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 األولباب ال

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

أصيلة كثابتة ال يشق يف أمهيتها الباحثوف -كما ذكر-العلقة بُت اإلسبلـ كاللغة العربية

ادلسلموف كغَت ادلسلمُت. كأصبح االىتماـ بالركح اإلسبلمية ىف مناىج اللغة العربية ديثل أمرا 

كبَت من ادلسلمينالذين يقبلوف على تعلم ضركريا, كيزداد األمر كضوحا إذا رأينا احلقائق من عدد  

العربية لغرض إسبلمى زلض كى يتسٌت ذلم التعرؼ على اإلسبلـ كمصدرية األصليُت القرأف الكرًن 

كاحلديث الشريف, حىت يتمكنوا ىف ضوء ذلك منممارسة احلياة اإلسبلمية, لغرض متابعة دراستهم 

لعرب ألهنا لغة التعليم. إف سدحاجة ىاتُت اجلامعية يف اجلامعات العربية فهم يقبلوف على ا

الطائفتُت من الدارسُت ىو األصل ىف إنشاء معاىد تعليم اللغة العربية يف الببلد غَت العربية.) ديوم 

 (65: 2011محيدة, 

دخلت اللغة العربية إىل األرخبيل كديكن التحقق من ذلك مع دخوؿ اإلسبلـ ، ألف اللغة 

يقا مبختلف أشكاؿ العبادة يف الدين اإلسبلمي باإلضافة إىل موقعها كلغة العربية ترتبط ارتباطا كث

لذا فإف أكؿ تعليم عريب يف األرخبيل ىو تلبية احتياجات ادلسلم يف أداء العبادات خاصة  .القرآف

ككفقان ذلذه االحتياجات ، فإف ادلادة اليت يتم تدريسها ىي صبلة صبلة كحركؼ قصَتة  .الصلوات

ألف القرآف ال يقرأ فقط كوسيلة للعبادة ، بل ىو أسلوب حياة جيب أف يفهم معناىا  من القرآف ،

تعاليم ، كبادلثل جيب أف تفهم صبلة أك قراءات يف الصبلة كعاش يف معٌت ْتيث تعمل  .كديارسها
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لذلك ، لدل اللغة العربية عبلقة تآزرية مع أركاف اإلسبلـ  .الصبلة حقا كوسيلة للتواصل مع اخلالق

 (3: 2014زكذلاناف .)شلا يؤدم إىل تعلم اللغة العربية إلزامينا لكل مسلم

ا  باإلضافة إىل أدكات العبادة كالتواصل مع اخلالق ، فإف اللغة العربية ىي أيضنا أمر مهم جدن

خيتلف  .ألنو هبذه اللغة ، يستطيع البشر التواصل كنقل مجيع أفكارىم كأفكارىم .يف حياة اإلنساف

كجود  .ة ، اعتمادنا على ادلنظور الذم يعطي معٌت للغة كدكافع األىداؼ اليت جيب حتقيقهامعٌت اللغ

لذلك ، كل منطقة ، حىت القبيلة لديها لغة سلتلفة عن بعضها  .اللغة ىو نتيجة للثقافة يف منطقة ما

كأداة اتصاؿ اللغة ذلا رلموعة متنوعة من الوظائف ، كىي: اللغة للتعبَت عن الذات ، كاللغة   .البعض

يو ) .، كاللغة كوسيلة إلجراء التكامل كالتكيف االجتماعي كاللغة كأداة لعقد السيطرة االجتماعية

 (38-27: 2012لُت هنى ، 

يتم تضمُت اللغة العربية باإلضافة إىل أدكات االتصاؿ أيضا يف الدركس يف ادلدارس الدينية 

أحد الدركس ادلهمة لبلىتماـ بالتعلم ىو اللغة  .كالدركس اذلامة يف ادلدارس الداخلية اإلسبلمية

لكل شخص مسلم ، تعلم اللغة العربية ىو شيء مهم يف كل نشاط ، كخاصة يف أنشطة  .العربية

كمع ذلك ، فإف العديد من كجهات النظر تقوؿ أف اللغة العربية ىي موضوع صعب إىل  .العبادة

ىذا ألنو يف رأيهم باللغة العربية  .لم اللغة العربيةحد كبَت ، لذا فإف العديد من الطبلب يتجنبوف تع

ىذه الصيغ مثل الصيغ النحوية ، كصيغ تغيَت  .ىناؾ العديد من الصيغ اليت جيب عليهم حفظها

 .الكلمة ، كما إىل ذلك اليت ال توجد يف غَتىا من مواد اللغة األجنبية تعلم يف ادلدرسة
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ادلعلم إعداد طرؽ كجهد سلتلفة يف تنفيذ التعلم  لتغيَت ىذا التفكَت ، جيب على ادلعلم أك

لذلك سوؼ خيلق  .ْتيث تبدك ادلواد ادلعركضة صعبة التغيَت إىل مواد يسهل على الطبلب فهمها

يف  .نظرة إجيابية عند تعلم اللغة العربية كتصبح أسهل يف التعلم كديكن حتسُت مهارات اللغة العربية

استنادنا إىل كتاب منهج تعليم  .بية ، كاحد منهم ىو طريقة التعلمزلاكلة لتحسُت مهارات اللغة العر 

اللغة العربية كطرؽ تدريسها ، فإف طريقة التدريس ىي طريقة يستخدمها ادلعلم يف عملية التعليم 

من احملتمل أف حيصل ادلعلم الذم يتمتع بقدرة عالية على إتقاف ادلوضوع دكف أف يكوف  .كالتعلم

ألف طريقة تدريس ادلعلمُت األقل دقة ستؤثر على عملية  .يحة على الفشللديو الطريقة الصح

 .التعلم

يف عملية التعلم ال ديكننا االعتماد فقط على جهود ادلعلم حىت يتم تنفيذ عملية التعلم 

العوامل اليت  .كلكن جيب أف يكوف ىناؾ جهود من الطبلب أنفسهم .كاحلصوؿ على نتائج جيدة

التعلم يف الطبلب ىي العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية ، كبل العوامل تؤثر على تؤثر على عملية 

 :بعضها البعض ، كىي على النحو التايل

 العوامل الداخلية  -1

 العوامل الفسيولوجيةأ( 

 .العوامل النفسية ، مثل الذكاء / الذكاء ، الدكافع ، االىتمامات ، ادلواقف كادلواىبب( 

 العوامل اخلارجية  -2
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البيئة االجتماعية مثل البيئة االجتماعية للمدارس كالبيئة االجتماعية اجملتمعية كالبيئة أ( ا

 .االجتماعية العائلية

 .البيئة غَت االجتماعية مثل البيئة الطبيعية كالعوامل ادلؤثرة كعوامل ادلواد التعليميةب( 

 (  34-23: 2015هباركدين ك نور كاحيوين )

فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية اليت يعتربىا معظم الناس صعبة ، فإف اللغة العربية 

لذا جيب أف يكوف  .ىي درس مهم جدان يف ادلدارس الدينية كادلدارس الداخلية اإلسبلمية

 .ىناؾ جهد للتغلب على ىذه الصعوبات مع جهود ادلعلم لتحسُت مهارات اللغة العربية

ع يف السوؽ كمنطقة ادلدرسة حيث ادلبٌت فوؽ ادلاء كالسيوؿ ادلدرسة ىي مدرسة تق

ادلدرسة عند مقارنتها بادلدارس األخرل ، فإف  .غالبنا ما حتدث إذا كانت دتطر باستمرار

حىت أف ىناؾ  .سلتلفة للغاية عند النظر إليها من حيث ادلباين كادلرافقاعالية ىداية االنسانال

يدرسوف يف اخلارج من خبلؿ التعلم كاستخداـ ادلرافق نقص يف مساحة التعلم كأحياننا 

 .ادلوجودة

كحىت لو نظرنا من ادلبلحظات األكلية للباحثُت ، فإهنم ما زالوا متحمسُت 

ألنشطة التعلم كديكن للمدرس التعامل مع ادلوقف حىت يتمكن الطبلب من إتقاف 

ىداية كحىت ادلدرسة الدينية التحدث باللغة العربية ، ككذلك الكثَت شلن يتحدثوف بالعربية

 (2017مبلحظة سبتمرب . )اللغة العربية .االنساف

كباحلديث عن اللغة العربية ، فإف معظم الناس يعتربكف لغة صعبة التعلم ، على 

 عالية ىداية االنسافادلدرسة الالنقيض من احلقائق اليت كانت موجودة بعد مبلحظة 
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كالبيئات اليت كانت أقل اسًتاتيجية للتعلم ، جلعل ، اليت تفتقر إىل ادلرافق بالنكارايا

 .الطبلب يتكلموف اللغة العربية

بناءن على التوضيح أعبله ، يهتم الكاتب بالبحث كإضافة عنواف مقًتح أطركحة 

في  محاولة المدرس في رفع قدرة الطالب على الكالم في الفصل الثانىبعنواف "

 ."بالنكارايا عالية هداية االنسانالمدرسة ال

 البحثلة أسئ-ب

ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف  يف الصف احلادم عشر يف كبلـال ةادلعلم لتحسُت مهار  زلاكلةما ىو 

 ؟2018/2019السنة األكادديية باالنكارايا

 :يتكوف ىذا السؤاؿ من عدة فركع لؤلسئلة ، كىي

يف الفصل احلادم  كبلـة العربية يف حتسُت مهارات المدرس اللغ زلاكلةما ىو   -1

الفصل  دخل يف ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف باالنكارايا يف عشر من برنامج

 الدراسي؟

يف الفصل احلادم  كبلـة العربية يف حتسُت مهارات المدرس اللغ زلاكلةما ىو  -2

خارج الفصل  يف ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف باالنكارايا يف عشر من برنامج

 الدراسي؟
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 البحوثفوائد أهداف و   -ج

 :غرض كفائدة ىذا البحث ما يلي

 :أهداف البحث (1

يف الفصل احلادم عشر يف  ادلعلم لتحسُت مهارات التحدث زلاكلةدلعرفة كيفية حتسُت 

 .  2019-2018العالية ىداية اإلنساف باالنكارايا يف سنة التعاليم ادلدرسة

 :للبحثفوائد  (2

 :كما يلييف حُت أف فائدة ىذا البحث ىي  

 إضافة ادلعرفة كالبصَتة للمؤلف ادلتعلقة ّتهود ادلعلم يف حتسُت مهارات التحدثأ( 

 .من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مبثابة اعتبار دلعلمي اللغة العربية يف التدريسب( 

كمن ادلتوقع أيضا أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مدخبلت للمعلمُت يف تدريس اللغة ج( 

 .العربية

 .كمعرفة إضافية للمؤلف عن أمهية جهود ادلعلم يف حتسُت مهارات التحدثد(  

 

 هيكل البحث - د

لتسهيل إعداد ىذا االقًتاح ، سوؼ يناقشو الكاتب مع علم البلىوت النظامي على النحو 

 :التايل
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فوائد ك  أىداؼ البحثمشكلة البحثو ك  البحث األكؿ: حيتوم على خلفية بابال -1

 . البحث كىيكلالبحث، 

 ادلرتبطة الذم النظرم طاراإلحيتوم على الدراسة السابقة ك الثاين:  بابال -2

 . باحثةقدـ المن العنواف ادلنظريات علىال

ع البحث، على منهج البحثونو  تتضمنك البحث، حيتوم على منهجية الثالث:  بابال -3

 كتقنيات مجع البيانات، كتقنيات حتليل البيانات. 

 . الباحثة عرض البياناتوالنتائج اليت مت احلصوؿ عليهاحيتوم على الرابع: باب ال -4

 االستنتاجوكذلك االقًتاحات أك التوصيات ادلقدمة. حيتوم على اخلامس:  بابال -5

 

 البحوث السابقة -ه

كمسألة تتعلق بالبحث الذم يسلط الضوء على نفس ادلوضوع )جهود معلمي اللغة 

اللغة العربية( مع ىذه الدراسة ، يستعرض ادلؤلف نتائج البحث العربية يف حتسُت جودة مهارات 

 : .احلالية

كلية التدربية (. 2013) اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فوركككَتطو:  رسالتك ، أمحد يانتو -1

مع عنواف "جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت جودة تعلم اللغة العربية" كالعلـو التعلي

اجلهود اليت بذذلا ادلعلم العريب يف حتسُت جودة التعلم باللغة حتتوم ىذه الرسالة على 

ادلعادلة ىي نفس مناقشة حتسُت تعلم اللغة  .مدرس .حتسُت اجلودة الشخصية .العربية
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العربية ، بينما الفرؽ ىو أف األطركحة تشرح جهود معلمة اللغة العربية يف حتسُت جودة 

اـ بو الكاتب يفسر جهود ادلعلم العريب يف اللغة العربية ، يف حُت أف البحث الذم ق

 .حتسُت مهارات التحدث باللغة العربية 

مع سييت منفاريدا (2012) اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سوناف كاليجاغا: أطركحة األخت -2

عنواف "جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت جودة التعلم عقيدة أحلك" حتتوم ىذه الرسالة 

 بذذلا معلم عقيدة أحلكاؾ يف حتسُت جودة أكيدة يتعلم أخلك بطريقتُت ، على اجلهود اليت

ادلعادلة ىي نفس مناقشة حتسُت التعلم ،  .كمها األنشطة داخل اجلماع كاألنشطة البلمنهجية

بينما الفرؽ ىو أف األطركحة تشرح رلهودات معلم أقصلك أكيده يف حتسُت جودة تعلم 

يصفو الكاتب جملهود ادلعلم العريب يف حتسُت اللغة العربية  أكلكة ، يف حُت أف البحث الذم

 .يتحدث مهارات

مع عنواف "جهود (. 2010) اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا: أطركحة شقيق سورياين -3

معلمي الفصوؿ يف حتسُت نتائج تعلم الطبلب" ، حتتوم ىذه الرسالة على جهود معلمي 

ادلعادلة ىي نفس مناقشة حتسُت التعلم ، بينما الفرؽ  .الطبلب الصف يف حتسُت نتائج تعلم

ىو أف الرسالة تصف جهود معلم الصف يف حتسُت نتائج التعلم ، يف حُت أف البحث الذم 

 .يصفو الكاتب جهود ادلعلم العريب يف حتسُت مهارات التحدث باللغة العربية

حتمل عنواف "اجلهود (2010بالنكارايا:  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية (أطركحة ، زلمد مهدم -4

ادلبذكلة لتحسُت تعلم الًتبية الدينية اإلسبلمية" ، حتتوم ىذه الرسالة على جهد لتحسُت تعلم 

يف  .ادلعادلة ىي نفس مناقشة التحسينات اليت تناقش فيها اجلهود ادلبذكلة للتحسُت .اإلسبلـ
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التعلم اإلسبلمي ، يف حُت أف األْتاث  حُت أف الفرؽ ىو أف األطركحة تشرح اجلهد لتحسُت

اليت يشرحها الكاتب حوؿ جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث باللغة 

 .العربية
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 النظرية وصف   - أ

 رة الكالماهفهم مم -1

تدريسها يف ادلدارس أك احلديث عن دركس اللغة العربية ىو أحد الدركس اليت جيب 

تنقسم ادلهارات يف اللغة العربية إىل أربع مهارات ، كىي مهارات  .ادلدارس اإلسبلمية

كمهارات الكتابةىنا ىو فهم مهارات  (االستماع، كمهارات التحدث، كمهارات القراءة

 (.رة الكبلـاالتحدث )مه

إنتاج نظاـ صويت ىي يف األساس ادلهارات البلزمة إلعادة الكبلـ مهارات 

كتستند ىذه ادلهارة أيضا  .مفصلي يهدؼ إىل نقل اإلرادة كادلشاعر كالرغبات إىل اآلخرين

إىل الثقة يف الكبلـ بشكل طبيعي ، كبصدؽ ، كبشكل صحيح كمسؤكؿ من خبلؿ 

القضاء على ادلشاكل النفسية مثل العار ، كتدين احًتاـ الذات ، كالتوتر ، ككزف اللساف 

 .اخل

يتأثر استخداـ اللغة لفظيا بعدة  .ىي مهارة لنقل الرسائل شفويا لآلخرين الكبلـمهارات ا 

عوامل ديكننا الرجوع إليها ، أم النطق ، التجويد ، اختيار الكلمة ، بنية الكلمات ، اجلملة ، 

 يف البدء يف (2011:138،شيفوؿ مصطفى ادلناقشة ادلنهجية ، كيفية بدء احملادثة ، كادلظهر
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شلارسة التحدث أكالن على أساس القدرة على االستماع ، كالقدرة على إتقاف ادلفردات كالشجاعة 

يقوؿ رأم آخر أف مهارات التحدث (2011:137،شيفوؿ مصطفى) .للتعبَت عما يدكر يف ذىنو

ىي مهارات مطلوبة للتحدث باستمرار دكف توقف كدكف تكرار نفس ادلفردات باستخداـ الكشف 

 (89: 2012كىاب ركزيدم ، شللؤة نعمة ، ) .الصحيح

 الكالم تعلمأهداف -2

كىاب ركزيدم ، ادلمالية ) .اذلدؼ ىو التفاعل مع اآلخرين كفهم ما يريده ادلتحدث

 ( فيما يلي بعض األىداؼ التعليمية لكبلـ89: 2012نعمة. 

 سهولة الكبلـ ( أ

يتمكنوا من  جيب أف حيصل الطبلب على فرصة كبَتة للتدرب على احملادثة حىت

حيتاج الطبلب إىل تطوير الثقة اليت تنمو من  .تطوير ىذه ادلهارات بشكل عادؿ كسليم

 .خبلؿ ادلمارسة

 كضوح  ( ب

يف ىذه احلالة ، يتكلم الطبلب بشكل مناسب ككاضح كبلن من النطق كالكبلـ 

ديكن  .ْتيث ديكن حتقيق الوضوح يف التحدث ، يتطلب تدريب مستمر كمتنوع .كاجلمل

 .يتم التمرين من خبلؿ ادلناقشات كاخلطب كادلناظراتأف 

 ليكوف مسؤكالج( 
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تؤكد شلارسة التحدث اجليد على أف ادلتحدث مسؤكؿ عن التحدث بشكل مناسب 

كالتفكَت ملينا يف موضوع احملادثة ، كالغرض من احملادثة ، كالذم يتم دعوتو للتحدث ، 

 .كما ىو كضع احملادثة كالزخم يف ذلك الوقت

 نقدمتشكيل الد(

إف شلارسة التحدث اجليد أثناء تطوير مهارات االستماع ادلناسبة كاحلرجة ىي أيضا 

 .األىداؼ الرئيسية لربنامج التعلم ىذا

 عادات تشكيل( ح

يف خلق ىذه العادة الناطقة باللغة العربية ، ما ىو مطلوب ىو االلتزاـ ، ديكن أف 

ىذا االلتزاـ إىل اتفاؽ مع اآلخرين لتحدث اللغة يبدأ ىذا االلتزاـ من نفسك ، مث يتطور 

 (.140-2011:138,شيفوؿ مصطفى)العربية بشكل مستمر

 أىداؼ تعليم ؿ نور ىادم يعٍت:

 من أىم ما ننحدؼ من تغليم الكبلـ ما يلى:

 تعويد التبلميذ إجادة النطق كطبلقة اللساف كدتثيل ادلعاين. (1

كترتيب األفكار, كربط بعضها تعويد التبلميذ على التفكَت ادلنطقي,  (2

 ببعض.

تنمية الثقة بالنفس لدل التبلميذ من خبلؿ مواجهة زمبلئهم يف  (3

 الفصل أك خارج ادلدرسة.
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دتكُت التبلميذ من التعبَت عما يدكر حوذلم من موضوعات مبلئمة  (4

تتصل ْتياهتم كجتارهبم كأعماذلم داخل ادلدرسة كخارجها يف عبارة 

 سليمة.

العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل كىو صغَت  التغلب على بعض  (5

 كاخلجل أك اللجلجة يف الكبلـ أك االنطواء.

زيادة منو ادلهارات كالقدرات اليت بدأت تنمو عند التبلميذ يف فنوف  (6

التعبَت الوضيفي من مناقشة كعرض لؤلفكار كاالراء كإلقاء الكلمات 

 كاخلطب.

اخلطابة كاالرجتاؿ كسرعة  الكشف عن ادلوىوبُت من التبلميذ يف رلاؿ (7

 البياف يف القوؿ كالسداد يف االراء.

التعزيز اجلانب االخر من التعبَت كىو التعبَت التحرير شلا يكتسبة  (8

 التبلميذ من ثركة لغوية, كتركيباف ببلغية, كمأثورات أدبية.

حتذيب الوجداف كالشعور لدل ادلتعلم ليصبح فردا يف مجاعتو  (9

 اإلنسانية.

: 2011م إىل شلارسة التخيل االبتكار. )نور ىادم, دفع ادلتعل (10

53-54.) 

 الكالم تعلمنموذج  -3

 سؤاؿ كجواب ( أ
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،  1جييب ّتملة كاحدة ، مث يسأؿ الطالب  1يطرح ادلعلم سؤاال كاحدا ، الطالب 

إجابات ، لذلك حىت حيصل  3، الطالب  2إجابات ، مث يسأؿ الطالب  2الطالب 

 .مجيع الطبلب على دكرة

 مناذج احلوارحفظ  ( ب

يف األسبوع  .يوفر ادلعلم منوذج حوار مكتوب ليحفظو الطبلب يف منازذلم

 .التايل يف أزكاج ، طُلب منهم الظهور أماـ الفصل إلثبات احلوار

 حملادثة النهائية(  ج

يتوقع من الطبلب تطوير  .يف احملادثة ادلوجهة ، حيدد ادلعلم الوضع أك السياؽ

 .اكريهم كفقا دلوضوع زلدد سلفاخياذلم يف زلادثة مع زل

 احملادثة احلرة(  د

يتم إعطاء  .يف أنشطة احملادثة اجملانية ، يقـو ادلعلم بتعيُت موضوع احملادثة فقط

 .الطبلب الفرصة إلجراء زلادثات حوؿ ادلوضوع ْترية

 استراتيجية التعلم -4

 اسًتاتيجية مباشرة ( أ

معرفة ما ىو مكتوب باللغة هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إىل تدريب الطبلب على 

 .العربية الشفوية كادلكتوبة

 اسًتاتيجية بانوراما ( ب
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عادة ما تستخدـ ىذه االسًتاتيجية هبدؼ فهم زلتويات القراءة يف رلملها 

كل طالب لديو مهمة لفهم بعض  .من خبلؿ تقسيمها إىل عدة أجزاء صغَتة

 .زلتويات القراءة ، مث درلها يف كاحد

 اجملموعةاسًتاتيجية ج( 

ستقـو كل  .يف ىذه االسًتاتيجية يتم تقسيم الطبقة إىل رلموعات صغَتة

 .رلموعة بادلهمة اليت قدمها ادلعلم ، مث ستعرض النتائج يف ادلستقبل

 اسًتاتيجية عرض الصورد( 

 الكالم تعلممراحل  -5

 طالب ادلبتدئُت ( أ

 .يبدأ ادلعلم بإعطاء األسئلة اليت تتطلب من الطبلب اإلجابة (1

يف الوقت نفسو ، يُطلب من الطبلب تعلم كيفية نطق الكلمات كترتيب اجلمل  (2

 .كالتعبَت عن أفكارىم

مث يقـو ادلعلم بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطبلب ْتيث ينتهي األمر بتشكيل  (3

 .موضوع مثايل

، كحفظ احملادثات ، أك شفاكيةديكن للمعلم توجيو الطبلب للرد على دتارين (4

 .األسئلة ادلتعلقة مبحتول النص الذم قرأه الطبلب اإلجابة على

 طالب متقدـ ( ب
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 .يقـو ادلعلم بتدريب الطبلب على التحدث عن طريق لعب األدكار (1

 .يدعو ادلعلم الطبلب دلناقشة مواضيع مثَتة لبلىتماـ مت حتديدىا (2

يوفر ادلعلموف فرصنا للطبلب لَتكم قصصنا عن األحداث اليت حدثت ذلم أك الذين  (3

 .اختبارىممت 

 .طلب إعادة سرد ادلعلومات اليت مسعت من التلفزيوف كالراديو كغَتىا (4

 طبلب ادلستول األعلىج(  

 .خيتار ادلعلم عدة مواضيع دلمارسة علم الكبلـ( 1

ا للطبلب أك يتعلق بتجربة حياة ( 2 نوصي بأف يكوف ادلوضوع ادلختار جذابنا جدن

 .كاضحا كزلدكدايف اختيار موضوع جيب أف يكوف  .الطبلب

كىاب ركزيدم ، شللؤكؿ نعمة ، ) .توفَت الفرص للطبلب الختيار موضوعُت سلتلفُت(3

2012 :71-72.) 

نرحب بالطبلب الختيار موضوع كاحد أك أكثر حىت يتمكن الطبلب يف 

 (152: 2011سيوفـو موستوفا ، .)النهاية من اختيار ادلوضوع ادلعٍت حوؿ ما يعرفونو

 مهارة الكالمالكراعات في  -6

يف عملية تعلم مهارات التحدث ، جيب على ادلعلم أيضنا إجراء تصحيحات 

 .مباشرة جلوانب خطأ الطالب كجوانب التقييم يف هناية االجتماع

 تصحيح اجلانب الناطق ( أ
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يف العديد من دتارين التحدث ، من ادلؤكد أف ادلعلم غالبان ما جيد خطأ كنقصان 

شعر ادلعلم بالصرب لتصحيحها  .جوانب لغوية أك غَت لغويةيف الطبلب ، سواءن كانت 

ديكن فهم ذلك ألف ادلعلم يشعر بأنو ملـز بعدـ السماح للطبلب مبواصلة  .على الفور

 .اخلطأ

كمع ذلك ، جيب إدراؾ أف رأس ادلاؿ الرئيسي الذم ديكن التحدث بو ىو 

ال ينبغي أف يزيل لذلك ،  .الشجاعة للتحدث عن أنفسهم مع خطر ارتكاب األخطاء

ذكر اخلرباء أف التصحيح من قبل  .التصحيح كالتحسُت من ادلعلم شجاعة الطبلب

جيب أيضا أف نذكر  .ادلعلم مت إعطاؤه بعد انتهاء نشاط احملادثة ، كليس عند التحدث

 .أنو يف لغة احملادثة ، جيب أف يتم تطبيق قواعد ىيكل اجلملةبشكل فضفاض

 جانب التقييم ( ب

اليت مت تقييمها يف هناية االجتماع يف أنشطة التحدث ، كما اقًتح اجلوانب 

 :اخلرباء ، ىي كما يلي

 جلوانب اللغوية (1

 أ( النطق

 ب( دقة القراءة

 ج( كضع الضغط

 د( النغمة كاإليقاع

 ق( اختيار الكلمات
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 ك( اختيار التعبَتات

 ز( تكوين اجلمل

 ح( االختبلؼ

 اجلوانب غَت اللغوية (2

 أ( النعومة

 التمكن من ادلوضوعب( 

 ج( ادلهارات

 د( التفكَت

 ق( الشجاعة

 ك( خفة احلركة

 ز( مناقشة منتظمة

 (.155-2011:153شيفوؿ مصطفى,ح( التعاكن

ا لغَت العرب ، فمن  باإلضافة إىل ذلك ، حىت يكوف التعلم جيدن

 :الضركرم االنتباه إىل ما يلي

  .ادلهارةجيب أف يكوف لدل ادلعلم مهارات جيدة حوؿ ىذه  .أ(

 (ابدأ بأصوات مشاهبة بُت لغتُت )لغة الطالب كاللغة العربيةب( 

، مثل البدء الكبلـجيب على ادلؤلف كادلعلم االنتباه إىل ادلراحل يف تدريس.ج( 

 .بسهوؿ سهلة تتألف من مجلة كاحدة كمجلتُت كما إىل ذلك
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 .ابدأ مبفردات سهلةد( 

 :كىيالًتكيز على جزء من مهارات التحدث ، ق( 

 .طريقة نطق الصوت من سيده بشكل صحيح كصحيح( 1)

 .دتييز نطق حركات الطويلة كالطويلة( 2)

التعبَت عن األفكار بالطريقة الصحيحة من خبلؿ مراعاة القواعد ( 3)

 .النحوية احلالية

 .تدريب الطبلب على كيفية بدء احملادثة كإهنائها بشكل صحيح( 4)

التدريب على دتييز النطق الصويت ، كالتعبَت عن زيادة التمارين ، مثل ( 5)

 (.90-89: 2012األفكار اخل ... )الوىاب ركزيدم ، شللؤكؿ نعمة ، 

 الكالم ةالمعلم لتحسين مهار  مخاوالت -7

يتم تفسَت اجلهود كفقنا للقاموس اإلندكنيسي الكبَتكنشاط يوجو الطاقة كالعقل 

 ، السعي لتحقيق شيء ما اجلهود تعٍت أيضا اجلهد ، العقل .لتحقيقههدؼ

م ف قلمعلموف أك المربوا 10كج .طريقة للخرد يجاإو حل مشكلة قلك ذمن ض لغركا

لة عن كلمسؤاماتهم التزكالتعليم بسبب حقوقهم ف ايعطوف كسورلذين يدص األشخاا

 .لطلبةاتعليم 

يف ىذه الدراسة ، ديكن فهم اجلهود على أهنا نشاط أك نشاط يقـو بو شخص ما 

 .ىدؼ مت ختطيطو من خبلؿ توجيو الطاقة كالعقل لتحقيق
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يف تعلم  .اجلهد ىو اسم آخر للجهد ادلبذكؿ لزيادة اذلدؼ الذم سيتم حتقيقو

ادلعلم ، يكوف لو دكر مهم يف حتسُت جودة التعلم ، سواء على مستول جودة العملية أك 

ودة كنضج كمع ذلك ، جيب أف يكوف لدل ادلعلم اىتماـ بتحسُت ج .جودة اخلرجيُت

كخاصةن دركس اللغة العربية (.2015:44)ددم مولياسا.  الطبلب على النحو األمثل

 .اليت يعتربىا العديد من األشخاص مواد معقدة

من بُت اجلهود ادلبذكلة لتحسُت التعلم اسًتاتيجية التعلم الصحيحة اليت ديكن 

دلصممة لتحقيق تفسَتىا على أهنا التخطيط الذم حيتوم على سلسلة من األنشطة ا

االسًتاتيجية ىي زلاكلة للحصوؿ على النجاح كالنجاح يف حتقيق  .أىداؼ تعليمية معينة

 .األىداؼ

 (.8: 2013( يف )عبد اجمليد ، 2006كفقا لينا ساصلايا )

اإلشارة إىل أف اسًتاتيجية التعلم ىي خطة عمل )سلسلة من األنشطة( مبا يف ذلك 

 .ادلوارد أك نقاط القوة ادلختلفة يف التعلماستخداـ األساليب كاستخداـ 

 (8: 2013يف )عبد اجمليد ، (1993) موجيئونو )كفقا ؿ

القوؿ بأف اسًتاتيجية التعلم ىي نشاط ادلعلم للتفكَت كالسعي من أجل االتساؽ بُت 

 .جوانب مكوف تكوين نظاـ التعلم ، حيث يستخدـ ادلعلم اسًتاتيجيات معينة

جية حتسُت مهارات التحدث ىناؾ جهود أخرل ، كىي على باإلضافة إىل اسًتاتي

 :النحو التايل
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( حبلن بديبلن للمعلمُت يف التعامل مع ادلشكبلت أك 122-121: 1996يوفر بيٍت أكر )

 :ادلشكبلت ادلذكورة أعبله ، كىي

من خبلؿ تشكيل رلموعة سوؼ يقلل من توتر الطبلب الذين ال  .شكل اجملموعة ( أ

 ـ الصفيريدكف التقدـ أما

يعتمد التعلم ادلقدـ على األنشطة اليت تستخدـ لغة سهلة عن طريق ضبط مستول  ( ب

 اللغة ادلستخدمة

 جيب على ادلعلم اختيار ادلوضوعات كادلهاـ الشيقة كادلثَتة لبلىتمامد ( ج

 ادلعلم يعطي التعليماتو ( د

 .يستمر ادلعلم يف العمل على الطبلب الستخداـ اللغة ادلستهدفة ادلستفادة ( ق

 ادلعلم ىو من بينهم ( ك

 ادلعلم يراقب دائماز(

 ادلعلم دائما يذكر ( ح

 .النمذجة ( خ

قبل الدخوؿ يف موضوع التعلم ، خاصةن أف ادلدرسُت يقوموف على كجو 

التحديد بتفاصيل أنشطة ادلدرسُت الذين حيصلوف على اعًتاؼ باألداء ادلهٍت حىت 

 :يكوف التعلم أكثر فاعلية ، أم على النحو التايل

 .مناىج التعلم يف كحدات التعليمتطوير  (1
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 .إعداد مناىج التعلم (2

 .إعداد خطة لتنفيذ التعلم (3

 .القياـ بأنشطة التعلم (4

 .ترتيب أدكات القياس / األسئلة كفقا للمواضيع (5

 تقييم كتقييم عمليات التعلم كالنتائج يف ادلواضيع يف الفصوؿ الدراسية اخلاصة هبم  (6

 حتليل نتائج التعلم (7

 تنفيذ التعلم / التحسُت كاإلثراء من خبلؿ االستفادة من نتائج التقييم كالتقييم  (8

تصبح ادلشرؼ على التقييمات كالتقييمات لعمليات التعلم كالنتائج على مستول  (9

 ادلدارس كادلستويات الوطنية 

 توجيو ادلعلمُت ادلبتدئُت يف عملية االستقراء  (10

 لعملية التعلم توجيو الطبلب يف األنشطة البلمنهجية  (11

 .القياـ بالتنمية الذاتية (12

 ك .تنفيذ ادلنشورات العلمية (13

 .جعل األعماؿ ادلبتكرة (14

يف سياؽ الًتبية اإلسبلمية ، يُنظر إىل ادلعلمُت )ادلعلمُت( على أهنم حيملوف 

 .ىذه الدرجة ىي ما يضع ادلعلمُت كأشخاص على دراية .درجات عالية كنببلن 

 :، كىي كما يلي 11آؿ القرآف سورة اجملادلة اآلية كيستند االحًتاـ إىل سورة 



23 
 

 

                        

                      

                     

          

يَا أَيػُّهَا الَِّذيَن آمَنُوا ِإْف ُكنْتُْم قَالُوا َلُكمْ: "كن منفتحنا يف اجمللس" ، مث فضح 

كإذا قيل: "قفوا" ، مث قفوا ، اهلل سبحانو كتعاىل الذين يثقوف  .اهلل سيمنحك الرحابة

 .كاهلل أعلم ما تفعلو .بينكم كالذين يعطوف ادلعرفة إىل حد مابو 

 (ٕٔ: ٢ٕٔٓيف كتابو )حلماكايت ، 

ذكرالفيـو يف ادلصباح ادلنَت لفظة "معّلم" من أصل مادة ) ع ؿ ـ (, عّلْمُت 

لو عبلمة, بالتشديد: كضعت لو أمارة يعرفها. ك عّلم فبلنا الشيء تعليما: جعلو 

معّلم كادلفعوؿ معّلم. فا ادلعّلم  يف اللغة إذا: من يتخذ مهنة التعليم يتعلمو, فا الفاعل 

 كمن لو احلق يف شلارسة إحدل ادلهن استقبلال.

ادلعلم يف االصتبلح: ىو الفرد الذم يساعد ادلتعلم عن طريق النشاط العقلي 

  م يسبق أك احلركي أك مها معا على التغَت أك التعديل يف السلوؾ أك اخلربة اجلديدة اليت

 (11: 2011أف مرةبو يف خرباتو السابقة. )أكريل ْتر الدين, 

فيما يتعلق بادلعلمُت كاحملاضرين ،  2005لعاـ  14رقم قنوف مجرحية اإلندكنسيى يف
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يتم تعريف ادلعلمُت أنفسهم كمعلمُت زلًتفُت مع ادلهمة الرئيسية للتعليم ، كالتعليم ، 

ييم كتقييم الطبلب يف التعليم يف مرحلة الطفولة كتوجيو ، كتوجيو ، كالتدريب ، كتق

 .ادلبكرة من خبلؿ التعليم الرمسي كالتعليم األساسي كالتعليم الثانوم 

جيب أف يكوف للمدرس )ادلعلم( باإلضافة إىل كجود مهمة معينة 

خصائص معينة ، كخصوصنا شخصية / جدارة بالثناء ، كىنا ادلهاـ كالسمات اليت 

 :ادلعلمجيب أف ديتلكها 

 كاجبات ادلعلم ( أ)

 مصحح (1)

كُمصحح ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على التمييز بُت الدرجات 

جيب على مجيع درجات جيدة إبقاء مجيع درجات  .اجليدة كالصفوؼ السيئة

 .جيدة من ادلعلمُت سيئة جيب إزالتها من ركح كشخصية الطبلب

 ملهم (2)

توفَت إذلاـ جيد كمصدر إذلاـ ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على 

جيب أف  .مشاكل التعلم ىي ادلشكلة الرئيسية للطبلب .لتقدـ تعلم الطبلب

 .يكوف ادلعلم قادران على إعطاء تعليمات حوؿ كيفية الدراسة بشكل جيد

 ادلخرب (3)
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كمعلم ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على تقدًن معلومات عن تطوير 

ن ادلواد التعليمية لكل موضوع مت بررلتو العلـو كالتكنولوجيا ، باإلضافة إىل عدد م

 .ىناؾ حاجة إىل معلومات جيدة كفعالة من قبل ادلعلم .يف ادلناىج الدراسية

 التضليل ىو السم للطبلب

 ادلنظم (4)

يف ىذا اجملاؿ ،  .كمنظم ، ىو اجلانب اآلخر من الدكر ادلطلوب للمعلم

، كترتيب القواعد يكوف لدل ادلعلمُت أنشطة يف إدارة األنشطة األكادديية 

يتم تنظيم كل شيء ،  .ادلدرسية ، كإعداد التقاكًن األكادديية ، كما إىل ذلك

 .لذلك ديكن حتقيق الفعالية كالكفاءة يف تعلم الطبلب

 احملفز (5)

كحافز ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على تشجيع الطبلب على أف 

افز ، ديكن للمعلم حتليل يف زلاكلة لتوفَت احل .يكونوا شغوفُت كنشطُت يف التعلم

يف كل  .الدكافع الكامنة كراء الطبلب الكساىل للتعلم كتقليل أدائهم يف ادلدرسة

مرة جيب على ادلعلم أف يعمل كحافز ، ألنو يف التفاعل التثقيفي ليس من 

ديكن أف يكوف  .ادلستحيل أف يوجد بُت الطبلب الكساىل للتعلم كىلم جرا

 .عن طريق االىتماـ باحتياجات الطبلبالدافع فعاال إذا مت ذلك 

 البادئ (6)
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يف دكره كبادئ ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على إطبلؽ أفكار للتقدـ 

جيب حتسُت عملية التفاعل التعليمي احلالية كفقنا لتطور  .يف التعليم كالتدريس

جيب حتسُت كفاءات ادلعلمُت ، كجيب  .العلـو كالتكنولوجيا يف رلاؿ التعليم

ادلهارات يف استخداـ التعليم ككسائل اإلعبلـ كفقا لتقدـ كسائل اإلعبلـ  حتسُت

 .كاالتصاالت اإلعبلمية يف ىذا القرف

 ادليسر (7)

كمسهل ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على توفَت مرافق تسمح بأنشطة 

بيئة تعلم غَت سارة ، كجو فصلي متدىور ، ككرسي مكتب  .تعلم سهلة للطبلب

 .مرافق التعلم ادلتاحة ، شلا جيعل الطبلب يتعلموف بسهولة فوضوم ، كنقص يف

لذلك ، من كاجب ادلعلم توفَت ادلرافق ، ْتيث يتم إنشاء بيئة تعليمية ترضي 

 .الطبلب

 مستشار (8)

دكر ادلعلم الذم ال يقل أمهية عن كل األدكار ادلذكورة أعبله ، ىو 

ادلعلمُت يف ادلدارس ىو  جيب أف يكوف ىذا الدكر أكثر أمهية ، ألف كجود .ادلرشد

بدكف توجيو ، سيواجو الطبلب  .توجيو الطبلب ليصبحوا بالغُت أخبلؽ قادرين

 .صعوبات يف مواجهة تطوير مدرستهم

 معيد (9)
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يف التفاعل التثقيفي ، ال ديكن فهم مجيع ادلواد التعليمية من قبل 

التعليمية بالنسبة إىل ادلواد  .خاصة الطبلب الذين لديهم ذكاء معتدؿ .الطبلب

اليت يصعب على الطبلب فهمها ، جيب أف حياكؿ ادلعلم مساعدتو ، كذلك من 

خبلؿ إظهار ما فعلو ، ْتيث يكوف ما يريده ادلعلم متماشيان مع فهم الطبلب ، 

ديكن حتقيق أىداؼ التدريس بفعالية  .فبل يوجد سوء فهم بُت ادلعلمُت كالطبلب

 .ككفاءة

 مدير الصف (10)

، جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا على إدارة الفصل بصفتك مدير فصبلن 

ا ، ألف الفصل ىو مكاف جيمع فيو مجيع الطبلب كادلعلمُت من أجل تلقي  جيدن

سوؼ يدعم الفصل ادلدار بشكل جيد مسار التفاعل  .ادلواد التعليمية من ادلعلم

كبالعكس ، فإف الفئات اليت ال تدار بشكل صحيح ستعيق أنشطة  .التعليمي

 .سوؼ يشعر الطبلب بادللل لفئة الطبلب .يسالتدر 

 كسيط (11)

كبصفتو كسيطنا ، جيب أف يكوف لدل ادلعلمُت معرفة كفهم كافيُت 

 .لوسائل اإلعبلـ مبختلف أشكاذلا كأنواعها ، سواء الوسائط غَت ادلادية أك ادلادية

كمن ادلتوقع  .تعمل كسائل اإلعبلـ كأداة اتصاؿ لتفعيل عملية التفاعل التعليمي
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أف ادلهارات من استخداـ مجيع كسائل اإلعبلـ من ادلعلم اليت يتم تعديلها لتحقيق 

 .كوسيطة ، ديكن تفسَت ادلعلم كوسيط يف عملية تعلم الطبلب .أىداؼ التدريس

 مشرؼ (12)

كمشرؼ ، جيب أف يكوف ادلعلم قادران على ادلساعدة يف حتسُت عملية 

اإلشراؼ جيدة من قبل ادلعلم جيب أف تكوف أساليب  .التدريس كتقييمها بدقة

 .من أجل إدخاؿ حتسينات على كضع التعليم كالتعلم لؤلفضل

 مقيم (13)

ا كأميننا ، من خبلؿ تقدًن  كمقيمُت ، يتعُت على ادلعلم أف يكوف مقيمنا جيدن

تقييم اجلوانب الداخلية ىو أكثر إىل  .تقييم يبلمس اجلوانب الداخلية كاخلارجية

كبناءن على ذلك ، جيب أف  .(جوانب القيمة )القيم جوانب شخصية الطبلب ، كىي

ا كاسعنا (. 48-2000:43)شيف البحر, يكوف ادلعلم قادرنا على تقدًن التقييم بعدن

 خصائص ادلعلم

 .بعد التفاين( 1)

 العمل كفقا دلعايَت الدين كاألخبلؽ كالعادات ؛( 2)

 .صادؽ( 3)

 شركة( 4)

 األخبلؽ( 5)
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 االستقامة( 6)

 .كالكبارعارؼ ( 7)

 كجود مثاؿ على ذلك ؛( 8)

 كجود أخبلقيات العمل ؛ ك( 9)

 (.29-24: 2013حيِت ، موريس ، ) .الثقة( 10)

 إطار التفكير - ب

مدرسة مدرسة عالية اذلداية باالصلكا رايا ىي مؤسسة ذلا دكر مهم جدا يف حتسُت جودة 

 .ادلعرفة من ادلعلم إىل الطالب يتم استخداـ أنشطة التعليم كالتعلم كوسيلة لنقل .التعليم كجودتو

كىذا يشمل إعطاء الطبلب تعلم اللغة  .ادلدرسة كمكاف للطبلب لتطوير مواىبهم كإمكاناهتم

بالطبع من حيث توفَت مواد تعلم  .العربية يف مهارات التحدث باللغة العربية يف ادلدارس اإلسبلمية

للغة العربية لتحسُت مهارات التحدث اللغة العربية ، جيب أف يكوف ىناؾ جهد من قبل مدرسي ا

 .سواء يف الفصل أك خارج ساعات الدرس العربية البهاىسة

، استخدـ  2017استنادنا إىل ادلبلحظات األكلية اليت قاـ هبا الباحثوف يف نوفمرب 

العديد من الطبلب اللغة العربية عندما كانوا يسًتحيوف على الرغم من أف الًتتيب  م يكن على 

ـ من ما قالوا. لكنهم اعتادكا على التحدث باللغة العربية تدرجييا يف ادلدرسة. مث سأؿ ما يرا

الباحث ادلعلم الذم كاف ىناؾ دلاذا العديد من الطبلب يتكلموف العربية؟ كقد أجاب بأف 

وكثَت من ادلعلمُت ديكن أف يتكلموف العربية لطلبلباللغة العربية يف ادلدرسة كانت إلزامية لكبل
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ادلدرسة العالية ىناؾ العديد من خرجيي الكوخ. ك يتتبع الباحثوف مرة أخرل ك تبُت أن ألف

ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف تعرؼ بادلعلم العريب. ال عجب ذلك ألنىداية اإلنساف بالنكارايا

ىي كاحدة من األكواخ الشهَتة ، كبالفعل الطبلب متحمسُت للغاية للمشاركة يف بالنكارايا

ومسابقتها ، كىي قرأة الكتوب ادلسابقات. أحد فركع ادلسابقة ادلتعلقة بالعربية ىو مسابقة سلتلف

ادلشكلة ىنا اليت حياكؿ هبا معلمو اللغة العربية حتسُت مهاراهتم يف التحدث يف الصف احلادم 

يف  استنادا إىل ادلشاكل ادلذكورة أعبله. ليكوف أكثر كضوحا .هداية اإلنساف بالنكاراياعشر من

 :ىذه الدراسة ، يتم كصفو يف إطار العقل التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلم اللغة العربية

جهود ادلعلم لتحسُت 
مهارات التحدث باللغة 
العربية يف الفصل احلادم 

 عشر
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بناءن على الصورة أعبله ، ديكن مبلحظة أف جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت 

معركفة بعد إجراء الباحث مقاببلت ، كتوزيع استبيانات مهارات التحدث ديكن أف تكوف 

 .الطبلب ، كادلراقبة كالتوثيق
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 وقت ومكان البحث - أ

 مكان البحث -1

يف شارع  ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا مت إجراء ىذا البحث يف

 منطقة فاىاندكت ادلدينة باالنكارايا مقاطعة كاليمانتاف السطى. 76سوالكيسي رقم 

 وقت البحث -2

أك مت  2018إىل سبتمرب  2018مت إجراء ىذا البحث دلدة شهرين من يوليو 

 .حسابو من إصدار تصريح ْتث

 يةالموضوع مدخل الوحدة و - ب

 البحث مدخل -1

ا  كصفينا نوعينا ، كىي البيانات اليت يتم مجعها يف تستخدـ ىذه الدراسة منهجن

كيرجع ذلك إىل تطبيق أساليب نوعية ، إىل جانب  .شكل كلمات كصور ، كليس أرقامنا

ليسكسى ج. موليغ,  أف كل ما يتم مجعو من ادلرجح أف يكوف ادلفتاح دلا مت دراستو

كيكتشف أف بعد أف يفحص الباحث األحداث اليت حتدث يف ادليداف (. 6: 20004

كىكذا ، يهتم الباحثوف بإجراء ْتث  .ىناؾ طبلبنا يتفوقوف حىت مع مرافق التعلم ادلتواضعة

 

32 
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حوؿ كيفية زلاكلة معلمي اللغة العربية حتسُت جودة مهارات اللغة العربية لطبلب الصف 

 ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا. احلادم عشر يف

 البحث وحدةال -2

ىذه الدراسة من معلمي اللغة العربية الذين درسوا يف الفصل كانت موضوعات 

 36كللمخرب كىم مدراء ادلدارس ك ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايااحلادم عشر 

 ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا.احلادم عشر طالب من الصف

 البحث يةموضوع -3

يف حتسُت مهارات التحدث يف  اذلدؼ من ىذه الدراسة ىو جهد ادلعلم العريب

 .ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا الفصل احلادم عشر يف

 جمع البيانات أسلوب  -ج

 المقابلة -1

يتم إجراء احلوار من قبل طرفُت ، الشخص الذم  .ادلقابلة ىي زلادثة لغرض زلدد

سوىارسيمي  السؤاؿ جيرم ادلقابلة كالذم يسأؿ السؤاؿ كادلقابل الذم يعطي اإلجابة على

 (.231: 2006اريكونطو, 

 :يستخدـ ادلؤلف ىذه التقنية للحصوؿ على البيانات ادلتعلقة مبا يلي
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ادلدرسة العالية ىداية لعريب يف حتسُت مهارات التحدث فيجهد ادلعلم ا ( أ

 اإلنساف بالنكارايا.

 الطريقة اليت يستجيب هبا ادلعلم لظركؼ ادلدرسة )نقص ادلرافق الداعمة ( ب

 اسًتاتيجية معلم اللغة العربية تدرس يف الفصلج(

 مناذج التعلم اليت يستخدمها ادلعلموف يف تدريس مهارات التحدثد( 

الطريقة اليت حيفز هبا ادلعلم الطبلب الذين ديكنهم حتقيق العديد من اإلصلازات ق( 

 سواء داخل ادلدرسة أك خارجها

 اللغة العربيةساعات إضافية خارج ساعات الدراسة تعلم ك(

 نتائج الطبلبز( 

 االستبيانات -2

االستبيانات ىي أسئلة مرتبة ترتيبنا زمنينا من األسئلة العامة اليت تشَت إىل 

إف االستبياف الذم يستخدمو  .أسئلة زلددة تُعطى للمستجيبُت / ادلخربين

الباحث ىو استبياف مغلق يعٍت أف ادلستفىت ليس لديو فرصة أخرل لتقدًن 

)سوباكيئو, جوكو. باإلضافة إىل اإلجابات الواردة يف االستبيافإجابات 

طالبنا من  36 مت توزيع ىذا االستبياف على ادلخربين ، كىم (56-67: 2015

 يف ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا.احلادم عشر فصل ال
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 مالحظة -3

الظواىر ادلبلحظة ىي مبلحظة يتم القياـ هبا عن قصد كبشكل منهجي حوؿ 

 .(63: 2004االجتماعية مع األىداؼ اليت جيب استكشافها )سوباجيو ، 

يف ىذه احلالة يبلحظ الباحث عملية تعلم اللغة العربية كمن خبلؿ ىذه ادلبلحظة ديكن 

 :للباحثُت احلصوؿ على بيانات حوؿ

 أ( عملية تعلم اللغة العربية

 ة العربيةب( جهود ادلعلمُت العرب لتحسُت جودة مهارات اللغ

 ج( جهود ادلدرسة لتحسُت نوعية مهارات اللغة العربية

 د( إسًتاتيجية ادلعلم لتعليم مهارات التحدث

 ق( مناذج التعلم اليت يستخدمها ادلعلموف يف تدريس مهارات التحدث

 مهارات الطبلب العربية

 ز( الطريقة اليت حيفز هبا ادلعلم الطبلب

 ح( استخداـ ادلرافق القائمة

دليل على حصوؿ طبلب ماجستَت ىداية األنساف على العديد من اإلصلازات ط( 

 ()صورة
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 التوثيق -4

ديكن استخداـ تقنيات التوثيق للبحث كمجع البيانات من خبلؿ الوثائق ادلتعلقة 

كفقا لسوىارسيمي أريكونتو "تبحث الوثائق عن بيانات حوؿ أشياء  .بعنواف البحث احلايل

حظات ، نسخ ، كتب ، صحف ، رلبلت ، نقوش ، زلاضر أك متغَتات يف شكل مبل

 ".، أجندة كىلم جراليغَتاجتماعات ، 

 :تشمل بيانات التوثيق اليت مت مجعها يف ىذه الدراسة ما يلي

 ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف ا الوصف العاـ  ( أ

 بيانات كاملة عن موضوعات البحث ( ب

خطة تنفيذ ىداية اإلنساف بالنكاراياادلدرسة العالية ادلنهج الدراسي الذم استخدمه ( د

 التعلم ادلستخدمة

 تائج الطبلبن ( ق

 (موضوعات اللغة العربية )عينة ( ك

 صورة فوتوغرافية .(ز

 مهرة الكبلـ درس التعلمح( 

 تحليل البيانات       -د
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 وميليس يف حتليل البيانات استخدـ الباحث تقنيات حتليل البيانات كفقا ؿ

الذم اقًتح أف تقنيات حتليل البيانات يف دراسة نوعية ديكن  ،راىيدم استشهد هباىوبرمين

 :القياـ بو من خبلؿ عدة مراحل ، كىي

مجع البيانات )مجع البيانات( ، اليت جتمع أك تبحث بأكرب قدر شلكن من البيانات  (1)

 .اليت لديها عبلقة مع البحث

مجعها يف األقساـ احلد من البيانات )احلد من البيانات( ، كىي عبارة عن بيانات مت  (2)

 .بُت تلك اليت تتعلق حقا بالبحث

عرض البيانات )عرض البيانات( ، كىي بيانات مت احلصوؿ عليها من رلاؿ البحث  (3)

 .كعرضها علمينا من قبل الباحث بعدـ تغطية أكجو القصور

االستنتاجات: الرسم )استنتاجات الرسم( ، كبالتحديد التعرض الذم ينظر إىل  (4)

عرض البيانات ْتيث ال تنحرؼ النتائج اليت مت اختاذىا من  خفض البيانات يف

 .البيانات اليت مت احلصوؿ عليها

 صحة البيانات حققت   -ه

يتم التحقق من صحة ىذه البيانات لضماف أف البيانات اليت ديكن أف تكوف ناجحة  

 .كصحيحةيقـو الباحثوف بذلك للتأكد من أف البيانات اليت مت مجعها صحيحة  .كما ىي

للحصوؿ على  .حدثت األمور اليت مت نقلها حوؿ ادلشكبلت يف ىذه الدراسة يف موقع البحث
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بيانات صاحلة بُت البيانات اليت حتدث على الكائن كالبيانات اليت مت مجعها ، سيتم اختبارىا 

 .باستخداـ تقنيات التثليث

ا آخر غَت تلك البيانات التثليث ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدـ شيئن 

تقنية التثليث األكثر استخدامنا ىي الفحص من  .ألغراض التحقق أك كمقارنة لتلك البيانات

، أربعة أنواع من التثليث ، من بُت أمور أخرل عن طريق موليغفيدينزيدييز  .خبلؿ مصادر أخرل

من بُت األنواع األربعة من يف ىذه الدراسة ،  .استخداـ ادلوارد ، األساليب ، احملققُت كالنظرية

 .التثليث ، يستخدـ الباحثوف تقنيات الفحص فقط باستخداـ ادلصادر

التثليث مع ادلصادر يعٍت ادلقارنة كالتحقق من درجة الثقة يف ادلعلومات اليت يتم احلصوؿ 

فيما يتعلق بتحقيق ىذه الثقة ،  .عليها من خبلؿ الوقت كاألدكات ادلختلفة يف البحث النوعي

 :يتم اختاذ اخلطوات التالية

 مقارنة البيانات من ادلبلحظات مع البيانات من ادلقاببلت -1

 .قارف ما يقولو الناس عبلنية مبا يقاؿ شخصيا -2

 .قارف ما يقولو الناس حوؿ كضع البحث إىل ما يقولو طواؿ الوقت -3

قارف بُت موقف كمنظور شخص لديو آراء ككجهات نظر سلتلفة من اجملتمع من سلتلف  -4

 .قارف نتائج ادلقاببلت مع زلتويات كثيقة ذات صلة.الطبقات
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 الرابعالباب 

 تهاومناقش يجةالنت

 نتيجة البحث - أ

  كالملتحسين مهارات ال دخلفي ال لغة العربيةمدرس ال محاوالت -1

اصا للطالب األقل قدرة يولي اهتماما خ مدرساألول هو أن ال محاولةال ( أ

 باللغة العربية ، وخاصة الكالم كالمعلى ال

( بشأف 2018يوليو 23 ، ) س ؼ راستنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

ادلدرسة إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم عشر من

 العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا. 

 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية

فيما يتعلق بالدركس العربية ، كخاصة مهارات التحدث ، فهي كاحدة من الربامج "

، حيث يطلب منالتحدث ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا. اخلاصة كادلهمة في

باللغة العربية )التحدث بالعربية(. لذلك ضلن ادلدرسُت الذين يقوموف بتدريس اللغة العربية 

 .، أم لتشغيل الربنامج لديهم مهمة ىامة
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قبل الدخوؿ يف جهد لتحسُت مهارات التحدث ، قمت بتحليل مقدما مدل 

تتمثل احملاكلة األكىل يف زلاكلة حتقيق التوازف بُت  .قدرة الطبلب على إتقاف اللغة العربية

كعادة ما يكوف  .الطبلب القادرين على الطبلب األقل قدرة على الدراسة يف الفصل

ين ىم أقل قدرة على طرح األسئلة عندما يكونوف يف الصف ، يف حُت أف الطبلب الذ

 " .الذين نادرا ما يُطلب منهم ال يتم جتاىلهم

 نتائج ادلقاببلت مع ادلدير

يوليو 24ر ) غ ك ف,أجرل ادلقابلة مع ادلخرب ، ادلديبعد ذلك كاف الباحث الذم 

 :( ، على النحو التايل2018، 

ادلبذكلة لدعم تعلم اللغة العربية ، كخاصة مهارات التحدث ، كاجلهود أما بالنسبة للجهود "

اليت تبذذلا ادلدارس مثل جعل الربنامج ادلستهدؼ سنة كاحدة ْتيث ديكن جلميع الطبلب 

يتم مراقبة ىذا النشاط من قبل فريق تطوير اللغة )معلم اللغة  .التحدث باللغة العربية

ط لعدد من السنوات كلكن احليل ادلختلفة لتشغيل الربامج  العربية( كقد مت تشغيل ىذا النشا

فيما يتعلق باالىتماـ اخلاص بالطبلب غَت القادرين على التحدث باللغة العربية  .كل عاـ

ليسوا مجيعنا ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا.  ، فمن الضركرم بالفعل ألف طبلب

الكوخ ، حيث ختتلف قدرهتم على األكل بشكل  كخرجيُت من ادلدرسة الثنوية خرجيُت من

 .كبَت ، كحىت الطبلب الذين يعيشوف يف ادلهاجع ال تتحدث العربية بطبلقة
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معرفة ادلزيد ، أجرل الباحثوف مقاببلت كاستبيانات للطبلب حوؿ ما إذا كاف 

ىذا طرح  .ىؤالء ادلعلموف العرب قد أكلوا اىتماما خاصا للطبلب الذين كانوا أقل قدرة

طبلب على أهنم فقراء كفقنا  3السؤاؿ على طالبُت ُصنفا على أهنما قوماف ، كمت تصنيف 

 .س ؼ ردلدرسة اللغة العربية

 :نتائج ادلقاببلت مع الطبلب

 :فيما يلي مقابلة مع الطبلب ادلصنفُت على أهنم عرب

 :( ، كقاؿ2018يوليو 25 ، )ش ؼ

 عندما تعلم اللغة العربية ، ككثَتا ما طلب مٍت أف أقوؿنعم ، أنا كثَتا ما ألقي االىتماـ بو "

 "ادلفردات

( ، 2018يوليو 25 ، ) ف دباإلضافة إىل ذلك ، مت ذكر أشياء شلاثلة من قبل

 :على النحو التايل

نعم غالبان ما يسألٍت رجل الدين الصحايف عندما حتدث دركس اللغة العربية كيسأؿ العديد "

 ." طبلب آخرينمن ادلعلمُت الدينيُت 

 :فيما يلي الطبلب غَت القادرين على التحدث باللغة العربية

 :( كما ىو موضح أدناه2018يوليو 25) ق ؿ د, دتت إضافتو مرة أخرل بواسطة
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نعم لقد سألٍت رجل الدين يف كثَت من األحياف عندما تعلم اللغة العربية ألنو علمنا اللغة "

 ." السؤاؿ الواحد تلو اآلخرالعربية لفهم كل شيء من خبلؿ طرح 

 (.2018يوليو  25 ،)ا ريتم قوؿ أشياء سلتلفة بواسطة

لقد أكلت اىتماما قليبل دلا قالو ادلعلم ألنٍت  م أتلقى اىتماما كافيا من قبل ادلعلم "

 ." ، كالذم كاف غالبا ما الحظو الشخص الذم استطاع كعرؼ

 (:2018يوليو  25، يف ) ـ ر مدتت إضافة شيء شلاثل بواسطة

أجد صعوبة يف تعلم ادلهاجرة ألنٍت ال أتعلم ما يكفي كال أحفظ ادلفرات كثَتا ، "

كنادرا ما أخربكم أك أعّينهم حىت أفهمها قليبل. نعم ، إهنا حقا متعة التعلم معو 

كلكن إذا  م أكن أعرؼ ما  .كغالبا ما يستخدـ اللغة العربية يف الفصل الدراسي

 .يف كل مكاف باستخداـ اللغة العربية ، فإنٍت أشعر باالرتباؾيعنيو ككاف يتحدث 

مت إجراء توزيع  .فيما يلي نتائج االستبيانات للطبلب حوؿ انتباه ادلعلم

االستبياف ألنو إذا أجرل الباحث مقاببلت مع مجيع الطبلب يف معظم األكقات ، 

دلعلم يبذؿ جهدا ىذا االستبياف ىو معرفة ما إذا كاف ا .فسيتم إجراء االستبياف

ادلدرسة العالية ىداية لتحسُت مهارات التحدث يف الصف احلادم عشر من

 .عن االىتماـ اخلاص بالطبلباإلنساف بالنكارايا. 

 :بينما تظهر نتائج االستبياف ما يلي
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اتضح أف اىتماـ الطبلب بالطلبة الذين كانوا يفتقركف إىل اللغة العربية 

طبلب شعركا يف  3طبلب شعركا برعايتهم ، ك  7ك  طالبان شعركا بالرعاية ، 25

كمن مث ديكن أف  .شعركا دكف أف يلحظهم أحد 1بعض األحياف باالحًتاـ ك 

 .يعرؼ الكثَت من الطبلب أهنم يشعركف بالرعاية

 25كقد تبُت أنو عندما يشرح ادلعلم ادلواد من البداية كحىت هناية الدرس 

طبلب القليل من االىتماـ  9ا ، بينما يبدم ، فإف الطبلب يولوف اىتمامنا كبَتن 

بعد ذلك ، ديكن أف يُعرؼ عدد قليل من الطبلب  .كيويل طالباف اىتمامنا كبَتنا

 .القليل من االىتماـ كيهتم معظم الطبلب

ا ك  29اتضح أف كضوح الصوت يف تعليم ادلدرسُت   7طالبنا كاضح جدن

 .ادلعلم كاضح للغايةمث ديكن مبلحظة أف شرح  .طبلب شعركا بالوضوح

طالبنا فهم القليل ،  22اتضح أف شرح ادلادة من مدرس اللغة العربية 

بعد  .طالبنا ، ككاف طالباف شديداف التفهم ك م يفهم طالب كاحد 11فقد فهم 

ذلك ديكن مبلحظة أف العديد من الطبلب يفهموف ادلادة اليت قدمها ادلعلم 

 .العريب

طالبنا يف مدرسة ماىرا كبلـ   16تعلم كتبُت أف مشاعر الطبلب عند 

طبلب بعدـ  4طالبنا بالسعادة قليبلن ، كشعر  16كانت سعيدة ، كشعر 
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مهارة من ادلعركؼ أف معظم الطبلب يشعركف بالسعادة عند تعلم .السعادة

 الكبلـ. 

 14طالبنا مثل القليل ، ك  17، أم الكبلـاتضح أهنم يشعركف عن عمق

لذا ديكن  .طبلب حيبوهنا حقنا 2طبلب ال حيبوهنا ، ك  3طالبنا حيبوهنا ، ك 

 .مبلحظة أف عددنا قليبلن فقط من الطبلب حيبوف دركس ماىارا

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم  .ىذه البيانات صحيحة بعد مبلحظة الباحث

لية ىداية اإلنساف فصل الثاىن ادلدرسة العاريب لتحسُت مهارات التحدث يف الالع

فيما يتعلق باالىتماـ للطبلب تكمن يف ادلبلحظة الثانية يـو األربعاء ، بالنكارايا. 

 :. كفيما يلي نتائج ادلبلحظة الثانية2018أغسطس ،  8

يف ىذه ادلبلحظة الثانية ، رأت الباحثة ادلعلم يشرح ادلواد حوؿ كيفية 

التفسَت كمت االنتهاء من جلسة بعد االنتهاء من فعل مضرع ك فعل ماضى  تغيَت

األسئلة كاألجوبة مث طلب ادلعلم من معظم الطبلب يف الفصل الدراسي حوؿ 

بعد أف يعمل  .ادلادة اليت طلب ادلعلم من الطبلب القياـ هبا لزيادة فهم الطبلب

االىتماـ  .الطبلب على ادلهمة ، يقـو ادلعلم بتصحيح كتقييم ىذا اليـو على الفور

م يعطيو ادلعلم للطبلب األقل قدرة على حتديد موقعهم عند التصحيح اخلاص الذ
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لذلك ، يستطيع  .ألف ادلعلم يأيت إىل مقعد الطبلب لفحص التمرين كتصحيحو

 .الطبلب بشكل غَت مباشر فهم الدرس

االستبيانات كادلبلحظات بأف  دتاشيان مع نتائج ادلقاببلت ، ديكن رؤية

يف حتسُت مهارات التحدث ىي أكالن إيبلء اىتماـ معلمي اللغة العربية  زلاكلة

خاص للطبلب األقل قدرة على التحدث باللغة العربية من خبلؿ تعليم الطبلب 

 .الواحد تلو اآلخر من خبلؿ القدـك إىل مقاعد

يعّرف الطالب باللغة العربية في الفصل شيًئا  درسني هو أن المالثاالمحاولة و  ( ب

 فشيًئا

 :مدرسي اللغة العربيةنتائج ادلقاببلت مع 

يوليو  23) س ؼ ر, استنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

( بشأف إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل 2018

 :، أضاؼ قائبلن ادلدرسة العالية ىداية الئلنساف بالنكارايااحلادم عشر من

يف التعرؼ عليها من خبلؿ التحدث كانت احملاكلة الثانية ىي أنٍت بدأت أيضا "

باللغة العربية يف الفصل بدءا من الغياب ، كطلب من الطبلب كادلعلم شيئا فشيئا 

 ".باللغة العربية

 :نتائج ادلقاببلت مع الطبلب
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مث قاـ الباحث بإجراء مقاببلت مع العديد من الطبلب كقاؿ ىذاف 

 :الطالباف

 :النحو التايل( ، على 2018يوليو 25 ، )ف دمقابلة مع

كىو يعلم أثناء استخداـ اللغة العربية ، كإذا  م يكن يعرفها يعٍت أنو يعٍت على "

 ." الفور كيعجبٍت ألنو غالبان ما يبلحظ

 (:2018يوليو ، 25)ـ ر م,  مت إضافة أشياء سلتلفة بواسطة

 .الفصلنعم ، إهنا بالفعل متعة التعلم معو ، كغالبنا ما تستخدـ اللغة العربية يف "

كلكن إذا  م أكن أعرؼ ما يعنيو ذلك كىو يتحدث يف كل مكاف باستخداـ 

 " اللغة العربية ، فإنٍت يف حَتة من أمرم

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

إف جهد ادلعلم العريب يف  .ىذه البيانات صحيحة بعد مبلحظة الباحث

لية ىداية اإلنساف ادلدرسة العاحتسُت مهارات التحدث يف الصف احلادم عشر في

فيما يتعلق بتأىيل اللغة العربية للطبلب يكمن يف ادلبلحظة األكىل يـو باالنكارايا

 :. فيما يلي ادلبلحظات األكىل2018أغسطس  1األربعاء ، 

يف ىذه ادلبلحظة األكىل ، رأت الباحثة ادلعلم يعّرؼ الطبلب باستخداـ 

 .فتح التعليم كالغياب كما إىل ذلكاللغة يف الفصل الدراسي ، بدءنا من التحية ك 
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بدءا من الغياب ، إذا كاف الطبلب الذكور يدخلوف إىل الطالب ، جييبوف إذا كاف 

الطالب الذم جييب على اإلناث احلاضرة ، كاحلاديث ، كإذا كاف الطالب الذكر 

بدءان من  .، كإذا أجابت الطالبة ، فإف اإلجابة سيئةغائبغائبا ، فإف اجلواب ىو 

يف اللغة صغَت ، سوؼ يعتاد الطبلب عليو ألف ادلعلم يذّكر دائمنا بالتغيَت  شيء

 .ألهنما سلتلفاف ك ادلذكرالعربية لكل من ادلؤنث 

أغسطس  8يتعلق األمر بتأثَت الباحثُت على ادلبلحظة الثانية يـو األربعاء 

 :، على النحو التايل 2018

يعتاد ادلعلموف على  .معتادةمث يف ىذه احلالة كجد الباحثوف شلارسة 

شلارستها يف الفصل كغالبان ما يطلبوف من الطبلب األقل قدرة على تعلم اللغة 

ألف ادلعلمُت يقوموف بتدريس ىذه ادلمارسة بشكل مباشر أكثر ْتيث  .العربية

يكوف الطبلب معتادين كغَت متوترين عندما يُطلب منهم ادلضي قدمنا أك 

 .التحدث

ئج ادلقاببلت ، ديكن رؤية االستبيانات كادلبلحظات بأف دتاشيان مع نتا

جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يتم استخدامها على حد 

سواء للطبلب العرب بشكل جيد كبصورة صحيحة ، ككثَتان ما يطلب ادلعلم من 

والصبلة كالصبلة ألف ىناؾ من إمسالطبلب أف ديارسوا مثل كيفية استخدام

 .ألساس حىت ال يسيء فهم التحدث مع اجلنس اآلخرا
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يعطي مفردات إضافية تتعلق بالموضوع خارج  درسالمحاولة الثالثة هي أن الم( ج

 الكتاب المدرسي

 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية

( 2018يوليو 23 ، )س ؼ ر استنادان إىل نتائج مقابلة مع مدرس لغة عربية

ادلعلم العريب يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم عشر فيما يتعلق ّتهود 

 :، أضاؼ قائبلن ادلدرسة العلية ىداية اإلنساف با لنكارايامن

باإلضافة إىل ذلك ، كاف اجلهد الثالث الذم قمت بو ىو إعطاء مفردات إضافية "

 " .متعلقة بادلواد كذلك لتسهيل الطبلب يف التعلم

 :الطبلبنتائج ادلقاببلت مع 

فيما يلي  .مث قاـ الباحث بإجراء مقاببلت مع العديد من الطبلب

 :الطبلب القادرين على التحدث باللغة العربية

 :( ، على النحو التايل2018يوليو 25، )ف ممقابلة مع

ؤلنك ال تفهم اللغة العربية مبفردات غَت مهارة الكبلميف رأيي ، صعوبة تعلم"

يبذذلا مدرس اللغة العربية من خبلؿ إعطاء ادلفردات يف مع اجلهود اليت  .معركفة

الفصل الدراسي يف كثَت من األحياف ، يصبح التعلم أكثر سهولة يف التعلم كما 
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أنو يعلم أثناء استخداـ اللغة العربية كإذا  م يكن يعرؼ ما يعنيو ، فإنو يعٍت على 

 " .الفور

 :غة العربيةفيما يلي الطبلب غَت القادرين على التحدث بالل

 :( قاؿ2018يوليو 25 ، )س ؼ  مقابلة مع

غالبان ما يعطي ادلعلموف ادلفردات عند تعلم اللغة العربية ألننا نسهل تعلم اللغة "

 ." العربية

( كما ىو موضح 2018يوليو 25 ، )ق م ؿ دتت إضافتو مرة أخرل بواسطة

 :أدناه

كجود ادلفردات ، كأحيانا ال مهارة الكبلـ صعوبات التعلم اليت تعزل إىل عدـ "

أفهم مىت حيدث التعلم ، على الرغم من أف أكست يف كثَت من األحياف يعطي 

 ."مفردات إضافية يف الفصل الدراسي

 (:2018يوليو 25 ، ) ا ركما مت ذكر أشياء شلاثلة

تكمن الصعوبة يف عدـ حفظها للموفدات ، كأكلت اىتماما أقل دلا قالو ادلعلم "

 ."أتلقى اىتماما كافيا من ادلعلمألنٍت  م 

 (:2018يوليو ، 25  ، )ـ. رممت إضافة أشياء سلتلفة بواسطة
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ألنٍت أفتقر إىل التعلم كال حيفظ الكثَت مها رة الكبلـ  تكمن الصعوبة يف تعلم"

 ."من ادلفردات على الرغم من أف ادلعلم يعطي الكثَت من ادلفردات

  :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

إف جهد ادلعلم العريب يف  .ىذه البيانات صحيحة بعد مبلحظة الباحث

ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف حتسُت مهارات التحدث يف الصف احلادم عشر 

فيما يتعلق بتوفَت مفردات اللغة العربية للطبلب يكمن يف ادلبلحظة الثانية بالنكارايا

 :ج ادلبلحظة الثانية . كفيما يلي نتائ2018أغسطس ،  8يـو األربعاء ، 

يف ىذه ادلبلحظة الثانية ، رأل الباحث أف ادلعلم يعطي مفردات إضافية 

تتعلق بادلواد اليت يتم تدريسها لتسهيل الطبلب على فهم ادلواد ادلقدمة كتوسيع 

 ." آفاقهم ليكونوا قادرين على فهم اللغة العربية

ات كادلبلحظات بأف دتاشيا مع نتائج ادلقاببلت ، ديكن رؤية االستبيان

جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارة التحدث الثالث ىي توفَت مفردات 

يتم ذلك لتسهيل فهم الطبلب  .إضافية عند إضافتها من الكتاب ادلدرسي

 .ألف رأس ادلاؿ للكبلـ ىو ادلفردات .مهارة الكبلـللدركس العربية ، كال سيما

أو الكتب التي يمكن استخدامها في  الرابع هو تجميع المواد محاولةال ( د

 جميع الفصول الدراسية
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 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية

( 2018يوليو 23) س ؼ ر, استنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

بشأف إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم 

 :، أضاؼ قائبلن اإلنساف بالنكاراياادلدرسة العالية ىداية عشر من

الرابع ىو جتميع ادلواد أك الكتب اليت ديكن استخدامها يف مجيع الفصوؿ  اكلةكاحمل"

 ."لتسهيلها يف التعلم

 :نتائج ادلقاببلت مع ادلدير

( ، 2018يوليو 24 ، )غ ك فمث قاـ الباحث بإجراء مقابلة مع ادلدير

 :كقاؿ

بتجميع ادلواد العربية اليت ديكن أف تقـو س ؼ ر كما طلبت من

استخدامها يف مجيع الفصوؿ ، كىذا الكتاب يسّهل على الطبلب تعلم اللغة 

 " .العربية

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

( ، قاـ الباحثوف بالتأكد 2018يوليو  23كاستنادان إىل ادلبلحظات )يف 

 م ينتو بعد ، كما زاؿ  من صحة حقيقة إعداد مواد اللغة العربية ، لكن الكتاب
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يتكوف الكتاب الذم يرتبو  .نصفو كما زاؿ غَت مطبوع على الكمبيوتر احملموؿ

 .حالينا من ملخص لعدة كتب يسهل فهمها

دتاشيا مع نتائج ادلقاببلت ، ديكن معرفة االستبيانات كادلبلحظات بأف 

ميع ادلواد أك جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارة الناطقة الرابعة ىي جت

ديكن استخداـ الكتاب الذم يتم  .الكتب لتسهيل الطبلب يف تعلم اللغة العربية

جتميعو جلميع الصفوؼ نظرنا ألف زلتويات ىذا الكتاب عبارة عن ملخصات 

 .للكتب أك الكتب اليت يسهل فهمها

يلخص مواد الدرس التي بدت في السابق  درسالخامس هو أن الم محاولةال ( ج

 يير إلى مادة سهلة وإضافة إشارات إضافيةصعبة التغ

 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية

يوليو  23، ) س ؼ راستنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

( بشأف إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل 2018

 :، أضاؼ قائبلن بالنكاراياادلدرسة العالية ىداية اإلنساف احلادم عشر من

تتمثل احملاكلة اخلامسة يف تلخيص مواد دركس اللغة العربية اليت كانت تبدك "

صعبة التغيَت إىل مادة سهلة. كالتلخيص ىنا يعٍت كيفية تقدًن ادلادة كإضافة 

 .ادلواد يف كتاب احلزمة .مراجع إىل الكتب أك الكتب العربية
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 :مث أضاؼ مدير ادلدرسة ما يلي

اللغة العربية ىي لغة صعبة ، كلكن الطبلب ملزموف بكوهنم قادرين على الربنامج "

بسبب الربنامج من برنامج السنة الواحدة ادلستهدؼ كديكنهم التحدث باللغة 

العربية اليت يتم تعبئتها يف ثبلثة أنشطة ، كىي: أكال: نشاط إعطاء ثبلثة من 

التايل إىل أكست كأيضا مبساعدة من قبل ادلفردات كل يـو ، مث يتم إيداع يف اليـو 

بعد ذلك ، أقيم يـو السبت من يـو اإلثنُت  .التشريعي تنفيذم الطبلبأعضاء

إىل اجلمعة ادلئات من التكرار ، حيث قاموا بتشكيل عدة رلموعات صغَتة ككاف  

وطُلب من رلموعة التشريعي تنفيذم الطبلب كل رلموعة حتت حراسة أحد أعضاء

التشريعي يف حُت أف أعضاء .التشريعي تنفيذم الطبلبقبل أعضاءكاحدة من 

بعد األسبوع  .(مدرس اللغة العربيةأستاذ ع تطوير اللغةفردادتيودعومنتنفيذم الطبلب

مث يف األشهر الستة ادلقبلة  .األكؿ كاألسبوع الثاين ، يتكرر ذلك كبعد ستة أشهر

ن الفرؽ ليس ىو إعطاء ، ال يزاؿ النشاط ىو نفسو كما كاف من قبل ، كلك

يتم مراقبة ىذا النشاط من قبل فريق تطوير  .ادلفردات كلكن إعطاء اجلمل

 نتتامنلعمباالطبلب  اللغةاذليئة التنفيذية

 :مث تابع

كالثاين ىو إجراء األنشطة القرآنية اليومية اليت يراىا ادلعلم ادلسؤكؿ عن اإلرشاد ، "

 . كالثالث ىو التنمية الذاتية يـو السبت بعدكيف ىذه احلالة ال يشارؾ ادلعلم العريب
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، كىي أنشطة ثبلث لغات ، كىي اإلندكنيسية كاإلصلليزية كالعربية تكرير ادلفردات

، اليت ىي تدرجيية كتسًتشد بادلعلم ادلسؤكؿ ، يف حالة كجود خط من معلمي 

 " .اللغة العربية غَت ادلشاركُت

اتضح أنو كفقا لطبلب مادة :يبينما تظهر نتائج استبياف الطبلب ما يل

طبلب كجدكا صعوبة ،  8طالب شعركا بصعوبة بعض الشيء ،  22مهارة كبلـ 

من  .الطبلب صعبة للغاية 2طبلب أنو ليس من الصعب كشعرت  4شعرت 

 .مادة صعبة بعض الشيءمهارة الكبلـ ادلعركؼ أف مادة

نظرنا ألف الطبلب يشعركف أف مهرة كبلـ مادة صعبة بعض الشيء ، فقد 

يواجهوف صعوبات يف تعلم غالبان ما يسألوف أصدقائهم عندماتبُت أف الطبلب 

ا ، كيسأؿ  13اللغة العربية ، أم  طبلب  9طالبنا ،  13طالبنا يسألوف دائمن

أف معظم الطبلب لذا ديكن مبلحظة  .أحياننا يسألوف أسئلة كيطرح سؤاؿ كاحد

 .يسألوف أصدقائهم عندما يواجهوف صعوبات يف تعلم اللغة العربية يف الفصل

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

أغسطس  15لرؤية احلقيقة ، أجرل الباحث األكؿ مبلحظة يف الفصل يف 

 :. ىذه ىي ادلبلحظة الثالثة ، كىي على النحو التايل2018

يلخص مواد الدرس العريب اليت  ككجد الباحث أف ادلعلم كاف 

كانت صعبة كلكن مت تغيَتىا إىل مادة سهلة كقاـ ادلدرس بتدريس 
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ماىهار كبلـ باستخداـ مراجع إضافية من الكتاب العريب )خارج كتاب 

الطالب( تتعلق بادلوضوع من أجل جعل يسهل على الطبلب فهم 

 .الدرس

االستبيانات دتاشيان مع نتائج ادلقاببلت ، ديكن رؤية 

كادلبلحظات بأف جهود معلمي اللغة العربية لتحسُت مهارة التحدث 

اخلامسة ىي تلخيص ادلواد اليت كانت تبدك صعبة حىت يتم تغيَتىا إىل 

مادة سهلة عن طريق كيفية قياـ ادلعلم يقدـ ادلادة ، كعندما يلخص ىذه 

 .د ادلراد تقدديهاادلادة ، يضيف ادلعلم أيضنا كتابنا مرجعينا يتعلق بادلوا

يحفز الطالب على مواصلة تعلم اللغة  درسالسادس هو أن المالمحاولة ( ه

 العربية وحفظ المفردات

 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية

يوليو 23 ، )س ؼ ر استنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

التحدث يف الفصل ات ( بشأف إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهار 2018

 :، أضاؼ قائبلن ن ادلدرسة العاليةىداية اإلنساف بالنكارايااحلادم عشر م

اجلهد السادس ىو أف أحث الطبلب على أف يكونوا أكثر نشاطنا يف تعلم "

اللغة العربية ألف اللغة العربية ىي لغة ديننا. لذلك عندما نصلي القرآف كقراءة 
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استيعاب أنا أؤكد دائما على زيادة ادلفردات ألف صلوات الرسوؿ كالنيب ديكننا 

 .رأس ادلاؿ الرئيسي يف اللغة ىو ادلفردات

 :نتائج ادلقاببلت مع ادلدير

 :، على النحو التايل 2018يوليو  24في مقابلة يف غ ك نمث قاؿ مدير مدرسة

الدافع ضركرم جدان ألنٍت أرل أف ىناؾ العديد من السنًتم الذين ىم أقل "

ا بتعلم اللغة العربية كالعديد منهم  م يكونوا قادرين على التحدث باللغة اىتمام

العربية ، سواء كانوا طبلبان ال يذىبوف أك ال. لذلك جيب أف يكوف لديهم الدافع 

 ." ليكونوا أكثر بدافع لتعلم اللغة العربية كحتتاج إىل التدريب مرة أخرل

 بينما تظهر نتائج االستبياف ذلك

احلالة ، قاـ الباحث أيضنا بتوزيع استبيانات للطبلب الذين أثبتوا يف ىذه 

ز حافكؿ حب بلطفقا للدك كبی .أف ادلعلمُت العرب قد كفركا الدافع للطبلب

ف مرة یجة کبدربب بلط 9ر شعیز ، یبالتحفب الط 22ر شعیذم لدرس الما

ف ديكن مبلحظة أف ایألحض افي بعف یزمحفـ ھبأنب بلط 5ر شعیز كیلتحفا

 .العديد من الطبلب يشعركف باحلماس

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم  .ىذه البيانات صحيحة بعد مبلحظة الباحث

ادلدرسة العالية ىداية  العريب لتحسُت مهارات التحدث يف الصف احلادم عشر
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بة يكمن يف فيما يتعلق بإعطاء احلافز للطبلب العرب للطلاإلنساف بالنكارايا

. كفيما يلي نتيجة ادلراقبة 2018أغسطس  29ادلبلحظة الرابعة يـو األربعاء 

 :الرابعة

يف ىذه ادلبلحظة الرابعة ، يرل الباحث أف ادلعلم حيفز الطبلب على 

الدكاـ على أف يكونوا أكثر نشاطنا يف تعلم اللغة العربية يف ادلنزؿ كخاصة حفظ 

توسيع معرفتهم كتسهيل تعلم الطبلب اللغة  ادلفاترات قدر اإلمكاف من أجل

العربية كخاصة مهارات التحدث كتشجيع الطبلب على ادلشاركة دائما يف 

 .األنشطة اللغوية

دتاشيان مع نتائج ادلقاببلت ، ديكن رؤية االستبيانات كادلبلحظات بأف 

دكمنا  جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات احملادثة السادسة حتفز الطبلب

على أف يكونوا ناشطُت يف تعلم اللغة العربية ألف اللغة العربية ىي لغة الدين ، 

سنكوف قادرين على تغلغل صلى كةلذلك عندما نصلي ، قراءة القرآف ، كقراءة

ادلعٌت ادلتضمن فيو كالعبادة تصبح أكثر رمسية كال تنس أف تعلم أف تتكلم جيب أف 

لذلك جيب أف يكوف ىناؾ الكثَت من ادلفردات  يكوف لديها الكثَت من ادلفردات

 .احلفظ يف ادلنزؿ أك يف ادلدرسة إما أخربىا ادلعلم أك ال جيب عليو حفظها كثَتنا

 خارج الفصل كالمال ةاللغة العربية لتحسين مهار  المدرس محاولة - ب

 :نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية
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( 2018يوليو 23 ، )س ؼ راستنادنا إىل نتائج مقابلة مع معلم عريب

بشأف إثراء معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم 

 :، أضاؼ قائبلن ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكاراياعشر من

كيتم بذؿ اجلهد السابع خارج ساعات الدكاـ ادلدرسي من خبلؿ عقد 

 .رلاننادركس يف اللغة العربية مفتوحة للجمهور 

 :بينما تظهر نتائج االستبياف ما يلي

فيما يتعلق مبشاركة الطبلب يف األنشطة اللغوية ، قاـ باحثوف بتوزيع 

استمارات على الطبلب مفادىا أنو كاف من الواضح يف األنشطة ادلتعلقة بادلهارة 

 4طالبنا يتبعوف ذلك ، كتتبعهم  13طالبان يف بعض األحياف ، أف  18اليت تتبعها 

من ادلعركؼ أف العديد من الطبلب  .طبلب يف الغالب ، ك م يتبعو طالب كاحد

 .حيضركف يف كثَت من األحياف األنشطة ادلتعلقة بالكبلـ ادلهجرم

 :نتائج ادلراقبة يف ىذا اجملاؿ

أغسطس  25ىذه البيانات صحيحة بعد أف قاـ الباحث مببلحظات يف 

بعد  4:00ادلدرسة يف الساعة . أجريت ىذه اللغة العربية يف غرفة 2018

عندما أدىل  .خارج ساعات الدكاـ ادلدرسي .مساءنا 17:00حىت الساعة  .الظهر

الباحثوف مببلحظات ، كاف ىناؾ شخص كاحد فقط غائبا بسبب كجود العديد 

 .من الطبلب الذين  م يرغبوا يف ادلتابعة ككانوا خيجلوف من حضور الدركس
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، ديكن رؤية االستبيانات كادلبلحظات بأف  دتاشيان مع نتائج ادلقاببلت

جهود معلمي اللغة العربية يف حتسُت مهارات احملادثة السابعة ىي إجراء دركس 

قاـ بذلك مدرس  .اللغة العربية خارج ساعات الدكاـ رلانان يف فًتة ما بعد الظهر

ب اللغة العربية لزيادة ادلعرفة خارج ساعات الدكاـ الدراسي ْتيث أصبح الطبل

 .الذين ال يستطيعوف حتدث اللغة العربية شيئا فشيئا مع الساعات اإلضافية

بيانات التوثيق اليت تدعم نتائج إجراء مقاببلت مع مدرسي اللغة العربية 

كادلقاببلت الرئيسية كادلقاببلت الطبلبية كتوزيع استبيانات الطبلب كمبلحظات 

 حتسُت مهارات التحدث يف الصف اجلهود البحثية اليت يبذذلا ادلعلموف العرب يف

ىو كصف عاـ للمدرسة ، كالبيوماتا الكاملة بالنكارايااحلادم عشر ىداية األنسان

، مناىج دراسية ، عينات من الكتب تحطيط اتدرسمواضيع ْتثية ، برنارل

الدراسية العربية ، كتب عينات مت مجعها بواسطة مدرسي اللغة العربية ، قائمة 

م عشر ، قائمة درجات الصف احلادم عشر ، استبيانات طبلب الصف احلاد

الطبلب كصور لؤلنشطة أثناء عملية التعلم يف الفصل كخارج ساعات الدراسة 

يتم إرفاؽ  .كصور عملية ادلقابلة كمقاطع الفيديو اخلاصة بتعليم ماىاه كبلـ

 .ةالوثائق بالصفحة اخللفية ذلذه األطركحة باستثناء مقاطع الفيديو التعليمي

 

 



60 
 

 

 تهامناقش - ت

مت تقسيم جهود ادلعلم يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم عشر من 

يف باالصلكا رايا إىل قسمُت ، مها جهود معلمي اللغة العربية اليت ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف برنارل

جهد  .الدراسيمت إجراؤىا يف الفصل الدراسي كجهود ادلعلم العريب الذم مت إجراؤه خارج الفصل 

. لتوفَت 3. العادة بالعربية 2. إيبلء اىتماـ خاص للطبلب 1ادلعلم العريب يف الفصل الدراسي ىو 

. تغيَت ادلواد الصعبة إىل مواد سهلة بإضافة مراجع ادلواد 5. لتجميع ادلواد العربية 4مفردات إضافية 

نما يتم تنفيذ جهود ادلعلم العريب خارج حيفز الطبلب دائمان على تعلم اللغة العربية بي .6التعليمية 

 .الفصل الدراسي ، كىو إجراء دركس اللغة العربية خارج ساعات الدكاـ ادلدرسي

 :جهد ادلعلم العريب يف الفصل

لذين كانوا غَت قادرين اللغة العربية ىو إعطاء اىتماـ خاص للطبلب ا زلاكالت ادلدرس -1

باللغة العربية من خبلؿ تدريس الطبلب كاحدا تلو اآلخر من خبلؿ القدـك  كبلـعلى ال

 .إىل مكتبو

الذم يصحح (.2011:153)شيف ادلصطفى,  كيتماشى ىذا اجلهد مع الرأم

لذلك  .جانب التحدث أف تصحيح ادلعلم كحتسينو ال ينبغي أف يوقف شجاعة الطبلب

يف ىذه  .كوف الطبلب سلطئُت يف ادلستقبليلتـز ادلعلم بتصحيح طبلبو يف التعلم حىت ال ي

ألف الشجاعة  .احلالة ، ال ينبغي أف يزيل التصحيح كالتحسُت من ادلعلم شجاعة الطبلب

 .ىي رأس ادلاؿ الرئيسي يف مهارات التحدث
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الثاين للمعلم العريب يف تعريف الطبلب باللغة العربية بشكل صحيح  اكلةكيتمثل احملب( 

فعل يطلب ادلعلم من الطبلب شلارسة مثل كيفية استخداـ اإلسبلـ ، ك كصحيح ، كغالبان ما 

 .مع اجلنس اآلخر .ؤلف ىناؾ أساسنا ال يسيء فهم الكبلـمؤنثلػو مذكر 

الذم يشكل عادة أنو يف خلق ىذه العادة الناطقة بالعربية ادلطلوبة ىو االلتزاـ ، 

االلتزاـ إىل اتفاؽ مع اآلخرين ديكن أف يبدأ ىذا االلتزاـ من نفسك ، مث يتطور ىذا 

ألف  .لذا فإف ادلعلم ملـز بالتعويل على اللغة العربية .عادة -لتحدث العربية بشكل مستمر 

 .تعلم لغة سيكوف أسهل إذا اعتدنا على قوذلا يف احلياة اليومية

تاب احملاكلة الثالثة للمعلم العريب ىي توفَت مفردات إضافية تتعلق مبواد أخرل غَت الكج( 

ؤلف رأس مهارة الكبلميتم ذلك لتسهيل فهم الطبلب للدركس العربية ، كال سيما .ادلدرسي

 .ادلاؿ للكبلـ ىو ادلفردات

ػ يف بداية (137: 2011ؿ )شيف ادلصطفى, يتماشى ىذا اجلهد مع الرأم كفقنا

كالشجاعة شلارسة التحدث أكالن على أساس القدرة على االستماع كالسيطرة على ادلفردات 

لذلك إذا أراد ادلعلم حتسُت مهارات التحدث ، جيب على  .للتعبَت عما يدكر يف ذىنو

يف  .ادلعلم أيضنا تقدًن أكرب قدر شلكن من ادلفردات كجيب عليو مراقبة الطبلب حلفظهم

ىذه احلالة ، تكوف ادلفردات ضركرية للغاية ألف رأس ادلاؿ الرئيسي للمحادثة غٍت 

 .بادلفردات
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 .الرابع للمعلم العريب ىو جتميع ادلواد أك الكتب لتسهيل الطبلب يف تعلم اللغة العربية اكلةاحملد(

ديكن استخداـ الكتاب الذم يتم جتميعو جلميع الصفوؼ نظرنا ألف زلتويات ىذا الكتاب 

 .عبارة عن ملخصات للكتب أك الكتب اليت يسهل فهمها

بأف مهمة ادلعلم (.2000:43)شيف البحر,  كيتفق ىذا اجلهد مع الرأم كفقا ؿ

كمصدر إذلاـ تعٍت أف ادلعلم جيب أف يكوف قادران على توفَت إذلاـ جيد لتقدـ تعلم 

لذلك جيب على ادلعلم أف يقدـ حبلن للطبلب الذين يواجهوف صعوبات يف  .الطبلب

ادلدرسة علم العربيالتعلم ، أحدمها يوفر مواد يسهل فهمها من قبل الطبلب كفقنا دلا يفعلو ادل

 .العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا

اخلامس للمعلم العريب يف تلخيص ادلواد اليت كانت صعبة كتغيَتىا إىل مادة  اكلةيتمثل احملق(

سهلة بالطريقة اليت يقدـ هبا ادلعلم ادلادة ، كعندما يوجز ادلعلم ىذه ادلادة ، فإنو يضيف 

 .نقل .واد ادلراد تقدديهاأيضنا مرجعنا للكتاب يتعلق بادل

بأف مهمة (.45: 2000) شيف البحر,  يتماشى مع الرأم كفقا ؿ الةىذا احمل

ادلعلم كمبادر تعٍت أف ادلعلم جيب أف يكوف قادران على إطبلؽ أفكار التقدـ يف التعليم 

لذلك جيب أف يكوف لدل ادلعلم أفكار لتسهيل الطبلب على فهم الدرس ،  .كالتدريس

عن طريق تلخيص ادلواد اليت كانت تبدك صعبة حىت أف الطبلب اجلدد رأكا فقط أحدمها 

دقيقة  .أهنا بدكار ، مث مع أفكار ادلعلم ، مت تغيَت ادلادة بسهولة ادلواد ادلفهومة بطرؽ سلتلفة

 .يف التسليم أك تعبئتها إىل كسائل اإلعبلـ ادلختلفة
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الطبلب على أف يكونوا ناشطُت يف تعلم اللغة  ادلعلم العريب السادس يف حتفيز زلاكلة يتمثلك(

العربية ألف اللغة العربية ىي لغة الدين ، لذلك عندما نصلي ، كنقرأ القرآف ، كنقرأ 

الصلوات ، سنتمكن من استيعاب ادلعٌت ادلوجود فيو ، كتصبح العبادة أكثر رمسية كال تنسى 

ت لذلك جيب حفظ الكثَت من أف تتعلم الكبلـ جيب أف يكوف لديك الكثَت من ادلفردا

 .ادلفردات سواء يف ادلنزؿ أك يف ادلدرسة سواء من قبل ادلعلم أك ال جيب أف حيفظها كثَتا

بأف ادلعلم  (.2000:44)شيف البحر, كيتماشى ىذا اجلهد مع الرأم كفقا ؿ

كحافز يعٍت أف ادلعلم جيب أف يكوف قادران على تشجيع الطبلب على أف يكونوا شغوفُت 

لذا جيب على ادلعلم أف حيفز طبلبو دائمنا على التعلم ، ألف محاس  .ُت يف التعلمكنشط

لذلك  .(الطبلب ديكن أف يرتفع كديكن أف ينخفض بسبب عوامل سلتلفة )داخلية كخارجية

ا يف التعلم ألنو ينطوم على اىتماـ الطبلب بالتعلم  .يف ىذه احلالة يكوف الدافع مؤثرنا جدن

 اللغة العربية خارج الفصل المدرس محاولة -2

 ادلعلم العريب يف حتسُت مهارات التحدث يف الصف احلادم عشر من زلاكلةإف 

خارج ساعات الدكاـ الدراسي ىو إجراء دركس ادلدرسة العالية ىداية اإلنساف بالنكارايا

 .اللغة العربية خارج ساعات الدكاـ رلانان يف فًتة ما بعد الظهر

مع الرأم كفقا لبيٍت ، كىو حل بديل للمدرسُت يف التعامل  اكلةاحمل هيتماشى ىذ

، أم أف ادلعلم يعطي تعليمات دلدرس  9إىل  4مع ادلشاكل يف التحدث يف النقاط من 

ادلعلم بينما حياكؿ جعل الطبلب يستخدموف اللغة ادلستهدفة ادلستفادة ، ادلعلم كمن بينها 
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لذا يف زلاكلة حتسُت مهارات  .كادلدرس النمذجة، ادلعلم يراقب دائما ، ادلعلم دائما يذكر 

ا إعطاء تعليمات مثل متابعة األنشطة ادلتعلقة باللغة  التحدث ، جيب على ادلعلم دائمن

العربية ْتيث اعتادكا على اللغة حىت كإف  م يكن يف ادلنزؿ ، جيب أف يكوف ادلعلم بُت 

يف التعلم كجيب على ادلعلم أف الطبلب ، جيب على ادلعلم دائمنا مراقبة حتسُت الطبلب 

 .يذّكر دائمنا كأف يكوف مثاالن لطبلبو
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 الخامس الباب

 االختتام

 الملخض - أ

مت تقسيم جهود ادلعلم يف حتسُت مهارات التحدث يف الفصل احلادم عشر من 

اللغة  في باالصلكا رايا إىل قسمُت ، مها جهود معلميادلدرسة العالية ىداية اإلنسانبرنارل

العربية اليت مت إجراؤىا يف الفصل الدراسي كجهود ادلعلم العريب الذم مت إجراؤه خارج الفصل 

. 2. إيبلء اىتماـ خاص للطبلب 1جهد ادلعلم العريب يف الفصل الدراسي ىو  .الدراسي

بة إىل . تغيَت ادلواد الصع5. لتجميع ادلواد العربية 4. لتوفَت مفردات إضافية 3العادة بالعربية 

حيفز الطبلب دائمان على تعلم اللغة العربية بينما  .6مواد سهلة بإضافة مراجع ادلواد التعليمية 

يتم تنفيذ جهود ادلعلم العريب خارج الفصل الدراسي ، كىو إجراء دركس اللغة العربية خارج 

 .ساعات الدكاـ ادلدرسي

 اإلقتراحات والتوصيات - ب

 إىل رأس ادلدرسة -1

تدريس ادلعلمُت يف الصف حىت يتمكنوا من تقييم بعضهم  انتبو إىل كيفية ( أ

 .البعض

 .إيبلء االىتماـ كالتحكم كتقييم الربامج اليت مت تنفيذىا من قبل ادلدارس ( ب

 

56 
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 قدـ التشجيع لكل من اللغة العربية كادلعلم ( ج

 .أف يكوف الطبلب متسقُت يف تنفيذ الربامج اليت مت تنفيذىا من قبل ادلدارس

 مدرس اللغة العربيةإلى   -2

اعطي اىتمامنا متساكينا حىت ال تكوف ىناؾ غَتة اجتماعية ، كالسيما إيبلء االىتماـ  ( أ

 .للطبلب األقل قدرة على تعلم اللغة العربية

دائما توفَت الدافع العريب للطبلب ليكونوا أكثر نشاطا يف التعلم ، من أجل حتقيق األداء  ( ب

 .األمثل

دريس مهرة الكبلـ ، حىت يكوف عرض ادلواد أكثر إثارة استخداـ تقنيات كأساليب ت ( ج

 لبلىتماـ للمعلمُت كالطبلب

 .قادرة على شرط الطبقة ْتيث يتم إنشاؤىجو موات ( ذ

 إلى الطالب -3

 .أف تكوف أكثر مغرمنا بالعربية لتنمية الدافع من نفسك يف تعلم اللغة العربية ( أ

 .كليس رتيبان إذا  م تفهم شرح ادلدرس أف تكوف أكثر انتباىا عندما يقـو ادلدرس بالتدريس ( ب

حىت يتمكن الطبلب من أخذ دركس اللغة العربية من قبل مدرسي اللغة العربية خارج (  ج

 .ساعات الدكاـ ادلدرسي
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