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 الباب الرابع
 تقديم البيانات وتحليلها

 
 تصوير عام عن مكان البحث .أ 

 تاريخ بناء معهد ودار األيتام نهضة العلماء للبنات بمارتافورا .1
مبارتااوورا  وهاو  للبناات العلماء هنضة املوقع يف هذا البحث هو معهد ودار األيتام

يف حااا  لا تاااا تنيااااج قاياااة  ن ااااو  11/ رو 100يف شااااري إيايياتااا  تلاااوت تااان ار رت 
ماام ما ااع   واملعهااد  x41 021مارتاااوورا مبنا ااة  ن ااا ناملنتاااة ابنو تااةر  واتااع األر  

 حمدودة من الشماج والشاق منازج أهل ال اية  ومن الياب وابنوب مزاري أهل ال ايةر

معهاااد هنضاااة العلمااااء للبناااات مبارتااااوورا  نااااء  لااا  الشاااعور  اااا زة   داياااة تستااات 
واألتااال  لااا  ندااااة  ااادد األ  ااااج التتاااام  والضاااع اء يف وبياااة مارتااااوورا ومنا اااة  ن اااا 
خاصتا وناملنتاة ابنو تة  امة  الذين ان اعاوا  ان الدراتاة   ابف واعل وواعهي املالتاة 

ي وتعلتمهير لاذا اهلادم مان تستات  هاذ  و دم وجود الوالدين الذين يضمنوة هلي حتاهت
املعهد أو املتاتي هاو زري الشاعور  ابهتماام اااا  األ  ااج التتاام  وامل اانٌن والضاع اء يف 

  جمتمعنا وخاصتا يف جمتمع األمة اإلتالمتةر

 2112يونتو  0و د مت  ناء هذ  املعهد ودار األيتام  إذة اهلل ومشتئة يف 
ه اية مببادرة املاحوم الشتخ ا اج ح ٌن دهالة  0121ر تع األوج  21متالدي / 

البًنوقاا تة وهو أحد قادة هنضة العلماء مبارتاوورا ود مه  دد من  لماء الدين و ضو 
ا اج رودي أري ٌن املاج تًن ) وهو ا اني ال ا ق لكاملنتاة ابنو تة والوص  ال ا ق 

تخ ا اج ملنا ة  ن ا( و دد من أصدقاء الشتخ ا اج ح ٌن دهالةر و د وهف الش
ح ٌن دهالة قاعة من أر ر
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 واملبىن الذي مت  نائة ووق قاعة األر  تلك بتتتعاب األ  اج التتام 

 وإ اائهي احتتاجتهي التومتة مدل الاعام والشااب والتعلتي الذي حيتاجوهنار

شتخ ا اج دنتورندوس تايويت يف حٌن مت ت متة معهد هنضة العلماء من ال
   وهو األة رئت  ومديا معهد ودار األيتام هنضة العلماء للبنات مبارتاوورارأرشد

وين  يتي تستت  مؤت ة و ل  و ماية املعهد ودار األيتام  شكل رمس  وقان
 ل  ناتف العدج ال تد نتدي  22شكل ات اقتة   د لتستت  مؤت ة إجتما تة رقير 

مع هتكتل إدارة املؤت ة اليت ميكن رؤيته يف  2111نوومرب  22وورمنتو يوم اإلثنٌن 
 0ابدوج التايلر

 أمسااااء مااادياي معهاااد ودار األيتااام معهاااد هنضاااة العلمااااء للبناااات 0ر1اباادوج 
 مبارتاوورار

 املنصف اإلتي الاقي
 رئت  املؤت ة ا اج دنتورندوس تايويت أرشد ر0
 نائف الائت  األوج حممد وحاي ر2
 نائف الائت  الداين ا اج دنتورندوس يوتاياة يع وب ر2
 تكاتًن ايندانغ تول مي ر1
 امتنة صندوق املالتة ا اج دنتورندوس اوتاراة م  وم ر1
 متداة التعلتي ةم ا د ني تهماديا  ر2
 م ا د متداة اخلًنية ا اج شهاالدين ر3
 م ا دة متداة امل كن ا اجة تانتام ر4
 م ا دة ا ضانة ا اجة ار عتنة ر5
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 طول التعليم والمناهج الدراسية .2
 تنوات 2الاالبات يف املعهد تلزم  التعلتي ملد  

 ( تنوات2املاحلة املتوتاة ) ( أ
 ( تنوات2املاحلة الدانوية )  ( ب

 ويف املعهد إتتخدم املنهج الدرات  نو ٌن وه  :
 معهد هنضة العلماء للبنات مبارتاوورار منهج الدرات  الكالتتك  ( أ

وتابق هذ  املنهج يف املدرتة املتوتاة  K13منهج الديين وي م  ب  ( ب
 2والدانويةر

 
 للبنات بمارتافوراالرؤية، والبعثة، أهداف ومؤشر معهد نهضة العلماء  .3

 الاؤية : إ داد أجتاج جبودة  التة واملااة امل لمة الصا ة ذات : ( أ
 ذات األخالق الكاميةر (0
 ذات صحة جتدةر (2
 خملصة يف ا ماهلا الدينةر (2
 تتم ك  ابتعتها األندويةر (1

 ومن أجل حت تق تلك الاؤية  لتنا زري تلك األخالق وتهي وه  :
 اإلخالصر (0
 التواوعر (2
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 الذاتراإل تماد  ل   (2
 األخوة اإلتالمتةر (1
 البعدة :  ( ب

 زيادة اإلمياة والت وى لدى الاالباتر (0
 إ داد الاالبات إلت اة العلوم ولتكنولوجتار (2
 إ داد الاالبات للمناو ة يف  صا العوملةر (2
 حت ٌن مهارات الاالباتر (1

ج( أهاادام : لتشااكتل شااعف املااؤمن الت اا   هلااا معاوااة ودرايااة واتااعة  ااالعلوم 
ت شخصتة اخالقتة  التة  ذنتة ورشت ة تكاوح من أجل  لاف والد اوة  وذا

 العلي وال عادة يف الدنتا واألخاة  وخاصتا يف نشا تعالتي اإلتالمر

 د( مؤشا :

 ( يوجد روتٌن يوم  للعبادةر0

 يف التحصتل الدرات  وواتع األوقر ات( دمتاز 2

 يف م ا  ة اخلاا ات  اللية العا تة واإلذملتزيةر ( ناجحات2

 2لديهي مهارات يف تنظتي املشاريعر (1
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 العلمووواء نهضوووة أحووووال المدرسوووين والمدرسوووات والموووو بين للرعايوووة بمعهووود .4
 بمارتافورا. للبنات

ملعاوة  وووح  ن حالة املدرتٌن واملدرتات واملوظ ٌن للا اية مبعهد 
 1هنضة العلماء للبنات مبارتاوورا ميكننا رؤيته من خالج ابدوج التايل :

 
أمساء مدرتٌن واملدرتات واملوظ ٌن للا اية مبعهد هنضة  2ر1 ابدوج

 العلماء للبنات مبارتاوورا
 املنصف التعلتي اإلتي الاقي

 ر0
ا اج  

دنتورندوس 
 تايويت أرشد

جامعة اتن اري اإلتالمتة 
 مديا املدرتة ا كومتة  ن اماتٌنر

 ر2
إيندانغ 
  كالوريوس اإلدارة تول مي

نائبة مديا 
 املدرتة

جامعة  لوم اإلدارة إندون تا  مادياة ني ته ر2
(STIMI) 

معلمة ال نوة 
 اإلجتما تةر

جامعة املعهد اإلتالم  دار   بد املالف ر1
 ال الم مارتاوورار

معلي اللية 
 العا تةر

منيكورات ا كومتة  ملبونج جامعة دنتورندا ح تصة ر1
 ر ن اماتٌن

معلمة نتمتاء 
 وال تزياء

 شهاالدين ر2
جامعة  لوم اإلحصائتات 

 مسارندار
 (STIS Samarinda) 

 معلي ابيااوتا
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جامعة أنت اري اإلتالمتة  نوراهلدى ر3
 ا كومتة  ن اماتٌنر

معلمة   تدة 
أخالق مع 

 ال اآة وا ديثر

جامعة أنت اري اإلتالمتة  رمحضاة ر4
 ا كومتة  ن اماتٌنر

معلمة اللية 
 اإلذملتزيةر

 ح ة رحتمة ر5
ال الح اإلتالمتة  جامعة

  ن ا ارور

معلمة تاريخ 
ا ضارة 
 اإلتالمتةر

جامعة  لوم الم تة  ن اماتٌنر  ماريانا ر01
(STIP) 

معلمة 
 الاياوتاتر

ديوي تت تتاين  ر00
 رمحداين

منيكورات ا كومتة  ملبونج جامعة
 ر ن اماتٌن

معلمة اللية 
 اإلندون تةر

جامعة دار اللية والد وة  مامحة ر02
 اإلتالمتة  انيتل جاوا الشاقتةر

معلمة اللية 
 العا تة و التاريخر

جامعة املعهد اإلتالم  دار  مولتدا حتايت ر02
 ال الم مارتاوورار

معلمة العلوم 
 ابجتما تةر 
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 ةبمارتووووووووافورا سوووووووون للبنووووووووات العلموووووووواء نهضووووووووة أحوووووووووال المالبووووووووات بمعهوووووووود .5
 م2121ه/2112

للبناااااااااااات مبارتااااااااااااوورا يف تااااااااااانه   ااااااااااادد الاالباااااااااااات مبعهاااااااااااد هنضاااااااااااة العلمااااااااااااء
 1 البة وت صتلها يف ابدوج التايل : 010 ددهن  م2105/2121

 
  دد  البات معهد هنضة العلماء للبنات مباتاوورا 2ر1ابدوج 

  دد الاالبات جممو ة ال كن الاقي
  البة 11 م كن تيت  ائشة ر0
  البة 11 2و  0م كن املعهد  ر2
  البة 2 الاالبات ابيت ت كن يف منازهلن  ر2

  البة 010 ابملة الكلتة
 

  ن احواج الاالبات 1ر1ابدوج 

 املاحلة الاقي
 دد الاالبات يف نل 

 وصل

 دد الاالبات 
لكل ماحلة 
 دراتتة

 املاحلة املتوتاة ر0
 00 ال صل األوج

 01 ال صل الداين  البة 12
 04 ال صل الدالث
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 املاحلة الدانوية ر2
 01 ال صل األوج 

 21 ال صل الداين  البة 14
 05 ال صل الدالث

  البة 010 اجملموي
 

 بمارتافورا للبنات العلماء نهضة أحوال المباني بمعهد .6
املباين و األجهزة يف معهاد هنضاة العلمااء للبناات مبارتااوورا وت اصاتلها نماا يف 

 2ابدوج التايل :
 

 احواج املباين واألجهزة مبعهد هنضة العلماء للبنات مبارتاوورار 1ر1ابدوج 
 ا الة العدد املباين الاقي
 جتدة 2  دد ال صل ر0
 جتدة 0 مكتف مديا املدرتة ر2
 جتدة 0 مكتف املدرتٌن ر2
 جتدة 0 املكتبة ر1
 جتدة 0 غاوة التمايض ر1
 جتدة 0 غاوة مجعتة الالبة ر2
 جتدة 0 مصل  ر3
 جتدة 0 متداة ر4
 جتدة 0 غاوة الضتوم ر5
 جتدة 2 ماحا  ر01
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 تقديم البيانات .ب 

 نهضوة بمعهود الثانويوة بالمرحلوة الكومم مهوارة تخميط تعليم اللغة العربيوة فوي .1
 بمارتافورا للبنات العلماء

 ناااء  لاا  م ا لااة الباحدااة مااع مدرتااة الليااة العا تااة أة  ااات  تعلااتي الليااة 
العلماء للبناات مبارتااوورا يعاام  اسة تعلاتي اللياة العا تاة  العا تة يف معهد هنضة

ت ااام لتاااويا ن ائااة الاالبااات يف ناوااة املهااارات  ويااتي تن تااذ  لتاااويا قاادرات 
 3الاالبات يف مجتع مهارات اللية العا تة وخاصة يف مهارة الكالمر

نمااا ذنااات ماادياة املدرتااة دااذ  املعهااد يوجااد نااو ٌن ماان التعلااتي وهااو : 
(   وتعلتي اللياة K13اللية العا تة  التعلتي الامس  صباحا  املنهج الديين) تعلتي

 4العا تة  التعلتي الديين م اء  املنهج الكالتتك ر
الاالباات لتابتاق  لاوم  ةلذا يف التعلاتي الامسا   الصاباح تعازز وقكان قادر  

النحاااو اللياااة العا تاااة الااايت درتااانها يف التعلاااتي الاااديين  امل ااااء واللتااال  ااان  لاااوم 
والصاااااامر وب ت تصاااااا ن اااااائتهن يف وهاااااي ال وا اااااد )النحاااااو والصاااااام( و ااااا  
ولكنها تعزز الاالبات  ل  إنت اب مهارة اإلتتماي وال ااءة والكتا ة وأيضا 
قاااادرات  لااا  اإلتصااااج املباشاااا  اللياااة العا تاااة شااا هتا ول ظتاااا  وتكاااوة هناااات 

 5ارة الكالمرتعلتي اللية العا تة م تدا لت ا د الاالبات  ل  نتل مه

                                                 
 ر2121مارس  02اللية العا تة مبعهد هنصة العلماء للبنات )مامحة(  مدرتةامل ا لة مع  3
8
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 ناء  ل  م ا لة الباحدة   يعام أة األهدام يف تعلاتي اللياة العا تاة وخاصاتا 
 يف مهارة الكالم:

تكااوة الاالبااات دمارتااات وماا  ااات  لاا  معاوااة  لااوم الليااة العا تااة  عااد  (0
 دراتتهن يف املدرتة الدينتةر

نلية تكوة الاالبات قادرات ولديهن الك ائة  ل  إتتخدام اللية العا تة   (2
 01إتصاج يومتةر

وماان املالحظااة وامل ا لااة الاايت أجاهتااا الباحدااة أة املااواد والكتااف امل ااتخدمة يف 
 تعلتي اللية العا تة ه  نمايل :

 .k13( نتاب تعلتي اللية العا تة 0

 نتاب احملاورة ا ديدة  اللية العا تةر(4
 (نتاب ا لتةر2

 ة يف املعهد  سة قبل ناء  ل  م ا لة الباحدة مع معلمة اللية العا ت
 عمااال  اااات   عتااادة املااادى و اااات   املعلماااة الشااااوي يف  ملتاااة التعلاااتي ت اااوم

الاايت ت اااام قباال  ملتاااة  التخاااات يف  اااات   عتاادة املااادى هاا  ر قصااًنة املاادى
ملعاوااة وت ااهتل ماااذا هااف  لتهااا أة ت علهااا يف تعلااتي الليااة العا تااة ماان  التعلااتي

أجااال حت تاااق أهااادام التعلاااتي   لااا  شاااكل تعاااٌن األهااادام التعلتمتاااة واملاااواد 
 ويلااة ملاادة   اامةهااو التخااات  الاايت تااتي لو  الاايت تااوم ت ااتخدمها  التعلتمتااة

ة زمنتاة اااألهدام لتادري  واخليتضمن و    ام درات  نامل أوتامٌن ناملٌن 
مب اااا دة الوتاااائل الالزماااة   للتااادري  نااال وحااادة دراتاااتة يف وااامة زمنتاااة معتناااه
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للتااادري  واألدوات الااايت تاااوم ت اااتخدمها يف  ملتاااة تن تاااذ التعلاااتي والت اااو  
ألة نااال هاااذ  األماااور ت اااتياق وقتاااا  اااويال لع ااادادها ومااان ابتاااد ا ااادادها 

تخااات   ويلااة املاادى و عااد أة ت ااوم املعلمااة   ملتااة تن تااذهار هل م ااب ا لت اا
املااادى وهااا  خااااة الااادرس لكااال وحااادة تخاااات  تعلاااتي قصاااًنة ت اااوم املعلماااة  

دراتاااتة الااايت تاااتن ذها املدرتاااة  لااا  شاااكل خاااا  التعلاااتي قبااال الشااااوي يف 
 ملتة التعلتي  مدل أهدام املواد الدراتتة يف حماولة إت اة الك ائة األتاتتة  

إ اااااداد الوتاااااائل وحتدياااااد و ااااااق وإتاااااماتت تات وخااااااوات أنشااااااة التعلاااااتي و 
 00أتالتف الت و  للت تتير

و بناااء  لاا  مالحظااة وم ا لااة الباحدااة  أة اباادوج التعلتماا  ي ااتعمل تااام  
واحدة  و ات  التعلاتي ياتي إنشاائها مااة واحادة وي اتخدم  اواج ال انةر أماا 
 ااان  ملتاااة الت اااو  ت اااام  عاااد اإلنتهااااء مااان الااادرس مباشااااة   وت اااام مااااة نااال 

  02وماتٌن يف ال نه  ند إختبار النص   والنهائ رأتبو ٌن  
وااربأي الباحدااة أة املدرتااة قاماا   عملتااة التخااات  لتعلااتي الليااة العا تااة يف 

كاااااوة  لتهاااااا  تمهاااااارة الكاااااالم جتااااادا نماااااا هاااااو وو اااااا لنظاياااااة الااااايت هاااااف أة 
واتتخدم  نتاب ا لتة واحملاورة لزيادة املاواد الايت ت اتخدمها لعملتاة التعلاتي 

 رK13تصا و    ل  نتاب تعلتي اللية العا تة وب ت 
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 نهضووة تنبيووت تعلوويم اللغووة العربيووة فووي مهووارة الكوومم بالمرحلووة الثانويووة بمعهوود .2
 بمارتافورا  للبنات العلماء

من املالحظة وامل ا لة الايت أجاهتاا الباحداة أة تعلاتي اللياة العا تاة يف معهاد 
التادري  الامسا  يكاوة صاباح ياوم هنضة العلمااء للبناات مبارتااوورا وخاصاتا يف 

اخلماات  ماان ال ااا ة الدامنااة حاال ال ااا ة العاشاااة إب ر ااع للاالبااات الصاال 
العاشا ومن ال ا ة ا ادي  شا حل ال ا ة الدانتة  شاا للاالباات الصال 

  02ا ادي  شا يف ن   التوم  ماة يف األتبوير
نا اا   املاادخل امل ت ااوم  ملتااة تن تااذ تعلااتي الليااة العا تااة يف مهااارة الكااالم

 لاا    اااع املعاوااة  اادايتا ماان الب اات  اا املانااف وماان احمل ااوس اا  ويكااوة
ومان  ااق    تخدم  ااق وأتاالتف خمتل اة أثتااء  ملتاة التعلاتيت  وأيضا اجملاد

الاايت ت ااتخدمها املدرتااة  كداااة أثناااء  ملتااة تعلااتي الليااة العا تااة وهاا : الااي ااة 
ر أمااا  اان األتااالتف الاايت املباشاااة  ال اامعتة الشاا وية  لعااف الاادور  واإلنت ائتااة

ت تخدمها  كداة وه : األوداد واملاادوات  األتئلة واألجو ة  تادريف  لا  
ت وا اااااواراتر وأماااااا  ااااان الوتاااااائل الااااايت ارات  حتويااااال احملادثاااااااحملادثاااااة وا اااااو 

ت تخدمها املدرتة وت تخدم الوتائل املتوواة يف املعهد وه  ال بورة والصاور 
والاتومات  األلواح املووو تة  اخلاائ  ابيااوتاة  والكتاف الدراتاتة  ونتااب 

 01لت  تالت امل مو ةرا لتة واحملاورة  و عض األحتاة ا
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 مهاااارة الكاااالم مبعهاااد هنضاااة العلمااااء للبناااات تن تاااذ تعلاااتي اللياااة العا تاااة يف
 امارتاااااوورا يتكااااوة ماااان إوتتاااااح وماااان ا الشاااااح املااااادة وأخااااًنا اإلختتااااام وهاااا   

 نمايل :
 إوتتاح التعلتي ( أ

 تينٌن الاالبات أمساء اهلل ا  ىنر درتةقبل أة تدخل امل (0
تدخل املعلمة تل   ال الم والتحتة  اللية العا تة  ا اتاف الاالباات  (2

 مجا ةر
  اللية العا تةر  ضور كشل ا درتةاملتبدأ  (2
 ناادما توجااد  البااة غائبااة ت ااسج الاالبااات األخاااى  اان تاابف غتادااا  (1

 الليااة العا تااة واتبهااا الاالبااات  الليااة العا تااة أيضااا  اان تاابف غتاااب 
 زمتلتهي يف الصلر

وت ااسج الاالبااة الاايت غا اا  األتاابوي املاواا   اان تاابف غتادااا  الليااة  (1
 اتبها الاالبة  ن تبف غتادا  اللية العا تة أيضارالعا تة و 

 ملتاااااة التعلاااااتي   ااااااأة الب اااااملة وال اااااؤاج  ااااان الااااادرس  درتاااااةاملتبااااادأ  (2
 األتبوي املاو ر

  ن املادة اليت تتدرتنها التومر درتةامل ت سج (3
 تالف من الاالبات وتح الكتاب وقااءة رقي الص حة  اللية العا تةر (4
 شاح املادة التعلتمتة ( ب

 K13من نتاب اللية العا تة احملادثة  من املواد منوذج
 مداج  ل  ا وار :

 أمحد : لو مسح  مل وصل ال اار ؟
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  ائع التذانا : أي قاار تعين ؟
 أمحد : ال اار املت ة إا تولور

ر ال اااار األوج احملاااة  أمااا الداااين و ااتيار احملاااة د ااائع التااذانا : ل ااد غااا
  عد تا ة ونصلررراخل

  
 تدريبات  ل  ا وار : 

 (0تدرب)
 تبادج األتئلة واألجو ة مع زمتلك!

 ما امسك ؟ ر0
 رقي الت  تل ؟ ر2
 ما مكاة وتاريخ املتالد ؟ ر2
 ما  نواة  تتك ؟ ر1
 ما  نواة مدرتتك ؟ ر1
 ما رقي هاتل املدرتة ؟ ر2
 ما مات ؟ ر3
 ما رقي هات ك ؟ ر4
 ما رقي جوالك ؟ ر5
 ما رقي  تتك ؟ ر01

 
 احملاورة  اللية العا تة:منوذج من املواد احملادثة من نتاب 

 الدرس األوج:
 ح : ال الم  لتكير
 ب : و لتكي ال المر
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 ح : صباح اخلًنر
 ب : صباح ال اور وال عادةر

 ح : هل ت تاتع التكلي  اللية العا تة ؟
 ب : نعي أتتاتع قلتالر

 ح : أين تعلمتها ؟ تعلمتها يف املدرتة )املعهد(ررراخل
 
تلاك املاواد  اي اة ال امعتة الشا وية يف تدري اها  درتةاملاتتعمل  منها و 

 احملادثة  وا واراتر و اق تدري ها نمايل :
 احملادثة أوب والاالبات ي تمعن هلار درتةاملت اأ  (0
 احملادثة ا ياددة الاالبات احملادثة ورائها ثالث مااتر درتةامل ت اأ (2
 ات م اااااادات صاااااعبة بماااااا إذا نانااااا  هنااااا الاالباااااات درتاااااةاملت اااااسج  (2

  ي همنهار
  ن معين امل ادات اليت درتوها م ا  ار الاالبات درتةاملت سج   (1
إحااد الاالبااات  شااوائتا لتاامجي امل ااادات املوجاااودة يف  درتااةامل  تااار (1

 نص ا وارر
ا ت ااسج الاالباااات  ااان تصااااي ات األوعااااج وأيضاااا ت اااسج  ااان التدنتاااة  (2

 وابمع من األمساءر
 البااة لكاا   ماان امل ا ااد صاال البااة  شااوائتا ماان ناال  درتااةامل تااار  (3

 ت اأ احملادثة نما ه   دوة أي تيًن يف الضمائا مب ادهار
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 شوائتا مان نال صال  الباة لكا  ت ااأ أخاى  البة  درتةاملا  تار  (4
احملادثة ولكن  شاع تيًن الضامائا مادال مان وامًن املاذنا إا املؤناث 

  مب ادهار
ماان الاالبااات أة ميارتاان ا ااوار أو احملادثااة ناال إثنااٌن  درتااةاملتالااف  (5

 معا وتما  تنهنر
 اااالبتٌن  شااااوائتتٌن أة ميارتااان ا ااااوار أو احملادثااااة  درتااااةامل  تاااار (01

  تيًن مايلزم تيًن نما  لبتها منها املعلمةر
 ااادد مااان الاالباااات مااان نااال صااال  الباااة واحااادة  درتاااةامل تاااار  (00

هلاااا دورهاااا اخلااااص ولكااان أوب  لااات من  احملادثاااة ابما تاااة لكااال  الباااة
  دوة أي تيًنر

 ااادد مااان الاالباااات مااان نااال صااال  الباااة واحااادة  درتاااةامل تاااار  (02
لت من  احملادثة ابما تة لكل  البة هلا دورها اخلاص ولكن هذ  املااة 
 يااااًن الضاااامائا وتيااااًن إتااااي املتحاااادث يف الكتاااااب إا أمسااااائهن هاااان 

  الاالبات ن  هار
  ااتاة وقصااًنة  ماان الاالبااة  ماال دور درتااةامللااك تالااف  عااد ذ (02

 لتلك احملادثة  دوة النظا ايل الكتابر
 ج( إختتام التعلتي

واصاااة للاالباااات لاااااح األتااائلة  ااان الااادرس أو امل اااادات  درتاااةامل ( تعاااا 0
 ومعاين الكلمات اليت مل ي همنها وغًنهار
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ة  اللياا درتااةامل(  نادما يوجااد  الباة تايااد أة  اااج مان ال صاال ت ااتسذة مان 2
 العا تةر

 سنه هف  لتهن التحدث  اللية العا تة ماداموا يف ال صل  درتةامل( وتذنا 2
معها  أو خارج ال صل إذا قا لوها   وإتتخدام امل ادات العا تة الايت تعلموهاا 

 معها يف حتاهتي التومتةر

 حوج مووع احملادثة اليت درتوهار درتةامل( ت تنتج 1

 اليت هلا  القة مبووع احملادثةر عض األتئلة  درتةامل( ت سج 1

ادثاااة والاالباااات هااان مااان هاااو ال ائااال يف هاااذ  تااااا مااان احمل درتاااةامل( ت ااااأ 2
 احملادثةر

تااااهتي ماان الاالباااات وهااي واتاااتخدام مادرتاان التاااوم يف ح درتاااةامل ( تالااف3
   واإلتتعداد للدرس األتبوي امل بلرالتومتة

 التعلتي  الد اء وال المر درتةامل(  تي 4

 01 الاالبات نشتد  ن اللية العا تةرٌنتي قبل اة  اج املدرتة (5

من نتائج م ا لة الباحدة مع الاالبات أهنن حت ظن  دد من امل ادات نال 
 اااان ح ظاااان للم ااااادات الاالبااااات  درتااااةامليااااوم ويف األتاااابوي التتااااة ت ااااسج 
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  و عااااد ذلااااك تالااااف ماااانهن أة تصااااام الكلمااااات و عاااادها األتاااابوي ال ااااا ق
 02مجلة م تدة لت اين حمادثة قصًنة و  تاة وتما  تنهنرإدخاهلا يف 

الليااة العا تااة  اان تن تااذ تعلااتي الليااة  درتااةامل ناااء  لاا  م ا لااة الباحدااة مااع 
العا تاااة يف مهاااارة الكاااالم أهناااا ت اااتعمل  ااااق متنو اااة يف تعلاااتي اللياااة العا تاااة 
وتكااوة الااي ااة امل ااتخدمة مناتاابة مااع املااواد التعلتمتااة واملهااارات امل ااتخدمة 
من  تنها الااي ة األندا إتتخداما وخاصتا يف تعلتي مهارة الكالم هو  اي اة 

  وأمااا  اان وتااائل تعلااتي الليااة العا تااة بت ااتخدم وال اامعتة الشاا وية ةاملباشااا 
 درتااةاملوتااائل حديدااة   اابف قلااه الوتااائل التعلتمتااة املتااوواة  املعهااد لااذا وااإة 

 03و   ت تخدم الكتف التعلتمتة  ال بورة  وأحتانا مكرب الصوتر

 مهاارة وربأي الباحدة أة املدرتة قام   عملتة تن تذ تعلتي اللية العا تاة يف
الكالم جتدا نما هو وو ا لنظاياة الايت هاف أة تكاوة  لتهاا  ولكان تاتكوة 

لكاا  أوضاال لااو اتااتخدم   عااض األلعاااب الليويااة وخاصااتا يف مهااارة الكااالم 
تتعود الاالبات  ل  اتاتخدام اللياة العا تاة لت ا  و ا   ان  اياق احملادثاات 

يااة العا تااة  اان  ايااق واحملاااورات الليويااة ولكاان أيضااا يتاادر ن  لاا  اتااتخدام الل
 عاااض اللعاااف واملااااح خللاااق ال لتااال مااان املااااح يف ال صااال مااان أجااال أة ب قلااان 

 الاالبات من الدرسر
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 نهضووة تقووويم تعلوويم اللغووة العربيووة فووي مهووارة الكوومم بالمرحلووة الثانويووة بمعهوود .3
 بمارتافورا للبنات العلماء

الليااة العا تااة أة ت ااو  تعلااتي الليااة  درتااةامل ناااء  لاا  م ا لااة الباحدااة مااع 
  نما هاو مشااوع راتتها للاالباتالعا تة ين ذ  ل  خصائص املواد اليت مت د

 لاااا : تشاااتمل  الت تتماااات الااايت ت ااااام  عاااد نااال  ملتااااة التعلاااتي k13يف مااانهج
 ت تتمات األداء  ت تتمات املشاريع  وت تتمات املكتو ةر

ت تتماات مبا أة يف تعلتي اللية العا تة يف مهارة الكاالم تاناز املدرتاة  لا  
مااان خااااالج رؤياااة املدرتاااة نشااااا ات   عاااد اإلنتهااااء مااان  ملتااااة التعلاااتي األداء

وتااؤاهلن  لاا  الن اااع الاايت ب  ن يف ال صاال ومشااارناهتن الاالبااات ماان أدائاااهت
الت اااادم إا أمااااام  يف تاااائلة املدرتااااة ومشااااارناهتن لاااا  ا إجا اااااهتنو  ي همنهااااا 
 غًنهار  و دثات وا وارات ابما تةاحملا ال صل يف

مااااة نااال أتااابو ٌن ويف اإلختباااارات النصااا تة  وأماااا  ااان الت اااو  الااايت ت اااام 
شاا وية ونتا تااة وأمااا  اإلختباااري والعختباااري  ااااي تٌن  والنهائتااة تكااوة وي ااام

مااااان خاااااالج إختباااااارات   ااااان األتااااالوب امل اااااتخدمة يف ت اااااو  مهاااااارة الكاااااالم
وهاااا    الشاااا وية إختبااااار احملاااااورة  إختبااااار امل ا لااااة ا اااااة  إختبااااار التعبااااًن ا ااااا

  نمايل :
لكل  البتٌن أة ت من مبحادثة قصًنة نما يف الكتاب مع  درتةامل تالف ( أ

  تيًن  عض الكلمات اليت تناتبهنر
للياااة ت اااسج الاالباااات  ااان حمتاااوى املوجاااودة يف احملادثاااة   واااا   لتهاااا  ا  ( ب

 العا تة ومن ناة قائلةر
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إدخاااج  عااض الكلمااات يف مجلااة م تاادة أو تيااًن  عااض ابماال إا مجلااة   ( ج
 أخاىر

وتكااوة الت اااو   لاا  أتااااس ن ايااات اللياااة العا تااة وهااا : أة تناااق الاالباااات 
أصااوات الليااة العا تااة ويااؤدي أنااواي الناارب والتنيااتي املختل ااة  ااي ااة م بولااة  وتناااق 

وت تخدم ا انات الاويلة وال صًنة  وأة تعربة  ن أن  اهن األصوات املختل ة  
 04تعبًنا واوحا م هومار

وربأي الباحدة أة املدرتة قام   عملتة ت و  تعلتي اللياة العا تاة يف مهاارة 
 الكالم جتدا نما هو وو ا لنظاية اليت هف أة يكوة  لتهار

 تحليل البيانات .ج 
  يف هااذا البحااث ماان املالحظااة  وامل ا لااةلباحدااة  ناااء  لاا  البتانااات الاايت مجعتهااا ا

  ومنهاااا اتااتنبا  الباحدااة يف حتلتااال تعلااتي اللياااة ثااائق املكتو ااة يف ت اااد  البتاناااتوالو 
 املاحلة الدانوية مبعهاد هنضاة العلمااء للبناات مبارتااوورا تشاتمل  العا تة يف مهارة الكالم

  ل  التخات   تن تذ  ت و  وه  نمايل  :

 نهضوة غة العربيوة فوي مهوارة الكومم بالمرحلوة الثانويوة بمعهودتخميط تعليم الل .1
 بمارتافورا للبنات العلماء

اخلاوة األوا يف  ملتة تعلتي اللياة العا تاة هاو التخاات   والتخاات  هاو نال 
 ما يتعلق  اإلتتعداد يف التعلتي ونت تة تابتق  ملتة التعلتير

اللياااة العا تاااة اعااال التخاااات  قبااال  مدرتاااةإ تماااادا  لااا  نتاااائج البتاناااات أة 
 ملتااة التعلااتي  ملتااة ملعاوااة وت ااهتل ماااذا هااف  لتهااا أة ت علهااا يف تعلااتي الليااة 
                                                 

18
 2121س مار  05اللية العا تة مبعهد هنصة العلماء للبنات )مامحة(  مدرتةمع  ومالحظة مل ا لةا 
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 اات   درتاةاملالعا تة من أجل حت تق أهدام التعلتي  والتخات  اليت قاما  داا 
 عتاادة املاادى  لاا  شااكل تعااٌن األهاادام التعلتمتااة واملااواد التعلتمتااةر " نمااا ياااى 

هلل احملصن : أة التخات   عتد املدى هو التخات  اليت تتي ملدة  ويلة ملدة  بد ا
تاااامٌن نااااملٌن وهاااو  اااام دراتااا  نامااال أو تاااام واحاااد و ااا  يف ال ااانه وهاااو وصااال 
دراتاااا  ملاااادة ار ااااع أشااااها و اااا  وهااااف أة يتضاااامن خاااااة زمنتااااة للتاااادري  ووتهااااا 

 ااااا دة يتضاااامن األهاااادام لتاااادري  ناااال وحاااادة دراتااااتة يف واااامة زمنتااااة معتنااااه مب
الوتااائل واألجهاازة الالزمااة للتااادري  واألدوات الاايت تااوم ت ااتخدمها يف  ملتاااة 
تن تااذ التعلااتي والت ااو  ألة ناال هااذ  األمااور ت ااتياق وقتااا  ااويال لع اادادها وماان 

  05د ا دادها م ب ا لت هل يف  ملتة تن تذهار"تاب

مبااا أة  ااا  لتخااات  تعلااتي قصااًنة املاادى  درتااةامل و عااد ذلااك تتالااف  لاا 
قاااد قامااا   تخاااات   عتااادة املااادى وإناااه مااان تاااهل  لتهاااا أة  اااا   درتاااةاملأة 

لتعلتي قصًنة املدى وت تخدم خربهتا ال ا  ة من املواد اليت تت اتخدمها والاااق 
واإلتماتت تات اليت حتتاجها وب نن ا  أيضاا الوتاائل التعلتمتاة يف التعلاتي حتاث 

اج لاااذا هاااف  لتهاااا اتاااتخدم املااادخل تااااى أة اللياااة العا تاااة لياااة إتصااا درتاااةاملأة 
اإلتصااااايل " نمااااا قاااااب   اااااي مصااااا   و بااااد ا متااااد يف نتادمااااا : أة املاااادخل 
اإلتصاج هو التعلتي الذي يعتمد  ل  نظاية التواصل ووو ا  ل  هاذ  املادخل أة 
إلت ااة وحت تاق األهاادام التعلتمتاة يف املهااارات الليوياة ابر عااة وها  : اإلتااتماي  
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وهااذ  يتناتاااف ماااع ر 21"ااءة  الكتا ااة الاااذي تاااما    الليااة واإلتصااااجالكااالم  ال ااا
 أهدام تعلتي اللية العا تة يف معهد هنضة العلماء للبناتر

األهادام الائت اتة الاايت تتعاٌن  لاا  الاالباات يف تعلاتي الليااة العا تاة يف املعهااد 
تتعلاق لتكوة قادرات  ل  اتتخدام اللية العا تة نلية لالتصاج  وهاذ  األهادام 

 النظايااة الاايت ات  اا   لاا  أة هااذ  أهاادام الائت ااتة يف تعلااتي الليااة العا تااة يكاان 
واملاواد التعلتمتاة  20لديهن الك ائة الكاوتة لتعبًن  اللية العا تاة ألهناا وتاتلة لل هاير

من مادة مت اقة اليت تعٌن تلك األهدام التعلتمتة يف املعهدر ومنها تعاٌن ابادوج 
 أتبو تة  شهاية  وت وميات هنائتةر الت ومي   شكل ت و 

وااربأي الباحدااة  اان تعلااتي الليااة العا تااة تااتكوة أوضاال  تخااات  إذا مااا مت ناال 
  نااد نتا تهاااا ماان  ااات   عتااادة وقصااًنة املاادى  شاااكل أندااا تاتتبااا وأنداااا تنظااتي

  وأيضااا تااتكوة ماان األوضاال إذا مت  ملتااة التخااات   درتااةامللااذا   نااد تن تااذهاو 
 ناال مهااارة هلااا  ااات  من ااادة  وال صااًنة املاادى وو ااا للمهااارات األر عااةيف البعتاادة 

ولت  نل مهاارة يف  اات  واحاد ومنهاا تت اتاتع أة تاناز  لا  مهاارة واحاد يف  
 رنل حصة دراتتة تدخل وب  تل   لتها األما  ند  ملتة التعلتي

  

                                                 
20

 M. Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 19. 
21

 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani Media, 

2015), h. 27-30 
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 نهضووة هوودتنبيووت تعلوويم اللغووة العربيووة فووي مهووارة الكوومم بالمرحلووة الثانويووة بمع .2
 بمارتافورا للبنات العلماء

اتتنادا  ل  البتانات اليت مت مجعها وا صوج  لتهاا مان امل اا الت واملالحظاة 
 والوثائق والبتانات وجدت الباحدة النتائج التالتة :

تتعلااق البتانااات الاايت حصاال   لتهااا الباحدااة  ااسة تن تااذ تعلااتي الليااة العا تااة يف 
مت تن تااااذها جتاااادا وذلااااك يدباااا  يف أة ت ااااد  معهااااد هنضااااة العلماااااء للبنااااات قااااد 

البتاناااات مااان إوتتااااح  ملتاااة التعلاااتي  شااااح املاااواد التعلتمتاااة  وأخاااًنا اختتاااام  ملتاااة 
التعلااتير وناال هااذ  املكونااات قاا   ااي ااة منتظمااة مبااا تتعلااق  النظايااة  حتااث مت 
ال تاااام  عملتااااة تعلتمتااااة الاااايت تتعلااااق  تح تااااق تلااااك األهاااادامر و نااااد ت ااااد  املااااواد 
  التعلتمتة ت ادم املاواد  االااق واألتاالتف والوتاائل املختل اة  والااي اة التعلاتي ها

تلااااك ألهاااادام التعلتمتااااة  لااااذا هااااف أة يكااااوة أداة الاااايت ت ااااتخدمها يف حت تااااق 
الااي اااااة تتعلاااااق  اااااسحواج وقااااادرات الاالباااااات ون اااااائتهن وحااااااجتهن  لااااا  املاااااواد 

علاااتي اللياااة العا تاااة يف مهاااارة يف ت درتاااةملاالتعلتمتاااة  ومااان الاااااق الااايت اتاااتخدمها 
 الكالم  املاحلة الدانوية مبعهد هنضة العلماء للبنات وه  نمايل :

  اي ة ال وا د والممجة ( أ
يف هاااذ  الااي اااة ياااتي وتهاااا ت اااد  ال وا اااد الصااااوتة والتحوياااة يف التعلاااتي  
حتاااث ت اااوم املدرتاااة  تعلاااتي وتامجاااة تلاااك اللياااة نلماااة تلاااو األخااااى لكااا  

ت وهمها ووهي معىن الكلمة ومنها ي اتاعن وهاي الكلماة ت تاتع الاالبا
وقا ااااااادهتا ومااااااال ت اااااااتخدم الكلماااااااة ومااااااال ب ت اااااااتخدم الكلماااااااة لكااااااا  

 ي تخدمنها نل يف حتاهتن التومتةر
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  اي ة املباشاة  ( ب
تااااتي اتااااتخدم هااااذ  الااي ااااة  نااااد ناااال اوتتاااااح التعلااااتي  والتبلتااااغ  اااان 

الااي اة ت اا د الاالباات املعلمومات املنشودة   ل  أمل مان تابتاق هاذ  
 لاااا  التعااااود ماااان اتااااتخدام الليااااة العا تااااة وتابتااااق العلااااوم الاااايت تعمنهااااا يف 

 حتاهتي التومتةر
 ج(  اي ة ال معتة الش وية

ت تخدم هذ  الااي ة  ل  نل من  ملتة تعلتي اإلتتماي والكاالم  ومان  
مهاااا هاااذ  الااي اااة تالاااف مااان الاالباااات اإلتاااتماي  اااتمعن إا املاااواد أوب ووه

و عاااد ذلاااك تتاااتح هلااان ال اصاااة  لااا  نااااق ل اااى الكلماااة  إماااا أة تكاااوة  لااا  
 شكل م ادات أو نلمات أو مجلر

 د(  اي ة لعف الدور أو التمدتل

ت اااااتخدم هاااااذ  الااي اااااة  لااااا  تابتاااااق احملادثاااااات املوجاااااودة  دماااااا ت اااااا د 
الاالبااااااات  لاااااا  التعااااااود ماااااان اتااااااتخدام الليااااااة العا تااااااة يف حتاااااااهتي التومتااااااة  

لاا  تكااوين مجلهااي اخلاصااة خمتل ااة  اان الاايت هااو موجااودة داخاال وت ااا دهي  
 الكتف واملواد التعلتمتةر

 ه( الااي ة اإلنت ائتة 

اتااااتخدم هااااذ  الااي ااااة إلقااااام وتكمتاااال الااااااق ال ااااا ق ذناهااااا والااااااق 
األخااااى يف نااال املاااواد التعلتمتاااة مااان خمتلااال املهاااارات  ويف الااي اااة اإلنت ائتاااة 
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واد التعلتمتااة  ويف ناال تابتااق تعلااتي الليااة العا تااة  اااق متنو ااة الاايت تتعلااق  ااامل
 يتي تابت ها  ااق متنو ة وخمتل ة ت م   الااي ة اإلنت ائتةر

ومااااان  ويف نااااال تابتاااااق التعلاااااتي وتهاااااا  اي اااااة يف نااااال  اي اااااة وتهاااااا األتاااااالتف
 يل  :األتالتف اليت ت وم دا نما

 األوداد واملاادوات ( أ
إهااااد املاادواااات  ت اااتخدم هاااذا األتااالوب وتالاااف مااان الاالباااات

واألوداد مان الكلماات  وتالاف مانهن التعايال  لا  الكلماات مان 
 وهمن ملعانتهار

 ا  ى ( ب
ت ااااااتخدم اتاااااالوب ا  ااااااى يف امل ااااااادات والعبااااااارات يف التعلااااااتي ألة 
الاالبات حيت ن أة ي همنها  لية األم لك  ي همان ويت اخدمنها يف 

 حتاهتي التومتةر
 ج( قاين األتئلة واألجو ة

اااااااي هاااااذ  األتااااالوب يف قايناااااات احملادثاااااة  اللياااااة العا تاااااة  ت اااااسج 
الاالباااات  وااات ن  لتهاااا الاالباااات جبمااال ناملاااة متااادري   لتهاااا  درتاااةملا

 م ب ا أو ت سلن الاالبات  عضهن البعض  عض األتئلة وا   لتهار

 ه( التدريف  ل  احملادثة وح ى ا وارات
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واحملادثاااااات ال صاااااًنة  اااااٌن  ت اااااتخدم هاااااذ  األتااااالوب غالباااااا يف ا اااااوارات
شخصااتتٌن أو أندااا  وتالااف ماان الاالبااات ح ااى ا ااوار  ااي ااة احملاناااة 

 اليت يشار إلتهار

 ز( تدريف التحويل

ت اااتخدم هاااذ  األتااالوب ايضاااا يف تااادريبات ا اااوارات واحملادثاااات ولكااان 
تالاف مان الاالباات  عاض التياًنات والتحاويالت  درتاةملا ال اق هنا  اسة

او احملادثاااااة ومااااادال تالاااااف مااااان الاالباااااات حتويااااال  عاااااض يف ناااااص ا اااااوار 
الكلماااات اا الن ااا   أو تالاااف مااانهن حتويااال ابملاااة إا تاااؤاج أو تياااًن 

  الكالم املن وج إا الكالم املباشار

نماا يف ت ااد  البتانااات يعااام  ااه أة تعلااتي الليااه العا تااة مبعهااد هنضااة العلماااء 
 ة نما أة إتاااااتخدام املدرتاااااللبناااااات ت اااااتخدم  عاااااض وتاااااائل التعلتماااااة املختل اااااة

الوتائل املعتنه يف  ملتة التعلتي  موما و ملتاة تعلاتي اللياة خصوصاار تن  اي إا 
ثااااالث انااااواي  وهاااا  : الوتااااائل ال اااامعتة والوتااااائل البصاااااية والوتااااائل ال اااامعتة 

ت اااتخدمن الوتااائل البصاااية مداال ال اابورة والكتاااف  درتاااتملاالبصااايةر لااذا وااإة 
هلن  والوتااائل ال اامعتة مداال مكاارب الصااوت  أمااا الوتااائل واألشااتاء املوجااودة حااو 

ال اامعتة البصاااية   اابف  اادم تااووا الوتااائل املعتنااه للوتااائل ال اامعتة البصاااية يف 
 املعهد لذا مل ت تخدم املعلمات تلك الوتائلر

وربأي الباحدة  ن وتائل تعلاتي اللياة العا تاة  املعهاد تاتكوة أوضال إذا ماا مت 
ل تال ااامعتة البصااااية يف املعهاااد مدااال ا واتاااتف وآلاااه  اااا  ل اااتهتاااووًن الوتاااائل 
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 ملتة التعلتي لدى املدرتٌن والاالباات ومان أجال حت تاق نتاائج اوضال يف تكاوين 
 الاالبات ال ادرات  ل  اتتخدام اللية العا تة نلية اتصاج وتما  تنهنر

تنصااااح الاالبااااات وحت اااازهن  لاااا   درتااااةوماااان ت ااااد  البتانااااات نعااااام  ااااسة امل
اإلجتهاااااد يف تعلااااي الليااااة العا تااااة وأة تتعااااودة  لتهااااا يف حتاااااهتن التومتااااة  وهااااذ  

للاالبااااات يف  دايااااة  ملتااااة التعلااااتي ويف اخااااا  درتااااةملاالنصااااتحة التح تزيااااة ت وهلااااا 
 لا  اتاتخدام اللياة العا تاة نلياة دما ي اهي  ل  الاالبات التعاود  ملتة التعلتي  

 ردرتةملات أو وتما  ٌن الاالبة و ما  تنهن الاالبااتصاج وت

لاااذا مااان نتاااائج البتاناااات الااايت حصااال   لتهاااا الباحداااة مااان املالحظاااة وم ا لاااة 
الاالباااات اة تعلاااتي اللياااة العا تاااة يف مهاااارة الكاااالم تكاااوة ناجحاااا ألة الاالباااات 
ع مااهاات يف التحادث  الليااة العا تاة وهاان قاادرات  لاا  التحادث  الليااة العا تاة ماا

تاائلة الاايت  احاا   لااتهن الباحدااة شاا هتا ماان الباحدااة ماان خااالج ابااواب  لاا  األ
ال ااااؤاج  اااان أحااااوهلن وال ااااؤاج  اااان معلوماااااهتن الشخصااااتة نسمسااااائهن التحتااااات و 

 :وه  نمايل  وأ مارهن ومن أين أصلهن وماه  أمنتاهتن يف امل ت بل وغًنها

 ال الم  لتكي  ورمحة اهلل و اناته  صباح اخلًن ؟ ر0
 حالكن التوم ؟نتل  ر2
 ما امسك ؟ ر2
 ني  مات ؟ ر1
 ما مهنتك ؟ ر1
 ماه  هوايتك ؟ ر2
 من أين أن  ؟ ر3
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 أين ت كنٌن ؟ ر4
 ماهو لونك امل ضل ؟ ر5
 ما هو آمالك يف امل ت بل ؟رررراخل ر01
 

  

مامهناااة وايضاااا هااان قاااادرات  لااا   ااااح ابتااائلة  اللياااة العا تاااة  لااا  الباحداااة 
 : وه  نمايل وغًنها  الباحدة  ني  ما الباحدة

 امسك ؟ما  ر0
 ني  مات ؟ ر2
 من أين أن  ؟ ر2
 أين ت كنٌن ؟ ر1
 ما مهنتك ؟ ر1
 أين تدرتٌن ؟ ر2
 يف أي جامعة أن  ؟ ر3
 يف أي ق ي أن  ؟ ر4
  اج  من ؟ ر5
 ما هو آمالك ؟ ر01
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وأخااًنا ولاات   ااسخاا هاان قااادرات  لاا  تكااوين مجاال قصااًنة  اان  ايااق التعبااًن  
تلاااك   لااا لتومتاااة يف املعهاااد  اللياااة العا تاااة  ومدااااج  ااان أن  اااهن و ااان حتااااهتن ا

 : التعبًنات وه  نمايل 

تاانه  أنااا ماان مارتاااوورا  أنااا  البااة  أ اات  يف املعهااد   02أنااا إمساا  رمحااة   ماااي 
 وهواييت ال ااءةر

 

 بمارتافورا للبنات العلماء نهضة تقويم تعليم اللغة العربية بمعهد .3
 يف ت اااد  البتاناااات  ااااة مت ت ااااو  اللياااة العا تاااة مبعهااااد هنضاااة العلمااااء للبنااااات
مبارتااااوورا تتعلاااق  األهااادام املاااادة وخصائصاااها ملعاواااة قااادرة الاالباااات يف التعلاااتي  

 وأنواي اتالتف الت و  تعلتي اللية العا تة وه  نمايل :

 ل  دراية ومالحظة الاالبات دوما  ان  املدرتةالعختباري  هنا تكوة  ( أ
 مدى تاورهن يف مهارة الكالمر 

 ختباري وتكوة نمايل :اإل ( ب
 الكتا تةاإلختبار  (0

 ت تخدم هذ  األتلة  ند اإلختبار األتبو   والنص   والنهائ ر
 اإلختبار الش هتة (2

 ت تخدم هذ  األتئلة  ند نل هناية  ملتة التعلتير
 إختبار التحويل (2

ت ااااااتخد هااااااذ  اإلختبااااااار يف حتوياااااال احملادثااااااات إا نلمااااااات أخاااااااى 
 تناتف ووعهن ا ايل أو اليت  لب  منهن املعلمةر
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 اورةإختبار احمل (1
ت ااااااااتخدم هااااااااذ  العختبااااااااار لت ااااااااتي مهااااااااارة الاالبااااااااات يف الكااااااااالم 

 ووصاحتهن يف الليةر
 إختبار امل ا لة واملواجهة (1

ت تخدم هذ  األختبار  نادما ت اتمع املعلماة ماا ح ظنهاا الاالباات 
مااااان امل اااااادات وتالاااااف مااااانهن املاادواااااات واواااااداد تلاااااك الكلماااااات 

 املوجودة يف ا وارات واحملادثاتر
 التعبًن ا اإختبار  (2

ت تخدم هذ  ابختبار بيتاح الاالبات ا اياة يف التعباًن  ماا يادهناا 
ناي اتات ادت واتاتخدامها لتلاك   درتاةامل اللية العا تة ومنها تعام 

 الكلمات وامل ادات ابديد اليت تعلمنهار
 

 ها.وطالبات هامدرسينو  ،مهعد نهضة العلماء للبنات بمارتافورازايا م .4
من مزايا معهد هنضة العلماء للبنات مبارتاوور  أنه ب تصنل وامن املعاهاد  أوال:

املؤت اة الا اياة ال ل تة وب املعاصاة وب من املدارس ا كومتة ولكنها مان وامن 
اإلجتما تااااة الاااايت تضااااي حتاااا  ر ايتهااااا أ  اااااج يتتمااااات وت اااادم هلاااان التعلااااتي الاااايت 

و   واحملاواات التومتة نل لتلة  عاد  حيت نها وب ت تصا التعلتي يف التعلتي الديين
صالة املياب ولكان ايضاا ياتي تاووًنهن التعلاتي الامسا  مادلهن مدال  ااق  الاالباات 

يف املعاهااد واملاادارس األخاااى  ويااتي تعلااتمهن  بواااق  تاانهن و ااٌن  اااق  الاالبااات
  لوم الدين واللية والابتعة وابيااوتا والتاريخ وغًنهار
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 مدرت  يف معهد هنضة العلماء للبنات مبارتاوورا وه :من مزايا  ثانيا:

مبا أة املعهدمل تعد من املعاهد ال ل تة أو املعاصاة وأنه أيضا لت ا  مان املادارس 
ا كومتااااة إب أنااااه تضااااي  اااادد ماااان مدرتااااٌن ومدرتااااات متخاااااجٌن ماااان خمتلاااال 

 جامعااة أنت اااري اإلتااالمتة ا كومتااة  وجامعااة ملبونااغ منكااورات :ابامعااات مداال
جامعاااة و   جامعاااة دار اللياااة والاااد وة اإلتاااالمتة  انيتااال جااااوا الشااااقتةو  ا كومتاااة 

جامعاة مان مدرتاة اللياة العا تاة متخاجاة و  د اإلتالم  دار ال الم مارتااوورا املعه
واملدرتاااة لاااديها ن ائاااة ليوياااة   دار اللياااة والاااد وة اإلتاااالمتة  انيتااال جااااوا الشااااقتة

جتاادة جاادا يف مهااارة الكااالم ألهنااا  ناادما ناناا  يف املعهااد حاال ابامعااة تعااودت 
 لاا  التحاادث  الليااة العا تااة يف حتاهتااا التومتااة نليااة إتصاااج  ولااذلك أحبااا  أة 
تاب ها أيضا لدى  الباهتاا وتشا عهن نال ياوم  لا  التحادث  اللياة العا تاة نلياة 

  نرإتصالته وتما  تنه
 

مزايااااا  البااااات معهااااد هنضااااة العلماااااء للبنااااات مبارتاااااوورا وهاااا : أهناااان ياااات ن  ثالثووووا:
التحااادث  اللياااة العا تاااة  شاااكل جتاااد وم باااوج  وأهنااان مااااهاات ولاااديهن الك ائاااة 

 العدياد مان امل اا  ات  هننالليوية يف التحدث  اللية العا تة وذلك من خالج ووز 
تاااال الشااااديد أهنااااا و اااا  م ااااا  ات للألولكاااان اا ااااة واجملادلااااة  الليااااة العا تااااةر اخل

داخلتااة أو  ااٌن املعاهااد الاايت تتكااوة ماان مت ااا  ات وتتااات و اا   وب ت اامح هلاان 
 املشارنة يف م ا  ات اخلاا ة واجملادلة إذا مانان  مت ا  تنها خمالته  ٌن البناٌن 
والبنااااات  أنااااه ألمااااا حماااازة  ااااسهنن ب ت ااااتاعن تاااااويا وحت ااااٌن مهااااارهتي يف مهااااارة 
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اء جديادة إة مل  اتالن  العاامل اخلاارج  وتعلاي أشات ارج  تئاتهن املعتاادةخا الكالم
وزيادة املعارم الليوية من البتئة اخلارجتاةر تاتكوة أوضال إذا ماا أتاتح هلان واصاح 
لتاويا من قدرهتي يف مهارة الكالم خارج  تئتهن املعتادة من غاًن خ ال لااد وعال 

 الناس هلن وزيادة ث تهن  اللية العا تةر


