػػالـ كسػػػػػيلة رئيسػػػػػية ُب العمليػػػػػة التعليميػػػػػة ُب ٥تتلػػػػػف مراحلهػػػػػا، ال ٯتكػػػػػن أف  .ٛ
 من ا١تواد للشرح كالتوضيح.أية مادة  ستغٍت عنها معلم ُبي

، بل طمأنػة أىلػيهم كذكيهػم، ألف الكالـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ا١تتنقلُت فقط
انقطاع اإلتصاؿ بداية ا٠تطر. فا١تغًتب كا١تسػافر عنػدما يكلػم أىلػو با٢تػاتف يطمئػنهم،  ُب

 كيكلم رفاقو كأصدقاءه فيطمئن عليهم، كيطمئنوف عليو.
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 التخطيط لتعليم الكالم .ه 
 ٖٗمور اليت ال بد أف تراعى قبل التخطيط لتعليم الكالـ فيما يلي:األ

أف يتعرؼ ا١تتحدث أكال على نوعية ا١تستمعُت ك اىتمػامهم كمسػتويات نفكػَتىم     .ٔ
 كما ٭تبوف ٝتاعو كما ال ٭تبوف.

 أف ٭تدد أىداؼ الكالـ. كىذا ليساعد ا١تتكلم على ٖتقيق أىداؼ كالمو. .ٕ
ديد ٤تتػول كالمػو، أل أف ٭تػدد األفكػار ك ا١تعػاين أف يكوف ا١تتكلم قادرا على ٖت .ٖ

كا١تشػػػػكالت الػػػػىت يريػػػػد اٟتػػػػديث عنهػػػػا. ك أف تكػػػػوف ىػػػػذه األفكػػػػار متفقػػػػة مػػػػع 
 األىداؼ الىت سبق ٖتديدىا.

أف يتم اصتيار أنسػب األسػاليب أك الطػرؽ للكػالـ. ك اصتيػار األسػلوب ا١تناسػب  .ٗ
نوعيػػػػة الكػػػػالـ، أم للكػػػػالـ يعتمػػػػد علػػػػى عػػػػدة عوامػػػػل منهػػػػا نوعيػػػػة ا١تسػػػػتمع، ك 

 موضوعو، كمادتو، ك نوعية األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها.
 

 تعليم مهارة الكالم يتوجيهات عامة ف .و 
تطوير تدريس مهارة  التوجيهات العامة اليت قد تسهم ُبكفيما يلي ٣تموعة من 
 ٗٗالكالـ َب العربية كلغة ثانية.

لطالب بالفعل إٔب تدريس الكالـ يعٍت ٦تارسة الكالـ: يقصد بذلك أف يتعرض ا .ٔ
 مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.

أف يعرب الطالب عن صربة: يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالـ عن شي   .ٕ
 ليس لديهم علم بو..ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو.

الب عبارات التدريب على توجيو االنتباه: ليس الكالـ نشاط آليا بردد فيو الط .ٖ
 معينة كقتا يراد منو الكالـ..إف الكالـ نشاط عقلي مركب.

                                                           

ٖٜ-ٕٜ .(، ص ٖٕٗٔشواؼ للنشر ك التوزيع، ، )الرياض: دار التدريس فنوف اللغة العربيةعلي أٛتد مدكور،  ٖٗ

 ٕٙٔ-ٙٔ. ص ، تعليم العربية الناطقُت هبا )مناىجة ك أساليبو( ،رشدم أٛتد طعيمة ٗٗ
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عدـ ا١تقاطعة ككثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحاطا لو أف  .ٗ
 يقاطعو اآلصركف.

 مستول التوقعات: على ا١تعلم إذف أف يقدر ذلك،كأف يكوف كاقعيا. .٘
ٯتلكو ا١تعلم َب عملية الكالـ  التدرج : ينطق مبدأ التدرج ىنا أيضا:ماينبغي أف .ٙ

تستغرؽ كقتا كتطلب من الصرب كاٞتهد كاٟتكمة. كاف يهي  من مواقف الكالـ 
مايناسب مع كل مستويات الدارسُت كالتإب: للمستول اإلبتدائي كللمستول 

 ا١تتوسطة كللمستول ا١تتقدـ.
ىذه  يرتفع مستول ا١تواقف اليت يتعلم الطالب من صال٢تا مهارة الكالـ. من

 ا١تواقف كإدارة االجتماعات.
قيمة ا١توضوع: تزاد دافعية الطالب للتعليم كلما كاف مايتعلمونو ذامعٌت عندىم،  .ٚ

 كذا قيمة ُب حياهتم.
 :٘ٗ اآلٌب مراعاة ينبغي العربية اللغة بغَت للناطقُت اٞتيد النطق كلكي يتم

 اللغة العربية(.أف نبدأ باألصوات التشاهبة بُت اللغتُت )لغة الدارس األكٔب ك  .ٔ
كأف يبدأ باأللفاظ السهلة الكونة من    الدرج، مبدأ كا١تعلم ا١تؤلف يراعي أف .ٕ

كلمتُت فثالث فأكثر، كأف ٘تثل ىذه ا١تفردات حاجة ١تعرفتها لدل الدارس حىت 
 يقبل على التعلم.

 .الشائعة با١تفردات يبدأ أف .ٖ
 األمر بداية ُب (الطواؿ اٟتركات) ا١تد حركؼ ٖتول اليت الكلمات يتجنب أف .ٗ
 :أ٫تها من اليت الرئيسية النطق ١تهارة الفرعية ا١تهارات على يركز أف .٘

 الصحيحة ٥تارجها من األصوات إصراج كيفية. 
 الطويلة كاٟتركة القصَتة اٟتركة بُت النطق عند التمييز. 
 كالنطق الكالـ ُب كالتنغيم النرب مراعاة. 

                                                           

 ٙ٘-ٗ٘. ص،  اللغة العربية  لغَت الناطقُت هبا أسس إعداد ا١تواد التعليمية لتعليم ،ناصر عبداهلل الغإب كعبدا اجمليد عبداهلل ٘ٗ
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 نطقا الصحيحة الًتاكيب راعىي أم لغويا، مقبولة بطريقة فكرة عن التعبَت. 
 اللفظية غَت كاإل٭تاءات اإلشارات استخداـ. 
 الدارسُت لقدرات ا١تناسب بالقدر اللغوية الطالقة مراعاة. 
 النطق أثناء ا١تناسب التوقف مراعاة. 
 .تدريس الدارس كيف يبدأ حديثو ككيف ينهيو بصورة طبيعية 

 ٭تتاج إليها الدرس، ْتيث يدكر أف يلم ا١تؤلف كا١تعلم با١تواقف اإلتصالية اليت
اٟتديث فيها كعنها مثل: َب ا١تطار، ُب السفارة، ُب السوؽ،َب عيادة الطبيب، الًتحيب 
. كالكالـ  بالضيوؼ، كداع الصديق..اْب. اف مهارة الكالـ ٭تتاج أب ٦تارسة كل اليـو

 ا١تنطوقا كمايزيد ٭تصلو من معلومات كأفكار لألصَتف بأسلوب سليم.

 تعليم مهارة الكالم لمعلم فيدور ا .ز 
 كلذا ا١تعلم، جملهود حاجة اللغة مهارات أكثر من الكالـ مهارة أف عرفنا كما
 من أف من كبالرغم. كبَتةك  مهمة الكالـ ُب ا١تتعلم كفاءة ترقية عن ا١تعلم فمسؤكلية
 ُب دكرا ا١تعلم ؤّدمي إال مستعدة، كانت كإجراءات أساليب من كعدد كالطرؽ الوسائل

 .التعليم عملية ٧تاح إٔب لوصوؿل استخدامها
 اإلدارة علـو نظريات تغَتت حيث للمعلم، التقليدية النظرة لتغيَت األكاف آف لقد
 كالعالقات البشرم العنصر إلغفاؿ فعل رد كانت جديدة نظريات كجاءت كالتنظيم،
 كالًتبية اٟتديثة إلدارةا نظريات يراعي أف عليو ينبغي فا١تعلم. اإلدارية العملية ُب اإلنسانية
 التعليمية، العملية ُب إل٬تابية كمشاركتو التلميذ بدكر االىتماـ زيادة حيث من اٟتديثة،
 للتالميذ الفرصة كإتاحة كالقدرات، كاالٕتاىات كا١تيوؿ الفردية الفركؽ دراسات كانتشار
 ٙٗ.كمرشد جوكمو  با١تعلم مستعينُت موضوعات، من فيو يرغبوف كما يناسبهم ما الصتيار

                                                           

 ٘ٔٗ(، ص. ٖٜٜٔ)القاىرة: الدار ا١تصرية اللبنانية، ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،  ٙٗ
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 كاإلرشادات هاتيالتوج بعض تؤتسؤكلي كالوفاء بدكره القياـ لىع ا١تعلم ك١تساعدة
 ٚٗ:يلي كما كطعيمة الناقة أكدىا اليت

 حىت فأكال أكال بتسجيلها كيقـو الدارسُت ألصطاء صدره يفسح أف ا١تعلم على .ٔ
. الكالـ أثنا ُب يتدصل كال. الصحيح كالتدريب للعالج كقتا ٢تا يفرد أف ٯتكنو
 .الصمت ٍب كالتلجلج االرتباؾ إٔب غالبا يؤدم ىذا

 غَت أمر الكالـ مهارة تنمية إف اللغوية، ا١تناشط ُب للدارسُت الفعاؿ االشًتاؾ .ٕ
 عدـ كيرجع. نفسو عن بالتعبَت كقاـ الكالـ، ُب ا١تتعلم ا٩ترط إذا إال ٦تكن
 اللغة لدراسة اجاءك  أهنم برغم الكالـ أنشطة ُب الدارسُت من كثَت اشًتاؾ
 : أسباب عدة إٔب الكالـ لتعلم بشغف

 .كاالستماع اٞتلوس من أصعب الكالـ ٦تارسة أف(أ 
 األكٔب احملاكالت ترددعند من يصيبهم ١تا الراحة بعدـ يشعركف الكثَتين أف(ب 

 .للتكلم
 ارتكاب ٭تبوف كال بالذات مفرط إحساس لديهم الدارسُت من اكثَتن  أف(ج 

 .أقراهنم أماـ الغباء رٔتظه أكالظهور أصطاء أية

 .كالسخرية التهكم اك الفشل من ا٠توؼ(د 

 يتصل الكالـ تعّلم ُب صةاص اللغة دراسة ُب اٟتماس أف ا١تعلم يدرؾ أف بد ال .ٖ
 .بالنجاح كثيقا اتصاالن 

 .الكالـ مهارة تنمية ُب مهم شي  كالتدرج التتابع أف ا١تعلم يدرؾ أف البد .ٗ

 ىو ١تا ا١تعلم ٭تتاج القصَتة كاإلجابات سئلةاأل على القائمة الكالـ تدريبات ُب
 .الطريقة استخداـ على قدرتو من أكثر

 
                                                           

 .ٙٗٔ-ٗٗٔ .ص ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أٛتد طعيمة، ٤تمود كامل الناقة ك  ٚٗ
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 اطريقة تعليم مهارة الكالم و تقنياتها .ح 
عصرنا اٟتاضر فمستمد من  ة العربية للناطقُت بلغات أصرل ُبإف تعليم اللغ

اللغوية  أساسيات تعليم اللغات األجنبية كطرائق تدريسها ا١تنبثقة من نتائج الدراسات
النصف األكؿ من القرف العشرين. فتلك الطرائق  النفسية الىت ظهرت بعض معا١تها ُبك 

ينبغي أف يعرفها معلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرل، كٮتتار منها ما يتفق مع طبيعة 
كسنشرح بعض من  ٛٗاللغة العربية، كيناسب طالبو، ك٭تقق أىدافهم كأىداؼ الربنامج.

 ق، كما يلي:تلك الطرائ

 اطريقة القواعد والترجمة .2
تعد ىذه الطريقة أقدـ طرائق تعليم اللغات ا١تعركفة، بيد أنو ال يعرؼ تاريخ 
٤تدد لنشأهتا كمراحل ٪توىا كتطورىا، ككل ما يعرؼ عنها أهنا طريقة تقليدية قدٯتة، 
نشأت منذ ظهرت اٟتاجة إٔب تعلم اللغات األجنبية كتعليمها. كقد ٝتيت ىذه 

طريقة بطريقة القواعد كالًتٚتة، ألهنا هتتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظرم مباشر، ال
كتعتمد على الًتٚتة من اللغة األـ كإليها، حيث يتم التدريس باللغة األـ، كتًتجم 
إليها القواعد كالكلمات كاٞتمل. كقد يكوف سبب التسمية ىو أف تدريس القواعد 

ى أنو ىو اللغة، أك أنو كسيلة لتنمية ملكات العقل غاية ُب ذاتو، حيث ينظر إليو عل
كطرائق التفكَت، كما أف الًتٚتة من اللغة ا٢تدؼ إٔب اللغة األـ ىي ا٢تدؼ الرئيس 

 ٜٗمن دراسة اللغة.

 :  المباشرة الطريقة .1
فظهرت مداصل كمذاىب لتعليم اللغات األجنبية، هتتم باٞتانب الشفهي 

أك ا١تذىب ا١تبٍت على  The Oral Approachي ا١تسموع من اللغة؛ كا١تذىب الشفه
                                                           

)الرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلبن إبراىيم العصيلي، عبد العزيز ٛٗ
 .ٓٔ-ٜ ص. ـ(،ٕٕٓٓاإلسالمية، 

 .ٖٗ-ٖٖ . ، ص طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، ٜٗ
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، الذم تطور فيما بعد إٔب ا١تذىب السمعي The Situational Approachا١تواقف 
الشفهي، كقد ٘تخضت عن ىذه ا١تداصل طرائق لتدريس اللغات، كاف من أبرزىا 

 ٓ٘الطريقة السمعية الشفهية.

تعلم استعماؿ اللغة ا٢تدؼ تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز ا١تعلم كا١ت طريقةىي 
مباشرة دكف استعماؿ اللغة األـ. كىدؼ التدريس ىو تعليم كيفية استعماؿ اللغة 
األجنبية لالتصااؿ كالتخاطب. كإذا كجدت ا١تفردات صعوبة على ا١تتعلم فعلي ا١تعلم 

كاماتركيز   ٔ٘إٔب ذلك. أ، يشرحها باستعماؿ كسائل اإليضاح أكباٞتركة أكبالصور أكما
خدمواف اللغة االجنبية كماىركف ُب استعما٢تا كليس ه الطريقة كيف الطلبة يستىذ

 ٕ٘تعلمها. ماىركف ُب

حجرة الدراسة اك األشياء  استخدامها بنطق أٝتاء األشياء ُب ا١تعلم يبدأ
يربط ىذه األشياء ببعض  حوؿ ا١تدرسة ٍب يطلب من الدارسُت ترديدىا كبعد ذلك

طق أٝتاء كتاب كدفًت ككرسي كسبورة كغَتىا من الفصل، فمثال: ين ما٭تدث ُب
األشياء ا١توجودة َب الفصل، كيربط ىذه األٝتاء بكلمة ما،أين،أكىل، مثل: ماىذا؟ 

ا١تزايا ىذه ٖ٘ىذا كتاب،السبورة على اٟتائط، ىل ىذا كرسي؟نعم،ىذا كرسي.
 ُب حيت يدع دكافعهم كيسعركف سهال استخداـ الوسائل التعليمية الطريقة كثَت ُب

 ٗ٘تعليم اللغة العربية.

                                                           

 .ٜٔ-ٜٓ . ، ص ئق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلطراعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، ٓ٘
 ٔٗ-ٖٔ .ص (،ٜٔٛٔ، )بَتكت: مكتبة لبناف،تعلم اللغات اٟتية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، ٔ٘

52Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,cetakan.Pertama (Jogjakarta: 

Diva Press, 2012),  

53Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:Misykat, 2004), hlm. 36 

54Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab Media an metode – metodenya Cetakan I, 

(Yogyakarta,Sukses Offset, 2009), hlm. 68 
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الطريقة ا١تباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر ا١تعلم فيها الش  بلغة التلميذ أثناء 
من  ٘٘تستعمل لغة التلميذ بصدد التدريس بتة. التدريس بل بلغة األىداؼ فال

  ٙ٘اإلنتقادات ا١توجهة إٔب ىذه الطريقة ما يلي:
 ا١تهارات اللغوية األصرل. هتتم ىذه الطريقة ٔتهارة الكالـ على حساب .ٔ
تعليم اللغة األجنبية، فإف كثَتا  تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ ُبعندما ال  .ٕ

من اٞتهد يبذؿ كثَتا من الوقت يضيع. كلو استخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ 
 بشكل ٤تدكد لتوفر كثَت من اٞتهد ككثَت من الوقت.

ن التعليم ٭تـر ا١تتعلم من إدارؾ إف استبعاد ىذه الطريقة لألحكاـ النحوية م .ٖ
 ماىية القوالب النحوية اليت تنظم فيها كلمات اللغة لتكوين اٞتمل.

 السمعية الشفهية  الطريقة .3
ىذه الطريقة مثل الطريقة ا١تباشرة ٮتتلف ىدفها ٘تاما عن طريقة النحو 

رب كالًتٚتة، فقد بدأت الطريقة السمعية الشفهية ُب الواليات ا١تتحدة إباف اٟت
العا١تية الثانية، كألسباب عسكرية احتاج الناس ُب ذلك الوقت إٔب الوقت إٔب 

ٚ٘اسلوب سريع لتعليم اللغة األجنبية.

 ٛ٘إجراءات استخداـ الطريقة السمعية الشفهية ىي:
 :يقدـ ا١تعلم حوارا جديدا. أكال
 :يستعمل ا١تعلم اللغة ا٢تدؼ أثناء الدرس كما يستخدـ األداء اٟتركي ثانيا

 كالصور كالنموذج لشرح ا١تعاين.
                                                           

اٟتديثة ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب إندكنيسيا، رسالة الدكتوراه، )دىلي اٞتديدة ا٢تند:  دحية مسقاف، االٕتاىات٘٘
 .ٜٖٚ(، غَت منشورة ، ص: ٕٓٓٓية اإلسالمية، ١تعااٞتامعة ال

، دراسات لغوية٤تمد على ا٠تؤب، ٙ٘  ٕٕص.  ،(ٕٜٛٔ، )الرياض : دار العلـو
 ٙٗالسابق، ص: صالح عبد اجمليد العريب، ا١ترجعٚ٘

، )جامعة ا١تلك أساليب كمبادئ َب تدريس اللغة، سلسلة ألسالسب تدريس اللغة اإل٧تليزية كلغة ثانيةفرماف، -دياف الدسوفٛ٘
 ٜٗ-ٛٗ. ص (،ٜٜٚٔالسعود،
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:يقدـ ا١تعلم اللغة اٟتوار مرتُت كنموذج، ٍب يبدأ التدريبات كذلك  ثالثا
بتقدًن ٪توذج لإلجابات الصحيحية، أكقات أصرل تصحح اصطاء 

 النطق بتقدًن النطق السليم ُب اللغة ا٢تدؼ.
 :يكرر اللطلبة اٞتملة اٟتوارية. ربعا
تأدية احدل اٞتمل اٟتوارية يستعمل ا١تعلم تدريب :عند تعثرالطلبة ُب  صاما

 بناء اٞتملة من آصرىا.
 :يبدأ ا١تعلم ٘ترين التسلسل. سادسا
 :يستعمل ا١تعلم تدريبات التعويض ا١تفرد ا١تتعدد ا٠تانات. سابعا
 :يقدـ ا١تفردات اٞتديدة من صالؿ سطور اٟتوار كىي ٤تدكدة. ثامنا
ة مقارنة بُت اللغة األـ كاللغة ا٢تدؼ :يقـو ا١تعلم بدراسة ٖتليلي تاسعا

 لتحديد النقاط اليت قد تسبب بعض ا١تشكالت.
:يكتب ا١تعلم اٟتوار على السبورة ُب هناية األسبوع، كيقـو الطلبة  عاشرا

 بعمل كتايب ٤تدكد.
 اطريقة المناقشة .0

ٚتاع عدد من العقوؿ حوؿ مشكلة من أحسن صورىا إ كا١تناقشة ُب
 ٜ٘القضايا، كدراستها دراسة منظمة.ا١تشكالت أكقضية من 

يعرض ا١تعلم مشكلة كيطلب من الطالب  ٓٙإجراءات طريقة ا١تناقشة ىي:
أف يناقشوا حوؿ حلها، مثاؿ: "اللغة العربية أىم من اللغة اإل٧تليزية". كيوزع ا١تعلم 
الطالب على ٣تموعتُت كىي اجملموعة ا١توافقة ك٣تموعة ا١تعًتضة، كٮتتار ا١تعلم 

كرئيس اٞتلسة، كينبغي على الوسيط أف يوجو أصدقاءه كي يتبادلوا التعبَت الوسيط  
 عى آرائهم.

                                                           

 ٖٔ. (، صٖٜٜٔ، )الدار ا١تصرية اللبانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتو، ٜ٘
60Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 177 
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 اطريقة القصة .7
تعترب القصة إحدل طرؽ التدريس، فعن طريقها تقدـ األصبار كا٠تربات 
كالتجارب ُب شكل حي معرب مشوؽ جذاب مؤثر. كالقصة حكاية نثرية تستمد 

معا. كتطبيق ىذه الطريقة لتشجيع الطالب أحداثها من ا٠تياؿ أك الواقع أك منهما 
على التعبَت ُب دركسو كإفادهتم من بشرط أف تكوف القصص مالئمة لقدرة 

 ٔٙالطالب.

عرض ا١تعلم ا١توضوع ا١تعُت كيأمر الطالب أف  كإجراءات طريقة القصة ىي:
يقصوا مع أصدقائهم أزكاجا كل شي  يعجبهم فيما يتعلق با١توضوع، مثل صربهتم أك 

يتهم، ٍب ينتقلوف إٔب ٣تموعة آصرل ليعربكا قصة صديقة، كينبغي على ا١تعلم أف ىوا
 ٕٙيساعدىم كيرشدىم.

 اطريقة المسرحية .6
ا١تسرحية ىِت إحدل األنشطة ا١تشوقة، كلكن ليس كل الطالب يقدركف أف 
ٯتثلوهنا، لذلك فعلى ا١تعلم أف ٮتتار الطالب القادرين أف ٯتثلوهنا، كأما الطالب 

شاىدكف كيستمعوهنم. قبل أف ٯتثلوا ا١تسرحية، ينبغي على ا١تعلم أف يصمم اآلصركف ي
 ٖٙا١تواد البسيطة كيقدـ الفرصة للطالب أف يدربوا من قبلها.

 

 

 
                                                           

 ٕ٘. ص ،تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتو، ٔٙ
62Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 177 

63Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 120 
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 الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم .ط 
تعليم الكالـ، ففى ىذا ١تدصل  استخداـ ا١تدصل السمعي البصرم ُب ٯتكن

منها الصورة كالتمثيل، كسالسل من األحداث. كالتعبَت ٯتكن استخداـ أساليب كثَتة 
با١تالمح ككلها أساليب يستعاف هبا لتفسَت ا١تعٌت كربطو بالصوت ٍب نطقو، كإف استخداـ 

 ٗٙىذا ا١تدصل يقـو على عدة أسباب:
أف ارتباط السبورة بالصوت يقلل كثَتا من اإلحساس باٟتاجة إٔب اللغة األـ.  .ٔ

 بط مباشرا دكف حاجة لتدصل من اللغة األـ.فا١تعٌت كاللفظ ىنا يرت
أف ىذه األساليب تلفت االنتباه منذ البداية بتدريب الدراسُت على التفكَت ُب  .ٕ

 اللغة األجنبية باللغة األجنبية ذاهتا.
أف اٟتاجة للكتابة ىنا تقل ألف الكلمات ا١تتكمة التًتابط فقط مع التتابع  .ٖ

ه الصورة من معاف ٦تايساعد على مع ماتثَت  –أيضا  –الصحيح للنطق، بل 
 حفظ النطق كاستدعائو ٣ترد رؤية الصورة.

أف التعليم ىنا يعتمد على العرض البصرية مع التذكر السمعي مع االستخداـ  .ٗ
الشفوم كال شك أف البصر مع السمع مع اٟتديث كاالستخداـ يؤكد القدرة 

 على الكالـ.
حيث تتاح لو الفرصة العملية أف ىذا ا١تدصل يتضمن دكافع كمثَتات للمتعلم  .٘

الستخداـ ماحفظ من عبارات ُب فًتة االستماع كللشعور بأنو تعلم شيئا مفيدا، 
 فهو يعاش الناس كالصور كسيشرؾ نفسو ُب مواقف حقيقية حية متحركة.

أف ىذا ا١تدصل يتسع ليشمل أساليب كإمكانات كثَتة، فمن األساليب ٧تد  .ٙ
ب سالسل الواقف التمثيلية، كاسلوب مايسمى باألسلوب ا١تباشر، كأسلو 

األسئلة كاألجوبة، كمن اإلمكانيات ٧تد ا١تعسكرات كالرحالت كاالجتماعات، 
 كا١تناقشات، كحفالت السمر، كمسابقات الكالـ...اْب

                                                           

 ٖٙٔ-ٖ٘ٔ .ص ،طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباكرشدم أٛتد طعيمة، ٤تمود كامل الناقة ٗٙ
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 .مهارة الكالم يلقياس كفاءة الطلبة فتقويم ي. 
ٔب العوامػل مهػارة الكػالـ ٮتضػع إٔب حػد كبػَت إ تقوًن كفاءة الطلبة ُبإف 

لػػذلك . الذاتيػة،كقػد تكػػوف العوامػػل الذاتيػػة أكضػػح فيهػػا مػػن تصػػحيح األداء الكتػػايب
ككلمػػا كانػػت . األداء وانػػب الػػيت نػػود تقوٯتهػػا َبمسػػبقا صطػػة تتضػػمن اٞت ينبغػػي أف نعػػد

فعرض  ٘ٙلبة.تقدير درجات الط عية ُبا تقربنا من ا١توضو فإهنك٤تكمػػة  دقيقػػة ػةا٠تطػ ىػػذه
 مهارة الكالـ. ٪توذجا ٠تطة قياس كفاءة الطلبة ُبالتأب  الباحث ُب

                                                           
65Moh ainin, dkk., Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Miskat, 2006), hlm. 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ 
 .الكيفي دصلذا البحث ىي البحث الوصفي با١تالطريقة ا١تستخدمة ُب ى

كصف الباحث للظاىرة الىت  كالبحث الوصفي عند عبد العزيز بن عبد اهلل ا١تشارم ىو
يريد دراستها كما ىي ُب الواقع ٘تاما كصفا دقيقا معتمدا على ما ٬تمعو من معلومات 

 ٙٙدقيقة عن الظاىرة.
ىذه الدراسة ىو إجراء البحوث اليت تنتج البيانات الوصفية ُب شكل كلمات 

 (Holostick)مكتوبة أك منطوقة للشعب كاٞتناة لوحظت، كجهت على صلفية الفرد ككل 
 67 دكف األفراد كا١تنظمات عزلو ُب متغَت أك فرضية، كلكن تعتربه جزءا من كماؿ.

البحث الكيفي ىو البحث الذل يهدؼ إٔب فهم ظاىر عما الذل ينالو من 
ا٠تربة عن موضوع البحث كمثل السلوؾ كاإلدراؾ كالتحفيز كالعمل كغَتىا شامال، 

 ٛٙلغة. كبواسطة كسيلة الوصف بشكل الكلمات ك ال
 Buku Penelitian Naturalistic)ُب كتاب منهجية البحث النوعي الطبيعي 

Kualitatif) قاؿ ناسوتيوف أف منهج نوعي يسعى لوصف ُب كلي شامل، تكاملي ،
. كبالتإب، 69كعميقة من صالؿ مراقبة اآلصرين ُب بيئتهم كالتفاعل مع العآب من حو٢تم

ائن الدراسة ْتيث الباحث ٯتكن اٟتصوؿ على ٭تاكؿ الباحث للدصوؿ كاالصتالط ُب ك
 بيانات دقيقة قدر اإلمكاف.

                                                           

 ٛ(. ص: ق ٕٛٗٔ)جاكرتا: مطبعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية،  ،مذكرة مناىج البحثعبد العزيز، ٙٙ
67Lexi J.moeleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.3. 

68Lexi j.moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2006), 

hlm. 6 

69Nasution S, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tristo, 1998), hlm.5 
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 حثاحضور الب .ب 
أما دكر الباحث كأداة البحث، ليشاىد الظواىر كيالحظ اٟتالة مباشرة كيسمع 
ا١تعلومات ا١ترتبطة ٔتوضوع البحث. حاكؿ الباحث أف ٬تمع البيانات بأكثر ما ٯتكن. 

ـ الباحث بالتأكيد من صحة البيانات ٍب يقـو بتحليلها كباإلضافة إٔب ٚتع البيانات، يقو 
 حىت تصبح ْتثا موجزا.

 مكونات البحث و مصادر البيانات .ج 
70 مكونات البحث ىي البيانات اليت سيتم البحث أك حفر ُب البحوث.

ُب  
البحث النوعي، كاألعراض شاملة )كامل، ال ٯتكن فصلها(، ْتيث الباحثُت النوعي ال 

أساس متغَتات البحث فقط ، كلكن ٚتيع أحواؿ االجتماعي اليت  تضع البحوث على
تغطي بعناية من مكاف، كاٞتهات الفاعلة، كاألنشطة اليت تنطبق بالتآزر. بسبب كاسعة 

حدد تركيز البحث، الذم ٭تتوم على ا١توضوع الذم ال  البحث ففي البحث النوعي
 .ٔٚيزاؿ شائع أك عاما

ر ا١تعلومات عميقا عن األشياء اك البيانات كُب ىذا البحث, كاف الباحث سيحف
 .كديرم ببارم أشياف ُب دكرةا١تتعلقة 

 

 

 

                                                           
70Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek, , (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 1991),hlm.17. 

71Sugiono,Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D, Cet ke-18, (Bandung:Alfabeta, 2013), 

hlm. 207. 
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 أسلوب جمع البيانات .د 
 قابلةا١ت .ٔ

ا١تقابلة أك ليست منهجا، كإ٪تا ىي أدة من أدكات ٚتع ا١تعلومات ُب 
البحث العلمي، كأكثرىا استخداما كأحسنها كأفضلها على اإلطالؽ صاصة ُب 

ا١تقابلة ىي الطريقة ٞتمع البيانات  ٕٚشر فيها األمية.اجملتمعات اليت تنت
 71 بواسطة"السؤؿ ك اٞتواب" بشكل منهجي كعلى أساس الغرض من التحقيق.
 in)مقابلة اليت يستخدمها الباحثوف ُب ىذه اٟتالة ىو إجراء مقابالت متعمقة 

depth interview ).قة بواسيلة ىذه الطري 74 أك تسمى أيضا ا١تقابالت غَت منظم
 ديرم.ُب دكرة أشياف ببارم كسيحفر الباحث ا١تعلومات ا١تتنوعة ا١تتعلقة 

 ا١تالحظة .ٕ
 ٘ٚالطريقة األساسية الثانية ٞتمع ا١تعلومات ُب ْتث النوعي ىي ا١تالحظة.

ألف البحث يكوف كصفيا فا١تالحظة تكوف طريقة ٚتع البيانات األساسية ُب ٚتع 
يت قاـ هبا الباحث ىي ا١تالحظة اسًتاتيجية البيانات عن مهارة الكالـ. ا١تالحظة ال

ُب دكرة أشياف ببارم   الفصل أيديناتعلم مهارة الكالـ لطالب ُب  دافعمدرس لًتقية 
 كديرم.

 الوثائق .ٖ
طريقة التوثيق ُب اٟتصوؿ على بيانات عن أشياء أك متغَتات مثل ا١تذكرات 

ماؿ، كالبيانات كالصور كالكتب كالصحف كاجملالت أك من اإلنًتنت كجدكؿ األع

                                                           
،2111،عمان:مكتبةالمجتمعالبحثالنوعيفيالتربيةوعلمالنفساري،خالدمحمدأبوشعيرة،ثائرأحمدغبٕٚ

257ص

73Sutrisno Hadi,Metode reserch II, (Yogyakarta:Andi offset, 1989), hlm. 64. 

74H.B Sutopo,Metodologi Penulisan Kualitatif, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 

2006),hlm.68.s 

.41.صالبحثالنوعيفيالتربيةوعلمالنفسثائرأحمدغباري،خالدمحمدأبوشعيرة، ٘ٚ
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ُب شكل فيلم أك فيديو. ىذه الطريقة الوثائق ا١تستخدمة ُب الدراسة ٞتمع البيانات 
 .76من مصادر ا١تيداف

 أسلوب تحليل البيانات  .ه 
عملية ٖتليل البيانات يتم من صالؿ ٚتع البيانات من صالؿ عدة مراحل بدءا 

ات كالتحقق منها أك من عملية ٚتع البيانات، كاٟتد من البيانات، كعرض البيان
77 االستنتاج.

إستخدـ الباحث التحليل غَت اإلحصائي, كما ىو  ،التحليل ُب عملية 
78 عادة إستخدمو الباحثوف ُب النوعي.

حيث يصف البحوث على البيانات اليت ًب  
فقط ، ٍب يتم ٖتليل البيانات كذلك للحصوؿ على معٌت، كقيمة البيانات اليت ًب  ٚتعها

يتم اٟتصوؿ على النتائج. كىنا صورة موجزة عن إجراءات التحليل  ٚتعها بعد ذلك
. كفقا لًتكيز البحوث مايلز كىوبرمافالتفاعلي 

79
 

 

  

 
 

 

 

 

 
                                                           

76Sonhaji, tehnik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

dalam ilmu-ilmu social dan keagamaan, (Malang: kalimasada, 1994), hlm. 63.  

77M.B. Miles B&A.M. Hubermen, An Expended Sourch Book: Qualitatif Data Analisis, (London: 

sage publication, 1984), hlm. 10-12 

78Anselm staus & juliet corbin, Basic or Qualitative Reserch Graounded Theory Prosedur and 

Tehniques.(Ter. Muhammad shoiq & imam muttaqien). Dasar-dasar penelitian kualitatif 

tatalangkah dan tehnik-tehnik data. (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2013). hlm. 4. 

 

79M.B. Miles B&A.M. Hubermen, An Expended sourch Book: Qualitatif Data Analisis, (London: 

sage publication, 1984), hlm. 23. 

 ٚتع البيانات

 اإلستنتاج

 اصتزاؿ البيانات تقدًن البيانات
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 : إجراءات تحليل التفاعلية6الصورة 

كفقا لكائن الدراسة كالتحليل ُب ىذه الدراسة يتوجو إٔب التحليل الوصفي، 
80 نقدم، كالتوليف.

ية الطالب ُب دافعمدرس لًتقية سًتاتيجة ا مع التحليل الوصفي, 
 بالتحليل النقدم, كسوؼ يقـو الباحث بفحص نقدم حوؿ, ك م مهارة الكالـتعل

 العيوب من ١تزايا ك حىت تتمكن من العثور على ا م مهارة الكالـدافعية الطالب ُب تعل
م أب . ك بالتحليل التوليف، من شأنو اف يؤدم مهارة الكالـدافعية الطالب ُب تعل

استنتاج مفاده اف ُب القبض على بعض النوع من ا١تعرفة ا١تكتسبة، ك٬تد عن العثور على 
 الفهم الصحيح كسليمة ُب ٖتقيق األىداؼ الدراسة اليت ٭تددىا الباحث.

  :البيان من الصورة

 ٚتع البيانات -ٔ
 .كا١تالحظة كالوثائق بحث باستخداـ ا١تقابالتال ىذٚتع البيانات ُب 

 بياناتإصتزاؿ ال -ٕ
نقص البيانات يعٍت تلخص، كاصتيار األشياء اليت إصتزاؿ البيانات أك 

ا١تواضيع الًتكيز على األشياء اليت ىي مهمة، كالبحث عن ، ىي أساسية
 ٔٛة لو.كاأل٪تاط، ك٭تذؼ ال أ٫تي

اسًتاتيجية نقص البيانات اليت سًتكز على  قـو الباحثي بحثىذه الُب 
 تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف ببارم كديرم الطالب ُب يةدافعمدرس لًتقية 
 يةدافعمدرس لًتقية اسًتاتيجية  لىا١تسؤكلة عدرسُت ، كا١تبة، كالطلجاكل الشرقية

 .مهارة الكالـ الطالب ُب تعلم

                                                           
80Cahaya Khaeroni,Tesis:Strategi pemasaran pendidikan:  studi komparasi di SD Masjid syuhada 

dan MI sultan Agung Yogyakarta, 2012, tidak diterbitkan, Hlm. 13 dikutip oleh. Dedik Fatkul 

Anwar, S. Pd. I, strategi pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan peminat layanan 

pendidikan di madrasah muallimin muhammadiyah yogyakarta, (tidak di terbitkan,2014), hlm. 43. 

81 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, hlm. 339. 
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 عرض البيانات -ٖ
باصتصار، كالرسـو البيانية،  يكصفكيتم عرض البيانات ُب شكل 

 the“ ىذه اٟتالة أعلن مايلز كىوبرماف اإلتصاالت بُت فئات كما شابو ذلك. ُبك 
most frequent from of display data for qualitative research data in the past 

has been narrative tex”.  . كغالبا ما تستخدـ لعرض البيانات ُب البحث النوعي
 ٕٛقصصّي.النص ىو 

مدرس اسًتاتيجية بيانات عن العرض  باحثال لبحث جر ىذه الُب 
. الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يةدافعلًتقية 

وثائق. جرت ا١تقابالت كالالحظة، ، كا١تاكتشاؼ األسباب من صالؿ ا١تقابالت
الطالب ُب  يةدافعمدرس لًتقية ة على اسًتاتيجية مالحظ جرت .ُب دكرة أشياف

. جرت كثائق على عملية التنفيذ تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف ببارم كديرم
 .تعليم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف ببارم كديرمالبحث كأنشطة 

 االستنتاج -ٗ
بحث الذم الن أسئلة اإلجابة عاإلستنتاج ُب ىذ البحث سيجيب 

 بحثالكضعت منذ البداية، كلكن رٔتا ال، ألنو، كما ذكر أف مشكلة كأسئلة 
 ٖٛاث ُب ٣تاؿ.بحتم تطويره بعد يُب البحث النوعي ال تزاؿ أكلية كسي

 
 
 
 
 

 

                                                           
82 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, hlm. 341. 

83 Sugiono, Metode penelitian pendidikan, hlm. 345. 
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 جدوال الخالصة من منهجية البحث

مصادر  البيانات أسئلة البحث الرقم
 البحث

أدوات 
 البحث

اطريقة جمع 
 البيانات

تحليل 
 البيانات

ما ىي الشركط  ٔ
لًتقية دافعية 

الطالب ُب تعلم 
 مهارة الكالـ

دكرة أشياف  ُب
 ديرمببارم ك

ا١تتطلبات 
ية لًتقية دافع

الطالب ُب  
مهارة تعلم 
 ُب الكالـ

دكرة أشياف 
 ديرمببارم ك

الطالب  .ٔ
ُب فصل 

 أيدينا

 ا١تقابلة .ٔ دليل ا١تقابلة

 مالحظة .ٕ

ٚتع  .ٔ
 البيانات

تصنيف  .ٕ
 البيانات

عرض  .ٖ
 البيانات

إبراز  .ٗ
النتائج 
كالتأكيد 

من 
 صحتها
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ما ىي  ٕ
 إسًتاتيجيات 
مدرس لًتقية 

الطالب  يةدافع
مهارة  تعلمُب 

 رةدك  الكالـ ُب
ببارم  أشياف 

 ديرمك

 إسًتاتيجيات  
مدرس لًتقية 

  يةدافع
الطالب ُب 

مهارة  تعلم
 الكالـ ُب

أشياف  دكرة
 ديرمببارم ك

الوثائق  .ٔ
 ا١تكتوبة

معلم ُب  .ٕ
فصل 
 أيدينا

دليل  .ٔ
 ا١تقابلة

دليل  .ٕ
 ا١تالحظة

ألة  .ٖ
 التسجيل

 ا١تقابلة .ٔ

 ا١تالحظة .ٕ

 الوثائق .ٖ

ٚتع  .ٔ
 البيانات

تصنيف  .ٕ
 البيانات

عرض  .ٖ
 البيانات

ز إبرا .ٗ
النتائج 
كالتأكيد 
من 
 صحتها
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

الطالب في تعلم مهارة الكالم في دورة  دافعيةلترقية  المبحث األول: الشروط
 أشيان بباري كديري.

الطالب ُب دكرة أشياف  دافعيةلًتقية من صالؿ ما تقدـ من ا١تدرس الشركط  
 . ٤تبة. ٕ.النية ٔارة الكالـ يعٍت ٜتسة الشركط: ببارم كديرم ُب تعلم مه

 أما الشرح من ىذه الشركط تفصيال فهي كما يلي:

 النية. .2
 النية على كيأٍب يفعلها ٓب كلو الصاٟتة النية على يؤجر كاإلنساف

لنية ىي عبارة عن ا١تشاعر كاالحاسيس موجودة يعملها.  ٓب كلو الفاسدة
اه للمسار معُت , لقد ذكرت ُب تعريف داصل االنساف تولد لو الدافع الٕت

النية كلمة الدافع فيكف يكوف الدافع موجود ُب النية , الدافع عبارة عن ىو 
 عبارة عن سلوؾ االنساف الذم يتم استخدامو فا١تفهـو السلوؾ ىو عبارة

عالقة النية كالسلوؾ . تطبيق االنساف ا١تشاعر كاالحاسيس اليت بداصلو
ليس كل نية ا٬تايب سلوؾ ا٬تايب فرٔتا ٧تدىا ٥تتلفُت عالقة مًتابطة كلكن 

كعالقة النية ُب تعلم اللغة  فنجد اف االنساف نيتو سليمة كلكن سلوكو سيء
العربية مهم جدا لذالك ال بد أف النية احد الشركط من شركط كاجب 

 .لًتقية دافعية الطالب ُب تعلم اللغة العربية
 دكرة أشياف: مطابقا ٔتا قالو األشتاذ طيب مدير
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الطالب ُب دكرة أشياف ببارم   دافعيةلًتقية الشركط 
كديرم ُب تعلم مهارة الكالـ يعٍت النية لتعلم. النية 

ف اللغة العربية دين ، لتعلم اللغة العربية مهمة جدا. إ
نعم ىي بعض ديننا ، ك٬تب علينا ٨تن العرب صاصة 

ْهمرمىا مهارة ، كنريب أبناءنا  .عليها أف ٧تُِلَّها ك٪تم
قاؿ عمر ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو : "تػمعملَُّموا العربية 

. كأنا مدرس ُب ىذه دكرة فرضت "؛ فإهنا من دينكم
إٔب الطالب يتعمد تعلم اللغة العربية ْتسب العبادة. 

كمن تعلم اللغة العربية كأحسن كاقولوا أيضا لطالب 
كأصلص النية هلل حقق األجر العظيم فهو على طريق 

 ٗٛ.اٞتنة إٔب

 كيزيد بقولو أستاذ ناصر اٟتق:

 : كمن يدرس العربية فليحسن النية كليعـز تعلمها بنية 
كفهم علـو  كفهم سنة رسوؿ اهلل اهلل فهم كتاب

 ٘ٛ.الشريعة ٚتيعا حىت يصيب األجر كالفضل كاملُت

ُب دكرة أشياف ببارم كديرم فيو  من البيانات السابقة تدؿ على أف مدرس 
الطالب ُب تعلم يعٍت النية مهمة جدا كما قولو مدير دكرة  دافعيةية لًتقالشركط 

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٛٓب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،مدير دكرة أشياف أستاذ طيبمقابلة مع  ٗٛ

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمقابلة مع  ٘ٛ
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كمن تعلم اللغة العربية كأحسن كأصلص النية هلل حقق األجر العظيم فهو على أشياف 
ُب كل عمل من األعماؿ كالنية كما ىو معركؼ  ستحضار النية.اطريق إٔب اٞتنة

ظ بو، أم إعالنو، كما أهنا البد عمل قليب ُب األساس، كلكنها أيضا ٦تا ٬توز التلف
 .كأف تًتجم إٔب سلوؾ عملي يدؿ على صدقها ىذا ما أنبأنا بو فقهاؤنا

 المحبة. .1
حملبة تعلم اللغة أجنبية مهما كاف، شيء أكؿ يكوف مطلوبا يعٍت 
يشتد اٟتب. باٟتب يشتد دافعية حىت نتمكن من إتقاف لغة أجنبية 

أف يطبق ُب تكلم لغة أجنبية. ٨تن  بالسهل. بعد يشتد اٟتب ال تنسى الزما
ْتاجة إٔب ٤تاكلة إجبار شفاىنا أف ينطق لغة أجنبية لكي يتمرس تكلم لغة 
أجنبية صصائص اللغة العربية. بذالك أف اٟتب مهم جدا ُب تعلم اللغة 

 دافعيةلًتقية العربية ك٬تعل الشرط لتعلم اللغة العربية. ُب دكرة أشياف الشرط 
 هارة الكالـ )فصل أيدنا( الشركط أحدىا ٤تبة.الطالب ُب تعلم م

 مطابقا ٔتا قالو األشتاذ طيب مدير دكرة أشياف:

الطالب ُب دكرة أشياف ببارم   دافعيةلًتقية "الشركط 
كديرم ُب تعلم مهارة الكالـ يعٍت ٤تبة باللغة العربية  
كما قاؿ العرب " اٟتب ال يشكو" باٟتب اللغة 

علم اللغة العربية ٍب طريقة العربية الطالب ال يشكو لت
ليجعل ٤تبة باللغة العربية بتغٌت غناء باللغة العربية  
كمثل غناء اللغة العربية لغة القرأف، إندكنيسيا الكربل 
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لنا ٍب غناء إذا أنت سعيد. كىذه الغناء حاؿ الواجب 
 ٙٛقبل تعلم".

 أغنياء موضوع رقم
 القرأف.كما ىي لغة ُب اٞتناين.اللغة العربية لغة  اللغة العربية لغة القرأف ٔ

نرجى من كل أستاذ كطالب.كالـ باللغة 
 العربية.

 كالـ هبا ألجل ٤تبة. لرسوؿ اهلل نبيو الرٛتة.
 من تكلم بنية العبادة. ٖتصل من اهلل سعادة.

 . أرضنا أرض ا٠تصيب.إندكنيسيا ثرل ا١تعلي إندكنيسيا الكربل لنا ٕ
 ا.ىي أمي فسوؼ أبقى. دكنا أمي أٚتيه
. زادىا الرٛتن عزا.  إندكنيسيا بالد قـو
 ىيا هنتف إندكنيسي. كحدة التتجزأ.

 فلتعش منبيت فلتعش دكليت. كلتعش أميت ٚتيعا.
 عزا سلطاهنا عزا بنياهنا. إندكنيسيا الكربل لنا.

إندكنيسيا احكمي احكمي كاسلمي. يامناط دمي 
 يابالدم.

إندكنيسيا احكمي احكمي كاسلمي. يامناط دمي 
 ابالدم.ي

إندكنيسيا احكمي احكمي كاسلمي. إندكنيسيا 
 الكربل لنا.

إذا أنت سعيد صفق يديك. إذا أنت سعيد  إذا أنت سعيد ٖ
 صفق يديك.

 
                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٛٓب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ ءالثالثا ،مدير دكرة أشياف أستاذ طيبمقابلة مع  ٙٛ
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إذا أنت سعيد كقلبك مسركر. إذا أنت سعيد 
 صفق يديك.

إذا أنت سعيد دؽ رجليك. إذا أنت سعيد دؽ 
 رجليك.

 إذا أنت سعيد كقلبك مسركر. إذا أنت سعيد
 دؽ رجليك.

 
 

ُب دكرة أشياف ببارم كديرم فيو  من البيانات السابقة تدؿ على أف مدرس
الطالب ُب تعلم يعٍت ٤تبة باللغة العربية. باٟتب اللغة العربية  دافعيةلًتقية الشركط 

الطالب ال يشكو لتعلم اللغة العربية. ٍب طريقة ليجعل ٤تبة باللغة العربية بتغٌت 
ية كمثل غناء اللغة العربية لغة القرأف، إندكنيسيا الكربل لنا ٍب غناء غناء باللغة العرب

إذا أنت سعيد. أظن طريقة ليجعل ٤تبة باللغة العربية بتغٌت ىذا جيدا، ألنو بتغٌت 
 ننسى تقدًن على ٬تعل الطالب يفرح بتغٌت يعدـ مسعور. بتغٌت أيضا قادر

نده منفعة يكمل ٪تط تطوير ا١تشاكل. لذالك غناء يستعمل ُب تعلم. كالغناء ع
كظيفة"  دماغ معادلة بُت دماغ ٯتُت كيسرل. الدماغ ُب قسم الثاين فيو "لثدييات

 ك٭تتاج إٔب تطوير من صالؿ "بيور٘تا" ُب شكل راحة أحدىا بالغناء.

كىذه ا١تعلومات من صالؿ ما سبق عن طرح البيانات ستأٌب البيانات من 
 اإلضافة من ا١تالحظات اليت أجره مدرس ُب ىذه ا١تعلومات كما أجره الباحث ُب

 الشركطالدكرة أشياف من صالؿ ا١تالحظات لتوكيد لزيادة بيانات من ا١تقابلة عن 
 الطالب ُب تعلم ُب ميداف البحث كما يلي: دافعيةلًتقية 
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ُب ميداف البحث أف كجد الباحث  ،ا١تالحظة ُب
ا١تدرس ُب دكرة أشياف قبل تعلم أمر مدرس إٔب 

الب بتغٌت غناء اللغة العربية لغة القرأف، غناء الط
إندكنيسيا الكربل لنا ٍب غناء إذا أنت سعيد. كبعد 
ذالك مدرس يعطي إٔب الطالب األيات القرأف: كإنو 

 [ٖٜٔ]نزؿ بو الركح األمُت [ٕٜٔ]لتنزيل رب العا١تُت
بلساف عريب  [ٜٗٔ]على قلبك لتكوف من ا١تنذرين

ن يتعلق قوؿ ابن كثَت . كأيضا يتحدث ع[ٜ٘ٔ]مبُت
رٛتو اهلل ٔتايلي: فلهذا أنزؿ أشرؼ الكتاب بأشرؼ 
اللغات، على أشرؼ الرسل، بسفارة أشرؼ ا١تالئكة، 
ككاف ذالك ُب أشرؼ بقاع األرض، كابتدئ إنزالو ُب 
أشرؼ شهور السنة كىو رمضاف، فكمل من كل 

 ٚٛسالوجوه.

دكرة أشياف يستعمل  مدرس ُب أفمن بيانات ا١تالحظة ا١تطركحة تدؿ على  
الطالب ُب الفصل أيدنا لتعلم اللغة العربية. قبل تعلم أمر  دافعيةلًتقية  الشركط

مدرس إٔب الطالب بتغٌت غناء اللغة العربية لغة القرأف، غناء إندكنيسيا الكربل لنا ٍب 
غناء إذا أنت سعيد. ٍب يعطي إٔب الطالب األيات القرأف ك يتحدث عن يتعلق قوؿ 

 ثَت رٛتو اهلل. ككل عما الذل يعمل مدرس حملبة الطالب باللغة العربية.ابن ك

كبعد ا١تقارنة بُت البيانات  الباحث سابقا لدلٚتعها  تمن البيانات اليت ٘تك  
ُب  م كغَتىايكالتوثيق من األجهزة التعلاليت ٭تصل الباحث من ا١تقابلة كا١تالحظة 

                                                           

ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٓٓ:ٚٓ الساعة ، ُبٕٚٔٓ مارسٔ،  ا١تسكن جديدُب  ةمالحظ87
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لًتقية من  ا١تتطلبات  يستنتج الباحثأما صالصة أك النتيجة اليت  ميداف البحث.
 الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف كىي: دافعية

 النية .ٔ
مدرس ُب ىذه دكرة فرضت إٔب الطالب يتعمد تعلم اللغة العربية .أ 

 ْتسب العبادة.
كمن تعلم اللغة العربية كأحسن كأصلص لطالب .ب 

النية هلل حقق األجر العظيم فهو على طريق إٔب 
 .ةاٞتن

 .يدرس العربية فليحسن النية كليعـز تعلمها بنية.ج 
 ٤تبة للغة العربية: .ٕ

مدرس يعطي عقائدم لطالب بيعطي األيات القرأف، قوؿ . أ
 صحابة كقوؿ العرب.

يتغٌت غناء اللغة العربية لغة القرأف، إندكنيسيا الكربل لنا ٍب غناء . ب
 إذا أنت سعيد قبل تعلم.
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مهارة  تعلمدافعية الطالب في مدرس لترقية استراتيجيات المبحث الثاني: 
 بباري كديري.أشيان  دورةالكالم في 

أف اسًتاتيجية اليت استعمل ا١تدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يعٍت سبعة  
. األمثل ُب ٖ. األمثل ُب قاعدة التعلم ٕ.دعم االسرة ٔعشر اسًتاتيجيات: 

شرح .٘ء ،صربة، ككفاءة الطالب . األمثل استغالٗعناصر نشيط التعلم كالتعليم 
. ُمساعدة مشكالت ٚ. مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم ٙأىداؼ للمتعلمُت 

استعماؿ الطريقة ٥تتلفة . ٜ . تشكيل عادات جيدةٛالطالب اما الفرد اك اٞتماعة 
. ٔٔ. استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼ التعليمية ٓٔ

يعطى رقم.  ٙٔ. عقاب ٘ٔ. إعطاء الفخص ٗٔ. جائزة ٖٔح . ا١تد ٕٔمنافسة 
 أما الشرح من ىذه الشركط تفصيال فهي كما يلي:معرفة النتائج.  ٚٔ

 دعم األسرة. .2
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةلًتقية اسًتاتيجية 
األسرة كال الطالب كل سواء،اليفرؽ بُت ، دعم األسرةأشياف يعٍت دعم 

بال ينظر من أين أصلو كلكن كل الطالب ٭تق لو يتداكم سواء. الطالب،
 بينهم كمثل كالد كابن. أقربأف مدرس كالطالب األسرة دعم 

 مطابقا ٔتا قالو األشتاذ طيب مدير دكرة أشياف:

الطالب ُب تعلم يعٍت  دافعيةلًتقية "اسًتاتيجية ُب 
األسرة. أنا مدير ُب دكرة أشياف كأشار لكل دعم 

يفرؽ بُت ا١تعلم  كالطالب ك٬تعل أنتم المدرس 
الطالب  األسرةدعم صاحبا ك٬تعل كلو سواء. بذالك 
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٭تس مدرس ُب الدكرة كلو كمثل أخ الكبَت كأنا  
 ٛٛكمثل األب".

ُب  تدؿ على أف مدرس مقابلة مع مدير دكرة أشيافمن البيانات السابقة 
دعم لطالب ُب تعلم يعٍت ا دافعيةلًتقية دكرة أشياف ببارم كديرم فيو اسًتاتيجية 

دعم األسرة. أف مدير دكرة أشياف  يأمر كل مدرس يفعل ا١تدصل إٔب الطالب ب
األسرة. كل مدرس كل سواء كىم يفعل كاستعمل عن أمر من مدير. باستعماؿ 

األسرة مثال أف مدير دكرة كمثل أب كمدرس اآلصر كمثل أخ الكبَت دعم 
م ُب الفصل كصارج الفصل ألنو إذا لطالب. بذالك الطالب يستمتع عند تعل

عنده مشكالت أك التساؤؿ أك األصر الطالب بال مضض ليطلب إٔب الدرس أف 
 ٭تل من مشكالتو.

 كىذا موافق ٔتا قالو أستاذ كاحد مدرس ُب الفصل أيدنا:

ىذه دكرة عن العمالية  " أما ا١تدصل ا١تستخدـ ُب
التعلمية ىي ا١تدصل الشخصي ٨تن كاألسرة كما 

عر كا١تدرس كال تشعر أنتم كالطالب ىذه ىي أش
كل اللقاء. ك انا أقوؿ   الكلمة اليت أكصلت اليهم ُب

ال تفكركا على أنٍت أمهر منكم بل أنا أكثر تعلما 
 منكم كأنا أيضا أقرب منهم ألين سكنت ُب
ا١تسكاف. أما األستاذ الطيب ىو شخص رائع ألف لو 

الك البد لنا  فلذ ا١تبداء " الطريقة أىم من ا١تادة.
                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٛٓب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،مدير دكرة أشياف أستاذ طيبمقابلة مع  88
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كا١تعلم أف ٬تعلهم فرحا ك متعة.هبذه الطريقة كاف 
 ٜٛ"الفصل الدراسي غَت مسائمة.

الطالب ُب  دافعيةلًتقية من البيانات السابقة تدؿ على أف اسًتاتيجية  
ا١تدصل . األسرةتعلم ُب الصل أيدنا ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يعٍت دعم 

 ية التعلمية ىي ا١تدصل الشخصي ٨تن كاألسرةعن العمالأشياف دكرة  ا١تستخدـ ُب
بينهم كمثل كالد كابن، كبُت الطالب كل سواء كال  أقربيعٍت أف مدرس كالطالب 

٦تتاذ جدا   األسرةدعم ننظر إٔب فارؽ كمثل من أين أصلو كلكن كل زمالة. كىذا 
غَت لعملية تعلم كتعليمية كال بد للمعلم أف ٬تعل  الطالب كمثل انو لكي الفصل 

 كلكن ٬تعل فرحا كمتعو. مسائمة

 كأكّده أيضا  ٤تمد رضواف بقولو: 

مفرحة جّدا، أشياف ىذه دكرة  العمالية التعليمية ُب"
أفكر لسباب ا١تدصل ا١تستخدـ ٢تذه دكرة كما عرفنا 
اذا كانت الطلبة ال يفهم األشياء كىو يركز نفسو ك 
اىتمامتو اليو.كسوم ذالك ا٠تصوصيات من ا١تعلمُت 

ٍب أيضا ُب اليـو  ىذه دكرة اليت ال تبدلو شيئا. ُب
العطلة ٨تن مع أستاذ كاحد كاستاذ ناصر اٟتق نلعب 

 ٜٓكرة القدـ كأف ٨تن صاحب."

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،مدرس أستاذ كاحدابلة مع مق 89

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٕٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٔ األربعاء ،الطالب ٤تمد رضوافمقابلة مع  91
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أشياف ىذه دكرة  ا١تدصل ا١تستخدـ ُبمن البيانات السابقة تدؿ على أف  
ألنو مدرس ُب دكرة  عن العمالية التعلمية ىي ا١تدصل الشخصي ٨تن كاألسرة

أشياف مساعد األشياء ال يفهم من الطالب. كأيضا مدرس ُب دكرة أشياف 
صاحبا لطالب بدليل ُب اليـو العطلة مدرس كالطالب يلعبوف كرة القدـ ُب كاحد 
ميداف، لذالك الطالب يشعر شك أك يًتدد إٔب ا١تدرس كىذ أيضا ٭ُتدث الطالب 

 يتعلم ُب الفصل غَت مسائمة.

 ن:كيزيد بقولو إصواف الدي 

"ال أستطيع أف أقوؿ شيئا ٔتا يتعلق مهارة ا١تعلم ُب 
ىذه دكرة ألف ليس فيها الكلمة ا١تناسبة لتعبَته 
فلذالك فقد أعربه با١تشاعر ألف ا١تعلم ُب ىذه دكرة 
٦تتاز جّدا.ألف ُب ىذه دكرة كاف  ا١تعلم اليفرؽ بيننا 
ك بُت ا١تعلم كلو سواء. ا١تدصل الفردم للمعلم ُب 

سبحاف اهلل جيد جّدا. با١تدصل الفردم  ىذه دكرة 
كاف ا١تعلم يعلم ا٠تصائص لكل الطلبة ُب ىذه 
الدكرة فرديا.كعندم كل ا١تشرؼ ُب ىذه دكرة يعتمد 
على ىذه الصفة. كلة كاف فيو عقابا لكن 

 ٜٔكمفّرحا."

من البيانات السابقة مقابلة مع أحد الطالب ُب دكرة أشياف تدؿ على أف  
عن العمالية التعلمية ىي ا١تدصل الشخصي أشياف ىذه دكرة  ُبا١تدصل ا١تستخدـ 

، با١تدصل الفردم كاف ا١تعلم يعلم ا٠تصائص لكل الطلبة ُب ىذه ٨تن كاألسرة
                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٕٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٕ ا٠تميس ،الطالب إصواف الدينمقابلة مع  91
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الدكرة فرديا، كلة كاف فيو عقابا لكن كمفّرحا بسبب ا١تعلم اليفرؽ بيننا ك بُت ا١تعلم  
 سبحاف اهلل جيد جّدا.كلو سواء كأيضا ا١تدصل الفردم للمعلم ُب ىذه دكرة 

كىذه ا١تعلومات من صالؿ ما سبق عن طرح البيانات ستأٌب البيانات من ىذه 
ا١تعلومات كما أجره الباحث ُب اإلضافة من ا١تالحظات اليت أجره مدرس ُب دكرة 

لًتقية أشياف من صالؿ ا١تالحظات لتوكيد لزيادة البيانات من ا١تقابلة عن اسًتاتيجية 
 ُب تعلم ُب ميداف البحث كما يلي:الطالب  دافعية

ُب ميداف البحث، أف كجد الباحث  ،ا١تالحظة ُب
مهارة ا١تدرس ك التقريب بُت مدرس ُب دكرة أشياف 

ا١تعلم ك األستاذ ىذا كأنو ال ٬تعل الطلبة مضغوطا 
كل يـو عطلة أك الوقت فراغ   مثال .كلكن مفرحا

يعمل مدرس مع الطالب يًتكض كرة القدـ ُب 
 ٕٜ.،ك العمالية األصرمافا١تيد

مدرس ُب دكرة أشياف كل  أفمن بيانات ا١تالحظة الثانية تدؿ على  
يـو عطلة أك الوقت فراغ يعمل مدرس مع الطالب يًتكض كرة القدـ َب 

،ك العمالية األصرم كىذا عمل مهارة ا١تدرس ك التقريب بُت ا١تدرس ا١تيداف
 .ة مضغوطا كلكن مفرحاكالطالب. ك األستاذ ىذا كأنو ال ٬تعل الطلب

 
 
 

                                                           

ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٓٓ:ٚٓ الساعة ، ُبٕٚٔٓ مارسٙ،  ا١تسكن جديدُب  ةمالحظ ٕٜ
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 األمثل في قاعدة التعلم. .1
اسًتاتيجية مدرس لًتقية دافعية الطالب يعٍت األمثل ُب قاعدة 
التعلم. ٭تصل الباحث البيانات األمثل ُب قاعدة التعلم األكؿ با١تقابلة، 

 دافعيةلًتقية كلكنو ُب ا١تقابلة غَت الكامل ألنو أستاذ يتكلم اسًتتيجية 
علم مهارة الكالـ يعٍت األمثل ُب قاعدة التعلم فقط،  ٍب يأصذ الطالب ُب ت

 الباحث  با١تالحظة  ليكمل البيانات  األمثل ُب قاعدة التعلم.
 أف ُب ميداف البحث،كجد الباحث  ،ا١تالحظة ُب

ُب قاعدة  األمثلا١تدرس قبل يدصل الفصل يعمل 
.مدرس ٕ.مدرس يبحث مادة دراسية. ٔتعلم يعٍت 

.مدرس ٖيفهم جزء من أجراء سهل،كسط كصعب. 
يفهم عن كيفية ْتثا دراسية. ٍب مدرس يفهم عن 

 ٖٜصفة مادة دراسية.
 

األستاذ قبل يدصل الفصل، أستاذ ُب دكرة أشياف معرفة ما  .ٔ
علق سيتم تدريس ُب الفصل أك استعداد بعض األشياء الذم يت

عملية تعليمية. مثال ٤تتول لتدريسو، إما طريقة اليت يستعملو، 
الوقت، كأداة تعليمية كأداة التقييم. األستاذ ُب دكرة أشياف ليس 
بالضركرة مباشرة للتعليم، كلكنو أستاذ ُب دكرة أشياف يدرس 
التفاصيل ٤تتول اليت سيتم تدريسها كغَت ذالك لكي فعاؿ 

 التعلم.
                                                           

ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٓٓ:ٚٓ الساعة ، ُبٕٚٔٓ مارسٕ،  ا١تسكن قدًنُب  ةمالحظ ٖٜ
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شياف يفهم عن قسم سهل،معتدؿ أك كسط ك أستاذ ُب دكرة أ .ٕ
صعب،كيف طريقتو؟ ّتعل اإلصتبار إٔب الطالب ٍب أستاذ ُب 
دكرة أشياف ٭تل عن البنود الذم سيستعمل إصتبار. عن طريق 
اإلصتبار األستاذ ُب دكرة أشياف يعرؼ عن سؤاؿ سهل،معتدؿ 

 أك الوسط ٍب السؤاؿ صعب.
لم ٤تتول. بتعلم ٤تتول أستاذ ُب دكرة أشياف ٯتكن عن طريق تع .ٖ

قبل أف يعلم، بذالك أستاذ ُب دكرة أشياف يعلم ّتيد ألنو أستاذ 
 يتمكن عن ما لتدريسو.

األستاذ يفهم عن صفة ٤تتول. بكيفية أستاذ ُب دكرة أشياف  .ٗ
يعطى احملتول الذم يتعُت عن سلسلتو كمثل ُب أيدنا أكٔب. ُب 

علم ٤تتول أكؿ تعلم بعد تعارؼ أستاذ ُب الدكرة أشياف ي
"الدرس األكؿ" ُب كتاب ا٠تصائص لفصل أيدنا أكٔب. ٍب ُب 
اللقاء الثانية أستاذ ُب دكرة أشياف سوؼ يستمر عن احملتول " 

 الدرس الثاين".
مدرس ُب دكرة أشياف مدرس يستعمل اسًتاتيجية  أفمن بيانات ا١تالحظة تدؿ على 

العربية مدرس قبل يدصل الفصل الطالب ُب الفصل أيدنا لتعلم اللغة  دافعيةلًتقية 
ُب قاعدة تعلم مدرس يبحث مادة دراسية، مدرس يفهم جزء من  األمثليعمل 

أجراء سهل،كسط كصعب، مدرس يفهم عن كيفية ْتثا دراسية. ٍب مدرس يفهم 
عن صفة مادة دراسية. بذالك يدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف يستعمل اسًتاتيجية 

 ُب قاعدة تعلم. ألمثلاالطالب يعٍت  دافعيةلًتقية 
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 األمثل في عناصر نشيط التعلم والتعليم. .3
اسًتتيجية مدرس لًتقية دافعية الطالب يعٍت األمثل ُب عناصر التعلم 
كالتعلم. ٭تصل الباحث البيانات ت األمثل ُب عناصر التعلم كالتعلم األكؿ با١تقابلة، 

الطالب ُب  دافعيةلًتقية جية كلكنو ُب ا١تقابلة غَت الكامل ألنو أستاذ يتكلم اسًتاتي
تعلم مهارة الكالـ يعٍت األمثل ُب عناصر التعلم كالتعلم فقط،  ٍب يأصذ الباحث  

 با١تالحظة  ليكمل البيانات األمثل ُب عناصر التعلم كالتعلم.

ستاذ ُب دكرة أشياف يعطى فرصة إٔب الطالب ليكشف األ.أ 
سو، شغب عن درسو. بكيفية يسأؿ إٔب الطالب شغب ُب در 

بذالك الطالب ٬تاكب عن شغب ُب درسو. مثال َب أيدنا أكٔب 
بكثَت من الطالب قليل ٭تفظ مفردات ك ٭تفظ مفردات كلكنو 

 ٮتاؼ عن التكلم، ٮتاؼ عن لفظها أك تركيبها.
استغالء عن عناصر نطاؽ، مثال الطالب ُب دكرة أشياف ليس .ب 

ل.  تعلم ُب الفصل فقط كلكن الطالب يتعلم ُب ا٠تارج الفص
كمثل يذىب الطالب إٔب ا١تيداف كرة القدـ قريبا من أشياف ٍب 
يتعلم الطالب ُب ىناؾ ا١تيداف كإما أيضا يتعلم صارج الفصل 

 ُب ساحة مدينة ببارم كديرم.
يستعمل الوقت بًتتيب، األستاذ ُب دكرة أشياف جيد جدا، ألنو .ج 

أستاذ ُب دكرة أشياف يستعمل الوقت تعلم ّتيد، مثال يبدء 
ة دراسية موافق مع جدكاؿ ك أيضا فور  عند الوقت ينتهي حص

 عن الدراسية.
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 األمثل استغالء ،خبرة، وكفاءة الطالب. .0
اسًتاتيجية مدرس لًتقية دافعية الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ يعٍت 
٭تصل الباحث البيانات األمثل استغالء، صربة، ككفاءة الطالب. األكؿ 

لًتقية ة غَت الكامل ألنو أستاذ يتكلم الشركط با١تقابلة، كلكنو ُب ا١تقابل
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ يعٍت األمثل استغالء، صربة، ككفاءة  دافعية

الطالب فقط،  ٍب يأصذ الباحث  با١تالحظة  ليكمل البيانات األمثل 
 استغالء، صربة، ككفاءة الطالب.

بكيفية يوِب الطالب أف ٭تفظ مفردات  الذم يعطى إٔب .أ 
 لطالب ٍب أكدعت عن صفظو.سا

األستاذ يعطى فرصة إٔب الطالب قادرا على كثَت ٭تفظ مفردات .ب 
من الطالب اآلصر أك قادرا عن تكلم اللغة العربية ّتيد أك قادرا 
على تصحيح ُب القواعد. لكي مساعد الطالب اآلصر لكي 

 أصدقائو قادرا يتسأؿ ٔتا ٓب يعلم عند ما أستاذ بغَت ا١توجود.
 اف للمتعلمين.شرح أهد .7

اليت استعمل ا١تدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم غَت مكتوبة أف اسًتاتيجية 
الطالب يعٍت  دافعيةمدرس لًتقية كلكنو عند تعلم األستاذ يستعمل اسًتاتيجية 

ستة عشر اسًتاتيجيات ىذه مناسبة مع قولو أستاذ ناصر اٟتق مدرس ُب 
 كمايلي: ٔ الفصل أيدنا 

ُب ىذه دكرة أشياف عندنا اسًتاتيجية  "نعم" موجود ٨تن
الطالب لتعلم ستة عشر اسًتاتيجية  دافعيةمدرس لًتقية 
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ُب الصل أيدنا ا٠تصائص أيدنا أكٔب ألنو أنا مدرس َب 
الصل أيدنا أكٔب. لكن اسًتاتيجيتو غَت مكتوبة. 

الطالب أحدىا  دافعيةمدرس لًتقية اسًتاتيجية استعمل 
، قبل الطالب يثبت ُب ىذه شرح أىداؼ للمتعلمُتيعٍت 

دكرة أف الطالب يعرؼ أىداؼ تعلم ُب أيدنا ألنو ُب 
النشرة فيو مكتوبة أىداؼ تعلم كل أىداؼ ُب الصل 
أيدنا اما أيدنا أكٔب، أيدنا الثاين ك أيدنا الثالث. كلكن اذا 
ُب اكؿ تعلم أنا كرر أف أشرح أىداؼ للمتعلمُت. 

١تهارة الكالـ ُب األىداؼ ُب الصل أيدنا أكٔب صاصة 
الطبقة األدين فيها تًتكب من العملية حفظ ا١تفردات ك 
العداد معدكد ك األساس من علم الصرؼ ألف ذالك من 

 ٜٗاألمور ا١توجبة ١تهارة الكالـ ا١ترتفع".

من البيانات السابقة تدؿ على أف مدرس ُب دكرة أشياف ٯتلك اسًتاتيجية  
شرح أىداؼ للمتعلمُت. اٟتقيقة ُب يعٍت الطالب ُب تعلم  دافعيةمدرس لًتقية 

النشرة فيو مكتوبة أىداؼ تعلم كل أىداؼ ُب الصل أيدنا اما أيدنا أكٔب، أيدنا 
الثاين ك أيدنا الثالث. كشرح أستاذ عن أىداؼ للمتعلمُت قبل بدأ من تعلم كما 
شرح أستاذ أىداؼ ُب الفصل أيدنا أكٔب صاصة ١تهارة الكالـ ُب الطبقة األدين 
فيها تًتكب من العملية حفظ ا١تفردات ك العداد معدكد ك األساس من علم 

ينبغي على مدير ك الصرؼ ألف ذالك من األمور ا١توجبة ١تهارة الكالـ ا١ترتفع. 
الطالب لتعلم كأيضا أف  دافعيةلًتقية معلم ُب دكرة أشياف أف يكتب ا١تتطلبات 
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علم كما يكتب كتاب الطالب لت دافعيةمدرس لًتقية يكتب اسًتاتيجية 
 )"العلي" طريقة اإلصتصار للمحادثة كقرأة الكتب.

كأكد ىذه ا١تعلومات با١تقابلة مع مدير دكرة أشياف أساتذ طيب كما 
 :التإب

الطالب  دافعيةمدرس لًتقية "نعم موجود" أف اسًتاتيجية 
لتعلم اليت استعمل ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يعٍت 

. األمثل ُب ٕ.دعم االسرة ٔ سبعة عشر اسًتاتيجيات:
. األمثل ُب عناصر نشيط التعلم كالتعليم ٖقاعدة التعلم 

شرح .٘. األمثل استغالء ،صربة، ككفاءة الطالب ٗ
. مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم ٙأىداؼ للمتعلمُت 

. ٛ. ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة ٚ
. ٓٔريقة ٥تتلفة استعماؿ الط. ٜ تشكيل عادات جيدة

استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼ 
. ٗٔ. جائزة ٖٔ. ا١تدح ٕٔ. منافسة ٔٔالتعليمية 

معرفة  ٚٔيعطى رقم. ٙٔ. عقاب ٘ٔإعطاء الفخص 
النتائج. كىذا أمر مٍت إٔب كل أستاذ يستعمل ىذه 
اسًتاتيجية كمثل شرح أىداؼ للمتعلمُت البد للمدرس 

 ٜ٘أىداؼ تعلم قبل يدرس ُب الفصل".أف يشرح 

مدرس من مقابلة مع مدير السابقة تدؿ على أنو ستة عشر اسًتاتيجية  
يشرح أىداؼ الطالب ُب تعلم أصلو من مدير دكرة أشياف.  أحدىا  دافعيةلًتقية 

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٛٓب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،مدير دكرة أشياف أستاذ طيبمقابلة مع  ٜ٘
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تعلم قبل أنشطة يتعلم ُب الفصل كقبل أنشطة األصرل. كاألىداؼ تعليم ُب 
نشرة كلكنو عند يكرر أستاذ عن يشرح أىداؼ ُب الفصل الفصل أيدنا مكتوبة ُب 

 لينبو الطالب ٥تافة أف نسياف. 

 كيزيد بقولو عبد اهلل )الطالب َب الصل أيدنا أكٔب( :

"نعم " ُب أكؿ أدصل الفصل أمر مدرس بتغٌت ٍب تعارؼ، 
أكال أستاذ تعارؼ يذكر اٝتو، من أين جئتو إٔب آصر كبعد 

تعارؼ كحدا فوحدا ٍب قبل ذالك أستاذ يأمر الطالب 
 تعلم يشرح أستاذ أىداؼ تعلم ُب أيدنا أكٔب يعٍت:
 ٜٙصاصة ١تهارة الكالـ ُب الطبقة األدين حفظ ا١تفردات."

من البيانات السابقة تدؿ أف قبل عملية تعلم أستاذ كالطالب يتعارؼ  
 كبعد ذالك  أستاذ يشرح أىداؼ تعلم، يشرح أستاذ أىداؼ تعلم ُب أيدنا أكٔب

صاصة ١تهارة الكالـ ُب الطبقة األدين حفظ ا١تفردات. ىذه اسًتاتيجية الذم  يعٍت:
استعمل مدرس ُب دكرة أشياف جيد جدا ألنو بشرح أىداؼ تعلم للمتعلمُت، 
الطالب يفهم عن ما النتيجة ُب تعلم  ُب الفصل أيدنا ك يعرؼ من الذم يفعل 

 ُب الفصل أيدنا.
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 كأكد بقولو أستاذ كحد: 
جود،، كما عرفنا أستاذ ُب دكرة أشياف ثالث "مو 

مدرس. أنا أستاذ كاحد، أستاذ طيب. ٍب أستاذ ناصر 
 دافعيةمدرس لًتقية اٟتق. ك٨تن نستعمل اسًتاتيجية 

الطالب. أنا مدرس كل من فصل أيدنا الذم أعمل 
قبل تعلم يعٍت أشرح أىداؼ تعلم، كأىداؼ تعلم ُب 

عملية التعلمية فيها ال الصل أيدنا الثاين يعٍت:
ا١تتوسطة، كأيضا صاصة للمكا١تة اك احملادثة كلكن 
أعلى من أيدنا األكٔب كما ىو تركيز ا١تهارات ُب ىذه 
االلطبقة ىي اجملادلة، ك التقدًن, ك ٖتليل األفالـ ك 
غَت ذالك. كأىداؼ تعلم ُب الصل أيدنا الثالث 
 يعٍت: فيو ا١تهارات األعلى كأكثره علمية مثال الندكة

 ٜٚالعلمية ك كتابة الرسالة العلمية ك غَت ذالك".
من بياف السابقة تدؿ أف أستاذ ُب دكرة أشياف يشرح أىداؼ تعلم، ليس 
ُب أيدنا أكٔب فقط بل أيدنا الثاين كالثالث أيضا. مهم جدا ليشرح عن أىداؼ تعلم 

جيد  كيفعل أستاذ أف يكرر بشرح أىداؼ ١تاذا؟ ألنو  اذا يشرح مرة كحد فقط بغَت
يكرر مرة بعد مرة ألف الطالب ١تاما ناس عن أىداؼ تعلم. ال بد ١تدرس أف 

شرح أىداؼ زيادة دافعية لتعلم  ا٢تدؼ.ذلك  ققوالطالب الذين ٓب ٭تا ١تساعدهتم
كبا٠تصوص تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف كتعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف 

 يعٍت ُب الفصل أيدنا.
 

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،تاذ كاحدمدرس أسمقابلة مع  ٜٚ
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من صالؿ ما سبق عن طرح البيانات ستأٌب البيانات من  كىذه ا١تعلومات
ىذه ا١تعلومات كما أجره الباحث ُب اإلضافة من ا١تالحظات اليت أجره مدرس ُب 

مدرس لًتقية دكرة أشياف من صالؿ ا١تالحظات لزيادة البيانات عن اسًتاتيجية 
 الطالب ُب تعلم ُب ميداف البحث كما يلي: دافعية

تعلم ُب معركؼ أف أىداؼ ُب ميداف البحث، د الباحث كج ،ا١تالحظة  "ُب
ُب م يالتعلأىداؼ  ُب البداية قدـ مدرس ىيك ٖتقيقها  الفصل أيدنا ا١تكتوبة أف

تم تا١تواد اليت سك  األىداؼ قدـ ذلك بعدك مع الطالب،  ةمن صالؿ ا١تناقشا١تقدمة 
.ذلك  دراستها ُب ٍت ا١تعلم ُب البداية بدأ ا١تدرس الدراسة باللعبة كالغناء كيغ اليـو

ا١تعلم يتعرؼ عن عائلة بالغناء الطالب  كالطالب يستمعوف بدقة ٍب يتبع الطالب،
بعض الطالب للقياـ  ١تمارسة أماـ  درسأيضا اٗتاذ صطوة مثل فشلت كيأمر ا١ت

١تدرس بسرعة تكرار ا اءالفصل ال ٯتكن ٞتميع الطالب متابعة الغناء كحفظ الغن
ع الطالب متابعة بشكل مناسب مع الغناء كاٟتركة تكوف أنشطة حىت ٯتكن ٞتمي

 ٜٛ".الطلبة سركرا

مدرس ُب دكرة أشياف يستعمل  أفمن بيانات ا١تالحظة تدؿ على 
الطالب لتعلم ُب الفصل أيدنا قبل تعلم أستاذ  دافعيةمدرس لًتقية اسًتاتيجية 

 يعٍت يشرح أىداؼ تعلم.
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مدرس ُب دكرة أشياف  أف ُب ميداف البحث،كجد الباحث  ،ا١تالحظة ُب
مدرس ُب دكرة أشياف ك  .ُب يـو ا١تاضيها كما قدمم  يأىداؼ التعل يشرح مرة عن

سأؿ أيضا تب. ك الىو ا٢تدؼ الذم ٬تب أف يتحقق الط أىداؼ تعليمأف  يقوؿ
، فرصةىذه ال ُبإٔب الطالب كلكنها ش  األصر الذم يعمل ا١تدرس  بعض األسئلة

ىداؼ األ واقد حقق ُب ىذا الفصل بالطال لكا١تدرس يسأؿ إٔب الطالب ى
من صالؿ سؤؿ ىل يعرفوف ك يفهموف عن األشياء القدمة  ا١تذكورة يةميالتعل

ت قد حقق) أجابوا الطالب. بالنسبة ا١تتعلقة ا١تواد ٟتصوؿ إٔب األىداؼ التعليمية
واد اٞتديدة اليت قد الطالب أىداؼ التعليم( سأؿ مدرس ُب الفصل أيدنا عن ا١ت

الوقت نفسو، بالنسبة أكلئك الذين أجابوا بعد ٖتقيق  . كُبةميتعلالصلت من ح
مع  يطلبهم بعض الطالب أف يقوموا بالتساؤؿأىداؼ التعليم اليت ًب ذكرىا، ك 

 ٜٜ.ميٖتقيق أىداؼ التعل وجهها ُبتحوؿ الصعوبات اليت  ا١تدرس

تعمل مدرس ُب دكرة أشياف يس أفمن بيانات ا١تالحظة الثانية تدؿ على 
الطالب لتعلم ُب الفصل أيدنا. كرر عن أىداؼ  دافعيةمدرس لًتقية اسًتاتيجية 

مع  يطلب مدرس بعض الطالب أف يقوموا بالتساؤؿك  تعلم ُب الصل أيدنا.
م. باتساؤؿ إٔب ٖتقيق أىداؼ التعل وجهها ُبتحوؿ الصعوبات اليت  ا١تدرس

ا١تشكالت الطالب الطالب مدرس يعرؼ كيطي مدرس إٔب الطالب أف ٭تل من 
. كىذا عمل صحيح عند ما ا١تشكالت ميٖتقيق أىداؼ التعل وجهها ُبتاليت 

 م.ٖتقيق أىداؼ التعلكمدرس يعطي ٤تلوؿ كحل عن مشكالت حىت 
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 األهداف تعلم في الفصل أيدنا:

 األىداؼ تعلم الفصل رقم
صاصة ١تهارة الكالـ َب الطبقة األدين فيها تًتكب  أيدنا أكٔب ٔ

عملية حفظ ا١تفردات ك العداد معدكد ك من ال
األساس من علم الصرؼ ألف ذالك من األمور 

 ا١توجبة ١تهارة الكالـ ا١ترتفع.
فيها العملية التعلمية ا١تتوسطة، كأيضا صاصة  أيدنا الثاين ٕ

للمكا١تة اك احملادثة كلكن أعلى من أيدنا األكٔب  
كما ىو تركيز ا١تهارات َب ىذه االلطبقة ىي 

 ادلة، ك التقدًن, ك ٖتليل األفالـ ك غَت ذالك.اجمل
أما أيدينا الثالث، فيو ا١تهارات األعلى كأكثره  أيدنا الثالث ٖ

علمية مثال الندكة العلمية ك كتابة الرسالة العلمية ك 
 غَت ذالك. 

 
 

 مثير تشجيع المتعلمين على التعلم. .6
ة الكالـ ُب الطالب ُب تعلم مهار  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
. ال بد مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلمدكرة أشياف ببارم كديرم يعٍت 

ألنو ىذا عمل كاجب  تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم١تدرس أف يعطي مثَت 
لكل مدرس كىذا عمل موجود ُب دكرة أشيا٪توافق ٔتا قالو أستاذ ناصر 

 اٟتق كمايلي:
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الطالب  ةدافعيمدرس لًتقية اسًتاتيجية استعمل  "
مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على الصل أيدنا يعٍت  لتعلم ُب

التعلم، مثَت تشجيع أب الطالب أعطيت حديث 
النيب الشريف أحبوا اللغة العرب لثالث: ألين عريب، 
ككالـ أىل اٞتنة عريب، كالقرأف الكرًن باللغة العربية. 
٨تن ليس عريب  كلكن كالـ أىل اٞتنة عريب 

اٞتنة ا١تهم يعٍت   العربية ٨تن كمثل ُببإستعماؿ اللغة 
كتابنا القرأف باللغة العربية البد اذا يريد الفهم معٌت  
كتاب القرأف فعليو تعلم اللغة العربية كإستعماؿ كل 
. كبعد ذالك أنا أشرح عن ا١تعٌت غناء اللغة العربية  يـو

 ٓٓٔ."لغة القرأف
 كزيادة البيانات با١تالحظة كما التإب: 

أستاذ مثَت تشجيع الطالب بيبحث   "كبعد ذالك
كالـ اللغة العربية ألجل ٤تبة لرسوؿ اهلل نبيو الرٛتة. 
من تكلم اللغة العربية بنية العبادة ٖتصل من اهلل 

 ٔٓٔسعادة ألف لغة العربية لغة القرأف كلغة أىل اٞتنة".

مدرس لًتقية من البيانات ا١تقابلة السابقة تدؿ أف مدرس يستعمل اسراتيجية 
حديث النيب الشريف أحبوا اللغة  يعطي ا١تدرس إٔب الطالبالطالب ُب تعلم  عيةداف

  العرب لثالث: ألين عريب، ككالـ أىل اٞتنة عريب، كالقرأف الكرًن باللغة العربية
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كيشرح عن غناء اللغة العربية لغة جنة ىذا ينبغي يستعمل كل مدرس اللغة 
بيانات علم اللغة العربية. ٍب زيادة العربية ألنو الطالب يطلب عن دليل كاضح لت

مدرس لًتقية مدرس ُب دكرة أشياف يستعمل اسًتاتيجية  أفبا١تالحظة تدؿ على 
الطالب لتعلم ُب الفصل أيدنا قبل تعلم أستاذ يشرح أىداؼ تعلم ٍب  دافعية

 يستعمل مثَت تشجيع إٔب متعلم بلبحث اللغة العربية لغة القرأف كاللغة أىل اٞتنة.

 دة مشكالت الطالب اما الفرد او الجماعة.ُمساع .0
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 

دكرة أشياف ببارم كديرم يعٍت مساعد مشكالت الطالب. مساعدة 
مشكالت الطالب بكيفية االىتماـ عملية كاٟتاصل تعليمية. ُب عملية 

قدًن ا١تواد أب الطالب. تعليمية فيو عناصر استعماؿ الطريقة ُب ت
الطريقة اساليب مثَتة لالىتماـ يعٍت بالصورة اك الكتب الواف ٥تتلفة فيو 
مثَت الطالب لكتابة كتعلم ا١تواد ا١توجو. كىذا موافق ٔتا قالو أستاذ 

 ناصر اٟتق كمايلي:

الطالب صصائص أيدنا أكٔب يعٍت  قليل حفظ "
لتكلم ا١تفردات  ٍب يعرؼ مفردات كلكن ٮتاؼ عن ا

بذالك أنا أساعد يعطى ا١تفردات ٍب ال بد أف ٭تفظ 
مفردات ٍب ا١تهم جدا تطبيق بالتكلم اللغة العربية، 
كأمر الطالب من ال يعرؼ ا١تردات  كتركيب قواعد 
فتسأؿ إٕب ٍب أكتب َب السبورة ككل الطالب يكتب 
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ٍب كاجب استعملو. كأمر أيضا تكلم عربية على 
 ٕٓٔ."فرحتك

 ستاذ طيب مدير ُب دكرة أشياف كما التإب:كيزيد بقولو أ

"ٍب مساعد مشكالت الطالب كىذا مهم جدا كما 
عرفنا أف كل الطالب فيو مشكالت ُب تعلم كمثل 
ُب أيدنا الثاين َب اجملادلة كل طالب ٮتافو عن تكلم، 
كأتكلم إٔب الطالب ال ٗتاؼ مهم تكلم كما قاؿ 

 ٖٓٔالعرب: "جرب كالحظ تكن عارفا" جرب ّتد".
من مقابلة مع مدرس كمدير السابقة تدؿ على أنو اسًتاتيجية 

مساعد مشكالت الطالب اما الفرد  الطالب ُب تعلم دافعيةمدرس لًتقية 
اك اٞتماعة. كل الطالب فيو ا١تشكالت ُب تعلم صصائص يعٍت  قليل 
حفظ ا١تفردات  ٍب يعرؼ مفردات كلكن ٮتاؼ عن التكلم بذالك أستاذ 

ٍب ال بد أف ٭تفظ مفردات ٍب ا١تهم جدا تطبيق بالتكلم يعطى ا١تفردات 
اللغة العربية، ٍب من ال يعرؼ ا١تردات  كتركيب قواعد فتسأؿ إٔب استاذ ٍب 

ٍب مدير ُب دكرة يكتب ُب السبورة ككل الطالب يكتب ٍب كاجب استعمالو. 
الطالب ُب  دافعيةمدرس لًتقية أشياف يأمر كل مدرس يستعمل اسًتاتيجة 

 دافعيةمدرس لًتقية . استعماؿ مدرس ُب دكرة أشياف اسًتاتيجية تعلم
مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة ىذا عمل الطالب ُب تعلم ٔتساعد 

 ٦تتاز جدا ألنو اينما تعلم فيو ا١تشكالت.
                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ُب ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمقابلة مع  ٕٓٔ

الدكرة ُب  ٖٓ.ُٛٓب الساعة  ٕٚٔٓ فرباير ٕٛ الثالثاء ،مدير دكرة أشياف أستاذ طيبمقابلة مع  ٖٓٔ
أشياف،ببارم،كديرم.
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 تشكيل عادات جيدة. .8
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 

. كىذا مافق ٔتاقلو أستاذ تشكيل عادة جيدةارم كديرم يعٍت أشياف بب
 ناصر اٟتق كمايلي:

تشكيل عادات جيدة: تشكيل عادة جيدة يعٍت  "
األكؿ بتشكيل عن طريق جدكؿ تعلم كعند تعلم كل 
الطالب كاجب أف يسأؿ ٔتا يتعلق ٓب يعرؼ عن 

 ٗٓٔ."احملتول ٍب يسأؿ ٔتا يتعلق ٓب يعرؼ عن ا١تردات
نات السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يستعمل من البيا 

. تشكيل عادات جيدةالطالب ُب تعلم يعٍت  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
بذالك الطالب أف يدصل الفصل يوافق ُب جدكؿ  بتشكيل عن طريق جدكؿ تعلم
رم ُب دكرة أشياف ببارم كدي تشكيل عادات جيدة ألنو اذا تأصر لو عقاب، ك

أف يسأؿ ٔتا يتعلق ٓب يعرؼ عن احملتول ٍب يسأؿ ٔتا يتعلق ٓب  لكل الطالب كاجب
عن ا١تفردات، كىذا عادة جيدة جدا بأف كاجب يسأؿ لكل الطالب عن   يعرؼ

ٓب يعرؼ الطالب ال ٭تمل ا١تشكالت ُب تعلم عند ٮترج الفصل. كعادة جيدة ُب 
غة العربية، ألنو من يريد ماىر دكرة أشياف يعٍت ال بد لكل الطالب يستعمل الل

 اللغة العربية ال بد يستعمل اللغة العربية ُب أم مكاف كاف.

 

 
                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمقابلة مع  ٗٓٔ
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 استعمال الطريقة مختلفة. .1
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
. ينبغي أف يستعمل مدرس استعماؿ الطريقة ٥تتلفةأشياف ببارم كديرم يعٍت 

لكي ٭تقق عن مطلوب ُب تعلم.  الطريقة ٥تتلفةتلقة ألف باستعماؿ الطريقة ٥ت
موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق ىو مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم  

 كمايلي:

كا٠تامس استعماؿ الطريقة ٥تتلفة: استعمل الطريقة "
٥تتلفة كمثل طريقة ا١تباشرة فمثال استخداـ بنطق 

ٍب يطلب من أٝتاء األشياء حوؿ دكرة أشياف 
الدارسُت ترديدىا كبعد ذلك يربط ىذه األشياء 
ببعض ما٭تدث َب الفصل،  قصة أمر الطالب كيعترب 
القصة عن ٤تلة افرادم. كأيضا استعمل طريقة 

 ٘ٓٔ."طريقة ا١تسرحية ا١تناقشة،
 كزيادة البيانات با١تالحظة كما التإب: 

فة يستعماؿ الطريقة ٥تتل"كأٟتظ أف مدرس ُب دكرة أشياف 
مثال طريقة ا١تباشرة،طريقة قصة، طريقة مناقشة،طريقة 
ٝتعية بصرية ٍب طريقة ا١تسرحية. يتعلم ليس ُب الفصل 
فقط أحيانا يتعلم صارج الفصل كمثل ُب ألوف ألوف أك 
ساحة مدينة بارم كأحيانا ُب ا١تيداف. مدرس ُب دكرة 

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،ناصر اٟتقمدرس أستاذ مقابلة مع  ٘ٓٔ
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أشياف ٦تتاز جدا ألنو ٯتلك الطريقة ليشكل الطالب غَت 
 ٙٓٔمة بيتعلم صارج الفصل كيستعمل طريقة ٥تتلفة".مسائ

من البيانات السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يستعمل 
الطريقة ٥تتلفة، كما عرفنا أف طريقة ُب تعلم مهارة الكالـ ليس كحد فقط لذالك 
ينبغي ١تدرس أف يستعمل الطريقة ٥تتلفة ألف الطالب مسائمة اذا يستعمل كحد 

طريق. كأيضا ينبغي يستعمل مدرس الطريقة ٥تتلفة ليححق أىداؼ تعلم. كزيادة ال
البياف با١تالحظة. من بياف ا١تالحظة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف يستعمل الطريقة 
٥تتلفة أحيانا يتعلم ليس ُب الفصل فقط كلكن يتعلم صارخ الفصل حىت عملية 

 تعليم متعلم غَت مسائمة.

 لتعليمية الجيدة مع تناسب باألهداف التعليمية.استعمال الوسائل ا .24
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب أشياف ببارم كديرم يعٍت 

 كىذا موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق كمايلي: باألىداؼ التعليمية

وسائل التعليمية اٞتيدة مع السادس استعماؿ ال"
تناسب باألىداؼ التعليمية: استعمل الوسائل 
التعليمية كمثل السبورة ، حاسب، بطاقة كغَت 

 ٚٓٔ."ذالك
 كزيادة البيانات با١تلحظة لتوكيد البيانات ا١تقابلة كما التإب: 

                                                           

 ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٖٓ:ٛٓ، ُب الساعة ٕٚٔٓمارس  ٚمالحظة ُب الفصل أيدنا الثاىن ،  ٙٓٔ

ديرم.الدكرة أشياف،ببارم،كُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمع  مقابلة ٚٓٔ
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ُب ميداف البحث،أف كجد الباحث  ،ا١تالحظة ُب
نوعة اليت مدرس ُب دكرة أشياف يستعمل كسائل مت

تتعلق لتعلم ُب الصل أيدنا. مثال أستاذ يستعمل 
كسائل سبورة. إذا سأؿ الطالب كأستاذ ٬تب مع 
يكتب ُب السبورة كأيضا أستاذ يستعمل حاسب، 
بطاقة كغَتا ذالك. كأيضا أٟتظ أف مدرس ُب الفصل 
أيدنا ٯتدح لطالب يستعمل اللغة العربية كٯتدح 

 ٛٓٔلطالب ٬تب عن سؤاؿ أستاذ.
البيانات السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم  من

يستعمل كسائل متنوعة، يستعمل كسائل متنوعة يعٍت أحد الطريقة ليحقق 
أىداؼ تعلم كأيضا يعطي دافعية إٔب الطالب ألنو عملية التعلم كالتعليم 
 أفغَت مسائمة. كزيادة البينات با١تالحظة، من البيانات ا١تالحظة تدؿ على 

الطالب  دافعيةمدرس لًتقية مدرس ُب الدكرة أشياف يستعمل اسًتاتيجية 
لتعلم ُب الفصل أيدنا. يستعمل كسائل متنوعة اليت ُب تعلم كمثل سبورة، 
بطاقة،ك كسائل حاسب. كأستاذ ُب الفصل أيدنا ٯتدح لطالب يستعمل 

يدنا اللغة العربية ك٬تب عن سؤاؿ أستاذ. كىذا دليل أف أستاذ ُب الفصل أ
 الطالب ُب تعلم. دافعيةمدرس لًتقية يستعمل اسًتاتيجية 

 
 

                                                           

ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٖٓ:ٚٓ الساعة ، ُبٕٚٔٓ مارس ٛ،  الفصل أيدنا أكٔبُب  ةمالحظ ٛٓٔ
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 منافسة. .22
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
. موافق ٔتاقالو أستاذ كحد مدرس ُب الفصل منافسأشياف ببارم كديرم يعٍت 

 كمايلي: ٖ كٕ،ٔأيدنا

لطالب يستطيع "عملية ُب الفصل أيدنا الثاين أكثر ا
تكلم كأشكل منافس بتجادؿ بُت فرقة أك الفرد حىت 
الفصل غَت مسائمة، ككل اللقاء سأعطى مفردات 
جديد أما من سؤاؿ الطالب أما من كتاب، كعملية 
ُب الفصل أيدنا الثالث ليس فيو الكتاب كمثل أيدنا 
آصر. كل الطالب البد يستعد ٔتا أمر.كمثل قرأة 

بيعات،معلق كرة القدـ كغَت الكتب، تكلم يتعلق م
 ٜٓٔذالك".

 كيزيد بقولو ٤تمد حسن )الطالب ُب الصل أيدنا الثاين( : 

"نعم" أستاذ ُب الفصل أيدنا الثاين يشكل منافس 
بُت الطالب أستاذ يقسم ٣تموعة ككل ٣تموعة ثالثي 
الطالب.ٍب ٧تادؿ.مثال ٨تن ٧تادؿ ٔتسألة "منع 

 ٓٔٔسنة". ٘ٔإستخداـ احملموؿ ١تن دكف 

                                                           

 ُب الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓفرباير  ٕٛمقابلة مع مدرس أستاذ كاحد، الثالثاء  ٜٓٔ

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم. ُب ٖٓ.ُٕٔب الساعة  ٕٚٔٓمارس ٙ إثنُت ،الطالب ٤تمد حسنمع  مقابلة ٓٔٔ
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من بياف مقابلة مع طالب ُب الفصل أيدنا السابقة تدؿ أف ُب الفصل  
أيدنا الثاين مدرس يشكل منافس بُت الطالب بيقسم الطالب ٍب ٬تادؿ عن 
ا١توضوع معُت. تنظيم مسابقة بُت طالهبا لًتقية ٖتصيلهم، ٤تاكلة حل حاصل 

وضوع منع إ٧تاز الذل ٖتقيقو قد سبق. كبتنظيم مسابقة بُت الطالب كمثل ٔت
 سنة كىذا جيد جدا. ٘ٔإستخداـ احملموؿ ١تن دكف 

 المدح. .21
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 

. ٯتدح الطالب ليعطي ٛتاسة إٔب ١تدحأشياف ببارم كديرم الثامن يعٍت ا
لو الطالب ٯتدح بكلمة اٞتيدة مثال بكلمة "أحسنت" كغَت ذالك موافق ٔتاق

استاذ ناصر اٟتق مدرس ُب دكرة أشياف صصوص ُب الفصل أيدنا أكٔب  
 كمايلي:

كالتاسع ا١تدح:ا١تدح ىنا يعٍت من الذم الطالب "
يستعمل اللغة العربية اشاد باألىل اٞتنة بذالك 

كمن الذم  الطالب ٛتاسة يستعمل اللغة العربية
الطالب يدصل الفصل موافق بالوقت ُب اٞتدكؿ 

 ٔٔٔ.ة األمُت ألنو حسنا لقب كذلك"أمدح بالكلم
من البيانات السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم يستعمل  

باألىل اٞتنة  الطالب يعٍت ا١تدح. عند تعلم يشيد دافعيةاسًتاتيجة مدرس لًتقية 
كمن الذم الطالب يدصل الفصل  بذالك الطالب ٛتاسة يستعمل اللغة العربية

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمقابلة مع  ٔٔٔ
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ٞتدكؿ أمدح بالكلمة األمُت ، يعطي ا١تدح إٔب الطالب ٬توز موافق بالوقت ُب ا
 كلكنو بكلمة اٞتيدة  ك ٭توؾ كلمة اليت يغتبط.

 جائزة. .23
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
.  مدرس يستخدـ جائزة ُب تعلم أك بعد جائزةأشياف ببارم كديرم يعٍت 

ة اليت يعطي الفائدة مثال شهادة. كىذا موافق ٔتاقالو ينتهي تعلم البد جائز 
 أستاذ ُب دكرة أشياف ناصر اٟتق كمايلي:

دكرة أشياف فيو شهادة بعد ينتهي عن  جائزة: ُب "
الدراسة كلكن فيو شهادة صاصة، كالشهادة صاصة 
لطالب الذم ٭تفظ الفُت كٜتس مئة مفردة. أقوؿ 

ياف من لطالب كأيضا ىذا أمر من مدير دكرة أش
كأقوؿ  ٭تفظ الفُت كٜتس مئة مفردة لو شهادة صاصة

قبل ينتهي الدراسة من ٭تفظ الفُت كٜتس مئة مفردة 
 ٕٔٔ.لو شهادة صاصة "

يستخدـ  من البياف السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم 
. كىذا من ٭تفظ الفُت كٜتس مئة مفردة لو شهادة صاصةجائزة إٔب الطالب مثال 

زة الصحيحة كلكن ُب الفصل أيدنا الثاين كالثالث من ٭تفظ الفُت كٜتس مئة جائ
مفردة لو شهادة صاصة. كىذا سواء كمثل ُب أيدنا أكٔب. نغم جائزة ٮتتص بُت 

 أيدنا أكٔب، الثاين الثالث ألنو ٥تتلف من جهة درجة.
 

                                                           

الدكرة أشياف،ببارم،كديرم.ُب  ٖٓ.ُٓٔب الساعة  ٕٚٔٓ مارس ٙ إثنُت ،مدرس أستاذ ناصر اٟتقمقابلة مع  ٕٔٔ
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 إعطاء الفحص. .20
كالـ ُب دكرة الطالب ُب تعلم مهارة ال دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 
. سوؼ يدرس الطالب ّتد إذا  إعطاء الفحصأشياف ببارم كديرم يعٍت 

كانت تعرؼ سيتم عقد الفخص. موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق مدرس ُب 
 دكرة أشياف ببارم كديرم كمايلي:

كالعاشر إعطاء الفحص: أعطى الفحص كل بعد "
تعلم لو عمل الواجب كىذا يسمى بالعمل اليومية 

يشكل قصة، أك يشكل مقابلة، ٤تاضرة  كبد  مثال
ذالك عنده عمل أسبوع ٍب األصَت فحص األصر يعٍت 

 ٖٔٔ."أصر شهر عملو ُب
يستخدـ  من البياف السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف ببارم كديرم

مثال يشكل قصة، أك يشكل لًتقية دافعية الطالب ُب تعلم بالعمل  إعطاء الفحص
ذالك عنده عمل أسبوع ٍب األصَت فحص األصر يعٍت عملو  مقابلة، ٤تاضرة  كبد

. سوؼ يدرس الطالب ّتد إذا كانت تعرؼ سيتم عقد الفخص. أصر شهر ُب
لكن  الفخص اليكوف كثَت من األحياف ألهنا ستكوف ٦تلة سوؼ تصبح ٣ترد 

 ركتُت.
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 عقاب. .27
رة الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دك  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 

أشياف ببارم كديرم يعٍت عقاب. موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق مدرس ُب دكرة 
 أشياف ببارم كديرم كمايلي:

احد عشر عقاب:  أعطيت عقاب كل ا٠تطاء   "
كمثل الطالب يتأصر دصل الفصل  ٍب من ال يعمل 
عمل اليومية فلو عقاب كعقابو ضرب بالقلم كا٠تاص 

ية كالطالب ٯتر ٔتا عقاب من ال يتكلم اللغة العرب
 ٗٔٔ."يتكلم عقابو بنقد الفلوص الفُت ركبية

الطالب ُب دكرة أشياف ببارم كديرم   عبد اهلل كيزيد بقولو 
 كمايلي:

"أنظر الطالب يتأصر دصل الفصل كلو عقاب، عقابو 
أستاذ يضرب بالقلم كالطالب كجهو كأف غَت حزين 

 ٘ٔٔبل يضحك".
دب الطالب يتأصر دصل الفصل. عقابو من البيانات السابقة تدؿ اف استاذ يؤ 

عقاب اف بضرب يد الطالب بالقلم كالطالب يناؿ عن عقاب بسبب صطء. 
تعطى أب الطالب الذم ٮتط  َب عملية تعليم كتعلم. تعطى العقاب مع توقع اف 
الطالب تريد أف تغَت نفسو ك٤تاكلة ٖتفيز دافعية تعلمو. شكل العقاب ا١تمنوحة 
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بضرب يد الطالب بالقلم  كلكن بوية. كأحسن عقاب ليس  للطالب اليت ىي الًت 
 كمثل البحث عن ا١تقاالت،  مؤلف كغَت ذلك.عقابو  

 يعطى رقم. .26
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةاسًتاتيجية مدرس لًتقية 

أشياف ببارم كديرم يعٍت يعطى رقم. موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق مدرس ُب 
 بارم كديرم كمايلي:دكرة أشياف ب

الثاين عشر يعطى رقم: كل عمل الفحص لو تقوًن "
مثال عمل اليومية،  كبعد تقوًن لو يعطى رقم عن عملو

 226.عمل األسبوع ك عمل اآلصر"
كل عمل الفحص لو من البياف السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أكشياف  

مل األسبوع ك عمل مثال عمل اليومية، ع تقوًن كبعد تقوًن لو يعطى رقم عن عملو
اآلصر. رقم جيد لطالب يعٍت دافعية قوية ُب تعلم ألف رقم ُب ىذا اٟتاؿ يعٍت رمز 
من درجة عملية تعليمية. الذم لنتذكر استاذ، اف إ٧تاز رقم ٓب شكل حاصل تعلم 

 صحيح ك ذك معٌت. على أمل رقم ينسب بالدرجة عاطفة ليس ا١تعرَب فقط.

 معرفة النتائج. .20
الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة  دافعيةدرس لًتقية اسًتاتيجية م

أشياف ببارم كديرم يعٍت معرفة النتائج. موافق ٔتاقالو أستاذ ناصر اٟتق مدرس ُب 
 دكرة أشياف ببارم كديرم كمايلي:
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معرفة النتائج: البد أف يطالع اك اٟتاصل عن عمل  "
الطالب اما من عمل اليومية، عمل أسبوع كعمل 

من صالؿ معرفة نتائج دراستهم، كسيتم أصر. 
تشجيع الطالب على الدراسة اٞتادة. كعالكة على 
ذلك فإف النتائج التعلم التقدـ، سيقـو الطالب 
سيحاكؿ بالتكيد للدفاع ك حىت الدكافع 

 ٚٔٔ."لتحسُت
من البيانات السابقة تدؿ أف مدرس ُب دكرة أشياف يعطى ا٠ترب  

لم معرفة النتائج اليت ٯتكن أف تستخدـ إٔب الطالب عن النتائج من التع
التعلم اداة ٗتفيزية لطالب. من صالؿ معرفة نتائج دراستهم، كسيتم 
تشجيع الطالب على الدراسة اٞتادة. كعالكة على ذلك فإف النتائج 
التعلم التقدـ، سيقـو الطالب سيحاكؿ بالتكيد للدفاع ك حىت الدكافع 

 لتحسُت.

كبعد ا١تقارنة بُت البيانات  الباحث سابقا لدلعها ٚت تمن البيانات اليت ٘تك  
ُب  م كغَتىايكالتوثيق من األجهزة التعلاليت ٭تصل الباحث من ا١تقابلة كا١تالحظة 

مدرس من  اسًتاتيجية  أما صالصة أك النتيجة اليت يستنتج الباحث ميداف البحث.
 ي:الطالب ُب تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف كى دافعيةلًتقية 
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 دعم األسرة: .ٔ
كل يـو عطلة   مهارة ا١تدرس ك التقريب بُت ا١تدرس كالطالب مثال.أ 

أك الوقت فراغ يعمل مدرس مع الطالب يًتكض كرة القدـ ُب 
 ،ك العمالية األصرم.ا١تيداف

اليفرؽ بُت ا١تعلم  كالطالب ك٬تعل الطالب صاحبا ك٬تعل كلو .ب 
 سواء.

 .نتم كالطالب٨تن كاألسرة كما أشعر كا١تدرس كال تشعر أ.ج 
 با١تدصل الفردم كاف ا١تعلم يعلم ا٠تصائص لكل الطلبة فرديا..د 

 األمثل ُب قائدة تعلم: .ٕ
 مدرس يبحث مادة دراسية قبل يدصل الفصل..أ 
 مدرس يفهم جزء من أجراء سهل،كسط كصعب. .ب 
 مدرس يفهم عن كيفية ْتثا دراسية..ج 
 مدرس يفهم عن صفة مادة دراسية..د 

 كتعليمية.األمثل ُب عناصر نشيط تعلم  .ٖ
ستاذ ُب دكرة أشياف يعطى فرصة إٔب الطالب ليكشف األ.أ 

 شغب عن درسو.
 استغالء عن عناصر نطاؽ..ب 
 يستعمل الوقت بًتتيب..ج 

 األمثل استغالء ،صربة، ككفاءة الطالب. .ٗ
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يبل بكيفية يوِب الطالب أف ٭تفظ مفردات  الذم يعطى إٔب . أ
 سالطالب ٍب أكدعت عن صفظو.

طالب قادرا على كثَت ٭تفظ مفردات األستاذ يعطى فرصة إٔب ال. ب
من الطالب اآلصر أك قادرا عن تكلم اللغة العربية ّتيد أك قادرا 

 على تصحيح ُب القواعد.
 شرح أىداؼ للمتعلمُت:  .٘

أ. اىداؼ ُب الصل أيدنا أكٔب: صاصة ١تهارة الكالـ ُب الطبقة 
األدين فيها تًتكب من العملية حفظ ا١تفردات ك العداد معدكد ك 

ساس من علم الصرؼ ألف ذالك من األمور ا١توجبة ١تهارة الكالـ األ
 ا١ترتفع.

ب. اىداؼ ُب الصل أيدنا الثاين: العملية التعلمية ا١تتوسطة، كأيضا 
صاصة للمكا١تة اك احملادثة كلكن أعلى من أيدنا األكٔب كما ىو 
تركيز ا١تهارات ُب ىذه االلطبقة ىي اجملادلة، ك التقدًن, ك ٖتليل 

 فالـ ك غَت ذالك.األ
ج. اىداؼ ُب الصل أيدنا الثالث: ا١تهارات األعلى كأكثره علمية 

 مثال الندكة العلمية ك كتابة الرسالة العلمية ك غَت ذالك.
 . مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم:ٙ

أ. يعطي حديث النيب الشريف أحبوا اللغة العرب لثالث: ألين 
 لقرأف الكرًن باللغة العربية.عريب، ككالـ أىل اٞتنة عريب، كا

 ب. بشرح غناء اللغة العربية لغة القرأف.
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 ج. يبحث عن حكاية اليت يتلق باللغة العربية.
 . ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة:ٚ

: تشكيل جدكاؿ الدراسة كيستعمل اللغة العربية ُب أم . تشكيل عادات جيدةٛ
 مكاف كاف.

٥تتلفة: يستعمل طريقة مباشرة،طريقة قصة،طريقة ا١تناقشة، . استعماؿ الطريقة ٜ
 طريقة ٝتعية كبصرية، كطريقة مسرحية.

. استعماؿ الوسائل التعليمية اٞتيدة مع تناسب باألىداؼ التعليمية: ٓٔ
 يستعمل كسائل سبورة، كسائل بطاقة، ككسائل حاسب.

 . منافسة: تشكيل منافس لطالب أف يتجادؿ كغَت ذالك.ٔٔ 
ا١تدح: يعطي مدح لطالب يستعمل اللغة العربية كيعطي مدح لطالب  .ٕٔ

 ٬تب عن سؤاؿ أستاذ.
 . جائزة: من ٭تفظ ألفُت كٜتسة مئة مفردة لو شهادة صاصة.ٖٔ
 . إعطاء الفحص: لكل اللقاء لو الفحص.ٗٔ
 . عقاب: كل صطاء فلو عقاب. عقاب با١تضرب كعقاب بنقد الفلوص.٘ٔ
 بعد يتناكؿ الفحص أك عمل الواجب. . يعطى رقم: يعطي رقمٙٔ 
. معرفة النتائج: معرفة النتائج بعد يعمل عمل الواجب. إما من عمل ٚٔ 

 اليومية، عمل األسبوع، كعمل آصر.
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 المبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث

الطالب في تعلم مهارة الكالم في دورة أشيان بباري   دافعيةلترقية  الشروط -أ
 كديري.

 النية .ٔ
النّػّية لُغة ًّب تعريف النيَّة لغويان  .كفقا للنظرية اٟتالية النيةناقش إذا 

، كالتداكؿ  بعدد غَت قليل من ا١تعاين، فمنها األقرب من حيث ا١تفهـو
كاالستخدامات، كىذا ٖتليل كلمة النيَّة يأصذنا ١تعرفة ا١تعٌت: )نيَّة( من أصل 

نظران الجتماع حرُب العلة  الفعل )نول(، مصدرىا )نػمْويمة( على كْزف فمعّلة.
)الواك الساكنة مع الياء ا١تشددة( ًّب حذؼ الواك للثقل. ٚتع نيَّة: نّيات، ك 

 ٛٔٔ"إ٪ّتا األعماؿ بالنّيات".
ىي أّم عمل دكف استثناء يبدأ من اٞتوارح،  ،النّػّية اصطالحان النّػّية

كإفَّ  يكوف ُب البداية فكرة، ٍب يتم تفعيلها بُت العقل، كالقلب، كالركح،
صّحة العمل تكمن ُب سالمة اٞتوارح، فإذا صلحت اٞتوارح صلحت النيَّة 
كبالتإب يصلح العمل، فالنيَّة اٟتسنة تؤّدم للعمل اٟتسن، كالنيَّة السّيئة 
تؤّدم للعمل السي ، فالنيَّة ىنا: شيء مكنوف داصل القلب، ال تنقص 

تمل، كال تفسد إف لذكرىا باٞتهرلسانان، كلكن ٬تب اٟترص عليها حىت تك
صالطت مسامع ا١تغرضُت اٟتاقدين، حيث يعملوف على إفسادىا، لذا فمن 
ا١تستحب االحتفاظ هبا ُب القلب، كاأل٫تية ىنا العـز عليها بصرب كصمت، 
شبو البعض أّف النيَّة بالنسبة للعمل ٔتثابة البوصلة اليت توجو األعماؿ 
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لعمل من جنس النيَّة من حيث كتصحح مساراهتا كبالتإب كبينوا شركطها: ا
 الصدؽ، أم إضمار العمل مع عدـ ا٫تاؿ السعي لنوالو.

تعريفات النيَّة العزـّ كاإلرادة على فعل شيء نابع من داصل النفس 
أك اٞتوارح: )الركح، كالقلب، كالعقل( كإضماره ٟتُت التنفيذ. حاجة كامنة 

قضاء شيء، مع  لسبب ٤تدد كىدؼ مقصود، لشهوة أك إرادة، أك رغبة ُب
 تأجيل نوالو ألسباب.

 المحبة .ٕ
، كىو نقيُض أف احملبة  .إذا ناقش احملبة كفقا للنظرية اٟتالية  لغة: اٟتبُّ

بَّو إذا لزمو،  البْغِض. كأصل ىذه ا١تادة يدؿُّ على اللُّزـك كمالثَّبات، كاشتقاقو من أحم
بة اصطالحا: ا١تيل ِإٔبم الشَّْيء . كاحمل تقوؿ: أحبمْبُت الشَّْيء فمأنا ٤تُِبٌّ كمىو ٤ُتمبٌّ 

كقاؿ ا٢تركم:  كقاؿ الراغب: )احملبَّة: ميل النفس إٔب ما تراه كتظنو صَتنا.ر. السا
ىي نوع  حملبة. احملبَّة: تعلق القلب بُت ا٢تمة كاألنس، ُب البمْذؿ كما١تْنع على اإِلفػْرماد

ٓتالؼ ا١تعٌت العاـ كتدؿ على اٟتب الال٤تدكد كالالمشركط.  اٟتب صاص من أنواع
للحب، فإف احملبة ال ٘تثل اٟتب البيولوجي بُت البشر. بل تدؿ على اٟتب ا١تطلق 
ٕتاه شخص ما أك فكرة ما أك اهلل من بعيدا اٞتنس أك العاطفية مع ٤تبوب كما 

 ٜٔٔ ."يفهم من كلمة "حب

شعور فسيولوجي يؤثر على  اٟتب ىو موافق اٟتب عند علماء النفس 
ش  داصلي ينشأ ُب ذات اإلنساف  ٔتا إ٬تابا أك سلبا ك ىو سلوؾ الشخص ر 

 .يسيطر على أعضائو كحواسو ك 

                                                           
2017-11-nggal 21Diakses pada ta 339 http://superarab.net. 
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 دورةمهارة الكالم في  تعلمدافعية الطالب في مدرس لترقية استراتيجيات  -ب
 بباري كديري.أشيان 

 دعم االسرة. .ٔ
اليفرؽ بُت مدصل  أف .كفقا للنظرية اٟتالية دعم االسرةإذا ناقش 
دعم نظر من أين أصلو كلكن كل الطالب ٭تق لو يتداكم سواء. الطالب،بال ي

 بينهم كمثل كالد كابن. أقربأف مدرس كالطالب األسرة 

ا١تقصود با١تدصل، كقاؿ إنّو: )) ٣تموع ا١تنطلقات موافق بقولو طعيمة 
كاألسس العلمية كالفلسفية اليت يستند إليها ا١تقرر((.كقّسم طعيمة مدصل تعليم 

إٔب ثالثة مداصل، كىي :أكالن : ا١تدصل اللغوم كىدفو ٖتديد  اللغة ا٠تاصة
ا١تواقف اليت ُتستخدـ فيها اللغة، كبالتإب ٖتديد احملتول اللغوم ا١تناسب. أما 
ا١تدصل الثاين فهو ا١تهارم كىدفو ٖتديد العمليات كاألساليب اليت تساعد 

م معُّت، بينما الدارس على األداء اللغوم اٞتيد دكف الوقوؼ عند مستول لغو 
يدكر ا١تدصل الثالث حوؿ الدارس نفسو، كما يّتصل بعملية التعليم لديو. أم 

 ٕٓٔىو يركز على ٖتديد أساليب اكتساب الكفايات الالزمة للدارس.

 األمثل ُب قاعدة التعلم. .ٕ
ٖتسُت ُب قاعدة  أف .كفقا للنظرية اٟتالية ٖتسُت ُب قاعدة التعلمإذا ناقش 
ما سيتم تدريس ُب الفصل أك استعداد بعض األشياء الذم معرفة التعلم يعٍت 

                                                           

، ا١ترجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أصرلعلي أٛتد مدكور رشدل أٛتد طعيمة إٯتاف أٛتد ىريدل،  ٕٓٔ
.ٕٔٙ  .ص ،ٕٓٔٓ)القاىرة: دار الفكر العرىب، 
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يتعلق عملية تعليمية،كيفهم عن قسم سهل،معتدؿ أك كسط ك صعب،ك يفهم 
 عن صفة ٤تتول.

مع دكره كمتظاىر أك ا١تعلم، موافق ٔتاقا٢تما سوناردم كسرم كحيو٧تسيو 
كتطوير دائما ٬تب على ا١تعلم دائما إتقاف ا١تواد أك ا١توضوع الذم سيتم تدريسو 

 ٕٔٔ.كٖتسُت قدرتو

 األمثل ُب عناصر نشيط التعلم كالتعليم. .ٖ
األمثل ُب عناصر نشيط التعلم كالتعليم ىي يعطى فرصة إٔب الطالب 
ليكشف شغب عن درسو. بكيفية يسأؿ إٔب الطالب شغب ُب درسو، استغالء 

 عن عناصر نطاؽ، ك يستعمل الوقت بًتتيب.
ىم األشخاص الذين يعلموف  ا١تدرسوفسوطيوف موافق ٔتاقا كحيو الدين نور ن

كيساعدكف الطالب على حل مشاكلهم التعليمية. كُب الوقت نفسو، كفقا 
للدراسات اإلسالمية، كفقا ١تعلمي اإلماـ الغزإب / ا١تعلمُت ىم الناس الذين ٭تاكلوف 
توجيو كٖتسُت كالكماؿ، كل اإلمكانات اليت كانت موجودة ُب الطالب. كتطهَت 

 ٕٕٔ.تعلمُت لتكوف قريبة كذات الصلة اهلل اليـو كغداا١ت
 

 األمثل استغالء ،صربة، ككفاءة الطالب. .ٗ
 أف .كفقا للنظرية اٟتالية ٖتسُت استغالء ،صربة، ككفاءة الطالبإذا ناقش 

أستاذ يعطى ٖتسُت استغالء ،صربة، ككفاءة الطالب ىي  بكيفية يوِب الطالب ك 

                                                           
121 Sunardi Nur & Sri Wahyuningsih, Psikologi Pendidikan, Jakarta : PT Grasindo, 2002, 

hal : 28. 

122 Wahyuddin Nur nasution, Teori Belajar dan Pembelajaran, Medan : Perdana Publishing, 

2011, hal : 76 
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د الطالب اآلصر لكي أصدقائو قادرا يتسأؿ ٔتا فرصة إٔب الطالب قادرا لكي مساع
 ٓب يعلم عند ما أستاذ بغَت ا١توجود.

ا١تعلم ٬تب أف تكوف قادرة على إظهار كيفية جعل   كينا سنجايا اقا٢ت ٔتاموافق 
كل موضوع أكثر مفهومة كتقدير من قبل كل طالب. لذلك، كمتظاىر يرتبط 

 ٖٕٔ.ثر فعاليةارتباطا كثيقا بتخطيط اسًتاتيجية التعلم أك

أىداؼ للمتعلمُت حىت معرفة النتائج  كاسًتاتيجية مدرس األصر من شرح
 بالتفصيل كما يلي:

 ٕٗٔكاناسًتاتيجية لًتقية دافعية الطالب ُب عملية تعليمية كما قاؿ سردماف  
يعطى رقم، جائزة، منافسة، أناين اك أثرة، إعطاء الفخص، معرفة النتائج، ا١تدح ك 

 العقاب.

: الدكافع الطالب ٯتكن زراعتها ُب عدة طرؽ كما ٕ٘ٔح الرٛتن كسوتكنوكزيادة فت
يلي: شرح أىداؼ للمتعلمُت، جائزة، منافسة، ا١تدح، عقاب، مثَت تشجيع 
ا١تتعلمُت على التعلم، تشكيل عادات جيدة، ُمساعدة مشكالت الطالب اما الفرد 

يمية اٞتيدة مع تناسب علاك اٞتماعة، استعماؿ الطريقة ٥تتلفة، استعماؿ الوسائل الت
التعليمية.  باألىداؼ

                                                           
123 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Jakarta : Kencana, cet-8, 2011, hal : 26 

124 A.M, Sardiman,Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar.( Jakarta: rajawali press.2005), 

hlm.92-94. 

125 Fathurrahman, Pupuh Dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar  Mengajar. Bandung: PT 

Refika Adimata. Hlm.20. 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث . أ

 دورة أشيان بباريلطالب في تعلم مهارة الكالم في ا يةلترقية دافع الشروط .ٔ
 كديري. فيما يلي:

 النية. ٔ

مدرس ُب ىذه دكرة فرضت إٔب الطالب يتعمد تعلم اللغة العربية ْتسب 
 العبادة.

ن تعلم اللغة العربية كأحسن كأصلص النية هلل كملطالب 
 .حقق األجر العظيم فهو على طريق إٔب اٞتنة

 .يدرس العربية فليحسن النية كليعـز تعلمها بنية

 ٤تبة للغة العربية:.ٕ

مدرس يعطي عقائدم لطالب بيعطي األيات القرأف، قوؿ صحابة . ت
 كقوؿ العرب.

دكنيسيا الكربل لنا ٍب غناء إذا أنت يتغٌت غناء اللغة العربية لغة القرأف، إن
 سعيد قبل تعلم.
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دورة لطالب في تعلم مهارة الكالم في ا يةمدرس لترقية دافعاستراتيجية  .1
 كديري.  أشيان

 دعم األسرة:. ٔ

كل يـو عطلة أك   مثالا١تدرس كالطالب ك التقريب بُت  مهارة ا١تدرس
ك ،ا١تيداف الوقت فراغ يعمل مدرس مع الطالب يًتكض كرة القدـ ُب

 .العمالية األصرم
 .كلو سواءكالطالب ك٬تعل الطالب صاحبا ك٬تعل   اليفرؽ بُت ا١تعلم 

 .٨تن كاألسرة كما أشعر كا١تدرس كال تشعر أنتم كالطالب
 ١تعلم يعلم ا٠تصائص لكل الطلبة فرديا.با١تدصل الفردم كاف ا

 األمثل ُب قائدة تعلم: .ٕ

 فصل.مدرس يبحث مادة دراسية قبل يدصل ال
 مدرس يفهم جزء من أجراء سهل،كسط كصعب. 

 مدرس يفهم عن كيفية ْتثا دراسية.
 مدرس يفهم عن صفة مادة دراسية.

 ألمثل ُب عناصر نشيط تعلم كتعليمية.ا .ٖ

دكرة أشياف يعطى فرصة إٔب الطالب ليكشف شغب عن ستاذ ُب األ
 .درسو

 .استغالء عن عناصر نطاؽ
 بًتتيب. يستعمل الوقت
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 تغالء ،صربة، ككفاءة الطالب.األمثل اس.ٗ
يبل بكيفية يوِب الطالب أف ٭تفظ مفردات  الذم يعطى إٔب . أ

 سالطالب ٍب أكدعت عن صفظو.
األستاذ يعطى فرصة إٔب الطالب قادرا على كثَت ٭تفظ مفردات من . ب

الطالب اآلصر أك قادرا عن تكلم اللغة العربية ّتيد أك قادرا على 
 تصحيح ُب القواعد.

 للمتعلمُت: شرح أىداؼ .٘

الطبقة األدين  أ. اىداؼ ُب الصل أيدنا أكٔب: صاصة ١تهارة الكالـ ُب
فيها تًتكب من العملية حفظ ا١تفردات ك العداد معدكد ك األساس من 

 .علم الصرؼ ألف ذالك من األمور ا١توجبة ١تهارة الكالـ ا١ترتفع
كأيضا  العملية التعلمية ا١تتوسطة،ب. اىداؼ ُب الصل أيدنا الثاين: 

األكٔب كما ىو تركيز  صاصة للمكا١تة اك احملادثة كلكن أعلى من أيدنا
ىذه االلطبقة ىي اجملادلة، ك التقدًن, ك ٖتليل األفالـ ك غَت  ا١تهارات ُب

 ذالك.
ا١تهارات األعلى كأكثره علمية مثال اىداؼ ُب الصل أيدنا الثالث:  ج.

 َت ذالك.الندكة العلمية ك كتابة الرسالة العلمية ك غ
 مثَت تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم:. ٙ

حديث النيب الشريف أحبوا اللغة العرب لثالث: ألين عريب، أ. يعطي 
 لقرأف الكرًن باللغة العربية.ككالـ أىل اٞتنة عريب، كا

 ب. بشرح غناء اللغة العربية لغة القرأف.
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 ج. يبحث عن حكاية اليت يتلق باللغة العربية.
 الت الطالب اما الفرد اك اٞتماعة:ُمساعدة مشك. ٚ

: تشكيل جدكاؿ الدراسة كيستعمل اللغة العربية ُب أم تشكيل عادات جيدة. ٛ
 مكاف كاف.

استعماؿ الطريقة ٥تتلفة: يستعمل طريقة مباشرة،طريقة قصة،طريقة ا١تناقشة، . ٜ
 طريقة ٝتعية كبصرية، كطريقة مسرحية.

مع تناسب باألىداؼ التعليمية: يستعمل  يدةاستعماؿ الوسائل التعليمية اٞت. ٓٔ
 كسائل سبورة، كسائل بطاقة، ككسائل حاسب.

 منافسة: تشكيل منافس لطالب أف يتجادؿ كغَت ذالك. .ٔٔ 

ا١تدح: يعطي مدح لطالب يستعمل اللغة العربية كيعطي مدح لطالب ٬تب عن  .ٕٔ
 سؤاؿ أستاذ.

 ادة صاصة.: من ٭تفظ ألفُت كٜتسة مئة مفردة لو شهجائزة .ٖٔ

 لكل اللقاء لو الفحص. :ص. إعطاء الفحٗٔ

 : كل صطاء فلو عقاب. عقاب با١تضرب كعقاب بنقد الفلوص.. عقاب٘ٔ

 : يعطي رقم بعد يتناكؿ الفحص أك عمل الواجب.. يعطى رقمٙٔ 

: معرفة النتائج بعد يعمل عمل الواجب. إما من عمل اليومية، . معرفة النتائجٚٔ 
 آصر. عمل األسبوع، كعمل
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 اإلقتراحات . ب

ية لًتقية دافعينبغي على مدير ك معلم ُب دكرة أشياف أف يكتب الشركط   .ٔ
ية الطالب لتعلم  مدرس لًتقية دافعالطالب لتعلم كأيضا أف يكتب اسًتاتيجية 

 كما يكتب كتاب )"العلي" طريقة اإلصتصار للمحادثة كقرأة الكتب. 

 الب قبل تعلم ُب دكرة أشياف.ينبغي على مدير دكرة أشياف إلعطاء إصتبار لط .ٕ

ينبغي على مدير دكرة أشياف أف يتغَت )من ٭تفظ ألفُت كٜتسة مئة مفرة لو  .ٖ
شهادة صاصة( ىذا ليس جائزة لفصل أيدنا أكٔب، الثاين، الثالث. كلكنو جائزة 

 لكل فصل ٥تتلف بُت فصل أيدنا.
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 قائمة المراجع

 المراجع المحّررة بالغة العربية
 .ٕٜٛٔ .الرياض : دار العلـو .دراسات لغوية .لى٤تمد ع ا٠تؤب،

 .أردكف: دار السركؽ-عماف .الطرائق العلمية فى تدريس اللعة .على حسُت ،الدليمى
ٕٕٓٓ. 

اللغة العربية مناهجها كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي،  طو علي حسُت،الدليمي
 .ٕ٘ٓٓ .دف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيعاالر  .واطرائق تدريسها

بَتكت:  .تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق .صالح عبد اجمليد العريب،
 .ٜٔٛٔ.مكتبة لبنا

جاكرتا: مطبعة جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  .مذكرة مناهج البحث .عبد العزيز،
 . ٕٛٗٔ .اإلسالمية

العربية السعودية: دار  ١تملكة .المهارات اللغوية .الشنطي،٤تمد صاّب
 .ٜٜٓٔ.ندلساأل
 .اطرائق تدريس اللغة العربية للنااطقين بلغات أخرى .عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،

 .ٕٕٓٓ .الرياض: جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية
 .ٕٕٓٓ.عماف: دار الصفاء .علم النفسي التربوي .العناين،حناف عبد اٟتميد

إعداد المواد التعليمية لتعليم اللغة  أسس .كعبد اٟتميد عبد اهللناصر عبد اهلل  ،الغأب
 .ٜٜٔٔ .الرياض: دار الغإب .العربية  لغير النااطقين بها

كن متخصصًا إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير  .عبد الرٛتن بن إبراىيم الفوزاف،
 .ٜٕٓٓ .الرياض: العربية للجميع .النااطقين بها
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القاىرة:  .يجيا ته وأساليب تعليميةفنياته و استرات —الحوار .مٌت إبراىيم ،اللبودل
 .ٖٕٓٓ .مكتبة كىبة

 .ٜٕٓٓ .متاراـ:مؤسسة أٓب تر .مدخل إلى تدريس اللغة العربية .فتح ا١توجود،
مكة: جامعة أـ  .تعليم اللغة العربية للنااطقين بلغات أخرى .٤تمود كامل، الناقة

 .ٜ٘ٛٔ .القرل
لقاىرة: الدار ا١تصرية ا .التطبيقتعليم اللغة العربية بين النظرية و  .حسن شحاتة،

 .ٖٜٜٔ .اللبنانية
القاىرة:  تعليم العربية النااطقين بها )مناهجة و أساليبه(. .رشدل أٛتد طعيمة،

 .١۱ٜ۸ٜتنظة اإلسالمية للًتبية الثقافة. منشورات ا
المرجع في مناهج تعليم  .إٯتاف أٛتد ىريدلك علي أٛتد مدكور ك  .رشدل أٛتد ،طعيمة

 . ٕٓٔٓ. القاىرة: دار الفكر العرىب .بية للنااطقين بلغات أخرىاللغة العر 
 .اطرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية .فخر الدين عامر،

 ٕٓٓٓالقاىرة:
الدار العا١تية للنشر  .تعليم اللغة العربية للنااطقين بغيرها .عمر الصديق ،عبد اهلل

 .ٕٛٓٓ. كالتوزيع
القاىرة: مكتبة   .الجملة العربية مكوناتها، أنواعها وتحليلها .يم٤تمد إبراى عبادة،

 .ٕٔٓٓ.اآلداب
 .ٕٚٓٓ. عماف: دار ا١تناىج .مهارات االتصال اللغوي وتعليمها .٤تسن علي عطية،
 .الرياض: دار ا١تسلم .المهارات اللغوية ماهيتها واطرائق تدريسها .أٛتد فؤاد علياف،

ٜٜٕٔ. 
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البحث  كيوسف عبد القادر أبو شندرم. ٤تمد أبو شعَتة كصالدثائر أٛتد  غبارم،
 .ٕٔٔٓعماف: مكتبة اجملتمع العريب.  .النوعي في التربية وعلم النفس

أساليب ومبادئ فى تدريس اللغة، سلسلة ألسالسب  .فرماف-دياف  ،الدسوف
 .ٜٜٚٔ. جامعة ا١تلك السعود .تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

 .: دار الشواؼ للنشر ك التوزيعالرياض .تدريس فنون اللغة العربية .علي أٛتد ،مدكور
ٕٖٔٗ. 
 .ٖٜٛٔ قاىرة: عآب الكت. إدارة التعليمية أصولها وتطبيقها. .مرسي، ٤تمد

 .اطرائق تدريس اللغة العربية لغير النااطقين بها .كرشدم اٛتد طعيمة٤تمود كامل  ،ناقة
 .ٖٕٓٓ. مصر،إيسيسكو
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م مهارة الطالب في تعل يةمدرس لترقية دافعإستراتجية صفحة مقابلة 
 في دورة أشيان بباري ،كديري، جاوى الشرقية. الكالم

 أشيانمقابلة مع الرئس دورة 

دكرة  ُب ة الكالـمهار ية الطالب ُب تعلم مدرس لًتقية دافعما ىي الشركط   .ٔ
 ديرمأشياف ببارم ك

مهارة الكالـ  تعلمالطالب ُب  ية الطالبمدرس لًتقية دافعما ىي إسًتاتيجيات  .ٕ
 ديرمببارم كأشياف  دكرة ُب

 أشيان مقابلة مع مدرس دورة

  مهارة الكالـية الطالب ُب تعلم لًتقية دافعما ىيالشركط  .ٔ
 مهارة الكالـ تعلمب ُب الطالية مدرس لًتقية دافعما ىي إسًتاتيجيات  .ٕ
 ما الذم مفتعل ليشكل عادة تعلم مهارة الكالـ ّتيد؟ .ٖ
 كيف دكر مدرس الفصل ُب تعلم مهارة الكالـ؟ .ٗ
 كيف عملية تعليم مهارة الكالـ؟ .٘
 ما الطريقة لتحقيق أىداؼ تعلم مهارة الكالـ؟ .ٙ
 ما الكتب ا١تستخدمة؟ .ٚ
 ـ؟ما الوسائل ا١تستخدمة لدل ا١تعلم ُب تعلم مهارة الكال .ٛ

 

 



 

 
 

 " أشيان "  مركز الدورةي فىمقابلة مع الطالب 

 من أين معلومات أف أشياف فيو تعلم مهارة الكالـ؟ .ٔ
 أم دكافع أف تتعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف؟ .ٕ
 ىل تعلم مهارة الكالـ ُب دكرة أشياف صعبة أك شهلة؟ .ٖ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : Ustadz, Toyyib /Mudir Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : sealsa 28 februari 2017 

Pukul    : 8:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 apa syarat-syarat 

meningkatkan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

maharoh kalam? 

Syarat untuk meningkatkan motivasi siswa di dauroh 

ocean iyalah: yang pertama harus cinta kepada bahasa 

arab sebagaimana kata orang arab” jika cinta maka 

tidak ada keraguan” cara supaya siswa cinta terhadap 

bahasa arab iyalah seperti melantunkan lagu bahasa 

arab bahasa al-quran,indonesia raya, jika kau suka 

hati. Dan tiga lagu ini wajib di nyanyikan sebelum 

belajar. 

Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara 

kekeluargaan: saya mengisyaratkan kepada semua 

guru jang membeda-bedakan antara guru dan siswa 

dan jadikanlah mereka sebagai sahabat dan semuanya 

sama.  

Kemudian syarat-syarat meningkat motivasi siswa 

dalam pembelajaran bahasa arab iyalah optimalisasi 

pada tujuan pembelajaran seterusnya optimalisasi pada 

unsur-unsur dinamis belaja mengajar. Yang terakhir 

optimalisasi pemanfaatan,pengalaman dan 

kemampuan siswa. 

 

 

 

 

2 Apa strategi yang 

digunakan untuk 

meningkatkan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

maharoh kalam? 

Iya ada” sesungguhnya strategi untuk meningkatkan 

motivasi siswa iyalah menjelaskan tujuan 

pembelajaran,memberikan dorongan kepada siswa 

untuk belajar, membantu kesulitan atau masalah 

siswa,membentuk kebiasaan yang baik, menggunakan 

metode yang bervariasi, menggunakan media yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, ada kompetisi, 

pujian, hadiah, ulangan/tes, hukuman, memberi angka, 

mengetahui hasil pembelajaran. Dan ini semua saya 

perintahkan kepada setiap guru menggunakan strategi 

ini. Seperti menjelaskan tujuan pembelajaran kepada 

siswa sebelum pelajaran dimulai, kemudian harus 

membantu kesulitan siswa dalam belajar dan ini 

sangat penting karena sama-sama kita tahu bahwa 



 

 
 

setiap siswa mempunyai kesulitan dalam belajar, di 

aidina dua pada waktu debat, banyak siswa yang takut 

berbicara meggunakan bahasa arab,, saya sering 

katakan kepada mereka jangan takut berbicara bahasa 

arab sebagaimana pepatah arab” coba dan realisasikan 

maka akan mengetahui. 

 

  



 

 
 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : Ustadz, NASIRUL HAQ/pengajar Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : senin 6 maret 2017 

Pukul    : 10:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 Apakah ada 

strategi khusus 

yang  digunakan 

untuk 

meningkatkan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

maharoh kalam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang kedua apa 

ustadz? 

Iya ada” kami di dauroh ocean kami punya strategi 

untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas aidina 

khususnya aidina satu karena saya guru di aidina satu, 

tapi strategi tersebut tidak ada yang tertulis. 

Strategi yang saya pakai untuk meningkatkan motivasi 

siswa yang pertama: iyalah menjelaskan tujuan kepada 

semua siswa, sebelum mendaftar di dauroh ocean 

sesungguhnya siswa memberitahukan tujuan 

pembelajaran di aidina karena di brosur sudah tertulis 

tujuan pembelajaran, baik itu tujuan aidina satu, dua 

dan tiga. 

Akan tetapi pada mula pelajaran saya tetap mengulang 

untuk menjelaskan tujuan kepada para siswa. 

Tujuan pembelajaran dikelas aidina satu iyalah khusus 

maharoh kalam tingkat adna yang meliputi menghafal 

mufradat, adat dan ma’dud dan asas ilmu sorof karena 

demikian itu untuk keperluan untuk maharoh kalam 

yang tinggi. 

 

Kedua: Strategi yang saya pakai untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar di kelas aidina iyalah 

memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar, 

memberikan dorongan kepada siswa dengan saya 

kasih hadits nabi. Uhibbu lughotul arobiyyah lisalasin: 

karena orang arab, bahasa ahli surga, dan al-quran 

alkarim dengan menggunakan bahasa arab. Kita bukan 

orang arab akan tetapi bahasa ahli surga berbahasa 

arab jadi dengan memakai bahasa arab kita seperti 

disurga, yang terpenting iyalah kitab suci kita kitab al-

quran memakai bahasa arab, maka jika ingin paham 

makna kitab suci al-quran maka harus belajar bahasa 

arab dan menggunakan bahasa arab setiap hari. Dan 

kemudian saya menjelaskan makna dari lagu 

allughotul arobiyyah lughotul quraani. 

Dan yang ketiga adalah: membantu kesulitan siswa 

baik itu sendiri ataupun perkelompok.masalah yang 

ada pada aidina satu iyalah sedikitnya hafal mufradat 

kemudian tahu mufradat tapi takut ngomong, dengan 



 

 
 

demikian itu saya membantu mereka dengan memberi 

mufradat kemudian harus dihafal oleh siswa dan yang 

paling penting iyalah menerapkan atau menggunakan 

bahasa arab. Dan saya intruksikan kepada siswa 

barang siapa yang tidak tau mufradat dan susunan 

qowaid maka tanyakan kepada saya, kemudian saya 

tulis dipapan tulis dan setiap siswa harus mencatat dan 

wajib menggunakannya. 

Dan yang keempat iyalah memebentuk kebiasaan baik: 

membentuk kebiasaan baik iyalah dengan membuat 

jadwal pembelajaran dan ketika belajar tiap tiap siswa 

wajid menanyakan apa yang dia tidak tau baik itu 

materi kemudian menanya ketidaktahuannya tentang 

mufradat. 

Dan yang kelima iyalah: menggunakan metode yang 

bervariasi seperti metode mubasyaroh seperti 

menyebutkan nama-nama sesuatu yang ada disekitar 

ocean kemudian siswa mempelajari apa yang 

diinginkannya dan sesudah itu sesuatu tersebut di 

diskusikan dikelas.metode qissoh saya menyuruh 

siswa  menceritakan kisah kampung atau daerah 

mereka. Dan juga menggunakan metode munaqosah 

dan metode drama. 

Yang keenam adalah: menggunakan media 

pembelajaran yang baik serta sesuai dengan 

pembelajaran. Saya memakai media papan tulis, 

komputer dan juga menggunakan kartu. 

Dan yang ketujuh adalah kompetisi atau saingan: saya 

membuat debat antara kelompok yang satu dengan 

yang lain. 

Kedelapan iyalah hadiah: di dauroh ocean sesudah 

selesai dari program pembelajaran tentu akan dikasih 

sertifikat,akan tetapi ada juga sertifikat khusus. Dan 

sertifikat khusus ini adalah untuk siswa yang 

menghafal 2500 mufradat. Dan saya katakan kepada 

siswa barang siapa yang hafal mufradat 2500 maka 

akan dikasih hadiah sertifikat khusus. 

Kesembilan pujian: saya akan memberi pujian bagi 

siswa yang menggunakan bahasa arab memuji dengan 

ahli syurga, dengan demikian siswa menjadi semangat 

menggunakan bahasa arab. 

Kesepuluh iyalah memberikan ujian atau tes: saya 

memberi tes  setiap setelah belajar dan memberi tugas 

wajib untuk harian seperti membuat qissoh,atau 

membuat wawancara, khutbah.dan sesudah itu ada 

juga tugas mingguan dan ada juga ujian akhir yaitu 



 

 
 

pada akhir bulan. 

Kesebelas iyalah hukuman: saya akan memberi 

hukuman kepada setiap kesalahan yang dilakukan. 

Seperti siswa yang terlambat masuk kelas kemudian 

yang tidak mengerjakan kerjaan wajib. maka saya 

hukum dengan dipukul tangannya memakai sepidol. 

Dan hukuman khusus bagi siswa yang tidak 

menggunakan bahasa arab hukumannya iyalah 

membayar 2000 rupiah.Yang kedua belas iyalah 

memberi angka: setiap ada ulangan atau ujian maka 

sesudah itu akan dikasih nilai. 

Ketiga belas iyalah mengetahui hasil: mesti menelaah 

hasil dari siswa baik itu tugas hariah,mingguan 

maupun yang terakhir untuk mengetahui hasil dari 

semuanya. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa 

akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika 

hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan 

berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi 

untuk dapat meningkatkannya. 

 

 

  



 

 
 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : Ustadz, Wahid /pengajar Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : sealsa 28 februari 2017 

Pukul    : 10:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 apa syarat-syarat 

meningkatkan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

maharoh kalam? 

Yah kalo pendekatan disini pendekatan kekeluargaan, 

kalo ana tidak pernah mengganggap bahwa yang 

belajar-belajar itu seperti murid justru ketika ana 

masuk kelas pertama kali, ana bilang sama mereka, 

ente jangan pernah menganggap ane lebih pnter dari 

ente tapi ane juga belajar dari ente.mungkin juga 

karena ane tinggal di asrama jadi ane libih deket sama 

mereka. Iya emang ada iqob supaya mereka tanggung 

jawab. Kalau ustadz Toyyib itu unik sih, semboyannya 

kan metode itu lebih penting dari materi, jadi biar 

mereka seneng dulu baru diberikan sesuatu itu. Kalu 

ustadz toyyib itu ada2 saja jognya yang masuk kekelas 

ustadz tpyyib itu ga ada yang merasa bosen 

bawaannya seneng aja terus. 

2 Apa strategi yang 

digunakan untuk 

meningkatkan 

motivasi siswa 

dalam 

pembelajaran 

maharoh kalam? 

Ada” di dauroh ocean ini ada tiga guru yang mengajar, 

saya wahid, ustadz toyyib, kemudian  ustadz nasirul 

haq, dan kami menggunakan strategi untuk 

memotivasi siswa. Saya adalah guru disetiap kelas 

aidina, yang saya lakukan sebelum memulai pelajaran 

iyalah menjelaskan tujuan pembelajaran, tujuan 

pembelajaran di kelas aidina dua iyalah: khusus 

muhadatsah lebih tinggi daripada aidina satu, 

debat,persentasi,menganalisa film dll. Dan tujuan 

pembelajaran dikelas aidina tiga iyalah: keterampilan 

yang sangat tinggi,seperti seminar,menulis karya 

ilmiyah dan lain-lain. 

Proses pembelajaran dikelas aidina dua, di aidina dua 

kebanyakan siswa sudah bisa berbicara menggunakan 

bahasa arab jadi saya membentuk saingan dengan 

debat diantara kelompok dan perorangan sehingga 

kelas tidak membosankan. Dan setiap pertemuan saya 

akan memberikan mufradat, baik itu mufradat yang 

ditanyakan siswa maupun yang ada pada kitab. 

Proses pembelajaran pada kelas aidina tiga iyalah: 

dikelas aidina tiga tidak memiliki kitab sebagaimana 

aidina satu dan dua. Akan tetapi setiap siswa harus 

siap dengan apa yang saya perintahkan. Seperti 



 

 
 

membaca kitab, berbicara tentang perniagaan, 

komentator sepak bola dan lain-lainnya. Dan saya 

katakan kepada siswa sebelum selesai belajar 

barangsiapa yang hafal 2500 mufradat maka akan 

mendapatkan sertifikat khusus. 

 

  



 

 
 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : muhammad ridwan /siswa Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : sealsa 28 februari 2017 

Pukul    :12:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 Bagaimana 

pendekatan guru di 

dauroh ocean? 

Proses pembelajaran bagi saya sangat tidak 

membosankan, ya karena itu tadi pendekatan beliau 

kemudian ketika ada anak yang salah langsung 

menuju ke anak itu, dan ciri khas beliau itu lo yang 

tidak ada duanya.kemudian di hari libur  kami 

olahraga bersama ustadz wahid dan ustadz nasirulhaq. 

Dan kami olahraga futsal kyak mana sahabat saja. 

 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : muhammad hasan/siswa Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : senin 6 maret 2017 

Pukul    : 10:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 Apakah ada guru 

dikelas mebuat 

kompetisi? 

Iya,, ada ustadz dikelas aidina dua membuat kompetisi 

diantara kami para siswa. Ustadz membagi kami 

menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok ada 

tiga siswa. Kemudian kami berdebat. Waktu itu yang 

saya ingat temanya adalah: larangan menggunakan 

ponsel atau mobile bagi mereka yang dibawah umur 15 

tahun. 

 

  



 

 
 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : ihkwanuddin/siswa Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : kamis 2 maret 2017 

Pukul    : 10:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 Bagaimana 

pendekatan guru di 

dauroh ocean? 

 

Aku kalo disuruh ngomong bingung aku, bahkan kata-

kata itu susah untuk di ungkapkan karena hanya bisa 

dirasa susah untuk di ungkapkan, karena guru disini itu 

sangat luar biasa, karena disini itubeliau tidak 

menganggap mana murid mana yang bukan dianggap 

semua sama,pendekatan individunya itu Subhanallah, 

dia pendekatan untuk karakteristik masing-masing itu 

dia tau.menurut saya para musyrif disini itu bener 

bener menerapkan ilmunya ustadz toyyib yang mereka 

terapkan di sini(Asrama)ya walaupun di Hukum saya 

tetep seneng2 aja. 

File hasil wawancara 

Sumber data/Informan : abdullah/siswa Ocean Arabik 

Hari/tanggal   : senin 6 maret 2017 

Pukul    : 10:30 WIB 

No Poin Uraian 

1 Apakah guru ada 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

dikelas? 

.iya,, ada pertama kali saya masuk kelas untadz 

menyuruh kami menyanyikan lagu kemudian 

perkenalan. Pertama ustadz memperkenalkan diri dan 

menyebutkan darimana asalnya dan selayaknya 

perkenalan. Kemudian ustadz menyuruh kami 

memperkenalkan diri satu persatu, kemudian sebelum 

memulai pelajaran ustadz  menjelaskan tujuan 

pembelajaran dikelas aidina satu, yaitu khusus 

muhadatsah,menghafal muradat. Kemudian saya 

melihat ada siswa yang terlambat dan duhukum 

dengan dipukul tangannya memakai sepidol, akan 

tetapi siswa tersebut bukannya sedih akan tetapi malah 

tertawa. 

 

  



 

 
 

 
 

 
 

 الصورة: عملية تعليمية ُب الفصل أيدنا أكٔب

 الصورة: أحد الطالب يقدـ قصة ُب الفصل أيدنا أكٔب



 

 
 

 
 

 
 

لثاىنالصورة: عملية تعليمية ُب الفصل أيدنا ا  

 الصورة: عملية تعليمية ُب الفصل أيدنا الثاىن



 

 
 

 
 

 
 

 الصورة: عملية مالحظة َب الفصل أيدنا أكٔب

 الصورة: عملية مالحظة َب الفصل أيدنا الثاين



 

 
 

 
 

 
  

 الصورة: بعد عملية ا١تقابلة مع أستاذ طيب )مدير ُب الدكرة أشياف(

رة أشياف(الصورة: بعد عملية ا١تقابلة مع أستاذ كاحد )مدرس ُب الدك   



 

 
 

 السيرة الذاتية

 

 زين الدين : إعداد الطالب

 ٜٕٓٓٔٚٗٔ:  رقم التسجيل

 : تالوؾ،فمايونج،باتنج ىارم  العنواف

 ٕٖ٘ٛٚٚٔٔٛ٘ٛٓ:  رقم ا٢تاتف

 ٖٕٓٓعاـ  ٙٗٔ: متخرج من ا١تدرسة اإلبتدائية ، بوكيت بالع،  ا٠تربة التعليمية

ين، ٖتت اليمن ٚتيب متخرج من ا١تعهد اإلسالمي السلفي سعادة الدر 
ٕٓٓٙ 

 ٜٕٓٓمتخرج من ا١تعهد اإلسالمية السلفي، ٖتت اليمن ٚتيب عاـ 

 ٖٕٔٓمتخرج من اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية، ٚتيب عاـ 

 

 

 


