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 باب الرابعلا

 حتليل البياانت ومناقشتها

 
 حملة عن ميدان البحث . أ

 ١تختصر يف قسم تعليم اللغة العربيةوصف ا .1
يبدأ بلقاء وحدة اٞتيش الوطٍت اإلندونيسي يف قسم ١تبونغ منكورت يف 

 Lambung)نكورتام فظهر االتفاق "٣تلس المبونج 1391س شهر مار 

Mangkurat)  الذي يصمم خطة العمل لتنفيذ منو األمة والدولة ا١تتخصصة "
 يف بناء كا١تنتان اٞتنوبية.

التعليم والدين ىم الذين يقيمون اٞتامعة ١تبونغ منكورت فيها  يف ٣تال
تتغَت اٝتها بكلية دراسات  1391الكليات ومنها كلية االسالمية يف سنة 

لعام  82االسالمية. ىذه كلية ابعتبار قرار وزير الدينية ّتمهورية إندونيسيا رقم 
ٟتكومية جوجاكرات م يتغَت حالتها بكلية الشريعة يف جامعة اإلسالمية ا 1391

فرع بنجرماسُت. ومن دافع ٤تافظ اٟتاج مقصد إىل اٟتكومة اإلقليمية، فتم 
جامعة أنتسارى يت، ابرايب و كندانغ. حىت وقفت تطوير ىذه الكلية يف أمون

اإلسالمية  (UNISAN)(. مث  كانت اٞتامعة أنتسارىUNISANاإلسالمية )
م تتغَت 139لعام  23يسيا رقم حكومية بقرار وزير الدينية ّتمهورية إندون

ّتامعة أنتسارى اإلسالمية اٟتكومية. وأي٘تن إىل جفري زمزم كا١تدير اٞتامعة يف 
م فتحت كلية الًتبية ابلعتبار قرار وزير الدينية ١تدير جامعة  1399السنة 

من  88يف التاريخ  BR / IV /1399 /11أنتسارى اإلسالمية اٟتكومية رقم 
اٟتاج دمحم أشعري ا١تاجستَت أول عميد الًتبية. عندما  وكان 1399سبتمبَت 
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أتسست كلية الًتبية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية اٟتكومية ببنجرماسُت ألول 
تعليم االسالمية. وفتح قسم اللغة العربية بكلية وىي قسم  1399مرة يف سنة 

عام  الًتبية جامعة أنتسارى اإلسالمية اٟتكومية بنجرماسُت يف شهر أغسطس
قسم اللغة العربية يتغَت ب قسم  1339، ويف ا١تناىج الدراسية عام 1319

 تعليم اللغة العربية.
انل قسم التعليم اللغة العربية نتائج إعتماد االكادديي  8111يف السنة 

-No. 013/BAN (BAN-PT)"ب" من ٣تلس االعتمادي الوطٍت اٞتامعي 

PT/Ak-XII/S1/VI/2009  للغة العربية لديو العنوان يف . ىذا قسم تعليم ا
قسم تعليم  8111بنجرماسُت. مث يف السنة  1،9ايين كيلومًت  الشارع أٛتد

الذي  3،33اللغة العربية ٘تديد اعتماد االكادديي ونيل نتائجو "ب" بقيمة 
وينطبق على SK PAN-PT No. 478/sk/ban- pt/akred/12/2014 يتعلق بقرار

 .8113ديسمبَت  81التاريخ 
 لرأية والرسالة والغاية يف قسم تعليم اللغة العربيةا .8

 رأية لقسم تعليم اللغة العربية : . أ
خالق الكردية يف انتاج ا١تعلمُت األ"ٖتقيق برانمج الدراسة متفوقة وذو 

 ."8189وا١تدرسُت العربية على ا١تستوى الوطٍت يف سنة 
 رسالة لقسم تعليم اللغة العربية : . ب

تنظيم التعليم والتدريس اللغة العربية ابلتجاىات حنو استقاللية الطلبة  .1
 يف تطىَت االحتمال ١تواجهة التحدايت وا١تتطلبات يف عامل العمل.

تنظيم البحوث يف ٣تال تعليم اللغة العربية اليت تكون نتائجها مفيدة  .8
 .وانفعة لتطوير ٗتصصات العلمية يف قسم تعليم اللغة العربية وأدهبا

تنظيم ا٠تدمة للمجتمع يف ٣تال تعليم اللغة العربية ابلتجاه حنو ٘تكُت  .3
 اجملتمع
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تنفيذ إجراءت برانمج دراسة اٞتامعية األدبية أو قسم تعليم اللغة  .1
 العربية فعالية

 ربط التعاون مفيد على ا١تؤسسات األخرى. .9
 غاية لقسم تعليم اللغة العربية : . ج

ليم اللغة العربية متفوقة وذو انتاج ا١تتخرجُت األديب أو قسم تع .1
 خالق الكردية ومستقلة وقادرة على تطوير نفسها مهنية.األ

انتاج ا١تتخرجُت األديب أو قسم تعليم اللغة العربية قادرة على حل  .8
 مشكالت تعليم اللغة العربية القائمة ابلعلمية.

انتاج ا١تتخرجُت األديب أو قسم تعليم اللغة العربية صاٟتة للمجتمع  .3
 مستقلة ومنتجحة وعافية.و 

انتاج إجراءات برانمج الدرسة فعالية لضمان منو جودة إلقامة ثالثة  .1
 فريضات يف اٞتامعة من حيث تعليم اللغة العربية.

 يف قسم تعليم اللغة العربيةا١تنهج الدراسي  .3
شبو إطار  8111لو منهجان اثنان مها ا١تنهج  قسم تعليم اللغة العربية

إطار  استنادا إىل   8119ا١تنهج  ( وKKNIإندونيسيا )ا١تؤىالت الوطنية 
 (. KKNIا١تؤىالت الوطنية إندونيسيا )

، سوف يسعى قسم تعليم اللغة واسًتشادا برؤية ورسالة برانمج الدراسة
، توفَت العربية إىل ٖتقيقها أبعمال ا١تختلفة منها تنفيذ التعليم ا١تريح وا١تعاصر

ا١تهارة العاطفية  ١تمتزة موجهة إىل ا١تهارة ا١تعرفية ومصادر التعلم، تنفيذ ا٠تدمة ا
 ا١تهارة احركية. و

، األغلية توفر برانمج دراسي اللغة العربية منهجا ٤تليا متعلقا ْتاجة اجملتمع
قسم تعليم اللغة العربية يكونون مدرسا يف مدارس اإلسالمية  ا١تتخرحُت يفمن 
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ىج يف قسم تعليم اللغة ٤تليا اايت ا١تنوالعامة متنوعة. ىذه اٟتالة تدل على ٤تتو 
 متعلقا ْتاجة اجملتمع.

ا١تناىج يف قسم تعليم اللغة العربية، انعكس على ٗتطيط تركيبات و٤تتوايت 
وسيلة دراسة  ا١تطلوابت يف عامل التعليم خاصة تتعلق بطرق التعليم والبحث
ا١تناىج ربطت العلمية واللغوية والتعليمية. أىداف يف ٚتع تركيبات و٤تتوايت 

أىداف يف قسم تعليم اللغة ْتاجة أصحاب ا١تصلحة ٖتتوي على ا١تناىج 
 متعلقة ٓتمس جوانب اآلتية :

 مواد التنمية الشخصية٣تموعة  . أ
 ٣تموعة مواد العلمية وا١تهارة . ب
 ٣تموعة مواد لديو اٟتياة اإلجتماعية . ج
 ٣تموعة مواد لديو مهارات العمل . د
 ٣تموعة مواد لديو سلوك العمل . ه

ا١تواد الدراسية يف قسم تعليم اللغة العربية تتعلق اب١تناىج  ىذه
8111 : 
 8111ا١تواد الدراسية تتعلق اب١تناىج  .1جدول 

 الوزن الرمز ا١تواد ٣تال الدراسة الرقم
1  

 
 

 ا١توقف
 و

 القيم

 UIN 18001 8   فنجاسيال
العلوم اإلجتماعية   8

 اإلسالمية

FTK 18003 8 

 UIN 18005 8 سيةاللغة اإلندوني 3
 UIN 18008 8 الوطنية ةالًتبي 1
 FTK 18006 8 الفقو 9
 FTK 18010 8 التفسَت الًتبوي 9
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 FTK18011 8 اٟتديث الًتبوي 1
 FTK 18012 8 ة العقيدةتربي 2
 FTK 18013 8 األخالق تربية 3

 UIN 18006 1 برانمج ا٠تدمة اإلجتماعية 11
 FTK 18018 8 سالميةاٟتضارة اإل اتريخ  11
 UIN 18006 1 ب &اللغة العربية أ  18
 UIN 18007 1 ب &اللغة اإلجنيليزية أ  13
 81 موعاجمل  
     
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 علومال

 FTK 18001 8 السيكولوجية العامة
مدخل الدراسات  8

 اإلسالمية

UIN 18002 8 

 UIN 18003 8 مدخل الفلسفة 3
 FTK 18002 8 بويةالسيكولوجية الت 1
أسس اإلدارة والتنظيم  9

 الًتبوية

FTK 18003 8 

 FTK 18004 8 وجيو واإلشرافتال 9
 FTK 18005 8 علم الًتبية 1
 FTK 18007 8 أصول الفقو 2
 FTK 18008 8 علوم اٟتديث 3

 FTK 18009 8 علوم القرآن 11
 FTK 18015 8 مهنية التدريس 11
 FTK 18016 8 ًتبويةاالحصائية ال 18
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 FTK 18017 8 علوم اجتماعية الًتبية 13
االسإلمية والثقفات  11

 البنجرية

FTK 18018 8 

 FTK 180019 8 تربية تنظيم ا١تشاريع 19
 PBA 18234 8 دراسات العربية ا١تاليوية 19
 PBA18101 8 قواعد اإلمالء 11
 PBA 18102 8 علم األصوات  12
 PBA 18203 8 االستماع 13
 PBA 18204 8 تركيب ا١ترفوعات 81
 PBA 18205 8 تركيب ا١تنصوابت 81
 PBA 18206 8 تركيب التوابع 88
 PBA 18207 8 تصريف األفعال 83
 PBA 18208 8 تصريف األٝتاء 81
 PBA 18209 8 تصريف ا١تشًتك 89
 PBA 18210 8 علم البيان 89
 PBA 18211 8 علم ا١تعاين 81
 PBA 18212 8 علم البديع 82
 PBA 18224 8 نظرايت الًتٚتة 83
 PBA 18226 8 علم اللغة 31
علم اللغة النفسي  31

 واإلجتماعي

PBA 18227 8 

 PBA 18229 8 الثقافات العربية 38
 PBA 18155 3مناىج البحث الًتبوي  33
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 واللغوي
دراسات مواد تعليم اللغة  31

رسة ا١تتوسطة العربية للمد
 والثانوية اإلسالمية

PBA 18182 8 

 PBA 18244 3 ٗتطيط تعليم العربية 39
 PBA 18225 8 تقوًن تعليم العربية 39
 PBA 18250 8 إدارة تعليم العربية 31
تطوير مواد تعليم العربية  32

للمدرسة ا١تتوسطة والثانوية 
 اإلسالمية

PBA 18243 8 

 PBA 18246 8 ةطرق تعليم العربي  33
 PBA 18228 3 تطوير منهج تعليم العربية 11
 12 موعاجمل   
     
1  

 
 
 
 
 
 
 

 ا١تهارات

 FTK 18021 1 مهارة قراءة وكتابة القرآن
 FTK 18022 1 مهارات ا١تمارسة الدينية 8
 FTK 18023 1 مهارة اإلجراء اٟتسوب 3
ألغراض  اللغة اإلجنليزية 1

 خاصة

PBA 18113 8 

 PBA 18114 8 ٖتسُت وٖتفيظ القرآن 9
 PBA 18215 8 تطبيق ا١تفردات 9
 PBA 18116 8 فهم ا١تسموع 1
 PBA 18217 8 احملادثة 2
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 PBA 18118 8 ا١تناقشة واجملادلة 3
 PBA 18219 8 ا٠تطابة وا١تسرحية 11
 PBA 18220 8 قراءة كتب الًتاث 11
 PBA 18121 8 قراءة النصوص ا١تعاصرة 18
 PBA 18222 8 كتابة مقيدة 13
 PBA 18116 8 كتابة حرة 11
 PBA 18123 8 التطبيق الًتٚتة 19
 PBA 18228 8 ط العريبا٠ت 19
 PBA 18189 8 وسائل التعليم العربية 11
 PBA 18153 8 تطبيق التدريس ا١تصغر 12
 PBA 18524 8 تطبيق التدريس ا١تيداين  13
 PBA 18056 9 علميالبحث ال 81
 PBA 18187 8 اسًتاتيجيات تعليم العربية 81
تطوير تكنولوجيا تعليم  88

 العربية

PBA 18251 8 

إدارة تدريب ومصادر تعلم  83
 العربية

PBA 18252 8 

  PBA 18230 العربية للسياسة 81
 
8 

 PBA 18231 لعربية للتجارة 89

 PBA 18232 العربية للحاج 89

 PBA 18233 العربية للعمال اإلندونيسيُت 81

 PBA 18234 دراسات العربية ا١تاليوية 82

  PBA 18235 فقو اللغة 83
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ا١تفردات والعبارات  31
 اإلصطالحية

PBA 18236 8 

  PBA 18237 العربية لألوالد 31
 
 
8 

 PBA 18238 األلعاب اللغوية العربية 38

 PBA 18239 االختبارات يف العربية 33

البحث اإلجرائي الفصلي  31
 يف تعليم العربية

PBA 18240 

 PBA 18241 علم ا١تعاجم 39

 12 موعاجمل   
 ا١تستوى األول

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
 UIN 18001 8   فنجاسيال 1
 UIN 18002 8 مدخل الدراسات اإلسالمية 8
 FTK 18001 8 السيكولوجية العامة 3
 FTK 18009 8 م القرآنعلو  1
 FTK 18012 8 تربية العقيدة 9
 FTK 18013 8 تربية األخالق 9
 UIN 18003 8 مدخل الفلسفة 1
 PBA 18114 8 ٖتسُت وٖتفيظ القرآن 2
 PBA18101 8 قواعد اإلمالء 3

 PBA 18215 8 تطبيق ا١تفردات 11
 UIN 18006 1 اللغة العربية أ  11
 UIN 18007 1 أ اللغة اإلجنيليزية  18
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 FTK 18025 1 مهارة إجراء اٟتسوب 13
 81 موعاجمل  

 ثاينا١تستوى ال

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
 FTK 18007 8 أصول الفقو 1
 FTK 18008 8 علوم اٟتديث 8
 FTK 18010 8 التفسَت الًتبوي 3
 FTK18011 8 اٟتديث الًتبوي 1
 UIN 18008 8 الوطنية ةالًتبي 9
 FTK 18018 8 خ اٟتضارة اإلسالميةاتري 9
 FTK 18002 8 السيكولوجية التبوية 1
 PBA 18102 8 علم األصوات 2
 PBA 18217 8 احملادثة 3

 PBA 18203 8 االستماع 11
 PBA 18204 8 تركيب ا١ترفوعات 11
 PBA 18207 8 تصريف األفعال 18
 UIN 18006 1 اللغة العربية ب  13
 UIN 18007 1 زية باللغة اإلجنيلي 11
 FTK 18021 1 مهارة قراءة وكتابة القرآن 19
 81 موعاجمل  

 ا١تستوى الثالث

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
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 FTK 18005 8 علم الًتبية 1
 FTK 18015 8 مهنية التدريس 8
 FTK 18003 8 أسس اإلدارة والتنظيم الًتبوية 3
 UIN 18005 8 اللغة اإلندونيسية 1
 FTK 18003 8 وم اإلجتماعية  اإلسالميةالعل 9
 PBA 18113 8 اللغة اإلجنليزية ألغراض خاصة 9
 FTK 18006 8 الفقو 1
دراسات مواد تعليم اللغة العربية  2

 للمدرسة ا١تتوسطة والثانوية اإلسالمية

PBA 18182 8 

 PBA 18205 8 تركيب ا١تنصوابت 3
 PBA 18208 8 تصريف األٝتاء 11
 PBA 18116 8 ١تسموعفهم ا 11
 PBA 18118 8 ا١تناقشة واجملادلة 18
 81 موعاجمل  

 رابعا١تستوى ال

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
 PBA 18219 8 ا٠تطابة وا١تسرحية 1
 PBA 18206 8 تركيب التوابع 8
 PBA 18209 8 تصريف ا١تشًتك 3
 PBA 18220 8 قراءة كتب الًتاث 1
 PBA 18224 8 نظرايت الًتٚتة 9
 PBA 18222 8 كتابة مقيدة 9
 PBA 18243 8تطوير مواد تعليم العربية للمدرسة  1
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 ا١تتوسطة والثانوية اإلسالمية
 PBA 18244 3 ٗتطيط تعليم العربية 2
 PBA 18225 8 تقوًن تعليم العربية 3

 PBA 18246 8 طرق تعليم العربية 11
 PBA 18228 3 تطوير منهج تعليم العربية 11
 FTK 18022 1 مهارات ا١تمارسة الدينية 18
 81 موعاجمل  

 ا١تستوى ا٠تامس

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
 PBA 18219 8 ا٠تطابة وا١تسرحية 1
 PBA 18211 8 علم ا١تعاين 8
 PBA 18121 8 قراءة النصوص ا١تعاصرة 3
 PBA 18123 8 التطبيق الًتٚتة 1
 PBA 18116 8 كتابة حرة 9
 PBA 18153 8 التدريس ا١تصغرتطبيق  9
 PBA 18187 8 اسًتاتيجيات تعليم العربية 1
 PBA 18226 8 علم اللغة 2
 PBA 18155 3 مناىج البحث الًتبوي واللغوي 3

 PBA 18189 8 وسائل التعليم العربية 11
 88 موعاجمل  

 سادسا١تستوى ال

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
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 FTK 18004 8 التوجيو واإلشراف 1
 PBA 18210 8 علم البيان 8
 PBA 18524 8 تطبيق التدريس ا١تيداين 3
 PBA 18212 8 علم البديع 1
 PBA 18250 8 إدارة تعليم العربية 9
 PBA 18251 8 تطوير تكنولوجيا تعليم العربية 9
 PBA 18227 8 علم اللغة النفسي واإلجتماعي 1
 PBA 18252 8 إدارة تدريب ومصادر تعلم العربية 2
 PBA 18228 8 ا٠تط العريب 3

 PBA 18229 8 الثقافات العربية 11
 FTK 18018 8 االسإلمية والثقفات البنجرية 11
 FTK 18017 8 علوم اجتماعية الًتبية 18
 FTK 180019 8 تربية تنظيم ا١تشاريع 13
  PBA 18230 العربية للسياسة 11

 
8 

 PBA 18231 لعربية للتجارة 19

 PBA 18232 العربية للحاج 19

 PBA 18233 العربية للعمال اإلندونيسيُت 11

 PBA 18234 دراسات العربية ا١تاليوية 12

 PBA 18235 فقو اللغة 13

 81 موعاجمل  
 ا١تستوى السابع

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
  PBA 18236 ا١تفردات والعبارات اإلصطالحية 1
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  PBA 18237 العربية لألوالد 8
 
8 

 PBA 18238 األلعاب اللغوية العربية 3

 PBA 18239 االختبارات يف العربية 1

البحث اإلجرائي الفصلي يف تعليم  9
 العربية

PBA 18240 

 PBA 18241 علم ا١تعاجم 9

 UIN 18006 1 برانمج ا٠تدمة اإلجتماعية 1
 9 موعاجمل  

 ا١تستوى الثامن

 الوزن الرمز ا١تواد الرقم
 PBA 18056 9 البحث العلمي 1
 9 موعاجمل  

 

 أىداف تعليم الكالم يف قسم التعليم اللغة العربية : .1
 احملادثة : . أ

أن يدرك الطلبة ٔتحادثة اآلخرين من خالل ا٢تاتف أو ا١تذايع أو  .1
 التلفاز أو ا١تسجل وأشبو ذلك.

 ما.أن يقدر الطلبة التكلم عربية ويعرب عن أفكاره تعبَتا واضحا ومفهو  .8
أن يتقن الطلبة على تكلم عربية عن مواقف اٟتديث معروفا يف اجملتمع  .3

 والعا١تي.
 ة واجملادلة :ا١تناقش . ب
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التعبَت الشفهي ّتمل ٤تدودة وعبارات معينة مثل ٖتيات اللقاء  .1
 والفراق

التحدث ابلتعبَت من عند الطلبة أو القيام ابحملادثة أمام األصدقاء  يف  .8
 الفصل.

 لة ا١تتعلقة.ئضحة الصحيحة عن األسعرض االجابة الوا .3
إجراء اٟتوار ا١تتسلسل بُت الطلبة يف الفصل ابلسؤال وإجابة السؤال  .1

 مناسبة بفكرهتم وشعورىم.
 ا٠تطابة وا١تسرحية : . ج

أن يقدر الطلبة على التكلم ويعرب عن أفكاره عربية ويفهم  .1
 ا١تصطلحاهتا مفهوما جيدا.

لى جعل ا١تسرحية عربية إما بعد انتهاء الدراسة، أن يقدر الطلبة ع .8
 بوسيلة ا١تخطوطة أو السمعية أو السمعية والبصرية أوا١تسرحية.

 أن يطبق الطلبة لكل فكرة وجوانب ا٠تطابة ويعربىا عربية. .3
 

 تقدمي البياانت . ب
 الحظة وا١تقابلة تنفيذا جيدا اليتٚتع البياانت بوسيلة ا١ت ت أساليبقد نفذ

وا١تقابلة أثبتت الباحثة ينة. من خالل ا١تالحظة ابإلرشادات والتوجيهات مع تتعلق
ا١تعهد السلفي على ا١تستوى الرابع يف قسم تعليم  ا١تتخرحُت يف بطالب وطالبة من

 اللغة العربية ّتامعة أنتساري اإلسالمية اٟتكومية.
ابلنسبة إىل تنائج البحث، فنعلم أن الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية 

د السلفي ذوو أمناط التعلم ومنها منط التعلم البصري و منط التعلم ا١تعه ا١تتخرحُت يف
ذايت البحث لديهما ا١تزيج بُت أمناط التعلم السابقة  السمعي و منط التعلم اٟتركي.

 ديكن أن تكون معروفة عند الطلبة من خالل طريقة وعادة تعلمو.
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 املعهد السلفي املتخرحني يفأمناط التعلم لدى الطلبة 
 األوىل الةاٟت . أ

 ذاتية الطلبة :
 اسم : أٛتد

 قسم : تعليم اللغة العربية عند ا١تستوى الرابع يف الصاف " أ "
 خلفية الدراسة :

درس أٛتد يف ا١تدرسة اإلبتدائية نور السالم بتغن دارت سوبرجوا 
منطقة ميكر ساري ٤تافظة ابريتو كوال ١تدة ست سنوات، ويستمر دراستو 

( ثالث سنوات( وا١تدرسة الثانوية )١تدة سنتُت ١تدةإىل ا١تدرسة ا١تتوسطة )
اآلمُت بغمبوت ١تدة ٜتس سنوات تقريبا. اليوم ىو يدرس يف ا١تعهد مرشد

ي اإلسالمية اٟتكومية يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة أنتسار 
 بنجرماسُت.
ادة الدراسية العامة يف ا١تدرسة اإلبتدائية  اليت تعلمو ىي ا١تفمن 

ات، والعلم الطبعي، والعلم االجتماعي، والعلم التارخيي، اللغة الرايضي
ادة الدراسية ا١تو ذلك. ومن بأشىما االندونيسية، والتعليم الوطٍت، و 

ا١تعهدية يف ا١تدرسة ىي علم النحو، وعلم الصرف، وعلم التاريخ، واللغة 
 العربية، وعلم األخالق، واحملفوظات وما أشبو ذلك.

سية العامة عند ا١تساء يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اليت ادة الدراا١تفمن 
تعلمو ىي الرايضيات، اللغة االندونيسية، اللغة االجنليزية وغَت ذلك. ومن 

ادة الدراسية ا١تعهدية عند الصباح يف ا١تدرسة وىي علم النحو، وعلم ا١ت
 علم الفقو، وعلم العرض وغَت ذلك.الصرف، وعلم التاريخ، و 

ية العامة عند ا١تساء يف ا١تدرسة الثانوية اليت تعلمو ادة الدراسا١توأما 
ادة ا١تىي الرايضيات، اللغة االندونيسية، اللغة االجنليزية وغَت ذلك . وأما 
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هي علم فالدراسية ا١تعهدية عند ا١تساء يف ا١تدرسة الثانوية اليت تعلمو 
الفقو النحو، وعلم الصرف، وعلم التاريخ، وعلم الفقو، وعلم البالغة، علم 

 وغَت ذلك.
من حيث نتائج ا١تالحظة وا١تقابلة، أٛتد حيب أن يقرأ الكتب 

قال النو خيفا من القرأءة  ب اليت يقرألو،ا١تتنوعة وا١تختلفة والحيب الكت
ة. عند كل التعلم، حيب أٛتد بقراءة الكتب حبا كبَتا. لو اٟتجة ا٠تطيئ

ن الكتب العلم أل ة الكتب وىي الكتب مفتاحالبالغة على عادتو يف قراء
٢تا ا١تادة الواضحة وا١تفهومة والنافعة. أن يقرأ أٛتد الكتاب عاجال وبقراءة 
جيدة. عندما يتصل أٛتد يف إتاىُت وىو دييل لرأية اٟتركة أو الوجو 

  ا١تخاطب و ا١تعلم.
ومالحظة قبل البداية  ةا٠تطيئوحيب أٛتد أن يالحظ ويهتم ابلكتابة 

تو عند التعلم لفظيا و ٗتيال وترتيبا مث أفضل لكل عملو. طريقة مذاكر 
بنقف أصابعو. وىو شخص الذي ال يكون مشوش علي الضوضاء عند 
التعلم. وأن يشعر أٛتد سهولة عند التذكر بوسيلة  رأية الدفًت أو الكتابة. 
أٛتد ىو شخص الذي حيب بكثرة الكالم، واختيار لفظ،  واستطالة 

وىو حيب بكثرة اٟتركة ا٠تفيفة عند  حديثو، واستعجال كالمو متوسط.
 بلعب القلم. وأالتعلم كحركة الرجل أو بعض اٞتسم 

نسبة إىل نتائج ا١تالحظة وا١تقابلة، عندما تعلم اللغة العربية خصوصا 
يف اتقان مهارة الكالم، يتعود أٛتد بقراءة الكتب العربية ا١تختلفة وا١تتنوعة. 

لقواعد الكثَتة ١تساعدة تركية اللغة. قال بوسيلة الكتب اكتسب ا١تفردات وا
 مث جيعل ا١تفردات والقواعد ّتملة اخرى وجيرهبا كل التحدث مع االخرين.

لديو اٟتجة الصاٟتة.  بوسيلة قراءة الكتاب التقان مهارة الكالم
ع الكتاب الواضحة ٔتا يريد. اثنيا، يف الكتاب مفردات وقواعد اوال، مواضي
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ل مع االخرين اتصاال جيدا ومفهوما. اثلثا، يف ا١تتنوعة، ويستطيع أن يتص
تعبَت لو  الكتاب مادة كثَتة كعلم البالغة والًتٚتة مساعدة ومعاوة

الشفهي، وعندما يًتجم ا١تادة يتعلق ابلقرينة. فمن وسيلة الكتاب يسهلنا 
 على ٖتليل اٞتملة الذي تكون مصادر ومراجع عند التكلم.

ت يف أثناء الكالم أحياان، بعد انتهاء و يشعر أٛتد أن يفتقد ا١تفرادا
. عجممن الكالم سوف يعرف ويبحث ا١تفردات اليت ٔتامل يعلم من سبيل ا١ت

ىو حيتفظ تعوده ابلتعلم بعد ا١تغرب كل يوم منذ معيشتو يف ا١تعهد. 
 ودوافعو يف تعليم اللغة العربية إحياء الدين.

عربية، ألن ىذا واآلن يفرح أٛتد ابشًتاكو يف قسم تعليم اللغة ال
القسم يدرس ويعلم عن مهارة الكالم من مهارة اإلنتاجية. ٔتناسبة ىذه 

 1التوقعات اليت ٘تكنو ١تساعدة مهارة االستقبالية الِت وجد من قبل.
 الة الثانيةاٟت . ب

 ذاتية الطلبة :
 اسم : نور حيايت

 قسم : تعليم اللغة العربية عند ا١تستوى الرابع يف الصاف " ج "
 الدراسة :خلفية 

درست نور حيايت يف روضة القرآن عند ا١تساء يف سن الثالث 
والنصف من عمره. مث درست يف ا١تعهد دار السليم ابيت ابيت ١تدة اثنتا 
عشرة سنوات من ا١تدرسة اإلبتدائة )ست سنوات(، وا١تدرسة ا١تتوسطة 
)ثالث سنوات(، وا١تدرسة الثانوية )ثالث سنوات(. اليوم ىو يدرس يف 

 سم تعليم اللغة العربية ّتامعة أنتساري اإلسالمية اٟتكومية بنجرماسُت.ق

                                                             
 2من ابريل،  2من ابريل،  9من ابريل،  8، من مارس 82نتائخ ا١تالحظة وا١تقابلة مع أٛتد يف التاريخ   1

 8113من ابريل  11من ابريل و 3من ابريل، 
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فمن مادة الدراسية العامة يف ا١تدرسة اإلبتدائية اليت تعلمتها ىي 
الرايضيات، والعلم الطبعي، ، اللغة االندونيسية، وعلم الرايضة، والتعليم 

ا١تدرسة ىي علم ادة الدراسية ا١تعهدية يف ا١تو ذلك. ومن بأشىما الوطٍت، و 
النحو، وعلم الصرف، وعلم التاريخ، واللغة العربية، وعلم األخالق، وعلم 

 التجويد، وعلم التوحيد، وعلم الفقو وما أشبو ذلك.
ادة الدراسية ا١تعهدية عند الصباح يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اليت ا١تومن 

خ، تعلمتها وىي علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البالغة، وعلم التاري
وعلم الفقو، وعلم العرض، وعلم التفسَت، وعلم األخالق، وعلم التوحيد، 

 وعلم أصول الفقو، وعلم الفرائض، وعلم ا١تنطق وغَت ذلك.
ادة الدراسية العامة عند ا١تساء يف ا١تدرسة الثانوية اليت تعلمتها ا١توأما 

فية، وعلم ىي الرايضيات، اللغة االندونيسية، اللغة االجنليزية، وعلم اٞتغرا
ادة الدراسية ا١تعهدية ا١تأشبو ذلك . وأما  االقصادية، وعلم اإلجتماعية وما

عند ا١تساء يف ا١تدرسة الثانوية اليت تعلمتها ىي علم النحو، وعلم الصرف، 
وعلم البالغة، وعلم التاريخ، وعلم الفقو، وعلم العرض، وعلم التفسَت، 

 ض  وغَت ذلك.وعلم األخالق، وعلم ا١تنطق، وعلم الفرائ
ا١تالحظة وا١تقابلة، ٖتب نور حيايت أن ٘تتم عند  من حيث نتائج

القراءة، وتتحىرك شفتها، وتلفظ الكتابة واللفظة بصوت عال، و٢تا القراءة 
يت اٞتيدة. طريقة مذاكرهتا عند التعلم لفظيا و ٗتيال وترتيبا. وٖتب نور حيا

البداية لكل عملها. وىي  ة ومالحظة قبلأن تالحظ وهتتم ابلكتابة ا٠تطيئ
ال ٖتب أن تقرأ ا١تقروء نفسها، ولكن ٖتب ا١تقروء الذي تقرأ ٢تا. وأحسن 

 ا١تذاكرة بوسيلة ا١تناقشة أو الشرح.
نور حيايت ىي شخصية اليت ٖتب بكثرة الكالم، واستطالة حديثها، 

يف إتاىُت وىو دييل  نور حيايتواستعجال كالمها متوسط. عندما يتصل 
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حركات أو وجوه ا١تخاطب و ا١تعلم. تستطيع نور حيايت أن تستغرق لرأية 
أوقاهتا للتعلم أو ا١تذاكرة يف مكان ىادىء. ىي شخصية اليت مشوش علي 
الضوضاء عند التعلم، وىي ٖتب أن تستمع كل االستماع كا١توسيقي، 

 وتسجيل، والسمعية والبصرية. 
لم كحركة الرجل أو ىي ٖتب بكثرة اٟتركة ا٠تفيفة عند التعلم والتك

اليد أو بعض اٞتسم وبلعب القلم. عندما التعلم الٕتلس جلوسا سكينة، 
وأفضل ا١تذاكرة بتمتمة اللفظ ونقف أصابعها. وىي ٖتب أن تتعلم الدرس 
ٚتاعة، ٢تا اٟتجة البالغة ، ألن تعلم اٞتماعة تسرّع أن تفهم ا١تعلومات 

 مفهوما جيدا وتناقشها ٔتا مل تعلم.
 نتائج ا١تالحظة وا١تقابلة، تتعود نور حيايت ٔتممارسة مهارة نسبة إىل

كمعلم  الكالم يف الفصل. اوال، كتابة ا١تفردات اليت وجدهتا من ا١تخاطب
عن معٌت أو زميل ٔتا مل يعلم مث تكتبها وتًتجم معنها. أحياان ىي تسأل 

احملاضر أو  الصاحب. لديها التعود على ا١تفردات اليت مل ٕتدىا مع 
( اثنان 98استماع السمعية بوسيلة الكتاب ٖتت ا١توضوع تنظيم )

وٜتسون ساعات حملادثة اليومية ينقسم إىل ثالث ٣تلدات وىي جزء 
 االول، وجزء الثايت، وجزء الثالث.

اشرة مع أصحابو أو اآلخرين من راءت نورحيايت أن طريقة ٤تادثة ا١تب
دثة ا١تباشرة، الن ىذه ية الكالم. ٢تا اٟتجة على حبها بطريقة ٤تاترق

الطريقة مفهوم وال من الناطق. بوسيلة احملادثة وجدهتا ا١تفردات الكثَتة من 
ا وىي ية مهارة كالمهقا١تخاطب اليت مل يعلم. ومن الوسيلة األخرى لًت 

 تتكلم بنفسها أمام ا١ترأة.
و تشعر نورحيايت أن تفتقد ا١تفرادات يف أثناء الكالم أحياان، بعد 

ن الكالم سوف تعرف وتبحث ا١تفردات اليت ٔتامل يعلم من سبيل انتهاء م
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أو تسأ٢تا ابحملاضر أو الصاحب. ودوافعها يف تعليم اللغة العربية  ا١تعجم
صاحب الذي ماىر يف الكالم. إذن، ٢تا رغبة كبَتة يف اتقان مهارة الكالم  

 8كصاحبها.
 

 حتليل البياانت . ج
يت مرحلة التحليل ألخذ االستنتاج. يف نسبة إىل نتائج البحث ا١تتقدمة، مث أت

 ىذه الدراسة كان ٤توار النقاش إجابة أسئلة البحث ا١تتعلقة مما تلي :
املعهد السلفي يف قسم تعليم  املتخرحني يفأمناط التعلم لدى الطلبة 

 اللغة العربية
ومن نتائج البحث السابقة، سوف نكتشف و نعلم أمرين مهيمُت  

 ا١تتخرحُت يفاف االول، منط التعلم لدى الطلبة الذان يتعلقا ابالكتش
ا١تعهد السلفي يف قسم تعليم اللغة العربية ال يظهر ويفضل بنمط واحد 
ولكن ٣تموعة أمناط التعلم فيها منط التعلم البصري، و منط التعلم 
السمعي، و منط التعلم اٟتركي. ولكن ذايت البحث ال يتعلم من خالل 

ستمع و يتحدث مباشرة وكذلك حيب كثرة اٟتركة القراءة وحيب أيضا أن ي
عند التعلم كحركة الرجل أو اليد أو بعض اٞتسم أو بلعب القلم أو 
الٕتلس جلوسا سكينة. ىذه األمور يتعلق برأي بويب ديربورتر وميك 
ىَتانكي يقال أن ا١تتعلم لو منط التعلم البصري، و منط التعلم السمعي، و 

 3منط التعلم اٟتركي.
ا١تعهد  ا١تتخرحُت يفكتشاف الثاين، منط التعلم لدى الطلبة واال 

فيو  السلفي يف قسم تعليم اللغة العربية يظهر ويفضل بنمط واحد
                                                             

من ابريل،  2من ابريل،  9من ابريل،  8، ن مارسم 82يف التاريخ  نورحيايتنتائخ ا١تالحظة وا١تقابلة مع  4
 8113من ابريل  11من ابريل و 3من ابريل،  2

3
  Nuniek Pradita Sari, op. cit., hlm. 9 
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. ىذه نتائج البحث يعتذر علي مارك ريردون و ساره اسًتاتيجيات تعلمو
   .تعلم منطا واحد مفضاليبُت عن لدى ا١ت 1نيوري-سنجر

من حيث لو ي. ل أٛتد بنمط التعلم البصر يف ىذه اٟتالة األوىل، يفض
 كما يلي :  يخصائص منط التعلم البصر 

 أن يرغب يف القراءة الكتب .1
 أن يتمكن على القراءة العاجلة .8
 أن يلفظ لفظا واضحا .3
 ن يقرأ لوممأن يفضل القراءة بنفسو  .1
 أن يالحظ ويهتم الكتابة تفصيال .9
 أال يكون مشوش علي الضوضاء عند التعلم .9
 لة عند التذكر بوسيلة  رأية الدفًت أو الكتابة.أن يشعر سهو  .1

 
مؤثر ، يفضل أٛتد ابالسًتاتيجية العاطفية واالجتماعية يف ىذه اٟتالة

تطوير اللغة على التعلم  اسًتاتيجياتعلى مهارة الكالم. من حيث لو 
 مما يلي : ا١تفردات

ة قراءة الكتب ا١تتنوعة. مث جيعل ا١تفردات والقواعد ّتملب وأن يفضل .1
وينبغ أن ندرك أن تعليم  اخرى وجيرهبا كل التحدث مع االخرين.

مهارة من مهارات اللغة يؤثر يف تعليم األخرى، فا١تهارة األربع نسيج 
واحدا ال ديكن فصل بعضو عن بعضو، فنمو القدرة على الكالم 
يؤدى إىل زايدة القدرة على القراءة بطاقة، وابنطالق يف القراءة 

درس يظداد ٤تصو٢تاللفظي وإ١تامو اب١تفاىيم الثقافية مما واتساع قراءة ال
يساعده غلى اختيار مفرداتو وأفكاره عندما يتحدث. ومع القراءة 

                                                             
4
 Loc. Cit. 
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الواسعة و٤تاولة كتابة بعض األفكار تزداد حصيلةالدارس اللغوىية 
إبتقان القواعد وا١تفردات تؤثر  9وتصبح جاىزة لالستخدام الشفوي.

 الكالم ا١تفهوم، ومهارة الكالم من ا١تهارة على عملية  ا١تمارسة يف
 االنتاجية.  فا١تهارة االستقبالية مؤثرة قوية على ا١تهارة االنتاجية.

أن يالحظ ويهتم الكتابة مساعد بعملية ا١تمارسة على الكالم كفتح  .8
و تبويب ا١تفردات  ا١تعاجم لبحث ا١تفردات عند ما يشعر أنو ال يعرفها

راءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة . تعترب القهاليت وجد
أجنبية، فبالرغم من أتكيدان على أمهية كل االستماع واٟتديث يف 
تعليم اللغة العربية واستخدامها إال أنو كثَتا ما يتعذر على ا١تتعلم 
استخدام ىاتُت ا١تهارتُت ال بسبب ضعفهما لديو ولكن بسبب قلة 

غة ممارسة شفوية أو أن يشعر أن الفرص اليت تتاح لو لكي ديارس الل
حاجاتو للممارسة اللغة ممارسة شفوية قليلة غَت متوقعة. ويف ىذه 
اٟتالة تصبح القراءة مهارة بديلة يف االتصال ابللغة عن ا١تهارات 

  9الشفىوية ويصبح تعليمها وتعلها أمرا ضروراي ومفيدا.
  من ا١تفردات ويفهمها  يربط ا١تعاىن بعضها البعض .3
رغب بتعلم القواعد وٕتعل اٞتمل من ا١تفردات اٞتديدة لفظيا بعد أن ي .1

انتهاء من القراءة الكتب. وىذه  اٟتالة تتعلق بقياس متعلم اللغة 
ىذا  (.formal learner)الناجح على القياسي الثاين وىو ا١تتعلم الرٝتي

القياس دييل بكثرة مدخل القواعد يف تعليم اللغة األجنبية. ألنو يشعر 
 1لمو مالئما رٝتيا من خالل طريقة القواعد والًتٚتة.تع

                                                             
)مكة ا١تكرمة: جامعة أم القرى، ،تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىد كامل الناقو، و ٤تم  3

 191-199ص.  م(،1329-ه1119

 121ص. ا١ترجع نفسو،  9
7
 Haryanto, Pengembangan Teori Pembelajaran Bahasa Asing Melalui Kajian Fenomena 

“Good Language Learner”, (Makasar : Universitas Negeri Makasar, 2011), hlm.3 
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ولو ا١تستوى يف مهارة الكالم وىو من ا١تستوى ا١تتقدم. و مستوى  .9
ا١تتقدم ا١تنخفض فيو: أن يتوصل الدارس بنجاح مع ٣تموعة من 
األشخاص يف مواقف يعرب فيها كل متحدث عن رأيو، ويسرد فيها 

  ممتدة. وقائع سردا طويال وحوارات غَت رٝتية
وىذه اسًتاتيجيات تتعلق إبطار النظري اسًتاتيجية التعلم اللغة على 

 تية :تطوير ا١تفردات اآل
اكتب عند القراءة واالستماع، أحياان وجدان ا١تفردات اٞتديدة.  .1

ا١تفردات اٞتديدة واْتث ا١تعٌت يف ا١تعاجيم. مث احفظ الكلمات يف 
ات ا١تفيدة تتعلق ٣تموعة ا١تفردات. تذكر ! اتستخدم ا١تفرد

 أبنشطتك.
جرب لتجميع ا١تفردات اليت ٕتمعها على أسس فئات معينة، يف  .8

 ا١تثال التايل :
 اٞتماد : اآلالت و أحوال ونتائج العمل وما أشبو ذلك. . أ

 العمل : ضرب وٛتل ونظف وغَت ذلك. . ب
استخدم ا٠ترائط الداللية حىت تعلم ربط ا١تعاىن بعضها البعض. مث  .3

 لمات ا١تًتادفات أو ذات الصلة.اجعل ٣تموعة الك
جرب على فهم معٌت ا١تفردات، والٖتفظ معٌت الكلمات ا١تنفصلة  .1

 عن السياق.
إذا كنت تتذكر الكلمة، جرب أن تستخدمها يف ا١تعروف. اٛتل  .9

الورقة فيها ا١تفردات ومعانيها ومنوذج اٞتمل تتعلق ب ا١تفردات 
ٔتعرفتك، وجرب أن السابقة. تطوير استخدام ا١تفردات اليت تتعلق 
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تستخدم ذلك ا١تفردات بقدر ما تستطيع حنو وصف اٟتوادث أو 
 2الوقائع.

يف ىذه اٟتالة الثانية، تفضل نورحيايت بنمط التعلم السمعي. من 
 حيث ٢تا خصائص منط التعلم السمعي مما يلي :

 أن ٘تتم عند القراءة .1
 أن ترغب بكثرة الكالم .8
 أن تقرأ الكتاب بصوت عال .3
 ك شفتو، وتلفظ الكتابة ا١تكتوبةأن تتحىر  .1
أن ٖتب أن تستمع كل االستماع كا١توسيقي، وتسجيل، والسمعية  .9

 والبصرية.
 أن تكون مشوش علي الضوضاء عند التعلم .9
 أن تفضل التعلم ٚتاعة .1
 أن تستغرق أوقاتو للتعلم أو ا١تذاكرة يف مكان ىادىء .2
 يقرأ لوأال ٖتب أن يقرأ ا١تقروء نفسو، ولكن ٖتب ا١تقروء الذي  .3

 أن تذكر ترتيبا و أفضل ا١تذاكرة بوسيلة ا١تناقشة أو الشرح .11

السًتاتيجية العاطفية واالجتماعية يف ىذه اٟتالة، تفضل نورحيايت اب
اللغة على التعلم  اسًتاتيجياتعلى مهارة الكالم. من حيث لو ة مؤثر 

 مما يلي : الكالم

ادثة مباشرة أن ترغب بكثرة الكالم فتؤثر على عملية ممارسة احمل .1
أحياان تستخدم .والٗتاف أن تعربىاابلقواعد  مع أصحاهبا

إن  التعريف لشرح الفردات عندما ال تعرف أن تعربىا واضحة.

                                                             
8 A. Syukur Ghazali, op. cit., hlm. 137-138 
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احملادثة  ا١تناقشة اٟترة التلقائية اليت ٕترى بُت فردين حول موضوع 
 معُت.

معٌت ىذا أن من أشكال االتصال  ا١تناقشة : احملادثة مناقشة
 خرى ما اليعترب ٤تادثةاللغوى األ

ة حرة. ومعٌت ىذا أن احملادثة التتم قسرا اٟترة : احملادثة مناقش
والٖتدث إجبارا. إن حرية ا١تتحدث ضرط ٟتديثو، وعندما يفتقد 
ىذا الشرط يصبح ما يقولو ترديدا أو إمالء عليو من آخرين 
واألمر نفسو يصدق يف فصول التعليم العربية للناطقُت بلغات 

إن فرض مواقف التعبَت ابلشكل الذي يتعارض مع ميول آخرى 
الدارسُت أمر الحيظى منهم بقبول وال ديكن أن جيدى يف تعليمهم 
احملادثة أو اكساهبم مهارات كما أن فرض عبارات معينة اليقتنع 
الدرس ٔتمرر استخدامها أمر ال يثمر يف تعلمو ١تهارات احملادثة. 

رد فيها بذاتو وحقو يف أن يعرب احملادثة إذن موقف حر يشعر الف
 ابلطريقة اليت جيب أن يعربىا.

التلقائية : واحملادثة عملية تلقاية يًتك الفرد فيها على سجيتو، 
فيستخدم من ألوان اٟتديث ما يطيب لو وما يقدر عليو. 
االتصال الكامل بُت البشر أمر الوجود لو. إن من غَت ا١تمكن يف 

ا يريد اآلخرون قولو ابللغة اليت كثَت من األحيان أن نعرف م
يصسغونو فيها أو ابلطريقة اليت يقولونو هبا. التلقائية ىنا تعٍت، 
ضمن ما تعنيو أن قمة متغَتات كثَتة ٖتكم عملية الكالم وٕتعلو 

 يسَت بشكل معُت قد ال يتوقعو السامعون.
 فردان : مث إهنا ٕتري بُت فردين.  احملادثة ظاىرة اجتماعية، والذين

يطلقون كلمة احملادثة على حوار الداخلى الدائر يف عقل اإلنسان 
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عندما يتحدث فإمنا يطلقون الكلمة من قبيل اجملاز وليس اٟتقيقة. 
نعم حيس الفرد، عندما بفكر أنو حيادث شخصا آخر جياذبو 
أطراف اٟتديث فتارة خيتلفان وأخرى يتفقان.ولكن ىذا ال يعٌت 

ا١تتفق عليو.  احملادثة إذن نشاط يدور ٤تادثة ٔتعنهسا االصتالحى 
بُت فردين. معٌت ىذا أن لكل منهما حقوقا عليها واجبات. بقدر 
مانصف ٤تداث معينا أبنو متحدث جيد نستطيع أيضا أن نصف 
مستمعا معينا أبنو مستمع جيد. وما أكثر ما نفعل عن ىذه 
اٟتقيقة وحنن نتحدث. يتصور بعضنا أنو ىو يتحدث كما لو كام 
الكون يسمع وعليو أن بسمع وليس عليو أن يستجيب إال يف 

 الوقت الذي أيذلو ا١تتحدث ابإلجابة.
موضوع : احملادثة تدور حول ا١توضوع. ولقد يعجب القارىء من 
أتكيدان على ىذه اٟتقيقة متسائال : وىل ٙتة ٤تادثة ال تدور حل 

ال ا١توضوع ؟ قد تكون اٟتقيقة واضحا ولكننا النؤمن هبا أو 
منارس ما يدل على أننا نؤمن هبا. إن بعض معلمي اللغة العربية 
للناطقُت هبا أي كللغة األم يفرضةن على تالميذىم اٟتديث يف 
أشياء ال منكن نسمى موضوعات. إهنم فقد يتحدثون. واألمر 
نفسو يصدق على تعليم اللغة للناطقُت بلغات أخرى من ا١تعلمُت 

س هبا الدارس وليس لديو ما يقول من يفرض موافق اٟتديث ال حي
لو بشأنو. احملادثة تدور حول قضية يشعر كل من ا١تتحادثُت  أن 

 3لديهما شيئا يريدان توصيلو أو تبادل الرأى فيو  .

                                                             
ليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، ) مكة مكرمة : جامعة أم القرى(، رشدى أٛتد طعيمة، ا١ترجع يف تع  3

  138ص. 
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و٢تا . أن يفتح ا١تعاجم لبحث ا١تفردات عند ما يشعر أنو ال يعرفها .8
 ا١تستوى يف مهارة الكالم وىو من ا١تستوى ا١تتوسط. و مستوى

أن يتمكن من ا١تشاركة يف حوار يدور فيو :  ا١تتوسط األوسط
حول أمور مادية، وأن يسرد أحدااث مادية قصَتة من خالل عدد 
٤تدود من اٞتمل، كأن حيكي قصة رحلة قصَتة قام هبا، لقاء مت 

 بينو وبُت صديق،أو يصف القرية أو ا١تدينة التؤ يتمٍت إليها.

النظري اسًتاتيجية التعلم اللغة على وىذه اسًتاتيجيات تتعلق إبطار 
 تطوير ا١تفردات اآلتية :

 فكر جيدا عما تقول شفهيا. .1
 فكر القواعد قبل الكالم، واليكون فكر عن القواعد مثقل عما تقول. .8

ال ٗتف من ارتكاب األخطاء يف الكالم. أال خيف على تعلم اللغة 
 إشارة أنك يف عملية تعلم اللغة. عدل. األخطاء

شيء تريد أن تقولو ولكن ال يعرف أن يعربه واضحا، جرب  إذا كان .3
أن تستخدم إشارة ابليد وبعض أعضاء اٞتسم و ا١ترادف و التعريف 

والنموذج وما أشبو ذلك. استسمح إىل ا١تخاطب أو الصاحب 
لتسجيل احملادثة اٞتارية. بعد ذلك قم بتحليل تسجيل احملادثة، الحظ 

ا ىي ىذه األخطاء ؟ ما ىي ىل فيو األخطاء يف التواصل ؟ م
اسًتاتيجية لدي ا١تخاطب لتسوية أخطاء التواصل ؟ ساعد إىل ا١تعلم 

 11عل تعليق تسجيل ونتائج ٖتليلك.
السًتاتيجية العاطفية واالجتماعية يف ىذه اٟتالة، تفضل نورحيايت اب

اللغة على التعلم  اسًتاتيجياتعلى مهارة الكالم. من حيث لو ة مؤثر 
 لي :مما ي النطق

                                                             
10 Ibid,  hlm. 135 
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أن تفضل على ٝتاع السمعية أو التسجيل أو الناطق ابللغة العربة،  .1
وتتحدث نفسها أو مع األخرين مساعدا على عملية االتقان يف 
مهارة الكالم. وىذه  اٟتالة تتعلق بقياس متعلم اللغة الناجح على 

ىذا القياس .(informal learner)القياسي الثالث وىو ا١تتعلم غَت الرٝتي
اصتان منهما مفتوح و ٖتمل ا١تخاتر. وا١تعلم خيتلف اب١تتعلم لو ا٠ت

الرٝتي، ألنو اليفهم القةاعد إال قليال يف تركية مهارة اللغة. وىو 
يفضل بطريقة التعلم واىتمام الناطق األصلي، إما من التلفاز أو 

 11ا١تخاطب.
يؤثر على عملية ا١تمارسة يف  الكالم  قرأ الكتاب بصوت عالأن ي .8

 .إلتقان مهارة اللغة تكلم نفسها أمام ا١ترأةلطلق اللسان. كالومنها 

وىذه اسًتاتيجيات تتعلق إبطار النظري اسًتاتيجية التعلم اللغة على 
 تطوير ا١تفردات اآلتية :

 اْتث الفرصة للتفاعل مع ا١تتحدث يتحدث بطالقة جيدة .1
 هجة استخدم ا١تتحدث يف تعبَت عن أفكارهاىتم االيقاع والل .8
 أنك أجياان تقول شيئا ال ينطق نطقا جيدا واضحاادرك  .3
 منوذجا جيدا للنطقأذا فيو الفرصة، اطلب من اآلخرين أن يكون  .1
تلم األغنياء ابللغة اليت درستك حيت يكون لك الفرصة ١تمارسة  .9

 النطق اٞتيد
 تعلم لرصد مظاىر لغتك  .9
مبيوتر للمشارفة إذا كان يف ا١تكان، ديكنك أن تستخدم برانمج ك .1

 مظاىرك. يف
 

                                                             
11

 Op.cit Haryanto , hlm. 3-4 


