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تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من غير تربية اللغة  ةاستراتيجي
 العربية 

 في المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو

 ملخص البحث

تأثر صلاح عملية التعلم بشدة من قبل ادلعلم يف كضع االسًتاتيجيات كتنفيذىا ، ي
الفصوؿ الدراسية كاألساليب ككسائل اإلعبلـ كفقا للمادة كحالة ادلتعلمُت يف التعلم 

أسئلة حبيث مصلحة، كالعاطفة كتزكيز ادلتعلمُت يف اتباع الدرس ميكن أف يكوف األمثل.
ما ىي االسًتاتيجيات .( 1اليت أثَتت يف ىذه الدراسة ىي:  البحث

يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو العربيةادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغة العربيةالتييستخدمها
ادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغة اتلتنفيذ اسًتاتيجياكيف .( 2 ؟فامبواج حلو.

 ؟يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو.العربيةالعربية
لغة  مدرسيستخدـ ىذا البحث ادلنهج النوعي الوصفي موضوع البحث ىو 

عند اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية أشخاص. كاذلدؼ من البحث ىو  4عربية. سلربه 
. كتقنيات رتع البيانات من حبلؿ االبتهاج، ادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغة العربية

كادلقاببلت، كالوثائق. يتم استخداـ صحة البيانات لضماف أف رتيع البيانات اليت مت 
احلصوؿ عليها كالبحوث ذات صلة مبا ىو موجود بالفعل. مث بيانات دياناليسي من 

ع البيانات، كاحلد من البيانات، كعرض البيانات، كالتحقق من  خبلؿ عدة مراحل من رت
ستناج أف تنفيذ الكونسلوسُت الرسم، كاالستنتاجات. استنادا إىل نتائج البحث ميكن ا

يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو العربيةادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغة العربيةغَت اسًتاتيجية
اسًتاتيجيات التعلم  (. انواع1الوصف التايل؛  مل تنفذ بشكل صحيح، مع فامبواج حلو

العديد  ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو يفادلختلفة ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية
الكليمات ، ادلتقاطعةالكليمات ، سًتاتيجياتإسًتاتيجية التعلم للمفرداتمن ىذه اال

 ه .ق 

 



 

 
 

، جختر  غربيةلايمات للكا، الكليمات الفبيعيةَتبتع، ررض السو ع،صلصلةادل
اسًتاتيجية ، ك اسًتاتيجية نشطة، وات العربيةصأاسًتاتيجية التعلم، يماتاجملاىبةللكا

إسًتاتيجية التعلم  اليت يتم استخدامها ىي اسًتاتيجية التعلم. كلكن معظم التسليم
، أرض السواردتارين مفردات ادلتكررة ك  اسًتاتيجياتادلتقاطعةالكليمات ، للمفردات

يف  ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوتنفيذ االسًتاتيجية يف (. 2. العربية واتصأ
النشاط األكيل يبدأ من خبلؿ التحية كتوفَت احلافز، كنقل األىداؼ التعليميةظ، 
كاخلطوات اليت جيب أف يأخذ الطبلب على عملية التعلم، كتسليم ادلواد أثناء عملية 

اليت يتم تطبيقها يف كثَت األحياف ىو  سًتاتيجيةالالتعلم كتقسيم مهاـ اجملموعة. ا
دتارين، تكرار القراءة مرارا كتكرارا لتعزيز ادلفردات  وات العربيةصأ، ادلتقاطعةالكليمات 

 لطقس.اادلستخدمة دلعرفة حالة الطبلب ك  سًتاتيجياتاالكليس العديد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 التمهيد
 بسماللهالرحمنالرحيم

كل الثناء كالشكر من كجود اهلل سبحاف اهلل كتعاىل على كل نعمة توفيق كىدية لو 

تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من  ةاستراتيجي"استكماؿ أطركحة بعنواف 

كالصبلة كالسبلـ ". غير تربية اللغة العربية في المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو

 اهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أرتعُت.على حبيب اهلل زلمد صلى 

يدرؾ ادلؤلف أف كتابة ىذه الورقة ىناؾ العديد من أكجو القصور كالضعف، كىذا  

يرجع إىل قدرة كمعرفة ادلؤلف ال يزاؿ زلدكدا. كبالتايل، مع كل التواضع، ككتاب تلقي 

 كاالقًتاحات من سلتلف األطراؼ لكماؿ ىذه الورقة.

ؾ الكتاب أيض أف حتقيق النجاح يف إعداد ىذه األطركحة اىل جانب ذلك، يدر  

 ال ينفصبلف عن التواضعة، كالكتاب شكر تَتكما بفضل:

الذم أعطى  تعليمقسم  كلية الًتبية كالتعليمعميد د،. ؼ. فهمي،ـد.ر  فضيلةالسيد .1

 اإلذف لصاحب الببلغ ياجراء البحوث.

 كلية الًتبية كالتعليم  نائبة العميد د،. ؼ. ـركضةاجلّنة،احلاجةد.ر.س  فضيلة السيدة .2

 .تعليمقسم 

 الذم أذف عنواف أطركحة.قسم تعليم اللغة، د. ؼ. سانيت إرليانا، ـفضيلة السيدة  .3
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زتيدة، ـ. أ، كما ادلستشارين احملاضرين الذين سعداء  احلاجةالدكتورةفضيلة السيدة .4

 لتقدًن مدخبلت يف الكلية.

كمشرؼ األكؿ؛الذم لديو الكثَت من الوقت لتقدًن ،إ.س. فضيلةالسيدأزتدم،ـ .5

 التواجيو كالتحفيز كالتوجيو يف كتابة ىذه الرسالة حىت ميكن حلها بشكل جيد.

د.ر.س رافعى، ـ. أ. غ، كمشرؼ الثاىن؛ الذم لديو الكثَت من الوقت  فضيلةالسيد .6

ها بشكل لتقدًن التواجيو كالتحفيز كالتوجيو يف كتابة ىذه الرسالة حىت ميكن حل

 جيد.

الذم يسمح  ادلتوّسطة حانوادلدرسة  رئيسسلتار لطفي، س. ؼ.د.إ، ك فضيلةالسيد .7

 إلجراء البحوث يف مدرستو بقيادة.

يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو احلميدم، س. ؼ.د.إ، كمدرس اللغة العربية  فضيلةالسيد .8

 .يف ادلدرسةكليت ساعدة كثَتا خبلؿ األنشطة البحثية  فامبواج حلو

كل ادلدرسُت ك ادلوظفُت لشعبة التعليم اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسبلمّية احلكومية  .9

 بالنكا رايا.

 رتيع األطراؼ اليت قدمت احلافز كالدعم الستكماؿ إعداد أطركحة. .10

 كما يشكر ادلؤلفوف األصدقاء الذين ساعدك يف ىذا البحث.   

١٠٢7 نوفمبير ،   بالنكارايا   
 الباحثة

 ماري ألفه
1101150041 
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 الشعار
األفضل أف نشَت إىل أخطاء يف العمل بدال من إظهار الفشل بدكف العمل. من  

(2009:111)ىنرم جونتور تارجياف،   

 احرصوا على تعلم اللغة العربية فاهنا جزء من دينكم

(30خطاب،)عمر ابن   
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 اإلهداء

 

 : أىدىهذاالبحثلقواللشكركالتقديرإىل

كالدم، إخواين الذين دئما إعطاء الدافع كاإلذلاـ كأبدا التوقف عن تقدًن الدعم  .1
 كالصبلة بالنسبة يل.

األصدقاء الذين قدموا يل الدعم، كشكرا لكم على تعليم يل الكثَت من األشياء اليت  .2
 احلصوؿ على ىذه النقطة كأشكرا لكم على التآزر كالتعاكف من أجل ىذا.ميكنٍت 

 ادلعلمُت كادلوظفُت كاألشقاء األصغر سنا . .3
شكرا على كل شيء، كقد أعطاين الكثَت من اللوف كالكثَت من التعليم يف احلياة    

 اليت مل يتم شراؤىا مع الكنر.

 شكرا كثيرا و جزاكم اهلل خير الجزاء
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:األول الباب  

 مقدمة

 ية البحثأ.خلف

كيعرؼ لمسلمُت،لاالتصاالت كادلعلومات ، لغةلغةالقرآف الكرًن ىيالعربية اللغة  

ألساسي امن القرآف الكرًن كثَت من العلـو كادلعارؼ. القرآف الكرًن ىو ادلصدر األكؿ ك 

جيب أف نتناكلو من  إننامفهـو اللغة ف(.39: 2010أزتد ديٍت، ) للغة العربية

اللغوم  كذلك من خبلؿ اجملمات اللغوية. ألف ادلعٌت، اللغوم لو ادلعٌت  ،اأكذل .منظورين

خبلؿ اجتهادات  ادلعٌت االصطبلحي : ذلك من ،كثانيهماأساس للمعٌت االصطبلحي.

الذين حاكلوا جاىدين الوصوؿ إىل تعريف حيدد البعد احلقيقي دلعٌت  ،الباحثُت يف للغة

اللغة العربية ىيأيضامفتاحلدراسةالعلـو األخرل. .(3: 2011)نور ىادم، لغةال

ألنالكتبمنمختلف أنواعادلعرفة فيالعصور القدميةكقد كتبباستخداماللغة ، يقالذلك

أكؿ منتعلم ، كيكوف االنتهاء،إذا كنت ترغب فيالسيطرة علىالعلمفيهذه الكتب.العربية

،كقد مت استخداماللغة العربيةكلغة 1973فيعاـ ، أم فيمرحلة التطوير. اللغة العربية

عناية فائقة، بدءا تعزيزموقفاللغة العربيةاليومتتطلب اىتماماك طوس رمسيةيف األمم ادلتحدةك 
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، العامةأكالدينية، التعليم األساسي إلىالتعليم العاليادلؤسساتفي القطاعُت العامواخلاصمن 

 كتطويرالطبلب.قدرات ل فيتدريس مادةجيبأف تكوف مصممة .لتدريسو

نوية الىت يتم تضمينها ىف اباادلدرسة ادلتوسطة ك الثلطبلب امن الصورة العامة عند

الرغم أف تعليم .(2004:71، العربية)دركس اللغة العربية ىف فئة ادلوضوعات الصعبة

متنوعات ألنو يف .اللغة العربية يف العامل بُت الًتبية اإلسبلمية ال شيء األجنبية

األنشطة اليومية، مثل على قراءة القرآف كقراءة الصلوات، كلكن أيضا كثَتا ما من

كتدريس اللغة العربية أصبحت كلكن يف الواقع، .كىكذاتستخدـ كتعبَت عن ادلعايدة، 

 (.2005:1)رادليا زينودين، .كشللة كاحدة من الدركس اليت تعترب صعبة

يتم شنويةعاليهو ادلدرسالذين قاموا بتدريسفيادلدرسينفيحقيقة كليستعدد قليل من 

ال (الذيليسمجااللدراسة أنليسمجالو  دلدرسمدارس أخرىمن قببلتدريس 

، مصنفةفيعربيادلوضوعات الصعبة. )تتطابقمعالتخصصاتالعلمية ادلقبولةيف الكلية

الذين ليسواجزءا ادلدرسينالأف .الذم الحقلوادلدرسباإلضافة إىل 

القادرين ادلدرسينالعديد من ، كىناؾ منادلوضوعاتلميتقنالتعليقاهتذه ادلواضيع

ىذه احلقيقةليستسرابعد اآلنفيادلؤسسات .علىتتقنادلوضوع،كلكناصطدمتدائماتقدميادلواد

، كلكن ليسوا زلًتفُتادلدرسينكىذا ال يعنيأف  .معهدالتعليم اخلاص، كخاصة يف التعليمية
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، حيدث ىذا كعبلكة على ذلك .االحًتاففيمجااللدراسة أنليسحقلو " شك" أردنا أنيكوف

 .اجلديد ادلدرساالضلرافتوضع عادةفي

ىو ادلدرس ادلهنية مع ادلهمة الرئيسية للتعليم، تدريب، كتقييم، ادلتعلمُت يف التعليم يف 

النظامي، كالتعليم والتعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة، كالتعليم حاراتمرحلة الطفولة ادلبكرة،

ىو جودة التعليم ادلهٍت (.1990:33ركسياين، أ. تابراين, ) .األساسي، كالتعليم الثانوم

التعليم كالكفاءة، كالتعليم ادلطلوب لتحقيق التحصيل الدراسي كقادرة على التأثَت على 

 (.2006:36ك،. يلامهعملية التعلم من الطبلب جيدة )

الذين لديهم مهارات خاصة يف رلاؿ تدريب ُت ادلهنية ىي الناس ادلدرس ك

ُت حبيث يكوف قادرا على أداء ادلهاـ كالوظائف كمعلم مع أقصى قدر من ادلدرس

إف تطوير مهنة التدريس أمر مهم جيب مراعاتو من أجل توقع التغَتات كشدة .القدرة

مية أك كيؤكد تطوير مهنة ادلعلم على إتقاف ادلهارات العل.ادلطالب على مهنة التدريس

كادلهنة ىي ( 2002:1كفقا مهاليك ) .اإلدارية جنبا إىل جنب مع اسًتاتيجية تطبيقو

 (.1990:35ركسياين، أ. تابراين, )بياف أك كعد مفتوح أهنا سوؼ تكرس نفسها دلوقف

، عاليهأخرلادلدرساإلعداديةكالثانوية ك ادلدرسجتد العديد منالثغراتفي ىذا، ك 

لمنخلفيةغَتالعربيةاليت تعلمأف اللغة العربيةتدرس من مدارسالتيلم يكن لديك ادلدرس

 .اجلامعيةغَتالًتبويةالعربيةدلدرسينقببل

3 
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حىت يف .من ادلفًتض أنتحقيقإىل حالة منالتدريس اجليدكالتعلمليست مهمةسهلة

فيمسألةتتطلبمهاراتأكرب،كزلاكلةالتدريبات،كاخلربة،من أجل فهمأفضلما ادلدرسىذه احلالة

فياسًتاتيجيةأنشطة  ادلدرسدكر .العربية.سيتمتسليمهاالنوع مناسًتاتيجيةفيمواداللغة العربية

النتائج أعلى فيالعملية، ك أكثر فعالية ىذه العملية، ك تبسيط ك ، التعلمهو األمثل

، كما أف كجودمنهججيدكضعتليس لديهاتأثَت كبَتعلىالتحصيل العلمي للطبلب.احملققة

 .(2000:74امركين، )ز  قببلسًتاتيجياتادلناسبةإذاغَت معتمدمن 

اسًتاتيجيات ك .يرتبطنجاحالتعلمارتباطا كثيقااسًتاتيجياتوأساليبالتعلم

على بشكل خبلؽ ك ، التعلمادلناسبةتغذيةالطبلبعلى التفكَت بشكل مستقل

كيف الوقت (.2002:96)ىيسياـ زيٍت،  أيضادلختلف احلاالتاليت كقعتالتكيف

واحملاضرينعلى ادلدرسينعلى 2005وانينجمهوريةاندكنيسيارقمأربعة عشرعاـنفسو،كفقالق

يجب أف يكونادلؤىبلت ادلدرسأف ، نقطةج، د(1) الفصل السابعاآلية، مبادئاالحًتاؼ

الكفاءة البلزمةكفقا كجيب أف يكوف األكادمييةكاخللفيةالتعليمية التييتوافق معمجااللعمل؛ك 

، كبناء علىالتعليقاتوىذه القوانُت(. 2005)قوانُت رتهورية إندكنيسيا،  مهمةلل

فمبوج  الدينيةالشنوية ادلدرسوتدرج فيالببلدفيادلدرسىناكاختبلففياللغة العربية عدةالتعلم في

 حلو.

5 
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مهمة يف أنشطة التعلم ىو اختيار كحتديد سيتم استخداـ  ادلدرسُتكاحد من   

اسًتاتيجيات التعلم. يف اختيار كحتديد اسًتاتيجيات التعلم سيتم استخدامها يف تشغيل 

كظيفتها أنو يتأثر النهج ادلتبع يف تدريس الًتبية. اسًتاتيجيات التعلم احملددة مع هنج 

لتنفيذ  م ْطل ْوبمعينة للقياـ بذلك. مث، فإنو  معُت يتطلب أسلوبا رلموعة أك التقدًن تقنية

 التقدًن التقنية أيضا رلموعة من ادلهارات ذات الصلة.

كل منها   اكعيوهب ىاكل اسًتاتيجيات كتقنيات التعلم عرض ذلا مزايا

اسًتاتيجيات التعلم حىت األنسب لكل ادلواضيع كادلتعلمُت يصعب حتديدىا. كبادلثل، 

ة اسًتاتيجيستخداـ كاحد من الدركس تقنية التقدًن يف نقية.سيكوف من الصعب جدا ال

ىو تسهيل التعلم، بالتلي إيئل اىتماـ خاص أك الًتكيز على اجلانب  التعلم

على حالة حتفيزية أك فعالة من التعلم  "التأثَت"ىو  سًتاتيجياتال استخداـك التعلم.

ىي االخًتاعات  عرضالنيات كتقالختيار أك اكتساب أك تنظيم أك دمج ادلعرفة اجلديدة.

الفصوؿ  يفالواقع دكرا  يفاليت تستخدـ إلكماؿ كالكماؿ ىدؼ مباشر. كلعب 

طريقة التدريس مبفهومها الواسع هتٍت (. 10-2009:4)ىنرم جونًت تارجياف، الدراسية

رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق 

إىل الطالب مبساعدة  ادلدرسأىداؼ تربوية معينة. كأهنا تعٍت النشاط لتوصيل ادلعرفة من 

(. 21: 2011ة،ديوم زتيد. )الوسائل التعليمية زيادة للخربة التعليمية لدل الطبلب
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الغرض من ىذا ادلدخل, ىوتعريف اللغة كإبراز خصائصهاظ. كما يرمي كذلك إىل 

عمر )الكشف عن أىم التطبيقات التدريسية التلك اخلصائص يف كجاؿ تعليم اللغات

 (.2008:12الصديق عبداهلل،

اسًتاتيجيات التعلم لتكوف جيدة إذا كفقا ذلدؼ على كشك أف يتحقق، فإنو 

، كفقا لبيزيتا تثقيف، متوافقة مع حجم اجملموعة، كفقا ادلدرسُتميكن أف تتم كفقا للقدرة 

 للوقت تنفيذ، كبدعم من مرفق أك كسائط التعليم ادلتاحة.

من ميكن استنتاج التفسَت أعبله أف اسًتاتيجيات التعلم اليت جيب أف تكوف كفقا 

لسنة  14للهدؼ من التعلم كالتعليم. كما ىو موضح أعبله جيدا أنو كفقا للقانوف رقم 

/ ادلدرس  ادلدرسكاحملاضرين على مبدأ االحًتاؼ، كىو ما يعٍت  ادلدرسُتبشأف  2005

 .ادميية كاخللفية التعليمية كفقا جملاؿ كظيفتوينبغي أف يكوف ادلؤىبلت األك

كانتاـ   ىذا يدؿ على أف ىناؾ فجوة يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة

. كميكن تصنيف ىذه الفجوة يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوثانوية كباحلصوص 

ارم ادلتعدد األطراؼ النظاـ التج ادلدرس، كخاصة يف ادلدرسعن ادلشاكل اليت حتدث يف 

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلواخلارجية 

ىناؾ ليس لديهم  ادلدرسُتيف الوقت الذم تعلم اللغة العربية كتدريسها من قبل 

ىي  ادلستخدمة سًتاتيجياتالاككانت ادلؤىبلت العلمية كاخللفية التعليمية يف قطاعاهتا. 
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اسًتاتيجية تكرار بسيطة تستخدـ جملرد إعادة قراءة بعض ادلواد كببساطة حفظو. مثاؿ 

آخر ىو اسًتاتيجية بسيطة حلفظ أرقاـ اذلواتف كمكاف االجتاىات، ككقت معُت كغَتىا. 

مثل التعرض إىل ما سبق أف االسًتاتيجيات جيب أف تتوافق مع أىداؼ التعلم. ألف 

 دلزيد من البحوث م ْغر ـ.م ْذك ْورفع الكاتب عنواف ادلشكلة اليت ىو النظر يف ر 

في تعليم اللغة العربية عند المدرس المتخرج من غير تربية اللغة العربية  ةاستراتيجي

 .المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو

 سئلة البحثأ ب
 :صياغةادلشكلةعلى النحو التايل، كالكتاب كبناء علىاخللفيةادلذكورة أعبله

ادلدرس ادلتخرج من غَت تربية االسًتاتيجيات يستخدمهاما ىي  .1

 ؟.يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوالعربية اللغة

يف العربيةادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغةات تنفيذ اسًتاتيجيكيف  .2

 ؟ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو.

 ج. أهداف البحث 

 :النحو التايلكالغرض من ىذاالبحث من قببلدلؤلفعلى 

يف العربيةادلدرس ادلتخرج من غَت تربية اللغةيتم استخداـ كصف االسًتاتيجيات اليت  .أ 

 .ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو
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يف ادلدرسة ادلتوّسطة اللغة العربية  تاتطبيق ىذه االسًتاتيجيات يف مادكصف كيفية  .ب 

 .حانو فامبواج حلو

 أهّمية البحثد.

 تكوف مفيدة إىل نتائج ىذه الدراسة:كمن ادلتوقع أف 

توفَت معلومات إضافية إىل اجلناة كإعطاء تعليم العلـو يف شكل على التفكَت  .أ 

غَت التعليم يف تدريس طبلب اللغة العربية ىذه ادلدرسينالعلميحوالسًتاتيجية

 االسًتاتيجيةدتكنتطبيقها فيتعليم اللغةالعربية.

 .لية لؤلنشطة اليت جرت تعلم اللغة العربيةميكن أف توفر معلومات حوؿ كيفية عم. .ب 

ظهار أف اللغة العربية كانت توفَت ادلزيد من ادلعرفة كالدافع للمتعلمُت من خبلؿ إ .ج 

 كشلتعة.سهلة

 هيكل البحث.ح

 :                    ةأكتب ىذىالرسالةينقسم إلىخمسة فصودلعالتفاصيل التايل

سباب كصفهافياخلطوط العريضةأل، علىخلفيةادلشكلةالذم حيتوم مقدمة  :األول الباب

بعد أنيحتوم علىصياغةجارةادلشكلة ، اليت دفعتادلؤلفإلىإجراء البحوثكأسباب 

 .كالكتابةادلنتظمة، منالكتابة، كفائدة ذتالغرض منالكتابة، ادلراددراستها
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 مراجعة األدب الذم حيتوم على كصف النظرم للبحث ذات الصلة. الثاني: الباب

منهجية البحث هنج متحيز كنوع من البحوث، كمنطقة الدراسة، مصدر الثالث: الباب

 بيانات البحوث، كمراحل البحث كالتحليل كتقنيات رتع البيانات كالصبلحية البيانات.

غَت العربية  ادلدرسُتحيتوم على نتائج األحباث كمناقشة اسًتاتيجية من  الرابع: الباب

العربية يف العاـ الدراسي السبلـ رسة ادلتوسطة مفتاح ادلدفى يف ىذين ادلوضوعين

 ، كالذم يتكوف من اسًتاتيجيات.2016/2017

: الذم حيتوم على اختتاـ نتائج البحوث كبناءة اقًتاحات من أجل الخامس الباب

 األحباث أفضل ادلقبل.
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 :الثاني الباب

 رياإلطار النظ

 الدراسةالسابقة . أ

نوررزتد سفرحردينط كقد أجريت دراسة بعنواف اسًتاتيجيات التعلم القرأة على 

ادلتوسطة اخلَتية القرية  ادلدرسةىف VIIIموضوعات دركس اللغة العربيةىف الفصل 

نتيجة البحث نوررزتد . ما دكف ادلنطقة فندح بتو منطقة فلغ فسوتليوحلو 

تشَت ئجاالستبيانات ك نتا، استنادا إىل سفرحردينط عندكل دكرةىي جيدة

من أجلتحسينقدرة الطبلمبن خبلالستخداـ اختاذ إجراءات ادلبلحظاتو 

 .استجابة جيدةمنالطبلبتلقى اسًتاتيجياتالوجدانيةالقرأةكالبحوثوحدةكانت ناجحةك 

 .ادلدرسُتنتائجالدراسةدتاشيا معنتائجمقاببلتعلى حد سواءللطبلبو 

الطبلبفيالتعلم ىويف حد تطوير قدرات العبلقةأكادلعادلةالباحثونالسابقةىوتفعيل ك  

تريد أف تعرفما إذا  على حد سواء ذاهتيؤدم إىل حتسُت نتائجتعلم الطبلبفي الصف، ك 

كتركز الفرؽ مع الباحثوف السابقة . التعلمغرض كانتاسًتاتيجيةاستخدمتوفقا لل

اسًتاتيجيات اإلدارة اليت تسيطر بالفعل من قبل الباحثوف فقط على سلرجات التعلم ك 

ُت الذين ال يتكلموف رسمد. يف حُت ركز الباحثوف على كضع اسًتاتيجية للادلدرس

خلفية تعليم اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية كسواء االسًتاتيجية كفقا للغرض 
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كذلبحوث أيضا أكجو التشابو كاالختبلؼ مع .(2012، نوررزتد سفرحردينط)التعلم

حبث عبد الرزتن كحيد الذم قاـ بو حبثبعنواف تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم التعاكين يف 

ماديت اللغة العربية فيالنظاـ التجارم ادلتعدد األطراؼ اإلسبلمية باالصلكارايا.عبد 

ساسية الرزتن كحيد نتيجة البحث ىي جيدة جدا ككفقا دلا ىو البحوث األ

 ادلدرسحىت.درسفي األساس كشلارسة اسًتاتيجية اليت مت إعدادىا من قبل 

كىذىاالسًتاتيجية تدعو أيضا الطبلب على القياـ بدكر نشط يف عملية التعلم، 

كلكنهذا ىو ادلكاف الذم توجد أكجو الشبو كاالختبلؼ مع احملققُت، ركز 

اخللفيات دراسة اللغة العربية ُت الذين ليسوا مدارسالباحثونعلى اسًتاتيجيات لل

فيالتدريسالعربية كما إذا كانت االسًتاتيجية كفقا للغرض التعلم.فيحُت ركز الباحثوف 

السابق على ما التنفيذ الناجح لبلسًتاتيجية يف األىدافالتعليمية، ككذلك الًتكيز فقط 

عبد ).درسادلعلى سلرجات التعلم كاسًتاتيجيات اإلدارة التيتسيطر بالفعل من قبل 

 (.2014تا.تاه : ، الرزتن كحيد

 الوصفالنظري . ب
 تعريف طريقة .1
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تعلم اسًتاتيجية كسائل سلتلفة لتحقيق سلرجات التعلم ،ك ر يغ ل ط ا د غ نغحبسب 

ادلختلفة حتت ظركؼ سلتلفة من اسًتاتيجية التعلم متغَت تصنف إىل ثبلثة عناصر، 

 كىي:

تنظيم اسًتاتيجية ىو كسيلة لتنظيم زلتول حقل من الدراسة،كىذاالنشاط يف   (1

، ديػ غ ر ّمْنغاتصاؿ مع اختيار العمل من احملتويات / ادلواد، كترتيب زلتويات، 

 ك.التنسيق، كما شابو ذل

اسًتاتيجية التسليم كسيلة لتحقيق التعلم لدل الطبلب كلتلقي كاالستجابة لردكد  (2

 .الفعل من الطبلب

تنظيم التفاعل بُت الطبلب كاسًتاتيجيات التعلم اللفظي اسًتاتيجية إدارة كيفية (3

أكثر )اسًتاتيجية متغَتة تنظيم كتقدًن اسًتاتيجية( يستخدـ اسًتاتيجيات إدارة 

التعلم ذات الصلة مع االسًتاتيجية االنتخابات التنظيم كاسًتاتيجية لتحقيق ذلك 

 ة، مبلحظة أخذ كالتقدـ كالتعلم، كالدافعخبلؿ عملية التعلم ادلرتبطة جدكل

 .(6-5)مادم كينا، تا.تاه:

يتم تعريفاالسًتاتيجية بأهناخطةأك أسلوبأكسلسلة ، تعلمإسًتاتيجيةفيتعليم العلـو 

ىدفتعليميمعُت،كىكذااسًتاتيجيةالتعلميمكنأف تفسر تحقيق مناألنشطة ادلصممة ل

 .ادلصممةلنقؤلىدافًتبوية زلددةعلى أهناخطةاليت حتتوم علىسلسلة مناألنشطة 
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( على النحو 1992)موجيونوكيعرؼ طبيعة اسًتاتيجيات التعلم عن طريق 

 التايل.

"آخر التدريس للتفكَت كالسعي للحصوؿ على التناسق بُت اجلوانب كادلكونات 

لتشكيل النظم التعليمية، كذلك ألف النظاـ التعليمي ىو النشاط، مث ال تنفذ 

قبل ادلكونات فقط، كلكن أيضا تنفيذىا . كىو  م تػ و اف قجوانب األفكار كإصرار 

يقـو على فرضية أف مشركع غَت مناسب يف الوقت دائما. كىكذا، فإف 

اسًتاتيجية التعلم بعداف يف آف كاحد. أكال، االسًتاتيجيات على أبعاد التصميم 

اين للتعلم كالذم يشمل رتيع جوانب كمكونات إعداد التدريس كالتعلم. البعد الث

على التنفيذ، الذم يشمل كل من التنفيذ الفٍت لتدريس كل من ىذه اخلطوات ال 

)إسكانداركاسد، سونندار  ميكن فصلها بسبب ارتباطو ىذا ادلستول الرفيع

 .(10-8دادانغ، تا.تاه: 

 تعريف استراتيجية .أ 

نشطة لتحقيق أىداؼ كلمةتعنيخطةمتأنية لؤل "اسًتاتيجية"، بشكل عاـ   

، كعادة ما على ضلوأدؽ   "أكاألسلوباسًتاتيجية " كباختصارميكن القوألف .زلددة

 (.4:2009)ىنرم جونًت تارجياف،"الطرؽ" ادلدىو "هنج" يرتبطالتفسَتمع
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ليست غريبةبعد اآلضلتىقاالف ، كضع اسًتاتيجية طويلة األجلفيعامل التعليم 

يف ، عليهافيبعض الكتاباتاالسًتاتيجيةيف كثَت من األحيانوضوحاكميكن العثور 

إندكنيسياالعديد من الكتابالذين يكتبونورقةمع 

يف آف ىي "كاسًتاتيجيةالتعليم كالتعلم"الكتابلقبكتاباهتباستخداماسًتاتيجيةكلمة، 

اخلطوط العريضةالقوسللعملمن "بأنوسًتاتيجية كاحديعطيعموماتعريفا ال

 (.2002:5)سييفوؿ هبرم دجامار ك أسواف زين،  "أجلحققأىداؼ زلددة

ألزتدم كبراسيتيو نقبل عن الرأم تنص ىواية أف اسًتاتيجية ادلدل كانت يف كفقا

األصل تستخدـ يف اجليش، يف حيث يتم تعريف ىذه االسًتاتيجية بأهنا فن يف 

تصميم احلرب، كخاصة عبلقة كثيقة مع حركة القوات كادلبلحة يف موقف حرب 

 . األكثر مبلءمة لتحقيق الفوزيعترب

التعلم اليت  إجراءاهتارلموعة من ادلواد ك "ديك ككارم اسًتاتيجية التعلم ىو كفقا 

 ."تستخدـ معا لزيادة دلخرجات تعلم الطبلب

للتفكَت كالسعي  ادلدرسُتأنشطة "، كتعلم اسًتاتيجية كنوو مودجيرأم 

للحصوؿ على االتساؽ بُت جوانب تشكل جزءا من نظاـ التعليم، حيث 

ديوام،  الكسمي &)ماسيتوىة  "ُت الستخداـ اسًتاتيجيات معينةمدارسلل

2009 :37). 
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ىذه االسًتاتيجية تأيت من اسًتاتيجيا اليونانية يعرؼ س. ص م رس ن و كفقا

: 2006)س. سومارسونو، يف احلركببأنو قائد الفنية اليت عادة ما تستخدـ 

139). 

ساصلايا اسًتاتيجية التعلم ىو نشاط تعليمي اءْ كين  كيمب يف الكتاب كفقا  

كادلتعلمُت ألنشطة التعلم اليت أنشطة التعلم ميكن حتقيقها  ادلدرسُتجيب أف تفعل 

 .(126: 2009)كيناساصلايا،  بفعالية ككفاءة

أيضا تقريبا نفس االسًتاتيجية مع رأم يف القاموس االندكنيسي كبَت، يعٍت 

 Depdikbud)األزتدم كبراسيتيو، يتم تعريف االسًتاتيجية بأهنا "تكتيكات احلرب"

RI, t.th). ككضع اسًتاتيجية طويلة األجل مل تعد رلرد ، يف تطور العلم اليـو

مصطلح يستخدـ يف احلرب، كما اهنا تستخدـ يف اجملاالت العلمية األخرل، مثل 

 ة التعليم كالتعلم، كالدعاية كىلم جرا.أنشط

سلتلفة االسًتاتيجيات ىذا النهجواألساليب ك ، ستنادا إىل بعضفهم أعبله

تعلماسًتاتيجيةينطوم ، كبعبارة أخرل أخرل، فإناسًتاتيجيةسلتلفة، كبعبارة جدا

وتقنياتالتعلمهي جزء األساليبىذا ىو، ك  .التقنياتعلىمجموعة كاسعة مناألساليب ك 

األسلوهبيخطة (. 77: 2010)إيفلُت سَتجيار ك ىارتاين،  مناسًتاتيجية التعلم

أنو ال توجد أياألجزاء التيتتعارضوكل ، تلك اللغةفيأنيق كمنظمتقدًن شاملة ل
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األسلوب  .ذلكيعتمد علىالنهج الذم اختارتو

 معادلناقشة الواردة.ىوخدعةمناخلداعأكاخًتاعيستخدمبلستكمالوالكمالغرضادلباشرة

ككيف ، أعبلمهن الواضحبالنسبة لناحيثادلوقف مناسًتاتيجيةأكتقنية

 (.4-3: 2009، )ىنرم جونًت تارجيافأنيتصبلألسلوب

رلموعة مناسًتاتيجياتتدريس اللغةىناؾ عشرةاسًتاتيجياتوكفقاللصارمةيف عاـ  

 :كقد اقًتحأهنناكاسًتاتيجياتاليت تؤثر علىنجاحتعليم اللغةكموادالتعلم،كىي، 1975

 .أسلوب التعلمالشخصي أكاسًتاتيجياتالتعلمإجيابيا :التخطيط االسًتاتيجي .1

 .جتاىاذلدفمنلغةحسن الضيافة هنجالتسامح ك  :اسًتاتيجيةمؤكد .2

 .التعلمهاـ اتباع هنج نشط دل:اسًتاتيجياتفعالة .3

حتسينو لتطويرلغة جديدةيف نظامبانتظامو مركنة هنجمنهجيو  :اسًتاتيجيةالتجريبية .4

 .باستمرار

 .مهاراتأكادلهارات الفنيةللتعامل معاللغة:اتيجيةرمسيةاسًت  .5

 .كغَتىا، حبث دائم عنمعنىكلمة أك عبارة :الدالالتاسًتاتيجية .6

 .اليت جترم دراستهامارسة اللغة رغبة كبَتةدل :االسًتاتيجيات العملية .7

 .استخداماللغة اليت يتمدراستهافيالتواصبلحلقيقيالرغبة يف  :اسًتاتيجيةاالتصاالت .8

 .مراقبةأنفسهممعحساسيةتنتقداستخداـ اللغة:مراقبةاالسًتاتيجية .9



17 
 

 
 

، كتعلم كيفية تطويرلغة ثانيةباستمراركنظامإشارةمنتلقاء نفسها :اسًتاتيجياتالتطبع .10

 (.6: 2009)ىنرم جونًت تارجياف، التفكَتيف الداخل

فيإندكنيسياادلؤلف .يف اسًتاتيجيةاألكادمييةادلدىليسأجنيب

،  وزينىر  رت   د  ، على سبيل ادلثاؿ الذيأعطىعنوانورقتهاباستخداماسًتاتيجيةكلمة

يف آف كاحدعموماإعطاء "اسًتاتيجيالتعلم " كتاهببعنواف

 تعريفاالسًتاتيجيةكخطوط عريضةمن القوسللعملمن أجلتحقيقأىدافيحددىا

 (.2002:5)سييفوؿ هبرم دجامار ك أسواف زين، 

الكلمة اليونانية  وسالواقع من االسًتاتيج  االسًتاتيجية تأيت يف 

من، ككالذم يعٍت من الضباط أك الدكلة. كعبلكة على ذلك، وس كالسًتاتيج  

شَتيل يقوؿ أف االسًتاتيجية يتم توجيو القرارات ضركرم دتاما لتحقيق األىداؼ. 

القوؿ أيضا، حبسب ما نقلت عنو أنيسة يف كتابو الذم قاؿ انو  س ل وس  . ج

اسًتاتيجية فن استخداـ ادلهارات كادلوارد للوصوؿ إىل السوؽ ادلستهدؼ بوصفو 

)أكلُت نوىا، من خبلؿ عبلقة فعالة مع البيئة كالظركؼ األكثر مبلءمة

2012:156). 
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 التعلم استراتيجية .ب 

التعلم يأيت من كلمة "التعليم"، الذم أصبح فيما بعد الفعل ىو "التعلم". 

التعلم احلقيقي ىو اجلانب ادلعقد من النشاط البشرم، كأنو ال ميكن تفسَتىا 

بشكل كامل مع التفاصيل. كالغرض من التعلم ىو رلرد نتاج للتفاعل بُت التنمية 

ا، كجوىر التعلم ىو جهد كاع من ادلستدامة كجتربة احلياة. يف معٌت أكثر تعقيد

للطبلب لتعلم )التفاعل ادلباشر من الطبلب بادلوارد التعليمية األخرل( من  ادلدرس

 .(2010:17)تريانتو، أجل حتقيق األىداؼ ادلرجوة

يكوف مفهوماأف التعلمهو التفاعلذىابا ، فإنو ميكن أف منهذا ادلنطلق

، فيمثل ىذه التفاعبلت.والطبلبسينادلدر ، ك كإيابابينحاجةالطرفينبعضهما البعض

كمركزةضلواذلدؼ ادلتمثل فيالسابقاليت مكثفة ك  ) نقل(يتم اإلتصاؿ بينهم

 .دتتحديدىا

أكجو  .التعلمهو تقريبانفسادلعنىللتعليم كالتعلمعٌت أما بالنسبة دل

ىذه ك  .القيمة الًتبويةاألنشطة اليت يف أنشطةالتعليم كالتعلمو .الشبههيفيمجااللتعليم

)سييفوؿ هبرم لتحقيقاألىدافمعاتوجيو القيمة الًتبويةاليت دتيزالتفاعليحدث لىي 

فيالواقع، ىناكبعض اخلرباءالذين يقولوف (.2002:5دجامار ك أسواف زين، 

(. 2009:25)أنيساتوؿ موفارككا،  اننفس النشاطالتعليم كالتعلممعأنشطة التعلم
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ميكن فصلها عن أنشطة التعلم.  ألنو يقـو على مفهـو أف أنشطة التدريس ال

يف التعلم. من ىنا، النشاطُت تربط معا كدرلها يف  ادلدرسادلعهد يف كل ما يقـو بو 

 ادلدرسُتأنشطة التعلم. يتم دمج كبل أيضا يف عبلقة متبادلة أك التفاعل بُت 

كالطبلب يتعلموف حاليا جترم األنشطة، كاليت ىي بالتأكيد االجتاه كاألىداؼ اليت 

 .(2012:156)أكلُت نوىا،  مت تطبيقها سابقا

من بعض الشرح السابق ميكن االستنتاج أف اسًتاتيجية التعلم ىي تقنية عرض 

ذلا مزايا كعيوب أف اسًتاتيجيات التعلم ىي األكثر مبلءمة لكل موضوع 

تعلمُت من الصعب حتديد. كبادلثل، فإنو سيكوف من الصعب جدا لبلستخداـ كادل

اسًتاتيجيات التعلم ادلصنفة كىي .كاحدة من التقنيات يف عرض الدرس النقي

اسًتاتيجية التنظيم، كاسًتاتيجية التسليم، كاسًتاتيجيات اإلدارة. انطبلقا من 

نيفها، كىو التخطيط رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات تدريس اللغة ميكن تص

االسًتاتيجي، كاسًتاتيجية حبناف كاالسًتاتيجيات الفعالة، كاسًتاتيجية التجريبية، 

اسًتاتيجية، كاسًتاتيجيات رمسية الداليل، اسًتاتيجيات عملية كاسًتاتيجيات 

 .سًتاتيجيات، اسًتاتيجية الداخليالتواصل، كرصد اال
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عندما كفقا لؤلىداؼ ادلراد حتقيقها، بينما قاؿ إسًتاتيجية التعلم لتكوف جيدة 

، كفقا للطبلب، يقابل حجم اجملموعة، كفقا ادلدرسُتميكن أف يتم كفقا للقدرة 

 للوقت التنفيذ، ك بدعم من مرفق أك الوسائط التعليمية ادلتاحة.

أما بالنسبة دلعٌت التعلم ىو تقريبا نفس ادلعٌت للتعليم كالتعلم. أكجو الشبو 

اجملاؿ. أنشطة التعليم كالتعلم ىي األنشطة اليت القيمة الًتبوية. كىذه  التػ ْرب يَّةىي يف 

ىي القيمة الًتبوية اليت دتيز التفاعل حيدث لتوجيو لتحقيق األىداؼ اليت تريد 

 .حتقيقها معا

 استراتيجية التعلم أنوع  .2

لتحقيق التعلماسًتاتيجية ىو عبارة عن سلسلة من األنشطة اليت مت تصميم ه ا 

كالطبلب اسًتاتيجيات التعلم  ادلدرسُتاألىداؼ اليت تقـو بفعالية ككفاءة من قبل 

 :ادلختلفة،من بُت أمور أخرل

،كىي اسًتاتيجية التعليم كالتعلم حوؿ أف رتيع  (SPE) اسًتاتيجية تفسَتم .1

جوانب تشكيلمكونات النظم التعليمية تؤدم إىل تسليم احملتول التعليمي للطبلب 

 (.2004:38)أزتد ركحاين، مباشرة
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،الذم يعرض الطبلب  (SPBM) التعلم القائم على حل ادلشاكل اسًتاتيجية  .2

للمشاكل العملية مبثابة موطئ قدـ يف التعلم أك بعبارة أخرل، يتعلم الطبلب من 

 .خبلؿ ادلشاكل

،كنظاـ التعليم الذم يعطي الطبلب الفرصة (PRS)اسًتاتيجيات التعلم التعاكين .3

لعمل جنبا إىل جنب مع زمبلئو الطبلب يف ادلهاـ اليت دتت ىيكلتها يف ىذا ل

 .ميسرا ادلدرسالنظاـ يعمل 

ادلنتج من اسًتاتيجية التعلم اإلبداعية، كقد كضعت اسًتاتيجية مع اإلشارة إىل  .4

 .رلموعة متنوعة من األساليب التعليمية اليت يفًتض أنتحسُت نوعية التعليم كالتعلم

ُت إلدارة الفصوؿ مدارساالسًتاتيجية القائمة على ادلشاريع، كالذم يوفر الفرصة لل .5

كيشمل العمل يف ادلشركع ادلهاـ ادلعقدة استنادا   .الدراسية لرؤية العمل يف ادلشركع

إىل األسئلة كادلشاكل )ادلشكلة(ىي صعبة للغاية كيتطلب من الطبلب لتصميم 

 .ىكذا دكاليككحل ادلشاكل كاختاذ القرارات، ك 

اسًتاتيجية التعلم الكم، أم حتويل احتفايل معجميع الفركؽ الدقيقة، كاليت تشمل  .6

رتيع الركابط كالتفاعبلت كاخلبلفات اليت تزيد من حلظات التعلم كيركز علىعبلقات 

 دينامية يف إطار التعلم التعلم.
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)التعلماإللكًتكين(،  اسًتاتيجية تستند إىل التعلم القائم على الكمبيوتر كاإللكًتكنية .7

الذم تعلم استخداـ الكمبيوتر كأداة الستخداـ الشبكة مثل اإلنًتنت 

 (76)مادم كينا، تا.تاه:LANكشبكات

اسًتاتيجية التعلمادلفردات، كالذم ىو عملية إيصاؿ ادلواد التعليمية، كاليت ىي عبارة  .8

التقنيات اليت ميكن استخدامها من  .أك ادلفردات كما عنصر من تعلم اللغة العربية

لشرح معٌت ادلفردات، كميكن أيضا أف تستخدـ كأداة قياس لقياس  ادلدرسُتقبل 

 : قدرة الطبلب يف التمكن من معاين ادلفردات العربية

سبيل شلا يدؿ على كجوه ىو مثل جلب عينة أك الكائن األصلي؛ يظهر قلم رصاص .أ 

 .أماـ الطبلب أثناء التعلم ادلثاؿ

ميكن للمدرسُت تظهر معٌت ادلفردات اف يدرس من قبل شلا يدؿ، كما أظهر  :ظهارإ .ب 

 .الناس الذين يأكلوف لشرح قاؿ أكاال مدارس

 .ميكن أف تعطي أم ما يعادؿ دلفردات لتدريسو ادلدرس)مرادؼ(:إعطاء مرادؼ  .ج 

ميكن أف تعطي كلمة معناىا ىو عكس  ادلدرس(:ادلتضادات)إعطاء ادلعاكس  .د 

 .لتدريسوادلفردات 

يف تعلم ادلفردات أنو من اجليد أف تبدأ مع ادلفردات األساسية اليت ال تتغَت   

بسهولة، مثلما حيث القرابة، كأمساء من أجزاء اجلسم، كالضمائر، كاألفعاؿ 
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األساليب اليت  .األساسية، فضبل عن بعض ادلفردات األخرل اليت ىي سهلة التعلم

بُت أمور أخرل، الطريقة ادلباشرة، كتقليد كحفظ ميكن استخدامها يف التعلم، من 

الطريقة، طريقة هنج السمعية عن طريق الفم، كطريقة القراءة، طريقة القواعد كالًترتة، 

كطريقة استخداـ كسيلة البطاقات ادلصورة كالدعائم، ككذلك التعلم ؿ يغٍت أغنية أك 

سبيل ليت ألعاب اللغةكميكن أف يتم ىذا األسلوب مع سلتلف التقنيات ا .العربية

، عن طريق ادلقارنة، كإيبلء االىتماـ لًتتيب احلركؼ كاستخداـ القواميس كأكثر ادلثاؿ

ك طريقة التدريس اللغة العربّية ىي اخلطة . (34:)عبد احلميد، تا.تاهمن ذلك

أكريل حبر )الشاملة اليت تستعُت ادلدرس لتحقيق األىداؼ ادلطلويّة من تعّلم اللغة. 

 (.123: 2011 ،الدين

 التعلمنهجتعريف .3

تدريس(ىو موقف فلسفي حوؿ مستول اللغة،  / هنج التعلم)ادلدخآلاللتدريسبنهج

كىذا النهج ىو يف األساس ،(2006)ة النق كفقا إىل  .كالتعلم، كتعليم اللغات

 .رلموعة من االفًتاضات حوؿ عملية التعلم يف شكل التفكَت البديو يببل منازع

على سبيل  .هنج فلسفي ذتيصبح أنشطة التعليم كالتعلم لغة اإلشارةكبعبارة أخرل 

أف الكتابة ىي  ادلثاؿ، ىناؾ لغة كلدت من االقتناع بأف كل مايسمع كيتكلم، فيحُت

من ىذا ادلنطلق كلدت االفًتاضات اليت تنص على أف  .ادلهارة اليت جاءت بعد
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ىو لزراعة القدرة على مساع  ادلرحلة األكؿ ىينبغيأف يتم يف تعليم اللغة كالتعلم

(/istima’ االستماع (' كالتحدث  /takallum)التحدث 

 (الكتابة(kitabah/  كالكتابة) القراءة (qira’ah / بعدأنتعلملتضمينالقدرةعلىقراءة)

 (.167-2011:168)أسيب ىرماكاف، 

يشَتادلصطلح  .ىذا النهج ىونقطةانطبلقأككجهة نظرنا منعملية التعلم  

)كينا .نوجهة نظرعمليةاليت ما زالت شائعةجداكيف الوقت نفسوإلىنهجم

نسخةيف هنج التعلم ك ، يشَت إىل أف (2002غوؿ ) كككفقا .(2011:127ساصلايا،

)إيفلُت سَتجيار ك ىارتاين،  البحث عن سببللطبلبتآثر معالتعليقاتبيئتهم

2010:75). 

 ظركفيحتاجالتكيف مع جيب على ادلدرسينيف اختيار ىذا النهج يف التعلم، 

ادلواد على النحو ادلبُت يف ختطيط الدرس، كما لنهج مشًتؾ تستخدـ بالفعل من 

 :، من بُت أخرلادلدرسُتقبل 

مفهـو ادلنهج، كالذم ىو هنج للتدريس اليت تقدـ مباشرة للمفهـو من دكف  .1

أفكارىم ىذا ادلفهـو ذترة  .إتاحة الفرصة للطبلب لنقدر كيف مت اشتقاؽ ىذا ادلفهـو

كاحدة أك رلموعة من الناس يف تعريف مبادئ اصلبت كالقوانُت كالنظريات ادلفاىيم 

 .ادلستمدة من الوقائع كاألحداث كالتجارب لشرح كالتنبؤ



25 
 

 
 

خللق أنشطة التعلم تنوعت األشكاؿ اليت تشارؾ  ادلدرسُتالعملية، كىي  النهج .2

لقاضي لنفسك النشاط اخلربات، مثل التخطيط، مؤشر، كا يف رلموعة منالطبلب 

 .عن طريق إجراء التجارب كادلبلحظات كالقياسات كاحلسابات كاالستنتاجات

ادلنهج االستنباطي، عملية من ادلنطق أف نشأت من احلالة العامة اللظركؼ  .3

الختيار كعرض ادلفاىيم كادلبادئ كاملة مع تعريف  النهجادلخففة يف حُت تعلم 

 .ىي مثاؿ على احلالة العامة كاألدلة اليت تدعم كأمثلة زلددة

ادلنهجاالستقرائي، ىو عملية االنسحاب االستنتاج استنادا إىل كقائع ملموسة  .4

 .قدر اإلمكاف

النهج التفسَتم، الذم جلب مادة الدرس يف شكل تفسَت لفظي للركاية ادلعركفة  .5

 .باسم احملاضرة

-كالطبلب جلعلهنج ارشادم، النهج ادلتبع يف تعليم الذم يقدـ بعض البيانات  .6

 .االستنتاجات من ىذه البيانات

دلعرفة ادلخابرات الطبلب مع اختبارات  ادلدرسُتاالستخبارات، قدرة  النهج .7

)سيفاؿ  األجوبة اليت تشمل السرعة كاإلصلاز كمهارات حل ادلشكلة كتوفرالذكاء 

 (.87-2003:71ساجاال، 



26 
 

 
 

لربط بُت ادلواد حلاالت تدرس ا ادلدرسُتالنهج السياقي، دراسة مفهـو أف يساعد  .8

الطبلب العامل احلقيقي، كتشجيع الطبلب على اتصاالت ادلعرفة اليت ميلكها تطبيقو 

 يف احلياة األسرية كاجملتمع

 (.87-2003:71)سيفاؿ ساجاال، 

 س اللغة العربيةدر  .4

ألنو،معتلك  .ىيشيء كاحد مهمفيحياةاإلنساف، كاللغة تعريفاللغةالعامةيف الواقع

عٌت أما بالنسبة دل .عقلوزلتويات ميكن لبلنساف انالتواصلونقلجميع األفكارك ، اللغة

 .لتحقيقزخارؼ اللغة ك دؼ اللغةختتلف،اعتمادا علىمنظورأنيعطيمعٌت ذل

، يرتبطبشكل كثيق معاالنضباطواألخبلؽ "لغة"، فياجملتمع اإلندكنيسي

، معنىبل يعرفونالرجل "،مل يكن يعرفاللغةانو "، فإف عبارة على سبيل ادلثاؿ .كالعادات

، فإف  فيالعربية، يف حُت.كىذا يعنيخرؽ القانوف"االهنيارلغة " ك، اخللقمعٌت  "ادلزركعة"

)تشاتيبوؿ أكماـ يعنيأف يتكلم، كالذم "لغا" التينشأدتنشكل من أشكاؿ "لغة"كلمة 

ميكن استنتاج أنالطابع ، فإنو سلتلف الدكؿعلى أساس  "لغة"من تعريف. كاألصدقاء(

العامهو شيءغَت ادللموسةاألصواتالقادمةمنالفملتشكيلمثل ىذه الطريقةأف الصوهتو 

 .حيتويأكلو معنىخاص
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كمع ذلك، فإمنعنىلغةال تزاجملموعة متنوعة من األشكاالعتمادا علىوجهة 

أف ، اياف/يف كتابدليلتعليم اللغةالعربيةيف الكلياتالدينية.نظردلعنىهذا التعريف

الكشف عنهانظاـ من الرموزفيشكبللصوتادلستخدمة من قبلفئةمعينة اللغةالفعليةاليت مت 

 (1975:19)أ. أكرـك ماليبارم كاألصدقاء، منالناسإلىالتواصلوالتفاعلبشكل منفصل

، كاللغة ىي كيف الوقت نفسو،كفقا لقاموسكبَتاإلندكنيسية

ىي )اليت تنتجهااألجهزةالصوتية(يتبنىنظامرمزالصوت(1)

الكلماتاليت يتحدث (2) .دمكأداة اتصاللتلدادلشاعر كاألفكارتعسفيةكالتقليديةيستخ

حسن السَت ، من باب اجملاملة كالكلمة الطيبة)3ك ).)قبيلة، كالبلد، كادلنطقة(هباأمة

 .(1989:66ك ز ارة الًتبية كالثقافة، )كالسلوؾ

كحتديد ، م ز اك ىحبسب ما نقلت عنهأزتد، ك ر د ل ْكس اف  ،باإلضافة إىل ذلك

يستخدـ من قبؤلعضاءيف رتاعة اجتماعيةللعملمعا، ، كالذم اللغةكنظامرمزاألصواتاحملكم

 .(2009:89)أزتد موجاكي، كالتعرؼ علىأنفسهمالتواصل، ك 

اللغة العربية ىياجلمل ادلستخدمةمن قبل ، فهماللغة العربية من قببللغبلييٍت

كقد .(2005:7)مصطفي الغبليُت، ذلم) أفكار كمشاعر(العربؤلغراضالسريع

، كما أف أعطىالعربيةالكثَت منادلفرداتإىل اللغاتاألخرل يف العادلاإلسبلمي

العربية ىيأيضاأداة ، كاللغة خبلؿ العصور الوسطى .دكرالبلتينيةإلىمعظم اللغات األكركبية
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أدت ، كاليت كالفلسفة، فيالعلـو كالرياضياتلثقافية، كالصدمات النفسية رئيسيةلبل

العربية يف ك اللغاتاألكركبيةادلسامهة فياستعارةالكثَت منادلفردادتن اللغة العربيةإلىالعديد من 

 .(32-2012:27)أكلُت نوىا، اللغة االندكنيسية تدرس كمادة.

 هيكل الفكر و أسئلة البحث.د
 هيكل الفكر. 1

تطوير وف مهجزء منعناصر العملية التعليميةمنأيتقدًن مسامهةكبَتة فيالتعلم ك ادلدرس

ادلواد اليت من السيطرة على وناخلربات ك ادلدرس، جيب أف يكوف لذلك .التعلم ادلدرسي

 .ادلهنيةيف كاجباهتمشرحصحيحليكوف سيتمتدريسهاك 

ألنو ال يوجدتعليمةال ، العنصر األكثرأمهية ىواسًتاتيجيةأكاألسلوب، فيالدركسفي

، ركزتن ادلتعلمُتيستخدماألسلوبيخدمطريقةيشكل حافزامن اخلارجالذينيمكن أف حتفز 

 .ىوأيضامن أجللتحقيقأىداؼ التعلمكلكن 

ىو فياللغة العربيةفيالتعليمهناكالعديد من االسًتاتيجياتاليت ميكن استخدامهاك 

، فإف االسًتاتيجية الصحيحة، من دكف استخداـ ادلدرسالشيء ادلهم أنيحكممن قبل 

، يتم لذلك .تكومنفهومة للطبلببل تكونقادرة على أفادلدرسينادلواد ادلقدمةمن قبل 

ذا اجملاؿ لتكوف يكونوفقا ذل، كجيب أف يجب أف يفهمحقاالتعلمادلدرستسليم 

 .األىداؼ التعليمية
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 تعليم اللغة العربية

الذم ادلدرسينىو كيفاألساليبالبحثية ادلقدمةمن قبل ، فإف القلق يتصل مبا سبق

ادلدرسة يف كاف يدرساللغة العربيةعلى الرغم منعدـ كجودخربة فيتدريس اللغة العربية

النظرةأدناه ىيأساسللباحثينلتسهيبلدلدرسةاحملددةتكشف .ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو

 .عنأنالبيانات اليت سيتمبحثهايف كقت الحق

 
 

 

  

 
 ثبحالأسئلة .2

غَت التعليم يف  ادلدرسُتما ىي االسًتاتيجيات اليت يتم استخدامها من قبل  . أ

يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو تدريس اللغة العربية تعلم موضوعات اللغة العربية

 ؟.فامبواج حلو

يف ادلدرسة ما ىي االسًتاتيجيات األبرز تطبيقها يف تدريس مواد اللغة العربية . ب

 ؟.ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو

 إستراتيجية

 

لتنفيذ استراتيجية 
 اسًتاتيجية

 تطبيقاستراتيجيات
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يف ادلدرسة ادلتوّسطة كيف ميكن لتنفيذ اسًتاتيجية تدريس مواد اللغة العربية . ت

 ؟.حانو فامبواج حلو

ما ىو السبب كراء اختيار اسًتاتيجية كإذا كاف ىناؾ اتفاؽ بُت اسًتاتيجية  . ث

 ؟.ادلهيمنة مع أىداؼ كمواد تعليمية اللغة العربية

 يف تقدًن تعلم اللغة العربية؟ ادلدرسُتكأيا كانت الطريقة ادلستخدمة من قبل  . ج

يف تقدًن ادلواد التعليمية باللغة  ادلدرسُتأم سائل اإلعبلـ ادلستخدمة من قبل  . ح
 العربية؟

 يدعو عامل يف تنفيذ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية؟ . خ

 عامبل يف تنفيذ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية؟منع  . د

تمة دلعرفة ادلواد اليت يتم ُت حتفيز الطبلب لتكوف مهمدارسكيف ميكن لل . ذ

 تدريسها؟

 يأخذ اخلطاب على أىداؼ التعلم للموضوع للطبلب؟ ادلدرسُتىل  . ر

جعل استخداـ اسًتاتيجيات اليت جتذب ادلتعلمُت كفقا  ادلدرسُتكيف  . ز
 للمناقشة؟

 يف تعلم اللغة العربية؟ ادلصاٌفىل ادلتعلمُت تظهر  . س
  



31 
 

 
 

 :الثالث الباب

 منهج البحث

 هوقتو هلدراسامكان. أ

كاليمانتاف سَتكيانفمبوج حلو  حانوادلدرسة ادلتوسطة ىف كأجريت الدراسة  

 .2017مايو  17مارس إىل  17، بدءا من التاريخ مع شهرين الوقت.الوسطى

 البحثالهدف من النهج و . ب 
 منهج البحث .1

، يتم تطبيق النهج ادلتبعمن قبل ادلؤلفينفيهذا البحث ىوهنج نوعيوصفي 

البحثللحصوؿ على بياناتوصفيةفيشكبللكلماتادلكتوبة منهج 

مل يكنالغرض من  .كادلنطوقةمنالناسأكسلوؾ ادلبلحظة

، كاألعراض صورةمنوجودمتغَت، كلكن فقط ىذىالدراسةالختبارفرضيةمعينة

 (2003:310)سوىارسيمي أريكونتو،كالظركؼ

 اذلدؼ منالبحث .2
العربية اللغة تعليمغَت مدرمسع  1ىذا البحث ىو  موضوعات  

كادلبلغ البحثي ،ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوالتدريس في اللغة العربيةفيةلفياخل

 .كادلدير ادلدرسة طبلب4ىو 

 

13 
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 من البحث اذلدؼ .3

كاذلدؼ من ذلك ىو اسًتاتيجية مدرس لغة العربية يف التعلم خلفيات 

 .غَت تعليم اللغة العربية

 تقنياتجمع البياناتج. 

 مراقبة .1
ىذا ىو الرصد كالتقييم اليت ، راقبةيستخدمها ادلؤلفهومباشرة ادلراقبةم 

أجريت على الكائنات يف ادلشهد الذم حدث أك األنشطة اجلارية تعليم اللغة 

من خبلؿ ىذه ادلبلحظة الحظ الباحثوف .العربية للحصوؿ على البيانات البلزمة

 :الوضع الفعلي، على سبيل ادلثاؿتقنيات مباشرة إىل ادليداف للوقوؼ على 

 قبل تنفيذ ىذه االسًتاتيجية؟ ادلدرساالستعدادات اليت قاـ هبا  .أ 

 كيف تنفيذ اسًتاتيجية التعلم اللغة العربية؟ب.   

ُت حتفيز الطبلب لتكوف مهتمة دلعرفة ادلواد اليت يتم مدارسكيف ميكن للج.

 تدريسها؟

 يأخذ اخلطاب على أىداؼ التعلم للموضوع للطبلب؟ ادلدرسُتىل د.   

جعل استخداـ االسًتاتيجيات اليت ادلتعلمُت جذابة كتتوافق  ادلدرسُتكيف ق.   

 مع ادلناقشة؟
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 مقابلة .2
من خبلؿ ىذه ادلقابلة تقنيات الباحثوف طرح األسئلة مباشرة إىل موضوع 

سيتم استخراج  .لالبحث للحصوؿ على معلومات كادلشاكل ادلتعلقة أحباث أخر 

 :البيانات على النحو التايل

اسًتاتيجيات استخداـ اللغة العربية يف عملية تعلم اللغة  ادلدرسُتما  .أ 

 العربية ؟

 اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية استخداـ اخللفية ؟ .ب 

يف تقدًن ادلواد التعليمية  ادلدرسُتأم سائل اإلعبلـ ادلستخدمة من قبل  .ج 

 باللغة العربية ؟

 عوامل دعم تنفيذ اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية ؟ .د 

 تثبيط عامبل يف تنفيذ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية ؟ .ق 

 توثيق .3
األساسية للبياناتفيالبحث النوعيهو ل وفػ ل ندْ ك ل وفػ ل نْد ككفقا دلصادر  

يتم اشتقاقبيانات منوثائق إضافيةىي البياناتاليت ال ، كلكن أنالكلمات كاألفعاؿ

الوثائقادلستخدمة ىيوثائق (2003:310)سوىارسيمي أريكونتو،ميكنتجاىلها

ادلدرسة ادلتوستة حانو فامبوج ادلتوسطة الثانوية أصليةكصورعن ادلدرسة
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اللغة دارسفضبل عن كثائقأخرل تدعماسًتاتيجيةرتع البيانادت، ادلدرسك حلو 

يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو ةالعربيةيف تعلم اللغةالعربية التياخللفياتغَتالتعليميةالعربي

 .فامبواج حلو

خداـ ىذه التقنية لدعم بيانت مت احلصوؿ عليها مسبق من الباحثوف است

 خبلؿ ىذه التقنية سوؼ يكوف على البيانت الىت يتم احلصوؿ عليها:

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوالقائمة  خطة تنفيذ التعلم .أ 

 .حانو فامبواج حلو يف ادلدرسة ادلتوّسطةتاريخ   .ب 

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوعدد الطبلب  .ج 

 .في ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوادلدرسينعدد  .د 

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوادلرافق كالبنية التحتية  .ق 

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوالرؤية كالرسالة  .ك 

 .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوالعربية  اللغة طبلبقيمة .ز 

 بياناتالد. التحقق من صحة
كيتمالتحقق من صحة البياناتإلىالتأكد من أف رتيعادلؤلفُت قدالحظودرسذات     

 :كىي، عناصرالقضيةىو يف الواقع الصلةإلىما ىو موجوديف الواقعو 

 )مصداقية( درجةمن الثقة .1
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 :احلقيقةمننتائجالبحوث ادلوثوقةنفذتعلى النحو التايلأف نتأكد منأف 

 مشاركةحد . أ
توسيعادلشاركة تتطلبادلؤلفإلىالقفزمباشرةإىل ادلوقعوقتا طويبلحىت يتم التوصل 

 .البحوثثقافةالبيئة فيو تكوف قادرة على تعلم إلىالتشبعورتعالبياناتيسمحالكاتب ل

 ادلبلحظات ادلثابرة . ب

سًتاتيجيات تعليم اللغة العربية عند ادلدرس ادلتخرج من االأجرىمؤلفللرصدعن  

شلا قد .يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوغَت تربية اللغة العربية 

جيرم مفصل دلا يساعدالباحثينللمساعدة فيالكتابة إلىتقدًن كصف دقيق ك 

 .التحقيق

 .التثليثج

البياناتباستخدامشيءما كراءالبيانات عن كالغرض منهذىادلثلثاتللتحقق منصحة 

ذتطلب ادلساعدةاناس اكفاءيف  .الوثائقطريقمقارنةنتائجادلبلحظةكادلقاببلت ك 

 .رلالبالتحقيق

 نقلها .2

 .نقلهاعرضمقطعمع السؤاإلىل أم مدىنتائجالبحث ميكنأف تطبقفيسياقاتأخرل

 .يعتمدنقلهاعلى التشاهببينالسياقادلرسل كادلتلقي
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 االتكالواليقُت .3
يف دراسة الطبيعية، األداة الرئيسية ىي البحث الباحث نفسو. من أجل تلبية 
مؤلف من ادلوثوقية، مث منط التبعية كاليقُت متحدكف، أثارت تلك احملاكلة لتتبع 
البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها عن طريق التحقق من دقة الكاتب يف الذم رتع 

 (.2006:300)سوجايونو، ها يف الواقع كفقا للحقائق.بيانات ثقة بأف ادلبلغ عن
 و. تحلياللبيانات

حتليل البيانات ىي عملية إعداد البيانات لتكوف أكثر سهولة فهمها من 

خبلؿ تنظيم نص ادلقابلة، مث يتم ترميز ادلبلحظات سجل كغَتىا من ادلكونات، 

 :جتميع كتنظيم لتمكُت صياغة التقرير كالتعليم، كتشمل

 البياناترتع  .1
ندرس مت رتع البيانات بأكملها بدءا من بداية البيانات اليت يتم رتعها، 

كالبيانات اليت يتم احلصوؿ عليها يف رلاؿ يسكب مباشرة يف شكل مكتوب أف من 

 .األسهل أف يكوف مفهوما كحتليلها

 البيانات ختفيض .2

رلمع من  كميكن أف تعرؼ بأهنا عملية اختيار األساسية كأمهية البيانات بُت

 .البيانات يف التفاصيل من ناحية شاملة

 عرض البيانات .3
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يعرض ادلؤلف ليتم ترتيب رلموعة من ادلعلومات يف كرقة منفصلة تتوافق مع 

الذين  ادلدرسُتاسًتاتيجيات التعلم نزكة أك شكل من األشكاؿ ادلستخدمة من قبل 

 .يعطوف إمكانية رسم االستنتاجات

 ختاـ الرسم التحقق .4

على النحو الوارد  اخلطوات التاليةالبيانات اليت مت جتهيزىا من قبل التعليقات 

باستخداـ الطريقة االستقرائية ىي ككاليت تبتعد عن األشياء  أف يستشفأعبله، مث 

اخلاصة للحصوؿ على النتائج العامة من االستنتاجات مث يتم التحقق من خبلؿ النظر 

يانات يف الوقت قبل كأثناء كبعد بعد رتع البيانات، يف ككالبيانات كاعداد ك عرض الب

من أربع تقنيات .حبيث االستنتاجات ادلستخلصة ليست منحرفُت دلشكبلت حبثية

أعبله لتحليل البيانات اليت مت رتعها من خبلؿ ادلبلحظة كادلقاببلت كالوثائق ذات 

 .البنود موضوعاتالصلة للبحث عن 
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 :الرابع الباب

 بيانات التعرض ونتائج البحوث

 وصف عام مكان البحث .أ 

، ، كادلقابلة  كادلراقبة  ةط  نش  األ  من    البيانات   ع  كرت    وث  ح  الب   إجراء   بعد   

ت حىت ري  جْ اليت أ   وث  ح  الب   ج  ائ  كيف نت    وح  ض  و  ب   ف  ادلؤل   . حىت ىنا يشرح  ق  كالوثائ  

 التايل   على النحو   ية  ام  مع النظ   الوصف   كتابة  اآلف يف شكل   

 المدرسة الدينية يُ خص  الش   .3

 حانو.: ادلدرسة ادلتوّسطة الدينية ادلدرسإسم 

 باكرم إنتونغ.: شارع    اف  نو  الع  

 سَتكياف.:    ةاطعقم

 حانو.:    نطقةادل

 .1فامبواج حلو :    القرية

 .: كاليمانتاف الوسطى  اتاحملافظ  

 .73111:   دمي  الرب   الرمز  

 .س.فد.إ، لطفي: سلتار       ادلدرسة رئيساسم ك 

 

83 
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باكرم شارع حانوفامبواج حلو : ادلدرسة ادلتوّسطة رسةاسم ك عنواف ادلد

كاليمانتاف الوسطى إنتونغ فامبواج حلو  

73111. 

 .121.1.62.07.0001:  ٌت  ادلب   رقم إحصاءات  

 .2100010 : أكلياء  أ م ور  ادلدرسة  رقم

 .1985:  البناءيس / التأس  سنة   

 : ك ز ار ة  الد ين . حالة األرض 

 .30.000:  إرت ايل   م ساحة  األ رض  

 .545:  م نطقة  الب ناء   

كاسع ة   .15.000:  ص فحة ه

 كإسبلمية.راساس ذات جودة عالية حتقق نبيلةرؤية ادلدرسة:حتقيق مد

 حانو فامبواج حلو المدرسة المتوّسطة تاريخ  .2

ه ا مدرسة  ادلدرسة كا ستنادنا إىل البيانات من الوثائق اليت مت تأسيس 

اؼ  يف كز ار ة الدين  1985األك ؿ يف عاـ حانو فامبواج حلو ادلتوّسطة عًت  كمت اال 

 ، ك كضع  ادلبٌت  كاألرض ىي ح ق وؽ ادللكية.1996يف عاـ 
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كفقا  وانحسبلـ كضع ه ا إىل منت ح الَتت منت مفتا تغ   2009يف عاـ 

بتاريخ  1996 1-26 03/ ب.  5دلرسـو كزير الش ؤ كف الدينية رقم : كب 

 .1 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة.19-08-1996

أضعاؼ تغيَت رأس  8 2013كقد حدث عاـ  تصل إىل 2002من 

 ادلدرسة على النحو  التايل اجل دكؿ:

األكؿ اجل دكؿ  

حلوحانو فامبواج ادلدرسة ادلتوّسطة  رئيس  

 منرة األمساء عصر الوظيفة

 3 زتد فردكسأ 2002-2003

 2 شاركاكمدزتأ 2003-2004

 1 فريلة جعك   2004-2005

 4 سللص 2005-2006

 5 س.فد.إ، لطفيسلتار  2006-2008

 6 بامبانج 2009-2010

 7 بودم إمسانتو 2010-2011

 8 فدرينصية 2012-2013

 9 س.فد.إ، لطفيسلتار  اآلف -2013

 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس إلدارة 
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 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة  الرؤية والرسالة .3

 على النحو التايل: حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة  الرؤية كالرسالة

 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة  الرؤية .أ 

 إصلاز ادلدرسة اإلسبلمية.حتقيق اجلودة األخبلقية 

 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة  الرسالة .ب 

حانو ادلدرسة ادلتوّسطةمن أجل حتقيق الرؤية ادلذكورة أعبله، مث 

 حيتاج إىل كصف ذلك يف شكل بعثة، على النحو التايل:فامبواج حلو 

 تشكيل جيل حذر ك بَتخبلكوؿ كارميا. .1

شلارسة معرفتو كقادرة على حتقيق الرجل ادلعرفة ك قادرة على  .2

 االختبلط بشكل جيد.

 كوادر جودة الطباعة من األمة يف رلاؿ العلم كالتكنولوجيا. .3

ىو جيد حانو فامبواج حلو ادلدرسة ادلتوّسطةرؤية من رؤية كرسالة 

جدا إلنتاج البشر الذين ليسوا فقط ذكي يف رلاؿ ادلعرفة الدينية كلكن 

حانو ادلدرسة ادلتوّسطةأيضا ذكية يف رلاؿ العلـو )زلفوظات التاريخ 

 (.2016، فامبواج حلو
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 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة في الموظينو  المدرسينحالة  .4

 13ىو حانو فامبواج حلو إرتايل عدد العاملُت يف ادلدرسة يف منت 

إداريُت، ك كاكاماد ادلناىج كطالب  2ُت، ك مدارس 8شخصا يتكوف من 

 من شخص كاحد لكل منهما. كما ىو موضح يف اجلدكؿ التايل:
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مبلحظات 
 التدريس

بدء تشغيل 
 منرة األمساء اجملموعة البلد / الشرؼ مكتب الّشهادة األخر ادلهمة

 2010-12-01 القرآف احلديث
س. الًتبية الدينية 

 اإلسبلمية
س.فد.إ، لطفيسلتار  III/b ادلدرسُت احلكوميُت ادلدرسة رئيس  1 

ادلدرسة العالية اإلسبلمّية  25-07-2009 -
 احلكومّية

 2 كاغيو III/b ادلدرسُت احلكوميُت رئيس إلدارة

2006-04-01 الفقو/التزًف س. الًتبية الدينية   
 اإلسبلمية

كككماد ادلناىج 
 الدراسية

 3 سوجياريت، س.أغ III/b ادلدرسُت احلكوميُت

2010-12-01 علم الًتبية الطبيعية  4 س.بد نوركؿ حيايت،  III/b ادلدرسُت احلكوميُت ادلاّدةمدّرس  س. البيولوجيا 

2011-06-01 اللغة اإلصلليزية  5 س.فد.إإديل رزتاين،  III/b ادلدرسُت احلكوميُت مدّرس ادلاّدة س. اللغة اإلصلليزية 

2011-06-01 رياضّية  6 س.فد.إعدكية، ر. III/b ادلدرسُت احلكوميُت مدّرس ادلاّدة س. رياضّية 

الثاين اجل دكؿ  

حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة  ادلوظُتك ُت ْ ادلدارسحالة   
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2007-07-16 اللغة اإلندكنيسية  7 س.بد ركزادا،  - ادلدرسُت الشرفيُت مدّرس ادلاّدة س. اللغة اإلندكنيسية 

علم الًتبية 
2005-12-10 االجتماعية ادلتكاملة  

حاسبة
 
 كككماد طالب س. االقتصاد ادل

 ادلدرسُت الشرفيُت
 8 س. كيدىي ىاستويت، سي -

الًتبية البدنية / 
2009-10-01 األخبلقية  

س. الًتبية الدينية 
 اإلسبلمية

 مدّرس ادلاّدة
 ادلدرسُت الشرفيُت

س.فد.إمَتم ىَتيانتو،  -  9 

تكنولوجيا ادلعلومات 
2013-05-01 احلاسوبية  

س. الًتبية الدينية 
 اإلسبلمية

 مدّرس ادلاّدة
 ادلدرسُت الشرفيُت

س.فد.إسرم كاىيوين، ،  -  10 

2014-01-02 الًتبية ادلدنية/الثاقية س. الًتبية الدينية  
 اإلسبلمية

س.بد أرتا موليدا،  - ادلدرسُت الشرفيُت مدّرس ادلاّدة  11 

- 02-01-2015 ادلوظفُت  ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 12 زلمد الرزايل - الشرفيُت ادلوظفُت اإلداريُت



45 
 

 
 

اللغة العربية / 
2010-05-01 التجويد  

س. الًتبية الدينية 
 اإلسبلمية

 ادلدرسُت الشرفيُت مدّرس ادلاّدة
زتيدمزلمد  -  13 

- 01-05-2010  14 سومارجو - ادلوظفُت ركاتب  حارس ادلدرسة ادلدرسة الثانوية احلكومية 

- 01-05-2010  15 إال  بَتدانوايت - ادلوظفُت ركاتب  خدمة التنظيف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

-- 01-05-2010  16 مرىاين - ادلوظفُت ركاتب  البستاين احلكوميةادلدرسة الثانوية  

حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس إلدارة  
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استنادا إىل اجلدكؿ أعبله ميكن مبلحظة أف كضع  

لدعم أنشطة التعلم يف كافية   ادلدرسة ادلتوّسطةحانو فامبواج حلوادلدرسين

 التعليم. كمتوسط  ادلدرسُتميكن أف ينظر إليو من بعض ادلدرسة. 

 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة التالميذ حالة .5

 2015/2016كقد بلغ إرتايل عدد الطبلب يف العاـ الدراسي 

( طالبا كطالبة. إف توزيع عدد ادلتدربُت بُت الصفوؼ يكاد يكوف 54)

رلموعات الدراسة. دلزيد من  3ىناؾ  3-1فئة من الصف  موحدا. كل

 التفاصيل ميكن أف يرل يف اجلداكؿ التالية:

الثبلث اجل دكؿ  

 رتلة التبلميذعلى أساس اجلنس كالطبقة 

 الفصل منرة
 هناية الشهر تحول بداية الشهر

 رتلة بنات بنوف خركج أدخل رتلة بنات بنوف

1 VII 5 6 11 - - - - 5 6 11 

2 VIII 10 5 15 - - - - 10 5 15 

3 XI 16 12 28 - - - - 16 12 28 
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 54 23 31 - - - - 54 23 31 رتلة

 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس إلدارة 

حانو ادلدرسة ادلتوّسطة ستنادا إىل اجلدكؿ أعبله أف عدد الطبلب فيا 

 الفائدة كادلسافة تلتئم بعيدا جدا. كىذا يرجع إىل أسفل، ينظر إىل فامبواج حلو

 حانو فامبواج حلوالمدرسة المتوّسطة مرافق والبنى التحتية .6

ادلرافق كالبنية التحتيةعنصر مهم جدا يف دعم سبلسة التعليم، ك 

لديها مرافق كالبنية التحتية اليت تكفي  ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو

. كادلرافق كالبنية ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواجلتسهيل عملية التعليم يف 

 التحتيةيف اجلدكؿ التايل:

 

الرابع اجل دكؿ  
 ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو ادلرافق يف

 منرة مرافق كالبٌت التحتية رتلة حالة

 1 غرفة الدراسية  8 جيدة

 2 ادلدرسة رئيسغرفة  1 جيدة
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 3 غرفة ادلدرسُت 1 جيدة

 جيدة
 

 4 موشوال 1

 5 ادلكتبة 1 جيدة

 6 فضاء ادلخترب 1 جيدة

 7 دكرة ادلياه   2 جيدة

 8 إسكاف ادلدرسُت 4 جيدة

 9 موقف السيارات 1 جيدة

 10 مكتب ادلدرسُت 13 جيدة

 11 مقعد ادلدرسُت 13 جيدة

 12 مكتب الطالب 72 جيدة

 13 مقاعد الطالب 72 جيدة

 14 سبورة 6 جيدة

 15 خزانة كبَتة 4 جيدة

 16 كراسي للضيوؼ 1 ليست جيدة

 17 ساعة احلائط 2 جيدة
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 18 الكمبيوتر 2 ليست جيدة

 19 أجهزة الكمبيوتر احملمولة  3 جيدة

 20 آلة الّتسجيل   1 جيدة

 21 خزانة صغَتة 1 جيدة

 22 خزانة قصَتة 1 جيدة

 23 نظاـ الصوت 1 جيدة

 24 مضخة مياه 1 جيدة

 25 ميكركفوف 2 جيدة

 حانو فامبواج حلوادلدرسة ادلتوّسطة مصدر البيانات: كثيقة رئيس إلدارة 

حالة جيدة. كادلباين ادلدرسية يف حالة كحالة الغرفة كادلباين ادلدرسية عموما يف 

 جيدة ألهنا بنيت حديثا.

 وصف عام لموضوع البحث  .ب 

ادلدرسة أما بالنسبة دلدرسي اللغة العربية رتيع الطبقات يف  

، بتاريخ  مبواج حلوامسو زلمد زتادم، كلد يف الفا ادلتوّسطةحانو فامبواج حلو

فامبواج  1. كالتاريخ التعليمي ادلدرسة االبتدائية العامة 1991أغسطس  13

الفبلح ابن  ادلدرسة ادلتوّسطة، 2003اـ يف ع حلومقاطعةسَتكياف ادلنطقة حانو
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، 2010، ادلدرسة العالية الفبلح ابن بنجاربارك  2007بنجاربارك يف عاـ 

اجلامعة اإلسبلمية احلكومية أنتاسارم باصلارماسُت كلية الًتبية يف شعبة التعليم 

 . 2015الديٍت اإلسبلمي يف عاـ 

 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو عملية تعلم اللغة العربيةفي .ج 

بعد أف أجرل  الباحثوف الدراسة الوثائق، ادلبلحظة كادلقاببلت مع  

مدرسي اللغة العربية، ميكن أف يكوف يف معرفة أف لتنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم، 

سابقا مدرسا للغة العربية يعد جهاز التعلم اليت جعلت بداية كل عاـ دراسي 

تشمل: تقوًن التعليم، كادلناىج، تفاصيل أسابيع فعالة، كالربامج جديد كاليت 

السنوية، كبرامج الفصل الدراسي، كخطط الدرس. يتم استخداـ أدكات التعلم  

 ي اللغة العربية يف إجراء أنشطة التدريس كالتعلم.مدارسكمرجع من قبل 

كتعزز ىذه البيانات نتيجة دراسة التوثيق اليت أجراىا الباحث جلهاز 

العريب، كالبيانات اليت مت  ادلدرسالتعلم يف شكل خطة تنفيذ التعلم اليت قدمها 

ادلدرسة ادلتوّسطةحانو احلصوؿ عليها من خبلؿ مقابلة مع رئيس احلميدم يف  

 .فامبواج حلو

تتم على  درسة ادلتوّسطةحانو فامبواج حلوادلعملية التعلم باللغة العربية يف  

 النحو التايل:



51 
 

 
 

 ادلرحلة ادلبكرة

قوؿ يكفتح الدرس ل اللغة العربية دخل الفص مدارسيف ادلراحل األكىل 

الطبلب الصبلة. مث مدرس اللغة العربية للحضور أمساء مرحبا ك نطلب 

 .واحداالطبلب

 مرحلة أساسية

يناقش موضوع الدرس أف مفرادات عن  ادلدرسيف مرحلة أساسية من 

اتقاتيو. اإلجراءات التعليمية التالية
 
 :ادلنزؿ. يستخدـ ماسًت اسًتاتيجية الكليمات ادل

ادلفردات عن زلتويات الغرفة كاحدا مع النطق الصحيح  وفادلدرسكما يقوؿ  .أ 

 كالتجويد كمثاؿ للطبلب.

 معا.وف ادلدرسيقـو الطبلب حبفر ادلفردات اليت يتحدث هبا  .ب 

 الصور لتوضيح معٌت الكلمة ادلعنية. ادلدرسيستخدـ  .ج 

مفردا  ادلدرسمن الطبلب ختمُت الصور حسب ادلوضوع، مث يعطي  ادلدرسيطلب  .د 

 جديدا.

كتطرؽ إىل معٌت ادلفردات كاحدا تلو اآلخر كيقليده على الفور الطبلب. مث يكرر  .ق 

 النشاط كيقلده الطبلب يف رلموعات. ادلدرس
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ادلهاـ اليت يقـو هبا الطبلب من موضوع اليـو الذم يتناكؿ زلتويات  ادلدرسكيذكر  .ك 

 الغرفة.

كيطلب من الطبلب الًتكيز على ادلهاـ اليت تعطى. ىناؾ بعض الطبلب الذين ال  .ز 

 يركزكف، مشغوؿ التحدث إىل صديق مقرب.

كيسأؿ عن الصعوبات اليت يواجهها الطبلب، مث يفسر مباشرة  ادلدرسيذىب  .ح 

 سألة غَت معركفة.حوؿ ىذه ادل

 وف يأتوف إىل الطبلب كاحدا تلو اآلخر من خبلؿ جلب الغائب.ادلدرس .ط 

 ادلرحلة النهائية

. استخدـ      اسًتاتيجية  ادلدرسمن ىذا النشاط دلعرفة فهم الطبلب للتعلم اليـو

 "أرض السوار" يف ىذه ادلرحلة النهائية.

من الطبلب العثور علی مفردات جديدة، مث يطلب من الطبلب  ادلدرسيطلب  .أ 

 التظلم.

 كطلب من الطبلب اإلجابة على معٌت مفرادار جيرم ديربيتكاف. .ب 

،  ادلدرسيعطي  .ج  يعُت مهمة للعمل  ادلدرسادلشورة للطبلب من نتائج التعلم اليـو

 على لو أك ذلا لكس، عندما يتم تصحيحها معا. كإعطاء مهمة حفظ للمنزؿ.
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كطلب من الطبلب تعلم ادلواد التالية يف ادلنزؿ حبيث ميكن للطبلب االستعداد  .د 

 لبلجتماع القادـ.

عن تقديره للمشارکة الفعالة جلميع ادلتعلمُت يف نشاط النقاش من  ادلدرسأعرب  .ق 

خبلؿ اإلعراب عن االمتناف، كالذم ىو أيضا مثاؿ للمتعلمُت للتعبَت دائما عن 

 لی االىتماـ ك / أك ادلساعدة من اآلخرين.امتناهنم عند احلصوؿ ع

 مرحبا. آخرالذىاب إىل الوطن كيقوؿ نصلي قبل  .ك 

كتتم األنشطة األساسية أيضا من خبلؿ سلسلة من األنشطة اليت حتفز، كتسأؿ، 

 كالتواصل.

 مشوؽ .أ 

األنشطة حتفيز الطبلب من خبلؿ إعطاء كلمات الثناء للطبلب كأيضا من خبلؿ 

 مع مزحة.االقًتاب من الطبلب 

 تط لب .ب 

النشاط يطلب من الطبلب حوؿ ادلواد التعليمية اليت دتت دراستها كمن مث شرح 

ادلواد اليت ال يفهمها الطبلب مثل مفرادات، يسأؿ عن النطق الصحيح أك بنية 
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تعليم ادلواد للطبلب الذين يعانوف من صعوبة مث تعليمهم  ،ادلثاؿاجلملة كغَتىا. 

 مباشرة.

 التو اص ل .ج 

صل ىو النشاط يظهر الطبلب كفقا للكلمات كالعبارات كاجلمل العربية اليت التوا

 تسمع عن القياـ بو من قبل الطبلب مراقبة كتيبات اللغة العربية.

من خبلؿ اسًتاتيجية ادلستخدمة يف الطبلب أعبله ميكن معرفة بنشاط. على 

ادلوضوع،  الرغم من أف ىناؾ بعض الطبلب الذين ليسوا تركيزا كمشغوؿ مع ىذا

قادركف على حل  ادلدرسُتكىناؾ بعض الذين لديهم صعوبة يف النطق كلكن ك 

و اللغة العربية اسًتاتيجية مدارسادلشكلة. يف ادلراحل ادلذکورة أعبله يستخدـ 

أبريل  12)نتائج ادلراقبة يف التاريخ  .أرض السوارالکليمات ادلطفائية كاسًتاتيجية 

2017) 

ادلرحلة التالية ىي نفس ادلرحلة األكلية يف إسًتاتيجية كلمة ادلتقاتية اليت ىي 

العريب يدخل الفصوؿ الدراسية كفتح التعلم بالقوؿ حتية كطلب من الطبلب  ادلدرس

وف العرب أمساء الطبلب كاحدا تلو ادلدرسللصبلة. كعبلكة على ذلك، أسقط 

يناقش موضوع ادلوضوع  ادلدرسة من اآلخر. ادلرحلة األساسية، يف مرحلة أساسي
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. أصوات العربيةالذم مفرادات حوؿ زلتويات الغرفة. يستخدـ ماسًت اسًتاتيجية 

 ؛جراء التعلم ىو على النحو التايلاإل

 .يعلم نطق احلركؼ اليت يصعب نطقهاادلدرس .أ 

 جيسد نطق كل صوت، يليو الطالب. ادلدرس .ب 

من الطبلب القراءة بصوت عاؿ. على الرغم من أف ىناؾ بعض  ادلدرسيطلب  .ج 

 الطبلب الذين يصعب نطق.

من الطبلب حتليل األصوات العربية من رتل قليلة، مث مييز عدة  ادلدرسيطلب  .د 

 أصوات عربية متطابقة تقريبا.

 من الطبلب نطق كلمات معينة بوضوح. ادلدرسيطلب  .ق 

 اآلخر من خبلؿ جلب الغائب.وف يأتوف إىل الطبلب كاحدا تلو ادلدرس .ك 

. ماجستَت  ادلرحلة النهائية، من ىذا النشاط دلعرفة فهم الطبلب للتعلم اليـو

 يستخدـ اسًتاتيجية ادلفردات يف ىذه ادلرحلة النهائية.

يعلم كلمة، كسوؼ جتعل من االسهل لتوضيح معٌت كل كلمة، ألف موقع  ادلدرس .أ 

 الكلمة يف اجملموعة ىو جزء من معناىا.

 من التبلميذ أف يقرأكا الكلمات نفسها، مث يذكرىم. ادلدرسطلب ي .ب 
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كطلب من الطبلب تعلم ادلواد التالية يف ادلنزؿ حبيث ميكن للطبلب االستعداد  .ج 

 لبلجتماع القادـ.

 مرحبا. آخرالذىاب إىل الوطن كيقوؿ نصلي قبل  .د 

من خبلؿ اسًتاتيجية أعبله الطبلب تعلم بنشاط. على الرغم من أف بعض 

الطبلب جيدكف صعوبة يف نطق األصوات العربية، فإنو ميكن التغلب عليها من قبل 

كاسًتاتيجية أصوات العربية. كاالسًتاتيجية ادلستخدمة ىي اسًتاتيجية ادلدرسُت

ادلدرسة ادلتوّسطةحانو  يفبعض كصف عملية التعلم العربية  لذلك ادلفردات.

ي اللغة العربية الذين مدارس. كميكن االستنتاج أنو يف عملية تعلم فامبواج حلو

اتقاتيو كاسًتاتيجية أرض السوار. مث 
 
اعتادكا على تطبيق اسًتاتيجية الكليمات ادل

كاسًتاتيجية ادلفردات. كما لفهم االسًتاتيجيات ادلذكورة أصوات العربيةاسًتاتيجية 

 ه ميكن أف ينظر إليو يف عرض البيانات.أعبل

 عرض بيانات البحوث .د 

كتعرؼ اسًتاتيجية التعلم ادلعتادة بأهنا اخلطوات اليت يتم ترتيبها بطريقة سلطط 

ذلا كمنهجية باستخداـ أساليب أك أساليب معينة لتحقيق األىداؼ ادلرجوة، كاليت 

 .ىي يف ىذه احلالة الغرض من التعلم
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استنادا إىل بيانات البحث اليت مت احلصوؿ عليها أف اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية 

 ميكن أف يفسر على النحو التايل: ادلدرسة ادلتوّسطةحانو فامبواج حلويف 

 فياستراتيجيات التعلم المختلفة المستخدمة في تعلم اللغة العربية انواع .1

 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلو

التعلم ىو مبثابة عملية من أجل حتقيق أىداؼ التعلم. أنشطة التعلم أنشطة 

ال تنقل فقط ادلعلومات إىل أدمغة ادلتعلمُت. كيتطلب التعلم إشراؾ ادلتعلمُت يف 

ادلشاركة بنشاط، شلا يعٍت أف عملية التعلم ليس فقط لتغيَت سلوؾ الطبلب من رلاؿ 

ر ادلوقف كتبادؿ ادلعلومات، كتعلم ادلعرفية كادلهارات كحدىا، كلكن أيضا لتطوي

بعضهم البعض، كإعطاء اآلراء، كنقدر االختبلفات يف الرأم، كقادرة على التعاكف 

يف رلموعات. مع من ادلتوقع الطبلب الناشطُت جلعل أنشطة التعلم أكثر كضوحا 

كحتقيق األىداؼ ادلرجوة. اىل جانب ذلك، أنشطة التعلم ىناؾ العديد من العوامل 

مة اليت تدعم صلاح التعلم للقياـ مدرس كاحد منها ىو استخداـ اسًتاتيجيات اذلا

 التعلم

إف استخداـ اسًتاتيجيات التعلم ادلناسبة كادلوجهة سيجعل التعلم مثَتا 

لبلىتماـ كجيعل الطبلب نشطُت. أيضا باستخداـ بعض االسًتاتيجيات يف كل 

 بة.التعلم سيجعل اجلو الدرس يصبح غَت ادلشبعة كرتا
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إسًتاتيجية بناء على ادلبلحظات كادلقاببلت اليت أجراىا الباحثوف، فإف 

ادلدرسة يف وف يف تعلم اللغة العربية العربية ادلدرساإلسًتاتيجية اليت يستخدمها 

 منها: ادلتوّسطةحانو فامبواج حلو

 إسًتاتيجية التعلم للمفردات  .أ 

اإلصلليزية ىي عبارة عن فهم ادلفردات ىو ادلفردات ادلفردات يف اللغة 

رلموعة من الكلمات أك كنوز كلمة ما ىو معركؼ من قبل شخص أك كياف 

آخر الذم ىو جزء من لغة معينة. يتم استخداـ ىذه ادلفردات يف كل من 

اللغات ادلنطوقة كالكتابية، كىي كاحدة من األدكات البلزمة لتطوير مهارة 

 يف: الشخص العريب. كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية

 شرح معٌت الكلمة من خبلؿ شرح معناىا. .(1

البحث عن كلمة معٌت يف القاموس. عند تدريس مفردات جديدة،  .(2

أف يطلب من الطبلب للبحث عن معناىا مباشرة من  مدارسميكن لل

 خبلؿ القاموس.

 عشوائيا ادلفردات لتكوف الصياغة الصحيحة. .(3

 كضع الكلمات يف اجلمل. .(4

 الطبلب، كليس لتعليم مفردات التعليم األقل.اختيار أمثلة جيدة على  .(5
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 جتميع اجلمل الصحيحة لبعض ادلفردات اليت مت توفَتىا. .(6

تررتة ادلفردات إىل اللغة األـ، كهبذه الطريقة ىو ادلبلذ األخَت، عندما  .(7

طريقة كاملة من استخدامها ليست قادرة على إعطاء فهم 

ية تعلم اللغة العربية يف )نتائج مراقبة الباحثُت عند متابعة عملللطبلب.

 (2017نيساف  11

 أما بالنسبة السًتاتيجية تعلم ادلفردات فهناؾ اسًتاتيجيات سلتلفة ىي:

اتقاتيو .1
 
 اسًتاتيجية الكليمات ادل

كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية لزيادة تعزيز مفردات اخلطاب 

النصوص اليت درسها الطبلب. كميكن استخدامو مبثابة اسًتاتيجية 

 متعة دكف أف تفقد جوىر التعلم مستمرة. التعلم

 صلصلةادل الكليمات .2

كهتدؼ اسًتاتيجية التعلم ىذه إىل أف يكوف الطبلب ادلفردات 

اليت ختتلف، كأيضا قادرة على ترتيب ذلك بشكل صحيح يف بنية 

 .اجلملة العربية

 طابر الكليمات الفبيعية .3
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الكلمات كتركز ىذه االسًتاتيجية على قدرة الطبلب على إنتاج 

 بسرعة يف كقت قصَت نسبيا.

 أرض السوار .4

ىذه االسًتاتيجية ميكن أف تشجع الطبلب على التعبَت عن 

أنفسهم مع سلتلف احملادثات ذات الصلة كلمة مع الكائنات 

 كالصور.

 غريبا ختركجلامات يللكا  .5

ىذه االسًتاتيجية تتطلب من الطبلب أف يكونوا أكثر حرصا 

 على مراجعة اجلملة.

 اجملاىبةماتيللكا .6

ىذه االسًتاتيجية مناسبة للطبلب دلعرفة الكلمات العربية باللغة 

 (2012/05/18. )كينيديويانغريٍت:العربية بسرعة كبدقة

 أصوات العربيةاسًتاتيجية التعلم  .ب 

يف الكلمة العربية أشوات ادلستمدة أصوات العربيةفهم اسًتاتيجية التعلم 

ىو كيف يعلن شخص ما األصوات يف من كلمة شوتن شلا يعٍت أف الصوت 

 اللغة العربية مع جيدة كحقيقية.
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وف ىذه اإلسًتاتيجية لقياس القدرة على التعرؼ على ادلدرسيستخدـ 

 األصوات العربية كدتييزىا، كتستخدـ دلا يلي:

 قراءة بصوت عاؿ .(1

بصوت كاضح أك  ادلدرسيطلب من الطبلب نطق رتلة أك فقرة حددىا 

يسأؿ الطبلب؛ قراءة القرآف اآلية  ادلدرسبصوت عاؿ. على سبيل ادلثاؿ: 

 بصوت كاضح!

 دتييز األصوات العربية ادلشاهبة .(2

أك الكلمات  ادلدرسميكن للطبلب االلتفات إىل الكلمات ادلنطوقة من قبل 

ما اليت لعبت من خبلؿ التسجيل، مث يقرأ الطبلب رتلة أك اثنُت اليت غالبا 

 يتكرر النطق، أك التمييز بُت رتلتُت على سبيل ادلثاؿ:

 ثكر -امث / سكر -اسم

كيطلب من الطبلب أف تنطق بوضوح كلمات معينة، كالغرض منها ىو  .(3

قياس قدرة الطبلب على نطق بعض احلركؼ ادلوجودة يف بداية أك منتصف 

 أبريل12 التاريخ يف احلميدمراقبة ادلنتائج ) أك هناية، على سبيل ادلثاؿ:

2017) 

 س أ ؿ  ق اب ل  ر اف ق  
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وف االسًتاتيجيات عند طلب كنقل ادلفردات، كطلب ادلدرسكيستخدـ 

 تررتة كلمة أك عبارة، كنقل احملتول الوارد يف نص عريب على النحو التايل؛

 أرض السوار’إسًتاتيجية  .( أ

أنفسهم مع ىذه االسًتاتيجية ميكن أف تشجع الطبلب على التعبَت عن    

 سلتلف كلمة ذات الصلة كلمة تتعلق الكائنات كالصور.

 

 اسًتاتيجية نشطة .( ب

ىذا ىو هنج نشط دلهاـ التعلم. كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية عادة يف 

التعليم للتغلب على عدـ ختصيص الوقت للدركس ادلدرسية. كبادلثل، مت 

الباحثُت مهدم  اعتماد ىذا الربنامج على أساس نتائج ادلقاببلت مع 

 لطبقة اللغة العربية عن طريقة التعيُت على النحو التايل: مدارسك

ىذه االسًتاتيجية اليت أقـو هبا عادة للقياـ بادلهمة خارج الفصوؿ الدراسية، "

على سبيل ادلثاؿ للواجبات ادلنزلية يف شكل حتفيظ أك تررتة أك العمل على 

على عدـ كجود الوقت ختصيص  ادلشاكل، كىذا أحيانا أفعل أيضا للتغلب

" )نقبل عن  الدركس يف ادلدرسة، لذلك لتغطية ذلك أعطي الواجبات ادلنزلية

 (2017أبريل  12كقابلة مع احلميدم 
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 اسًتاتيجية التسليم .( ت

اسًتاتيجية التسليم ىي كسيلة لنقل التعلم للطبلب كتلقي كاالستجابة 

قاؿ رئيس احلميدم على  لتعليقات الطبلب. أما بالنسبة ذلذه االسًتاتيجية

 النحو التايل:

"اسًتاتيجية التسليم ادلباشر اليت عادة ما تستخدـ عند حفظ 

ادلفردات، موىداتسا أك يف القريعة. ميكنٍت تدريب الطبلب مباشرة يف نطق 

الكلمات أك اجلمل العربية كاحلصوؿ عليها مباشرة إذا كاف ىناؾ خطأ يف 

 شلارسة "

نتائج مقاببلت الباحثُت حوؿ آراء الطبلب حوؿ كيفية تدريس 

 يف تعلم اللغة العربية ىي كما يلي: ادلدرسُت

الدرس العريب الذم أظن أنو مرح، ألنٍت أحب الدركس العربية "   

 27التاريخ زلمد أنصاري" )مقابلة مع من مدرسيت ابتدية تفهم مع درسو

 (2017مارس 

الوقت الذم تشرح فيو، الدرس العريب أعتقد أنو أنا أتفهم دتاما شرح " 

ىيلماف )مقابلة مع "متواضع كنائما يف بعض األحياف بسبب منتصف اليـو

 (2017مارس  27في التاريخ نور سواندي
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أنا ال أفهم اللغة العربية، فمن الصعب يف رأيي، اإلصلليزية مرحية من "

)مقابلة "" معٌت سهل العربية ألف اللغة اإلصلليزية من السهل للبحث عن

 (2017مارس  27التاريخ سابدم يانور مع

كردا على سؤاؿ عن خطة تنفيذ التعلم، أجاب السيد احلميدم مدرسا 

 عربيا على النحو التايل:

عادة خطة تنفيذ التعلم أنا جعل لشرط أف أدرس كفقا للدليل كحده "

 أبريل12 التاريخ يف احلميدمة لبقام):" مع الكثَت من ادلمارسة مع نوبة

2017) 

 من نتيجة ادلقابلة ميكن استنتاج ما يلي:

يستخدموف مقدمة باللغة العربية، كفقا  ادلدرسُتعدد قليل جدا من )أ(. 

ألب احلميدم انو يستخدـ اللغات االندكنيسية كاحمللية ألنو يف العاـ 

 مل يكن الطبلب قادرين على التقاط لغة مقدمة العربية.

مفهومة، كلكن ىناؾ فقط عدد قليل من  ادلدرستفسَتات )ب(. 

 االسًتاتيجيات اليت تستخدـ مرارا كتكرارا.

 .الدرس يكمن عند الظهر)ج(. 

 دائما من قبل ربب أثناء التدريس. ادلدرسُتال يتم توجيو )د(. 
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 المدرسة المتوّسطة حانو فامبواج حلوتنفيذ االستراتيجية في  .2

تطبيق اسًتاتيجيات التعلم تلعب دكرا يف أنشطة التدريس كالتعلم. اسًتاتيجية 

يف خلق نظاـ بيئة دتكينية لعملية التدريس، حبيث ميكن  ادلدرسالتعلم ىي جهد 

حتقيق أىداؼ التعلم اليت مت صياغتها كالنجاح. لذلك، دقة يف تطبيق اسًتاتيجية 

 بشكل صحيح من قبل الطبلب. ُت ميكن قبوذلا كفهمهامدارسمؤثرة جدا لل

 كىناؾ اسًتاتيجيتاف مطبقتاف على النحو التايل:

 إستراتيجية كلمة المتقاتية .1

كتستخدـ ىذه االسًتاتيجية لزيادة تعزيز مفردات اخلطاب النصوص اليت 

درسها الطبلب. كميكن استخدامو مبثابة اسًتاتيجية التعلم متعة دكف أف تفقد جوىر 

تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم يف البداية ادلبكرة بالتحية، كتوفَت  التعلم مستمرة. يبدأ

 احلافز، كنقل أىداؼ التعلم.

اخلطوات اليت مت اختاذىا خبلؿ عملية إسًتاتيجية التعلم كلمة ادلنتقطية على  

 النحو التايل:

الذم قدـ ادلواد كفقا لنص اخلطاب الذم درسو  ادلدرسادلدرسكقد استقبل ( .1

 الطبلب.
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 ماسًت إىل ادلفردات ادلوجودة الواردة يف النص. يشَت(  .2

 كاحدا تلو اآلخر. ادلدرسأعاد الطبلب إعادة صياغة اللغة ادلذكورة (  .3

 يسأؿ الطبلب عن ادلفردات غَت ادلهيأة.(  .4

 على أسئلة الطالب، مث يشرح ادلادة. ادلدرسجييب (  .5

يذىب حوؿ الطبلب كاحد يف كقت كاحد مع الغائب، مث يسأؿ عما  ادلدرس(  .6

 إذا كاف أم شيء غَت مفهومة، مث يفسر.

 ادلفردات إلثبات إتقانو ادلفردات. ادلدرستبلكة (  .7

 من الطبلب القياـ مبهاـ ادلفردات اليت تناسب ادلادة. ادلدرسكيطلب (  .8

 يفعل االستجواب ادلتعلقة بادلواد. ادلدرس(  .9

وف تذكَت الطبلب للدراسة يف ادلنزؿ كالعمل على أكراؽ العمل اخلاصة سادلدر (  .10

 هبم، يف أم كقت ميكن تصحيحها معا.

 كالطبلب قراءة الصبلة مث حتية. ادلدرسُت(  .11

 أصوات العربيةاستراتيجية  .2

كيف يتحدث أحد األصوات باللغة العربية بشكل صحيح كبشكل  

صحيح. يف بداية تعلم طبلب اللغة العربية غالبا ما يقوؿ الطبلب حىت ال يصرخوف 

بشكل متكرر إىل ميمافادزكاف احلركؼ كالكلمات كاجلمل باللغة العربية. كالغرض من 
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فقا لقواعد اللغة العربية اليت مثل ىذه الطريقة حبيث ميكن للطبلب نطق اللغة العربية ك 

 كضعت.

 على النحو التايل:أصوات العربيةاخلطوات ادلتخذة خبلؿ عملية اسًتاتيجية التعلم 

 وف إىل نطق احلركؼ اليت يصعب نطقها، مث يتبعها الطبلب.ادلدرسكيشَت ( .1

جيسد نطق األصوات العربية باستخداـ زكج من احلد األدىن، أم   ادلدرسادلدرس(  .2

كلمتُت سلتلفتُت تعٍت بسبب االختبلفات يف حرؼ كاحد فقط، سواء يف 

 البداية، يف الوسط، أك يف النهاية.

 ادلدرسمن الطبلب االستماع كاالستماع إىل الشفتُت كفم  ادلدرسيطلب (  .3

 ليكوف الفرؽ كاضحة للعياف بُت كلمتُت.

 من الطبلب حتليل األصوات العربية من عدة رتل أك نص. ادلدرسيطلب (  .4

 من الطبلب قراءة اجلمل أك النصوص الصاخبة. ادلدرسيطلب (  .5

وف تذكَت الطبلب للدراسة يف ادلنزؿ كالعمل على أكراؽ العمل اخلاصة ادلدرس(  .6

 هبم، يف أم كقت ميكن تصحيحها معا.

 مث حتية. كالطبلب قراءة الصبلة ادلدرسُت(  .7

كالسبب يف اختيار ىذه االسًتاتيجيات ىو مشكلة كظركؼ الطبلب مع خلفية 

ادلدرسة االبتدائية اليت أصبحت أساسا الختيار تلك االسًتاتيجيات.مشكلة 
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ادلتوسّتة  ادلدرسةيف  تعلم الطبلب العرب مع خلفية ادلدرسة االبتدائية

 :غَت وواجحلبوفامانح

 صعوبة يف نطق احلركؼ العربية. من حيث أصوات الطبلب لديهم .1

االبتدائية يستغرؽ ادلزيد من  ادلدرسادلفردات من الطبلب يف حتفيظ طبلب  .2

الوقت كتكرار حفظها ليكوف من السهل أف نتذكر ألف الطبلب ليسوا على 

دراية ادلفردات العربية يف قراءة كحفظها كجيب أف يكوف احلركؼ البلتينية 

 أكال.

ليست سول الكثَت من التدريبات التوفيق، كمل تكن شركط اجلملة الطالب  .3

قادرة على جعل اجلمل العربية اليت تطابق القواعد العربية الصحيحة كصعوبة 

 من حيث التعديبلت بُت موناتس ك موزاكار.

كبعض ادلشاكل ىي عدـ كجود حتفيز كاىتماـ الطبلب يف تعلم اللغة 

ق غَت كافية مثل عدـ كجود مراف العربية، كعدـ كفاية كسائل اإلعبلـ من

كليس سلترب اللغة، كأيضا أقل تنوعا كأقل طريقة التعلم ذات الصلة، مث  .ج.دؿ

الوقت الدرس يكمن عند الظهر، كعدـ اىتماـ كحث اآلباء على تعلم اللغة 

العامة حىت ال يساعد  ادلدرسالعربية كاخللفية التعليمية لآلباء الذين حيضركف 

 لغة العربية يف ادلنزؿ.أطفاذلم على تعلم ال
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احلل حلل مشاكل تعلم الطبلب العرب مع خلفية سد ىو كما يلي: 

مباشرة، نسأؿ كابادا صديق،  ادلدرسللطبلب إشكالية القياـ بو ىو أف نسأؿ 

كالتعلم من خبلؿ القراءة، كفتح القاموس أك الوصوؿ إىل اإلنًتنت، كتكرار حفظ 

اللغة العربية دائما بتوفَت مهاـ خارج  ادلوفركت لتسهيل تذكرىا. يقـو مدرسو

بإعطاء ادلهمة مباشرة يف  ادلدرسالصف لتخزين ادلوفركدات كتررتة اجلملة، كيقـو 

ي القريعة إعطاء مهمة القراءة، مث يستمع مدارسالفصوؿ الدراسية، كعلى تعلم 

مباشرة إىل قراءة الطبلب كيتوبيخ كذلك تصويب عندما يكوف ىناؾ  ادلدرس

 س..ؾ.كيتاباه التعلم تعيُت ادلهاـ كفقا ؿ ؿ  ادلدرسُتكاذبة، على قراءة  

يف حُت أف احلل إشكالية أخرل ىو الطالب حياكؿ أف تويل اىتماما 

، ادلدرسعلى زلمل اجلد، كالطبلب القياـ ادلهمة اليت قدمها  ادلدرسلتفسَت 

 كالطبلب استكماؿ كسائل اإلعبلـ التعلم عن طريق نسخ كتاب احلزمة.

للتغلب على ادلشكلة ىي دائما إعطاء الدافع  ادلدرسكاجلهود اليت يبذذلا 

للطبلب قبل كبعد الدرس، دلمارسة دائما، كليس اليأس، كادلعرفة اليت سيتم 

احلصوؿ عليها ستكوف قيمة جدا كما توفَت احلياة يف اجملتمع كتوفَت العبادة هلل اليـو 

الطبلب شجعت دائما ال  دلدرسازراعة مصلحة الطبلب مع  ادلدرسُتكغدا، 

تفًتض أف تعلم اللغة العربية على أهنا عبء، كأكضح أيضا أف تعلم اللغة العربية 
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من ادلهم ذلم يف ىذا العصر العودلة، سواء بالنسبة للعبلقات مع اآلخرين، فضبل 

عن احتياجات العبادة، كالصبلة ، كالصبلة، لغة النيب، كميكن استخدامها عند 

الثبلثة العربية حتديد كتصنيف قدرة الطبلب على  ادلدرسُتإىل ذلك، احلج كما 

التعرؼ على اللغة العربية مع تصنيف جيدة كمتوسطة كأقل، حبيث يف التعامل مع 

العريب الرابع يف زلاكلة خللق ادلواد  ادلدرسُتالتعلم ادلختلفة كفقا دلستول قدراهتم، ك 

مع كسائل اإلعبلـ بطاقات بسيطة كالصور التعليمية يف النص، كبالفعل صنع ادلواد 

يف حل عدـ كجود الوسائل كالوسائط اليت مل يكن ىناؾ أم زلاكلة دلعاجلة مشكلة 

ساعات تعليم اللغة العربية اليت كضعت أثناء النهار. عملية التعلم ىي مهمة جدا 

كينية يف خلق نظاـ بيئة دت ادلدرسيف التعليم كالتعلم. اسًتاتيجية التعلم ىي جهد 

لعملية التدريس، حبيث ميكن حتقيق أىداؼ التعلم اليت مت صياغتها كالنجاح. 

إسًتاتيجية كلمة اسًتاتيجية يف كثَت من األحياف يتم تطبيقها ىي شركة اجلملة 

تكرار مرارا كتكرارا، كليس كثَتا  ادلفرادتأم دتارين، يقرأ أصوات العربيةادلتقاتية

 اسًتاتيجية تستخدـ دلعرفة حالة الطالب.

 ادلقابلة: كقت يف موكد بواسطة زتيدم
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القراءة أف نتذكر تكرار التعلم ك ادلفردات مع ات اليت أستخدمها سًتاتيجياال"

 يف احلميدمة لبقام)"كلكنها ليست ىناؾ تقدـ ادلثاؿ حوؿ اسم، فعل، حرؼ.

 .(2017 مارس25التاريخ

مة يكلالسًتاتيجية لذلك، كاالسًتاتيجية األكثر ادلهيمنة ىي اال 

ذا الشرط كيعتقد من قبل ادلقابلة مع سيد ھكأشوات العربية اعتمادا علی ادلتقاتية

 احلميدم.

اعتمادا على شلارسة، كعادة  على حالتمادا على يعتقدذلك  ح: "األكثر ىيمنة

 مارس25التاريخ يف احلميدمة لبقام)ما أشَت إىل الكتاب كشلارسة الرياضة"

2017) 

 أما بالنسبة لبعض العوامل اليت تعوؽ تنفيذ االسًتاتيجية

 القدرة االستيعابية .( أ

ألف الطبلب ىم يف الغالب من ادلدرسة االبتدائية، كليس رياض األطفاؿ من  

 يصعب قراءهتا كالكتابو.القرآف حىت 

 األحواؿ اجلوية .( ب

 ما.اتيجيات مثل احملاضرات صعبة نوعاألنو غالبا ما ميطر ذلك لتنفيذ اسًت      
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 سابدم يانورديربتيغاس مع مقابلة مع الطبلب

، لذلك أنا ةاالبتدائيةادلددرسخلفية  ٍتأجدصعوبة يف تعلم اللغة العربية ألن"
مقابلة مع )".يف بعض األحياففمن السهاؿ أحيانا لئلجابة صعبة ال أفهم، 

 (2017 مارس24، سابدم يانورالطبلب

 زتيدمكبدعم من ادلقاببلت مع السيد 
بطبيعة احلاؿ، ألف الكتابة باللغة العربية ادلفردات كعادة ما دتارس مباراة "

االبتدائية صعبة للغاية لتنفيذ  ادلددرسأهنم ال يستطيعوف، ألهنم كانوا من 
أم تقدـ، إذا ينبغي أف تدرج  اإلستماعاسًتاتيجية من رتيع األنواع، ماذا 

الكتابة باللغة العربية كتابة البلتينية تستخدـ ليكوف، ىو مدل صعوبة 
ة لبقام)."الكثَت منها ميكن أف تكوف ذات قيمة دكف ادلستول ادلطلوب

 (2017 مارس25التاريخ يف احلميدم
 

أما بالنسبة لبعض العوامل اليت تدعم تنفيذ ىذه االسًتاتيجية مل  

يقتصر على كتيب اليت يتم نسخها من قبل الطبلب للدركس كدتارين. مث 

الذين ىم من خلفية ادلدرسة جية ىو حالة الطبلب النظر يف تطبيق االسًتاتي

 .االبتدائية

مقارنة مع ادلبلحظات  استنادا إىل نتائج ادلقاببلت مع موضوع البحث

اليت ميكن للباحثُت أف دياناليسي أف يقوؿ ىذا ادلوضوع كفقا دلا فعلو يف 

 الصف الذم مت تعزيزه مع ادلبلحظات اليت بينيليت القياـ بو.
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الذم يعلم الصف، عند  ادلدرسيف ادلبلحظة اليت يقـو هبا الباحثوف، 

راءة الصبلة للتعلم. مث دخوؿ الغرفة الطبلب فورا يف كقت كاحد حتية بعد ق

طرح األسئلة اليت أعطيت أك أخرب الطبلب بالقراءة، قبل تسليم الدرس أكال 

إىل أف تعلم اللغة العربية سهل. لذلك ميكن تفسَت أف كدافعو  ادلدرسذكر 

االستخداـ ادلتكرر السًتاتيجية التدريب  ادلدرساالسًتاتيجية ادلفركضة من قبل 

فقط كبدعم من العوامل الداعمة ىي الكتب كالصور. كالعامل ادلانع ىو خلفية 

 الطبلب.
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:الفصل الخامس  

 الّتتّمة

 الخاتمة .أ 

، يف ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلوحبوثا حوؿ  ةبعد أف أجرل ادلؤلف

من  ثوالبيانات اليت حصل عليها الباح حتليل كحتليلاستنادا إىل نتائج 

خبلؿ ادلقاببلت كادلراقبة كالتوثيق، ميكن تبسيطها مع بعض االستنتاجات 

 مبا يف ذلك ما يلي:

 يفاسًتاتيجيات التعلم ادلختلفة ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية أنوع .1

 ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو

 للمفرداتإسًتاتيجية التعلم  . أ

أما بالنسبة السًتاتيجية تعلم ادلفردات )مفرادات( فهناؾ  

 اسًتاتيجيات سلتلفة ىي:

اتقاتيو (1
 
 اسًتاتيجية الكليمات ادل

 صلصلةالكليمات ادل (2

 طابر الكليمات الفبيعية (3

 أرض السوار (4

 لغريبا ختركجايمات للكا (5

 
 

47 
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 يماتاجملاىبةللكا (6

 أصوات العربيةاسًتاتيجية التعلم  .ب 

 ادلدرسة ادلتوّسطة حانو فامبواج حلو يفتنفيذ االسًتاتيجية  .2

 كىناؾ اسًتاتيجيتاف مطبقتاف على النحو التايل:

 إسًتاتيجية كلمة ادلتقاتية .1

 أصوات العربيةاسًتاتيجية  .2

كالسبب يف اختيار ىذه االسًتاتيجيات ىو مشكلة كظركؼ الطبلب مع 

 .خلفية ادلدرسة االبتدائية 

 اإلقتراحات      .ب 

قًتاحػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػيت ميكػػػػػػػػػػن أف يقػػػػػػػػػػدمها صػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػببلغ اسػػػػػػػػػػتنادا إلكا
 إىل ادلشاكل ادلذكورة أعبله ىي:

، ينبغي أف توفر كسائل اإلعبلـ يف كامل التعلم يف شكل ادلدرسدلدراء  .1

كسائل االعبلـ بسيطة أك كسائل اإلعبلـ اليت مت على احلاسوب لدعم 

التكميلية مبا يف ذلك  حتقيق التحصيل العلمي للطبلب كادلرافق التعليمية

كسلترب اللغة للطبلب لتعلم اللغات خاصة العربية على  DCLشراء 

 النحو األمثل.

70 



76 
 

 
 

ألف كككامد منهج النظر يف دركس اللغة العربية ساعة من أجل عدـ   .2

كضع يف ساعات النهار كينبغي أف تعقد فصوؿ إضافية أك األنشطة 

ب يف ماديت اللغة البلصفية للطبلب لتحسُت قدرات كإصلازات الطبل

العربية، منذ العربية ىي كاحدة من الدركس اذلامة كجزء ال ينفصل عن 

 اإلسبلمية. ادلدرسأم مدرسة أك غَتىا من 

، الكليمات ادلتقاطعة مثل ةتنفيذ اسًتاتيجي يادلدرسجيب أف   .3

، رض السورع ، الكليمات الفبيعيةَتب، تعصلصلةالكليمات ادل

وات صاسًتاتيجية التعلمأ، يماتاجملاىبةللكا، خترج غربيةلايمات للكا

إدخاؿ أكؿ حرؼ اذليجية، كإدخاؿ موصل الرسائل كغَت  .العربية

موصل، حبيث الطبلب على فهم الرسالة اليت ميكن أف تقسم كأف ال 

ميكن كأيضا إدخاؿ كيفية الكتابة باللغة العربية إذا كاف يف بداية ككسط 

كهناية الكلمات، تعتاد على تعليم كفقا خطة الدرس حبيث أىداؼ 

ق مع احلد األقصى كيف عملية التعلم جيب أف التعلم ال ميكن أف يتحق

يكوف مزيدا من االىتماـ حلالة من االستعداد كالًتكيز الطبلب، لتكوف 

 أكثر تركيزا على الوقت ادلادم من أنشطة التعلم جارية.
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للطبلب، على أف تكوف أكثر زتاسا يف متابعة الدركس العربية   .4

ن القراءة كالكتابة شلارسة حركؼ كاالجتهاد يف تعلم اللغة العربية كادلزيد م

 / الكلمات العربية لتكوف الكفاءة يف اللغة العربية.

 المكلمات النهايّة .ج 

سبحانو كتعاىل، بفضل نعمة كمساعدتو، أستطيع  احلمد هلل

االنتهاء من كتابة ىذه األطركحة على الرغم من العديد من العقبات 

عن طريق الصبلة من كالعقبات، كاحملاكمات كلكن كل ميكن أف تنتقل 

أقرب الناس، كأيضا صدؽ إلهناء ذلك. كأنا أدرؾ جيدا أف يف كتابة ىذا 

ادلقاؿ ما زاؿ ىناؾ الكثَت من أكجو القصور كاألخطاء، فمن بسبب 

القيود ادلفركضة على العلم كادلعرفة لدم. لذلك، مع كل التواضع، أتوقع 

علمي. نأمل ىذه الورقة النقد كادلقًتحات البناءة لصقل مزيد من العمل ال

مفيدة بالنسبة يل على كجو اخلصوص، كالقراء بشكل عاـ ككذلك 

 أمُت يا ركباؿ العلمُت.ادلؤسسات التعليمية ذات الصلة. 
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