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الباب األول

المقدمة

 

 خلفية البحث . أ

إىل التواصل والتفاعل مع  اللغة ىي نظام رمز الصوت الذي يستخدمو كل من يهدف

اآلخرين. واليوم يزداد الشعور بأمهية اللغة كوسيلة لبلتصال. ولذلك، فإن اللغويُت وحىت رتيع اطترباء 

رتيع أنواع األنشطة يف اجملتمع  العاملُت يف غتال نظرية اللغة وؽتارستها يدركون أن رتيع التفاعبلت و

رتيع لنقل اللغة ىي كلمة أو نطق يستخدمها الغبلييٍت: "لغة. يقول مصطفى ال دونب توقفي سوف

 (.2-1: 2009 ،نصارأ " )أزتد مهتادمقاصدىم

للغة العربية دور ىام جدا، او . اللغة العربية ىي اللغة اليت يستخدمها العرب لنقل مقاصدىم

يف القرآن الكرًن من  قال اهللللغة العربية ىي لغة العلم، كما وذلك ألن ا .خاصة بالنسبة للمسلمُت

 .َعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ ا لَّ نًا َعَربِي  اءَ ِإنَّا أَنْ َزْلَنُه قُ رْ  :2سورة يوسف اآلية 
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وقد عرف علوم  لغة التواصل بُت اظتسلمُت، لغة اظتعلومات و و اللغة العربية ىي لغة القرآن

 .للغة العربيةعن مصدر القرآن ىو  .القرآن

لك، ألن الكتب من أنواع اذكويقال   .لدراسة العلوم األخرى اللغة العربية ىي مفتاح

م و العل يريد اإلنسان أن يفهم تلكإذا و  .اللغة العربيةب م يف العصر القدًن مكتوبو ؼتتلفة من العل

ت اللغة العربية لغة رشتية أجعل، 1973ويف مرحلة تطورىا، أي يف عام  .فعليها بدرس اللغة العربية

ذالك تزداد درجة اللغة. األن حتتج دراسة اللغة العربية إىل احًتاج من درجة  معو يف األمم اظتتحدة 

الدراسة  يناسبلذلك جيب أن  إما حكومية أو أىلية أو عمومية أو دينية.و ،اإلبتدائية حىت اصتامعة

 .تطوير الطبلب مع قدرة و

 أن عاليوال اظتدرسةاظتتوسطة و  اظتدرسة طبلب من كل   يف الطبلب لدى معروفًا كان وقد

 الًتبية عامل يف العربية اللغة تدريس أن(. 71: 2004 ، العربية) صعب ىو درس العربية اللغة درس

 ، دعاءال قراءة و القرآن قراءة مثل اليومية األنشطة تستخدم يف األهن. أجنبيا أمرا ليس اإلسبلمية

 أحد العربية اللغة تعليم أصبح ، الواقع يف لكن. جرا وىلم حتيات تعبَتيف  تستخدم غالبا وكذالك

 (.1: 2005)راضلية زين الدين؛  ؽتلة و صعبة اعتربت اليت الدروس
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 يف لذا. صعبة عملية ولكنها سهلة، عملية ليست عملية التدريس جيدةللحصول على 

 و التعليم عملية يف اطتربة و التمارين بعض حياول و كثَتة مهارات درساظت يتطلب ، اضتالة ىذه

 .العربية لغةال دريست ادةم يف تقدديها سيتم اليت الطريقة و سًتاتيجيةاال أفضل فهم أجل من التعلم،

 ارتفعتف فعالة، العملية كانت إذا العملية، سيسهل دريسالت أنشطة يف درساظت إسًتاتيجية دور إن

 مل فإذا الطبلب، نتائج على كبَت تأثَت عتا يكن مل التنظيم جيدة الدراسية اظتناىج ولو كانت. النتائج

دريس الت أنشطة يف ىاماً  دوراً  االسًتاتيجيات تكونف اظتناسبة، دريسالت اسًتاتيجياتب تدعمها

 .(74: 2000)زمراين؛ 

 اليت دريسالت اسًتاتيجية اختيار ىي دريسالت نشاط يف درساظت مهام إحدى ومن

 بنهج تأثرا يتأثر فإنو ،الدراسة يف تخدمهايسس اليت دريسالت اسًتاتيجيات اختيار ويف. مهايستخدس

 خاصة تقنية أو إىل طريقة معُت بنهج دريس اظتستخدمةالت إسًتاتيجية حتتاج. بيةالًت  يف درساظت

 .الصلة ذات اظتهارات إىل فتحتاج تقنيةال تلك لتنفيذ ذلك، وبعد. لتنفيذىا
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 تنفيذىا ديكن وذالك اظتراد األىداف مع إذا تناسب حتسب اسًتاتيجية التدريس جيدة

 مدعما و التنفيذ وقتل وفقا و اجملموعة حجم مع مناسبا و طبلبال الضت وفقاو  درساظت بقدرة

 .ائلووس أو دريسالت رافقمب

مدرس  ىو األول. درسُتاظت العربية اللغة درسي ،اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا اظتدرسة يف

 يف اإلسبلمية الدينية الًتبية من رجخي لكنو و العربية اللغة تربية من ًجاار خ ليس و لكنو سرجانا

 والثاين .أنتاساري اضتكومية اإلسبلمية جامعة وىي باؾتارماسُت مدينة يف الشهَتة اصتامعات إحدى

مدينة  يف اظتعهد من تخرجم ولكنو العربيةللغة  خاصة كلية من تخرجم أو غَت سرجانا درسم ىو

 .إىل الطبلب العربية اللغة تدريس يف القدرة إالدرس اظت ديلك وال نوب،اصت كاليمانتان مارتابورا

 وفريدة .العربية اللغة تدريس يف اإلرشاد و التدريب إال درساناظت تبعي مل اظتقابلة، بداية يف

أن  مثبل األكادديي اجملال يف .األكادديي وغَت األكادديي اجملال يف إؾتازاتأن للطبلب  ذالك من

 . .درساظت ينقلو ما تكرار على يقدرون و درساظت يفسره ما بعناية يبلحظوا أنيستطيعون   لطبلبا

قيمت ت اليتت قراءة الكتب ، على سبيل اظتثال، شارك الطبلب يف مسابقادراسييف اجملاالت غَت ال
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 وعربية ؼتتلفة يف بعض اظتدارس اللغة الكارايا، وكثَتا ما شاركوا يف مسابقات نيف مدينة باال

 ابالنكاراي ىي يف اصتامعة اإلسبلمية اضتكوميةاصتامعات وأحدىا 

ىي عندما حتدث عملية التعلم، اتضح أن  ةبلحظها الباحثتيف وقت اظتبلحظة األولية اليت 

أو غَتىا من أدوات دعم التعلم، والذي يتوفر فقط الكتب اليت  تدريساظتعلم ال يستخدم وسائل ال

 .ُت واليت ليس كل شيء أيضامن قبل اظتتعلم التصويرمت 

 اظتراد األىداف مع دتاشيا إذا جيدة االسًتاتيجية بأن القول باإلمكان أنو أعبله ذكر

 حجم مع االنسجام على ، اظتتدربُت لظروف وفقا ، اظتعلمُت بقدرة تنفيذىا ديكن ، حتقيقها

 .متوفرة كانت اليت التعليمية اإلعبلم وسائل أو اظترافق وتدعمها التنفيذ لتوقيت وفقا ، اجملموعة

انطبلقا من قدرة وخلفية معلمي اللغة العربية، وكذلك دعم التسهيبلت التعليمية اليت ال 

يزال ديكن قوعتا أقل، من اظتثَت لبلىتمام دراسة كيف يقوم اظتعلمان بصياغة التعلم باستخدام 

باظتوضوع  استنادا إىل الوصف أعبله للباحثُت دوافع إلجراء البحوث  .سًتاتيجية تعلم اللغة العربية

 ".تدريس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة دار العلوم بالنكارايا ةجيياسترات"
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 مسألة البحث . ب

 :كن صياغة ىذا البحث على النحو التايدت،بحثوبالنظر إىل خلفية ال

يف اظتدرسة اظتتوسطة دار يف تعلم اللغة العربية  درسما ىي االسًتاتيجيات اليت يستخدمها اظت .1

 ؟ العلوم بالنكارايا

 ؟ يف اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايااللغة العربية  تدريس كيف يتم تنفيذ اسًتاتيجية .2

 دف البحثه . ج

 :على النحو التاي ىدف البحث، ديكن صياغة ىذه اظتسألة البحثوبناء على 

يف اظتدرسة اظتتوسطة دار اللغة العربية  دريسيف ت درساظتوصف االسًتاتيجية اليت يستخدمها  .1

 العلوم بالنكارايا.

يف اظتدرسة اظتتوسطة اللغة العربية  دريسيف ت درساظتوصف تنفيذ االسًتاتيجية اليت يستخدمها  .2

 دار العلوم بالنكارايا.
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 السابقة الدراسات . د

التدريس يف عملية  درس"اسًتاتيجية اظت موضوعحتت  2008سنة حبثا يف شاح  رومان حبث

تدريس مهارة معرفة إسًتاتيجية  ىو حبثو مركزور  ."اباالنكاراي اضتكوميةعالية الدرسة اظتالعربية يف اللغة 

  ا،باالنكاراي يةنموذجال اضتكوميةعالية الدرسة اظتيف عملية تعلم اللغة العربية يف  مدرسلل اإلستماع

 يةنموذجال اضتكوميةعالية الدرسة اظتالكبلم يف عملية تعلم اللغة العربية يف  دريس مهارةمعرفة عملية ت

اللغة العربية يف مان منوذج  دريسيف عملية ت درسلمل القراءة دريس مهارةمعرفة عملية تو  ا.باالنكاراي

درسة اظتعملية تعلم اللغة العربية يف معرفة عملية تعلم الكتابة )كيتاباه( اظتعلمُت يف  .باالنغكا راية

 .اباالنكاراي يةنموذجال اضتكوميةعالية ال

دريس مهارة ، إسًتاتيجية تاإلستماع دريس مهارةوقد أظهرت نتائج البحث أن إسًتاتيجية ت

لكتابة ا دريس مهارةيف إسًتاتيجية ت درسالقراءة اليت يطبقها اظت دريس مهارة، إسًتاتيجية تالكبلم

 اضتكوميةعالية الدرسة اظتاليت يطبقها اظتعلم يف تعلم اللغة العربية يف  الكتابة واألقل فعالي العربية

 قبيحا.ليست  اباالنكاراي يةنموذجال
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، وأجرى حبثًا بعنوان  2014سنة يف  اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية فالو   منحبث إستقرى 

اختتام ىذه الرسالة ىو أن ".  اسًتاتيجية تدريس اللغة العربية يف اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية فالو "

الطبلب لديهم خلفية تعليمية ؼتتلفة وشخصية ، وىناك خرجيُت من اظتدارس العامة وبعضهم من 

الذين لديهم  تؤدي االختبلفات يف اطتلفية إىل اختبلفات يف اظتعرفة ، فالطبلب .اظتدارس الدينية

وكتابة العربية ، يف حُت أن  قراءة على قادرين كانواخرجيي اطتلفية من اظتدارس الدينية يف اظتتوسط 

لذلك ،  .الطبلب الذين خترجوا من اظتدارس العامة ال يستطيعون القراءة ، ناىيك عن كتابة العربية

اصتامعة  استخدام اسًتاتيجيات التعلم يفبصفتو ػتاضرًا يسًتشد بو اظتعهد ليكون مبدًعا وذكًيا يف 

اليت هتدف إىل جذب انتباه الطبلب إىل السعادة حول دروس اظتاعت ، خاصًة  اإلسبلمية اضتكومية

ىي ، تدريس اللغة العربية  االسًتاتيجيات اظتستخدمة من قبل فئة .موضوعات اللغة العربية

 .القواعد واسًتاتيجيةالقراءة  يجيةإسًتات الكبلم و إسًتاتيجية اإلستماع و إسًتاتيجية

"التقريب واسًتاتيجية اللغة ، وأجرت حبثًا بعنوان  2006سنة يف  فوروكارطا  منحبث سبور 

اختتام ىذه الرسالة ىو أن اللغة عتا طابع معُت ومستوى الصعوبة مرتفع نسبياً حبيث يكون  العربية "



9 
 

 
 

 .بلءمة مع اظتواد وظروف الطبلب ليست ؼتيفةوىناك حاجة إىل هنج أكثر م .احتمال اظتلل والقتل

 .يف عملية التعلم اظتطلوبة اسًتاتيجية معينة ديكن أن ختلق جو تعلم أكثر حيوية وحيوية

 :أوجو الشبو واالختبلف يف البحوث السابقة مع ىذا البحث ىي كما يلي

 اظتخالفة اظتعادلة اظتوضوع اسم الباحث رقم

   خريج رومنشة 1

اظتدرسة 

 االسبلمية العليا

بالنكارايا يف   

 2008  سنة

اسًتاتيجية اظتاجستَت 

يف اظتدرسة العالّية 

 اضتكومّية بالنكارايا

اسًتاتيجية تدريس يف 

عملّية التعليمية بالغة 

 العربية

االستقراء لتعلما اسًتاجتّية 

يف تدريس إستماع وكبلم 

وقراءة وكتابة مدريس يف 

اظتدرسة العالية اضتكومّية 

 بالنكارايا 

  خريجإستقرى  2

اظتدرسة  

 االسبلمية العليا

اسًتاتيجية تدريس 

اللغة العربية يف كلّية 

اإلسبلمية اضتكومية 

اسًتاتيجية تدريس 

 ّيةاللغة العرب

يركز البحث على معرفة 

االسًتاتيجية اظتستخدمة 

للطبلب ذوي  يف فئة
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 .اطتلفيات اظتختلفة فالو 2014سنة   

سبور خريج  3

اظتدرسة 

 االسبلمية العليا

 فوروكارطا   

2006 

اسًتاتيجية تقريب ال

 اللغة العربية 

اسًتاتيجية اللغة 

 العربية

تغيَت خصائص تدريس 

اللغة العربية إىل تدريس 

ومشبعة حىت ليست ؽتلة 

من أجل خلق جو تعلم 

 .أكثر حيوية وحيوية

معادلة ىذا البحث  .استناداً إىل اصتدول أعبله ، فإن ىذه الدراسة لديها أوجو تشابو واختبلف

ىي معرفة كيفية إسًتاتيجية اظتعلم يف التعلم ، لكن الفرق ىو األكاذيب يف اإلسًتاتيجية اظتستخدمة 

اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم اللغة العربية خاصة يف  دريسة يف توكيف يتم تنفيذ اإلسًتاتيجي

 بالنكارايا.

 أهمية البحث . ه

 :ومن اظتتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة ظتا يلي

 .تدريس اللغة العربيةاللغة العربية يف تطوير اسًتاتيجيات  درسعلومات ظتاظت .1
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 .اللغة العربية مدرساظتشرفُت لئلشراف على  و لرئيس اظتدرسة اظتعلومات .2

يف اظتدرسة اظتتوسطة دار توفر معلومات حول كيفية عملية التعلم العربية أنشطة جتري يديكن أن  .3

 العلوم بالنكارايا

 .الدافعية للمتعلمُت من خبلل إظهار أن اللغة العربية سهلة وؽتتعة إعطاء اظتزيد من اظتعرفة و .4

 حدود المشكالت . و

( 2) اظتستخدمة االسًتاتيجيات ىي ما( 1):  حتليل على الباحثة البحث تركز ىذا يف

 يف اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا.اللغة العربية  دريسيف ت اسًتاتيجيات تطبيق كيفية

 إطار العقل . ز

و ىو عملية تفاعل اظتعلمُت مع اظتتعلمُت وموارد التدريس يف بيئةالتدريس. التدريس ىالتدريس 

عبارة عن مساعدة يقدمها اظتعلمون من أجل حدوث عملية اكتساب اظتعرفة واظتعرفة ، وإتقان 

وبعبارة أخرى ، يعد التعلم عملية  .اظتهارات والشخصية ، وتشكيل اظتواقف واظتعتقدات للمتعلمُت

يف التعلم ، ىناك عامبلن يؤثران على تعلم الطبلب ،  .ظتساعدة اظتتعلمُت على التعلم بشكل جيد

العوامل الداخلية ىي كل األشياء اظتتعلقة بكل األشياء اظتتعلقة  .ومها العوامل الداخلية واطتارجية
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مثل اظتواىب والفوائد واظتهارات اضتركية وغَتىا. ، يف حُت أن  .بتعلم الطالب الذي يدعم نفسو

ا يأيت من خارج الطالب الذايت أن يف التدريس. مثل اطتربة والبيئة العوامل اطتارجية ىي كل م

 .االجتماعية وأساليب تدريس اظتعلمُت واالسًتاتيجيات يف االتديس يستخدمها اظتعلمون وغَتىم

من الشرح السابق ديكن مبلحظة أن اإلسًتاتيجية اظتستخدمة من قبل اظتعلم ىي أمر يؤثر على 

 .لغة العربيةالتعلم ، وخاصة تدريس ال

اإلطار الذي مت التعبَت عنو أعبله من قبل الباحث ىو أساس البيانات اظتوجودة يف ىذا اجملال 

 :وديكن التعبَت عنو يف الرسم البياين كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسًتاتيجية تدريس اللغة العربية

 تدريس اللغة العربية
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 النظاميات من الكتابة . ح

 كتابة ىذه الرسالة مقسمة إىل ستسة فصول بالتفاصيل التالية :

مقدمة حتتوي على خلفية اظتشكلة ، حددت األسباب واألسباب اليت حتفز اظتؤلف : الباب األول

على إجراء البحوث ، بعد أن حيتوي على اصتَتان مشاكل جيب دراستها ، مث أىداف الكتابة ، 

 .الكتابة ات من، والقيود ، واإلطار ، والنظامي السابقة ، والكتابة اظتفيدةواألحباث 

 .مراجعة أدبية لؤلوصاف النظرية اظتتعلقة بالبحث: الباب الثاني

منهجية البحث اليت حتتوي على هنج ونوع البحث ، غتال البحث، األغضر و مدار  :الباب الثالث

وحتليل البيانات مث تقنية حتليل   اصتمع البياناتالبحث، البيانات ومصدر البيانات، اسلوب 

 .البيانات

 .التعرض للبيانات اليت تشمل نتائج البحوث ومناقشة نتائج البحوث: الباب الرابع

 تطبيق اسًتاتيجية اللغة العربية
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري 

 اإلطار النظري .أ 

 تعريف استراتيجية التدريس .1

مارسها من يساليت  أدوات خطوات و قواعد و ىي خطة و دريساسًتاتيجية الت

)بصري مصطاىف و ػتمد  ىدافاأل صوليف عملية التعلم يف الفصل ضت ختتاماالفتتاح إىل اإل

 (.67: 2016عبد اضتامد؛ 

 و اظتواد من غتموعة ىي دريسالت اسًتاتيجيات أن( 1985) كاري و ديك يوضح

 .الطبلب عند دريسالت نتائج حصيللت امع تستخدم اليت التدريس إجراءات

 بيئة يف التعليمية اظتواد لنقل ؼتًتة طرق ىي دريسالت ةاسًتاتيجي أنغرًف و ئيلي  يشرح

 تسلسل و مقدار و طبيعة فيها تشملدريس الت ةاسًتاتيجي أن يشرح لكاذوبعد . معينة تعليمية



 

 
 

طبلب )ئيئف خَت أزتد و حندرو أري لل دريسالت خربات توفر أن كندت اليتدريس الت أنشطة

 (.8: 2011سطيونو و تاتيك ئيليسة؛ 

 أنواع اختيار ىي دريسالت اسًتاتيجية أن( 1998) ىادي نور و واويري يف كروبر قال

 حصول عليو ديكن سلوك كل أن أكديو . دريسالت أىداف صول علىضت التدريبات من ؼتتلفة

)ئيئف خَت أزتد و حندرو أري سطيونو و  عمليا يكون أن ينبغيعملية التدريس ف يف الطبلب

 (.12: 2011تاتيك ئيليسة؛ 

يستخدم مرارا و  .األىداف لتحقيق ىي خطة ياألساس يف دريسالت اسًتاتيجية

 غالًبا. ولو كانت ىف األساسي تفرق بينها متبادال اصتبلح االسًتاتيجية و الطريقة و التقنية

 درساظت يستخدمها اليت وسائل أو أدوات ىي التقنيات. دريسالت طريقةيساوي تعريف التقنية ب

 .حتقيقها تراد اليت ىدافاأل إىل طبلبال أنشطة لتوجيو

 ديكن و حتقيقها تراد اليت األىداف مع تتوافق عندمادريس الت جيدة اسًتاتيجية ويقال

 و التنفيذ لوقت وفقا و اجملموعة جمحب و وفقا لطبلبل وفقا و درساظت لقدرة وفقا تنفيذىا

 .تدريس الكائنةال وسائل أو ظترافقبا مدعمة



 

 
 

عملية . الًتبية غتال يف التشابو يوجد التعلم، و التعليم بتعريف التدريس يشبو تعريف

 بسبب حيدث الذي التفاعل تلوين اليت نتائج اظتثقف وىذه. عملية مثقف ىي التعلم و التعليم

 .معا حتقيقها تراد اليت األىداف لتحقيق اجتاه

 هدف استراتيجية التدريس .2

. دريسالت تقييم و وسائلال و اظتواد و االسًتاتيجية ختيارال األساس وى دفاعت

 اختياره جيبدريس ىو عنصر الذي الت سًتاتيجيةا ىف األىداف اختيار فإن ذلك إىل بالنسبة

 .عملية التدريس يف حتقيقها بجت اليت أىداف ىي دريسالت أىداف ألن ،اظتدرس

 :وىي ،دريسالت ةاسًتاتيجي ىدف يف النظر جيبالذي  قليل عدد ىناك

 مادة الدرساألول 

و  منظمةو  مرتبة مواد شكل يف دريسالت أىداف لتحقيق وسيلة ىي الدرس مادة

 .اجملتمع ومطالب  العلم تقدم تطوير و األىداف الجتاه وفًقا

 عملية التدريس . أ



 

 
 

 صياغة إىل حيتاج التدريس اسًتاتيجية اختيار عندف ،أمثبل دريسالت أىداف تحقيقل

 .التدريس عملية ظتعيار وفقا دريس اليتالت عملية عنصر

 الطريقة . ب

 الطريقة ستحدد .اظتعينة دريسالت أىداف لتحقيقمستخدمة  طريقة ىي الطريقة

 .دثحي الذي تدريسال فشل أو اؾتاح دريسالت عملية يف درساظت اليت سيستخدمها

 األدة . ج

 تقسيم ،دفاعت لتحقيق مكملة وظيفة على األداة حتتوي دريسالت عملية يف

و  أمر شفهيةال األدوات . وأماشفهية غَت أدوات و شفهية أدوات قسمُت مها إىل األدوات

 الشرائح و السبورة و اطترائط و األرضية ةالكر  ىي شفهيةال غَت األدوات وأما. اغَتمه و هني

 .و غَتىا

 مصدر التدريس . د



 

 
 

 على فيو اضتصول ديكن مرجع أو كمكان مستخدمة شيء وى دريسالت صدرم

 و نساناإل مثل الثقافة و لبيئة وا اجملتمع من دريسالت مصدر ديكنحىت . دريسيةالت اظتواد

 .غَتىا و اظتتاحف و البيئة و اصتماىري اإلعبلم وسائل و الكتب

 التقييم . ه

 ، ال أم حتقق قد ىل ىو اظتعُت اعتدف ظتعرفة عنصر الذي يفيد ىو التقييم عنصر

 .اظتعينة االسًتاتيجية لتحسُت متابدلة أيضا وديكن

 بينهما ىو الفرق .مهم دور طبلبال و درساظت لكلف الفصل يف دريسالت تفاعل يف

 فإن ولذلك، .من الطبلب معينة درس زيادةللم يكون أن جيبو  .منهما كل دور و وظيفة يف

 أن جيبو  .قدراهتم بناء على الطبلب ظتساعدة مرارا ػتاولة ىو عملية التدريس يف درساظت دور

)إسكندر وسائد و  التدريس أىداف لتحقيق الصحيحة دريسالت اسًتاتيجية درساظت خيتار

 .(25: 2008دادنك سونندر؛ 

 :ىي التعلم و التعليم عملية يف أساسية اسًتاتيجيات أربع ىناك



 

 
 

 .متوقع ىو كما شخصيتهم و الطبلب سلوك تغيَتاتمؤىلة  و اظتواصفات يُتتع و حتديد (1

 .معيشتهم و اجملتمع طموحات على التدريس نظام تقارب اختيار (2

 ديكن حبيث فعالية و مناسبة تعترب اليتو تقنيتو  التدريس طرق و اإلجراءات تعيُت و اختيار (3

 .التعليمية األنشطة تنفيذ يف هبا القيام للمدرسُت

 استخدامها ديكن حبيث النجاح ومعايَت اظتعايَت أو للنجاح ااألدىن و اضتدود اظتعايَت تعيُت (4

والتعلم )سيف البحر ذمرة أسوان زين؛  التعليم أنشطة نتائج تقييم يف للمعلمُت كدليل

2010 :7). 

 تنفيذ استراتيجيات التدريس .3

يكن  مل.دريسالتاطتطوات التشغيلية السًتاتيجية  درسفهم اظت قد نظريال ولو كان من

 نفيذت على درساظت ؾتاح يعتمد على تنفيذ االسًتاتيجية يف الفصل. دائما قادرا درساظت

 و دريسالت أىداف مثل دريسالتحالة  حتليل درس ىفاظت قدرة على دريسالت اسًتاتيجية

 حتليل نتائجتكون  .الدراسة غتال خصائص و دريسالت اظتوارد مشكبلت و ببلالط خصائص

 .اظتستخدمة دريسالت اسًتاتيجية حتديد يف ا أساسيةشروط يعملية التدريس 



 

 
 

 على ىانفيذلت ناسبةاظت سًتاتيجيةاال اختيار على للدريس أن يقدر جيب ،تدريسال يف

 دريسالت اسًتاتيجيات اختيار يف االعتبارات بعض يلي فيما .اظتختلفة االعتبارات عم الطبلب

 :ىي و

 حتقيقها، اظتطلوب بالكفاءة اظتتعلقة االعتبارات . أ

 الطبلب، خصائص . ب

 القيمة الرخيصة . ج

 وفرة الوسائل . د

 السهولية . ه

 (.2014-02-14خصائص الدراسة )يوضيكنس؛  . و

 ح التدريس ا جنعوامل  .4

 مهارات و إتقان إن .درساظت ؾتاحيف  ةؤثر اظت عناصرال من عدد كثَت التعلم تنفيذ يف

 نتائج حتسُت من ضمانا ليست دريسالت اسًتاتيجيات و التعليمية اظتواد إتقان يفدرس اظت



 

 
 

 غَت أو تقنية كانت  سواء ، عناصرال من عدد كثَت ىناك .األمثل النحو على الطبلب دريست

 .دريسالت عملية ؾتاح يف اظتؤثرة نيةالق

 :وىي دريسالت عملية ؾتاح يف اظتؤثرة عناصرال من عدد كثَت ىناك ىناك

 قدرة اظتدرس يف افتتاح الدراسة . أ

 سلميست أن اظتدرس فيلزم الفصل درساظت يدخل و حُت دريسالت عملية بداية يف

ويبدأ  الفصل يدخل اظتدرس جيوز الهم. مع و أن يدعو الفصل يف الطبلب رتيععلى 

 السبلم بعد وكذالك .الطبلب مع دعاءال و السبلم يقول أن دونب الدرس على الفور

 درساظت يبدأف كل ذالك بعد و الطبلب حضور من حققدرس أن يتاظت على فينبغى دعاءوال

 .الدرس

 اظتراد الكفاءات أو األىداف شرحي درس أناظت على يجبف التدريس بداية كل يف

 دراسةال ربط على اقادر  كوني أن جيب اظترحلة ىذه يف .بالطبل ياةضت ىافوائدو  حتقيقها

 األولية اظتعرفة توصيل و ربط عملية إن .دراستها مت اليت السابقة بالدراسة هاشرح سيتم اليت



 

 
 

 دعملًتقية  ، وذالك يكون مدعماهاشرح سيتم اليت الدراسة مع الطبلب لكهادي اليت

 .يف الدرس الطبلب

 قدرة اظتدرس ف قيام العملية األساسية . ب

. الطبلب دريست نتائجترقية  يف تأثَتًا أكثر عملية ىي األساسية عملية التدريس

 العناصر ىناك. الطبلب نتائج إىل مؤثر األساسية عمليةال يف درساظت مهارات من كل

 :ىي  األساسية بعملية التدريس ةتعلقاظت

 يف تطبيق اسًتاتيجيات التدريس قدرة اظتدرس (1

 مناسبة مادة التدريس الىت سيشرحها (2

 (20: 2011مادي ويد، (قدرة اظتدرس يف إتقان الكفاءات الىت سيدرسها.  (3

 التدريس تقييم إجراء اظتدرس على قدرة . ج

 أن درساظت على يجباظتعينة ف الكفاءاتعلى  تقنواا قد الطبلب كان إذا ما ظتعرفة

  .تقييمال إجراء يف قادراً  يكون



 

 
 

 الطبلب يتمكن حىتعن عملية التدريس فيعرف الطبلب واضحا  التقييم أنشطةوب

 نتائج بسبب درسظت امهم التقييم أنشطةكذالك كانت و  .ترقية كيفية التدريس و حتسُت من

 ضعف نقاط يفهم شخص تقييمبال وكذالك .األىداف حتقيق مدى درساظت عرفيف تقييمال

عملية  لتحسُت األساليب أحد ىو التقييم فإن ، وبالتاياالسًتاتيجيات اظتستخدمة. 

  .التدريس

 قدرة اظتدرس يف اختتام الدرس . د

 تتمخي غالباً  الدرس هناية يففإن قدرة اظتدرس يف اختتام الدرس مهم للمدرس. 

 أنبقولو  اغترد ليس دريسالت عملية اختتام إن .انتهى قد الدرس أن بقولو الدرس درساظت

 .(21: 2011)مادي ويدا؛  انتهى قد الدرس

 أنواع استراتيجية التدريس .5

 ظتساعدة األفراد يستخدمها اليت السلوكيات و األفكار ىيدريس الت اسًتاتيجيات

 االسًتاتيجية ذهوتكون عملية التدريس هب .اصتديدة اظتعلومات إتقان و تعلم و فهم على أنفسو

 :وىي الدراسة يف استخدامها ديكن اليت االسًتاتيجيات من عدد كثَت ىناك .فعاال و مؤثرا



 

 
 

 اسًتاتيجية التدريس اظتفسر . أ

 االسًتاتيجية ىذهتسمى اسًتاتيجية التدريس اظتفسر باسًتاتيجية التدريس اظتبشرة. 

 ىي االسًتاتيجية ىذه يف اطتصائص ىناك .احملاضرة بطريقة اللفظية اظتواد شرح على تؤكد

 ىذه تنفيذ يف رئيسية أداة ىو شفويا التحدث .شفهياً  اظتادة شرح طريق عن تتم أواًل،

اليت   مفاىيم أو حقائق أو بيانات شكل يف ىي الىت ستشرح اظتادة إن ، ثانياً  .االسًتاتيجية

 ىدف ، ثالثًا .أخرى مرة التفكَت إىل الطبلب يضطر وال الطبلب هافظحي أن جيب

 التدريس عملية اكتمال بعد أنو يعٍت وىذا. نفسو اظتوضوع إتقان ىو الرئيسي التدريس

 اكتشاف ديكنهم الطبلب أن ىو اظتؤشر. صحيح بشكل اظتوضوع فهم الطبلب من يتوقع

 .إعطاؤىا مت اليت اظتواد

 اتراتيجية الكتابة األخرة . ب

 على الطالب رد تعرض أوراق عدة أو واحدة ورقة شكل يف ىي االسًتاتيجية ىذه

 من تعليقات على للحصول اظتدرس اإلسًتاتيجية ىذه ستخدامي .األسئلة من العديد



 

 
 

 الذي مهيةاأل دةاظت تقييم أو بتقييم اإلسًتاتيجية ىذه ستقوم. الدرس هناية يف الطبلب

 (.170: 2004)ىشام زيٍت؛  الطبلب ايتعلمه

 اسًتاتيجية ترقية الدعم . ج

 ىناك .الدرس تعلم يف الطبلب روح و دعم زيادة إىل اإلسًتاتيجية ىذه هتدف

 :هبا القيام ديكنك اليت األشياء من العديد

 شرح ىدف التدريس إىل الطبلب (1

 حتقيقو سيتم الذي اعتدف درساظت يشرح ، الدرس بداية يف لكاذ يكون

 .دريسالت عملية تنفيذ يف الدعم زاد  وضوًحا أكثر اعتدف كان كلما. ببلللط

 اعتدية (2

 ليكونوا روحهم دعمسي ىذا. إؾتازات لديهم الذين للطبلب إعطاء اعتدية

 اظتتميزين غَت الطبلب سيدعم ، ذلك إىل باإلضافة. أكرب جبدية الدراسة على قادرين

 .اظتتفوقُت الطبلب متابعة على قادرين ليكونوا

 اظتنافس و الكفاءة (3



 

 
 

 اإلؾتاز حتسُت ػتاولة و اإلؾتاز قيةلًت  الطبلب بُت منافسة إجراء درساظت حياول

 .حتقيقو مت الذي

 التحية (4

 و تحيةال أو ائزةاصت على فلهم إؾتاز لديهم الذين الطبلب أن اظتناسب من

 .مدعمة ىي حتية بالطبع

 العقوبة (5

 إىل العقوبة ىذه هتدف. الدرس أثناء يف خيطئون الذين للطبلب العقوبة إعطاء

 (20: 2011) فوفوح. ف و ػتمد. ص، .لؤلفضل التغيَت من الطبلب دتكُت

 االنتقائي االىتمام . د

 ديكن. معروفة غَت أو جديدة كلمات على الًتكيز الطبلب اظتدرس يطلب

 .االستماع مهارة يف خاصةً  اللغة تدريس يف االسًتاتيجية ىذه استخدام

 تعاونال . ه



 

 
 

 ىذه دمستخت. التحدث واجبة حول الفرقة يف العمل الطبلب درساظت يطلب

 .الكبلم مهارة يف االسًتاتيجية

 اظتستقطع . و

 النحوية قواعدىم يطبقون الذين الطبلب من الربح إىل باإلضافة درساظت حبث

 .القراءة مهارة يف االسًتاتيجية ىذه متستخد. اظتعروفة غَت البيانات مناذج على للتعرف

 ربوفةال . ز

 ىذهتستخدم . وقراءهتا إليها االستماع مت اليت األشياء أو الكلمات تكرار

 .القراءة و االستماع مهارة يف االسًتاتيجية

 يلخص . ح

 الفهم خبلل من وقراءتو إليو االستماع مت ظتا الفوري التزامن ضبط أو فهم مت لقد

)حيندري  .القراءة و االستماع مهارة يف االسًتاتيجية ىذه تستخدم. اظتعلومات لضمان

 (193: 2009غونًت تريقان، 



 

 
 

 اسًتاتيجية توجد ال عام بشكل دريسالت اسًتاتيجيات من ؼتتلفة أنواع رؤية ديكن

 ال أو جيدة نوعية رؤية ديكن. األخرىدريس الت اسًتاتيجيات من أفضل تعترب واحدةالتدريس 

 حتديدىا مت اليت دريسالت أىداف حتقيق يف االسًتاتيجية فعالية من التدريس اسًتاتيجية

 (.2018 : فرباير 14 ؛ديكانز)يو 

 تعريف اللغة العربية .6

الكلمات اظتستخدمة من قبل كل الناس للتعبَت عن مصطفى الغبليُت حدد اللغة ىي 

اللغة العربية ىي واحدة من أقدم وأغٌت اللغات (. 7:  1987مصطفى الغبلييٍت، ) .نواياىم

 ( 53، 2011ديوي زتيدة: على اإلطبلق. )

هم. و الغرضنيتهم أ يف العرض  اللغة العربية ىي عبارة اظتستعمل الدولة العربية

منفصلة عن تسلسل اصتملة( ويتم ترتيب الظروف اضتال لنفسها )العربية عتا دولتان، الكلمات 

 .يف رتلة واحدة

أي ، ىذه الكلمات حالة الكلمات العربية عندما يقف وحده :  األوىل ىي بحثةاظت

 أي الكلمات التالية بعض الكباش وظروف معينة إنو غتال علم صرف.



 

 
 

حالة الكلمات العربية كما ىي مرتبة يف سلسلة من اصتمل، الثانية ىي : اظتبحثة 

يف حيث يتطابق حرف أو صوت اضترف األخَت من الكلمات العربية مع ما يطلبو العربية 

علم   ىذه اظتناقشة الثانية ىي نطاق احملادثةالكلمات اليت تتكون منها رفع ونصب وجر وجزم. 

 (14-13:  1992. )مصطفى الغبليُت، اإلعراب

 تدريس اللغة العربية استراتيجية .7

 اسًتاتيجيات تطبيق عند إليها االنتباه اظتدرس على جيب رئيسية أمور ثبلثة ىناك

 ىو والثالث  النهج أو للنموذج االستخدام و الثاين   التدريس مراحل ىو األول. التدريس

 .التدريس مبدأ استخدام

 األساليب و النهج اسم مع فصلها ديكن ال العربيةاللغة  دريست اسًتاتيجية يف

 النهج أن حُت يف اظتنهج، صياغة ىي األساليب و التقنيات وضع ىو األسلوب. والتقنيات

 .اللغة تدريس و اللغة دراسة و اللغة طبيعة حول االفًتاضات من غتموعة عن عبارة

  االستماع جوانب ىي العربية خاصة ، اللغة تعلم و بالتعلم اظتتعلقة االفًتاضات بعض

 االفًتاضات ىذه من يولد ال .والكتابة  القراءة قبل أوال اصتانبان يدرس أن جيب الكبلم. و



 

 
 

 جيب عتذا. األم اللغة يتعلم عندما صغَت طفل كعمل التكرار طريق عن تتشكل ما عادة عادة

 (78-77: 2011 ، عزان ازتد. )التكرار تقنيات خبلل من اللغة دريست

 هنج ىو الذي الشامل النظام هنج خبلل من العربية تدريس إسًتاتيجية تطبيق ديكن

  القرع و الكبلم و  االستقامة: ىي رئيسية مكونات ألربعة ادائم ااىتمام يوي الذي التدريس

 وألن. اضتقيقية بنسبو العريب اظتوقف إظهار إىل واحد يف الكل نظام فكرة هتدف. الكتابو و

 ، منفصل بشكل العربية اظتواد تدريس يتم ال ، كنظام العربية اللغة تدريس يستدعي النهج ىذا

 من هبا التحكم ديكن مكونات أربعة تتضمن متداخلة صلة ذات مادة يف تدريسها جيب ولكن

 (82: 2011 عزان ازتد. )التدريب خبلل

 اظتفرداتاسًتاتيجية تدريس  .أ 

لذلك جيب على األستاذ  .يف تدريس األستاذ جيب إعداد اظتفردات الصحيحة للطبلب

 التمسك باظتبادئ يف اختيار اظتفردات اليت سيتم تدريسها لتدريس  األجنيب كما يلي: 

 يعٍت اختيار اظتفردات اظتستخدمة بشكل متكرر تواتور (1

 .اختيار اظتفردات اليت تستخدم على نطاق واسع يف البلدان العربيةيعٍت  عتواّز  (2



 

 
 

ات مغزى ، أي الكلمات اظتستخدمة يف حقول اختيار كلمة معينة وذيعٍت  متاحيّة (3

 .معينة

 .اختيار كلمات مألوفة ومشهورة واترك خلف الكلمات الشهَتة نادراً يعٍت  أولفة (4

اختيار الكلمات اليت ديكن استخدامها يف غتموعة متنوعة من اضتقول غَت يعٍت  مشول (5

 احملدودة يف حقل معُت

ما حيتاجها الطبلب الستخدامها بداًل من اختيار الكلمات اليت غالبًا يعٍت  أزتّيّة (6

 .الكلمات اليت ال حتتاج يف بعض األحيان ونادراً ما تكون مطلوبة

اخًت الكلمات العربية ، وىي اختيار الكلمة العربية حىت إذا كانت ىناك يعٍت  عروبة (7

 (69:  2016مقارنة باللغات األخرى. )بسري مصطفى و عبد اضتميد، 

 اإلستماعاسًتاتيجية تدريس  .ب 

 اليت العبارات أو الكلمات فهم أو استيعاب على الشخص قدرة ىو االستماع

 يتم يزال ال يبدو اآلن حىت مهارة ىو االستماع. اإلعبلم وسائل أو شريك هبا يتحدث

 تصبح اظتتلّقية، اظتهارات من كواحدة. اللغة تدريس يف معقول مكان لديها وليس جتاىلها



 

 
 

 اظترة ىي ىذه تكون أن الطبيعي ومن. أوالً  الطالب يتقّنو أن جيب عنصرًا االستماع مهارة

 اظتفهوم، ىذا ضوء يف لذلك السمع، خبلل من اآلخرين لغة الناس فيها يفهم اليت األوىل

 ىي القراءة أن حُت يف. االستماع ىي أوالً  تأيت أن ينبغي اليت األجنبية اللغة مهارات فإن

 .التالية اظترحلة يف تطويره مت ما فهم على القدرة

 مع للتواصل البشر يستخدمها اليت األىداف ىي االستماع تدريس اسًتاتيجيات

 :يلي كما االستماع دريست يف اظتستخدمة اطتطوات. البشر من إخواهنم

 طبيعة ويشرح الًتبية، أمهية درساظت ينقل االفتتاح، ىذا يف. االستماع تدريس حتا فتا (1

 .حتقيقو جيب الذي اعتدف من وحيد ، للطبلب نقلها سيتم اليت اظتادة

 .دفاعت ذاهب مناسبة أساليب باستخدام اظتتعلم مواد تسليم (2

 .االستماع موضوع لفهم للطبلب فرصة توفَت (3

 دفباعت اظتتعلقة األسئلة بنقل هنايتها و قراءهتا دتت اليت اظتواد الطبلب يناقش (4

 .اظتقصود

 .الطبلب لزمبلئهم لفظًيا تعزيزا يقدم و درساظت نقلو ظتا املخص الطبلب يقدم (5



 

 
 

 .اظتتعمقة األسئلة بعض إعطاء خبلل من الطبلب إؾتاز تقييم (6

 و اليت اظتدرس يتبعها اليت التدريس االستماع اسًتاتيجيات على أمثلة يلي ما يف

 :اظتدرس ديارسها أن ديكن

 ديكنو الذي و الطالب مستوى مع اللغوي التعلق مع اظتناسبة احملادثة اظتعلم خيتار (1

 يستمع أن بعد ، إخباره أو قراءتو مث متعة بالتأكيد ىو والذي انتباىهم جذب

 األفكار أو القصة جوىر على حتتوي اليت األسئلة بعض يطرح مثجيدا  الطبلب

 .الرئيسية

 لغة نطق إعادة منهم يطلب ذلك وبعد للطبلب سهلة و مناسبة قصًصا درساظت يقدم (2

 .للغة الصحيح االستخدام تشديد دون الطبلب

 الطبلب بعض من يطلب مث  تكرار دون واحدة بكلمة أوامر عدةدرس اظت يعطي (3

 .بذلك القيام اآلخرين الطبلب من يطلب بينماشفهيا  اظتعلم قدمو الذي األمر تكرار

 قراء !اخذ الكتاب مثّ 

 امسح الّسّبورة ! خذ الطبلسة و



 

 
 

 !يا يوسف، اغلق النافذة اظتقابلة للباب 

 ليتم الطبلب أحد إىل التحدث خبلل من الطبلب إىل مهمة رسالة درساظت يعطي (4

 بصوت اظتعلم يتكرر مث طالب، آخر إىل أسفل وإىل جبواره األصدقاء أحد إىل تسليمو

 لآلخرين يسمع ما نقل خبلل من االستماع على الطبلب لتدريب الطريقة ىذه. عال  

 .قريب مكان يف

 اجتهد يف درسك !

 اإلعتماد على النفس اساس النجاح !

 (.87: 2016)بصر مصطفى وػتمد عبد اضتامد؛  اظتال حترسو و العلم حيرسك !

 عليها اإلجابة دتت اليت الشفهية األسئلة بعض بإعطاء التمرين إجراء أيًضا ديكن (5

 .(119: 2011 ، ىنو موا . )الطبلب قبل من أيًضا شفهياً 

 الكبلماسًتاتيجية تدريس  .ج 

 عن للتعبَت التعبَت الكلمات أو األصوات عن التعبَت على القدرة ىو التحدث

 العامة التحدث مهارات يف. الشركاء إىل واظتشاعر واالحتياجات واآلراء األفكار أفكار



 

 
 

 اللغة مع اضتال وبطبيعة طبيعي بشكل لفظي بشكل التواصل من الطبلب دتكُت إىل هتدف

 مقبولة بطريقة اآلخرين إىل رسالة ننقل أن اظتعقول ومن اإلنصاف من. يتعلموهنا اليت

 (.135اجتماعيا )أسيف حَتماوان؛ 

 :يلي كما ىي تديس الكبلم يف اظتستخدمة اطتطوات

 للطالب اظتبتدي (1

 اإلجابة الطبلب على جيب اليت األسئلة بطرح التحدث ؽتارسة يف درساظت يبدأ ( أ

 .عنها

 والتعبَت اصتمل عن التعبَت و الكلمات نطق تعلم الطبلب طلبي الوقت ذالك يف ( ب

 .األفكار عن

 إىل األمر هبم ينتهي حبيث الطبلب عليها جييب اليت األسئلة بفرز اظتدرس يقوم ( ج

 .مثاي موضوع تكوين

 اإلجابة أو احملادثة حفظ أو الشافية دتارين على اإلجابة الطبلب درساظت يطلب ( د

 .الطبلب قرأه الذي النص مبحتوى اظتتعلقة األسئلة عن



 

 
 

 للطالب اظتتوسط (2

 األدوارب لكبلما تدرس ( أ

 عُتاظت وضوعاظت عن ناقشم ( ب

 .جرا وىلم والراديو التلفزيون من شتعت اليت اظتعلومات عن اضتديث ( ج

 للطالب اظتتقدم (3

 الكبلم ظتمارسة اموضوع اظتدرس اختار ( أ

 الطالب حبياة اظتختار اموضوع يرتبط أن جيب ( ب

 وػتدوًدا واضًحا اظتوضوع يكون أن جيب ( ج

 من الطبلب يتمكن حىت الطبلب من أكثر أو اثنُت باختيار للطبلب يسمح ( د

: 2011 ، ىنو موا . )يعرفونو ما حول عنو يتحدثون الذي اظتوضوع اختيار

120) 

 :درساظت ديارسها أن ديكن اليت الكبلم مهارات تعلم إسًتاتيجية على مثال يلي ما يف



 

 
 

 ، تقليدىا الطبلب من ويطلب الفصل يف الكائنات أشتاء بقول الدرس درساظت يبدأ (1

 :الكلمة قول مثل ، الطبقي بالوضع ربطهم خبلل من اظتتابعة للمدرس ديكن مث

 سبورة و القلم و كتاب

 أخرى بكلمات ارتبط مث

 ين القلم ؟ القلم على اظتكتبأ

 ين الطباشَت ؟ الطباشَت جبوار السبورةأ

 تعرض قصة كتابة يف يستمر أن للمدرس ديكن ، ذلك تطوير اظتمكن من كان إذا (2

 الزىور صور وسيقان أوراق لون بشرح الطبلب مطالبة أو عرض أو الطبلب أنشطة

 .بإعدادىا درساظت قام اليت

 اسًتاتيجية تدريس القراءة .د 

 غترد وليس ، وبسيطة سهلة ليست اليت اللغة مهارات من واحدة ىي القراءة

 العقل العمل من متنوعة غتموعة على تنطوي مهارة ولكن الكلمات أو اضتروف صوت

 وإجياد وحتليل القرار وصنع واضتكم التفكَت أشكال رتيع يشمل نشاط ىي القراءة. والعقل



 

 
 

 أو مرة يكرر أو يوقف أن النص يقرأ الذي الشخص على ، األحيان بعض يف لذا. اضتلول

 .بالقراءة اظتقصود وفهم للتفكَت قراءهتا دتت اليت اصتملة مرتُت

 :ومها ، نوعُت إىل تقسيمها ديكن أنشطتو من القراءة ينظر

 القراءة الظهرية (1

 القراءة من النوع ىذا ألن ، التعلم من األول اظتستوى يف جدا مهم القراءة الظهرية

 مع صواتاأل بُت مطابقة خبلل من ، صحيح بشكل تنطق لتدريب كبَتة فرصة يوفر

 .كتاباتو صياغة

 :ىي كما يلي قراءة الظهرية اطتطوات يف تدريس  

ديكن للمدرسُت  .الدرس عن طريق إعطاء اظتثال بشكل صحيحاألستاذ يبدأ  ( أ

 يقلد الطبلب قراءة .قراءة النص ومتابعة الطبلب من خبلل النظر إىل النص

 .األستاذ

من اظتستحسن أن يكون النص اظتقدم قصَتًا وسهل الفهم ، لذلك فإن الًتكيز ىو  ( ب

 .س التفكَت يف معٌت الكلمةفقط للتعبَت ولي



 

 
 

توافر الوقت الكايف لتدريب الطبلب على االستماع إىل نص الكاسيت ، وبعد  ( ج

 .ذلك يطلب منهم قراءة النص بصوت عال  
 .تدريب الطبلب من خبلل القراءة مًعا وبشكل فردي ( د
جيب على اظتدرسُت دائًما تسجيل األخطاء اليت حتدث فيما يتعلق بالصوت أو  ( ه

 (101: 2016)بسري مصطفى  و ػتمد أبد اضتميد، الكبلم. 
 القراءة صامتاح (2

عندما ترى العُت كتابة العقل يف ػتاولة لفهم اظتعٌت والرسالة  .من قبل العُت والعقل

ألنو مع  .ىي مهارة لغة مهمة جدا جيب أن يكتسبها متعلمو اللغة القراءة صامتاح 

 .ة وقدرة التنمية يف فهم النصىذه اظتهارة ديكن للطبلب بسهولة إضافة اظتعرف

 :ىي كما يلي خطوات تدريس القراءة صامتاح

يقرأ اظتعلم بعض الكلمات واصتمل مع شرح للمعٌت )استخدام الصور واإليسَتا  ( أ

واضتركات وغَتىا( بعد التأكد من أن الطالب قد فهم أن اظتعلم يستخدم الكلمة 

 أو اصتملة يف التواصل العملي



 

 
 

للكلمات واصتمل ، يعرض اظتعلم نًصا بسيطًا ويطلب من بعد فهم الطبلب  ( ب

 .الطبلب القراءة بصمت مع مرور الوقت

 .جيب أال يتحمل اظتدرسون أمهية الوقت حىت يتعود الطبلب على القراءة بسرعة ( ج

يطرح اظتعلم أسئلة حول النص ويبقى الكتاب مفتوًحا ألن األستاذ  ال خيترب  ( د

 .الطبلب إىل العثور على إجابات يف النص الطبلب اظتتجولُت ويدعو األستاذ

إذا كان أحد الطبلب غَت قادر على اإلجابة على السؤال جيب أن يعطى السؤال  ( ه

 .لآلخر

الوقت اظتثاي  .جيب على اظتعلم إيقاف السؤال إذا كان انتباه الطالب ضعيًفا ( و

)بسري مصطفى  و ػتمد أبد  .دقيقة 25إىل  20لبلستجواب ىو حواي 

 (101: 2016اضتميد، 

 الكتابةاسًتاتيجية تدريس  .ه 

الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت عن ػتتويات العقل ، بدءا من جوانب 

 (151)أجيف حيموان : .بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اصتوانب اظتعقدة يف التكوين



 

 
 

يف كتابة اللغة العربية ، ىناك جانبان جيب تطويرمها ، ومها القدرة التقنية وقدرة 

إبدائل. اظتقصود بالقدرة التقنية ىو القدرة على كتابة العربية بشكل صحيح ، وتغطية 

باإلضافة إىل ذلك ، ىناك أيضا اظتقصود خط كجزء من  حقيقة إمبلء وقواعد وترقُت.

 (75-74:  2010)عبد اضتميد،  .ةالقدرة على الكتابة الفني

يف وقت كتابة اللغة العربية ، ىناك أيضًا شيء حيتاج اظتتعلمون إىل معرفتو وفهمو 

أن تسلسل اضتروف العربية يف الكلمة خيتلف بُت اضتروف األولية واظتتوسطة والنهاية 

وكذلك االنتباه  جيب على االستاذ االنتباه إىل الشكل العريب بطريقة جيدة واعية ، .واضترفية

إىل اجتاه اضتركة الطبلبية عند الكتابة بناًء على اظتبلحظات ، يتأثر العديد من الطبلب 

 .الذين يكتبون األحرف العربية عادة كتابة األحرف البلتينية ، أي من اليسار إىل اليمُت

هناية العربية  دييل اظتتعلم أيضا إىل اتباع عادة الكتابة بلغتو ، أي قطع الكلمات العربية يف

، التقنية اليت تعترب مهمة وجيدة ظتمارسة الكتابة ىي . وإعادة االتصال على السطر التاي

، لتسهيل  .يف ىذه اضتالة ، يعطي األستاذ مثااًل لكيفية الكتابة ، مث حياكيو اظتتعلم .النسخ

ء ؼتططة تدريس مهارة الكتابة ، من األفضل إدخال مراحل تشكيلها من خبلل لوحة بيضا



 

 
 

:  2010. )أزتد إزّان، حبيث يفهم اظتتعلم اضتروف فوق اطتط وأسفل اطتط بوضوح

158) 

من بُت اظتهارات اللغوية ، مهارات الكتابة ىي أعلى مهارات اظتهارات اللغوية 

األربعة. الكتابة ىي إحدى وسائل التواصل مع اللغة بُت الناس مع أشخاص آخرين ليسوا 

 .واظتكانػتددين بالزمان 

 تعلم مراكز الكتابة على ثبلثة أشياء :

 القدرة على الكتابة مع الكتابة الصحيحة (1

 فيكس خط (2

 .تكون قادرة على التعبَت عن العقل بوضوح وبالتفصيل (3

 :ىناك بعض اظتبادئ التوجيهية العامة اظتتعلقة بكتابة التعلم ، وىي كما يلي

أن يكتب الطبلب قبل أن يستمع توضيح اظتادة اليت يتعلمها الطالب ، ال يعٍت  (1

 .الطبلب بشكل جيد قادر على دتييز النطق وأن يكونوا قد عرفوا القراءة

 .ابدأ تدريس الكتابة مع ما يكفي من الوقت (2



 

 
 

من خبلل اظتراحل من بسيطة مستمرة إىل معقدة ، على سبيل اظتثال يبدأ التعلم  (3

 :مع

 نسخ الرسائل ( أ

 نسخ الكلمة ( ب

 اكتب رتلة بسيطة ( ج

 من رتلة يف نص أو ػتادثة كتب جزء ( د

 اكتب إجابات على األسئلة ( ه

 إمبلء ( و

 يطَت اظتوجهة ( ز

 يؤلف غتانا ( ح

 حرية الكتابة (4

 تدريس اطتط (5

 تدريس اإلمبلء (6



 

 
 

ديكن أن تكون عملية التعلم مع عدة مستويات تبدأ بالدرس يف تدريس الكتابة، 

 :التاياإلمبلء و اطتط حىت تعبَت. ظتعرفة كل مستوى سيتم توضيحو على النحو 

 تدريس اإلمبلء (1

 إمبلء اظتنقول ( أ

يهدف اظتستوى األول من التعلم يف الكتابة العربية إىل حتسُت قدرة الطبلب 

 :طريقة تدريس اإلسًتاتيجية ىي .على كتابة اضتروف والكلمات العربية

 يعطي األستاذ التوجيهات بأن الكتابة العربية تبدأ من اليمُت إىل اليسار .أ 

 التمييز بُت اضتروف العربية والبلتينيةالقدرة على  .ب 

االختبلفات يف شكل كتابة بعض اضتروف بسبب االختبلفات يف اظتوقع  .ج 

 يف الكلمات

 ىناك ميزات خاصة للغة مثل تنوين اوتضعد اودتفطوحة ودتربطة. .د 



 

 
 

يف نقطة العطاء جيب أيضا أن حتظى باالىتمام والقدرة على دتييزىا ،  .ه 

ن ي ص ض ط ظ ج ح خ ف ق  ب ت ث)ب  :على سبيل اظتثال

 س ش اخل(

 (106: 2016)بسري مصطفى وػتمد عبد اضتميد، 

 اظتنخوس   إمبلء ( ب

بالنسبة للمبتدئُت ،  .بإزالة الكتابة من بعض الوسائط إىل الكتب تقوم شركة

كيفية تعليمو ، يعطي األستاذ   .اإلمبلء عن طريق النسخ مناسبة جًدا تعترب

بعد  .الكتابة على السبورة ، مث يقرأ األستاذ الورقة ويطلب من الطبلب تقليدىا

القادم نسخ الطبلب إىل  .ذلك يشرح اظتعلم اظتعٌت أو النية الواردة يف النص

 (140:  2012)أولُت نوىا،  .جهاز كمبيوتر ػتمول

 إمبلء اظتنضور ( ج

و استمرار إمبلء اظتنقول حيث يف ىذا اظتستوى ديكن ىذا اظتستوى من التعلم ى

للمدرسُت تقدًن اظتمارسة كمثال، يطلب األستاذ من الطبلب إعداد نص 



 

 
 

معُت حيدده األستاذ ليكون موضوع الكتابة أو اإلمبلء يقوم الطبلب بقراءة 

النص يف اظتنزل مث عند مناقشة الفصل مع األستاذ كتابًة على السبورة وأخرج  

 .كيفية كتابتهااألستاذ  صعبة للقراءة مث شرح  كلمات

 إمبلء اإلختباري ( د

إمبلء اإلختباري يف تنفيذه يتطلب ثبلث قدرات ، وىي القدرة على شتاع ، 

ديكن دتثيل ىذا  .حفظ ما شتعت والقدرة على كتابة ما يسمع يف نفس الوقت

 :التمرين على النحو التاي

 األستاذ  يقرأ النص بسرعة متوسطة .أ 

 يتحدث األستاذ رتلة أو رتلتُت للطبلب ويقوم الطبلب بكتابتها .ب 

 أستاذ يكرر ما تقرأ .ج 

يف حُت أن إمبلء اظتعلم جيب أن توي اىتماما واحدا تلو اآلخر للطبلب  .د 

 بشكل جدي



 

 
 

بعد اإلمبلء يف غتملو ، ديكن للمدرس إعطاء الطبلب الوقت لتصحيح  .ه 

 .صحة الكتابة

 تعبَت تدريس (2

 :تنقسم إلى مستويين وهمايف تدريس التعبَت 

 تعبَت اظتوّجة ( أ

يف ىذه اظترحلة ، يتم منح الطبلب حرية اختيار الكلمات ترقيب واألشكال 

فوق اظتستوى اللغوية يف ؽتارسة الكتابة ولكن ال يسمح عتا بالكتابة تعبَت 

على ىذا اظتستوى أيضا ديكن للمدرس أن يتجلى مع ، يتم إعطاء  .اللغوي

الطبلب رتل قصَتة وبسيطة مث يطلب منهم أن يطلبوا بضع كلمات ال 

ينبغي أن تتكرر لتشكيل رتلة ولكن جيب إضافتها بكلمة أو كلمتُت لتكون 

 .ديكن أيضا استبدال النموذج فعل من اظتفرد إىل مثنا أو رتعرتلة كاملة 

 حور تعبَت ( ب



 

 
 

يف ىذه اظترحلة يتم  .ىذا اظتستوى ىو اظتستوى األخَت من تدريس الكتابة

تطوير أفكاره ، وذلك باستخدام منح الطبلب حرية اختيار موضوع ، 

لكن الطبلب يكونون خاليُت من توجيو اظتفردات او ترقيب يف الكتابة، 

ات اليت ومساعدة األستاذ. يف ىذا اظتستوى يبدأ التدريس باختيار اظتوضوع

)بسري  .، واستخدام قواعد اللغةتتوافق مع مستوى اللغة للمفردات وترقيب 

 (114:  2016مصطفى و ػتمد عبد اضتميد، 
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 الباب الثالث

 البحث منهج

التجريب علمية يف حقل واحد معُت، كل عملية البحث و التحقيق و طريقة البحث ىي  

لتنول اضتقائق و األصول اصتديدة اظتهدوفة لتنول التعريف اصتديد و ارتفاع دراجة العلم و 

 (.1:  1997التكنولوجي )مرغونو، 

 ةالتقرب المستخدم . أ

وأما التقرب الذي مستخدمو الباحثة ىو التقرب الكمي الوصفي. وأما اظتراد أن ىذا 

دث أو حال. وأما البيانات اجملتمعة ىي وصفية حىت ال تقصد لبحث الوضوح البحث يبُت عن اضت

 (.7:  1998و اختبار الفرضية و اجعال النبوءة و تدريس التضمُت. )سيف الدين أزوار، 

و يقال مثل ىذا أريكنطا، أن البحث الوصفي اليكون الختبار الفرضية اظتعينة ولكن 

 (.310، 2003و العرض أو حال )سوحرشتي، لتصوير "اضتقائق" فقط عن اظتتقلب أ



 

 
 

يقصد التقرب الوصفي يف ىذا البحث للتعلم و التصوير اضتقائق واضحا وتفصيبل عن 

االسًتاتيجيات اظتستخدمة و كيفية جتريب االسًتاتيجيات يف دراسة اللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة 

 دار العلوم بالنكارايا.

 مكان و وقت البحث  . ب

 البحثمكان  .1

يكون ىذا البحث يف الدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا يف الشارع طبيب مرجاين يف 

 .بالنكارايا 45رواق ساري 

 وقت البحث .2

. و إذا مل خيتم 2018أكتوبَت شهر  حىتيوليو يكون وقت البحث شهرين من شهر 

 .فيستمر



 

 
 

 األغراض و مدار البحث . ج

اسًتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها مدرسا اللغة وأما أغراض البحث يف ىذا البحث ىو 

 العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا.

وأما مدار البحث يف ىذا البحث ىو مدرسا اللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة ار العلوم 

 .بالنكارايا

 مصادر البيانة ونوع البياتنات . د

 جتتمع ىذه البيانات كل بيانات غَت رقمية. .يةالبيانات اظتستخدمة ىي البيانات الكمّ 

 تستخدم ىذه البيانات بأقوال لتصور اضتقائق و الظاىرة.

البيانات اإلبتدائية ىي بيانات اليت جتتمعها الباحثة. وىذه البيانات مل جتتمع من قبل أىي 

 (. 2018فرباير  13بطريقة معينة أو يف وقت أخرى )أزىار نصر، 

خدم ىي مصدر البحث اإلبتدائي يعٍت البيانات اجملتمعة من مدار البحث مصدر البحث اظتست

 (.2018فرباير  13و اظتخرب أو البيانات من اظتتكلمُت )أزىار نصر، 



 

 
 

وأما مصدر البحث الذي ستأخذه الباحثة ىو من مدار البحث يعٍت مدرسا اللغة العربية وجيوز 

طبلب و اظتدرسُت يف اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم أن يزيد باظتخرب األخري مثل رئيس اظتدرسة و ال

 بالنكارايا.

 طريقة جمع اليبانات  . ه

للحصول على البيانات البلزمة يف ىذا البحث ، ىناك بعض التقنيات اليت تستخدم ، وىذا 

 :ىو كما يلي

 األسلوب اظتراقب .1

اظترقوبة )مرغونو، وعند مرغونو يف ىذه اظتراقبة، راقبت الباحثة مباشرة إي األغراض 

2001 :135) 

وعند سبغيو، اظتراقبة ىي مراقبة عمدا و منتظما عن الظاىرة اإلجتماعي باألعراض 

 (.270:  1997النفسية ليكتبها. )جوكو سبغيو،

 وجيتمع من ىذا األسلوب يف اظتبحث عن اسًتاتيجيات اظتدرس يف دراسة اللغة العربية ىو:



 

 
 

 خطة تنفيذ التعليم يف كل دراسة اللغة العربية. االسًتاتيجيات اظتستخدمة يف -أ

 التفاعل بُت لطبلب و اظتدرس يف دراسة اللغة العربية -ب

 اضتالة و الكيفية عند الدراسة اللغة العربية -ج

 إعطاء الواجبات إىل الطبلب عند أخر دراسة اللغة العربية. -د

 تقنية اظتقابلة .2

، فإن اظتقابلة ىي ػتادثة أجراىا شخصان ،  كميةالبحثية ال ةيف منهجي موئيلونك وعند

 الشخص الذي أجرى اظتقابلة والذي طرح السؤال والباحث الذي أعطى اإلجابة على السؤال

 (2001)الكسي موئيلونك، 

 :البيانات اظتستخرجة من خبلل ىذه التقنية ىي كما يلي

 اللغة العربيةتدريس يف  ةأنواع اسًتاتيجي -أ

 اللغة العربيةتدريس يف  تطبيق اسًتاتيجية  -ب

 اللغة العربيةتدريس التفاعل بُت اظتعلمُت والطبلب خبلل  -ج



 

 
 

 حالة اظتوقف واضتالة أثناء عملية التعلم العربية -د

 .اظتهام اظتخصصة للطبلب بعد انتهاء عملية التعلم -ه

 تقنية التوثيق .3

البيانات اظتكتوبة من خبلل الوثائق أو يف تقنية رتع البيانات ىذه ، جيمع الباحث 

، فإن الوثيقة ىي أي مادة مكتوبة ، واألفبلم موئيلونك وعند .الكتابات اظتتعلقة بالبحث

 (2001)الكسي موئيلونك،  .والصور اليت ديكن أن توفر اظتعلومات

 :البيانات اليت يتم رتعها من خبلل تقنية الوثائق ىذه ىي

 ظتتوسطة دار العلوم بالنكاراياتاريخ إقامة اظتدرسة ا -أ

 اظتتوسطة دار العلوم بالنكاراياة اظتدرس يف للغة العربيةااطتلفية التعليمية ظتعلمتُت  -ب

 اظتتوسطة دار العلوم بالنكاراياالتلميذ يف  اطتلفية التعليمية -ج

العلوم  اظتتوسطة داراللغة العربية يف اظتدرسة يف تدريس   إؾتاز الطبلب يف ىذا اجملال -د

 بالنكارايا



 

 
 

 اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايايف وسائل الًتبّية واإلعبلم  -ه

 التدريس ختطيط -و

 اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايامنهج مدرسة  -ز

 تحليل البيانات . و

ىو "عملية تنظيم تسلسل البيانات ، وتنظيمها  موإيلوغ  حتليل باتون للبيانات اليت اقتبسها

لذا فإن تقنية حتليل  ( 2000: 103إىل منط وفئة وتسلسل أساسي.) لكسي جا موإيلوغ، 

البيانات اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي وصفية نوعية ، لئلجابة على األسئلة اليت دتت صياغتها 

جريت يف وقت واحد من خبلل اظتراحل ، تقنيات حتليل البيانات يف البحث النوعي اليت أ .أعبله

 :وىي

رتع البيانات )رتع البيانات( عن طريق رتع البيانات بقدر ما يلزم من رتيع مصادر  .1

 .البيانات أو كائنات البحث من خبلل تقنيات اظتراقبة

تقليل البيانات )تقليل البيانات( أي البيانات اليت مت اضتصول عليها من غتال البحث  .2

 .الرصينة ، ديكن حذفها أو عدم إدراجها يف اظتناقشة يف نتائج البحث ومت تقدديها



 

 
 

عرض البيانات )عرض البيانات( أي البيانات اليت مت اضتصول عليها من غتال البحث  .3

 .من خبلل عدم تغطية أوجو القصور  قدم العلماء الباحثُت

رسم االستنتاج / التحقق ىو التعرض الناتج عن طريق النظر إىل خفض البيانات  .4

تقليل البيانات( ، عرض البيانات )عرض البيانات( إىل االستنتاجات اظتستخلصة )

وليس االؿتراف عن البيانات اليت مت اضتصول عليها ومن أىداف البحث. )عبد القدير 

 ،1999 :84) 

 صحة البيانات . ز

يقوم الباحث هبذا  .حة ىذه البيانات لضمان أن البيانات وفقا ظتا ىو عليوالتحقق من ص

للحصول على بيانات صحيحة بُت  .للتأكد من أن البيانات اليت مت رتعها صحيحة وصحيحة

 .البيانات اليت حتدث على الكائن مع البيانات اليت مت رتعها سيتم اختبارىا باستخدام تقنية التثليث

قارنة والتحقق من درجة ثقة اظتعلومات اظتكتسبة من خبلل أوقات ؼتتلفة وأدوات يف التثليث يعٍت اظت

 :بالنسبة للوصول إىل ىذا االعتقاد ، اختذ اطتطوات التالية على النحو التاي .البحث النوعي

 مقارنة بيانات نتيجة اظتبلحظة مع بيانات النتيجة اظتقابلة .1



 

 
 

 ىو موجود يف ىذا اجملالمقارنة مع ما يقولو الناس علنا مع ما  .2

: 2000مقارنة ػتتوى اظتقابلة مع ػتتويات وثيقة ذات صلة. ) ليكسي جا موإيلوغ،  .3

178) 
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 الباب الرابع 

 نتائج البحث و المباحثة

 النظرة العامة  في موقع البحث .أ 

 التاريخ المختصر عن تأسيس المدرسة المتوسطة دار العلوم ا بالنكارايا .1

أسست مؤسسة الًتبية اإلسبلمية دار العلوم اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا يف عام 

اظتناطق القرية اضتضرية فانارنك  45وعنواهنا يف الشارع طبيب مرجاين اظتمرات ساري  1994

الفرعية فاىندت مدينة بالنكارايا. مت تأكيد مؤسس اظتدرسة مبرسوم من رئيس اظتكتب اإلقليمي 

فيما  Wp/ 5 / PP. 03.2/ 108/1996   إلدارة الدين يف مقاطعة كاليمانتان الوسط رقم

كاليمانتان ة الدين يف مقاطعة  اظتكتب اإلقليمي إلدار  ميدان يف اظتدرسة اظتتوسطة يتعلق مبنح وضع

وثيقة ال) .12.161.12.21.226 (NSM)إحصاءات اظتدرسة ، يتم تسجيل الوضع برقم  وسطال

 .(1: 2014 عام نكارايابالدار العلوم  اظتتوسطة درساظتمن  األوىل



 

 
 

 :، على النحو التاي رسةاظتد رئيستغيَتات ىي اظتدرسة  منذ إقام ةالديناميكي وأما

 

 الجدول األول

 المدرسة المتوسطة دار العلوم بالنكارايافترة رئيس 

 فترة العمل اإلسم رقم

 1996-1994 أربوسن درس. 1

 1997-1996 صفواين ماعن جايا، س. أغ 2

 2001-1997 درس. اضتج. مسراين مردي 3

 2006-2001 ػتمد دعتر، س.أغ 4

 2008-2006 أمر الدين، س. أغ 5

 2013-2008 درس. ورسيدي، م.فد 6

 حىت األن 2013 مرجاين، س. فد، م. فد. 7



 

 
 

 2013 عام بالنكارايا توسطة دار العلوممن اظتدرسة اظت 1اظترجع : بيانات التوثيق 

 توسطة دار العلوماظتدرسة اظت يف الرئيسة فًتة أن اظتعروف من ، أعبله اصتدول على استنادا 

 حالة تغَتت ليوم قدا حىت .2013 حىت 1994 من ، مرات على سبع تَت تغ بالنكارايا قد

 BAP-S/M/KTG/22/1222/221رقم  BAP-S/Mرسم تقرير نتيجة اإلعتماد  على بناء اظتدرسة

 واإلعتماد )أ(. 88بالنتيجة 

 يف حتسينات إجراء على بالنكارايا توسطة دار العلوماظتدرسة اظت ال تزال ، الوقت مرور مع
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 البحث بيانات نتائج عرض .ج 

 جيعل و اؽتتع الدراسة جعلست اظتوجهة و اظتناسبةدريس الت اسًتاتيجيات استخدام إن

 غَت اصتو جعلست دريسالت كل يفاظتتنوعة  االسًتاتيجيات استخدام يفوكذالك . انشاط الطبلب

 .ؽتل و مشبع

 الثامن الفصل في حميني مدرسمع  مقابلة أول .1

 في تدريس مهارة المفردات .أ 

 قال زتيٍت :

 مث ابقراءهت ىممر يأ مث السبورة على مكتوب فرداتلتدريس اظت الثامن الصف"يف 

 مثل االستخدام شائعة مفردات ىي اظتختارة اظتفرداتا. أحيان حبفظو ىمأمر ي

 أوجو على حتتوي اليت اظتفردات الطبلب حيفظ أحيانًا. القلم و و اظتكتب كرسيال

 ال لذلك. سأستخدم مثل كتاب و سفر وأشهرىا حفظها يف واألسهل التشابو

". )إسنُت، سهلة ستخدمةاظت اظتفردات ألن البلزم من أكثر للتفكَت الطبلب يضطر

 (.2018يوي  30



 

 
 

 منها اسًتاتيجيات عدةدرس اظت يستخدم اظتفردات دريست يف أنو لباحثا يستنتج

 اظتفردات) ؤلفة إسًتاتيجية( و شائع بشكل اظتستخدمة اظتفرداتتاوطر ) اسًتاتيجية استخدام

 اللغات مع للمقارنة قابلة أهنا من الرغم على العربية اظتفردات اختيار) عوربة اسًتاتيجيةو  (اظتألوفة

 جيب اليت البيانات شكل يف اظتباشر دريسالت اسًتاتيجيات) التوضيحية واالسًتاتيجيات (األخرى

 (.أخرى مرة التفكَت إىل ونتاجحي ال الطبلب و الطبلب حيفظها أن

 : اظتوضوع يقولو ما اظتخرب يقوي

 ًتجمن أن أحيانًا يُطلب و حفظها اأحيان يُطلب ، اظتفردات دريست يففال : " ن.ز

 قليل عددف هافظو إذا نطلب أن ؿت العكس أو اإلندونيسية للغةإىل ا العربية اللغة من

 الكتاب و مثل اغالب يستخدمها اليت اظتفردات اأيض درساظت خيتار. فقط منها

 اظتفردات من اكثَت  اأيض درساظت يستخدمفصل. ال يف الكائنات من غَتىا و كتباظت

يوي  30". )نشوى، إسنُت، بسرعة فهمها و حفظها من نتمكن حىت الشهَتة

2018.) 



 

 
 

 اليت اظتفردات و. األقل على يف األسبوع هاؿتفظ اظتفردات، يف التدريس:" ب.هقال 

 حىت سهلة اظتفردات. كتباظت كرسيال مثل للحفظ سهولة كانت درساظت قدمها

 30 االثنُت) ". بسرعة ننسى لكننا اظتفردات حفظ من تعبنا لقد ، بسرعة ؿتفظها

 .(2018 يوليو

 مبلحظات وتليها ، باظتخربين مقارنةمهيٍت  البحثية اظتوضوعات مع اظتقاببلت إىل واستناداً 

 اظتدرس يستخدم ، التواطر اسًتاتيجية ذلك يف مبا اسًتاتيجيات عدة يستخدم اظتوضوع بأن

 اظتدرس خيتار مث ، األلفة اسًتاتيجية ، اظتفردات تكرار خبلل من تستخدم ما غالباً  اليت اظتفردات

 اظتدرس اختار أن بعد ، اإلسًتاتيجية تغَتت ، مسبقا عرفوىا اليت. للمفردات اظتألوفة اظتفردات

 و االسًتاتيجيات على بسرعة الطبلب يتعرف حىت األخرى باللغات مقارنتها ديكن اليت اظتفردات

 خاص بشكل أعدىا اليت يةالتدريس اظتواد مع اظتباشر للتعليم اظتدرس فعلو ما ىذا و ، التحفيظ

 .مرة ألول

 وبعض البحث موضوع يف يقال ما أن اظتفردات إسًتاتيجية يف أنو أفهم أن أستطيع

 .صحيح اظتخربين



 

 
 

 في تدريس مهارة اإلستماء .ب 

 : زتيٍتقال  

 االستماع بعد مث قراءتو مث االستماع الطبلب يُطلب  االستماع دريس مهارةت يف"

  صعبة ليست للطبلب تعطى اليت اظتواديف إمبلء.  كما يكتبوا أن الطبلب يُطلب

 لذلك  الطبلب يسمعها ما انادر  اليت الكلمات أقرأ اأحيان و  قدراهتم حسب أي

 أطلب  الدرس وسط يف باظتلل شعروا إذا. كتابتها على قادرين كانوا إذا ما أعرف

 ال حىت باظتلل يشعروا ال حىت سلسلة يف مهست ويلعبوا يتقدموا أن الطبلب أربعة

 (.2018يوي  30)إسنُت  ".العربية اللغة تعلم من يتعبوا

 إسًتاتيجية) ؼتتارة إنتقائية اسًتاتيجية يستخدم االستماع دريست يف أنو يفهم أن ديكن

 (.وقراءهتا إليها االستماع مت اليت الكلمات تكرار) وبروفة( معروفة غَت جديدة كلمات على الًتكيز

 قال اظتخرب : 



 

 
 

 من نتمكن حىت هبدوء تدريس مهارة اإلستماع وقت يفأ.ن: "يدرس اظتدرس 

أن  منا يطلب األحيان بعض يف لقدراتنا وفقا. يدرسنا اظتدرس لويقو  ما إىل االستماع

 يقولو ما نتبع أن منا اظتدرس يطلب  األحيان بعض يف. يقول ما تبعن مث ستماعن

 الدرس ينتهيس وعندماتكرارا.  متابعتها إىل ؿتتاج لذلك  صعبة بكلمات ولكن

 (.2018يوي  30نلعب". )أنيسى، إسنُت  أن منا يطلب

. يقرأ ما إىل االستماع منا يُطلب ما عادة ، امهارة اإلستماع بالنسبة قال ن.س:" 

 يوليو 30 ، االثنُت) ".يقرأه ما اتباع اأحيان منا يُطلب ولكن االستماع غترد ليس

2018) 

 بأن مبلحظات وتليها ، باظتخربين مقارنة ه.م البحث موضوع مع اظتقاببلت إىل واستنادا

 اظتدرس يستخدم ، االنتقائي االنتباه ذلك يف مبا االسًتاتيجيات من العديد يستخدم اظتوضوع

 االلتدريس عملية خبلل اإلسًتاتيجية ىذه نقل ديكن ، قبل من الطبلب يعرفها مل جديدة كلمات

 الكلمات اظتدرس يكرر ، الربوفة ، اصتديدة اظتفردات شتاع بعد الطفل يسأل لؤلطفال ديكن حبيث



 

 
 

 يتم حىت اظتدرس يستخدمها اليت اإلسًتاتيجية ىذه قبل يقرأون والطبلب الطبلب شاىدىا اليت

 .قبل من شتعوىا اليت اظتفردات على أفضل بشكل الطبلب تدريب

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة اإلستماع تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 الكالمفي تدريس مهارة  .ج 

 قال زتيٍت : 

 ،الطبلب يتبع مث ظتدرسا يقرأه ما قراءة الطبلب يف تدريس مهارة الكبلم يُطلب"

 يف احملادثة لقراءة امع ايتقدم أن اأحيان طالبُت وأطلب. السبورة على يكتب ما مثل

 أن الطبلب درساظت خيرب  درسال هناية ويف. ىاأيقر  كيف أعرف حىت الكتاب

 معرفة فيسعبون يف ، اظتتكلمة من ستطيعواي مل إذا األهن مهم أمر كاظتةاظت

 (.2018 أغسطس 1)األربيعاء،  ".أصدقائهم



 

 
 

 العمل) التعاون اسًتاتيجيات يستخدم يف تدريس مهارة الكبلمأن اظتدرس  فهمال ديكن

 .اظتتنامي والدافع( الكبلم يف مهمة حول غتموعات يف

 قال اظتخرب :

 الطبلب بُتو نتكامل  ج.ن: "يف تدريس مهارة الكبلم يطلب منا اظتدرس أن نتقدم 

 بسرعة نقرأىا دعنا: درس اظت يقول مثو الطبلب األخر.  الطبلب بُت و اظتعلمُت و

 باللغة كلمنت أن سدرسنا اظتدرس ، األحيان بعض يف. قراءهتا من ستطيعن حىت

 يأمر أحيانا العربية باللغة عليو ؾتيب و درساظت يسأل كما ، قليبل كان ولو العربية

مثل قلم و   نتبعها مث الفصل يف األشياء أشتاء يذكر أحيانا و كلماتال ًتتيبب

 (.2018 أغسطس 1كتاب" )جنة، األربيعاء، 

 ػتادثة قراءة مٍت طلب مث ، مًعا قدًما منضي أن اظتدرس منا طلب ما عادةً :" ر.م

 اإلندونيسية اللغة باستخدام ولكن الفصل يف الوضع حول وكذلك ، التعرف حول

 (2018 أغسطس 1 ، األربعاء) ".العربية باللغة متقولُت غَت زلنا ما ألننا



 

 
 

 مبلحظات وتليها ، باظتخربين مقارنة ه.م البحثي اظتوضوع مع اظتقاببلت إىل واستنادا

 عن االلتدريس اظتدرس يبدأ ، التعاون ذلك يف مبا اسًتاتيجيات عدة يستخدم اظتوضوع أن مفادىا

 اسًتاتيجيات واستخدام التحدث مهام حيث من متعددة غتموعات إىل الطبلب تقسيم طريق

 معرفة ديكننا باضتديث ألنو مهارة الكبلم أمهية مدى دائًما اظتدرس وخيرب ، التحفيزي النمو

 .البعض بعضنا مع األصدقاء

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي الكبلممهارة  تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 في تدريس مهارة القراءة .د 

 قال زتيٍت: 

 إىل الطبلب وينقسم  ،الفور على القراءة الطبلب يُطلب يف تدريس مهارة القراءة "

 .واألخر يًتجم و على العكس العربية اللغة يقرأ اآلخر أن أحدىم يعٍت  قسمُت

وسيشرح اظتدرس قليبل فقليبل".  ، اصتمل وتكوين القراءة الطبلب فهمي حىت

 (.2018 أغسطس 1)األربيعاء، 



 

 
 

 القراءة) القراءة اصتهرية اسًتاتيجية يستخدم يف تدريس مهارة القراءة  أن اظتدرس فيفهم

 (. يعرفوهنا ال اليت القواعد عن الطبلب درس) اظتستقطع (بصوت األعلى

 قال اظتخرب :

 و الظهرية القراءةب يطلب منا اظتدرس أن نقرأ ، القراءة مهارةدريس ت يفج.ن: "

 اصتهرية القراءةدرس باظت يطلب األحيان من كثَت يف. النص قراءة و السرية قراءةال

". )جنة، نادرة السرية ىي القراءة وأما االستماع من األخر الطبلب ديكن حىت

 (.2018 أغسطس 1األربيعاء، 

 واحدا  األمام إىل العريب النص نقرأ أن عادة يطلب منا  س.ف:"وعن مهارة القراءة

 (.2018 أغسطس 1)جنة، األربيعاء، ". اآلخرون يستمع حىتفواحدا 

 بأن مبلحظات وتليها باظتخربين مقارنة مهيٍت البحثي اظتوضوع مع مقاببلت على بناءً 

 قراءة الطبلب من يطلب اظتدرس أي ، القراءة اصتهرة منها اسًتاتيجيات عدة يستخدم اظتوضوع

 إسًتاتيجيات يستخدمون مث آخرون طبلب يستمع حىت الفصل أمام مرتفع بصوت القراءة نص

 باستخدام ، قبل من يعرفوىا مل اليت النحوية القواعد تطبيق من ليتمكنوا الطبلب إغراء ، اطتصم



 

 
 

 مل اليت القراءة قواعد معرفة على قادرين يكونوا أن الطبلب من اظتدرس يطلب ، االسًتاتيجية ىذه

 .مسبقا يعرفوىا

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة القراءة تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 في تدريس مهارة الكتابة .ه 

 قال زتيٍت :

 يف الطبلب يكتب و السبورة على درساظت يكتب الكتابة تدريس مهارة يف"

 الطبلب لقدرة اوفق ولكن اصعب ليس ىذا الكتابة تدريس مهارة إن. الكتاب

 ظتعرفة كتاباهتم إىل درساظترأي  الطبلب يكتب عندماوكذالك للفصل الثامن. 

 ام. وأحيانذكرهت ما يكتبوا أن الطبلبالتدريس أمرت  أخَت عندما ا، أحيانقدراهتم

  الفصليألف مثل يألف عن أن منهم أطلب  الكتابة من الطبلب ينتهي عندما اأيض

  يعرفوهنا ال اليت اظتفردات عن يسألون وعندما يفكرون، الطبلب سيجعل وىذا

 (2018أغسطس  1األربعاء  ".)سأخربىم



 

 
 

اإلمبلء  وىي االسًتاتيجيات من العديد يستخدم تدريس مهارة الكتابة يف أنو يفهم

 إىل السبورة من الكتابة نسخ) و اإلمبلء اظتنخوص ،( العربية األلفاظ و اضتروف حتسُت)اظتنقول 

 (.اظتوجهة الكتابة)  و اإلمبلء اظتوجة القراءة نص إمبلء) و اإلمبلء اإلختباري ،( الكتاب

 قال اظتخرب :

 على درساظت كتب  درس الكتابة،اظت نايأمر  ، الكتابة تدريس مهارة يف"قال فًتي : 

 وإذا األحيان، بعض يف اإلنشاء ىو و اإلمبلء دريسلت، كتبو ما كتبنا و السبورة

 1ة". )فًتي، األربعاء القص أو احملدثة تأليف مثل اظتدرس أوال يشرح بتأليف أمر

 (.2018أغسطس 

 من كتاباتو ننسخ أن اظتدرس منا يطلب الكتابة ةمهار  قال م.س: "وأما لتدريس

وأما . الكتابة على لكي نقدر اظتعلم ديلى األحيان بعض ويف الكتاب، إىل السبورة

 .(2018 أغسطس 1 األربعاء) ".األحيان من كثَت يف ليس اإلنشاء

 بأن مبلحظات و تليها باظتخربين مقارنة ه.م البحث موضوع مع مقاببلت على بناء

اظتدرس  يدرس الكتابة تدريس يف ، اإلمبلء اظتنقول منها إسًتاتيجيات عدة يستخدم اظتوضوع



 

 
 

 من اظتدرس يطلب اإلمبلء اظتنخوص أيإسًتاتيجية  مث والكلمات، اضتروف حتسُت على الطبلب

 اسًتاتيجية استخدام مث الكتاب يف أخرى مرة كتابتها ليتم السبورة على الكتابة نسخ الطبلب

 الكتابة أي اإلمبلء اظتوجة وأخَتا ، للطبلب النص قراءة على ديلي الدرس أي اإلمبلء اإلختباري

 باظتفردات تدريسو يتم ظتا وفقا يؤلفوا أن الطبلب من يطلب فقط اظتدرس تأليف يف ، اظتوجهة

 .حقا الطبلب توجيو يتم حبيث قبلو من لئلشراف دائما و خيضعون اظتوجودة

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكتابة تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 المقابلة الثانية مع المدرس شمسوري للفصل التاسع .2

 المفرداتيأكد شمسوري في تدريس  .أ 

 قال مشسوري:

 دريست يف عادة. عادة الطبلب حيفظها اليت اظتفردات ىي اظتفردات دريست يف"

الطبلب".  قد عرفها اليت و طبلبال يسمعها اليت اظتفردات ستخدمأ اظتفردات

 (.2018يوي  28)سبت، 



 

 
 

 ةسًتاتيجياال ستخدميأن اظتدرس  دريس اظتفرداتت يف أنو يستنتج أن للباحث ديكن

 .(اظتألوفة اظتفردات) األلفة ةواسًتاتيجي( عادة اظتستخدمة اظتفردات) التواطر

 تأكد اظتخربة بقوعتا :

 حىت عادةالسهلة  اظتفردات درساظت يستخدمقال ه.ف: "يف تدريس اظتفردات 

 (.2018يوي  28". )حسن الفاريدا، سبت فهمها علينا يسهل

 من نتمكن حىت  أغلب يف يستخدمها اليت اظتفردات درساظت خيتار ما عادةه.ئي:"

 .(2018 يوليو 28 السبت) ". بسرعة حفظها

 واظتتابعُت باظتخربين مقارنة مشسوري  البحثي اظتوضوع مع اظتقاببلت إىل واستنادا

 اظتدرس أي ، التواطر ذلك يف مبا االسًتاتيجيات من العديد اظتشاركون استخدم ، باظتبلحظات

 أي ، الحقة تعلم اسًتاتيجية كل يف األحيان من كثَت يف استخدمها اليت اظتفردات اختار الذي

 حفظ من الطبلب يتمكن حىت فعلو ىذا كل. الطبلب أذن يف اظتألوفة اظتفردات اظتدرس اختار

 .وبسرعة بسهولة اظتفردات



 

 
 

 وبعض البحث موضوع يقولو ما أن ىي اظتفردات تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين

 في تدريس مهارة االستماع .ب 

 قال مشسوري :

 يكون األحيان بعض ويف وصديق أو درساظت من اوأحيان ،الطبلب يستمع "عادة

 مل االستماع تدريس مهارة يف .اآلخرون ويستمع النص يقرأ واحد طالب ىناك

 يفهم حىت اكثَت  الشرح أكرر لذلكألنٍت أعرف قدراهتم.  اثَت ك اعدد أطلب منهم

 (.2018يوليو  28". )سبت الطبلب

 وضعةاظت أو الكلمات تكرار) بروفة االسًتاتيجية يستخدم أنو ستنتجت أن ةللباحث ديكن

 (.قراءهتا أو إليها االستماع مت اليت

 تأكد اظتخرب عن قول اظتوضوع بقوعتا : 



 

 
 

 سيكررو  ،درساظت قالو ما إىل االستماع منا يطلبدريس مهارة اإلستماء لته.ف: "

 نكون ال حىت ديزح أن حيب اظتدرس فإن أكثر،و  مرات عشر البيان اظتدرس

 (.2018يوليو  28". )حسن الفاريدا، متوترين

 مبلحظات وتليها باظتخربين مقارنة مشسوري البحثي اظتوضوع مع اظتقاببلت إىل واستنادا

 من مشاىدهتا أو شتاعها مت اليت الكلمات تكرار وىي بروفة  اسًتاتيجية يستخدم اظتوضوع بأن

 و الكلمات اضتروف شتاع على معتادين الطبلب جعل إىل اإلسًتاتيجية ىذه هتدف الطبلب، قبل

 .العربية

 وبعض البحث موضوع يقولو ما أن ىي اإلستماع تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين

 في تدريس مهارة الكالم .ج 

 قال مشسوري :



 

 
 

 باظتفردات التحدث الطبلب سُيطلب ىي دريس يف مهارة الكبلمتال اسًتاتيجيات"

 أو اإلنفرادي بشكل دريسالت ىذا يتم أن ديكن. فهمها بللطبل ديكنحىت  عينةاظت

 (.2018يوليو  28". )سبت موعاتاجمل يف

 التعاون اسًتاتيجية يستخدم دريس مهارة الكبلمت يف أنو إىل تستنتج أن ةللباحث كندت

 (.التحدث مبهمة يتعلق فيما غتموعات يف العمل)

 تأكد اظتخربة عن قول اظتوضوع بقوعتا :

. األصدقاء بُت احملادثة حول األصدقاء مع حوار إجراء منا درساظت يطلب عادة"يف 

 (.2018يوليو  28)فاطمة، سبت  ".ال أم لن يغضب اظتدرس أ نستطيع

و  باظتخربين مقارنة مشسوري البحث موضوع جتريها الباحثة مع اليت اظتقاببلت إىل واستناداً 

 مع بالتعاون الطبلب تطالب اسًتاتيجية وىي ، التعاون مثل اسًتاتيجيات استخدم باظتبلحظات،

 الطبلب من ليطلب يستخدم اظتدرس ىذه االسًتاتيجية. التحدث مهمة حول أخرى غتموعات

 .العربية التحدث عن واألوىل التحدث يف شجعان يكونوا أن



 

 
 

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكبلم تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 في تدريس مهارة القراءة .د 

 قال مشسوري :

 اصتماعي أو الفردي اظتستوى على سواء تدريس مهارة القراءة اسًتاتيجيات يف"

حىت يستطيع منتظم  غَت القراءةأم  اظتتسلسلة القراءةأ ىي  قراءة يف فيعطى اظتهنة

 (.2018يوليو  28". )سبت العربية النص قراءة الطبلب

 القراءة اصتهرية اسًتاتيجية يستخدمالقراءة  تدريس مهارة يف وأن ستنتجت أن ةللباحث ديكن

 (.عال بصوت القراءة)

 تأكد اظتخربة عن قول اظتوضوع بقوعتا :

األصدقاء يف اظتكتب  مع القراءة غالبا درساظت منا يطلب القراءة تدريس مهارة"يف 

 (.2018يوليو  28". )يوليا، سبت اآلخرين ءأصدقا أو الواحد



 

 
 

 مبلحظات وتليها باظتخربين مقارنة مشسوري البحث موضوع مع مقاببلت إىل واستنادا

 ليقرأىا العربية باللغة نصوصا اظتدرس يوفر ، القراءة اصتهرية إسًتاتيجية يستخدم اظتوضوع بأن

 هتدف. صديقو قرأه ما شتاع من اآلخرون الطبلب يتمكن حىت عال بصوت الفصل أمام الطبلب

 .وصحيح عال بصوت النص قراءة على الطبلب تدريب إىل اإلسًتاتيجية ىذه

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة القراءة تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 في تدريس مهارة الكتابة .ه 

 قال مشسوري:

 يف. اظتهام و التدريبات و اظتواد لكتابة طبلبنا تدربن الكتابة،تدريس مهارة  يف"

 درسو ما تصنيع من الطبلب ديكن حىت باإلمبلء الطبلب يدرس األحيان بعض

 (.2018يوليو  28درس". )سبت اظت



 

 
 

 وىي إسًتاتيجيات عدة يستخدمتدريس مهارة الكتابة  يف أنو ستنتجت أن ةللباحث ديكن

( القراءة نص على دتلي) اإلمبلء اإلختباري( مفكرة إىل السبورة من الكتابة نسخ) اإلمبلء اظتسوخ

 (.اظتوجهة الكتابة) التعبَت اظتوجة و

 تأكد اظتخربة عن قول اظتوضوع بقوعتا :

 يف. السبورة على وكتب ما دفًت يف نكتب أناظتدرس  منا طلبي الكتابة "يف تدريس

اضتسنة. وأما  و يدةاصت كتابة كيفية نعرف حىت أيضا علينا دتلي األحيان بعض

 (.2018يوليو  28". )سلمة،سبت جدا نادر تدريس اإلنشاء

 كذلك السبورة على درساظت كتبو ما نكتب ، تدريس مهارة الكتابة عندماس.ج: "

 لنستطيع أن نألف". ألننا نادرا وأما اإلنشاء ،ديلى اظتدرس أحيانا

 بأن مبلحظات وتليها باظتخربين مقارنة مشسوري موضوع البحث مع مقاببلت على بناء

 ىذه دفًت، إىل السبورة من الكتابة نسخ اإلمبلء اظتنخوص أي ىي إسًتاتيجيات يستخدم اظتوضوع

اإلمبلء  اإلسًتاتيجية مث العربية كتابة على معتاد الطبلب أن حىت اظتدرس هبا يقوم اإلسًتاتيجية

 ما كتابة على الطبلب يعتاد حىت الطبلب على العربية القراءة دتلي األحيان بعض اإلختباري يف



 

 
 

 دقائق بضع حىت أو ثوان بضع يف الوقت من فًتة اظتدرس يعطي أحيانا التدريس ىذا ويف لديهم،

 اإلسًتاتيجية ىذه التعبَت اظتوجة ،اسًتاتيجية العربية اللغة صحة كيفية يف حقا الطبلب يفكر حىت

 لكن ػتدودة العربية كتابة على الطبلب قدرة حيث جيدا يعرف اظتدرس ألن لو بالنسبة جدا نادرة

 .الكتابة يف حدودىم تسًتشد أين ظتعرفة اإلسًتاتيجية ىذه اظتدرس يستخدم أحيانا

 البحث موضوع يقولو ما أن ىي مهارة الكتابة تدريس يف اسًتاتيجية أن تفهم الباحثة

 .صحيح اظتخربين وبعض

 نييحم من المدرس األوليةاللغة العربية  دريسستراتيجية تا تطبيق .3

التعلم. اسًتاتيجية  التعليم و عملية ا يفجد مهم أمر دريس ىوتطبيق اسًتاتيجيات الت

أن حتدث، حبيث ديكن  دريسيف إنشاء نظام بيئي يسمح لعملية الت درسىي جهد اظتدريس الت

 جدا مؤثر االسًتاتيجية تنفيذ يف لذلك ؾتاحها. حتقيق األىداف التعليمية اليت دتت صياغتها و

 و جيد بشكل الطبلب فهمو و اظتدرس يدرسو ما قبول ديكن حبيث. دةاظت تقدًن يف درسللم

 .حسن

 قال زتيٍت يف اظتقابلة :



 

 
 

 مواد إعداد و تغييبال و الفاحتة قراءة ودعاء ال التدريس ىي يف بداية اطتطوات"

 كما صعبة ليست العربية اللغةدريس ت أن الطبلب تأخرب  مث .للطبلب لتدريسا

 عادة. األخرى اللغات ليس مثل صحيحة لغة ىي العربية اللغة. يعتقدون كانوا

 و السبورة على كتبت ذلك بعد، الدرس بدء قبل الدرس قراءة الطبلب من أطلب

 يفهمون كانواأ   الطبلب أسأل م ، عادةذلك شرحت مث الكتاب يف الطبلب كتبي

 فقط أبتسم فإين يفهموا مل وإذاكثَتة.  مرات التفسَت فسأكرر يفهموا مل وإذاالدرس

 ظتعرفة اتالتدريب من القليل سأقدم التوضيح بعد. يتوتروا ال حىت للعب أدعوىم و

 و ؟العربية اللغة ىي مادريس مثل السؤال الت تنفيذ خطة أساس على فهمهم مدى

، وكان التقييم بشكل اللعب و تقييم؟ وذالك لل العربية اللغة دريست أمهية ىي ما

 (.2018يوليو 23التدريبات و القصة". )اإلثنُت، 

 مث درسهايس اليت اظتادة إعداد ىي األوىل اطتطوات أن يف تطبيق اسًتاتيجية يوضح اظتدرس

 أمر مث .تدرسها إذا صعبة تليس و سهل درسي ى العربية اللغة دريست بأن للطبلب آراء إعطاء

 السبورة على اظتادة كتبي  اظتوضوع إدخال بعد .الدراسة بدء قبل السابق الدرس بقراءة الطبلب



 

 
 

و الذي  دريسالت نظام يف إكراه يوجد ال .يف الفهم الطبلب يسهل حىت اظتثال مع شرحهايو 

 ظتعرفة اهنائي تقييما جيريعادة  الدرس اختتام قبل .سهل شيء يوجد ال التعلم يف يشددىا أن

 .اليوم يف الدرس الطبلب إتقان مدى

 على الطبلب سلم الفصل يف ٍتزتي دخلي عندما. ب الثامن الصف يف األوىل اظتبلحظة

 قراءة الطبلب من طلب مث .الفاحتة سورة بتبلوة تابعوا مث الدرس دعاء مث يقرأ الطبلب رتاعة الفور

 اللغة دريست بأن يقول و يدعم اظتدرس ، دريسالت نقل قبل. الطبلب لكهادي اليت دريسالت مادة

 على وجيب وىي األوىلو  األشياء على الًتكيز ىو ال بدا السهل من أنو ضحيو و  .سهل العربية

 ما استماع الطبلب يركز أن جيبالثانية ىي   و اظتستمر دريسالت على عقوعتم يركزوا أن الطبلب

 شرحي ،ذلك بعد .درساظت و السبورة على الطبلب أعُت كزير  أن جيب ىي الثالثةو  درساظت يقولو

  اظتادة ىذه يف. "الساعة" حول تدور اظتادة كانت الوقت ذلك يف سهاوسيدر  اليت اظتادة عن زتيٍت

 يف يكتبوا أن الطبلب من طلبي مث .اظتدرسي الكتاب يف تكون اليت روفواضت الفعل عن شرحي

الفعل و  و االسم ىو ما تكرارا و مرارا للطبلب ببطء وأوضح. السبورة على كتبو ما كتاب



 

 
 

 على اظتفردات إمبلء خبلل من اتقييم ير جي ، شرحال من االنتهاء بعد .مع األمثلة اضتروف

 (.2018يوليو  23 اإلثنُت) قدمها اليت للدروس الطبلب فهم مدى يعرف حىت الطبلب

 على الطبلب سلم الفصل يف ٍتزتي دخلي عندما. ج الثامن الصف يف الثانية اظتبلحظة

 قراءة الطبلب من طلب مث .الفاحتة سورة بتبلوة تابعوا مث الدرس دعاء مث يقرأ الطبلب رتاعة الفور

 ضحيو و  .سهل العربية اللغة دريست بأن يقول و يدعم اظتدرس .الطبلب لكهادي اليت دريسالت مادة

 عقوعتم يركزوا أن الطبلب على وجيب وىي األوىلو  األشياء على الًتكيز ىو ال بدا السهل من أنو

 ىي الثالثةو  درساظت يقولو ما استماع الطبلب يركز أن جيبالثانية ىي   و اظتستمر دريسالت على

 اليت اظتادة عن زتيٍت شرحي ،ذلك بعد .درساظت و السبورة على الطبلب أعُت كزير  أن جيب

 كيفية عن القواعد عن شرحي ، ."الساعة" حول تدور اظتادة كانت الوقت ذلك يف سهاوسيدر 

 استخدام كيفية وضحي بعد .ساعة   أي يفو   الّساعةُ و َكم   ساعةً كم  كلمةال يف هاستخدما

 إذا .شرحو مبا ادائم الطبلب يهتم حىت الطبلب بعض سؤال طريق عن تقييما ريمث جي اصتملة

 26 اطتميس. )أوالً  بالراحة عتم سمحفسي منو األسئلة عن اإلجابة يستطيعون طبلب ىناك كان

 .(2018 يوليو



 

 
 

 على الطبلب سلم الفصل يف ٍتزتي دخلي عندما. أ الثامن الصف يف الثالثة اظتبلحظة

 قراءة الطبلب من طلب مث .الفاحتة سورة بتبلوة تابعوا مث الدرس دعاء مث يقرأ الطبلب رتاعة الفور

 ضحيو و  .سهل العربية اللغة دريست بأن يقول و يدعم اظتدرس .الطبلب لكهادي اليت دريسالت مادة

 عقوعتم يركزوا أن الطبلب على وجيب وىي األوىلو  األشياء على الًتكيز ىو ال بدا السهل من أنو

 ىي الثالثةو  درساظت يقولو ما استماع الطبلب يركز أن جيبالثانية ىي   و اظتستمر دريسالت على

 اليت اظتادة عن زتيٍت شرحي ،ذلك بعد .درساظت و السبورة على الطبلب أعُت كزير  أن جيب

 كيفية شرحي اظترة ىذهيف  ."الساعة" حول تدور اظتادة كانت الوقت ذلك يف و سهاسيدر 

 مرارا الكلمة استخدام كيفية شرحي و على السبورة كتبي بعداستخدام كلمة ال و أو و نعم. 

 هناية يف. اوهنيعرف ال اليت ظتفرداتا ًترتةيستمر ب و السهلة مثلةاأل تقدًنب فيستمر  للطبلب

 معرفة ىو اعتدف. ىاأعد قد اليت التدريبات و اإلجابة الطبلببالسؤال إىل  تقييما قدمي الدرس،

 (.2018 ، يوليو 28 ، السبت) قدمو الذي دريسللت الطبلب فهم مدى

طبيق ت يف بياناتال على اضتصول مت ، األول اظتوضوع مع اظتقابلة نتائج على وبناء

 أو آراء بإعطاء امتبوع دةاظت إعداد مثدعاء بالدريس الت بدأ ىي األوىل اطتطوة اسًتاتيجية التدريس،



 

 
 

. التدريب أو التقييم مث اصتواب و السؤال و اظتادة شرح و مادة التدريس قراءة مث الطبلب أفكار

 امب ي مناسبةى اظتقابلة وقت يف زتيٍت قالو امب اجملال ىذا يف ةالباحث هاجتري اليت اظتبلحظات مقارنة

 .ةالباحث مبلحظات على بناء الفصل يف دثحي

 بتنفيذ يتعلق فيما اجملال ىذا يف ةالباحث هبا تقام اليت اظتبلحظات إىل واستنادا

 ىياألوىل  :االسًتاتيجيات من العديد ي تدريس اظتفردات أن اظتدرس يستخدم يف االسًتاتيجية

 اظتفرداتيعدد اظتدرس  اظتدرس يف العادة، يف أوعتا يستخدمها مفردات وىي االسًتاتيجية التواطر

الثانية ىي االسًتاتيجية األلفة  .صورهي امب وهتبعي الطبلب أن يطلب مث يف العادة يف ستخدمهاي اليت

 مطالبة ىي فاطتطوات معروفةو  غالبا اليت اظتفردات يستخدم درساظت أن تعٍت مألوفة مفرداتىي 

 اللغةمث يًتجم الطبلب إىل  اإلندونيسية اللغة يف قد أعددىا اليت مفردات عن بالبحث الطبلب

 مع مقارنة ولو كانت ىناك العربية اللغة مفردات اختار العروبة ىي اإلسًتاتيجيةالثالثة  .العربية

 ألن األخرى البلدان ستخدمهات اليت اظتفردات درساظت تارخي التالية اطتطوة فإن األخرى، اللغات

 يف مباشرة دريسيةت اسًتاتيجية ىي توضيحية اسًتاتيجية بعد ذالك ىي .مشهورة اظتفردات تلك

 يف اطتطوات التفكَت الكثَت، إىل الطبلب حيتاج وال الطبلب حيفظها أن جيب اليت بيانات شكل



 

 
 

 طبلبلل فرداتاظت شكل يف السابقة التعليمية اظتواد درساظتاستعد  قد ىي اإلسًتاتيجية ىذه

 .النطق و الكبلم تصوير يف يكررون اظتدرسة إىل وصوعتم عند حىت ضتفظها

 إسًتاتيجيات بتطبيق يتعلق فيما اجملال ىذا يف ةالباحث هبا قومت اليت اظتبلحظات على بناء

 على اليت تركز اسًتاتيجية وىي ،االنتقائي االىتمام ةسًتاتيجيا تدريس مهارة اإلستماع ىي

 .وقراءهتا إليها االستماع مت اليت الكلمات تكرار وىي ربوفة، و اسًتاتيجية الجديدة كلمات

 مث طبلبال ظتستوى اظتناسبة النصوص قراءة درساظت خيتارىي  دريسالت ىذا يف اطتطوات

 النص. القراءة نص جوىريف  ىو ما ايعرفو  و اجيد الطبلب يستمعو حىتمرارا  النص اظتدرس رأيق

 إعطاء خبلل من تقييمال بإجراء درساظت يقوم ذلك بعد. ظتستواه تعديلو جيب ألنو طويبل ليس

 ألنو حبماس طبلبال رتيع يلعب اللعبة ىذه يف. أعدىا اليت اللعبة شكل يف التدريبات من القليل

 .أدمغتهم شحذ و تعلم على حيتوي

 العمل إسًتاتيجية ىي اليت التعاون إسًتاتيجية درساظت يستخدميف تدريس مهارة الكبلم 

 يف دورال بلعب الطبلب يطلب اظتدرس اضتالة ىذه يف. التحدث يف مبهمة تتعلق غتموعات يف



 

 
 

يف  يستخدمها اليت الطريقة ىذه. الفرقة  تقسيم بطريقة الكبلم على طبلبال قدرات حتسُت

 الكبلم.تدريس مهارة 

 بصوت القراءة يعٍت القراءة اصتهرية سًتاتيجيةا درساظت يستخدميف تدريس مهارة القراءة 

 إىل النظربطريقة  طبلبال و يتبعو لنصا درساظت سيقرأىا يعٍت اإلسًتاتيجية ىذه يف اطتطوة. عال

 لكي جملموعةمث با الفردب يطلب اظتدرس صحيح و جيد بشكل قراءةال كيفية تقليد يف .النص

 شجاعة لزيادة ادائم عمليةال ىذه تقييم يتم .العريب النص قراءة يف الطبلب أخطاء أين يعرف

 النحوية القواعد من الطبلب من حصول ىي اطتصم واسًتاتيجية. العريب النص قراءة يف الطبلب

 فقط بقراءة ليس الطبلب مطالبة طريق عن اطتطوة هبذه درساظت ويقوم ، اآلن حىت يعرفوهنا ال اليت

 .ت اصتملة اشتية أم فعليةكان أ اصتملة شكل معرفة ولكن

: وىي االسًتاتيجيات من عديد مهارة الكتابة سًتاتيجيةا تطبيق يف درساظت يستخدم

 من الكتابة نسخ ىو اإلمبلء اظتنخوص و ،العربية األلفاظ و اضتروف حتسُت وىو اإلمبلء اظتنقول

 الكتابة ىي تعبَت اظتوجةال، و النص قراءة على ليدي ووى اإلمبلء اإلختباريو  ، الدفاتر إىل السبورة

 نسخ الطبلب يطلب مث على السبورة اظتدرس يكتب االسًتاتيجية ىذه يف اطتطوات .اظتوجهة



 

 
 

ا و بعد ذالك كتبو  ما على دتلي اليت اظتمارسة من القليل إعطاء يف يستمر مث  ىمدفاتر  إىل الكتابة

 ىذا يف. اظتعينة واضيعاظت حول من الطبلب أن يألفوا يطلب و واحدة ورقة بإعداد درساظت يقوم

 يعدد من قبل ذالك. قدراهتم مدى يعرف ألنو الفور على الطبلبا درساظت يطلب ال  درسال

 .الكتابة تدريبات يف استخدامها كندت اليت فرداتاظت درساظت

 شمسوري من المدرس الثانيةاللغة العربية  دريسستراتيجية تا تطبيق .4

العربية  دريس اللغةعلى تنفيذ اسًتاتيجيات الت مشسورياظتقابلة الثانية أكد "يف 

 وىي:

 أبدأ أن أريد عندما لذلك. طبلبلل جدا مهم األساس يف العربية اللغة دريست

 لديو ليس من سأعتمسأ ذلك بعد. الفاحتة سورة تبلوة و دعاءبال أبدأف الدرس

 كتابال لديهم وانو يك مل الذين يعٍت ذلك أحب ال ألنٍت ؟عريبال درسياظت كتابال

 قمت اليت القصَتة السورة حفظ عن أسألس الدرس بداية قبل. عريبال درسياظت

 سورهتم حفظ خيتربوا أن عشوائي بشكل الطبلب من سأطلب وأحيانًا بتعيينها،

 الدرس فسأبدأ القصَتة السورة ضتفظ يكفي ىذا أن شعرت إذا ذلك بعد .القصَتة



 

 
 

 أسأل على السبورة اظتادة كتابة سوى .اليوم تدريسها سيتم اليت اظتواد بتقدًن

 من أكثر اظتادة أشرح أحيانا .أدرسها كنت اليت اظتادة يعرفون م الأ يعرفون أ الطبلب

 فهم على طبلبال أجرب مل لكٍت. الطبلب فهم على يعتمد ذالك كلو  ذتنية مرة

 يف. يتوتروا ال حىت هممع أمزح أحيانًا دريسالت عملية يف. قدراهتم مدى أعرف ألنٍت

. "اليوم دريسللت فهمهم مدى ظتعرفة تقييم بإجراء سأقوم أحيانًادريس الت هناية

 (2018 يوليو، 27 كارايا،بالن العلوم دار اظتدرسة اظتتوسطة مدرس)

 ،التاسع ب فصل يف يدرس مشسوري ، ةالباحث اليت الحظت األوىل اظتبلحظة وقت يف

. امع الفاحتة سورة تبلوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب مث الفور على الطبلب يسلم الفصل دخولو عند

 سيتحقق س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم اليت الدرس مادة إعداد الطبلب من طلب مث

 على الطبلب يشجع مث. اظتاضي األسبوع طلبها قد اليت القصَتة السورةالطبلب على  حفظ من

 حفظ من االنتهاء بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطبل سيما ال كرًن شيء القرآن حفظأن 

 الرسول ميبلد ذكرى حول وىي  مناقشتها سيتم اليت اظتواد فيدرس الطبلب من قصَتةال لسورةا

سوى ذالك يعٍت  .الفعلية اصتملة يفعن فعل اظتاضي  الفرعية اظتادة مع سلم و عليو اهلل صلى



 

 
 

خصائص فعل  ىي ما و يشرح يكتب اظتدرس على السبورة الكتاب اظتدرسي لديهم الطبلب

 أعطى أنو يشرح بينما ، للطبلب فعال و جيد بشكل شرح وقد. هااستخدام كيفية و اظتاضي

 يف. من الفعل اظتاضي اصتديدة اظتفردات ينقل اظتدرس و خصائصها. هااستخدام كيفية عن  أمثلة

 بعد. عرفوهناي فعل اظتاضي الذي 10 بكتابة الطبلب مطالبة طريق عن تقييما يقيم الدرس هناية

 اصتمعة ، مبلحظة. )اليوم دريسللت الطبلب إتقان مدى ظتعرفة امع تصحهاسي ، ذالك من االنتهاء

 (2018 يوليو 27

 ،التاسع أ فصل يف يدرس مشسوري ، ةالباحث اليت الحظت الثانية اظتبلحظة وقت يف

 الفاحتة سورة تبلوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب مث الفور على الطبلب يسلم الفصل دخولو ماعند

 س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم اليت الدرس مادة إعداد الطبلب من طلب مث. امع

 يشجع مث. اظتاضي األسبوع طلبها قد اليت القصَتة السورةالطبلب على  حفظ من سيتحقق

 بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطبل سيما ال كرًن شيء القرآن حفظأن  على الطبلب

 ذكرى حول وىي مناقشتها سيتم اليت اظتواد فيدرس الطبلب من قصَتةال لسورةا حفظ من االنتهاء

عن الفعل اظتمضارع و رتع اظتذكر السامل.  الفرعية اظتادة مع سلم و عليو اهلل صلى الرسول ميبلد



 

 
 

عن من يفرفون تعريف الفعل اظتضارع و ما ىو رتع  الفور الطبلب على سألي الدرس يف البدء قبل

 سوى فهمو ، العربية الكتب إىل النظر دونولو ب اظتوادب فهم فهما اظتدرس لقد .اظتذكر السامل

 حول الطبلب تقييم بدأي اظتادة حول شرحال بعد. الطبلب اىتمام عن البحث يف جيدإنو  اظتوادب

 .(2018 يوليو 27 اصتمعة. )الفعل اظتمضارع و رتع اظتذكر السامل

 ،التاسع ج فصل يف يدرس مشسوري ، ةالباحث اليت الحظت الثالثة اظتبلحظة وقت يف

 الفاحتة سورة تبلوةو  دعاءال قراءةيستمرون ب مث الفور على الطبلب يسلم الفصل دخولو ماعند

 س،الدر  بداية قبل .اليوم هاتدريس سيتم اليت الدرس مادة إعداد الطبلب من طلب مث. امع

 يشجع مث. اظتاضي األسبوع طلبها قد اليت القصَتة السورةالطبلب على  حفظ من سيتحقق

 بعد .الدينعلوم  ونيدرس نالذي بالطبل سيما ال كرًن شيء القرآن حفظأن  على الطبلب

 ذكرى حول وىي مناقشتها سيتم اليت اظتواد فيدرس الطبلب من قصَتةال لسورةا حفظ من االنتهاء

 ىذه يفعن الفعل اظتاضي و الفعل اظتضارع.  الفرعية اظتادة مع سلم و عليو اهلل صلى الرسول ميبلد

 أن أيضا طلبي روااضت قراءة إىل باإلضافة ةادثااحمل أو اضتوار قراءة الطبلب من طلبي ، دراسةاظت

. يًتجم اظتدرس كان رااضتو  الطبلب قرأي عندما .اظتضارع الفعل الفعل اظتاضي و منها أي يعرفوا



 

 
 

 كان حيث ادثةاحمل كتابةب الطبلب مطالبة طريق عن تقييما ريجي اضتوار قراءة من االنتهاء بعد

 إتقان مدى ظتعرفة معا التصحيحي جر سي االنتهاء بعد. اظتضارع و ستس فعل اظتاضي ىناك

 .(2018 أغسطس 4سبت، . )اليوم بالتدريس الطبلب

 تنفيذ يف أنو على البيانات حصلت البحث وضوعم مع اظتقاببلت نتائج إىل واستنادا

 شرح و القرآن أمهية بشأن التوجيو توفَت و اظتادة إعداد ىي دريسالت إسًتاتيجية من األوىل اطتطوة

 اجملال ىذا يف ةالباحث هبا تقام اليت اظتبلحظات مع مقارنة. التقييم مث اإلجابة و السؤال و الدرس

 مبلحظات إىل استنادا الدراسية الفصول يف فعلو ظتا وفقا اظتقابلة وقت يف مشسوري قالو ما مع

 .ةالباحث

 بتنفيذ يتعلق فيما اجملال ىذا يف ةالباحث هبا تقام اليت اظتبلحظات إىل واستنادا

 و االستخدام شائعة مفردات وىي االسًتاتيجية التواطر اظتدرس  ستخدمي ، .االسًتاتيجيات

 االزمة ىي باظتفردات اإلسًتاتيجية تطبيق يف اطتطوة. مألوفة مفردات وىي األلفة اسًتاتيجية

 قد أعد اظتدرس  وقبل الدرس .حفظها لكي يسهلوا و يسرعوا وبذالك الطبلب استماعها

 .الطبلب يف اضتفظ يسعبون ال حىت أوال اظتفردات



 

 
 

 تكرار ىيو  الربوفة سًتاتيجيةاال يستخدم اظتدرس مهارة الئلستماع إسًتاتيجية تطبيق يف

 القراءة يقرأ ىي سًتاتيجيةاال ىذه تنفيذ يف وةاطتط. أو قرؤوهنا شتعوهنا اليت األشياء أو الكلمات

 يستمع لكي اصتملة أو الكلمة تكرارب مث يستمر جيد بشكل طبلبال اإليه يستمع مث درساظت

 .أو مدرسهم أصدقاؤىم اءةقر  الطبلب

 يف العمل ىيو  التعاون اسًتاتيجيات درساظت يستخدم الكبلم مهارة اسًتاتيجية لتطبيقو 

 اليت ادثاتاحمل من ىي يعدد اظتدرس دراسةال ىذه يف اطتطوة. كاظتةاظت مهمة حول غتموعات

 مع صديقهم أم منفردا كانوا األمام أن يتقدموا الطبلب يطلب القراءة من انتهائو بعدو  يقرأىاس

 . العربية باللغة ادثةاحمل يف طبلبال استطاع مدى تقييم و لرؤية

 درساظت يستخدم اضتالة ىذه يف تدريس مهارة القراءة ىي التالية اإلسًتاتيجية تطبيق

 درساظت يطلب ىي االسًتاتيجية ىذه اطتطوة يف. عال بصوت قراءة وىي اصتهرية اسًتاتيجية

 تلك القراءة بعد النص قراءة كيفية و يستمعوا اظتدرسي الكتاب يف القراءة نص وافتحي أن الطبلب

 يقرؤوا مل لكي يعرفوا الذين حبيث عال بصوت النص قراءة فواحدا ليقرؤون اواحد هممن سيطلب



 

 
 

فيتقيم  القراءة نص يقرأون الذين أشخاص عشر أو سبع بعد. نصال قراءة يف صديقو خطأ القراءة

 .صحيح و عال بصوت القراءة كيفية اظتدرس

اإلمبلء  سًتاتيجيةا باستخداميعٍت  تدريس مهارة الكتابة سًتاتيجيةا تطبيق اوآخر 

 نص على ليدي اإلمبلء اإلختباري ىي سًتاتيجيةا و دفًتال إىل السبورة من الكتابة نسخ ،اظتنخوص

 ىي اإلسًتاتيجية ىذه تنفيذ خطوات. التعبَت اظتوجو ىو الكتابة اظتوجهة  سًتاتيجيةا و القراءة

 ما إىل وايستمع أن يطلبهم مث  السبورة على كتبها اليت دفًتال يف الكتابة أن يكتبوا الطبلب مطالبة

 اظتفردات درساظت قد أعد اظتوّجو وأما لئلمبلء ذالك يطلبهم أن يكتبوىا. بعدمث  مرات ثبلث يقول

 يةكيفعن    دائما الطبلب يشارف يف ىذه اضتالة أي يف الكتابة اظتوجو. اظتوجو الكتابة يف غالبا اليت

 درسال ىذا يكون. اصتمل كتابة يف الطبلب يفهم كي الكلمات و اضتروف الطبلب يف كتابة

 .دقيقة 40 إىل دقيقة 25 حواي عادة

 تحليل و تحقيق البيانات .د 

 بشكل هافي يدور الفصل يف األنشطة رتيع ألن طبلبو ؾتاح يف ادرس دورا مهماظت يدور

 صياغةو  التخطيط مراحل منالدرس  يف ابداع قادرا درساظت يكون أن جيب لذلك. اظتدرس كبَت



 

 
 

 ذالك كل  يقصد. التقييمات إجراء و اظتناسبة اإلسًتاتيجيات اختيار و اظتواد حتديد و األىداف

 .الطبلب ديلل ال و كامبل اظتواد رتيع نقلا و ؾتاحا ويجيدلكي يكون الدرس 

 تحليل البيانات من المدرس حميني .1

. زتيٍت درساظت ىو األول البحث مصدر من اظتبلحظات و اظتقاببلت نتائج إىل استنادا

اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم بالنكارايا  يف العربية اللغة دريست يف اظتستخدمة دريسالت اسًتاتيجيات

سًتاتيجيات اال. العروبة و األلفة و التواطر اسًتاتيجيات باستخدام تدريس اظتفردات ىي متنوعة

. انتقائية بروفة واالنتقائي  االىتمام ىي اسًتاتيجية تدريس مهارة اإلستماع يف ةماظتستخد

ترقية  اسًتاتيجيات و التعاون تدريس مهارة الكبلم ىي االسًتاتيجية يف ةماظتستخدسًتاتيجيات اال

 و اصتهرية اسًتاتيجية تدريس مهارة القراءة ىي يف ةماظتستخدسًتاتيجيات اال .الدوافع

 تدريس مهارة الكتابة ىي االسًتاتيجية يف ةماظتستخدسًتاتيجيات و اال اضتسمة سًتاتيجياتاال

 .اإلمبلء اإلختباري و التعبَت اظتوجة و و اإلمبلء اظتنخوص اإلمبلء اظتنقول

  الغالب يف مهااستخديف ا أدور سًتاتيجيةا العربية اللغةدريس ت يف االسًتاتيجيات منو 

 قائمة اسًتاتيجيةيستخدم . دريسالت بداية يفاليت يستخدمها  اصتهرية  القراءة اسًتاتيجية وىي



 

 
 

 ىي اظتستخدمة االسًتاتيجية. العربية اللغة دريست هناية كل يف التقييم أو النهائية اظتبلحظات على

 .متنوعة اظتستخدمة سًتاتيجيةاال أي واحدة من أكثر

 وال ؽتتعة و فاعلية درسال جعلتس العربية اللغة دريست يف اظتتنوعة سًتاتيجيةاال تطبيقو 

 أقل طبليب نشاط إىل تؤدي أنغَت متنوعة  السًتاتيجية استخدام ،ذلك من العكس وعلى. رتيبة

 .دريسالت أنشطة يف مثالية

 ىي األوىل دريسالت سًتاتيجيةأي تطبيق ا سًتاتيجياتاال تلك تطبيق يف ذلك،بعد 

و اظتكتب  كرسيال مثل الطبلب يستخدمها غالبا اليت اظتفردات درساظت خيتار تواطر، سًتاتيجيةا

 كل يسمعوهنا اليت اظتفردات ىي حفظها سيتم اليت اظتفردات أن درساظت يقول وىكذا وغَت ذالك

 من الطبلب يتمكن حىت مرات عدة قالو ما متابعة الطبلب من درساظت يطلب مث .الفصل يف يوم

 الطبلب كل ليس ألن  االسًتاتيجية ىذه دريست يف امهم درس دورااظتيدور . بسهولة حفظها

 .بسرعة اظتفردات حفظ على قادرين



 

 
 

 ما ظتعرفة أن" Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab" كتابو يف عزان أزتد قال

 يكتمل أن يجبف  القصَتة القصص و العبارات و احملادثة من شتعو ما فهم قد ببلالط كان إذا

 .(135: 2010 ، عزان زتدأ. )األسئلة تقدًن مع

 اظتعلم اظتألوفة اظتفرداتأي  ألفة اسًتاتيجية وىي الثانية االسًتاتيجية تنفيذ يف ذلك بعد

 اليت اظتفردات تكرارب ىي اطتطوات وأما الطبلب يسمعها اليت اظتألوفة اظتفردات يستخدم اظتدرس

 .أوال الطبلب عرفها

ولو كانت  اظتفردات اختيار أي عروبة اسًتاتيجية ىي الثالثة سًتاتيجيةاال تنفيذوأما 

 مث  معروفة كانت اليت اظتفردات درساظت تارخي  االسًتاتيجية ىذه تطبيق يف. العربيةيف اللغة  مقارنتو

 سبب درساظت يشرح اأحيان. الفور على اظتفردات الطبلب يفهم حىت الطبلب إىل مباشرةيشرحها 

 حبيث العربية باللغة فامها يكون أن درساظت على جيب االسًتاتيجية ىذه يف. للمفردات استخدامو

 .للطبلب هايشرح أن ديكن

 شكل يف اظتباشر دريسالت أيىي اسًتاتيجية تفسَتية  الرابعة اسًتاتيجية استخدام

 ىذه تنفيذ. التفكَت إعادة إىل الطبلب حيتاج ال مث الطبلب حيفظها أن جيب اليت البيانات



 

 
 

 اظتفردات الطبلب يدرس حبيث اظتنزل من إعدادىا مت اليت اظتفرداتاظتدرس  إعطاء ىو اإلسًتاتيجية

يف . عتا معٌت ال اليت اظتفردات تررتة كيفية يف التفكَت إىل حيتاجون ال لذلك للحفظ، جاىزة اليت

 يف موجودة اظتفردات ألن سيحفظوهنا اليت اظتفردات يذكروا أن طبلبال يُطلبىذه االسًتاتيجية 

 .بيانات شكل

 وىي االنتقائي االنتباه اسًتاتيجية استخدامب ىي  اإلستماع مهارة اسًتاتيجية تطبيق

 سًتاتيجيةىذه ا يف. مسبقا الطبلب يعرفها مل اليت اصتديدة الكلمات على للًتكيز اسًتاتيجية

 بعد. ديدةاصت ممفرداهت تزداد حىت قبل من الطبلب يعرفها ملاليت  ػتادثة درساظت دريس يعطىالت

 تطبيق يف. .وقراءهتا إليها االستماع مت اليت الكلمات تكرار ىو الربوفة اسًتاتيجية استخدام ذلك،

 مدى لتحفيز الطبلب قرأىا شتعو و اليت الكلمات درساظت يكرر ال يزال اإلسًتاتيجية ىذه

 .قرؤوا و شتعوا ظتا حساسيتهم

 أي التعاون اسًتاتيجية ىي مهارة الكبلم اسًتاتيجية تطبيق يف ذلك على وعبلوة

 درساظت يطلب االسًتاتيجية هىذ يف. التحدث يف مبهمة يتعلق فيما غتموعات يف العمل اسًتاتيجية

 االسًتاتيجية ىذه. تعاوهنم صتعل معا معونتجي الطبلب جعللي يف غتمعة  ػتادثة قراءة الطبلب من



 

 
 

 مث. مهارة الكبلم يف تدريس وخاصةدريس الت يف معا العمل من يتمكنوا حىت طبلبلل بائسة

 يف انشاط الطبلب يكون حىت للطبلب الشرح ًنتقد أي ترقية الدوافع سًتاتيجيةا تطبيق استخدام

 .الصعبة اظتادة ليس العربية اللغة تدريس يف واقع ألن العربية اللغة دريست

 بصوت القراءة أي اصتهرية سًتاتيجيةاال ماستخدبا أي مهارة القراءة إسًتاتيجية تطبيق يف

 مأهن ولو . عال بصوت النص قراءة الطبلب من درساظت يطلب ال يزال االسًتاتيجية ىذه يف. عال

. منفردا قراءةالب الطبلب اظتدرس يطلب ذلك بعد. النص قراءة كيفيةعن   أوال وايسًتشد أن وبجيب

 اإلسًتاتيجية ىذه يف اظتهارات يأتكد اظتدرس عن. القراءة بنص متعلقة أسئلة اظتدرس يعطي مث

 .عال   بصوت القراءة يف الطبلب مهارات ًتقيةل

 استخدام يتم حىت تعلمية عملية كل بداية يف تنفيذىا يتم االسًتاتيجية ىذه تنفيذ يف

 القواعد اظتدرس يشرح  االستنتاج اسًتاتيجية تنفيذ يف. التعليمية اظتواد رتيع يف االسًتاتيجية ىذه

 تارجيان جونتور ىندري قاعتا اليت النظريةب مناسبا أعبله اظتذكور اسًتاتيجية تطبيق. القراءة نص من

 تطبيق يف".  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa " بعنوان كتابو يف



 

 
 

 يف أزتس الطبلب ستجعل االسًتاتيجية ىذه ألن جيدة النهائية اظتبلحظة و الثناء اسًتاتيجية

 .التدريس بأسئلة وستزودىم دريسالت

 كتابةاظتدرس   سيحسنأي  اإلمبلء اظتنقول اسًتاتيجية مهارة الكتابة تطبيق يستخدم يف

 بشكل العربية كتابة كيفية درساظت يشرح مث ، على السبورة الطبلب ما يكتبعند الطبلب

 الكتابة أن يكتب الطبلب يطلب ىي اإلمبلء اظتنخوص اسًتاتيجية ذلك على وعبلوة. صحيح

. اظتواد ختيل من الطبلب يتمكن حىت اظتادة بكتابة أوال درساظت كتبسي. ىمدفًت  إىل السبورة من

 اظتدرس سيعرف الطريقة هبذه ،الطبلب على العريب النص ليدي أي ختبارياظتبلء اإل اسًتاتيجية مث

 وجهةاظت أي الكتابة التعبَت اظتوجة آخرا. العربية باللغة كلماتال أو باضتروف الطبلب فهم مدى

 رتيع يسل اإلسًتاتيجية ىذه يف ألنو ، كتبها الطبلبسي ة اليتاظتادعن  درساظت هاشرحاليت سي

 .اصتيدة كتابةال ونفهمي ون أنيستطيع الطبلب

 هبا تقام اليت باظتبلحظات مقارنة البحث موضوع مع اظتقابلة من البيانات إىل استنادا

 يف قال اظتوضوع أن تطبيقها حتليل وديكن اظتستخدمة اظتختلفة باالسًتاتيجيات يتعلق فيما الباحثة

 .الباحثة هبا تقام اليت اظتبلحظات أساس على اجملال ىذا يف حدث ظتا وفقا اظتقابلة وقت



 

 
 

 إىل استنادا ، دريسالت اسًتاتيجية تنفيذ يف درساظت و الطبلب بُت بالتفاعل يتعلق فيما

 وذلك اإلجابة، و السؤال طرح يف متحمسُت الطبلب كان ،ةالباحث هبا تقام اليت اظتبلحظات

 تكان بل ضاجة الوقت ذلك يفالة اضت يكن مل. الطبلب إىل ديزحون يبتسم و ال يزال زتيٍت ألن

 .ؽتتعة دريسالت حالة تكان لذا ، السيطرة حتت زالت الاضتالة  لكن ،زتيٍت سؤال على اإلجابة يف

 يتعلق فيما ةالباحث حبثتها اليت اظتبلحظات و اظتقاببلت نتائج تدعم اليت التوثيق بيانات إن

 مناسبة غَت ختطيط التدريس مثل التوثيق ببيانات مقارنة اظتستخدمة دريسالت اسًتاتيجيات بأنواع

 عرض مال يستخد مثل .الدراسيةل الفص ما حيدث يففي ختطيط التدريس ؼتتلفة يف تكتب ما ألن

 بيانات أن القول ديكن لذلك. ختطيط التدريس ولكن يكتب يف دريسالت عملية يفالفيديو  قرص

ختطيط  كتابة فإن أخرى وبعبارة ،دريسللت رجعظت استخدامها ديكن ال( ختطيط التدريس) التوثيق

 اظتبلحظات و اظتقاببلت نتائج تدعم توثيقية بيانات اأيض ىناك. االدارية االجراءات يى التدريس

 .يف ختطيط التدريس و العربية اللغة مدرس اليت كتبها ظتفرداتا أوراق وىي



 

 
 

 االسًتاتيجية أن بياناتال صلحت اليت قامت هبا الباحثة اظتبلحظات و اظتقاببلت حتليل من

 يف عامل وأىم. العلوم داراظتدرسة اظتتوسطة  يف العربية اللغة دريست ؾتاح عوامل من واحدة ىي

 .العربية اللغة تدريس يفدرس اظت جد و نية ىو دريسالتؾتاح 
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. من اظتدرس مشسورياستنادا إىل نتائج اظتقاببلت واظتبلحظات من مصدر البحث الثاين 

 العلوم اظتدرسة اظتتوسطة داراللغة العربية يف  دريساظتستخدمة يف ت دريستتنوع اسًتاتيجيات الت

يف )اظتفردات اظتستخدمة  التواطرباستخدام اسًتاتيجيات  اظتفردات دريسيف ت وىي بالنكارايا

"باستخدام اسًتاتيجية  تدريس مهارة اإلستماع)اظتفردات اظتألوفة(. يف  ألفة( واسًتاتيجيات العادة

تدريس مهارة الكبلم  يف الربوفة )تكرار الكلمات أو األشياء اليت مت االستماع إليها أو قراءهتا(.

 مهارة القراءة تدريس يف(. التحدث مهام عن غتموعات يف العمل) التعاون اسًتاتيجيات ستخدمي

 يستخدم مهارة الكتابة، تدريس يف(. عال بصوت القراءة) اسًتاتيجية القراءة اصتهرية يستخدم

و  اإلختباري واإلمبلء ،( الدفًت إىل السبورة من الكتابة نسخ) اإلمبلء اظتنخوص" اسًتاتيجية

 (.اظتوجهة الكتابة) التعبَت اظتوجة



 

 
 

 من واحدة ىناك العربية اللغة دريست يفاليت يستخدمها  االسًتاتيجيات من

 بداية يف أي اسًتاتيجية مركزة رالتواط اسًتاتيجية وىي اليت يستخدمها ىف الغالب االسًتاتيجيات

 هناية فيها يتم مرة كل يف اظتبلحظة على القائم النهائي التقييم أو سًتاتيجيةاال. درسال كل

 اظتستخدمة سًتاتيجيةاال  أي واحدة من أكثر ىي اظتستخدمة االسًتاتيجية. العربية اللغة تدريس

 .متنوعة

 وليس ؽتتعا و فاعليا الدرس سيجعل العربية اللغةدريس ت يف سًتاتيجيةاال تطبيق التنوع يف

 .دريسالت نشاطة الطبلب يف تقل أن غَت متنوعة السًتاتيجيةا ، ذلك من العكس. رتيبا

ىف تطبيق االسًتاتيجية اظتفردات،  ، االسًتاتيجيات ىذه تطبيق يف ، ذلك على عبلوة

 ،غالبا طبلبال يستخدمها اليت اظتفردات بإعطاء يبدأ درساظت أن أي تواطر سًتاتيجيةا ىي األوىل

 ال حبيث حفظها همطلبي مث طبلب غالباال يسمعها اليت اظتفردات خيتار اظتدرس ىي واطتطوة

 ىي واطتطوة. طبلبلل مألوفة مفردات ىياأللفة  سًتاتيجيةاال يستخدم ذالككو . الطبلب صعبي

 .حبفظها هميطلب أن اظتدرسلكي ال يصعب  الطبلب يعرفها اليت اظتفردات درساظت يعد



 

 
 

 اسًتاتيجية ىيو  الربوفة اسًتاتيجية يستخدم أي مهارة اإلستماع تطبيق يف االسًتاتيجيات

 طريقةب ىو اإلسًتاتيجية ىذه تطبيق. قراءهتا أو إليها االستماع مت اليت األشياء أو الكلمات لتكرار

 طبلبال ستطيعي حىت او تكرار  مرارا االستماعب أصدقائهم مع أو بأنفسهم للنص طبلبال استماع

 .أصدقاؤىم ايقرأى الذي القراءة نص فهم من

 اسًتاتيجية أي التعاون اسًتاتيجية يستخدم وىو  مهارة الكبلم تطبيق يف االسًتاتيجيات

 أن الطبلب درساظت يطلبدرس ال ىذا يف. التحدث مبهمة يتعلق فيما غتموعات يف العمل

من  ليعرف اظتدرس غتموعات يف أو همنفسهمب ديكن نطق الطبلب ، عينةاظت لغاتا يتحدثوا عن

 .جيدا العربية تكلم يستطيعوا بمل الذين

 وىي  واحدة اسًتاتيجية يستخدم ، اسًتاتيجية مهارة القراءة تطبيق ذلك، على وعبلوة

 قراءةب الطبلب طلبي مث القصص بإعداد نص عال بصوتالقراءة  أي القراءة اصتهرية اسًتاتيجية

 ال اضتالة ىذه يف.. يقرؤوا مل الذين ليستمع الطبلب عال بصوت و العربية باللغة القصصتلك 

 .اظتدرس توجيو يف الطبلب يزال وال اظتدرس يلحظ يزال



 

 
 

، وبالتحديد أنو يستخدم العديد من االسًتاتيجية ،  مهارة الكتابة  واألخَت اسًتاتيجية

اليت تطلب من الطبلب إعادة كتابة الكتابة على لوحة  اإلمبلء منخوس ' وىي اسًتاتيجية اظتعلم 

فإن إسًتاتيجية  إختباري دتلي قراءة نصوص  عبلوة على ذلك ، .الكتابة إىل دفًت مبلحظات

التوبَت مواججة ىو شعاب  .سيعطى األطفال نص قراءة وسيقرأ اظتعلم النص باإلمبلء .لؤلطفال

مرجانية موجهة ، يعطي اظتعلم الفرصة للطبلب للتفكَت وختيل كيفية جتميع الكلمات مبوضوع مت 

 .دقيقة 25حتديده يف حواي 

البيانات الواردة من اظتقابلة مع موضوع البحث الثاين مقارنة باظتبلحظات اليت استنادا إىل 

قام هبا الباحثون فيما يتعلق باالسًتاتيجيات اظتختلفة اظتستخدمة وديكن حتليل تطبيقها أن ما قالو 

اظتوضوع يف وقت اظتقابلة كان متوافقا مع ما حدث يف ىذا اجملال بناء على مبلحظات قام هبا 

 .حثونالبا

فيما يتعلق بالتفاعل بُت الطبلب واظتعلمُت أثناء تنفيذ اسًتاتيجية التعلم ، استناًدا إىل 

اظتبلحظات اليت قام هبا الباحثون بأن الطبلب كانوا متحمسُت جًدا يف طرح األسئلة اظتطروحة 



 

 
 

ُت دائًما على التفضل وبشكل عرضي حىت يظل الطبلب مرتاحمشسوري  واإلجابة عليها ، أجاب

 .عند حدوث التعلم

ال يتم استخدام بيانات التوثيق اليت تدعم نتائج اظتقاببلت وبيانات اظتبلحظة اليت يتعامل 

معها الباحثون مع ؼتتلف اسًتاتيجيات التعلم اظتستخدمة مقارنة مع بيانات التوثيق باإلضافة إىل 

ختطيط  أثناء التعلم أثناء إدراج استخدام القواميس العربية وكذلك وسائل اإلعبلم لتعلم ماىاه كبلم

ال ديكن استخدامها كمرجع  ختطيط التدريس() لذلك ديكن القول أن بيانات التوثيق .التدريس

وباظتثل ىناك أيضا  .يقتصر فقط على الشكلية اإلدارية ختطيط التدريس للتعلم مبعٌت آخر ؽتا جيعل

البحثية ىي أوراق اظتفردات اليت وضعها  بيانات التوثيق اليت تدعم نتائج اظتقاببلت واظتبلحظات

 ختطيط التدريس. اظتعلم العريب يف 

من حتليل اظتقاببلت واظتبلحظات ، حصل الباحثون على بيانات مفادىا أن االسًتاتيجية  

 كانت واحدة من عوامل ؾتاح تعلم اللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة دار العلوم.
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 الباب الخامس

 االختتام

 البحث  خالصة .أ 

 العربية، تدريس اللغة اسًتاتيجيات بأنواع واظتتعلقة حتليلها مت اليت اظتقدمة البيانات على بناءً 

 :التاي النحو على استنتاجها فيمكن

 سًتاتيجيةا: بالنكارايا ىي العلوم دار اظتدرسة اظتتوسطة يف اظتستخدمة االسًتاتيجياتو أما  .1

و الًتقية  تعاونو ال ربوفةو ال االنتقائي االىتمامو  تفسَتيو ال األلفة و العروبة التواطر و

و اإلمبلء اظتنقول و اإلمبلء اظتنخوص و اإلمبلء  اطتصوماتو  الدوافع و القراءة اصتهرية

 اإلختباري و اإلمبلء اظتوجة.

 التواطر أي خيتار اظتدرس اسًتاتيجيات باستخدام تدريس اظتفردات يف االسًتاتيجيات تنفيذ .2

 والطبلب غالبا  هايسمع اليت اظتفردات خيتار اسًتاتيجية األلفة أي  غالبااظتستخدمة  اظتفردات

 يعطي تفسَتيال اسًتاتيجية و اظتقارن لديها اليت ة العروبة أي خيتار اظتدرس اظتفرداتاسًتاتيجي



 

 
 

ويف تدريس . حبث اظتفردات يف حىت ال يصعب الطبلب البيانات على شكل اظتفردات اظتفردات

 اصتديدة فرداتاظت على يركز اظتدرس االنتقائي االىتمام اسًتاتيجية مهارة اإلستماع يستخدم

. الطبلب شتع و قرأىا اليت أي تكرار الكلمات ربوفةو االسًتاتيجية ال الطبلب هايعرف مل اليت

 يف للعمل الطبلب يطلب أي التعاون اسًتاتيجية باستخدام ويف تدريس مهارة الكبلم

 أمهية أن ينصح اظتدرس الطبلب و اسًتاتيجية ترقية الدوافع التحدثمهمة  يف غتموعات

أي يطلب  القراءة اصتهرية اسًتاتيجيات استخدامتدريس مهارة القراءة ب يف. العربية اللغة دريست

 الطبلب من أي يطلب من الطبل  سممرتفع و اسًتاتيجية اضت بصوت قراءة النص الطبلبمن 

 تدريس مهارة الكتابة يف و أخراو . يعرفوا مل الشكل الذي يف النحوية القواعد تطبيق على

و اسًتاتيجية اإلمبلء  كتابة الطبلب يستحسن اظتدرس اظتنقولاإلمبلء  اسًتاتيجيات باستخدام

و اسًتاتيجية اإلالء  ب،االكت إىل السبورة الكتابة من نسخ الطبلب من طلباظتنخوص ي

 إعطاء اظتعلم و اسًتاتيجية اإلمبلء اظتوجة للطبلب القراءة ديلي الواجبات إعطاء اإلختباري

 .صحيح بشكل ىا اظتدرسيقود اليت اظتوجهة الكتابة يف الواجبات

 اقًتاحات . ب



 

 
 

إىل رئس اظتدرسة من أجل تسهيل تعلم اللغة العربية حبيث يصبح تعلم اللغة العربية يف  . .1

 .اظتدرسة دار العلوم الرئيسية أكثر إثارة لبلىتمام
من أجل اضتفاظ على تعلم اللغة زتيٍت و مشسوري بالنسبة للمدرس العريب ، فإن والد كل من  .2

 .وحتسينها ىو بالفعل أفضل من خبلل استخدام العديد من اسًتاتيجيات التعلم العربيةالعربية 
ٍت كمدرس للغة العربية يف تعليمو إىل اظتستوى اصتامعي ليصبح يمن اظتتوقع أن يستمر األب زت .3

 .معلماً ػتًتفاً وؼتتصاً بناًء على ما ورد يف القانون ظتعرفة اظتقدرة يف غتال اللغة العربية

أيًضا للتوفَت يف فهم  الطبلب حىت يكونوا أكثر نشاطًا يف تعلم اللغة العربية للتعامل مع إىل .4

 .الكتب الدينية
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