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 صملخّ 
رّباستراتيجيةّالتعبيرّالمصوّ ّالمحاورةّطريقة فعاليةّاستخدام:(0202)ّ،إقبالّميدي

األولّفيّالمدرسةّصفّالّطالبلدىّ الكالمّلترقيةّمهارة
ّبمحافظةّرياوّبكنباروّالكوثربمعهدّّاإلسالميةّالثانوية

البحثحبث وهذا جترييب معرفة إىل يهدف احملاورة: طريقة استخدام فعالية
املدرسة يف لدىطالبالصفاألول الكالم مهارة لرتقية املصّور التعبري باسرتاتيجية

مب اإلسالمية رياالثانوية مبحافةة بكببارو الكورر وعهد . البحثومبهج نوعهذا من
ال البحث الذيتجرييب، التعليم، خطة تصميم من واملالحةة،يرتكب والتطبيق،
وو البحثفيكوناالختبار. جمتمع طالبمن األولمجيع املدرسةالفصل الثانويةيف

عيبته.و0202/0202لعامالدراسيمبحافةةرياوكبباروالكورربمبعهداإلسالمية
و"ب"يفلفصلاألولطالبا بكببارومبعهداإلسالميةالثانويةاملدرسة"أ" الكورر

رياو مبحافةة البحثفه. أفراد األولطالبووأما ""أ"الفصل ا"بو ملدرسةيف
فعاليةاستخدامطريقةهوموضوع.مبحافةةرياوالكورربكببارومبعهداإلسالميةالثانوية

يف الصفاألول طالب لدى الكالم مهارة لرتقية املصّور التعبري باسرتاتيجية احملاورة
مب اإلسالمية الثانوية ريااملدرسة مبحافةة بكببارو الكورر أدوو.وعهد من جلمعات

صالباحثأنلخّيأمانتيجةهذاالبحثفيمكنأن.االختبارالبيانات:املالحةة،و
طالب لدى الكالم مهارة لرتقية املصّور التعبري باسرتاتيجية احملاورة طريقة استخدام

.كمادلّوعهدالكورربكببارومبحافةةرياالصفاألوليفاملدرسةالثانويةاإلسالميةمب
أن %Ttأكربمناجلدول8..7=   عليه داللة منو0.82=2يفدرجة

% داللة .درجة  مردودة    يعىن0.22= و   و أّنمقبولة. على تدل هذه
با الكالملدىاملصوريكونفعاالسرتاتيجيةتعبرياستخدامطريقةاحملاورة لرتقيةمهارة

.ومبحافةةرياومبعهدالكورربكبباراإلسالميةثانويةبالفصلاألوليفاملدرسةالطال


 .مهارةّالكالم ،المصو رّستراتيجيةّتعبيراّ،طريقةّالمحاورة :الكلماتّاألساسية
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ABSTRACT 

Iqbal Meidy, (2021): The Effectiveness of Using Dialog Method with Ungkap 

Gambar Strategy in Increasing Student Speaking 

Ability at the Tenth Grade of Islamic Senior High 

School of Al-Kautsar Modern Islamic Boarding School 

Pekanbaru 

This research was an experiment, and it aimed at knowing the 

effectiveness of using Dialog Method with Ungkap Gambar strategy in Increasing 

Student Speaking Ability at the tenth grade of Islamic Senior High School of Al-

Kautsar Modern Islamic Boarding School Pekanbaru by seeing whether there was 

or not an increase of student speaking skill of experimental and control groups. 

This research was started from planning the lesson plan, conducting, observing 

and testing.  The students in the Academic Year of 2020/2021 were the population 

of this research, and the samples were the tenth-grade students of classes A and B.  

The subjects were the tenth-grade students of classes A and B.  The object was the 

effectiveness of using Dialog Method with Ungkap Gambar strategy in Increasing 

Student Speaking Ability.  Observation and test were the instruments of collecting 

the data.  Based on the data analysis, it could be concluded that the effectiveness 

of using Dialog Method with Ungkap Gambar strategy in Increasing Student 

Speaking Ability at the tenth grade of Islamic Senior High School of Al-Kautsar 

Modern Islamic Boarding School Pekanbaru because to 8.57 was higher than ttable 

2.79 at 1% significant level and 2.06 at 5% significant level.  It revealed that Ho 

was rejected and Ha was accepted.  In other words, the effectiveness of using 

Dialog Method with Ungkap Gambar strategy was effective in Increasing Student 

Speaking Ability at the tenth grade of Islamic Senior High School of Al-Kautsar 

Modern Islamic Boarding School Pekanbaru. 

 

Keywords: Dialog Method, Ungkap Gambar Strategy, Speaking Ability 
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ABSTRAK 

Iqbal Meidy, (2021): Efektifitas Penggunaan Metode Muhawarah dengan 

menggunakan Strategi Ungkap Gambar untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 

X Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-Kautsar 

Pekanbaru 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan metode muhawarah dengan menggunakan 

strategi ungkap gambar untuk  meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas X 

Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru, dengan melihat ada 

tidaknya peningkatan kemampuan siswa berbicara baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 

pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah Siswa 

Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru tahun ajaran 

2020/2021, dengan sampel siswa kelas X/A dan X/B Madrasah ‘Aliyah Pondok 

Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa  kelas X/A dan 

X/B Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern dan objek penelitian adalah penggunaan 

metode muhawarah dengan menggunakan strategi ungkap gambar untuk  

meningkatkan kemampuan berbicara. Instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari 

analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

muhawarah dengan menggunakan strategi ungkap gambar efektif untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara di Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-

Kautsar Pekanbaru. Karena nilai To = 8.57 lebih besar dari Tt pada taraf 

signifikansi 1% = 2,79 dan taraf signifikansi 5% = 2,06, ini berarti bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain penggunaan metode muhawarah 

dengan menggunakan strategi ungkap gambar efektif untuk  meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa kelas X Madrasah ‘Aliyah Pondok Modern Al-

Kautsar Pekanbaru. 

 

Kata Kunci: Strategi Ungkap Pikiran Pokok, Kemampuan Berbicara 
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 األول الفصل

 أساسيات البحث
 لفية البحث خ .أ 

ىي .اللغة العربية 1أغراضهم...عن..القوم..هبا..يعرب..العبارات..ىي..اللغة..نإ
النل. .طريق.من.إلينا.وصلت.قد.وإهنا ،أغراضهم.عن.العرب.هبا.يعرب.اليت.الكلمات
وما رواه الثقات من منثور العرب  ،القرآن الكرًن واألحادث الشريفة.لنا.وحفظها

يف معظم بالد   اللغة العربية ىي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجباريا 2ومنظومهم.
ا ىي اللغة الرابعة أو اػبامسة من بُت أىمه اللغات األجنبية اليت  اإلسالمية، كما أهنه

 3.يف كثَت من بالد أوروبيةيتم تعليمها 
للغة العربية االلغة العربية مهمة يف حياة اإلنسان، ألن  أنكما ىو اؼبعروف 

وكان دور اللغة العربية آلة اؼبواصالت اإلنسان بغَتىم . مكانة خاصة بُت اللغة العاَف
ن الكرًن أو آوآلة اؼبواصالت اؼبؤمنُت باهلل تعاُف صالة كانت أو دعاء أو قراءة القر 

 إن أنزلناه قراءنا عربيا لعلكم تعقلونسالما. كما قال اهلل تعاُف يف كتابو العزيز 
 يفهم من تلك األية بأن اللغة العربية لغة القران الكرًن، لغة اعبنة،. (2)يوسف: 

اللغة اليت ربدث هبا الرسول وتكلم هبا أصحابو، ولغة اؼبواصالت واإلعالم بُت 
 .اؼبسلمُت

 على..تشتمل..اليت..اللغة.عن.الدرس.مادة.إعطاء.ىي.العربية..اللغة..فتعليم
خاصة ..طريقة..باستخدام..الكتابة..مث..والقراءة..والكالم..اإلستماع..يف..اؼبهارة

                                                             
   8(, ص.  2212)رباو: موتيار فسيسر سومطرى, البيان يف تاريخ األدب العريب ننداج شريف ىداية األدب العريب, 1
  7ه (, ص.1426)دار اغبديث: بَتوت, جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغالييٌت,  2
.) ايسيسكو: منشورات اؼبنظمة االسالمية للًتبية طرائق التدريس اللغة العربية لغَت النا طقُت هبا ,ؿبمود كامل الناقة وزمالئو  3

 12م , ص.  1989والعلوم و الثفاقة, الرباط
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 . كما عرفنا ينقسم تعليم اللغة العربية إُف قسمُتالتقدير عنهاوالوسائل التعليمية مع 
، ومهارة )مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة ومها تعليم اؼبهارات اللغوية
، والًتاكيب(. عندما نتحدث لغة العربية القواعد، واؼبفرداتالكتابية وتعليم عناصر ال

عن التعليم فالبد لنا أن نعد التعليم استعدادا کامال وطرق التعليم اػباص أيضا كما 
عة وغَت ؿبلية ليم والتعلم فعالية ومتمتتشرح يف التعبَت السابق كي تكون عملية التع

والتعلم  . والطريقة ىي إحدى من مفتاح النجاح يف عملية التعليموتفرحية فيما يرام
 .خاصة يف تعليم اللغة

كانت اللغة العربية أكثر إىتماما يف تعليميها إما يف اؼبدارس واؼبعاىد ، إلهنا 
ت أدب جيد وأسلوب حسن من إحدى اللغات السامية وؽبا دور ىام لكوىا ذا

اؼبدرسة الثانوية دبعهد  . كما يفقرآن واألحاديث النبوية، على الاألذى وكوىا لغة
 .رسة اليت بنيت يف بيئة اؼبدارسىي مدالكوثر باكنبارو 

ومن عوامل نتائج تعليم اللغة العربية ىي الطريقة اؼبستخدمة، وعلى أساس 
الثانوية  درسةتعليم اللغة العربية يف اؼبنتائج اؼبالحظة األوُف احدى من الفصول، 

األذى، ميل اؼبمل بسسب طريقة التعليم اليت تستخدم حد  دبعهد الكوثر بكنبارو
. ألن مهارة الكالم ىي مهارة نقل اؼبعتقدات خصائصها تعليم مهارة الكالمعلى 

يف واألحاسيس واالذباىات واؼبعاين واألفكار واألحداه من اؼبتكلم إُف اآلخرين 
ومهارة الكالم ىي احدى  4.وسالمة يف األداء َتطالقة وانسياب مع صحة يف التعب

من مهارات اؼبهمة حُت اتصال وتنافس الطالب مع اؼبدارس أخرى أحسنا يف 
لكالم اإلبداع مستوى الوطٍت أو العلمي ، من أجل ذلك حيتاج تعليم مهارة ا

 .اعبديدة

                                                             
السعودية: دار األنلس للنشر ، اؼبملكة العربية اؼبهارات اللغوية مدخل إُف خصائص اللغة العربية وفنوهناؿبمد صاٌف الشنطي،   4

 194، ص.1995والتوزيع، 
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 كل عملية التعليم ويف أي التعليم كانت الطريقة ىي كل األشياء احملتوي يف
كل عملية   5.ة والعلوم الطبيعية وما أشبو ذلكمثال الرياضيات والفنون والرياض

، ومع فيها موجود توي احملاوالت والنظام اؼبتنوعةالتعليم الطيب أو القبيح قطعا ؿب
قدًن األشياء وال سبكن عملية التعليم دون موصبد احملاولة لت .قدًنالوسائل وأساليب الت

 .ف التعليماة التعليم وفقا بأىد. واستخدام الطريقة الالئقة تساعد عمليُتلإُف اؼبتع

االسًتاتيجية ىي فن استخدام اإلمكانات والوسائل اؼبتاحة بطريقة مثلي و 
لتحقيق األىداف اؼبرجوهة على أفضل وجو فبكن دبعٌت أهنا طرق معينة ؼبعاعبة مشكلة 

 .6ساليب عملية لتحقيق ىدف معُتأأو مباشرة مهمة أو 

احملاورة ىي طريقة وطريقة اليت تناسب مهارة الكالم منها طريقة احملاورة. 
يكون احملاورة س، يف تلك ؿباورة يم اللغة العربية من خالل ؿباورةالقدم اللغة يف تعل

 .طالبو  طالب و بُت وطالب اؼبدرسبُت 

ىناك ض التعليم. اغر أعملية التعليم إُف وصهل يساسًتاتيجية،  استخدامو 
اسًتاتيجيات كثَتة منها اسًتاذبي التعبَت اؼبصور، ىذه االسًتاتيجية حيسن تطبيقها يف 

شفوي  يف تدريبترتكز أنشطة التعليم  لعربية لًتقية مهارة الكالم ألنتعليم اللغة ا
جعل  زاياىا. ومن ماؼبعلمة  تستخدمها اليت بوسيلة صورة معلقة على السبورة

ب علقة. فارحُت يف اتباع التعليم. وتدريب ذكراة الطلبة دبساعدة الصورة اؼب الطاله
ب ، يف عملية التعليماالسًتاتيجية  ىذهتستخدم  ةعلماؼبو  فاؼبرجو أن يكون الطاله

                                                             
5
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan 

Media, (Malang 2002), hal. 3 

 226(، ص. 2212) اسًتاتيجية التدريس اؼبتقدمةعبد اغبميد حسن شاىُت، 
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ب يح ا أنه قب فبا سبق نعرفو . باللغة العربية مالتكل يف ماىرين توقهف على الطاله
 يف الفصل.اسًتاتيجية التعبَت اؼبصور  استخدام

اللغة العربية  بكنبارو دبنطقة رياو ، كان مدرس يف اؼبدرسة الثانوية دبعهد الكوثرو 
، قيام بتعليم اللغة العربية باعبدقد بذل جهدىم لًتقية مهارة الكالم لدى الطلبة منها : 

شفوية وطريقة السمعية ال الفعالة منها وطريقة اسًتاتيجية وقيام باختيار طرق التعليم
سائل التعليمية اؼبعينة ، واستخدام و وغَتىاو اسًتاتيجية تعبَت اآلراء الرئيسية االستقرائية 

ىرين ، ولذلك ينبغي على الطالب أن يكونوا ماالفعالية، وإقامة شبكة اإلنًتنيت وغَتىا
وا على التكلم ، ولكن الواقع أن الطالب مازالت َف يقدر يف تكلم اللغة العربية جيدا

 ، وىذا معروف بالنظر إُف الظواىر اآلتية :ث باللغة العربية جيدا إال قليالوالتحد

 .بعض الطالب َف يقدروا على التكلم باللغة العربية اعبيدة .1
 .بعض الطالب َف يعرفوا عدة مفردات العربية .2
 .بعض الطالب َف يقدروا على تقدًن اؼبعلومات باللغة العربية شفهيا .3
 الطالب َف يقدروا على تقدًن األسئلة باللغة العربية شفهيابعض  .4
 بعض الطالب َف يقدروا على إلقاء آرائهم باللغة العربية شفهيا . .5

فعالية لًتقية مهارة التعبَت اؼبصور  باسًتاتيجية طريقة احملاورةفبا سبق ذكره أن 
الكالم و ؽبا أثر ىام ودور كبَت لًتقية مهارة الكالم. بناء على ذلك يريد الباحث بأن 

باستراتيجية  لمحاورةستخدام طريقة اافعالية "يقوم بالبحث العلمي حبثا دقيقا عن 
في المدرسة لدى طالب الصف األول لترقية مهارة الكالم  التعبير المصّور

 ."ة رياوبمحافظ بمعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية الثانوية 
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 أسئلة البحث .ب 
استخدام طريقة احملاورة  فعاليةمدى  إُف أي: أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي

يف اؼبدرسة الكالم لدى طالب الصف األول لًتقية مهارة باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر 
 ؟رياو حافظةدب دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية الثانوية 

 أىداف البحث .ج 
استخدام  فعاليةؼبعرفة  :الباحث من ىذا البحث ىي إراد ذيأما األىداف ال

الكالم لدى طالب الصف األول لًتقية مهارة باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر طريقة احملاورة 
 . رياو حافظةدب دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية 

 
 فروض البحث .د 

Ha :لًتقية مهارة الكالم  فعهال باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر استخدام طريقة احملاورة
 دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية لدى طالب الصف األول 

 . رياو حافظةدب

Ho :لًتقية مهارة  فعهال غَت باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر استخدام طريقة احملاورة
 دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية لدى طالب الصف األول 

 .رياو حافظةدب

 أىمية البحث .ه 

 :يةستخدامتتكون الفوائد من أمهية النظرية واال

 نظريةالأمهية  .1
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لًتقية  باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر استخدام طريقة احملاورةفعالية  أنالتأكيد  .أ 
دبعهد اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية لدى طالب الصف األول مهارة الكالم 
 .رياو حافظةدب الكوثر بكنبارو

دبعهد  اإلسالمية لتوزيع التفكَت للعاَف الًتبوى والسيما ىف اؼبدرسة الثانوية .ب 
 .دبحافظة رياو الكوثر بكنبارو

 أن يكون نتائج البحث مرجعا للباحث القادم. .ج 

 التطبيقيةأمهية  .2

للمدرسة ىف تصحيح التعليم لًتقية كيفيهة تعليم اللغة العربية ىف الًتجيح  .أ 
 اؼبدرسة.

وخصوصا طريقة  التعليمية اؼبناسبة الطريقة تطوير وترقيةىف  درسؼبساعدة اؼب .ب 
 تعليم اللغة العربية.يف  احملاورة

 كالم الطالباللًتقية مهارة  .ج 

ىف  درجة اؼباجستَتلنيل الشههادة اعبامعيهة ل لتوفَت شرط من الشروط اؼبقرهرة .د 
قسم تدريس اللغة العربية عبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 

 رياو.
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 حدود البحث .و 
 ربديد البحث يف ىذا البحث ىو :

 اغبدود اؼبوضوعية .1
باسًتاتيجية  طريقة اجملاورة استخدامحدد الباحث موضوع البحث عن 

يف اؼبدرسة الثانوية لدى طالب الصف األول لًتقية مهارة الكالم  التعبَت اؼبصوهر
. يتعلق بًتقية النطق السليم والطالقة رياو حافظةدب دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية 

 .وفهم الكالم
 اغبدود اؼبكانية .2

دبحافظة  دبعهد الكوثر بكنبارواإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  مكان البحث يف
 .رياو

 الزمانيةاغبدود  .3
عام  2221يوِف  28حىت  2221يوين  28 أما اغبدود الزماين يكون يف

 .2221-2222الدراسي
 

 تتحديد المصطلحا .ز 
 7.اليت ال تتغَت مهما طال الزمان الكيفية الدائمة : طريقة .1
. وىذه الطريقة يف مدرسة التحدث بإستخدام اللغة العربية :ورة اطريقة احمل .2

 8طريقة اغبوار.بثة كما ىو معروف داخلية " اغبدي
ب هتدف اليت اسًتاتيجية  : التعبَت اؼبصور اسًتاتيجية .3  قصة اؼبعلمة لتقليد للطاله

ب يستطيعون صورة، ةبوسيل. بسرعة  اعتقل اليت الدراسية مواد عن يعربون الطاله
 .9اػباصة لغتهم خالل من اؼبعلمة خالصة من

                                                             
7
 95(، ص. 1985، )بَتوت: دار النفائس، العربية وطرائق تدريسهاخصائص نايف ؿبمود معروف،   

2
 Ismail Baharudin, Jurnal Thoriqoh Ilmiah Vol. 01, no. 1 Januari 2014 
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التكلم بالعربية بتعبَت العبارات اللغوية : استطاعة الطالب على  مهارة الكالم .4
 .البسيطية كالعبارات اؼبستخدمة يوميا

 
 الدراسات السابقة . ح

 نتيجة البحث اؼبوضوع االسم رقم

 (2218) رأيٍت 1

فعالية استخدام ـبترب اللغة بأسلوب الدبلجة 
(Dubbingل ) ة مهارة الكالم لدى الطالب يف يقًت

والد باسَت باقباريان اؼبدرسة العالية دبعهد خالد بن 
 روكان ىولو رياو

%81 
 )فعهال(

2 
رفقي أذكى 

 (2219) ظفري

 Counseling( CLMفعالية استخدام طريقة )

Learning Method  لًتقية مهارة الكالم لدى
الطالب يف اؼبدرية الالبتيدائية اإلسالمية القدوة 

 )حبث التجرييب( باكنبارو

%85.9 
 )فعهال(

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
9
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 102-107 
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 الفعالية .أ 
باللغة العربية  ”Effect“معٌت الفعالية يف اؼبعجم اؼبورد من الكلمة اإلقبليزي 

جاء  12.الفعالية ىي فاعلية، تأثَت نفوذ.11كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"  12فعال
 13يف اؼبنجد أن اؼبعٌت الفعالية ىي النافد، اؼبؤقر ، الذي يؤدي إُف النتيجة.

والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو 
 الربنامج، القرار أو اؽبدف اؼبثاِف.

ويقصد بالتعليم الفعهال ىي التعليم الذي يؤدي إُف أقصى درجة فبكنة من 
التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من اؼبكاسب 

بناء على التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة  14الًتبوية األخرى.
 الرئيسية للوصول إُف أىداف ومطابقة بالوقت.

اػبالصة من تلك الرأي أن الفعالية ىي معيار ربقيق الغاية واؽبدف اليت 
خططها من قبل. إذا بلغت الغاية واؽبدف فيكون فعهالية، ألن الفعالية ىي مناسب 

 دف اؼبنشود.بُت التوقيع واؽب

 

                                                             
 عريب دار العلم للماليُت( –اؼبورد اغبديث( )قاموس انكليزي  (والدكتور رمزي منَت البعلبكي،منَت البعابكي  12
 244عريب، ص.  –منور قاموس اؼبنور اندونيسي ؿبمد فَتوز وأضبد ورصون،   11
 ( Multikarya Grafika:  )يغياكرتاقاموس العاصرى أتابيك علي،  12

 952(، ص.1987)دار اؼبشرق : بَتوت،  لوبس معلوف، اؼبنجد يف اللغة واألعالم، 13
 (22، ص.1997وِف، أساليب تدريس اللغة العربية، )عمان: دار الفالح(، ؿبمد علي اػب 14
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 تعليم اللغة العربيةالنظريات في   .ب 
 مفهوم تعليم اللغة العربية .1

. لذا ، فجعل اؼبدرسة أسس على األىداف الدينيةعليم اللغة العربية يف ت
اث اإلسالمية التالميذ فيها قادرين على فهم القرآن واألحاديث النبوية والكتب الًت 

بالتعريف من تعليم اللغة العربية دبا قالو الشيخ . فهذا القول مناسب والثقافات الدينية
، وقد وصلت ية ىي يعرب هبا العرب عن أغراضهماؼبصطفى الغاليُت إن اللغة العرب

 األحادث الكلمة اليت الشريفة .الينا عن الطريقة النقل وحفظها لنا القرآن الكرًن و 

، دية العهدوىي لغة أمة العرب القد، لغة العربية احدى اللغات الساميةال
الشائعة الذكر ، اليت كانت تسكن اعبزيرة اؼبنسوبة اليها يف الطرف الغريب من آسيا . 

، ألن العرب َف زبالط غَتىا كثَتا وَف ا أقرب اللغات السامية إُف أصلهاويظن أهن
تدخل طويال ربت حكمو أمة أعجمية . وىذه األمة منها القدماء ، وىم كانوا 

 .ون باللغة العربية سليقة وطبعاينطقيسكنون تلك اعبزيرة و 

نظر إُف بعض التعاريف استنبط الباحث أن اللغة العربية ىي أكثر اللغات ب
ربدثا ضمن ؾبموعة اللغات السامية ، وإحدى اللغات انتشارا يف العاَف ، وأهنا لغة 
التعليم من القرآن الكرًن والكلمة اليت يعرب هبا العرب عن اغراضهم الذين كانوا 

ن هبا سليقة يسكنون اعبزيرة اؼبنسوبة اليها يف الطرف الغريب من آسيا ، وينطقو 
 .وطبعا

يعلم " دبعٌت جعلو يعلمها . وىو فن أو عمل خاص  -كلمة " علم التعليم  
عند قاموس اؼبنجد كلمة "تعليم" يشتق من . يقوم بو اؼبعلم لتغيَت سلوك اؼبتعلم

ذلك السلوك ول15تعليما ويقال علهمو الصنعة وغَتىا دبعٌت جعلو يعلم. –يعلهم  -علهم
نواحي اؼبعرفة واإلدراك واالنفعال والعمل . ومن مث  -الذي يتضمن دبعناه الواسع 

                                                             
 .526(، ص. 1976)بَتت : دار اؼبشرف، اؼبنجدواإلعالم، لويس معلوف،   15
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 .ندرك أن التعليم يراد دبفهومو إيصال العلم واؼبعرفة إُف ذىن اؼبتعلم بطريقة منظمة
ومن أجل ذلك ، عرف التعليم اللغة العربية أيضا ، أنو عملية التعليم لًتشد التالميذ 

 .والتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إجيابيا كان

 : وبالتاِف أن معٌت اآلخر من التعليم عند العلماء ، وىو

 أن التعليم ىو من احدى االنشطات اؼبتعلقة يف تربية (Sikun)عند سيكون  (1
 .الطلبة على جوانب اؼبعرفية واغبركية

التعليم ىو جزء من الًتبية ، وىو الًتبية ( Dewanitara)عند گياىي اغباج ديونتورو  (2
 .بوسيلة إعطاء العلم أو اؼبعرفة واإلتقان

الدكتور ؿبمد على السمان أن التعليم ىو إيصال اؼبعلم واؼبعرفة إُف أذىان  (3
إلقتصادية الىت توفر لكل من اؼبعلم واؼبتعلم الطالب بطريقة قودية وىي طريقة ا

 16الوقت واغبهد يف سبيل اغبصول على العلم واؼبعرفة.
صاح عبد العزيز عبد اجمليد أن التعليم يقصد بو نقل اؼبعلومات من اؼبعلم إُف  (4

 17اؼبتعلم اؼبتلقى الذي ليس لو إال أن يتقبل ما يلقيو اؼبعلم.

اللغة توجيهيا وظيفيا أن يهديف تعليمها إُف باإلضافة إُف ذلك توجيو تعليم 
ربقيق القدرات اللغوية عند الطلبة حبيث يتمكن من فبارستها يف وظائفها الطبيعية 

أو تعليم اللغة العربية ىو إيصال اؼبعلم معلومات اللغة العربية  العملية فبارسة صحيحة
بواسطتها معرفة اللغة إُف أذىان اؼبتعلمُت وإعادة بناء خربة اليت يكتسب اؼبتعلم 

. وال ديكن أن يتجو تعليم اللغة إال إذا كانت الوظائف العربية ومهاراهتا واذباىاهتا
أساسية  الطبيعية للغة واضحة يف ذىن اؼبعلم . وللغة كما ىو معروف أربع وظائف

ىي ليكون فامها عند ظبعوا منطوقة وفامها حُت رأو مكتوبة وليكون متكلما وكاتبا 
 .ودقة معربا عنا األفكاربطالقة 

                                                             
 .12( ص. 1983القاىرة: دار اؼبعارف، التوجيو يف تعليم اللغة العربية، ؿبمد على السمان،   16
 .59)القاىرة : دار اؼبعارف، دون التاريخ(، ج. األول، ص. الًتبية وطرق التدريس، صاٌف عبد العزيز عبد اجمليد،   17
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تعليم اللغة العربية ىو تعليم اللغة األجنبية يستخدم إُف اؼبواد الدراسي . وأما 
قنون الوزيرالديٍت يف إندونيسيا رقم الثاين سنة ألفُت وشبانية عن معاير االختصاص 

 : واحملتويات يف تربية اإلسالم وتعليم اللغة العربية يتضمن على احملتويات

اإلتصاالت باللغة العربية يف الكالم كانت أو الكتابة يتضمن على تطوير  (1
اؼبهارات األربعة ىم : مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 .الكتابة
تنمية الوعي عن مهمة اللغة العربية يف احدى اللغة األجنبية ، خصوصا يف  (2

 دراسة مصادر اإلسالم .
ات بُت اللغة والثقافة . وبذالك يرجى التالميذ أن تطوير اؼبفاىم عن العالق (3

ديلكوا اؼبطلع ) أي اتسعت اؼبفاىم ( ويتضمنوا يف أنواع الثقافة . بناء على 
ما سبق أن اللغة العربية لغة أجنبية ألهنا تنسب باؼبواد وال تكون اللغة العربية 

 .أالت االتصاالت كل يوم

أو إرذبالية. وتعليم اللغة العربية التعليم ىو مهمة ومنظمة وليس عشوائية 
 حيتوي على العوامل اؼبعينة وىي اؼبعلم، واؼبتعلم، واؼبادة، والتقوًن:

 اؼبعلم ( أ
اؼبعلم ىو القائم بدور الًتبية والتعليم أو اؼبرشد للطالب إُف التعليم 

واؼبعلم حيمل يف عنقو أمانة ىي   18تشًتطو الًتبية اغبديثة يف العملية التعليمية.
 تربية اعبيل الناشئي من اؼبواطنُت. 

 
 
 

                                                             
 .72(،  ص. 1956)بدون مكان : دار اعبهاد، أصول الًتبية وعلم النفس، سحن حافظ وآخرون،   18
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 ب( اؼبتعلم

فهو متعلم". اؼبتعلم  –متعلما  –يتعلم  –اؼبتعلم اسم الفاعل من "تعلم 
ىو اإلنسان الذي يتعلم عادة يف اؼبدارس أو اؼبعاىد اإلسالمية للحصول على 

 العلم النافع يف حياتو ومعيثتو.

 دةج( اؼبا

اؼبادة التعليمية اؼبعاومات اليت يقصد هبا اؼبعلم أن يوصلها إُف الطالب. 
 وقال ؿبمد عبد القادر أضبد : أن اؼبادة التعليمية ال بد ؽبا شروط وىي:

 صحة اؼبادة ومناسبة لعقول الطالب. (1
أن تكون اؼبادة اؼبختارة مرتبطة حبياة الطالب وبالبيئة اليت يعيش فيها،  (2

 اغبصة.مناسبة لوقت 
أن تقسم اؼبادة اؼبقررة إُف الوحدات توزعُت على أشهر السنة، وربط اؼبادة  (3

 19التعليمية اعبديدة دبادة الدرس القدًن.

 ىـ( التقوًن

وتقوًن التعلم ىو العملية اليت ترمي إُف معرفة مدى النجاح أو الفشل يف 
ديكن  ربقيق األىداف العامة للمنهج. وكذلك نقاط القوة والضعف بو حىته 

ربقيق األىداف اؼبنشودة صورة فبكنة. حيث يقارن التقوًن معلومات التقييم 
دبحكات معتمد على النواتج هبدف التاصل مع الطالب. وىهيئة التدريس، 
واؼبستفيدين عن تقدم الطالب والزباذ قرارات موجهة باالمعلومات عن عمليات 

 22التعليم والتعلم

                                                             
 .522(، ص. 1976لويس معلوف، اؼبنجدواإلعالم، )بَتت : دار اؼبشرف،   19
 .42ىـ ،ص.  1435اسًتاتيجيات التعلم والتعليم والتقوًن مشروع التأسيس للجودة  والتأىل لالعتماد اؼبؤسسي الرباؾبي،   22
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 أىداف تعليم اللغة العربية .2
ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي لتنمية مهارة لغوية الطالب وتطويرىا. 
ووجو تعليم اللغة العربية إُف أىداف فًتة الطويلة )أىداف العام(، أىداف فًتة قصَتة 

 )أىداف اػباصة(. أما أىداف العام ىي:

 لكي يفهم الطالب القرآن واغبديث. (1
 اإلسالم.كتب الدينية وحضار لكي يفهم الطالب   (2
 لكي ماىرون الطالب يف تكلم اللغة العربية واإلنشاء. (3
 وتفيد اللغة العربية مثل أدواة اؼبساعدة ألىلية األخرى. (4
 يفيد تعليم اللغة العربية لبناء أىل اللغة العربية اؼبهنية. (5

 : أما األىداف اػباصة يف تعليم اللغة العربية ىي

 .ية بصفة عامةأن تنموا لديهم القدرات واؼبهارات اللغو  (1
ع اؼبعلومات واػبربات واؼبهارات اليت سبكنهم من القيام بتدريس فرو  کتسبوايأن  (2

 اللغة يف اؼبرحلة االبتدائية .
بطرق تعليم القراءة والكتابة ، ويكتسبوا القدرة على تعليم  فياأن يعلموا إؼبام كا (3

  اؼببتدئُت بأمثل الطرق .
م من اؼبطالعة ىي حسن التعبَت.  أىداف العااألىداف اؼبقررة يف الدراسة. مثل  (4

لقول اللفظ صحيحا، وتسريع التفهيم والتفكَت مضمون القراءة، وتنمية  كفاءة 
 كفاءة التذكي
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أىداف اػباصة من اؼبطالعة ىي تفصيح يف تذكَت األروف حسب ـبارجها.  (5
وجب ؼبعلم اللغة العربية أن يعمل األىداف القررة يف التختيط وإما قي 

 . تخدامساال
أن يؤمنوا بأمهية استخدام الوسائل اؼبعينة يف تدريس فروع اللغة وخباصة تعليم  (6

 .القراءة والكتابة
أن يزودوا باػبَتات واؼبهارات اليت تساعدىم على ربط فروع اللغة العربية فيما  (7

بينها . و أن يزودوا باػبَتات واؼبهارات اليت سبكنهم من فبارسة ألوان النشاط اغبر 
 .اؼبدرسةيف 

طلبتهم وقياس مدى  ًنأن يكتسبوا اؼبعلومات واػبربات اليت يستطيعون هبا تقو  (8
 منوىم اللغوي

 
 أسس تعليم اللغة العربية .3

 األسس النفسية (أ 
اتفق علماء النفس التعليمي على وجود العناصر يف عملية التعلم والتعليم 

واإلرادة واػبربات السابقة  واألمهيةمنها العنصر الداخلي الذي يشمل على اؼبوىبة 
يف نسف اؼبعلم اؼبعلم والعنصر اػبارجي الذي يشمل على البيئة واؼبعلم والكتاب 

 إٍف . ويف ىذا اجملال لقد وجدنا مدرستُت يف علم النفس التعليمي ، ومها : 
 (Behavioristic theoryاؼبدرسية اغبسية السلوكية ) (1

 Pavlov (۸۱49َف الروسي بافلوف ومن الرواد األوائل ؽبذه اؼبدرسة العا
اؼبشهور بنظريتو يعٍت يربط بُت اؼبثَتات األوالية ) الطعام واؼبثَتات ( ۸۱۹۱
خروج لعاب( الكلب الذي )الضوء وصوت اعبرس( مع إجابة )الثانوية 

يكون موضع ذبربتو ، من نتيجة ذبربتو أن لعاب الكلب خيرج دبجرد وجود 
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يهتم اىتماما كبَتا كبو العوامل اػبارجية يف التعليم وتابع ىذه اؼبدرسة  .الضوء
 .على أن تدبَت بيئة التعليم ىو طريقة فعالة للوصول إُف اؽبدف

 (Cognitive Theory) اؼبدرسة اؼبعريفية (2
ناقضت ىذه اؼبدرسة اؼبدرسة السلوكية اليت تؤكد أمهية اؼبثَتات اػبارجية وىذه 

واؼبتعلم ىو الذي يدير ويعُت عملية التعليم اؼبدرسية تؤكد أمهية فعالية اؼبتعلم 
وليست البيئة اليت ربقيق نتيجة التعليم إجيابية كانت أو سلبية . وعند ىذه 
اؼبدرسة أن اإلنسان إذا تناول اؼبثَتات من بيئتو خيتار مطابقا دييلو وحاجتو 

 ويًتصبو ويربط خبرباتو السابقة مث إجابة الئقة ؽبا
 األسس اللغوية ( ب

ف يف نظر تعليم اللغة يتأثر بالتصوير والتحليل اللغة ، ويف ىذا االختال
اجملال وجد مدرستان مهمان يف علم اللغة وىي اؼبدرسة البنائية األمريكية واؼبدرسة 

 .التحويلية االبتكارية

  (American Structural School)اؼبدرسة البنائية األمركية  (1
Ferdinand de Saussure (۸۱۸۹-۸۱57 )دي سوسَت  ناندييعترب فرد

العاَف اللغوي السويسري الرائد األوُف ؽبذه اؼبدرسة . فقد قام بشرح طبيعة 
اللغة وفرق بُت العمليات الذىنية والنواحي احملسوسة فيها وبُت الصلة بُت 

 أي بُت أصوات الكالم وحروف الكتابة من جهة واؼبعاين واؼبفهوم ،الرمز 
ن جهة أخرى ، وأكد أنو ال قيمة للرمز إال إذا اليت تعًت عنها ىذه الرموز م

سبكن اؼبتحدث أو السامع من أن يربط بينو وبُت معناه . يتفق اللغويون 
 البنائيون على اؼببادئ التالية : 

 إن تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقوى بالتدريب والتعزيز. 
 إن اغبديث اؼبنطوق ىو أصل اللغات صبيعا. 
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 يف بابو زبتلف بو عن غَتىا من اللغات . لغة ربتوي  كل لغة ؽبا نظام فريد
 .على نظام متكامل كاف للتعبَت عن أي فكرة تراود متحدثيها

  اللغات اغبية كلها تغيَت و تطوير دبرور الزمن األسباب عدة منها : اؽبجرة
 .واالستعمار وتبادل التجارة

  ن دبااؼبرجع األوُف واألخَت يف سالمة اللغة وصحتها ىم اؼبتحدثو. 
  إن تبادل األفكار واؼبعاين واالتصال بُت الناس ىو االستخدام اللغات

 .والسبب يف وجودىا
  تطبيق أساليب البحث العلمي السائدة يف ميدان العلوم البيولوجية والطبعية

 اؽبدف الرئيسي على ربليل اللغات
بدأت  (Transformational School Generative)اؼبدرسة التحويلية االبتكارية  (2

عندما نشر  ۸۱۹۱أسس النظرية االبتكارية يف كسب األنصار ؽبا منذ سنة 
كتابو ) الًتكيب اللغوية ( ، آراء ىذه   -اللغوي األمركي  -ناعوم تشوكي 

النظرية ىي بأن كل متحدث بلغة ما البد أن يعرف النظام الصويت ، والصرف 
َف يسبق لو ال وعبارات والنحوي ، ؽبذه اللغة ، وإال ما استطاع أن يبتكر صب

 .ظباعها أو استخدامها
 

 فروع اللغة العربية .4
تعليم اللغة العربية لديو مداخل واسًتاتيجيات وطرائق كثَتة . كانت يف تعليم 

ع اللغة اللغة العربية الشكل األساسي لتنمية مادة اللغة العربية ، ويسمى ايضا بفرو 
ونظرية الفروع  (  All in Lne System) ، مها نظرية الوحدة العربية . وفيها نظريتان

(Polysystemic Approach / Separated System ) 

قبل أن نشرح کامل ، فستعرف ما ىي بنظرية الوحدة والفروع . فاؼبراد بنظرية 
الوحدة يف تعليم اللغة أن ننظر إُف اللغة ، على أهنا وحدة مًتابطة متماسكة ، 
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مفرقة ـبتلفة " . ومقصود ىنا ، أن يف تعليمها على تقدًن اؼبادة بأن  وليست فروعة
 ذبمع الدراسات اللغوية .

واؼبراد بنظرية الفروع يف تعليم اللغة " أننا نقسم اللغة فروع ، لكل فرع منهجو 
وكتبو وحصصو ، مثل اؼبطالعة ، واحملفوظات ، والتعبَت ، والقواعد ، واإلمالء ، 

 .غة " . وىذه النظرية ىي اليت تسَت عليها يف مدارسناواألدب ، والبال

أما لتطبيق نظرية الوحدة يف تعليم اللغة يتخذ اؼبوضوع أو النص ؿبورة تدور 
حولو صبيع الدراسات اللغوية ، فيكون ىو موضوع القراءة ، والتعبَت ، والتذوق ، 

وع يعاًف كل فروع من واغبفظ واإلمالء ، والتدريب اللغوي . وأما التطبيق نظرية الفر 
 .ىذه الفروع على أساس منهجو اؼبرسوم يف حصصو اؼبقررة يف اعبدول الدراسي

 

 عناصر اللغة العربية .5

يسميها بعضهم وىي ثالثة عناصر : األصوات واؼبفردات والًتاكيب ، وىذه 
وأما  ۹۳العناصر ىي اؼبادة اغبقيقية اليت تعُت اؼبتعلم على تعليم مهارات اللغة ، 

 فيما يلي : امنايب

 األصوات (1
يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أمهية كربى يف تعليم اللغة لغَت الناطقُت 

ىذه األمهية ترى تعليم اللغة العربية َف يعطي لألصوات حقها . التعليم  عهبا ، وم
والتدريب ، وذلك أن كثَتا من القائمُت على ىذا التعليم تنقصهم اػبربة يف علم 
اللغة التطبيقي وتعليم اللغات ، فلذا ىم خيلطون بُت تعليم نطق األصوات 

 .وسبيزىا وبُت كتابة اغبروف
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 اؼبفردات (2
أن تقدم ىذه اؼبفردات يف سياقات لغوية يسهل ؿباكاهتا كاغبوارات  صلواأل

والنصوص السهلة فهي وسيلة لعرض اؼبفردات يف مواقف وسياقات ـبتلفة ، 
تعتمد عليها التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذ بيد الطالب كبو استعمال اللغة و 

 .فبارستها يف التعبَت واإلتصال
 الًتاكيب  (3

صر مساعد ووسيلة لتعليم اللغة ولكن كثَتا من مراكز تعليم العربية عن لغةقواعد ال
وكثَتا من معلميها جيعلون ىدفا بذاتو ، فيبالغون بتفصيالتو وشوارده ونوادره ، 

 .فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة ، ال تعليما للغة
 

 المهارات في تعليم اللغة العربية .6
لغة اؼبهارات األربعة يف استخدام ال األىداف من تعليم اللغة العربية لتنمية

. وأما يف تعليم اللغة العربية تنقسم اؼبهارات على األربعة وىي : مهارة اعبيدة
وكان كل اؼبهارت التعليقات . م ومهارة القراءة ومهارة الكتابةاإلستماع ومهارة الكال

 :اللغة العربيةاؼبهارات يف تعليم . كما ذكر فيما سبق بُت الباحث تفصيليا على بينها

 مهارة اإلستماع (1
وتستطيع  .ىي احدى اؼبهارات يف تفهيم الكلمة أو اعبملة من كالم اؼبخاطب

 .ىذه اؼبهارة باؼبمارسة كل يوم يف استماع ـبتلف الصوت
 مهارة الكالم (2

ىي احدى اؼبهارات التعبَت الكلمة أو اعبملة يف الرأي والشعور واإلرادة 
 . باؼبخاطب
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هارة ليستطيع التالميذ اتصاالت باللسان جيدة أي حيتمل وأىداف ىذه اؼب
الكالم يف معنا الرساالت إُف األخر . ويتحقق ىذا اغبال إذا كانت البيئة تتكون 

 .بيئة لغوية
تلفظا يف  تابةبالك مويمهارة القراءة ىي احدى اؼبهارات التعريف احملتوى وتفه (3

لكاتب خالل القاري وا. حقيقة القراءة ىي عملية اإلتصاالت بُت القلب
 .. مباشرة يف عملية القراءة التعليقات اؼبعريف بُت اللسان والكتابةالنسخ

 القراءة تنقسم على قسمُت مها :
 القراءة باعبهر -

القراءة بتلفظ رموز اؼبكتوب جهرا . ويناسب ىذا اغبال يطبق اللمبتدئ يف 
 .جيدتعليم اللغة العربية ألن أىدافو استطاع القارئ يف تلفظ 

 القراءة بالسكوت -
يسمى بالقراءة يف القلب ىي القراءة بدون تلفظ رموز الكتابة اؼبكتوب 
ولكنو يتقشف اإلستكشاف البصري ، وىذا األىداف يف استطاع احملتوى 

 .اؼبكتوب سرعة
 مهارة الكتابة (4

ىي إحدى اؼبهارة لتوصيف التفكَت يبدأ من ؾبال البسيط على سبيل اؼبثال كتابة 
 . ؾبال اجملمع مثل كتابة اعبملةإُفالكلمة 

 : ىذه اؼبهارة تنقسم على ثالثة أقسام وىي
 اإلمالء -

 ىو إحدى اؼبهارات يف الكتابة يأكد شكل اغبروف لتشكيل الكلمة
 اػبط العريب -

حسب بل تأكيد ىو إحدى اؼبهارات يف الكتابة ال يأكد شكل اغبروف ف
 .قيمة صبيلة الكلمة
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يف الكتابة يأكد تعبَت التفكَت إُف الكتابة . ويف  اإلنشاء ىو إحدى اؼبهارات -
 .اإلنشاء اؼبوجو واإلنشاء اغبري ىذه اؼبهارة تنقسم على قسمُت مها :

 
 طريقة التعليم .ج 

 ريقةطمفهوم  .1
قبل نبحث عنها حبثا عميقا فينغي لنا أن نعرف تعريفات لغوية مشتملة ىف 

الطريقة لغة   عنها متساويا وغَت ـبتلف.معٌت طريقة تعليم اللغة العربية ليكون التفسَت 
كيفية وإصطالحا علم تبحث فيو كيفيات للوصول إُف األغراض اؼبنشودة إليها فعاليا 

 وتأثَتا.

وتساوى الطريقة األسلوب وىى تصميم البحث وطريقة تنفيذه. وبعبارة 
ريقة أخرى كانت الطريقة علما تبحث فيو طرق تنفيذ التعليم و مزاياىا ونقصاهنا. وط

تعليم اللغة العربية طريقة مسلوكة لتقدًن مادة التعليم تسهيال للطالب ىف فهمها 
وتسلطها بالسرور. والطريقة اؼبقصودة ىنا طريقة التعليم اؼبؤثرة وذو معٌت. ليس 
التعليم تقدًن النظريات فقط ولكنها تشكيل قوة الفكرة واألخالق والشعور . 

 21ول على النجاة ىف تنفيذ وظيفتو.والطريقة من واجبات اؼبدرس للحص

 طريقة تعليم اللغة العربية  .2
كان ىف تعليم اللغة العربية ثالث إصطالحات جيب علينا أن نعرفها جيدا 
إلصالح طرىقة تعليم اللغة العربية حىت تكون النتيجة تصل إُف اغبدى األعلى. 

يستبهم اإلصطالحات الثالثة مدخل وطريقة وتقنية.وإختلط إستخدامها حىت 
حدىا. وإن كانت اللغة العربية تعليما وعلما ذاتيا فتستحق عليها أن سبتلك 
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اإلصطالحات الواضحة الىت يفهمها الناس الًتبوي سهال. فلذا يقرق إدوار م. 
 أنطاىن مفهوم اإلصطالحات الثالثة :

تًتتب اؼبدخل والطريقة والتقنية ترتب عالقة، اؼبدخل مكون اإلفًتاض عن 
لغة وتعليمها. والطريقة توضيح اؼبدخل. واؼبدخل نظرية فلسفية تعتقد أهنا حقيقة ال

 حقيقة مقررة بديهية.

اإلفًتاض اؼبتعلق بتعليم اللغة العربية مهارة االستماع والكالم. وتعليمهما 
مقدمان من تعليم مهارة القراءة والكتابة. وخطوات اؼبدخل التالية نشأة عادة 

. فلذا كان على تعليم عادة الصىب عند استخدام لغة األم، كيشكلها التعويد والتكرير
 اللغة تعويد وتكرير.

الطريقة ىي الكيفية الدائمة اليت ال تتغَت مهما طال الزمان وىي شيئ 
منفصل عن اؼبادة العلمية أو عن اؼبتعلم ، بل على أهنا جزء متكامل من موقف 

واألىداف اليت ينشدىا اؼبعلم من اؼبادة تعليمي : يشمل اؼبتعلم وقدراتو وحاجاتو ، 
 22.العلمية ، واألساليب اليت تتبع يف تنظيم اجملال للتعلم

والطريقة خطة كلية متعلقة بتقنية تقدًن التعليم اؼبنظمة وغَت ـبالفة بعضها 
بعضا باعتماد اؼبدخل اؼبقرر. واذا كان اؼبدخل بديهية فكانت الطريقة إجرائية. فلذا  

ؿبصولة عليها من اؼبدخل الذى يستخدمو اؼبدرس ىف عملية التعليم.  كانت الطريقة
 23وديكن للمدخل أن حيصل على طرق التعليم اؼبتنوعة.

 

 

                                                             
22

 165(، ص. 2222، )عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، دون طبعةؿبمد علي اػبوِف،  
23

Ibid , hal, 77 



23 
 

 أنواع طريقة التعليم .3
ستخدام قبل مناقشة أنواع طريقة يف تعليم اللغة العربية جيب علينا النظر يف ا

 :، على النحو التاِفطريقة
، خصية الطالب، ومستوى تطور العقلمع شالطريقة اؼبستخدمة تتوافق  (أ 

 .روف االجتماعية اليت ربيط خياموالظ
يهتم اؼبعلم بالقواعد العامة لتقدًن الدروس مثل القواعد التدرجيية من السهل  (ب 

واضح إُف تلك اليت تتطلب ، من الُف الصعب، من البسيط إُف اؼبعقدإ
 ، ومن اػبرسانة إُف اػبالصة .التفسَت

ب اؼبعرفية الفات يف قدرات الطالب على حد سواء اعبوانالنظر يف االخت (ج 
 .والعاطفية والنفسية

 .ديكن أن خيلق حالة طالبة مواتية طوال مراحل الدرس  (د 
 .م وتوليد اؼبواقف اإلبداعيةتعزيز تركيز الطالب وربفيزى (ه 
 .طة مفيدةم مثل لعبة فبتعة وأنشالطريقة اؼبستخدمة ديكن أن ذبعل التعل (و 
، مثل إعطاء اؼبكافآت والعقوبات ، لطريقة بأساسيات التعلمن تلتزم اجيب أ (ز 

 24ما. والتدريب ، والسعادة ، والقدرة على القيام بشيء
 

 المحاورة طريقةالنظريات في  .د 
 ريقة المحاورةطمفهوم  .1

 -حوار، من وزن فاعل-ؿباورة-حاوراغبوار إسم مصدر غَت اؼبيم من كلمة "
فعاال، وىي تدل على اؼبشاركة بُت اإلثنُت أو على وجو،  –مفاعلة  –يفاعل 
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 25ىت يكون كل منها فاععال ومفعوال.اؼبشاركة أن يفعل أحدمها ما يفعلو اآلخر ح
 26ومٌت اغبوار لغويا جاوبة راجعة الكالم.

 27.التعبَت الشفوي ىو ما يعرف بإسم احملاورة"قال الدكتور شوكت عليان: "
 28عبد إبراىيم يف كتابو "اؼبوجو الفٍت ؼبدرسي اللغة العربية.وىذا اؼبفهوم ذكره أيضا 

سيلة االتصال بُت اغبوار ىو مراجعة الكالم بُت الشخصُت أو أكثر. و 
التوصل، وىو عبارة عن الناس، البحث يتعاون اؼبتحاورون على معرفة اغبقيقة و 

مطلوب إنساين حبيث يتم استخدام أساليب اغبوار إلشباع حاجة اإلنسان 
اورة أيضا "اتصال الناس بعضهم بعضا لقضاء حاجتهم وتظيم شؤون احمل 29لألندمج.
عبَت باللسان عما خيطر بالباب بتعبَت ىي توعند ؿبمود يونس: احملاورة  32حياهتم".

 31صحيح ومطابق يب دبا يقصد إليو.

ويعترب الفيلسوف اليوناين سقراط أول من استخدم ىذا األسلوب يف تعاملو 
ويعتمد ىذا األسلوب على اغبوار واؼبناقشة بُت اؼبعلم وطالبو . فاؼبعلم  مع طالبو ،

من خالل ىذا األسلوب ال يعمد إُف كشف اغبقائق مباشرة بل يتخذ اغبوار 
واؼبناقشة وإلقاء ؾبموعة من األسئلة اؼبًتابطة حىت يتوصل بأذىان وعقول الطالب إُف 

وضيح أفكاره من خالل ىذه الطريقة اؼبعلومات واألفكار اعبديدة , فشرح الدرس وت
 .ميعتمد على تفاعل اؼبعلم مع طالبو واستجوابو ؽب

                                                             
 14(, ص. 1986)ظبارانج: فوستاكا العلوية، ، األمثلة التصريية ؿبمد معصوم بن علي،  25
 16(، ص. 1986)بَتوت: دار اؼبشرق  ،المنجد فب اللغة واألعالم لويس معلوف،  26
 121اؼبرجع تفسو، ص.   27
 ۸۸( ، ص . ۸۱۱۱القاىرة : دار اؼبعارف ، )، الفىت اؼبدرسي اللغة العربيةاؼبوجو عبد العليم إبراىيم ،  28
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 ۸۲۹( ، ص . ۸۱۱۸، ) دمشق : دار الفكر ،  طرق التدريس اللغة العربيةجودت الركي ،  32
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، والنقاش باالسئلة واالجوية /احملاورةقال أن ىذه الطريقة ىي طريقة اغبواريو 
، ذالك الفيلسوف ق. وتنسب ىذه الطريقة إُف سقراطللوصول إُف حقيقة من اغبقائ

َته متظاىرة باعبهل ، لَتشد اؼبتعلم حىت يصل كان يستعمل تلك الطريقة مع غ الذي
إُف اغبقيقة ، يعد األخذ والعطاء ، والسؤال واعبواب يف وقت بلغت فيو الًتبية 
العقلية يف اثينا اؼبركز األظبى من العناية هبما ، وقد كان غرضو بث اؼبعلومات يف 

صود هبذه الطريقة . أؼبقلبحث وراء اغبقيقة ، حبا للحقيقةنفوس تالميذ ، وتعويدىم ا
يف الفلسفة السقراطية ىو يف ضبل اؼبخاطب إُف اكتشاف اغبقائق اليت حيملها يف 

 .نفسو وىذا عن طريق سلسلة من االسئلة

فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يستخدم كثَتا ىذه الطريقة 
اهلل  بأصحابو وأعدائو ، من اؼبشركُت وأىل الكتاب ، وقد استخدم رسول اهلل صلى

عليو وسلم السؤال واعبواب يف األمور األخرة ، واألمور اليت ال يفهموىا . مثال قال 
معاذ ، سفرت برسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وقال رسول اهلل : يا معاذ ، قلت 

. حىت فعل ذالك  سار ساعة مث قال ِف ، يا معاذرسول اهلل وسعديك ، مث ايلبيك 
ل تدري ما حق اهلل على العباد ؟ قلت اهلل ورسولو ثالث مرات ، مث قال ِف ، ى

 .أعلم ، قال ، فإن حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئا

فقد كان سقراط يستخدم ىذه الطريقة فيسأل سامعو عن رأيو الذي يكون 
اليت ال تتفق مع  جاباتعادة مستعدا إلبدائو . وبتواِف االسئلة ، تنكشف اإل

االجابات األوُف . وىكذا سبضي اؼبناقشة حىت يصل الضحية إُف حالة من اغبَتة 
نو التامة ، ويضطر إُف اإلعًتاف بأنو ال يعرف شيئا عن اؼبوضوع الذي كان يظن أ

 .يعرف عنو ما يكفي من معلومات

 تساعد الطريقة اغبوارية يف التوصل إُف تفسَت أو نتيجة جديدة ، وىذا
يساعد على تعميق الفكرة ، وتأصيلها يف نفوس اؼبتحاورين شريطة أن يراعى اؼبعلم 
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مثل : استخدام األسئلة يف التوقيت اؼبناسب  تهاياؼببادئ والقوافل اليت تكفل فعال
اغبوار لًتغيب اؼبتعلم وتشويقو للبحث  مللتعليم ، ومزج األسئلة بالعرض ، واستخدا

امو لتعجيزه أو اغبط من قدرتو وتفكَته واغبوار اعبيد واؼبناقشة والتعلم ال استخد
يكون قصَتا ، ويشًتك فيو عدد من التالميذ يف وقت واحد ، ويتوفر فيو جو من 

اغبوار  إغناءاؼبرح والتألف بُت اؼبعلم وتالميذه ، واستخدام الوسائل اؼبعينة يساعد يف 
 احوقبوإ

م اللغة يف تعليـم احملـاورة ىي تعليم اللغة العربية األ وُف. احملاورة ىي طريقة لقدَّ
تعليم اللغة العربية من خالل ؿباورة، يف تلك ؿباورة يكون احملاورة بُت اؼبدرس 

 32وطالب مع طالب بالزائدة اؼبفردات واستمرار يغٍت اؼبفردات الكثَتة.

 محاورةمراحل الطريقة ال  .2
 اؼبقدمة (1

 .وفيها حيدد اؼبعلم اؽبدف من موضوع التعلم
 مرحلة عرض اؼبوضوع (2

وفيها يقوم اؼبعلم بعرض اؼبوضوع ويشاىده التالميذ ، ويتم فيها الرد عن 
 ةاستفسارات وأسئلة التالميذ ، ويتخللها ؾبموعة من ا األنشطة اؼبدعم

 .اؼبوقف اؼبشاىدة
م هبا اؼبعلم مرحلة الشبت والدمج وفيها يقوم التلميذ بتكرار اػبطوات اليت قا (3

. ده التلميذ أثناء عرض اؼبعلم، وتراجع وزبترب وفقا ؼبا شاىبقةيف اؼبرحلة السا
دون  اتيوىذه الطريقة تعد من الطرق اؼبثلى يف تدريب التالميذ ذوي نو 

الذين َف يتلقوا تدريبأ وليس لديهم خربات يف ؾبال  مُت، ومع اؼبعلاؼبتوسطة
 التدريس.
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ية ، وطريقة ويطلق على ىذه الطريقة عدة مسميات مثل الطريقة القياس
 عرض البيان يف الدرس وغَتىا

وتقوم على مبدأ التعليم باغبوار ، وىي هبذا طريقة تركيبية ذبمع بُت 
االستقراء والقياس واالستنباط واحملادثة ، حيث ربضع كل شيء للشك وذبعل 
اغبوار حطريقة للوصول إُف اغبقيقة ، ووسيلة اإلثبات األفكار ، والنظريات ، و 

 اغبوار بُت اؼبعلمة واؼبتعلمةتعتمد على 

 العوامل التي تساعد على نجاح ىذه الطريقة .3
 .عدم استخدام ىذه الطريقة يف تدريس اجملموعات الكبَتة (1
 .اإلعداد اعبيد لألسئلة اليت ستلقى أثناء اغبوار والشرح (2
 إؼبام اؼبعلم بعوامل ضبط الفصل (3
ال تعلق يف  تصحيح األخطاء اليت يقع فيها الطالب أثناء اغبوار حىت (4

 .أذىاشم
 .توضيح األفكار وتدوينها على السبورة بعد االنتهاء من كل حوار ومناقشة (5
 أن تكون اؼبادة العلمية قابلة للحوار خبالف اؼبواد اليت ربتاج إُف بيان . (6

 /المحاورةمفهوم الحوار .4
اغبوار لغة : الًتدد و اعبواب ، وقيل احملاورة : احملاوية والتحاور 

اصطالحا : احملاوية يف الكالم بغَت عنف وال صراع . فهو شكل من والتجاوب و 
ما يف أجواء بُت طرفُت يتم فيو تداول الكالم بينهما يف أمر  أشكال اغبديث

يتم فيو تداول  ،. و ىو نوع من اغبديث بُت شخصُتيسودىا اغبلم والرفق
الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر بو أحدمها دون اآلخر، ويغلب عليو 

ر حول . حوار جيري بُت اثنُت أو أكثؽبدوء والبعد عن اػبصومة والتعصبا
 معُت. موضوع ؿبدد للوصول إُف ىدف
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ولقد تناول الكثَت من الًتبويُت مفهوم اغبوار وأمهيتو يف حياة األفراد 
شعوب من خالل دراسات علمية تربوية ، حيث أصبح اغبوار يف عصر وال

اؼبتغَتات اؼبتسارعة مهارة حياتية ال غٌت للجميع عنها من آباء وأمهات وأبناء 
وبنات ، بل أصبحت مؤسسات اجملتمع حباجة ماسة إُف ىذه اؼبهارة اؼبهمة 

واألطروحات والقيم  واؼبهارة الذكية ، اليت زبتصر اؼبسافات لنقل اؼبعارف واآلراء
واألفكار واالذباىات واؼبتأمل غبياتنا اليومية جيد أن اغبوار ىو مرتكر أساس 
غبياتنا وخاصة بعد دخول االتصاالت اؼبادية اليت ىي جزء من نشر اغبوار 
اليومي من خالل أجهزة اإلتصاالت اؽباتفية والقنوات الفضائية . ودبا أن اغبوار 

يدرس ومهارة تكتسب فإن ىناك أمسية ؽبذا العلم  أصبح حاجة إنسائية وعلم
ينطلق من خالل التعرف على مفهوم اغبوار وأنواعو وأمهيتو يف حياتنا اليومية 
سواء أكان ىذا اغبوار معدا لو من قبل أو من خالل اغبوار التلقائي البسيط 
الذي جيري بُت الناس دون إعداد أو ترتيب. ويعمل اغبوار على سبيش ثقافة 

حادية التفكَت واإلقصاء الذي ديارسيو البعض بتجاه اآلخر فبا يساعد على أ
التعرف على األراء اؼبطروحة وأسباب طرحها لكي يسهل اغبوار من خالؽبا 
للوصول إُف إظهار الرأي و بيان وجاىتو وقيام اغبجة على الطرف اآلخر وتظهر 

آرائو  نسان مع غَته لنقلأمهية اغبوار بأنو حاجة إنسانية مهمة يتواصل فيها اإل
وأفكاره وذباريو وقيمو ، كما أن الشعوب أصبحت يف حاجة ماسة لتقل 
حضارهتا من خالل اغبوار ، كما أن اغبوار يساعد اإلنسان إُف تقوية اعبانب 

، ما العصر ل حواره مع األخرين وتواصلو معهماالجتماعي يف شخصيتو من خال
نسان أن يدرك مهارة اغبوار من خالل الذي تعيش فيو أصبح لزاما على اإل

ظهور القنوات الفضائية فأصبح يف عاَف متسارع من االكتشافات العلمية 
 .اؼبعرفية يف صبيع ؾباالت اغبياة واإلنفجارات
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. خبالف النطق الذي ال حيتاج إُف إذا اغبوار ىو نوع من نوع التحدث
اغبوار كما اغبديث ىو الشق ، يف تفكَت والعمليات الذىنية اؼبعقدةالكثَت من ال

 على األقل مها االجتماعي اػبالق ؽبذه اؼبهارت ، وال يتم اغبوار حبضور طرفُت
صبح اؼبتحدث سامع ، حبيث يتبادالن األدوار من أن األخر فياؼبتحدث والسامع
. وحيتاج اغبديث إُف جانب مهارات النطق األساسية اُف والسامع متحدثا

ط بُت اؼبعاين والتعبَت الشفوي عنها وتغيَت استجاباتو عمليات ذىنية معقدة ترب
 .ؼبقتضيات موقف االتصال بُت اؼبتحدثُت

 
 في تعليم اللغة لمحاورةدور ا .5

، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسو : غاية حوار أمهية كبَتة يف تعليم اللغةلل
مل بألوان من اعب، واألساس الذي ديد الطالب و الصورة اؼبركزة حملتويات الدرساألن

، وخباصة عند التدريب على والتعبَتات واأللفاظ واألصوات، اليت حيتاج إليها الطالب
 مهارة الكالم . واغبوار وسيلة ، ألنو يضم الًتاكيب النحوية واؼبفردات يف مواقف

وسياقات ـبتلفة ، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب كبو استعمال 
رستها يف التعبَت واالتصال . وعلى اؼبدرس أن ينظر إُف اغبوار ، والتدريبات اللغة وفبا

اليت تليو ، باعتبارىا ك ال يتجزأ ، كما أن دور الطالب ال ينتهي ؾبرد استيعاب 
 اغبوار وحفظو ، وإمنا باستخدامو يف مواقف اغبياة اؼبماثلة.

 

 األىداف من طريقة المحاورة .6
 اف من طريقة احملاورة وىي:قال دكتور ىدايات ىناك أىد

 استطاع الطالب على نطق األصوات اللغة العربية بإخراج وأنواع التنغيم. (أ 
 استطاع الطالب على فرق حركات القصَتة وحركات الطويلة. (ب 
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 قادرون الطالب على تعبَت عن أفكاره بًتكيب النحوى والصرف صحيحا. (ج 
ستكون موضوعا للحديث سبرين الطالب على مالحظة األشياء واألمور اليت  (د 

 وعلى ربليل األفكار اليت يف خطائهم ربليال كافيا.
 تعويدىم الصراجة والشجاعة يف إبداء وسبثيل اؼبعٌت سبثيال طيبا عند اإلجابة. (ه 
سبكُت التالميذ من التعبَت عما يف نفوسهم أو عما يشاىدون أو عما يقرؤون  (و 

 .بعبارة سليمة
 .احملاصة اللسان ، والقدرة على اإلربالإعدادىم للموافق اليت تطلب  (ز 
 .الكشف عن موىب اؼبوىوبُت منهم وإظهار ، وتعدىا بالرعاية والصقل وتنمية  (ح 
 .تلفظ اؼبفردات والعبارت اعبديدة تلفظا صحيحا  (ط 
 .تلفظ مادة اغبوار دبخرج وتنغيم صحيح  (ي 
 . القيام باغبوار متزاوجا دبخرج وتنغيم صحيح  (ك 
 اغبوار متزاوجاتشَت الطالب مادة  (ل 

الطالب عن أصوات اللغة العربية ، يأيت بعد معرفة تعليم ىذه اؼبهارة الكالمو 
يدة يأيت . و بعد أن تكون السيطرة على اإلستماع جوالتمييز بُت األصوات اؼبختلفة

. إن احملاورة أيضا ربتاج إُف اؼبهارة الكثَتة و تتضمن فيها بعد ذلك مهارة احملاورة
 ع و القراءة و غَتىا من اؼبهارة اللغوية .مهارة اإلستما 
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 خطوات طريقة المحاورة .7

 :33يف عملية التعليم، ىذه الطريقة  عادة مايتم من خالل اػبطوات التالية

يتم إعطاء الطالب دليال حيتوي على قائمة من اؼبفردات باللغة العربية ، وأمثلة  (أ 
 .للمحادثة ، وقواعد أخرى

جيب عليهم ليحفظ عدد من اؼبفردات من كتاب اؼبادة، وإعطاء وقت اليومي   (ب 
 .اليحفظ

عملية التعلم القيام بو يف ؾبموعات أو الكالسيكية مع موجو األستاذ بناء على  (ج 
 جدول ؿبدد مسبقا.

 يقوم األستاذ بإجراء أسئلة وأجوبة مع الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية أو (د 
 بُت أو أكثر إلظهار السؤال واإلجابة أمام أصدقائو بدوره.األستاذ طال يرشد

يف اؼبعهد اليت ذبعل من اللغات األجنبية ) العربية واإلقبليزية ( أدوات تواصل  (ه 
سبارين احملادثة يف الفصل يف وقت معُت فقط ، بل يتم تنفيذىا أي ال تتم يومية 

 .مكان ويف أي وقت طاؼبا كانت يف بيئة مدرسية داخلية
يادة ربفيز الطالب، عادة ما خيلق اؼبعهد البيئة اللغوية. وىي بإعطاء أظباء لز  (و 

 . األشياء واألماكن يف البيئة اؼبدرسة الداخلية باستخدام العربية واإلقبليزية
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 التعبير المصور ستراتيجيةا النظريات في .ه 
 استراتيجيةمفهوم  .1

دبعٌت علم اغبرب أو قائدة  ”strategia“  تؤخذ من اللغة اليونانية  إسًتاذبية
اغبرب. جاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت اإلسًتاتيجية ىي خطة ُمَدقِّقة 

  .34اؼبخصوصةو على األىداف اؼبنشودة  يف نشاط ليحصل

إقبليزية واؼبنشأ وتعٍت بالعربية الصراط أطلقت  ( Strategi) كلمة إسًتاتيجي 
اؼبخطط بإحكام يف أثناء اغبرب وقد ازداد ابتداء على أسلوب التحرك العسكري 

االىتمام خالل العقدين األخَتين مفهوم اإلسًتاتيجية وطرق إدارهتا دبا يف ذلك 
صياغة اػبطط والطرق اؼبناسبة لتطبيق اإلسًتاتيجية دبا يتناسب وإمكانيات منظمات 

ؼبنظمة ، اإلعمال ، حيث غدت اإلدارة اإلسًتاتيجية ركنا رئيسيا من أركان إدارة ا
وتستحوذ اإلدارة اإلسًتاتيجية على اىتمام اإلدارة العليا يف منظمات اإلعمال من 
حيث األساس التنظيمي للمنظمة ككل ، بينما تشتم اإلدارة الوسطى يدور أمهية 
وبدرجات متفاوتة ، وديكن تطبيق اإلدارة اإلسًتاتيجية يف اؼبنظمات كافة مع تفاوت 

م وطبيعة العمل يف ىذه اؼبنظمات ، وتغطي اإلدارة يف شدة الًتكيز واالىتما
اإلسًتاتيجية كل الفعاليات التنظيمية دبا يف ذلك اؼبسؤوليات والقوانُت والضوابط 

 .اؼبرعية

، أو سلسلة من رف االسًتاتيجية بأهنا طريقة خطة، تععاَف التعليم يفو 
اسًتاتيجية . لذلك ، ديكن تفسَت اؼبصممة لتحقيق ىدف تعليمي معُت األنشطة

صممة لتحقيق أىداف التعلم على أهنا زبطيط حيتوي على سلسلة من األنشطة اؼب
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اسًتاتيجية  ،ظر إليهما من الفهم أعاله. أوال. ىناك شيئان كبتاج إُف النتعليمية معينة
سلسلة من األنشطة( دبا يف ذلك استخدام األساليب التعلم ىي خطة عمل )

. وىذا يعٍت صياغة اسًتاتيجية جديدة القوة يف التعلمنقاط /اردواستخدام ـبتلف اؼبو 
، يتم وضع عمل إُف اإلجراء اؼبطلوب. ثانياحىت ال تصل عملية صياغة خطة ال

. أي أن اذباه صبيع قرارات التخطيط السًتاتيجيات لتحقيق أىداف معينةا
 ، فإن إعداد خطوات التعلم واستخداميجي ىو ربقيق األىداف. وبالتاِفاالسًتات

موجهة كبو ربقيق األىداف . لذلك، قبل ربديد  ـبتلف اؼبرافق ومصادر التعلم كلها
، اضحة ديكن من خالؽبا قياس النجاح، من الضروري صياغة أىداف و اإلسًتاتيجية

 35.ألن األىداف ىي الروح يف تنفيذ اإلسًتاتيجية

إُف اسًتاتيجية ىي عملية الشئ اؼبستخدمة اليت تعطي السحنة التفضي 
. ويف العامة أن اسًتاتيجية ىي حلول القيام بو عند لطالب يف تبليغ أىداف تعليما
. ويف معجم الكبَت اللغة اإلندونسيا زبطيط لشخص أو اؼبؤسسة التبليغ األىدافا

لربنامج التبليغ مرغوب فيو. وبذلك أن اسًتاتيجية ىي اؼبدخل، أو قواعد التبليغ عن ا
 .لوسهولة األمثا، ووقت اؼبستخدمة األىداف بقوة

اسًتاتيجيات التعلم ىي خطط وطرق لتنفيذ أنشطة التعلم حبيث ديكن تنفيذ 
اسًتاتيجيات  36.ربقيق أىداف التعلم بشكل فعالاؼببادئ األساسية للتعلم وديكن 

 37.التعلم ىي األشياء اليت جيب أن يأخذىا اؼبعلمون يف االعتبار يف عملية التعلم
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اسًتاتيجيات التعلم طرقا ـبتلفة لتحقيق نتائج  ، تعدReigeluth ــوفقا ل 
، أوضح كوزما أنو ديكن تفسَت . بشكل عام38يف ظل ظروف ـبتلفةتعليمية ـبتلفة 

أن يوفر التسهيالت أو  ن، والذي ديكية التعلم على أهنا أي نشاط ؿبدداسًتاتيج
 . 39اؼبساعدة للطالب كبو ربقيق أىداف تعليمية معينة

أن اسًتاتيجية التعلم ىي نشاط تعليمي جيب أن يقوم بو  Kempأوضح 
  42.اؼبعلمون والطالب حىت ديكن ربقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة

إن اسًتاتيجية التعلم ىي طريقة لتنظيم ؿبتوى الدرس  Darmansyahقال 
وتقدًن الدروس وإدارة أنشطة التعلم باستخدام مصادر التعلم اؼبختلفة اليت ديكن 

إن  Cropper. قال خلق فعالية وكفاءة عملية التعلم مدرسُت القيام هبا لدعملل
اسًتاتيجية التعلم ىي اختيار أنواع معينة من التمارين اليت تتوافق مع أىداف التعلم 

  41.اؼبراد ربقيقها

أن اسًتاتيجية التعلم ىي نشاط اؼبعلم للتفكَت والسعي  Moedjionoقال 
ب اؼبكونات اليت يتكون منها نظام التعلم ، واليت يستخدم لتحقيق االتساق بُت جوان

 42.اؼبعلم من أجلها اسًتاتيجيات معينة

إن مفهوم االسًتاتيجية متنوعة ، أما مفهوم االسًتاتيجية عند ادوارد انطاين 
. 43ىي االسًتاتيجية ىي عبارة عن خطة عامة اختيارا وتنظيما وعرض اؼبادة اللغوية
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االسًتاتيجية ىي األسلوب الذي ينظم بو اؼبعلم من اػبربات ويدعوىا اآلخرون أن 
اليت يريد أن يضع طالبو فيها حىت تتحقق األىداف اؼبطلوبة ، واألسلوب الذي 
يستخدمو اؼبعلم يف معاعبة النشاط التعليمي لتحقيق وصول اؼبعارف إُف طالبو 

اؼبعلم انتظامة . لذلك االسًتاتيجية ىي كيفية أو أسلوب يستخدمها 44بأيسر السبل
 وترتيبة يف عملية التدريس ألن تتحقق األىدف اؼبطلوبة.

ويف حبث االسًتاتيجية والكيفية واؼبنظومة تعليم التحقيق اعبماعي أن 
. 45ومنظمة لةاالسًتاتيجية ىي كيفية العمل اؼبنظمة التقدير إقامة النشاط بسهو 

اسًتاتيجية  ی. معنعام وخاص  یوكذلك مفهوم اسًتاتيجية التدريس يعٍت دبعن
التدريس العام ىي االسًتاتيجية الصاغبة ألن يدرس هبا أكثر من اؼبادة الدراسية ، 
ومعناىا اػباص ىي االسًتاتيجية اليت تدرس هبا مادة واحدة معينة. وىذه 

اخرى باالسًتاتيجية العامة . وإمنا ىي غاية  ًتاتيجيةاالسًتاتيجية اػباصة ليست اس
تيجية اػباصة ىي عبارة عن تطبيق االسًتاتيجية العامة أو أكثر يف األمر أن االسًتا

 .مادة ؿبددة كالغاية العربية أو العلوم أو التاريخ مع ربوير فيها يالئم تلك اؼبادة

من أجل ربقيق  علماسًتاتيجية التدريس ىو األسلوب الذي يتبعو اؼب
د من األنشطة األىداف اؼبرجو ربقيقها من اؼبوقف التعليمي ، ويتضمن عد

واإلجراءات اليت يتبعها اؼبعلم داخل الصف ليوصل للطالب ؾبموعة اغبقائق 
واؼبفاىيم اؼبتعلقة بالدرس . واسًتاتيجية تدريس اللغة العربية ىي اػبطة الشاملة اليت 

األىداف اؼبطلوبة من تعلم اللغة . وتتضمن االسًتاتيجية  يقيستعُت هبا اؼبدرس لتحق
من أساليب ، وإجراءات ، وما يستخدمو من مادة تعلمية ووسائل  ما يتبعو اؼبدرس
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معينة . وىناك كثَت من الطرائق اليت تعلم هبا اللغاا األجنبية ومنها اللغة العربية وليس 
والبيئات واألىداف والظروف ،  لطالبمن بُت تلك الطرائق اسًتاتيجية مثلي تالئم ا

لغات األجنبية مزايا ومآخذ . وعلى اؼبدرس إذ لكل اسًتاتيجية من الطرائق تعليم ال
أن يقوم بدراسة تلك الطرائق والتمعن فيها واختيار ما يناسب اؼبوقف التعليمي الذي 

  .جيد نفسو فيها

 : تعلمالفهم التاِف السًتاتيجيات ال Sunartiو  Subanaيوفر 

اؼبعلمُت األمناط العامة أو اػبصائص اجملردة لسلسلة من اإلجراءات من قبل  (1
 .والطالب يف ذبسيد ألنشطة التدريس والتعلم

 .فقة . مع ربقيق أىداف التدريسخطة شاملة ألعمال التعلم اؼبتوا (2
التصميم أو النمط اؼبستخدم لتحديد عملية التعلم وتصميم اؼبادة وتوجيو  (3

 .التدريس يف الفصل
مواقف معينة  األمناط العامة لألنشطة الطالبية اليت تصف عملية ربديد أو إنشاء (4

 .يف مظهر من مظاىر أنشطة التعلم حبيث يتغَت السلوك

تقوم وزارة الًتبية الوطنية بصياغة اسًتاتيجية تعلم كطريقة لرؤية وتفكَت 
اؼبعلمُت يف التدريس حىت يصبح التعلم فعاال . وىذا يعٍت أن الصياغة اليت وضعتها 

ىو زيادة فعالية التعلم . يتم تعزيز وزارة الًتبية الوطنية أكثر ربديدا هبدف واضح ، و 
صياغة وزارة الًتبية الوطنية من خالل بيان إضايف مفاده أنو عند تطوير اسًتاتيجيات 

 سبكن من إنشاء تعلم التعلم ، حيتاج اؼبعلمون إُف التفكَت يف العديد من األشياء اليت
إطار عمل مفاىيمي ، فإن اسًتاتيجية التعلم يف Wiranataputra ــ. وفقا لفعال وناجح

يصف إجراء منهجيا لتنظيم خربات التعلم لتحقيق أىداف تعليمية ؿبددة ويعمل  
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كدليل لتخطيط التدريس واؼبعلمُت يف زبطيط وتنفيذ أنشطة التعلم . يفسر نونان 
اسًتاتيجية التعلم على أهنا العملية العقلية اليت يستخدمها اؼبتعلمون لتعلم اللغة 

 .اؽبدف واستخدامها

أيضا على أن اسًتاتيجية التعلم ىي ؾبموعة من  Careyو  Dickينص رأي 
اج نتائج التعلم لدى اؼبواد واإلجراءات التعليمية اليت يتم استخدامها معا إلنت

أن اسًتاتيجيات التعلم ىي األساليب اؼبختارة  Elyو  Gerlachيوضح  الطالب.
لتقدًن اؼبواد التعليمية يف بيئة تعليمية معينة . عالوة على ذلك ، أوضحوا من قبلهم 
أن اسًتاتيجية التعلم اؼبشار إليها تشمل طبيعة ونطاق وتسلسل أنشطة التعلم اليت 

أن اسًتاتيجية التعلم  Wina Sanjayaصرحت . ن توفر خربات تعليمية للطالبديكن أ
( دبا يف خدام خطة عمل )سلسلة من األنشطةاألساليب واست ذلك استخدام ىي

 .اؼبوارد اؼبختلفة أو نقاط القوة يف التعلم

أن اسًتاتيجية التعلم تعرف بأهنا نظرة عامة واذباه عام للعمل  Abizarوذكر 
ث يكون اكتساب لتحديد الطريقة اليت سيتم استخدامها مع اؽبدف الرئيسي حبي

اسًتاتيجية التعلم على النحو التاِف :  Mujionoحيدد . الطالب للمعرفة ىو األمثل
اليت أنشطة التدريس للتفكَت والسعي لتحقيق االتساق بُت اعبوانب واؼبكونات 

ة. ، واليت يستخدم اؼبعلم من أجلها اسًتاتيجيات معينيتكون منها النظام التعليمي
كونة لو ال ، فإن التفكَت واالتساق يف اعبوانب اؼبىو نشاط ألن النظام التعليمي

. يعتمد ىذا على التفكَت يف أن يكون فقط قبل التنفيذ، ولكن أيضا عند تنفيذه
لم ؽبا بعدين ، فإن اسًتاتيجية التعائما صحيا عند تنفيذه . وبالتاِفالتصميم ليس د

يجية التعلم . ثانيا : اسًتاتمسًتاتيجية التعلم يف بعد التصمي، ايف وقت واحد. أوال
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وضع كل من الزيٍت والبحري فهما ـبتلفا قليال السًتاتيجية التعلم يف البعد التنفيذي .
من موجيونو وذكر أن اسًتاتيجية التعلم لديها ـبطط توجيو للعمل يف ؿباولة لتحقيق 

مناط عامة أىداف ؿبددة مسبقا مقًتنة بالتعلم ، ديكن تفسَت اإلسًتاتيجية على أهنا أ
لألنشطة للمعلمُت والطالب يف ربقيق أنشطة التعلم لتحقيق األىداف احملددة . 
ىناك أربع اسًتاتيجيات أساسية يف ، وىي ربديد ما ىو متوقع ، واختيار وإنشاء 

 46.إجراءات وتقنيات التعلم ، ووضع معايَت وحدود دنيا للنجاح

 بهطاللغة، إذا تر إسًتاتيجية تعليم يف كتاب    ”Gagne“نقل ججن 
باإلسًتاتيجية بالتعليم فاإلسًتاتيجية ربصل على ترقية مهارة  يف التفكَت و  الطاله

معون إليها وفبا قرؤىا حل اؼبشكلة و ازباذ القرار و استخراج األفكار الرئيسية فبا يست
ب على عٌت أن عملية التعليم يؤثر وىذا دب .47يف الكتاب تفكَت واسع لكي الطاله
 اؼبشكلة وازباذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية. له ى ححيصل عل

 من ؾبموعة ىي التعليم إسًتاتيجية: تلي كما التعليم اسًتاتيجية تعريف
 اؼبتميزة( وسواىا... أساليب ،طرق أىداف،) اإلجراءات من عددا تضم اػبطوات

 .48النتائج أفضل لتحقيق دقيق ؿبكم بشكل ؽبا زبطط اإلسًتاتيجيات من غَتىا عن

ب تنظيم اؼبادة و تعليمها يف عملية يأو أسال قمية طر يسًتاتيجية التعلإن اال
 .49حيت يكون التعليم فعاليا  وسةم أنواع  مصادر اؼبادة اؼبدر ادستخاالتعليم ب

                                                             
46

 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta, Bumi 

Askara,2010), hlm.  19  
47

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 2011.      . 3ص     

42
 46، ص. 2225التعليمي و التدريس الفاعل، درا اؼبشروق سهيلة ؿبسن كاظم الفتالى، اؼبنهاج  

49
 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta, Bumi 

Askara,2010), hlm.17 
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فاإلسًتاتيجية ىي فن استخدام الوسائل اؼبتاحة لتحقيق األغراض أو لكوهنا 
ومفهوم اإلسًتاتيجية التعليمية  .52القواعد اؼبثالية للحربعلمية عن نظام اؼبعلومات ال

يب جزء من أوسع من الطريقة و األساليب، ومعٌت ىذا أن الطريقة واألسال
 .51اإلسًتاذبية التعليمية

 : صفات اإلسًتاتيجية

رؤى الوقت، كآفاق الوقت البعيد فصاعدا ، فهي الوقت احملتاجة  -1
  .لتنفيذ الربنامج وكذلك األثر

ة غَت مباشرة منظور آثر، وأما نتائج األخَت بتتابع اسًتاتيجية اؼبعين -2
  .، وآثر األخَت جيدالزمان طويال

، ال بد إلسًتاتيجية فعالية دبركز الربنامج واغبلول أو مركز اغبلول -3
 .یاىتمام إُف اقراحات ضيق

، أكثر اسًتاتيجية تشرط تقرير معينة ؼبأخوذ على طويل زخر التقرير -4
 .، البد لتقرير التأييدالزمان 

، مشل االسًتاتيجية الربنامج الوسعة يبدا من عملية قشهي -5
اؼبخصصات اؼبوارد إُف برنامج جراحة اليومية . عالوة على ذلك ، 

اؼبؤسسة يتحرك  یوجد متسق طويل الزمان يف ىذا الربنامج حىت ينبغ
 .قطرة لطريقة قوة اإلسًتاتيجيةب

 

                                                             
 .22عبد اغبميد حسن شاىُت، اؼبراجع السابق،  ص.  52

51
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN Malang Press: Malang. 

2011),  

 10ص . 
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 أىمية االستراتيجية .2

االسًتاتيجية إن اسًتاتيجية تدريس اللغة العربية ؽبا دور مهم جدا . أمهية 
ويف عملية التدريس اختيار  52.بنظر من كثَت فصول الدراسات اللغوية األجنبية

االسًتاتيجية فيها اؼبدرس بدقة ، ومن أسباب نقص فعالية اسًتاتيجية تدريس اللغة 
 ال جيد الوسائل يف استخدامها.

ريس أىم من اؼبادة ألن جيب للمدرس يف تدريس اللغة العربية اسًتاتيجية التد
. مع أمهية سيستخدمو ماىر يف صنع اؼبخطط واختيار اساليب التدريس وأساليب

، أن اؼبدرس البد أن يتمكن اإلسًتاتيجيات والكيفيات والطريقات يف االسًتاتيجية
تيجيات والكيفيات إذا كان اؼبدرس يتخلف عن اإلسًتا التدريس والتدرس اغبديثة 

والطريقات اغبديثة ، بل يستخدم اػبربة القددية فقط ، ىو سوف ال ينال العرض من 
الطالب أما أحد اإلسًتاتيجيات الذي يتمكنها اؼبدرس ىي تعلم اؼبفرحة ، ىذا 

 .أن حيرك ضباسة الطالب يف التعلم يقدر

 أنواع االستراتيجية .3

 عدة ؾبموعات ، وىي :اسًتاتيجيات التعلم إُف  Rowntreeيقسم 

 إسًتاتيجية تعلم اإلقباز )شرح( (1
يتم تقدًن اؼبواد التعليمية للطالب يف شكلها النهائي ويطلب من 

التعليمات )اؼبباشر  . يسميها روي كيلن اسًتاتيجية التعلمطالب إتقان اؼبادةال
يتم تقدًن اؼبوضوع ؼباذا قيل مباشرة ؟ ألنو يف ىذه اإلسًتاتيجية ،  اؼبباشرة(.

                                                             
52
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، ويطلب من الطالب معاعبتو واجب الطالب ىو إتقاهنا ببساطة للطالب
 .بالكامل . وبالتاِف ، فإن اسًتاتيجية شرح اؼبعلم دبثابة تسليم

 (اكتشاف اسًتاتيجية التعلم )االكتشاف (2
، ا بأنفسهم من خالل أنشطة ـبتلفةيبحث الطالب عن اؼبواد التعليمية وجيدوهن

، رة ودليال الطالهبم بسبب طبيعتهاح مهمة اؼبعلم أكثر من كوهنا ميسحبيث تصب
 .غالبا ما تسمى ىذه االسًتاتيجية اسًتاتيجية التعلم غَت اؼبباشرة

لفردية من اسًتاتيجية التعلم الفردية ) الفردية ( يتم تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم ا (3
لم الطالب إُف . يتم ربديد سرعة وبطء وقباح تعقبل الطالب بشكل مستقل

. مت تصميم اؼبواد التعليمية القدرات الفردية للطالب اؼبعنيُتحد كبَت من خالل 
 .وكيفية دراستها للدراسة الذاتية

سًتاتيجية التعلم اعبماعي ) اجملموعات ( يتم تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم اعبماعي  (4
ر . ديكن يف فرق . يتم تدريس ؾبموعة من الطالب من قبل مدرس واحد أو أكث

أن يكون ىذا من التعلم اعبماعي يف ؾبموعة كبَتة من التعلم أو التعلم 
الكالسيكي ، أو ديكن أن يكون الطالب يف ؾبموعات صغَتة مثل ؾبموعات 

التعلم الفردية. كل فرد  الطنانة . اسًتاتيجيات اجملموعة ال توِف اىتماما ؼبعدالت
 ؾبموعات حبيث يتم إعاقة يعترب نفسو. لذلك، ديكن أن حيدث التعلم يف

الطالب الذين يتمتعون بقدرات عالية من قبل الطالب الذين لديهم قدرة أقل 
 .والذين سيشعرون بأهنم مشردون من قبل الطالب الذين يتمتعون بقدرات عالية

من طريقة العرض واؼبعاعبة ، ديكن أيضا تقسيم اسًتاتيجيات التعلم إُف 
 قسمُت ، ومها :

 یالتعلم االستنتاجاسًتاتيجية  (1
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اسًتاتيجية التعلم االستنتاجي ىي اسًتاتيجية تعلم يتم تنفيذىا من خالل دراسة 
اؼبفاىيم أوال مث البحث عن االستنتاجات والرسوم التوضيحية ، أو اؼبواد التعليمية 

. تسمى من األشياء اجملردة، مث ببطء، كبو األشياء اؼبلموسة االيت يتم تعلمها بدء
 .اتيجية أيضا بإسًتاتيجية تعلم عامة إُف ؿبددةىذه اإلسًت 

 اسًتاتيجية التعلم االستقرائي (2
ىذه االسًتاتيجية ىي اؼبادة اليت يتم تعلمها بدءا من األشياء أو األمثلة اؼبلموسة 

. غالبا ما تسمى ىذه ب ببطء بعد ذلك مواد معقدة وصعبةاليت يواجو الطال
 يف ىذا العصر توجد حول  29امة اػباصة اإلسًتاتيجية باسًتاتيجية التعلم الع

االسًتاتيجية لتعليم التحقيق اعبماعي يتطورىا العلماء من سائر الدنيا. عرض 
Slavin  يبحثهاعن االسًتاتيجية التعليم التحقيق اعبماعي أو التعلم التعاوين أكثر 

 :53 وأطلم يستخدمها ، وينقسم ذلك االسًتاتيجية إُف ثالثة أقسام
 Student Teams Learningة اسًتاتيجي (1
 Supported Cooperative Learningاسًتاتيجية  (2
 Informalاسًتاتيجية  (3

عدة طرائق لتصنيف طرائق التدريس ، فقد يرى بعض الًتبويُت تصنيفها على 
 :54أسس اىتمامها بنشاط التلميذ كما يلي

 طرائق تركز كليا على نشاط التلميذ : مثل اسًتاتيجية حل اؼبشكالت. (1
، أو ؼبشكالت ، واؼبناقشةطرائق التدريس اعبماعي : مثل اسًتاتيجية حل ا  (2

 اغبوار.

                                                             
53

  
54
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 Saskatchewan) أنواع / تصنيفات اسًتاتيجيات التعلم الواردة يف مقالة

Educational):  

 تعليمات مباشرة(اسًتاتيجية التعلم اؼبباشر ) (1
ؼبستويات اليت اسًتاتيجيات التعلم اؼبباشر ىي تلك اليت ربتوي على أعلى ا

. تتضمن ىذه االسًتاتيجية تتمحور حول اؼبعلم، ويتم استخدامها بشكل متكرر
طرق احملاضرات واألسئلة التعليمية والتدريس الواضح واؼبمارسة واؼبمارسة 

يتم استخدام اسًتاتيجيات التعلم اؼبباشر الفعال لتوسيع اؼبعلومات أو . والعروض
 تطوير اؼبهارات خطوة خبطوة.

تعليمات غَت اؼبباشرة يظهر التعلم غَت اؼبباشر شكال من أشكال اؼبشاركة ال (2
العالية للطالب يف إجراء اؼبالحظات أو التحقيقات أو رسم االستنتاجات بناء 

، يتحول دور اؼبعلم من  الفرضيات يف التعلم غَت اؼبباشر على البيانات أو تكوين
. (شخصيا )شخص مرجعي وداعما وموردا سرايكونو ؿباضرا إُف أن يصبح م

، وحيثما رص للطالب للمشاركةيقوم اؼبعلم بتصميم بيئة التعلم ، وتوفَت الف
. تتطلب لطالب أثناء إجرائهم االستفساراتأمكن تقدًن التغذية الراجعة ل

غَت اؼبباشر استخدام اؼبوارد اؼبطبوعة وغَت اؼبطبوعة واؼبوارد  تعلماسًتاتيجية ال
 .البشرية

 التعلم التفاعلي )تعليمات تفاعلية(اسًتاتيجية  (3
تشَت اسًتاتيجيات التعلم التفاعلي إُف أشكال اؼبناقشة واؼبشاركة بُت الطالب. 

أن اؼبناقشة واؼبشاركة ستوفر فرصا  Seaman and Fellenz( 1989يقًتح )
وؿباولة  للطالب للتفاعل مع أفكار وخربات وآراء ومعرفة اؼبعلم أو اجملموعة ،

يتم تطوير اسًتاتيجيات التعلم التفاعلي ضمن ؾبموعة  .ل يف التفكَتإجياد بدائ
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. توجد فيو أشكال من اؼبناقشة الصفية من التجمعات واألساليب التفاعلية
 ومناقشات صباعية صغَتة أو مهام صباعية وتعاون الطالب يف أزواج

 (اتيجيات التعلم من خالل اػبربة )التعلم التجرييباسًت  (4
ومتمحور حول  یجيات التعلم التجريبية أشكال تسلسل استقرائتستخدم اسًتاتي

تعلم التجرييب على عمليات الطالب وموجو كبو النشاط الًتكيز يف اسًتاتيجيات ال
، وليس نتائج التعلم الذاتية مع ديكن للمدرسُت استخدام ىذه التعلم

 مستخدااالسًتاتيجية داخل وخارج الفصل الدراسي . على سبيل اؼبثال ، ديكن ا
طرق احملاكاة يف الفصل الدراسي ، بينما ديكن تطوير طرق اؼبراقبة خارج الفصل 

 .الدراسي للحصول على نظرة عامة على اآلراء العامة
اسًتاتيجيات التعلم اؼبستقل التعلم اؼبستقل ىو إسًتاتيجية تعلم هتدف إُف بناء  (5

على التخطيط  كيزاؼببادرة الفردية واالستقاللية وربسُت الذات . ينصب الًت 
للتعلم اؼبستقل من قبل الطالب دبساعدة اؼبعلمُت . ديكن أيضا إجراء الدراسة 

 .صدقاء أو كجزء من ؾبموعة صغَتةاأل

 ، وىي :ات اسًتاتيجية التعلم إُف ثالثةيتم تصنيف متغَت 

االسًتاتيجية التنظيمية اسًتاتيجية التنظيم ىي طريقة لتنظيم ؿبتويات ؾبال  (1
، ؿبتويات ىيكلة اؼبواد / احملتوى ، ويرتبط ىذا النشاط بفعل اختيار اسةالدر 

 .وعمل اؼبخططات واألشكال وما شابو ذلك
اسًتاتيجية التسليم اسًتاتيجية التسليم ىي وسيلة النقل التعلم للطالب و / أو  (2

 .لتلقي واالستجابة ؼبدخالت الطالب
 اسًتاتيجية اإلدارة اسًتاتيجية اإلدارة (3
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لتنظيم التفاعل بُت الطالب ومتغَتات اسًتاتيجية التعلم األخرى ىي طريقة 
. تتعامل اسًتاتيجية إدارة التعلم ًتاتيجية واسًتاتيجيات التسليم()متغَتات االس

يم اؼبستخدمة أثناء عملية واسًتاتيجية التسل. مع اختيار اسًتاتيجية التنظيم
وتدوين اؼبالحظات حول تقدم ، اعبدولة. هتتم اسًتاتيجيات إدارة التعلم بالتعلم

 التعلم والتحفيز.

 من اسًتاتيجيات التعليم : مثلةاأل

ب للتعبَت عن اغبكياة اؼباضية اليت  خربة مثَتة (أ  وىي: اسًتاتيجية لتسجيع الطاله
 تتعلق بالنص.

ب يف التعبَت عت  الرئيسيةء ر آلتعبَت ا (ب  وىو: اسًتاتيجية لشحذ شجاعة الطاله
ب ألداء  العربية عفوية وخالقة، على الرغم من الضغط الالزم يف البداية الطاله

 بشجاعة.
ب على التعبَت عن اللهجة العربية سبثلية  (ج  وىي: النشط الذي تطلب قدرة الطاله

 الفصحة بطالقة. كما يستعرض قدرتو يف لعب دور.
ب هتدف اليت اسًتاتيجيةوىو: صور اؼبتعبَت ال (د  . بسرعة قصة اؼبعلمة لتقليد الطاله

ب يستطيعون صورة، ةبوسيل  من اعتقل اليت الدراسية مواد عن يعربون الطاله
 .اػباصة لغتهم خالل من اؼبعلمة خالصة

ب أو  يلعب اؼبدرس (ه  وىو: اسًتاتيجية للحصول على اؼبشاركة اؼبباشرة من الطاله
ب فرصة ليكونوا معلمة ألصدقائهم.  الفردية. وىذه االسًتاتيجية تعطى للطاله
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وىو: اسًتتيجية استخدام الوسائل القيمة اليت سبكن أن تشعل دوافع  جدل فعال (و 
ب يف تقدًن رأيهم، حىت يت عرضوا مع التعليم وعمق التفكَت لدى الطاله

 .55إعتقادىم
 استراتيجية التعبير المصّور .4

اُف تقليد اؼبعلمة يف قراءة قصة التعبَت اؼبصور ىو اسًتاتيجية اليت هتدف 
ب أن يعربو ويستطيعصورة،  ةبسرعة. بوسيل يفكرهنا واد الدراسية اليت اؼبعن  الطاله

 .56ة اؼبعلمة من خالل لغتهم اػباصةاعتقل من خالص

إحدى من الوسائل اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية . وىذه وسيلة الصورة 
 الوسيلة مطابقة بتعليم مهارة الكالم.

ب فكما يلي:  أما الصورة اعبيدة النافعة للطاله

 تلك الصورة صبيلة وواضحة وجذابة ومقياسها بسيطة. (1
 تلك الصورة ضرورية ومطابقة باؼبادة اؼبدروسة حينذك. (2
ب. تلك الصورة كبَتة مطابقة (3  دبجموعة الطاله
ب. (4  تلك الصورة مطابة بقدرة الطاله
ب. (5  ولون الصورة ال غليظ الطاله

                                                             
55

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), hlm. 102-107 
56

 Ibid, hlm. 105 
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ىي لًتقية  ىذه االسًتاتيجية يف تعليم اللغة العربيةفاألىداف من فعالية 
ب و  ب يف مهارة أن ت اؼبعلمة تستطيعمهارة الكالم لدى الطاله عريف قدرة الطاله

  .57الكالم

 لمصّورخطوات استراتيجية التعبير ا .5

 اػبطوات من ىذه االسًتاتيجية كما يلي:و 

 تعد اؼبعلمة الصورة اؼبناسبة دبوضوع اؼبعُت. (أ 
 تلصق اؼبعلمة الصورة على السبورة. (ب 
 تشرح اؼبعلمة اؼبولضع يف الصورة و خط اؼبوضوع اؼببحوث. (ج 
ب يتكلمون عن اؼبواضع و خطها (د   .58تطلب اؼبعلمة الطاله

 المصّور مزايا وعيوب في استراتيجية التعبير .6

 ومزايا ىذه االسًتاتيجية ىي:

ب فارحُت يف اتباع التعليم. (أ   جعل الطاله
ب دبساعدة الصورة اؼبعلقة. (ب   تدريب ذكراة الطاله
ب يف اتباع التعليم. (ج   توجيو الطاله
ب على النطق اؼبفردات.  (د   تدريب الطاله
 شبن الصورة رخيص وسهلة يف ضبلها. (ه 

 وعيوب ىذه االسًتاتسجية ىي:

                                                             
57

 Ibid, hlm. 101 
52

 Ibid, hlm. 106 
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ب (أ  صعبا يف فبارسة التكلم باللغة العربية ألهنم َف يفهموا عن  يبدو الطاله
 اؼبفردات اليت تستخدم يف فبارسة التكلم من خالل الصورة اؼبعلقة.

 تقليل االىتمام باألخرين. (ب 
 مهارة الكالم النظريات في .و 

 مفهوم مهارة الكالم .1

تعبَت أن اللغة ىي الكالم. ألن اللغة وسيلة اتصال التفاىم بُت الناس ، 
وال يفهم الناس إاله بطريقة الكالم.  59وذلك يف نطق األفراد واعبماعة و الشعوب.

 أن الكالم ىو الشكل الرئيسي بنسبة اإلنسان وكل ما يتصل حبياتو من اؼبعلومات.

فالكالم يعترب جزء أساسيه يف منهج تعليم اللغة األجنبية ، ويعتربه القائمون 
لغة أجنبية ، ذلك أنو ديثل يف الغالب اعبزء على ىذا اؼبيدان من أىم أىداف تعلم 

 . 62لتعلم اللغة ستخدامالعلمي واال

وأما تعريف من مهارة الكالم كما يلي :"مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت 
  .61 األصوات أو الكلمات لتدليل أفكار واآلراء والرغبات أو مشاعر إُف السامع"

عطى لتحديد كفاءة الكالم دبارسة عن  "مهارة الكالم على أساس التمرينات اليت ت
. ومهارة الكالم تتعلق باؼبهارة االتصالية بُت 62مسموع بسليب يف سبرين االستماع"

اؼبتكلم واؼبستمع. مهارة الكالم ال زبلو عن مهارة اإلستماع. مهارة الكالم أصلها 
ية جيدا ديهر مهارة وىي قدرة ، واؼبراد ىنا قدر الطالب على التكلم باللغة العرب

                                                             
 31(، ص.1991، )لبنان : دار الفائس، خصائص العربية و طريقة تدريسها ؿبمود معرف ،  59
 151،ص.1975)اؼبملكة الربية السعودية : جامعة ام القرى،،تعليم اللغة العربيةؿبمود كامل الناقة،  62

61
  Acep Hermawan, 2011, hlm.35 

62
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung, 2011. hlm.137 
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وفصيحة. مثه قال أبو بكر أن مهارة الكالم يف اللغة العربية ىي إستطاع لًتكيب 
 . 63الكلمة الصحيحة اليت نشأت يف القلب و شعور بكلمة صحيحة و واضحة

يقول صالح الدين العريب : ؽبذه اؼبهارة شقان : النطق و اغبديث. النطق 
التفكَت والعمليات الذىنية اؼبعقدة و  ىو اعبانب اآلِف الذي ال حيتاج إُف الكثَت من

من أنشطة النطق الًتديد لعبارات كررىا اؼبعلم، و القراءة اعبهرية ، وحفظ نصوص 
أما اغبديث فهو الشق اإلجتماعي اػبالق ؽبذه  64مكتوبٍة أو مسموعٍة وترديدىا.

، اؼبهارة ، وال يتم اغبديث إال حبضور طرفُت على األقل : مها اؼبتحدث والسامع
 65حبيث يتبادل األدوار من آن آلخر اؼبتحدث سامعا والسامع متحدثا.

 ىداف تعليم اللغة مهارة الكالمأ .2

 ىنا أىداف عامة لتعليم الكالم ديكن أن نغرض ألمهها فيها يلي :

ــواع النرب والتنغيم اؼبختلفة  (1 أن ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنــــــــ
 مقبولة من أبناء العربية.وذلك بطريقة 

 أن ينطق األصوات اؼبتجاورة و اؼبتشاهبة. (2
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت اغبركات القصَتة و اغبركات الطويلة. (3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية اؼبناسبة. (4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  (5

 الم.خاصة يف لغة الك
                                                             

 يف ترقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية. نور صيحة، نشاط اؼبدرس63
 78، ص.2228 ، 1 ط تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اهلل ،  64
 79عمر الصديق عبد اهلل، .نفس اؼبرجع، ص.65
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة العربية التعبَت الشفهي مثل التذكَت  (6
والتأنيث وسبييز العدد واغبال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك فبا يلزم اؼبتكلم 

 بالعربية.
أن يكتب ثرة لفظية كالمية اؼبناسبة لعمره ومستوي نضجو قدراتو،  (7

 عصرتو.وأنستخدم ىذه الثورة يف اسبام عمليات اتصال 
أن نستخدم بعض أشكال الثقافة العربية اؼبقبولة واؼبناسبة لعمره ومستواه  (8

اإلجتماعي وطبيعة عملو، أن يكتسب بعض اؼبعلومات االساسية الًتاث 
 العريب اإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا و مهفوما يف اؼبواقف اغبديث البسطة. (9
التحديث هبا بشكل متصل و ن يتمكن من التفكَت باللغة العربية و أ (12

 66مًتابط لفًتات زمنية مقبولة.

 :يلي  ىو كما وقال عبد العليم إبراىيم إن األىداف من درس التعبَت 

سبكُت التالميذ من التعبَت عما يف نفوسهم، أو عما يشاىدونو، بعبارة سليمة  (1
 .صحيحة

 .توسيع دائرة أفكارىم (2
 .تزويدىم دبا يعوزىم من اؼبفردات والًتاكيب (3
 .بعضالتعويدىم التفكَت اؼبنطوقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها  (4
إعدادىم للمواقف اغبيوية اليت تتطلب فصاحة اللسان، والقدرة على  (5

 .67اإلرذبال
                                                             

66
 72، ص.، نفس اؼبراجعيثمر الدين 
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 ومن أمهية مهارة الكالم كما يلي :

من اؼبؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان  (1
 تكلم قبا أن يكتب.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبَت عن أفكاره و  (2
 القدرة على اؼببادأة ومواجهة اعبماىَت.

اغبياة العاصرة دبا فيها من حرية وثقافة يف حاحة ماسة إُف اؼبناقشة ، وإبداء  (3
الرأي وال سبيل ذلك  إال بالتدريب الواسع على الكالم الذي يؤدي اُف 

 ضح عما يف النفس.التعبَت الوا
 الكالم ليس لطمأنة الناس اؼبنتقلُت فقط، طمأمة أىليهم و ذويهم. (4
 والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بُت اؼبتكلم واؼبخاطب. (5
والكالم ويسلة لتنفيس الفرد عما يعانيو ألن تعبَت الفرد عن نفسو عالج  (6

 ؽبا.نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أو اؼبواقف اليت يتعرض 
الكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، واؼبتعلم واعباىل والذكر  (7

واألنثى حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع اغبياة، والتعبَت عن 
 مطالبة الضرةرية.

الكالم وسيلة رئيسية ال ديكن أن يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من اؼبواد  (8
 . 68للشرح و التوضيح

 

                                                                                                                                                                       
67

 13، ص.)1983دار اؼبعارف، (تدريس اللغة العربية،  يف التوجيوؿبمود على السمان،   
 89-88، ص. )2222دار اؼبسلم للنشرر و الوزيعو (،  ، اؼبهارت اللغويةأضبد فؤاد عليان  68
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 المهمة في تعليم الكالم بعض الجوانب .3

مهارة الكالم من اؼبهارات اللغوية اؼبستعملة إلتصال مباشرة. وبعض اعبوانب 
 اؼبهمة يف تعليم الكالم منها :

 النطق (أ 

من أىم ىذه اعبوانب اعبانب الصويت إذ يرى الًتبويون األمهية الكرب لتعليم 
اللغة صعوبة يف تغيَته أو النطق منذ البداية تعليمها صحيحا. فالنطق أكثر عناصر 

 تصحيحو بعد تعليمو بشكل خاطئ.

 اؼبفردات  (ب 

تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية ، ذلك 
سائل للتفكَت، اؼبعٌت كما أهنا يف ذات الوقت و  أن اؼبفردات ىي أدوات ضبا

 مات ربميل ما يريد.فاؼبفردات يستطيع اؼبتكلم أن يفكر مث يًتجم فمره إُف كل

 القواعد (ج 

، بل غة األجنبية اإلشارة إُف القواعدكثَت ما يهمل اؼبهتمون بتعليم الل
بعضهم ينكرىا سباما. أما اؼبتعلمون اللغة استخدام اللغة، أي ليست ضرورية 

 69للتحدث باللغة.

 

 
                                                             

 26، ص.2215باكنربوا،  ،ستخدامطرق تدريس اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إُف االيثمر الدين،  69
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 مواد تعليم مهارة الكالم .4

نو لغَت الناطقُت بالعربية فإإذا تكلمنا عن اؼبواد التعليمية اؼبهارة الكالم 
حسب  ، ولكنها مفوض على اؼبعلم يف تعيينهاليست ىناك مادة خاصة لتعليمها

، ولكن ىنا أن نقدم بعض اؼبوضوعات اليت تستطيع أن األىداف اؼبرجوة يف تعليمها
يستخدمها اؼبعلم يف تعليم مهارة الكالم وتدريبها ، مثل : التحية والتعرف واألنشطة 

، ويف اغبديقة يف البيت، يف اؼبدرسية، يف اؼبطعم، يف السوق، يف اؼبسجد ليوميةا
والعبادات ، السفر، اإلجازة ، الرحلة، يف اؼبكتبة  اؼبلعب، يف اؼبليحيفو  ،اغبيوان

والصحة وما أشبو ذلك . وجبانب ذالن و جادات ؿباالت الكالم اؼبتعددة لتنمية 
 72عليان وىيمهارة الكالم كما ذكرة أضبد فؤاد ؿبمود 

، وىي حكاية بشرية تعتمد أحداثها من اػبيال أو الواقع أو الكالم عن القصة ( أ
، والتدريب على اغبكاية القصص بأخذ منهما معا وتبٍت على قواعد معينة

 ل أو اغبديث عن فكرة القصة .أشكاال متعددة مثل اغبوار والتلخيص والتطوي
مل موضوعات ، وىذا يشالشخصية عبَت عن األفكار واآلراء، وىو التكالم اغبر ( ب

، مثل اغبديث عن األمور الدينية والعادات والتقاليد متعددة ومواقف ـبتلفة
 .ية الرياضية والثقافية واؼبقاالتواألند

لعبارات واأللفاظ الكالم عن الصورة والغرض منو انتقال الذىن من الصور إُف ا ( ج
 .الصور منها متحرك ومنها ساکن، فاليت تدل عليها

، وتعدىا ن أو أكثر يف الكالم عن شُت معيلحملادثة ، وىي أن يشارك شخصاا ( د
 .من أىم ألوان النشاط للصغار والكبار

                                                             
 112-126ه(، ص.  1413، )الرياض: دار اؼبسلم، اؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود عليان،   70
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 .وسائل ويب ی، وىي اػبدمات اؼبشًتك الذي يكون فيو مؤيد ومعارتاؼبناقشة ( ه
، ويعرض اإلنسان كثَت من اؼبواقف اليت تتطلب منو إلقاء كلمة اػبطية والكلمات ( و

 واحملاضرين وحفالت التكرًن وغَتالتهنئة والتعزية وتقدًن اػبطباء فهناك مواقف 
 ذلك

ىذه اؼبوضوعات السابقة من بعض اؼبوضوعات واألنشطة اؼبهارة الكالم يف 
، وأما ؿبتواىا فالبد أن يكون مناسبا مع اؼبنهج أو القرار والبيئة اليت تدريبهاتعليمها و 

 .يعيشون فيها الطلبة وخرباهتم

 مهارة الكالماختبار  .5

دف اختبارات الكالم إُف قياس قدرة الطالب على الكالم دبستوياتو هت
. ولكن اإلجابة يف ىذه اغبالة ون األسئلة ىنا شفهية أو ربريريةاؼبختلفة ، وقد تك

القدرة و  ختبار ىو قياس القدرة الكالمية.البد أن تكون شفهية ألن ىدف اال
، ويف ىو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموعالكالمية ؽبا عدة مستويات ، أدناىا 

: ينطق فقط ما ىو مكتوب أو ىذه اغبالة ال ينتج الطالب تراكيب من عنده 
واؼبستوى األعلى من  لى من ذلك ىو تكوين صبلة منطوقة . واؼبستوى األعمسموع

. وبذا ديكن أن تكون من اغبمل يف عملية كالمية متصلة الثاين ىو تكوين سلسلة
كالمية ذات ثالث مستويات على األقل : مستوى النطق مث مستوى تكوين القدرة ال

. ومن وسائل قياس القدرة الكالمية : اختبار لة مث مستوى تكوين الكالم اؼبتصلاعبم
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، اختبار األسئلة عن كتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار التحويلاألسئلة اؼب
 71.، التعبَت اغبرلة اؼبوجهةاؼبقاب، ورة، احملاورة، اؼبقابلة اغبرةالص

منو فرديا أن  ، مث يطلبرى الطالب أسئلة مكتوبةاختبار األسئلة مكتوبة : ىنا ي (أ 
 .جييب عنها شفهيا

 طلب من الطالب أن يقول ما يسمع .اختبار اإلعادة الشفهية : ىنا ي (ب 
يسمعها أو يقرؤىا ختبار التحويل : ىنا يطلب من الطالب أن حيول اعبمل اليت ا (ج 

 . االستفهام، من االخبار إُفخر، مثال من األثبات إُف النفيأمن شكل إُف 
يطلب منو أن يعلق اختبار األسئلة عن الصورة : تعرض على الطالب صورة  (د 

، مثال اشرح ما ترى يف ىذه الصورة ، وجيوز عن طريق اإلجابة عليها حبديث حر
 عن أسئلة ؿبددة .

: ىنا يأخذ دور الوالد مثال والطالب آخر دور االبن ويتحاوران اختبار احملاورة   (ه 
 .اة ماحول موضوع حي

ويوجو إليو أسئلة غَت  اختبار اؼبقابلة اغبرة : ىنا يقابل اؼبعلم الطالب على انفراد (و 
 .ؿبددة

اختبار اؼبقابلة اؼبوجهة : ىنا يكون اؼبعلم قد أعد أسئلة ؿبددة من قبل . وتسَت  (ز 
 .ألسئلة اؼبعدة مسبقاة وفقا لاؼبقابل

دة طبس دقائق يف اختبار التعبَت اغبر : ىنا يطلب اؼبعلم من الطالب أن يتكلم ؼب (ح 
 .موضوع حيدده لو

                                                             
(، ص. 1983، )القاىرة: دار اؼبعارفو 1، ط. سيكولوجية التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،  71

164. 
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. ومن الكالم تعتمد على مرحلة اؼبتعلم وقال جيواندنو : إقامة اختبار
. طريقة الرادعة أو بالطريقة اغبرةأشكال التعليم يستطيع اؼبدرس أن يستعمل بال

لكتابية قة الرادعة مثل االختبار بالقصة أو تعبَت النصوص اؼبتقدمة اللسانية أو االطري
درس يًتك اؼبتعلم حرا يف . وأما بالطريقة اغبرة فإن اؼبأو مساعدة الصور اعبذابة

 72.التعبَت

 لتعبَت الشفهي بعدة طرق منها :وقال ؿبمد علي اػبوِف : خيترب ا

ويقيم على أساس ، مألوف لديولب أن يتحدث عن موضوع يطلب من الطا (أ 
 الطالقة والصحة .

 .شفهية تتطلب إجابات شفهية قصَتة توجو إُف الطالب أسئلة كتابية أو (ب 
سؤال وآخر  من اؼبمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط و يًتك بُت كل (ج 

 .وقت كاف لإلجابة
 .لق عليها شفهيا يف وقت ؿبددتقدم إليو صورة يطلب منو أن يع (د 
ع معُت أو يف ؿبادثة البان أو أكثر يف ؿباورة شفهية حول موضو يشًتك ط (ه 

 73.حرة
 مؤشرات مهارة الكالم .6

أن  ارة الكالم السابقة فتخلص الباحثبناء على مفهوم )تعريف( عن مه
 مؤشرات مهارة الكالم كما ياُف:

 اإلتهصال مع اآلخر باستخدام اداة اإلستفهام اؼبناسبة. (1

                                                             
72

 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung, 1996, hlm. 69. 
73

  165. ، ص(  ۲۳۳۳، )عمان ،دار الفالح ،  االختبارات اللغويةؿبمد على اػبوُف ،  
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 .تركيب اعبمل اؼبناسبةاإلتهصال مع اآلخر باستخدام  (2
 .اإلتهصال مع اآلخر باستخدام العبارات اؼبناسبة (3
 اإلتهصال عن اؼبوضوع واؼبفردات اؼبناسبة. (4
 إجابة األسئلة اؼبتقدهمة. (5
 .74تعبَت الصور باستخدام تركيب اعبمل اؼبناسبة (6

 المفهوم اإلجرائي .ز 

 فيما يلي :فهي  باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر طريقة احملاورة استخدامأما 

 .يف التعلُّم ىمعن إستعداد الطالب يسأل اؼبدرس (1
 .و موضوعها ويشرحها باللغة العربية ةادة الدراسياؼباؼبدرس خيرب الطالب عن  (2
 إعطاء اؼبدرس اؼبفردات و أمثلة للمحادثة من  كتاب اللغة العربية (3
 اؼبفردات استعدادا للمحادثة على غبفظايأمر اؼبدرس الطالب ب (4
 د مسبقادالتعليمية بناء على جدول ؿب قافر إُف  الطالب اؼبدرسينقسم  (5

 )لكل فرقة طالبُت(
ب يف الفصل. (6  يعده اؼبدرس الصورة اؼبناسبة دبوضوع الذي ستعلهم إُف الطاله
 يلصق اؼبدرس الصورة على السبورة. (7
 اؼببحوث من خالل الصورة. وضوع يف الصورة وخطه اؼبوضوعيشرح اؼبدرس اؼب (8
أمام  من كل ؾبموعة أن يتحاور بتعبَت الصورة على السبورةاؼبدرس  يأمرمث  (9

 .أصدقائو بدوره
 األخطأ. ن أنشطة الطالب  إذا كانت فيهاح اؼبدرس عيصح (12

                                                             
 (2228)ظبارنج : طو فطري، كتاب اللغة العربية يف الفصل الثامن دبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ىداية ىادى،  74
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 (اإلطار النظري)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة احملاورة

 لًتقية مهارة الكالم

 غَت فعهال فعهال

 اسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية

 (منهجية البحثجدول )

 (y) اؼبتغَت التابع      (x)اؼبتغَت اؼبستقل 

 

 

 معج غرض متغير رقم
 البيانات

 الحاصل أسلوب البيانات

طريقة  1
 احملاورة

ىذه طريقة 
يستطيع أن 
يرتقي مهارة 

 لطالباالكالم 

اؼبالحظة 
 و االختبار 

 رمز
(%100x

N

F
P ) 

 
30TES  " t "  < N< 

22

11

























SDySDx

yx
to

 

إن كانت نتيجة 
thitung > 

ttabel فتكون ،
Ho  مردودة و

Ha مقبولة 

اسًتاتيجية  2
التعبَت 
 اؼبصوهر

 اسًتاتيجيةىذه 
يستطيع أن 
يرتقي مهارة 

 لطالباالكالم 
 

 

 لًتقية مهارة الكالم طريقة احملاورة

 اسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر
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 تصميم البحث .أ 

اسًتاتيجية ب طريقة احملاورة استخدامؼبعرفة فعالية  ىذا البحث حبث ذبرييب
اإلسالمية يف اؼبدرسة الثانوية لدى طالب الصف األول لًتقية مهارة  التعبَت اؼبصوهر

 فصلقسمُت يعٌت : الحث إُف اقسم البو  . رياو حافظةدب دبعهد الكوثر بكنبارو
اسًتاتيجية ب طريقة احملاورةيستعمل  "أ" الفصل األولب.  والفصل األول ألؤل أا

اسًتاتيجية التعبَت ب طريقة احملاورةستعمل يال  والفصل األول "ب" ، التعبَت اؼبصوهر
 Desain Randomized ستعمل الباحثي. ليحصل على البيانات الكاملة اؼبصوهر

Control Group Pre test-Post test 

 

 بعديامتحان  معاعبة القبلي امتحان صف

 To X T1 التجريب

 To - T1 الضبطي

 

 

 



61 
 

 مجتمع البحث وعينتو .ب 

اؼبدرسة الثانوية ب األول الصف البإن ؾبتمع البحث يف ىذه الدراسة ط
وعدد طالب .  2221للعام اعبامعي  رياو دبحافظةعهد الكوثر بكنبارو اإلسالمية دب

الب ن الطأل األول الصفيف  بواختار الباحث الطال .طالبا ونخمس السنةىذه 
يف الكالم ما تزال ناقصة  قدرةىمولكن  الدراسي األولدرسوا اللغة العربية يف  قد

 .ولديهم مشكالت كثَتة يف ىذا اجملال

 

 األولالجدول 

 كنباروبالكوثر  بمعهد اإلسالمية الثانوية في المدرسة األول الصف طالب مجموعة
 بمحافظة رياو

 عدد الطالب صف رقم
 طالبا 25 األول أ 1
 طالبا 25 األول ب 2

 طالبا 52 المجموعة
 

طالبا(  25طالبا( والفصل األول "ب" ) 25فأخذ الباحث الفصا األول "أ" )
طالبا. واسًتاتيجية أخذت العينة اؼبستخدمة ىي العشوائية  52وعينتو وعددىم 

 .(Purposive Samplingاؽبدفية )
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 متغيرات البحث .ج 

 : أن ىذا البحث يوجد متغَتين ومها

يسمى اؼبتغَت اؼبستقل دافعا أو يف لغة  ( Variable Independent) اؼبتغَت اؼبستقل  (1
إندونيسية معروف باؼبتغَت اغبر . ىو يؤثر تغَت عن اؼبتغَت التابع يف البحث اؼبتعَت 

پسمى ب  و اسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر حملاورةاؼبستقل يف ىذا البحث ىو طريقة ا
 ( x ) متغَت

اؼبتغَت التابع ىو اؼبسبب ، أما يف اللغة  ( Variable Dependent) اؼبتغَت التابع  (2
اإلندونيسية يسمى باؼبتغَت اؼبقيد . جعل اؼبتغَت اؼبقيد اؼبسببو من اؼبتغَت اؼبستقبل 

 ( Yيسمى ب ) متغَت  الكالمترقية مهارة : اؼبتغَت التابع يف ىذا البحث ىو 
 

 جمع البيانات .د 
واؼبالحظة اؼبباشرة ستكون للحصول . اؼبالحظة على موضوع البحث مباشرة (1

 طريقة احملاورة استخدام ةطالب بعد ذبربلدى  كالمالعلى بيانات مهارة 
 .باسًتاتيجية التعبَت اؼبصوهر

 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   .يف التعلُّم ىمعن إستعداد الطالب يسأل اؼبدرس 1

و موضوعها ويشرحها  ةادة الدراسياؼباؼبدرس خيرب الطالب عن  2
   .باللغة العربية

3 
مثلة للمحادثة من  كتاب اللغة األاؼبفردات و الطالب إعطاء اؼبدرس 

   العربية
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   اؼبفردات استعدادا للمحادثة على غبفظايأمر اؼبدرس الطالب ب 4

5 
 ددالتعليمية بناء على جدول ؿب فراقال الطالب إُف اؼبدرسينقسم 
   )لكل فرقة طالبُت( مسبقا

ب يف  وعلهمس الصورة اؼبناسبة دبوضوع الذي سييعده اؼبدر  6 إُف الطاله
 الفصل.

  

   يلصق اؼبدرس الصورة على السبورة. 7

اؼببحوث من  وضوع يف الصورة وخطه اؼبوضوعيشرح اؼبدرس اؼب 8
   خالل الصورة.

من كل ؾبموعة أن يتحاور بتعبَت الصورة على اؼبدرس  يأمرمث  9
 .أمام أصدقائو بدوره السبورة

  

   ح اؼبدرس عن أنشطة الطالب  إذا كانت فيها األخطأ.يصح 12
   المجموعة 

 

طالب. لدى كالم الواالختبار ينشد إُف اغبصول على بيانات نتيجة مهارة  (2
 75. ورمز:الختبار باحملادثة  عربيا مباشرةويقام ا

 إسم رقم

 مؤشرات التقويم

 اؼبعدل

ان 
اتق

ضوع
مو

 ال

اعة
شج

 

حة
صا

 ف

مل
الج

ب 
تركي

 

اظ
أللف

ر ا
ختبا

 ا

رج 
مخا

وف
حر

 ال

        1الطالب  1
        اٍف 2
 

                                                             
 26م(، ص.  1996جامعة اؼبلك سعود، -)الرياض : عماد شئؤن اؼبكتبات اختبارات اللغة العربية ؿبمد عبد اػبالق ؿبمد،  75
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 وب تحليل البياناتأسل .ه 
 : اآليتربليل البيانات اؼبستخدمة يف اؼبالحظة باستخدام الرمز  (1

%100x
N

F
P .76 

 يضاح:اإل
P اؼبئوية : 
F  تردد : 

N ؾبموعة النتائج : 
 

 : والبيانات اؼبأخوذة تصنف باؼبعيار اآليت
 : جيد جدا :122 - :81 .أ 
 : جيد  :82 - :61 .ب 
 مقبول:   :62 - :41 .ج 
 ضعيف:   :42 - :21 .د 
 77.ادضعيف ج:   22 - :2 .ه 
 

 : االختبار باستخدام الرمز اآليتمة يف دأما ربليل البيانات اؼبستخو  (2
>30TES  " t "  < N< 

                                                             
76

 Anas Sudjiono. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada.Hlm 43 
77

 Ridwan. 2011.Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung.Hlm 15  
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22
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SDySDx

yx
to

78 

: البيان  

اختبار:             T 

x  : اؼبتوسط من اؼبتغَت  

y  : اؼبتوسط من اؼبتغَت  

:     اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  SDx  

SDy       :   اإلكبراف اؼبعيار من اؼبتغَت  

    العينة : 

 : الرقم الثابت    1

 رموز معيار اكبراف التعبَت : (3

√∑
 2

 

     

 

 اكبراف التعبَت :رموز معيار  (4

√∑
 2

 

      

 

                                                             
72

 Hartono. 2010.Statistik untuk Penelitian. Pekanbaru: PustakaPelajarOffiset. Hlm 190 
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 : رموز ؼبعدل (5
𝛭   

 

 
  

 : ؼبعدلرموز  (6

𝛭   
 

 
 

 

 

 



882 

 

 خامسالفصل ال

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 

استخدام طريقة احملاورة  ادلوجودة فوجد اإلجابة أنبعد أن حلل الباحث ادلشكلة 

ب الفصل األول يف ادلدرسة لرتقية مهارة الكالم لدى طالفعال  ادلصورسرتاتيجية تعبًن با

يف درجة  Ttمن  أكرب Toىذه بظهور  .مبحافظة رياو ومبعهد الكوثر بكنبار  ثانويةال

% مبعىن "جيد جدا" 95 و يف جدول ادلراقبة نيل%. 8% ودرجة داللة 5داللة 

 %.811-88ألنو يقع يف درجة 

لرتقية ادلصور يكون فعاال سرتاتيجية تعبًن استخدام طريقة احملاورة با أنولذالك 

مبعهد الكوثر اإلسالمية  ثانويةب الفصل األول يف ادلدرسة المهارة الكالم لدى طال

 و مبحافظة رياو.بكنبار 

 ب. توصيات البحث    

 كما يلي :  توصياتقدم الباحث ي
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 مدرسلل -1

يكون فعاال ادلصور سرتاتيجية تعبًن طريقة احملاورة با عرف أنمن ىذا البحث ي

طريقة احملاورة  فينبغي على ادلدرس أن يستخدم ،طالباللرتقية مهارة الكالم لدى 

 طالب.اللدى  مهارة الكالميف التعليم خصوصا لرتقية  ادلصورسرتاتيجية تعبًن با

 طالبلل -2

 نطقا صحيحا.خارج احلروف مب ون كيفية النطقتعلميالطالب أن  و منرجأ 

  بية يوميا داخل ادلدرسة أرجو من الطالب أن ميارسوا التكلم باللغة العر

 خارجها.و 
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 المراجع قائمة

 المراجع العربية .أ 

 .)2111توزيع دار ادلسلم للنشرر و ال(،  ، ادلهارت اللغويةأمحد فؤاد عليان

 .(۱۸۹۱، ) دمشق : دار الفكر ،  طرق التدريس اللغة العربية،جودت الركي 

)بحححححدون مكحححححان : دار اجلهحححححاد، أصحححححول الرتبيحححححة وعلحححححم الحححححنفس، سححححححن ححححححافظ وآخحححححرون، 

8956). 

)القححححاىرة : دار ادلعححححارف، دون الرتبيححححة وطححححرق التححححدريس، صححححاد عبححححد العزيححححز عبححححد ا يححححد، 

 .التاريخ(، ج. األول

القحححححاىرة : دار ادلعحححححارف ، )، الفحححححىت ادلدرسحححححي اللغحححححة العربيحححححةادلوجحححححو عبحححححد العلحححححيم إبحححححراىيم ،

۱۸۸۸). 

، 8، ط. سيكولوجية التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا يد سيد أمحد منصور، 

 .(8982)القاىرة: دار ادلعارفو 

 .2118 ، 8 ط تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا،عمر الصديق عبد اهلل ، 

 .(8987ادلنجد يف اللغة واألعالم، )دار ادلشرق : بًنوت، لوبس معلوف، 
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 .(8976)بًنت : دار ادلشرف، ادلنجدواإلعالم، لويس معلوف، 

 ادلملكحة وفنوهنحا، العربيحة اللغحة خصائص إىل مدخل اللغوية ادلهارات الشنطي، صاد زلمد

 .8995 والتوزيع، للنشر األنلس دار: السعودية العربية

 .( ۰۲۲۲، )عمان ،دار الفالح ،  االختبارات اللغوية، زلمد على اخلوىل

 .(8982القاىرة: دار ادلعارف، التوجيو يف تعليم اللغة العربية، زلمد على السمان، 

 .8997ويل، أساليب تدريس اللغة العربية، )عمان: دار الفالح(، زلمد علي اخل

 ، ص.عريب –زلمد فًنوز وأمحد ورصون، منور قاموس ادلنور اندونيسي 

 .(8986)مسارانج: فوستاكا العلوية، األمثلة التصريية، زلمد معصوم بن علي، 

 .)8982دار ادلعارف، (تدريس اللغة العربية،  التوجيو يفزلمود على السمان، 

)ادلملكحححححححة الربيحححححححة السحححححححعودية : جامعحححححححة ام ،تعلحححححححيم اللغحححححححة العربيحححححححةزلمحححححححود كامحححححححل الناقحححححححة، 

 .8975القرى،

 .(8998، )لبنان : دار الفائس، خصائص العربية و طريقة تدريسها زلمود معرف ،  

اسححححرتاتيجيات الححححتعلم مشحححروع التأسححححيس للجححححودة  والتأىححححل لالعتمححححاد ادلؤسسححححي الربارلححححي، 

 .ىح8425والتعليم والتقوًن 
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عحريب  –ادلحورد احلحديث( )قحاموس انكليحزي  (منًن البعابكي والدكتور رمزي منًن البعلبكحي،

 اليٌن(دار العلم للم

، )بحححححًنوت: دار النفحححححائس، خصحححححائص العربيححححة وطرائحححححق تدريسحححححهانححححايف زلمحححححود معحححححروف، 

8985.) 

 يف ترقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية. نشاط ادلدرسنور صيحة، 

)مسارنج : كتاب اللغة العربية يف الفصل الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىداية ىادى، 

 (2118طو فطري، 

رو، اباكنبح طرق تدريس اللغة العربيحة لغحًن العحرب محن النظريحة إىل االسحتخدام،يثمر الدين، 

2185. 

)موالنا ابحراىيم تعليم مهارة القراءة باستخدام اسرتاتيجية حتقيق ا موعةظ، حوي ادلعايل، 

 (.2187ية احلكومية ماالنق، اإلسالم

، ) مطبعحححة جامعحححة موالنحححا مالححححك  اللغحححة العربيحححة ومشححححاالت تعليمهحححاسحححيف ادلصحححطفي ، 

 .( ۰۲۱۲إبراىيم مساالنج ، 
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، اجلز األول ، الينال : الطباعة العصرية  جامعة الدروس العريبالشيخ ادلصطفی العليٌن ، 

 .م۱۸۹۱ه /  ۱۱۸۱لطباعة والنشر ، 

، اجلححزء األول ،  الوسححيط يف األدب العححريب وتارخيححواالسححكندري امحححد وعنححاين مصححطفي ، 

 .لصادمةالطبعة ا

 الطبعححة ، منكقححة جديححدة طبعححة واألعححالم اللغححة يف ادلنجيححد ، اليسححوعي مححألوف لححويس أبححو

 .( ۰۲۲۹ ، ادلشرق دار:  وتًن ب)  ، واألربعون احلادية

 .(2182) اللغوية للرتبية التدريس يف ، مسك صاد زلمد 

مؤسسحححة دار العلحححوم  ، ) الكويحححت :زلحححو تعلحححيم اللغحححة العربيحححة و يفيحححا داود عبحححده ،

 .(۱۸۹۸، الطبعة األوىل

، ) القحاىرة : تعلحم اللغحات احليحة وتعليمهحا بحٌن النظريحة والتطبيحق، صالح عبد ا يحد العحريب

 .مكتبة لبنان ، د . س (

عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان ، إيضاءات دلعلمي اللغة العربية لغًن النحاطقٌن احاء الريحاض 

 .م ۰۲۱۱
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