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 الباب الرابع

 وحتليله نتائج البحث

 حملة موجزة عن مكان البحث - أ

 تاريخ وحدة تطوير اللغة -1

 (Lembaga Bahasa IAIN ANTASARI) احلكومية اللغة جلامعة أنتساري معهد مت تسمية

 امعة أنتساري اسإسمامية احلكومية( التابعة جلUPB)ادلشار إليها فيما يلي باسم مركز اللغاتباسم 

. كانت ىناك ثماثة تغيَتات يف االسم. يف عام ٜ٘ٚٔمت تأسيسو يف عام قد حالًيا، ادلوجودة 

مركز  مت تغيَته إىل ٕٕٓٓيف عام و . جلامعة أنتساري احلكوميةوحدة خدمة اللغة ب مسيت ٜٜٛٔ

، مت تغيَته مرة أخرى إىل مركز تطوير اللغة  ٖٕٔٓيف عام و  .خدمة اللغة جلامعة أنتساري احلكومية

(PPB،)  مركز اللغاتمت تغيَته مرة أخرى إىل  ٕٚٔٓويف عام(UPB.) 

على مرسوم ادلدير ، ٜ٘ٚٔألول مرة يف عام  احلكومية اللغة جلامعة أنتساري معهد ُأسس

نوفمرب  ٜٕتاريخ يف ال ،Kep. B-V / 237/1976رقم  يةالعام سإرشاد اجملتمع اسإسمامي بوزارة الدين

عهد الدولة اسإسمامي. وتتمثل مهمتها الرئيسية يف تنفيذ إدارة إرشادات لتطبيق اللغة دلعن  ٜٙٚٔ

العربية واسإصلليزية يف ادلعهد الدويل للتعليم والتدريب، ويف عام اللغة تدريس اللغات األجنبية، وخاصة 

، مت إلغاء معهد اللغات ومت تدريس اللغة العربية ٜٛٛٔلعام  ٕٓ، وفًقا لمائحة احلكومية رقم ٜٜٛٔ

 زية من كل الكليات.واسإصللي
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اجستَت( ادل، وفًقا دلرسوم رئيس اجلامعة )األستاذ الدكتور ىـ. كمراين بوسَتي، ٕٔٓٓيف عام 

يف التغيَت ليس رلرد و بأن وحدة خدمات اللغة قد مت تغيَتىا إىل مركز خدمات اللغة.  ٕٛٔرقم 

 إىلمركز خدمات اللغات  عليهما يقوم ينأيًضا يعيد تدريس اللغتُت العربية واسإصلليزية الذ بلسم، اال

 معهد اللغات السابق، حبيث ال تقوم الكلية بتدريس اللغتُت العربية واسإصلليزية.

فيما  ٖٕٔٓلعام  ٕٓ، وفًقا لمائحة وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم ٖٕٔٓيف عام و 

 إىلتغيَته مرة أخرى  يف بنجرماسُت، مت ةأنتساري اسإسمامي جامعةتعلق بتنظيم وإجراءات العمل يف ت

 معهد جامعة أنتساري اسإسمامية احلكومية.( و UPTمركز تطوير اللغة يف إطار وحدة التنفيذ الفٍت )

لعام  ٕٓ، بناًء على الئحة وزير الدين يف مجهورية إندونيسيا رقم ٕٚٔٓيف عام  وأخَتا

مرة أخرى إىل ه مت تغيَت ، اسإسمامية احلكوميةتنظيم وإجراءات العمل جلامعة أنتساري  عن، ٕٚٔٓ

 ( ومعهد جامعة أنتساري اسإسمامية احلكومية.UPTالتابعة لوحدة التنفيذ الفٍت )مركز اللغات

مركز ، قامت ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ، الفصل الدراسي الفردي للعام الدراسي ٕٛٔٓيف عام 

 القرآن لتحسُت( باسإضافة إىل القيام بتدريس اللغتُت العربية واسإصلليزية بتعليم مكثف UPB)اللغات

 .من قراءة وكتابة اللغة العربية الذين مل يتمكنوا جامعة أنتساري اسإسمامية احلكومية ةلطلب

 جلامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية مركز اللغاتمن  والرسالة الرؤية -2

أن تصبح منوذًجا ومرجًعا للتميز والشخصية يف رلال التعلم واختبارات اللغة والًتمجة "الرؤية:  - أ

 ربسُت القرآن"و 
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( تنظيم اختبارات اللغة ٕم اللغة القائم على التكنولوجيا. )يتنظيم تعل (ٔالرسالة: ) - ب

( ترمجة النصوص ٗ( تنظيم تعليم القرآن لو مزايا. )ٖادلعتمدة على التكنولوجيا ؛ )

م واختبارات اللغة ي( إجراء البحوث يف رلال التعل٘وادلخطوطات األكادديية والعلمية. )

( ٚم واالختبارات اللغوية وربسُت القرآن. )ي( إجراء ابتكارات تطوير التعلٙالقرآن. ) ُتسربو 

إقامة شراكات مع سلتلف اجلهات يف رلال التعلم واختبارات اللغة وقراءة القرآن وتطويرىا. 

 ( توفَت التدريب والتعلم واالختبارات اللغوية والًتمجة الفورية وربسُت القرآن.ٛو)

 لوحدة تطوير اللغة نظيميالت اذليكل -3

 ٜٕٔٓلسنة  ٓ٘سإصدار التنظيم اسإداري بناًء على قرار معايل مدير اجلامعة رقم. رقم 

امعة مركز اللغاذبمدير  جامعة أنتساري اسإسمامية احلكومية عن، وفًقا لوضع ٜٕٔٓيناير  ٙٔبتاريخ 

 على النحو التايل: أنتساري اسإسمامية احلكومية

 ،ادلسؤول الشخص وبصفت مدير اجلامعة - أ

 منسًقا، وادلؤسسي األكادديي للتطوير اجلامعة مدير نائب - ب

 ،وحدة تطوير اللغةرئيس  - ج

 ،التدريب قسم رئيس - د

 أخران. وموظفان وادلخترب البشرية وادلوارد ادلناىج تطوير قسم رئيس   -ىـ
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 جامعة انتساري اسإسمامية احلكومية فيمركز اللغات دلدير التنظيمي اذليكل
 

 

 PPI BA-BI لـ اجلودة وضمان األكادديية التوجيهية ادلبادئ: البيانات مصدر

 لوحدة تطوير اللغة واخلدمات الربامج  -4

 الربامج لوحدة تطوير اللغة ( أ

 اسإسمامية احلكومية. أنتساري جامعة ةلطلب ادلكثف القرآن تحسُتل برنامج (ٔ

 اسإسمامية احلكومية أنتساري عةلطماب جام واسإصلليزية العربية للغة ادلكثف لتعليما برنامج (ٕ

 .(األساسي ادلستوى) Bو A ادلستوى

 مدير الجامعت

 هائب مدير الجامعت للتطوير ألاكاديمي

 رئيس وحدة تطوير اللغت

 رئيس قسم التطوير العاملون  رئيس قسم التدريب
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 يف جامعة واحملاضرين وادلوظفُت للطماب واسإصلليزية العربية للغة ادلكثف التعليم برنامج (ٖ

 .(ادلتقدمة) اسإسمامية احلكومية أنتساري

 اخلدمات لوحدة تطوير اللغة - أ

 TOEFLو TOAFL الختبار اسإعداد دورة (ٔ

 TOEFL-ITP واختبار TOEFLو TOAFL توقع (ٕ

 ادلستندات ترمجة (ٖ

 والتسهيالت ادلرافق ( ب

 :هامن ،يف احملاولة يزال ال وبعضهاقد مت بناءىا،  نشتتادلو  رافقادل بعض

 أمتار xٛٛ دلساحة كيفواحد رلهز بادل مكتب  -أ

 (مباين ٘)أمتار  xٛٛ دلساحةكيف رلهز بادل التعلم مبٌت  -ب

 اللغة معمل  -ج

 اسإنًتنت/  ادلتعددة سائطالو  معمل  -د

 الذايت الوصول مركز -ه

 مكتبة -و

 1.ادلناقشة غرفة -ز

 
                                                           
1
 Ahmad Muradi, Hasbiansyah, dan Rahmila Murtiana, Panduan Akademik dan Penjaminan Mutu, 

(Banjarmasin: Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari, 2019), h. 1-5. 
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 عرض البيانات وحتليلها - ب

 وإرشادات االستبانات ىي بحثال اىذ يف ادلستخدمة األدوات كانت سابًقا، ذكر كما

 ياحد وىو  غرض ذلا األوليُت األداتُت يف الواردة ادلؤشرات. توادلقابما التعلمساليب أل ادلراقبة

 حول علوماتادل مجع إىل هتدف ادلقابلة أداة اوأم .للطماب التعلم بيلاأسعن  كشافاال 

 بناءً  ةاناالستب تطوير متوقد . العربية اللغة تعلم يف عادة الطماب يستخدمها اليت التعلم اسًتاتيجيات

 حيث من التطوير يتم. DePoter أجراه الذي واحلركي يوالسمع ريالبص التعلم بيلاأس ةاستبان على

 من العديد على واختبارىا احملاضرين قبل التحقق يتمو  .البحث وضو دب التعديمات مع اللغة

 لغة مع تتوافققد  لغة لو عام بشكل اتطويرى مت اليت ةاالستبان أن إىل التحقق نتائج تشَت. الطماب

 منها: سلتلفة، مدخمات مع الطماب

 .ةالكتابيف  شاكلادل بعض ىناك تزال ال (ٔ

 .ربتاج إىل التصحيح الطالب ىوية (ٕ

 .٘ إىل ٔ من باألرقام الطالب قدرة قياس يتم (ٖ

 .أكثر بشكل للطالب الدراسي لتحصيلا توجيو ديكن (ٗ

 ويف. ةاالستبان يف نقاط عدة بتصحيح الباحثة قامت ،ادلدخمات ىذه على احلصول وبعد

 مستوى اتطويرى مت اليت ةتبانماسل أن ةالباحث توجد الطماب، من للعديد القراءة وضوح اختبار

 اختبار مناألخرى  االقًتاحات بعضو  .غامضةال ملاجل ادلؤشرات، فقط ىناك بعض مع يداجل قراءةال

 :القراءة وضوح
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 وضوحا أقل وادلعلومات للرسائل الفهم بعض ىناك (ٔ

 توازناً  أقلوالدقة  النحوية سياق (ٕ

 .التالية اجلملة مع ملةاجل بتنسيقالباحثة  مو قأن ت (ٖ

 من العديد ىناك الصحة، من التحققأن قامت الباحثة ب بعد ادلقابلة، ألداة بالنسبةو 

 :، منهاادلدخمات

 .الثاين لبابا يف التعلم نظرية إىل بالرجو  األسئلة طرحتُ  ينبغي أن (ٔ

 .التعلم ساليبأ لتحديد ادلناسبة رئيسيةال كلماتعن ال حثالب (ٕ

 مع ادلقابلة أداة ةالباحث تجرب ،مدخماتلل وفًقا األداة تحسُتأن قامت الباحثة ب بعد

 اليت اسإجابات ألن سباًما مفهومة كانت األسئلة أنب ؛نتائجال على تحصلقد و  الطماب من العديد

 إىل تاجحي األسئلة أداة يفولكن ىناك بعض الكلمات . الباحثة هاتتوقع كما كانت الطماب قدمها

 .ادلقابلة أثناء لباقيا إضافة ديكنو . أعمق فهم على للحصول التبسيط

 يف مركز اللغات طماب من طالًبا ٕٓ ـــــل التعلم بيلاأسب ة فيما تتعلقستباناال لنتائج بالنسبة

 يلي: كما النتائجظهرت  ،ٜٕٔٓ عام يف ٕٕ اجملموعة من

 الطماب أساليب تعلم توزيع. ٔ اجلدول

 البصري  السمعي الحركي

1 7 11 
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 .الطماب تعلم ساليبأل ادلئوية النسبة صورة يف اجلدول وصف مت ،اوضوحوألكثر 

 
 الطالب تعلم ألساليب ادلئوية النسبة. ٕ الصورة

 مناقشة البيانات -ج

 أساليب تعلم الطالب -1

 بصريال التعلم أسلوب امتماك إىل دييلون الطماب غالبية أنالبحث  نتائج أظهرت

 أن ىذا يوضح. التوايل علىٝ ٘وٝ ٖ٘ بنسبة واحلركي يسمعال التعلم أسلوب يليومث  ،ٝٓٙ بنسبة

 عادة لديهم الطماب من ٝ٘ فقط .والسمع الرؤية خمال من التعلم على اعتادوا الطماب معظم

 تتعلق اآلن حىت اكتسبوىا اليت التعلم طريقة أن يعكس ىذا. الفعل أو التقليد طريق عن التعلم

 (Singh & Agwan) وأجوان سينغ طرحها اليت النظرية معيناسب  هذاف .أكرب بشكل احملاضرة بطريقة

 شخصيةال تكان إذا لذلك، .الفرد تصرفات توجواليت  وعادات معتقد نظام الشخصية أن( ٕٓٓٓ)

 يف العادات و منفي دبا معينة، ظروف يف الفرد تصرف يةكيفكذلك معرفة   يمكنف ،ديكن من معرفتها

 .الطالب تعلم ساليبأ أو التعلم
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 أن يقرأ عليو اآلخر. من بدالً أن يقرأ بنفسو  غالبا ريصبالاألسلوب  طماب يفضل

وىذا ( Deporter ، 2000) بدقة ادلكتوبةالطماب  دفاتر يف ذلك وينعكس نيقة،األ األشياء ويفضلون

 التعلم بو أسل خصائص أن( ٕٕٓٓ، Rose dan Nicholl) ونيكول روز أوضحو ما معيناسب 

 سبت ما ونكر ا ذيو  االستما السمعيون  الطماب فضليو . رىمابصأ على كبَت بشكل تعتمد يبصر ال

 أسلوب خصائص أن( ٔٛٔ: ٕٓٔٓ) محزة كما قال  (.Deporter ، 2000) همصدقائأ مع مناقشتو

 الطماب يحبف. السمع حاسة خمال من إال ادلعلومات مجيع استيعاب ديكن ال السمعي التعلم

 .التعلم يف ادلناقشة السمعي بو أسلذلم  الذين

 البدنية باألنشطة القيام ونفضلاحلركي ي التعلم أسلوب إىل دييلون لذينا الطماب

(Deporter ، 2000 .) يف مشغوالً  فيبدو الطالب. احملاضر شرحو ما كل ذبربة بماالط ىذا يفضلو 

 بشكل ادلشكمات حل يف ادلشاركة الطماب من احملاضر طلب عندمابنفسو  ادلشكمات حل

 .خاطئة ادلكتسبة ادلعرفة تكون ال حىت اضريناحمل إشراف إىل تاجفيح. كماسيكي

 اسرتاتيجية تعلم الطالب -2

 شافتكال ا ىي التالية فاخلطوة الطماب، تعلم ساليبأ تصنيف على احلصول بعد

 منوذلك  سابق،ال التعلم ساليبأ تصنيفحسب  على الطماب يستخدمها اليت التعلم اسًتاتيجيات

 :التالية البيانات على احلصول مت الطماب، مع ةلمقاب إجراء بعدو . ادلقابلة إجراء خمال
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 أسلوب البصريالذين ذلم اسرتاتيجية التعلم من الطالب  ( أ

 ادلصادر النتائج 

 ويف بعض األحيان . ىادئ مكانيف  تعلمي -ٔ عادات التعلم

 فضلاأل الوقتوأما . ادلوسيقى صحوبةديكن دب

 إىل ما ءعشاال بعد أو غربادل بعدىو  لدراسةل

 .ومالن قبل

، ٔٔ، طٔط

 ٙٔط

 جو يف درسي ناك إذا أكرب براحة شعري -ٕ

 .اخلاصة غرفتو يفو . الصباح مثل ىادئ،

، ٗٔ، طٕط

 ٘ٔط

 مع ما يتعلمعند أكثريشعر بسهولة  -ٖ

ما ديكن ف ،فَتوس كورونا بسببو . األصدقاء

 األفضلف احلفظأما و  التعلم مع األصدقاء.

 أوالفجر  قبلمثل  والعزلة الصمت أوقات يف

 .هعدب

 ٛٔ، طٖط

 كتب من تعلموي. هدبفردأن يتعلم  يفضل -ٗ

 اجلو،وأما . ادلفردات حيفظو  رفصوال النهو

فهو . االزدحام أو اذلدوء يفعليو  يؤثر ال فإنو

 ٘ط
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 يكون عندما ادلذاكرة يف أكرب براحة يشعر

 ألنو موسيقى،ما غَت  إليو يستمع شيء لديو

 ادلثال، سبيل على. ادلوسيقى مسا  حيب ال

 ال أنو من الرغمب. فيلمال تشغيل أثناء تعلمال

  ا مس كانت النقطة فإن الفيلم، يشاىد

 موضو  على الًتكيز سيبقى بينما. شياءاأل

 غَت الوقت فإن نفسو، الوقت ويف. الدرس

 .بادلزاج وثيًقا ارتباطًا رتبطي ألنو مؤكد

. موعاتاجمل مع أو دبفرده تعلمال ديكن -٘

 منتصفيف  ىي متعلللاألفضل  األوقاتو 

 تعلموي. ىادئ اجلو ألن الفجرعند و  الليل

 .مراتبعد  مرات ببطء القراءة خمال من

 ٓٔ، طٙط

 لشرحوا ،دروس اللغة كتاب باستخدام تعلمي -ٙ

 أو (You Tubeيوتب ) الفيديو خمال من

Ayla TV . ادلغرب بعدلتعلم ىي ل األوقاتو 

تعلم ال فضلوي. ىادئ جو يف العشاء، أو

 .تعلم بنفسوال من بدالً  اجلماعية

 ٜط
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ذلم أسلوب  الذين للطماب التعلم عادات استنتاج ةللباحث ديكن ،السابقة البيانات من

 حوالاأل بعض ويف ىادئ، جو يف للدراسة مريح مكان اختيار طريق عن التعلم عادةذلم  .البصري

 فيها اجلو يكون اليت تاألوقا يفضلونفهم  الوقت،وأما . مرحية دبوسيقى مصحوبًا يكون أن ديكن

 ألن. النهار ، ما عداالباكر الصباح أو الفجر أو الليل منتصف يف أو ادلساء يف مثل ىدوًءا، أكثر

 وبشكل ببطء ادلواد وفهم قراءةال طريق ويتعلمون عن. الًتكيز سيصعب عليهمو  حارًا سيكوناجلو 

 .متكرر

 ادلصادر النتائج 

 الدراسة برنامج 

 الذاتية

 عندما. يوم كل للدراسةلو  داعي ال -ٔ

بعض ب القيام بعدو  فراغال وقت لو يكون

 القيام فضلي هوف دراسية،ال الواجبات

 بادللل شعري ال حىت أوالً، أخرى بأنشطة

 نالذي من بأنو الطالب يعًتف. الدرس يف

 لو يتمكن حىت ،ممزاجه حسب ونيتعلم

 قدروب مستقل بشكل التعلم من

 .العبء يسول بالراحة ليشعر استطاعتو

 ٙٔ، طٔط

 ٕط أن تريد ال كنت نإ"لو ادلبدأ األساسي : -ٕ



ٚٓ 
 

 

 اآلن، ة من التعلماولاحملو  تعبال تكون يف

 لذلك". الحًقا وزبجل تندم فسوف

 يف الرغبة على نفسو الطالب ىذا أجرب

 التعلم برامج من العديد يف شاركف. التعلم

ادلدرس بعض  رسلي حبيث، اسإنًتنت عرب

 أيام يف اسإنًتنت عرب للطماب الواجبات

 .معينة

 فإنبالنسبة إىل التعلم،  الوباء، بسبب -ٖ

الذايت بشكل  التعلمالطالب ال يقوم ب

دراسي يف الكلية.  دولألن لو ج. أقصى

 ،التعلم الذايت موعد ربديدلو  يتم ماف

. ىا بقليلبعد أو الكلية قبليتعلم  فقط

الطالب الوقت  خيصص الليل يفوأما 

 التعلم يف أيًضا لباالط كيشار . للراحة

 .Telegram على اسإنًتنت عرب

 ٘ط

حسب ذايت الالتعلم يقوم الطالب ب -ٗ

ن مشغواًل، اك  ناألنشطة األخرى. إ

 ٛٔ، طٙط



ٚٔ 
 

 

العمل األكثر أمهية أوالً، از م بإصلو قيف

حيان ويف بعض األ. بعد ذلك تعلموي

 .مع طماب ادلستوى األعلىيتعلم 

 عرب تعلماليشارك الطالب بعض برامج  -٘

كما  زمركّ  غَت يزال ال وولكن اسإنًتنت،

 عام، بشكلو . يتعلم مباشرا مع احملاضر

 .ادلزاج عود الطالب التعلم حسبتقد 

 ٗٔ، طٔٔط

ما قد  إالللتعلم الذايت  برنامج لو ليس -ٙ

 .نظمتو اجلامعة

، ٜ، طٖط

  ٘ٔ، طٓٔط

 من يبصر ال التعلم أسلوب ديهمل الذين الطماب يتعلم الذاتية، الدراسة بربنامج يتعلق فيما
 ادلشاركة أيًضا يمكنهمف. األخرى الواجبات من االنتهاء بعد يتعلمون وعادة ادلزاجية، أحواذلم خمال

 التعلماثل دي ال ىذاكل  ولكن سلتلفة، ورلتمعات روابط يف اسإنًتنت عرب التعلم برامج من العديد يف
 عند رىمابصأ على أكثر يعتمدونم أسلوب البصري طماب الذين اذلال ألن وذلك. ادلباشر يف الفصل

 .واجهون الصعوبة يف التعلميس عدبُ  عن ونيتعلم عندما لذلك التعلم،

 ادلصادر النتائج 

  ادلتكررة، القراءة طريق عنالطالب  فظحي -ٔطريقة 

أن  بعدو . الكتابةيف  احلفظ زلاولة مع

 ٜ، طٙ، طٔط
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 صوتو بتسجيل قام باحلفظ،الطالب  شعري احلفظ

 إىل النظر أثناء التسجيل إىل ما االست مث

 .حفظو صحة من للتحقق ادلادة

 تريد اليت الكلمات بقراءةحيفظ الطالب  -ٕ

 يشعرعندما . متكرر بشكل حفظها

 حفظو ما يكتب حفظ،قد  بأنو الطالب

فيتحقق من صحة . أخرى ورقة على

 يكرر ،حيانيف بعض األو  ،احلفظ وخطئو

إىل  حفظها اليت ادلفردات كتابة الطالب

أن  حياولو . بادلفردات الورقة سبتلئأن 

. اليوم يف مفردات ٘ٔ-٘حوايل  فظحي

 العربية باللغةاألوراق  بكتابة قام كما

 يف ادلوجودة األشياء علىويلصق األوراق 

 .غرفتو

 ٕط

 ادلادة، إىل النظر خمال منالطالب  فظحي -ٖ

 الكتابة شكلمن حيث ) تذكرىا زلاولة مث

 . الكتابة إعادةيقوم الطالب ب مث ،(هاوموقع

، ٙٔ، طٓٔ، ط٘ط

 ٛٔط
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ادلفردات  إصدار طريق عن ادلفردات فظحي -ٗ

 ادلفردات حفظ ألن. مباشرة اجلملة يف

 ادلفردات حفظ من أسهل الطريقة هبذه

 واحدا واحدا.

 ٔٔط

 افظهحي مث وتكرارًا مرارًاالطالب ادلواد  قرأي -٘

 .طبيعي بشكل

 ٘ٔ، طٗٔ، طٖط

 التعلم بو أسلالذي لو  بالطال لدى ةادلرحي احلفظأن طريقة  ،السابقة البيانات من يعرف

 الكتابة شكليف  لاياخل مع احيفظه مث وتكرارًا، مرارًا حفظها سيتم اليت ادلادة قراءة يى بصريال

 نم السفلية اليسرى الزاويةيف  أو العليا اليمٌت الزاويةيف  :ادلثال سبيل على) وموضعها وموقعها

ومن . حفظو مت شلا لتحققل أخرى ورقة على كتابتها إعادة لباللط ديكن ،أن حيفظها بعدو (. الورقة

 غالًبا؛ ديرىا الطالب أو يراىا اليت األشياء على اجلمل أو ادلفردات لصقىي  األخرى احلفظطريقة 

 .حفظها عليو هلاألس من سيكون أكثر، يراىا كلما .ادلنزل يف أو وغرفت يف ادلوجودة األشياء مثل

 ادلصادر النتائج 

 يعيد فهو ،بعد أن يتعلم الطالب مادة ما -ٔ ادلمارسة 

 الطالب يقوم ،دراسةال كليف   ألن هتا،قراء

 أيًضا وديكن. دائًما مماحظاتو بتدوين

 ٙٔ، طٓٔ، طٔط
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 Google على إضافية مواد عن البحث

 .األصدقاء مع ومناقشتها

. فسوبن التحدث خمال منديارس الطالب  -ٕ

 ةادثاحمل بإجراء مو قيو  وبنفس بيجيو  سألي

 يتعلق فيمامثما يتحدث الطالب  اخلاصة،

. هبا شعري اليت األشياء أو راىاي اليت باألشياء

 صحيًحا يكون ال قد أنو من الرغم على

 أن بيجي أنو ىو ادلهم الشيء فإن ،سباًما

 يف االستمرارمنها  تعلمو،قد  مافي ديارس

 برنامج يف يشارك أخرى، ةناحي منو . الكمام

بعض  َتسلف ،اسإنًتنت عرب تعليمي

 يكون حبيث الواجبات إىل ىذه الربنامج،

 .لو ارسةشل ىذا

 ٕط

ادلمارسة بطريقة القراءة مرارا أو بإجابة  -ٖ

 التمرينات واألسئلة التدريبية.

 ٗٔ، طٙ، طٖط

 زبرجوا معظمهم ألن األصدقاء، مع ادلمارسة -ٗ

 من ادلمارسة ىذه تتم. سماميةاسإ ادلعاىد من

 ٛٔ، ط٘ط
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 بعض ويف العربية، باللغة الدردشة خمال

الطالب من أصدقائو  يطلب األحيان

 اجلمل ترمجة دبحاولة أو كتبو، ما تصحيحل

 .العربية إىل اسإندونيسية

 باللغة تعلقفيما ي شيء أي كتبحياول أن ي -٘

 مثل التعبَت التحريري العربية،

 ٔٔط

بالعربية مع  لتحدثا علىالطالب  تدرب -ٙ

 ،يفهمو ال ويأخ أن من الرغمب ،الصغَت أخيو

يعٍت أنو قد  ادلهم لو، مشكلة ىذه تكن لمف

 .بالعربية لكمامقام دبحاولة ا

 ٜط

 يف األصدقاء مع وادلمارسة بيالتدر  يتم -ٚ

 الفصل، يف األشياء إىل النظر عند الفصل،

 يتكلم الطالب حول ىذا الشيئ بالعربية.

 .ملةاجل يفأن يضعها  ديكن أيضاو 

 ٘ٔط

 

 



ٚٙ 
 

 

 

، يبصر ال التعلم بو أسل لديهم الذين الطماب ،الطماب وقد تعلم دبا تعلقفيما ي للممارسة

 األصدقاء مع ادلواد ومناقشة ادلوجودة، ادلماحظات قراءة إعادة ذلم طرق متعددة يف ادلمارسة. منها:

 سئلةاأل ةباجوإ العربية، باللغة فيديو مكادلة ردبا أو اذلاتف أو خاصة دردشة شكل يف أو شخصًيا

 كتابة إعادة خمال من فقط ادلمارسة خيتارون الذينىم  أيًضا ىناك ذلك، ومع. الًتمجة أو اتالتدريبو 

 .العربية باللغة اعنه والتعبَت األشياء ذكر خمال من يكون أن ديكن أو. وحفظو فهمو مت قد ما

 ادلصادر النتائج 

  الدوافع

 يف التعلم 

يف تعلم  األوىل النية تذكرالطالب  اولحي -ٔ

 تذكروي. قسمال ىذا العربية واختياره يف

قد بذال  ينالذ   عن والديو الطالب دائما

جهودمها يف إرسالو إىل اجلامعة. ومن 

 ،أصدقائو إىلالطالب  نظرآخر ي جانب

فما مستحيل لو  ،نعو يستطن كانوا يإ

 النجاح يف ىذا اجملال. 

، ٙ، طٖ، طٔط

 ٛٔ، ط٘ٔط

 ذلك فعلي مل إذا وأنب ونفس إىل تحدثي -ٕ

 ا،أبد ذلك علىيستطيع  السوف ف اآلن،

 ٙٔ، طٔٔ، طٕط



ٚٚ 
 

 

 بذلك فالقيام لذا. ألنو من سنة احلياة

 .لتعلميشجعو يف ا

 بسبب العربيةحيب   كان البداية يف -ٖ

الرغبة  لديك تكنادلعلم: إن   قال. ومعلم

 ولكن. التدريب فيها يمكنكيف العربية، ف

ستطيع ت الرغبة، فلن لديك كنت مل نإ

 جاء الدافعف لذلك. االجبار يف نفسك

 .معلمو من بالتشجيعنفسو ىو  منو

 ٘ط

 التواصل على اقادر  يكون أن الطالب يريد -ٗ

 على اقادر  يكون وأن األصليُت العرب مع

 .العربية والكتب القرآن وفهم قراءة

 ٗٔ، طٓٔ، طٜط

 باختماف تلفزب التعلم الطماب يف افعو د أن االستنتاج ةثللباح ديكن ،سابقةال البيانات من

 أنفسهم، هبادافعون ي اليت الطريقة يف بينهم مشًتك واحد شيء ىناك عام، بشكل لكنو . تهمخلفي

الرجو  إليهم يف تصرفهم  ديكنهم لذلك،. معينة يزةشل لو أن يعتقدون امنوذجيً  شخًصا مذل أن وىو

يف  دوافعيعطون ذلم ال الذين األصدقاء أو ادلدرسون أو آلباءا كان سواء ،نصائحهمو  مسلوكهو 

 التعلم.
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 ادلصادر النتائج 

 الطالب ىي  اههواجي اليت وائقالع  -ٔ العوائق يف التعلم

 ماعند لذلك. احملدودة ادلفردات امتماك

 علمادل أو اضراحمل الطالب شرح سمعي

 دثحييف بعض األحيان  العربية، اللغةب

 .يف السما  الوقو  يف اخلطأ

، ٘، طٔط

 ٙٔ، طٔٔط

 ،الطالب نفستأيت من  احلقيقية العقبة -ٕ

حسب  والتعلم بالكسل الشعور وىي

 .ادلزاجية لواحاأل

، ٙ، طٕط

 ٗٔط

 صعوبة و الطالبجيوا الوباء ىذا أثناء -ٖ

بوحده، قد تعود الطالب   التعلم يف

 .احملاضرينو  األصدقاء مع ادلناقشةالتعلم و 

، ٓٔ، طٖط

 ٛٔط

 من كثَت يف الطالب هبا شعري اليت عقبةال -ٗ

تراكيب النحوية  تعلم ىي األحيان

 إىل تاجالًتاكيب رب ألن. والصرفية

 .ةاخلاصادلماحظة 

 ٜط

 ٘ٔط  واجههاي اليت العقبات كانتغالبا،   -٘



ٜٚ 
 

 

. اىيافش والتعبَت الكمام ىيالطالب 

 يف ترتيبها متمهما كانت الكلمات قد 

 يف صعوبةفالطالب يشعر بال الدماغ،

 ىا شفاىيا.تعبَت 

امتماك  ىي غالًبا يواجهوهنا اليت وائقالع فإن ادلبتدئُت، اللغة متعلمي منالطماب  معظم ألن

 وىي الطماب الذين ذلم أسلوب التعلم البصري اليت قد واجهها أخرى عقبة ىناك. احملدودة ادلفردات

يف  ينمقيدالطماب  نو كي أو اشفويية قعون يف اخلطأ يف مسا  الكمام العربيقد يكون ىناك الطماب 

 ما لكنهمقد ترسم يف أذىاهنم،  تعبَتىا يريدون اليت اجلمل أن من الرغم على الشفهي بَتعوالت الكمام

 يف اسإنًتنت عربتعلم الجيب على الطماب  ،ويف ىذا الوباء. التعبَت يف صعوبةبال يشعرون زالوا

ائق من عوائق الطماب الذين ذلم ع أيًضا ن. فكون ىذااضرياحمل بلقاء ذلم يسمح ال لذلك منازذلم،

 .يةالبصر  تهمحاس خمال من التعلم علىأسلوب التعلم البصري الذين يعتمدون 

 ادلصادر النتائج 

  العربية باللغة يوتب قناة مشاىدة -ٔ وسائل التعليم 

 الطماب يتمكن حىت النص،ب مصحوبة

 يقولو األشخاص يف الفيديو ما معرفة من

 يكون قد الطماب يسمعو ما ألن حًقا،

، ٙ، طٕ، طٔط

 ٗٔط



ٛٓ 
 

 

 .الفيديو يف األشخاص يقولو عما سلتلًفا

باستخدام  العربية اللغةالطالب  تعلمي -ٕ

 .فيديوال ومقاطع الًتمجة تطبيقات

 ٔٔ، طٖط

 العربية الفيديو مقاطع الطالب شاىدي -ٖ

 صحوبة بالنص م ادلتحركة الرسوم مثل

 فيديوال مقاطع بعض أو ًتمجةوال

 .األخرى التعليمية

 ٛٔ، ط٘ط

يف برنامج  يوتب يتعلم العربية باستخدام -ٗ

 .Ayla TVو اللغة دروس ميتعل

 ٜط

يتعلم العربية باستخدام كتب تعليم  -٘

 العربية ادلختلفة

، ٘ٔ، طٓٔط

 ٙٔط

 طمابال هاستخدمي اليت التعلم لوسائ أن ستنتجت أن ةللباحث ديكن ،لسابقةا بياناتال من

ذبعلهم يستخدمون حاستهم البصرية  ل اليتوسائال ىي بصريال التعلم سلوبأ إىل دييلون الذين

 إليها الوصول ديكنهم اليت العربية اللغة ميتعل فيديو مقاطع أو العربية باللغة فيديوال مثلبشكل أكرب 

 .األخرى ةاالجتماعي التواصل ووسائل يوتب قنوات على ومشاىدهتا بسهولة
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 درادلصا النتائج 

  األغراض من

 التعلم

 األهن العربية اللغة تقني أن يتمٌت الطالب -ٔ

 تستخدم ، فقداسإسمام يف جًدا مهمة

 ،والعبادات األخرى الصماة يف العربية

 مكة إىلمٌت الطالب كذلك الذىاب تيو 

 لو تمكنفي ،والعمرة حلجلعبادة ا ادلكرمة

مع العرب  العربية اللغة استخدام من

 فورا.

 ٓٔ، طٖ، طٔط

مؤىما  امدرس يكون أن الطالب ريدي -ٕ

 .عربيةال لغةيف ال

، ٙٔ، طٗٔ، طٕط

 ٛٔط

يريد أن يكون مًتمجا ويتعرف مع  -ٖ

 األشخاص ادلختلفُت.

 ٘ٔ، ط٘ط

 منلو  تمكني حىت العربية اللغة تعلمي -ٗ

يستطيع و  بطماقة العرب مع التحدث

 .هاوفهم العربية الكتب قراءةعلى 

 ٜط

ماد سلتلفة إىل ب سافري أن تمٌتي -٘

لو أن  ديكن ردبا أو. العربيةواسطة ب

 ٔٔط
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 .يةخارج سفارة يف العمل حيصل على

 يزال ال. تعلمهم بأساليب ذلا عماقة ال العربية اللغة تعلم يف يُتبصر الطماب ال أىداف إن

 عيةدواأل ،ثاالًت  كتبلفهم  و  الكرمي، القرآن فهمل مثليتعلمون العربية دلوقعها يف اسإسمام  معظمهم

الطماب  بعضىناك  ذلك، ومع. العربية اللغة يدرس. وبعضهم يتمنون أن يصبحوا مالعبادة يف

 ردبا أو مًتمجًا، يصبح أن أو العربية، باللغة العامل حول السفر يف الرغبة مثل ،أغراض أخرى ملديه

  .األوسط الشرق يف األجنبية السفارات يف العمل على حيصل

 يسمعأسلوب الالذين ذلم طالب اسرتاتيجية التعلم من ال ( ب

 ادلصادر النتائج 

 ادلهم ومكان جو كل يف لو عادات التعلم -ٔ عادات التعلم .

 وأما .الدرسستطيع الطالب أن يستمع إىل ي

 حوايل إىل الفجر من ىو تعلمللنسب ادل الوقت

 .الظهر قبل ٔٔ الساعة

 ٚط

يكون  ،عاىدادل يف اجلو يشبو تعلملل ادلريح اجلو -ٕ

 يف أوقات راحة أكثر ويكون ،دوءً ىاجلو 

 .الفجر

 ٛ، طٗط

 ٕٓ، طٖٔط يف ولكن ىدوء، يف يتعود الطالب التعلم -ٖ



ٖٛ 
 

 

 االستما  علم معيت أن ديكن األحيان بعض

. اخلفيفة الوجبات تناولي أو األغاين إىل

للطالب مهما  اجلو يهم ال للحفظ،وبنسبة 

يؤثّر ذلك  فما ،مزعجا أم ىادئًاكان اجلو 

إىل  سما ال يستطيعللطالب بالشرط أن 

 يف تعود الطالب التعلمي الوقت، ماوأ. وصوت

 .الليل أو الصباح

 لمامتحانات، يتعلم كان إن الدراسة؛ لو عادة -ٗ

 جو ويتعلم يف بوحدتو، فيختار الطالب التعلم

. عال   بصوت الدراسة مادة وبقراءة ىادئ

 لمامتحانات، إن كان يتعلم وليس ولكن

 .األصدقاء مع التعلميرتاح الطالب 

 ٜٔ، طٚٔط

 الذين ذلم أسلوب التعلم الطماب لدى التعلم عادات أن ،السابقة البيانات منيعرف 

، بصوت ادلواد قراءة خمال من التعلم اعتادوا قد أهنم أي السمعي،  إىل االستما  خمال من إما عال 

سهل سيم ألهن. وساكنا ىدوء يكون اجلو فيو وقًتا خيتارون لذلك ادلسجلة، الدروس أو أصواهتم

 معأن يتعلمون  الطماب يفضلو . حفظو أو مساعو يريدون ما على  ا سميف ال ًتكيزعليهم ال
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 وجهات لديهم يكون قدئهم، آرا إىل واالستما  ءصدقااأل مع دواادل مناقشة مذل يمكنف ،األصدقاء

 .ومعرفاهتم مسيكون ىذا زيادة يف معلوماهتو . سلتلفةومدخمات 

 ادلصادر ائجالنت 

  برنامج

الدراسة 

 الذاتية

 ٜٔ، طٗط يضع الطالب جدوال يوميا للدراسة   -ٔ

 رلموعة يقوم الطالب بتشكيل -ٕ

 يثحب األصدقاء، مع التعلم اخلاصة

 احملادثاتعرب  تعلمم الذل مكنتي

يف  الصوتية ادلسجلة باستخدام

 .الدردشات

 ٚط

عرب  التعلم برنامجبعض  يف كًت شي -ٖ

 من العديد ىناك ولكن اسإنًتنت

 أقل اسإدارة تكون اليت الربامج

الذايت ال  التعلم فإن لذا نشاطًا،

 يصل إىل األغراض ادلرجوة.

 ٖٔ، طٛط

 احلالة علىالطالب باالعتماد   تعلمي -ٗ

 يزال ال ذلك، معو . ادلزاجية

 ٕٓ، طٚٔط
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للمراجعة  ىمدو جه يبذلون الطماب

 .فقط بالقراءةولو 

 السمعي التعلمالذين ذلم أسلوب  الطماب خيتلف ال الذاتية، الدراسة لربنامج بالنسبة

 وبعضهم هم،يتمزاجأحوال  على عتمادباال ونيتعلم يزال ال فبعضهم ،البصريُت كثَتا الطمابب

 بعض وجود من الرغم على. اسإنًتنت عرب دراسية ورلموعاتيشاركون يف بعض برنامج التعلم 

يف  الدراسة ساعات خارج يومية دراسية جداول وضع على قادرين يزالون ال الذين األشخاص

 الكلية.

 ادلصادر النتائج 

  طريقة

 احلفظ

 مع وتكرارًا مرارًا الطالب إىل ادلواد ستمعي -ٔ

الطالب  سجلي مث. الكتابةيف كيفية  تخيلال

 من للتحقق التسجيل إىل ستمعفي وصوت

 صحتو. 

 ٕٓ، طٚط

 ل  عا بصوت متكررة قراءةيقرأ الطالب ادلواد  -ٕ

 تذكرال مع ،وصوت مسا  منلو  تمكني حىت

 .الكتابةعن 

، ٛ، طٗط

 ٖٔط

، بصوتالطالب ادلواد  فظحي -ٖ  ٜٔ، طٚٔطىا كرر ي مث عال 
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، بصوتقرأىا ي أنال بد لو و . مرات وإال  عال 

 .فسيصعب عليو احلفظ

. اخلاصة طريقتهمذلم  سمعيال تعلمال بو أسل لديهم الذين لطمابا احلفظ،طريقة ل بالنسبة

 سيؤديىذا و تمعون إىل أصواهتم سيس ألهنم متكرر، وبشكل عال   بصوت احلفظ على اعتادوا لقد

 مثل. التسجيمات إىل االستما  خمال من احلفظ وديكن ذلم. ذلم بالنسبة احلفظ عملية تسريع إىل

 شيء كل تسجيل يمكنف اليوم، عصرنا يف اصةوخب. يناحملاضر  من ادلواد تسجيل أو نفسو تسجيل

 ة.احملمول اتفو اذل باستخدام سهولةب

 ادلصادر النتائج 

 العربية، باللغة اتالدردشيستخدم الطالب  -ٔ ادلمارسة 

وىناك الطالب الذي لو . الصويتبالتسجيل 

 األوسط، الشرق يف يدرسونالذين  أصدقاء

 لتبادل فرصة ىذه تكونلو االتصال هبم و  يمكنف

 .العربيةادلعلومات حول 

، ٚ، طٗط

 ٜٔط

 ادلؤىلُت، األشخاص مع احلوار خمال من مارسةادل -ٕ

 تدريب وإعادة اسإسماميةعاىد ادل زيارة خمال منو 

 خمال من يكون أن ديكن أو اليومية احملدثات

 ٖٔ، طٛط
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 ىناكألن  الفصل، يف األصدقاء مع التحدث

 وادلمارسة بيالتدر  لو يمكنف ،أصلي عريب صديق

 .معو

 ملاجل تكوين خمال منيقوم الطالب بادلمارسة  -ٖ

 مع أو ونفس مع واراحل إجراءو  اسإنشاء، أو

 .األصدقاء

 ٕٓ، طٚٔط

 مهارات لديهم الذين شخاصاأل مع واراحل إجراء السمعيون الطماب يفضل للممارسة،

ىم  أو ن،و األصلي العرباألصدقاء  أواألصدقاء يف ادلعاىد اسإسمامية،  مثل العربية، اللغة يف جيدة

 مثل الوسائط خمال مناألوساط. ويكون احلوار مباشرا أو  الشرق يف لدراسةل فرصة لديهم الذين

 يستخدمها امرجعا صحيحا دل ذلم يكون ذه الطريقة،هب. الصوتية تسجماادل باستخدام الدردشات

 عن بيالتدر  بإمكاهنم يزال فما معهم، للتحدثشخاص أ يهملد يكن ملن إ وحىت. األصليون العرب

 فما الطريقة، هبذه الطالب مارس إذاولكن . ادلرآة أمام أنفسهمب احلوارات وإجراء التحدث طريق

 صحيحا للرجو  إليو. امعيار  لديهم يكون

 ادلصادر النتائج 

  اليت تعلم  يف ادلدرسة إن األستاذأحد  قال -ٔالدوافع

 العربية لغةال مدرس يوجد الالطالب فيها 

 ٜٔ، طٗط
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م اللغة يف اجلامعة ادلتخصصة يف تعلي ادلتخرج يف التعلم

االلتحاق  علىلذا جيتذب الطماب . العربية

 أو مدرًساويتمٌت أن يكون  .بكلية تعليم العربية

 .العربية للغةيف ا زلاضرًا

، ٛ، طٚط .مانصائحهو  والدانال ىو للتعلم دافع أكرب -ٕ

 ٕٓط

. باآلخرين قد ُقورن أنو أي سيئة، ذبربة بلطالل -ٖ

، يستطيع أن لعربيةا اللغة تعلمفَتجو الطالب من 

 .اجملال ىذا يف النجاح على يستحق أنوظهر بي

 ٖٔط

يتمٌت الزيارة إىل البماد البعيدة مثل العربية  -ٗ

 السعودية.

 ٚٔط

 الطماب عن كثَتًا خيتلف ال السمعيُت بلطماا افعو د أن السابقة، البيانات يعرف من

 أن يريدون ألهنم. ومعلميهم لديهموا بسبب العربية اللغة لتعلم متحمسون معظمهمف. البصريُت

 ىناك لكنو . أساسي بشكل للعبادة السعودية العربية ادلملكة إىل الذىاب تمنوني أو معلمُت يصبحوا

 رنو قكثَتا أنو قد   يسمع الطالب ىذا ألن ؛للتعلم دافًعا تكون السيئة التجربة أن كشفي واحد بيان

على  سإثباتللتعلم و  قويًا دافًعايصبح  ىذا فإن ،اكثَت  عنو سلبية كلمات يسمع ردبا أو باآلخرين،

 .قادر أنونفسو 
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 ادلصادر النتائج 

  العوائق

 يف التعلم 

 ٕٓ، طٚ، طٗط إن أكرب العوائق ىو الكسل. -ٔ

 والبيئة، ادلفردات يشعر الطالب بالصعوبة يف -ٕ

 من الكثَتمنو   ا ضف ،اللغوية ةئالبي ليس لو ألن

 الكمام واحملادثة.لعدم استخدامها يف  ادلفردات

 ٖٔ، طٛط

 ادلفرداتب ما تتعلقفي ادلشكلةيواجو الطالب  -ٖ

 .نشاءاسإو  مليف اجل ىاعبَت وت

 ٚٔط

 درسي أنعلى الطالب  جيب الوباء، بسبب -ٗ

 تعلمال علىمع أنو قد تعود  ،ه يف البيتدبفرد

 ة.ناقشمع األصدقاء عن طريق ادل

 ٜٔط

يشعرون  سمعيال تعلمال بو أسل لديهم ينالذ الطماب نالسابقة أ البيانات منيعرف 

 يشعر. ةوياللغ بيئةعدم ال ىيو  أخرى قوائع ىناك بينما ،والكسل ادلفرداتبالصعوبة فيما تتعلق ب

كما يشعرون بالصعوبة و  واسإنشاء. ملتراكيب اجل كتابة يف مقيدون بأهنم أيًضا السمعيون الطماب

 .األصدقاء مع ادلناقشة خمال منعلم ألهنم قد تعودوا على الت دبفردىم، تعلمالعند 

 ادلصادر النتائج 
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  الوسائل

 التعليمية

اذلواتف احملمولة، ودلعاجم، ومشاىدة  -ٔ

 الرسومات ادلتحركة.

 ٜٔ، طٗط

 ىي غالًباللتعلم  ادلستخدمة لائالوس -ٕ

 الطالب يفضلو  احملمولة، اذلواتف

 إىل ربويلها يتم اليت األغاين إىل االستما 

 إىل شيءالطالب ربويل كل  يدفَت . العربية

 .يناغاأل

 ٚط

مشاىدة  مثلللتعلم  ادلستخدمة الوسائط -ٖ

 ىناككان . باللغة العربية ادلتحركة الرسوم

 عرب الفيديوحيب مشاركة  مدرس

 .اسإنًتنت

 ٛط

للطالب صديق عريب أصلي. فيسهل عليو  -ٗ

 تعلم اللغة من خمال معاملتو واتصالو بو.

 ٖٔط

  إىل الفيديو يف حيب الطالب االستما  -٘

 يوتب.

 ٕٓ، طٚٔط

 فيستخدموهنا ،للتعلم احملمولة ىواتفهم السمعيون الطماب يستخدم التعلم، للوسائ بالنسبة

 اللغة إىل ربويلها يتم اليت األغاين إىل االستما  حيب لباط وىناك. الدروس إىل واالستما  للتسجيل
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يوتب  يستخدمونالذين  طماب أيًضا ىناكين. و الطالب بأنو حيفظ عن طريقة األغا ويعًتف العربية،

 .مشاىدهتا دون إليها االستما  أو الفيديوذلم ادلشاىدة  يمكنف. تعلملل

 ادلصادر النتائج 

  األغراص من

 التعلم

 باللغة التحدثيرجو الطالب أن يستطيع  -ٔ

  .العربية بطماقة

 ٕٓ، طٗط

 احلياة يف العربية اللغة تطبيقللطالب  ديكن -ٕ

 .العربية الكتب فهم لو من مكنتوي اليومية

 ٖٔ، طٚط

 جو الطالبر ، يالعربية اللغة خمال من -ٖ

ألهنا وسيلة من . بشكل أعمق الدين معرفة

 .الدين لفهموسائل 

 ٛط

 الكرمي القرآن فهمباللغة العربية يريد الطالب  -ٗ

. لآلخرين العربية اللغة تعليم على والقدرة

 .العربية اللغة مدرس يكونو 

 ٜٔط، ٚٔط

 اللغة تعلم يف السمعيُت الطماب أىداف أن ستنتجت أن ةللباحث ديكن ،السابقة البيانات من

 كثَتًا تتأثر األىداف ىذه أن يبدو وال ُت،لبصريا الطماب أىداف عن كثَتًا زبتلف ال العربية

 سمامواسإ القرآن فهم على قادرين يكونوا أن يرجون أىدافهم منو  .هبم اخلاصة التعلم ساليببأ

 .بطماقة العربية اللغةالكمام بو  العربية للغةمدرسي ا يكونوا وأن العربية، والكتب
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 ركيأسلوب احلالذين ذلم اسرتاتيجية التعلم من الطالب ج( 

 ادلصادر النتائج 

  العادات يف

 التعلم

 قتالو و . تسلسلادلو الًتتيب ب التعلم على الطالب تعود

 بالنسبة. الفجر وبعدادلغرب  بعد ىوادلناسب للتعلم 

 ال بأنو يعًتف لباالط فإن ،نفسوب العربية اللغة لتعلم

 ولكن ،إال إذا كان ىناك من يـُع ّلمو ذلكعلى  يستطيع

 بالراحة لباالط يشعرف ،أو التكرير لمراجعةل بالنسبة

بالتدريبات والتمارين  لباالطويقوم  .دبفرده التعلمعند 

  .بنشاط والواجبات

 ٕٔط

 م برنامج التعل

 الذايت 

برنامج تعليمية  عدةيف  لباالط يشًتك الذاتية، للدراسة

التعليم يف  ىناك. اسإنًتنت عرب دراسية ورلموعات

 زمٍت جدول ىناكو  .العشاء إىل ادلغرب بعد و الصباح،

 .أيًضا زلدد

 متكرر بشكل القراءة طريق عنالطالب ادلادة  فظحي طريقة احلفظ 

ومن خمال احلفظ،  ،حفظ يشعر الطالب بأنو قد حىت

 ادلرات عدد من للتأكد بأصابعو ساباحلب لباالط يقوم
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 أثناء ادلادة حيفظ وأحيانًا وكررىا، فيها حفظهاقد  اليت

 عن احلفظ على لباالط تدربي مث. آخر بشيء القيام

 لباالط يعًتف العربية، للغة بالنسبةو . اهكتابت طريق

 يفضل لكنوو  ،بشكل مباشر ادلفردات حيفظ ال بأنو

 سياقات يف ادلفردات معاين على للعثور كثَتًا القراءة

 فسيقوم ،اىامعنال يعرف  مفردة دجي فإذا سلتلفة،

 بعض يف أنو رغمبال الفور، على بتدوينها الطالب

 .لعدة مرات واحدةال ةفردادل تسجيل ديكن األحيان

 ت دريباتيقوم الطالب بإجابة ال العربية، اللغة تعلم بعد ادلمارسة

 ذلك، يف صعوبة وجد إذا. بادلواد صلة ذات مارينوالت

 طماب أو األصدقاءأن يسأذلا إىل  لباالط يحاولف

 .األعلى الدراسي الفصل

  الدوافع يف

 التعلم

إن دوافع الطالب لتعلم اللغة العربية ىي أن يتذكر دائًما 

، و م ن مل  ي ُذق ُمرَّ التـ ع لُِّم ساع ةً "قول اسإمام الشافعي، 

ياتِوِ  لتحرر من اجلهل جيب و . ت ذ رَّ   ُذلَّ اجل هِل طول  ح 

ى ير  وعندما. التعلم من التعبكون قويًا لتحمل يأن 

 أنوب يشعر العربية،يف  جييدون الذين صدقاءاأل الطالب
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. لتعلمفهذا يدافعو ل مثلهم، سوف يستطيع أن يكون

 اللغة تدريسب يقوم  أن لبالطا يريد ،من ناىية أخرىو 

 .لآلخرين عربيةال

 يواجهها الطالب يف كثَت من األحيان ىي  اليت والعوائق العوائق

يتخرج من  لباالطكان  .دودةاحمل ادلفرداتامتماك 

لذلك  .ادلنهج يف ة العربيةمادادلدرسة العامة وليس ذلا  

 ادلفردات حياول الطالب التعلم بكل جهده، فيكتب

 لباالط سأليو  .معلموسأذلا إىل ي مث ايسمعه ماكل

فهما  يكن مل اإذف. يةرفالصو  حويةنىا الداعقو  عن أيًضا

ادلادة فهما  يفهم حىت آخرإىل  لباالطسأل فسي بادلواد،

 .جيدا

  الوسائل

 التعليمية

 يتعلقشيئ  كلف ،ا من الوسائلكثَت يستخدم الطالب  

يشارك الطالب . للتعلم كوسيلة استخدامو ديكن باللغة

الوسائط . اسإنًتنت عرب ختلفةدلالربنامج التعليمية ا

يف تعلم  استخدامهما ديكن كمامهاف ،بصريةال أو يةالصوت

 .اللغة العربية

 مو علوال لفهم اسإسمام العربية اللغةيتعلم الطالب  األغراض 
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 .ةيالشرع

 احلركي الذين ذلم أسلوب التعلم الطماب أنالباحثة  تعرف ،السابقة البيانات إىل النظر بعد

 يفضلون طماب رلتهدون، ىمو . أثناء التعلم تجولأو ديكن ال قلم،ال أو هبيد اللعبمع  ونيتعلم

 يف تهمرغب زادتوالتدريبات،  الواجباتزادت صعوبة يف  كلما ة.مباشر  اتتمرينال كل شلارسة

 تعاو رلمو  اسإنًتنت عرب ادلختلفة التعلم برامجيف كثَت من  الطمابشًتك ي ،الذاتية للدراسة. جابتهاإ

 تدوين طريق عن احلفظ اليت يستخدمها الطماب احلركيُت ىي احلفظوطريقة . ادلتعددة التعلم

. بادلواد يفهمون الذين اآلخرينإىل  الطماب يسأل للممارسة،أما . وإن كان يكتبها مرارا ،ادلفردات

 التعلم على الطمابتهد جي ذلك، ومع ادلفردات،يف  مقيدون الطماب يزال ال ،عوائقبال يتعلق فيماو 

 .العربية لتعلم كل شيئ يستخدمونبكل جهدىم و 

 اسرتاتيجيات تعلم الطالب على ضوء أساليب تعلمهم -3

 ادلتعلق اجملال يف عليها احلصول مت اليت للبيانات ًقايعم ربليماً  ةالباحث تأجر  أن بعد

 تطبيقها ديكنليت ا اسًتاتيجيات عدة ةالباحث توجد ،همتعلم واسًتاتيجيات بالطما تعلم بأساليب

 على ضوء أساليب تعلم الطماب العربية اللغة تعلم اسًتاتيجيات وصف مت وقد. العربية اللغة تعلميف 

 :التايل اجلدول يف

 اسًتاتيجيات التعلم أساليب التعلم عناصر اللغة ومهاراهتا

 األصوات  نطق عند درسادل يت ْ ف  ش  تدقيق يف حركات ال•  البصري 



ٜٙ 
 

 

 .ملةاجل/  الكلمة صوت

 مث ادلسموعة، اجلملة/  الكلمة صوت ةباكت •

 .الكتابة يف اخلطأ من هاقيربق

 أصوات ذلا اليت الكلمات/  احلروف ربليل •

 .احلروف وشكل الكتابة مقارنة خمال من متشاهبة

 اليت اجلمل/  الكلمات صوت إىل  ا ستماال•  السمعي 

 .ةدقب ادلعلم هبا ينطق

 بصوت ادلسموعة لةاجلم/  الكلمة صوت ريتكر  •

 .متكرر بشكل عال

 .متشاهبة تبدو اليت احلروف تاصو أ ربليل •

 يتم اليت اجلملة/  الكلمة صوتب النطق•  احلركي 

ا طوذل ،اذلاكأش إىل االنتباه عم فورًا إليها االستما 

 .وغَت ذلك ،ىاقصر و 

يف  العربية األصوات بُت للتمييز دريباتتب مياقال •

 اختماف بسبب سلتلفة معانما اللتُت ذل ُتكلمتال

 .واحد حرف

 ادلفردات  متكرر بشكل ادلفردات اءةقر •  البصري. 
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 بادلفردات ادلرتبطة األشياء أو الصور مشاىدة •

 .ادلدروسة

 .خاصة مماحظة يف ومعناىا ادلفردات ليسجت •

ادللونة  قاور األيف  اجلمل أو الكلماتكتابة  •

نظورة أو يف شياء ادلاأليف  واجلذابة  مث لصقها

 مر هبا كثَتا. اليت أماكن

 متكرر بشكل ادلفردات إىل االستما •  السمعي. 

 .ومتكرر مرتفع بصوت ادلفردات اءةقر  •

 .يناغاأل مااستخدب •

 األشياء يف إشارة اولةاحمل مع ادلفرداتنطق •  احلركي 

 .ادلتعلقة هبا

الرجو  إىل ب معناىا عن بحثلوا ادلفردات ةباكت •

 أو منفصل بشكلسواء كانت ادلفردات  اجم.ادلع

 .ملةيف اجل

 .للمفردات تضاداتوادل ادلرادفات عن البحث •

 الًتاكيب  األساليب باستخدام اللغة قواعد تعلم•  البصري 

 .األمثلة مث القواعديبدأ من : االستنتاجية



ٜٛ 
 

 

 .القواعدب تهامقارنع م هامثلة وفهماأل قراءة •

 كتابة الرسم البياينو  ادللونة األقمام مااستخد •

 .ادلختلفة اجلمل تراكيب تمييزل دلماحظة وجداول

 .ية عن الًتاكيبتعليمال فيديوال ةشاىدم •

 األساليب باستخدام اللغة قواعدتعلم •  السمعي 

 .األمثلة مث القواعدمن  يبدأ: االستنتاجية

 .عال   بصوت هماوفهم واألمثلة القواعد قراءة •

 األصدقاء مع تصاليةاالت دريباتالقيام بال •

 .عُتادل الًتكيب باستخدام

 األساليب باستخدام اللغة قواعد تعلم•  احلركي 

 التحليل مث األمثلةمن  يبدأ: االستقرائية

 .األمثلة من والقواعد النتائج واستخماص

 الًتاكيب باستخدام اجلمل تكوين يف مارسةادل •

 استخدامب دراستها تتم اليت للمادة وفًقا ةنظمادل

 .ادلوجودة األشياء أو وسائلال

  االستما  كتابة  أو. قد مسعو ىو ما حسب ادلادة كتابة•  البصري

 .الرئيسية الكلمات



ٜٜ 
 

 

 غَت اجلمل/  الكلمات على عمامة ضعو  •

  .ادلفهومة

 .ادلادة لنفس األصدقاء مع الكتابة ةقارنم •

 .العربية الفيديو شاىدةدب كثرة ادلمارسة •

 بشكل إليها  ا ستماال مث ،ادلواد بتسجيل مياقال•  السمعي 

 .لفهمها متكرر

 .يسمع ادب النطق •

 .ةادلاد عن األصدقاء معالقيام بادلناقشة  •

 أو الشريط األغاين إىل االستما  على بيتدر ال •

 .ادلسموعة الكلماتمع كتابة 

 ادلادة إىل االستما  أثناءزلاولة الكتابة •  احلركي. 

 عبارة ادةالفعل دبا مسعو إن كانت ادلادلمارسة و  •

 .وامراأل عن

 .بالقول أو الفعل ادلادةاستجابة  •

 .التعبَت ما قد مسعو شفاىيا كان أو ربريريا •

 الكمام  اشفهي العربية باللغة هىدشا عما التعبَت زلاولة•  البصري. 

 .ه بكلمات من عندهءأقر التعبَت عما قد  •
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 .ياهشف بةادلكتو  األسئلة عن ةباجاسإ •

 كلمات أخرى شفاىياب مسعو ما التعبَت•  السمعي. 

 مل إذو  العربية، باللغة األصدقاء مع التحدث •

 ونفس مع تحدثفيمكن ال أصدقاء، ىناك يكن

 .ادلرآة أمام

 ما، شيء عن التعبَت عندو صوت تسجيل ةاولزل •

 .للتحقق من صحتو أخرى مرة إليو ستمعال

 األدوار سبثيل طريقةيبات عن القيام بالتدر •  احلركي. 

 .باسإدياءات التعبَت مع التحدث •

 .شفويا عنو للتعبَت معُت موضو  عن البحث •

 القراءة  تو صدون الب هاوفهم ادلواد قراءة•  البصري. 

 يف ادلوجودة اذلامة ادلعلومات على عمامةال ضعو  •

 .القراءة

فيما يتعلق  رئيسيةال فكرةال أو لخصادل ةباكت •

 .القراءة وصبنص

 .ربريريا النص حول سئلةاأل على اسإجابة •

 عم عال   بصوت هاوفهمنصوص القراءة  قراءة•  السمعي 
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 .والتجويد الًتقيم عمامات إىل االنتباه

 .التعبَت عن نصوص القراءة شفاىيا •

 .الرئيسية الفكرةالتعبَت عن  •

 .األصدقاء مع احملتوى مناقشة •

 .نصوصال زلتوى على تعليقاتلقاء الإ •

 الشفاهب ةركمع احل عال   بصوتالنصوص  اءةقر •  احلركي. 

 .الرئيسية واألفكار علوماتادل عن البحث •

 .الفهم حسب النصوص زلتوى تقدمي •

 حول عليها واسإجابة سئلةاأل طرح زلاولة •

 .الفهم لزيادةنصوص ال

 الكتابة  الكتابة شكلبدقة على  هانتباال•  البصري. 

 .ادلنقول إمماء أوظور ادلن م بإمماءالقيا •

 .ادلوجودة الكتابةالتدرب على تشكيل  •

 .الصورة وصف وأ ادلنظورة األشياء ةباكت •

 .قراءهتا سبت اليت لقراءةلنصوص ا ادللخص ةباكت •

 ُيسمع ما خمال من ادلنقل إمماء على تدربال•  السمعي 

 .صوتية زلادثة أو أغنية من



ٕٔٓ 
 

 

 . سبت حفظهااألشياء اليت ةباكت •

 .بسيطة احملادثات كتابة •

 .األصدقاء مع اسإمماء إجراء •

 ترتيب أو اجلمل، كوينلت الكلمات ترتيب•  احلركي 

 .فقراتال تكوينل اجلمل

 .لموادل كتوبةأو ادللخص ادل ستنتاجاتاال كتابة •

 .على أحوال ما ةكتوبادل االستجابات إنشاء •

 .ذبربتها مت قد يتال األشياء عن الكتابة زلاولة •

 

بعد أن الحظت الباحثة على اجلداول السابقة، ديكن للباحثة تصوير اسًتاتيجيات تعلم 

الطماب يف اللغة العربية إمجاليا؛ فالطماب الذين ذلم أسلوب التعلم البصري يستخدمون بعض 

( Cognitive)( واالسًتاتيجية ادلعرفية Memoryاسًتاتيجيات التعلم مثل اسًتاتيجية الذاكرة )

 (. Metacogntiveواالسًتاتيجية ما وراء ادلعرفية )

أما الطماب الذين ذلم أسلوب السمعي يستخدمون بعض اسًتاتيجيات التعلم مثل 

( واالسًتاتيجية Metacogntive( واالسًتاتيجية ما وراء ادلعرفية )Memoryاسًتاتيجية الذاكرة )

 (. Socialاالجتماعية )



ٖٔٓ 
 

 

ذلم أسلوب احلركي يستخدمون بعض اسًتاتيجيات التعلم مثل اسًتاتيجية  أما الطماب الذين

( Kompensation( واسًتاتيجية التعويض )Cognitive( واالسًتاتيجية ادلعرفية )Memoryالذاكرة )

ما عماقة ذلا بأي ف( Affectiveأما االسًتاتيجية العاطفية )(. و Socialواالسًتاتيجية االجتماعية )

 م ادلعينة عماقة مباشرة، فهي تتعلق قويا بأحوال عواطف الطماب  وخلفياهتم.أساليب التعل

 

 


