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 الباب الثان 

 النظري  اإلطار

 و تعليم اللغة العربية   منوذج التعلُّم: الفصل األّول 

 تعرف منوذج التعلُّم  . أ

حتويلهاإىلالنموذجكاألغراضأومفهوميستخدملتمثيلاألشياء.شيءحقيقيو

مشوال أكثر األساس (Trianto, 2009 :h. 22. Cet.1) منوذج يف هو التعلم أّن حيث .

لوجه األنشطةوجها مثل املباشر تعامل ،سواء  ولطالبات املعلمّي بّي تعامل عملية

 .(Rusman, 2014)تقدمأوغريمباشروهذاعنطريقاإلستخدامخمتلفوسائلالتعلم

دليليفالتخطيطللتعّلميففئةأومنوذجالتعلُّمهوخطةأوخطةاليّتتستخدمل

التعّلميفالربانمجالرتبيةوحتديدأجهزةالتعلماملشارإليهايفالكتب،الفيلم،الكمبيوتر

وغريها ، الدراسية املناهج ،(Trianto, 2009, Cet.1) كل جويس قال .

ت املخّطط إىل يوجهنا تعليمي يتممنوذج األهداف بطريقةجتعل الطالبات مساعدة علم

حتقيقالتعلم.منوذجالتعلمهوإجراءأوخطةماملقاربةتستخدمكمبدأتوجيهيلتحقيق

األهدافتعلمأنهناكاسرتاتيجياتوالتقنياتواألساليبواملواد،أدواتتقييموسائل

  (Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013: h.16) .اإلعالموالتعلم
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ايل النموذج سوكمطوانظرا أن يقصد عن واألصدقاء تشكيل أو إطار التعلمهو

اإلجراء رسم التعلم مفاهيمي أهداف عن لتحقيق التعلم جتارب تنظيم يف تنفيذ وهو

التخطيط يف واملدربّي املصممّي لتعلم توجيهية مبادئ مبثابة وتكون ، نشطةأ معينة

بدالمناالسرتاتيجيةأوالطريقةأو مصطلحمنوذجالتعلُّملهمعناأوسع .التدريسوالتعلم

أساساشكالمنأشكال .لذلك،منوذجالتعلم(Trianto, 2009 :h. 22. Cet.1) اإلجراء

 النهايةمنقبلاملعلم.وبعبارةأخرى،عادةمايتمتقدميالبدايةإىل التعلماملستمدةمن

 ,Gumilar.Blog) .املقاربةوطريقةوتقنيةالتعلم منوذجالتعلمهوغالفأوإطارللتطبيق

2015)   

 خصائص منوذج التعلُّم .ب

 :(Fahyani, 2016 : h. 35)منوذجالتعلُّملديهاخلصائصالتالية

 منوذجالتعلملديِهمهمةتعليميةأوغرضمعّي،علىسبيلاملثالمنوذجِانَّ .1

 احلثّية التفكرياالستقرائيمصمملتطويرعملياتالتفكرية

يف .2 والتعلم الرتبية أنشطة لتحسّي استخدامهاكدليل سبيل ميكن على ، فئة

 .يفأتليفالدروس اإلبداعلتحسّي شينيك املثالمتتصميممنوذج
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 :لديهأجزاءمنالنموذجتسمى .3

 ، سياقخطواتالتعلم)بناءاجلملة( .أ

 هناكمبادئردالفعل، .ب

 النظاماالجتماعي، .ت

هي .ث األربعة األجزاء الدعم. سيقوم ونظام املعلم إذاكان عملية إرشادات

 .التعلم بتنفيذمنوذج

 :وتشملهذه ة.أتثريلهأتثرينتيجةلنماذجالتعلمالتطبيقي . .4

 أتثريالتعلم،أينتائجالتعلمالقابلةللقياس، .أ

 .التأثرياملصاحب،أينتائجالتعلمعلىاملدىالطويل .ب

التوجيهية .5 املبادئ مع الرتبيةي( )املخّطط التدريس االستعدادات منوذج جعل

 .التعلماملختار

 أنواع منوذج التعلُّم .ج 

وهواملبدأالتوجيهي يكونلدىاملعلمخطةتدريسيفعمليةالتعلم،جيبأن

التعلم يتمحتقيقأهداف منذلكجيبأنيكوناملعلمجيًدايفاختيار للمعلمحبيث

عدةأنواعمنمناذجالتعلمما نقلها.أدانههناك وفقاللمادةاملراد منوذجالتعلموحتديده
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التعاو التعلم مناذج ، السياق التعلم مناذج التعلميلي: مناذج ، التعلم ين منوذج ، الكم

.التعلماملباشر ،النموذج(PBL) القائمعلىحلاملشكالت

 منوذجالتعلمالسياقي (1

 التعلم(هيعمليةتعليميةشاملةوهادفة منوذجالتعلمالسياقي)تدريسالسياقاتو

الرتبيةيةو املواد لطالباتعلىفهممعىن بسياقحياهت مساعدة اليومية.كمااربطها م

و لفهم السياقات ) تدريس رومسان يف جونسون يب إللّي وفًقا يقول )2011التعلم

وربطاحملتوى حيفزالدماغلرتتيبأمناطجتسداملعىن التعلمالسياقيهوالنظامالذيهو

  (Fahyani, 2016 : h. 35) .طالبكليوم األكادمييمعسياقاحلياة

 منوذجالتعلمالتعاوين (2

منوذج هو التعاوين الداخل التعلم يف ويعملون  لطالبات يتعلم ابملناسبة  التعلم

 أربعةإىلمخسةطالبمعهيكلاجملموعة جمموعاتصغريةتعاونيةتكونأعضاؤهامن

اجملموعة هيكل هو املتجانس غري املفهوم متجانسة. يف غري خمتلفة خلفيات لديهم

واالختالفات األكادميية هذا القدرات العرق. حىت ورمبا العرقية واالختالفات اجلنس

معهم الشيء والعمل االختالفات قبول على  لطالبات لتدريب من تطبيق أصدقاء

  (Fariyatul, 2016 : h. 53) .خلفياتخمتلفة



 
 

18 
 

 منوذجالتعلمالكمية (3

تصبحخفيفة.كلاحلياةطاقة.الصيغة تعريفالكميةعلىأنهتفاعليغريالطاقة

معالطاقة.جسم يفالفيزايءالكموميةهيأضعافكتلةسرعةالضوءمتساوية الشهرية

لطالبات،اهلدفهواحلصولعلىأكربقدرممكن اإلنسانهواملادةاجلسدية،كما

 : Syaefudin, 2010) قاتواإلهلامإلنتاجالطاقةالضوئيةالتفاعالتوالعال منالضوء،

h.127)الكمى .منوذج للتعلم التعلم التعلم هووسيلة أو ابستخدامجمموعةمنأساليب

.(Deporter, 2011: h. 14)فعالةجلميعالعمور الفلسفة

 لقائمعلىحلاملشكالتمنوذجالتعلما (4

أنشطةالتعلمالذي ميكنتفسريالتعلمالقائمعلىحلاملشكالتعلىأنهسلسلة

اإلجناز عملية على ابالستخدام تؤكد النموذج هذا يتميز علميا. تواجه اليت  املشاكل

احلياة وحتسّي مشاكل شيء مثل ، حقيقية املشكالت وحل النقدي التفكري مهارة

سومييت كذالك حسب اهلامة. املفاهيم من املعرفة على على احلصول القائم التعلم

املشكالت. املهارةحل و التفكري املهارة لتطوير  لطالبات لتعليم املقاربة هو املشاكل

القائم التعلم املعلوما مشكلة توفري على املعلمّي ملساعدة مصمم اإلمكان تغري قدر

للطالب،ولكنوضعتملساعدةلطالباتعلىتطويرالتفكريوحلاملهارةاملشاكل
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وتعلمأدوارخمتلفةمنالناس تنضجمنخاللمشاركتهايفالتجارب واملهارةالفكرية،

 (Sumantri, 2015: h.42-23) .املستقل التعلم احلقيقيةوجيري

 وذجالتعلماملباشرمن (5

املباشركنموذج التعلم أو تعريف املعلومات املعلم حيثحيول مباشرة تعلم مهارة

املنحى والتعلم الداخل للطالب وفقاكيلّييف املعلم. قبل من ومنظم األهداف  على

املعلمللطالب تقنياتالتعلمالتفسرييةاملختلفة)نقلاملعرفةمن التعلماملباشريشريإىل

، املثالمنخاللاحملاضرات ال مباشرة،علىسبيل والسؤالواإلجابة( ذيمظاهرة،

فئةكاملة املعلم،منحيث .تنطويعلى التعلمهوحمور النموذج أن املقاربةيفهذا

بتنسيقكبري املوضوع ينقلحمتوايت واحلفاظ املعلم ،  لطالبات أنشطة توجيه ، منظم

 .(Afandi, Chamalah, & Wardani, 2013: h.16) التحصيلالدراسيالرتكيزعلى عليها

املباشرإحد التعلم املباشر منوذج التعلم منوذج يتميز املتنوعة. التعلم مناذج من

 ابخلصائصالتالية:

التعلموأتثريالنماذجعلىلطالباتمبايفذلكإجراءات .1 تقييموجودأهداف

 التعلم.

 بناءاجلملةأوالنمطالعاموتدفقأنشطةالتعلم .2
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التعليمية .3 األنشطة لبعض ضروراين التعلم بيئة ومنوذج اإلدارة نظام يكون أن

  (Nur, 2000 : 3)بنجاح.

املقدم املباشر التعلم فهم إىل التعلم(Ahmadi, 2010 : 39)استناًدا منوذج أن

تعلم لتطوير خصيًصا املصممة التدريس مناذج أحد هو املباشر( )التدريس املباشر

جيد بشكل تنظيمها ميكن اليت التصحيحية واملعرفة اإلجرائية املعرفة حول  لطالبات

كنتعلمتخطوةخبطوة.املقصودابملعرفةالتقريرية)ميكنالتعبريعنهاابلكلمات(هوومي

 Arends  املعرفةبشيءما.بينمااملعرفةاإلجرائيةهيمعرفةكيفيةالقيامابألشياء.قال

in Sugiarto 2008: 49 التعلم لتحسّيعملية املباشرخبصوص التعلم تطويرمنوذج "مت

لطالبات لدى للمعرفة وفًقا ،خاصةمنحيثفهماشيءابملعرفةوشرحهابلكامل

 (Suprapto, 2016) ".اإلجرائيةواملعرفةالتعريفيةاليتيتمتدريسهاتدرجيًيا

 .مراحل مناذج التعلم املباشر .أ

التعلم(،يتألفمنوذج47-2010،43وفًقالسوفانعامريوإيفخوارو)

املباشر التدريس اخلمسيف املراحل األمهية.ميكنشرح ابلغة مراحل منمخس املباشر

ابلتفصيلعلىالنحوالتايل:
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 حتقيق األهداف وإعداد لطالبات   (1

اشرحاألهداف،وحيتاجلطالباتإىلمعرفةسببمشاركتهميفدرسمعّي، .أ

اال بعد به القيام ميكنهم ما معرفة إىل الدرس.وحيتاجون يف املشاركة من نتهاء

التعلمعن بنقلهذهاألهدافإىلطالبهمنخاللملخصخلطة املعلم يقوم

طريقكتابتهاعلىالسبورة،أونشرمعلوماتمكتوبةعلىلوحةاإلعالانت،

واليتحتتويعلىاملراحلواحملتوايت،ابإلضافةإىلختصيصالوقتاملتاحلكل

مي وابلتايل بّيمرحلة. والعالقة التعلم ملراحل الكامل التدفق رؤية للطالب كن

 مراحلالتعلم.

انتباه .ب انتباهلطالباتلرتكيز إعدادلطالبات،يهدفهذاالنشاطإىلجذب

واليت ، ابلفعل لديهم اليت التعلم بنتائج وتذكريهم ، املوضوع على  لطالبات

ااهلدفبتكرارموادالدرسالسابقتتعلقابملوضوعاملرادتعلمه.ميكنحتقيقهذ

أو ، السابق الدرس موضوعات حول للطالب األسئلة من عدد إعطاء أو ،

 إعطاءعددمناألسئلةللطالبحولموضوعاتالدرسالسابق.
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 إظهار املعرفة أو املهارات (2

العروض .أ أو املعلومات فصاحة ،ميكنحتقيق املعلوماتابلفصح التقدمييةيبلغ

تقدمي التعلماجليد.يف وتنظيم التخطيط للطالبمنخالل املعلم يقدمها اليت

أبسط مهارات إىل املعقدة املهارات حيلل أن جيب ، للمعلم التقدميية العروض

 وأنيتمتقدميهاخبطواتصغريةخطوةخبطوة.

يتمتعلم .ب هأييتمعارض،يتمسكالتدريساملباشربسرعةابفرتاضأنمعظمما

منمراقبةاآلخرين.منخاللإظهارمهارةأومفهوممنأجلالنجاح،حيتاج

العروض ليتمإظهاره،وممارسة املهارةبشكلكامل أو املفهوم إتقان املعلمإىل

 التوضيحيةإلتقاناملكوانت.

 توفري املمارسة املوجهة  (3

ةاليتتقومهبااملعلمّيتتمثلإحدىاملراحلاملهمةيفالتدريساملباشريفالطريق

يف للطالب النشطة املشاركة تزيد أن ميكن موجه". "تدريب وتنفيذ إبعداد

يتمبسالسة،وتسمحللطالببتطبيق التعلم التدريبمناالحتفاظ،وجتعل

املفاهيم/املهاراتعلىاملواقفاجلديدة.
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 حتليل الفهم وتقدمي املالحظات (4

تشب ، املباشر التدريس التغذيةيف أو ابلتالوة أحيااًن يسمى ما املرحلة هذه ه

 املرتدة.ميكنللمعلمّياستخدامطرقخمتلفةلتقدميالتغذيةالراجعةللطالب.

 يوفر فرصة للتدريب املستقل  (5

التعلميف من النهائية املرحلة للطالبابعتبارها املعطاة املستقلة التمارين معظم

ا الواجبات هي املباشر بشكلالتدريس املمارسة أو املنزلية الواجبات ملنزلية.

بشكل يكتسبوّنا اليت اجلديدة املهارات لتطبيق للطالب فرصة ، مستقل

 مستقل.

 ب .  اسرتاتيجيات التعلم املباشر 

وإاثرة االهتمام لبناء ابملواد  لطالبات لتعريف املباشر التعلم إسرتاتيجيات مهّبأ

الفضولوحتفيزهمعلىالتفكري.الميكنللطالبالقيامأبيشيءإذاقاماملعلمبتطوير

لطالبات يشعر أن قبل أي ، التدريس خطأ املعلمّي من العديد يرتكب أفكارهم.

ذهن واالستعداد لـسلبورانمابملشاركة وفًقا مباشرة. املوضوع بتقدمي املعلم يقوم ، )في  ًيا

Suryati et al   ،2008: 35)فإناسرتاتيجياتالتعلماملباشرمنخاللجمموعةمتنوعة،

ميكن تدريسه. سيتم الذي ابملوضوع  لطالبات لتعريف طريقة هي النشطة املعرفة من
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لتقييممستوىمع بناءالفريق.للمدرساستخدامهاأيًضا تنفيذأنشطة أثناء رفةالطالب

 هذهالطريقةمناسبةجلميعأحجامالفصولالدراسيةمعأيموضوع.

 ج. نقاط قوة منوذج التعلم املباشر    

 ميكنتطبيقهابشكلفعاليففصولكبريةوصغرية. .أ

حبيث .ب  لطالبات يواجهها قد اليت الصعوابت على للتأكيد استخدامها ميكن

 ميكنالتعبريعنها.

 هيالطريقةاألكثرفعاليةلتعليماملفاهيمواملهارات. .ت

تعداحملاضراتطريقةمفيدةلنقلاملعلوماتللطالبالذينالحيبونالقراءةأو .ث

 الذينالميلكونمهارات.

املهمة.هذامهمبشكلخاص .ج نتائج للطالبابلرتكيزعلى املظاهرات تسمح

 اتالثقةأواملهاراتللقيامهبذهاملهمة.إذامليكنلدىلطالب

يعتمدمنوذجالتعلماملباشرعلىقدرةاملعلمعلىالتفكريحىتيتمكناملعلممن .ح

 تقييمهوحتسينهابستمرار.
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 عدم وجود مناذج التعلم املباشر  .د

قيود.هذاهو على العثور تعليمي،سيتم ،يفكلمنوذج املزااي إىل ابإلضافة

 منوذجتدريسالتدريساملباشر.حدودمنوذجالتدريساملباشرهيكمايلياحلالمع

مايلي:

نظرًاألناملعلمأساسييفطريقةالتسليمهذه،فإنجناحهذاالتعلميعتمدعلى .أ

املعلم.إذاكاناملعلماليبدوجاهزًاومطلًقاوواثًقاومحاسًياومنظًما،ميكنأن

 ابملللوالتشتيت،وسيعيقالتعلم.يشعرلطالبات

تعتمداملظاهراتبشكلكبريعلىمهاراتمراقبةلطالبات.لسوءاحلظ،فإن .ب

العديدمنلطالباتليسوامراقبّيجيدينلذلكميكنأنيفوهتماألشياءاليت

، الوطنية الرتبية املعلم.أمحدسودراجاد)يفوزارة (.ميكنأن2009يقصدها

امل ،يعاجل والثقة ، واملعرفة ، املعلم إعداد طريق عن هذه القصور أوجه علم

هذه على التغلب ميكن حبيث واملظاهرات احملاضرات يف واملنظمة ، واحلماس

العيوبمنقبلاملعلميفالتعلم.احملاضرةهيأفضلطريقةخللقبيئةغريمهددة

ابخل يشعرون الذين  لطالبات للطالب. التوتر من والوخالية الثقة وعدم جل

تسمح ابحلرج. ويشعرون واملشاركة ابلضغط يشعرون ال الكافية املعرفة ميلكون
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يف التقنيات وليس املهمة نتائج على ابلرتكيز للطالب التوضيحية العروض

املهارات أو الثقة  لطالبات إذامليكنلدى إنتاجها.هذامهمبشكلخاص

 للقيامهبذهاملهمة.

فهم وصفهامن اليت اخلمسة التعّلم املعلم منوذج يوجها خطة هو أعاله الباحثة

يف ابلرتتيب للمادة وفقا تتحقق أن ميكن التعلم التعلم أهداف خرباء جيادل اعطه.

، آخر ، ومنوذج األخرى النماذج بّي من األفضل واحدهو يوجدمنوذج ال ألنه أنه

 ,Trianto) .متاختبارهلتدريسموضوعمعّي ميكنالشعوربكلمنوذجتعليميجيد،إذا

2009: h.25) 

 تعليم اللغة العربية  : ثانالفصل ال

 تعريف تعليم اللغة العربية  .أ

انالتعليمهوفنمنالفنونايصالاملادةالدراسيةمناملعلمإىلأذهانالتالميذ

احلسنات,ومناجلهلإىلالعلم,ومنالظلماتإىلوتغيريأعماهلم,منالسيأتإىل

النورأبنشطةتعليميةمعينةوبطريقةمناسبةوأبقلاجلهدوالنفقاتحىتحيصلعلى

(1:ص2005)عبداحلليمحنفى، أغراضالتعليمالكافيةوالكاملة.
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التعليمأنالتعليمنظريةواحدةاليتتتكونمنالعواملوقداتفقعلماءالرتبيةو

ترابطبعضهاببعض.ومنعواملههيمعلمومتعلم)طالب(وجمتمعودولةومنهج

)عبد  دراسيوغرضالتعليموطريقةومادةدراسيةوتقوميووسائلتعليميةوغريها

(1:ص2005احلليمحنفى،

اللغةلغة:ىفاملعجمالعربىياللغةمناألمساءالناقصةوأصلها"لغوة"وزّنافعلة

:اصطالحا.لغة-يلغى-منلغى

 ابوالفتحعثمانجىن:اللغةهىأصواتيعربهباكلقومعناغراضهم .1

 ديكارت:اللغةهىخاصيةاإلنسان .2

 فاطمةحممدحمبوب:وسائلالىتيتفاهمهبااجلنسالبشرى .3

أناللغةنظممنالرموز,ومعىنهذاأناللغةتتكوننظامامتكامال.واللغةأكثر

نظمالرموزالىتيتعاملهبااإلنسانتركيباوتعقيدا

تعليماللغةالعربية:عمليةالتعليملرتشدالدارسولتنميةكفاءةلغتهمالعربيةسلبيا

عربيةنفسهاوليسالتدريسعنالكتبواملرادهناإجراءتدريساللغةال كانأوإجيابيا

 .املدروسةواملكتوبةابللغةالعربيةعامة
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اذن،أنتعليماللغةالعربيةهيعمليةتربويةهتدفإىلالدفعواإلرشادوالتطوير

يفبناءقدرةاللغةالعربيةالصحيحةإجيابيةكانتاوسلبية.الغرضمنتعليماللغةالعربية

املهاراتاألربعةهيمهارةاالستماع،مهارةالكالم،مهارةالقراءة،ومهارةلتطوير

 .الكتابة.وهذهاملهاراتأعمالمرتبةأومنظمةيفعمليةتعليماللغةالعربية

 علوم العربية و أهدافها  .ب

أقامتثالثةعشرفرعامنالعلوماملرتبطةابللغةيسمى"علومالعربية"ميكنأن

 :سانياتالعربيةوتتكونمنيسمىيفالل

علماللغة:العلمالذييصفلفظالكلماتالعربيةمعمعناها،هبذهاملعرفة .1

الناسسوفتكونقادرعلىمعرفةأصلالكلماتوالدقيقةالكلمة.الغرض

منهذهالعلملتقدميالتوجيهيفاألحاديثواخلطب،واملراسالت،حبيثميكن

 (Adekunya, 2009) .بشكلجيدأيضاللشخصيتكلمجيداوالكتابة

علمالنحو:العلمالذييبحثيفأصولتكويناجلملةوقواعداإلعراب.  .2

الغرضعلمالنحوأنحيددأساليبتكويناجلملومواضعالكلماتو

وظيفتهافيهاكماحيدداخلصائصاليتتكتسبهاالكلمةمنذلكاملوضع،سواًء
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حنويةكالتقدميأكانتخصائصحنويةكاإلبتداءوالفاعليةواملفعوليةأوأحكاًما

 (WikiPedia, 2020) والتأخريواإلعرابوالبناء.

علمالصرف)مورفولوجياالعربية(:العلمالذييصفأصلالكلمة.الغرضمن  .3

 .هذاالعلمهواحلصولعلىمعىنأومعانخمتلفة

اتيفكلمة.الغرضعلماالشتقاق:العلمحولأصلالكلمة،واحلل،والالحق  .4

منهذاالعلمهوملعرفةدالالتاأللفاظوارتباطهاببعض،والرجوعإىلأصول

 .معانيها

علمالعرض:علمالذييبحثعنالشعروالشعراألدب،وهذاالعلميبحث  .5

عناألوزانالشعر.الغرضمنهذاالعلملتمييزالفرقبّيالشعروليس

 .الشعر

يبحثعنأواخرالكلماتيفالشعر.الغرضمنهذاالعلمعلمالقوايف:علم  .6

 .لتعريفمجالالشعر

العلمقرضالشعر:علمالذييبحثعنالرتاكيباإليقاعية)صوت(،مع  .7

بعضالضغوطسليمة.الغرضمنهذاالعلماملساعدةيفحتفيظالشعرو

 .تشحيذذاكرةالشاعر
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كيفيةوضعها،مبايفذلكعلماخلطهوعلميبحثعنكتابةاألحرفو  .8

األشكالاخلامواملكرروالفنمعكتابةاجلميلة.الغرضمنهذاالعلملتصحيح

 .كتابةاألحرفوجتميلها

علماإلنشاءهوعلمالصخوراملكونةمنالرسائلوالكتبواخلطب،قصص  .9

املقاالت،والسماتوحنوذلك.الغرضلتحفيظمناخلطيئاتيفعامل

 )إلنشاءالتشكيل)ا

علماملخادراتهوعلميبحثعنحولسبلتعميقاملشكلةوجيبأن .10

تناقشيفاجلبهةللمجلس.الغرضمنهذاالعلمإلضافةاملهاراتيفاحلجة

والكفاءةيفالكالمواملهارةيفتعبريالقصة.

(Adekunya.wordpress.com, 2020) 

:ص2008)أنس،علماملعاين، يرادبهحتسّيالكالمعلمالبديع:ما .11

،واملعرفةعنفناألدب.الغرضمنهذاالعلميهدفإىلالسيطرةعلى(56

التعقيداتجعلاألدبيةمناألسهلابلنسبةلشخصيفاملكاناملناسبلذيذة

 .وسهلةلسماعوحتدث
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والقاعدةلتعريفاملعىنالذيعلمالبيان:علمالذييستنبطالنظام . .12

يتضمناجلملة.الغرضمنهذاالعلممعرفةعنسراللغةالعربيةالنثروالشعر،

 (Adekunya.wordpress.com, 2020) واجلمالاألديبيفالقرآنالكرمي.

يريدهاملتكلمعلماملعاينهومايتحرزبهعناخلطأيفأتديةاملعىنالذي .13

.الغرضمن(56:ص2008)أنس،علماملعاين، إليصالهإىلذهنالسامع

هذاالعلمملعرفةإعجازالقرآنالكرمي،واجلمالاألديبللقرآنالذياليضارع.
(Adekunya, 2009) 

 :ولذلكنستطيعانجنمعتلكالعلوم،وهيتنقسمإىلأربعةاألقسام

 .علمالبالغة،فيها:علماملعاين،علمالبيان،علمالبديع .1

 .علمالقواعد،فيها:علمالصرف،علمالنحو  .2

 .علماللغة،فيها:علماملفردات،علماألصوات  .3

 .علماإلمالء،فيها:علماخلط،علماإلنشاء  .4

 املهارات اللغوية  .ج

إنالوضعاألمثليفتقدمياملهاراتاللغويةأالنقدمللطالبمهارتّيخمتلفتّييف

وقتواحد؛كأنندربهعلىتركيبمجلجديدةمنكلماتليسللطالبسابقعهد
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هبا،فتتشكلأمامهصعوبتان:فهمالكلماتاحملدثةوبناءمجلجديدة؛ممايربكالطالب

اللغةاألربع:ويُعجزه،ومنمثالتتحققاأله تدريسمهارات املنوطهبا التعليمية داف

 االستماعوالكالموالقراءةوالكتابة.

واملهاراتاللغويةهيإحكامالنطقواخلطوالفهمواإلتقانوالتمريسوالتداول

للغةكتابةوقراءةواستماعاوحتاوراونطقاوصواتومعجماوصرفاوحنواوداللةوأسلواب

أتق إذا اجلهةحبيث على وأسلواب وداللة وتركيبا بنية املستوايت هذه للغة املمارس ن

 .اإلحكاممسيماهراابللغة

 أوالً: مهارة االستماع: 

افتتاحطريقه يناسبه الطالبال الثانيةأن اللغة تعلم بدء املتعارفعليهيف من

سةالسمعيفأولالتعليميإالابالستماعإىلهذهاللغةالغريبةعلىمسعه؛فإعمالحا

األمرلهمقاصدشىتمنها:أنيتعرفالطالبإىلالنظامالصويتللغةاجلديدةوطبيعة

الوافدة اللغة مع والتعامل سريًعا، الرهبة حاجز وإزالة األم، لغته وبّي بينها الفوارق

واملقاطع الرموز وأتمل الصوتية خصائصها اكتشاف طريق عن تفعيالً، أكثر أبسلوب

حظةاملعلمحّيينطقها،فيكتسبالطالبقدرًامنالثقةحتفزهعلىاملضيقدًما،ومال
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يضعف الكتابة أو القراءة مهارة بعرض التعلم استهالل أن العملية التجارب وأثبتت

 املردودويزيدمنصعوابتالتعلم.

 أهداف تدريس مهارة االستماع: 

 التعرفإىلاألصواتالعربيةوالتمييزبينها. .1

 رفةاحلركاتالقصريةوالطويلة.مع .2

 التمييزبّياألصواتاملتجاورةيفاملخرجواملتشاهبةيفالنطق. .3

 إدراكالعالقةبّيالرموزاملكتوبةومسمياهتااملنطوقة. .4

 َفهمالظواهرالصوتيةاملختلفةكالتنوينوالتشديد. .5

 التقاطاألفكارالرئيسةومتييزهاعناألفكارالثانوية. .6

 ختمّيبعضمعايناملفرداتمنخاللالسياقوإيقاعاملتحدث. .7

 حماولةإجيادرابطمعنويبّيأجزاءالنصاملستمعإليه. .8

 خطوات عرض نص لَفهم املسموع:

بتهي املعلم يقوم ، لطالبات مادةمسموعةمالئمةملستوى اختيار ئةطالبهبعد

)حوار إليه سيستمعون ما طبيعة هلم ويوضح االستماع، -فقرة-مقال-لدرس

 إعالن(.
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 يؤمرلطالباتإبغالقالكتبواالستماعإىلمايتلىعليهم. .1

نقاء .2 إبطاء،معمراعاة أو أوحية(،دونإسراع الصوتية)مسجلة املادة عرض

 لوالوقف،والنربوالتنغيم.الصوتووضوحاحلروفوصحةالضبطوالعنايةابلوص

النص .3 تستوعب أسئلة توجيه طريق عن إليه استمعوا فيما  لطالبات مناقشة

 )مشافهةأوكتابة(.

بعداالستماعوالتدريبيقوملطالباتبقراءةالنصجهرًاومالحظةماأخطؤوا .4

يففهمهوينقسماالستماعإىلقسمّيمها:االستماعاملكثفويكوناهلدفمنه

دريبلطالباتعلىاالستماعإىلبعضعناصراللغةكجزءمنبرانمجتعليمت

املسموع النص حمتوى استيعاب على الطالب قدرة ترتقي حىت العربية؛ اللغة

بصورةمباشرة،وهذاالنوعمناالستماعالجيريإالحتتإشرافاملعلم،وهو

املوسعالذييهدفإىلبذلكخمالفللنوعالثاينمناالستماعوهواالستماع

تدريبلطالباتعلىاالستماعإىلموادسبقعرضهاعليهم،معتغيريطفيف

 يفبعضاملفرداتوالرتاكيب،وكذلكاملوقفالذيستعرضفيههذهاملواد.

 

 اثنًيا: مهارة الكالم: 
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يتحدثون الناس من واألسوايء الكتابة، يعرف أن قبل الكالم اإلنسان عَرف

األ جييدونلغاهتم ال قد منهم هبا يستهان ال نسبة أن حّي يف صعوبة، أدىن دون م

يتعلموا أن قبل مشافهة التواصل يف اللغة استخدام جييدون واألطفال مطلًقا، الكتابة

الكتابةيفاملدارسالنظامية،فالكالمهواملظهرالرئيسيللغة،وأمَّاالكتابةفهيحماولة

الل بعض زال وما املكتوبةيفعصرانهذايفلتمثيله، املنطوقةدون بصورته ميارس غات

املتكلمّي من قاعدة بّي االنتشار على قدرهتا مبدى تتمايز إمنا واللغات الناس، حياة

مرشحة وهي العامل، يف الناس ماليّي هبا يتواصل العربية واللغة املطرد، لالتساع قابلة

ثرتداوالًإذاماعينبتدريساجلانبالشفهيلبلوغمكانةمرموقةبّيسائراللغاتاألك

منهاعلىالنحواألمثل.

الطالب ميد إنه إذ الكالمية؛ القوالب بّي األشهر هو احلواري الرتكيب ولعل

سياقات يف الطالب إليها حيتاج اليت واألصوات واأللفاظ والتعبريات اجلمل من أبلوان

بعض يضم الطالب أن هذاخمتلفة،كما أن يعين مما حواره؛ يف النحوية الرتكيبات

التدريبميكنالطالبمنممارسةاللغةمبعظمعناصرهاومكوانهتااليتجتريعلىلسانه؛

لكييُنشئعنطريقهاجسورًاللتواصلمعاألفرادواجلماعات.
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إناملعلميستهلحوارهمعلطالباتبطرحاألسئلةاملتعلقةمبوضوعاتالكتاب،

يتلقفإجاابهتم،مثخيتارمنبينهممنيعرضالنصاحلوارييفقالبسردييتضمنو

تتألفاجملموعةمنطالبّيأوأكثر-أبرزماجاءفيه،مثيقسملطالباتإىلجمموعات

للقيامأبداءعلينللحوارأمامبقيتهمبشكلمسرحي،واليليقابملدرسمقاطعةهذه-

بتلكاألنشطةبقصدالتوجيهأ والتصويب؛حىتاليرتبكأيمنهمأويستثقلالقيام

عبارات من ويكثر نفوسهم، يف الثقة ويبعث أزرهم من يشد أن عليه بل التدريبات،

من صادفتكثريًا وقد منهم، طائفة إمكاانت ضعف من ميتعض وال واملديح، الثناء

ما التحدث،وبذلت يفوسعيألزيلعنهملطالباتمصابّيبرهبةمنممارسةمهارة

آاثرماحسبوهمرًضامزمًناالعالجله؛فمنغرياملعقولأنيتعلمالطالبلغةجديدة،

ويعجزعنالتواصلهبا.

إنأفضلطريقةلتعليملطالباتمهارةالكالمهيأننعرضهمملواقفتدفعهم

حوله،والذيجيبإىلالتحدث،وهناتربزأمهيةاختياراملوضوعالذيستنعقداحملادثة

عوده اشتد فإذا األوىل، التعليمية املراحل يف الطالب يدرسه ما أوسط من يكون أن

قد الطالب يكون املرحلة تلك ففي له، يعن فيما متحداًث لينطلق األبواب؛ له فتحت

هلا، املالئمة والرتاكيب املفردات واستدعاء احملادثة عناصر حتديد على القدرة اكتسب
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ا جلمليفسياقهاالصحيح،وترتيباألفكاراليتسيتحدثعنها،والتعبريعنهاووْضع

يفضوءاستيعابهأللفاظاللغةومبانيهاالصرفيةوالنحوية.

تعتمد الكالم، تعليممهارة أناخلطواتاألوىليف الضروريأننشريإىل ومن

داخل اجلمل عدد ويزداد واجلواب، السؤال طريقة تدرجيي؛على بشكل الواحد احلوار

والنداء والنهي واألمر، األساليبكاالستفهام من متنوعة أمناط على الطالب ليتعرف

خللق األنسب هي مسبًقا املعدة القوالب طريقة إن جيًدا. وظائفها ويدرك والتعجب،

أساسطيبملهارةالكالمعندلطالبات،فهمسيكررونهذهالقوالبمثينسجونعلى

 نواهلا،فيتضحهلمشيًئافشيًئاطبيعةتكويناجلملةالعربيةوبعضصورها.م

 اثلثًا: مهارة القراءة: 

تعدالقراءةاملصدراألساسيلتعلماللغةالعربيةخارجالصف،وهيمهارةحتتاج

متدرج بشكل املبتدئ للطالب القراءة تقدم أن وينبغي ومتنوعة، خاصة تدريبات إىل

كلمةاملفردة،فاجلملةذاتالرتكيباملبسط،مثاجلملةاملركبةمنمفرداتانطالقًامنال

وبعدها املتحدةيفسياقها، اجلمل بعض من تتألف اليت الفقرة الطالب يقرأ أكثر،مث

وتتناولكل واحد عنوان حتت تنتظم فقرات عدة من املكون الطويل النص إىل ينتقل

رتضالطالبيفابدئاألمرصعوابتفيمايتعلقواحدةفكرةجزئية،ومنالبدهيأنيع
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ابلقراءةاجلهرية؛كالتمييزبّياحلركاتالطويلةوالقصرية،وكذلكاحلروفاليتتردأحياان

 صوائتوأخرىصوامت.

وللقراءةمهاراتنأساسيتان؛مها:التعرف،والفهم،ويقصدابلتعرفربطالصوت

ءالكلمات،والتمييزبّيأمساءاحلروفوأصواهتا،ابلرمزاملكتوبوالتحليلالبصريألجزا

الوحدات إدراك إىل للتوصل واملعاين األلفاظ بّي عالقة إقامة حماولة فهو الفهم وأما

 الفكريةللنصوالتنظيمالذياتبعهالكاتب،واستنتاجاألفكارالعامة.

 وللقراءة نوعان؛ مها: 

بتنمية .1 املعلم يُعىن وفيها املكثفة، ملاالقراءة التفصيلي الفهم على الطالب قدرة

يقرؤهوحتسّيمهارةالقراءةاجلهريةلديهمننطقصحيحلألصواتوالكلمات،

وزايدةمعدلالسرعةيفتقدميأداءصويتسليمومعربيعينهعلىاستنباطاملعىن

 وفهمالعبارات.

ارجالصفالقراءةاملوسعة،وتعتمدعلىقراءةنصوصطويلةيطالعهاالطالبخ .2

وبذلك الفهم، لتعميق الصف؛ داخل أفكارها أهم وتناقش املعلم، من بتوجيه

قضاايه وفهم حمتواه، وقراءة الكتب من يريد ما اختيار على الطالب يتجرأ
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املوسعيف النقاش تعذرعنطريق ما الرئيسيةواالستعانةابملدرسيفاستيضاح

 قاعةالدرس.

داءفتنقسمإىل:قراءةصامتةيستخدملطالباتوأماالقراءةمنحيثشكلاأل

حوله، يدور ما معرفة على يساعد مبدئي تصور وتكوين النص، ملطالعة أعينهم فيها

والقسمالثاينهوالقراءةاجلهرية،وفيهاينطقالطالبالرموزالصوتيةاملكتوبة،ومييزكل

ليتمك النصإىلأجزاء،وحدةعناتليتها،وحيددبداايتاجلملوّناايهتا؛ نمنحتليل

 ويربطبينهابعالقةمعنوية.

 رابًعا: مهارة الكتابة: 

احملصلة متثل ألّنا اللغة؛ مهارات تدريس يف متأخرًا الكتابة مهارة دور أييت

مااستمع بقلمه اللغوية،فهوسيخط العناصر الطالبواختزنهمن ملااستوعبه النهائية

ع ابلتدريب عنه وحتدث مواضعهاإليه، يف موصلة أو مفردة العربية احلروف رسم لى

املختلفةمنالكلمة،ووضعاحلركات،ومعرفةكيفيةالتهجئة،ووظائفعالماتالرتقيم،

وبقيةالقواعداملتعلقةابجلانبالشكليلعمليةالكتابة،والذيقديتسببإسقاطهأحيااًن

للكت العقلي اجلانب أما املعىن، يف لبس حدوث اجليدةيف ابملعرفة خيتص فهو ابة،

 ابأللفاظومعانيها،وقواعدالنحووالرتاكيب.
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 جماالتمهارةالكتابةاآللية:

 نقلالكلماتاليتيراهاعلىالسبورةيفالدفاترنقالًصحيًحا. .1

 نقلاملادةاللغويةمنالكتاباملقررإىلدفرتالواجباتاملنزلية. .2

مالءللتأكدمنقدرةلطالباتعلىإتقانالشقأداءمهارةالكتابةعنطريقاإل .3

 اآليلللكتابة.

فيها .4 يدون قد اليت والقصاصات الصور، على التعليق يف الكتابة استخدام

 الطالبسؤاالًأومالحظة.

 ملءالنماذجواألوراقالرمسية)طلبالتحاقأواحلصولعلىمنحةدراسية( .5

 صياغةاإلعالانتوالالفتات. .6

 صاملقروءةتلخيًصاوافًيا.تلخيصالنصو .7

أماالنوعالثاينللكتابة،فهوماميكنأننسميهالكتابةاإلبداعية،وفيهايكون

الطالبأكثرحتررًامنقيودالكتابةاآللية،فلديهاحلريةيفاختياراملوضوعالذييرغب

عن ويوظف له، واخلاصة العامة األفكار بوضع ويقوم بقلمه، عنه التعبري اللغةيف اصر

 إلنشاءذلكالبنياناللغويالذييعربيفالنهايةعنشخصيته.
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ال :  الفصل  يف  ثالث  العربية  ابللغة  التعلم  للبنات مناذج  الّسالم كونتور  دار  معهد 

 الّرابع 

 تعرف منوذج تعلم اللغة العربية  .1

وضعتبشكلمنتظم منوذجالتعلُّمهوإطارمفامهييفشكلخّطةاإلجراءات

 . تنظيمعملياتالرتبيةوالتعلملتحقيقأهدافالتعلم علىأساسنظريةواستخدامهايف

(Sani., 2013) املعلميفعملية و عمليةتفاعلبّيلطالبات أثناءتعلماللغةالعربيةهي

لطالبات تسهيل هبدف العربية اللغة ونطاقها تعلم العربية اللغة  )    .فهم

ohmakalah.blogspot.com, 2019) 

اإلجراء خطة هو العربية اللغة تعّلم تعامل فنموذج عملية تطوير يف منتظم

واملعلم  الداخل لطالبات ا يف تعلم وميكنيعتمد املوجودة النظرايت على العربية للغة

يفتعلماللغةالعربية،هناكعددمناملصطلحات .أهدافالتعلماليتمتوضعها حتقيقه

اللغةالعربية،املناهج، املعروف،منبينهاأربعمهارةلغوية،اجلسيماتاللغوية الالزمة

ماتواجههذهاملصطلحاتيفالواقعوغالبا األساليب،وسائلاإلعالمالرتبية.سادس

 تنفيذعمليةالتعلممنانحيةأخرىجيبأنتكوناملعلمّيفن منقبلاملعلمّي،عندما
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التعلمحصل التعلم.تفاعالت التدريس،حيّتالطالباتالتشعربسائمواملمّلعندما

  (Zulhannam, 2014:h. 75) .التواصلانحيانبّيلطالباتواملعلمّي علي

، .أ االستماع مهارة ، أخرى أمور بّي من ، اللغة ومهارة مهارة الكالم مهارة

 .الكتابة واملهارة القراءة

تفكريهيفإيالءاالهتمام هياملكانالذييركزعليهالشخصمهارة االستماع

لفهم حباجة التحليلوحىتلوحمتوايتاخلطاب،ابإلضافةإىلإجراء للمتكلم

منخاللبعضاملمارسات، إىلعقدالنقد.ميكنأنتتحققمهارةاالستماع

االختالفات بعض تسمع عناصر واليت مع ، )صوتيات( سليمة عناصركلمة

كلمةأخرىقائمةرسائلخمرجصحيحة،سواءمباشرةمنالناطقّيهبا،كذلك

.منالتسجيل

الكالم األمهارة  قول العربيةهي من صوات األصوات خترج ،كما الصحيحة

ميكنأنحتقيقمن الذيأصبحإمجاعخرباءاللغة.مهارةالكالم خطابمراج

.السماع يفالتدريب بطريقةسليب خاللبعضاملمارساتملامسع

القراءة نقطةمهارة  يصبحان جانبان على هلا التعرف ، أوالً دليلاملركزية.

اثنيا، هي املكتوبة. املكتوبة دليل مبعرفة مراد ما )مقال(. الكتابة حمتوى فهم
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طالبقدموااحلروفاألجبديةالعربيةأوالً،ألننظامالكتابةخيتلفعناألجبدية

املكتوبهو .الالتينية بفهماحملتوى اجلديدة ومراد املفردات منتقدميطالب

.)تقدمياملشورة)وهذاهوخاصةللطالباملبتدئّي القراءةمع

الكتابة ومهارة  األفكار عن التعبري مهارة شكل هي يف عنها املعرب املشاعر

مثال لنسخمكتوب.  لطالبات توجيه يتم أن هي املوجهة ، اإلنشاء اجلملة

ريةهيإعطاءومثالاإلنشاءحب .تعديلاجلملة،واستبدالواحدةمناجلمل

.أمناطاجلملةاحلرة حريةكتابةمقالمعاملفرداتو املشاركّي

العربية .ب اللغة جسيمات إن اجمليد عبد العزيز عبد اإلنشاء هو قال ، املطلعة

وا والتحرريّة ولالشفهية والصرف النحو والقاعدة واإلمالء واحملفوظات قصص

 .بالغةواألدب

الدخولغةالقاربةامل .ت نقطة اجملموعةهو أو ، اللغة ل بطبيعة املتعلقة االفرتاضات

اللغةالعربية والتعلم وطبيعةالتدريس تعلم اجلوانباليت اللغة.هناكطريقتانيف

 اجلوانباملميزةلعمليةالتعلم اللغةو جيبمراعاهتا،وهي:جوانبخصائص

 .عمليةالتعلمعندماحتدث الطريقةهيتقنيةاملعلميفتقدمياملوضوع .ث

األنشطةاحملددةاليتيتمتنفيذها تقنيةالتعلمهيالتخطيطوالتنظيمأوالقيامبه .ج

 .معاألساليبواملناهجاحملددةسلفا يفأماكنالتعلمذاتالصلة
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 .يففهماملوضوع وسيلةالتعلمهيأدواتتقربلطالبات .ح

 تعلم اللغة العربية يف معهد الداخلية اإلسالمية .2

لديهعدةيفمن العربية اللغة تعلم التعلم وذج نظريتّي ينقسمإىل الذي التعلم نظام

الداخلية مبعىن النظرايت من واحدة الوحدةهي نظريّة الفراع. نظرية و الوحدة  نظريّة

اللغةالعربية،يفاألدباإلجنليزيمذكوربنظامالواحد،يعينكلتكون تعلم يسمى

، اإلندونيسية النظامواحدا.يف لتشكيل يعين املرتابطة والطرق  ,Mulu)  جممل الرتتيب

2011.Cet.1: h. 8) أوخمطوطةكموضوعحيتوي .يفتطبيقه،تؤخذاملوادمنموضوع

 علىمجيعالناحيةتعلماللغةالعربيةوهي:الناحيةالقرأوالتعبريوالتذوقواخلفظواإلمالء

(Mulu, 2011.Cet.1: h. 8). بشكل العربية اللغة تعلم هو الفراع نظرية

املطالعة التعبري منفصل،مثل القواعد ،احملفوظات ، البالغة ،اإلمالء،األدب ،  و

 .الذيفيهاماملقاربة،كتب،وساعاتمنكلدرس

أوالنموذجهومايربطالنظريةأواملقاربةمعاملمارسةأواإلجراءأوالتقنية.خّططامل

ويشملاملخّططالعديدمنالعناصراملهمة،وهياألهداف،املاملقاربة،أنشطةالتعلم

تعلم(Batmang, 2019: Cet.1. h.51) .،دورلطالباتواملعلمودوراملوادأواملوادالرتبية
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اللغةالعربيةيفاملدارسالداخليةلديهالعديدنظاميفتطويراللغةوحتسّيالقدراتلغة

 :لطالبات،فيمايليبعضاألنظمةيفمعهدالداخليةكالتايل

تنفيذنظامحمكمةاللغة،وتنفيذالنظامحمكمةاللغةالعربيةمهمةجدايفالتنفيذ .أ

اللغةالعربيةيفاملدارسالداخليةاإلسالمية،وهكذامعهذاالنظاميتمتطوير

 .تنفيذاللغةالعربيةبشكلجيدووفقاألهدافالرتبيةيةاملرغوبةللغةالعربية

تنفيذنظامالغرامة،وتنفيذنظامالغرامةفقطجلعلتعلماللغةالعربيةأكثرفعالية .ب

 .وقعتيفاملدرسةالداخلية

 فيذنظميوممعّيلتحدثاللغةالعربية،تن .ج

 تطبيقنظامحلظراللغاتالعاّمّيةأواللغاتاحملليةاندونيسيا، .د

 تنفيذنظامحفظاملفرداتيفاليومأويفاألسبوع، .ه

 تنفيذنظامتعلماللغةالعربيةيفاملطبخ .و

 تنفيذنظامإثراءتعلماللغةالعربيةيفاملسكن، .ز

خطابةيفاللغةالعربية،معسيتمتنفيذهذاالكالمابللغةالعربيةتنفيذالنظام .ح

 .قدرةلطالباتعلىاستخداماللغةالعربيةوفًقالذلكمعالقواعدالعربية

 تنفيذنظاموضعالسبورةمعاملفرداتيتماستبدالاللغةالعربيةابنتظام، .ط

 .معينةتنفيذنظامااللتزامبكتابةمفرداتاللغةيفكمية .ي
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 تنفيذنظامتعلماللغةالعربيةبعدصالةالفجر .ك

 تنفيذنظامتعلماللغةالعربيةبعدصالةالعصر .ل

 تنفيذنظاملكتابةاملقاالتبشكلمنتظ .م

 تنفيذنظامالندوةأومقابلةملمارسةتكلمابللغةالعربية .ن

لطالبات .س مع ملنقشة عرب خرباء دعا النظام  .wekke, 2014 : Cet.1) .تنفيذ

h.153-165) 

اللغةالعربيةو تعلم تطويروحتسّي تنفذةيفاملدارسالداخليةيف بنظاممتنوعة

نتعلممنهموزايدةمعرفتهميف املهارةاللغويةللطالب،والذيسوفتضيفإىلاخلربة

.هذهاللغةالعربية التعلم

منوذج لديها إندونيسيا يف اإلسالمية الداخلية املدارس ، عام تنفيذها بشكل

اللغة تعلم الرتبيةاإلسالمي، العربيةولكنعميق نظام تعليميةهلاخلفيةيف  مؤسسة

مخسة ليستمجيعاهلاأوجهتشابهحمددة،ألناملدارسالداخليةاإلسالميةينقسماىل

 :هيجمموعاتحسبرضوانانصرو

السلف .1 الرتبية بنظام ، الكالسيكية املعهد / سوروغا ويطاان(السلف  إىل) و

 جانبكوّنامتكاملةمعالنظامالكالسيكي؛



 
 

47 
 

النظم  .2 من خبليط ، النامية شبه الداخلية الكالسيكي املدارس الرتبية

 ٪العام؛10الدينو ٪90والكالسيكي)املدرسة(مباملقاربة

 ٪العام،واملدرسة30٪الدين،70اختالفاملاملقاربةيتطور،مع معهد .3

3SKBالدنّية؛ وزيرمعإضافة 

تعليمأكثراكتماال،هناكمعهدخلف/معهدحديثة،وهيمعهد .4 بنظام

تعليمرمسي)عام(معإضافةالدينية،اجلامعاتاجليدةالعامةوالدينية،والرتكيز

 لزيّةوفيهاالشركةالعام؛علىلغتّيمهاالعربيةوإجن

مع  .5 احلديثة الداخلية املدارس أشكال من ،كشكل مثالية الداخلية املدارس

الرتبيةيةاألكثراكتماال،وخاصةيفاإلطار ، املؤسسات الزراعة مثل: مهارة

اباإلهتمامابجلودةمنخاللعدمترك مصايداألمساك،اهلندسة،مصريّف،

اجملتمعمعهد امليزات ابحتياجات صلة ذات  :Nasir, 2005) .منوذجية

Cet.1.h.87) 

، الرابع لبنات السالمكونتور الداخليةاحلديثةهيمعهددار املدارس احدىمن

ي،معهداحلديثةأتسستدارالسالماليتتقعيفقريةالموميا،جنوبشرقسوالويس

الرابع لبنات عام كونتور للبنات2004يف منكونتور فرع هو معهدكونتور هذا ،

تقعيفجناوى الشرقية.أتسست األول نقطتهيف ،جاوة و السالمكونتور املعهددار
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يا.،وكانمعهدكونتورموجودةقبلاستقاللإندونيس1926مدينةبونوروجويفعام

معهددارالسالمكونتورمشهورمنذفرتةطويلة،وهناكالعديدمناخلرجيّيمنتشرةيف

ماملقاربةاملدارسالداخلية.يؤسسونمجيعأحناءالعاملتقريًبا،وكثريمناخلرجيّيالذين

الدراسةونظامالتدريسيفمعهدكونتورخمتباروموثوقهبا،منوذجالتعلمللغةالعربيةيف

 .ويرتعرعمعهدكونتورمتسقةللغايةوهذاهومايبقىدائما

معهدكونتورفيهااملقاربةالدراسيةمتسوايمنهاأيًضا,نظامالتعلمكمثل كلفروع

املخّطط مناذج تقعيفجنوبشرقسوالويزي. الرابع لبنات السالمكونتور معهددار

اللغةالعربيةاليتلديهااملتنوعة الرتبيةيةتعلم املقاربة،االسرتاتيجياتواألساليبواملواد

املنزلية ، وضعها مت اليت التعلم أهداف حتقيق ميكن والطالبات املعلم ودور والتقنيات

احلديثةميكنأنيكونمعهددارالسالمكونتورللبناتالرابعمصدرإهلامللمؤسسات

 .املستمرسنواتعديدةالرتبيةيةآخرألنهحيتويعلىبيئةلغةالتواصل

 التعبري الشفوي رابع : الفصل ال

هوجيمعبّياحلديثوالكالممنجهةوالتحّدثواحملادثةمنجهةالتعبري

اللغوي األداء على القدرة يف التعميم اردان إذا حيث املصطلح أخرى هذا استخدمنا

املر ميثل فهو األساس. إليهعلىهذا الدارسون مييل ما التواصلّيةوكثريا و الوظيفّية حلة
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التعبري اإلبداعية.وهوماسنعتمدعليهيفهذهالدراسة.حتليللساينللمصطلحات:

الشفهيوالشفويوالشفاهيواملشافهة.

أصلهاشفهةألّنتصغريهاشفهية,وإذانسبتإليهافأنتيفاخليار,إنشفه

ّيواعتربابنمنظورأنمجعشئتتركتهاعلىحاهلا,وقلت:شفي,وإنشئتشفه

شفةشفاهحيثعّدمجعشفواتزعماليسيفمكانهولذلكقالالبصريوناحلروف

أعّمألّّنمشبهوها والواو أقيس اهلاء إن قوله الشفويّة,وخلصإىل مليقولوا الشفهيةو

ويّة.ابلسنوات.وختمحديثهبقوله:الباءوالفاءوامليمحروفشفهّيةوليستشف

أوغليظ الشفة أّنشفاهيابلضمهوعظيم منظور ابن املشافهةفذكر أّمايف

الشفتّيومليذكرشفاهةبوصفهمصدرامنمصادرالفعلشفهوشافههأيأدىنشفته

 (.1997فكلمهواملشافهةاملخاطبةمنفيكإىلفيه)ابنمنظورو

أعلم وهللا األصعوب أّن إىل ذلك منكّل خنلص الشفهيو التعبري نقول أّن

جلرايّناعلىالقياسفضالعنكثرياالستخداموالّشيوع,وهذامذهبكثريمنأقطاب

اللغةوجهابذهتا.أّمامصطلحاملشافهةفليسرديفاوالمساوايللشفهيابعتبارأنهيعرّب

 )عمشة( عنحالخمصوصةمنالتواصلاللفظي,وذلكيفحالةالقرباملكاين.
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التعبريهوذلكالفناللغويالذييقومفيهمتعلماملرحلةاالبتدائيةبنقلاألفكار

واخلرباتواملعلوماتواحلقائقواآلراءواملشاعرواألحاسيس،وكلماجيولبعقلهوخاطره

األداءوقوةالتأثريحبيثإىلالسامعّينقاليتسمابلصحةوالدقةيفالتعبريوالسالمةيف

.يقعكلمايريدنقلهيفنفوسالسامعّيموقعالقبولوالتفاعل

ويعرفالتعبريإجرائياأبنهأسلوبيفاخلطابينقلاملتعلمأفكارهوأحاسيسهمن

خاللهشريطةخلوهمنالعيوبالنطقية/الصوتيةواللفظيةوحسناستعمالاألساليب

 :وينقسمالتعبريمنحيثاألداءإىلنوعّي.وحسناختياراملفردات

 .التعبريالشفهي:وميثلجانبالتحدثيفاللغة .1

 .التعبريالكتايب:وميثلاجلانباملكتوبيفاللغة .2

 :وكلمنالتعبريالشفهيوالتعبريالكتايبيتنوعإىل

 :التعبري الوظيفي .1

ابالنسانيفحياته،وفيهيشعرويقصدبهالتعبريعناملواقفاالجتماعيةاليتمتر

وجماالتهذاالنوعمنالتعبري  .املتعلمأنهتعلمالتعبريمنخاللجمالميارسهيفحياته

 :متعددةمنهاعلىسبيلاملثال
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وإنتاج السكن(، حمل واألخوات، اإلخوة عدد والنسب، )االسم النفس تقدمي

نص ومسرحة أصلية، حكاايت من انطالقا جديدة حكائي،حكاايت أو سردي

ومواقفاجملاملة،ومواقفاالعتذار.هذهاملهاراتوأخرىترتقيابملتعلمحىتيتمكنمن

إلقاءالكلماتواخلطب،وتدربهعلىالتحدثواملناقشة،وعلىسردالقصصوالنوادر،

الفرص خيتار الذي هو الناجح واألستاذ الشخصية. والذكرايت والتقارير وامللخصات

الستغاللاملناسباتاملختلفةالوطنيةوالدينيةوالسياسيةوكلالعاداتاحملليةاليتاملناسبة

ختدماهلويةاحلضارية،وتقاريرالرحالتاملختلفةوقصاحلكاايتاليتمييلإليهااملتعلمون

 .واملتعلماتيفهذهاملرحلةلتدريبهمعلىهذاالنوعمنالتعبري

 :التعبري اإلبداعي .2

مصقولوهو أسلوب ذو إنه واألداء، العرض يف ابلفنية يتسم الذي التعبري

.حمبوك،ذوعباراتمتانتقاؤهابكيفيةجيدة،إنهتعبريقادرعلىجلباهتمامالسامع

وإنهذوجماالتمتعددة،منهاأدبالطفل،مثلاحلكاايتواملسرحوالشعروالرتاجم،

 .قاوميالإىلهذاالنوعمناألدبوإبداعاخليالهوغريهامماحيدثيفعواطفاملتعلمشو
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 أهداف التعبري الشفوي  .أ

 .تعويداملتعلمعلىإجادةالنطقوطالقةاللسانومتثيلاملعاين .1

 .تعويداملتعلمالتفكرياملنطقي،وترتيباألفكار،وربطبعضهاببعض .2

أوخارجتنميةالثقةابلنفسمنخاللمواجهةزمالئهيفالفصلأواملدرسة .3

 .املدرسة

متكّياملتعلممنالتعبريعمايدورحولهمنموضوعاتمالئمةتتصلحبياته .4

 .وجتاربهوأعمالهداخلاملدرسة،وخارجهايفعباراتسليمة

 .تشجيعاملتعلمعلىالتلقائيةوالطالقةوالتعبريمنغريتكلف .5

غريكاخلجل،التغلبعلىبعضالعيوبالنفسيةاليتقدتصيباملتعلموهوص .6

 .أواللجلجةيفالكالم،أواالنطواء

زايدةمنواملهاراتوالقدراتاليتبدأتتنموعنداملتعلميففنونالتعبري .7

 .الوظيفيمنمناقشةوعرضلألفكارواآلراءوإلقاءالكلماتواخلطب

الكشفعناملوهوبّيمنالتالميذيفجمالاخلطابةواإلرجتالوسرعةالبيانيف .8

 .ولوالسداديفاألداءالق

تعزيزاجلانباآلخرمنالتعبري،وهوالتعبريالتحريريممايكتسبهالتلميذمن .9

 .ثروةلغوية،وتركيباتبالغية،ومأثوراتأدبية
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هتذيبالوجدان،والشعورابملتعلمليصبحفرًدايفمجاعتهالقومية .10

 .واإلنسانية

 . دفعاملتعلمإىلممارسةالتخيلواالبتكار .11

 .إكساباملتعلمالقدرةعلىقصالقصصواحلكاايت .12

 .إكساباملتعلمالقدرةعلىجمالسةالناسوجماملتهمابحلديث .13

 .إكساباملتعلمالقدرةعلىالتعليقعلىاألخبارواألحداث .14

إكساباملتعلمالقدرةعلىالبحثعناحلقائقواملعلوماتواملفاهيميف .15

 . واملتاحةمصادرهااملختلفة

توفريالفرصةللمتعلمللتعبريعنذاتهوإثباهتاواستقاللشخصيته، .16

 .والكشفعناالستعداداتالقيادية

 األهداف املعرفية .1

تنميةاملتعلمبرصيدلغويمناملفرداتوالرتاكيبواألساليبواخلرباتواملعارف .1

 واألفكار

سرعةالتفكريواملهاراتالعقليةمنخاللالعملياتاليتيتضمنهاالتعبري،تنمية. .2

ومنأهمهذهالعمليات:التذكر،التخيلواالستقراء،االستداللواملوازنةوالربط
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تنميةالقدرةعلىانتقاءاملفرداتوالرتاكيبومهارةتكوين.والنقدوإبداءالرأي

 .خاللحسناختياراألساليباجلملللتعبريعناملعىنبدقة،من

مجال .3 لتكون ذهنيا وترتيبها واملعارف األفكار مجع يف املتعلم مهارات تنمية

 بسيطةيفالبداية،مثمنأجلإنتاجمواضيعمتكاملةمرتابطةمعمرورالزمن

تدريباملتعلمعلى.تدريباملتعلمعلىاالستقاللالفكريوعلىالنقدالبناء. .4

 .داعياملتسمابجلدةوالطرافةواألصالةاإلنتاجاإلب

 .التدريبعلىمالحظةاألشياءووصفهابدقة .5

تطوينالفردالناقداحلرالدميقراطيالذييفرقبّيالفكرةوالشخص. .6

  األهداف املهارية  .2

تنميةالقدرةعلىتنسيقالكلماتيفكراسالتعبريالكتايبلتكونمجال،وتنسيق .1

و عبارة، لتكون لتكوناجلمل الفقرات وتنسيق فقرة، لتكون العبارات تنسيق

 .موضوعامتكامال

السالمة .2 مراعاة مع شفاهة، والتحدث اجلهرية والقراءة الكتابة مهارات تنمية

تعويدهعلىاالستفادة قبلذلك بل نطقاوكتابةوصرفاوحنواوبالغة, اللغوية:

 .كلتعليممنمهارةاالستماع،املهارةالضروريةلكلتعلمول
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التعبرييفمواقفاحلياةاحلقيقية،والتفاعلمعاآلخرين،علما .3 توظيفمهارات

املتعلم إعداد إىل يسعى برمتها التعلمية التعليمية للعملية األمسى اهلدف أن

لالندماجيفالنسيجاالجتماعي،واملشاركةيفحياةجمتمعهاجتماعياواقتصاداي

 .وسياسيا

 ة األهداف الوجداني .3

تنميةاحلساللغويعنداملتعلم؛أيحسهبقيمةالفكرة،وقيمةالكلمةودقتها، .1

 ومناسبةاألسلوب،وثراءالصوراخليالية.

واالطالع .2 القراءة إىل واملتعلمات املتعلمّي ميول .تنمية القيم اكتساب

تسبق اليت القرائية األنشطة خالل من اإلجيابية واالجتاهات العرب واستخالص

 .تنفيذالتعبري

 أسس التعبري الشفهي  .ب

 :يقومالتعبريالشفهيعلىركائزأساسيةوهي

املعنوية:وهياألفكار)أيمايدوريفذهناملتحدثمنعملياتعقلية .1

تفكري،وعمليةاسرتجاعالرموزيفذاكرةنشطة،ولغوية(مثلاختيارالكالم،وال

 .وإدخاهلايفعالقةرموزمعأخرى
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اللفظية:وهيالعباراتأواجلملواألساليباليتينطقهبااملتحدثمعرباًعن .2

الفكرةأواجملموعةمناألفكاراليتتوجديفذاكرته،واليتيودنقلهاإىل

 .اآلخرين

داءاللغوي،أوالكالميفاملوقفالفعليوذلكالصوتية:وتتمثليفعنصراأل .3

 .وفقالقواعداليتيسريالكالموفقاًهلا

اإلشارية:ومتثليفعنصراألداءاملصاحبللتعبري،منإشاراتأوتلميحات،أو .4

إمياءاتأبيتغيرييفحركاتاجلسم،ممايساعدعلىزايدةالتوضيحأوالعمل

 .علىالتأثرييفاملستمع

  ل التعبري الشفوي مراح .ج

ميرالتعبريالشفويبثالثمراحلمهمةوضروريةلنجاحعمليةالتعبريالشفوي

لضماناستيفاءكافةجوانبه؛حىتاليبدواحلديثانقصاأومبتورا،وتتمثلهذهاملراحل

 :فيمايلي

اإلعدادللحديث:مبايتطلبهذلكمنإعدادجيديساعدعلىخفضالقلق، .1

 .عدمالنسيانأواخلوضيفحقائقالتنتميإىلاحلديثومبايضمن
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مرحلةتوجيهاحلديث:وتتضمنحسناالستهاللوالعرضاملنظم،واستخدام .2

اللغةاملناسبةللموضوعمعاالهتمامابلتواصلغرياللفظيمعاملستمع،ابإلضافة

ةاجليدةاليتإيلاحلرصعلىعدماإلطالةجتنباللملل،وأخريااحلرصعلىاخلامت

 توجزاملوضوع

جناح .3 مدى على املتحدث لوقوف مهمة املرحلة وهذه : احلديث تقومي مرحلة

 . حديثهيفحتقيقأهدافه،فهيتوفرلهتغذيةمرجتعةمتكنهمنحتسّيحديثه

الغموض من خالية بلغة سليماً شفوايً تعبرياً نفسه يف عما املتعلم تعبري أن

رئيساًمنأهدافتعليماللغة،والميكنأنيصلالتعبريالشفويإىلهذاوالتعقيدهدفاً

املستوىإالمنخاللحتقيقعدةجوانبتسهميفحتقيقاهلدفمنتدريسهذاالنوع

الفعلية واملمارسة التدريب، بكثرة يتأتى اللغة جانب يف اهلدف وحتقيق التعبري، من

ي ما التعبري حيققه ما وأبرز النفس:ليللحديث. يف  املواقفالثقة  خالل من وذلك

املواجهةوتصبح يعتادهذه فيهايفمواجهةزمالئه،وحينما يقف اليت املختلفة املكررة

خجل. او تردد أو خوف دون الناس من أخرى جمموعة مواجهة ميكنه مألوفًا أمرًا

النطق نفسيةأو,خصوًصاوأنالكثريمنهايعودألسبابالتغلب على بعض أمراض 

مواقفاجتماعيةُأحبطفيهاأثناءالكالمأوُووجهابحلرجأوالقمعسواءيفالبيتأويف
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يفزايدةالرغبة. غريه،والتعبريالشفهييساعدعلىختطيمايرتتبعلىتلكاملواقف

اخلرباتالشخصيةوهذاعنطريقمنافذاملعرفةاملختلفة؛ألنهذهاخلرباتمتنحهفرصة

اجلانب  '.يث،وتلفتنظراآلخرينإليه،وجتعلهمينظرونإليهنظرةاحرتاموتقديراحلد

ينموهذااجلانبلدىاملتعلممنحيثأنهيشعرابستقاللشخصيتهوقدرتهالقيادي

 .علىإثباتذاته،كمايشعربكيانهاالجتماعيوسطمجاعةالرفاق

 أمهية التعبري الشفوي  .د

تكم الشفوي التعبري والنجاحأمهية وغريه، الفرد بّي السريع االتصال أداة نيف

فيهحيققالكثريمناألغراضيفشىتمياديناحلياةودروهبا.فالعصرالذينعيشهيتسم

العلم عصر أبنه يتسم يتضاعف،كما املعرفة فحجم املعريف، اإلنفجار عصر أبنه

الدميق املد عصر أبنه أيضا ويتسم التكنولوجية، منوتطبيقاته يتطلب هذا وكل راطي،

منطقية وأفكاره،ويعرضفكرهبصورة ينتقىكلماته يقول،وأن فيما يفكر اإلنسانأن

معقولة،وخيططملاسيقولوالميكنأنحيدثكلهذاإالبنوعمنالتعلماملنظم،ومن

اليت وابلشروط الكالم، بلغة املتقدمة الدول من يفكثري ابلغ اهتمام يوجد هذا أجل

 . تساعداملتعلمعلىإتقاناحلديثيفاجملاالتاحليويةاملختلفة
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 العوامل صعوابت يف ترقّية كفاءة اللغة العربية : الفصل اخلاميس 

السالم دار معهد يف العربية اللغة تعلم تنفيذ الرابع، يف للبنات أّن كونتور

 اللغةالعربية،كماهواحلالمعالطالباتيفترقّيةكفاءهتميف صعوابتمنذوياخلربة

 :العواملالذيسيتمشرحهاأدانههيكمايلي

  العوامل الداخلية .1

أنفسهم.كل  لطالبات تنشأمن الذي العوامل الداخليةهي لطالبات العوامل

حيث من تنوع والشخصية لديهم لطالبات .املهارة يف املوجودة الداخلية العوامل

 :تشملبه

 موهبة .أ

خمتلفة.موهبةكل مواهب لديه أوكلطفل أّنا فرد على تفسر ما عادة

قدرةفطريةوهوأمرحمتمل)القدراتاحملتملة(اليتالتزالحباجةإىلتطويرأو

قادرة للحصولعليهات تدريبلكيتكون الطبيعية القدرة املوهبةهي  تحقق.

املثال،املواهب(علىسبيل املعرفةأواملهارة،واليتميكنأنتكونعامةنسبيا

 )الفكريةالعامة(أواخلاصة)املواهباألكادمييةاخلاصة
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 رغبة .ب

اثب ميل هي وتذكرترغبة مطلوب لإلهتمام اليت األنشطة األنشطة. بعض

رغبةواملوقفهواألساسللتحيز،ويالحظدائمابسروربدونحدزمين.بشخص

االلتزامبشيء اختاذقرار.االهتمامميكنأنيسببشخصنشط ورغبةأيضامهمةيف

االهتمامات يكون يهمه. أن جيب العربية اللغة فضول إلاثرة قبل عالية من تطبيقها

 .يتماستالماملواداليتسيتمأويتمنقلهابسهولة لطالباتأنفسهمحبيثفهم

بدعممنثالثة حبيثميكنحتقيقهذااالهتمامبنتائججيدة،البدمنذلك

:جوانب،وهي

 اجلوانباملعرفية (1

تعلمه مت وما شخصية جتربة على أو بناء املدرسة أو املنزل يف سواء

الكتلة اجملتمعوكذلكأنواعخمتلفةمنالوسائط

 اجلوانبالعاطفية (2

املواقفجتاه اجلوانباملعرفية،أعربعناهتمامههبااملفاهيماليتتبين

من وضعت االهتمام. تولد اليت اهلامة األنشطة الناس ملواقف شخصية جتربة
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وأقراّنملألنشطةاملتعلقةابملصاحلومناملواقفاملعربعنها وهياآلابءواملعلمّي

.شكلوسائلاإلعالمحنوالنشاط أوالضمنيةبطرقخمتلفة

 وانباحلركيةاجل (3

الصحيح ابلرتتيب ، أخرى مرة للتفكري احلاجة دون بسالسة  .ركض

التميزيتزايدعلىالرغممنأنكل ولكنالتقدماليزالممكناحبيثاملرونةو

.هذايسريببطء

 اإلرادة .ج

ماهومرغوبفيهمن أبسطعاملللحصولعلىالنجاحيفكلشيء

إن .ينشأيفشخصمادونإكراهمننفسه قبلشخصماسوف.هذهالفضة

أوحتديدإجنازاته.الذكاءالعايل رغبةالطالبيفتعلماللغةالعربيةميكنأنتتغري

الفكراملتوسطإذا اإلرادةالميكناحلصولعلىنتائجمرضية،ولكن دوندعم

زيدمنحتديدامل كانلديكشعورابإلرادةميكنأنتكونعاليةمبافيهالكفاية

 .النتائج

 التجربةالسابقةمعاملتعلمّي .د

السابقة الطفل يتعلقمبشكلةجتربة التعلمفقطيفاملؤسسات فيما حنو

 .ربيبا يؤثرالرتبيةغريالرمسيأيًضاعلىبناءاخلربة الرمسية،ولكن
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الرتبيةالرمسي يفاملدارسأواملؤسساتالرتبيةيةاليتتدرساللغةالعربية،

اللغةالعربيةيفاملدرسة/املؤسسة هذهاحلالةاملدارسقبلأنيتعلملطالباتيف

ابلفعل ، حالياً يعيشها اليت أن الرتبيةية العربية. جيب للغة مقدمة هناك يكون

الرتبيةغريالرمسيمثلاملدارسالداخليةوأماكن وينطبقالشيءنفسهعلىالرتبية

ابلتأكيدمتتقدميهحىت اجملتمعكمايفتالوة)القرآن(يفاملسجد الرتبيةالبيئي

القراءةفقط املقدمةميكنأنجيعل لوكانعلىمستوى النوعمن ولكنهذا

.أخذالرتبيةالذيجيريمنذوياخلربة رأساملالللطالبيف

الرتبية مع متوافقة إذا  لطالبات األفرد يف الداخلية هذهالعوامل يف

أتثريا هو إليها للحظة الوصول يف للغاية ميكن إجيايب ألنه ، التعلم حتقيق

 .الشخصيةعلىاألنفسهم للطالبالتكيفبسهولةمنخالل

 العوامل اخلارجية  .2

وراءالدوافعاملثالية.يف العواملاخلارجيةهيكلالعواملاليتتدعمعمليةالتعلم

 :ع،وهيسيناقشاملؤلفثالثةأنوا هذاالعوامل،
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 البيئة .أ

 :واليتتشمل البيئةاملشارإليهاهناهيبيئةالرتبيةاالجتماعيللطالب

 األسرة (1

وكذلكجمموعةصغريةيف األسرةهيأصغروحدةأووحدةيفاجملتمع

وأيًضاأطفال .اجملتمع عادةمنزوجوزوجة دائمااحلفاظعلى تتكوناألسرة

الفرحواحلزنمنالعيشيفاملعىن عندماتواجهكلشيءالشعورابألمنوالسالم

.الوثيقللرابطةالنبيلةللعيشمعا

املكاناألويلوقبلكلشيءللحصول بشكلعام،للطالب،واألسرة

حياته. املدرسة.يفهذهالعائلةيبدألطالباتيفالتعرفعلىالرتبيةاخلارجي

 يفعائلةمعكلالعملياتحىت لطفلأنا جيبأنتتحققكلأسرةوحتققها،

األسرالحىت مث,طباعةأولجتربةلألطفال ميكنأنتنفصلعنالروابطالعائلية

التقدماحملرزيفتطويرلطالباتهوأكثر تركأساسياتالرتبيةاجليد،والسبب

 .يعيشونيفعائلةوبيئةجيدة فائدةملن
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اللغة تعلم أو الرتبية إندونيسيايف الذينهمعموما العربية،األسرةيف

التواصل ال أنتكون املسلمّي اجلانبالميكن العربيةمنهذا اللغة استخدم

تقدمياللغة يففهماللغةالعربيةولكنميكنأنيكونابلفعلقليال األسرةفعالة

 .اآلابءيعلموناألطفال العربيةمنخالللغةالعبادة

 اجملتمع (2

تمعهوجمموعةمناألشخاصالذينيشغلونمكااًنمعيًنامنطقة،اجمل

ملزمةجتاربمماثلة،لديهاعددمطابقةوعاملاابلإلحّتادهموتكونقادرةعلى

خّلة يقيم على يساهم اجملتمع الرتبية، عامل يف حياته. أزمة ليشبع معا العمل

العليا.مهم التأثريالرتبيةمعاملثل ةاجملتمعيفالرتبيةهيمدرسةلطالباتأو

الشباب للطالب ميكن حبيث هو حمدد: غرض له اجملتمع الرتبية.  املالية

.مساعدةاجملتمعيفوقتالحقوخدمةالبالد

العيشيف العربيةحمظوظجداعند اللغة تتعلمّي اليّت الطالباتمدرسة

ماملعرفةمنبيئةجمتمعمتحضراإلسالمعاىل،ألنهتعلممباشرةأولديهحك

اجملتمع.التستخدماللغةالعربيةلغةالتواصليفالبيئةولكنهناكمقدمةمن

اللغة من املناقشة حمتوايت على احلصول يتم والتالوة الصالة قراءات خالل

 .العربية
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 املدرسة (3

املدرسةهيمنشأةمصممةعمدالتنفيذالرتبية،وأكثرتقدمااجملتمع،

من يفوأكثر الدخول قبل من الشباب إعداد يف للمدارس مهم دور ذلك

اجملتمع تنمية املرتبة.عملية يف الرتبية أماكن هي واملدارس ، الرتبية سياق يف

الثانيةبعدالبيئةاألسريةولكنحيتاجلطالباتأيًضاالتفكرييفاملدرسةكأسرة

للحياة امتداد املدرسيةهي احلياة املدارساثنية.مثجزءمن لذلك ، األسرية

املتوقع العمر متوسط يكون أن معميكن اجملتمع على إىلعكسهذا حباجة

 .لألسرةمتوافًقامعجمتمعابتيمبااين)جيمينشافت(

 معلم .ب

واحد وقت يف  لطالبات أو  لطالبات خصائص حقا حيدد  املعلم

ي،املعلمكشخصساهمبشكلكبرييفاجملتمعوالدولة.يفاملخططالتفصيل

.هوشخصابلغمسؤولعنوعيمسؤولةيفتثقيفوتعليموتوجيهلطالبات

على والقدرة التعلم الربامج تصميم على القدرة لديه الذي الشخص املعلمهو

تنظيموإدارةالفصولحبيثلطالباتميكنأنيتعلمويصليفالنهايةإىلمرحلة

 ة.انطالقامنالعواملاخلارجيةللطالب،اهلدفالنهائيللعمليةالرتبيةي النضج
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فهمالدرس.لذلكجيبأنيكوناملعلم املعلمحيددمباشرةجناحلطالباتيف

 .تقدميحلوليفتعلملطالبات قادرًاحًقاعلىذلك

 الكتباملدرسية .ج

 الكتباملدرسيةهياملواداملطبوعةأووسائلاإلعالم.وسائلاإلعالم

من جزء فقططباعة ليس للتدريس اخلارجيةكوسيلة املدرسية العوامل الكتب

فقط،ميكنأنتكوندورايتأوأوراقفضفاضة.كتاب

تدعم يفعمليةأنشطةالتعلمليستهيالعواملالرئيسيةولكنالكتب

وظيفةالكتبللطالب .بقوةعمليةالتعلمالسلسلكلمنلطالباتواملعلمّي

وليساملعلمألنالكتابال سيلةلتبسيطمهمةاملعلم،يفالتعلمليستسوىو

كمدرس.جيبأنيكونالطالبأكثردرايةابملواد ميكنأنتلعبدورا

املدرسي الكتاب أن حّي يف ، املعلم من أييت أن جيب والشفوي اجلديد

 (Alkasuba, 2012) .لتستخدمكامل
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 السادس : البحوث السابقة الفصل 

 :حيصلالباحثةعلىالبحثمماثلةللباحثةلنفسهامنبّيأمورأخرى

بعنوان .1 اخلميين اإلمام هللا آية التواصلية يف  حبث العربية  اللغة  التعلم  "مناذج 

اجملتىب سوهارجو إحسان سنديكيا  تنفيذ" اثنوية  الدراسة نتائجهذه تناقش

الكمبيوترتعلم )مبساعدة الوسائط مكاملات ابستخدام التواصل العربية اللغة

الداعمة العوامل الثانوية سوهارجو اجملتىب سنديكيا إحسان مدرسة يف اللغة(

مبساعدة اللغة )تعلم اإلعالم وسائل دعوة االستخدام تعلم يف واملثبطة

كنمنذلكاختتمودرسأثناءالتعلمإىلجانباستخدامالكمبيوتر(حىتتتم

النماذجوتقييمنتائجالتعلمبعداستخداموسائلاإلعالماستدعاء)تعلماللغة

 (Khoimaini, 2016) مبساعدةالكمبيوتر(

بعنوان .2 ب رمحد. بنكنغ  حبث التوالب  النحد  معهددار  يف  التعلم  "منوذج 

علىنتائجهذهالدراسةمناذجالتعلميفمعهددارالنحدالتوالببنكنغ ا"كمفر 

املذّكر،ليستجيدةوميكنمالحظةذلكمنالنسبة كمفراوهيمنوذجالتعلم

حتديد مت هي اليت املؤشرات من املنفذة املؤشرات مالحظات نتائج املئوية

احملاضرة53.7 التعلم إىل ٪ومنوذج وينظر نسبة،جيدجدا. منخالل هذا
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وهو حتديدها مت اليت املؤشرات من املنفذة املؤشرات ٪.61.2املالحظات

اإلسالمية الداخلية املدارس يف التعلم النموذج على تؤثر اليت العوامل وكذلك

 :دارونالنهضةهو

 معظملطالباتمليكونواجادينيفأداءفريضةاحلج .أ

 .القائمأبعمالالكوخعدماإلشرافمناملشرف/ .ب

 .طالبأكثرمنالدراسة يقول .ج

 .قلةاملعلمّيلتوجيهلطالباتيفالنزل .د

 ,Rahmad. B)  التوجدعقوابت/عقوابتللطالبإذاتبّيهلمعدمالدراسة. .ه

2011) 
ة مدرسة عاليه االخالص االسالمي "مناذج التعلمحبثموستاريحليمبعنوان .3

" عظم  غيض  داخلية  يفمبدرسة  البحث تصميم التعلم منوذج نتائج مقرها

أكثر موجهة بون أوجونغ الداخلية اإلسالمية اإلخالص مدرسة عالية مدرسة

إىلالنموذجأتكد،معاخلطوةاألوىلمنحتليلخصائصالطالب،مثحتديد

اجلوان تشمل ، حتقيقها جيب اليت الكفاءات أو التعلم املعرفيةأهداف ب

 (Mustari Halim, 2017) والعاطفيةواحلركية.
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إنطالقامنالبحوثالسابقةتشبهمعالبحثتبحثعنمنوذجالتعلموفيها

الفرقالكبريواملتنوع.وإحدىمنالبحوثالسابقةتركيزالتواصليةاللغةالعربية.ويف

 طالباتالفصلاخلامس.زابلتعبريالشفهيهذاالبحثالباحثةتركي

 


