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 الملّخص

 

" الفارسى"اأنشطة اللغوية لترقية مهارتى اإستماع والكام في معهد اللغة . 2015.  ستى،كرامة نور جنة
. الحاجة إيفى معافية الماجستيرالمشرفة . بارى كديرى

 

 .اأنشطة اللغوية، مهارة اإستماع، مهارة الكام: الكلمة اأساسية

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

يوية والطبيعية اء كتابة القدرة ال تظهر بعد ذلك .ا . اك اعتقاد بأن اللغة ولدت من كل ما يسمع ويتكلم، أث
و تضمن مهارتى  بغي أن يتم   تعليم اللغة  رحلة اأولية ي اضات أن ا ؤسسة ذكرت ااف ذ ا من ولدت 

فيذ اأنشطة بارى كديرى" الفارسى"اللغة  كما معهد .ااستماع والكام و إحدى من مؤسسات الذى ي  
طق باللغة العربية يث وجب الطاب أن ي اصة  اء الدراسة اأيام ا  .التدريب على اللغة، ال تقوم أث

قية مهارتى اإستماع والكام  معهد اللغة اأنشطة اللغوية عرفة   وضعت بارى كديرى" الفارسى"ل
قيةما اأنشطة اللغوية  1َُ: الباحثة أسئلة البحث كما يلى بارى " الفارسى"مهارة اإستماع  معهد اللغة  ل

قيةما اأنشطة اللغوية  2َُ ؟ كديرى   ؟بارى كديرى" الفارسى"مهارة الكام  معهد اللغة  ل

ذاالبحث من نوع البحث الكيفى د عرض البيانات، تأخذ الباحثة الطريقة . استخدمت الباحثة   وع
كتوبة احظة والوثائق ا قابلة وا ليل البيانات،  تأخذ الباحثة أساليب مع البيانات . العلمّية كطريقة ا د  وع

مان  وب ليل وصفي كيفي على طراز ميلس و  فيض البيانات :  ، كما يلى Miles dan Hubermanَُي 
تاج البيانات  .و عرض البيانات و است

اصروأما نتائج البحث قية مهارة اإستماعاأنشطة َ 1: ُ تشمل على اث ع   معهد اللغة اللغوية ل
يبارى كديرى" الفارسى" دة اأفام نشاط اإستماع:  قية مهارة الكاماأنشطة َ 2 ُ، ونشاط مشا  اللغوية ل

يبارى كديرى" الفارسى" معهد اللغة  احادثة، ونشاط احاضرة اأسبوعية باللغة العربية، ونشاط  نشاط: 
وار سرحيةا   .، ونشاط التمثيلية ا
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 الباب اأّول 
 المقدمة

 
 خلفية البحث أ  

 فيها يوجد اإندونسيية اللغة سوى .إندونيسييا  اللغات أنواع توجد
بية اللغة يليزية اللغة مثل اأج  خاصة مكانة العربية اللغة إن. العربية واللغة اإ

ية أن كما ،العام لغات ب اضر  يوم بعد يوما تزيد اللغة أ  وترجع ،عصرنا
ية ي اأسباب إ العربية اللغة أ  ولغة ،الصاة ولغة ،الكر نآالقر لغة أها و

ديث  1.الشريف ا
 باللغة نآالقر أنزل اه أن العربية اللغة يتعلم أن مسلم كلّ  على وجب

سلمون يستطيع ا وإذا. العربية ن آالقر يفهمون ا م العربية اللغة فهم ا
ديث داف من. الصاة  يقرؤون ما يفهمون وا ،وا  العربية اللغة تدريس أ

رء يفهم لكى ي ص ا  ن اه فإنشاء العري نص عن نفهم إذا. العري ال
 .العربية باللغة تكتب الذي اإسام الدين علوم ميع نفهم أن نستطيع

 صارت 2.م الكلمات ال يعّّ ها العرب عن أغراضياللغة العربية ه
ا دور مهم . اللغة العربية لغة حية ذات شكل تقليدّي و ذات شكل عصري

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

 

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

ي ديث : العربية إ اأساليب، و ، لغة الصاة، لغة ا لغة القرآن الكر
                                                           

1 .  ، و شر و التوزيعوو ُأساليب تدريس اللغة العربية مد على ا                    19، 2َ...دار الفاح لل
2 .  ، وتُ جامع الدروس العربيةمصطفى الغايي ة: ب كتبة العصرية ، دون الس . 7، َا
 .63، 1996َديفاك، : جاكارتاُ Pengajaran Bahasa Arab pada PTAI، أمد بشر . 3
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كانة ااقتصادية للعرب عدد متكلمى العربية  .الشريف، وكذلك ا
4

 

و تطوير مهارات الطاب  استخدام الو بية  دف الرئيسي لتعلم اللغة ااج
طية  اللغة  عام تدريس اللغة  استخدامالقدرة على. اللغة على الشفوية وا

هارة اللغوية د فيها التعليم كان  5.تسمى  وكذلك بتدريس اللغة العربية 
ي مهارة اإستماع، والكام، والقراءة،  هارات اللغوية، و التدريس أن يكون 

 6.والكتابة

اء كتابة الاك اعتقاد بأن  لغة ولدت من كل ما يسمع ويتكلم، أث
اضات أن . القدرة ال تظهر بعد ذلك ؤسسة ذكرت ااف ذ ا من ولدت 

بغي أن يتم   رحلة اأولية ي و يتعل ا تضمن مهارتى ااستماع م اللغة 
 7.والكام

ي أن  تيجة مهمة و هارة اللغوية أن تعليم اللغة اأو ب وترتيب ا
لغوية يأي قبل أية مهارة أخرى، إن الطفل يستمع أوا م الاإستماع كمهارة 

د الطفل  اكي ما يستمع كذلك الشأن  التعب اللغوي حيث تبدأ مراحل ع
، سواء  شكل كلمات مفرد ذا الذي يسمع  أو اتيفهم ماا يسمع م نطق 
ة، واأمر نفس يصدق مع متعلم اللغة الثانية وتأي بعد مرحلة  مل متكا

ا يفهم  طق ما وصل إلي من أصوات، ويتكلم  اإستماع مرحلة الكام حيث ي
ذا أن الكام كمهارة . عن عبارات لغوية يتأخر كلية ح يتقن الوليس مع 

طق إا ما  تعلم ا ي و أن ا ذا الكام  ية  تعلم مهارة اإستماع، ولكن ما يع ا
                                                           

4  . ، و .  19 ،اساليبا
ماوان،.  5 رماجا رسدا كريا، : باندوع ُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف 

2011َ ،129 .
6  .، اطق بالعربية عبد اه الغا ، 1991َدار ااعتصام، : رياضُ أسس إعداد التعليمية لغ ال

51 .
7
ماوان،  رماجا رسدا كريا، : باندوع ُ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أجيف 

2011َ ،167-168 .
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، اإستماع إذن مهارة اإستماع تسبق الكام،  ا يفهم يسمع وا يتكلم إا 
 8.والكام يسبق القراءة والقراءة تسبق الكتابة

ا عن مهارتى اللغة، فهى مهارة  م أخذت الباحثة  موضوع البحث 
ضم أو فهم كلمة أو و .اإستماع والكام و القدرة على  مهارة اإستماع 

ة اطق أو بوسيلة معي ملة ال يعتّ برفيق ال ذ القدرة أن يتحقق مع . ا كن 
ارج  اصر أخرى   اصر كلمة الصوت بع ارسة مستمرة اإستماع خاف ع

اطق أو من خال التسجيات روف الصحيحة، سواء كان من ال  مهارة 9.ا
ذا بداء التعليم اللغة  .اإستماع أول قبل الكام و القراءة و الكتابة، أن 

ثيل غاية عن غايات   والكام  اللغة الثانية من مهارات اأساسية ال 
هارات اأساسية اللغة، حيث  ية ومكانت ب ا الدراسة اللغوية، أّن الكام ل أ

عرفة اإنسانية فالكام مهارة تعب شفهى . يعد الرافد اأساسى للثقافة وا
 .كذالك سواء كان التعب عن الذات مباشرة أم ترمة أدائية اأفكار اآخرين

فس واأخرين  اما عن حقيقة ل وعن طريق الكام يستطيع أن يكشف 
ات واآراء  ياة ااجتماعية، وتبادل ا دمج بصورة فعالة  ا ويستطيع أن ي

ياة اإنسانية  10.واأفكار، واستخدم الكلمة جزء ا يتخزأ  ا
د اللغة ”الفارسى“كان معهد اللغة  عا و إحدى ا  بارى كديرى 

فيذ اأنشطة اللغوية على اللغة،  وخاصًتا أنشطة اللغة  ة  بارى الذي ي الكب
ي مهارة اإستماع  عهد على كّل مهارات اللغة،  ذا ا  الكام والعربية، ويفق 

ا اأنشطات اللغوية ولكن أخذت الباحثة  . و الكتابةو القراءة  وكل مهارة 
ًا من  ا مهارة اإستماع و الكام أن كث ذا البحث على مهارتى فقط، 

                                                           

اقة و رشدي أمد طعيمة، .  8 اطق هامود كامل ال : إيسيسكواُ طريقة تدريس اللغة العربية لغ ال
بية والعلوم والثقافة ظمة اإسامية لل شورات ا . ٢٧، ٢٠٠٣َ: م

ماوان،  . 9 . Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،130أجيف 
10

ون اللغة .   ، ف  .38-39، 2008َجدار الكتاب العلمى، : ااردن - عمانُفراس السلي
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عهد ذا ا واأنشطات اللغوية . اأنشطات اللغوية من تلك مهارتى ال يفّقهها 
دة شا ها اإستماع وا وار، . من اإستماع م ها احادثة، وا ومهارة الكام م

سرحيةثيلية والواحاضرة، ليزيةالفارسى.  ا " Tulungrejo " يقع  قرية اإ
ظر . يرىكدبارى  سًا صغارًا أو كبارًا  الطاب، أما الطاب سن الفارسىوا ي

اك اك  من الطابكث و. تستطيع أن تتعلم   . ح اآنالذين يدرسون  
اء إندونيسيا، من سومطرة وجاوا،  الطلب من قبل الطاب من ميع أ

ب على .كاليمانتان سواويزي وإيريان سكن   امن يسكنأاب الطوا
ون ، معهد هم يستطيعون أن يسك  . الفارسيسكنخارج املك

ا نال أو درس  بأنواع اأنشطات اللغويات يرجو على الطاب أن يطور 
وجودات وخاصة على مهارة   .الكام و اإستماعهم من اانشطات ا

تريد الباحثة أن تعرف كفاءة الطاب بتطبيق اأنشطات داخل وخارج 
 الذي اللغويةمن ناحية اخرى تريد الباحثة أن نعرف اأنشطات . الدراسة

د" الفارسى"يستعمل  معهد اللغة  اسب باأ لذالك . ف اأنشطة اللغويةام
وان ت الع  اللغوية لترقية مهارتى اإستماع  اأنشطة:فقدمت الباحثة البحث 

 .بارى كديرى" الفارسى"و الكام في معهد اللغة 
 
 
 
 

 تحديد البحثب  

ا العربية تعليم اللغة  داف التعليم أ  ساليب التعليم ومدخل التعليم وأ
ا اصر اللغة وغ . وطرق التعليم ووسائل التعليم وتعليم مهارات اللغة وتعليم ع
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و كل ما يتصل بتعليم اللغة العربية  معهد  ديد البحث العلمي  أما 
قية مهارتى اإستماع و الكام  معهد ا " الفارسى  "اللغة  أنشطة اللغوية ل
 .بارى كديرى" الفارسى"اللغة 

 
 سأا البحثج  

ي    ان  دد أسئلة البحث  إث  : تريد الباحثة أن 
قية مهارة اإستماع  معهد اللغة  .1 بارى " الفارسى"ما اأنشطة اللغوية ل

 ؟ كديرى 

قية مهارة الكام  معهد اللغة  .2 بارى " الفارسى"ما اأنشطة اللغوية ل
 ؟كديرى

 

 هدفا البحثد  

ذا  ا الباحثة  كتابة  داف ال يريد ي كما يلىالبحثاأ  : 

قية مهارة اإستماع  معهد اللغة  .1 بارى " الفارسى"عرفة اأنشطة اللغوية ل
 .كديرى

قية مهارة الكام  معهد اللغة  .2 بارى " الفارسى"عرفة اأنشطة اللغوية ل
 .كديرى

 
 

 
 

 فوائد البحثه  
ها   ذ فوائد البحث إ نوع م قسم   : ت

ظرية. ١  الفوائد ال

فع على تعلم اللغة . أ ذا البحث أن ي قية  حاصل  اوات ل العربية  
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بوية عام وخاصة ما يتعلق بتدريس اللغة العربية  .العلوم ال

قية مهارتى  . ب قيقا على أن اأنشطة اللغوية ل ذا البحث  أن يكون 
 .بارى كديرى" الفارسى"اإستماع و الكام  معهد اللغة 

الفوائدالعملية . ٢
 للباحثة .أ 

ديدة  تعلم اللغة العربية و طريقتها  عارف العلمية ا لزيادة ا
قية مهارتى اإستماع و الكام  معهد اللغة  بارى " الفارسى"ل

 .كديرى

 "الفارسى"عهد اللغة م. ب
سؤولون  معهد اللغة  راجع يرجع إليها ا ليكون البحث أحد ا

درس أو الطاب و الساك في" الفارسى"  . إعطاء التشجيع إ ا
 لطاب ل .ج

الطاب يستطيعون تعلم اللغة العربية كّل يوم  مادة اإستماع و 
 .الكام

 

 منهج البحث و  
ذا البحث العلمي على سبيل البحث ة الباحثتستخدما  نوع البحث 

وع تج (Qualitative research) يال و إجرآت البحث ال ت وعي   و البحث ال
ة (Descriptive data)البيانات الوصفية  كتوبة أو من ألس  كاأصوات ا

تأملة  11.اأشخاص و طبائع ا
اقستا، ةليكون ناجحا ومطابقا بإرادة الباحث ج  م ا  البحث استعمل ا

ج ال أالعلمي و ا ي اما ا  : ستعملها 

                                                           

كا جيفتا،  :جاكارتا ُ Metodologi Penelitian Pendidikan ، مارغونو.  11  .36، 2003َري
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  همدخل البحث ونوع .1
 مدخل البحث .أ 

وعي الوصفي عن اأنشطةة الباحثتستخدما دخل ال   اللغوية ا
" الفارسى" معهد اللغة للطاب الساك هارتى اإستماع والكام 

 .بارى كديرى
 نوع البحث .ب 

ادى الذ و  قسم إ ثاثة يقال سوترس  يقول أن البحث ي
ي  ظر مكان البحث و  : بال

عمل 1َ   يالبحث ا
يدا   2َ البحث ا
كت   3َ 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 العلميتس طوة ا ذا ت ان ة الباحث12.أخذ  ث 
يدات بيالبحث العلم و البحث ا . ث  الرقم الثا 

 ةحضور الباحث .2

ا أن الباحثةحضور الباحث  احد ة يتعلق هذا البحث تعلقا كب
هج َ Human Instrumentُوسائل الدراسية الشحصية  مع البيانات، ا

ذا ااختبار التحرير أو  Scientific Paradigmaَُالعلمي  ستخدم  ا
. خرىأااستفتاء أو الوسيلة ا

مع البيانات و الوسيلة . الشخص افضل الوسائل  الشخص 

                                                           

12
ادي،.   و  ، صفحة 1981َأوغي إ فريس، : جوكجاكرتاُ Metodologi Research Vol.I سوترس

4 .
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خّ  تصلة مع ا يدان  Informanَُا ويقدر على فهم انواع التبدات  ا
صول عليها  13.وا

 مكان البحث .3

و ةذ الباحثخ تتالذي مكان البحث بارى " الفارسى"معهد اللغة  
 .كديرى بارى Tulungrejoقرية Lamtana رع  شا كديرى

مصادر البيانات   .4
صادر ال حصل عليها الباحث ي  ا  من ميدان ةمصادر البيانات 

 14.البحث
خّ  .أ   nIًَىىmىnُا

درسون و الطالبون   م ا ذا البحث  خّ   معهد يقصد ا
 .بارى كديرى "الفارسى " اللغة 

َ Dىmٌkيnًىيi( ةالوثيق .ب 
واش  و الوثائق أو الصو ر أو ا ذا البحث  يقصد بالوثيقة  

دونة دونة  الكتاب أم غ ا  15.ا
 

 أساليب جمع البيانات .5

ي  ذا البحث   : وأساليب مع البيانات  

احظة طريقة  .أ   )OيييىٍىiًىM nيhًىىُا

                                                           

ا روسدكراي، : باندوعُ Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسي مولييونج.  13 ، 2000َر
19. 

وطا . 14 ارمى أريك كا : جاكارتاُ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، سو ري
. 115، 2002َجيفتا 

رجع،  . 15 . 36نفس ا
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احظة ه واس وعلى يطريقة ا  طريقة مع البيانات باستعمال ا
اص  ظام ا احظة وتسجيلة ب أخص البصر و السمع و ميها ا

ثيوالبوارد الذ احظة للحصول على البيانات عن 16.   تستعمل ا
قية مهارتى اإستماع و اللغ اأعمال و اأحوال  اأنشطة وية ل

 .بارى كديرى "الفارسى"  معهد اللغة للطاب الساكالكام 
قابلة طريقة  .ب   َ Mيhًىى nIًيىiٍيَُا

قابلة ه  إحدى من الطريقة مع البيانات بتقد أسئلة يطريقة ا
خّ أو إ  ر  سطحالإ ا ا .  شخص ا

و نيل البيانات عن اأنشطة ذ الطريقة  دف من استخدام   ا
قية مهارتى اإستماع و الكام اللغ   معهد للطاب الساكوية ل

 .بارى كديرى "الفارسى"اللغة 
 (Documentary Method ) الوثيقية طريقة  .ج 

اث التحريرىيالطريقة الوثيقية ه  ، مع البيانات بطريقة ال
ا صلة بالبحث ا ال   الطريقة ة الباحثتاستخدم. والكتب وغ

يل البيانات عن حالة  . رى كديرى با"الفارسى" معهد اللغة الوثيقية ل
: كما يلى

غرا فيها 1َ وقع ا . تاريخ تأسيسها وا
ظمة   2َ درس و " الفارسى"معهد اللغة تركيب ا و أحوال ا

. بارى كديرى" الفارسى" معهد اللغة الطاب و وسائل
تحليل البيانات   .6

                                                           

16
ادي.   و   .Metodologi Research ،126، سوترس
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ذا البحث  ليل البيانات هةستخدم الباحثت  ليل ي أسلوب   
مان  liMَييُوصفي كيفي على طراز ميلس  وب  Hَ،17ٌييىmىnُو 

:  كما يلىي بثاث طرق وةستخدم الباحثتولتحليل البيانات 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 RَيىiًcٌىD nىًىُفيض البيانات  .أ 

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

قابلة احظة ،((Interview البيانات من ا والوثيقة  ،(Observation) وا
ُDocumentaryَ،  دارس، م عقدة  التدريس و اأعمال اليومية من ا ا

تعلقة بعملية تعليم  ديد عن اأحوال اأصلية ا فضها باختيار و
. اللغة

 iDَييlىD yىًىُعرض البيانات  .ب 
و تأمل  تركيب اإعام على شكل نظام  عرض البيانات 

ا ع فيض البيانات م تعريضها . خاص لتسهيل الفهم عن ا و بعد 
ذا البحث عرض. بتصميم على شكل تفس السرد اأخبار  ت 

ظام خاص عن اأنشطةةالباحث قية مهارتى اللغ  البيانات ب وية ل

                                                           

مان، و ميلس.  17 امعة: جكجاكارتا Analisis Data Kualitatifُ وب  ،1992َ اإندونيسية، ا
16-19. 

 عرض البيانات جمع البيانات

 البيانات تخفيض
 البيانات
البيانات

ستنتاج اا  
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رى  با"الفارسى"  معهد اللغة للطاب الساكاإستماع والكام 
 .كديرى

تاج  .ج   Conclusionَُاإست
ستمر  مدة مع البيانات أو  ليل البيانات ا و  تاج  اإست

ا فيذ اأنشطة18.بعد كن معرفة ت ذا البحث  قية اللغ    وية ل
  معهد اللغة للطاب الساكمهارتى اإستماع و الكام 

 .ديرىكرى  با"الفارسى"

 فحص صحة البيانات .7

 :  ثاث طرقة الباحثتلفحص صحة البيانات، استخدم

اك   .أ  تطويل اإش
وعىةكون الباحثت ك وقتا طويا  .  وسيلة  البحث ال ويش

قية نوعية صحة البيانات. ميدان البحث ذا التطويل ل  19.وفائدة 
مواظبة التأمل   .ب 

اسبة  اصر ا صائص والع اد ا الغرض من مواظبة التأمل إ
طلوبة مّ تركز الباحث سألة ا اصر ةبا صائص والع ذ ا   

اك يعطى الغرفة اوبعبارة أخرى إذا كان تطويل ا. بالتفصيل ش
 20.فمواظبة التأمل يعطى التعمق

هج التثلثى   .ج  ا
و  هج التثلثى   يستفيد يسلوب فحص صحة البيانات الذأا

قارنة للبياناتىشيئ اخر  . من خارج البيانات أغراض التحقق أو ا
اك أربعة أنواع من التثليث كأسلوب ال تستخدم استخدام 

                                                           

18
رجع، نفس.    .21  ا

  .Metodologi Penelitian Kualitatif، 175 ملييوع،.  19
رجع نفس.  20   .177 ، ا
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ظريات: الشيكات صادر والطرق واحقق وال واأكثر من . ا
و فحص من مصادر أخرىااستخدم  . 

هج التثلثى الذ21  يوأما ا
. مصادر البيانات أو  يع فحص منة الباحثاستخدما

بذولة الباحثة  التحقق من البيانات  هود ا ذا السياق، با  
قيب، فإن كا من مصدر  عن طريق استخدام مصدر بيانات  الت
البيانات اأولية  شكل مقابات و مصادر البيانات الثانوية مثل 

ا من الوثائق  ح أن الطريقة أو الطرق . الكتب و اجات و غ
ذا يع  وعي، و  و طريقة التحليل ال ليل البيانات  مستخدمة  

وعي باستخدام البيانات  وعيةُأن يتم التحليل ال احظة و  َال من ا
تائج  ات وفهم أوسع ل تعمقة، وذلك هدف توف تفس قابات ا ا

م أجرى الباحثة خطوة للمقارنة أو ربط . ال م معهاالبيانات 
ظريات القائمة تائج مع ال قارنة أو . ال و قد م ذلك للحصول على ا

ظريات القائمة البحث و نتائجالعاقة ب   .ال
خطوات البحث   .8

كن فصل عن خطوات البحث، خطوات  وعي ا البحث ال
ا خاصة أساسية ه  كوسيلة البحث، فلذلك فإن ة أن الباحثيالبحث 

تلف عن خطوات البحث  غ  وعي  خطوات البحث  البحث ال
وعي  . البحث ال

قسم إ ثاث خطوات :  أما خطوات البحث ت
طيط البحث  .أ   Tىhىي Pىى Lىيىgnىnَُخطوة 

ف طوة ت :  ذ بأمور اتيةيذ ا
 البحث خطةكتابة  1َ

                                                           

21
رجع، نفس.    .178 ا
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إختيار ميدان البحث   2َ
طلب رسالة اإستئذان  3َ
يدان   4َ استكشاف أحوال ا
خّ واإنتفاع ب   5َ إختيار ا
إعداد أدوات البحث    6َ

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

ليل البحث  .ج   خطوة 

 ة الباحثت قامةجتمعت البيانات كما أرادها الباحثاعد أن بف
وعية  .بتجليلها على الطريقة الوصفية ال

 

 ز  تنظيم كتابة تقرير البحث
ي ذا البحث و قسمتها إ مسة أبواب و  :كتبت الباحثة تقريرا 

ديد البحث، : الباب اأّول   توى على خلفية البحث، و ي  قدمة، و ا
هج  داف البحث، وفوائد البحث، وم وأسئلة البحث، وأ

ظيم كتابة تقرير البحث  .البحث، وت
توي على: الباب الثا    ظري، و  و اإطار ال ظرية العامة عن مهارة : و ال

اإستماع و الكام  اللغة العربية، م اأنشطة اللغوية، 
 . والبحوث السابقة

 
توى على عرض البيانات العامة لبحث : الباب الثالث    في عرض البيانات 

ال معهد اللغة  كب من ا يدان ال ت بارى " الفارسى"ا
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توى على اأنشطة اللغوية  اصة  كديرى و عرض البيانات ا
قية مهارتى اإستماع و الكام  معهد اللغة  " الفارسى"ل

 .بارى كديرى
قية ليل البيانات عن اأنشطة اللغوية : الباب الرابع     مهارتى اإستماع و  ل

 .ديرىبارى ك" الفارسى"الكام  معهد اللغة 
قية مهارة اإستماع   . أ التحليل عن اأنشطة اللغوية ل

 .ديرىبارى ك" الفارسى"معهد اللغة 
قية مهارة الكام  معهد اللغوية عن اأنشطة التحليل . ب  ل

 .ديرىبارى ك" الفارسى"اللغة 
امس  احات لإصاح : الباب ا ذا البحث واإق تائج من  اإختتام، ال

ا  .بعد
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 الباب الثاني
اإطار النظرى 

 والبحوث السابقةاأنشطة اللغوية لترقية مهارتى اإستماع و الكام 

 

  أ  اإطار النظرى 
 اإستماع مهارة .1

 تعريف مهارة اإستماع . أ

ملة  ضم أو فهم كلمة أو ا و القدرة على  مهارة اإستماع 
ة اطق أو بوسيلة معي ذ القدرة أن يتحقق مع . ال يعتّ برفيق ال كن 

اصر أخرى   اصر كلمة الصوت بع ارسة مستمرة اإستماع خاف ع
اطق أو من خال  روف الصحيحة، سواء كان من ال ارج ا

أن اإستماع عملية إنصات إ الرموز " و عبارة أخرى 22.التسجيات
ا طوقة م تفس  23".ا

اإستماع نشاط أسسي من أنشطة اإتصال ب البشر، فهو "
و اأداة  ، و ا على العام من حول افذة ال يطل اإنسان من خا ال

دث  مواقف . ال يستقبل بواسطتها الّرسالة الّشفوية تأمل ما ول
ة، يستخدم فيها  اك فرد يتحّدث، تعرض قضية معّي إتصال شفوي، 

مل إ معا  ذ األفاظ و ا م  ألفاظا وما يستقبلها فرد أخرى ف
24".وداات

 

 
                                                           

ماوان،.  22  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،130 أجيف 

اقة، كامل مود.  23 اطق العربية اللغة تعليم ال كرمة مكة ُأخرى، بلغة لل  القرى، أم جامعة: ا
1985َ، 122. 

هارات اللغويةرشدى أمد طعيمة، .  24 رةُ، ا  .183، 2009َدار الفكر العري، : القا
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ية اإستماع . ب   أ

بغي  يعد اإستماع من مهارات اللغة اأساسية، ومن م ي
ا من تأث متبادل على  ا  ختلفة،  تمام بإكساب التاميذ مهارات ا اإ
بقية مهارات اللغة، فإذا اكتسب التاميذ مهارات اإستماع، فإن ذلك 

علهم يتقدمون  مهارات التحدث والقراءة والكتابة، و  سوف 
ختلفة اكيب اللغوية ا . اكتساب ال

ويلعب اإستماع دورًا مهًما  سياق التفاعات اإجتماعية، 
اشط استماع،  مارسة  اجتمع، معظمها م اشط اللغوية ا فمعظم ا

، كما  تاج إ أن يستمع إ تعليمات وإرشادات توج إلي جد أنفرد  ف
ختلفة  اإذاعت  ّامج ا اقشات، وإ ال طب وا يستمع إ ا

رئية سموعة وا .  ا
كن ماحظة أن قاموس  ية اإستماع تربويا، فإن  ولتبيان أ

ما يستمع  درسة فحي ة ما قبل ا ، وذلك  ف الطفل اللغوى يعتمد علي
 ، ّات ذا الكام، تزداد خ ، ويتفاعل مع  يطون ب الطفل لكام من 
وعة تعد  ت ّات ا ذ ا اكيب، كل  ى األفاظ وال ، و وع أفكار وتت

كن الطفل من  ابًيا وفعاا  اكتساب الطفل للغة، وإذا  صرًا إ ع
 ، تلك اأداة الفعالة ال تعمل على تقدم ختلفة  مهارات اللغة ا

واد الدراسية اأخرى اصة  بقية ا . و
، من أن أيات القرآن  ية اإستماع وحاست وليس أدل على أ
واس، يقول اه سبحان  الكر قد قدمت حاسة السمع على بقية ا

وا تقف ما ليس لك ن علم، إن د 36وتعا  سورة اإسراء آية 
، م إن مهارة حالسمع والبصر وافؤاد كل أولئك كان ع مسئواً 

ًا  هارات اللغوية اأخرى، وقد اإستماع سابقة  اكتساها على بقية ا
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و اأساس  عملية التعلم، حيث كانت الكلمة  كان اإستماع 
اث الثقا من جيل إ آخر، ولقد حفظ القرآن  طوقة وسيلة نقل ال ا

فاظ والرواة، وم نقل مشافهة وتلقى إ اأجيال  الكر  صدور ا
بغي . التالية فظ القرآن الكر ويرتل ترتياً صحيحاً، في فمن أراد أن 

   25.أن يتلقا ويأخذ من غ مشافهة م استماعاً وحفظاً 
داف تعليم اإستماع . ج  أ

داف العامة  قسم إ اأ سموع ت داف تعليم فهم ا أ
اصة، كما يلى داف ا : واأ

قسم إ 1َ ي ت داف العامة و  :اأ

قق  َ أ ذا  طق السليم والفهم الدقيق، و و ال دف قريب و
يد  اء الدراسة والتحصيل، فإستماع ا " اإنصات" الدارس أث
ديث والكام عل الدارس قادرا على ا  . و الذى 

سموع  مواقف َ  ب كن الدارس من فهم ا و  دف بعيد، و  
طب وتلخيص  و متابعة اإذاعة والتلفزيون وا غ تعليمية و

 .احاضرات العامة

قسم إ 2َ ي ت اصة و داف ا  :اأ

ييزا وتفريقا  َ أ ظام الصوتى تعريفا و الصامتة ُالتعرف على ال
 .َوالصائتة

غيم والوصل والفصل واإدغام والرقفات َ  ب ّ والت  التعرف على ال
وين  .والتشديد والت

كتوبة َ ج سموعة وا  . معرفة العاقة ب اأصوات ا

                                                           

رةُ تعليم اللغة العربيةمصطفى رسان، .  25 شر والتوزيع، : القا -107، 2005َدار الثقافة لل
108. 
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مل َ د كيب وا فردات وال  . فهم داات ا

حوية كالتطابق واإعراب والعاقة الصرفية  َ ه فهم العاقة ال
ك ة اأفعال والتعريف والت  .كاإستقاق وأزم

بّية َ و  .فهم الثقافة اأج

سموع أو  َ ز القدرة على اإحتفاظ  الذاكرة العاجلة بالكام ا
قروء  .ا

سموع والتأثر ب َ ح  .التفاعل مع ا

اقشة ما يسمع َ ط  .م

 الكام مهارة .2

 تعريف مهارة الكام  . أ

و القدرة على تعب اأصوات أو الكلمات للتعب الكام  مهارة
شاعر للحديث  عن الفكر  شكل اأفكار واآراء، والرغبات، أوا

تّلم  مهارة"  و26.شركاء القدرة على الكام إنتاجية تتطلب من ا
حوية ونظام ترتيب  استخدام اأصوات بدقة، والتمّكن من الصيغ ال

ديث  الكلمات ال تساعد على التعب عّما يريد أن يقول  مواقف ا
أى أّن الكام عبارة عن عملية إدراكية تتضّمن دافعا للتكلم، م مضمونا 

ضمون  شكل  جم الدافع و ا للحديث، م نظاما لغويا بوساطت ي
 27".الكام

الكام أيًضا نشاط أسسي من أنشطة اإتصال ب البشر، "
و الطرف الثا من عملية اإتصال الشفوي، وإذا كان اإستماع  و

والفهم واإفهام طرفا . وسيلة لتحقيق الفهم، فإّن الكام وسيلة اإفهام

                                                           

ماوان،.  26  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،135 أجيف 

اقة، كامل مود.  27 اطق العربية اللغة تعليم ال  .153 أخرى، بلغة لل
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ديث عن الكام ليشمل نطق اأصوات  عملية اإتصال، ويّتسع ا
وار والتعب الشفوي فردات وا  28".وا

رة  اصلة الظا هارة أو ا ي ا نعرف بأّن نتائج مهارة الكام 
تاج بأدوات ناحيةمن   حركة اللغات لسانية من صاحب اللغة ال 

ع . اللسان لتعب عن نفس من عملية التعليم  الوقت ا
ية تدريس الكام . ب   ا

ديث الشفهي أوا صورة من صور اأداء اللغوّي،  لقد كان ا
و الوسيلة الرغموعلى  ا زال التحدث  ذ الصورة اان   من تعدد 

أن حوا  َ معظمهمُاأساسية للتوصيل، إذ يرى الباحثون الّلغويون 
من نشاط اللغوي يكون نشاطا شفهّيا ويشكل التحدث أداة % 95

ها قدرة على . إتصال سريعة ب اأفراد، أو ب اأفراد واجتمع فم
ففيها تعب . امتاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر  حياة اإنسان

اس كانت ب ال اجت و تدعيم  . عن نفس و قضاء ا
ثل غاية من  هارات اأساسية ال  والكام اللغة الثانية من ا

و نفس وسيلة لإتصال مع .  اللغويةالدراسةغايات  و إن كان 
صف الثا من  هارة  بداية ال ذ ا اجة  اآخرين، ولقد اشتدت ا

ية الثانية، وتزيد وسائل ااتصال  رب العا ذا القرن بعد انتهاء ا
اجة لإتصال  والتحرك الراسع من بلد إ بلد ح لقد أدى تزيد ا

اس إ إعادة الظر  طرق تعليم اللغة الثانية و كان أن . الشفهى ب ال
هارات  ا من طرق تو ا انتشرت الطريقة السمعية الشفهية و غ

تمامها     29.الصوتية إ

                                                           

هارات اللغوية مستويتها تدريسها صعوباهارشدى أمد طعيمة ، .  28 رةُ ا دار الفكر العري، : القا
2009َ ،185. 

اطق ها رشدى أمد طعيمة، . 29 صورة، : مصرُتعليم اللغة العربية ل  .1989َ160جامعة ا
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داف تعليم الكام . ج  أ

هارات اأساسية للغة، حيث يعد  ية ومكانت ب ا الكام ل ا
عرفة اإنسانية، فعن طريقة يتعرف اإنسان إ  الرافد اأساسي للثقافة وا

ياة وعن طريقة عرف  تلف نواحي ا اشط   ري حول من م ما 
 وتراث اأمم اأخرى قبل اكتشاف الكتابة وح أماإنسان تراث 

لي خ دليل  ا ا وخاصة  العصر ا معرفة اإنسان للكتابة وتاريخ أمت
. على ذلك

ديث، بال و  اجتمع  اما  اجتمع ا تل الكام مركزا  و
طوقة من قوة، كما أبرز  ذ القدم ماللكلمة ا ، وقد أبرز الكتاب م القد

، الكتاب و حياة اإنسان وتقدم ديث    أيضا دور الكام وا
ية اتصالية والتعب الشفهي كذلك سواء أكانا لتعب  فالكام مهارة تعب

 ومن خال 30.عن الذات مباشرة أم ترمة صوتية أدائية أفكار اآخرين
: مهارة الكام يتمكن لطلبة من

حيبات والرد عليها 1َ . إلقاء التحيات وال
ا 2َ  .تلقي اأوامر والتوجيهات واإرشادات وإصدار

طق باأرقام واأعداد واستجدامها استخداما صحيحا 3َ  .ال

طق صحيح 4َ دروس مع إخواهم ب وار ا  .إجزاء ا

ارية  5َ تسلسلة واأحداث ا اصر الرئيسية واأفكار ا ذكر الع
عيمات العربية  ّات وت واد مع ن تلف ا اسبة   وضوعات ا وا

 31.الصحيحة

                                                           

  4-3: القرآن، سورة الرمن.  30

بية واأخاق، مهارة الكام وطرق تدرسيها، : جافيم. 31  http://inovasijapimأعضاء قسم ال

2010.blogspot.com/2010/04/blog-spot_8852.html 22.27: ،  الساعة2015 مارس 

http://inovasijapim/
http://inovasijapim/
http://inovasijapim/
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ا  ديد داف الكام و ا من التطرق للحديث عن أ فابدل
داف يفتح الباب أمام اأفراد  ذ اأ ديداً دقيقاً، أن وضوح 

داف الكام  التعب ُامتاك مهارة الكام بكل طاقة، وإن معرفة أ
ذ العلمية أكثر وضوحاً  َالشفهي عل   إيطار التعليم والتعلم 

سبة للمعلم موعة  بال قيق  تعلم، لذلك يسعى تدريس الكام إ  وا
ها عرفية والروحانية نذكر م هارية وا داف ا  :من اأ

اً شفويًا  َ أ ّات تعب دات وخ أن تعّ الطاب عن حاجات ومشاعر ومشا
 .سليًما

ارجها الصوتية الصحيحة وأن يتعرف  َ ب جائية وفق  روف ا طق ا أن ي
ا  .أماء

روف ال سبق تعلمها  َج . أن يركب مقاطع وكلمات جديدة من ا
اً شفويًا َد وضوع مع تعب . أن تعّ 
اط اللغوية استعمااً  َه اكيب واإ مل وال أن يستعمل عدًدا معيًا من ا

. صحيًحا
مال الف  َو أن يقلد أساليب العربية الفصيحة، ويستخرج بعض جوانب ا

م وإدراكهم و . ا يتهشى مع مستوى 
صوص من القرآن الكر والشعر العري الذي ل  َز أن يستظهر بعض ال

.  توج إسامي مع
زايا الفكرية  َح أن يعدد بعد كل در من الدرون ال فيها توجي تراثي ا

. والسلوكية واأخاقية  ذلك الدرس
اس  َط ام آراد ال ، ويسغي إليهم ليتعود اح اطبون أن يسمع إ الذين 

ادئة اقشة  م م اقشة أفكار . واإصغاء إليهم وم
ا ل قيمة   َي اكيب،  مل وال أن يستعمل  حيات اللغوية عددا من ا
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ا ل أيقاع موسيقي متميز ية ولغوية و . ف
د طبيعية خابة بكلمات ومل  َك ية ميلة، ومشا أن يعّ عن لوحات ف

د بدقة شا ذ ا  32.تتمشى مع مستوا ويعّ عن 
ها فيما يلي كن أن نعرض أ داف عامة لتعليم الكام  اك أ :  و

تشاهة 1َ تجاورة وا طق اأصوات ا  .أن ي

ركات الطويلة 2َ ة وا ركات القص طق ب ا  .أن يدرك الفرق  ال

اسبة 3َ حوية ا  .أن يعّ عن أفكار مستخدما الصيغ ال

كيب الكلمة  الغربية  4َ ظام الصحيح ل أن يعّ عن أفكار مستخدما ال
 .خاصة  لغة الكام

أن يستخدم بعض حصائص اللغة  التعب الشفهي مثل التذك  5َ
ا يلزم  ت وغ ذلك  ال ونظام الفعل وأزم ييز العدد وا والتأنيث و

تكلم بالعربية  . ا

ديث البسيطة 6َ اً واضحاً ومفهوماً  مواقف ا  .أن يعّ عن نفس تعب

ابط  7َ أن يتمكن من التفك باللغة العربية والتحدث ها بشكل متصل وم
ية مقبولة ات زم  33.لف

 
 اأنشطة اللغوية .3

  تعريف أنشطة اللغة العربية . أ

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

                                                           

ون اللغة، . 32 ، ف ي، : اأردن-عمانُفراس السلي  42-41، 2008َجدار للكتاب العا

اقة ورشدي أمد طعيمة، . 33 اطق هامود كامل ال : الرباطُ طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال
ديدة  عارف ا   130. ص. َ 2003مطبقة ا
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فروضة  34.متكلفة ايسبقها وا يعقبها شئ من القيود ا
و  شاط اللغوي  شاط اللغوي اأخري، ال وكان تعريف ال

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

ديث وإستماع والقراءة والكتابة  35.الطبيعية ال تتطلب ا

تعلق  درسي ا شاط ا وما يقوم ب الطاب من ضروب ال
ا يقوم ب اأفراد  ختلفة ليس إا صورة مصغرة  ة ا باللغةالعربية  ميادي

ون ويتحدثون ويقرؤون ويكتبون دما يتفا ارجي ع .  اجتمع ا
مارسة  وعة من ا ت ي األوان ا ويقصد باأنشطة اللغوية 
العملية للغة حديثا واستماعا وقراءة وكتابة يقوم ها الطاب دال 

حجرات الدراسة وخارجها برغبتهم ،ويستخدمون فيها اللغة استخداما 
يوية والطبيعية واقف ا . موجها وناجحا  ا

ون  ويتضح من التعريف السابق أن اأنشطة اللغوية تستغرق ف
ديث والكتابة والقراءة وااستماع ؛وأها تس   اللغة اأربعة ا

ارس داخل الفصل وتسمى اأنشطة الصفية أو :مسلك  ها ما  فم
ها ما يكون خارج جدران الفصل الدراسى  هجية وم صاحبة ، أو ا ا

هج، ويعتّ  رة أو غ الصفية أو اأنشطة خارج ا وتسمى باأنشطة ا
هج وليس شيئا إضافيا أو خارجا ع  سلك جزءا أساسيا من ا كا ا
انب التطبيقى للمواد الدراسية سواء قام  سلك اأول ا يث يشمل ا

زء  .ب الطاب داخل الفصل أو خارجا ع سلك الثا ا ثل ا و
هج الدراسى تمم للم   .ا

                                                           

 .233، 1996َدارالفكر، : دمشق سوريةُ، تدريس اللغة العربيةجودت الركاي، طرق .  34

35
يم، .   وج الفعبد العليم إبرا رةُ, ا عارف، : القا  .398َ 1968دار ا
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ثل أوسع  تعلقة بالغة العربية أها  ية اأنشطة اللغوية ا وتأتى أ
ا تتغلغل   شاط، إذ اتقتصر على اللغة العربية فحسب، وإ أنواع ال

واد الدراسية اأخرى ال تستخدم اللغة العربية  سائر ضروب نشاطات ا
ّات ال تشتمل عليها،  علومات وا قائق وا قل اأفكار وا كأداة ل

ارسها الطاب داخل حجرات  شاطات اللغوية ال  كما تعد ال
ارجى من كام  تمعهم ا ا يقومون ب   الدراسة صورة مصغرة 

م  فتاح الذى يقدم  ثابة ا واستماع أو قراءة وكتابة ،ومن م تصبح 
تاجون إلي   ا  ياة  آفاقها الواسعة وتكفيهم  ليدخلون ب أبواب ا

 36.حياهم العامة

قيق  تعلقة باللغة العربية إ  وتسعى اأنشطة اللغوية ا
داف الثانية  :اأ

اات التعب   1َ ك الطاب من اانتفاع باللغة انتفاًعا عمليا  
وار،  ديث، وا مارسة ا الوظيفى واإبداعى، ويتحقق ذلك 

ا يقوم ب  دوات، و اظرات،  ااجتماعات وال اقشات، وا وا
درسة لة ا  .الطاب من التحرير  صحيفة الفصل، أو 

عرفة،  2َ ون ا د من ألوان الثقافة، وف إقدار الطاب على أن يتبعوا ما 
درسة،  رة  مكتبة الفصل، أو مكتبة ا مارستهم القراءة ا وذلك 

م من فرص اإستماع ا احاضرات واأحاديث ا يتاح   .و

م  3َ تقوية شخصية الطاب، وتربيتهم تربية خلقية اجتماعية، وإعداد
ماعة،  ام رأى ا يوية، ال تتطلب القيادة والزعامة واح للموافق ا

                                                           

رسى، اأنشطة اللغوية،.  36 ، اليوم http://efijdida.over-blog.com/article-html وجي ا
امس، التلريخ  ّاير 12ا  .09.10:   الساعة2015 ف

http://efijdida.over-blog.com/article-html
http://efijdida.over-blog.com/article-html
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فات  دوات و ا قق ذلك عن طريق التثميل واحاضرات و ال و
ا و  .و

رسم الطرق السديدة لقضية أوقات الفراغ، واإنتفاع ها  أعمال  4َ
 .جدية وترفيهية

يلون إ اانطواء والعزلة، أو الذين يغلب  5َ ة الطاب الذين  معا
شاط اللغوى  جل والتهيب واإرتباك، ففى كث من ألوان ال عليهم ا

ذ اأدواء  37.عاج حاسم 

جم إ اللغة العربية  6َ اث ا اث العرب وغ من أنواع ال اإتصال باال
ختلفة يادين ا د  ا  .وتتبع ما 

اصة باللغة العربية وإشباعها 7َ يل ا ب وا وا  .الكشف عن ا

ديد 8َ ميت و صص وت  .ترسيخ ما يصل إلي الطاب  ا

ا عميقا ومستقا   9َ إعداد الطاب قادرين على أن يفكروا تفك
شكات ال تواجههم  .مواجهة ا

وعة ال  10َ ت اقدة ا يدة ال بيب الطاب  اللغة العربية والقراءة ا
م وهذب أذواقهم  .تثقف عقو

يل إ البحث وإشعار  11َ اد حركة ثقافية تشجع على حب العلم وا إ
ارسون حقوقهم  هم وتعليمهم كيف  و وط الطاب بواجياهم 

مون حقوق الغ  38.و

شاط  . ب داف ال   اللغويأ

شاط داف تدريس اللغة العربية العامة ال قق أ  اللغوي واادي 
رحلت اإعدادية والثانوية، ولكن بشكل طبيعي   اصة  ا ها وا م

                                                           

يم،  . 37 درس اللغة العربيةعبد العليم إبرا وج الف   .399، ا

رسى، اأنشطة اللغوية،.  38 ، اليوم http://efijdida.over-blog.com/article-html وجي ا
امس، التلريخ  ّاير 12ا  .12.00:   الساعة2015 ف

http://efijdida.over-blog.com/article-html
http://efijdida.over-blog.com/article-html


27 

 

 

قررة ج ا ا . اات 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 التا داف ال ديد أ كن  : و

أن يستخدم الطاب اللغة استخداًما صحيًحا ناجًحا  مواقف  1َ
ون التعب الوظيفي  واقف من ف ذ ا ياة العملية وما تتطلب  ا

 .واإبداعي

جم إ اللغة  2َ اث ا اث العري وغ من أنواع ال اإتصال بال
 .العربية

اإسهام  تكوين شخصية الطالب وتربيت خلقيا واجتماعيا ونفسيا  3َ
م للحياة العامة والعملية  .وإعداد

ا يرف  4َ م و ا يتفق مع ميو اإسهام  ملء أوقات فراغ الطاب 
هم، وتدريبهم على حسن اانتفاع ها  . ع

رافات ال تظهر على  5َ يل إ العزلة واا جل واارتباك وا ة ا معا
 . الطاب

اصة باللغة العربية وإشباعها.  6َ يول ا  39.الكشف عن ا

 أساليب على ااستماع .4

مية وتدريب  ا تعليم اإستماع وت كن من خا ة  واقف كث اك ا
كن أن يقوم ها . الدارس علي فيدة ال  ا بعض اأنشطة ا ورد  وس

ا بأنشطة أخرى وا علم اويأتى على م  40:ا

                                                           

 .234،  تدريس اللغة العربيةجودت الركاي،.  39

اقة، كامل مود.  40  .148-145 العربية، اللغة تعليم ال
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ستوى  . أ اسبا من حيث مستوا اللغواى  علم حدثا شئقا م تار ا
م  م م يقرؤ ويقص عليهم و تمامتهم وميو ا ا الدارس ومش

، وبعد اإنتهاء من اإستماع إلي يطرح عليهم بعد اأسئلة  صتون إلي ي
امة وافق أو اأفكار ا اصر اأساسية  ا اول الع  .ال تت

هم   . ب اسبة سهلة، ويطلب م علم أن يقص عليهم قص م يستطيع ا
واحدا بعد اآخر أن يتسرد القصة دون التدقيق  سامة اللغة 

ستخدمة  .ا

ة خارج الفصل ويدرب . ج علم دارسا متقدما على ماع قص قص يدرب ا
أيضا على قصها م يطلب م أن يلقيها على زمائها  الفصل، وبعد 

اقشة بعض  سموعة كم اول القصة ا ذالك يدار نشاط تعليمى بت
. أحادثها أو اإجابة عن بعض اأسئلة

موعة من التوجيهات مرة واحدة  القصل م . د كن للمعلم أن يعطى 
ا  فيذ يطلب من بعض الدارس إعادها شفويا، ومن البعض اآخر ت

خذ الكراسة من الدرج وضعها على الكرسى، واعط الكتاب : مثل
ك ي كذا........اأخضر للجالس على  . و

كن إقامة  ثافمRoll Playing  كن استخدام مايسمى يلعب الدور.  ه  
ثل ضيفا يريد التحدث إ أحد أصدقائ من  ا  مبارة ب دارس أحد

علم الفصل ويقوم الضيف بوصف  ثل ا الدارس  الفصل واآخر 
ذ اأوصاف على أحد الدارس فإذا استطاع  طبق  يث ت صديق 
علم  طلوب قبل أن يعرف ا و الدارس ا من من  أحد الدارس أن 
و مهارة  ذ الواقف تساعد على  كذا مثل  باراة و أخذ دور  ا

. الوصف الشفهى وااستماع
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تقل من  . و ، فت امة يود نقلها إ الدارس علم رسالة  كن أن يضع ا
ا بصوت عال،  دارس إ آخر ح تصل إ الدارس اأخ فيعيد

اجة إ دقة ااستماع  ااتصال والتفس ذا  التدريب يؤكد ا . و
ا وسها يعطيهم  . ز دارس أن يقرأ على الدارس موضوعا قص كن على ا

وضوع ثانية  ها شفويا وا يصحح ااجابة، م يعيد ا يبون ع أسئلة 
هم إجابت اأو ويصححها اجع كل م . ل

تضمت  . ح علم ملة أو ملت غ متفق  السياق أو غ م يتكلم ا
ا ادة ال معو طقى م يسأل الدارس عن رأيهم  ا . بشكل م

ها  . ط كن للمعلم أن يكثر من اأسئلة الشفهية ال تتطلب اإجابة ع
اقد م ال شاط يعلم ااستماع الفا ذا ال . أكثر من كلمة ومثل 

ية ونواد وحكايات  . ي كن استخدام أحاديث تدور حول مواقف فكا
مية  امة لت ثيل وأغان وأناشيد وموسيقى فكلها أنشطة  اداثات و و

علم . القدرة على ااستماع كن أن يفكر فيها ا ة  اك أنشطة كث و
ّات  وع خ يث تت ا  وا سج على م اع وي ويطوعها لتدريبات ااست

هارة تصلة هذ ا تعلم ا . ا
 

 اأنشطة لمهارة ااستماع .5

وتشتمل مهارة ااستماع على عدد كب من اأنشطة التمييز 
كثف وسع وااستماع ا  41.السمعى و ااستماع ا

 التمييز السمعى . أ

و  أنشطة التمييز السمعي يتدرب الطاب على التمييز ب 

                                                           

41  . ، ات البصرية  التعليم اللعةمود إماعل صي عي مد بن سعود، : رياضُ ا جامعة اإمام 
1982َ  ،64-71. 
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ها غريبا على أذني ا يقع . أصوات اللغة العربية ال يكون عدد كب م و
كيز  ااستماع ح يلم بالفروقات الطفيفة ب  على الطالب عبء ال

ذا  ات البصرية  مثل  عي علم الذي يستع با اأصوات، وعلى ا
د اأد  ات ا ا عي فض بالتدريج استخدام لتلك ا التدريب ان 

طلوبة خوفا من تشتيت انتبا  علومات ا ك من تقد ا الذي 
 .الطاب

وسع . ب   ااستماع ا

ا يسمع ضمون اأساسى   .اولة الطالب أن يفهم ا

كثف . ت  ااستماع ا

اولة الطالب أن يفهم ما يسمع بصورة دقيقة  . 

اختبار اإستماع  .6
هارات . أ  تداخل ا

ال أن  كن  ، فالرسالة ا  إن العملية ااتصالية ذات شق
عقول أن تفصل  اك من تستقبلها، وإن من غ ا ترسل ما م يكون 

هارات ا عن اإتصال الشفهي ب اإستماع وبقية ا قد . ح حديث
كيز على اإستماع  اات اال يكون فيها ال الك بعض ا تكون 
ق السمع، أو نستمع للمذياع، أو إذا كان  فقط، كما لو كان نس

ثل نسبة ضئيلة . نصغي إ كلمات تلقى  احتفال عام ذ  ولكن 
واقف اأخرى ال تستدعي ربط اإستماع  إذا قيست يسمع  ا

د أن نسبة . هارات الكام و الكتابة و إ حد ما بالقراءة ا  غ أن
هارة الكام أعلى من  نسبة ورود مهارة  ورود اإستماع مرتبطا 

فردة أو مرتبطة بأية مهارة أخرى ذا يع أن الكام . اإستماع م و 
ا مستمرا  رود كل من  تكلم و السامع يتحم تغ الذى يدور ب ا
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تكلم ستمع و ا تكلم يبقى  .ا ستمع ا يكون مستمعاً دائًما وا ا فا ا
ستمع  تلف اأدوار فيص ا ، إذ  واقف نفس متكلما دائما  ا

تكلم مستمعا لص من ذلك إ أن من غ. متكلما وا الطبيعي أن . و
هارات بعضها عن بعض وخاصة مهارتى اإستماع  نقوم بفصل ا

.  والكام
ثال التا  ا نسوق ا ا دارس يريد : و توضيح ما قل إذا كان لدي

ارية أو ليلتحق بكلمة التجارة، فإن مثل  أن يتعلم اللغة الغربيةأغراض 
اضراتأو تقدم ل  ذا الدراس سيشارك  حلقات دراسية و سيتمع إ 

ارسة فيتمثل   .دروس خاصة شاط اللغوي الذي يتوقع أن  أما نوع ال
: 

ذا يعتمد على مهارتى اإستماع و  . أ ، و قدمة ل واضيع ا اقشة ا م
 .الكام

ذا يعتمد على مهارة اإستماع  . ب . اإستماع يغرض الفهم العام، و
ذا يعتمد على مهارتى اإستماع و . ج تدوين ماحظات ومذكرات، و

. الكتابة
ذا يعتمد على  . د علومات، و صول على مزيد من التواضيح أو ا ا

. مهارات اإستماع والكام و القراءة
ذا الدارس  ا يتضح أن معظم اأنشطة ال يقوم ها  ومن 

 . يعتمد على اإستماع باإضافة إ مهارة أخرى

 

 ألوان النشاط اللغوي لمهارة الكام .7

ياة ميعها و  ها  ميادين ا اء ع كن ااستغ اللغة وسيلة ا 
ها اي نشاط  كن ان يستغ ع درسى، لذلك ا  شاط ا كل ألوان ال
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اات يغلب عليها  اك  وعت اشكال وألوان اا ان  مدرسى مهما ت
 .الطابع اللغوى واأدي

هارات اللغة العربية  مارسة التطبيقية  وعة من ا واأنشطة اللغوية مت
درسة أو خارجها  موافق  تعلمون داخل الفصل أو داخل ا يقوم ها ا

هم، . طبيعية تتطلب استماعا أو كاما أو قراءة أو كتابة وذلك برغبة م
ها وعة م ت  42.وبتوجي فقط من معلميهم من خال ماعات اأنشطة ا

درسية .أ   اإذاعة ا

شاط اللغوى واأداي، واإذاعة  اإذاعة ميدان لكث من ألوان ال
ذيع والطاب  ة تربوية وثقافية لكل من الطاب ا ذات فوائد كث

ستمع . ا
ذيع تقوي اإذاعة شحصيتهم، وتشجع بعض  سبة أ ا فبال

الدوافع والرغبات  أنفسهم، وتدرهم على ضبط أساليبهم وإتقان 
ببة إ نفوسهم وبعيدة عن التكلف،  لفتهم  أجواء طبيعية حيوية 

ال،  رأة، والقدرة على التعب واار م حسن اإلقاء وا كماتعود
رهم على إعتماد على  وسرعة البديهة، وتوسع دائرة معارفهم، و

ادة  وعة لتهيئة ا ت راجع ا ا يطالعون من الكتب واجات وا أنفسهم 
ة الطاب . ال يريدون إذاعتها عا ي فوق ذلك تتيح الفرصة  و

قص جل والشعور بال طوين على أنفسهم الذين يسيطر عليهم ا . ا
علهم يقبلون على ما يذاع بآذاهم  ستمع  سبة إ ا ي بال و
م فيلتقطون ما يذاع عليهم التقاطا، ويفهمون فهما، ويتوسعون  وعقو

ّهم السابقة مزًجا، ويتذوقون  زجون  ذا الفهم موسًعا، و  
ا جعلو مادة  ، ور ا قاموا بسرد وتلخيص ويصدرون علي اأحكام، ور

                                                           

ة، .  42 يم بسيو عم اصرإبرا هج وع رُ، ا عارف، : القا  .238، 1991َدار ا
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شاطهم اللغوي واأدي  43.ل
واأسلوب الذى تقدم ب موضوعات اإذاعة ذو أثر كب  
احها أو إخفاقها فيجب أن تقدم بأسلوب مشرق، وأن يراعي في 

وع واابتكار . التجديد والت
ا :  واإذاعة نوعان، 

واعيد ال تقدم فيها  1َ ارجية، وتستخدم  ا اإذاعة العامة ا
ّامج م  ذ ال كن تسجيل  ّامج التعليمية، الثقافية، والعلمية، و ال

اسب ها  الوقت ا  .تقد

ذ يقدم موضوعاها التاميذ أنفسهم،  2َ اصة، و درسية ا اإذاعة ا
ظام دوري القدرات اإذاعية فرصة اإعداد  على أن يكون ذلك ب

في ائي ا  .والتدريب والتوجي اإ

ة الصباح من أنسب اأوقات لإذاعة حيث يكون  تعد ف
علهم مستعدين  شاط  التاميذ مصطف  الباحثة، و حالة من ال

لتقبل كل جديد، وتستخدم اإذاعة العامة العربية أو بعض التسجيات 
ية وغ ذلك ختارة من اأناشيد الوط بغى أن يكون الوقت . ا وي

اسبا للظروف واأحوال، وأن ا يطفى على  خصص لإذاعة م ا
درسية صص ا . ا

درسة،  لق رأي عام موجد مستت  ا واإذاعة أداة فعالة 
سن أن يدرو برامج اإذاعة حول  شأها  ذلك شأن الصحافة، و

وضوعات التالية  44:ا
امة 1َ  .اأخبار اليومية ا

                                                           

يم،  .43 وج الفعبد العليم إبرا  .400، ا

 .237، طرق التدريس اللغة الغربيةجودت الركاب،  .44
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درسة والبيئة احلية 2َ اء ا م اب  .أ

درسية 3َ بيهات ا  .التوجيهات والت

 .قصص جذابة ومفيدة تعرض عرضاً مشوقاً  4َ

ة موضوع مع  اختصار وتركيز ووضوح 5َ عا  .كلمات تعد ا

ة ذات موضوع قومي أو اجتماعي 6َ  .ثيليات قص

 .أشعار لطيفة وخفيفة، تلقى إلقاًء مياً ومؤثراً  7َ

يبون أو العكس 8َ  .اإذاعة تسأل والتاميذ 

حاهم وأسئلتهم   9َ م ومق بريد الطاب، وفي يضع الطلبة شكاوا
شرفون على اإذاعة  مع ا درسة، م  اء ا دوق خاص يعلق ف ص

درسة يبون ع  اإذاعة ا ّيد و  .ذا ال

دد نشاطهم، على أن َ 10 ات وطرائف ترف عن التاميذ و فكا
 .تكون مهذبة ولطيفة

باريات َ 11 تفوقون  ا ّنامج يُذَكر الطلبة ا ذا ال أحوال الطلبة، و 
شاط ظم و الدراسة و ال  .و ال

درسة، وفي تذاع أماء الشخصيات البارزة ال َ 12 شحصيات تزور ا
ذ الشخصيات درسة قبل موعد الزيارة وتذكر نبذة عن   .تزور ا

وظف َ 13 درسة، وفي يلعن عن أماء ا شخصيات جديدة  ا
م ليكونوا موضع  درسة وتذكر نبدة عن حياهم ومآثر دد  ا ا

 .تقدير الطاب

ّنامج التعليمية والثقافية والعلمية ال تذيعها اإذاعة َ 14 بعض ال
 .العامة

ّامج التعليميةَ 15  .اإعان عن ال
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وسيفية الراقيةَ 16 قطوعات ا   45.بعض ا

 .نادي اللغة العربية .ب 

باريات  درسة ناد اللغة العربية تدور في ا سن أن يكون  ا
دوات  ساجات اأدبية وتقام في أيضا ال الشعرية والقصصية وا
رن فيها الطاب على  يادين ال  ي تعد من خ ا درسة، و ا

ديث  جو طبيعي بعيد عن  استعمال اللغة العربية واانطاق  ا
دون  فيدة، كما  تعة ا دون في ضربا من التسلية وا الكلفة والقيود، و

م اإجتماعية، وإرضاء طموحهم وإظهار  اا إشباع ميو في 
يهم  46.موا

 التمثيل .ج 

فيهية، أها متعة ي نشاط تتضمن فيها ال بل ليس . التمثيلية 
بة أو رغبة أداء التمثيلية بغى . لكل الطالب لدي ذو مو لذلك ي

تار إ الطاب الع إداء التمثيلية، وأما الطالب اآخر  للمدرس أن 
د شا ذ التمثيلية . كا كن ااستفادة من  ع أن وحدا  ذا ليس  و

مثل فحسب كن ااستفادة كذلك من جوانب . إا ا د  بل للمشا
. َاإستماع واإستفهامُتقبا 

ي شاط  ذا ال بغى القيام ب قبل  : ااستعداد ي
ص 1َ كتوبة، : اختيار ال قل عن شظايا أو أجزاء من التمثيلية ا ب

ص . فاعتّ بأن حوارها كأداة لتعليم مهارا والكام كن تركيب ال و
ثيلي واحد وفقا لغرض من  و حوار بسيط   درس، و من قبل ا

 .درس الكام

                                                           

رجع،  .45  .238نفس ا

رجع،  .46  .246نفس ا
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مارسة قبل ايام قليلة من اأداء 2َ ح الطاب الفرصة   .يتم م

ي قيادة الطاب  ارسة الكام هذ التمثيلية  دف من  وا
يدة، واستخدم أشكال رمية وغ  ملة والعبارات ا على استخدام ا

رمية، وعلى الفور ليسمد شجاعة الطاب وفضا  مواجهة 
دين شا  47.ا

ون التمثيل دعامة  درسي وما يصدر ع من ف سرح ا يعد ا
درسة بية والتعليم  ا يت . قوية من دعائم ال ربون إ ا وقد أشار ا

ضج ويتكامل، ويتعلم فن  ة لكى ي وما يتيح للطالب من الفرص الثمي
، ويتزود بكث  ، ومع اجتمع الذى يعيش في ياة  انسجام مع نفس ا
ي عن  رن على التعب الصادق ا علومات، و ّات وا هارات وا من ا

طق  وضوح ودقة و جو طبيعي، ويتعود  ، وعلى إجادة ال نفس
روف، وطريقة الكام وإلقاء، والتحكم  الصوت  ارج ا توضيح 

لسة وحركات اليدين، ويضيف إ حصيلت  شية وا ات الوج وا وتعب
عل حياة الطالب  كيب، والتمثيل  فردات وال ة طيبة من ا اللغوية ذخ

. أكثر خصبا وامتاء
م وآرائهم  م وأفكار اس ويعرف أفعا وعن طريق يتفهم ال
و كاألعاب الرياضية يدرب الطالب على العمل   م، و ومشاعر
ذا العمل من غرس للمبادئ اإجتماعية  تب على  موعة، وما ي

ا اقية وكسب  فسية . وا رافات ال وللمتمثيل أثر ناجح  عاج اا
يل أ العزلة، كما يستخدم  عاج بعض  جل وااطواء وا كا

ارسون  طق والكام، وا تقتصر فوائد التمثيل على الذين  عيوب ال
ة تعود على من  ، بل إن ل فوائد تربوية كث م في ويقومون بأدوار

                                                           

دي، . 47  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،148 أمد فؤاد إيفي
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درسي وأولياء  ون التمثيل من الطاب وأعضاء اجتمع ا دون ف يشا
و  ارجي، فهو يضفي على ا م من اأراد اجتمع ا اأمور وغ

ياة الرتبية  لص من وطأة ا رح والبهجة والسرور و ا من ا درسي كث ا
لل والتعب فوس من ا . وماتشعية  ال

درسة والبيئة،  ذا إ ما ل من أثر كب  توثيق العاقة ب ا
شكات اإجتماعية ا من ا ا من أن نعا كث ك والتمثيل . كما أن 

م  م للحياة العلمية،ويعود سؤوليات، ويعد مل ا يتيح للطاب فرصة 
فس والسيطرة  ما با خوف أو تردد، ويدرهم على ضبط ال اهةا

كن . على اأعصاب والتصرف السليم، وبذلك تتكامل شخصياهم و
قرورة،  سرحيات ا درسة أن تسهم  إخراج بعض ا لفرقة التمثيل  ا

فتوضع أعراضها، وتشرح مواقفها، وتصر شخصياها، وتكون عونا 
سرحية بشكل  للطاب على دراستها بشكل خاص ودراسة فن ا

 48.عام

اقشة .د   احادثة وا

شاط اللغوى للصغار  م ألوان ال اشك  أن احادثة من أ
تمام . والكبار ديثة من إ ا إ ذلك ما تقتضي حياة ا فإذا أضف

درسة،  ة  ا كانة كب ظى  بغى أن  اع، وجدنا أن ي اقشة وااق با
الس إقليمية  طيط وانتخابات و ا تقتضي من  ديثة  ا ا فحيات

اقشة  ا أن يكون كل فرد قادرا على ا ونقابات وما إ ذلك، تقتضى م
تمع إسامي حر . يث يستطيع أن يؤدى واجب كعضو  

هج اللغة العربية  و أن يهئ م ا  م شيئ  لذلك فإن أ
وافق العلمية ال  درسة الفرصة والظروف الطبيعية وا بالتعاون مع إدارة ا

                                                           

 .247، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركاب،  . 48
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اقشة وار وا ارسة ا وافق باإضافة إ . تتيح للتاميذ فرصة  فهذ ا
ود أيضا  ية، فهي  ود عملية الكام لدى التاميذ وقدرهم التعب أها 

. عملية استاعهم
ياة  ارسة احادثة موضع احادثة على اأخص عن ا تتخذ 

شاط . اليومية أو اأنشطة اليومية القربية من حياة الطاب ذا ال  
تعددة  وعة من التها وعبارات من ماليات ا كان يدرس أيضا مت

مارسات . إختافاها اذج من ا يات و وقد م تطوير العدد من التق
درس اللغة وع من . الكام من قبل ا ذا ال وبعض اأمثلة على 

: التدريب الكام
تداولة 1َ درس سؤاا، فأجاب الطالب اأول : اأسئلة ا يذكر ا

، م  ملة واحدة، م يسأل الطالب اأول وأجاب الطالب الثا ا
كذا ح ميع  يسأل الطالب الثا وأجاب الطالب الثالثز و

 .الطاب تلقى إقباا

وار 2َ وار مكتوبا ليحفظها : حفظ ا وذج ا درس  يعطي ا
هم أن تعرض . الطاب  بيتهم و اأسبوع القادم طلب م

وار متزوجا أمام الفصل وللفرح ولتدريب مهارة الكام . ا
ا أن  وار فقط، بل إ فظ ا بالطبع، فا يطلب من الطاب إا 
اءت، والتلح  ، واإ يعّ أيضا ويهتم بتشخيص، وحرية التعب

عروضة ص ا  .وغ ذلك وفقا لل

وارات إ مستوى مهارة الطاب، وا  بغى تكييف ا وي
ياة اليومية، مثل  أخوذة من ا واد ا بد أن تكون الظرفية  أن ا

درسة،  السوق،  احطة، وغ ذلك زل،  ا لدعم .  ا
كن على استخدام اأدوات مثل الصور  الة،  ذ ا إنشاء 
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. والشرائح واأفام
درس الوضع أو السياق: احادثة اإرشادية 3َ ويتوقع من . يع ا

دد اورية  سياق  م  احادثات مع   .الطاب لتطوير خيا

انية 4َ وضوع الكام: ادثة  درس إا يع ا وكان الطاب . فا
رية وضع  ادثة حول ا فمن اأحسن . معطى الفرصة اإجراء 

درس  الة كان ا ذ ا أن بقسم الطاب إ عدد فرقة، و 
تماما خاصا لفرقة ال تقيم  يشرف على كل الفرقة وتوفر إ

د احادثة  .ضعيفة أو أقل الطاقة وأقل متحمسة ع

ارسة  كن استخدامها   اقشة ال  اك بعض أنواع ا و
اقشة الفصل فرقت مواجهة درس مشكلة، ويقول : الكام، كم دد ا

رة اقشة الطبقات ا درس : على شكل أسئلة أو البيانات، وم يع ا
ح الطاب الفرصة للتعب عن آرائهم  القضايا ال  موضوعا، يتم م

رية اقشة اجموعة. ي موضوع احادثة  درس الطاب إ : وم بقسم ا
ديد أو اختيار الرئيس والكاتب  ختلفة، لكل فرقة يتم  الفرق ا

ماثل ولكن  وضوع ا ختلفة أو ا وضوع ا اقش ا خّ، ولكل الفرقة ي وا
يابة من كل فرقة نتائج  تلفة، و آخر الدراسة، يقرر ال من ناحية 

اضات  اقشة من فرقت أمام الفصل ومستعد إجابة أية أسئلة أو اع ا
درس : واجتماع اأعضاء اإخصائي. من قبل الفرق اأخرى يع ا

ّاء،  مع ا موضوعا، م يش لبعض الطاب كما العضو  
عتدل، وكذلك الكاتب  .وا

ها اقشات مراعاة م وضوع ا بغى  اختيار ا موافق على : وي
وضوع أصعبا، أن الطالب الضعيف لن  قدرة الطالب، أن ا يكون ا

شاركة بفعالية وموافق على رغبة واأذاوق الطاب . يكون قادرا على ا
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درس وضوع العام . وليس على رغبة واأذاوق ا ب أن يكون ا و
وضوع لتحفيز . والشع ديد ا بغى دعوة الطاب للمشاركة   وفي

 49.مشاركتهم  انشطة الكام

وادر . ه حكاية القصص وال
م ألوان التعب الشفوي وادر من أ فاآباء .  حكاية القصص وال

ائهم ًا ما يقصون القصص على أب ويقص اأطفال . واأمهات كث
. والكبار يسلون أصدقائهم أيًضا برواية القصص. قصًصا على زمائهم

م ألوان التعب الشفوي إذا  ادرة من أ ا كانت القصص وال ذ ر و
اقشة ا احادثة وا ي  50.استث

سائل التدريب على  وضوع قصة، والقصة من خ ا فإذا كان ا
راحل اآتية يلرن بفطرهم إليها، أمكن اتباع ا : التعب أن التاميذ 

، أو أسئلة توحي ها القصة وتتفكل : التمهيد 1َ ديث قص يكون 
 .لها

واقف  2َ ، ومراعاة ا ع ثيل ا إلقاء القصة مع التأ والوضوح، و
ختلفة، وما تتطلب من ألوان اأداء والتصوير والتمثيل  .ا

رتبة على حسب مراحل القصة 3َ  . إلقاء طائفة من اأسئلة ا

وان للقصة 4َ  .اختبار ع

 .أسئلة التاميذ بعضهم بعًضا 5َ

يث : التلخيص 6َ درس إ التاميذ تلخيص القصة،  فيطلب ا
ها  . يلخص كل تلميذ مرحلة م

                                                           

دي،.  49 جُ ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab أمد فؤاد إيفي مشكة، : مال
20004َ، 144 . 

ون اللغة العربيةعلى أمد مذكور، .  50  .117، 1991َدار الشواف، : الرياضُ تدريس ف
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درس : التمثيل 7َ ة للتمثيل فا إذا كانت القصة أو بعض أجزائها صا
ثياً  ا   51.أن يكلف بعض التاميذ أداء

طب والكلمات واأحاديث والتقارير . و ا
شاط بعد كفاية لديهم الطاب على  ذا ال بغي أن يتم   وي

وعة من اأنشطة الام اأخرى كقص  موعة مت ة   ة كب خ
اقشة وغ ذلك قابلة، وا فهذا ضروري أن صفت . القصص، وا

تاج إ أسلوب أفضل طاب رمي دائما و ولذلك، فإن . نشاط ا
. تاج إ وقت ااستعداد الكا

اك  بغي أن يكون قادرا على غرس إش الة ي ذ ا درس   فا
تكلم ستمع وا كن للمدرس على ربط نشاط . ا الة  ذ ا ولتحقيق 

بغي على الطاب أن يكتبوا . ااستماع ونشاط الكتابة ثال، ي فا
تكلم طاب من كل ا  52.خاصة احتوى ا

ها اليوم عن ذي قبل اخة للخطابة أقل م ا كانت ا ولكن . ر
واقف ما يتطلب م إلقاء  بالرغم من ذلك، فاإنسان يعرض ل من ا
ا يتطلب  وقف إذا م يكن قادرًا على أن يقوم  ا يتحرج ا كلمة، و

وقف . ا
اجة إ  اسبات ال تظهر فيها ا درسة كث من ا و ا

طب وإلقاء الكلمات اك الفصل الذي قام بدراسة مشكلة . ا فه
بية السكانية، وما يتصل ها من ازدحام  اجتماعية كأزم السكن أو ال

دارس ومواطن العمل ويريد أن يعرض . إخ...  البيوت والشوارع وا
ذ الدراسة  صورة خطبة أو تقرير . نتائج 

                                                           

 .121، 1996َدار الفكر، : دمشقُ طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركاي، .  51

دي،.  52  .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،150 أمد فؤاد إيفي
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اك الفصل الذي قام برحلة إ حديقة حيوانات أو إ  و
عسكرات ويريد أن  تاحف، أو قام بعمل معسكر من ا متحف من ا
عسكر  ذا ا ذ الرحلة أو  ا حدث   ًا  يعطي وصًفا مفصاً وتقو

.  شكل خطبة أو كلمة
درسية  فيذ والتقو للقاءات ا اك التخطيط والت  و

اقشات . وااجتماعات وما يلقي فيها من كلمات أو يدور فيها من م
طب واأخبار  درسية  إلقاء ا اك استخدام اإذاعة ا و

اقشة  وار وا درسية  دارة ا اصة، و استخدام الصحافة ا العامة وا
واقف  قابات والتدريب على ا وعمل التحقيقات الصحفية وإجراء ا

ياة العامة ال تستازم من اإنسان أن يتكلم، كالتدريب على  ا
اس  اتف و مواقف اجاملة، كالغراء وااعتذار وتقد ال ديث  ا ا

. إخ... بعضهم لبعضز
اقشة  ادثة أو م وأيًا ما كان مواقف التعب الشفوي أو الكام، 
أو كتابة وسائل، أو قص قصة، أو نادرة، أو خطبة، أو غ ذلك من 

ب مراعاة ما يأي شاط الكامي فإن  : ألوان ال
شأ  1َ واقف طبيعية، وخاصة تلك ال ت أن يتم تعليم الكام  ا

درسية أو تلك ال يستعمل فيها التاميذ   حياة التاميذ ا
كن إثارة رغبة التاميذ  الكام .. اللغة  حياهم العادية و

ان الرأى  اهم وأذ وضوعات ال تشغل أذ عن طريق طريح ا
سوها بأي شكل  م، وأيًضا تلك ال يدركوها أو  العام من حو

 . من أشكال اإحساس

ذا  2َ ها، و ّة ع ها خادمة لأفكار ومع أن األفظ مهمة، ولك
ع ا على اللفظ، ويكتسب  كيز على ا تمام وال بغي اا ي
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درس الذي يسكت  ، فا درس نفس ا من ا ذا اا التلميذ 
عل التلميذ يدرك أن   ، دما ا يكون لدي شيء يعّ ع ع

قام اأول ب أن يكون  ا ع  تمام با  .اا

اع  3َ ب اامت واقف واأماكن ال  بغي لفت نظر التاميذ إ ا ي
د  ساجد ع د قراءة القرآن، و ا ال ع فيها عن الكام، كا

وسيقية، و  فات ا طيب، و ا ااستماع إ ا
كتبات ستشفيات، و ا  .   إخ.. ا

هج  4َ هج التعب بصفة خاصة، و م درس أن م ب أن يدرك ا
وها اات لفن – بصفة عامة - اللغة العربية بكل ف كلها 

اقشة أو تعليقات أو  الكام  أو التعب الشفهي من حوار أو م
 .إخ... خطب

و أن يعّ التلميذ  5َ درس أن الغرض من التعب  بغي أن يدرك ا ي
درس أو غ من الكبار الذين  و، اعن أفكار ا عن أفكار 

درسة زل أو  ا  .يتكلمون أمام  ا

تهي من حديث 6َ بغي عدم مقاطعة التلميذ ح ي فاانطاق  . ي
هارات  ا اأولوية  سلم ا بغي تشجيعها، و ديث مهارة ي ا

هارة . الشفوية ذ ا د من انطاق  ستمرة  قاطعة ا وا
ا و  53.و

 طريقة التصميم التقويم مهارة الكام .8

ي قياس قدرة الطاب على  قياس قدرة الكام اللغة العربية 
و . تعب الرأي والفكرة وسعودا باللغة العربية لسا اختبار مهارة الكام 

امة  اختارات اللغة وانب ا ، طلب . احد ا تج شطة وا هارة اللغة ال

                                                           

ون اللغة العربيةعلى أمد مذكور، .  53  .120-119، تدريس ف
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امة وقاعدة اللغة وانب ا ال ا . مهارة الكام على تفهيم ا يتعلق هذ ا
. يوجد الصعوبة  اختبارات الكام مستخدم

و حركة الشاملة ويشرط باإستعمال  أن حقيقة مهارة الكام 
ها هارات م : ا

 التلفيظ .أ 

 القواعد .ب 

عومة .ج   ال

الفهم  .د 
رحل رحلة .  السابقة نعرف أن تدريب مهارة الكام على ا  ا

بداء نقول تدريب مهارة الكام يثمل بتدريب اإستماع كما  نشرح  ا
ا من  ثل باإستماع والتلفيظ أن كليهما مز السابقة  تدريب اإستماع 

و قدرة . مهارة اإستماع ومهارة الكام بل عرض اآخر من مهارة الكام 
ز  الطاب على التعب

اّن اختبارات الكام يعرض على القياس مهارة الظاب  
واصات اللسا يل على . اإستعمال اللغة العربية ساسة وصحيحة  ا ل

درس أن يدل طريقة التدريس من التلفيظ او  ذلك العرض يرجو على ا
التمثيل ا كيفما الطاب قادرا على تعب الراءي والفكرة اللسا 

اذج اإختبارات الكام رقم السلسلة يث على تدريج  اك 
ها : الصعوبة مع ان غ مطلق، م

 وصف الصور .أ 

طلب الطاب أن يوصف الصور لسانيا باللغة العربية، اعطاء 
ااسئلة تعلق بالصور او حرية احيانا وطلب الطاب أن يوصف ما 

  .راء  الصور
رية .ب   يتحدث 
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ر وضوع مستعمل  الكام ا ر، ا ذا الكام ا أفضل .  
وضوع قد عرفهم الطاب لكى الطاب ا يشعر بالصعوبة أن . من ا

ي قياس على كفائة الطاب  كام اللغة العربية ليس  عرض ااول 
ادة  . استعاب من ا

كاية .ج   ا

شاطة اإختبارات اللغة  ي ال ر  كاية ا قصود من ا ا
اص حرية ص ا تار . كاية ال درس م  ص من ا يستطيع اعداد ال
م ص ما اراد ص نفسية. الطاب ال ث ال  .أو 

 
شاورة .د   ا

ي إحدى آلة لقياس مهارة الطاب  تعب الرأي،  شاورة  ا
ّان يعتّ ويدفع . ويستطيع بالقياس مهارة الكام خت شاورة ا ذ ا  

طقيا ذ . رأي وفكرت واستجابة الرأي والفكرة اآخر حاما وم  
ؤشرات  ي ا واصات اللسا  ي آلة ا ال وضع بأن الكفائة اللغة  ا

شاورة ذ ا همة   . ا
قابلة .ه   ا

ي إحدى  الطريقة ال يستعمل القياس مهارة  قابلة  ا
متحن قابلة با عل البيئة . الكام اللغة العربية يقوم ا متحن أن  على ا

مطئة يدةوا . ا
رحلة وكفائة الطاب قابلة مطابقة  مثل . ماسيسأل  ا

وي الطاب الشخصية وحال العائلة وحركات اليومية شيئ . يتعلق با
ص العري الذى م  قابلة من ال و  اختبار مادة ا درس  يهتم ب ا

. تعلم
طابة .و   ا

هارة الكام ي إحدى اختبارات  طابة  يوجد  العاب . ا
طب  حفلة العلم : احاكاة، مثل درسة الذى  ثل برئيس ا الطاب 
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ية  ية والدي حيب العام الدراسى بتحديد واحياء بااعياد وط وال
 دراما .ز 

ديد .ح   ارسة الرياضة و

ملة .ط   ارسة نظم ا

 54.ارسة احادثة .ي 

  
 البحوث السابقة ب  

تعلقة هذا البحث،  تاج الباحثة إ البحوث العلمية ا ذا البحث  فيذ  لت
: فهو كمايلي

ة َ Meylia Anggun Lisdianaُ لسديانا أنغون ميليا كتبت .1  الّس
وضع ت. 2012 شاط: ا قية اللغوي ال  العربية باللغة الكام مهارة ل

وّدة "اإسامي عهد للطالبات ات" ا  العام فونوروغو جيتيس جوف للب
 .2013 -2012 الدرسي

طبقة اأنشطة: ي البحث ذا نتائج وأّما  الغرفة داخل ا
وار والقول، والسماع التكلم، ي الدراسية  الشيئ ونظر الفصل، أمام وا

طبقة اأنشطة وأنّ . إلقاء م فردات، إلقاء ي الدراسية الغرفة خارج ا  ا
درسية واإذاعة طابة، وتدريب اللغة، تشجيع و الصباحية، واحادثة ، ا  ا

اقشة، سرحية، والتمثيلية وا سابقة وأسبوع ا  .اللغوية ا

درا دافيد فوترا كتب .2 ي ة َ Putra Dafid Mahendra ُما . 2014 الّس
وضع ت هارة الكام والكتابة للطاب الساك  : ا اأنشطة اللغوية 

امعة  كومّية فونوروغو العام " أو اأبصار"معهد ا امعة اإسامّية ا با
 .۲۰۱٤ – ۲۰۱۳الدراسى 

                                                           

رسى، اأنشطة اللغوية،.  54 -http://saidunfiddaroini.blogspot.com/2010/07/bahasa وجي ا

arabevaluasi-kemampuan-berbahasa.htmlامس، التلريخ ّاير 12، اليوم ا  .15.30:   الساعة2015  ف
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ي ذا البحث   الكام هارة اللغوية اأنشطة: وأّما نتائج 
امعة معهد  الساك للطاب والكتابة امعة" اأبصار أو "ا  با

كومّية اإسامّية اصر اث على تشمل فونوروغو ا اأنشطة َ. 1  :ع
دة ،احادثة والتجول مثل العربية اللغة نادى ي الكام هارة اللغوية  مشا

دة اأفام، واحاضرة باللغة العربية،  مثل التلفزيون اأنشطة . َ 2مشا
ي  هارة الكتابة  ط، اإماء تدريساللغوية  . اإنشاء تدريس وا

ادة ال البحوثتلك  ذكورة كانت متعلقة با  العلمية السابقة ا
ستبحث الباحثة، والفرق ب البحوث السابقة والبحث ال ستبحث 

ي  تبحث   لسديانا أنغون ميلياالباحثة أّن الباحثة السابقة اأو و
شاط قية اللغوي ال  فأما الباحث السابقة .فقد العربية باللغة الكام مهارة ل

و درا دافيد فوترا الثانية و ي هارة الكام  يبحث ما  اأنشطة اللغوية 
قية مهارتى  أن تبحث ةفاآن أردت الباحث. والكتابة اأنشطة اللغوية ل

وتكون . ديرىكبارى " الفارسى"اإستماع و الكام  معهد اللغة 
ذا البحث ام كتابة  ذكورة مساعدة  إ  .البحوث السابقة ا
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 الثالث الباب

 اأنشطة اللغوية لترقية مهارتى اإستماع والكام 
 بارى كديرى" الفارسى"اللغة   في معهد

 
 العامة البيانات عرض أ  

 ديرىكبارى " الفارسى" اللغةمعهد  تأسيس تاريخ .1

 اللغة العربية مؤسسة تعليميةو بارى كديرى " الفارسى" اللغةمعهد 
سكن، لكن الفصل فقط  يكون لديقبل شكل الدورة، م أّول مرة لتعلم . ا

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

 .يساعد
عهد  و متخريج من ا ّمد سلمان فرح و الفارسى تأسس اأستاذ 

رج . كل التشجيع من أصدقائ.  جومبانج" Tebu Ireng"تيبو إيريع  بعد ما 
عهد  س" يتعّلم  الدورة   "Tebu Ireng "من ا أن . بارى" BEC"و" ا ت

عهد، كث من صغار الفصل الذي  و متخريج من ا حاجة إ اللغة العربية و
اء الدورة ولو  اب بالتوقعات ليب يطلب ليتعلم م اللغة العربية، م ذ

ا يكون معهد اللغة الفارسى تهور، وأخ  .بالعاصمة ا

ة   و تأسس  الس جاح و  البداية قبل إم الفارسى، يع ال
 ولكن .  بارى كديرى1زقاق  "Nusa Indah"  الشارق نوسا اندا 2003

اض   ، وا يزال ااق كان لتعليم لدي ت فقط، أن م يكون ا استمر س
امعي  ؤّسسة للمحاضرات فرع ا ذ ا ؤّسسة، واستخدم  جامعة دار "ا

تقل أن يبحث اأموال  أي . فرع جامباع" العلوم م يقرر اأستاذ سلمان لي
كان ا وصل  دكان الكتاب اإسامي . ا وقد غاب عن " سليمة"أخ
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ال من  ضال، يعطى صاحب الدكان ا ا بداء 20.000ال  ، من 
 ".الفارسى "

 ديسمّ  01من عملية طويلة، تأسست رميا الفارسى  التاريخ 
  الشارع ساكورا 2005 ديسمّ  10و يبداء أن يتعلم  التاريخ 2005

"Sakura" 13ويج  قرية تولوعر"Tulungrejo" طقة  بارى عمدة ة م دي  ا
ة . ديرىك عهد  2010أخ الس ذا ا تقل  " Sakura"الشارع ساكورا  ي

تقل إ الشارع امتانا . 19 و 17 اك ي وات  " Lamtana"وبعد تسع س
ساء وقع  الشارع . ح اآن ان ل عهد ل ثاثة مساكن، مسك ذا ا واآن 

وراء وبيت " Sakura" وساكورا  "Flamboyan "فيامبويان  مي بيت ا
ا مركز  قدس  الشارع امتانا و رة، ومسكن واحد لرجال مي بيت ا الز

كتب، القاعة، وغ ذلك  .الفارسى، ا
طبق  العربية اللغة تدريس عملية و   اللغويةبيئة منالفارسى ي

ن مؤيّدة طبق العزامات  ، خال أربعة وعشرون ساعتا باللغة العربية وي
هارات . يتحدثون سوى اللعة العربية قية ا هذا يتوقع أن يكون وسيلة ل

 55.اللغوية
 بارى كديرى" الفارسى"الرؤية والرسالة بمعهد اللغة  .2

ؤسسات  عيار الرئيسى لتحديد مكان وتوج ا ي ا الرؤية والرسالة 
عهد اللغة . التعليمية حو " الفارسى"الرؤية والرسالة  بارى كديرى على ال

  56:التا
 
 

                                                           

ذا البحثD/11-3/2015/01نظر إ نسخة الوثيقة برمز أ.  55 لحقة   .  ا
ذا البحثD/11-3/2015/02نظر إ نسخة الوثيقة برمز أ.56 لحقة   .  ا
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عهد اللغة  ( أ  بارى كديرى" الفارسى"الرؤية 

عهد اللغة  ها أجيال الطباعة من " الفارسى"الرؤية  بارى كديرى م
سلم  قيق ا الشباب اإسامي الذين يعرفون ويفهمون الدين وكذلك أن 

ة  .والسلمات الذين لديهم اأخاق الكر

عهد اللغة  ( ب  بارى كديرى" الفارسى"الرسالة 

عهد اللغة  ودة، " الفارسى"الرسالة  بارى كديرى يع تطوير جيل ا
ماس لتعلم اللغة الغربية، ونشر اإسام، ولدت أجيال من  وخلق ا

ازات  .اإسامي اا

 

 بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة  في الجغرا موقعلا .3

  قرية " Lamtana"امتانا  الشارع " الفارسى"معهد اللغة  وقع
طقة  بارى عمدة "Tulungrejo"ويجتولوعر ة م دي  وكانت حدود .كديرى ا

 57:كما يلي
زل السكان  : الغربية جهة من  َ أ  م

 مزرعة : الشرقية  جهة من َ  ب

عرف"معهد السلفي    :جهة الشمالية من َ  ت  "ا

وبية  من َ  ث زل السكان : جهة ا  م

 

 رى كديرىبا "الفارسى"معهد اللغة  منظمة تركيب .4

ظمة تركيب عرفة  واضحا. رى كديرىبا "الفارسى"معهد اللغة  م
ظر أن فيستطيع   58:اأتى جدول إ ي

 

                                                           

ذا البحثD/11-3/2015/03انظر إ نسخة الوثيقة برمز . 57 لحقة   .  ا
58

ذا البحثD/11-3/2015/04انظر إ نسخة الوثيقة برمز .  لحقة    . ا
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 3.1الجدول 
ظمة تركيب بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة  م  

 رقم اإسم الواظيفة
دير ّمد سلمان فرح ا  1 اأستاذ 

دوق  2 واحد صفيان أثر أم الص

 3 اأستاذة استقمة موليا السكرت

قديس ديرا سافوترا الرئيسة مسكن البيت ا ي  4 

رة  5 نور العاطقة الرئيسة مسكن البيت الز

وراء  6 مسم مس الدين الرئيسة مسكن البيت ا

 7 س زية نورعزيزة قسم اللغة

 8 س رابعة اأو قسم التعليم

 9 عبد الرمن الغافق قسم العاقات العامة

ظافة  10 نور أو تسلمة قسم ال

ان قسم اأمن الدين بر  12 

ية ّمد شكرا قسم الدي  13 

 

 بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة  فى المدرسين أحوال .5

 ليستعمل يع بارى كديرى" الفارسى "معهد اللغة   للتعّلم كان
هممعلمون  عهدام اذ . فرقة امعةو عهدام من متخرجون م  وعدد .ا

درس درس أماء عرفة.  9ا بارى كديرى " الفارسى" معهد اللغة  ا
دول  قراءها كن تفصيا  59 :اأتى ا

 
 

                                                           

ذا البحثD/11-3/2015/05نظر إ نسخة الوثيقة برمز أ.  59 لحقة   .  ا
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 3.2الجدول 
درس بأماء بيان  .بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة   ا

 المواد الدراسية اإسم رقم
مد سلمان فرح 1  احادثة الثالثة، القواعد الثانية، القواعد الثالثة  اأستاذ 
 احادثة الثانية  اأستاذة استقمة موليا 2
وار وجز العمّ  سيف الرجال 3  ا
 احادثة اأو واحد صفيان أثر 4
 القواعد اأو عبد الرمن 5
يم نور شيحا 6  القواعد اأو ابرا
 احادثة اأو اغ نافسة العدلة    7
ة 8  القواعد الثانية شفيعة اأم
وار وجز العمّ  يي نيعروم 9  ا

 

 

 بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة  فى الطاب أحوال .6

ة ذ وح " الفارسى"معهد اللغة  ذ  يسكن 2015 الس
 :  يلى كما طّاب ذلك على التفصيلى فالبيان. طّاب 81بارى كديرى 

 3.3الجدول 
قيم الطّاب بأماء بيان  : يلى  كمابارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة   ا

 رقم الفصل رجل مرأة جملة
 1 احادثة اأو 20 50 70

 2 احادثة الثانية 10 20 30

 3 احادثة الثالثة - - -

 4 القواعد اأو 15 30 45

 5 القواعد الثانية 10 13 23

 6 القواعد الثالثة 5 10 15
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 بارى كديرى " الفارسى"اللغة  معهد وسائل .7

 عملية  تساعدبارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة   الوسائل وجود
 و ،معهد  ليتعلموا الطاب توضح أن تستطيع معهد وسائل كانت.التعليم

ا وسائل يكون فيها م كث  60:يلى كما ووجود
 3.4الجدول 

 بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة  وسائل
 الحالة العدد اإسم رقم

يان معهد 1  حسن 3 ب

 حسن 4 الفصل 2
وم غرفة 3  حسن 24 ال

 حسن 16 مّام 4

 حسن 3 ااجتماع مكان 5

 حسن 3  صلىام 6

 حسن 3 طبخام 7

 حسن 4 السبورة 8

 حسن 10 مكتب الطالبات 9
10 Proyektor  

 حسن 1
 حسن 1 مكّّ الصوت 11
اسوب 12  حسن 1 ا
قصف 13  حسن 2 ا
وقف 14  حسن 3 ا

 

                                                           

ذا البحثD/11-3/2015/07نظر إ نسخة الوثيقة برمز أ.  60 لحقة   .  ا
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 الخاصة البيانات عرضب  

 اإستماعترقية مهارة ل "الفارسى" اللغة معهد  فىاللغوية نشطةاأ .1

 اإستماعترقية مهارة ل" الفارسى" اللغة معهد  اللغوية اأنشطة وأما
 : يلي كمااأستاذ القواعد اأو عبدالرمن  قال كما العربّية اللغة 

دةو ااستماع، شا  61.ا
 ااستماع .أ 

فيذ  ح انتهاء السابعة ساعةالصباح ال  نشطةاأ ذ ت
ج كل الشهر  التاريخ السادس أوالسابع، لأسف   نشطةاأ ذالّ

قية مهارات الطاب أها تطبق . مرة واحدة  الشهر وكذلك كافيا ل
وار اللغة . أيًضا  اأنشطة اللغوية احادثة ي تشغيل ا ذ اأنشطة 

اسب ومكّّ الصوت، سوى ذلك بأغا العربية  .الغربية با

قدس  ذ اأنشطة  مسكن الرجل بيت ا فيذ  " امتانا"ت
قدسُالفارسى، من ثاثة مساكن  رة، بيت ا وراء، بيت الز  َبيت ا

دما يطلب اأستاذ الطاب استعداد . معون  مكان واحد ع
وار مرة واحدة  تماما، أن تشغيل ا ب أن يسمع با القرطاسية و

 .فقط

ظة وطلب  اسب  ادثة واحدة، م وقف ا يشغيل اأستاذ 
الطاب ليكتب ما الذي مع قبل  الكرّاسة، ويأسر اأستاذ واحد 

وار بالكمل وترجم إ اللغة  فواحد ويأمر أن يعيد مرة ثانية ا
مع اأستاذ . اإندونيسية، مرة بعد مرة وار، يطلب أن  بعد ما مع ا

                                                           

قابلة مع  إأنظر. 61  W /26-2/2015/01 برموزاأستاذ القواعد اأو عبدالرمن نسخة ا
ذا البحث لحقة    .ا
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م استمرأن يشغيل بأغا الغربية، وطلب الطاب . القرطاس لصحح
اء لعب على اأقل ثاث مرة ذا الغ  .ليعيد، 

وار العربية  الفوائد ال تأخذ يع تشكل عادة الطاب مع ا
فردات بلهجة  اأصلية، واأغا العربية، فلذلك سيسهل نطق ا

 .صحيحة
وار عن يوم العطلة، ورحلة إ شاطئ  ها ا ذ اأنشطة م ادة من  ا

امعة، واأغا العربية، وغ ذلك  62.البحر، وا
دة .ب  شا  ا

فيذ شاط  الصباح يوم السبت الساعة السادسة  ذا    ت ال
ة صف ح الساعة الثام ها  ذا. وال دة اأفام م و مشا شاط  ال

طاب، وإمام البخارى، وإمام شافعي،  تاريخ اإسام، وسيدنا عمر بن ا
فيذ. وغ ذلك شاط  مسكن الرجال  ذا أما ت قدس"ال " بيت ا

قدسُالفارسى، من ثاثة مساكن  رة، بيت ا وراء، بيت الز  َبيت ا
د، م يأمر . معون  مكان واحد دون ويسمعون الطاب  يشا

وار اللغة العربية الذي مع من الفلم باللغة  اأستاذ ليكتب الفكرة وا
فس  مباشرة يطلب اأستاذ LCDانتهاء الفلم الساعة تقريبا، م توفق . ال

اصة من  ساء يتقدم ليقرأ ا شخصان أو ثاثة اشخاص من الرجل وال
 63.الفلم

دف من  قية مهارتى ااستماع والكام  ذاو شاط ل ال
فردات  وار  اأفام سيزيد ا الطاب، أن بركز أن يسمع كل ا

وار العربية اأصلية ديدة و تشكل عادة الطاب مع ا الفوائد ال . ا
                                                           

ذا البحثW/ 26-2/2015/01 برمز قابلةنظر إ نسخة امأ.  62 لحقة   وأنظر أيضا إ .  ا
ذا البحثO /06-3/2015/03 برمز احظةنسخة ام لحقة      . ا

ذا البحثW/ 26-2/2015/01 برمز قابلةنظر إ نسخة ام أ. 63 لحقة   .  ا
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وار العربية اأصلية  64. تأخذ يع تشكل عادة الطاب مع ا

 ترقية مهارة الكامل "الفارسى" اللغة معهد فى اللغوية  نشطةاأ .2

 ترقية مهارة الكام ل "الفارسى"اللغة معهد   اللغوية اأنشطة وأما
ةقال كما العربّية اللغة   :يلي كما ت اأستاذة القواعد الثانية شفيعة اأم

سرحية وار، والتمثيلية ا خاضرة اأسبوعية، وا  65.احادثة، وا

 احادثة .أ 

فيذ شاط كّل الصباح  ذا ت ماً ح  ساعة الال السابعة 
صف يوم  ة وال معةالساعة الثام   الساحة مسكن ااث إ يوم ا

قدس وراء و مسكن بيت ا قسم .بيت ا شاط على  ذا الواقع ي ال
ساء، وفصل فهو   وراء خاص ل مسكن بيت   مسكن بيت ا

قدس خاص لرجل شاط ذ  .ا فردات واحفوظات  وه ال فظ على ا
ديدة، عدد معدود،  فردات ا حأزواج كل اجتماع، وإعطاء ا ادثة، ا

زورات ارسة جعل رئيس اإجتماع  ، والتقد واللعب ا ، واإستماع، و
ذلك ظام،  . وغ طبق العقوبات لطاب الذين كسر ال ذا الفصل ي

سى حفظسوى استخدام لغات أخرى مثل  هام أو ن سى ا  العربية، ون
رة لك مفيدة وضوع ا فردات فواجب التقد أمام الفصل با  .ا

شا ذا  اك أيضا دليل للمحادثةال تعطى اأستاذة . ط و
ياةالفصلبدو لذلك ي. تشجيع الطّاب كّل يوم أن .  دائما على قيد ا

باشرة  فظ وطريقة ا والطاب تبدو متحمسا جدا استخدمت طريقة ا
 .والروح

دف يع قية مهارة الكام الطاب استخدم اللغة وا  ل
                                                           

ذا البحثO/ 28-2/2015/02 برمز احظةنسخة ام نظر إأ.  64 لحقة   .  ا
قابلة مع  إأنظر. 65 ة نسخة ا  W /01-3/2015/02 برموزاأستاذة القواعد الثانية شفيعة اأم

ذا البحث لحقة    .ا
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فردات ال م تدريسها ها . العربية، وخاصة باستخدم ا ة، م أما فوائد كث
شاط احادثة  .الطاب بطاقة تكلم اللغة الغربية هذا ال

والتقييم يع كل انتهاء الدرس أو مرة واحدة  الشهر، وعادة 
ولكن من . يوجد اامتحان الشفوي والتحريري الوقت ساعة واحدة

تائج لكل طالب د ال  66.اأنشطة اليومية اأستاذ ع
  اأسبوعية احاضرة .ب 

فيذ شاط ذا ت معة  ال  مرة واحدة  اأسبوع كل ليلة ا
اما ة   من ثاثة مساكن مع  مكان واحد . ابتداء من الساعة الثام

قدس اطبات، . مسكن بيت ا  كل نشاط احاضرة يوجد أربعة ا
رئيس اإجتماع، والشحصان يقران الصلوات، واأستاذان والشحصان ك

مفّتس اأول يع اأستاذ سلمان مع اآخرين، أن انتهاء . كمفّتسان
طاب شاط سيعقد التقييم لتصحيح أخطاء ا فّتس . كل ال سيظهر ا
ستقبل أفضل صيحة لكي  ا  67.اأخطاء م يعطى ال

رس الشجاعة والعقلية  ذا  و التعليم الذي  شاط  ال
اس باستخدام اللغة العربية ذا . الطاب للتحدث أمام ال دف من  و

شاط يع  قية مهارة الكام الطاب استخدم اللغة العربية وكذلك ال ل
هارات تدريب الطاب على  اللغة الشجاعة والعقلية للتعب أفكار 

ا  68.العربية من 

وار .ج   ا

فيذ ميس بعد صاة  ذا ت شاط كل صباح يوم ثاثاء إ ا ال
                                                           

ذا البحثW/ 08-3/2015/05 برمز قابلةنظر إ نسخة ام أ.66 لحقة   وأنظر أيضا إ  . ا
ذا البحثD/25-2/2015/10نسخة الوثيقة برمز  لحقة    . ا

ذا البحثW/ 08-3/2015/06  برمزقابلةنظر إ نسخة ام أ. 67 لحقة    .  ا
احظة برمز  أ . 68 ذا البحثO/ 27-02/2015/05نظر إ نسخة ا لحقة   .  ا
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مع  الساحة مسكن بيت  الصبح، وتطلب اأستاذة يي الطّاب 
ملون الكتاب  معون و  وار بعد كل  فيذ ا وراء، لت  Daily"ا

Conversation " لديهم، تعطى اأستاذة يي تعليمات إنشاء الصف ب
وار، بعد مس عشرة دقيقة، تطلب اأستاذة لتقد  فيذ ا شخص لت

فظ لكل معلم،   شاط ذاا قسمال ، م كل فرق أربع إ الطاب  ُي
فظ لكل معلمالطاب ها .  تقد ا ا يوجد أربع أستاذات وثاث م

ا لتساعد فقط  .الكبار ال كانت جيدة و طاقة  اللغة العربية، 
فردات بقدر الطاببعد تشكيل الفرقة  يبداء كل  فظ ا  أن 

كن ثاث اجتمعات بطاقة فيستمر،  اك  تلفون،  ااستطاعة أهم 
فظ غ  كن يوجد مرة واحدة لتحفظ موضوعان، ويوجد أيضاً أن 

فظ قلياً   69.طاقة فلذلك 
دف يع قية مهارة الكام أن الطاب عود بتخفظ وا  ل

فردات  احادثة، أما الفوائد يع يتعود الطاب ح يستطيعون إذا وجد ا
بية كيف تستعملون  احادثة اليومية  70.اأج

 
 

سرحية .د   التمثيلية ا

فيذ شاط  ذا ت الصباح الساعة السابعة ح انتهاء  ال
ج كان ااوسع كل  الّ قدس، أن مركز ول ا سكن بيت ا   ا

يب  ذاويقام . معون  مكان واحد شاط مرة واحدة  الشهر تق ال
ب  شاط ولو مرة واحدة  الشهر ، أن  ذاالوقت حفلة الوداع،  ال

                                                           

احظة برمز أ . 69 ذا البحثO/ 03-3/2015/06نظر إ نسخة ا لحقة   وأنظر أيضا إ  . ا
ذا البحثD/03-3/2015/12نسخة الوثيقة برمز  لحقة    . ا

ذا البحثW/ 08-3/2015/07 برمز قابلةنظر إ نسخة امأ.  70 لحقة    . ا
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و حدث فيها إبداعات  في يعمل الطاب إظهار القدرة  ذا شاط  ال
سرحية،  ال تستخدام كل اللغة العربية، مثل اإفتتاح، والكام، وا

، وقرأة الصلوات وغ ذلك، بفرقة أو فرد  . والشعر، واأغا
مثات قد أشر  يوم بعد، لكى استعداد حسن ا . من ا

دية على فرقة  شاط يعطي ا ذا ال ة التحكيم، أن  ا يوجد  سى  ن
ساء مثل، من الرجال وال سرحية وأفضل ا مثات . ا لذلك يبدو من ا

شاط اأستاذ من القواعد جعل . متحمسون جدا  اللعب ذا ال من 
د  .ة التحكيم أن القواعد تقييم با

دف قية مهارة الكام باللغة العربية وبالقواعد صحيحاوا .  ل
اما، أن عرض  اس، وإن م يكون صححا  أما الفوائد زيادة الثقة أمام ال

 71.الثقة ليست سهلة
 

  

                                                           

ذا البحثW/ 09-3/2015/08 برمزقابلةنظر إ نسخة امأ.  71 لحقة   .  ا
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 الباب الرابع
 لترقية مهارتى اإستماع والكام نشطة اللغوية اأتحليل البيانات عن 

 ديرىكبارى " الفارسى"اللغة  في معهد

 

اء كتابة القدرة ال الاك اعتقاد بأن  لغة ولدت من كل ما يسمع ويتكلم، أث
بغي أن . تظهر بعد ذلك رحلة اأولية ي اضات أن ا ؤسسة ذكرت ااف ذ ا من ولدت 

و يتعل يتم    72.تضمن مهارتى ااستماع والكامم اللغة 
هارة أن ح اآن مهملة إ حد ما وم تكن قد حصلت مكان  و ا ااستماع 

ال أول البشر على فهم لغة اآخرين من خال السمع،  .معقول  تعليم اللغة بطبيعة ا
بغي أن تأخذ اأسبقية بية ال ي فهوم، مهارات اللغة اأج ذا ا  يع م  ضوء 

 .ااستماع
 جيداإتصال الشفهي  يقصد أن الطاب قادرون على كامموما مهارات الع

ال للوصول إ مرحلة من التواصل  .باللغة الذي تعلمهم ومعقول ولكن بطبيعة ا
ارسة كافية   .أنشطة ااستخبارات الازمة ال تدعم 

ااك  الواقع  عهد اللغة كث بارى " الفارسى" من اأنشطة لطاب 
ا ديرى  تعلمك ذ اأنشطة  اللغة العربية،  قية مهارتى اإستماع خاص سأشرح  ل

اكوالكام   . ويتم تطبيقها 
ادا إ احظة  معهدنتائج إست قابلة وا بارى كديرى،  " الفارسى" اللغة  ا

هارتى اإستماع والكام  معهد اللغة بارى كديرى قد " الفارسى" يعرف أن أنشطة 
ليل البيانات كما يلى. مرت أنشطت اصة استمرت الباحثة   :من البيانات ا

 

                                                           

 ،167-168.  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،ماوان . أجيف 
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" الفارسى"اللغة  فى معهد اإستماعمهارة  ترقيةالتحليل عن اأنشطة اللغوية ل أ
  .بارى كديرى

و طريق الوسائل  و شكل واحد من اأنشطة ااتصاات و اإستماع 
ة، من خال  ا  مراحل معي اس أن تتصل إخوان اأول ال يستخدم قبل ال

اكب ملة، و ال فردات، الشكل من ا  73.اإستماع نعرف ا
  اإستماعترقية مهارة ل" الفارسى" اللغة معهد  اللغوية اأنشطة وأما

 ااستماع، : يلي كمااأستاذ القواعد اأو عبدالرمن  قال كما العربّية اللغة
دةو شا  74.ا
 ااستماع  .1

بية  مارسة معا باستخدام اللغة اأج ي نشاط الطاب  ااستماع 
ليزيةُ والذي يتضمن أنشطة ااستماع إ أصوات  َاللغة العربية، واللغة اإ

، والرد على مع الواردة في ديد وتفس شخص تاج  ااستماع . اللغة، و
م، مثل أدوات أو وسائل  كن أن تساعد إ أداة أو وسائل اإعام ال 

دة شا كن استخدامها  تدريس . اإعام ااستماع وا اتيجيات ال  ااس
ي كما يلي  :ااستماع 

تعون . أ  تعليم ا

تبدل . ب   ااستماع ا

  تلخص مغزى . ت

  استماع اأغا . ث

علومات أو اأخّ . ج  استماع ا

                                                           

 25يوم اأحد، التاريخ . http://bayucalongurubahasaarab.blogspot.com. تعريف اإستماع. 72
  .12.12 :  الساعة2015مارس 

قابلة مع  إأنظر .73  W /26-2/2015/01 برموزاأستاذ القواعد اأو عبدالرمن نسخة ا
ذا البحث لحقة     .ا
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شكات . ح  استماع ا
شاطذا  دة ال شا اسبة بأنشطة  ا ا "الفارسى" م ، لكن 

اتيجياتنقص من   . ااس

دة  .2 شا  ا

دة شا مارسة انظر وامع باستخدام اللغة ا شاط الطاب  ي ال  
بية  ليزيةُاأج  . َاللغة العربية، واللغة اإ

دة  شا اسبة بأنشطة  ا شاط م  وسائلباستخدام " الفارسى"ذا ال
م، مثل أدوات أو وسائل اإعام ااستماع  كن أن تساعد اإعام ال 

دة شا  .وا
تلفاتالأما نظام  يف يع  ااستماع يع ليكتب ما الذي مع . تص

وار قبل  الكرّاسة، و يأسر اأستاذ واحد فواحد ويأمر أن يعيد مرة ثانية ا
وار اللغة او .بالكمل وترجم إ اللغة اإندونيسية دة يكتب الفكرة وا شا

فس  .العربية الذي مع من الفلم باللغة ال

داف من اأنشطة اللغوية  ذكراأ دةُة ا شا   الواقع َااستماع و ا
قية مهارة نفسها، يع  ع أو الفكرة  ااستماعل  باللغة العربية وليفهم ا

وار ذكروكذلك الفوائد من اأنشطة اللغوية . ا تشكل عادة الطاب  ة يع ا
فردات  وار العربية اأصلية، واأغا العربية، فلذلك سيسهل نطق ا مع ا

 . بلهجة صحيحة
شاط اللغوي ذا البحث أن ال قيةمن    معهد ااستماع مهارة  ل

عهد" الفارسى"اللغة  عهد وميع اأساتيذ هذ ا بغى على مدير ا أن يزيد  ي
 مرة واحدة كّل نشطةاأ ذاإستماع أن حّصة الدرس خاص  اأنشطة 
تاج لسماع العادة اتيجيات . شهر، أها  وجب معّلم لتحديث خطوات واس

باشرة اتيجية ا بغى على قسم .  التعلم اإستماع باستخدام طريقة اس ي
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قية مهارة  سكن خاص  اإستماعاللغة أن يزيد اأنشطة اأخرى ل  سوى ا
دة اأفام، واإستماع  .مشا

 

" الفارسى"اللغة فى معهد الكام مهارة  ترقيةالتحليل عن اأنشطة اللغوية ل ب
  .بارى كديرى

ام عملية اتصال مع متحدث  و هامالك تهى بإ علمية تبدأ صوتية و ت
اء اللغة  موقف اجتماعى  75.من أب

 ترقية مهارة الكام ل "الفارسى"اللغة معهد    اللغويةاأنشطة وأما
ةقال كما العربّية اللغة  احادثة،  :يلي كما ت أستاذة القواعد الثانية شفيعة اأم

سرحية وار، والتمثيلية ا 76.واحاضرة اأسبوعية، وا
 

 احادثة .1

مارسة اإتصال باستخدام اللغة  ي نشاط الطاب  احادثة 
بية  ليزيةُاأج ذا " الفارسى"إذا  معهد اللغة . َاللغة العربية، واللغة اإ

ا خاص اللغة العربية شاط باستخدام اللغة العربية فقط أن  ادة . ال أما ا
وعة، مثل  وار، : ا مت ملة، ا حأزواج اإستماع، لعبة ا ارسة ادثةا ، و

عدودجعل رئيس اإجتماع،  ، العدد ا فردات واحفوظات، التقد .  إعطاء ا
هارتى ااستماع هارة الكام فقط، ولكن  شاط ليس  ذا ال   الواقع 

ادة أيضاوالكتابة  ا الكتابة قد نفذ قليا، مثل  ا ملة والعدد ،  لعبة ا
عدود  . ا

 
 

                                                           

اقة، . مود كامل ال اطق بلغة أخرى    75 .153 ،تعليم اللغة العربية لل
ة برموز . 75  قابلة مع اأستاذة القواعد الثانية شفيعة اأم -W /01/02أنظر إ نسخة ا

ذا البحث3/2015 لحقة    . ا
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  اأسبوعية احاضرة .2
فيذ كل  طابة ت ي إحدى نشاط التعليم ا احاضرة اأسبوعية 

أو حدث  آرائهم، أو تعطيك فكرة عن شيء  للتعب عن،مرة واحدةأسبوع 
اقش بغي أن ت و مهم وي هارة الكامذا . ما  شاط خاصة  باستخدام . ال

بية  ليزية، اللغة إندونيسّيةُاللغة اأج  . َاللغة العربية، اللغة اإ

شاط باستخدام اللغة العربية "  الفارسى"أما  معهد اللغة  ذا ال
فيذ على بيئة اللغة اللعربية ليس  ا ت ا خاص اللغة العربية، و فقط أن 

ليزية أو اللغة إندونيسّية  . اللغة اإ

وار .3  ا

وار واحدة من اأنشطة اللغوية، خاصة مهارة الكام حوار . ا
م، وتلقي وتبادل اأفكار واآراء معا تبادل والتفا م ا  .هدف التفا

اسبة بأنشطة  معهد اللغة  شاط م فيذ ". الفارسى"ذا ال ا ت و
 .تدريب امع وفهم، امع وترجم

سرحية .4  التمثيلية ا

ي إحدى تدريبات اللغوية، خاصة مهارة الكام  سرحية  التمثيلية ا
سرحية ا بد . وااستماع ويليها مهارة الكتابة والقراءة ذ التمثيلية ا أن  

بية دّور باستخدام اللغة اأج ذا . على كل ا ًا   ارس كث فمهارة الكام 
سرحية، ومهارة ااستماع  ذ التمثيلية ا دّور   شاط وخاصة أفراد ا ال

ًا على كتابة  ارس كث دات، ومهارة الكتابة  شا ًا اعضاء ا ارس كث
صص  ًا  قراءة ال ارس كث صص قبل التمثيل أو العرض، ومهارة القراءة  ال

ستخدمة  التمثيلية  . ا
مارسة إلقاء الكلمات  ا دور مهمة لتدريب و ذ التمثيلية  و

بية بلهجة صحيحة وحركة مطابقة على مع اللغة ّامج . اأج فكانت كل ال
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بية، إما برنامج  سرحية باستخدام اللغة اأج ذ التمثيلية ا وجودة و ا
واة ح برنامج اإختتام  .اإفتتاح و إما برنامج ال

ي شاط  ذا ال بغى القيام ب قبل  : ااستعداد ي
ص . أ  اختيار ال

ح  . ب مارسة قبل ايام قليلة من اأداء يتم م  .الطاب الفرصة 

سرحية  معهد اللغة  اسبة بأنشطة  التمثيلية ا شاط م ذا ال
ا واجب باستخدام اللغة العربية فقط". الفارسى"  .لكن 

داف من اأنشطة اللغوية  ذكراأ وار، وُة ا  احادثة، احاضرة، ا
سرحية قية مهارة الكام باللغة العربية  الواقع نفسها، يع في َالتمثيلية ا ل

، الطاب عود بتخفظ احادثة، كذلك تدريب الطاب . وبالقواعد صحيحا
هارات على  االشجاعة والعقلية للتعب أفكار  وكذلك . اللغة العربية من 

ذكرالفوائد من اأنشطة اللغوية  اس، يتعود ة يع ا زيادة الثقة أمام ال
بية كيف تستعملون   فردات اأج الطاب ح يستطيعون إذا وجد ا

شاط احادثة  .احادثة اليومية، الطاب بطاقة تكلم اللغة الغربية هذا ال
يفال أما نظام  ادثة مرة واحدة كل شهر يوجد تص تلفة،   

 اأسبوعية يع  حاضرة.  والتحريري الوقت ساعة واحدةالشفوياامتحان 
طاب أفضل من بعد  شاط سيعقد التقييم لتصحيح أخطاء ا انتهاء كل ال

وار واللغة العربية، م إذا كان . أخطاء القواعد وار يع بطاقة  ا ا
سرحية يتعلق بالقواعد، بطاقة اللغة العربية، و الوقت قليا  .التمثيلية ا

شاط اللغوي ذا البحث أن ال قيةمن    معهد كام مهارة ال ل
وار لزيادة األعاب أن ايكون  ،"الفارسى"اللغة  خاص  اأنشطة ا

بغى. متسائًما اتيجيات  تعلمها لأوي . نشطة اللغوية احادثة لزيادة اس
بغى على قسم اللغة أن يعطى التقييم كّل . على الرغم من ذلك فعا جيدا ي
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سكن  ذا ا فيذ اللغة العربية أن   عرفة  أن تطوير  ت ليلة أو كّل صباح 
اء، فلذلك وجب الطاب أن يتكلم مؤيّدةلغوية  بيئةنفذت  ذ بداية الب  م

فوظات جديدة ا إعطاء مفردات و ذا . باللغة العربية كل يوم، كّل يوم 
عهد التقييم ون  مسكن ا موجود التقييم  . خاص لطاب الذين يسك

سكن،  اك ا   الصحيح اينتقييم الطالب ا يعرف عملالم يكن 
طاء طأ مرة أخرى. وا  .وسوف تقييم الطاب عدم تكرار ا
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 الباب الخا مس

اإختتام 

 نتائج البحث أ

قية مهارتى اإستماع والكام  معهد اللغة  " الفارسى"اأنشطة اللغوية ل
اصراثمل على بارى كديرى ت   :  ع

قية مهارة اإستماعنشطة اأ .1  بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة   اللغوية ل
كثف مثل:يه ، و التمييز السمعي مثل نشاط  نشاط اإستماع اإستماع ا
دة اأفامام  .شا

قية مهارة الكامنشطة اأ .2  بارى كديرى" الفارسى"معهد اللغة   اللغوية ل
وار ،احادثة نشاط:يه ، ونشاط احاضرة اأسبوعية باللغة العربية، ونشاط ا

سرحية   .ونشاط التمثيلية ا

 

اإقتراحات ب 

احات فيما يليبعد  ذا البحث أرادت الباحثة تقد اإق  :ام كتابة 

عهد .1  إ مدير ا

قية مهارتى  . أ   معهد اإستماع والكامكانت أنشطة اللغوية ل
ة ميلةبارى كديرى" الفارسى"اللغة بغى على مدير .  لقد سارت س في

عهد أن يزيد حّصة الدرس خاص   عهد وميع اأساتيذ هذ ا ا
تاج نشطةاأ ذاإستماع أن اأنشطة   مرة واحدة كّل شهر، أها 

قية مهارةولأ. لسماع العادة خاص  اأنشطة  الكام نشطة اللغوية ل
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لة وار لزيادة األعاب ح ا  بغى. ا نشطة اللغوية احادثة  لأوي
اتيجيات  تعلمها  .على الرغم من ذلك فعا جيدا. لزيادة اس

 

 علم وقسم اللغة .2

قية مهارة  .أ  ، وجب معّلم لتحديث اإستماع اأنشطة اللغوية ل
اتيجية  اتيجيات  التعلم اإستماع باستخدام طريقة اس خطوات واس

باشرة  . ا

قية مهارة  .ب  بغى على قسم اللغة أن يزيد اأنشطة اأخرى ل  اإستماعي
سكن سوى  دة اأفام، واإستماعخاص  ا  .مشا

عرفة   .ج  بغى على قسم اللغة أن يعطى التقو كّل ليلة أو كّل صباح   ي
اك إعطاء مفردات  فيذ اللغة العربية، أن كّل يوم  أن تطوير  ت

 . جديدة

 للطاب الساك  معهد .3

ارس اللغة العربية كل وقت جيدا .أ  بغى على الطاب أن   .ي

بغى على الطاب أن يتحدث  .ب  . باستخدام اللغة العربية الصحيحةي
اطق باللغة  كن مع كل يوم الطاب ال العربية معرفة ال 

 .كن استخدامها ا استخدامها وال

فسهموجب على الطاب .ج   . أن يدرس وا يلعب ب

بغي أن يرقوا رغبتهم  تعلو .د   .م اللغة العربيةيي

شاطوجب على الطاب  .ه  تماما جيدا  كل ال  .أن يهتم ا

 


