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 الباب األول

 ادلقدمة
 

 خلفية البحث . أ
علي استخدام  طلبةم اللغة األجنبية تطوير قدرة اليالغرض الرئيسي من تعل

. وتسمى القدرة على استخدام اللغة يف تعليم ياكتاب ولفظيا أ أكان اللغة سواء
ومهارة  ،اللغة مهارات اللغوية. أن ىناك أربعة أنواع من ادلهارات : مهاراة االستماع

فيصنف ادلهارة االستماع والقراءة مبهارة  1.ومهارة الكتابة ،ومهارة القراءة ،الكالم
  .نتاجيةهارة اإابدل و الكتابة مهارة الكالماالستقبالية. ويصنف 

ضروري، ألن اللغة  إسالمية أمرااالىتمام بتعليم اللغة العربية يف البالد 
اللغة العربية  .العلوم اإسالمية  من تفسري وحديثالعربية ىي ادلنبع األصيل لفهم 

، بكمال من جهة ادلفردات اليت تدل عليها معان متنوعة و سلتلفة ىي لغة خاصة
ابللغة  منزل على دمحم عليو صالة والسالمألن كالم هللا البالغة ودتام القواعد، 

 2( 3عقلون )قرآان عربيا لعلكم ت إان جعلنوما يف القرآن الكرمي : كالعربية.  

يف اختاىني :  ىدا  األساسية يف تعليم اللغة العربية وكمكن تقسيمهااألو 
أوال، تكون اللغة العربية وسيلة. واثنيا، تكون اللغة العربية غاية. فتكون اللغة 
العربية وسيلة ىي اتقان اللغة لفهم العلوم كًتاث فقهى واترخيي وعقيدة مكتوبة 
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اللغة العربية غاية ىي من مهارة احلياة، بوجود غايتها تظهر ابللغة العربية. وتكون 
 3من اللغويني.

يباين عن كفاءات  1الفقرة  10يف ادلادة  2005لعام  14القانون رقم 
ادلتعلم. يالزم ادلتعلم أن يسيطر على مجيع كفاءات ادلتعلم، ولديو أربع كفاءات 

ن كفاءات ادلتعلم يعين الًتبوية منها الًتبوية والشخصية واالجتماعية وادلهنية. وم
تتضمن القدرة على إدارة تعلم ادلتعلم حتتوى على ادلعرفة عن طبيعة ادلتعلم و 
تصميم وتنفيذ التعليم وتقوكمو وتطوير الشخصية لدى ادلتعلم لتحقيق حملتملة 

 العالية.

ال ح ادلتعلم جتاه يف تعليم اللغة العربية يستند إىل االفًتاض أن صلا حتويل اإ
و احملاضر يف عملية التعليمية إال أنو يعتمد إىل عملية التعلم تعتمد  إىل ادلدرس أ

د عملية ادلتعلم يف اتقان ادلادة اليت يصمم ادلدرس. لية الفردية ىي ال حتفرداي. عم
 ي لًتقية مهارة الذاتية ابدلوادال سيما أن عملية التعلم حتتوي على سعي التعليم

 واألمناط ادلفضلة.

قتبس اريسىت كرتيكى كما ت  2014ابلنسبة إىل البحث )الوصفي( يف سنة 
( يقال أن كل 2014:28( يف سيبريمان، ميلفني )1991ساري على غرندير )

ثالثني متعلما، اثنا وعشرون منهم كمكنون أن يتعلموا فعالية أثناء ادلعلم يعد عملية 
 أن أخرين يفضل من ، واحلركي. غريالتعلم اليت جتمع بني البصري، والسمعي

هم واتقان ادلواد، إذا يف جيتهد ادلتعلم اجتهادا كبريا لف إحدى أمناط التعلم، حىت
 4بال االىتمام على طرقهم ادلفضلة. تقدمي عملية التعليمية
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على االىتمام ابدلتعلم وجتعلو زلور التعليمية وىو اذلد   ةفًتكز الًتبية احلديث
تمام بًتبيتو تربية صحيحة استثمارا للمستقبل، األمر من ىذه العملية. لذا يعد االى

الذي يستوجب معو االىتمام ادلتزايد بكل ما من شأنو االرتقاء بعقلو، وجسمو، 
ن ادلرحلة الىت نعيشها اآلن ذلا آاثرىا و ويشكل متوازن ومتكامل، خاصة و أووجدان

وأاثر سلبية تتمثل يف  اإجيابية اليت تتمثل يف التقدمي وازدىار للحضارة اإنسانية،
سيطرة التكنولوجيا على الثقافة و احلضارة وما كمكن أن ينجم عنها من مشكالت 

 إجتماعية.

إن لدى ادلتعلم يف أي صف أو يف مرحلة عمرية مبجموعة من الصفات 
واخلصائص اليت جتعلو سلتلفا عن زمالئو، وتكّون لديو شخصيتو، ادلستقلة ويؤدي 

بينو وبني زمالئو يف نظرتو التعلم، واكتساب ادلعرفة، وإذا  ذلك إىل وجود اختال 
استثمرت ىذه اخلصائص ابلطريقة اليت تساعده على تلبية حاجاتو ورغباتو زادت 

 دافعيتو ضلو التعلم وازداد تقدمو.

د الفرد أن يقوم بشيء معني ويطلب على حتقيق أحسن العمل فيما اإذا أر 
يو، السيما تعلم اللغة العربية وخصوصا ابتقان يقوم بو فال بد لو ميول عالية ف

مهارة الكالم، يعين أن الطلبة يريدون على تعلم اللغة العربية وتعمقها وسيطرهتا 
عليو امتالك ادليول العالية، كما قيل إن ادليول والقدرة مًتفقان، إذا كنت حقيقة 

كذلك احتمال تريد أن تعمل شيئا فإن ىناك فرصة كبرية لنجاحك فيو". واعتماد  
فادليول العالية ىي اجلهد يف كثرة التعلم  فشل الفرد عندما يكون نقص يف ادليل.

   لتحقيق الغرض.

إن التعلم عملية يبدأ فيها اإنسان ابكتساب رلموعة سلتلفة من الكفاايت 
وادلهارات واالجتاىات. يتعلم الفرد شيئا جديدا، أو أي موضوع حينما يواجو 
صعوبة أو ادلشكالت حياتية، أو دراسية تتطلب حال. تعترب قدرة االنسان على 
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دلوجودات األخرى. حيث أن من ا التعلم من اخلصائص اذلامة اليت دتيزه عن غريه
اخلصائص جتعلو ذا فائدة لكن من الفرد نفسو واجملتمع. فبالنسبة للفرد تعترب  ىذه

 تسهم يف تطور امناط سلتلفة من أمناط القدرة على التعلم ادلستمر من العوامل اليت
  5احلياة.

خصائص أمناط التعلم ادلختلفة لدى ادلتعلم. األقلية منهم يعرفون مبميزة 
نقسم إىل رون مبميزهتم. أما أمناط التعلم تالتعلم، واألغلبية منهم آخرون ال يشع

ثالثة أقسم : منط التعلم البصري، و منط التعلم السمعي، و منط التعلم احلركي. 
منط التعلم احلركي خيتلف بنمط التعلم السمعي الذي يفضل نقل ادلعلومات من 

 6ضل نقل ادلعلومات مزاولة مباشرة.خالل السمع، إما منط التعلم احلركي يف

أبمناط التعلم يف  التعليم عملية ونيتبعفيف قسم تعليم اللغة العربية  وأما الطلبة
داخل الصفو  وخارجو. لكل مسامهة الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية منهم 
ادلتخرجون من مؤسسة تعليمية يف البالد وخارج البالد. ادلؤسسة التعليمية من 

ادلؤسسة التعليمية يف البالد  خارج البالد كادلدرسة يف مكة ومدينة وغري ذلك. و 
درسة الثانوية اإسالمية احلكومية، وادلعهد ومية، وادلدرسة الثانوية احلككادل

 السلفي، وادلعهد العصري.

يف  العربية منهم يطبقون مهارة الكالم من مسامهة الطلبة يف قسم تعليم اللغة
بيد أن  تعليمية اليت مل تطبق مهارة الكالماليومية ومنهم مل يطبقها. ومن ادلؤسسة ال

ي ادلدرسة الثانوية احلكومية أو الدرسة الثانوية فيها تعليم القواعد البسيطة ى
بل يتعلم  تعليمية اليت مل تطبق مهارة الكالماإسالمية احلكومية. وإما ابدلؤسسة ال

لطلبة طة إىل القواعد الصعوبة. نسبة إىل ىذة ادلشكلة لعن القواعد البسي
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اللغوية خاصة ادلعهد السلفي  كملك الفرصة العظيمة إتقان مهارات  ادلتخرحني يف
بقواعد اللغة العربية. بواسطة القواعد سو   ونيف مهارة الكالم، ألهنم رلهز 

 ينظمون عملية اللغوية منظما جيدا.

أحوال الطلبة ادلتخرجني يف قسم تعليم اللغة العربية بعض منهم يتكلم 
لكالم ابلعربية اجليد وبعضهم ال يتكلم ابلعربية، معظمهم اليًتكز أو اليهتم كثريا اب

واليطبقو كثريا أيضا. ولكن بعض منهم مزااي يف الكالم العربية اجليد مع أهنم من 
 ادلعهد السلفي. نسبة إىل مزااي يف الكالم العربية ذلم االمتياز يف أمناط التعلم الفرد. 

أن الباحث يتعمق   2018نسبة على البحث )الوصفي( يف السنة 
نسبة على خلفية التعليمية، ذلم الصعوبة  ادلعلومات تعميقا عظيما لدى الطلبة 

وادلشقة  يف مهارة الكالم وىو الطلبة ادلتخرحني يف ادلعهد السلف. ويقولون أال 
 7يطبقوا عملية اللغوية يف ادلعهد، حىت يشعروا قاسية يف الكالم.

. لكل عملية قد عرفنا أن التعلم أمر مركزي ومهم يف علم النفسي والًتبوي
تعلم الطلبة من نشاط الرئيسي. ومع ذلك، معيار لتحقيق أىدا   الًتبية أنشطة
 .اأو خارجه رصة يف عملية التعلم إما يف داخل الصفو الًتبية ىو ف

ادلعلومات لنيل فائدة ال وأكثر كربأما  ةالكاتب ترأمن األمور ادلهمة السابقة 
ة األساسية الذي لديو اخللفي ادلعهد السلفي ادلتخرحني يفسلوب التعلم الطلبة أب

 أمناط. لذلك ادلوضوع يف ىذا البحث ىو لغوية  فيها الكفاائت وادلهارات ال
قسم تعليم ادلعهد السلفي يف مهارة الكالم ب ادلتخرحني يفطلبة ال لدى تعلمال

 اإلسالمية احلكومية ينتسار أجامعة اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم 
 .الة احل)دراسة 
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 أسئلة البحث . ب
 أما ابلنسبة للمشكلة الرئيسية اليت تصبح موضوع يف ىذا البحث عن طريق

ادلعهد السلفي يف أحوال مشكلة تعلم اللغة مبهارة  ادلتخرحني يف لدى  طلبة
 تعلمال مناطكيف أ  : صيغة ادلشكلة ىيو على جانب مهارة الكالم.  ةاإنتاجي

 ؟ كالمادلعهد السلفي يف مهارة ال ادلتخرحني يفطلبة ال ادلفضلة لدى

 
 طصطلحاتحتديد ادل . ج

 التعلم  أمناط .1
أسلوب التعلم الذي يفضلو ادلتعلم، ويستخدمو دون غريه من أساليب 

أمناط التعلم ينقسم  .يف دراستو، وبو تتم معاجلة ادلعلومات وختزينها وترميزىا
 البصري، والسماعي، واحلركي.  إىل ثالث أقسام :

يتميز بنمط التعلم البصري يفضل األشياء ادلرئية أو الشخص الذي 
ادلالحظة، ومن ذلك الصور والتخطيطات والعرض العملية وادللخصات 
واألفالم واالشكال الدوارة وما أشبو ذلك. الشخص الذي يتميز بنمط التعلم 
السمعي يفضل نقل ادلعلومات من خالل السمع : أي الكلمة ادلنطوقة سواء 

ن اآلخرين، وسواء ألصوات أم ضوضاء. الشخص الذي يتميز من نفسو أم م
بنمط التعلم احلركي يفضل اخلرب اجلسدية: واللمس والعمل واخلربات اليدوية 

 8العملية.
، فنمط التعلم لدى أبمناط التعلم قتيار اسًتاتيجية تعلم اللغة يتعلاخ

اخلطوات  اللغةاسًتاتيجية تعلم الطلبة فيو اسًتاتيجيتو يف مهارة الكالم. 

                                                             
أساليب التعلم ادلفضلة لدى طالب جامعة طبية وعالقتها مبعدالهتم ، وآخرون ة دمحم اجلازميأسام  8
 175-174أغسطس، ص.-اجلزء األول-، العدد الثامن والعشرون2013 ،األكادكمية
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ات مهمة يف تعلم اللغة اسًتاتيجيادلستخدمة لد الطلبة لتحسني تعلمهم. 
حتت  سًتاتيجيةمنها اال تعلمالاسًتاتيجية وسيلة لًتقية ادلهارات اللغوية. 

 العاطفية واالجتماعية. سًتاتيجيةادلعرفية واال سًتاتيجيةادلعرفية واال
 طلبة متخرج ادلعهد السلفي .2

ادلنهج ادلعهدي منها  % 90ابلتعليم وادلنهج الدراسي فيو ادلعهد يقيم 
فيو مواد سلتلفة كعلم النحو وعلم الصر  وعلم الفقو وعلم األخالق وعلم 
فيو  أصول الفقو وعلم التوحيد وما أشبو ذلك، وأما ادلنهج ادلعهدي اآلخر
ك. مواد سلتلفة كعلم الرايضيات وعلم الطبيعي وعلم اللغة االندونيسية و ذل

ىذا ادلعهد خيتلف ابدلعهد اآلخر يف األىدا  التعليمية، وفيو بيئة اللغوية إال 
 تطبيق مهارة الكالم بني ادلتعلم. فسمي ىذا ادلعهد مبعهد نصف السلفي.

الطلبة الذي يدرس يف ادلعهد السلفي قبل يستمر دراستو إىل اجلامعة. 
)االستماع والقراءة( ضلو كتب ادلعهد السلفي يعلم فيو ادلهارة االستقبالية 

هارة اإنتاجية )الكالم والكتابة( ضلو احملادثة أو احملاضرة أو الًتاث واليوجد ادل
 اخلطابة وما أشبو ذلك.

 كالممهارة ال .3

الكالم اابنة وافصاح يعرب هبا الطلبة عن أفكارىم ومشاعرىم سواء كان 
ءة الطلبة على التعبري لنفسو أو اآلخرين منطوق ابلعربية. مهارة الكالم كفا
 عن نفسهم ووصف عن حوذلم وزلادثة مع زمالءىم.

 
 ف البحثهد . د

طلبة  ادلفضلة لدى تعلمال مناطأ كشف ومن أىدا  البحث ىي
 .كالمادلعهد السلفي يف مهارة ال ادلتخرحني يف
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 أمهية البحث  . ه
 أمهية النظري .1

 تعلم ذيلدى ادل أمناط تعلمنظرايت  كشف عنىذه الدراسة ت
وتكون  ،إما يف داخل الصفو  أو خارجها يف مهارة الكالمصعوابت تعلم 

 مراجع للقارئني وادلعلمني يف ادلستقبل.
 أمهية التطبيقي .2
 أو الطلبة ادلتعلم أمهية . أ

التعلم البسيطة يف تعليم مهارة  أبمناطإذا كان الطلبة أو ادلتعلم يعر  
 .فهما جيدا  ادلعلوماتويفهم بسهولة  الطلبة يتعلم سو  الكالم

 معلم أو احملاضرفوائد لل . ب
زايدة ادلعلومات ادلتعلقة أبمناط التعلم، وسو  يساعد ادلعلم يف 
تصميم الدراسية  ولالستخدام الفعال ألساليب التعلم ادلختلفة يف تدريس 

 مهارة الكالم الذي يتعلق بتقدمي ادلعلومات إىل ادلتعلم أو الطلبة.

 

 دراسات السابقة  . و
(، أمناط التعلم ادلفضلة وفوق 2018عبد هللا بن دمحم السهري )ظافر بن  .1

ية مبحافظة النماص، وعالقتها ببعض رحلة الثانو ( لدى طلبة ادلVarkمنوذج )
ىد  آب(. -8،والعدد 7ادلتغريات،)اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة، اجمللد 

لدى  (Vark) أمناط التعلم ادلفضلة وفوق منوذجالبحث احلايل إىل الكشف عن 
ومدى تباين ىذه األمناط ابختال  اجلنس والتخصيص،   طلبة ادلرحلة الثانوية

( طالبا وطالبة من طلبة الصفني الثاين 252وتكونت عينة البحث من )
( Vark)والثالث الثانوي مبحافظة النماص، وقد طبق على العينة مقياص فارك 
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ادلعدل من البحث، والذي يتضمن أربعة أمناط تعلم ) السمعي، والبصرى، 
 والكتاىب/ القرائى، والعملى (. 

2. Husnul Khatimah (2017), Gaya Belajar Siswa Berprestasi di Madrasah 
Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin ( Studi Kasus pada  Mata 

Pelajaran PAI )  على ادلنهج  الوصفي. ىذا البحث ينب ، واعتمدت الباحثة
عن العوامل اليت تؤثر على أمناط الطالب التفوقني يف ادلادة الإلسالمية. 

تسع طالب متفوقني يف الصا  اإحدى العشرة   وتكونت عينة البحث من
 بنجرماسني. 2مبدرسة الثانوية اإسالمية احلكومية اإسالمية 

السائدة لدى طلبة دبلوم التاىيل  أمناط التعلم، (2015) رانيا صاصيال .3
الًتبوي يف كلية الًتبية جبامعة دمشق وعالقتها ابجتاىاهتم ضلو برانمج 

، )رللة احتاد اجلامعات العربية للًتبية وعلم النفس: اجمللد الثالث إعدادىم
عددالثاين. واعتمدت الباحثة على ادلنهج التحليل الوصفي، واختدامت -عشر

أديت البحث : )استبانة أمناط التعلم، استبانة االجتاىات(. ومشلت عينة 
 كلية الًتبية  دبلوم التاىيل الًتبوي يف( طالبا وطالبة من طلبة 476البحث )

 .جبامعة دمشق
ة، الباحث اهتالسابقة سلتلفة ابلبحث العلمي الذي كتب من الدراسات
ة يف موضوع البحث واستنتاجو كشف أمناط وبني الباحث وأما الفرق بينهم

التعلم ادلفضلة لدى الطلبة ادلتخرجني يف ادلعهد السلفي واسًتاتيجيات تعلمهم 
دراسة فنوع البحث ميداين، وىذا البحث يف اللغة خصوصا مهارة الكالم. 

 .يف حالة واحة، ومدخلو نوعي الةاحل
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 البحث هيكل . ز
 : يلي شلا العلمي البحث ىذا يف ىيكل يتكون
 اإجرائي، والتحديد البحث، وأسئلة البحث، خلفية:  فيو مقدمة:  األول الباب
: الثاين الباب ؛ السابقة ودراسة البحث وىيكل البحث، وأمهية البحث، وأىدا 
 الباب الكالم؛ ومهارة السلفي، وادلعهد التعلم، أمناط عن:  فيو النظري إطار

 وموضوع البحث، وتصميم البحث، ومدخل نوع:  فيو البحث منهج: الثالث
 وأساليب البياانت، مجع وأساليب ومصادرىا، والبياانت ، البحث وذايت البحث،
 ادليدان عن حملة:  فيو ومناقستها البياانت حتليل:  الرابع الباب ؛البياانت حتليل
 خالصة:  فيو اخلادتة:  اخلامس الباب ؛ البياانت حتليل و البياانت تقدمي البحث،
 .وتوصياتو البحث
 
 

 


