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الملخص 
 

تنفيذ تدريس ماّدة ا٤بطالعة لَبقية مهارة . 2016. الفوز، أرين ىداية
با٤بدرسة  العربّية لطاّلب الّصّف الثاىن الكالم والقراءة باللغة

 فونوروجو-مالراك-جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
قسم .  البحث العلمي. 2016-2015: الّسنة الدراسّية

تدريس اللغة العربية كلية الَببية ا١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية 
 .٧بمد نصر اهلل ا٤باجستّبفونوروجوز ا٤بشرف 

، تدريس، مادة ا٤بطالعة، ترقية مهارة الكالم والقراءة: الكلمة األساسية
 .اللغة العربية

 
ا٤بطالعة ىي تعترب دروس القراءة ىى ا٥بدف حٌب يتمكن 

 واما .الطالب من القراءة بشكل صحيح وفقا لفهم ما يتم قراءتو
، العرض (ا٤بقدمة)خطوات ا٤بستخدمة َب مادة ا٤بطالعة ىى التعارف 

وكان يستعمل ا٤بدرس مهرتان َب التعلم والتعليم مادة . والربط، التطبيق
وتنفيذ ا٤بدرس مادة ا٤بطالعة َب . ا٤بطالعة وىى مهارة الكالم والقراءة

. جوروسان لَبقية مهارة الكالم والقراءة" اإلسالم"مدرسة الثانوية 
و٤بعرفة  تدريس مادة ا٤بطالعة  يهدف ىذا البحث اذل الكشف 

كيف خطوات َب تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم (1): عن
-جوروسان" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية الثاىنوالقراءة لطالب الصف 

ما وسائل (2)  2016-2015فونوروجو السنة الدراسية -مالراك



اإليضاح ا٤بستحدمة َب تدريس ا٤بادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم و 
-جوروسان" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية الثاىنالقراءة لطالب الصف 

كيف ٧باولة  (3)و ,2016-2015فونوروجو السنة الدراسية -مالراك
ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة ُب ترقية مهارة الكالم والقراءة لطالب الصف 

فونوروجو السنة -مالراك-جوروسان" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية الثاىن
 . 2016-2015الدراسية 

  (Qualitative Research)ىذا البحث النوع من البحث النوعى 
جوروسان، " اإلسالم"قامت الباحثة بالبحث َب ا٤بدرسة الثانوية 

جوروسان واستخدمت طريقة ا٤بقابلة والطريقة الوثيقية والطريقة ا٤براقبة 
١بميع البيانات واستخدمت الطريقة الوصفية  النوعية َب ٙبليل البييانات 

ألن البحث الوصفى  النوعى ال ٰبتاج اذل فروض البحث ومن ٍب ال 
. ٙبتاج الباحثة َب ٕبثها اذل اٯباد فروض البحث

 ترقية مهارة َبوٙبتاج ا٤بدرسة اذل ٧باولة ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة 
" اإلسالم"الكالم والقراءة لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة الثانوية 

واما رئيس ا٤بدرسة َب ترقية مهارة الكالم والقراءة فهي اٯباد . جوروسان
تشجيع اللغة العربية واحملاضرة ومسابقة ا٣بطابة باللغة العربية بْب الفصول 

 واما لَبقية الكالم .ومسابقة قرأة القرآن ومسابقة قراءة القصة العربية
يتبع ،  يشرح ا٤بدرس ا٤بادة باللغة العربيةوالقراءة وتدريس ا٤بطالعة ىي

يعطى ا٤بدرس األسئلة باللغة ، ا٤بدرس طالبا ليتحدثون باللغة العربية
 .ا٤بدرس والطالب نشيطون بنفس القدر َب التعلم، العربية
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الباب األول 
 المقدمة

خلفية البحث . ﴿أ﴾
َب الواقع أن اللغة على وجو عام تنمو وتطور وفقا 

وكانت اللغة تأخذ دورا ىاما ٢بضارة . لنمو مستخدمها
وذلك تتجلى ويظهر من قدرة . الناس وثقافتهم الدينية

وخربة على تأليو الكتب العملية وتطوير العلوم 
. والتكنولوجيا والفنون الٍب كانت اللغة ذات أٮبية ألجلها
اللغة ىي نظام يكون من الرموز وٲبكن تغيّبىا لغرض 

 .التعبّب عن الشخصية او التواصل بْب األفراد
. اللغة ىي أصوات يعرب هبا قوم عن أغراضهم

ولكل قوم و٦بتمع ٥بم لغتهم ا٣باصة ألجل تغيّب عن 
وكذالك أداة تبلغ . أغراضهم ومقاصدىم ومشاعرىم

وٰبصل بقياسها ٙبليل ٤با ٖبربه اإلنساىن على خالف بْب 

                                                 

 Metodologi Pembelajaran Bahasa اسيف ىرماوان، 
Arab،(2011رماجا رسداكريا، : باندونج) ،9-8. 
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  فاللغة العربية ىي أفضل الوسائل لتعبّب .ٝباعة وأخرى
األفكار واإلرادة، كانت اللغة شيأ مهّما ٢بياة اإلنسان 

حٌب اجتهد االنسان َب تعليمها ليستطيع أن يستعملها 
.  َب ا٤بواصلة

َب اللغة أربع مهارات أساسية وىي مهارة اإلستماع 
مهارة . ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

الكالم ىي إحدى ا٤بهارات اللغوية الٌب تقصد هبا َب 
تعليم اللغة ا٢بديثة، وأحدىا اللغة العربية، مهارة الكالم 
ىي أفضل وسائل ا٤بوصالت، وعديل راجعة وتستعمل 

 وتشتمل مهارة الكالم على احملادثة .اللغة ووسائلها
 .والتعبّب الشفوى

وأما مهارة القراءة ىي مفتاح لفتح كنوز وخزائن 
ا٤بعرفة والثقافة اإلسالمية والتعليم مدى ا٢بياة غّب موجود 

بدون قراءة، وفهم الَباث الفكري من الكالسيكية 
                                                 

ا١بامعة : قونوروجو)، Linguistik Arab أغوس تري جهيا، 
 .1، (2010اإلسالمية ا٢بكومية، 

، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أٞبد فؤاد إيفيندي، 
 .110، (2004ميشكات، : مالنج)
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ومن الغرض األساسي من تدريس مهارة  .وا٢بديثة
القراءة فهم الطالب على مضمون ىذه القراءة ٍب معرفة 
ا٤بصطلحات ا٤بكتوبة فيها تطبيق ىذه القراءة َب احملادثة 

. اليومية و٢بياهتم َب ا٤بستقبل
وينبغى . وَب كّل مهارة أىداف متنّوعة و٨بتلفة 

على الطّالب أن يستوعب لغة العربية، ولكن رأت الباحثة 
بأّن الطّالب دل يستوعب على ىذه ا٤بهارات، وىذا 

. يسبب ضعف َب إستعمال الطّريقة لتعليم ىذه ا٤بهارات
اإلسالمي ىو احدى ا٤بعاىد "اإلسالم"معهد 

ا٤بشهور بالدروس الدينية كالنحو والصرف واللغة العربية 
وغّبىا،كما رأيت َب ا٢بقيقة أن تعليم اللغة العربية َب 

ا٤بدرسة الثانوية جوروسان دل يصل غاية األقصى 
با٢بصوص مهارة الكالم والقراءة، كثرة من الطالب ال 

يتحدثون باللغة العربية وإما َب الفصل ومع أستاذىم َب 
أثناء تعليم اللغة العربية مباشرة، ألهنم خوفا من ا٣بطاء َب 

                                                 

 Metodologi dan Strategi Alternatif راضية زين الدين،4
Pembelajaran Bahasa Arab ،(2005فستك رحلة، : جاكرتا) ،71. 
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وكان تدريب القراءة وتطبيقها َب الكالم واحملادثة . النطق
اليومية ا٤بوجودة َب درس ا٤بطالعة ذات أٮبية كبّبة لَبقية 

. قدر الطالب َب اللغة العربية
لذالك أرادت الباحثة معرفة قدرة الطالب على 

مهارة القراءة والكالم َب درس ا٤بطالعة لطالب الصف 
ألن مقدارهتم سوف " اإلسالم"الثاىن با٤بدرسة الثانوية 

" اإلسالم"يؤثر كثّبا َب تطور اللغة العربية َب معهد 
اإلسالمي لطالب، إن ا٤بطالعة َب ىذا ا٤بعهد درس 

خاصة من مهارة اللغة األخرى وتدريس َب مستويات 
 تدريس :الفصول، لذالك أخذت الباحثة ىذا ا٤بوضوع

مادة المطالعة لترقية مهارة الكالم والقراءة لطالب 
-جوروسان" اإلسالم"الصف الثانى بالمدرسة الثانوية 

 2016-2015: فونوروجو السنة الدراسية-مالراك

 
 

تحديد البحث . ﴿ب﴾
 ىذا البحث العلمى عن َبوأما ٙبديد البحث 

خطوات التدريس، و ٧باولة َب ترقية مهارة الكالم و 
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" اإلسالم"القراءة لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة الثانوية 
 .2015/2016جوروسان مالراك فونوروجو السنة الدراسية 

 
 أسئلة البحث. ﴿ج﴾

: تأخذ الباحثة أسئلة البحث كما يلى 
كيف خطوات تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة  .1

 با٤بدرسة الثاىنالكالم والقراءة لطالب الصف 
فونوروجو -مالراك-جوروسان" اإلسالم"الثانوية 

  ؟2016-2015السنة الدراسية 
ما وسائل اإليضاح ا٤بستحدمة َب تدريس ا٤بادة  .2

ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم و القراءة لطالب الصف 
-جوروسان" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية الثاىن

  ؟2016-2015فونوروجو السنة الدراسية -مالراك
كيف ٧باولة ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة ُب ترقية مهارة  .3

 با٤بدرسة الثاىنالكالم والقراءة لطالب الصف 
فونوروجو -مالراك-جوروسان" اإلسالم"الثانوية 

  ؟2016-2015السنة الدراسية 
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أهداف البحث . ﴿د﴾
: أما ا٥بدف من ىذا البحث فكما يلى

٤بعرفة خطوات َب تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة  .1
 با٤بدرسة الثاىنالكالم والقراءة لطالب الصف 

فونوروجو -مالراك-جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
  2016-2015: السنة الدراسية

٤بعرفة وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة َب تدريس مادة  .2
ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم والقراءة لطالب الصف 

-جوروسان" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية الثاىن
 2016-2015: فونوروجو السنة الدراسية-مالراك

معرفة ٧باولة ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة َب ترقىة مهارة  .3
 با٤بدرسة الثاىنالكالم والقراءة لطالب الصف 

فونوروجو -مالراك-جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
 2016-2015: السنة الدراسية

 
 

 



7 
 

فوائد البحث . ﴿ه﴾
اما فوائد البحث الٌب ترجوىا الباحثة َب ىذا  

: البحث، فمنها
 من الفوائد النظرية .1

أن تكون مساعدة لَبقية ا٤بعارف عاما ولَبقية تدريس 
. اللغة العربية خاصا

 من الفوائد العملية .2
 للمدرسة . أ

" اإلسالم"٤بواد الَبجيح با٤بدرسة الثانوية 
فونوروجو َب ترقية مهارة -مالراك-جوروسان

. الكالم والقراءة
 لرئيس ا٤بدرسة . ب

٤بساعدة األفكار ومواد الَبجيح َب أعمال 
ا٢بكمة ألعطاء التعليل لطالب ليكون نشيطْب 

ُب تعلم اللغة العربية عاما وتدريس الكالم 
 .خاصا (ا٤بطالعة)والقراءة 
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للباحثة . ج
 ترجى لَبقية ا٤بعارف وتوسيعها ٍب لنيلها َب ترقية 

. مهارة الكالم و القراءة
 

 البحث كتابة تقرير تنظيم. ﴾و﴿

لتسهيل تركيب البحث العلمي، فقسم الباحث تقرير  
: و ىى، البحث اذل ٟبسة أبواب

ا٤بقدمة وىى ٙبتوى على خلفية  : الباب األول
البحث و ٙبديد البحث و أسئلة 

البحث و أىداف البحث و فوائد  
البحث و إطار النظرى و طروق 

 .البحث و تنظيم كتابة تقرير البحث
  والبحوث السابقة،االطار النظري : الباب الثاىن

تعريف مادة ا٤بطالعة : وٰبتوي على
و تعريف مهارة الكالم والقراءة 

وخطوات تدريس ا٤بطالعة و تعريف 
 .وسائل اإليضاح
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منهج البحث ٰبتوى على نوع  : الباب الثالث
البحث وحضور الباحثة وموضع 

البحث، البيانات ومصادرىا وطريقة 
ٝبيع البيانات وٙبليل البيانات 

وفحص صحة البيانات وخطوات 
 .البحث

فيو عرض البيانات العامة حيث  : الباب الرابع
ظهر البيانات عن  تاريخ تأسيس 

وا٤بوقوع " اإلسالم"ا٤بدرسة الثانوية 
ا١بغراُب، وتركيب منظمة ا٤بدرسة، 

و أحوال ا٤بدرسْب وا٤بوظفْب 
والطالب والوسائل الدراسية 

و " اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية 
خطوات َب تدريس ا٤بطالعة و 

وسائل اإلسضاح و ٧باولة ا٤بدرس 
ورئيس ا٤بدرسة َب ترقية مهارة 

الكالم والقراءة لطالب الصف 
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" اإلسالم"األول با٤بدرسة الثانوية 
 .جوروسان

الباب 
 ا٣بامش

ٙبليل البيانات عن تدريس مادة  :
ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم والقراءة 

لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة 
جوروسان " اإلسالم"الثانوية 

 .مالراك  فونوروجو

 الباب السادس
 

: 

 
االختتام، فيها ا٣بالصة من ىذا 

لإلصالح البحث واالقَباحات 
 .بعدىا
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 الباب الثانى
 اإلطار النظري

 
 تدريس المطالعة في مهارة الكالم والقراءة .أ﴾ ﴿

 تدريس المطالعة . 1
 تعريف تدريس المطالعة  . أ

التدريس ىو العمل الٌب تنطوى ا٤برء ججهد 
ا٢بصول على الطبيعة والفّن والنتائج اإلٯبايب 
ٗبنفعة متنوعة للتعلم، التدريس تنطوى على 

طرفْب وىو الطالبات يسمى با٤بدرسة او 
   .ا٤بتعلمة وأما ا٤بدرسة يسمى با٤بيسر

أما التدريس يسمى بالتعليم، واما التعليم 
ىو عامل من عوامل الَببية وينحصر َب إيصال 

                                                 

: بندونج)، Media Pembelajaran  رودى سوسيالنا وجٓب ريانا، 
 .1، (2008وجان فرٲبا، 

11 
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ا٤بعلومات إذل الذىن وصك حوافظ النشئ 
 .ٗبسائل الفنون والعلوم

ىي تعترب دروس القراءة  (القراءة)ا٤بطالعة 
ىى ا٥بدف حٌب يتمكن الطالب من القراءة 

  .بشكل صحيح وفقا لفهم ما يتم قراءتو
ا٤بطالعة عملية عقلية انفعالية واقعية 

تشمل تسّب الرموز والرسوم الٌب يتلقها أذىان 
القارئ عن طريق عينيو وفهم ا٤بعاىن والربط بْب 
ا٣بربة السابقة وىذه ا٤بعُب، وكذلك اإلستنتاج 

 .والنقد وا٢بكم ووالتذوق وحل ا٤بشكالت
إن ا٤بطالعة عملية مركبة تتألف من 

عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال اذل 
ا٤بعُب الذى قصده الكاتب واستخالصو وإعادة 

                                                 

مطبعة دار : كنتور)، "ج"الَببية والتعليم ا١بزء األول  ٧بمد يونس،  
 .3، (السالم

اللغة العربية  طو علي حسْب الدليمي وسعاد عبد الكرًن الوائلي،  
الطبيعة العربية األوذل، : دار الشروق للنشر والتوزيع)مناىجها وطرائق تدريسها، 

2005) ،169. 
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وا٤بطالعة هبذا ا٤بفهوم . تنظيمو واإلفادة منو
وسيلة إلكتساب خربات جديدة تتناغم مع 
الطبيعة الٌب تتطلب ا٤بزيد من ا٤بعرفة ا٢بديثة 

والتحددة، وتتطلب كذلك تطوير القارئ 
لقدرتو العقلية وأل٭باط تفكّبه وتنمية وصيد 

ا٣بربات لديو، وان سيطرة القارئ على ٧بتوى 
ا٤بادة ا٤بقروءة يتوقف على ا٤بستويات العقلية 
وا٣بربات اإلنفعالية لديو ويتوقف أيضا على 

نوع اإلرشاد والتعليم الذى يقدم إليو لتمكينو 
   . من القراءة بفاعلية

إن ا٤بطالعة بعد ذلك عملية ٱبلو فيها 
القارئ عند ما يتقدم َب مراحلو الدراسية إذل 
ذاتو، وٱبلل من مشاكل ا٢بياة وضغوطاهتا َب 
أوقات فراغو ويشبع ىوايتو ويرضي ميلو ويسد 

 .حاجاتو با٤بادة ا٤بقروءة
                                                 

 نفس ا٤براجع، طو على حسْب الدليمي وسعاد عبد الكرًن الوائلى،  
169  . 

    .169 نفس ا٤براجع، طو على حسْب،  
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 أنواع المطالعة   . ب
القراءة )للمطالعة ثالثة أنواع أساسية ىي 

قراءة "الصامتة والقراءة ا١بهرية والقراءة السمعية 
 . ("اإلستمتاع

 القراءة الصامتة (1
تتمثل القراءة الصامتة َب العملية 

الٌب تفسرهبا الرموز الكتابية، وإدراك 
مدلوالهتا ومعانيها َب ذىن القارئ دون 

وبذلك . صوت أو ٮبس أو ٙبريك شفة
فهى تقوم على عنصرين أو٥بما النظر 

بالعْب إذل رموز ا٤بقروء، وثانيهما النشاط 
الذىِب الذى يستشّبه ا٤بنظورمن تلك 

وإن القارئ الصامتة يقرأ لنسو . الرموز
ولذلك ىو يركز جهده على معُب . فقط

ا٤بقروء ليدركو دون أن يصرف جهداً آخر 
للتلفظ أو مراعاة إخراج ا٢بروف من 

 .٨بارجها أو ٛبثيل ا٤بعُب
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إن للقراءة الصامتة بعد ذلك 
أٮبيةكربى ألن القارئ يها يركز على أداء 

العمليات العقلية العليا، زيادة على أهنا 
الوسيلة الطبيعية الٌب ٯبدىا اإلنسان 

  . سهلة اإلستخدام َب اكتساب ا٤بعارف
إن القراءة الصامتة تقوم على 

أسس عامة ٯبب أن تراعى عند 
 :تدريسها، وىذه األسس ىي

ٯبب أن يكون تعليم القراءة ىادفا  ( أ
ٕبيث تنمي َب الطالب ا٤بيل إليها 

وتشعره بالرغبة فيها، وأهنا تزيد 
على مصادفة معارف جديدة، واهنا 

تطلعو على أشياء كانت ٦بهولة 
لديو، وىي بعد ذلك تشعره 

 .بشخصيتو وتستجيب ا٢باجاتو

 ٯبب أن يكون واضحا أمام  ( ب
القارئ أن للقطعة الٌب يقرؤىا 
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غرضاً، فتحديد الغرض واإلقتناع 
باألٮبية ٰبفز الطالب على ٙبقيقو 

وا٤بثابرة عليو حٌب الوصول اليو، 
وأن يكون ىذا الغرض طبيبا غّب 

 .متكلف
 أن ٬بتار مادة القراة اختيارا  ( ت

مناسبا، وأن تتدرج َب الصعوبة، 
ألن ذلك يأثر َب سائر األدوات 
األخرى، فمهما كانت الطريقة 

الٌب تأدى هباالقراءة سليمة فإهنا ال 
٘بدى إذى كانت ا٤بادة ا٤بختارة 

 .للقراءة غّب مناسبة،
مناقشة األفكار العامة، وفيها ٯبب  ( ث

على ا٤بعلم أن يلقي على الطالب 
األسئلة حول األفكار البارزة َب 
ا٤بوضوع ا٤بقروء بعد الفراغ من 

والغرض من ىذه . القراءة الصامتة
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ا٤بناقشة ىو اختبار الطالب ٤با 
فهموه َب حالة استقال٥بم بالقراءة، 

وينبغى أن تشمل ىذه األسئلة 
على ما يثّب تفكّب الطالب 

 .ويتحداه
 ٯبب على ا٤بعلم أن يقدر ان  ( ج

األداء الصحيح ال يكتسب َب 
ُيسر، ألن العوائق الٌب ٙبول دون 

 .ذلك كثّبة
 (قراءة اإلستماع)القراءة السمعية  (2

ىي العملية الٌب يستقبل فيها 
اإلنسان ا٤بعاين واألفكار الكامنة وراء ما 
يسمعو من األلفاظ والعبارات الٍب ينطق 
هبا القارئ قراءة جهرية، أو ا٤بتحدث َب 

موضوع ما، أو ا٤بَبجم لبعض الرموز 
  .واإلشارات ترٝبة مسموعة
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وللقراءة السمعية أٮبية التقل عن 
أٮبية القراءة ا١بهرية، ألن السامع يقرأ 
أفكار من يقوم بالقراءة ا١بهرية أو من 

يتحدث عموماً، وتستمد القراءة السمعية 
أٮبيتها من ضرورهتا ا٢بيوية َب ا٤بواقف 

:  اآلتية
حسن استماع الطالب ٤بعلمو َب  ( أ

أثناء الشرح وقيامو بعمليات التدريس 
 .ا٤بختلفة

حسن استماع الطالب إذل زمالئو  ( ب
حْب يعرضون وجهات نظرىم أو 

 .حْب يقرؤون قراءة جهرية
  القراءة ا١بهرية (3

نعِب القراءة ا١بهرية العملية الٌب   
تَبجم فيها الرموز الكتابية إذل ألفاظ 

منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الداللة 
ٕبسب ما ٙبملو من معُب، وىي َب ذلك 
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رؤية العْب )تعتمد على ثالثة عناصر ىي 
للرمز، ونشاط الذىن َب إدراك معُب 

الرمز، والتلفظ بالصوت ا٤بعرب عما يدل 
ومن ىنا أصبحت . (عليو ذلك الرمز

القراءة ا١بهرية صعبة األداء إذا قيست 
بالقراءة الصامتة، القارئ فيها يصرف 

جهداً، مزدوجاً، إذا يراعى ادارك ا٤بعُب، 
إخراج ا٢بروف من )وقواعد التلفظ 

، وسالمة بنية (٨بارجها الصحيحة
الكلمات، وضبط أو اخر الكلمات، 

. وٛبثيل ا٤بعُب بنغمات صوتية ٨بتلفة

إن للقراءة ا١بهرية بعد ذلك أسسا عامة، ومن 
: أىم ىذه األسس ما يأتى

 ٯبب أن يكون َب درس القراءة أ٭بوذج  ( أ
يكون مقياسا للقراءة ٩بثال ٤بهاراهتا يثّب َب 
الطلبة حب ا٤بنافسة ويستدعي ٦بهودىم، 

 .وا٤بعلم بطبيعة ا٢بالة ىو ذلك األ٭بوذج
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 إن الطالب ال ٲبكن أن يؤدوا القراءة  ( ب
ا١بهرية بالشكل الصحيح إال إذا فهموا 

 .ا٤بعُب
 ٯبب أن تكون للقراءة ا١بهرية وظيفة  ( ت

اجتماعية، وان ٰبمل القارئ اذل 
السامعْب فكرهتم َب حاجة إذل ٠باعها، 

أي أن يكون للقارئ غرض اجتماعي 
  .يهدف الطالب اذل ٙبقيقو

 أهداف المطالعة فى المرحلة الثانوية  . ت
يهدف تدريس ا٤بطالعة َب ا٤برحلة الثانوية اذل  

 :ما يأٌب
 تنمية مقدرة الطالب على ا٤بطالعة الذاتية  (1

ٗبا يعمق استيعابو للفن األديب اللذي 
 .يطالعو

قدرة الطالب على ٙبليل األفكار الرئيسة   (2
 . الٌب يطالعها ونقدىا

                                                 

 . 173-1170 نفس ا٤براجع، طو على حسْب،  
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 .قدرة الطالب على نقد أسلوب الكاتب  (3
ٛبكْب الطالب من إعداد البحوث   (4

 .والتقارير على وفق منهجية علمية
اكتساب الطالب ذخّبة مناسبة من   (5

األلفاظ والَباكيب الٌب يرقى فيها تعبّبه 
 .ويصح هبا أسلوبو

: خطوات تدريس المطالعة . ث
 :التمهيد  (1

الغرض من التمهيد ىو هتيئة 
أذىان الطلبت إذل ا٤بوضوع ا١بديد،    

وال . وتوجيو أفكارىم إليو بطريقة  مشوقة
يغِب ىذا ٦برد الوصول إذل عنوان الدرس 

بقدر ما يعِب أن يشعر الطلبة بعد 
التمهيد ٕباجات إذل القراءة، ليهتدوا بعد 

وقد . ذلك إذل حال ا٤بشكلة الٌب أثّبت
يكون التمهيد بتوجيو بعض األسئلة من 

                                                 

 . 174 نفس ا٤براجع، طو على حسْب،  
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ا٤بعلم، وقد يكون بربط ا٤بوضوع 
ٗبعلومات أخرى لدى الطلبة أو قد يكون 

 .بالتعريف ٗبؤلف النص ا٤بطالع
 : قراءة ا٤بعلم  (2

يقرأ ا٤بعلم النص قراءة جهرية 
وبصوت واضح يسمعو ا١بميع مراعياً َب 

ذلك مستلزمات القراءة ا١بهرية مثل 
تقطيع العبارات، وبيان أساليب 

. اإلستفهام والتعجب واألمر واإلخبار
وٯبب أن تتصف ىذه القراءة ٕبسن 

 وبعد ٛبثيل .األداء أوالنطق وٛبثيل ا٤بعاين
ا٤بعاين من األمور ا٤بهمة، إذا تظهر من 

والقراءة من . خاللو ٝبالية النص وروعتو
ىذا النوع ٙبمل الطلبة على التنافس فيما 

 .بينهم َب ٧باكاة معلمهم
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 :القراءة الصامتة ( أ
يعطى الطلبة َب ىذه ا٣بطوة فرصة 

مناسبة لقراءة النص قراءة صامتة، 
وفيها ينبو ا٤بعلم طلبتو إذل ٙبديد 

الكلمات الصعبة والعبارات أو 
وٯبب أن . ا١بمل الغامضة لديهم

ينبو ا٤بعلم ىنا إذل أن على الطالب 
أن يستفسر عن الكلمات الٌب ال 

وعلى ا٤بعلم . يعرف معناىا حقاً 
أيضاً أن ٲبنح الوقت ا٤بناسب على 
أساس الطالب ا٤بتوسط َب القراءة 

. والفهم
 :شرح ا٤بفردات الصعبة  ( ب

يثبت ا٤بعلم معاين ا٤بفردات 
الٌب يسأل الطالب عنها على 
السبورة، على أن يوضح ىذه 

ا٤بعاين بطريقة جيدة، إذا إن بعض 
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ا٤بفردات تعطي اكثر من معُب 
عديدة  قرائن وبعضها يتطلب

لفهمها، واألفضل اإلىتمام ٗبعُب 
ا٤بفردة الٌب وردت َب سياق 

ا٤بوضوع ا٤بطالع، لكي ال ينصرف 
ذىن ا٤بتعلم إذل معان بعيدة عن 

إن ىذه ا٣بطوة مهمة، . ا٤بوضوع
ففيها إعانة على فهم ا٤بعُب وزيادة 
ثروة الطلبة اللفظية وان حسن أداء 

الطلبة للقراءة ا١بهرية بعد ذلك 
يتوقف إذل حد كبّب على فهمهم 

. معُب ما يقرؤون
 :القراءة ا١بهرية للطلبة  ( ت

تستغرق ىذه ا٣بطوة معظم 
وقت الدرس، فالقصد من قراءة 
الطلبة ىو أن يقراء الطلبة ال ان 

يتعلموا ٫بوا او ادباً او تعبّبا على 
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الرغم من أٮبية الَبابط بْب فروع 
وٯبب ان يبدأ ا٤بعلم . اللغة العربية

بالطلبة ا١بيدين َب القراءة الذين 
يستطيعون ٧باكاتو، على أن يقرأ 
الطالب الواحد جزءا مناسبا من 

وينبغى ان يشرك معظم . ا٤بوضوع
الطلبة إن دل يكن ٝبيعهم  َب 

.  القراءة ا١بهرية
 :الدروس والعرب  ( ث

ان ا٤بوضوع ا٤بطالع بطبيعة ا٢بال 
 ٰبمل ىدفاً معيناً، ويرمى اذل غاية 

وعلى ا٤بعلم ىنا ان ٱبترب . منشودة
مدى استيعاب طالبو لألفكار 

األساسية َب ا٤بوضوع، وما ٰبملو 
وٲبكن ان . من معاٍن ودروس وعرب

يلخص ا٤بعلم بأسلوب اديب راق 



26 
 

الدروس والعرب الٌب تضمنها النص 
. ا٤بطالع

  التكلم ( ج
ىى أعد شرح ٧بتويات القصة عن 

  .ا٤بوضوع، واختتامها
  

 ل اإليضاحئوسا .2
ينبغي للمدرس عند التدريس درس القراءة        

والكالم  أن يستعْب بكل ما ٲبكن من وسائل 
 وأما وسائل اإليضاح . اإليضاح لتفهيم درسو

ىي كل ما تستعمل ا٤بدرس من الوسائل لتستعْب 
هبا على تفهيم طلبتو ما قد تصعب عليهم فهمها 

من ا٤بعلومات ا١بديدة، قد تستعْب بشيئ من 
معلوماهتم القدٲبة أو يلجا إذل حواسهم فيعرض 

                                                 

 .175-174 نفس ا٤براجع، طو على حسْب،  

دار السالم : ونوروغو)الَببية العملية ا١بزء الثالث،  ٧بمود يونس،  
 .10، (2000كنتور، 
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عليهم شيئا يسهل عليهم إدراكو بإحدى ا٢بواسى 
فظهر أن إستعمال وسائل اإليضاح تطبيق على 

قواعد تدريس األساسية فهو تدرج من ا٤بعلوم إذل 
 .اجملهول ومن احملسوس إذل ا٤بعقول

وقد دخلت ىذه الوسائل ا٤بختلفة َب 
٦باالت الَببية ٙبت أ٠باء كثّبة فعرفت أول األمر 

أو  (معينات التدريس)أو  (ا٤بعينة)باسم الوسائل 
وإستعان هبا ا٤بدرسون  (الوسائل السمعية والبصرية)

ُب تدريسهم بدرجات متفاوتو من ا٢بماس كل 
ومنهم من . حسب مفهومو ٥با و اٲبانو بأٮبيتها

أنكرىا كلية وأستمر َب تدريسو بالطريقة الٌب نشأ 
 .عليها وتعلم هبا وأساسها االلقاء والتلقْب

 فوائد وسائل اإليضاح   . أ

ىى أعظم الوسائط الناجحة َب تذليل   (1
 الصعوبات وتوضيح ا٤بشكالت َب 
الدروس فهى ٙبصر أفكار الطالب 

وتضبطها وٛبكنهم من تصور كثّب من 
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األشياء الٌب يستحيل عليهم تصورىا 
ٛبام التصور بدون إستعما٥با مهما بولغ 

 .ى الشرح باأللفاظ
 كما أهنا أكرب مساعد على التسهيل  (2

و٘بعل الدرس حيا شائقا والتعليم 
 .ٗبساعدتو أدق وأضبط وأشد إتقانا

أهنا تستميل الطفل للعمل وٙبرك فيو   (3
غريزة حب اإلستطالع وتوجد فيو رغبة 
شديدة لدرس كثّب من األشياء ففائدهتا 
َب الواقع ال تقتصر على تقوية االنتباه 
 .تكون سببا َب إٯباده كثّب من األحوال

إن وسائل اإليضاح إذا أحسن ا٤بدرس   (4
استعما٥با يساعد كثّبا على تكوين عادة 

 .الروية والتأمل والتفكّب
يستطيع ا٤بدرس أن تتخذىا وسيلة   (5

لتنمية قوة ا٤بالحضة وإرىاف ا٢بواس 
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وتعويدىا وتدقيق َب اإلحساس والسرعة 
 .َب العمل

 
أنواع وسائل اإليضاح    . ب

وىي ما تؤثر َب القوى العقلية : حسية (1
بواسطة ا٢بواس بعرض نفس الشيء أو 

السبورة . ٭بوذجو أو صورتو و٫بو ذلك
دخل على وسائل ا٢بسية، وىذا 

. الوسائل تساعد كثربا عند التدريس
السبورة أدوات مدرسية أكثر منفعتو َب 

وأٮبها من الوسائل ىو . كل درس كان
السبورة ألن بدون وجود السبورة صعبة 

لذلك . على ا٤بدرس َب تدريس الدرس
البد على ا٤بدرسة أن تستعمل وسائل 

 .ا٢بسية من السبورة بأحسن ما ٲبكن
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وىي ما تؤثر َب القوى العقلية : لغوية (2
بواسطة األلفاظ كالتوضيح بذكر ا٤بثال 

 .أو التعريف
كل شيء حول مكان التعليم        

تستطيع أن تكون وسائل اإليضاح للدرس، 
اللغة والتعبّب الوجو للمدرس احدى من 

من اكثر الوسائل اإليضاح . وسائل اإليضاح
للتدريس عند عبد العليم إبراىيم 

ينقسم على قسمْب وىي  (432:1978)
 .األشياء ا٤بادية واللغة

األشياء ا٤بادية ىى أي شيء كان        
الٌب تستطيع َب مسكها وتوصل على ا٢بواس 
الناس كجامد األصلى أو غّب أصلى والصورة 

أما اللغة ىى الوسائل اللسان او .وغّب ذلك
الكلمات كالنموذج والتشبيو وا٤بعُب ا٤بتناقض 

 .وا٤برادف وما أشبو ذلك

                                                 

 .43-41الَببية العملية ا١بزء الثالث،  نفس ا٤براجع، ٧بمود يونس،  
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ومن الضروري أن يستيد ا٤بعلم من       
الوسائل ا٤بعينة َب التدريس عموما وتدريس 

: خصوصا، وتنقسم اذل ثالثة أنواع
 وسائل السمعية  ( أ

ىي كل شيئ ينفع لتسهيل التدريس 
والتعليم اللغة يوصل با٢بواس السمع 

كاللغة والراديو والتليفزيون وا٤بعلم اللغة 
أما اللغة تستعمل ا٤بدرسة . وغّب ذلك

لبيان الدرس، وىذا تكون وسائل 
اإليضاح ا٤بسموع للتدريس الدرس 
ا٤بطالعة خصوصا ُب البيان القصة 
. القصّبة من الكتاب القراءة الرشيدة

 وسائل البصرية  ( ب
ىي كل شيئ ينفع لتسهيل 

التدريس والتعليم اللغة يوصل با٢بواس 
النظر كا١بامد االصلى وغّب االصلى 

والصورة والسبورة واالعالنات والصورة 
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الٌب جعلتها ا٤بدرسة والبطاقة التذكّب 
واجمللة والكمبيوتّب واألسقاط وما أشبو 

والصورة الٌب استعمل ا٤بدرسة كثّبا . ذلك
ُب ا٤بعهد اإلسالم لبيان عند الشرح 

. ا٤بدرس ي التدريس ا٤بطالعة
السبورة ىى اللوحة الٌب جعلها من 

ا٣بشب أو ا٢بجر تستطيع فيو للكتابة 
الشيئ فوقها ومسحها مباشرة تضع على 
ا١بدار أو ا٢بائط وشكلها مربع وتستعمل 

وىذا الوسائل . للكتابة َب الفصل
. تستعملها َب أي درس كان

أما الصورة ىي صورة يطابق بالبيان 
ا٤بدرس عن الدرس إما الصورة األصلى 

أو من جعل ا٤بدرس بنفسها الٌب قد 
تستعدىا قبل دخولو إذل الفصل 

 .للتدريس

 



33 
 

  وسائل السمعية البصرية ( ت
ىي كل شيئ ينفع لثسهيل التدريس 

والتعليم اللغة الٌب توصلها با٢بواس 
السمع والنظر كالتلزيون وفيديو واالفالم 
ومعمل اللغة وا٢باسب اللغة وا٢باسب 

   .وغّب ذلك
ال بد على ا٤بدرس القراءة والكالم        

وىنا خصوصا َب الدرس ا٤بطالعة أن ٰبمل 
وسائل اإليضاح َب تدريس الدرس لفهم 

الطالب عن الدرس، وأما َب معهد اإلسالم 
يستعمل ا٤بدرسون ا٤بطالعة الصورة وأي شيئ 

كان يطابق با٤بوضوع القراءة لوسائل 
اإليضاح، وىذا حكمو واجب علركل 
ا٤بدرسون ا٤بطالعة لسهل التهيم الفكرة 

الطالب أن يستطيع ٰبكى ٤برة الثانية بعد 
. بيان ا٤بدرس وا٠بو التكلم

                                                 

 .225 أجيف ىرماوان، نفس ا٤براجع،  
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كما نظرت أن استعمل ا٤بدرس        
وخصوصا َب الدرس ا٤بطالعة وسائل 

ااإليضاح الٌب قد إستعداده قبل دخول 
ووسائل اإليضاح الٌب . ا٤بدرس إذل الفصل

تستعمل ا٤بدرس ليدريس على األكثر من 
الصورة الٌب تصور ا٤بدرس َب القرطاس الكبّب 

ولكن ىناك . أو يصور ا٤بدرس على السبورة
ا٤بدرس الٌب ال يستعمل وسائل اإليضاح من 
الصورة وىذا من الصف األعلى ألن الصف 

األعلى يكى بالوسائل اللغة من ا٤بدرس 
وأما الفصل األصغر يعُب من . وا٤بدرسة

الصف األول إذل الصف الثالث البد على 
ا٤بدرس أن يستعمل وسائل اإليضاح البصرية 

وال سيما الصف األول العادى والصف 
.   األول التجرييب البد استعمالو
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مفهوم الكالم  .3
 تعريف مهارة الكالم  . أ

الكالم ىو شكل الوسيلة األوذل الٌب يبُب 
ا٤بشاركة الفهم وا٤بواصالت بالتبادل ويستعمل 

ونشاط الكالم َب الفصول اللغة . اللغة لوسيلتها
ٲبلك وجهتان الناحية، يعُب ا٤بتكلم والسامع 
با٤بشاركة وىكذا ينبغى للطالب أن يستوعبوا 
تدريب الكالم بأساس قدرة اإلستماع، قدرة 

الكالم وإستيعاب ا٤بفردات الٌب ٲبكن للطالب 
أن يستطيع ا٤بواصالت ما خطر َب قلبهم 

 الكالم باإلستمرار دون توقف .وفكرىم
مطلوب ودون بتكرار ا٤بفردات بصورة مقاربة مع 

والدارس عندما يستخدم ىذه : استخدام الصوت
ا٤بهارة فإنو يستطيع أن ٰبقق ا٥بدف األسس 

                                                 

، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أٞبد فؤاد إيفيندي،  
110. 
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القدرة على األتصال : اللغة العربية و ىو
 .و فهامهم ماذا يريد، بااألخرين

وينبغى أن ترعى اللغة العربية فن الكالم 
استقبا٥بم تالميذ حٌب ٱبتار كل مدرس الطرائن 
واألساليب الفعالة لتنمية مهارة التالميذ َب ىذا 

 .الفن من فنون لغتهم األم
مهارة الكالم يستند مهارة الكتابة َب 

ا٢بقيقة بْب الكالم والكتابة يوجد ا٤بساواة 
واإلختالف، وٮبا ا٤بوصوف الكثّب اإلنتاج، 

والوظيفة الكثّبة ٤بواصل ونشره إخبار الفارق إذا 
الكالم يستعمل الوسائل اللغة اللسان، فالكتابة 

 .يستعمل لغة الكتابة

                                                 

اسس إعداد الكتب ،  ناصر عبد اهلل الغاذل و عبد ا٢بميد عبد اهلل 
  .54، (1991دار النصر للطباعة اإلسالمية، : القاىرة) التعليمية لغّب الناطقْب

ا٤بكتب العرىب : مصر) تدريس اللغة العربية،  على ا٠باعل ٧بمد 
 ۱۷، (۱۹۹۸، للمعارف

19
 Djago Tarigan, Tehnik Pengajaran Ketrampilan Berbahasa 

(Bandung: Angkasa, 1990), 86. 
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فالكالم يعترب جزءا أساسيا َب منهج 
تعليم اللغة األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا 

ا٤بيدان من أىم أىداف تعليم لغة األجنبية، ذلك 
ٲبثل َب الغالب ا١بزء العملي والتطبيقي لتعلم 

 أٮبية عوامل َب أحياء النشاط الكالم .اللغة
يعُب الشجاعة الطالب و٥بذا يعطى ا٤بعلم 

التشجيع إذل الطالب لكى يستطيع الكالم َب 
العموم ا٤بقصود من تدريب الكالم لطبقة أوذل 
وا٤بتوسطة لكى ٥بم قدرة البسيط ا٤بواصالت 

 .اللسان َب اللغة العربية
 أهمية الكالم  . ب

ا٤بتكلم أو ا٤بتحدث ىو الذى يعرب        
شفويا عن شيء يريد نقلو اذل اآلخرين، ٍب من 

اجل تنمية مهارات النطق الصحيح لّلغة، أو 
مواجهة موقف تتطّلب التعبّب الشفوى من 

                                                 

مكة ) تعليم اللغة العربية للناطقْب بلغات أخرى ٧بمود كامل الناقة،  
 .151، (1985جامعة أم القرى، : ا٤بكرمة
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طالب ا٤بدارس، ومعاىد التعليم ا٤بختلفة من 
خالل ذلك تتضح أٮبية ىذا اجملال الّلغوى 

 :فيما يلى

 إيصال الرسالة الّلغوية ا٤بطلوبة اذل اآلخرين (1

اراحة اإلنسان عندما يعرب عما بنفسو أو  (2
 يتكلم بو اذل اآلخرين

ا٤بعربين -ا٤بتكلمْب)بو تدريب للمتحدثْب  (3
  على عرض ما ٖبواطرىم  (تعبّبا شفويا

من أفكار، أو معلومات أمام اآلخرين دون 
 ىيئة أو خجل أو اضطراب

تعويد الطالب على التحدث وعرض  (4
 أفكارىم على اآلخرين

انتقاء األلفاظ والعبارات والَباكيب اللغوية  (5
ا٤بناسبة للمعُب الٌب يتحدث هبا أو يتكلم 

 هبا أو يعرب هبا إذل اآلخرين

تدريب مدرسى الّلغة العربية طالبو وٖباصة  (6
 طالب ا٤برحلة الثانوية
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إن تدريب الطالب على مواقف الكالم  (7
والتحدث ا٤بتعددة يهيئ بعضهم األعمال 

-الٌب تناسب ذلك مثل الوعظ واإلرشاد
 .اخل...ا٣بطابة 

إن ٙبرى الصدق فيما يتكلم اإلنسان بو،  (8
أو يتحدث بو أو يعرب بو إذل األخرين يزكى 

كالمو، وٯبعل طريقو إذل قلوب اآلخرين 
 .مفتوحاً 

 أهداف تعليم الكالم   . ت

أن يتعرا٤بتعلم الكالم َب موقف اإلتصالية  (1
ا٤بختلة، وىذا بتطلب الطالقة َب 

 .اإلستماع والكالم

النطق وفقا للَبكيب ا٤بألوفة عند أىل  (2
 .اللغة

                                                 

أساس اعداد الكتب التعليمية لغّب ناطقْب  ناصر عبد اهلل الغاذل،   
 . 78، (1991دار النصر للطباعة اإلسالمية، : القاىرة)بالعربية، 
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إستخدام الكلمات ا٤بعربة عن ا٤بأىن  (3
 .ا٤بطلوبة

أن يعرب عن نفسو تعبّبا واضحا ومفهوما  (4
 .َب مواقف ا٢بديث البيطة

أن يتمكن من التفكّب باللغة العربية  (5
والتحديث هبا بشكل متصل ومَبابط 

 .لفَبات زمنة مقبولة

تعويد التالميذ إجادة النطق، وطالقة  (6
 .اللسان، وٛبثل ا٤بعاىن

تعويد التالميذ التفكّب ا٤بنطقى، وترتيب  (7
 .األفكار، وربط بعضها البعض

الثقة بالنفس من خالل مواجهة  تنمية (8
زمالئو َب الفصل أو ا٤بدرسة أو خارج 

 .ا٤بدرسة

ٛبكْب التالميذ من التعبّب عما يدور  (9
حو٥بم من موضوعات مالئمة، تتصل 
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ٕبياهتم و٘بارهبم وأعما٥بم داخل ا٤بدرسة 
 .وخارجها َب عبارة سليمة

زيادة ٭بو ا٤بهارات والقدرات الٌب بدأت   (10
تنمو عند التلميذ َب فنون التعبّب الوظيفى 
من مناقشة وعرض لألفكار واألراء والقاء 

 .الكلمات وا٣بطب

خطوات تدريب الكالم  . ث
: ومن خطوات تدريب الكالم كما يلى   

، وتدريب ((Assosiasiتدريب با٤بشاركة   (1
 والشكل من (Identification)بالتعرف 

 :تدريبتو كما يلى
يذكر ا٤بدرس كلمة واحدة ويذكر  ( أ

. الطالب كلمة أخرى متصلة هبا
ا٤بدرس     الطالب :   مثل    

رّز          فاّلح 
ثوب       قميص 

                                                 

 .78 نفس ا٤برجع ،  



42 
 

يذكر ا٤بدر اإلسم ويذكر الطالب   ( ب
الصفة ا٤بناسبة بو 

ا٤بدرس      الطالب :  مثل     
تلميذ         نشيط             

شعر          طويل               
 التدريب بالنموذج  (2
التدريب با٢بوار   (3

التدريب با٢بوار بأخذ ا٤بوضوع عن 
األعمال اليومية أو العوامل القريبة  

والشكل من تدريباتو كما . بالطالب
: يلي

 السؤال وا١بواب ( أ
 حفظ ا٢بوار (ب
ا٢بوار ا٤بتزعم   ( ت
 .ا٢بوار ا٢برّ  ( ث

                                                 
23

  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran 

Bahasa Arab, 111-116. 
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ىو من الطرق ا٤بفيدة لتدريب        
وقد لوحظ أهّنم ، الطالب على التعبّب

ألهّنم أحرار ، ينشطون لو ويقبلون عليو
َب إختيار ا٤بوضوعات الٌب يتحدثون 

ويعيد ىذا النوع من التعبّب مقياسا ، فيها
ومدى اطالعو ، لصلة الطالب با٢بياة

، ومطالعاتو َب الصحف واجملاالت، ا٢برّ 
وما ٱبتزنو َب ذىنو من أفكار ومالحظات 

 .عن مشاىداتو ا٢بيوية

القّصة    (4
تعترب القّصة من خّب الوسائل 

ألهّنم ، لتدريب الطالب على التعبّب
وال ٲبلون ٠باعها َب ، ٲبيلون بفطرهتم إليها

 .أي وقت
 

                                                 

دار : مصر) ا٤بوجو الفُب ٤بدرسى اللغة العربية، عبد العليم إبراىيم  
 .160(، 1978: ا٤بعارف
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 ا٤بناقشة (5
ا٤بقابلة  (6
 ا٣بطابة (7

ينبغي أن يقوم الطالب بتدريب 
ا٣بطابة بعد قدرهتم َب األنشطة الطالب 

لَبقية مهارة الكالم مثل احملادثة وقّص 
إّن قدرة َب . القّصة وا٤بقابلة وغّب ذلك

السّب على ىذه األنشطة مهّمة قبل 
ألّن ا٣بطابة ىى ، تدريبهم على ا٢بطابة

األنشطة الر٠بية وٰبتاج إذل أسلوب اللغة 
إذان ٰبتاج الطالب إستعداد . ا١بّيد

  .الوقت قبل ا٣بطابة
 طرق تعليم الكالم  . ج

: ٲبكن اتباع ا٣بطوات اآلتية َب الكالم 
 . تدوين رأس ا٤بوضوع، وقراءتو (1

                                                 

 .158، نفس ا٤برجع  
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مناقشة التالميذ هبدف توضيح جوانب  (2
ا٤بوضوع  وٙبديد أىم عناصره وخصوصا َب 

 .ا٤براحل األوذل لتعليم التعبّب
مطالبة التالميذ با٢بديث َب كل عنصر مع  (3

 .التوجيو
 .حديث التالميذ عن ا٤بوضوع ككل (4

 
 المحاوالت فى ترقية مهارة الكالم  . ح

ٔبانب تدريس الكالم ا٤بذكور لَبقية        
مهارة الكالم يستطيع أن يستخدم ا٤بدرس 

 : بالتدريبات اآلتية
 ا٣بطابة   (1

ا٣بطابة ضرورة من ضرورات التعامل        
اإلجتماعى َب ا٢بياة العامة َب أى مؤسسة 

وينبغى أن يفكر ا٣بطيب َب . اجتماعية

                                                 

: جامعة القاىرة(ا٤برجع َب تدريس اللغة العربية، إبراىيم ٧بمد عطا،  
 .160-159، )2006جامعة ا٤بلك عبد العزيز با٤بدينة ا٤بنورة، 
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موضوع خطبتو فيسحضر أفكارىا 
وعناصرىا ويرتب نقاطها ويتهيأ٥با بالعرض 

ا١بيد ا٤بؤثر، والصوت ا١بهرى واللفظ 
البارع، واألسلوب اآلسر الذى يستميل 

السامعْب ويقنع ا٤بعارضْب ويلهب ٞباس 
 .ا٤بؤيدين

ومن أىم القدرات وا٤بهارات الٌب ٰبرص 
 :عليها ويعُب هبامايأتى

القدرة على اختيار ٧بتويات ا٣بطبة  ( أ
 وتنظيمها

القدرة على ٘بنب الالزمات َب التعبّب  ( ب
أوا٢بركات أواإلشارات ألن ىذه اللوازم 

 ٩با يعيب ا٣بطيب
القدرة على إدراك ما ينبغى أن يقال،  ( ت

والوقت الذى ٰبسن أن يتوقف فيو 
 ا٣بطيب عن الكالم
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القدرة على النطق ا٢بسن واألداء  ( ث
 ا١بيد

 ا٤بناظرات (2
ا٤بناظرات وىى تقوم على استعراض        

وجهات النظر ا٤بتعارضة والَبكيز على نطق 
. ا١بدل وا٢بوار الٌب توضح أوجو ا٣بالف

وينبغى أن تكون عبارات ا٤بناظر واضحا 
دقيقة، اللبس فيها والإهبام والتطويل فيها 

. والتكرار
ومن أىم واجبات رائد ا٤بناظرة وا٤بشرف 

: عليها مايأتى
 أن يتتبع ا٤بناقشة َب انتباه واىتمام ( أ

أن ٰبرص على صفاء ا١بو بْب  ( ب
 ا٤بتناظرين

أن يتيح الفرص ا٤بتكافئة للراغبْب َب  ( ت
 الكالم من الطرفْب
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أن تكون موقفو موقف ا٤بدرس القدير  ( ث
والقائد ا٢بكيم َب توجيو ا٤بناقسة ٫بو 

ٙبقيق ا٥بدف 
 احملاضرة (3

والغرض منها تقدًن ألوان من        
ا٤بعارف وا٣بربات للطالب بطريقة منظمة 

عن طريق االتصال الشخصى ا٤بباشر هبم، 
والتالقى معهم، تالقيا ٰبدث تفاعلهم 

. و٘باوهبم مع احملاضر فيما يقول
 ا٤بساجلة (4

وا٤بساجلة ىى ا٤بباراة وا٤بفاخرة        
وا٤بعارضة والتسابق فيما تشّب اليو معاجم 

وٱبتلف ما ٯبرى َب ا٤بساجلة من . اللغة
مناقشات عما يدور َب كل من ا٤بناظرة 

والندوة، ففى ا٤بناظرة تدور ا٤بناقشة حوذل 
وَب الندوة ٱبتار . وجهٌب نظر متعارضْب

موضوع ا٤بناقشة ويشَبك َب ٕبثو عدد من 



49 
 

األعضاء، ٕبيث يتناول كل واحد منهم 
أما ا٤بساجلة فالغاية منها . جانبا من جوانبو

تبادل الرأى َب نقطة من ا٤بوضوع، وبعد 
أن ينتهى كل عضو من إبداء رأيو أمام 

ا٤بستمعْب، بفتح الرائد ا٤بشرف باب 
وَب ا٤بساجلة البد أن ٰبدد لكل . ا٤بناقشة

متكلم وقت معْب، ينتهى دوره َب الكالم 
. بإنتهائو واليصح لو أن يتجاوزه

 ا٤بسابقة (5
يقصد با٤بسابقة ا٤بباراة َب أى ناحية        

من النواحى وَب االستطاعة إجراء 
مسابقات َب القراءة ا٢برة، وتنظيم 

مسابقات أدبية وعلمية، ومسابقات َب 
ا٣بطابة وقرض الشعر وتأليف القصص، 

وإعداد موضوعات لصحيفة ا٤بدرسة 
وإعداد مواد برامج اإلذاعة ا٤بدرسة، على 

أن تقَبن نتائج ىذه ا٤بسابقات بتوزيع 
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جوائز تقديرية وأخرى : ا١بوائز على الفائزين
 .تشجيعية
وٲبكن التوسع َب ىذه ا٤بسابقات        

فتكون على مستوى ا٤بهرجانات الٌب 
يتبارى فيها طالب مدرستْب أو اكثر َب 

 .ا٣بطابة وا٤بناظرة وقرض الشعر والتمثيل
وبرنامج اوائل الطلبة إ٭با ىو لون من        

ألوان التسابق بْب الطالب َب ٝبيع ا٤بواد 
الٌب يدرسوهنا وَب مقدمتها مادة اللغة 

 .العربية
 مفهوم مهارة القراءة  .4

 تعريف مهارة القراءة . أ
التدريس ىو العمل الٌب تنطوى ا٤برء        

جهد ا٢بصول على الطبيعة والفّن والنتائج 
اإلٯباىب ٗبنفعة متنوعة للتعلم، التدريس تنطوى 

                                                 

دار الفكرى : القاىرة) فن التدريس  للَببية اللغوية ٧بمد صاحل ٠بك، 
 .327- 322، (م1998العرىب، 
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على طرفْب وىو الطالبات يسمى با٤بتدرسة أو 
 .ا٤بتعلمة وأما ا٤بدرسة يسمى با٤بيسر

أما التدريس يسمى بالتعليم، وأما التعليم        
 إيصال َبىو عامل من عوامل الَببية وينخصر 

ا٤بعلومات إذل الذىن وصك حوافظ الشئ 
 .ٗبسائل الفنون والعلوم

القراءة ىى النافذة للدارس األجنيب الٍب        
من خال٥با يستطيع أن يطل ويرى الثقافة 

اإلسالمية والعربية، ومن ٍب فإن القراءة تكاد 
تكون ىى الوسيلة األوذل إلشباع رغبات وفهم 

الدارس األجنيب الذي يتطلع إذل فكر العرب 
والقراءة عامل أساسى َب بناء . وترائهم

الشخصة وصقا٥با، فهى تزود القارئ با٤بعارف 
وا٣بربات الٍب قد ال يستطيع أن يكتسبها 

                                                 

وجان ) ،media pembelajaran رودى سوسيالنا و جيفى ريانا، 
 . 1، (2008: بندونج: فرٲبا

مطبعة دار السالم، )" ج"الَببية والتعليم ا١بزء األول  ٧بمود يونوس، 
 .3ص  (كنتور
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مباشرة إال من خالل القراءة، كما أن ىى أداة 
الطالبات َب ٙبصيل علومو الدراسية، فمن ال 

 .يقرأ جيدا ال ٰبصل جيدا
مهارة القراءة ىي قدرة الطالبات ليعرف        

ويفهم عن الشيئ ا٤بكتوبة بتلفظها أو ٙبفظها 
حقيقة القراءة ىي اتصال العملية . َب القلب

بْب القارئون والكاتبون من خالل النص 
القراءة ىى العملية الٌب تشتمل القارئ  .ا٤بكتوبة

لينال الرسالة ا٤بكتوبة من الكاتب من الكتابة، 
 : والقراءة ثالثة عناصر وىي

  ا٤بعُب كعنصوراحملتوى القراءة (1
 الكلمة كعنصور ا٤بعُب  (2
 وكتابة الرمز كعنصور البصرى  (3

َب معُب اإلصطالح الواسع أن القراءة ال        
يكفى بأنشاطة التليظ والتفهيم ا٤بعُب الكلمات 

                                                 

أساس إعداد الكتب التعليمية لغّب الناطقْب  ناصر عبد اهلل الغاذل، 
     .57، (1991جامعة ا٤بلك سعود، : دار اإلعتصام)بالعربية 
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والقراءة جيدا، وإال تنطوى العنصور ا٤بعرفية 
وا٢بركية، وأحسن ىذا يتعلق بالتاىن على 

إذن، القارئ ا١بيد الٌب تستطيع أن . القراءة
توصل وتشارك بالقراءة، وىى تستطيع أن تفرح 

وتغضب ومندىس وشوق وٙبزن وغّب ذلك 
 .يطابق بالقراءة

التعرف : وللقراءة مهارتان أساسيتان ٮبا       
 .والفهم

: وا٤بهارة األساسية للتعرف ىى
 (ا٢برف)ربط ا٤بعُب ا٤بناسب بالرمز  (1

 الكتاىب
التعرف إذل أجزاء الكلمات من خالل  (2

 القدرة على التحليل البصرى
 التمييز بْب أ٠باء ا٢بروف وأصواهتا  (3
 ربط الصوت بالرمز ا٤بكتب (4

                                                 

 Metodologi Pembelajaran Bahasa أجيف ىرماوان، 
Arab  ،( 2001رماج روسداكريا، : بندونج) ،143.  
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التعرف إذل معاىن الكلمات من خالل  (5
 السياقات

: وأىم ا٤بهارات األساسية للفهم ىى
 القدرة على القراءة ى وحدات فكرية (1
 فهم التنظيم الذي اتبعو الكاتب (2
 فهم اال٘باىات  (3
 ٙبديد األفكار الرئيسة وفهمها (4
 .القدرة على اإلستنتاج (5

القراءة تشتمل لبحث ا٤بعلومات، من        
القراءة ا١بهرية اذل القراءة الصمتة حٌب فهمهن 

اللغة ىى الة َب توصيل ا٤بعلومات، . عن القراءة
اصغر اللغة ا٤بفردات وكل معُب ا٤بفردات ٙبديد 

على ا٤بعُب الكلمة وا١بملة، إذن ا٤بفردات 
لذلك ا٤بفردات . يسمى بالعنصور ا٢باسم اللغة

. تكون إحدى من أىم العنصور التعليم اللغة

                                                 

ا١بامعة  )ا٤بواد الدراسية َب تعليم اللغة العريب، أغوس تري جاىيا،  
 .  7، (2008: اإلسالمية ما٢بكومية بفونوروغو
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يعلم اللغة كاللغة األجنيب تدريب الطالبات 
لتفهيم ا٤بوضوع والفكرة َب التعليم النص اللغة 

َب حْب تعليم اللغة يبدأ من أصغر . األجنبية
العنصور َب اللغة وىى ا٤بفردات، استطع 

الطالبات َب تفهيم الكلمة العربية من فهمهن 
 .جيدا عن اللغة العربية

من ىنا نعرف أن الطريقة القراءة ليس        
٤بهارة القراءة فقط لكن لإلستعاب و ينظر كثّبا 

على مهارة الكالم ا١بيد حٌب قراءة ا١بهرية 
ىذه ا٤بهارة تستطيع أن . أكثر َب تدريبها

تساعد الطالبات َب التكلم أو التقدًن القصة أم 
ا٢بكاية ٤برة الثانية دون نظر الكتاب وتقدمها 

وغرض ىذه ا٤بهارة لتنمو مهارة . اذل ا٤بدرسة
القراءة عن النص العريب أو األجنيب بسهولة 

وجيدة دون ترٝبها اذل اللغة الطالبات إما من 
اللسان أو الكتابة ولكن فهمهن عن النص 

 .مباشرة
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وىنا نعرف أن أساس الطريقة القراءة         
ىى الرباعة عن اللغة العربية يبدأ من األصغر 

الرباعة العنصور اللغة العربية كا٤بفردات، ويبدأ 
. من تدريب اللفظ الكلمة با١بيد، ٍب الفهم

  .وىذا عاصمة القراءة ا١بيدة اللغة العربية
 أهداف القراءة  ( ب

الباحثة يذكر عن أىداف القراءة أو        
غرض من دروس ا٤بطالعة ألن الدرس ا٤بطالعة 

احدى من الدرس القراءة الٌب َب تدريسها 
وأما أىداف القراءة ىو تعويد الطالبات . بالفرد

فهم ما يقرؤون من الكتب وغّبىا فهما جيدا 
سريعا من غّب كد أو مشقة، ٍب جودة النطق 

وحسن اإللقاء حٌب يسهل على السامع أيضا 
 .فهم اآلراء و ا٤بعاىن الٌب يراد توصيلها إليو

                                                 

 . 193:  نفس ا٤براجع، أجيف ىرماوان 

دار السالم للطباعة )، الَببية والتعليم ا١بزء الثالث ٧بمود يونس،  
 .  11، (والنشر، فونوروجو
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إن للقراءة أىدافا متعددة ومتباينة، األمر        
ومن . الذى يؤثر ى طبيعة عملية القراءة ذاهتا

 :بْب األىداف ما ياذل
قد يقرأ ا٤برء ٛبهيدالبحث  .  القراءة للبحث (1

وىنا تكون قراءتو انتقائية . يريد أن يكتبو
 .ألنو يقرأ ما يتعلق ٗبوضوع ٕبثو فقد

قد يقرأ ا٤برء نصا ما من . القراءة للتلخيص (2
وىنا تكون القراءت متأنية . أحل تلخيصو

ودقيقة و شاملة ألن القارئ يريد أن 
يكتشف األفكار الرئيسية ويستبعد 

 .التاصيل غّب ا٤بهمة
قد يقرأ ا٤برء ليسمع . القراءة لإلعالم (3

اآلخرين مثلما يفعل ا٤بذيع َب الراديوا و 
 .التلفزيون

قد يقرأ ا٤برءاستعدادا . القراءة لإلختبار (4
الختبار ما، وىنا تكون القراءة دقيقة 

وقد يضطر القارئ إذل القراءة . متأنية
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ا٤بتكررة من أجل ضمان اإلستعاب 
 .وا٢بفظ

قد يقرأ ا٤برء من أجل ا٤بتعة . القراءة للمتعة (5
وَب ىذه ا٢بالة ال يقرأ قراءة . وٛبضية الوقت

مركزة َب العادة، بل قد يقفز من سطر إذل 
 .آخر ومن صفحة إذل أخرى

قد يقرأ ا٤برء تعبد اهلل، . القراءة للعبادة (6
مثلما ٰبدث حْب يقرأ ا٤برء ما يتيسر لو من 

 .القرآن الكرًن
 أنواع القراءة  ( ج

ينقسم القراءة من جهة الشكل  إذل قسمْب، 
 :ٮبا
 القراءة ا٤بكتشفة  (1

َب القراءة ا٤بكثفة، حاول أن تنمى 
قدرات الطالب على الفهم التفصيلى ٤با 

                                                 

ٝبيع ا٢بقوق ) أسايليب تدريس اللغة العربية،٧بمد على ا٣بوذل،  
 .112، (٧بفوظة للمؤلف
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يقرؤه، وتنمية قدرتو على القراءة ا١بهرية، 
وإجادة نطق األصوات والكلمات، 

وكذلك السرعة، وىم معاىن الكلمات 
. والتعبّبات

 القراءة ا٤بوسعة (2
أما القراءة  ا٤بوسعة فتعتمد على قراءة 

نصوص طويلة، وتطالعها الطالبات خارج 
الصف بتوجيو من ا٤بعلم، وتناقش أىم 
أفكارىا داخل الصف، لتعميق الفهم، 
وبذا تأخذ القراءة ا٤بوسعة بيد الطالب، 

ليعتمد على نفسو َب إختيار ما يريد من 
كتب العربية، تقع داخل دائرة 

 .اىتمامو
 

 

                                                 

 . 7أغوس تري جاىيا، : نفس ا٤براجع 
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إذا ننظر من جهة التسليم، ينقسم القراءة إذل 
:  قسمْب، وىو

 القراءة ا١بهرية (1
وىى القراءة الٌب تأتكد على األنشطة  

األعضاء الكالم كاللسان والفم وا٢بنجرة 
 .ليخرج الصوت

القراءة ا١بهرية ىى القراءة باللفظ        
أو بالصوت الرموز ا٤بكتوبة بالكلمة أو 

وأحسن من قراءة ا١بهرية . ا١بملة ا٤بقروءة
: وىى

 تزيد سقة النفس للطالبات َب التعلم  ( أ
ٙبسن ا٤بدرسة عن األخطأت  ( ب

 الطالبات َب التليظ القراءة
يقوى النظام الفصل ألن التلميذات  ( ت

يشَبك بالنشط وال ٯبوز أن يَبك 
 .القراءة ا١بمع
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أعطى الفرصة الطالبات لتوصيل  ( ث
 اللفظ بالكتابة 

 تدريب الطالبات لقراءة ا١بماعة ( ج
: وضعف من قراءة ا١بهرية وىى

قراءة ا١بهرية ينتهى أكثر   ( أ
الطاقة، وعاقبتها شعرت 

 .السرعة الطالبات بالتعب
بقراءة ا١بهرية أقل على التهيم  ( ب

بقراءة الصامتة، ألن الطالبات 
أكثر اشتغاال َب اللفظ الكلمة 

 .إما من تفهيم احملتوى القراءة
قراءة ا١بهرية يسبب الضوضاء و  ( ت

 .أحيانا توسوس غّبىا
َب أول التدريس القراءة أحسن على 

ا٤بدرسة أن تعارف الطالبات 
بالكلمة  ا١بديدة كى ال لديك 

الصعوبة َب التعلم، وال سيما على 
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الطالبات ا١بديدة الٌب يتعلم القراءة 
 .با١بديد

 القراءة الصامتة  (3
وىى القراءة بالنظر ا٢برف وتفهيم        

ا٤بعُب الكلمات دون أنشطة ا٢بنجرة 
 فلما يرفع ا٤برء صوتة عند .الصوت

القراءة إذا كان يقرأ لنفسو وليس يسمع 
وٗبا أن أكثر قراءة ا٤برء تكون َب . سواه

سره و لفائدتو، وحيث على ا٤بدرسة أن 
تعطى الطالبات القادرين على القراءة 

والفهم أوقاتا كافية للتدريب على ىذه 
 .(ا٤بطالعة)القراءة 
القراءة الصامتة الزم على القراءة        

الفهم وىى القراءة بال لفظ ا٤بكتوبة 
                                                 

 .144 نفس ا٤براجع، أجيف ىرماوان، 

،  Metodologi dan strategi Alternaif رضية زين الدين،           
 .71، (2005فستاكا رحلة غروف، : جغجاكرتا)

 .171  نس ا٤براجع، إبراىيم ٧بمد عطا، 
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بالكلمة أو ا١بملة ا٤بقروءة ولكن إال 
غرض القراءة . تعتمد على دقة البصرى

الصامتة لرباعة احملتوى القراءة أو لنيل 
ا٤بعلومات الكثّبات من القراءة َب وقت 

 . قصّبة
القراءة الصامتة يسمى با٤بهارة        

األساسية الٌب البد وجودىا أو تعليمها 
الطالبات با١بيدة، ألن ىذه القراءة أفعال 

َب تفهيم احملتويات القراءة إما من قراءة 
ا١بهرية، ألن نعيش َب ىذه الدنيا نعمل 
كثّبا للقراءة الصامتة إما من الكتاب أو 

 .ا٢بكاية واجمللة وا١بريدة وما أشبو ذلك
لتزيد براعة احملتوى القراءة بالسرعة        

بإعطاء التدريب على الطالبات بوقت 
قصّبة َب انتهاء القراءة ا٤بعْب، دل ٛبض 

الوقت . وقت طويلة جدا أو قصّبة جدا
الطويل يعاقب على التأخّب القراءة ووقت 
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قصّب يسبب على نقصان الفهم 
ٕبد . الطالبات على الدرس أو القراءة

الوقت تستطيع أن ٙبمل الطالبات على 
اجتهاد َب استعمال الوقت بأحسن ما 

 .ٲبكن
 المنهج للدرس القراءة  ( د

ا٤بنهج ىو خطة التدريس على كل فرقة        
 أما   .ا٤بواد الدرس با٤بوضوع ٨بتلفة من ا٤بواد

ا٤بنهج ىنا عن ا٤بنهج الدراسى للدرس القراءة 
وخصوصا للدرس ا٤بطالعة للصف الثاىن َب 

 :معهد اإلسالم اإلسالمى، وىو كما يلى
الصف الثاىن للنصف السنة األوذل بالكتاب 

 : القراءة الرشيدة ا١بزء األول
 ا٢بريق (1
 الصيب و الفيل (2

                                                 

 . 148  نفس ا٤براجع، أجيف ىرماوان، 

41
 http://blog.uin-malang.ac.id/mushofa/ 

2010/12/13/pengertian-silabus/ on 16 Januari 2019 at 07.38 

http://blog.uin-malang.ac.id/mushofa/
http://blog.uin-malang.ac.id/mushofa/
http://blog.uin-malang.ac.id/mushofa/
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 األسد والفأر (3
 صيد السمك (4
 الشر بالشر (5
 الطفل والنحلة (6
 إطالق الطيور (7
 .ا٤بطر (8

: وللنصف السنة الثانية للصف الثاىن
 عيادة ا٤بريض  (1
 الراعي والذئب (2
 ا٤بلح (3
 الدجاجة وأفراخها (4
 ولد ٪بيب  (5
 الثعلب والعنز (6
 .الثور (7

 

                                                 

مكتبة : سورابايا)القراءة الرششيدة،  عبد الفتاح صّبى و على عمر،  
 .Tt) ،7-31ا٥بداية، 
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 طرق تدريس القراءة  . ه
طرق تدريس ىى النظام الذى يسّب        

ا٤بدرسة ى إلقاء درسها ليوصل ا٤بعلومات إذل 
أذىان الطالبات بشكل تتحسن أغراض 

 .الَببية
طريقة القراءة ىى الطريقة الذى يعطى        

بطريقة قبلها، ىذه . اإلىتمام إذل مهارة القراءة
الطريقة يأتى بسبب االستياء على الطريقة 

وىذه . ا٤بباشرة الٌب نقصان من مهارة القراءة
الطريقة القراءة يبدأ ان براعة كل ا٤بهارة اللغة 
ىى شيئ مستحل وكى واقعية بغرض تدريس 

اللغة األجنبية، أحسن على أن يضع مهارة 
القراءة َب األول، وال ٘باىل تدريس الكتابة 

 .والكالم
طريقة القراءة الٌب إستعمال َب ىذ ا٤بعهد        

َب تدريس مهارة قراءة، وىنا تقرأ كثّبا صامتة أو 

                                                 

 . 12". ج"٧بمود يونوس األول :  نفس ا٤براجع 
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جهرة و قراءة ا٢برية َب خارج الفصل وىنا 
القراءة بدون الَبٝبة ألن بدأت الطريقة من 

. النحو حٌب تستطيع أن تقرأ النص ا٤بقالة جيدا
انتجهت الطريقة بقراءة جهرية تزود الطالبات 
على قدرتو من الفهم ٛباما كما يقرؤون قراءة 

وخارج ذلك تقرأ الطالبة لنفسو على . صامتة
الكتاب إما جهرا أو صامتة ليعرف عن فهمهن 

 .عن الدرس
طرق التدريس القراءة من تلفيظ ا٤بفردات        

ا١بديدة حٌب بياهنا من ا٤بعُب ٍب شرح ا٤بدرسة 
من النص القراءة وىنا استعمال ا٤بعهد اإلسالم 
القراءة الرشيدة ا١بزء األول للصف الثاىن، وبعد 
البيان ا٤بدرسة القراءة من الطالبات إما جهرة أو 

صامتة ٍب بعد ذلك التكلم من الطالبات اذل 
ا٤بدرسة، إذا إستطع الطالبات َب التكلم ففهم 

                                                 

جامعة )تعليم اللغة العربية ااناطقْب بلغة أخرى،  ٧بمود كامل الناقى،  
 . 84، (1985: أم القرى، مكة ا٤بكرمة
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الطالبات عن النص القراءة الٌب قد بْب ا٤بدرسة 
قبلها ومن ىنا نستطيع أن نعرف قدرة الطالبات 

ودرس القراءة ى ىذا ا٤بعهد . عن الدرس القراءة
 .يستعمل با٤بطالعة

 
  السابقةالبحوث. ﴿ب﴾

تأخذ الباحثة البحوث السابقة تسهيال َب تصنيع ىذا 
وتدل بأن ٕبث الباحثة ليس متساويا من ىذا . البحث

 :البحث ل
 :وأما ا٤بوضوع كما يلى (34502009)رتنا فرحتْب  .1

دور ا٤بدرسْب َب ترقية مهارة الكالم لطالبة 
الصف الثامن با٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسالمية 

بابادان فونوروجو السنة " 3ا٤بودة "ا٤بتكاملة ٗبعهد 
 .2009-2008: الدراسية

                                                 

: دار السالم كنتور: فونوروجو)الَببية العملية،  ٧بمود يونس،             
2000) ،3.    
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كتبت الباحثة َب خلفية البحث أن كم        
من الطالب با١بامعة اإلسالمية إندونيسيا 

يتعلمون اللغة العربية، ولكن الناجح ال يزيد من 
وكان للمدرس ٗبدرسة ادل . عشر ألف شخص

" 3ا٤بودة "ا٤بتوسطة اإلسالمية ا٤بتكاملة ٗبعهد 
دورا ىاما َب التدريس وأنشطة اليومية ألهنم 

وأما ا٤بشكلة ا٤بوجودة ىو ترقية . سكنوا َب ا٤بعهد
 .إحدى ا٤بهرات اللغوية أى مهرات الكالم

وإستحدمت الباحثة نوع الدراسة ا٤بيدانية        
وأما مصادر . الكيفية وذاتية لبحث علميها

البيانات ٘برى على ا٤بستجيب من أولياء الفصول 
وا٤بخرب من ا٤بدرسْب وا٤بوظفْب والوثيقة من الصور 

ويتكون أساليب ٝبع البيانات . أوا٥بوامش مدونة
على مالحظة اإلشَباكية ومقابلة غّب مَباكمة 

وأما ٙبليل البيانات تتبع على . والوثائق ا٤بكتوبة
وأما فحص صّحة البيانات . ميليس وىربمان

 .ٙبتوى تطويل اإلشَباك ومواظبة التأمل
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( 1): فأخذ الباحثة أسئلة البحث كما يلى       
كيف دور ا٤بدرسْب َب تدريس مهارة الكالم 

لطلبة الصف الثامن با٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسالمية 
بابادن فونوروجو السنة " 3 ا٤بودة"ا٤بتكاملة ٗبعهد 

ما ا١بوانب ا٤بهمة ( 2)؟ 2009-2008: الدراسية
الٌب إستحدمها ا٤بدرسون َب ترقية مهارة الكالم 

لطلبة الصف الثامن با٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسالمية 
بابادن فونوروجو السنة " 3ا٤بودة "ا٤بتكاملة ٗبعهد 

ما ا٤بشكالت الٌب  (3)؟ 2009-2008: الدراسية
واجهها ا٤بدرسون َب ترقية مهارة الكالم لطلبة 

الصف الثامن با٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسالمية 
بابادن فونوروجو السنة " 3ا٤بودة "ا٤بتكاملة ٗبعهد 

 ؟2009-2008: الدراسية
دور ا٤بدرس َب تدريس  (1): نتائج البحث       

مهارة الكالم َب ىذه ا٤بدرسة ىو بتزويد ا٤بفردات 
كل يوم بالطريقة ا٤بباشرة وكذالك بإستحدام 

ا١بوانب ا٤بهمة الٌب  (2). وسائل اإليضاح
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إستحدمها ا٤بدرسون َب ترقية مهارة الكالم 
لطلبة هبذه ا٤بدرسة ىو النطق وا٤بفردات والقواعد 

وأنشطة احملادثة الصباحية وإلقاء ا٤بفردات 
ا٤بشكالت الٌب واجهها ا٤بدرسون  (3). ا١بديدة

َب ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن هبذه 
ا٤بدرسة بسبب نقصان إرادة الطالبة أنفسهم 
ورغبتهم وملكتهم وسعيهم وكذلك كسالن 

الطالبة َب أنشطة الكالم َب يوميتهم بعد 
خروجهم من الفصل ٔبانب نقصان األسوة 

 . ا٢بسنة من ا٤بدرسْب
والفرق بْب الوضوع و موضوع الباحثة َب        

تنفيذ تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم، 
وأما ىذا البحث يبحث َب ترقية مهارة الكالم 
ويتحدث عن دور ا٤بدرسْب َب تدريس مهارة 

الكالم وا١بوانب ا٤بهمة لَبقية مهارة الكالم 
وا٤بشكالت الٌب واجهها ا٤بدّرسون َب ترقية مهارة 

 .وأما الباحثة التبحثها. الكالم
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وأما ا٤بوضوع كما  (210507040)٧بمد مصلح  .2
 :يلى

تعليم مهارة الكالم لطالب قسم اللغة العربية 
با١بامعة اإلسالمية ا٢بكمية فونوروجو السنة 

 .2011-2010الدراسية 
كتب الباحث َب خلفية البحث أن        

تشكل مهارة اللغة العربية كمهارة ا٣باصة َب 
ألهنا اللغة الثانية بعد اللغة . مدارس اإلسالمية

وأما تعليمها . األم، ودخلت إذل اللغة األجنبية
با١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية فونوروجو يشمل 

وا٤بشكالت . على أربع مهارات اللغة األربعة
ا٤بوّجهة با١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية فونوروجو 

 .ىو صعوبة الكالم باللغة العربية
. واستخدام الباحث نوع البحث النوعى       

و٘برى مصادر البيانات على ا٤بستجيب من 
الطالب بقسم اللغة العربية واحملرب من رئيس قسم 

وأساليب ٝبع . اللغة العربية و٧باضر العربية
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البيانات يشتمل على ا٤بالحظة النظامية الظريفة 
ونوع ٙبليل البيانات . والوثيقة وا٤بقابلة ا٤بفتوحة

وأما . يتبع أسلوب ٙبليل على ميلس وىوبورمان
ٙبتوى على تطويل فحص صّحة البيانات 
 .اإلشَباك ومواظبة التأمل

: فيأخذ الباحث أسئلة البحث كما يلى       
كيف أىداف تعليم مهارة الكالم لطالب  (1)

القسم اللغة العربية با١بامعة اإلسالمية ا٢بكمية 
( 2 )؟2011-2010فونوروجو السنة الدراسية 

كيف الطريقة ا٤بستحدمة َب تعليم مهارة الكالم 
لطالب قسم اللغة العربية با١بامعة اإلسالمية 

؟ 2011-2010ا٢بكمية فونوروجو السنة الدراسية 

كيف أساليب التقوًن ا٤بستحدمة َب تعليم ( 3)
لطالب القسم اللغة العربية با١بامعة مهارة الكالم 

اإلسالمية ا٢بكمية فونوروجو السنة الدراسية 
 ؟2010-2011

أىداف تعليم مهارة  (1): نتائج البحث       
الكالم لطالب قسم اللغة العربية ىو إستطاع 
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. الكالم مع أصدقائهم وقفا للنص: الطالب على
. ونقل األسلوب اللغة العربية َب متنوعة الطروق

والطريقة  (2). ونقل الَبٝبة الشخصية بإىتمام
ا٤بستحدمة َب تعليم مهارة الكالم ىي طريقة 

وأساليب التقوًن ا٤بستحدم َب تعليم  (3)اإلنتقائية 
 .مهارة الكالم ىو اإلمتحان َب آخر السنة

وىذا ا٤بوضوع ال يساوى با٤بوضوع        
للباحثة ألن الباحثة تبحث َب تنفيذ تدريس مادة 
ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم والقراءة وتتحدث عن 
خطوات و وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة َب تعليم 

مادة ا٤بطالعة و٧باولة ا٤بدرسْب َب لَبقية مهارة 
الكالم والقراءة وأما البحث ىنا تتحدث َب 

أىداف تعليم مهارة الكالم والطريقة ا٤بستخدمة 
َب تعليم مهارة الكالم وكذالك أساليب التقوًن 

 .ا٤بستخدمة َب تعليم مهارة الكالم
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 الباب الثالث
منهج البحث 

 
ث نوع البح. ﴾1﴿

استخدمت الباحثة نوع البحث ٥بذا البحث        
والبحث النوعى ىو . العلمى على سبيل البحث النوعى

إجرآت البحث الٌب تنتج البيانات الوصفية كاألصوات 
 .وطبائع ا٤بتأملة، ا٤بكتوبة أو من ألسنة األشخاص

 
 حضور الباحثة . ﴾2﴿

حضور الباحث يتعلق هبذا البحث ألن        
 Human)الباحث ىو ِمن الوسائل األنسأنية األساسية 

Instrument.) 
 Paradigma)١بمع البيأنات، ا٤بنهج العلمي        

Ilmiah)  ا٤بستخدم ىو اإلختبار التحريري أو
 .اإلستفتاء أو الوسيلة األخري

                                                 

رينك جيفتا، : جاكرتا)، Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو،  
2003) ،36. 

75 
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الشخص ىو أفضل الوسائل ١بمع البيأنات        
وأفهم عن أنواع الّتبادالت َب ا٤بيدأن وا٢بصول 

 .عليها
 

 موضع البحث . ﴾3﴿
أما ا٤بوضع ا٤بيداىن َب ىذا البحث ىو طالب        

-جوروسان" اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية  الصف الثاىن
. فونوروغو-مالراك

 

  مصادر البيانات . ﴾4﴿

                                                 
فيتا : بأندوع ) ،Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي ملييوع،  14

 .19،(رٲباجا روسدا كاريا
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 ىو ينقسم على أشخاص ٠بع وأجاب :ا٤بستجيب  .أ 
 .أسئلة الباحثة

" أ"يقصد با٤بستجيب ىنا ورل الفصل الثاىن 
" اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية ورئيس ا٤بدرسة ٗبعهد 

فونوروجو السنة الدراسية -مالراك-جوروسان
2016-2015. 

ا٤بخرب    . ب
يقصد با٤بخرب ٥بذا البحث ا٤بدرسْب للصف الثاىن 

" اإلسالم"وغّبىم و ا٤بوظّفون َب ا٤بدرسة الثانوية 
فونوروغو  -مالراك-جوروسان

الوثيقة   . ج
يقصد بالوثيقة ٥بذا البحث ىو الوثائق أو الصور 

 .أو ا٥بوامش مدونة َب الكتاب أم دل تدون

 

                                                 

، Penelitian dan Penilaian Pendidikan،  ننا سوجانا و إبراىيم
 t.t) ,64سينار بارو، : باندونج)

 :جاكرتا)، Prosedur Penelitian Praktek سوىارسيمى أريكونطا، 
 .116، (1996رينيكا جيفتا، 
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 طريقة جمع البيانات . ﴾5﴿
طريقة ٝبع البيانات ىي الطريقة ا٤بستعملة ١بمع         
الباحث     َب ىذا البحث استخدم .البيانات

 :الطريقة، كما يلى 
طريقة ا٤بالحظة   .أ 

طريقة ا٤بالحظة ىى تأّمل وكتابة منظمة على 
طريقة ا٤بالحظة تصلح أن . الظواىر ا٤ببحوثة

ينقسم ا٤بالحظة  .تعمل مباشرة أو غّب مباشرة
إذل قسمْب ىي ا٤بالحظة با٤بشاركة و ا٤بالحظة 

ونوع ا٤بالحظة َب ىذا البحث  .غّب ا٤بشاركة
 ٗبصادر غّب ا٤بشاركةالعلمى ىي ا٤بالحظة 

تستعمل ا٤بالحظة للحصول على . البيانات

                                                 

رينيكا : جاكرتا )، Managemen Penelitian،  سوىارسيمى أريكونطا
     .134 ،(1990 ،جيفتا

أندى أفسيت، : يوكياكرتا)،Metodologi Research II،  سوترسنا ىادى
2009) ،151. 

 Metode Penelitian Pendidikan، مشسالدين و داماينٍب فسمانية            

Bahasa ،(رماجا رسدكريا: بندوغ) 100، ص       
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البيانات عن األعمال واألحوال َب التدريس 
والتعليم وأخص َب مادة ا٤بطالعة لطالب الصف 

" اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية " أ " الثاىن 
فونوروغو َب ترقية مهارة -مالراك-جوروسان

 .الكالم والقراءة
  طريقة ا٤بقابلة .ب 

طريقة ا٤بقابلة ىي إحدى من الطريقة 
ٝبع البيانات بتقدًن أسئلة ا٤بباشرة إذل ا٤بخرب أو 

و رأى سوغيونو . (شخص ا٤باىر َب سطحو)إذل 
(sugiyono) عن تعريف طريقة ا٤بقابلة أهنا لقاء 

شخصْب إلنتشار ا٤بعلومات باإلجابة 
 .والسؤال

 وتقسم ا٤بقابلة على قسمْب ٮبا أسئلة 
تستخدم الباحثة . مفتوحة وأسئلة غّب مفتوحة

بأسئلة مفتوحة َب ىذا البحث وىي الٌب ٛبكن 

                                                 

ألف بيتا، : باندوع) ،Memahami Penelitian Kualitatif، سوغيونو 
2005 ) ،72. 
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.  على الباحثة أن تتكلم فصيحا متعمقا
وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات 

عن تنفيذ تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة 
الكالم والقراءة باللغة العربية لطالب الصف 

" اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية " أ " الثاىن 
فونوروجو الّسنة الدراسّية - مالراك- جوروسان

2015 – 2016. 
تستخدم الباحثة ىذه الطريقة ١بمع 

: البيانات من
" اإلسالم"مدّرس ماّدة ا٤بطالعة ٗبعهد  (1

فونوروجو -مالراك-اإلسالمّي جوروسان
 2015/2016الّسنة الدراسّية 

با٤بدرسة " أ " بعض الطالب الصف الثاىن  (2
-اإلسالمي جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
فونوروجو الّسنة الدراسّية -مالراك
2015/2016 
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  الطّريقة الوثيقية.  ج

الطّريقة الوثيقية ىى طلب البيانات عن 
األشياء َب صورة الكتابة والكتب واجملالت 

 استخدمت .وا١برائد والوثائق واألشياء األخرى
الباحثة الطريقة الوثيقية لنيل البيانات عن حالة 

-مالراك-جوروسان" اإلسالم"ا٤بدرسة الثانوية 
: فونوروغو، كمايلى

تاريخ التأسيس وا٤بوقع ا١بغراُب للمدرسة  (1
" اإلسالم"الثانوية 

" اإلسالم"تركيب ا٤بنظمة با٤بدرسة الثانوية  (2
أحوال الطالب وا٤بدرسْب با٤بدرسة الثانوية  (3

 "اإلسالم"

 اإلسالم"الوسائل الدراسية با٤بدرسة الثانوية  (4

 
 

                                                 

ألفا بيتا، : بندونج)،Metode penelitian Pendidikan سوغيونو، 
2006) ،329. 
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 تحليل البيانات . ﴾6﴿
كما قد كتب سوغيونو من ميلس        

، َب ىذا البحث  (Milles dan Huberman)وىيربمان
تستحدم الباحثة أسلوب ٙبليل البيانات ىي ٙبليل 

 Milles dan)وصفي كيفى على طراز ميلس و ىوبارمان 

Huberman)  وىو يقول ٙبليل البيانات الكيفي ىي
وعن ٚبفيض . احملاوالت ا٤بستمرات والتكرارات وا٤بّررات

البيانات وعرض البيانات وإستنتاج البيانات يدل على 
 ولتحليل حصول ا٤برتب َب ٙبليل الذى متسلسلة

البيانات تستحدم الباحثة بثالث طرق باألسلوب 
 :التفاعل وىي كما يلى

 
 
 
 

                                                 

 & Metode Penlitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R سوغيونو، 

D ، (246) 2010ألفا بيتا، : بندونج. 
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 (طراز الفعال)أما العنصر ُب ٙبليل البيانات 
(Interactive Model). 

 ٙبفيض البيانات  . أ

ىي عملية اختيارية وتركيز اإلىتمام وتبسيط 
ملخص وٙبويل البيانات الظاىرة َب ا٤بيدان كي 

 .يساىل ويصارح ١بمع البيانات َب األتية
عرض البيانات   . ب

ىو تأمل َب تركيب اإلعالم على شكل نظام 
وبعد ٙبفيض . خاص لنسهيل الفهم عن معناه

                                                 

 .246سوغيونو :  نفس ا٤برجع 

 ٝبع البيانات عرض

 إستنتاج
 ٚبفيض
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البيانات ٍب تعريضها بتصميم على شكل تفسّب 
 . السرد القصصي

 اإلستنباط /اإلستنتاج. ج
اإلستنتاج ىو الطريقة األخّبة ُب ٙبليل البيانات  

و ىوبّبمان  (Miles)فكرة ميلس على 
(Huberman) . و كان اإلستنتاج ُب البحث

الكيفي ىو الكشف ا١بديد الذي دل يوجد قبلو 
كتصوير ا٥بدف ا٤بظنون فيصبح جليا بعد أن 

ينفذ البحث، و الرابطة السببية، و الفرضية أو 
 .النظرية

 
 
 
 

                                                 

  .249-247سوغيونو :  نفس ا٤برجع 

: باندوع)  Metodologi Penelitian Kualitatifمولييوع، . ليكسي ج  
  .327،  (2009رٲباجا روسداكاريا، 
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 فحص تواتر البيانات  .﴾7﴿
 :لفحص تواتر البيانات، استخدم الباحث طريقتْب

تطويل اإلشَباك  .أ 
الباحث َب ىذا البحث النوعى ىى الوسيلة 

. اشَباك الباحث ٧بتاج ١بمع اليبانات. نفسها
وفائدة ىذا . ويشَبق وقتا طويال َب ميدان البحث
 .التطويل لَبقية الدرجة لصحة البيانات

مواظبة التأّمل  .ب 
الغرض من مواظبة التأّمل اٯباد ا٣بصائص 
والعناصر ا٤بناسبة با٤بسألة ا٤بطلوبة ٍب تركز الباحث 

بعبارة . نفسها َب ىذه ا٣بصائص والعناصر بالتفصيل
أخرى، إذاكان تطويل اإلشَباك يعطى الغرفة، 

 .فمواظبة التأمل يعطىى التعّمق

 
 

                                                 

 . Metodologi Penelitian Kualitatif ،327،  الكسي ج ملييوع 

 .329الكسي ملييوع، :  نفس ا٤برجع 
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 خطوات البحث  .﴾8﴿
البحث النوعى ال ٲبكن فصلو عن خطوات        
خطوات البحث ٥با خاصة أساسية ىى أن . البحث

الباحثة كوسيلة البحث، فلذلك فإن خطوات البحث 
َب البحث النوعى ٱبتلف ٖبطوات البحث َب غّب 

 .البحث النوعى
: أما خطوات البحث تنقسم إذل ثالث خطوات

، (Tahap pralapangan)خطوة ٚبطيط البحث  . أ
: ىذه ا٣بطوة تنفذ بأمور آتية

كتابة ٚبطيط البحث  (1
إختيار ميدان البحث  (2
إدارة اإلذن  (3
إستكشاق أحوال ا٤بيدان  (4
إختيار ا٤بخرب واإلنتفاع بو  (5
 إعداد أدوات البحث (6
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خطوة تنفيذ البحث، ىذه ا٣بطوة تنفذ بأمور . ب
:  آتية

فهم ميدان البحث وإعداد النفس  (1
دخول ا٤بيدان  (2
اإلشَباك َب ٝبع اليبانات  (3

خطوة ٙبليل البحث  . ج
فبعد أن اجتمعت البيانات كما أرادهتا 

الباحثة قامت الباحثة بتحليلها على الطريقة 
 .الوصفية النوعية
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الباب الرابع 
 عرض البيانات

 
 عرض البيانات العامة. ﴿أ﴾

 "اإلسالم"تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية  .1
يقع " اإلسالم"تاريخ تأسيس ا٤بدرسة الثانوية 

َب قرية جوروسان مالراك فونوروجو جاوة الشرقية  
على خلفية األزمة ىى نوعية حياة . إندونيسيا

ا٤بسلمْب إندونيسيا خاصة َب فونوروجو َب العام 
َب ذلك الوقت كانت وسائل تطوير اإلسالم، . 60

و٘بديد ا٤بسلمْب واألطفال ا٤بتسربْب من ا٤بدارس 
نتيجة للتخلف والفقر الٌب ال تزال تغطى حياة 

معظم الناس َب فونوروجو، وخاصة اولئك الذين 
. يعيشون َب مناطق  الريفية

على الرغم من وجود عدد من ا٤بؤسسات 
التعليمية اإلسالمية َب فونوروجو مند ترة طويلة َب 

اإلسالم، إال أن وجودىا يعترب بالفعل مكانا 

88 
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الٌب دل تصل   (kaum priyayi)للمطالبة ٗبعرفتك 
. حٌب ٚبلف من نقص العلم متأثر.إليها الطبقة الدنيا

ٙبرك األحوال ا٤بذكورة العلماء َب ٦بليس 
   (MWC-NU)وكالء الشعبة ١بمعية هنضة العلماء 

َب مالراك للمشاركة َب أهناء تأخر الَببية  َب اجملتمع 
بشكل تأسيس مؤسسة الَببية اإلسالمية َب ا٤برحلة 

. ا٤بتوسطة َب دائرة مالراك
ٍب لتقوية وألىدا ف تأسيس مؤسسة الَببية 

األوذل َب البيت . اإلسالمية ابريت ا٤بقابلة مرتْب
كياىى ا٢باج حسب اهلل ا١بوروساىن والثانية َب 

. البيت كياىى ا٢باج عبد الكرًن ا١بوروساىن
َب اإلجتماع القادم َب بيت كياىى ا٢باج 
إمام شفاعة العندووىمالراك فونوروجو الٌب حضر 

فيها العلماء النهضيون مثل كياىى ا٢باج إمام 
شفاعة، كياىى ا٢باج مغفور حسب اهلل، كياىي 
ا٢باج ٧بفوظ حكيم، كفراوى، ا٢باج فرحان عبد 

القادر، كياىى قمارى ردوان، كياىى إمام ٧بمودى، 
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ىنب منذير، بازى ىيدار، كياىىى ماركوم، أ٠بوعى 
عبد القادر، أٞبد حضارى ابن حجر و حرز الدين 

أسست معهد . حسب اهلل، شكرا على نعمة اهلل
 ه 1386 ٧برم 12اإلسالمى َب التاريخ " اإلسالم"

.  م1966 من مايو 2ا٤بوافق 
٠بيت ىذه ا٤بدرسة با٤بدرسة الثانوية 

ولو أسسها العلماء النهضيون بل تفتح ". اإلسالم"
وا٢بمدهلل حٌب اآلن، مع اآلالف من . لألمة عامة

الطالب الذين جاءوا من ٨بتلف مناحى ا٢بياة َب 
ٝبيع أ٫باء إندونيسيا رفضوا الرأي القائل بأن 

ا٤بدارس الداخلية اإلسالمية أنشئت فقط ٤بواطِب 
 .  النهضيْب
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ا١بدوال 
 "اإلسالم"ا٤بؤسسون با٤بدرسة الثانوية والعالية 

العنوان اإلسم الرقم 
فونوروجو - مالراك- عندوكياىى ا٢باج إمام شفاعة  1
كياىى ا٢باج مغور  2

حسب اهلل 
فونوروجو - مالراك- جوروسان

كياىى ا٢باج ٧بفوظ  3
 BAحكيم، 

فونوروجو – مالراك - عندو

فونوروجو - مالراك- جوروسانكفراوي  4
فونوروجو - مالراك- جوروسانا٢باج فرحان عبد القادر  5
فونوروجو - مالراك- جوروسانابن منذر عبد الكرًن  6
فونوروجو - مالراك- جوروسانبازي حيدار عبد الكرًن  7
– مالراك - سورين – ونوجاٌب كياىي مركوم  8

فونوروجو 
فونوروجو - مالراك- جوروسانأٞبدحضاري إبن ا٢بجر  9
كياىي حرز الدين  10

حسب اهلل 
فونوروجو - مالراك- جوروسان

فونوروجو - مالراك- جوروسانأ٠بوعي عبد القادر  11
فونوروج – مالراك - عندوتومّبان أٞبدي  12
كيهي ٧بمد قماري  13

رضوان 
فونوروجو – مالراك - عندو

فونوروجو – مالراك – باجاع كياىي إمام ٧بمودى  14
                                                 

جوروسان " اإلسالم" الوثيقة عن ا٤بؤسسون با٤بدرسة الثانوية والعالية  
 . 3/2016-1/18-ف/د/1برمز 
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العنوان اإلسم الرقم 
- مالراك – عروكم – جالْب ٧بمد يساع  15

فونوروجو 
-مالراك – عروكم – جالْب ا٢باج مسروري  16

فونوروجو 

 
 الموقع الجغرافى .2

 15جوروسان تقع " اإلسالم"ا٤بدرسة الثانوية 
كيل مَب من مدينة فونوروجو،َب قرية جوروسان دائرة 

وا٢بدود ا١بغرافية ٥بذه القرية ىي من جهة . مالراك
الغرب ٧بدودة بقرية علومفاع ومن جهة الشرق 

٧بدودة بقرية سيواالن  ومن جهة الشمال ٧بدودة 
بقرية علومفاع ومن جهة ا١بنوب ٧بدودة بقرية 

انطلقا بأىداف ا٤بدرسة فهي مناسبة . جوفّب
بألحوال اإلقتصادية جملتمع القرية الذين معظمهم 

ومهما كثرت ا٤بؤسسات الَببوية َب مالراك . فالحون
لكن وجود ىذه ا٤بدرسة ٧بتاجة ألهنا ال ٙبدد 
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طالهبا، إما من اجملتمع اجملاور وإما من ا٤بدن 
 .البعيدة

 "اإلسالم"تركيب منظمة المدرسة الثانوية  .3
" اإلسالم"٤بعرة تركيب منظمة ا٤بدرسة الثانوية 

جوروسان واضحا يستطيع أن ينظر اذل ا١بدوال 
: اآلتية

 2ا١بدوال 
الوظائف اإلسم الرقم 
رئيس المدرسة عمران أٞبدى  1

رئيس اإلدارة نور جهيوا موليا  2

سٍب رٞبة ا٤بوّدة،  3
S.Ag,M.Pd.I 

 نائب رئيس المنهج

 نائب رئيس شؤون الطالب S.Pd.Iكوسّبى،  4
نائب رئيس البنية التحتية  ٧S.Pd.Iبمد مصلح،  5
نائب رئيس العالقات العاة  S.Pd.Iشهري،  6
تيتا ٨بلفة روبيارٌب،  7

S.Kom 
رئيس مختبر الحسوب 

 رئيس مختبر اللغة S.Pdالدين نصر ٧بمد،  8

                                                 

 جوروسان برمز" اإلسالم" الوثيقة عن ا٤بوقع ا١بغراَب با٤بدرسة الثانوية  
 /3.2016-/220-ف/د/2
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الوظائف اإلسم الرقم 
 رئيس مختبر العلوم S.Siسنٍب وبياين،  9

 ٧BA Koordinator BKبمد،  10

رئيس المكتبة مهجر  11

 
كان كثّب من أولياء الفصول َب ا٤بدرسة 

جوروسان، ٤بعرفة تركيب أولياء " اإلسالم"الثانوية 
: الصول واضحا يستطيع أن ينظر إذل ا١بدوال اآلتية

 3ا١بدوال 
الفصل اإلسم الرقم 

 A األول  S.Pd.I ىنيئة ا٤بفيدة 1
 B األول  S.Pd تنًب رٞبواٌب 2
   C األولفوفوت ليال ىنوم  3
 D األول  S.Pd إيدا رٞبواٌب 4
 E األول  S.Pd.I عزيزة خاٛبة 5
 F األول  S.Pd.I بنٌب رقاية 6
 G األول  S.Pd ٧بمد نصر الدين 7
 H األول  S.Pd.I ألفا رٞبواٌب 8

 I األول  S.Pd.I سٍب عائشة نور ا١بنة 9
 J األول  M.Pd.I أمى فاريدا رٞبواٌب 10
    K األول  S.Pd يورل صافيانا 11

 L األولمنّب اإلخوان  12
 M األول  S.Pd.I ألْب نوريانا 13
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الفصل اإلسم الرقم 
  N األول  S.Pd انفندري كوسوما، 14
 O األول S.Pd.Iسوجوانوا   15
 A الثاىن  S. Siسنٍب وبياين، 16
 B الثاىن  M.Pd.I   سٍب خاسية نريِب، 17
 C الثاىن S.Agسٍب مسرورة،  18
19  Drs الثاىنرسالن عبد الغاىن D 
 E الثاىن  S.Pd ألفا رشيدا سنٍب، 20
   F الثاىن  S.Pd.I أمي سفياتن، 21
  G الثاىن  S.Pd.I سٍب تربياتن، 22
  H الثاىن S.Pd.I ،فرتُب 23
24  Drs  الثاىن ياتِبI   
   Jالثاىن   S.Pd.I ،نور بدرية 25
  Kالثاىن   S.Pd ،سٍب إ٠بياٌب 26
 Lالثاىن  S.Pd.I معتصيم، 27
     Mالثاىن   S.Pd.I فريونوا، 28
 A لثالثاساعدون  29
 B الثالث  S.Ag ٧بمد ٧بمودى، 30
 C الثالث  Sp, S.Pd ٮّبة زلفى، 31
 Dالثالث   S.Pd.I مسنان، 32
 Eالثالث   S.Ag ،٧بمد ٰبي 33
 Fالثالث   S.Pd.I زّيِب رسيدا مسَبسدة، 34
 Gالثالث   S.Pd.I ،٧بمد مصلح 35
 Hالثالث   S.Pd أمِب، 36
 Iالثالث   S.Pd.I ،كسّبي 37
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الفصل اإلسم الرقم 
38  Drs الثالث إمام حنبارلJ 
 Kالثالث   S.Pd.Iشهري،  39

 
احوال المدرسين والطالب في المدرسة الثانوية  .4

 .فونوروجو– مالراك – جوروسان " اإلسالم"
  أحوال ا٤بدرسْب . أ

َب عملية التعلم والتعليم ٙبتاج ا٤بدرسة 
ىذه . اذل كثّب من ا٤بدرسْب" اإلسالم"الثانوية 

. األمور بسبب كثّبة الفصول َب ىذه ا٤بدرسة
.  مدرسا88وعدد ا٤بدرسْب َب ىذه ا٤بدرسة 

٤بعرفة حالة ا٤بدرس للمدرسة الثانوية 
واضحا يستطيع أن ينظر اذل ا١بدوال "اإلسالم"

 :اآلتية
 
 

                                                 

" اإلسالم" الوثيقة عن احوال ا٤بدرسْب والطالب َب ا٤بدرسة الثانوية 
    /3.2016-/20  3-ف/د/3جوروسان برمز 
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 4ا١بدوال 
ا٤بواد الدراسية اإلسم الرقم 

الفقو  S.Pd.Iأٞبد سالمة،  1
العلم الطبيعى   S.Pd أغوس بوديونو، 2

3 
 .S.Pd أٞبد إقدام الدين،

S.Ag  
اللغة اإل٪بليزية 

القرآن وا٢بديث   S.Pd.I أٞبد قهاري، 4
القرآن وا٢بديث   S.Pd.I أٞبد زينون، 5
الَببية الوطنية ياتِب  6
تاريخ اإلسالم   S.Ag عمران أٞبدي، 7
العقيدة األخالق شيف الدين زىري  8
اللغة العربية   S.Pd.I كسّبى، 9

العلم الطبيعى   ٧S.Siبمد لطفى مذّكر، 10
اللغة العربية   S.Pd.I مسنان، 11
العقيدة األخالق   S.Pd.I ٧بمد أمْب ستيادين، 12
اللغة العربية   S.Ag ٧بمد ٧بمودي، 13
اللغة اإل٪بليزية   S.Pd ٧بمد نصر الدين، 14
 احملتوى احمللي  ٧BAبمد، 15
العلم اإلجتماعى   S.Pd.I معتسيم، 16
العلم اإلجتماعى   S.Ag ٧بمد ٰبيا، 17
اللغة العربية   S.Pd.I ٧بمد مصلح، 18
اللغة العربية   S.Pd.I فريونوا، 19
اللغة العربية رسالن عبد الغاين،  20
اللغة العربية   S.Pd.I شهرى، 21
اللغة اإلندونيسية   S.Pd.I ،ساموجي 22
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ا٤بواد الدراسية اإلسم الرقم 
اللغة العربية   S.Pd.I سوجوانوا، 23
 اللغة اإلندونيسية  S.Pd واىيب أٞبدي، 24
اللعة العربية إمام حنباذل  25

  S.Pd.I أٞبد بعيد، 26
الَببية الدينية 

 اإلسالمية
العلم اإلجتماعى   SEجرينتوا، 27

  ٧S.Agبمد دمياٌب، 28
الَببية البدنية 

والصحية 
 اللغة العربيةسعيدون،  29
اللغة العربية منّب اإلخوان،  30

  BAىادي سومنتوا، 31
الَببية الدينية 

اإلسالمية 
احملتوى احمللي   Amdسواندي، 32
العلم الطبيعى  S.Pd Siمفيد أحسان رافقى، 33

34 
الَببية الدينية  S. Th. Iإوان سوريانتوا،

اإلسالمية 
اللغة اإلندونيسية   S.Pdانفندري كسوما، 35
التفسّب والتعليم كياىى نصر ا٥بدى  36
العلم اإلجتماعى   S.Pd ،أٞبد ريزا أحساىن 37
الصرف   M.Pdعابد ٧بمدي، 38
ماتيماتيك   S.Pd ،أمِب 39
القرآن وا٢بديث   S.Pd.I عزيزة ا٣باٛبة، 40
اللغة العربية   S.Pd.I بنت روكياه، 41
اللغة اإل٪بليزية دياه وحيوين  42
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ا٤بواد الدراسية اإلسم الرقم 
العلم اإلجتماعى مارية اإلنداسة  43
العقيدة األخالق   S.Pd.I ألْب نوريانا، 44
اللغة اإل٪بليزية   S.Pd أنداع كسرين، 45
اللغة اإلندونيسية   S.Agاسرياين، 46
اللغة العربية   S.Pd.I ،ىنيئة ا٤بفيدة 47
العلم الطبيعى   SP, S.Pdٮّبة زلفى، 48
الفقو إستيعانة  49
اللغة العربية   S.Pd.I ،نور بدرية 50
اللغة العربية   S.Pd.I فارتِب، 51

52 
تاريخ الثقافة   S.Pd.I ،سٍب عائشة نور ا١بنة

اإلسالمية 
ماتيماتيك   S.Pd سٍب إ٠بيٍب، 53
اللغة العربية   M.Pd.I،سٍب خاسية نورين 54
القرآن وا٢بديث   S.Agسٍب مسرورة، 55
الفقو   S.Pd.I ،سٍب تربية 56
الَببية الوظنية   S.Pd تنًب رٞبواٌب، 57
اللغة اإلندونيسية   S.Pd تري سونداع، 58

  S.Pd.I أمي سفرياتن، 59
تاريخ اإلسالم و 

تاريخ الثقافة 
اإلسالمية 

ماتيماتيك   S.Pd يوذل صافيانا، 60

61 
 ,S.Agسٍب رٞبة موّدة،

M.Pd I  
القرآن وا٢بديث 

ماتيماتيك   S.Pd ،يايوك سولستياين 62
اللغة اإل٪بليزية   S.Pdسري وياٌب، 63
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ا٤بواد الدراسية اإلسم الرقم 
العلم اإلجتماعى   S.Siسنٍب وبياين، 64
ماتيماتيك   S.Pdإيدا رٞبواٌب، 65
العقيدة األخالق   S.Pd.Iزّيُب رشدا مسَبشدة، 66
 TIKتيتا ٨بلفة روبيارٌب  67

اللغة العربية  S.Pd.Iألفا رٞبواٌب، 68
اللغة العربية فوفوت ليال ىانوم  69

70 
العلم الطبيعى،  S.Siألفى رشيدا سنٍب،

TIK 
العلم اإلجتماعى  SEمفتاح ألفٍب، 71
اللغة اإلندونيسية  S.Pdأين فرنامي، 72
العلم اإلجتماعى  M.Pd.I أّمى فاريدا رٞبواتى، 73
اللغة اإلندونيسية   S.Pdإفّا مصلحة، 74
 TIKماتيماتيك،    S.Pdنيا ريسٌب راىايو، 75

76 
اللغة اإل٪بليزية   S.Humأنيك ىسانا،

واللغة العربية 
رئيس اإلدارة نور جهيوا مليو  77
ا٤بوّظف اإلدارة ٧بمد يقوب  78
ا٤بوّظف اإلدارة تنتو مليونوا  79
ا٤بوّظف اإلدارة   ٧S.H.Iبمد زمري، 80
ا٤بوّظف اإلدارة   S.H.Iأمر الدين ا٥بنيف، 81
ا٤بوّظف اإلدارة   S.Pdأٞبد شهّب العليم، 82
ا٤بوّظف اإلدارة   S.Kom     ،أٞبد نور ا٤ببارك 83
ا٤بوّظف اإلدارة   M.Pd.I ٧بمد صاين أمر اهلل 84
ا٤بوّظف اإلدارة   S.Pd.Iإمام خّبى، 85
الكاتب مهجر  86
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ا٤بواد الدراسية اإلسم الرقم 
آِمر خّبمن  87
السائق مصطى كمال  88

 
  احوال الطالب .2

ويقصد بالطالب كل طالب ر٠بى 
" اإلسالم"من طالب ا٤بدرسة الثانوية 

وعدد فصلهاىي أربع و عشرون . جوروسان
للصف األول ٟبسة عشر فصال . فصال

وللصف الثاىن أربعة عشر فصال وللصف 
و٤بعرفة فصول . الثالث احد عشر فصال

واضحا يستطيع " اإلسالم"ا٤بدرسة الثانوية 
: أن ينظر اال١بدول اآلتى

 5ا١بدوال 
العدد الفصل 
األول 
الثاىن 
الثالث 

15 

 

14 

 

11 
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وعدد الطالب با٤بدرسة الثانوية 
وللصف .  طالبا1266جوروسان " اإلسالم"

 441وللصف الثاىن   طالبا469األول 
و٤بعرفة .  طالبا356وللصف الثالث  طالبا

" اإلسالم"عدد الطالب با٤بدرسة الثانوية 
واضحا يستطيع أن ينظر اذل االاجدول 

 :اآلتى

 6ا١بدوال 
العدد الفصل 
األول 
الثاىن 
الثالث 

469 
441 
356 
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" اإلسالم"الوسائل الدراسية بالمدرسة الثانوية  .5
 جوروسان

٤بعرفة الوسائل الدراسية با٤بدرسة الثانوية 
واضحا يستطيع أن ينظر اذل اال١بدول " اإلسالم"

: اآلتى
 7     ا١بدوال 

العدد اسم الغرفة الرقم 
 40الفصل  1

 1 ٨بترب الطبيعى 2

 ٨1بترب اللغة  3

 ٨3بترب الكمفوتر  4

 1ا٤بكتبة  5

 1 قاعة اإلجتماع 6

 1وحدة الصحة ا٤بدرسية  7

 3 النقابة التعاونّية 8

غرفة منظمة الطالب  9
والكشافة 

1 
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العدد اسم الغرفة الرقم 
 1 غرفة رئيس ا٤بدرسة 10

 1 غرفة ا٤بدرس 11

 1 غرفة اإلدارة 12

 1 غرفة منظمة الطلبة 13

 8ٞبام ا٤بدرسْب  14

 14 ٞبام الطالب 15

 2 ا٤بسجد 16

 1 الشادر 17

 1ميدان الرياضة  18

 25 سكن الطالب 19

 
 عرض البيانات الخاصة. ﴿ب﴾

خطوات تدريس مادة المطالعة لترقية مهارة  .1
الكالم والقراءة لطالب الصف الثانى بالمدرسة 

 جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
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َب عملية التعلم والتعليم با٤بدرسة الثانوية 
جوروسان يبدأ من الساعة السابعة " اإلسالم"

صباحا حٌب الساعة الثانية هنارا، كل يوم ىناك  
ٜبانية مواضيع، َب ا٤باضى كانت دروس اإلضافية َب 

ا٤بساء بعد التعلم والتعليم َب الصباح ولكن اآلن  
.  يبدل ىذا النشاط بعملية التعلم والتعليم صباحا

 من الثانوية، توجد مواد j َب الصف الثاىن
قراءة الرشيدة ا١بزء "ا٤بطالعة الٌب تستخدم كتب 

، يوجد َب ىذا الكتاب العديد من ا٤بوضوع "األول
. القصص ا٤بكتوبة باستخدام اللغة العربية

و َب الفصل الثاىن ايضا، كانت لدروس اللغة 
العربية أربع مهارات وىى اإلستماع و الكالم 

ىنا ٯبب على الطالب التحدث . والقراءة والكتابة
باللغة العربية وٲبكنهم كتابة اللغة العربية بشكل 
. صحيح وسديد َب التعلم والتعليم درس ا٤بطالعة
. ألن مهرتان مهمان جدا َب تعلم اللغة العصرية

والكالم ىو وسيلة فضيلة لبناء التفاىم وصالت 
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التبادل باستخدام اللغة واما القراءة ىى وسيلة 
إلشباع رغبات وفهم الدارس األجنىب الذى يتطلع 

.  إذل فكر العرب وتراثهم
َب األساس، َب الصف الثاىن من الثانوية ال 

يزال ىذا ا٤بستوى من ا٤بعرفة باللغة العربية منخفضا 
للغاية ألن الطالب ال يعرون بعد مدى دروس اللغة 

العربية ا٢بقيقة وىناك كثّب من الطالب الذين 
.  ٱبرجون من ا٤بدرسة اإلبتدائية

وٯبب على ا٤بدرس الذين ال سيما الصف 
" اإلسالم"األوذل مثل الصف الثاىن من الثانوية 

جوروسان لكى تدريبات كثّبة َب مهارة الكالم 
. والقراءة اللغة العربية

اما خطوات تدريس مادة ا٤بطالعة ا٤بستخدمة 
" اإلسالم" با٤بدرسة الثانوية jَب الفصل الثاىن
: جوروسان ىى

    التعارف . أ
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ىنا يكتب ا٤بدرس تاريخ ا٥بجري وا٤بيالدي، 
ٍب كتابة ا٤بادة على السبورة الٌب قول ا٤بدرس 

إهنا تبعتها الطالب، بعد ذلك يعطى ا٤بدرس 
موضوعا جديدا عن طريق إعطاء حافز حٌب 
يفهم الطالب ويستطيعون اإلجابة عن أسئلة 

. ا٤بوضوع الذى قدمو ا٤بدرس
 غرض العام وا٣باص . ب

قبل إجراء أنشطة التعليم والتتعلم، ٯبب على 
ا٤بدرس ٙبديد األىداف العامة وا٣باص أواًل، 
لكى مدرس ان يستطيع ا٣بطوات ا٤بستخدمة 

فلغرض . بصحيح ى تدريس مادة ا٤بطالعة
العام ىو مهارة القراءة لفهم اللغة العربية 

واما غرض ا٣باص ىو الطالب . الصحيحة
قادرون على قراءة والتعبّب عن القصص بلغتهم 

ٲبكن للطالب ىنا أن يذكر ا٤بفردات . ا٣باص
. الصعبة، أى من ا٤بوضوع ا٤براد تعلمو، لقراءتو
وٲبكن للطالب ذكر ا٤بفردات الصعبة الٌب ال 
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يعرفوا معناىا ٍب يكتب ا٤بدرس ذلك ا٤بفردات 
بعد أن يعرف . على السبورة ليباحثها ٝبيعا

ىنا . معُب ا٤بفردات ووضعها َب ٝبلة مفيدة
يأمر اذل الطالب ليجعل ٝبلة مفيدة كثّبة 

ويستطيع ان يقرأ ا٤بقالة بسالسة وىى وجب 
على الطالب ان يكون وقفا لقواعد اللغة 
العربية الصحىحة واهنم قادرون على اتقان 
القراءة وٲبكنهم تغيّبه القصة بلغتهم، ىم 

يتحدثوا امام الفصل و يستطيعون على اجابة 
.  األسئلة الٌب يعطى ا٤بدرس اليهم

: عند ادخال ا٤بادة ا١بديدة
يقوم ا٤بدرس بربط ا٤بادة ا٢بالية با٤بادة  .1

،َب ا٤بوضوع  (pree test)السابقة
ا١بديد يشرح ا٤بدرس عن ا٤بفردات 

بطريقة يلفظ ا٤بدرس ا٤بَبادفات 
يكتب ا٤بدرس . والطالب يقلدىا

مفردات على السبورة ما بقول الطالب 
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. ويكرر ا٤بدرس كلمات الطالب ا٣بطأ
ٍب يشرح ا٤بدرس ا٤بواد النصية ويسمعوا 

شرحو بدون فتح الكتب، واآلخر ٱبتتم 
 .(ا٤بالخص)ا٤بدرس ا٤بلدة 

 (post test)تطبيق  .2

التطبيق عن شكل األسئلة حول ا٤بواد 
األسئلة عن )ا٤بادية الٌب ًب تقدٲبها 

واآلخر ىو تكلم ، ىنا يستطيع . (ا٤بواد
. الطالب ان يتكلموا عن ا٤بقالة بلغتهم

وٯبب على الطالب كتابة ا٤بواد 
سيتعلموىم، ألن بالكتابة يستطيع 
الطالب ان يقرؤوا كتبتهم ليدربات 

   .الطالب
: ىى" ج"اما خطوات تدريس ا٤بطالعة الصف الثاىن

 التعارف . أ

                                                 

 /4-3.2016/4-ف/و-3/3 ا٤بقابلة الشخصية برمز  
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إلقاء السالم، كتابة تاريخ ا٥بجري و ا٤بيالدي 
. حٌب ا٤بواد على السبورة

 ا٤بقدمة . ب
يعطى ا٤بدرس سؤاال وشرح عن ا٤بوضوع ان 

يبحث فيها، إذا يكتب ا٤بدرس عن ا٤بوضوع 
صيد "مثال عن ا٤بوضوع . على السبورة

" السمك
العرض والربط . ج

:  ا٣بطوات عن الغرض والربط
ىنا يتحدد الطالب عن ا٤بَبادفات الصعوبة 

ويشرح ا٤بدرس معُب ا٤بفردات بلغة سهلة للفهم 
. ويكتب تلك ا٤بَبادفات على السبورة

: ... َيصيُد : ا٤بثال
:... السَّمُك      : 
 : ...َسّلٌة      : 

                                                 

مكتبة : سورابايا)القراءة الرشيدة،  عبد الفتاح صّبى وعلي عمر،  
 .tt ،31): ا٥بداية



111 
 

صيد "ىنا مثال ا٤بَبادفات عن ا٤بوضوع 
". السمك

يأمر ا٤بدرس الطالب بوضع ا٤بفردات َب ٝبلة 
مفيدة لكى الطالب يفهموا عن معُب 

. ا٤بفردات
. يأكل ٧بمد السمك– السمك :  ا٤بثال

بعد انتهاء عن ا٤بفردات الصعبة، يقرأ ا٤بدرس 
مادة ا٤بطالعة ويسمعون الطالب قراءتو حٌب 
اآلخر، ٍب بدل الطالب قراءة ا٤بادة واحدا 

ويصلح قراءة الطالب عند . فواحدا بالتناوب
. ما ٰبدث خطيئة

تطبيق .  د
 ىو يعطى األسئلة الٌب يتعلق با٤بوضوع، 

ويعطى األسئلة عن ا٤بعُب ا٤بفردات ويأمر اذل 
واآلخر، . الطالب لوضع َب ٝبلة مفيدة
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صيد "يستطيع الطالب تكلما عن ا٤بوضوع 
  .الذين يبحثون فيها" السمك

 
وسائل اإليضاح المستحدمة للصف الثانى  .2

 جوروسان" اإلسالم"بالمدرسة الثانوية 
. ا٤بدرس ىو وسيلة اساسية لتنمية الطالب

ىو " j"وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة َب الصف الثاىن
َب ىذا الفصل . يوّفق عن ا٤بوضوع للمناقشة

يستخدم ا٤بدرس ٦بموعة متنوعة من الوسائل 
 :اإليضاح َب شرح ا٤بادة ا٤بطالعة، مثل

   ا٤بدرس . أ
ىنا يصبح ا٤بدرس دورا مهًما َب تعلم اللغة 
وخصوصا َب تعلم مادة ا٤بطالعة، يبدأ من 

شرح ا٤بدرس، تعبّب ا٤بدرس وإٲبائو مهمة عند 
الطالب وىذا سيجعل من األسهل فهم مواد 

. ا٤بطالعة

                                                 

 /4-1.2016/4-ف/و-1/1ا٤بقابلة الشخصية برمز   
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 السبورة . ب
َب التعلم والتعليم ىذه الوسيلة اإليضاح 

مهمة خصوصا َب مادة ا٤بطالعة وىي اآلة 
 .ٗبساعدة البصرية لكل الفصول الدراسية

 الكتاب . ت
كل ما َب التعلم ٯبب أن يكون ىناك كتاب، 
خاصة َب التعلم ىذه ا٤بدة ا٤بطالعة باستخدام 

هبذا "القراءة الرشيدة ا١بزء األول "كتب
. الكتاب أن يسهل الطالب َب عملية التعلم
. كل ذلك ىو أداة وسيطة قياسية َب تعلم اللغة

كانت وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة  ٔبانب ذلك
وخاصة َب تدريس ا٤بطالعة، ىناك حاجة اذل ىذه 

الوسائط عن طريق ضبط ا٤بواد ا٤بقدمة عن 
، من ىذا ا٤بوضوع "صيد السمك"الوضوع 

يستخدم ا٤بدرس وسائل اإليضاح كصورة الطيور 
سيحفز وجود الصور . او أشياء حقيقية كالشصّ 
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الطالب على اإلجابة عن ا٤بوضوع ا٤بطلوب 
 . مناقشتو، وجعلها أسهل لفهم ا٤بواد

وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة َب الصف 
: ، مثل"ج"تقريبا من الصف الثاىن" ج"الثاىن
ا٤بدرس  . أ

 السبورة . ب
 .الكتب، وغّب ذلك . ت

ٔبانب ذلك، يستخدم ا٤بدرس وسائط أخرى َب 
إيصال مواد مثل اإلٲباءات او التعبّبات او األمثلة 

بدون وسائط حقيقية ٲبكن للطالب . فقط
. ان يفهم ا٤بواد الٌب يقدمها ا٤بدرس" ج"الثاىن

ا٤بثال عند يعطى ا٤بدرس موضوعا جديدا اذل 
الطالب بدون الوسائل اإليضاح حقيقية ليس 

بشرح واألمثلة فقط وكذلك َب إعطاء ا٤بَبادفات 
 .للطالب
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محاولة المدرسين ورئيس المدرسة للصف  .3
 جوروسان" اإلسالم"الثانى بالمدرسة الثانوية 

" اإلسالم"عند رئيس ا٤بدرسة الثانوية 
جوروسان بان ٧باولة ا٤بدرس لَبقية مهارة الكالم 

والقراءة باللغة العربية تتضمن أشياء كثّبة، َب ىذه 
ا٤بدرسة كانت من األنشطة ٤بساعدة َب مهارت 
الكالم والقراءة الطالب، احملاولة ا٤بستخدمة َب 

: مهارة الكالم ىو
 تشجيع اللغة العربية . أ

ا٥بدف من تشجيع اللغة العربية ىو 
تدريب الطالب على التحدث باللغة 

العربية مع األصدقاء أوا٤بدرسْب او أى 
ولو الطالب . شخص ى البيئة ا٤بدرسة

ذو قليال من الَبادفات بل اىم الطالب 
ان تشجيعوا نفسهم ليتحدثوا باللغة 

العربية، وىذه ىى الطريقة األولية 
 .لتحسْب مهارة اكالم
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 احملاضرة . ب
اإلسالمى كانت " اإلسالم"َب معهد 

أنشطة كاحملاضرة والذى يتم مرة واحدة 
ىناك اربع لغات َب . َب األسبوع

ا٣بطابة ىى لغة العربية واللغة اإل٪بليزيّة 
. واللغة  اإلندونيسية واللغة ا١باوية

وينقسم اذل فرقا كثّب من احملاضرة الٌب 
يتبع  الطالب من فصل األول با٤بدرسة 

الثانوية حٌب فصل الثاىن با٤بدرسة العالية، 
حٌب طالب با٤بدرسة العالية ان تساعد 

 .  الطالب البتدئْب َب تدربات ا٣بطب
مسابقة ا٣بطابة باللغة العربية بْب  . ت

 الفصول
يقام ىذا النشاط مرة واحدة َب السنة 

يتبعو طالب من ٩بثلى الصف األول من 
َب . الثانوية حٌب الصف األول من العالية
ىذه ا٤بسابقة تستخدم ا٤بدرس أربع 
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لغاهتى لغة العربية ولغة اإل٪بليزية ولغة 
هبذا ا٤بسابقة . اإلندونيسية ولغة ا١باوية

يساعد الطالب َب الكالم وخاصة َب 
. اللغة العربية

واما ٧باولة رئيس ا٤بدرسة لَبقية مهارة القراءة، 
: ىى

 مسابقة تالوة القرآن . أ
يقام ىذا النشاط مرة واحدة َب السنةما 

ًب القيام بو مع مسابقة ا٣بطابة بْب 
الفصول، مسابقة تالوة القرآن ىى نشاط 

تالوة القرآن مع الَبتيل بشكل صحيح 
 .وفقا للتجويد

 مسابقة قراءة القصة العربية  . ب
ىذا النشاط متبوع الطالب با٤بعهد 

وىى تور قصة مكتوبة على " اإلسالم"
القرطاس ويتم إخبار ا٤بتسابقْب بقراءهتا 

بعد ذلك . بشكل صحيح َب وقت قصّب
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طرحت اللجنة أسئلة عن األسئلة الٌب 
.  سيجيب عليها ا٤بشاركون َب ا٤بسابقة

واما ٧باولة ا٤بدرس لَبقية مهارة الكالم 
: والقراءة، ىى

": j"٧باولة ا٤بدرس َب الفصل الثاىن
يطلب ا٤بدرس من الطالب ان تقليد  . أ

 اللغة العربية
 يشرح ا٤بدرس ا٤بادة باللغة العربية . ب
يتبع ا٤بدرس طالبا ليتحدثون باللغة  . ت

 العربية
 .يعطى ا٤بدرس األسئلة باللغة العربية . ث
ا٤بدرس والطالب نشيطون بنفس القدر  . ج

  .َب التعلم
": ج"واما ٧باولة ا٤بدرس َب فصل الثاىن

يشارك ا٤بدرس بشكل كامل َب حوار مع  . أ
 الطالب باللغة العربية عند ساعة الدرس
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الطالب يتصرف بنشاط أكثر من  . ب
 ا٤بدرس

يأمر ا٤بدرس للطالب أن تتكاثر َب قراءة  . ت
قصص ا٤بطالعة ويستطيع ان يتكلم 

 .منها
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 الباب الخامس
تحليل البيانات 

 
التحليل عن خطوات تدريس مادة المطالعة لترقية . ﴿أ﴾

مهارة الكالم والقراءة    لطالب الصف الثانى 
 جوروسان" اإلسالم"بالمدرسة الثانوية 

قد كتبت الباحثة َب الباب الثاىن بان ا٤بطالعة 
ىي تعترب دروس القراءة ىى ا٥بدف حٌب يتمكن الطالب 

واما . من القراءة بشكل صحيح وفقا لفهم ما يتم قراءتو
األىداف َب ا٤برحلة الثانوية كثّبا وىى قدرة الطلب على 
ٙبليل األفكار الرئيسة الٌب يطالعها ونقدىا، قدرة الطلب 

باىداف كثّب من . على نقد أسلوب الكاتب، وغّب ذلك
اإلسالمى فتنفدىا " اإلسالم"مادة ا٤بطالعة ىنا َب ا٤بعهد 

. ىذه ا٤بادة ليساعد َب ترقية الكالم والقراءة الطالب
 :اما خطوات تدريس ا٤بطالعة ىى
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 التمهيد  .1
ىو هتيئة اذىان او افكار الطلبة اذل ا٤بوضوع ا١بديد 

وتوجيو أفكارىم إليو بطريقة مشوقة وقد يكون 
التمهيد بتوجيو بعض األسئلة من ا٤بعلم، وقد يكون 

. بربط ا٤بوضوع ٗبعلومات أخرى لدى الطلبة
 قراءة ا٤بعلم .2

. يقرأ ا٤بعلم النص قراءة جهرية وبصوت واضح
 القراءة الصامتة .3

يعطى الطلبة َب ىذه ا٣بطوة فرصة مناسبة لقراءة 
النص قراءة صامتة  

 شرح ا٤بفردات الصعبة .4
يثبت ا٤بعلم معاىن ا٤بفردات الٌب يسأل الطالب عنها 

على السبورة  
 الدروس والعرب .5

وعلى ا٤بدرس ىنا ان ٱبترب مدى استيعاب طالبو 
لألفكار األساسية َب ا٤بوضوع، وما ٰبملو منمعان 

. ودروس وعرب
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 .التكلم .6
واما ا٣بطوات الٌب تستخدم َب مدرسة الثانوية 

: جوروسان ىى" اإلسالم"
  ا٤بقدمة .1
يتحدد الطالب عن ا٤بَبادفات :  العرض والربط .2

الصعوبة، يشرح ا٤بدرس معُب ا٤بفردات، وضع 
الطالب ا٤بفردات َب ٝبلة مفيدة، يقرأ ا٤بدرس عن 
القصص بصوت جهرية ويسمعون الطالب قراءتو 
 .ٍب بدل الطالب قراءة القصص بصوت واضح أيضا

األسئلة يتعلق با٤بوضوع واألسئلة عن ا٤بعُب : تطبيق .3
 ا٤بفردات ووضعها َب ٝبلة مفيدة

 التكلم القصة .4
بعد ان نعرف ا٣بطوات ا٤بذكورة، َب الصف 

الثاىن من ا٤بدرسة الثانوية تستخدم خطوات تشبو النظرية 
بل ٚبتلف َب ترتيب العرض خطوات التعلم ا٤بادة . تقريبا

من الناحية النظرية قد شرح عن ا٣بطوات الٌب . ا٤بطالعة
بدأ من ٙبديد ا٤بوضوع ا١بديد وتقرأ القصة  ٍب تبحث 
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واما َب الصف الثاىن . عن ا٤بفردات وتتكلم القصة
با٤بدرسة الثانوية تبدأ عن ٙبديد ا٤بوضوع ا١بديد وتبحث 

.  عن ا٤بَبادفات ٍب تقرأ القصة، وتكلم القصة
وا٣بالصة من ا٣بطوات ا٤بستخدمة با٤بدرسة 

. الثانوية، ال يتوافق عن ترتيب العرض مع النظرىة ا٢بالية
حسب ا٤بالحظة بان الطالب ضعيفا عن الكالم 

والقراءة، ٍب ٯبب على ا٤بدرس تغيّب ا٣بطوات َب تعلم 
ا٤بطالعة بشكل مناسب لَبقية مهارة الكالم والقراءة 

الطالب 
" اإلسالم"عملية التعلم والتعليم با٤بدرسة الثانوية 

جوروسان تبدأ من الساعة السابعة صباحا حٌب الساعة 
. الثانية هنارا، وتبدأ من يوم السبت حٌب يوم ا٣بميس

تعلم الطالب دروس اللغة العربية للصف األول با٤بدرسة 
جوروسان ىو ا٤برحلة األوذل لتعريف " اإلسالم"الثانوية  

وللغة العربية أربع مهارات وىى اإلستماع . اللغة العربية
َب غضون أسبوع ىناك أربع . والكالم والقراءة والكتابة

ساعات من ا٤بوضوعات ا٤بادة ا٤بطالعة، مع ساعات 
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عديدة من ا٤بوضوعات َب األسبوع ٤بساعدة لَبقية مهارة 
. الكالم والقراءة

 
التحليل عن وسائل اإليضاح المستخدمة فى تدريس . ﴿ب﴾

مادة المطالعة لترقية مهارة الكالم والقراءة لطالب 
 جوروسان" اإلسالم"الصف الثانى بالمدرسة الثانوية 

اما الوسائل اإليضاح ىي كل ماتستعْب ا٤بدرس 
من الوسائل لتستعْب هبا على على تفهيم طلبتو ما قد 
تصعب عليهم فهمها من ا٤بعلومات ا١بديدة، وجب 
على ا٤بدرس ان ٱبَب الوسائل اإليضاح ا٤بناسب مع 

 . ا٤بادة
وينبغى للمدرس عند التدريس ا٤بطالعة أن 

يستعْب بكل ما ٲبكن من وسائل اإليضاح لتهيم درسو، 
ألنو بالوسائل اإليضاح ا٤بناسبة أيضا يستطيع لَبقىة 

وفوائد من وسائل اإليضاح كثّب . ا٤بهارة الكالم والقراءة
ىو أعظم الوسائط الناجحة َب تذليل الصعوبات 

وتوضيح ا٤بشكالت َب الدروس، كما اهنا اكرب  مساعد 
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على التسهيل و٘بعل الدرس حيا، يستعْب ا٤بدرس ان 
لذلك ٯبب ان . تتخذىا وسيلة لتنمية قوة ا٤بالحظة

يكون ا٤بدرس ذكيا َب اختيار الوسائل اإليضاح 
ا٤بستخدمة َب التعلم ألن بالوسال اإليضاح ا٤بناسب 
يسهل الطلبة َب تفهيم ا٤بواد ا١بديدة، ولكن اذا كان 
ا٣بطيئة َب اختيار وسائل اإليضاح فسيجعل الصعب 

.  على الطالب لتفهيم مواد الطالب
قد كتبت الباحثة َب باب الثاىن باّن انواع وسائل 

، ا٤بثال صورة و حسيةاإليضاح ىو وسائل اإليضاح 
السبورة ىى وسائل اإليضاح مهمة َب تدريس . سبورة

اللغة وخاصة َب مادة ا٤بطالعة، ألهنا بدون وجود السبورة 
 ىى وسائل لغوية.  صعبة ا٤بدرس َب تدريس الدرس

اإليضاح ما تؤثر َب القوى العقلية بواسطة األلفاظ 
اللغة والتعبّب : كالتوضيح بذكر ا٤بثال او التعريف، ا٤بثال

ىنا يستطيع ا٤بدرس درسو بتوصيل على . الوجو ا٤بدرس
ا٢بواس كجامد األصلى او غّب أصلى كالصورة وغّب 
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وانواع األخر من وسايل اإليضاح قد راى َب . ذلك
. ٕبوث باب الثاىن

حال ا٤بشكالت من ضعيف الطالب عن مهارة 
الكالم والقراة ىى تنفيد تدريس مادة ا٤بطلعة ليساعدىم 

َب فكرهتم عن ا٤بادة ولَبقية مهارة الكالم والقراءة 
الطالب، ألن َب تدريس مادة ا٤بطالعة كانت مهارتان 
ىى مهارة الكالم والقراءة، اذل جانب الطالب ٲبكنهم 

٩بارسة القراءة كما ٲبكنهم ٩بارسة التكلم الدرس، وكانت 
فيها خطوات والوسائل اإليضاح َب تدريس مادة 

. ا٤بطالعة
واما  َب الصف الثاىن با٤بدرسة الثانوية ليحل 
ا٤بشكالت الطالب من ضعف الكالم والقراءة ٲبكن 

للمدرس استخدام طرق ٨بتلفة للتعلم بدأ من خطوات 
الطالب . التعلم، وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة َب التدريس

َب ىذه ا٤بدرسة لديهم مستويات ٨بتلفة من القدرة على 
فهم ا٤بواد، بعض من الطالب يفهمون بيان ا٤بدرس بدون 

أدوات تعليمية أخرى وبعضهم ٗبساعدة وسائل 
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  يستخدم ا٤بدرس jولكن َب الصف الثان. اإليضاح
وسائل اإليضاح ا٢بسية كالصورة  واللغة او التعبّب الوجو 

للمدرس، بدون وسائل اإليضاح ىم بطيئة َب ىهم 
 شرح ا٤بدرس بدون وسائل cولكن َب الصف الثاىن.ا٤بواد

اإليضاح ىم يفهمون الدرس، من خلفيات الطالب 
ا٤بختلفة ٯبب على ا٤بدرس ٙبديد ا٣بطوات الصحيحة َب 

. تدريس مادة ا٤بطالعة لَبقية مهارة الكالم والقراةة
 

التحليل عن محاولة المدرسين ورئيس المدرسة فى . ﴿ج﴾
ترقية مهارة الكالم والقراءة  لطالب الصف الثانى 

 جوروسان" اإلسالم"بالمدرسة الثانوية 
وجب على ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة َب ترقية 
مهارة الكالم والقراءة لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة 

جوروسان وىى بتنفيد تدريس مادة " اإلسالم"الثانوية 
ا٤بطالعة ألن َب ىذا الدرس كان مهارتان، مهارة الكالم 

بكثّب الفصول َب الصف الثاىن وجب على . والقراءة
ا٤بدرس ان يعرف طالبو من كفاءة الطالب ألن ذلك 
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الطالب ٱبتلفون مستوى الذكاء، اثر سلوكهم داخل 
. الفصل وخلفية اسرهتم

وكذالك َب . كل مدرسة ٥با زيادة ونقصان
ان التدريس اللغة العربية قد جرى " اإلسالم"مدرسة 

وبعد ان تأملت الباحثة با٤بدرسة الثانوية . جيدا
جوروسان وجدت ان الطالب ناقصون َب " اإلسالم"

. قدرة مهارة الكالم والقراءة
وقد عرف ىذا ا٢بال من جهة ا٤بدرسة و مدرس 

اما ٧باولة رئيس . اللغة العربية لطب الصف الثاىن
ا٤بدرسة َب ترقية مهارة الكالم والقراءة لطالب الصف 

: الثاىن ىى
تشجيع اللغة العربية ىو النشاط ا٤بوجود َب 

ا٤بدرسة او تدريب الطالب على التحدث باللغة العربية 
" اإلسالم"مع األصدقاء أو ا٤بدرسْب َب بيئة مدرسة 

فان النشاط مساعد جدا على ترقية مهارة . جوروسان
. الكالم والقراءة
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احملاضرة ىي تدريب ا٣بطابة َب ا٤بدرسة الثانوية 
جوروسان، وىذا النشاط جيدا ى ترقية " اإلسالم"

َب احملاضرة ىناك اشياء تنمو . مهارة الكالم والقراءة
لَبقية مهارة الكالم والقراءة كقراءة النصوص خطاب 

. مرارا ليحفظ ٍب ٣بطابة النص امام الفصل
وىذا . مسابقة ا٣بطابة باللغة العربية بْب الفصول

ألن . النشاط جيد َب ترقية مهارة الكالم والقراءة
الطالب قادرة على تنفيس التكلم امام العامة بدون 

. خوف
واما ٧باولة ا٤بدرسْب َب ترقية مهارة الكالم 

والقراءة َب مادة ا٤بطالعة  لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة 
: جوروسان ىى" اإلسالم"الثانوية 

 تزويد ا٤بفردات كل يوم .1
 يقرأ الطالب نص ا٤بادة ا٤بطالعة .2
 .التكلم الطالب عن النص ا٤بادة ا٤بطالعة .3

ناسبت ٧باوالت ا٤بدرسْب ا٤بستخدمة بالنظرية َب 
وتلك احملاوالت جيدة جدا َب مساعدة . الباب الثاىن
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ولكن بعض تلك . مهارة الطالب َب الكالم والقراءة
٧باوالت دل يستخدمها مدرسو اللغة العربية للصف 

ألن بعض . جوروسان" اإلسالم"الثاىن با٤بدرسة الثانوية 
من الطالب ىم سلبية وال يريدون لتشجيع التحدث 

.   بينهم
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 سادسالباب ال
الخاتمة 

 الخالصة. ﴿أ﴾
اختمت الباحثة ىذا البحث العلمي ٙبت 

تنفيذ تدريس ماّدة ا٤بطالعة لَبقية مهارة " ا٤بوضوع 
الكالم والقراءة باللغة العربّية لطاّلب الّصّف الثاىن 

بعد من " جوروسان" اإلسالم"با٤بدرسة الثانوية 
: ا٣بالصات فهي

خطوات تدريس مادة ا٤بطالعة ا٤بستخدمة لطالب . 1
" اإلسالم"الثانوية  الصف الثاىن  با٤بدرسة 

إلقاء السالم، كتابة تاريخ )ف جوروسان ىو التعار
، (ا٥بجري و ا٤بيالدي حٌب ا٤بواد على السبورة

يعطى ا٤بدرس سؤاال وشرح عن  ىى ا٤بقدمة
ا٤بوضوع ان يبحث فيها، إذا يكتب ا٤بدرس عن 

ا٣بطوات  ) العرض والربط،ا٤بوضوع على السبورة
ىنا يتحدد الطالب عن :عن الغرض والربط

ا٤بَبادفات الصعوبة ويشرح ا٤بدرس معُب ا٤بفردات 

131 
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بلغة سهلة للفهم ويكتب تلك ا٤بَبادفات على 
.   ٍب اإلختتامتطبيق، ال(السبورة

وسائل اإليضاح ا٤بستخدمة ا٤بدرس َب مادة .  2
 كالسبورة، ا٢بسية ا٤بطالعة ىي وسايل اإليضاح 

ووسائل اإليضاح اللغة والعرب الوجو . الصورة
ا٤بدرس كتوصيل على ا٢بواس كجامد األصلى او  

 .غّب أصلى
احدى ا٤بسائل ا٤بتولدة َب ا٤بدرسة الثانوية  .  3

ضعف الطالب َب  جوروسان ىي " اإلسالم"
وىذه ا٤بسألة ال تفصل عن . مهارة الكالم و القراءة

٧باولة ا٤بدرسْب ورئيس ا٤بدرسة َب ترقية مهارة 
الكالم والقراءة لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة 

واما ٧باولة رئيس . جوروسان" اإلسالم"الثانوية 
ا٤بدرسة َب ترقية مهارة الكالم ىو اٯباد تشجيع 

اللغة  وتدريب ا٣بطابة او يسمى باحملاضرة 
 . ومسابقة ا٣بطابة باللغة العربية بْب الفصول
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واما ٧باولة رئيس ا٤بدرسة َب ترقية مهارة القراءة ىي 
 .مسابقة تالوة القرآن و مسابقة قراءة القصة العربية

 
اإلقتراحات .  ﴾ب﴿
اقَباحات الباحثت َب ترقية مهارة الكالم والقراءة    

" اإلسالم"لطالب الصف الثاىن با٤بدرسة الثانوية 
: جوروسان فكما يلى

وجب على ا٤بدرسْب ان ٱبلق بيئة مدرسة باللغة  .1
 العربية

وجب على مدرسي اللغة العربية أن يعطوا التشجيع  .2
للطالب لكى الطالب يشجعون الكالم باللغة 

 .العربية امام العامة
. يكتب وسائل اإلعالم باللغة العربية .3
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