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  :إىلأىدم ىذا حبث علمي 
 . كالديٍت ؿببوبيٍت )أيب ماىدكف كأمي قمارية( الذين ربياين صغَتا بًتبية اغبسنة .ُ
الذين قد أعطوين رضبة  صغَت ( كأخي كبَت كأخيت )زكجيت كإبنيت صبيع األسرة .ِ

 حىت قبحت يف عملية التعليم
صديقٍت )عبد اغبكيم( الذم قد دفعٍت يف اهناء ىذا لبحث عس اللة أف جيازه  .ّ

 حبَتا كثَتا
صبيع األساتذ ابػبصوص يف اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلـو قبركؾ كوابنق لومبوؾ  .ْ

 أعماؽبم خبَت اعبزاء. الذين يعملوين علما انفعا لعلى اللة جيزم الوسطى

صبيع األصدقاء الذين ال أستطيع أف أذكرىم كاحد فواحدا منها األصدقاء يف  .ٓ
 جامعة دمحمية ماتراـ الذم ساعدكين يف اسبا ىذا البحث.
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 كلمة الشكر والتقدير
 الرًَّحٍيمً  الرَّضٍبىنً  للاً  ًبٍسمً 

كالصبلت كالسبلـ على حبيب للا دمحم صلى للا عليو كالسبلـ  .رب العلمُت اغبمد هلل 
 على الو كأصحابو أصبعُت أما بعد. ك 

مث أقدـ ابلشكر  إلسباـ ىذا البحثفلك اغبمد اي للا على جزيل نعمك حىت أستطيع 
 ىل الذين كاف ؽبم الفضل الكبَت يف اقبز ىذا البحث كمن ىم :إكالتقدير 

 صغَتا بًتبية حسنةكالديٍت الذاف ربياين  .ُ
 درس. أرشد عبد الغٍت اؼباجستَت كوصفو رئيس جامعة دمحمية ماتراـ .ِ
 سبلمية يف جامعة دمحمية ماتراـاإلسواندم  اؼباجستَت عميد كلية الدينية  .ّ
 حسناف اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية .ْ
 حسناف اؼباجستَت ك د. أضبد حلواين شافعي اؼباجستَت كوصفهما اؼبشرؼ .ٓ

 شرافهما يف يوألف ىذا البحث فيهائلاألكؿ كاؼبشرؼ الثاين على ل
عسى للا أف جيعل أعماؽبم خالصة للة كأف جيزيهم اللة خَتا كثَتا كيعطيهم ىدايتو 

 كمغفرتو كرضوانو.
 

 َُِِأغسطس  ٗ ماتراـ، ماتراـ،
 ث احالب
 
 

 يدماي ضبار 
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 ادلستخلص
عنواف ربت   ََُُُُْٕٕ: رقم التسجيل راي اغبميدم،أ، حبث العلمي

يف  قبركؾ"اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلـو 
 اؼباجستَتاألكؿ: حسنا  شرؼ. اؼبَُِِ/ََِِالعاـ الدراسي 

 : د. أضبد حلواين شافعي اؼباجستَت: شرؼ الثاين اؼبك 
لتحقيق أىداؼ التعلم. بدكف اسًتاتيجية تعلم جيدة، لن اسًتاتيجية التعلم ىي كسيلة 

تتحقق أىداؼ التعلم. ؽبذا السبب، جيب على اؼبعلم أف يكوف قادرنا على اختيار 
اسًتاتيجية التعلم الصحيحة للتعلم. اللغة العربية ىي من الدركس اليت جيدىا الطبلب 

للتواصل ابللغة ندكنيسية صعبة، خاصة ؼبن ىم من غَت العرب كيستخدموف اإل
.كاف الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية يف مدرسة العربية

كمعرفة اؼبشاكل اليت  َُِِ/ََِِيف العاـ الدراسي  قبركؾدار العلـو  اإلبتدائية
بتدائية دار العلـو إليواجهها اؼبعلموف يف تنفيذ االسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف مدرسة ا

نوع ب البحث مدخبل كيفيا استخدـ ىذا. َُِِ/  ََِِالعاـ الدراسي  يف ؾقبرك 
ؽبذا البحث ىي نتيجة البحث اؼبيداين، بينما البياانت ساسية الوصفي. البياانت األ

. مصادر بياانت ىذا البحث ىي مدير مدرسة اؼبدرسة ؽبذا البحث ىي الكتب ضافيةاإل
يف  أساليب صبع البياانتالطبلب.ك  كمعلم اللغة العربية كموظفُت كؾر قبابتدائية دار العلـو 

ق.تتمثل تقنية ربليل البياانت ؽبذا ئكالواث ةطريقة اؼببلحظة كاؼبقابلىذا البحث  استخدـ 
البحث يف تقليل البياانت كعرض البياانت كاستخبلص النتائج من اؼبشكلة. للتحقق من 

. كأظهرت النتائج أف ترم أقبوالتيوفك  ةاؼبراقب ثصحة البياانت، استخدـ الباح
يف العاـ  قبركؾ اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية اؼبستخدمة يف مدرسة ابتدائية دار العلـو

س كانت اسًتاتيجية تعلم كاليت نفذت يف الصف الساد َُِِ/ََِالدراسي 
 كاعبواب.. طريقة التعلم اؼبستخدمة ىي طريقة العرض كاؼبناقشة كالسؤاؿ ستقصائيإلا
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ABSTRAK 
 

 
Skripsi, Arya humaidi, NIMKO:717110014 yang berjudul “Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab Dimadarasah Ibtidaiyah Darul Ulum Ngorok Tahun 

Pelajaran 2020/2021. Pembimbing 1 : Husnan M.Pd. Pembimbing 2 : 

Dr. Helwani asyafii M.Pd 

Strategi pembelajaran merupakan sarana untuk mecapai tujuan pembelajaran. 

tampa adanaya strategi pembelajaran yang bagus maka tujuan pembelajaran tidak 

akan tercapai. Dengan alasan tersebut maka seorang guru dituntut untuk bisa 

memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk melakukan pembelajaran. Bahasa 

arab merupakan salah satu pelajaran yang dirasakan sulit oleh siswa, apalagi kita 

yang notabenya bukan orang arab dan menggunakan bahasa indonesia untuk 

berkomunikasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pembelajaran 

bahasa arab di madrasah ibtidaiyah darul ulum ngorok tahun pelajaran 2020/2021 

dan untuk mengetahui masalah yang dihadapi guru dalam penerapan strategi yang 

di gunakan di madrasah ibtidaiayah darul ulum ngorok tahun pelajaran 2020/2021. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif degan jenis deskriftif. Data 

primer dari penelitian ini adalah hasil penelitian dilapangan sedangkan data 

skunder dari penelitian ini adalah buku dan literatur. sumber data dari penelitian 

ini adalah kepala sekolah madrasah ibtidaiyah darul ulum ngorok, guru bahasa 

arab, pegawai kantor dan siswa. Prosedur dari penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data  dari penelitian ini 

adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dari permasalahan. 

Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan ketekunan dan 

trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pebelajaran bahasa arab 

yang dipakai dimadrasah ibtidaiyah darul ulum ngorok tahun pelajaran 2020/2021 

yang dilakukan di kelas enam adalah strategi pembelajaran inkuri. Adapun metode 

pembelajaran yang dipakai adalah metode demostarasi, diskusi dan tanaya jawab. 
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 الفصل األول
 البحث يةأساس

 
 خلفية البحث. أ

، للتواصل تعترب اللغة من األشياء األساسية يف حياة اإلنساف كوسيلة   
ا لئلنساف كبناءن على  كخاصة لؤلطفاؿ يف مرحلة التعلم. ,كفهم اللغة مهم جدن

فإهنا تلعب دكرنا مهمنا يف عملية االستيعاب كالفهم يف حل  اؼبهارات اللغوية
ر اغباجة إىل اكتساب مشكلة أك دعم عملية التدريس كالتعلم. اليومبل تقتص

. ُدبا يف ذلك العربية اللغة على اللغة اإلندكنيسية كلكن أيضنا ابللغات األجنبية
اللغة العربية ىي إحدل اللغات اليت تتم دراستها على نطاؽ كاسع يف أجزاء 

 دبا يف ذلك إندكنيسيا. ـبتلفة من العامل،
ندكنيسيا، خاصةن اللغة العربية ىي مادة مهمة للغاية جيب تعلمها يف إ 

اللغة العربية لعبادة للا. لقد تطورت اللغة العربية  وفستخدمي الذين مسلمُتلل
.  ِسباشينا مع الزمن كاألكقات مع تطور اللغة العربية يف العامل اليـو

كظيفة اؼبعلم ىي توجيو الطبلب كتسهيلهم للحصوؿ على أقصى قدر من 
بعلم نفس الطبلب، كؽبذا السبب جيب نتائج التعلم. ترتبط األنشطة التعليمية 

أف يكوف تعلم اللغة العربية فبتعنا كبدكف أم شعور ابإلكراه حىت يكوف الطبلب 
 ّمتحمسُت لتعلم اللغة العربية.
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لذلك، حيتاج اؼبعلموف اليـو إىل اؼبهارات حىت يصبح جو التدريس كالتعلم 
.  جذاابن

غوية جيب أف يتمتع هبا الطبلب، دبا يف تعليم اللغة العربية، ىناؾ أربع مهارات ل 
الكتابة، كىذه  ةالقراءة كمهار  ةكمهار  ستماعاإل ةكمهار  الكبلـ مهارةيف ذلك 

اعبوانب األربعة للمهارات اللغوية ىي اعبوانب الرئيسية لتعلم اللغة العربية  
 ْكوسيلة للتواصل كما يتعلمها العرب.

يتحملو معلم اللغة العربية حبيث يتطلب إتقانو للتغلب عليو.  ةالثقيل ه كظيفةىذ
من بُت اؼبهارات اليت جيب أف يتمتع هبا مدرس اللغة العربية القدرة على اختيار 
اسًتاتيجيات التعلم، ألف اختيار اسًتاتيجيات التعلم الصحيحة سيجعل عملية 

على اختيار كتنفيذ  التعلم تسَت كيصبح الطبلب نشطُت. إذا كاف اؼبعلم قادرنا
 .كأساليب التعلم الصحيحة ةاسًتاتيجي

ىناؾ أربع اسًتاتيجيات تعلم جيب أف يعدىا مدرس اللغة العربية يف عملية تعلم 
 ةاسًتاتيجي القراءة تعلم يةاسًتاتيج ،الكبلـتعلم  يةاسًتاتيج اللغة العربية، كىي:

تعلم االستماع، كفقنا للمهارات األربع اؼبوجودة يف  ة، كاسًتاتيجيالكتابة تعلم
 .اللغة العربية

ديكن أف يؤدم اختيار االسًتاتيجية كالطريقة الصحيحة إىل زايدة الكفاءة 
من قبل اؼبعلم قبل تنفيذ  ةكالفعالية يف عملية التعلم. يتم تصميم اإلسًتاتيجي

توافقة مع ظركؼ كأكضاع إذا مل تكن م ةالتعلم يف الفصل، كتغيَت اإلسًتاتيجي
 ٓم اللغة العربية.يتعل يف الفصل كخصائص الطالب
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يف اختيار اسًتاتيجية التعلم، جيب تعديل أىداؼ التعلم، كنوع اؼبادة، 
كخصائص الطبلب، كحالة كظركؼ أنشطة التعلم.جيب ربديد التعلم بناءن على 

 اؼبعايَت التالية:
 ( التوجو االسًتاتيجي يف مهاـ التعلم ُ 
 ( ذات الصلة ابحملتول / مادة التعلم ِ 
( تركز األساليب كالتقنيات اؼبستخدمة على األىداؼ اليت جيب ّ 

 ربقيقها 
( ديكن لوسائل التعلم اؼبستخدمة أف ربفز حواس الطبلب يف كقت ْ 

 .ٔ.كاحد
 كؽبذا ازبذ الباحث عنواف اسًتاتيجية تعلم اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية

الدراسي  العاـ وسطىال لومبوؾ ققبركؾ كوابن دار العلـودمحمية 
التعلم لزايدة  ةتيجيااسًت  ، ألنو ال يزاؿ من اؼبهم البحث عنََِِ/َُِِ

معرفة كقدرة مدرس اللغة العربية على التدريس كزايدة قباح تعلم اللغة العربية يف 
 .اؼبدارس

 أسئلة البحث ب.  
راد الباحث أف يبحث السؤاؿ أكنظرا ػبلفية البحث الذم قدمو الباحث السابق، 

 التايل :
  قبركؾدار العلـو  يف اؼبدرسة اإلبتدائية م اللغة العربيةيتعل ةتيجيااسًت كيف -أ 

 ؟ ََِِ\َُِِالعاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قكوابن
 يف تعليم اللغة العربية ةتيجيااسًت على  يواجهها اؼبعلم يتال تما ىي اؼبشكبل-ب 

العاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قاؼبدرسة اإلبتدائية دار العلـو قبركؾ كوابن
َُِِ\ََِِ 
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 أهداف والنوافع . ج
 أهداف البحث .1

 قبركؾ دار العلـو يف اؼبدرسة اإلبتدائية تعلم اللغة العربية ةتيجيااسًت ؼبعرفة ( أ
 ََِِ\َُِِالعاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قكوابن

 التعليم اللغة العربية ةتيجيااسًت اليت يواجهها اؼبعلم يف  تؼبعرفة اؼبشكبل( ب
العاـ  كوابنغ لومبوؾ الوسطى قبركؾ دار العلـو يف اؼبدرسة اإلبتدائية

  ََِِ\َُِِالدراسي 
 نوافع البحث .2

 فبا تقدـ الباحث يف خلفية البحث، فأكجد ؽبذا البحث نوافع منها:
لنوافع النظرم -ُ     

 أف يكوف ىذا البحث مفيدا للمعلمُت يف التعليم اللغة العربية خصة ( أ
كيكوف ىذا البحث مفيدا لتنمية قدرات الطبلب يف التعليم اللغة العربية ( ب

 خصة
 كيكوف مرجعا كمصدرا للطبلب الذم سيقدموف مواضعا مناسبا اؼبستقبل( ت

 النوافع التطبقية -ِ

تيجيات تعلم اعلى اسًت أف يكوف ىذا البحث لزايدة اؼبعرفة الباحث ( أ
 اللغة العربية يف اؼبدرسة 

 تعليم اللغة العربية  يف ا للباحثُت االخرينكيكوف ىذا البحث مرجع( ب

 و حدود الزمن ادلكان حدودد. حدود البحث، 
 . حدود ادلوضوعية2
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يف  م اللغة العربيةيتعل ةتيجيااسًت قرر الباحث ىذا البحث علمي ربت عنواف " 
العاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قكوابنقبركؾ  دار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائية

َُِِ\ََِِ 
 ادلكان حدود .0

 دار العلـو قبركؾ اؼبدرسة اإلبتدائيةاختار الباحث اؼبكاف لعملية البحث يف 
 ََِِ\َُِِالعاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قكوابن

 من أسباب اختيار الباحث ىذه اؼبدرسة :

 ىذه اؼبدرسة مراجعا للمدرسة أخرل يف لومبوؾ الوسطىألف ( أ
 العربية اقبازات يف ؾباؿ اللغة اىذه اؼبدرسة ؽب ألفك  ( ب

 حدود الزمن .3
الباحث الوقت اؼبمنوح السًتداد كاستعاد . ىذا البحث شهرينحدكد الزمن يف 

اؼبعلومات اؼبطلوبة من كل من اؼبدير كمعلم تعليم اللغة العربية كمن طبلب 
 لومبوؾ الوسطى قكوابن اإلبتدائية دار العلـو قبركؾمدرسة 

الدراسات السابقة ه.    
العديد  قاـكطريقة التعلم مثَتة للدراسة كالبحث، كؽبذا السبب  ةتيجيااسًت تعترب 

كأساليب التعلم. من بُت  ةمن الباحثُت إبجراء أحباث حوؿ اسًتاتيجي
 الدراسات السابقة اليت استخدمها اؼبؤلف كأساس نظرم:

 عاـ   العربية،  تعليم اللغة  قسم   علي، عمر   دمحم    أجراه  الذم   البحث -2
تعلم اللغة العربية للطبلب غَت اؼبتجانسُت يف  ةتيجيااسًت  بعنواف " َُِٖ 

 للتعرؼ  البحث   ىذا  الغرض من  يوجياكارات".  سليماف  MAN 3اإلنساف  
 MAN 3 على اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية للطبلب غَت اؼبتجانسُت يف

 نتائج ك   النوعي  البحث البحث منهج  ىذا   استخدـ .سليماف يوجياكارات"
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 ذلك يف   العربية  اللغة  لتعلم  كاؼبثبطة  الداعمة ىي العوامل   البحث  ىذا
 ىذا ك  عمر علي   دمحم أجراه   الذم البحث ىذا  بُت  أما فرؽ   ٕاؼبكاف. 
اسًتتيجيات تعلم ىو الغرض البحث.  يغرض ىذا البحث ؼبعرفة  البحث 

 لومبوؾ   كوابنق   قبركؾ   العلـو  دار  اإلبتدائية   اؼبدرسة  يف  العربية  اللغة
 طريقة  ك  البحث  مكاف  مث  ، ََِِ\َُِِ الدراسي   العاـ  الوسطى 
تصحيح البيتاانت. يتم إجراء اختبار صحة البياانت يف البحث ابستخدـ  

 البحث ك البحث الذم أما التشابو بُت ىذا  ترم أقبوالتيوف البياانت.
 الكيفي،البحث  كفقا ابستخدـمدخل البحث. ىو  أجراه دمحم عمر علي

ىي البياانت  دمحم عمر عليك مصدر البياانت الذم استخدـ الباحث 
 ىي مصدر البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها األساسي كالبياانت األساسي، 

 عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت.
 اسًتاتيجيةبعنواف  َُِٕالبحث لؤلخت سعيدة رمضاف اؼبنفعة: ؾبلة الًتبية  -ِ

تعلم اللغة العربية يف مرحلة الطفولة اؼببكرة. الغرض من ىذا البحث ىو إظهار 
يستخدـ ىذا  .duapمنوذج تطبيق نظرية تعليم اللغة العربية على مستول 

اليت  اسًتاتيجيةنتائج ىذا البحث ىي معرفة  البحث منهج البحث النوعي.
راعة األكلية لتعلم اللغة يطبقها اؼبعلم أك اؼبدرسة كاألشياء اليت تؤثر على الز 

أخت سعيدة رمضاف اؼبنفعة البحث الذم أجراىا أما فرؽ بُت ىذا   ٖالعربية.
اسًتاتيجية تعلم  ىو الغرض البحث.  يغرض ىذا البحث ؼبعرفة ىذا البحثك 

 كوابنق لومبوؾ الوسطى قبركؾ دار العلـو يف اؼبدرسة اإلبتدائية اللغة العربية
تصحيح البيتاانت. ، مث مكاف البحث ك طريقة ََِِ\َُِِالعاـ الدراسي 

البياانت يف البحث ابستخداـ ترم أقبوالتيوف  يتم إجراء اختبار صحة
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 ىو البحث ك البحث الذم أجراه دمحم عمر عليأما التشابو بُت ىذا  البياانت.
مصدر البياانت الذم  الكيفي،البحث  . كفقا ابستخدـمدخل البحث
األساسي كالبياانت األساسي، البياانت  ىي دمحم عمر عليك ث استخدـ الباح

 عليها عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت. ىي مصدر البياانت اليت مت اغبصوؿ
 -سبتمرب ُّحبث أجراه األخ أنديكا ىاراينتو سورابكيت جورانؿ السبلـ، .3

اإلبتدائية. ىناؾ  بعنواف تعلم اللغة العربية لؤلطفاؿ يف اؼبدرسة َُِٕديسمرب 
أيضنا ىدؼ البحث من ىذه الدراسة للكشف عن عبلقة منو دماغ األطفاؿ 

 ىذا البحثنتائج  استخدـ ىذا البحث منهج البحث النوعي. بوسائط التعلم.
أف كسائط التعلم الصحيحة ديكن أف ذبعل دماغ الطفل األدين يستجيب حىت 

أجراه األخ البحث الذم أما فرؽ بُت ىذا  ٗيتذكر الطفل اللغة لفًتة طويلة.
ؼبعرفة  ىو الغرض البحث.  كغرض ىذا البحث ىذا البحثك أنديكا ىاراينتو 

 قكوابن قبركؾ العلـو دار يف اؼبدرسة اإلبتدائية اسًتتيجيات تعلم اللغة العربية
، مث مكاف البحث ك طريقة ََِِ\َُِِالعاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى

ترم يتم إجراء اختبار صحة البياانت يف البحث ابستخداـ ت. يح البيتاانحتص
الذم أجراه دمحم  ك البحث البحثأما التشابو بُت ىذا  .البياانت أقبوالتيوف
مصدر الكيفي، البحث  . كفقا ابستخداـمدخل البحثىو  عمر علي

األساسي، البياانت  ىي دمحم عمر عليك ث البياانت الذم استخدـ الباح
عليها عن طريق  ىي مصدر البياانت اليت مت اغبصوؿاألساسي كالبياانت 

 اؼببلحظة كاؼبقاببلت.
االتصاؿ  ةتيجيااسًت أشينيدا عبلء الدين بعنواف ربليل استخدـ  حبث لؤلخت .4

ـ. الغرض من ىذا البحث ىي دراسة كيفية َُِِاؼبنطوقة ابللغة العربية العاـ 
تغلب طبلب مرحلة الثانوية على مشكلة النواقص اؼبعجمية عند التحدث اب 
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استخدـ ىذا البحث منهج البحث النوعي.تشَت نتائج ىذا  للغة العربية.
أما فرؽ  َُى نطاؽ كاسع.البحث أف اؼببحوثُت استخدمو اسًتذبية اإلقباز عل

ىو  ىذا البحثك أشينيدا عبلء الدين  أخت أخت االبحث الذم أجراىبُت 
يف  تعلم اللغة العربية ةتيجيااسًت ؼبعرفة  الغرض البحث.  يغرض ىذا البحث

العاـ الدراسي  لومبوؾ الوسطى قكوابن قبركؾ العلـو دار اؼبدرسة اإلبتدائية
يتم إجراء ت. يح البيتاانحتص، مث مكاف البحث ك طريقة ََِِ\َُِِ

أما  .البياانت ترم أقبوالتيوفاختبار صحة البياانت يف البحث ابستخداـ 
مدخل ىو  الذم أجراه دمحم عمر علي ك البحث البحثالتشابو بُت ىذا 

مصدر البياانت الذم استخدـ  الكيفي،البحث  .كفقا ابستخداـ البحث
ىي األساسي كالبياانت األساسي، البياانت  ىي عمر عليدمحم ك ث الباح

 عليها عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت. مصدر البياانت اليت مت اغبصوؿ
اإلطار النظري و.     

 ةتيجيااسرت  تعريف -2
يف دراسة علم اللغة، ىناؾ ثبلثة مصطلحات مهمة جيب فهمها، دبا      

عملية التعلم، فإف األساليب . يف ةتيجياسًت يف ذلك األساليب كالنهج كاال
ؽبا كظيفة رئيسية لتحقيق أىداؼ التعلم. بعض الناس  ةتيجياسًت كالنهج كاال

ىناؾ من يوازف بُت الطريقة كاالسًتاتيجية، كلكن ىناؾ أيضنا من يقوؿ إهنا 
اإلسًتاتيجية ؽبا نطاؽ أكسع، يتم تضمُت الطرؽ كاألساليب يف  ـبتلفة.

ديكننا أف نرل أف الطريقة ىي طريقة أك إجراء قسمها ؼبزيد من التفاصيل، 
لتحقيق أىداؼ معينة، النهج يعٍت ؾبموعة من األفكار اليت يتم استخدامها 

كالطرؽ كالتقنيات  ةتيجياسًت بشكل منهجي كأساس التفكَت يف ربديد اال
  )اإلجراء( يف ربقيق أىداؼ أك نتائج معينة كفقنا ألىداؼ ؿبددة مسبقنا.
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ا تفسَت النهج على أنو منظور الشخص أك كجهة نظره يف ديكن أيضن      
معاعبة شيء، كأتيت اإلسًتاتيجية من اإلسًتاتيجيات البلتينية، كاليت يتم 
تعريفها على أهنا فن استخداـ اػبطط لتحقيق األىداؼ، كديكن أيضنا 
تفسَت اسًتاتيجيات التعلم على أهنا أمناط من أنشطة التعلم يتم اختيارىا 

دامها من قبل اؼبعلم حسب السياؽ، كفقنا ػبصائص الطبلب كاستخ
عامل  يفُُكظركؼ اؼبدرسة كالبيئة احمليطة كأىداؼ تعليمية ؿبددة مصاغة.

أبهنا طريقة أك سلسلة من األنشطة كفقا للتعليم  اسًتتيجياتتعليم تعرؼ 
ربدث عملية التعلم نفسها بسبب التفاعل بُت الطبلب   ُِاألساسي.

كبيئتهم، لذلك، جيب ترتيب البيئة بطريقة ذبعل الطبلب يتفاعلوف ذباه 
التغيَت السلوكي اؼبطلوب. تشمل ىذه اإلعدادات البيئية ربليل احتياجات 
الطبلب، كخصائص الطبلب، كصياغة األىداؼ، كربديد اؼبوضوع، 

، Crowlاقًتح  ؼبناسبة، ككسائط التعلم اؼبطلوبة.ا ةتيجيااسًت  كاختيار 

Kaminsky & Podel التعلم.  ةتيجيااسًت  ثبلثة مناىج تكمن كراء تطوير
كىي عبارة عن بياانت سبهيدية  ،Ausubelأكالن، اؼبنظموف اؼبتقدموف يف 

تساعد الطبلب على االستعداد ألنشطة تعليمية جديدة كإظهار العبلقة 
بُت ما جيب دراستو كاؼبفهـو أك الفكرة األكسع. اثنينا، التعلم ابالكتشاؼ 

، كالذم يقًتح أف التعلم يبدأ من عرض اؼبشكلة من اؼبعلم Brunerمن 
كربديد اغبلوؿ. اثلثنا، األحداث لتحسُت قدرة الطبلب على التحقيق 

 اؼبستفادة من جاين.
 Ausubel. تعلم اؼبعٌت من ُ 

ىذا التفكَت االستنتاجي، كالذم يتطلب من  Ausubelيشجع منوذج 
الطبلب أكالن تعلم اؼببادئ، مث تعلم كيفية التعرؼ على تفاصيل ىذه 
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اؼببادئ. يفًتض ىذا النهج أف الشخص يتعلم بشكل أفضل عندما 
يفهم اؼبفاىيم العامة ، كيتقدـ بشكل استنتاجي من القواعد أك اؼببادئ 

 إىل األمثلة.
 . تنظيم اؼبسبقِ

يستخدـ اؼبعلم منظمنا متقدمنا لتنشيط ـبطط الطالب )كجود فهم 
الطالب(، ؼبعرفة ما يعرفو الطبلب ابلفعل، كؼبساعدهتم على التعرؼ 

معرفة عامة  Advanceعلى أمهية اؼبعرفة اليت لديهم ابلفعل. يقدـ منظمو 
جديدة ديكن للطبلب استخدامها كإطار عمل لفهم احملتول اعبديد 

 كنك استخداـ اؼبنظمُت اؼبتقدمُت لتدريس أم موضوع.ابلتفصيل.دي
 . اكتشاؼ التعلم من بركنرّ

تفًتض نظرية التعلم ابالكتشاؼ يف بركنر أف التعلم يكوف أفضل عندما 
 ُّ.يكتشف الطبلب اؼبعلومات كاؼبفاىيم أبنفسهم

 ميالتعل ةتيجيااسرت  تعريف -0
البشرية كاؼبرافق كفقا لعمر مهاليك التعلم ىو "مزيج من العناصر  

 ُْاؼبادية كاؼبعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على ربقيق أىداؼ التعلم".
التعليم ىو ايصاؿ اؼبعلم كاؼبعرفة إىل أذىاف الطبلب بطريقة قومية,  

كىي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من اؼبعلم كاؼبتعلم الوقت اعبهد يف 
م أربعة أركاف ىي : اؼبعلم اؼبتعلم سبيل اغبصوؿ على العلم كاؼبعرفة, فللتعلي

 ُٓكاؼبادة كالطريقة.
أف اسًتاتيجية كالتعلم ىي جهد اؼبعلم حىت يتمكن  Nana Sudjanaتقوؿ 

الطبلب من ربقيق أىداؼ التعلم ابستخداـ متغَتات التدريس )األىداؼ، 
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التعلم ؽبا معٌت ابعتبارىا الطريقة  ةتيجيااسًت  األساليب، األدكات، كالتقييم(
الصحيحة اليت ديكن اختيارىا لتقدمي الدركس. اسًتاتيجيات تعلم اللغة ىي 

 ُٔالطريقة الصحيحة لتقدمي كتنفيذ أنشطة تعلم اللغة .
بناءن على الوصف أعبله، ديكن االستنتاج أف اسًتاتيجية التعلم ىي النمط 

قيق أحداث التعلم الفعالة لتحقيق العاـ ألنشطة اؼبعلمُت كالطبلب يف رب
األىداؼ، كتتشكل بفعالية ككفاءة من خبلؿ ؾبموعة من تسلسل األنشطة 
كاألساليب ككسائل التعلم اؼبستخدمة كالوقت اؼبستغرؽ يستخدمو اؼبعلموف 

 كالطبلب يف أنشطة التعلم.
 مكوانت اسرتاتيجية التعلم -3

السًتاتيجية التعلم، كىي أنشطة يذكر ديك ككارم أف ىناؾ طبسة مكوانت 
التعلم األكلية، كتقدمي اؼبعلومات، كمشاركة الطبلب، كاالختبارات كأنشطة 

 اؼبتابعة.
 . أنشطة التعلم األكليةُ

يف ىذا النشاط، يوفر مدرس اللغة العربية الدافع كاغبماس للتعلم 
 للطبلب كيصف اؼبواد التعليمية اليت سيتم تنفيذىا.

 ومات. تسليم اؼبعلِ
 األشياء اليت جيب مراعاهتا عند القياـ هبذا النشاط ىي :

أ( جيب أف يكوف ترتيب تسليم مادة اللغة العربية متسلسبلن، على  
سبيل اؼبثاؿ من النظرية إىل التطبيق أك العكس، بدءنا من 
األشياء السهلة إىل األصعب ككذلك من اؼبلموسة إىل األشياء 

 اجملردة 
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دة اللغة العربية على خصائص الطبلب كنوع ب( يعتمد نطاؽ ما 
  .اؼبادة اليت مت كصفها يف كقت ربديد أىداؼ التعلم

معلومات  تتضمن اؼبواد اؼبسلمة اؼبواد يف الشكل ج( 
إجراءات،ظركؼ كشركط  يف شكل خطوات، مفصلة،مهارات
يف شكل آراء، أفكار، اقًتاحات، ردكد(.يف  معينة، كمواقف
اؼبعلومات، يعرض اؼبعلم صورة طبيب مث يسأؿ نشاط إيصاؿ 

ما ىي األنشطة  الطبلب )ما ىي اؼبهنة  دار اؼبعلومات؟(،
اليت يقـو هبا )غبفظها(، كأين يعمل )غبفظها(، حيث يقـو 
الطبلب ابإلجابة على األسئلة اليت يطرحها اؼبعلم، كديكن 

 القياـ هبذا النشاط مرارنا كتكرارنا مع مهن ـبتلفة.
 اركة الطبلب. مشّ

جيب أف يًتكز التعلم على الطبلب حىت يكونوا أكثر نشاطنا يف 
 أنشطة التعلم. مدرس لغة عربية

 . اختبار )التقييم(ْ
يهدؼ االختبار إىل معرفة أىداؼ التعلم اليت مت ربقيقها أك اليت مل 

 تتحقق، كاؼبعرفة كاؼبهارات اليت أتقنها الطبلب أك مل يتقنوىا.
 متابعة األنشطة

غالبنا ما ال يتم تنفيذ األنشطة اؼبعركفة ابسم ربديثات اؼبتابعة من 
 نتائج األنشطة اليت مت تنفيذىا بشكل صحيح من قبل اؼبعلم.

 التعلم ةتيجيااسرت مبادئ استخدام  -3
ىناؾ أربعة مبادئ عامة جيب على اختصاصيي التوعية االنتباه إليها عند 

 التعلم ، كىي: ةتيجيااسًت استخداـ 
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موجهة كبو اؽبدؼ. يف نظاـ التعلم، األىداؼ ىي اؼبكوف الرئيسي. . ُ
ا يف صبيع أنشطة اؼبعلمُت كالطبلب لتحقيق أىداؼ  جيب السعي جاىدن
ؿبددة مسبقنا، ألف قباح اسًتاتيجية التعلم ديكن رؤيتو من قباح الطبلب 

 يف ربقيق أىداؼ التعلم؛
قائق أك اؼبعلومات . األنشطة.ال يقتصر التعلم على حفظ عدد من اغبِ

فحسب، بل يشمل أيضنا ازباذ اإلجراءات كاكتساب خربات معينة 
كفقنا لؤلىداؼ اؼبتوقعة. لذلك، جيب أف تكوف اسًتاتيجية التعلم قادرة 
على تشجيع النشاط الطبليب، سواء النشاط البدين أك األنشطة 

 النفسية مثل النشاط العقلي ؛
ا ّ  لتطوير كل طالب على حدة، كعلى الرغم . الفردية. ديثل التدريس جهدن

من قياـ اؼبعلمُت ابلتدريس جملموعة من الطبلب، إال أف ما يريدكف 
ربقيقو يف األساس ىو تغيَت يف سلوؾ كل طالب. اؼبعلم الناجح ىو 

طالبنا، ينجح صبيعهم يف ربقيق اؽبدؼ؛  َْعندما يتعامل مع 
ا يتعاملوف مع كالعكس صحيح، يقاؿ إف اؼبعلمُت ال ينجحوف عندم

 ( طالبنا يف ربقيق أىداؼ التعلم؛ّٓ( طالبنا، كال ينجح )َْأربعُت )
. النزاىة. جيب أف يينظر إىل التدريس على أنو جهد لتنمية شخصية ْ 

اؼبتعلم ابلكامل. كابلتايل، فإف التدريس ال يقتصر على تطوير القدرات 
اؼبعرفية فحسب، بل أيضنا تطوير اعبوانب العاطفية كالنفسية اغبركية. 
لذلك، جيب أف تكوف اسًتاتيجيات التعلم قادرة على تطوير شخصية 

بلب أبكملها كاليت تشمل اإلدراؾ كالعاطفة، كالنفسي اغبركي الط
 ُٕبطريقة متكاملة.

 العربية اللغة تعريف -7
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 العربية اللغة تعريف. أ
كىذا فمعٌت اللغة ىي : أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم. 

التعريف، جيب أف يشار إليو لؤلمانة العلمية، يف دائرة اؼبعارؼ الربيطانية 
اللغة يف اؼبعٌت القدمي  الصوتية. اللغة أبهنا: نظاـ من الرموزحيث تعرؼ 

أغراضو كاحتياجاتو، على أهنا عبارة عن ؾبموعة أصوات يعرب هبا الفرد عن 
 أك اغبديث عن ىذه اؼبصطلحات مل تستطيع ذباكز فاؼبعٌت اعبديد
عن تعريفها  تعريف اللغة حبقيقتها كعبلقتها ابإلنساف زبتلفموضعيتو.إف 

األكؿ، كاللغة ىي انتج  اللغة ىي اإلنساف كالوطنإف  يفتها، حيثبوظ
شبرة حيث أهنا  القدرة عن اغبيوانية، زالتفكَت اإلنساين، كىي ما ديي

كيقوؿ مصطفى  ال يرل على حقيقتو. أثرا كالكهرابء، العقل،كالعقل يًتؾ
إف اللغة مظهر من بت أمر اللغةٌ  مظاىر التاريخ، »صادؽ الرافعي : 

من حيث اتصاؽبا بتاريخ األمة كاتصاؿ  -تاريخ صفة األمة. كيفما قل كال
كجدهتا الصفة الثابتة اليت ال تزكؿ إال بزكاؿ اعبنسية كانسبلخ  -األمة هبا 

 .األمة من اترخيها
البعض  كلكن يعتقد كالعربية من أحدث ىذه اللغات نشأة كاترخيا 

قت منها اللغات السامية أهنا األقرب إىل اللغة السامية األـ اليت انبث
األخرل، كذلك الحتباس العرب يف جزيرة العرب فلم تتعرض ؼبا تعرضت 

اللغة العربية ىي لغة من اللغات  لو ابقي اللغات السامية من اختبلط.
عليها ؾبموعة اللغات السامية نسبة إىل ساـ بن نوح  طلقالقددية اليت أ

لسامية اللغة الكنعانية، عليو السبلـ، كمن ىذه اجملموعات اللغوية ا
كالنبطية، كالبابلية، كاغببشية، كفبا ال  فيو أف اللغة العربية بقيت حىت يومنا، 

يبق الصخور. شك من اللغات السامية سول اآلاثر اؼبنحوتة على ى  بينما مل َّ
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اللغة العربية ىي اللغة السامية اليت حفظت  ابإلضافة إىل ذلك ، فإف
القرآف كجودىا، كىي لغة عاؼبية ، كلغة مكن فهمو إال من خبلؿ فهم ي

الكرمي الذم ال م اللغة العربية، كىي لغة إنسانية حية تتميز بنظاـ صويت 
 ُٖكصريف ككبوم كتركييب، كأللفاظها مدلوالت ـبتلفة .

اللغة العربية ىي ؾبموعة من رموز اؼبتمثلة يف اغبركؼ اؽبجائية العربية اليت 
أكثر أصواات معينة تعطي دالالت يدركها من  تستدعي نطقا كاحدا منها أك

 ُٗيفهم ىذه اللغة.
 نشأة لغة العربة. ب



نشأهتا ضعيفة ؿبمودة األلفظ، غَت أف  ة يف بدايةكانت اللغة العربي 
العربية،أدت إىل  يف شبو اعبزيرةمطلبات اغبياة، ك حاجة الناس إىل التنقل 

كالدة الفاظ لغوية جديدة، لتساعدىم يف التعبَت عن حاجاهتم، كرغباهتم، 
حيث أدت ىذه اغباجو إىل زايدة ظوىر األلفاظ كالتصريفاة اللغوية 

حيًتز ك اؼبسمى أيضا بعلم األدب كىي علـو علـو اللغة العربية كانتشرىا. 
ما صرَّىح بو نقسم على يف كبلـ العرب لفظا أك كتابة كي بو عن اػبلل

كىي العمدة يف ذلك  منها أصوؿ علماء اللغة العربية إىل اثٍت عشر قسما
االحًتاز، كمنها فركع. ساف كاػبطاب كإصابةٌ  كعلم األدب ىو علم 
إصبلح الل من ه مواقعو، كربسُت ألفاظو عن اػبطأ كاػبلل كىو شعبة 

كبلـ العرب كأساليبهم   األدب العاـ. أف ال خيفى على الناظر فيو شيء من
كمناحي ببلغتهم؛ ألنو ال ربصل اؼبلكة من حفظو إال بعد فهم،ن    فللغة 
العربية علـو كثَتة كمتنوعة كىي اثنا عشر علما منها: علم التصريف كعلم 
النحو كعلم اؼبعاين كعلم البياف كعلم البديع كعلم العركض كعلم القوايف 
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وانُت القراءة كعلم إنشاء الرسائل كاخل كعلم قوانُت طب ي الكتابة كعلم ق
كعلم احملاضرات. سنعرض فيما يلي موجزا عن علم النحو كعلم الصرؼ  

 َِفقط الرتباط بينهما ارتباطا شديدا.
 اللغة العربية ميأنواع اسرتاتيجيات تعل -5

 قراءةال . اسًتاتيجية تعلمُ
اؼبهارات اللغوية اليت القراءة ىي أىم مادة يف اؼبوضوع. القراءة ىي إحدل 

ليست سهلة كبسيطة، كال يقتصر األمر على نطق اغبركؼ كالكلمات 
فحسب، بل إهنا مهارة تنطوم على ؾبموعة متنوعة من أعماؿ العقل 
كالعقل. ديكن أيضنا إدراؾ القدرة على القراءة من خبلؿ القراءة بصوت عاؿو 

ألكؿ ألف ىذا النوع أك القراءة بصمت. القراءة بصوت عاؿو ىي اؼبستول ا
من القركية يوفر فرصة رائعة ؼبمارسة التحدث بشكل صحيح عن طريق 
مطابقة األصوات مع الكتابة.مث القراءة بصمت شيء تفعلو العُت كالعقل. 

 هبذه اؼبهارة، ديكن للطبلب تطوير معرفتهم بسهولة يف فهم النص.
من بُت االسًتاتيجيات اليت ديكن للمدرسُت القياـ هبا يف مهارات القراءة 
استخداـ اسًتاتيجية تسمى ربليل اإلسًتاتيجية. الغرض من استخداـ ىذه 
االسًتاتيجية ىو تدريب الطبلب على فهم ؿبتول القراءة من خبلؿ إجياد 

بشكل  الفكرة الرئيسية كاألفكار الداعمة. ديكن بدء عملية االكتشاؼ
فردم مث مناقشتها يف ؾبموعات قبل تقدديها يف النهاية. ىذه اإلسًتاتيجية 
ابإلضافة إىل تدريب حدة ربليل ؿبتول القراءة ديكن أف تتدرب أيضنا على 

  القراءة : ميتعل ةتيجيااسًت خطوات تنفيذ إجياد خط تفكَت اؼبؤلف. 
 . كزع نص القراءة على كل طالب.أ

 الطبلب قراءة النص بعناية.. اطلب من صبيع ب
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اطلب من كل منهم ربديد )كتابة( األفكار الرئيسية كالداعمة بشكل  .ج
 فردم.

 . اطلب من الطبلب ذبميع ؾبموعات كمناقشة نتائج كل منهم.د
. اطلب من بعض الطبلب تقدمي نتائجهم )العركض التقدديية( أماـ ق

 الفصل الذم ديثل ؾبموعاهتم.
 جموعات األخرل لتقدمي تعليقات أك أسئلة.. توفَت الفرص للمك
 . تقدمي إيضاحات حوؿ نتائج عمل الطالب حىت يتحسن فهم القراءة.ز

 كتابة ال . اسًتاتيجية تعلمِ
الكتابة ىي األعلى من بُت اؼبهارات  ةمن بُت اؼبهارات اللغوية، تعترب مهار 

الناس  اللغوية األربع، كالكتابة ىي إحدل كسائل التواصل اللغوم بُت
كاآلخرين كاليت ال تقتصر على اؼبكاف كالزماف. يركز درس الكتابة نفسو على 
ثبلثة أشياء، كىي القدرة على الكتابة ابلكتابة الصحيحة، كربسُت الكبلـ، 

 كالقدرة على التعبَت عن األفكار بوضوح كتفصيل.
 ستتأثر مهارة الكتابة بشكل كبَت دبهارات القراءة، يف ذلك الوقت سَتل

كيتذكر شكل كتابتو. كابلتايل، إذا تعلم الشخص الكتابة قبل أف يتمكن من 
القراءة، فسيواجو ابلتأكيد العديد من الصعوابت. من انحية أخرل، فإف 
تعلم الكتابة بعد أف تكوف ماىرنا يف القراءة سوؼ يبسط عملية التعلم 

  الكتابة ميتعل ةتيجيااسًت خطوات تنفيذ كيسرعها. 
صورة أماـ الفصل، على سبيل اؼبثاؿ صورة ؼبنظر طبيعي، كصورة . اعرض أ

 للسلوؾ اليومي كما إىل ذلك.
. اطلب من كل طالب تسمية اسم ابللغة العربية موجود يف الصورة. ىذا ب

 القصد منو إثراء اؼبفردات.
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. اطلب من كل طالب كتابة صبلة من الكلمات. إذا سارت ىذه العملية ج
ؼبتابعة إىل العملية التالية )كتابة قصة(. كلكن بشكل جيد، فيمكنك ا

إذا مل تسر ىذه اؼبرحلة بشكل جيد ، فبل جيب أف تدخل يف شكل 
 القصة.

 . اطلب من كل طالب أف يكتب بضع صبل زبربان عن الصورة.د
 . اطلب من كل طالب قراءة النتيجةق
 ُِ. إبداء التعليقات كالتقييمات لعمل كل طالب.ك

 ستماع اإل تعلم. اسًتاتيجية ّ
تلعب دركس االستماع دكرنا مهمنا يف حياتنا. ألف السمع ىو األداة األكىل 

من خبلؿ  اليت يستخدمها البشر للتواصل مع اآلخرين يف مراحل حياهتم
االستماع نعرؼ معٌت كشكل اعبمل. كمن خبلؿ االستماع ديكننا أيضنا 

تاب. يف تعلم االستماع، إتقاف مهارات لغوية أخرل مثل الكبلـ كالقركة كالك
جيب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على أف يكوف مثاالن جيدنا لطبلبو. ابإلضافة إىل 
ذلك، جيب على اؼبعلم أيضنا االنتباه إىل حالة الطبلب، كىي سبييز الطبلب 
الذين مل يدرسوا اللغة العربية مطلقنا عن الطبلب الذين درسوا اللغة العربية،  

علم قادرنا على كضع خطط تعليمية جيدة كمتنوعة يف كما جيب أف يكوف اؼب
االتصاؿ، دبعٌت أنو ال يقتصر على الطبلب كاؼبعلمُت كلكن ديكن أف يكوف 
بُت الطبلب كاؼبدرسُت. من بُت اػبطوات اليت ديكن للمدرسُت ازباذىا يف 

 : دركس االستماع
م قادرنا جيب أف يشرح للطبلب. ابختصار ، من اؼبتوقع أف يكوف اؼبعل أ. 

على تقليل صعوابت الطبلب يف فهم النصوص اػباصة بطريقة ديكن 
 قبوؽبا بسهولة
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ب. يناقش الطبلب اؼبادة اليت سبت قراءهتا كينتهي األمر بطرح أسئلة تتعلق 
 ابلغرض اؼبقصود

ج. اطلب من الطبلب تقدمي ملخص للمواد اليت مت استبلمها كنقل اؼبادة 
 فصلشفهينا أماـ األصدقاء يف ال

د. تقييم إقباز الطالب من خبلؿ طرح عدة أسئلة يف العمق كعلى مقربة 
من األىداؼ اؼبراد ربقيقها حبيث ديكن استخدامو لقياس مستول قدرة 

 الطالب.
اليت ديكن للمدرسُت استخدامها يف دركس  ميتعل ةتيجيااسًت خطوات تنفيذ 

 االستماع ما يلي:
تتناسب مع مستول اللغة كمستول الطبلب أ. خيتار اؼبعلم احملاداثت اليت 

كاليت ديكن أف ذبذب انتباىهم كترضيهم مث قراءهتا أك إخبارىا، بعد أف 
ا مث يطرح اؼبعلم أسئلة ربتوم على  ينتهي الطبلب من االستماع جيدن

 جوىر القصة أك الفكرة الرئيسية
الفصل ب. يقـو اؼبعلم بتدريب الطالب على االستماع إىل قصة قصَتة خارج 

الدراسي، من خبلؿ مطالبة الطبلب ابالستماع إىل قصة من شريط مث 
تدريبهم على إعادة ركايتها ، كبعد ذلك ييطلب منهم سرد القصة 
ألصدقائهم يف الفصل. بعد ذلك يقـو اؼبعلم أبنشطة تعليمية ربتوم على 
قصص مت ظباعها ، مثل مناقشة األحداث الواردة يف القصة، أك اإلجابة 

 بعض األسئلة. على
ج. ديكن للمدرسُت أيضنا التدريس بشكل خاص من خبلؿ اللعب ، على 
سبيل اؼبثاؿ، ينقل اؼبعلم رسالة مهمة للطبلب من خبلؿ اؽبمس لطالب 
كاحد ليتم نقلها إىل صديق جبانبو كىكذا حىت يصبح الطالب يف الصف 
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. ىذه الطريقة ىي تدري ب األخَت، مث يعيد اؼبعلم ذلك بصوت عاؿو
 الطبلب على االستماع ككذلك نقل ما يسمعونو.

 كبلـال اسًتاتيجية تعلم. ْ
تعد مهارة التحدث إحدل اؼبهارات األربع يف اللغة العربية كترتبط القدرة  

على التحدث ارتباطنا كثيقنا ابلقدرات النحوية للطبلب. إف القدرة على 
أتليف كلمات جيدة ككاضحة سيكوف ؽبا أتثَت كبَت على حياة اإلنساف ألف 

عبَت عن التحدث كسيلة للبشر للتواصل مع البشر اآلخرين من أجل الت
 أفكارىم كتلبية احتياجاهتم.

التحدث بلغة أجنبية مثل العربية مهارة أساسية ىدؼ اللغة. حيث أف 
اغبديث ىو كسيلة للتواصل مع اآلخرين. يف تعلم لغة أجنبية، كالعربية ، ؽبا 
صعوابهتا اػباصة، خاصة يف نطقها الذم جيب أف يتطابق مع اؼبكاف الذم 

شًتط ىنا أف يكوف اؼبعلم ماىرنا حقنا، خاصة يف تظهر فيو اغبركؼ. لذلك ي
النطق، ألنو عندما يكوف اؼبعلم غَت ذكي ، فإنو يقـو بتدريس األشياء 

 اػباطئة لطبلبو.
يف تعلم التحدث، ينقسم الطبلب إىل ثبلثة أجزاء ، كىي اؼبستول اؼببتدئ 

دريس كاؼبستول اؼبتقدـ كاؼبستول األعلى. لكل مستول ، سيقـو اؼبعلم ابلت
خبطوات ـبتلفة، على سبيل اؼبثاؿ ابلنسبة للمستول اؼببتدئ، ديكن للمدرس 
أف يطلب من الطبلب اإلجابة على سبارين الصفوية غبفظها. احملاداثت أك 
اإلجابة عن األسئلة اؼبتعلقة ابلتعلم.ؿبتوايت النص الذم قرأه الطبلب 

علم التحدث كللمستوايت اؼبتقدمة ديكن للمدرس أف يطلب من الطبلب ت
عن طريق إخبار األحداث اليت مر هبا الطبلب بينما خيتار اؼبعلم موضوعنا 

 للمستول األعلى ؼبمارسة التحدث.
 الكبلـ : ميتعل ةتيجيااسًت خطوات تنفيذ 
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، ديكن للمدرس أف يبدأ بقوؿ أظباء لكبلـابلنسبة السًتاتيجيات تعلم ا
مث ديكن للمدرس األشياء يف الفصل كيطلب من الطبلب تقليدىا، 

االستمرار من خبلؿ ربط األظباء حبالة الفصل، مثل نطق الكلمات كتاب، 
كقلم، ككرسي، كببلؾ بورد ك مث يقًتف بكلمات أخرل. مثل اعبدكؿ حبيث 
يشكل صبلة الحقنا، مثل مكاف القلم على الطاكلة كما إىل ذلك حىت يتقن 

كننا لتطويرىا، ديكن الطبلب صبيع الكلمات يف الفصل مث إذا كاف ذلك فب
للمدرس متابعة األنشطة اليت يقـو هبا الطبلب أك عرض قصة مصورة ربتوم 

 ِِعلى حبكة ؿبادثة.
 ستقصائيالتعلم اإل ةتيجيااسًت  .ٓ

ستقصائي ىي سلسلة من أنشطة التعلم اليت اسًتاتيجية التعلم اإل 
لسؤاؿ تركز على عمليات التفكَت النقدم كالتحليلي للبحث عن إجاابت 

التعلم االستقصائي. أكالن،  ةالرئيسية السًتاتيجي السمة عليو. معٍت كالعثور
ستقصائي على أقصى نشاط للطبلب للبحث عنو تؤكد اسًتاتيجية اإل

كالعثور عليو، فبا يعٍت أف اسًتاتيجية االستفسار تضع الطبلب كمواضيع 
ذين يتلقوف اؼبادة تعليمية. يف عملية التعلم، ال يقتصر األمر على الطبلب ال

من خبلؿ الشرح اللفظي للمعلم ، كلكنهم حياكلوف أيضنا أف يكتشفوا 
 أبنفسهم جوىر اؼبوضوع.

اثنينا، يتم توجيو صبيع األنشطة اليت يقـو هبا الطبلب للعثور على  
إجاابهتم اػباصة لشيء ما يتم استجوابو كالعثور عليو، لذلك من اؼبأموؿ أف 
يعزز ىذا النشاط موقفنا كاثقنا. اثلثنا، الغرض من استخداـ اسًتاتيجيات 

ي كمنطقي التعلم االستقصائي ىو تطوير القدرة على التفكَت بشكل منهج
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كنقدم أك تطوير القدرات الفكرية كجزء من عملية عقلية. لذلك، يف 
التعلم االستقصائية، ال ييطلب من الطبلب فقط أف يكونوا  ةتيجيااسًت 

قادرين على إتقاف اؼبوضوع، كلكن ييطلب من الطبلب أيضنا أف يكونوا 
 قادرين على استخداـ إمكاانهتم.

 االستقصائي : التعلم ةتيجيااسًت خطوات تنفيذ 
اذباه. يف ىذه اػبطوة، يشًتط اؼبعلموف على الطبلب أف يكونوا . أ

مستعدين للقياـ أبنشطة التعلم. فيما يلي بعض األشياء اليت ديكن 
 القياـ هبا يف ىذه اػبطوة.

.شرح اؼبوضوعات كاألىداؼ كنتائج التعلم اليت يتوقع أف حيققها ُ
 الطبلب

من كل خطوة، من خطوات ستقصائي كالغرض .شرح خطوات اإلِ
 صياغة مشكلة إىل صياغة استنتاج

.شرح أمهية اؼبواضيع كأنشطة التعلم، يف ؿباكلة لتعزيز ربفيز ّ
 الطبلب.

صياغة اؼبشاكل. صياغة مشكلة ىي مرحلة عبلب الطبلب إىل  ب.
مشكلة تتحدل الطبلب للتفكَت يف حل اللغز. جيب مراعاة عدة 

 أمور عند صياغة اؼبشكلة
 جيب أف يصاغ الطبلب أنفسهم اؼبشكبلت. ُ
. ربتوم اؼبشكلة اليت ذبرم دراستها على لغز إبجابة ؿبددة ، أم ِ

أف اؼبعلمُت حباجة إىل تشجيع الطبلب على صياغة اؼبشكبلت 
اليت كفقنا للمعلمُت، فإف اإلجابة الفعلية موجودة ابلفعل ، كال 

 يبحث عنها سول الطبلب كجيدكف اإلجابة
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يم اؼبوجودة يف صياغة اؼبشكلة ىي مفاىيم معركفة سلفنا من . اؼبفاىّ
 قبل الطبلب

 ج. صياغة فرضية. الفرضية ىي إجابة مؤقتة ؼبشكلة قيد الدراسة
د. صبع البياانت. صبع البياانت ىو نشاط عبمع اؼبعلومات البلزمة 

 الختبار الفرضية اؼبقًتحة
عملية كصف النتائج ق. صياغة االستنتاجات. صياغة االستنتاجات ىي 

 ِّ.اليت مت اغبصوؿ عليها بناءن على نتائج اختبار الفرضيات
 منهج البحث ز.

 البحث تصميم -2
اؼبنهج الكفي .الكيفينوع البحث اؼبستخدـ يف اؼبناقشة ىو البحث  

ىو أساليب البحث اليت تنتج البياانت الوصفية من الكلمات اؼبكتوبة أك 
البحث النوعي ، اتيلور بوجداف ك ِْاؼببلخظ.اؼبنطوقة من الشعوب كالسلوؾ 

ىو إجراء حبث ينتج بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من 
 الناس كسلوؾ ديكن مبلحظتو كفقنا ػبصائص ىذه الدراسة.

على أنو تقليد سيل يف العلـو  الكيفيميلر البحث  يعٌرؼ كَتؾ ك  
االجتماعية يعتمد بشكل أساسي على مراقبة البشر يف منطقتهم اػباصة 
كالتواصل مع ىؤالء األشخاص بلغتهم كشركطهم. تسعى الطريقة النوعية إىل 
الكشف عن التفرد اؼبتنوع اؼبوجود يف األفراد أك اعبماعات أك اجملتمعات أك 

 بطريقة شاملة كمفصلة كعميقة كمسؤكلة علمينا. اؼبنظمات يف اغبياة اليومية
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ليبُت البياانت اليت كجد الباحث يف  (deskriptif) كنوعو الوصفي 
اؼبيداف، من خبلؿ اؼبقاببلت اؼبخطوطات كاؼببلحظات اؼبيدانية كالصور 

 ِٓكالواثئق الشخصية كاؼببلحظات أك اؼبذكرات كغَتىا من الواثئق الرظبية
 حضور الباحث -0

ىو األداة الرئيسية يف عملية البحث حبيث يكوف كاجد  الباحث 
ا من أجل صبع البياانت الصحيحة ك   الباحث يف مكاف البحث مهمنا جدن

ألنو يف حالة عدـ كجود  مًتجم من البياانت ككذلك رائد من نتائج البحوث.
الباحث يف مكاف البحث، فإف البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها لن تكوف 

ستخدـ اؼببلحظة كاؼبقاببلت للحصوؿ على اصة البحث الذم ملموسة، كخا
حضور الباحث يف اؼبيداف حىت يتم صبع كل البياانت اليت حيتجها  البياانت.

 الباحث. حضور الباحث يف اؼبيداف ؼبدة شهرين.

 موقع البحث -3

اؼبكاف الذم إختار الباحث موقع البحث ىو مكاف  اإلجراء الباحث. 
ىويف اؼبدرسة اإلبتدائية دار العلـو قبركؾ كوابنغ لومبوؾ  لعملية البحث

 كوابنغ لومبوؾ الوسطىـ كقع يف   ََِِ-َُِِالعاـ الدراسي  الوسطى
كسبب الذم يدفع إليو الباحث إبختار ىذا اؼبكن ألف لو اقبازات يف ؾباؿ 

 ألف ىذه اؼبدرسة مراجعا للمدرسة أخرل يف لومبوؾ الوسطى اللغة العربية ك
 ياانت ومصادرهاالب -7

يف ىذه الدراسة ىو  ثمصدر البياانت األكؿ الذم استخدـ الباح 
البياانت اليت مت اغبصوؿ  األكؿ األساسي ىوالبياانت األساسي، البياانت 

عليها عن طريق اؼببلحظة كاؼبقاببلت. أما اؼبخربكف يف ىذه الدراسة، فهم 
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اؼبصدر  العربية كالطبلب. اللغةكمعلم  رئيس اؼبدرسة كانئب رئيس اؼبدرسة
. البياانت اإلضافيةالثاين للبياانت اليت يستخدمها الباحث ىو البياانت 

ىي مصدر البياانت اليت يتم اغبصوؿ عليها بشكل غَت مباشر أك من  اإلضافية
 ِٔخبلؿ كسطاء، على سبيل اؼبثاؿ الواثئق الرظبية كاحملفوظات.

 أسلوب مجع البياانت -5
بشكل عاـ، فإف األساليب أك تقنيات صبع البياانت اليت  أسلوب صبع البياانت

 سيستخدمها الباحث ىي كما يلي:
 اؼببلحظة ةقيطر  -أ 

اؼببلحظة أك تسمى أيضا اؼبراقبة تغطي أنشطة االىتماـ التحميل إىل الشيء 
اؼبوضوع ابستخدـ صبع كسائل اغبواس. إذ مراقبة حبيث ديكن أف يتم عن 

ىي طريقة عبمع اؼبعلومات البياانت  اؼببلحظة يةطرقطريقة البصر كالسماع. 
كاليت يتم تنفيذىا عن طريق اؼبراقبة اؼبنهجية كتسجيل الظواىر اليت زبضع 

اؼببلحظة اليت يتم إجراؤىا ىي مبلحظة تشاركية، حيث يشارؾ  للمبلحظات.
يف ىذه اغبالة، الحظ الكاتب عملية التدريس  اؼبراقب يف األنشطة اعبارية

الحظ اؼبعلم الذم يقـو ابلتدريس  لم اليت ذبرم يف الفصل الدراسي، ككالتع
كاؼبواد كاألساليب كاالسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف التعلم كاستجاابت الطبلب 
يف التعلم كيبلحظ موقع البحث كالبيئة للحصوؿ على نظرة عامة على بياانت 

 اؼبوقع.
 ب. طريقة اؼبقابلة

يقة ابؼبقابلة يف شكل تقدمي األسئلة إىل غالبنا ما يشار إىل ىذه الطر  
مصدر البياانت بطريقة منهجية كبناءن على أىداؼ البحث.كانت طريقة 
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اؼبقابلة اليت اختارىا الباحث ىي اؼبقاببلت اؼبتعمقة. يف ىذه الدراسة، مشل 
اؼبخربكف مدير اؼبدرسة اإلبتدائية، كمعلم اللغة العربية، كاؼبوظفُت كالطبلب يف 

بتدائية كوابنغ. تتضمن البياانت اليت سيتم صبعها حملة عامة عن مدرسة ا
اؼبدرسة اإلبتدائية، كالبحث عن معلومات حوؿ تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية 
كتعلمها، كأشكاؿ االسًتاتيجيات اليت يستخدمها اؼبعلم، كالعوامل اليت تؤثر 

ياه يف دركس اللغة على تطبيق االسًتاتيجيات يف توليد االىتماـ كضماف اؼب
 العربية.

 قئج. طريقة الواث
ق ىي تقنية عبمع البياانت من خبلؿ صبع كربليل الواثئق ئطريقة الواث 

سواء كانت مكتوبة أك مصورة أك الكًتكنيا. يتم استخداـ صبع البياانت من 
خبلؿ ىذه التقنية الستكماؿ النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼببلحظة 

ع البياانت من خبلؿ ىذه الطريقة عن طريق صبع الواثئق من كاؼبقاببلت.صب
اؼبدرسة اإلسبلمية إبتدية كوابنج، دبا يف ذلك كتب اؼبلف اؼبدرسي ، كاؽبياكل 
التنظيمية للمدرسة، كمناىج التعلم، كخطط تنفيذ التعلم، كاحملفوظات األخرل 

 ِٕالستكماؿ البياانت يف كتابة التقارير.

 البياانتأسلوب حتليل  -6
يقًتح فكرة ربليل البياانت على أهنا " للعثور على اؼببلحظات كتنظيمها  

بشكل منهجي حوؿ نتائج اؼببلحظات كاؼبقاببلت كغَتىا لتحسُت فهم 
تشمل  ِٖالباحثُت للحاالت اليت تتم دراستها كتقدديها على أهنا نتائج لآلخرين.

 خطوات ربليل البياانت النوعية ما يلي:
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 البياانت. تقليل ُ
كتصنيفو  لبياانت التحليبلىذا البحث إلتقاف تقليل البياانت يف  يهدؼ

كإزالة البياانت غَت الضركرية كتنظيم البياانت بطريقة ديكن من  كتوجيهو
 خبلؽبا استخبلص النتائج النهائية كالتحقق منها.

 . عرض البياانتِ
داف يف شكل ىنا عرض الباحث البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبي

 نص سردم.
 . اػببلصةّ

ىذه ىي اػبطوة الثالثة يف البحث النوعي، حيث كصل الباحث إىل 
استنتاجات متكافئة حىت ديكن أف تكوف النتائج يف شكل كصف أك 
كصف لشيء كاف معتمنا أك معتمنا يف السابق حبيث يصبح كاضحنا بعد 

 الفحص.
 اانتيح البيحتص -7

 ترم أقبوالتيوفيتم إجراء اختبار صحة البياانت يف البحث النوعي ابستخداـ 
البياانت، كيعٍت تثليث اؼبصدر اؼبقارنة كالتحقق من درجة الثقة يف اؼبعلومات 

. الكيفياليت مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ أكقات كأدكات ـبتلفة يف البحث 
 ديكن ربقيق ذلك من خبلؿ: 

 اؼبقاببلت كالتوثيق،  رصودة بنتائج( مقارنة البياانت اؼبُ)
 ( مقارنة ما يقولو الناس يف العلن مع ما يقولونو شخصينا، ِ)
 مقارنة ظركؼ ككجهات نظر شخص آبراء ككجهات نظر ـبتلفة  (ّ)

ألشخاص مثل األشخاص العاديُت، األشخاص ذكم التعليم اؼبتوسط 
 اغبكوميُتأكالعايل،األشخاص رفيعي اؼبستول، األشخاص 
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 ِٗاؼبقاببلت مع ؿبتوايت كتبقة ذات صلة. مقارنة نتائج  (ْ) 
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 الباب الثاين
 لبياانتاعرض 

 
 جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية نعامة ع صورة . أ

 حتليل احلالة .2
لدراسة كل من اؼبعرفة الدينية كعلـو العامل ألف ااؼبدرسة ىي مكاف للطبلب  

اؼبدرسة لديها كظيفة مهمة للغاية يف عملية التعلم لتحقيق أىداؼ التعلم. بدكف 
إىل جانب كوهنا مكاانن التعليمز مدرسة، كيف ديكن للطبلب كاؼبعلمُت تنفيذ عملية 

هم ألنو من للطبلب للتعلم، تعد اؼبدرسة أيضنا مكاانن للطبلب للعب مع أصدقائ
الضركرم أف يكوف لديك تصميم مدرسي جيد لتحقيق نتائج تعليمية جيدة. 
ابإلضافة إىل ذلك، جيب أف يكوف اختيار موقع بناء اؼبدرسة أيضنا اسًتاتيجينا 
كمرحينا حبيث يشعر الطبلب أبهنم يف اؼبنزؿ يف اؼبدرسة ألنو بصرؼ النظر عن كونو 

 أيضنا كمكاف للعب الطبلب. مكاانن للتعلم اؼبدرسي، فإنو يعمل
ىي كاحدة من مدارس اؼبستول األكؿ للتعليم  قبركؾالعلـو  دارمدرسة ابتدائية  

. أتسست مدرسة الوسطى كتقع يف قرية قبركؾ، منطقة كوابنغ الفرعية، لومبوؾ
مثل شراء اؼبواقع  قبركؾمن نتائج مساعدة اجملتمع  قبركؾالعلـو  داراإلبتدائية 

 التنمية.كتوفَت أمواؿ 
بتدائية احملمدية للشخَت هبدؼ تلبية االحتياجات التعليمية إلمت إنشاء مدرسة ا 

ىي مدرسة خاصة أتسست يف  قبركؾالعلـو  دار. مدرسة اإلبتدائية قبركؾلقرية 
أبريل  ِْبتاريخ  ٕٔ/ٔ/َِٕ/ُٕٔٔ/ِٓبشهادة التأسيس  ُٕٔٗأبريل  ِْ

 قبركؾدار العلـو  اإلبتدائيةاؼبدرسة فيما يلي حملة عن  .ُٕٔٗ
يف مكاف اسًتاتيجي للغاية، كابلتحديد يف  قبركؾدار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائيةتقع 

 .قبركؾشارع جاالف دار السبلـ 
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 ربدىا قبركؾدار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائية ااؼبوقع اعبغرافي
 قبركؾ: قرية  الشماؿا. 

 كوفانقاؼبدرسة الثانوية اؼبهنة ا   :  اعبنوبب.
 ؿ.اطفأل: ركضة عائشة بستاف ا    غرابن ج. 
 حي اجملتمع:  الشرؽد.  

حاليا األستاذ عبد الرضبن، كىو أحد  قبركؾالعلـو  داريقود مدرسة اإلبتدائية  
سكاف قرية الشخَت الذم مت تكليفو من قبل اجملتمع لقيادة اؼبدرسة كالًتكيج ؽبا.  
ا لتقدـ اؼبدرسة. سيقـو اؼبدير فيما بعد  كما نعلم فإف كظيفة اؼبدير مهمة جدن

قة إبدارة اؼبعلمُت كضباط اؼبدرسة يف عملية األنشطة اؼبدرسية ألف ىذه ىي الطري
من نتائج مقابلة الباحث مع األستاذ  اليت ديكن للمدرسة أف تديرىا بدكف اؼبدير.

 دارعبد الرضبن، حصل الباحث على معلومات تفيد بقيادتو مدرسة اإلبتدائية 
 َّلفًتة طويلة. قبركؾالعلـو 

 جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائيةالغرض والبعثة و  رؤيةوال . شعار0
ىي مدرسة متفوقة يف قرية كوابنج، كقد مت  قبركؾالعلـو  دارمدرسة اإلبتدائية  

متابعة العديد من اؼبسابقات كحصلت على العديد من اعبوائز، كديكننا رؤيتها مع 
العديد من اعبوائز يف كاحدة من خزائن مدير اؼبدرسة. اعبائزة ىي نتيجة جهود 

ًتكيج للسمعة الطيبة للمدرسة. أما اؼبعلمُت كالطبلب الذين يعملوف معنا لل
اؼبسابقات اليت أعقبت ذلك فهي على سبيل اؼبثاؿ مسابقات اػبطاب العريب 

 كمسابقات اػبطاب اإلقبليزم كمسابقات الرسم كالعديد من اؼبسابقات األخرل.
ابإلضافة إىل ذلك، فإف اختيار اسًتاتيجيات التعلم اعبيدة من معلمي اؼبدارس ىو 

. ىذا ىو قبركؾالعلـو  دارلعوامل اليت تدعم قباح مدرسة اإلبتدائية أيضنا أحد ا
السبب يف أف العديد من األشخاص الذين يرسلوف أطفاؽبم إىل اؼبدرسة يف مدرسة 
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قبل إرساؽبم إىل اؼبدرسة اإلعدادية. مدرسة اإلبتدائية  قبركؾالعلـو  داراإلبتدائية 
كمدرسة ابتدائية توفر طبلابن ذكم   قلو دكر مهم يف قرية كوابن قبركؾالعلـو  دار

دار العلـو  اإلبتدائيةمدرسة ق اؼبدرسة اإلعدادية يف قرية كوابن نوعية جيدة ؼبؤل
 .الغرضالبعثة ك ؽبا شعار كرؤية ك  قبركؾ

 . شعار ُ
 دارالشعار شئ مهم جدا جيب أف سبتلكو مدرسة أما شعار مدرسة اإلبتدائية  

ىو العيش يف اؼبدرسة، ال تبحث عن لقمة العيش يف اؼبدارس.يف  قبركؾـ العلو 
التدريس كاػبدمة يف اؼبدارس إخبلص اؼبعلمُت كسيجعل اؼبوظفوف أثناء العمل 
الطبلب من السهل قبوؿ الدركس اؼبعطاة. يستخدـ ىذا الشعار أيضنا يف منظمة 

 عاية منظمة احملمدية.احملمدية ألف مدرسة ابتدائية دار العلـو للشخَت ربت ر 
 رؤية ال .ِ

إدراؾ الطبلب الذين يتقنوف العلم كالتكنولوجيا كلديهم شخصية نبيلة مبنية  
 ُّعلى الكتاب كالسنة.

 قبركؾالعلـو  داربعثة مدرسة اإلبتدائية  .ّ
 إجراء التعلم كالتوجيو بفعالية ككفاءة من أجل التطوير على النحو األمثل. أ
 االنضباط يف التفاين كاالحًتاؼ لدل اؼبعلمُتربسُت ب.          
 تعزيز ركح اإلقباز كالكفاءة لدل كل عضو من أعضاء اؼبدرسة. ج  
 تعزيز اؼبشاركة بُت أعضاء اؼبدرسة كعباف اؼبدرسة كاجملتمع. د  

 تنمية ركح االنضباط كاإلبداع العايل . ىػ
 تطبيق اإلدارة اؼبدرسية يف كل عملية صنع قرار. ك

 قبركؾالعلـو  دارالغرض من مدرسة اإلبتدائية  .ْ
 أ. تكوين طبلب أخبلقيُت مبٍت على الكتاب كالسنة كفق تعاليم اإلسبلـ
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 تكوين طبلب متفوقُت يف ؾباؿ الدين .ب
 تكوين طبلب أكفاء يف ؾباالت التكنولوجيا كعلـو العامل األخرل دنيا .ج
 تكوين طبلب يفيدكف اجملتمع .د
 خلق طبلب حيًتموف التنوع كحيبوف الثقافة. .ىػ

 جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائيةاذليكل التنظيمي  .ّ
اؽبيكل التنظيمي ضركرم يف اؼبنظمة، كخاصة يف عامل التعليم. بشكل   

عاـ، جيب أف يكوف لكل مدرسة ىيكل تنظيمي يساعدىا يف تنفيذ األنشطة 
اؼبدارس، على سبيل اؼبثاؿ األنشطة التعليمية اليت اؼبختلفة اليت يتم تنفيذىا يف 

ىي مهمة اؼبعلمُت، كتوفَت األدكات كالضركرايت اؼبدرسية مثل الكتب 
كاللوحات كالكراسي كالعبلمات اليت ىي مهمة مسؤكيل اؼبدرسة، كتوفَت األمواؿ 
كتلقي األمواؿ ىو كاجب اللجنة كأمُت الصندكؽ، كاؼبدير اؼبسؤكؿ عن اإلشراؼ 

يادة مسار صبيع األنشطة يف اؼبدرسة كالعديد من اؼبزااي األخرل من اؽبيكل كق
 التنظيمي.

بدكف ىيكل تنظيمي، لن يتم تنفيذ كل شيء بشكل صحيح كفوضوم   
كلن يتم ربقيق األىداؼ التعليمية. لذلك، كلتحقيق أىداؼ اؼبدرسة، أنشأت 

اؽبيكل التنظيمي ؼبدرسة  ِّىيكلن تنظيمي. قبركؾالعلـو  دارمدرسة اإلبتدائية 
 ابتدية دار العلـو للشخَت على النحو التايل:
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 0202/0202 العام الدراسي جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائيةاذليكل التنظيمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لومبوك  قكوابن كجنرو دار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية.أحوال ادلعلمني يف 7
      0202/0202 العام الدراسي الوسطى

يف عامل التعليم، يقـو اؼبعلموف بوظائف كمهاـ ثقيلة للغاية، خاصة ابلنسبة  
للمعلمُت دكف حضور اؼبعلم، كلن يتم تنفيذ عملية التدريس كالتعلم. يف 

 اؼبدارس، يعمل اؼبعلموف كآابء لطبلهبم، لذلك جيب أف يكوف اؼبعلموف قادرين

 رائيس اؼبدرسة
 عبد الرضبن

 

 عبدالرحمن
 

 قسماللجنة
 نفسٌة

 

قسمالدٌن
 فٌندا

 

 اإلدرة
 دمحمحتى

 المكتبة
رحمةسٌتً  

 مجلسالمعلمٌن
 هرجانجوهان

 قمرٌن

 نورحٌرنً فضلً نفسٌة إٌداسرٌٌانً

 اللومحسن عبدالرحمن نصرالدٌن

 مصلحالدٌن جاكاسوكمان سٌتًرحمة بائقسوفرٌان

المحلٌةالمجتمعات  

 طالب

 حارس
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ا. جيب أف يكوف اؼبعلموف قادرين على إجراء تغيَتات   على تعليم طبلهبم جيدن
على طبلهبم، خاصة يف ؾباالت اآلداب كاؼبعرفة. جيب أف يكوف اؼبعلموف 

 قادرين على جعل الطبلب يتصرفوف بشكل جيد كأدب كأدب.
لذلك، جيب أف يتمتع اؼبعلم بقدرات جيدة يف صبيع اجملاالت، ليس فقط يف 

ك  ؾباؿ التدريس، كلكن جيب أف يكوف اؼبعلم أيضنا قادرنا على فهم طبلبو،
معرفة مستول قدرات الطبلب. أثناء عملية التعلم كالتعليم نفسها، جيب أف 

جيدة للطبلب ألف  يكوف اؼبعلم أيضنا قادرنا على اختيار اسًتاتيجيات تعلم
 التعلم اعبيدة سيؤدم إىل تعلم جيد. ةاختيار اسًتاتيجيا

، ىناؾ قبركؾأما ابلنسبة للمدرسُت يف مدرسة ابتدائية مدرسة دار العلـو  
شخصنا يتألفوف من معلمي الصف كمعلمي اؼبادة. أييت معظم معلم مدرسة  ُْ

حصل على شهادة اؼبعلم من قرية قبوركؾ كبعضهم  قبركؾالعلـو  داراإلبتدائية 
كبعضهم مل حيصل بعد على شهادة اؼبعلم، بينما ابلنسبة للدرجات، فإف البعض 

 منهم حاصل على درجة البكالوريوس كالبعض اآلخر ال يزاؿ دبلومنا.
 

 
 اجلدول األول

لومبوك  قكوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية  يفعلمنيادل أحوال
 0202/020233 العام الدراسي الوسطى

 رقم اإلسم احلالة
 معلم اؼبادة

 معلم الفصل
 معلم اؼبادة
 معلم اؼبادة

 عبد الرضبن، البكلوريوس
 ابئق سوفرايف، البكلوريوس

البكلوريوسإيد سرايين   
 جاكا سوكماف

ُ 
ِ 
ّ 
ْ 
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 معلم اؼبادة
 معلم اؼبادة
 معلم اؼبادة

 معلم الفصل
 معلم اؼبادة

 معلم الفصل
 معلم الفصل
 معلم الفصل
 معلم الفصل
 معلم اؼبادة

 
 

 كمرين
 اللو ؿبسُت

 دمحم حىت البكلوريوس
 مصلح الدين البكلوريوس

 نصر الدين
 نورخَتين البكلوريوس

 فضلي
 سييت رضبة،  البكلوريوس
 سييت ركحٍت البكلوريوس

 سييت ركح ليندايين 

ٓ 
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
َُ 
ُُ 
ُِ 
ُّ 
ُْ 
 

 
 قكوابن جنروكدار العلوم  اإلبتدائيةادلدرسة أحوال ادلوظفني اإلدارة يف . ٓ

 :0202/0202 الدراسي العام لومبوك الوسطى
لتسهيل عملية التدريس كالتعلم كتنفيذ األنشطة اؼبختلفة يف اؼبدرسة،   

ىناؾ حاجة إىل ضباط اؼبدرسة مثل توفَت كتب الطبلب، كشراء أدكات التعلم 
مدرسة أك مسؤكالن عن مثل العبلمات، كإدارة اؼبكتبة، أك أف تصبح مشغل 

إنشاء اؼبدرسة كدخوؽبا البياانت، الضباط اؼبسؤكلُت عن صيانة اؼبدرسة األمنية. 
 فيما يلي قائمة ضباط اؼبدرسة ككاجباهتم.

 اجلدول الثاين
ق كوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائيةاإلدارة يف  أحوال ادلوظفني
 0202/020237 الدراسي العام لومبوك الوسطى
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 رقم االسم وظيفة
 رئيس اإلدارة

 ربسيب اللجنة
 سكرتَتة

 امينة الصندكؽ
 قسم العاـ

 أركب حرب اؼبوظفُت
 قسم العاـ

 امينة اؼبكتبة
 أركب حرب الطبلب

 الكناس 
 

 حارسة

 عبد الرضبن، البكلوريوس
 نفسية

 بئيق سوفرايف، البكلوريوس
 نصر الدين

 دمحم حىت البكلوريوس
 إيد سرايين البكلوريوس

 جاكا سوكماف
 سييت رضبة،  البكلوريوس

 فضلي
 رتٌت 

 
 رتٌت

ُ 
ِ 
ّ 
ْ 
ٓ 
ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 

َُ 
 
ُُ.  

 
 

 اؼبدرسة اإلبتدائية  اؼبوظفوف يف الشركط اليت جيب أف تتبعها
 آمنوا ابهلل كاتقوه. أ

 حسن اػبلق كفقا للكتاب كسنة رسوؿ للا. ب
 قادرة على تنفيذ الوالية اؼبمنوحة . ت
 انضباط الوقت. ث
 القياـ بواجباهتماؼبخلصوف يف . ج
 ربلى بركح قوية للنهوض ابؼبدرسة. ح
 تقدمي كاجباتو على مصاغبو الشخصية. خ
 الصرب كالدؤكب. د
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 لومبوك الوسطى قكوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية يف طالب. 6
 0202/0202 الدراسي العام

الطبلب ىم األشخاص الذين سيتلقوف دركسنا من عملية التدريس   
بدكف الطبلب، ال يتم تنفيذ عملية التدريس كالتعلم. يف عملية التعلم، كالتعلم. 

ييطلب من الطبلب أف يكونوا قادرين على إتقاف صبيع الدركس اليت قدمها 
اؼبعلم لتحقيق نتائج جيدة يف كقت االمتحاف الحقنا ألف الطالب جيب أف 

 يدرس جبد للحصوؿ عليو.
ة، لذلك يتعُت على اؼبعلمُت يتمتع كل طالب بشخصيات كقدرات ـبتلف  

التعلم اؼبناسبة لطبلهبم حىت ال يشعر  ةأف يكونوا قادرين على اختيار اسًتاتيجيا
الطبلب ابؼبلل بسرعة كيسعدكف بتلقي الدركس اؼبقدمة. عندما يكوف الطبلب 

 سعداء ابلدركس اؼبقدمة، ديكن للطبلب اغبصوؿ على درجات جيدة.
ابإلضافة إىل معلمي اؼبدارس، لديهم أيضنا دكر مهم لطبلهبم، كىو توفَت   

الراحة لطبلهبم من خبلؿ توفَت مرافق كاملة. ابلنسبة ؼبدرسة ابتدائية دار 
ا للجميع ككذلك للمرافق كللمعلم،  ، فإف الشخَت حبد ذاتو مفيد جدن العلـو

ور ابإلضافة إىل ديكن مبلحظتو من نتائج التحصيل اعبيد للطالب عند اغبض
 قبركؾبتدائية دار العلـو اإلذلك، فإف الطبلب الذين زبرجوا من مدرسة 

ديكنهم أيضنا اغبصوؿ على درجات جيدة عند إجراء اختبار القبوؿ إىل 
 مستول اؼبدرسة اإلعدادية.

ىذا ىو السبب يف أف العديد من سكاف قرية الشخَت يرسلوف أطفاؽبم  
كال يريدكف إرساؿ أطفاؽبم إىل  قبركؾالعلـو  دارللذىاب إىل مدرسة اإلبتدائية 

مدارس أخرل. كديكن مبلحظة ذلك أيضنا يف الزايدة يف عدد الطبلب 
 اؼبسجلُت يف مدرسة ابتدائية دار العلـو الشخَت كل عاـ.
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 دارت اغبايل، يبلغ إصبايل عدد الطبلب يف مدرسة اإلبتدائية يف الوق 
طالبنا، كالصف  ِٖطالبنا. ابلنسبة للفصل األكؿ، يوجد  ُِٓ قبركؾالعلـو 

 ِّطالبنا، كالفصل الرابع يضم  ِٔطالبنا، كالصف الثالث بو  ُٔالثاين بو 
طالبنا.  ُٓطالبنا، كالفصل السادس يضم  ُٕطالبنا، كالفصل اػبامس يضم 

 ّٓ.قبركؾ أييت الطبلب يف الغالب من قرية
 

 اجلدول الثالث
لومبوك  قكوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية يف طالبأحوال  

 0202/0202 الدراسي العام الوسطى
  2الفصل   رقم
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ِ 
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لومبوك  قكوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية يفبناء .أحوال ال7

 0202/0202 الدراسي العام الوسطى
مبٌت اؼبدرسة ىو مكاف يتم فيو تنفيذ عملية التعليم كالتعلم حبيث حيتاج إىل 
بناء قوم كقوم. ابإلضافة إىل ذلك، جيب أيضنا تصميم مبٌت اؼبدرسة جيدنا 

 حبيث ديكن أف يوفر الراحة للطبلب كاؼبعلمُت عند التعلم.
 اجلدول الرابع

لومبوك  قكوابن جنروكدار العلوم  ادلدرسة اإلبتدائية يفبناء  أحوال
 0202/0202 الدراسي العام الوسطى

 اؼبلكة اغبالة اسم الغرفة رقم
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 مكتب اؼبدرس
 مكتب االدارم

 ضباـ اؼبدرس
 ضباـ الطالب

 الطالبةضباـ 
 مصلى

 مقصف
 موقف السيارات 
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جنروك  دار العلوم  يف ادلدرسة اإلبتدائية م اللغة العربيةيتعل ةتيجيااسرت  . ب

 0202\0202العام الدراسي  لومبوك الوسطى قكوابن
دار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائيةيف اللغة العربية التعلم  ةؼبعرفة اسًتاتيجيا  

يونيو  ِٗسييت ركىليندا ايين يف  معلم اللغة العربية قابل الباحث، قبركؾ
السادس  لصفالتعلم اللغة العربية يف ال ةعن اسًتاتيجيا الباحث كسأؿ َُِِ

، لذلك قالت سييت ركليدا ايين: قبركؾدار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائيةابؼبدرسة 
 اللغة العربية ىي لغة أجنبية كيف اللغة العربية نفسها ىناؾ أربع 
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مهارات جيب أف يتقنها الطبلب حىت يتمكنوا من التحدث ابللغة العربية 
 بشكل صحيح.

ابإلضافة إىل ذلك، تعد اللغة العربية موضوعنا ـبتلفنا عن اؼبوضوعات   
األخرل، لذلك ىناؾ حاجة إىل اسًتاتيجية تعليمية مناسبة ألنو ليست كل 
اسًتاتيجيات التعلم مناسبة لتعلم اللغة العربية. ابلنسبة يل، فإف اسًتاتيجية 

 تعلم أسلوب التعلم اليت أستخدمها ىي اسًتاتيجية تعلم استقصائي مع
 ّٔ.اؼبناقشة كاألسئلة كاألجوبية العرض،

سًتاتيجية إل ستقصائيعن سبب اختيار اسًتاتيجية اإل الباحث سأؿمث   
 تكقال .قبركؾدار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائيةالسادس ابؼبدرسة  لصفتعلم لل

دا ايين:  نعلم، لكل اسًتاتيجية تعلم مزااي كعيوب، كلكن من بينها نسييت ركلي
ىي األنسب لتدريس اللغة  ئيستقصاصبيعنا، أعتقد أف اسًتاتيجية التعلم ابإل

السادس الذم سيجرم االختبار النهائي للمدرسة  لصفالعربية، خاصة يف ال
السادس إىل أف يكونوا أكثر  لصفالحقنا. يف الواقع، يتم توجيو طبلب ال

نشاطنا لفتح أذىاهنم ألهنم انضجوف دبا يكفي ليكونوا ـبتلفُت عن الصف 
السادس مدرسة  لصفاػبامس أك الرابع. ابإلضافة إىل ذلك، سيغادر طبلب ال

، كمن اؼبتوقع أف يكونوا قادرين على قبركؾدار العلـو  اؼبدرسة اإلبتدائية
بتدائية اآلخرين عند دخوؽبم اؼبدرسة اإلعدادية. التنافس مع طبلب اؼبدارس اال

كفيما يتعلق ابلكتب اؼبدرسية، ىناؾ أيضنا العديد من اؼبواد اليت ربتوم على 
 مواد تتطلب استقصاء اسًتاتيجيات التعلم غبلها.

  على قدرة الطبلب  قصائيعن تطبيق اسًتاتيجية االست الباحثمث سأؿ   
 ،ستقصائياال  يق اسًتاتيجية التعلم: طاؼبا أنٍت قمت بتطبت كقال

                                                           
33

 يونيو ِٗ، اؼبقابلة،كوفانق، سييت ركىليندا ايين 
 1211  



42 

 

 

فقد قمت بتقييم أف طبليب ديكنهم اغبصوؿ على درجات جيدة. ابستخداـ  
ىذه اإلسًتاتيجية، ديكنٍت أيضنا تدريب طبليب على أف يكونوا مستقلُت، على 
سبيل اؼبثاؿ عندما نتعرؼ على األنشطة اليومية يف اؼبنزؿ. كأطلب من طبليب 

اليومية كاليت سنقـو العثور على أنشطتهم اػباصة اليت يقوموف هبا يف حياهتم 
 بتغيَتىا الحقنا إىل اللغة العربية من خبلؿ مناقشتها .

 الباحثعبعل النتائج أكثر إقناعنا من اؼبقابلة مع األستاذة ليندا، أجرل   
دار  اإلبتدائيةالطبلب فصل السادس يف اؼبدرسة ىنا مقاببلت مرة أخرل مع 

عند الدراسة يف الفصل عن مشاعر الطبلب  الباحثمث سأؿ  ،قبركؾالعلـو 
ايسع قالو:كبن فإهنم ستقصائيابستخداـ إسًتاتيجية اال تعلم للغة العربية  دا جدن

كقل أيضا أستاذ مصلح الدين ىومدرس ّٕابستخداـ ىذه اسًتاتيجية.
إىل  يف فصل السدس لقد كصل تعلم اللغة العربية خصوصي فصل السادس

اؼبقابلة ابلسؤاؿ عن طريقة التعلم اؼبستخدمة  الباحثكاصل   ّٖ.مستول التخرج
ألف طريقة التعلم   قبركؾبتدائية دار العلـو اإليف تعلم اللغة العربية يف مدرسة 

ا أيضنا يف عملية التعلم.ابلنسبة لطريقة التعلم اليت تستخدمها  كانت مهمة جدن
دار العلـو ئية اإلبتدايف مدرسة  قصائيستإليف تعلم اللغة العربية مع إسًتاتيجية ا

 ، تشمل ىذه:قبركؾ
 . طريقة العرضُ
طريقة العرض ىي طريقة تعلم للتعرؼ على اؼبفردات اليت يصعب على    

الطبلب تذكرىا. يتم تطبيق ىذه الطريقة من قبل معلمي اؼبدرسة اإلبتدائية 
من الشخَت عن طريق عمل نوع من لعبة التخمُت لطبلهبم. يف ىذا 

من أحد الطبلب أف يتقدـ موضحنا الصورة اليت مت  النشاط، يطلب اؼبعلم
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دراستها مسبقنا مث يطلب من أحد الطبلب أف جييب ىذه الطريقة فعالة 
ا يف فتح قدرات الطبلب على التفكَت أكثر كتذكر اؼبفردات اليت مت  جدن

 إجراؤىا. درس سابقا.
 . طريقة اؼبناقشةِ
غبل اؼبشكبلت اؼبوجودة يف طريقة اؼبناقشة ىي طريقة تعلم يتم تطبيقها    

اؼبادة التعليمية عن طريق اؼبناقشة. يف ىذه الطريقة ديكن للمدرس أف يطلب 
من الطبلب تكوين ؾبموعات، مث يتم إعطاء مهمة لكل ؾبموعة يتم 
تقدديها إىل ؾبموعات أخرل كيتم تكليف اجملموعات األخرل إبعداد 

 الطبلب أكثر نشاطنااألسئلة اليت سيتم طرحها. ىذه الطريقة ستجعل 
 جوبة. طريقة السؤاؿ كاألّ
لدل  كبلـال ةطريقة السؤاؿ كاعبواب ىي طريقة تعلم تركز على مهار    

ا لتعلم اللغة العربية، خاصة يف  الطبلب كمعرفتهم. ىذه الطريقة مناسبة جدن
، ألنو كيف ديكننا التحدث ابللغة العربية إذا مل منارسها  كبلـال ةمهار 

بشكل مباشر. يف ىذه الطريقة، ديكن للمدرس ترتيب األسئلة اؼبتعلقة 
ا تلو اآلخر هبذه الطريقة، ديكن  ابؼبواد التعليمية مث سؤاؿ الطبلب كاحدن

 للمدرس إاثرة الطبلب للتحدث.
 الباحثمع األستاذة ليند، أجرل عبعل النتائج أكثر إقناعنا من اؼبقابلة   

بتدائية إلدرسة االطبلب كالطالبات فصل السادس اؼبمرة أخرل مع  ةىنا مقابل
عن بلب ، ألخذ بعض اؼبعلومات من الطَُِِيوليو  ٕيف قبورؾ دار العلـو 

ا تعلم اللغة العربية كبن: ك قالو مشاعرمها عند تعلم اللغة العربية.  .مث سعيدة جدن
لقد كصل يف الفصل السادس ك  اللغة العربيةالنتيجة النهائية تعلم فحص الباحث 
 . إىل مستول التخرج تعلم اللغة العربية
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كتب   الباحث ، فقد الحظوا أيضناألستاذةابإلضافة إىل إجراء مقاببلت مع  
الطبلب اؼبدرسية عبمع بعض اؼبعلومات ألنو بعد كل شيء، كانت الكتب 
ا يف اختيار اسًتاتيجيات التعلم، ألنو مل تكن صبيع  اؼبدرسية للطبلب مؤثرة جدن
الكتب مناسبة الستقصاء اسًتاتيجيات التعلم. ابإلضافة إىل اسًتاتيجيات 

ات الطبلب كنتائج التعلم، التعلم، سيكوف للكتب اؼبدرسية أتثَت كبَت على قدر 
كىناؾ أنواع من الكتب اؼبدرسية اليت يسهل على الطبلب فهمها، كىناؾ أيضنا  
كتب مدرسية يصعب على الطبلب فهمها اعتمادنا على االرتباؾ. من الكتب 

أف  الباحث اؼبدرسية. بعد أف قاـ اؼبراجعوف دببلحظات الكتب اؼبدرسية، كجد
اؼبنهج  التدريس كانت كتبنا مدرسية ؼبنهج الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة يف

حي ندرس اللغة  ، بعنواف "أ. شيك الدينبواسطة  ايرالنجالذم نشرتو  َُِّ
دائمنا عددنا من اؼبعلومات مثل اؼبواد التعليمية، مث  البهحث، أيخذ العربية"

 الكفاءات األساسية كالكفاءات األساسية مطلوبة لتنظيم مناقشة البياانت.
 اؼبدرسة اإلبتدائية عامة صورةمث لنتيجة الواثئق كجد الباحث  البياانت عن 

، اؼبدرسة  يفعلمُتاؼبدرسة، أحواؿ اؼب اؽبيكل التنظيمي، أحواؿ قبركؾدار العلـو 
 اؼبدرسة يفبناء أحواؿ موظفُت اؼبدرسة، أحواؿ طبلب يف اؼبدرسة ك أحواؿ 

 
 يف تعليم اللغة العربية ةتيجيااسرت على يواجهها ادلعلم  يتال تادلشكالج.  

العام الدراسي  لومبوك الوسطى قادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم جنروك كوابن
0202\0202 

بتدائية دار إليف مدرسة ا ةاليت يواجهها اؼبعلم تللعثور على اؼبشكبل       
 قبركؾبتدائية دار العلـو إلمدرسة ا ةدبعلم الباحث، التقى قبركؾالعلـو 

 ةيف تطبيق اسًتاتيجي هاللحصوؿ على معلومات تتعلق ابؼبشكبلت اليت تواجه
 ؼبشكبلت اليت سأؿ الباحث اؼبعلمة عن  التعلم اؼبستخدمة، مث
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: تقال يف تعليم اللغة العربية  اؼبستخدمة التعلم يف تطبيق اسًتاتيجيات هاتواجه
كز على نشاط ىي اسًتاتيجية تعليمية تر   إسًتاتيجية التعلم االستقصائي

الطبلب كهتدؼ إىل تطوير اإلدراؾ كالعاطفة كالنفسية لدل الطبلب حبيث 
يف تطبيق يكوف الطبلب قادرين على إظهار قدرهتم على حل اؼبشكبلت. 

قبركؾ ىناؾ بتدائية دار العلـو إلستقصائي يف مدرسة اإسًتاتيجية التعلم اإل
ي النظاـ أصوات، ك مشكلة لغوية ك مشكلة غَت لغوية. للمشاكل لغوية ى

ة. كسائط تعليميترتيب اعبملة، ك الكتابة. أما مشاكل غَت لغوية ىي عن 
ة مهمة جدا ألف مشاكل لغوية تنشأ خببلؼ عامل الطالب نفسو كسائط تعليمي

 كألف نقص كسائل التعلم أيضا.
تتطلب اسًتاتيجية االستقصائي كسائط تعليمية مناسبة، ألنو من أجل ذلك    

ئط تعليمية مناسبة، لن تعمل اسًتاتيجية االستقصائي. على سبيل بدكف كسا
ك ىذه مشكبلت  كمكربات الصوت، LCDلطبلب، شاشات ااؼبثاؿ، الكتب 

 LCDجيدة  شاشات يف ىذه اؼبدرسة ال سبلك كتاب كثَت للطبلب ك ال سبلك 
كما نعلم، مشكلة عن كقت التعلم  ، مث ّٗ.جيدة كمكربات الصوتكال سبلك 

يعد كقت التعلم أيضنا مهمنا جدنا يف عملية التعلم.بدكف الكثَت من كقت التعلم، 
، خاصة تعلم اللغة العربية ابستخداـ اسًتاتيجية جيدلن يكوف التعلم 

، يستغرؽ كقتنا طويبلن بينما الوقت الذم سبنحو اؼبدرسة لتعلم اللغة قصائياالست
مثاؿ منسبلاي، يف درس القراءة ىذا يستغرؽ العربية ؿبدكد للغاية، فنحن أنخذ 

كقتنا طويبلن جدنا، ىنا ابلطبع سنطلب من الطبلب القراءة كاحدة تلو األخرل 
حىت تقضي الكثَت من الوقت. ىذا ىو السبب يف أنو من الطبيعي أف قبد طالبنا 

 بصحيحة. ال يستطيع القراءة
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