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ملخص 
قية مهارة القراءة والكتابة  تعليم الّلغة .2017. فخرالدين، على اأنشطة اللغوية ل

 .بارى قديرى" الفاريسي"العربية الدورى 

 .اأنشطة اللغوية، مهارة القراءة، مهارة الكتابة: الكلمة اأساسية 

مارسة العملية للغة  وعة من ا ت ي األوان ا  واستماعا وقراءة حديثاكان اأنشطة اللغوية 
شاط.وكتابة اصة   ال ها وا داف تدريس اللغة العربية العامة م قق أ  اللغوي وااد 
رحلت ج ا ا اات حيوية على عكس ا  اإعدادية والثانوية، ولكن بشكل طبيعي  
قررة ال تشتهر بطريقة التعلم بارى قديرى، " الفاريسي" تعليم الّلغة العربية الدورى كما . ا

وضوع .السريعة بالوقت القص ذا أخذ الباحث ا قية مهارة القراءة و اأنشطة اللغوية ل
  .بارى قديرى" الفاريسي"والكتابة  تعليم الّلغة العربية الدورى 

هارة القراءة والكتابة عرفة  " الفاريسي" تعليم الّلغة العربية الدورى اأنشطة اللغوية 
هارة القراءة  (1):  وضع الباحث أسئلة البحث كما يلىبارى قديرى  تعليم كيف اأنشطة اللغوية 

هارة الكتابة  كيف (2)  ؟ بارى قديرى" الفاريسي"الّلغة العربية الدورى   اأنشطة اللغوية 
  ؟بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى 

ث ميدان يتصف علة البحث الكيفى د عرض البيانات، يأخذ الباحث . ذاالبحث  وع
كتوبة احظة والوثائق ا قابلة وا ليل البيانات،  يأخذ الباحث . الطريقة العلمّية كطريقة ا د  وع

مان وب ليل وصفي كيفي على طراز ميلس و  ي  ليل البيانات  ،  (Miles dan Huberman) أسلوب 
تاج البيانات:  كما يلى . فيض البيانات و عرض البيانات و است

هارة القراءة اأ (1): و أما نتائج البحث  تعليم الّلغة العربية الدورى نشطة اللغوية 
يبارى قديرى" الفاريسي" ويد بعد صاة العشاء كل مثلنادى اللغة العربية :    التدريس 

غريب والقراة  يوم والتصريفية بعد صاة الصبح كل يوم وحفظ الرسالة القرأن بعد صاة ا
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هارة الكتابة اأ (2 ).الكتب للصف الثالث  تعليم الّلغة العربية الدورى نشطة اللغوية 
ي" الفارسي" شاط : بارى قديرى  ب الطاب يكتب كل بيان، وال تدريس القواعد 

واد دة اافام اللغة العربية كل أسبوع أو بعد اإنتها من ا شا  .اإستماع وا
احات كمايلى ذا البحث سيقدم الباحث اإق عهد وميع ( 1): ومن  بغى على مدير ا في

تماما جيدا  تدريبات القراءة والكتابة على ترقياها دائما عهد أن يهتم ا . اأساتاذ هذا ا
بغى على قسم التعليم واللغة  اأنشطة الكتابة  وجب على معّلم أن يعطى التقو  سوى ذلك ي

قية مهارة الكتابة( 2. )كل أنشطة بغى على قسم اللغة أن يزيد اأنشطة اآخر ل أن أنشطة . ي
وجودة قليل فسهم و (3). هارة الكتابة ا ن أعلهم وا يفعل ب ام  بغى على الطاب أن  بغي أن ي ي

 يرقوا رغبتهم  تعّلم اللغة العربية
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الباب اأول 
المقّدمة 

 
 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

ى الكلمات ال يعّّ ها العرب عن أغراضهم صارت 1.اللغة العربية 
ا دور مهم  . اللغة العربية لغة حية ذات شكل تقليدّي و ذات شكل عصري

ى، ودور مهم أيضا  تأسيس ،ال الدين  والعلوم الطبيعة واإتصال العا
 2وتطوير الثقافة القومية

ا مكانة خاصة ب لغات العام كما أّن . فبذلك نعرف أّن اللغة العربية 
ذ اللغة  اضر، وترجع أمية  ذ اللغة تزيد يوما بعد يوم  عصرنا ا أمية 

ى ديث : العربية إ اأساليب، و ، لغة الصاة، لغة ا لغة القران الكر
كانة ااقتصادية للعرب عدد متكلمى العربية  3.الشريف، وكذلك ا

و تطوير مهارات الطاب  الو بية  دف الرئيسي لتعلم اللغة ااج
القدرة مستخدمهعلى اللغة  عام . استخدام اللغة على حد سواء شفهية وخطية

هارة اللغوية د فيها التعليم 4.تدريس اللغة تسمى  وكذلك بتدريس اللغة العربية 
ي مهارة ااستماع، والكام،  هارات اللغوية، و كان التدريس أن يكون 

 5.والقراءة، والكتابة

                                                 
1، وت )جامعالدروسالعربيةمصطفىالغايي ة: ب كتبةالعصرية،دونالس  .7 ،(ا

 .63،(1996 ديفاك،: جاكارتا)PengajaranBahasaArabpadaPTAI،ىأمدبشر2
3 ، و طبقة، : رياض)، اساليب تدريس اللغة العربيةمد على ا  .19، (1982دون ا
ماوانأ4  .129 ،(2011رماجا رسدا كريا، : باندوع )Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،جيف 
5 ، اطق بالعربيةعبد اه الغا  .51، (1991دار ااعتصام، : رياض)، اسس اعداد التعليمية لغ ال
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ي أن  تيجة مهمة و هارة اللغوية أن تعليم اللغة اأو ب وترتيب ا
ااستماع كمهارة لغوية يأ قبل أية مهارة أخرى، إن الطفل يستمع أوا  

د الطفل  اكي ما يستمع كذلك الشأن  التعب اللغوي حيث تبدأ مراحل ع
، سواء  شكل كلمات مفرد ذا الذي يسمع  أو اتيفهم ما يسمع  نطق 

ة، واأمر نفس يصدق مع متعلم اللغة الثانية وتأ بعد مرحلة  مل متكا
ا يفهم  طق ما وصل إلي من أصوات، ويتكلم  اإستماع مرحلة الكام حيث ي

ذا أن الكام كمهارة لغوية يتأخر كلية ح يتقن . عن عبارات وليس مع 
طق إا ما  تعلم ا ي و أن ا ذا الكام  ية  تعلم مهارة اإستماع، ولكن ما يع ا

، اإستماع إذن مهارة اإستماع تسبق الكام،  ا يفهم يسمع وا يتكلم إا 
 6.والكام يسبق القراءة والقراءة تسبق الكتابة

ا عن مهارة اللغة، فهى مهارة القراءة   أخذ الباحث  موضع البحث 
اء الشخصية و صقلها، فهي تزود القارئ . والكتابة والقراءة عامل أساسى  ب

ّات ال قد ا يستطيع ان يكتسبها مباشرة إا من خال القراءة،  عارف و ا با
صل  صيل علوم الدراسية، فمن ا يقرأ جيدا ا  ى أداة الطالب   كاها 

 .جيدا
عل و روف و شاط لتعب اأفكار والرأي من ربط ا ي ال مهارة الكتابة 

ي تصوير ااشارة ال يعّ  . الكلمة  يؤلف ويكون ملة مفيدة الكتابة 
ملة، . اللغة ح يكون مفهوما روف، والكلمة، وا هارة بكتابة ا ذ ا يبدأ 

 .واإنشاء

                                                 
اقة و رشدي أمد طعيمة، 6 اطق هامود كامل ال ظمة : إيسيسكوا) طريقة تدريس اللغة العربية لغ ال شورات ا م

بية والعلوم والثقافة  .٢٧، (٢٠٠٣: اإسامية لل
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و إحدى من ”الفاريسي“كما  تعليم اللغة الدور بارى قديرى 
اء الدراسة اأيام  فذ أنشطة التدريب على اللغة، ال تقوم أث مؤسسات الذى ي

طق با للغة العربية يث وجب الطاب أن ي اصة  ة . ا ذا الدور يكون سكي
، وكث من الطاب يريدون أن  لطاب الذى يريدون أن يتعلم اللغة العربية  أول
اص علوم القواعد  يدرسوا  سكن الطاب لزيادة فهم دروس اللغة العربية، وبا

بأنواع باأنشطات اللغويات ويرجو على ارسوا مهارت اللغة العربية، . واحادثة
وجودات وخاصة   ا نال أو درس هم باانشطات ا الطاب أن يقدروا أن 

 .مهارة القراءة والكتابة
ظرا إ الشرح السابق يريد الباحث أن يعرف كفاءة الطاب بتطبيق  ف

إ جانب يريد الباحث أن يعرف . اأنشطات داخل الدراسة وخارجها
اسب " الفاريسي"اأنشطات الذي يستعمل  تعليماللغة العربية الدورى  م
قية مهارة القراءة والكتابة دف اأنشطة اللغوية ل لذالك فقدم الباحث . باأ

وان  ت الع  اللغوية لترقية مهارة القراءة والكتابة فى تعليم اأنشطة: البحث 
 .بارى قديرى" الفاريسي"الّلغة العربية الدورى 

 
 تحديد البحث .ب﴾ ﴿

ديد البحث العلمى   قية مهارة القراءة والكتابة  اأما  أ نشطة اللغوية ل
 .بارى قديرى" الفاريسي" تعليم الّلغةالعربية الدورى 

 
 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

قية مهارة القراءة تعليم الّلغةالعربية الدورىكيفاأنشطة .1 " الفاريسي" اللغوية ل
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  ؟بارى قديرى

قية مهارة الكتابة  تعليم الّلغةالعربية الدورى كيفاأنشطة .2 " الفاريسي" اللغوية ل
 ؟بارى قديرى

 أهداف البحث  .د﴾ ﴿

ذا البحث فيما يلي داف البحث   : وأما أ
قية مهارة القراءة  تعليم الّلغةالعربية الدورى اأنشطةعرفة  .1  اللغوية ل

 .بارى قديرى" الفاريسي"

قية مهارة الكتابة فىتعليم الّلغةالعربيةف الدورى اأنشطةعرفة  .2  اللغوية ل
 .بارى قديرى" الفاريسي"

 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

ذ قسم  هاات  :  فوائد البحث إ نوع م

ظرية .1  الفوائد ال

فع على تعلم اللغة العربية  احاوات  ترقّية  ذا البحث أن ي حاصل 
 رى قديرى با"الفاريسي "تعليم الّلغةالعربية الدورىكفاءة اللغة العربّية 

 الفوائد العملية .2

 لطّاب قسم اللعة العربية .أ 

سؤولون   راجع يرجع إليها ا تعليم الّلغةالعربية ليكون البحث أحد ا
درس أو طاب قسم اللغة " الفاريسي "الدورى  إعطاء التشجيع إ ا

 .االعربية والساك في
 للطاب .ب 

الطاب يستطيعون تعلم اللغة العربية كّل يوم  مادة احادثة والقراءة 
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ادثة و قرأة و كتابة . والكتابة كما 
 للباحث .ج 

ا  ديدة  تعلم اللغة العربية و طريقت  عارف العلمية ا تعليم لزيادة ا
. رى قديرى با"الفاريسي "الّلغةالعربية الدورى

 منهج البحث .و﴾ ﴿

ذا البحث العلمي على سبيل البحث  إستخدم الباحث نوع البحث 
تج البيانات الوصفية  و إجرآت البحث ال ت وعي  وعى و البحث ال ال

تأملة  ة اأشخاص و طبائع ا كتوبة أو من ألس  7.كاأصوات ا
اقست البحث العلمي إليكون ناجحا ومطابقا بإرادة الباحث، ج  م ا ستعمل ا

ج ال أو ا ي إما ا :  ستعملها 
 
مدخل البحث ونوع البحث   .1

 مدخل البحث .أ 

وعي الوصفي عن اأنشطة دخل ال هارة إستخدم الباحث ا  اللغوية
 .رى قديرى با"الفاريسي "تعليم الّلغةالعربية الدورى  القراءة والكتابة

 نوع البحث .ب 

ظر  قسم إ ثاثة بال ادى الذى يقول أن البحث ي و  قال سوترس
ي   : مكان البحث و

عملى   (1 البحث ا
يدا   (2 البحث ا

                                                 
كا جيفتا،  :جاكارتا )Metodologi Penelitian Pendidikan مارغونو، 7  .36، (2003ري
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كتى   (3 البحث ا
يدا  يدان و مطالعة ا س ا ذا يدخل البحث العلمي  ج و
علومات الكاملة ولتقرير عمل الذي  يل ا ي ل ذا و  الذي يقصد  

هّمة  البحث العلمي طوة ا ذا البحث 8.سيأخذ   الباحث ان يبحث 
يدا و البحث ا . العلمى بيبحث  الرقم الثا 

 
 حضور الباحث .2

ا أن الباحث احد  حضور الباحث يتعلق هذا البحث تعلقا كب
هج ( Human Instrument)وسائل الدراسية الشحصية  مع البيانات، ا

ذا ااختبار التحرير أو ااستفتاء  (Scientific Paradigma)العلمي  ستخدم  ا
. أو الوسيلة ااخرى

مع البيانات تصلة . الشخص افضل الوسائل  و الوسيلة ا الشخص 
خّ  صول  (Informan)مع ا يدان وا ويقدر على فهم انواع التبدات  ا

 9.عليها
 

 مكان البحث .3

و الذيمكان البحث  تعليم الّلغةالعربية الدورى تتحذ الباحث 
 .lamtana no.04 tulungrejoرع  شا ري قديرى با"الفاريسي"
 

                                                 
ادي،8 و فريس،: جوكجاكرتا )Metodologi Research Vol. Iسوترس  .4 ،صفحة(1981 أوغيإ

ا روسدكراي، : باندوع) Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي مولييونج،9  .19، (2000ر
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مصادر البيانات   .4
صادر ال حصل عليها الباحث من ميدان  ي  ا مصادر البيانات 

 10.البحث

 
خّ  .أ   (oًnIىmىn)ا

درسون و الطالبون   م ا ذا البحث  خّ   تعليم يقصد ا
 رى قديرى با"الفاريسي "الّلغةالعربية الدورى

( mٌkoDيnًىيi(الوثيق  .ب 
وا و الوثائق أو الصو ر أو ا ذا البحث  ش ميقصد بالوثيقة  

دونة دونة  الكتاب أم غ ا  11.ا
 

 أساليب جمع البيانات .5

ي  ذا البحث   : وأساليب مع البيانات  

احظة طريقة  .أ   )OيييىٍىM noiًيohًى)ا

واس وعلى  ى طريقة مع البيانات باستعمال ا احظة  طريقة ا
اص والبوارد  ظام ا احظة وتسجيلة ب أخص البصر و السمع و ميها ا

ث احظة للحصول على البيانات عن اأعمال و 12.الذى  تستعمل ا
قية مهارة القراءة والكتابة اأحوال  اأنشطةاللغ تعليم الّلغةالعربية وية ل

                                                 
وطا10 ارمىأريك كاجيفتا: جاكارتا)Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek،سو  ري

2002)،115. 

رجع11  .36 ،نفس ا

ادي،12 و  .MetodologiResearch، 126سوترس
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.  رى قديرى با"الفاريسي "الدورى
قابلة طريقة  .ب   nIًيىiٍيَ Mيohًى()ا

ى إحدى من الطريقة مع البيانات بتقد أسئلة إ  قابلة  طريقة ا
خّ أو إ  ر  سطح)ا ا .  (شخص ا

و نيل البيانات عن  ذ الطريقة  دف من استخدام  ا
هارة القراءة والكتابة  اأنشطةاللغ  تعليم الّلغةالعربية الدورىوية 

 رى قديرى با"الفاريسي"
 ()mٌkoDيnًىىM yيoًىالوثيقية طريقة  .ج 

اث التحريرى ى مع البيانات بطريقة ال والكتب , الطريقة الوثيقية 
ا صلة بالبحث ا ال  يل . وغ استخدم الباحث الطريقة الوثيقية ل

: كما يلى. رى قديرى با"الفاريسي"معهد اللغة البيانات عن حالة 
غرا فيها (1 وقع ا . تاريخ تأسيسها وا
ظمة   (2 و أحوال " الفاريسي "تعليم الّلغةالعربية الدورىتركيب ا

درس و الطاب و وسائل . "الفاريسي "تعليم الّلغةالعربية الدورىا
تحليل البيانات   .6

ليل  ى  ليل البيانات  ذا البحث يستخدم الباحث أسلوب   
مان  (liMيي)وصفي كيفي على طراز ميلس  وب  13،(Hٌييىmىn)و 

ى كما يلى : ولتحليل البيانات يستخدم الباحث بثاث طرق و
 
 

                                                 
مان،13 وب امعةاإندونيسية،: جكجاكارتا )Analisis Data Kualitatifميلسو  .19-16 ،(1992 ا

 عرض البيانات جمع البيانات

  البياناتتخفيض
البيانات

 استنتاج البيانات
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 (RيىD noiًcٌىًى)فيض البيانات  .أ 

ويل البيانات  تمام، تبسيط ملخص و  ى عملية إختيارية، تركيز اإ
يدان رة  ا صل الباحث على البيانات من . الظا ذا البحث   

قابلة  احظة ،(nIًيىiٌٍَ)ا والوثيقة ، (Observation) وا
(yًىىnيmٌkoD)،  ،دارس عقدة  التدريس و اأعمال اليومية من ا ا

تعلقة بعملية تعليم اللغة  ديد عن اأحوال اأصلية ا .  فضها باختيار و
 (iDيlpىD yىًى)عرض البيانات  .ب 

و تأمل  تركيب اإعام على شكل نظام خاص  عرض البيانات 
ا ع فيض البيانات  تعريضها بتصميم . لتسهيل الفهم عن ا و بعد 

ذا البحث عرض الباحث البيانات . على شكل تفس السرد اأخبار  
ظام خاص عن اأنشطةاللغ قية مهارة القراءة والكتابة  ب تعليم وية ل

 ارى قديرى ب"الفاريسي "الّلغةالعربية الدورى
تاج  .ج   (Conclusion)اإست

ستمر  مدة مع البيانات أو  ليل البيانات ا و  تاج  اإست
ا فيذ اأنشطةاللغ14.بعد كن معرفة ت ذا البحث  قية مهارة    وية ل

 ارى قديرى ب"الفاريسي "تعليم الّلغةالعربية الدورىالقراءة والكتابة 
 

                                                 
رجع،14  .21  نفسا
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 فحص صحة البيانات .7

 : لفحص صحة البيانات، استخدم الباحث ثاث طرق

اك   .أ  تطويل اإش
وعى ك وقتا طويا  . يكون الباحث وسيلة  البحث ال ويش

قية نوعية صحة البيانات. ميدان البحث ذا التطويل ل  15.وفائدة 
مواظبة التأمل   .ب 

سألة  اسبة با اصر ا صائص والع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ
اصر بالتفصيل صائص والع ذ ا ّ تركز الباحث   طلوبة  وبعبارة . ا

اك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطى  أخرى إذا كان تطويل اإش
 16.التعمق

هج التثل .ج   يثيا
و اسلوب فحص صحة البيانات الذى يستفيد شيئ  هج التثلثى  ا

قارنة للبيانات واأكثر من . اخر من خارج البيانات أغراض التحقق أو ا
و فحص من مصادر أخرى هج التثلثى الذى 17.استخدم   وأما ا

. إستخدم الباحث يع فحص من مصادر أخرى إيضا 
 

خطوات البحث   .8
كن فصل عن خطوات البحث، خطوات البحث  وعي ا البحث ال

ى أن الباحث كوسيلة البحث، فلذلك فإن خطوات  ا خاصة أساسية 
                                                 

 .175 ،(2000 رماجاروسداكريا،: باندوع )Metodologi Penelitian Kualitatifملييوع،15

رجع،16  .177 نفسا

رجع،17  .178 نفسا
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تلف عن خطوات البحث  غ البحث  وعي  البحث  البحث ال
وعي  . ال

قسم إ ثاث خطوات :  أما خطوات البحث ت
طيط البحث  .أ   TىhىP pىى Lىpىgnىn()خطوة 

فذ بأمور اتية طوة ت :  ذ ا
طيط البحث   (1 كتابة 
إختيار ميدان البحث   (2
طلب رسالة اإستئذان  (3
يدان   (4 استكشاف أحوال ا
خّ واإنتفاع ب   (5 إختيار ا
إعداد أدوات البحث    (6

فيذ البحث .ب  فذ بأمور اتية , خطوة ت طوة ت .  ذ ا
فس   (1 فهم ميدان البحث و إعداد ال
يدان   (2 دخول ا
اك  مع البيانات   (3 اإش

ليل البحث  .ج   خطوة 

فيعد أن إجتعمت البيانات كما أرادها الباحث قام الباحث بتجليلها 
وعية  .على الطريقة الوصفية ال

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

ى  ذا البحث وقسم إ مسة أبواب و : كتب الباحث تقريرا 
ديد البحث،  :الباب اأول توى على خلفية البحث، و ى  قدمة، و ا
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دف البحث،وأسئلة البحث، هج وأ  وفوائد البحث، وم
ظيم كتابة تقرير البحث  .البحث، وت

توى على :الباب الثا ظري، و و اإطار ال ظرية العامة عن مهارة : و ال
وث  القراءة و الكتابة  اللغة العربية،  اأنشطة اللغوية، و

 .السابقة
توى على عرض البيانات العاّمة لبحث  :الباب الثالث عرض البيانات 

ال  كب من ا يدان ال ت  تعليم الّلغةالعربية الدورىا
توى على رى قديرى با"الفاريسي" اصة   وعرض البيانات ا

قية مهارة القراءة والكتابة  تعليم اأنشطة  اللغوية ل
 بارى قديرى" الفاريسي"الّلغةالعربية الدورى 

قية ليل البيانات عن اأنشطةاللغوية  :الباب الرابع مهارة القراءة ل
باارى " الفاريسي"والكتابة  تعليم الّلغةالعربية الدورى 

 قديرى
 تعليم الّلغةالعربية الدورىالتحليل عن انشطة   .أ 

 .ترقية مهارة القراءة ل"الفاريسي"

 تعليم الّلغةالعربية الدورىالتحليل عن انشطة   .ب 
قية مهارة الكتابة"الفاريسي"  .ل

امس احات لإصاح  :الباب ا ذا البحث واإق تائج من  اإختتام، ال
ا  .بعد
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 الباب الثانى

 اأنشطة اللغوية  لترقية مهارة القراءة والكتابة والبحوث السابقة
 

 اأنشطة اللغوية .1

 تعريف أنشطة اللغة العربية .1

وعة من التحدث واإستماع  ت و األوان ا شاط اللغوي  تعريف ال
ارسة تلقائية غ متكلفة ايسبقها وا  ارسها التلميذ  والقراءة والكتابة ال 

فروضة  18.يعقبها شئ من القيود ا
شاط ألوان  و ال شاط اللغوي  شاط اللغوي اأخري، ال وكان تعريف ال

مارسة العملية للغة وعة من ا يقوم ها الطاب ويستخدمون فيها اللغة , م
ديث  يوية الطبيعية ال تتطلب ا واقف ا ا ناجحا  ا استخداما موجو

 19.وإستماع والقراءة والكتابة
تعلق باللغةالعربية  درسي ا شاط ا وما يقوم ب الطاب من ضروب ال

ارجي  ا يقوم ب اأفراد  اجتمع ا ختلفة ليس إا صورة مصغرة  ة ا  ميادي
دما يتفامون ويتحدثون ويقرؤون ويكتبون . ع

مارسة العملية للغة  وعة من ا ت ي األوان ا ويقصد باأنشطة اللغوية 
حديثا واستماعا وقراءة وكتابة يقوم ها الطاب دال حجرات الدراسة وخارجها 
يوية  واقف ا برغبتهم ،ويستخدمون فيها اللغة استخداما موجها وناجحا  ا

. والطبيعية
ون اللغة  ويتضح من التعريف السابق أن اأنشطة اللغوية تستغرق ف

                                                 

 
18

  ،  .233، (1996دارالفكر، : دمشق سورية)، تطرق دريس اللغة العربيةجودت الركا
يم، 19 وج الف عبد العليم إبرا رة), ا عارف، : القا  .398( 1968دار ا
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ديث والكتابة والقراءة وااستماع ؛وأها تس  مسلك  ها ما :اأربعة ا فم
ها  هجية وم صاحبة ، أو ا ارس داخل الفصل وتسمى اأنشطة الصفية أو ا
رة أو غ الصفية  ما يكون خارج جدران الفصل الدراسى وتسمى باأنشطة ا
هج وليس  سلك جزءا أساسيا من ا هج، ويعتّ كا ا أو اأنشطة خارج ا

انب التطبيقى للمواد  سلك اأول ا يث يشمل ا شيئا إضافيا أو خارجا ع 
سلك .الدراسية سواء قام ب الطاب داخل الفصل أو خارجا ع  ثل ا و

هج الدراسى  تمم للم زء ا   .الثا ا

ثل أوسع أنواع  تعلقة بالغة العربية أها  وتأتى أمية اأنشطة اللغوية ا
شاط، إذ اتقتصر على اللغة العربية فحسب، وإما تتغلغل  سائر ضروب  ال
قل اأفكار  واد الدراسية اأخرى ال تستخدم اللغة العربية كأداة ل نشاطات ا
شاطات اللغوية  ّات ال تشتمل عليها، كما تعد ال علومات وا قائق وا وا
ا يقومون ب   ارسها الطاب داخل حجرات الدراسة صورة مصغرة  ال 

ثابة  ارجى من كام واستماع أو قراءة وكتابة ،ومن  تصبح  تمعهم ا
ا  ياة  آفاقها الواسعة وتكفيهم  م ليدخلون ب أبواب ا فتاح الذى يقدم  ا

 20.تاجون إلي  حياهم العامة
دف  قيق اأ تعلقة باللغة العربية ا  وتسعى اأنشطة اللغوية ا

: الثانية
اات التعب  (.أ  ك الطاب من اانتفاع باللغة انتفاعا عمليا  

اقشات  وار وا ديث، وا مارسة ا الوظيفى واإبداعى ويتحقق ذلك 

                                                 
رسى، اأنشطة اللغوية، 20 امس، التلريخ http://efijdida.over-blog.com/article-html وجي ا ، اليوم ا

 15.30:   الساعة2017 ماريت 16
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ا يقوم ب الطاب من التحرير   دوات و اظرات،  ااجتماعات وال وا
درسة لة ا  .صحيفة الفصل او 

عرفة،  (.  ون ا د من ألوان الثقافة، وف إقدار الطاب على ان يتبعوا ما 
ا  درسة، و رة  مكتبة الفصل، او مكتبة ا مارستهم القراءة ا وذلك 

م من فرص اإستماع ا احاضرات واأحاديث  .يتاح 

م للموافق  (.ج  تقوية شخصية الطاب وتربيتهم تربية خافية اجتماعية، وإعداد
ام الرأى يوية، ال تتطلب القيادة والزعامة واح  .ا

رسم الطرق السديدة لقضاء اوقات الفراغ واإنتفاع ها  اعمال جديدة  (.د 
 .وترفيهية

يلون ا اإنطوائية والعزلة، او الذين يغلب عليهم  (.  معاجلة الطاب الذين 
شاط اللغوى عاج حاسم  جل والتهيب واإرتباك،  كث من ألوان ال ا

 21.ذ اأمراض

جم ا اللغة العربية  (.  اث ا اث العرب وغ من أنواع ال اإتصال باال
ختلفة يادين ا د  ا  .وتتبع ما 

اصة باللغة العربية وإشباعها (.  يل ا ب وا وا  .الكشف عن ا

ديد (.  ميت و صص وت  .ترسيخ ما يصل الي الطاب  ا

ا عميقا ومستقا  مواجهة  (.ط  إعداد الطاب قادرين على ان يفكروا تفك
شكات ال تواجههم  .ا

وعة ال تثقف  (.ي  ت اقدة ا يدة ال بيب الطاب  اللغة العربية والقراءة ا
م وهذب أذواقهم  .عقو

                                                 
يم، 21 درس اللغة العربية عبد العليم إبرا وج الف  . 399، ا
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يل ا البحث وإشعار  (.ك  اد حركة ثقافية تشجع على حب العلم وا إ
مون  ارسون حقوقهم و هم وتعليمهم كيف  و وط الطاب بواجياهم 

 22.حقوق الغ

 اللغوي أهداف النشاط .2
شاط ها ال داف تدريس اللغة العربية العامة م قق أ  اللغوي وااد 

اات  رحلت اإعدادية والثانوية، ولكن بشكل طبيعي   اصة  ا وا
قررة ج ا ا . حيوية على عكس ا

شاط صص وال  إضافة إ ذلك يرسخ مايصل إلي الطاب  ا
دد مية و . الدراسية ويوسع وي

شاط اللغوي على الشكل اليا داف ال ديد أ كن  : و
ياة . (1 أن يستخدم الطاب اللغة استخداما صحيحا ناجحا  مواقف ا

ون التعب الوظيفي واإبداعي واقف من ف ذ ا . العملية وما تتطلب 
جم إ اللغة العربية. (2 اث ا اث العر وغ من أنواع ال . اإتصال بال
اإسهام  تكوين شخصية الطالب وتربيت خلقيا واجتماعيا ونفسيا . (3

م للحياة العامة والعملية . وإعداد
ا يرف . (4 م و ا يتفق مع ميو اإسهام  ملء أوقات فراغ الطاب 

هم، وتدريبهم على حسن اانتفاع ها . ع
رافات ال تظهر على . (5 يل إ العزلة واا جل واارتباك وا ة ا معا

. الطاب
اصة باللغة العربية وإشباعها. (6 يول ا  23.الكشف عن ا

                                                 
رسى، اأنشطة اللغوية،22 امس، التلريخ http://efijdida.over-blog.com/article-html  وجي ا ، اليوم ا

 15.30:   الساعة2017 ماريت 16

http://efijdida.over-blog.com/article-html
http://efijdida.over-blog.com/article-html
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 النشاط اللغوي لترقية مهارة القراءة .2

 تعريف القراءة  .أ

هل م اإنسان ثروت اللغوية، إها عملية ترتبط الكتا  القراءة فن لغوى، ي
 24.اللغة من حيث اها ترمة لرموز مكتوبة

ا للقراءة مؤدا أن القراءة ليست مهارة آلية  ا  فهوم الذى نتب ا
د إ عمليات عقلية عليا ية تأملية تست إها نشاط . بسيطة، إها عملية ذ

كم والتحليل والتعليل وحل  توى كل أماط التفك والتقو وا بغى أن  ي
طبوعة أو  تهى بتعرف الرموز ا رد نشاط بصرى ي شكات، وليست  ا

 25.فهم دااها فقط
ا يستطيع أن  ى ال من خا افدة للدارسى اأج ي ال القراءة 

ي  يطل ويرى الثقافة اإسامية والعربية، ومن  فإن القراءة تكاد تكون 
ى الذى يتطلع إ فكر  الوسيلة اأو إشباع رغبات وفهم الدارس اأج

 26.العرب وتراثهم
تاج العقل  عرفة والثقافة واإتصال ب ي أداة اكتساب ا القراءة 

                                                                                                                                           
23

 ،  .234،  تدريس اللغة العربيةجودت الركا
24

عاصرة  تدريس اللغة العربية مد رجب فضل اه،   بوية ا ات ال ا اة، : السويس) اإ . 63، (م1998جامعة الق
25

ج تدريس اللغة العربية بالتعليم اأساسى رشدي أمد طعيمة،   ا رة)  م ، : القا . 132، (م2001دار الفكرى العر
26

ميد عبد اه،    اطق بالعربية  ناصر عبد اه الغا وعبد ا رة)أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال دار اإحتصام، : القا
1991) ،57. 
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مو اإجتماعى والعلمى. البشرى م وسائل الرقى وال  27.إها من أ
 

طبيعة عملية القراءة  .ب
عا مباشرة وبطاقة من الصفحة  ي فهم ا أن القراءة ال تعلمها 

طبوعة كتوبة أو ا فالتعامل مع السطر الكلمة كلمة ليس بقراءة والتوقف . ا
قابلة  لغت ليس بقراءة كما  عا ا عدة مرات  كل سطر للبحث عن ا

أن الفهم العام للمقروء ليس بقراءة إذ ابد أن تبدأ القراءة بتعرف واضح 
ذ الرموز من معان  رؤية فاقدة  مل  ا  رئية والصوتية،  فهم  للرموز ا

ياة  عا وتزها،  قدرة على توظيف أثر القراءة  ا ذ ا تفحص 
مي معلومات . باعتبار أن القراءة وسيلة من وسائل إثراء فكر اإنسان وي

قيقة تشمل جانب :  إذن فالقراءة ا
كتوبة أى  (.1 جانبا ميكانيكليا يشمل اإشتجابات الفسولوجية للرموز ا

طق  .تعرف الكلمات وال

صيل فكرا لكتاب وتقو  (.2 ا و عا وتفس جانبا عقليا يشمل فهم ا
ّة السابقة للقارئ وااستفادة م ، وربط كل ذلك با كم علي  .وا

أهداف القراءة  .ج
ة، اامر الذى يؤثر  طبيعة عملية  (.1 دافا متعددة ومتباي إن للقراءة أ

داف ما يلى. القراءة ذاها ذ اأ : ومن ب 
. القراءة للبحث (.أ 
. القراءة للتلخيص (. 

                                                 
ات فضل اه، 16 ا  .63، اإ
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. القراءة لإعام (.ج 
. القراءة لاختيار (.د 
. القراءة للمتعة (. 
. القراءة للعبادة (. 

داف العامة للقراءة (.2  28اأ
،  (.أ  تعلم، وتعميق ثقافت ات ا هدف القراءة إ توسيع خ

م، والقيم اأخاقية ال  ارب السابق وأحوا واطاع على 
شاكل ال قامت  م، وا وت بوجود ثالب ال  ارتقت هم، وا
ثل ال ضحى اأبطال  عوائق  طريق اأمم الغابرة واأفراد، وا

.  سبيلها
ادة رفيقا وانيسا،  (.  يب الطالب  الكتاب وا كما هدف إ 

يها اليوم بصحبة معلمة، ويقطفها  بفضل ما يلمس من فوائد 
تار .  عدة بصحبة كتاب الذى 

الط  (.ج  ستوى التعب عن اأفكار، بفضل ما  وترقى القراءة 
فكرين  تقاة لكث من الكتاب وا ية م الطالب عن ماذج تعب

، وتشبت تراكب  مور صيد اللغوى، وترقى اساليب والعلماء، في
مازجة أقام  ، عذبت الدربة و مكن ل التمرين  على صراط قو

بدع . ا
يل القراءة وقت الفراغ متعة نافعة، يروح ها الطالب عن  (.د  و

ضيع لطاقت أى ها عن العبث ا ، وي . نفس

                                                 
28

   ، و ملكة العربية السعودية،:الرياض)أساليب تدريس اللغة العربية،مد علي ا  .113-112( 1983ا
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داف تربية مهارات ضرورية لدى القارئ، كالسرعة  (.  ومن تلك اأ
اكيب وأدراك مدلولتها، واإحاطة التامة   نغرف األفاظ وال
، وتشعب  قروء، وتعدد فقرات بتسلسل اأفكار على امتداد ا

وية ع  .جزئيات ا

رين الطالب على نطق الكلمات  (.  هرية إ  كما هدف القراءة ا
روف من  ية واإعراب، وإخراج ا نطقا سليما من ناحية الب

ب إ ما  ، والت عا ارجها الصحيحة، والتعب الصوتى عن ا
روف  ييز ا ذف أو يشبت، و يوصل وما يفصل، وما 

تشاهة كالذال والزاي والضاد والظاء والصاد . ا
ال والقدرة  هرية الطاقة واإنسياب،  اإر ا هدف إلي القراءة ا و

عا  نفوس السامع مرتبة قوية مؤثرة، وللمعلم   ك ا على 
، ورفع  عا ثيل ا ، و تذية الطلبة  نطق ذا اجال دور كب 

، وكذا اإسراع أو اإبطاء  29.الصوت أو خفظ
داف تدريس القراءة  (.3 أ

داف  م أ كن أن نستخلص أن من أ من كل ما سبق 
تدريس القراءة  الصفوف ااو من مرحلة التعليم اإبتدائى ما 

: يأتى
: تكوين العادات اأساسية  القراءة مثل

                                                 
29

اصة باللغة العربية وتربوية اإساميةفخر الدين عامر،    ة: القهرة) طرق التدريس ا . 69-66، (عام الكتب، دون الس
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اكتساب عادات التعرف البصرى على الكلمات، كالتعرف على  (.أ 
يتها  ليل ب الكلمات من شكلها، والتعرف على الكلمة من 

ا . وفهم مدلو
صوص البسيطة (.  ملة وال . فهم الكلمة، ا
فردات ال تساعد على فهم القطع ال  (.ج  اسبا من ا اء رصيد م ب

تد إ عدة فقرات . قد 
واد  (.د  مية الرغبة والشوق إ القراءة وااطاع، والبحث عن ا ت

ديدة . القرائية ا
واد  (.  سامة الرغبة والشوق إ القراءة وااطاع، والبحث عن ا

ديدة . القرائية ا
روف وأصواها ونطقها  (.  هرية ومعرفة ا طق  القراءة ا سامة ال

. وصحة القراءة
قيم وظيفتها  القراءة  30.التدريب على عامات ال

 طرق تعليم القراءة .د

ها : توجد طرائق عدة لتعليم القراءة م
دية (.1 رفية اأ . الطريقة ا
. الطريقة الصوتية (.2
. الطريقة الكلية (.3
. الطريقة التوليقية (.4
زئية (.5 . الطريقة ا

                                                 
30

ون اللغة العربيةعلى أمد مدكور،    رة)  تدريس ف ، : القا جرية 1423دار الفكر العر  .121(م2002–  
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. طريقة انظر وقل (.6
مة (.7 حو وال . طريقة ال
باشرة (.8  31.الطريقة ا

 
أنشطة القراءة انواع  .ه

 قراءة الصمت.  (1

قراءة من خال عدم إصدار الكام، ولكن يكفي ، قراءة القلوب
فس فقطذ نشاطو. القلب  الكتابة يبحث ئراالق.  القراءة ل

اولة فهم ية أو . والرموز مع تركيز و طبق على ضم فهم ال ا ت
مر ة  ا  .صر

دف  تعلم اللغة و أعظم  شاط  اك شعورا فهم . ذا ال أن 
قسم القراءة الصامتة . عملية غ مركزية ليحتوي على آنج القراءة وت

، وما القراءة واسعة ومكثفة  .إ قسم

هرية (2  القراءة ا

ص بصوت عال  الصف شاط . قراءة الطاب ال ذا ال ويهدف 
عرفة التجويد وإيقاع القراءة لدى الطاب، وقراءة عامات  القراءة 

اس قيم، والقدرة على الفهم، تعريف الطاب التحدث أمام ال . ال
ال بشكل جيد القراءة كمثال  و أن ناحظ وضع الطاب ا الشيء 

علم إشراك الطاب  . للطاب اآخرين تمام، وا ة لا مث
 .تصحيح قراءت

                                                 
31

ميد عبد اه، عبد ناصر عبد اه الغا   اطق بالعربية   ا رة)أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال دار اإحتصام، : القا
1991) ،61. 



26 

 

 

 فهم القراءة (3

مر ذ . ويتم القراءة من أجل خلق فهم احتوى الوارد  ا  
ب أن يكون الطالب قادرا على التقاط موضوع العقل أكثر  الة،  ا

 .ذلك أن بعد القراءة، ويفهم حقا مع والغرض من القراءة. وضوحا

 

 

 القراءة نقدية (4

شاط القارئ قادرا على فهم، فهم، ومن  وضعت  ذا ال ويتطلب 
توى القراءة إ اأمام وضوع من  ذا ا  .سؤال وبيان حول 

 القراءة الفكرية (5

شاط للحصول وااستفادة من اأفكار الواردة   ذا ال يبحث 
مر  32.ا

 إختبارات القراءة .و

قروءة (1 ادة ا  .اختبارات لسرعة القراءة وفهم ا

 :اختبارات تقيس القدرات اأساسية  القراءة مثل  (2

قروءة (.أ  ادة ا  اختبارات لتدكر ا

عرفة اأفكار الرئيسية للبقطعة (.ب   اختبارات 

اصر  (.ج  ظيم ع قائق وت اختبارات استخاص ا
وضوع  .ا

اء القراءة (3 عرفة العيوب أث  .اختبارات 

                                                 
32

ة  ل ال رت ,) Metodologi Super  Pembelajaran Bahasa Arab, أ ك غ يس: ج  2012, ديف في
 )114. 
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فردات  القطعة (4  .اختبارات لقياس القدرة على فهم معا ا

 النشاط اللغوي لترقية مهارة الكتابة .3

 تعريف الكتابة .أ

ظيم،  (ك ت ب  )الكتابة  اللغة من مادة  مع والشد والت تع ا
اإتفاق على حرية، فالرجل يكاتب عبد على مال يؤد : كم تع 

ال جما، أى بفق مع على حريت مقابل مبلغ من ا  33.م
ي  ا أن الكتابة  ى علي ع اإصطاحى، ف ضم : واما ا أدائ م

، وتكون  كم يعّ ب اإنسان عن أفكار ومشارع احبوسة من نفس ة
اس علي ، وسببا  حكم ال  .دليا علي وجهة نظر

تيجة وحصيلة العقل  ي ال ذا التعريغ نفهم أن الكتابة  من 
عرفةواداة  اف اإستماع والقرءة، حيث أهما نافذة من نوافذ ا  ، اإنسا

فالكتابة أيضا تعتّ وسيلة من وسائل اإتصال , من أدوات  تثفيق العقل
اف  كانية،  سافات الزمانية أو ا هم ا ن تفسل ع  ، ب الفرد وغ

كان تاج إ توحيد الومان دون ا ذا . الكام الذى  اقة على  وقد اكد ال
ي وسيلة  ي نشاط حركي ونشاط الفكري و فهوم وقال بأن الكتابة  ا

 34.لإتصال وللتعب التفك

 هداف الكتابةأ .ب

، استخدمها الفكر لتدوين العلوم  (1 اث اإنسا الكتابة وسيلة لتخليد ال
ا م من ذلك أها وسيلة التعليم  وتطوير  ونقلها عّ التاريخ، واأ

                                                 
رلبدين  33 هج تعليم اللغة العربية وتطبيقة على مهارة الكتابة, أريل  كومية مالكى : ماانج ) تطوير م امعة اإسامية ا ا

س،   .63( 2010ف
34

راجع،    64نفس ا
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كن فصلها عن القراءة فهما وجهان لعملة  ميع التخصصات، وا 
كن للمتعلم أن يكتسب مهارات نظرية  يث ا  ي اللغة،  واحدة 

عن طريق ماحظة اأشياء وإجراء التجارب عليها فقط دون تسجيلها 
.  وحفظها

الذي أصبح ,   التدريب على مهارات ااتصال اللغوي الكتا السليم (2
ياة وشؤوها ر ا ي الوضوح , واالتزام بشروطها, يشمل ميع مظا و

تيب "  والسرعة وال
هجية صائبة  (3 اسبا وضروريا لسلوك م ربون م فيد الذي يرا ا      ومن ا

واد اللغوية، ال  و أن يبدأ تعليم الكتابة من خال ا تعلم أكثر  تفيد ا
ا ذا الصدد أن . سبق للطالب أن استمع إليها، أو قرأ فيد   ومن ا

ن الطالب ا مع ما  ذ توا اسب  ادة، ويت ظيم ا دما . يقوم ت فع
، فإن ذلك  ، يستطيع كتابت ، أو قال ، أو قرأ يشعر الطالب أن ما مع

هارات . يعطي دافعاً أكّ للتعلم والتقدم والتدرج أمر مهم  تعليم ا
روف،  سخ بعض ا الكتابية للطالب؛ فمن اأفضل أن يبدأ الطالب ب

ة سخ بعض الكلمات،  كتابة مل قص  35. ي

 طريقة الكتابة .ج

 :يراعي  تعبيم الكتابة 
سبة للحروف أيضا  (1 ومراعاة )الكتابة من اليم إ اليسار بال

 .(جلسة الدارس

روف أفقيا ورأسيا (2 اسب ب ا سافة, الت . ومراعاة ا
                                                 

ظر - 35 رجع السابق  بتصرف: ي . ا
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ت السطر (3 روف ال تكون  روف ال تكون فوق السطر وا . ا
روف ال تكون فوق السطر (4 .  اختاف ارتفاعات ا
روف وب الكلمات (5 سافات ب ا . ا
ها  (6 تشاهة للتمييز بي روف ا  (ج ح خ/ ب ت ث)التدريب على ا

روف ذ ا توى على  .  مل 
كتابة موذج واضح  أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليد بادئا  (7

موذج واضحا أمام  كل مرة . من أسفل الصفحة ح يكون ال
درس  تعليم القراءة (8 أي البدء , اتباع نفس اأسلوب الذي أتبع ا

بعبارات سبق للدارس ماعها ونطقها بدا من الطريقة التقليدية ال 
فردة روف ا . تبدأ با

سخ والرقعة)تعويد الدارس على طريق الكتابة  (9 ذ البداية  (ال م
 36أمية اأو  القراءة والثانية  الكتابة السريعة

  الكتابة أنشطةأنواع .د

ي  ااها إ فافة أنواع،  سب أسلوها و : فالكتابة تقسم 
 الكتابة الوظيفية (1

تطلبات اإدارية،  عامات وا وع من الكتابة يتعلق با ذا ال
اصة، وامكتبات  افع العامة وا يات للم و ضروري  ا و

ا كومة وغ صارف والشركات ودوان ا ذا . الرمية  ا و
ة، وتقاليد متعارف  ددة، وأصول مق الوع من الكتابة قواعد 

ا، . عليها طابات اإدارية، والتعميمات وغ كالتقارير، وا

                                                 
36

يم  درسي اللغة العربية, عبد العليم, إبرا وج الف  ة:مصر), ا هول الس عارف الطبعة العاشرة   55-53(1987. دار ا
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اء، وداات  ذ الكتابة بأها خالية  أسلوها من اإ وتتميز 
ذ الكتابة  مل التأويل، ولذلك ا تستلزم  ألفاظها قاطعة ا 

ية، أو ملكة متميزة، وإن كان بعضها  بة مع مهارة خاصة، أو مو
اع لقضاء أمر، أو استمالة  تاج ا قدر من التأث واإق

وع من الكتابة وخصائص . شخص ذا ال اات  وسيتم ذكر 
صائص العامة ل ذكر ا ذا وذاك س ال، وقبل  . كل 

ي  صائص العامة للكتابة الوظيفية  : وا
ددة ا  (.أ  ضبطة  قوالب خاصة  ذ الكتابة م أن لغة 

 .إحباء فيها وا ظال

تمل التأويل (.ب   .داات الفظ والصحيح فيها قاطعة، وا 

وحية–  الغالب – أسلوها علمي  (.ج   خال من العبارات ا

بة  (.د  ، أو مو ليس لكتابتها مهارة خاصة، أو إستعداد مع
 .متميزة

ها  تلخيص  ياة، م اات متعددة  ا للكتابة الوظيفية 
طابات، وإعداد الكلمات  وضوعات، وكتابة التقارير، وكتابة ا ا
ّقيات  ذاكرات الشخصية، وكتابة ال تامية، وكتابة ا اإفتتاحية وا

ا  37.وفيما يلي توضيح عن بعض تلك اجاات. وغ

 الكتابة اإبداعية (2

وع من الكتابة يقوم على كشف اأحاسيس  ذا ال
يل  شاعر، والعواطف اإنسانية، واإبتكار  الفكرة، و وا

                                                 
37

رلبدين  هج تعليم اللغة العربية وتطبيقة على مهارة الكتابة, أريل  . 73, تطوير م
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ي  وع إ ملكة فطرية، و ذا ال تاج  ، والتحليق ها، و عا ا
تعتّ عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية وفكرية، 

اة التجارب اإنسانية، تب على  وتكشف عن حساسية خاصة 
تلف من شخص إ أخر، وأن تتفر   اإبتكار ا التقليد، و

ية ومالية ّة ف . صاحبهامهارات خاصة، وخ
ها  صائص العامة، م ذ الكتابة ببعض ا : وتثميز 

تقو على اإبتكار ا التقليد، وتعتمد على اأسلوب اأدا  (.أ 
وحي ّة، واأسلوب ا ع ماليةا  .والصور ا

ية ومالة (.ب  ّة ف  .تتفر  صاحبها استعدادت خاصة، وخ

ضع للتعب  (.ج  ياة، و تعتمد على اإطاح والثقافة معاناة ا
 .والتطوير

ياة، وما  اان اساسيان  ا ال : للكتابة اإبداعية 
بة و لكة الفطرية وا ال الشعر الذى يعتمد على ا شر و . ال

شر حيث يدخل في  ال ال الة على  ذ اا ولذلك اقتصر  
ة مثل  ون كث سرحية، كتابة تراجم والس : ف كتابة القصة وا

طابة  38.وا

 الكتابة الوظيفية اإبداعية  (3

مع ب  و الذى  وع الثالث من انواع الكتابة، و و ال ذا 
عا فن كتابة  وع متعددة، م ذا ال اات  الوظيفية واإبداع، و
قالة، فن أعداد احاضرة، وفن التعليق، فن البحث، فن إدارة  ا

                                                 
38

راجع،   . 80نفس ا
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دوة . ال
دود الطول، يدور حول موضوع  (.أ  ي نص نشري  قالة  ا

: مع تظهر في شخصية الكاتب، ول مقومات مثل  
ة، وشرطها اأساسي  ا قادمة والعرض وا أن تكون : ا

ي ايضا . صياغتها أدبية سلسة تستهوى القرئ موعة : و
ج موضوع متكاما، ومقالة  (أفكار)من فقرات  ابطة، تت م

بغي ان  واطر والتأماة ا ي موعة من ا وثة عقلية، أو 
ري على نسق مع ا ضابط من نزام، وا  . يكون 

قال ل عربة  صياعت وتأمات  .فكاتب ا

ي اسلوب تعليمي يتحدث في احاضرة  (.ب  احاضرة 
ية دة مع ستع دون أنقطاع  وتكون احاضرة . مباشرة مع ا

ستع  .وكتوبة قبل إلقائهاعلى ا

اضرة واحاورة حول قضية  (.ج  مع ب احاضرة وا ي  دوة، و ال
عارضة مدعمة  ؤيدة وا ظر ا ية، مع طرح وجهات ال مع

ّا تاج من الكتاب إلىإعداد سابق، . باأدلة وال ي  و
عارضة، كما  فيد ااراء ا علومات، ومع اأدلة، وت ومع ا

تيب  يىة تتميز بالتسلسل وال تاج إ ستحدام أساليب مع
اطبة العقل ة واإقاع، وأثارة العواطف، و  .، وقوة ا

و عبارة عن نص نشري موجس يتضمن وجهة نظر  (.د  التعليق 
ة حول موقف، أو موضوع، أو مكلة، أو حدث، أو  معي

 .طلب مقدم، أو قضية مثارة
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،  (.ه  و تقرير متكامل بقدمة الباحث عن عمل أ البحث 
على أن يشمل التقرير كل الراحل ال مرها الباحث  

ذ اختيار للموضةع ح االتائج ال توصل إليها،  دراسة م
صادر  ، وموثيق با ّا طقي مدعم باأدلة وال  تسلسل م

امعي، يدرب  و فن مهم بالسبت للطلب ا راجع، و وا
 39.علي كي يتمرس علي مستقبا

هاو : أما نشاط مهارة الكتابة م
 تعب الصور .أ 

درس الصور مطابقا بالدرس سيعلم ب ذا نشاطة، اعداد ا   . 
عل الكتابة ترتيبا وعقليا بوقت خاص ديدا ل و وكان . طلب الطالب 

الطاب آخر يصلح من القواعد واأستاذ تصلح وتشرح خطاء الكتابة 
. الطاب

علومات .ب   كتابة ا

و  ريطة وآلة اإيلك ياة من ا طلب الطاب كتابة عن مسئلة ا
ّة نفسهم واآخرون تعطى .  طلب الطاب أن تشرح وحدا فوحدا. وخ

التعليق من كتابة  نستمر باآخر 
وضوعتابالك .ج    ا

ظرة ما سيكتب   درس الطاب إ أي مكان خاص ل دعى ا
 طلب . على الطاب أن ياخظ ما في مباشرة وتكتب مرتبا وعقليا

درس  آخر نشاطة  الطاب أن يقراء وحدا فوحدا وااصاح ا

                                                 
39

رلبدين  هج تعليم اللغة العربية وتطبيقة على مهارة الكتابة, أريل  . 81, تطوير م
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 مذكرة موج .د 

ص كاما درس من ال ذ نشاطة بقراءة ا  استمع . يبداء 
 تعطى الطاب نصا غ كامل وطلب طاب ان يكمل . الطاب جيدا

ص من اإستماع  40ال
 إختبارات الكتابة .ه

إختبارات الكتابة أختبارات أنتاجية  العادة وليست تعرفية، أن 
وتتماثل اختبارات الكتابة . الكتابة ذاها مهارة أنتاجية وليست مهارة استقبالية

انب مع اختبارات الكام، أن الكتابة مثل الكام ذا ا كاما مهارتان :  
قابل، اختبارات اإستماع واختبارات القراءة مهارتان . إنتاجيتان  ا

هارة ال يقيسها، وإذا م . استقباليتان ب أن يتواء مع طبيعة ا إن اإختبار 
ذا التواؤم فإن اإختبار يفقد الكث من صدق وثبات  .دث 

رف .أ   إختبار كتابة ا

روف وكتابة احاكاة و كتابة ا ذا يلفظ . أد مستويات الكتابة 
علم بعض حروف األفباء وعلى الطالب أن يكتب ما يسمع : مثل. ا

روف ال تسمعها ... ب، س، ع، غ: اكتب ا
بتدئ  تعليم الكتابة اسب الطاب ا ذا اإختبار ي . مثل 

قاطع .ب   إختبار كتابة ا

علم مقاطع ويطلب من التامذ أن يكتبها طق ا سا، : مثال. ا ي
. ، مو، فا، قى،را

 إختبار احاكاة .ج 

                                                 
40

، Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab رضية زين الدين،  
 .82، (2005فوستاكا رحلة، : يوكياكرتا)
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سخها الطالب  علم على السبورة كلمات أو ما،  ي يكتب ا
ط موذج مكتوبا أو مطبوعا على ورقة . مهتما با كن أن يكون ال و
ويد . اإختبار ذاها ذا اإختبار قياس قدرة الطالب على  القصد من 

ا  روف ودقة أشكا اسب ا قاطع والكلمات وت روف وا ط ورسم ا ا
قيطها موذج . وحسن ت اكي ال ، بل  د تج شيئا من ع ا اي والطالب 

. الذي يرا على السبورة أو على ورقة اإختبار
وج .د   إختبارات اإنشاء ا

استجابة  (حسب التعليمات)ا يكتب الطالب فقرة أو مقالة 
ها . افز مع تحدث ع ر ال س لف عن اختبارات اإنشاء ا ي  و

ذا الفصل وج ما يلى. احقا   : ومن أمثلة أختبارات اإنشاء ا
د الفلم اآ واكتب فقرة . إختبار التعليق على فلم (1 عما  (أو مقالة)شا

د  .يشا

ها.  إختبار وصف الصورة (2  .دقق  الصورة اآتية واكتب فقرة ع

قابلة اآتية ب موظف . إختبار التعليق على مقابلة (3 استمع إ ا
رشح  .ومرشح لوظيفة، واكتب فقرة او مقالة عن شخصية ا

وجهة من صديق أ . إختبار الرد على الرسالة (4 ذ الرسالة ا إقراء 
ها كن أن تكون الرسالة رمية أيضا. صديقة واكتب رسالة جوابا ع . و

وتوضع العامة  حالة الرسائل على حسن بداية الرسالة وحسن 
ا شكا ولغة ر  .هايتها وحسن جو

ا. إختبار التكملة (5 ملة الرئيسية اآتية واكتب فقرة تكملة  . إقراء ا
سلم أن يؤدى الصاة مس مرات  اليوم: مثال ذلك مثال . على ا

 .أركان اإسام مسة: اأخر
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ر .ه   إختبار اإنشاء ا

وجة  أن اأول يعطي الطالب  ر عن اإنشاء ا تلف اإنشاء ا
، يقيد الطالب  وج ، أي ا وضوع  ح أن الثا اول ا حرية كاملة  ت

ا او راد ت ددة  تتعلق باأفكار ا . بتعليمات 
دد،  ر ان يكتب عن موضوع  يطلب من الطالب  اإنشاء ا

وز أن يطعى الطالب حرية اختيار موضوع من ب ثاثة أو اربعة  و
ة ومآخذ. موضوعات اس ا  ديد موضوع واحد يكتب . ولكل ا إن 

ع ميع الطاب أفضل من ناحية موضوعية التدريج، إذا يوضع ميع 
هم أسهل وأدق قارنة بي ي . الطاب  موقف واحد فتكون ا أما 

رعلى الطالب إذا  الطالب ليختار موضوعا من ب عدة موضوعات فهو ا
يعطى كل طالب الفرصة ليكتب فيما يعتقد أن يعرف ع أكثر، وبذا 

دودة، ولكن  ّ الطالب على الكتابة  موضوع معرفت ع ضئيلة أو  ا
علم أن الطاب سيكتبون عن  عل التدريج أصعب على ا التخي 

هم أصعب قرنة بي عل ا ا  تلفة،   41.موضوعات 
 

 البحوث السابقة .4

تعلقة هذا  تاج الباحث إ البحوث العلمية ا ذا البحث  فيذ  لت
: البحث، فهو كما يلى

تائج والرغبة  اللغة العربّية لدى للطاب  .1 اأنشطة اللغوية  ترقية ال
كومّية  امعة اإسامّية ا الساك  سكن طاّب قسم اللغة العربّية با

                                                 
41 ، و مد علي ا شر والتوزيع، : صويلح)، اإختبارات اللغوية  . 160-163،(2000دارالفاح لل
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خلفية . ، الذى كتبها لقمان حكيم2013 العام الدراسى فونوروغو
ي، تعدد الكفايات لذى الطاب، وقّلة تطبيق اللغة العربية   البحث 

داف العامة  تدريس . غرفة الدراسة صول على ا عوقات فا ذا من ا و 
تمع . اللغة العربّية لذالك فإن طاب قسم اللغة العربية حاولوا  تكوين 

 ّ قية كفايتهم  اللغة العربية (جّو عر)عر ذا . ل داف من  وا
هارة اأربع  اإستماع و الكام و القراءة الكتابة،  : ااستياء على ا

هارات  سكن الطاب يومّيا ذ ا ي، . تطبيق  ( 1)و أسىئلة البحث 
امعة  ما أنشطة الطاب الساك  سكن طاّب قسم اللغة العربّية با

كومّية فونوروغو ؟  كيف رغبت الطاب الساك   (2)اإسامّية ا
كومّية فونوروغو ؟  امعة اإسامّية ا سكن طاّب قسم اللغة العربّية با

الساك  سكن طاّب قسم اللغة العربّية  نتا ئج الطاب كيف (3)
كومّية فونوروغو ؟ امعة اإسامّية ا ي، استخدم و . با هج البحث  م

ميع البيانات واستخدم  احظة  قابلة والطريقة الوثيقة وطريقة ا طريقة ا
مان لتحليل و ب وعية على طراز ميلس و ونتا ئج . الطريقة الوصيفة ال

ي،  الساك  سكن طاّب قسم اللغة أيشطة الطاب  (1)البحث 
ي احادسة، تعليم  كومّية فونوروغو كما يلي  امعة اإسامّية ا العربّية با
ط، تعليم  ، تعليم الكتاب جامع الدروس، تعليم اإماء وا الكتاب أمثل

بية وااداب الشرعية"اأخاق بكتاب  ، تعليم اجدلة ونظرة "كتاب ال
اضرة رغب الساك  سكن طاّب قسم اللغة  (2). اأفام، التهليل و

كومّية فونوروغو امعة اإسامّية ا رغبتهم جيد كما يلي . العربّية با
فردات   فيظ الطاب ا درس، إظهار  تمام الطّاب عيد مقدمة ا إ

ارسة الطاب التكّلم بالعربية ولو كانت  أضعف  كث اأوقات، 
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  الطاب الساك  سكن طاّب قسم اللغة  نتا ئج(3). اأحوال
كومّية فونوروغو ال امعة اإسامّية ا نتا ئجهم على قدر كاف العربّية با
امعىّ  از ا امعي ، اإ از غ ا ى اإ  .جيد، 

امعة  .2 هارة الكام والكتابة للطاب الساك  معهد ا اأنشطة اللغوية 
كومّية فونوروغو العام الدراسى " أو اأبصار" امعة اإسامّية ا با

درافوترا الذى كتبها ۲۰۱٤ – ۲۰۱۳ ي ي، .   دافيد ما خلفية البحث 
امعة  عهد ا و ” أو اأبصار“ا كومية فونوروغو  امعة ااسامية ا با

فذ أنشطة التدريب على اللغة، ال تقوم  إحدى من مؤسسات الذى ي
طق با للغة العربية يث وجب الطاب أن ي اصة  اء الدراسة اأيام ا . أث
ة لطاب الذى يريدون أن يتعلم اللغة العربية   عهد تكون سكي ذا ا

، وكث من الطاب يريدون أن يدرس  سكن الطاب لزيادة الفهم  أول
ص علوم القواعد واحادثة رور الزمان كان . دروس اللغة العربية، وبا بل 

امعة  قارنة إ معهد ا عهد تقييم ودراسات ا امعة " أو األباب"ا با
ج، ويزيد اأنشطات اللغوية  يم مال ا مالك إبرا كومية مول اإسامية ا

ي،. لزيادة الفهم العربية للساك فيها اأنشطة كيف (1)أسىئلة البحث 
امعة  هارة الكام للطاب الساك  معهد ا " أو اأبصار"اللغوية 

كومّية فونوروغو العام الدراسى  امعة اإسامّية ا   ۲۰۱٤ – ۲۰۱۳با
هارة الكتابة للطاب الساك  معهد  كيف و (2)؟  اأنشطة اللغوية 

امعة  كومّية فونوروغو العام " أو اأبصار"ا امعة اإسامّية ا با
ي، إستخدم الباحث نوع . ؟۲۰۱٤ – ۲۰۱۳الدراسى  هج البحث  م

وعي  وعى  و البحث ال ذا البحث العلمي على سبيل البحث ال البحث 
كتوبة أو من  تج البيانات الوصفية  كاأصوات ا و إجرآت البحث ال ت
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ة اأشخاص و طبائع ي،. ألس اأنشطة اللغوية  (1)و نتا ئج البحث 
امعة  امعة " أو اأبصار"هارة الكام للطاب الساك  معهد ا با

ي كومية فونوروغو  نادى اللغة العربية مثل احادثة : اإسامية ا
دة اأفام، واحاضرة باللغة  دة التلفزيون مثل مشا والتجول، مشا

هارة الكتابة للطاب الساك  معهد  (2).العربية اأنشطة اللغوية 
امعة  ي" أو اأبصار"ا كومية فونوروغو  امعة اإسامية ا تدريس : با

ط، تدريس اإنشاء  .اإماء وا

ادة الذى  ذكورة كانت متعلقة با تلك البحوث العلمية السابقة ا
سيبحث الباحث، والفرق ب البحوث السابقة والبحث الذى سيبحث 

ث  اأنشطة اللغوية  و لقمان حكيم  الباحث أّن الباحث السابقة اأول و
و  تائج والرغبة  اللغة العربّية، فأما الباحثة السابقة الثانية و فوترا  ترقية ال

درا ي ث  دافيد ما هارة الكام والكتابة  فاآن أرد . اأنشطة اللغوية 
قية مهارة القرأة و الكتابة   تعليم الّلغة الباحث أن يبحث اأنشطة اللغوية ل

ذكورة . فاري قديرى" الفاريسي "العربية الدورى وتكون البحوث السابقة ا
ذا البحث ام كتابة   .مساعدة  إ
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 الثالث الباب
 البيانات عن اأنشطة اللغوية لترقية مهارة القراءة والكتابة 

 بارى قديرى" الفاريسي"في تعليم الّلغة العربية الدورى 
 

 العامة البيانات عرض .أ﴾ ﴿

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  تأسيس تاريخ .1

و مؤسسة تعليمية بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   
سكن، لكن الفصل فقط اّول مرة . اللغة العربية قبل شكل الدورة، م يكن لدي ا

دم درس  ليزية  ليزية فقط، لإ اك لتعلم اللغة العربية واللغة اإ كان التعليم 
ة اأو اص  الس ظة أن م يوجد . ا سكن لكن  ة الثالثة وجد ا  الس
علم الذي يساعد  .ا

عهد  و متخريج من ا " تيبو إيريغ"أسس الفارسي اأستاذ سلمان فرح و
ذا بالتشجيع من أصدقائ. جومبانج عهد . و رج من ا " تيبو إيريغ"بعد ما 

س" تعلم  الدورة  و . بارى" BEC"و " ات أن حاجة إ اللغة العربية و
من صغار الفصل الذى م يطلب ليتعلم م اللغة العربية،  عهد، كث متخرج من ا

ا يكون  تهور، وأخ اء الدورة ولو بالعاصمة ا ب بالتوقعات لب تعليم الّلغة  ذ
 ".الفاريسي"العربية الدورى 

ة  و تأسس  الس جاح و  البداية قبل إم الفاريسي، يع ال
ت .  بارى قديرى1زقاق " نوسا إندا "   الشارع 2003 ولكن استمر س

ؤسسة، واستخدم  اض  ا ، وا يزال ااق كان لتعليم لدي فقط، أن م يكون ا
امعي  ؤسسة للمحاضرات فرع ا  . فرعجومبانج" جامعة دار العلوم " ذ ا
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كان تقل ان يبحثاأموال  أي ا ا وصل  دكان . يقرر اأستاذ سلمان لي أخ
ضال، يعطى صاحب الدكان " سليمة " الكتاب اإسامي  وقد غاب عن ال

ال من  اك بدأ 20.000ا  ".الفاريسي " ، من 
 ديسمب 10بعد عملية طويلة، تأسست رميا الفاريسى  التاريخ 

  13 فيالشارع ساكورا 2005ديسمب 10 ويبدأأن يتعلم  التاريخ 2005
ة قديري دي طقة ا و عمدة بارى  م ة . قرية تولوعر تقل 2010ئاخ الس  ي

وبعد . 19 و 17 الشارع ساكورا " الفاريسي " ذا تعليم اللغة العربية الدور 
تقل إ الشارع امتانا ح اأن اك ي وات  عهد للطاب . تسع س أ ا واأن يب

كتب، القاعة، وغ " كياكا "  الشارع   ا مركز، ا و الشارع امتانا 
 .  ذلك

 والرسالة الرؤية فيما مؤيّدة بيئة من ابد العربية اللغة تدريس عملية و
تساوية ا  أكان سواء العربية، اللغة تعلم  ا هارات و قواعد  لذا. اأربع ا

صول  دور ل" الفاريسي "الطاب سكن وجود فإن داف على ا  من اأ
ساعدة العربية اللغة تعّلم صول  العربية اللغة قسم لطاب وا  ذ على ا

داف  42.اأ
 

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  الجغرافي موقعال .2

 الشارع  بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  وقعت
ا 01 الزقاق (Gelagah)كياكا   طقة  بارى عمدة  تولوع ر ة م دي  ا

عرف" كانت معهد تاسلفي  الشمالية جهة من. قديري  الغربية جهة ومن" ا

                                                 
42

قابلة   رحلةانظر إ نسخة ا ذا البحثW/3-6/2017/01 برمز مع رإيس ا لحقة     ا
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تانا ذ كانت وبية جهة ومن (Lamtana) الشارع   ومن ،زرعةام ذ كانت ا
 .02 الزقاق (Gelagah) كياك رعابالشتعلم اللغة اأخرى  كانت الشرقية جهة

 

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   فىمنظمة تركيب .3

ظمة تركيب عرفة . بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  م
ظر أن فيستطيع واضحا   43:اأتى جدول إ ي

 3.1الجدول 
ظمة تركيب 44بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  م  

  منظمة الفارسي للمرحلةهيكل

 الرجال
 رقم اإسم الوظيفة

مد سلمن فراس مدير  1 اأستذ 

 2 قهار العام الرئيس

 3 أعلى الكاتب

ديق  4 يوغا ام الص
ظافة  5 أجيع قسم ال
 6 زكي قسم اأمن
ياء قسم الّلغة  7 س

 8 ملك ااات والوازم

                                                 
43

ذا البحثD/3-6/2017/01انظر إ نسخة الوثيقة برمز    لحقة    . ا

44
ذا البحثD/4-6/2017/01انظر إ نسخة الوثيقة برمز   لحقة     ا
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 النساء
 رقم اإسم الوظيفة

مد سلمن فراس مدير  1 اأستذ 

 2 نساء إيزا العام ةالرئيس

ة الكاتبة  3 سي أم

ديقة  4 حبيبة ام الص
ظافة  5 نسواة قسم ال
 6 بيليسا قسم اأمن
 7 روضة قسم الّلغة

غفرة ااات والوازم  8 لياة ا
 
 
 

 بارى قديرى" الفاريسي" تعليم الّلغة العربية الدورى فى المدرسين أحوال .4

 . بارى قديرى" الفاريسي"الّلغة العربية الدورى تعليم   للتعّلم كان
مد سلمن فراح  ذ درس اأستذ  ارج، بل ا الدورى ايستعمل اأستاذ من ا

 45.وزوج أستذة إستقامة موليا 
 3.2الجدول 

 الفصل اأول
 الدرس الوقت

                                                 
45

ذا البحثD/5-6/2017/01انظر إ نسخة الوثيقة برمز   لحقة     ا
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 احادثة اأو 09.00 – 07.30
 القواعد اأو 14.30 – 13.00

 الكام -

 اإعراب -

صوب -  اسم غ م

 عامل جوازم -

 عامل نواصب -

 اأفعل -

كرة - عرفة وال  ا

 علم الصرف -
 

 الفصل الثاني
 الدرس الوقت

 احادثة الثا 11.00 – 09.30
 القواعد اأو 17.15 – 15.45

 مرفوعات اأماء -

 عامل نواصب -

صوبات اأماس -  م

 فوضات اأماء -

 التوابع -

 اإعرابعلم الصرف -
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 الفصل الثالث
 الدرس الوقت

 احادثة الثالث 07.30 –. 06
 القواعد الثالث 19.30-21.00

 قراءة الكتب -
 
 
 
 

 

 .بارى قديرى" الفاريسي"الّلغة العربية الدورى   تعليمفى الطاب أحوال .5

ة ذ وح  الّلغة العربية الدورى تعليم  يسكن 2017 الس
 كما طّاب ذلك على التفصيلى فالبيان. طّاب 45 بارى قديرى" الفاريسي"

 46 : يلى
 3.3الجدول 

قيم الطّاب بأماء بيان " الفاريسي"الّلغة العربية الدورى   تعليم ا
  :يلى  كمابارى قديرى

 رقم الفصل رجل مرأة جملة
 1 اأو 8 6 14

 2 الثا 5 8 14

                                                 
46

ذا البحثD/3-6/2017/02انظر إ نسخة الوثيقة برمز   لحقة    . ا
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 3 الثاليث 10 7 17

 

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى  وسائل .6

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   الوسائل وجود
بارى " الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   وكذلك. التعليم عملية تساعد
 يكون فيها و ،ليتعلموا الطاب توضح أن تستطيع وسائل كانت  ،قديرى
ا وسائل م كث  47:يلى كما ووجود

 
 3.4الجدول 

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   وسائل
 الحالة العدد اإسم رقم

يان معهد 1  حسن 2 ب

 حسن 2 الفصل 2
وم غرفة 3  حسن 2 ال

 حسن 6 مّام 4

 حسن 2 ااجتماع مكان 5

 حسن 2  مصلى 6

 حسن 2 مقصف 7

 حسن 2 مطبخ 8

 حسن 2 موقف 9
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 حسن 4 السبورة 10
 حسن 1 مكّ الصوت 11

 
 
 

 

 الخاصة البيانات عرض .ب﴾ ﴿

تعليم الّلغة العربية الدورى   فىلترقية مهارة القراءة نشطةالبيانات عن اأ .1
 باري قديري" الفاريسي"

 بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   اأنشطة وأما
عهد رئيس قال كما العربّية اللغة  ارة القراءةم التجويد،  : يلي كما قهار ا

 48.والقراءة وحفظ القرآن والتصريف وقراءة الكتب 

 التجويد .أ 

ذ اأنشطة بعد  فيذ  شاط للفصل الصاةت ذا ال  العشاء كل يوم، 
روف الصحيحة ارج ا ذا و. اأول، أن ويدرس الطاب كيفية نطق  يقع 

زل الذي كان يدرس مباشرة من قبل  شاط  ا علم،ال ساعدة ا  وأحيانا 
علم كل حرف وفقا لقواعد . يقدرون  تعليم التجويدالطاب الذين  سيقرأ ا

شاط أن يتكرر ذلك أن . التجويد  يقلد الطاب ذا ال وسوف يستمر 
روف العربية بشكل صحيح  .الطاب قادرون على قراءة ا

و تقد فهم  شاط  ذا ال  طالب من أجل معرفة لكلالغرض من 
                                                 

قابلة مع رئس48 رحلة أنظر ا نسخة ا ذا البحثW /5-6/2017-01/1برموز  ا لحقة    . ا
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دية العربية للعلوم التاوة روف اأ سيقوم الطاب . وفهم كيف نطق ا
اسب بشكل جيد وصحيح  يكون قادرا على نطق الكلمات العربية ت

 .تاوة وحفظ القرأن .ب 

شاط  كل يوم،  الوقت احدد بعد صاة العشاء،  ذا ال ويتم 
ّنامج الذي يستخدم لدعم القدرة على قراءة القرآن  و ال ذا  . لطابلو

سجد أو  قاعة و يعد من الذاكرة،  يوم واحد تجإ  مع تاميذ  ا
ةسيطلب الطاب حفظ السورة  ورة،على اأقل حفظ الس ذا القص  ، و

ويد ليعتادوا قراة القرآن  شاط وجب على كل الطاب بعد تعلم  ال
قادرة عتّ يساعدة الطاب الذين  عمليت اأستاذ سلمان . بالصحيحة

اك خطأ سيصلحهم  .ل سيستمع كل الطاب واحد فواحد  إذا كان 
و توف  شاط  ذا ال  للطاب أن تكون قادرة األفةوالغرض من 

دمون  سلم الذين  و كتاب ا ، أن  على قراءة وحفظ القرآن الكر
ذا العام ياة   ذا اللسان تعريف عاج كان .والتوجي  ا إ جانب 

دية العربية بشكل صحيح  .يقرأ اأ

 التصريف .ج 

فظ الطاب كتاب  شاط يقرأ و  التصريفية  يوم اأمثلةذ ال
معة بعد صاة الصبح  ويقرأمعوا  القاعة ت ميع الطاب .اإث وا

ا مع القصيدة اانشود بعد قراءة مع زمائ . كتاب التصريف،  قراء
فظ كل فصل من الفصول  الكتابفظونالطاب سوف  اك    .

ملة  اللغة العربية و لفهم تغي ا شاط  ذا ال فمن . الغرض من 
ملة العربية  الضروري أن  كتاب التصريف وصف كيف مط التغي  ا
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 .الزمانو ضمائروفقا ل

 قراءة الكتب .د 

و عبارة عن برنامج خاص للصف الثالث،    برنامج قراءة الكتاب 
ب ذ   الكتاب اأصفر، والذي يستخدم  للطاب أن يكونعلى اعملية 

و كتاب سيحصل كل طالب بإعداد نفس لقراءة . "فتح القريب "ا 
علم  49.وااستماع إ ا

ّنامج إ تعريف الطاب على قراءة الكتاب  ذا ال ويهدف 
كتسبة  الصفوف اأو وا عرفة ا ا يتوقع من . ةاثلباستخدام ا من 

دما كان  الية  وقت احق ع تويات الكتاب، واأوراق ا عرفة  الطاب 
 . اجتمع

الفاريسي " فى تعليم اللغة العربية الدور  مهارة الكتابة نشطةالبيانات عن اأ .2
 باري قديري" 

ارة م بارى قديرى" الفاريسي"تعليم الّلغة العربية الدورى   اأنشطة وأما
ياء قال كما العربّية اللغة  الكتابة   :50يلي كما قسم اللغة س

 القواعد .أ 

شاط على كل درس  ذا ال صص القواعدويتم  دول ا  وفقا 
الية ا " الفاريسي"ذا التعلم القواعد  تعليم الّلغة العربية الدورى ، ا

علم سوف ي  الطاب لكتابة  علىرح  وجبشتستخدم الكتيب، لكن ا
علم الكلمة لإعرابىلرأية قدرهم، أعط. ميع دروس القواعد  يعط .  ا
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ط  .أعامة  كل جواب ا

دف شاط باإضافة إ فهم الدرس و ذا ال  والطاب قواعد، من 
 على إجراء الكتابة باللغة العربية، وذلك أن الكث من الطاب الذين ونعرفي

ية ا  ولكن  بعض اأحيان .اإستماعالكام و قراءةرة ام حسن ال
 .الكتابةرة اه ممعتادين على كتابة اأنشطة غ ضعيفة 

 اإستماع .ب 

ّمج كل  ذ اأنشطة  الصباح الساعةالسابعة ح  إنتهاء ال فذ  ت
ذ اأنشطة مرة واحدة   الشهر  التاريخ السادس أو السابع، لأسف 

قية مهارت الطاب أها تطبيق أيضا  اأنشطة . الشهر وكذلك كافيا ل
اسب ومكّ . اللغوية احادثة وار اللغة العربية با ي تشغيل ا ذ اأنشطة 

ا العربية.الصوت  .، سوى ذلك بأغ
سكن الطاب  فيذ  ا معون  مكان واحد"الفاريسي" ت  ، .

تماما ب أن يسمع با دما يطلب اأستاذ الطاب إستعداد الكراسة و . ع
ظة وطلب الطاب ليكتب  اسب  ادثة واحدة،  وقف ا يشغل اأستاذ 
ما الذى مع قبل  كراسة، ويأسر اأستاذ واحد فواحد ويأمر أن يعيد مرة 

وار بالكامل مع اأستاذ الكراسة لصحح. ثانية ا   51.بعد ذلك يطلب أن 
وار العربية  فوائد ال تأخذ يع  تشكل عادة الطاب مع ا

ا العربية، وتدريب الطاب لتعداد الكتابة العربية الصحيحة . اأصلية، واأغ
وار عن يوم العطلة، ورحلة إ شاطئ البحر،  ها ا ذ اأشطة م ادة من  وا

امعة، وغ ذلك  .وا
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دة .ج  شا  ا

شاط  الصباح يوم السبت الساعة السادسة ح  ذا ال فيذ  ت
ة دة اأفام العربية كتاريخ اإسام، .الساعة الثام و مشا شاط  اذا ال

طاب، وامام الشافعي، وغ ذالك سشاط . وسيدن عمر بن ا ذا ال
د،  يكتب . معون  مسكن الطاب دون ويسمعون الطاب  يشا

فس وار من اأفام اللغة العربية باللغة ال  يطلب اأستاذ . الفكرة وا
اصة من الفلم  52.الطاب ليقرأ  ا

قية مهارة اإستماع لكن تدريب الطاب  شاط ل دف من ال إن 
 .على تعلم الكتابة العربية الصحيحة من خال ااستماع
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 الباب الرابع
في تعليم الّلغة العربية نشطة اللغوية لمهارة القراءة والكتابة اأتحليل البيانات عن 

 بارى قديرى" الفارسي"الدورى 

 
ادا احظة  تعليم الّلغة العربية الدورى إست قابلة وا " الفارسي" أ نتائج ا

هارة القراءة والكتابة قد مرت أنشطت بارى قديرى من البيانات . ، يعرف أن أنشطةاللغوية 
ليل البيانات كما يلى اصة استمر الباحث   :ا

 
في تعليم الّلغة العربية الدورى التحليل عن اأنشطة اللغوية لمهارة القراءة  .أ﴾ ﴿

 .بارى قديرى" الفارسي"

شاط ها ال داف تدريس اللغة العربية العامة م قق أ  اللغوي وااد 
رحلت  اصة  ا اات حيوية اإعداديةوا  والثانوية، ولكن بشكل طبيعي  

قررة ج ا ا شاط .على عكس ا  إضافة إ ذلك يرسخ مايصل إلي الطاب  وال
دد مية و صص الدراسية ويوسع وي . ا

عا مباشرة وبطاقة من الصفحة  ي فهم ا أن القراءة ال تعلمها 
طبوعة كتوبة أو ا فالتعامل مع السطر الكلمة كلمة ليس بقراءة والتوقف عدة . ا

قابلة  لغت ليس بقراءة كما أن الفهم  عا ا مرات  كل سطر للبحث عن ا
رئية  العام للمقروء ليس بقراءة إذ ابد أن تبدأ القراءة بتعرف واضح للرموز ا

عا  ذ ا ذ الرموز من معان  رؤية فاقدة تفحص  مل  ا  والصوتية،  فهم 
ياة باعتبار أن القراءة وسيلة من وسائل  وتزها،  قدرة على توظيف أثر القراءة  ا

مي معلومات  .إثراء فكر اإنسان وي
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تاج العقل البشرى عرفة والثقافة واإتصال ب ي أداة اكتساب ا . القراءة 
مو اإجتماعى والعلمى م وسائل الرقى وال  .إها من أ

عا مباشرة وبطاقة من الصفحة  ي فهم ا أن القراءة ال تعلمها 
طبوعة كتوبة أو ا فالتعامل مع السطر الكلمة كلمة ليس بقراءة والتوقف عدة . ا

قابلة  لغت ليس بقراءة كما أن الفهم  عا ا مرات  كل سطر للبحث عن ا
رئية  العام للمقروء ليس بقراءة إذ ابد أن تبدأ القراءة بتعرف واضح للرموز ا

عا  ذ ا ذ الرموز من معان  رؤية فاقدة تفحص  مل  ا  والصوتية،  فهم 
ياة باعتبار أن القراءة وسيلة من وسائل  وتزها،  قدرة على توظيف أثر القراءة  ا

مي معلومات  إثراء فكر اإنسان وي
هارة  ذكورة  تعليم الّلغة العربية    ، كان الكتابةإا أنشطة اللغوية ا

هارة ابارى قديرى" الفارسي"الدورى  اك أنشطة  ي تدريس التجويد . لقراءة 
فظ القرأن وقراءة الكتب ظرية وصفها  الفصل الثا من . وا ذ اأنشطة وفقا ل

هارة ال هاقراءةأنشطة لغوية  شاط  م ذا ال  القراءة بصوت عال و الفهم القراءة،  
صوص، لتقليد كتدريس التجويد، اأستاذ يطلب الطاب   يتمثل وفقا لتاوة ال

دية العربية بشكل صحيح يث الطاب قادرين على قراءة اأ  . سوف تتكرر 
ذاقراءة الكاسيكية،  ارسة الصف الثالث  و و شكل من أشكال  شاط   ال

الفارسي، وسوف يطلب من كل طالب لقراءة الكتب الكاسيكية ال يستمع 
علم عل الطاب على دراية العربية يقرأ الكتاب دون . مباشرة من قبل ا اها هدف 

م  حوى والصرفحرف علة، من حيث سيقوم الطاب تبدو القدرة التفا  ال  ال
ظرية أيضا ال  تسليمها. تدريسها ا يتفق مع ال و  ذا . حفظ السورة القرآن، 

ص أمام  فظ يتم ذلك عن طريق القراءة بصوت عال دون ال ارسة ا و  شاط  ال
. أستاذ
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شاط وأوضح أن هدف إ صقل فهم   ذا ال نشاط فهم القراءة،   
درسية توى الكتب ا و نشاط أن . الطاب للمواد أو  قراءة الكتب الكاسيكية 

علم لكل طالب لقراءة مع إعطاء بصوت عال   ظرية، حيث طلب ا ذ ال وفقا 
 .وتفس ذلك

هارة ال شاط اللغوي  ذا البحث أن ال تعليم الّلغة العربية   قراءةمن 
  .م يوجد التقييم وتأكيد من كل نشاطاك ، بارى قديرى" الفارسي"الدورى 

ي سهلة  ا باستخدام طريقة ال  قدمة، التعود  ظرية ا س القراءة يتفق مع ال
ي مفتاح كل ان. لتطبيق ح يتمكن الطاب قادرين على فهم بسهولة  القراءة 

هرة تاج إ . ا هرة آخر  ديث  ا هرة ا ؤسسة ا ذ ا ا بسبب أسبقية   ر
ذ القراءة ها، وإن م . س كذلك ستخدمة   هرة ا كما  إجراء تقييم ا
 .يكن مكثفة

 

في تعليم الّلغة العربية الدورى التحليل عن انشطة اللغوية لمهارة الكتابة  .ب﴾ ﴿
 .بارى قديرى" الفارسي"

ّة ي كل اأنشطة اإنتاجية ومع ب أن . الكتابة   سياق الكتابة، 
فردات ية اللغة، وا تستخدم مهاراة الكتابة . يكون الشخص قادرا على دمج ب

داف فقط من . التقرير، واإعام والتأث على القارئ قيق اأغراض واأ كن  و
ن  الكتابة مع واضحة، ميع الطرق وإحضار إ الذ اء و تعلم اللغة لب  قبل ا

و سلس . والتواصلية، على 
هارة  ذكورة  تعليم الّلغة العربية    ، كان الكتابةإا أنشطة اللغوية ا

هارة الكتابةبارى قديرى" الفارسي"الدورى  اك أنشطة    تدريس القواعدي.  
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دة اافامو ظرية وصفها  الفصل الثا من . اإستماع ومشا ذ اأنشطة وفقا ل
ها هارة الكتابة م ذا نشاطة، أنشطة لغوية    ، علم ي همذكرة موج  إعطاء ا

ظر االطاب ، وطلبمع  . اافام للغة العربية اافام اللغة   الطاب ب
،  يطلب من الطاب لكتابة  وضوع القصة التاريخ اإسام ح ااخ العربية با

اخص من اافام  كتوهم اخص من . ا علم يطلب من الطاب ليقراء ا ا
 . اافامز

ي  ذ اأنشطة  وضوع . إختبارت حاكةوإختبارات   علم يشرح ا ا
حو والصرف )القواعد  علم على السبورة  الطاب يكتب   . (ال يكتب  ا
ملة الكليمة  يطلب الطاب لإعراب بالصحيح. كتبهو علم يعطي ا هذ . ا

 . اإختبارت يعرف الطاب قدرهم

هارة الكتابة   شاط اللغوي  ذا البحث أن ال تعليم الّلغة العربية من 
اص  ،بارى قديرى" الفارسي"الدورى  دة اافام،   ا شا نشاط اإستماع وا

درس بإ عطاء اأسئلة . م يوجد التقييم وتأكيد من كل نشاطاك  بغى على ا ي
عوبة  فهم صعن درسهم، إما من فهمهم عن ذلك الدرس، أو يوجهون الطاب ال

شاط يفهم . الدروس درس أّن ذلك ال درس أن يفعلها ليعرف ا ؤاء وجب على ا
يد و . الطاب با اك تقييم الطالب أصبح ا يعرف ما اذا عمل  إذا م يكن 

طأ مرة أخرى. الصحيح ما م يفعل ذلك  .وسوف تقييم الطاب عدم تكرار ا
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 الباب الخا مس

اإختتام 
 

 نتائج البحث .أ﴾ ﴿

هارة القراء والكتابة   تعليم الّلغة العربية الدورى اأنشطة اللغوية 
  : كما يلي بارى قديرى" الفارسي"

هارة القراءة نشطة اأ .1 بارى " الفارسي" تعليم الّلغة العربية الدورى اللغوية 
ويد بعد صاة العشاء كل يوم وحفظ تصريفية بعد  :ي هقديرى تدريس 

غرب وقراة الكتب  صاة الصبح كل يوم وحفظ سور القرآن بعد صاة ا
 .للصف الثالث

هارة الكتابةنشطة اأ .2 بارى " الفارسي" تعليم الّلغة العربية الدورى  اللغوية 
درس،  :ي هقديرى ب الطاب ان يكتب كل بيامن ا تدريس القواعد 

دة افام اللغة العربية كل أسبوع أو بعد اإنتهاء  وتدريس اإستماع ومشا
واد  .من ا

 

اإقتراحات  .ب﴾ ﴿
حات فيما يليبعد  ذا البحث أراد الباحث تقد اإق  :ام كتابة 

عهد .1  إ مدير ا

هارة القراءة والكتابة  تعليم الّلغة العربية الدورى  . أ كانت أنشطة اللغوية 
ة ميلة" الفارسي" عهد . بارى قديرى لقد سارت س بغى على مدير ا في
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تماما جيدا  تدريبات القراءة  عهد أن يهتموا ا وميع اأساتذ هذا ا
 .والكتابة على ترقياها دائما

 

 علم وقسم اللغة .2

هارة الكتابة، وجب على معّلم أن يعطى التقو   .أ   اأنشطة اللغوية 
 .كل أنشطة

قية مهارة الكتابة .ب  بغى على قسم اللغة أن يزيد اأنشطة اأخرى ل أن . ي
وجودة قليلة هارة الكتابة ا  .أنشطة 

 للطاب الساك  معهد .3

فسهم .أ  ن أعلمهم وا يفعل ب موا  بغى على الطاب أن   .ي

بغي أن يرقوا رغبتهم  تعّلم اللغة العربيةو .ب   .ي

شاطوجب على الطاب  .ج  تماما جيدا  كل ال  .أن يهتموا ا
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