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 الباب الرابع

 تقيدم البياانت وحتليلها

 سرية الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  .أ 

ه )وقفا لتاريخ  7491من يناير سنة  2دمحم جهري. ولد يف بنجرماسني اظبو 

و )اؼبتوفية(،  اين لزوجني سيمني )اؼبتوىف( و أماؼبيالد يف بطاقة السكان(. ىو الطفل الث

 كان والده اتجرا وكانت أمو ربة البيت. 

تزوج الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني مرأة اظبها حيايت ابنة  7411 سنةيف 

لزوجني دمحم أمني )اؼبتوىف(  ونور جيبة )اؼبتوفية(. من هللا على الشيخ اغباج دمحم جهري 

 يحجة ودمحم ليل نوروسيت سارة و  ةهبجة ومهديسيمني وزوجتو عشرة أطفال، وىم: 

 . حافظ ودمحم دد  سري وسكينة ومشي وزكية وأضبد زـبر اأزى

يف آاللق الوسطى ًتبية االسالمية ؼبههد اإلسالمي البتدائية اباإلدرسة من اؼبزبرج 

وثب إىل  وقدفرعية بنجرماسني الشمالية مدينة بنجرماسني. ىو طالب ماىر، منطقة

 . 7433يف سنة  بتدائيةاإلدرسة من اؼبزبرج  .وىو يف الفصل األول الفصل الثالث

. و تهلموية، لكنالثاندرسة اؼبإىل يصل مل  ة،ائيتداإلبدرسة اؼبمن  جتخر ي أن بهد

من  تهلمها. بهض الكتب اليت سنوات 3حوايل من شيخ اظبو اغباج صاحل  بهض الكتب



53 
 

، هوامال ايةكف  ، فتح القريب،الدرية كواكبالمية، و جر اآلالشيخ اغباج صاحل، ىي: كتاب 

ما ة ائتداإلبألنو كان يف اؼبدرسة الهمل  ىذاعمل ، وغريىا.اإلعرابرايض البديهة، كتاب 

 . ىاوجداليت تهلمها و  هلومزال قليال من ال

ستوى اؼبواصل تهليمو إىل وىو  سنوات،طبس فًتة الدراسة حوايل جياوز  أن بهد

يف  .وىو أربهة عشر سنة 7437 سنة يفدار السالم ماراتبورا مههد يف الثانوية درسة اؼب

رف والتصوف، صكتب الفقو والنحو وال تهلم بهض الكتب اإلسالمية مثل ىذا اؼبههد 

نشطة ابللةة الهربية مثل من األكن تهامة ومل الدروس من الكن يمل  وىناك وما إىل ذلك،

ج دمحم جهري الشيخ اغبا  كان،  اؼبههديف ىذا  .تطبيق كالم الهربية يوميااحملاضرة أو 

النحو قطر قراءة الكتب، على سبيل اؼبثال كتاب بغالًبا ما يطلب من مهلمو  سيمني

، ألن من قبل. لكن ذلك مل يكن مشكال ىذا الكتاب يتهلمالندى وبل الصدى وىو مل 

  .من قبل قواعد اللةة الهربية يف الكتب األخرى هاتهلم

مههد دار السالم يف عند التهلم  وحزان جاوز الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني فرحا

زب الشيوعي اإلندونيسي اغباؼبههد كان مهاصرا  ابنتشار يف ىذا يتهلم  ماماراتبورا. عند

(PKI) ، دار  عندما يسكن يف مههداالقتصادية صهبة يف ذلك الوقت.  غبالةكانت او

. يف بهض مالبسا كثرية إال واحدا وال أزرا إاّل واحدا فقط للدراسة لكديال السالم، 

، ألنو ىايسمر لو، يفسد نهعندما  فقط، أيًضا، وليس ذلكاستهار لباس صاحبو األحيان 
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الرز وال يستطيع شراء السمك، فإنو أيكل ينتهي نقود عندما  ديد.النهل اعبلشراء مفلس 

  يكفي لدعم مهدة جائهة.و اؼبمزوج ابؼبلح، 

واإلمدادات نقد فدت النإن يف ذلك الوقت كما ىو اآلن، سهال اإلرسال كن ت مل

أو شهرًا للهودة إىل وقتا أسبوعا واحدا وقد يستةرق فال بد أن يهود إىل بيتو، من األرز، 

 .ههداؼب

تهني عليو أن يذىب إىل عدة كانت اؼبواصالت صهبة للةاية، ،ذلك الوقت يف

، (Kuin) للوصول إىل كوينالزورق  ركبأن ي تهني عليو أواًل،مراتبورا.  للوصول إىلالطريق 

، عندما (Ujung Murung)أوجوج مورمج للوصول إىل هناية البتشاء وبهد ذلك استخدم 

دار السالم مههد نقلو إىل ل موجودجرة األكانت سيارة أوجوج مورمج،وصل إىل 

من  8 التاريخ  يف دار السالممههد  يفزبرج الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني ماراتبورا. 

 اؼبههد. سنوات يف ىذا  9.3حوايل من التهليم ه. انتهى 7433سنة  أغسطس

تهلم بهض ي، اؼبههد يفأن يتخرج ق(. بهد آالليهود إىل قريتو )ىو ديضي الوقت و 

على يديو الكتب اليت تهّلمها بهض  .الكتب اإلسالمية على يد الشيخ اغباج شكور

وغريمها. البن عطاء هللا السكندري  واغبكمإحياء علوم الدين  ،ىي الشيخ اغباج شكور

مهلمو أبنو قادر على يقول  ،أمر دبطالهة بنفسوطوياًل، ألنو يكن ىذا النشاط التهليمي مل 

بهض الكتب الصةرية، مثل  مطالهة التهلم دون توجيو اؼبهلم مرة أخرى. بهد ذلك، بدأ 
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من أن يتخرج بهد . إحياء علوم الدينمثل  كبريكتاب  الباجوري و و  كفاية الهوام  كتاب

قتصادية لسأسرة مل اال حالةبسبب  اآلنحىت يواصل دراستو أن السالم مل يهد  مههد دار

  تكن فبكنة.

 مههد يف. كان مهلما 7485 سنة سبتمرببنجرابروا الفالح  مههد بدأ التدريس يف

إعانة ر، و ائنظالو  اهها مثل: كتاب األشبهلم. الكتب اليت يوللبنات نيبللالفالح 

وكان هد، وغريىا. تل، وبداية اجمليابن عقشرح ، و الندى وبل الصدى ، وقطرطالبنيال

: البالغة ها مثلهلماليت ياؼبههد اإلسالمي الًتبية اإلسالمية. اؼبواد  يفمهلما أيضا 

، ألن حالتو البدنية مل تكن أن يسًتيح من الهمل أبريل، قررمن  2174 سنة يفواؼبنطق. 

 قوية كما كانت من قبل.

 ؿباضرتو يف مسجدبلغ ا، وعادًة مبلةا، فقد كان أيًضا مهلم ابإلضافة إىل كونو

فرعية بنجرماسني الشمالية  منطقةالوسطى  ق ولو ؾبلس جواىر اؼبهاين يفلالآ الكاانس

  حىت اآلن. اؼبههد اإلسالمي الًتبية اإلسالمية يف كان أيضا مؤسسا. و مدينة بنجرماسني

. كان مًتصبًا للضيوف من الشرق ري سيمني خربة ومأثرة كثرية عند الشيخ اغباج دمحم جه

. اؼبرة مدينة اتقبوج وإىل اؼبدينة األخرى والوسطى أ قلالآوا إىل جاءاألوسط الذين 

أيًضا  وكان شيخ رمضان.الوصول ضيف من الصومال عند األوىل اليت أصبح فيها مًتصبًا 
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منتان يكال منطقةيف  قراءة الكتبمسابقة مج يف برانقراءة الكتب والتاريخ يف ؾبال  افؿبلّ 

 . اعبنوبية

على التحاق بهلماء لكنو قادر  امهية،اعبشهادة الرغم أنو مل يكن حاصاًل على 

ستاذ الدكتور اغباج أضبد فهمي األ : مثلوغريىم  دكاترأساتذة و  وكانوا خرين، اآل

 ،، اؼباجستري وأضبد رجباينكرميعبد هللا  ستاذ الدكتور  الشيخ اغباج األعارف، اؼباجستري و 

 . خروناآلاجستري و اؼبحسني انفارين، و الشيخ اغباج  اؼباجستري

 تقدمي البياانت  .ب 

بناء على نتائج اؼبقابلة واؼبالحظة والتوثيق وكذلك شرح عن سرية الشيخ اغباج دمحم 

عت الباحثة أن تقدم البياانت لنمط تهلم الشيخ اغباج دمحم جهري اجهري سيمني فاستط

 سيمني واسًتاتيجية تهلمو يف اكتساب مهارة الكالم، كما يلي:  

 منط تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني يف اكتساب مهارة الكالم  .1

 حوالأالباحثة عن منط التهلم احتواء على أربهة  ابناء على نتائج اؼبقالبة اليت علمته

 خطة التذكري وطريقة التهلم وطريقة االتصال واألنشطة احملبوبة، كما يلي:  ىي:

 أ(. خطة التذكري

ىي: طريقة سهلة لتذكري وطريقة  أحوالاؼبميزة عن خطة التذكري ربتوي على ثالثة 

 اغبفظ وصهوبة عنده. 



91 
 

توبة. مكمهلومات  ىي الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني الطريقة السهلة لتذكري عند .7

ىذا مهروف من بيانو حينما يتذكر اؼبفردات واعبمل وغريىا أنو متذكر بكثرة القراءة 

كثرة القراءة فتكرر كانت  إن   ،كثرة الكتابةليس متهود على  اؼبكتوبة و  اؼبهلوماتأو 

 الهربية. اؼبناقشة عند تذكري اؼبواد ة يف الكتب األخرى وال متهود على قاعبمل الساب

ىي تصور الكلمات  الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني االذي فهلهطريقة اغبفظ  .2

 قرأىا. ليس بطريقة تلفظها تكرارا وال إىل اغبفظ ابؼبشي. قال أنو ساىل واعبمل اليت

 اغبفظ بتصور الكلمات واعبمل.  

ضيف من . عندما يتكلم  مع يكاد أن ال يكون عنده صهوبة يف تكلم اللةة الهربية .5

لو مشكلة قليلة يف تذكر الكلمة الواحدة طق ابللةة الهربية األوسط وىو انالشرق 

. كتب مشكلة عنده تليس يف مدة طويلةوليست اعبملة الواحدة. الكتابة واعبلوس 

 يسّمان أبحاديث بهض الصاغبني بني اثننياالشيخ اغباج دمحم جهري سيمني كت

  7ن صبههما من عدة الكتاب.لذيمفتاح الفرج الو 

 مب(. طريقة التهل

اؼبميزة عن طريقة التهلم ربتوي على حالني اثنني مها: طريقة أسهل التهلم وطريقة 

 التهلم عنده. 

                                                 
1
 . 2174اؼبقابلة يوم األربهاء يف التاريخ األول من مايو سنة   
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 ىوواؼبمارسة. النشاط األول الذي فهلو  اؼبناقشة ىي قراءة وليستالطريقة السهلة للتهلم  .7

قراءة الكتب الصةرية مثل كتاب فتح القول. قرأ الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني الكتب 

اليت مل يدرس يف اؼبههد مثل كتاب احملادثة وقال أنو وجد تركيب اعبمل الصحيحة 

واؼبفردات اعبديدة اؼبتنوعة. وكان مسهال أن يتكلم الكلمة واعبملة اللةة الهربية بكثرة 

 القراءة. 

هلم يف استخدام اللةة الهربية بدأ بكثرة الكتب اللةة الهربية واستماع اػبطبة وطريقة الت .2

الهربية يف راديو فناة الشرق األوسط مثل من ديب وكويت ومصر وأبو ظيب وعريىا. كان 

مستمع اػبطبة الهربية كل يوم حىت ينتهي ساعة واحدة أو ساعتني. اػبطبة اؼبستمهة عن 

ة، وعرف ابلنربة والنةمة من الناطقني هبا. وقال أن القراءة اػبطبة اإلسالمية والسياسي

 أولوية حىت اآلن لكن استماع اػبطبة مل يكن مفهوال حىت اآلن. 

  ج(. طريقة االتصال 

الشرح والتهليم لديو بطريقة حكاية وشرح اؼبواد اؼبّهلم أوال، وإذا يريد الطالب أن يهلم  .7

 يمني فيذكر الشيخ اسم الكتاب أو يدل عليو. شيئا أكثر من الشيخ اغباج دمحم جهري س

 د(. األنشطة احملبوبة 

ربتوي على حالني اثنني مها: الفن احملبوب والنشاط األنشطة احملبوبة اؼبميزة عن 

 اؼبفهول عند وقت الفراغ. 
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الفن احملبوب خط عريب ونشيد ورايض لكن اػبط الهريب أحّب منهما ىذا منظور من   .7

 كتابتو اعبميلة واؼبرتبة. 

الكتب البد من  تلك ذاب اؼبتهلمة قددية أو جديدة. إملء وقت الفراغ دائما بقراءة الكت .2

هة مثل كتاب اؼبذاىب األرب يف اليوم االنتهاء فيقرأىا ساعة أو ساعتني أو طبس ساعات

كون من طبسة كتب يستطيع أن يقرأ وخيتم يف طبسة أسابيع. ؾبموع الكتب اليت الذي يت

 . قرأىا يف وقت الفراغ مئتان وشبانون كتااب

بناء على نتائج مسجل الفيديو الىت عملتها الباحثة عن خطة التكلم ابللةة 

د ربفة الراغبني أو قناة مسج (YouTube) الهربية وفيديتو اػبطبة ابللةة الهربية يف يوتوب

 يسمى دبسجد الكاانس وجدت البياانت كما يلي: 

 . خطة التكلم 7

 اؼبميزة عن خطة التكلم ربتوي على حالني اثنني مها سرعة التكلم وطريقة التكلم. 

سرعة التكلم ابللةة الهربية واللةة اإلندونيسية واللةة البنجرية ليست ؽبا فروق كبرية  .أ 

 تكلمو متساوية بني اللةة األوىل واللةة الثانية.وىذا يدل على سرعة 

كالم طويل إن يسأل بسؤال فيجيب إجابة طويلة حىت جييب   ىي وطريقة تكلمو  .ب 

 إجابة خروج اؼبكاؼبة. 
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 اسرتاتيجية تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني يف اكتساب مهارة الكالم  .2

 اسًتاتيجية الذاكرةعلى بناء على نتائج اؼبقابلة عن اسًتاتيجية تهلمو ربتوي 

، وجدت الباحثة البياانت كما جتماعيةالهاطفية واإلو ما وراء اؼبهرفية و التهويض و اؼبهرفية و 

 يلي: 

 اسًتاتيجية الذاكرةأ(.  

كثري من عمليات الذاكرة والتهلم اليت تستخدم قوة الذاكرة على   اسًتاتيجية الذاكرة

اسًتاتيجية سبيل اؼبثال إذا يرتبط اؼبتهلم صوت الكالم بشيء يذكره من قبل فيستهمل 

، يذاكر الدروس السابقة وإذا يستهمل اؼبتهلم التحرك البدين ؼبساعدة الفهم فيزاول الذاكرة

 ة وجدت البياانت كما يلي: . من تلك اؼبميز اسًتاتيجية الذاكرة

ذاكر الدروس ساعتني من األقل وطبس ساعات من األكثر. على سبيل اؼبثال الكتاب  .7

 الذي سيقرأه ىو طبس ؾبلدات فينتهي قراءة ؾبلد واحد يف أسبوع واحد. 

 عندما يذكر الكلمات واعبمل وىو متصور ؽبا.  .2

 البدين مثل التحرك اليدين.كر الذاكرة أو الفهم ال يستخدم التحرك عندما يتذ  .5
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 اؼبهرفيةب(. االسًتاتيجية 

االسًتاتيجية ؽبا ست فبيزات وىي تصحيح اػبطأ بنفسو واستخدام ربرك ىذه 

اإلشارة وفبارسة نطق الكلمة والكتابة يف الكراسة والقراءة يف اللوحة والنظر إىل وسيلة 

 التهلم. من ىذه ميزات وجدت البياانت كما يلي: 

ود لتصحيح اػبطأ بنفسو. إذا جيد اػبطأ يف كالم أو كتابتو فيصححو مثل خطأ ىو يته .7

 الضمري لكن ىذا اندر يف كالمو. 

 يرغب عن استخدام ربرك اإلشارة لكن ىو حيب إجابة لسانيا من التحرك.  .2

أن  قبلالكلمة واعبملة الهربية وهبذه الطريقة يهرف النطق الصحيح نطق فبارسا يف  كان .5

 تتكلم مع اآلخرين 

يكون اندرا يف كتابة الكلمة أو اعبملة يف الكراسة ىذا بسبب قراءة الكتب تكرارا حبيث  .9

 . أو اؼبهاجم ب أخرى وحيب أن يفتح القاموسواؼبفردات اؼبتكررة دائما يف كت اعبمل

دار يرغب يف قراءة الكتابة اليت موجودة يف اعبدار مثل كتابة احملفوظة اؼبوجودة يف ج .3

 من مل يذق ذل التهلم ساعة ذبرع ذل اعبهل طول حياتو. مههد دار السالم : 

 2.وراديو بىي كت يكون متهودا على مشاىدة وسيلة التهلم. وسيلة التهلم اؼبستهمل .3

                                                 
2
  2174اؼبقابلة يوم اعبمهة يف التاريخ الثالث من مايو سنة   
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بناء على اؼبميزة السابقة، اؼبميزة اليت مستمرا يهين تصحيح اػبطأ بنفسو والقراءة من 

 موجودة يف اعبدار ومشاىدة وسيلة التهلم. اللوحة وقراءة الكتابة اليت 

 اسًتاتيجية التهويضج(. 

نُفهت ىذه االسًتاتيجية لفصل يف بهض النقص التكلم. اؼبتهلم الذي يشهر 

ستخدام التهريف أو ابؼبشكلة يف بيان شيء على اللةة اليت يتهلمها، مثال يكون قادرا ال

كالم ؼبداومة على عملية اللةة واستخدام التحرك البدين لكسف النقص الذي الًتصبة يف  

مدار البحث الذي سيتكلمو التقاء البحث الصهب. من ىذه اؼبميزة  ربديديستقبلو 

 وجدت البياانت كما يلي: 

لكنو خيتار استخدام اؼبفردات  ،ىو ال يكون متهودا على استخدام الًتصبة عند التكلم  .7

السيما التكلم ابلناطقني ابللةة الهربية من اؼبستحيل يف  فاىم، خاطباؼبون ليك السهولة 

 استخدام ترصبة اللةة اإلندونيسية. 

ال يكون متهودا على استخدام ربرك اإلشارة عند التكلم مثال أشار إىل األشياء اؼبقصودة  .2

 لكنو مباشرة إىل أخذ األشياء اؼبقصودة  أو يذكرىا فقط. 

يتكلمو عندما يلقى ضيوفا من الشرق األوسط ىي: اؼببحث عن  مدار البحث الذي .5

زاج. أما اؼببحث الذي يتكلم مع الطريقة التجانية والفقو واغبكاية عن اػبربة أو 
ُ
اؼب

 الناطقني بةري اللةة الهربية ىي: أعمال يومية ومسألة اغبال واغبكاية عن اػبربة وغريىا. 
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ىذا بسبب أنو فصيحا  ،السؤال إىل اؼبخاطب ىو اليشهر دبشكلة يف تهبري اإلجياب أو .9

هم. وقد عربت أحدى من ى بضيوف من الشرق األوسط ويتكلم مهوميسرا عندما يلق

الطالباتو عن ذلك اليت ترى لقائو ابلضيف يف أثناء وجوده يف ؾبلس جواىر اؼبهاين آاللق 

  5فرعية بنجرماسني الشمالية مدينة بنجرماسني. منطقةالوسطى 

 وراء اؼبهرفية اسًتاتيجيةد(. 

ىي: تركيز اإلىتمام وزبطيط أنشطة التهلم  أحوالاالسًتاتيجية ُحقق يف ثالثة ىذه 

 وتقومي عملية التهلم. من ىذه اؼبميزة وجدت البياانت كما يلي: 

شوِّش يف وقت   .7
ُ
إن ىو يتهلم الدرس الهربية فريكز اؼبواد اؼبتهلم دائما. اليشهر ابغبال اؼب

 التهلم. 

منظمة. بدأ من التأديب يف اؼبطالهة الكتب أو يقرأىا ساعتني  ىو زبطيط أنشطة التهلم .2

 من األقل وطبس ساعات من األكثر يف اليوم. 

 مكان ىامد بيد أن اؼبكان الصلصلة ال يكون مشكال قط.  ىو التهلم اؼبختار مكان .5

و واجملالت عن حياة الشيخ اؼبواد اؼبتهل م متنوعة مثال كتاب احملادثة والنحو والصرف والفق .9

 والدينية والساسية من مكة ومصر. 

                                                 
5
 2174التاريخ التاسع من مايو سنة اؼبقابلة يوم اػبميس يف   
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كان مستمها من اػبطبة ابللةة الهربية يف راديو هنارا يف الساعة الواحدة أو الساعة  .3

الثانية. فُهل نشاط استماع اػبطبة قبل أن يتخرج من مههد دار السالم وبهده، لكن 

 اآلن كان مًتكزا يف قراءة ومطالهة الكتب فقط. 

يف تخصص ماعبدول اػباص لتهلم الكالم اللةة الهربية غري موجود ىذا بسبب أنو  .3

مطالهة الكتب فقط. من كثرة القراءة وجدىا اؼبفردات الكثرية وأساليب اللةة وغريىا. 

طُبقت ىذه اؼبهرفة عند تكلم ابؼبخاطب أما ذلك ضيف الشرق األوسط أو أصحابو 

 لةة الهربية. الذين كانوا قادرين على التكلم ابل

عمل تقومي مهارة الكالم غري موجود. حىت اآلن ال يشهر ابؼبشكلة يف التواصل ابللةة  .1

 إذن ال يكون التقومي اػباص فيو.  ،الهربية

 الهاطفيةه(. االسًتاتيجية 

على إنقاص اػبوف وإخصاب الشجاعة وإتقان ربتوي االسًتاتيجية ىذه 

 يلي:  كمااإلحساس. من ىذه اؼبميزات وجدت البياانت  

   9.ألول مرةىو ال يشهر ابػبوف عند التكلم ابللةة الهربية  .7

                                                 
 2174اؼبقابلة يوم الثالاثء يف التاريخ السابع من مايو سنة 9
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األشياء اليت تدفهو الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني يف التكلم ابللةة الهربية ىي حديث   .2

لةة أىل اعبنة ليس من ىذا اغبديث فقط وقال الشيخ نبوي الذي قال أن اللةة الهربية 

 نو حيب اللةة الهربية خبصوصيتها.أيضا أن ىذه اللةة للتواصل مع الهرب بسهولة وأل

يف استخدام اللةة الهربية لذلك يشهر ابلتمتُّع عند التكلم ابللةة  مل ينتقده اؼبخاطب أبدا .5

 سيصدقها.  اللةة اعبملة أو أسلوب رغم أن الشخص ينتقده الشيخ من الكلمة أو الهربية

 جتماعيةاإلو(. االسًتاتيجية 

ىي: التكلم بزميل كرسيا واحدا عن  أحوالاالسًتاتيجية ُحقق يف ستة ىذه 

ستهزاء االساعدة وإعطاء اؼبدح و اؼبالدرس ومساعدة الزميل وقفا ألنشطة التهلم وطلب 

 وتشويش الزميل. من ىذه اؼبميزات وجدت البياانت كما يلي: 

 عن مادة احملادثة أو اؼبادة األخرى.  كون متهودا بتهلم مها أو ابؼبناقشةالي  .7

أن تصحيح خطأىم  الشيخ يشهرعندما يتكلم مع زمالءه مل يصحح عن خطأ زمالءه.  .2

 الهربية مهو.  بب زمالءه أن يشهروا بهقدة النقص ليتكلم ابللةةسيس

مشكلة بنفسو  يمل يطلب مساعدة من الزمالءه عن مادة الكالم لكنو حيب أن ينته  .5

 بطريقة قراءة الكتب اليت تهلمها وما مل يتهلمها. 

يكون متهودا على إعطاء اؼبدح إىل زمالء وطالبو اؼباىرين يف درس مثال درس اللةة   .9

 الهربية وىو يقول وفق هللا. 
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اانت أن الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني حيب أن يتكلم ابللةة وجدت الباحثة بي

زميل وىو ابللةة مع يف اؼبدرسة اإلبتدائية وقد تكلم الهربية منذ القدمي يهين عند التهلم 

 وغري ذلك.  ؟وماظبك ؟الهربية مثال من أين أنت

كان الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني متهودا على التكلم بتاجر الهطر يف آاللق 

اغباج دمحم جهري  الشيخىم يتكلمون الهربية الهامية و ابللةة الهربية وىناك حبائب الذين 

ابللةة الهربية الفصحى. وكان أيضا قادرا على التكلم ابللةة الهربية الهامية قليال.  سيمني

كيف  وتكلم أيضا ابلباحثة كما "  مثل اعبملة "بيب، كم عطر ىذا واحد غرام"

 .ني أن تقرئي كتاب احملادثة؟، ىيا نتصور، وغريىاحالك؟، ىل أنت ربب

يتكلم شيخ عادل الفقهي إىل مههد الفالح، حينما أييت ضيف من مصر ال

دار  يفالشيخ اغباج دمحم جهري سيمني وزمالءه ابللةة الهربية مهو وزمالءه ىم متخرجون 

الناس من  قصةة اؼبكرمة. يتكلم الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني ويقص يف مكالهلوم 

عن اؼبدرسة اليت عادل الفقهي سألو الشيخ إليهم وبهد ذلك ي (Palui) بنجر أي ابلوي

 دار السالممههد  يفتخرج مأنو  الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني بمث جييإليها  لكس

 اهتقدم الشيخ عادل الفقهيمل يصدق، وكان  الشيخ عادل الفقهيلكن  ،فقطماراتبورا 

 3 مصر.الشريف  األزىر يف جامهةج ر خمتتقريًبا أنو 
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 حتليل البياانت .ج 

بناء على نتائج تقدمي البياانت السابقة فتستطيع الباحثة أن ربلل ىذه البياانت عن 

منط تهلم الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني واسًتاتيجية تهلمو يف اكتساب مهارة الكالم  

 كما يلي:

 اكتساب مهارة الكالممنط تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني يف   .7

بناء على اؼببحث السابق عن منط التهلم الذي حيتوي على خطة التذكري وطريقة 

البياانت  انحية هبناء على ىذاألنشطة احملبوبة وخطة التكلم. التهلم وطريقة االتصال و 

  ، وىي كما يلي:الشيخ اغباج دمحم جهري سيمنيالتهلم لدى منط اذباه إىل اليت تشري  

 طة التذكريأ(. خ

 السهلة ةقيطر حيتوي على ال ذيالسابق ال اؼببحث يف خطة التذكريبناء على 

 البياانت كما يلي:  حثةالبا ت، وجدعند التهلم ةاغبفظ والصهوبوطريقة للتهلم 

 أنشطة القراءة.من خالل  اعبمل واؼبفردات ريسهلة لتذكالطريقة ال .7

 مثل الكلمات أو اعبمل. األشياء احملفوظة،من خالل تصور اغبفظ وطريقة  .2

 ، إذا كانت احملادثة طويلة جًدا، على سبيل اؼبثالصهوبةىو   اؼبهلومات الشفويةريتذك .5

بهض  يف، لكن مل تصبح عقبة ألنو يفهم احملادثة لكن. التكلم ابلناطقني ابللةة الهربية

 مل يفهم قليلة من الكلمات. األحيان 
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 ب(. طريقة التهلم

سهلة ال يقةطر حيتوي على ال ذيالسابق الاؼببحث بناء على طريقة التهلم يف 

من خالل أنشطة ىي سهلة للتهلم الطريقة الأن  ةالباحث تالتهلم، وجدطريقة للتهلم 

القراءة واالستماع إىل احملاضرات أو التسجيالت ابللةة  من التهلم ىيوطريقة القراءة 

 الهربية.

 ج(. طريقة االتصال 

شرح الكيفية   حيتوي على ذيالسابق ال بحثطريقة التهلم يف اؼب ء علىبنا

قيام  ووتهليمالشيخ اغباج دمحم جهري سيمني أن كيفية شرح  ةالباحث توجد، وتهليمها

 غبكاية. اب

 د(. األنشطة احملبوبة 

ذي حيتوي على الفن احملبوب السابق الاؼببحث يف  األنشطة احملبوبةبناء على 

واألنشطة  الهريب أن الفن الذي كان حيبو خط ةالباحث ت، وجدوقت الفراغواألنشطة يف 

  .قراءة وقت فراغويف اليت قام هبا 

 ه(. خطة التكلم 
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 طريقةسرعة الكالم و ذي حيتوي على السابق الاؼببحث يف خطة التكلم بناء على 

لديو ابستخدام اللةة الهربية ىي متوسطة  التكلمأن سرعة  ةالباحث ت، وجدكلمالت

  ي شخص.أب يتصلو  . حيب أن يقص شيئاىي كالم طويل التكلمطريقة و 

 منطيف التهرف على  ةالباحث االتحليل الذي أجراى عنبناء على التفسري السابق 

منط أن لديو اذباىني للتهلم ومها  فوجد، الشيخ اغباج دمحم جهري سيمنيالتهلم لدى 

 البصري والسمهي. التهلم 

التهلم البصري   منط لديو سيمنيجهري  دمحمالشيخ اغباج  اػبصائص اليت تشري إىل أن

 كما يلي: 

 نشطة القراءةأب اعبمل واؼبفردات ريأسهل لتذك .7

 مثل الكلمات واعبمل. ها،أغراض التصورطريق بحفظ اؼبواد  طريقة .2

سبيل اؼبثال  طويلة جًدا، على  اؼبهلومات الشفوية، إذا كانت احملادثةريصهوبة يف تذك .5

بهض األحيان  يف، لكن مل تصبح عقبة ألنو يفهم احملادثة الناطقني هبا لكنمع التحدث 

 مل يفهم قليلة من الكلمات

 قراءة ىي وتهلم وطريقة سهلة للتهلمالطريقة ال  .9

 .قراءةىي  وقت فراغويف واألنشطة اليت قام هبا  الهريب خطىو الفن الذي كان حيبو  .د 



35 
 

التهلم  منطلديو  الشيخ اغباج دمحم جهري سيمنياػبصائص اليت تشري إىل أن ما أ

 :كما يليالسمهي  

 ي شخص.حب التكلم أبأو  طويل وكالمأيًضا  و متوسطة  التكلملديو سرعة  .7

 مثل استماع احملاضرات الهربية. استماع  ىي وطريقة تهلم .2

 و حبكاية. كيفية شرح وتهليم .5

والسمهي،  البصريالتهلم  منطاػبصائص اليت ُتظهر عن  السابقالشرح بناء على 

 مهارة الكالم ابللةة الهربية.  اكتسابيف البصري التهلم اذباه منط أن لديو  فتهرف الباخثة

  دمحم جهري سيمني يف اكتساب مهارة الكالم تعلم الشيخ احلاجاسرتاتيجية  .2

الشيخ اغباج دمحم جهري  تهلم إسًتاتيجيةالسابقة أن  البياانتتقدمي بناء على 

 . والهاطفية اؼبهرفيةوراء و  اؼبهرفيةة سًتاتيجيواال الذاكرة ةاسًتاتيجيمتنوعة، وىي سيمني 

 اسًتاتيجية الذاكرة(. أ

خصائص ؽبذه االسًتاتيجية ديكن  5، ىناك السابقةالبياانت تقدمي على  بناء

 ي:، وىي كما يلاليت يقوم هبا دائًمارؤيتها من خالل األنشطة 

اعتني الكتب اليت سبت دراستها س مطالهةيوم جيب عليو ال، يف الدرس السابق مطالهة .7

 يف اليوم. على األكثرساعات  طبسو على األقل 
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 شهر أن قراءة الكتبي، ألنو الكالم ةعميقة عند استخدام مهار شارك أيًضا بذكرايت  .2

، وابلتايل كان من السهل تطبيق كلمات واعبمل مسجلة يف الذاكرةالهربية تصنع ال

 .أو بةريىا الناطقني هبا  مععند التحدث  الكالم

 .واعبمل وىو متصور ؽبا الكلماتيذكر  .5

 االسًتاتيجية اؼبهرفية(. ب

عرفت  اؼبهرفية ةخصائص لالسًتاتيجي 9ىناك  السابقة البياانت تقدميبناء على 

 :ىذه اػبصائص من ىذا البيان كما يلي

ابللةة الهربية، ديكن أن تكون ىذه  كلمأو التعند التهلم و بنفساألخطاء يصحح  .7

يف أو اختيار اؼبفردات  من الضمري أو اختيار اؼبفردات، إذا خطأ من الضمرياألخطاء 

 وفًقا لسياق احملادثة. هافيصححالتكلم  

يهرف الصوت والنطق الصحيح قبل لعلى فبارسة الكلمات واعبمل الهربية كان متهودا  .2

 يفهلها.  ال اآلن لكن . أشخاص آخرينمع  يتكلمأن 

ها، على سبيل إلي راحيب قراءة الكتاابت اؼبوجودة على اغبائط أو يف األماكن اليت ز  .5

 اؼبثال كتاابت ؿبفوظات.

 كتبىي  اليت يستخدمها  الوسيلةلتهلم، أما عند ااؼبستخدمة  سيلةإىل الو  أن ينظرحيب  .9

  .وراديو
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 اؼبهرفية وراء اسًتاتيجيةج(. 

عرفت خصائص ؽبذه االسًتاتيجية  9، ىناك السابقةالبياانت تقدمي على  بناء

  :ىذه اػبصائص من ىذا البيان كما يلي

يف الضجة ألنو يركز  التشويش ال يشهر بوجوداؼبتهلمة،  اؼبادةيكون متهودا على نركيز  .7

 .تهلمها فقطعلى اؼبادة اليت 

. من خالل انضباطو يف التهلمد ىذا الدليل عرف أنشطة التهلم الذي يقوم بو جي زبطيط .2

 يف اليوم. على األكثر ساعات طبسو  على األقل ساعتنييتهلم شيئا من الكتب 

بيد أن اؼبكان الصلصلة ال يكون مشكال  مدافيو كان مكااًن ىا ليتهلم هتار خياؼبكان الذي  .5

 قط. 

 والفقو، وكذلك اجملالتالصرف و  النحوو كتب احملادثة ، مثل  ها متنوعةيتهلماؼبواد اليت  .9

  ومكة اؼبكرمة اليت ربتوي على السري الذاتية للشخصيات والدين والسياسة. من مصر

 الهاطفية سًتاتيجيةد(. اال

وىي  تيجية خصائص ؽبذه االسًتا ثالثة، ىناك السابقةالبياانت تقدمي على  بناء

  كما يلي:

  ألول مرةىو ال يشهر ابػبوف عند التكلم ابللةة الهربية  .7
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األشياء اليت تدفهو الشيخ اغباج دمحم جهري سيمني يف التكلم ابللةة الهربية ىي   .2

حديث نبوي الذي قال أن اللةة الهربية لةة أىل اعبنة ليس من ىذا اغبديث فقط 

ألنو حيب اللةة الهربية وقال الشيخ أيضا أن ىذه اللةة للتواصل مع الهرب بسهولة و 

 خبصوصيتها. 

مل ينتقده اؼبخاطب أبدا يف استخدام اللةة الهربية لذلك يشهر ابلتمتُّع عند التكلم   .5

ابللةة الهربية رغم أن الشخص ينتقده الشيخ من الكلمة أو اعبملة أو أسلوب اللةة 

 . سيصدقها

 

 

 

 

 

 

 
 


