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 ادللدص

دكر ادلدرّس لًتقية مهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة تقدًن القصّة ابدلدرسة ادلتوسطة  .2020 جمةن ، دايه أرقين.
. البحث العلمي. 2020-2019اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو السنة الدراسية 

مصلحة،  قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة اإلسبلمية احلكومية فونوركغو. ادلشرفة رزقا علياان
 ادلاجستَت.

 : دكر ادلدّرس، مهارة الكبلـ، طريقة تقدًن القّصة.الللم  األترتة  ىي
أصبحت اللغة إحدل النواحى غَت معزكؿ من حياة البشر. كأصبحت أمهيتها الزليص منها بنمو األخبار  

فحسب بل حيتاج إىل توكيل لغات  كاالتصاؿ بُت األمة. فبل يستغٍت البشر اليـو عن توكيل اللغة األـ أك اللغة األكىل
أخرل كاللغة الثانية كاللغة الثالثة كاللغة األجنبية كغَتىا. كىذا توكيل اللغة ادلتعددة زلصوؿ من عملية اكتساب اللغة. 
تعد اللغة العربية من أىم اللغات يف معهد "اإلسبلـ" اإلسبلمي جوريساف حيث تستخدـ لغة التدريس يف تنفيذ 

الدراسية من الصف األكؿ إىل الصف السادس حىت أصبح تدريسها يف الصف األكىل ابدلدرسة ادلتوسطة تدريس ادلواد 
 اإلسبلمية تدريسا ىاما لكونو أساسا للتدريسات يف الصفوؼ بعده. دكر ادلدّرس دكرا كبَتا يف اكتساب اللغة الثانية.

 . لتدريس اليت ذبرم يف الفصدكر ككظيفة ادلدرس يف التدريس ىي معقدة جدا كخاصة يف عملية ال
الصف الثاىن "أ" دلعرفة خطوة التعليم بطريقة تقدًن القّصة لًتقية مهارة الكبلـ عند طبلب كيرمى ىذا البحث 

مّتخد خبطوة التعليم بطريقة  خطوة التعليم ىف تدريس ادلطالعةكانت   .جوريساف ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ"
كظيفة ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب الصف الثاىن "أ" ابدلدرسة ادلتوّسطة  دلعرفةكىذ البحث  تقدًن القّصة.

 البّد على ادلدّرس إلعداد خطوة تقدًن القّصة قبل إلقائو إىل الطبّلب .جوريساف اإلسبلمية "اإلسبلـ"
جبانب ذلك  اانت ادلباشرة.ابلبي عيلو خصائص الطبياّلذم ، ادلدخل النوعىادلستخدـ ىو كمنهج البحث 

طريقة صبع ك  .اسخدمت الباحثة نوع البحث ادليداىن، للحصوؿ على البياانت من مشاكل ادللموسة ىف ميداف البحث
 البياانت ادلستخدمة ىي طريقة ادلقابلة كادلبلحظة كالتوثيق. 

دلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" أّف خطوة التعليم ىف تدريس ادلطالعة ىف مدرسة اائج ذلذا البحث ىي: كأما النت
( أف 1)  ككظيفة ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب ىي:، جوريساف مّتحد خبطوة التعليم بطريقة تقدًن القّصة

ادلدرس يرافق تبلميذه إبعطاء التشجيع لتطبيق اللغة العربية تطبيقا صحيحا كإعطاء ادلدرس قدكة حسنة ابالخبلؽ 
( إعداد كسائل اإليضاح معينة دبهارة الكبلـ، 3( إعداد الدرس ماّدة اللغة العربية كغَتىا إعدادا اتما، )2الكرًن، )

( ضبل الطبّلب على بذؿ اجملهود البلـز لتلقي  6( إجادة اإللقاء كاضحا، )5( إعداد خطوات تعليم تقدًن القّصة، )4)
 يستخدـ ادلدّرس خطوات لتعليم طريقة تقدًن القّصة مرتّبتا.( 7كل مايلقى عليهم كفهمو فهما جّيدا، )
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 البرب األّول
 ادلةّده 
 

 ﴿أ﴾ خلفة  البحث
التدريس ىف اللغة العربية كمعٌت  1التدريس ىو عملية نقل ادلعلومات من ادلدرس إىل الطبلب.

ىو تعليم للطرؽ كاألساليب اليت يتمكن هبا الدارس من الوصوؿ إىل احلقيقة، كليس التدريس ألجل 
س حقائق زلسب. كىكذا فإف التدريس أعم كأمشل من التعليم، فالتدريس يشتمل على التدري

اإلحاطة ابدلعارؼ كعلى اكتشاؼ تلك ادلعارؼ. كقيل إنو األداء اليت يؤديها ادلدرس أثناء عملية 
التدريس، كالتعلم إلحداث التعليم ادلباشر ىف أداء الطلبة لتعديل ذالك ادلقدار كتيسَته. فهو إذف 

كمن إحدل التدريس  2مل تزكيد الفرد ابدلعلومات اليت ديكن أف تؤثر ىف شخصيتو أتثَتا عمليا.يش
ىف اللغة العربية ىي مادة ادلطالعة.  ك ىف ادلدرسة اإلسبلـ، تبدأ الطبلب يتعّلموف ىذه ادلادة حينما 

 ىف الصف الثاين ابلكتاب "قراءة الّرشيدة".
، طالع الشيء مطالعة ك إطبلعا اطلع "طالعمن اجلذر" ادلعجم الوسيط كمعٌت ادلطالعة  ىف

 . كلذا فقد جاءت لفظة ادلطالعة اشتقاقا من اجلذر طالع الطلوعإبدامة النظر فيو كالكتاب قرأه عليو
 أما ادلطالعة اصطبلحا ىي عبارة عن كلمة فكرية يتفاعل معها القارئ، فيقرأك إطبلعا مطالعة. 

 حياتو، كىي الوصوؿ إىل مشكبلتو اليومية ىف حلّ  مو ىفستخدبشكل سليم،  كيفهم ما يقرأ كي
، كاحلقائق اإلنسانية فهي كسيلة من كسائل التدريس. كإّف ادلطالعة عملية  ادلعرفة ىف سلتلف العلـو

 3كتتأثر دبجموعة من العوامل كالظركؼ اخلارجية الىت ربيط ابلقارئ.تدرجيية شديدة 
كجيب على مدّرس اللغة العربية أف يكوف ذك األكصاؼ الىت يّتبعها الطبّلب، كمتضع كماىرة 
اللغة العربية ك استطاعة ادلواد اخلاّصة أك العاّمة كلُت النفوس كحليم ككقار كذك رضبة للطبلب. 

ادلدّرس كالصور كلهم لتميل القلوب إىل ادلاّدة كادلدّرس بذم األكصاؼ احملمودة، لذالك إذا كاف 
                                                           

، 2 ادلعيار، اجمللة ،ACTFLمعيار جودة تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يف اندكنيسيا على أسس معيار داية، اذلفتح   1
 .2019، أكترب 2الرقم 

، )بغداد: دار الشركؽ للنشر اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرًن الوائلي،   2
 . 77(، 2005كالتوزيع، 

، )القاىرة: دار الكتاب نظرايت التعلم كتطبيقاهتا يف علـو اللغة إكتساب ادلهارات اللغوية األساسيةعبد اجمليد عيساين،   3
 . 119(، 2011احلديث، 
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إعطاء ادلاّدة الصحيحة لطبلب ىف العملية حصل بنجاح كسهولة. كعلى ادلدّرس أيضا أف يّتصف 
 4بصفات احملمودة كادلعينة الىت تّتفق دباّدة العملّية التعليمّية، كيرغب على الطبّلب ىف العملية.

كره يف التدريس كدكر ادلدّرس عنصر ىاـ من عناصر العملية التعليمية، كال ديكن أف يبعده بد
كلتوصيل ادلاّدة إىل طبلّبو. كالطبلب حيتاجوف إىل دكر ادلدّرس يف العملية التعليمية. كدكره يف العملية 
مساعدة لطبلب ىف فهم العلـو كمعارؼ اللغة العربية، كىذا ادلثاؿ ديثل أمهية دكر ادلدرس ىف عملية 

درس علـو اللغة العربية لطبلب، كعليهم التعليم. كجبانب ذالك أف يسًتشد كسيتوضح كسيتبُت ادل
أف يستوعب ادلهارات اللغوية األربعة كىي مهارة اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كمن مّث أف 

 5بعض األفكار كاألقواؿ كاألحواؿ ادلثايل من خبلؿ عملية التدريس.
ستخداـ اللغة العربية كالغرض األساسي يف تعليم اللغة العربية حيفر كينشر قدرة الطبلب يف ا

تنقسم ادلهارات اللغوية إىل أربعة أقساـ  شفاىية أك ربريرية. كيستوعب ادلهارات اللغوية األربعة، ك
كىي مهارة االستماع كمهارة القراءة كمهارة الكبلـ كمهارة الكتابة. دخل مهارة االستماع كمهارة 

 هارة اإلنتاجّيةىف ادلكمهارة الكتابة  مهارة الكبلـ كدخل (reseptif).القراءة ىف ادلهارة اإلستقبالية 

.(produktif)
6

 

ىف الفصل الثاين "أ" دبدرسة ادلتوّسطة  ذبربة ادلمارسة التعليميةكما ىف نتائج ادلبلحظة عند 
اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو. لقيت ىف كثَت من الطبلب يًتكوف الفصل بسبب 

كيضحكوف مع أصحاهبم ىف كقت التدريس. كىذه األحواؿ تؤّدل إىل إختبلؼ الفهم. النـو كاحلامل 
كجبانب ذالك اجتمع الطبلب ادلاىر ابدلاىرين كالكسبلف ابلكسوؿ. إذف أمهر الطبلب ادلاىرين، 

 7كأكسل الطبلب الكسوؿ.
ثاىن "أ" ىف كما ىف ادلشكلة السابقة، قامت ابدلقابلة إىل ادلدّرسة للغة العربية ىف الفصل ال

ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" دلعرفة صّحة احلاؿ الذم لقيتها ىف الفصل. حينما سألت عن 
كويّل الفصل لصّف الثاين "أ"، ىي   M.Pd.Iصّحة ىذه ادلسألة إىل األستاذة سيت خشية نور عُت، 

وف ىف الفصل. فبدأت ذبيب بكلمة "نعم، كىكذا كجدت فيو". مّث ادلدّرسة يصّحح احلاؿ كما يك
                                                           

 .85، )جومبانج: الًتاث اإلسبلمي، بدكف السنة(، ادب العامل كادلتعلّم دمحم ىاشم أشعرل،  4

 .5-4(، 1955، )ابندكج: ردياجا رسداكراي، Menjadi Guru Profesional، دمحم عزير عثماف  5

 .73، جعار نفس ادل   6

 .2019أكترب  17تاريخ ال جوريساف مبلراؾ فونوركغو” سبلـاإل“ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  ادلبلحظة ىف  7
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ادلدّرسة  البحث عن األسباب لوجود ىذه ادلشكلة. فسألت إىل بعض الطبلب دلعرفة مهارهتم 
كمشكلتهم كعوقاهتم كأحواذلم الذل شعرىم ىف تعليم اللغة العربية. فنتيجة ادلقابلة من بعض الطبلب 

عليم اللغة العربية اجلديدة الذين كالطالبات صّف الثاين "أ" ىم يريدكف أف يتعّلموف ابستخداـ طريقة ت
  8مل يشعركا من قبل. مثّ أراد ادلدّرس أف ينّفذ ألجل ترقية مهارة الكبلـ للطبلب.

إحدل الطريقة من تعليم اللغة العربية ألجل ترقية  ىي ”story telling“تقدًن القّصة أك 
ّصة ىي النشاطة الىت يقـو هبا مهارة الكبلـ، كىذه الطريقة من األنشطة ادلرحية. كتقصد بتقدًن الق

ادلعّلم شفهيا مع اآلخرين أبدكات أك بدكهنا، كما ينبغى أف يتصلها بشكل الرسالة أك ادلعلومات أك 
  9اخلرافة ليستمعها ابلفرح، كلذالك جيب أف يكوف مرحية ىف إلقاء القّصة.

األكىل ىف تعليم اللغة كما ذكر ىف النظريّة أّف طريقة تقدًن القّصة مناسبة للطبلب ىف مرحلة 
األجنبية. كاستخداـ ىذه الطريقة ىف تعليم اللغة العربية مهّمة. كنظرا إىل نتائج ادلقالة أّف استخداـ 
طريقة تقدًن القّصة ىف تعليم اللغة العربية فّعالة. كيكوف ىذا البحث مهّم دلعرفة كيفية أك خطوات 

ة مهارة الكبلـ، مع أّف األىداؼ من مادة ادلطالعة ىي استخداـ تقدًن القّصة ىف تعليم ادلطالعة لًتقي
دلمارسة الطبلب ىف القراءة السليمة عن النصوص كلتعبَت عما يفهم عن القراءة. كمن ادلعلـو أّف 
دراسة ادلطالعة البلزمة ىي بطريقة القراءة اجلهرية مث ترصبتها إىل اللغة الوطنية، كيزيد مهارات الكبلـ 

ة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف أحد من ادلدارس ىف فونوركغو لدل الطبلب. كمدرس
الذل يستخدـ طريقة تقدًن القّصة ىف تدريس ادلطالعة لًتقية مهارة الكبلـ للطبّلب. كهبذه الطريقة، 
ينبغى على الطبّلب ليعرّب كيتكّلم كيشرح مايفهمها من النصوص. كليس كّل من ادلدارس ىف 

ىذه الطريقة. ألّف ىف ىذه الطريقة، دكر ادلدّرس مهّم لتنمية قدرة الطبلب زلادثة  فونوركغو يستخدـ
ابللغة العربية. ابإلضافة إىل خلفية البحث السابقة، أرادت الباحثة أف تقـو ابلبحث العلمى ربت 

ّّ  سادلدرت  ادلخوتط  دلدّرس لتيقة  هاررة اللمام سا"دور االعنواف  تخددام ريقة  قةدًن الة
 .اإلتماهة  "اإلتمام" جورقسرن

 
  

                                                           
 .2020فربايَت  4تاريخ السيت خشية نور عُت. ادلقابلة. فونوركغو.   8

 .163(،2011)يوغيا كرات: تَتس, ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiكموان،   9
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 ﴿ب﴾ حتدقد البحث
ستخداـ اب حددت الباحثة ىف ىذا البحث العلمي على دكر ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ

ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمّية "اإلسبلـ" جوريساف  " أ "  ة تقدًن القّصة لطبلب الصف الثاينطريق
. كاحلّجة الختيار ىذه ادلدرسة ىي نظرت الباحثة  أبّف ادلدّرسة تعمل الطريقة ومبلراؾ فونورغ

اجلديدة ىف تدريس الّدرس ادلطالعة. كىذه الطريقة تسّمى بتقدًن القّصة. كلكن كثَت من ادلعهد 
 اإلسبلمي ىف فونوركغو ال يستخدـ ىذه الطريقة ىف تدريس الدرس ادلطالعة. 

 
 ﴿ج﴾ أتئل  البحث

 خلفية البحث اآلتية أرادت الباحثة القياـ بتعبَت أسئلة البحث التاليةػ كىي: نظرا إىل
الصف الثاىن "أ" خطوة التعليم بطريقة تقدًن القّصة لًتقية مهارة الكبلـ عند طبلب كيف  .1

 ؟ "ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ
" ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية كيف كظيفة ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب الصف الثاىن "أ .2

 ؟ ""اإلسبلـ
 

 ﴿د﴾ أىداف البحث
 :كمن أىداؼ ىذا البحث العلمي ىي ما يلي ف ىف كل حبث العلمي أىداؼ،إ  

الصف الثاىن "أ" خطوة التعليم بطريقة تقدًن القّصة لًتقية مهارة الكبلـ عند طبلب دلعرفة  .1
 ."ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ

دلعرفة كظيفة ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب الصف الثاىن "أ" ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية   .2
 .""اإلسبلـ

 
 ﴿ه﴾ فوائد البحث

 أّما فؤائد البحث اليت يرجى هبا الباحثة ىف ىذا البحث، ىي الفوائد النظرية ك العملية .
 من الفوائد النظرية  .1

أّما نتائج البحث يرجى من ىذا البحث لزايدة ادلعرفة عن دكر ادلدّرس ىف ترقية مهارة  
الكبلـ ابستخداـ طريقة تقدًن القّصة للطبلب حىت يعطى التربّج جلميع الّناس خاّصة للمدّرس 
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دلعرفة تطبيق طريقة تقدًن  وابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونورغ
ة ىف تعليم اللغة العربّية، حىت يستطيع اف يستفذ طريقة التعليم ادلناسب ىف تعلم الّلغة القصّ 

 العربية.
 من الفوائد العملية  .2

 دكر ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ.الفهم عن  دة ادلعرفة كألدة تشجيع الّنفس ىف، لزايللباحثة . أ
ث ابللغة العربية حىت للطبلب، حّل ادلشكلة لطبلب اّلذين يواجهوف ابلصعوبة يتحدّ  . ب

 طيع ك يفهم الطبلب عنها .يست
ل على حابللغة العربية. حىت يستطيع ادلدّرس  مدّرس، دلعرفة قدرة الطبلب ىف احملادثةللج. 
 دلشكبلت بقدرة الطبلب عند كبلمهم.ا

 لطبلب. لدكر ادلدرس لًتقية مهارة الكبلـ د. للمدرسة، دلعرفة كيفية عملية تعليم الّلغة العربية ك 
عملية يف رلاؿ من الربة كاطهار اخل ةإعطاء الفكر ، ترجي نتائج البحث حقُتق. للباحثُت الآل

كن أف تصَت نتائج البحث ديك  لمستقبل.ل البحث القدًن، كذبعل زايدة فكرية للمدرس ادلهٍتّ 
 أداء البحث العلمي األعمق. أساسا ىف

 
 البحث كخرب  قةيقي  ﴿و﴾ قنظةم

 نقسم الباحثة ىذا البحث العلمي إىل ستة أبواب، كما يلي: البحث كفهمو، فتلتسهيل  قراءة 
 حث كأسئلة البحث كأىداؼ البحث ربديد البادلقدمة، فيها خلفية البحث ك  :الباب األكؿ

 تنظيم البحث. البحث ك  فوائدك 
ـ كطريقة دكر ادلدرس كمهارة الكبلرية العامة عن مفهـو ظالنّ البحوث الّسابقة ك  الباب الثاين:

 تقدًن القّصة ىف تدريس ادلطالعة.
منهجية البحث، فيو مدخل البحث كنوعو، كحضور الباحثة كمكاف البحث  الباب الثالث:

ت، كأساليب ربليل البياانت، فحص أساليب صبع البياانكمصادر البياانت ك 
 خطوات البحث. صحة البياانت ك 

تتعلق على موقع  على البياانت العامة اليت ، كىو حيتولنتيجة البحث اإلجرائي الباب الرابع:
"اإلسبلـ" جوريساف درسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلالقياـ  البحث يشمل اتريخ



6 
 

 
 

فونوركغو، كموقعها اجلغرايف كنظامها كأحواؿ أساتذهتا كطبلهبا ككسائل مبلراؾ 
دّرس البياانت اخلاصة: تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية، كدكر ادلعرض ادلدرسة، ك 

 لًتقية مهارة الكبلـ بطريقة تقدًن القّصة.
دكر ادلدرس لًتقية مهارة الكبلـ ابستخداـ طريقة تقدًن القصة  عن ربليل البياانت الباب اخلامس:

 صف الثاين "أ"، كربليل البياانت عن خطوات لطريقة تقدًن القّصة ىفالىف 
 فونوركغو.راؾ مبل"اإلسبلـ" جوريساف توسطة لصف الثاين "أ" دبدرسة ادلا

اإلختتاـ، ىف الباب اآلخرة يتضمن من اخلبلصة من نتائج البحث كاإلقًتاحات  الباب السادس:
 ادلتعلقة ابلبحث.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 البرب الثرين
 البحوث السربة  واإلررر النظيي

 
 البحوث السربة  ﴿أ﴾

البحوث الّسابقة ىي الّدراسات عن البحوث الّسابقة اّليت يبحث ىف ادلواضع ادلتشاهبات، 
 كالغرض منها دلعرفة كجوه اإلختبلؼ كالتشابو. كمن بعض البحوث الّسابقة ىي كما يلى:

 بلـ ىفاحملاضرة لًتقية مهارة الك البحث الذم كتبو لقمن احلكيم ربت ادلوضوع " تطبيق طريقة .1
 أ(". كنتائج البحث : )2011ادلعهد دار احلكمة تونج سارم كادكنج كارك تولونج أكونج 

ادلعهد "دار احلكمة" تونج سارم   احملاضرة لًتقية مهارة الكبلـ  ىفخطوات تطبيق تعليم  إفّ 
، مّث ردت نصوص من قبل احملاضرةالف ذبمعوا ك تولونج أكونج يقدـ الـز عليهم أكادكنج كار 

ماـ جاء العهد زلاضرة، يتقدـ الطبلب أحُت نصوص إىل الطبلب ألف يصححها. ك ال
 ب( كادلشكبلت ىفشكاؿ األخرل من احملاضرة. )تمعُت ليتخطبوا، كأقاموا ابلتمثيل أك أادلس

ادلعهد "دار احلكمة" تونج سارم كادكنج كارك  احملاضرة لًتقية مهارة الكبلـ ىف تطبيق تعليم
م عليم كاحملاضرة كعددىم الكثَتة، أعملية الت تهاد كالنشاط الطبلب ىفكونج ىي اجتولونج أ

ىل الفرقة، ىي بتقسيم الطبلب إاكالت حلل حجم الصف ج( كاحملارشادات. ) ىفصعوابت 
سابقة بُت الفصوؿ يف أخر السنة جارل م فرقة لدل رللس االدارة بنفسها كىفكلكل ال

ن دافعية ك اجتهاد ىي بوسيلة حفظ ادلفردات ك حدل الطريقة حلل ادلشكبلت عاحملاضرة. كإ
 10ادلصطلحات على شكل ادلنظمة.

عرؼ كأكجو التشابو من ىذا البحث ىي يبحث يف ترقية مهارة الكبلـ للطبلب. ك 
إذا كاف البحث السابق يركز ىف ترقية  . كأكجو اإلختبلؼ من ىذا البحث،أنو حبث نوعي

 مهارة الكبلـ بطريقة احملاضرة، فالباحثة تركز حبثها ىف ترقية مهارة الكبلـ بطريقة تقدًن القّصة.
قية مهارة البحث الذم كتبتو نيندا ايك كحيوين ربت ادلوضوع " استعماؿ الطريقة ادلباشرة لًت  .2

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية رادين فاكو ترصلاليك للعاـ الدراسي  الكبلـ للصف السابع ىف
ًتقية مهارة الكبلـ للصف ـ".  كنتائج البحث : استعماؿ الطريقة ادلباشرة ل2012-2013

                                                           
، تطبيق طريقة احملاضرة لًتقية مهارة الكبلـ ىف ادلعهد دار احلكمة تونج سارل كادكنج كارك تولونج أكونجلقمن احلكيم،   10

 .2011اجلامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أكونج، 
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "رادين فاكو" ترصلاليك قد حصل ابستعماؿ الطريقة  األكؿ ىف
فوظات، كىناؾ كثَت من ادلطالعة ك احملـ مثل:  احملادثة ك دلهارة الكبل ادلباشرة، بشكل سلتلف

يضا، مثل: أقل فهم الصوت ة ادلباشرة لًتقية مهارة الكبلـ أاستعماؿ الطريق ادلشكبلت ىف
 فردات، كاف العديد من الطالب غَت قادر على ترتيب الكلمات لتكوف اجلملة الكاملة ىفكادل

عند  ذلم جهد متنوع توجيو كإنتباه خاّص. فلذالكالطالب ما زاؿ حيتاج ك اجلملة اجلديدة. 
ستعماؿ الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكبلـ عربية، كاجلهد حلّل ادلشكلة ىف امدّرس اللغة ال

مثل: يصنع اجلماعة الدراسة للطالب، إستعماؿ سلترب اللغة، استعماؿ غرفة ادلكتبة، استعماؿ 
 11الساحة ك صالة ادلدرسة.

عرؼ أنو ترقية مهارة الكبلـ للطبلب ك  من ىذا البحث ىي يبحث ىف التشابو كأكجو
ترقية مهارة  إذا كاف البحث السابق يركز ىف . كأكجو اإلختبلؼ من ىذا البحث،حبث نوعي

 ترقية مهارة الكبلـ بطريقة تقدًن القّصة. تركز حبثها ىف، فالباحثة بطريقة ادلباشرةالكبلـ 
طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة البحث الذم كتبتو كيدية رضبدين ربت ادلوضوع " تطبيق  .3

ىي  العربية لًتقية مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ترصلاليك". كنتائج البحث
نوية اإلسبلمية تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثا إف تطبيق طريقة اإلنتقائية ىف

احلكومية ترصلاليك إبستخداـ ادلدرس أنواع طرؽ اللغة العربية، مثل )أ( طريقة ادلباشرة بتقدًن 
)د( تدريب مبلء، إلاليومية، )ب( طريقة القراءة، )ج( ا رس دكف استعماؿ لغة الطبلبالدّ 

بلمية احلكومية ابدلدرسة الثانوية اإلس ادلفردات. كادلشكبلت ىف تطبيق طريقة اإلنتقائية ىف
ادلتنوعة، منهم خارجوا من ادلدرسة اإلسبلمية  يك تتكوف من : )أ( خصائص الطبلبترصلال
حُت تعليم  م دكف ذلك، )ب( قلة رغبة الطبلب، )ج( شعر الطبلب ابخلوؼ كالصعوبكمنه

ة التعليم اليت تساعد التبلميذ ىف تنفيذ اللغة العربية يف الفصل، )د( نقصاف الوقت ككسيل
بيق طريقة تط حلل ادلشكبلت ىفإف احملاكالت اىل  تعليم اللغة العربية.  ريقة االنتقائية ىفط

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  اإلنتقائية ىف
 ( الدعم2تدريس مهارة الكبلـ، ) دريب ادلفردات كي تستعّد الطبلب( ت1ترصلاليك ىي : )

                                                           
، استعماؿ الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكبلـ للصف السابع يف ادلدرسة ادلتوسّطة اإلسبلمية رادين فاكو ايك كحيويننيندا   11

 .2011، اجلامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أكونج، ـ 2013-2012ترصلاليك للعاـ الدراسي 
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ادلنهج  ( اإلبتكار ىف الًتبية على دكاـ اإلكتشاؼ ىف3، )من ادلدرسة بشكل الركحة كادلادية
 12اجليدة. يّ راسالدّ 

عرؼ أنو ترقية مهارة الكبلـ للطبلب ك  التشابو من ىذا البحث ىي يبحث ىف كأكجو
ترقية مهارة  إذا كاف البحث السابق يركز ىف . كأكجو اإلختبلؼ من ىذا البحث،حبث نوعي

 ترقية مهارة الكبلـ بطريقة تقدًن القّصة. بطريقة اإلنتقائية، فالباحثة تركز حبثها ىفالكبلـ 
البحث الذم كتبو جندا ميبلداي ربت ادلوضوع "تطبيق طريقة تقدًن القّصة السردية ىف ضمن   .4

ية اإلسبلمية". كنتائج الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكبلـ لطلبة الفصل الثاىن ابدلدرسة الثانو 
جيعل مدّرسوف اللغة العربية طريقة تقدًن القّصة السردية يف ضمن الطريقة ( 1البحث ىي: )

ادلباشرة كأحد طريقة التعليم ادلستخدـ ىف األنشطة التعليمية لكوف ىاتُت الطريقتُت طريقة 
الكبلـ ابللغة العربية،  فعالة كمناسبة أبحواؿ الطلبة كأف يوفر الفرصة الكافية للطلبة دلمارسة

( يعطى كّل مدّرس التشجيعات للطلبة كأف يستخدموا كسائل التدريس عند عملية 2)
( تقـو ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية بتنفيذ البيئة اللغوية ىف ادلدرسة لكي حيصل 3التدريس، )

 13الطلبة على األمكنة ادلناسبة كادلدعمة للتكلم ابللغة العربية مع أصدقائهم.
كأكجو التشابو من ىذا البحث ىي يبحث ىف ترقية مهارة الكبلـ بطريقة تقدًن القّصة 

إذا كاف البحث السابق يركز ىف  . كأكجو اإلختبلؼ من ىذا البحث،عرؼ أنو حبث نوعيك 
، فالباحثة تركز حبثها ىف الفصل األكؿ ابدلدرسة  الفصل الثاىن ابدلدرسة الثناكية اإلسبلمية

 بلمية "اإلسبلـ" جوريساف.ادلتوّسطة اإلس
 
 
 
 

 

                                                           
لًتقية مهارة الكبلـ ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  تطبيق طريقة اإلنتقائية يف تعليم اللغة العربيةكيدية رضبدين،   12

 . 2011، اجلامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أكونج، ترصلاليك

تطبيق طريقة تقدًن القصّة السردية ىف ضمن الطريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكبلـ لطلبة الفصل الثاىن جندا ميبلداي،   13
 .2017، 2، الرقم 1، ماالنج، اجمللة ابدلدرسة الثانوية اإلسبلمية
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 اإلررر النظيي ﴿ب﴾
 هدّرس اللغ  العيبة  .1

 هفاوم ادلدّرس . أ
يلعب دكرا ىو العنصر البشرل ىف رلاؿ التدريس اّلذل يشغل ىف ادلناصب ك ادلدّرس 

 س منها: رّ ىف رلاؿ التدريس. ىناؾ آراء عن تعريف ادلد ىاما
ـّ ىف س عنصر قاؿ خَت الرشدم أبّف ادلدرّ  ألنّو سوؼ جيلب  م،التعلّ  نظاـىا

 14.كثر أمهية مكملةت األخرل ادلناسبة كىي ألطبلب إىل الغرض ادلقصود ادلكتوابا
كعند سيفل حبرم قاؿ أّف ادلدّرس ىو الشخص ادلسؤكؿ ىف تدريس الطبلب، إّما 

كادلدّرس ىف رأم  15بشكل فردم أك إجتماعي، كسواء داخل ادلدرسة أك خارج ادلدرسة.
مؤسسات التدريس السمي،  عنالذم ينفذ التدريس ىف أماكن معينة كليس  العاـ ىو

 كلكن أيضا ىف ادلسجد، كىف ادلنزؿ كغَتىا.
إّف مدّرس اللغة العربية ىو الوسط بُت العاملُت اآلخرين كىو الذم خيتار من 

ابدلعلومات  ادلعلومات ادلقدار البلـز البلئم للمتعلم، فعملو يتضمن دراسة ادلتعلم كالعلم التاـ
الدراسية كخباصة مايلقي منها على ادلتعلم حىت يسهل عليو إيصاذلا لو مرتبا ترتيبا منطقيا 

 16كمرتبطا بعضها ببعض.
كأما مدّرس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مركز العملية الًتبية ككّل شيئ ىف العملية 

ل قيمة ىف اجملاؿ الًتبية، كذالك الًتبية مرتبط ابدلدّرس، كعليو يتوقف ربقيق كّل شيئ اّلذ
يكوف خربة كدرية دبا يعلم كبكيفية التدريس، صبورا دؤكاب، زلبا لعملو، متجاكاب مع طبلبو 

 17كزمبلئو.
ـّ "أّف ادلدّرس ىو  ككتب ىف كتاب الًتبّية كالتعليم اجلزء األكىل ىف تعريف ادلدّرس العا
الواسط بُت العاملُت اآلخرين كىو الذل خيتار من ادلعلومات ابدلقدار البلـز كادلبلئم 

                                                           
 .172(، 2004)يكياكرات: فوستاكا فبلجار، ، Pendidikan Profetikخَت الرشادم،   14

 .31(، 2000)جاكرات: رينيكا جيفتا، ، Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatifشيفل البحر صبارة،   15

 .6(، 1993ريب، ، )دار الفكرم العاجلزء األكؿ ركح الًتبية كالتعليمدمحم عطية األبراشي،   16

، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مضاايت متجاربدمحم شلدكح بدارف،   17 ، )يونس: ادلنظمة العربية للًتبية ك الثقافة كالعلـو
1992 ،)43. 
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للطالب، فعملو يتضّمن دراسة الطالب كالعلم التاـ ابدلعلومات الدراسية كخاصة مايلقى 
طالب حىت يسهل عليو إيصاذلا لو مرتّبة ترتيبا منطقيا كمرتبطا بعضها منها على ال

 18ببعض."
 صفرت ادلدرس . ب

إرساذلا إىل غَته.  كعليو أيضا أف يتمّلك العلـو النافعة مثّ  ادلدرس كثَت من صفاتو،
إىل ما يكوف بو من العلـو كادلعارؼ. فيشًتط أف يكوف من ذك  كادلدّرس يدّؿ الطالب

ركحو، فإذ اّتصف ادلدّرس األكصاؼ احملمودة، ألّف ركح التلميذ ضعيف ابلنسبة إىل 
 19ادلوافق كذالك. أبكصف الكماؿ كاف الطالب

 ادلبادئ الًتبوية اآلتية: س ىف عملو جيب عليو مبلحظةكي ينجح ادلدرّ 
، كما يقـو بو ىف ىذا األسبوع، أف يكوف عملو منظما (1  مرتبا، يعرؼ مايقـو بو اليـو

كمىت يبدأ ىذا ادلوضوع، كمىت ينتهى من ذالك، كذالك أبّف يقسم عملو السنول 
 تقسيما دقيقا حسب ما لديو من الزماف.

 أف يدرس فصلو جيدا حبيث يعرؼ طبلبو صبيعا كيعرؼ كّل فرد فيو حق ادلعرفة. (2
فرد أك لكّل صباعة من الفصل، ليجيد كّل فرد ما يبلئمو  أف يعد عمبل خاصا لكلّ  (3

 من العمل، فيعمل حبسب مستواه العقلى كالدراسى.
 .أف يتذكر دائما أف التعليم حق يتطّلب أف يقـو ادلدّرسوف ابجلزء األكرب من العمل (4
أف يسمح لؤلطفاؿ ابلتفكَت، كيعطيهم ما يناسبهم من احلرية ادلعقولة يف أداء العمل  (5

 20ختياره كيعودىم اإلعتماد على النفس.كإ
قدمناىا كجب أف بصفات معينة سبنعو من أتديب  س ىي ماإذا كانت ادلدرّ 

كمنها ما ىو خلقي كمنها ما ىو  ، كىذ الصفات منها ىو عقليعلى خَت كجو كظيفة
 كأّما البياف من صفات ادلدّرس ىو كما يلى: .جسمي

 .سبلمة العقل كغزارة ادلادةة ك يعداد ادلهن: اإلست الصفات العقلية .1
 : ابش الوجو رحيما حيسن معاملة التبلميذ صورا رلدا ىف عملو  الصفات اخللقية .2

                                                           
 .3دار السبلـ، بدكف السنة(، ، )فونوركغو:الًتبية كالتعليم اجلزء األكىلكلية ادلعّلمُت اإلسبلمية كونتور،    18

 .6، )سورااباي: اذلداية، بدكف السنة(،تيسَت اخلبلؽ ىف علم األخبلؽحافظ حسن ادلسعدل،   19

 .6(، 2008، )فونوركغو: معهد دار السبلـ، أصوؿ الًتبية كالتعليم اجلزء الثالثرفعت حسن ادلعاىف ك آخركف،   20
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مهتاما بو نشيط أف يكوف صوتو كاضحا جليا مؤثرا خاليا من 
 اجللية كالصياح غَت الضركرين، كأف تكوف عينو يقظو. 

 : سبلمة البدف كقّوة البنية نظافة البدف كالشعر كاألظفار، لطف    الصفات اجلسمية .3
 اذلنداـ كاخللو من العاىات ادلدىشة.

 فما الصفات اخلاصة دبدّرس اللغة العربية كىي: 
 أف يكوف زلبا دلادتو. . أ
 .س التمكُت من ادلادةرّ ادلدالزمة على  . ب
 .س حسن النطق كجودة األداءرّ أف يكوف ادلد . ج

  21س ساعة ثقافتو كغٌت مصادره.د.  كجب على ادلدرّ 
 ج. دور ادلدرس ىف الخعلةم

دكر ادلدرس ىو خلق سلسلة السلوؾ ذكا الصلة ىف حالة معينة كمتعلقة ابلنهوض 
كتطوير الطبلب اّلذل جيعل غرضو. دكر ككظيفة من ادلدرس ىف التدريس ىي معقدة جدا 

عثماف ىف كتابو أف ىناؾ دكر كخاصة ىف عملية التدريس اليت ذبرم ىف الفصل. قاؿ عزير 
  22ادلدرس ىف عملية التعليم كىي:

 ادلدرس متظاىر .1
كينبغى ادلدرس دائما السيطرة على ادلواد التعليمية كتطوير ادلهارت ىف رلاؿ العلـو 

 اليت ديلكها ادلدّرس، ألّف ىذا أمر حيدد نتائج التدريس اليت حققها الطالب.
 ادلدرس منظم الفصل .2

دكره كمدير الفصل الدراسية كأف يكوف قادرا على إدارة الفصل   ينبغى ادلدرس ىف
 كالبيئة التعليمية كعنصر من البيئة ادلدرسية اليت جيب أف يتم تنظيمها.

 ادلدارس مساعد  .3
ينبعى أف يكوف ادلدّرس قادرا على جهد موارد التدريس مفيدة ك ديكن أف يدعم 

 ربقيق األىداؼ كعملية التدريس.
 

                                                           
 .5(، 1996، )دمشق: دار الفكر، ةطرؽ التدريس اللغة العربي، جودة الركاب  21

 .Menjadi Guru Profesional،9دمحم عزير عثماف،   22
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 ادلدرس كسطا .4
كينبغى ادلدّرس لو معرفة كافية كفهم عن كسائل الًتبية ألهّنا أداة اتصاؿ لعملية 

 التدريس. 
 ادلدرس مقيم .5

يطلب من ادلدّرس ليصبح ادلقيم اجليد كالصادؽ مع إعطاء التقوًن ادلؤثر إىل ىيئة 
 23عرضية كجوىرية.

 24يلي:جبانب ذالك، كاف دكر ادلدّرس اآلخر ىف تدريس اللغة العربية كىو كما 
 دكر ادلدّرس بوصفو قدرة حسنة لتلميذه . أ

إّف ادلدّرس يتعامل مع أشخاص ىف مرحلة التكوين لديهم اإلستعداد للتأثر 
ابآلخرين، كأنّو يتفاعل معهم أطوؿ فًتة زمنية خبلؿ حياهتم مقارنة أبصحاب ادلهن 

 25األخرل، كأنّو يتعامل معهم كىم ىف كامل قواىم العقلية كحاالهتم الطبيعية.
 دكر ادلدّرس بوصفو مرشدا . ب

إّف أسلوب التعلم التعاكين لو رلموعة من اإلجيابيات بناء على التجارب الىت 
أقامت ىف الدكؿ ادلتقدمة كأظهرت أّف التعلم التعاكين يساعد على منو إرباىات 
إجيابية ضلو التعليم كالتعلم بُت ادلدّرسُت كالطبّلب كاإليداريُت، كيسهم ىف حل الكثَت 

ادلشكبلت ادلعرفية كاإلجتماعية مثل مشكلة التأخر الدراسي بُت الطبّلب،  من
كلذالك على مدّرس  26كيساعد على نشر قيم احلب كالتعاكف كادلسؤكلية بينهم.

الفصل استخداـ ىذا األسلوب ىف بعض موافق التدريسية داخل حجرة الدراسة 
 كخارجها.

 ج. دكر ادلدّرس بوصفو دافعيا
صعوبة قياـ ادلدّرس بدكر إرشادم كتوجيهي للطبّلب إالّ أنّو جيب  على الرغم من  

عليو أف يكوف مبلحظا دقيقا للسلوؾ اإلنساين، كما جيب عليو أف يستجيب بشكل 

                                                           
 . 37(، 2005، )جوكجاكرات: حكاية فوبسيع، Menjadi Guru Efektif، سوفرالف  23

24
 .23(، 2011ادلالكى، احلكومية  ، )ماالنج: جامعةمهارت التدريس ضلو إعداد مدرّس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   

 .23 نفس ادلراجع،  25

 .25 نفس ادلراجع،  26
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كجيب عليو أيضا معرفة الوقت ادلناسب  27إجيايب عندما تعيق انفعاالت الطالب تعلمو.
 لتحويل الطالب.

زاف : مقًتحات تساعد على استثارة دكافع كقاؿ عبد الرضبن بن إبراىيم الفو 
 الدارسُت للتعلم : 

 (. كعي التطبّلب ابألىداؼ.  1
 (. تنمية اجلانب الركحي لتعلم اللغة العربية.2
 (. تقدًن ادلهارات كادلعلومات يف سياقات ذات معٌت.3
 (. البناء على خربات التطبّلب.4
 (. ربفيز ادلشاركات اإلجيابية للتطبّلب.5
 التنوع يف أكجة النشاط الصفي.(. 6
 28 (. استخداـ أساليب التعزيز ادلتعدة.7

 س اللغ  العيبة  لتيقة  هاررة اللغ  العيبة درّ دور هد. 
دكر ادلدّرس ىف ترقية العملية يدؿ أّف دكر ادلدّرس ديكن أف ينفذ ابلعملية ادلؤثرة، 

بتوصيل مادة تدريس اللغة العربية كألّف ادلدّرس لو صفات عظيمة كمؤىل ىف تدريسو، أعٌت 
استطاعة ادلدرس دبهارهتا. كلذالك أّف تدريس اللغة العربية بُت ادلدّرس ك الطبلب ينجح 
صلاحا صحيحا. كدكر ادلدرس عند عزير عثماف، ىو خلق الربط من السلوؾ ادلًتابطة الىت 

طبلب ىف أجريت ىف حاالت معينة، كيتصل بتقدـ التغيَتات السلوكية ك تطوير ال
 29اذلدؼ.

دكر ادلدرس ىف تدريس اللغة العربية مهمة لطبلب ادلدرسة، ألنّو ال يفصل بُت ك 
دكافع لطبلب ىف الطبلب كادلادة ىف العملية. كادلدرس أيضا البّد أف يستطيع إعطاء ال

ابحلماسة اجليدة كإعطاء مادة اللغة العربية الصحيحة، كالتدريب، كالتقوًن  العملية التعليمية
 كما أشبو ذالك ىف ترقية مهارة اللغة العربية.

                                                           
27

 .28 نفس ادلراجع،  

 .162ق،  1431إضاءت دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،  م الفوزاف،يعبد الرضبن بن إبراى  28

 .Menjadi Guru Profesional ،40عزير عثماف،   29
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س اللغة العربية أف يستخدـ الطريقة مدرّ مهارة اللغة العربية ينبغى على كبًتقية 
معارؼ الطبلب  كالصناعة ادلعينة الىت خيًتىا ادلدرس ىف تدريس اللغة العربية لتحسُت

ككذالك أيضا أّف  كىي مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. ،كتنجيح مهارهتا األربع
ستعماؿ مهارة اللغة العربية دبمارسة كتطبيقها ىف الفصل كغَته إذا  ادلدرس أف يؤمر طبلبو اب

 كانوا يتعّلموف ابللغة العربية.
 هاررة اللمام .2

 اللمامالخعيقف هن قدرقس هاررة  . أ
ات من سلارجها الكبلـ ىو نطق األصوات العربية بنطق سليم، حبيث زبرج األصو 

منهج اللغة األجنبية، ألّف  لغة. كالكبلـ يعترب جزأ أساسيا ىفل علماء الادلتعارؼ عليها لد
 30الكبلـ  مقياس على قدرة أحد ىف معرفة اللغة األجنبية.

اللغة العربية، ألهنا مهارة إنتاجية تتطلب قدرة  للكبلـ موقف ضركرم ىف التدريس
الطبلب على إستعماؿ األصوات بدّقة، كسبكن الطبلب على صيغ النحوية كنظاـ ترتيب 
الكلمات الىت تساعده على التعبَت عما خطر بفؤادىم ك يريد أف يقولو ىف مواقف الكبلـ. 

 لم.للتك ن عملية إدراكية كذلك تتضمن الدافعأم أنّو عبارة ع
كادلفركض من الكبلـ ىو عملية تبداء صوتية كتنتهى سباـ عملية اإلتصالية مع 
ادلتحدث ىف كقف اإلجتماعى. إذف للكبلـ معٌت اآلتى : أنّو التعبَت ادلباشر مع اللغة 
ادلعّينة، كلكن ادلفركض ليس أف يساكل ابلقدرة على سرعة الكبلـ بل ديكن الطبلب على 

ادلطلوب بطريقة السماع من ادلتكّلم. من ىنا فهمت أّف الغرض من  تعبَت أفكارىم كاألشياء
 31تعليم الكبلـ ىو: تنمية القدرة الكبلمّية عند التبلميذ إىل احلّد لًتكيز مع مضموف الّلغة.

َت يكوف جزأ أساسيا قدرة الكبلـ على التعبالكبلـ ىف اللغة العربية، ألّف كىناؾ أمهية لتعليم 
الكبلـ ديكن أف يتبُت بعضها فيما  ة العربية. أساس لضركرات تدريسللغا ىف منهج تدريس

 يلى: 

                                                           
 .151(، 1985، )ادلملكة العربية السعودية: جامعة أـ القرل، أخرل تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغةدمحم كامل الناقة،   30

، )الرايض:  مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت بورشدم أضبد طعيمة، دمحمكامل الناقة ك   31
2003 ،)126-127 . 
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كرار الّلفظ بو كتعويد إبنها لغة األـ أك األجنبّية فطّلب إليو ت إّف األسرة عندما تدريس .1
 الكبلـ بو.

هارات اللغة األجنبّية البّد لو أف يستوعب مهارة الكبلـ من م إّف الكبَت عندما يتدّرس .2
 كىل كمقّدـ منها.أخرل كىى أ

 بّية يدفع إىل تعليمها ك إتقاهنا.للغة األجنالكبلـ أّف النجاح ىف تعليم  .3
اللغة األجنبّية  كتابةنتّصر إمكانية اإلستمرار ىف تدريس القراءة ك إنّنا ال نستطيع أف  .4

 دكف الكبلـ هبا.
ّيما حُت لكبلـ، كال ستعتمد على ا أّف عملّية تدريس الّلغة ك اإلستفادة من ادلدّرس .5

 32أخطاء الطبلب، فطريقة إصبلحها استخداـ الكبلـ. كجد ادلدّرس
الّلغة العربية، أّف الكبلـ ىو تلفيظ  كتب كذالك ىف فصل إسًتاذبية تدريسك 

أنواع ىذه ادلهارة ىي: احلوار  األصوات الّلغة العربية الصحيحة عند أىل اللغة العربية. ك
 33كاخلطابة كما أشبو ذالك.لتكّلم اكادلناقشة كاحلكاية ك 
ألجنبية، ألف الكبلـ نوع التطبيق اللغة ا لكبلـ أىم ادلهارات ىف تدريسإف مهارة ا

غة. غَت أف حيتاج مبلحظة ىف تدريس مهارة الكبلـ ىي  كيكوف الغرض األكؿ ىف تعلم الل
س كالطريقة اليت استخدمو ىف التدريس، ألهنما عامبلف على صلاح تدري كفاءة ادلدّرس

الفصل الذم يدؿ الطبلب إىل شيء ما كأما  ىف فاعل مهارة الكبلـ. يعرؼ أبف ادلدّرس
 34الطريقة الصحيحة تكوف كسيلة على ما أراد ادلعلم من صلاح التعليم.

كمهارة الكبلـ ىي إحدل من دركس اللغة العربية كىي أّكؿ مايعّلمو الطبّلب ىف 
ا ىي ألجل كفاءة الطبّلب ابلكبلـ أك احملادثة اللغة العربية. كاذلدؼ الرئيسّى ىف تعليمه

إبستخداـ اللغة العربّية اجلّيدة ىف احملادثة اليومية كقراءة القرآف كأدعياء الصبلة. فمن 
ادلعركؼ عند أىل اللغة العربية ىف فصل إسًتاتيجّية تعليمها، أّف الكبلـ ىو نوع من تلفيظ 

                                                           
 .152-151، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرلدمحم كامل الناقة،   32

)جوكجا كرات: فستاكا رىلة،  ،Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arabرضية زين الدين،   33
2005 ،)62. 

 .48(، 2011، )ابندكج: ردياجا رسداكراي، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف ىرماكف  34
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أنواع ىذه ادلهارة كثَتة, منها: احلوار األصوات ابستخداـ اللغة العربية الصحيحة. ك 
  35كادلناقشة كاحلكاية كالتكّلم كاخلطابة كما أشبو ذلك.

التحدث أك الكبلـ أبنو مهارة نقل ادلعتقدات كاألحاسيس كالتجاىات كادلعاين 
 التعبَت ألحداث من ادلتحدث إىل اآلخرين ىف الطبلقة كاإلنسياب مع صحة ىفكاألفكار كا
 36األداء. كالسبلمة ىف

اللغة  اللغوية اليت تقصد هبا ىف تدريسكمهارة الكبلـ ىي إحدل ادلهارات 
 37احلديثة، كمنها اللغة العربية.

 هاررة اللمام األىداف هن قدرقس . ب
  38الكبلـ ديكن أف نعرض ألمهها فيما تلى: ىناؾ أىداؼ عامة لتدريس

 ق الطالب أصوات الّلغة العربية.أف ينط  .1
 ادلتجاكرة ك ادلتشاهبة.ق األصوات أف ينط  .2
 القصَتة ك احلركات الطويلة.أف يدرؾ الفرؽ ىف النطق بُت احلركات   .3
 مستخدما ابلصيغ النحوية ادلناسبة. أف يعرب عن أفكاره  .4
ابلنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة عن العربية خاصة ىف أف يعرب عن أفكاره مستخدما  .5

 الّلغة الكبلـ.
التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز العدد  ص اللغة ىفأف يستخدـ بعض خصائ .6

  ذلك شلا يلـز ادلتكلم ابلعربية.كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت
أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو. كأف يستخدـ  .7

 ركة ىف إسباـ عمليات اتصاؿ عربية.ىذه الث
 كمفهوما ىف مواقف احلديث البسيطة.أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا  .8

                                                           
أكتوبَت  5، )ماالنج: أساس اخلربة كالّدكرة كالتّطبيق كالتّقدًن كالتّعبَت كالتّنفيذتعليم احملادثة على رزقا علينا مصلحة،   35

2019) 

، )ادلملكة العربية السعودية: دار األندلس للنشر ادلهارت اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية كفنوهناالشنطى،   36
 .194(، 2003كالتمزيع، 

 .110(، 2004، )ماالنج: مشكات، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأضبد فؤاد إيفندل،   37

 .130(، 2003، )مصر: ايسيسكو: طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبادمحمكامل الناقة ،   38
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تصل كمًتابط لفًتات زمنية أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل م .9
 مقبولة.

قاؿ أجيف ىرماكاف، مهارة الكبلـ كىي قادرة على التعبَت عن األصوات أك 
ثة دبعٌت كاسع، احملادك  .الكلمات للتعبَت عن األفكر كاآلراء كالرغبات، كادلشاعر إىل شريك

الكبلـ ىو نظاـ من العبلمات اليت ديكن أف يسمع كيرل، الذم يستخدـ عددا من 
العضبلت كاألنسجة العضلية للجسم البشرم. كاذلدؼ ىو نقل الفكرة  ألجل تلبية 

الوقت نفسو، كفقا ذلنرم جونتور اترغن الكبلـ ىو رلموع من العوامل  كىفاإلحتياجات. 
و لعصبية، الدللي كاللغوم على نطاؽ كاسع. لذلك ديكن اعتبار أناجلسدية كالنفسية كا

  39.لئلنساف  أىم للسيطرة اإلجتماعية
على أربعة كفاءات  بلـ ىف اللغة العربية لبد أف يدرسمهارة الك كعلى مدّرس

 األساسية التالية : 
 ربليل الطبلب.  .1
 ربليل ادلواد.  .2
 ربليل الطريقة.  .3
 40ربليل كسائل اإليضاح.  .4

 اررة اللمامالطيق لخدرقس هج. 
مو اإلنساف، ككذالك عمل يعل اية الصحيحة أساسا سليما لنجاح أمتعترب البد

ىلة تعليما التدرس كخصوصا تدريس اللغة، فإذا عملنا اللغة مند أكؿ ك ك  عملية التدريس
 صحيحا فإننا نكوف قد برأان ىف تكوين عادات لغوية صحيحة لذل الطبلب.

الكبلـ منذ البداية  ابلنسبة للطالب إذا ما بدأ تدريس كلذالك فاألمر سهل
تعليما سليما، كلكن سيكوف األمر صعبا جدا عندان حياكؿ ذالك بعد بداية خاطئة يكوف 

التعبَت على خصة اإلنشاء بل  فيكوف فيها عادات خاطئة. كينبغى يقتصر تدريسالطبلب 
الطبلب على كبلـ الشفول  و مشؤلية جلميع معلمى ادلدرسة، عن طريقة تدريبتدريس

التعبَت التحريرل، لسهولتو  على التعبَت الشفول تصل ىف أثناء اخلصص، كتسبيق تدريسادل
                                                           

 .98(، 2012)جوكجا كرات: ديفا فريس،  ،Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arabأكىل النها،   39

 .329(، 2012، )جاكرات: درجُت فندس كيميناؾ، Pembelajaran Bahasa Arabإرات زليو الدين، الرزل ك عزيز فخر   40
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ادلبتدئ، كىو حيكم الطبيعة أسبق ىف الوجود. فقد عرؼ اإلنساف القدًن لغة  الطالبعلى 
 طوة الطبعية ىفالتعبَت الشفول اخل غة الكتابة. لذا كاف البدء بتدريساحلديث قبل أف يعرؼ ل

 التعبَت التحريرل. التعبَت.مث أيتى بعد ذالك تدريس
ؾ مهارة الكبلـ فهمنا من قبل أف مهارة الكبلـ ليس رلرد الشفول فقد .بل ىنا

اللغة العربية. كالتعبَت الشفول يتعلق بقدر الكبلـ فورا كأما التعبَت  التحريرل ىف تدريس
مهارة الكبلـ شفواي  و. فيما يلى طريقة تدريسببالالتحريرل يتعلق بقدرة الكتابة ما خطر 

 كربريراي.
 التعبَت الشفول:  طريقة تدريس

 اره بعض الطبلب على السبورة.رأس ادلوضوع الذل اختاره، أك اخت خيتار ادلدّرس  .1
 دلوضوع كتيسَت الوصوؿ إىل عناصره.يناقش الطبلب أبسئلة لتوضيح جوانب ا  .2
 يث يكوف الًتتيب طبيعيا كمنطقيا.صر حبيناقش الطبلب ىف ترتيب العنا  .3
تحدث على مواصلة أبس من مساعدة ادل يطالب الطبلب ابحلديث ىف كل عنصر كال  .4

 احلديث أف توقف.
أبس من كقفة يسَتة مع التبلميذ احملتدث بعد إنتهاء حديثو دلعاجلة أخطائو الصبلحة، ال  .5

 صبيعا، كتوفَت األكقات. ادلتكررة فتعاًف بشكل عاـ ليستفيذ الطبلبأما األخطاء 
 41بعد الفراغ من معاجلة صبيع العناصر يطالبهم ابلكبلـ ىف ادلوضع كلو بعد كاحد.  .6

3. "  ّّ  ريقة  " قةدًن الة
ّّ  . أ  الخعيقف هن قةدًن الة

ىو إحدل الطريقة من طرؽ ىف تدريس اللغة العربية ىف مهارة  ”storytelling“تقدًن القّصة أك 
الكبلـ، كىذه الطريقة من األنشطة ادلرحية. كالقصة تسهم ىف زايدة سيطرة الطلبة على اللغة 
كتنمي معرفة ابدلاضي كاحلاضر، كالبيئات كالشعوب. كتكسب القدرة على اإلتصاؿ الناجح 

القصص من أنسب الوسائل للوصوؿ إىل الطلبة  حديثا ككتابة كتنمي ذكقة األدب. كما أف
كاستشارة اىتمامو: فهي تعرؼ الفرؽ بُت اخلَت كالشر، فتجذبو إىل اخلَت كتبعده عن الشر، 
كتعرؼ ادلعلومات ككيف دييز ادلعلومات السليمة كادلعلومات غَت السليمة. كتقصد بتقدًن 

                                                           
 . 243، )ابلقاىرة: الطبعة األكىل النهضة ادلصرية(، طركؽ التعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر أضبد،   41
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خرين أبدكات أك بدكهنا ما ينبغي أف القصة ىي النشاطة الىت يقـو هبا ادلدّرس شفهيا مع اآل
يتصلها بشكل الرسالة أك ادلعلومات أك اخلرافة ليستمعها ابلفرح كلذالك جيب أف يكوف مرحية 

  42ىف إلقاء القصة.
تكوين  غزل كحوادث كلغة. كلكل قصة أثر ىفالقصة فكرة كخياؿ كم كىف

ؿ كادلغزل كاحلوار كاللغة الفكرة كاخليا ة، فإذا اختيار القصص ما يناسب ىفشخصية الطلب
  كاضحا.كميوؿ الطفل، كاف أثرىا يف نفوسهم 

ّّ  هن غيضالب.   ريقة  قةدًن الة
قيصة بديبل للمدّرس إلعطاء  يعد تقنيةتقدًن القّصة  كمن الغرض تدريس

 كغرض طريقة تقدًن القّصة ىي: ة. ذبربو تعليمية لفهم زلتوم القصّ الطبلب 
، كتوفَت ادلعلومات عن غرس القيم االجتماعية كاألخبلقية كالدينية توفَت ادلعلومات أك .1

 بيئة ادلادية كالبيئة االجتماعية.ال
  ربدث من خبلؿ نشاط ركاية القصص.الطفل ديتص الرسائل اليت .2
م ف يتصل كيعرب عن ما يسمع كيقوؿ، حبيث ديكن فهم حكمو زلتو ديكن للطفل أ .3

 43كإببلغها لآلخرين. كاالعتناء هبا، كأدائهاالقصة كاالستماع إليها تدرجييا، 
ة ىو تطوير ادلهارات اللغوية، كتطوير يعتقد أف الغرض من تقنية قصّ حالو  ىف

 44التفكَت، كذاكره التدريب كاحلساسية االجتماعية العاطفية لؤلطفاؿ.
ّّ   ج.  اخلطوات هن قةنة  لخةدًن الة

ا الربتاج ىف تدريسها إىل أكثر تدريس القّصة القصَتة، نقصد ابلقّصة القصَتة م
من قّصة كاحدة كىي تناسب صبيع ادلراحل التعليمية، كالقياـ بتدريسها يقتضي من 

 45ادلدرس:
 أّكال : أف ديهد دلوقفو التدريسي دبا يلي:

                                                           
 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori, dan Aplikasi،163كموان،   42

 . 157(، 2000، )جاكرات : رينكا جفتا، Metode Pengajaran Di Taman Kanak-Kanakمصلحة،   43

 .170نفس ادلراجع،  44

(، 1981 ، )دار ادلعارؼ،دراسات ربليلية كمواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية كالدين اإلسبلميحسن سليماف القورة،   45
86. 
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لتبلميذه كليكوف أقدر على  حقق من مناسبتهاكاستعاب ليت قراءة القصة قراءة تفهم  .1
 تكييف حوادثها كأفكارىا دلقتضيات موقف التعليمي.

إذا كاف ادلدّرس مبتدائ فبل أبس أبف يتدرب على إلقائها أماـ غَته من األصدقاء أك  .2
أفراد العائلة أك أماـ نفسو يف ادلراة أك متخيبل كجود التبلميذ أمامو كذلك حىت يعدؿ 

 أيثر أتثَته احلسن يف التبلميذ.من سلوكو اإللقائي دبا 
إعداد ما يلـز القصة من الوسائل ادلوضحة كاألدكات كاحلامات البلزمة حسب ما  .3

 إستبياف من قراءهتا.
القصة على التبلميذ حسب ما يوحى بو  إختيار أنسب األكقات كاألماكن لقصّ  .4

 مواقف التعليمي كتقتضيو ظركؼ الدراسة يف ادلدرسة.
لقائها عل التبلميذ يف ادلوقف التدريسي. ذالك ألف صلاح القصة يف اثنيا : أف حيسن إ

 ربقيق أىدافها يتوقف إىل حد كبَت على حسن إلقائها.
 46اثلثا : تعبَت التبلميذ عن القصة بعد سردىا.

 ادلزااي هن قةنة  قةدًن الةّ د. 
  47كظيفة القصة كالغاية من تدريسها كما يلي:

 كجدانو، كتنمي ذاكرتو، كتقول حافظتو.توسيع خياؿ الطالب، كتريب  .1
 تعوده اإلنتباه اإلرادل الذم يعينو على حسن الفهم كربصيل ادلعرفة. .2
ستماع أسس الفهم، كحسن الفهم أساس تطبعو على حسن االستماع، كحسن اال .3

 النفس من اإلحساس كاألفكار. حلسن الكبلـ كالتعبَت عما جيوؿ ىف
 ادلدرسة. تثَت شوقو إىل الدرس كربببو ىف .4
 خرباتو كتنمى معارفو العامة. تزيد ىف .5
 هتذب ركحو كتريب ذكقتو، كتقـو سلوكو. .6
 تدربو على إجادة التعبَت كحسن إلقاء. .7
 نفسو حب القراءة كادليل إىل اإلطبلع. تزيد ثركتو اللغوية، كتغرس ىف .8
 فيها متعة كتسلية للتلميذ. .9

                                                           
 .86نفس ادلراجع،   46

 .53، )الفجالة: مكتبة غريب، د.س(، طرؽ تدريس اللغة العربيةعبد ادلنعم سيد عبد العاؿ،   47
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كالقصص من األشياء الىت دييل إليها الصغار كالكبار على السواء، كالقصة ىف 
التدريس تساعد على جذب إنتباه الطبلب كتوشقهم إىل الدرس، كتعمل على توصيل 
ادلعلومات كاحلقائق بطريقة شيقة لذيذة، كما أهنا تريب األطفاؿ تربية خلقية صحيحة دبا 

 48م إىل التقليد، كربرؾ قابليتهم لئلستواء.تضعو إمامهم من مثل، كتستثَت ميله
  قةنة  قةدًن الةّهن عةوب اله. 

 كجبانب ادلزااي، ىناؾ العيوب من ىذه الطريقة، ىي:
 .كجيعل الطلبة غَت النشاط كثرة االستماع من بياف ادلدّرس .1
 .قليل حفز تنمية اإلبداع كالقدرة لتعبَت رأيو  .2
ال يزاؿ ضعيفا حىت يشعر صعبا ىف  كالسلطةاالستيعاب أك التقاط الطبلب ادلختلفة  .3

 .ةفهم غرض مضموف القصّ 
 49ينمو إىل الطبلب ادللل خاصة عندما خدـ كال مثَتة لبلىتماـ. .4

 قدرقس ادلطرلع  .4
 قعيقف ادلطرلع  . أ

أّما ادلطالعة ىي الصفات البلزمة دلدرسة ادلطالعة ىو عبارة عن عملية فكرية، 
سليم، كيفهم ما يقرأ، كيستخدمو ىف حل ما يواجهو من يتفاعل القارئ معها، فيقرأ بشكل 

مشكبلت، كينتفع بو ىف مواقف حياتو. فالقراءة ليست رلرد النطق ابأللفاظ كالًتاكيب 
 كالعبارات كالقدرة على القراءة. لقد تغَت ىذا ادلفهـو كأصبحت القراءة.

لعة مهارة تعتبَت ادلطالعة مهارة رئيسة من مهارة درس أم لغة أجنبية. ادلطا
من ادلهارات اللغوية إستقبالية. تكوف القراءة إحدل من مهارات اللغة ادلهمة، كىي إحدل 

 احلاجة ادللحة ال شّك أمهّيتها ىفتدريس اللغة العامة، تكوف مهارة القراءة  األربعة. كىف
  50تدريس اللغة العربية. شطة ادلطلق حيتاج اإلحًتاس هبا ىفاألنشطة اإللزامية من األن

 
                                                           

 .32، نفس ادلرجع  48

رافيتا مفاتيح ادلكّرمة، زلاكلة ترقية مهارة الكبلـ بتقنية تقدًن القّصة لطالبات الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية   49
 . 2015ـ. البحث العلمي : جامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج،  2015-2014بليتار للعاـ دراسي  2ادلودة 

 .199(، 2011)ابندكع: مهنئورا، ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabأضبد إيزاف،   50
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 األىداف يف درس ادلطرلع   . ب
 قراءة لطبلب مادة مشكولة قراءة جهرية صحيحة كمعرّبة. .1
قراءة مادة غَت مشكلة قراءة صحيحة مستفيدا من القواعد النحوية الصرفية اليت  .2

 .تعليمها
 .متابعة قراءة درس ادلطالعة مع احلفاظ على الفهم كاألداء السليم .3
 .زلتواه كمناقشة أفكاره الرئسة كالتفصيليةمطالعتو منفردا كتااب، كفهم  .4
 .نطق الكلمات نطقا صحيحا غلى كفق ادلخارج الصحيحة ذلا .5
 .الفهم بعمق كاستنتاج األفكار ادلباشرة كالضمنية للدركس اليت يطالعها .6
 .النقد بصراحة كموضوعية كالتفاعل مع ادلقركء .7
 51.اللركات تلفة ىفالتعريف ىف ادلعٍت بُت الكلمات ادلتشاهبة ىف الرسم كاخل .8

   52كأىداؼ تدريس ادلطالعة اآلخر إىل ماأييت:
 تنميت خربات التبلميذ عن طريق ادلوضوعات القرائية.  ( أ

 .زايدة الثركة اللغوية لدل الطبلب  ( ب
إكساب الطبلب ادلهارات األساسية يف القراءة كالسرعة كاإلستقبلؿ ابلقراءة مع   ( ج

 .ربصيل ادلعاىن عن طريق ادلمارسة كاإلستخداـ الصحيح
تزكيد الطبلب دبا حيقق النمو العقلى كالنفسى كاجلسمى كاإلجتماعى من خبلؿ  ( د

 .ادلوضوعات الفرائية ادلختلفة
كف حذؼ أك إضافة أك إبداؿ كبيسر إخراج احلركؼ من سلارجها الصحيحة د ( ق

 .كطبلقة
تنمية ادليل ضلو القراءة عن طريق ادلوضوعات ادلًتصبة دليوؿ الطبلب القرائية كاحملققة  ( ك

 لرغباهتم كحاجاهتم.
 .استخداـ ادلكتوابت بصورة سليمة مع االستفادة منها ( ز

 

                                                           
 .144(، 2005 ، )راـ هللا: ادلناكرةاللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاسعاد عبد الكرًن عباس الوائلى،   51

 .145(، 2005، )القاىرة: دار الثقافة للنشر كالتوزيع، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف،   52
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 خدرقس ادلطرلع ج. اخلطوات ل
اخلطوات اليت تصلح لطلبة، كىذه يتبع ادلدّرس ىف تدريس ادلطالعة عددا من 

 53اخلطوات ىي:
 التمهيد أك التهيئة أك ادلقدمة  .1

كالغرض من التمهيد ىو توجيو أفكار الطلبة كهتيئة أذىاهنم للموضوع اجلديد، كنقلهم 
إىل اجلو النفسي ادلبلئم للدرس، كمن مث الوصوؿ إىل عنواف الدرس بطريقة مشوقة، أم 

العنواف. كالتمهيد لدرس ادلطالعة يكوف أما أبسئلة يطرحها تشويق الطلبة إىل ما كراء 
ادلدّرس أك بعرض صور أك مناذج أك كسائل تعليمية ذلا عبلقة دبوضوع الدرس، أك 

 ابحلديث عن قصة مشوقة، أك إعطاء األفكار األساسية للدرس.
 القراءة اجلهرية للمدّرس  .2

فيها كل مستلزمات ىذا النوع من يقرأ ادلدّرس ادلوضوع قراءة جهرية امنوذجية يراعي 
 القراءة. 

 القراءة الصامتة  .3
يقرأ الطلبة ادلوضوع قراءة صامتة دلدة زمنية مناسبة، إذ جيب أف ينبو ادلدّرس طبلبو أبف 
ىذه القراءة تكوف ابلعُت فقط دكف مهس أك ربريك الشفتُت، كفيها ديكن للطالب أف 

 يعُت الكلمات أك الًتكيب الصعبة.
 اجلهرية للطلبةالقراءة  .4

تبدأ ىذه اخلطوة بقراءة الطلبة اجليدين الذين حياكوف ادلدّرس ىف قراءتو، كالذين 
يشكلوف حافزا لآلخرين للمشاركة ىف القراءة، مث تبدأ بعد ذالك قراءة الطلبة اآلخرين، 
مع ضركرة مراعاة أف يعطى معظم الوقت للقراءة اجلهرية للطلبة، ألف الدرس ىو يف 

 مطالعة كليس شيئا اخر.الواقع 
 
 
 

                                                           
، )غزة: دار الشركؽ للنشر اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن الوائلي،   53

 .145(، 2005كالتوزيغ، 
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 ادلناقشة العامة  .5
يشتمر ادلدّرس ما تبقى من الوقت إباثرة أسئلة حوؿ ادلادة ادلقركءة، كفيها يتعرؼ 
ادلدّرس مدل استيعاب الطبلب دلا قرؤكه، ألف القراءة جيب أف ترتبط بفهم ادلعاىن اليت 

 يتضمنها النص ادلطالع كليس جملرد القراءة.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

 البرب الثرلث
 البحث ة هناج

 
 ﴿أ﴾ هدخل البحث ونوعو

  Natural setting عياستخدمت الباحثة ادلدخل النوعى، اّلذم لو خصائص الطبي  

ابلبياانت ادلباشرة. كالبحث النوعى ىو نشاط طبيعي جلمع البياانت ابدلنهجي، كتناسب الباحثة 
البياانت مع البياف ادلناسب، مّث قامت الباحثة بوصف البياانت كتفسَت البياانت اليت حصل 

 54عليها.
كما البياف من سوتَتسنو ىادم بقولو أّف البحث ينقسم إىل ثبلثة أقساـ، نظرا إىل مكاف 

 البحث كىي:
 .البحث ادلعملي .1
 البحث ادلكتيب. .2
 55البحث ادليداين. .3

لى البياانت من لحصوؿ ع، ل Field Researchادليداين نوع البحثكاسخدمت الباحثة 
 مشاكل ادللموسة ىف ميداف البحث كىو معلومات ىف شكل اجلمل الذم يعطى الصورة كادلوقف 

 .التدريس احلماس عندك 
 ﴿ب﴾ حضور البرحث 

خصائص للبحث النوعى ىو ادلبلحظة التشاركية، ألّف تركز الباحثة البحث على أيدل 
صبع الوثيقة. ك الباحثة. لذلك قامت الباحثة كأداة رئيسية جلمع البياانت كادلبلحظة كادلقابلة 

كتعمل الباحثة ادلشاركة ىف األنشطة اليومية، كتقـو ابلتفاعل اإلجتماعي مع موضوعات البحث 
 البحث ابدلنهجي.  ىف ميداف
 

 

                                                           
 . 4(، 2015)يغياكرات : كايل مداي،  ،Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif، عبد ادلناب 54

 .4(، 2000،)جوكجاكرات: أندل أكفسيت، Metodologi Researchسوتَتسنوىادم،  55
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 ﴿ج﴾ هلرن البحث

اختارت الباحثة مكاف البحث على الظاىرة اّلىت حدثت ىف ذلك ادلكاف. مكاف البحث 
اليت اختارىا الباحثة ىو ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو. 

 كىناؾ سبب ىف اختيار ىذه ادلدرسة، كىي:
عملية التدريس، ادلنهج ىف  3أّف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف تستخدـ  .1

ادلعهد احلديثة، كادلنهج من كىي منهج الدراسي من الوزارة الدينية، كادلنهج الدراسي 
 .ادلعهد الّسلفيةمن الدراسي 

 احملادثة اليومية. لغة العربية كاللغة اإلصلليزية ىفستخدموف الالبد على الطبلب أف ي .2
 أسبوع. درسا عشرينتعّلم الطبلب أكثر من  .3
 اللغة العربية كلغة التدريس ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف تستخدـ .4

 ادلعهد كدرس ادلطالعة، كاحملفوظات، كالنحو، كغَت ذالك.عملية دراسة 
 ﴿د﴾ هّردر البةرانت

ىو كلمات كأعماؿ كأما أخرل إاّل أدات ادلساعدة.  مصادر البياانت ىف البحث النوعى  
إّف ادلصادر ادلذكورة نوعاف: ادلصادر اليت تصدر من البشر كغَت البشر. ادلصادر من البشر توجد 
من اإلنساف الذم يكوف سلربا، فتكوف اإلنساف ىف ىذا احلاؿ اخلابر ادلباشر ألجل البياانت. كأّما 

اثئق كملحوظة، ككضوح الصورة كالنتائج من ادلبلحظة تتعلق ادلصادر غَت البشر تصدر من الو 
 56دبوضوع البحث.

زبتار ىف ىذا البحث مصدر البياانت ابلطبيعية اذلادفة بكرة الثلج كالبياانت ىف ىذا   
 البحث ىي:

البياانت عن ادلبلحظة، تبلحظ الباحثة عن مواقع اجلغرايف، كتقّدمت الباحثة إىل عملية  .1
ة ىف الفصل، جبانب ذلك تقّدمت الباحثة إىل أنشيطة اليومية عند الطبّلب ىف التدريس ادلطالع

 عملية التدريس ادلطالعة ىف الفصل.
 
 

                                                           
 .58(، 2011، )يغياكرات: تَتس، Metodologi Penelitian Praktisأضبد تنزيو،   56



28 
 

 
 

 البياانت عن مقابلة الشخصية، كىي من:   .2
تقّدمت الباحثة إىل رئيس ادلدرسة لطبلب اإلستئذاف على قيلمها ابلبحث رئيس ادلدرسة،  . أ

ىف الصف الثاىن "أ"، كطلبت ادللفات ادلختلفة ادلطلوبة ىف عملية البحث ككذلك ربتاج 
الباحثة على البياانت ادلتعلقة دكر ادلدّرس عند عملية التدريس اللغة العربية ىف الصف الثاىن 

 "أ". 
كتقابل الباحثة على عن العنصر اذلاّمة ىف التدريس. كتستخدـ الباحثة ادلدّرس، تبلحظ  . ب

مصدر البياانت ىف ىذا البحث من مدّرس ادلاّدة ادلطالعة ك كيل الفصل الثاىن "أ"، ألف 
ربتاج الباحثة البياانت ادلتعّلقة بعملية تدريس اللغة العربية خاصة ىف تدريس ادلطالعة مع 

 فصل.معرفة حاؿ الطبلب هبذا ال
الطبلب، تبلحظ ك تقابل الباحثة إىل الطبلب أيضا. ألهنا ربتاج البياانت من الطبلب   . ج

دلعرفة صعوبتهم كمشكبلهتم عند التدريب أبنفسهم خاصة عند احملادثة ابللغة العربية. جبانب 
، ألهّنا ربتاج  إىل (OPMI)ذالك تقابل الباحثة إىل منّظمة الطلبة ابدلدرسّية "اإلسبلـ" 

ابللغة العربية خارج الفصل. مّث تقابل  للمحادثةياانت عن حاؿ الطبلب ىف تطوير قدرهتم الب
الباحثة إىل قسم اللغة للوصوؿ إىل اليباانت عن دكر البيئة الّلغوية ىف ترقية مهارة كبلـ 

 للطبلب.
سبلـ"، البياانت عن الوثيقة، توثق الباحثة عن اتريخ أتسيس ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإل .3

مواقع اجلغريف، الرؤية كالرسالة كاألىداؼ للمدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ"، تنظيم 
ادلنّظمة ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ"، الوسائل ادلدرسية دبدرسة ادلتوّسطة 
 اإلسبلمية "اإلسبلـ"، ادلنهج الدراسي ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ"، أحواؿ
مدّرسوف كادلدّرسات كادلوظفُت ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ"، بياف أبمساء الطبّلب 
كالطالبات ىف صف الثاىن "أ"، أحواؿ الطبّلب كالطالبات ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية 

 "اإلسبلـ"، عدد الطبّلب كالطالبات ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ".
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 ب مجع البةرانت﴿ه﴾ أترلة

البياانت،  إىل البحث الذم يهدؼ للحصوؿ صبع البياانت ىي خطوة رئيسية ىفطريقة 
البياانت من ميداف الوثيقة لنيل ىف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة ادلبلحظة كادلقابلة ك 

 57الصحيح .الكامل كادلطابق ك  بحثال
 (observation)طريقة ادلبلحظة  .1

مراقبة كتسجيل دبنهجي للعناصر اّليت تظهر ىف األعراض دبوضوع طريقة ادلبلحظة ىي 
البحث. كتقدـ ادلبلحظة على ادلوضوع كسلوؾ ادلوضوع ىف ادلقابلة ك تفاعل ادلوضوع مع 
الباحثة كاألشياء اليت اعتربت ذك صلة لتوفَت بياانت إضافية من حيث عملية تنفيذ صبع 

  (Participant Observation)ا مبلحظة التشاركيةكتنقسم ادلبلحظة إىل قسمُت كمه 58البياانت.
كىف ىذا البحث استخدمت  .(Non Participant Observation)كمبلحظة غَت التشاركية 

الباحثة مبلحظة غَت التشاركية. إذف، التشارؾ الباحثة ىف تدريس مباشرة، كلكن تبلحظ عن 
 عملية التدريس ىف الصف الثاىن "أ". 

 اللغة العربية طريقة تدريساستخداـ  دكر ادلدّرس ىف ىف ىذا البحث تبلحظ الباحثة 
نفسهم  أبلتدريب عند االطبلب  ةالصف الثاىن "أ" )درس ادلطالعة(، كتبلحظ عن قدر  ىف

داخل الفصل أـ خارج الفصل. كاستخدمت الباحثة ىذه الطريقة  للمحادثة ابللغة العربية
ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية  اؿ كاألحواؿ ىف تدريس اللغة العربية ىفلوصوؿ إىل معرفة األعمل

 "اإلسبلـ" جوريساف مبلرؾ فونوركغو. 
 (interview)طريقة ادلقابلة  .2

طريقة ادلقابلة ىي عبارة من شخصُت لتبادؿ ادلعلومات كاألفكار من السؤاؿ  كاجلواب 
ع البياانت، كتنفسم إىل قسمُت كطريقة ادلقابلة ىي إحدل من طريقة صب 59ىف موضوع معُت.

 مها: 
 

                                                           
، )ابندكع : الفابتا، Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnDسوغيياان، 57

2018 ،)308 . 

 . 134(، 2018، )ابندكع: فستاكا ستيا، Metodologi Penelitian Kualitatif، افيف الدين كبٌت اضبد يسباىن 58

 . 317،. جعانفس ادلر  59
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 ادلقابلة الًتكبية  ( أ
تستخدـ ادلقابلة الًتكبية من طريقة صبع البياانت دلعرفة الباحث عن ادلعلومات ادلرجّوة. 
فلذلك استعدت الباحثة أدكات البحث ىف ادلقابلة. كىف شكل األسئلة كاإلجابة البديلة. 

لة، ألجل سهولة عملية ادلقابلة ابستخداـ  ىذه فتجب الباحثة أف ربمل أدكات ىف ادلقاب
 األدكات.

 ادلقابلة غَت الًتكبية  ( ب
ادلقابلة غَت الًتكبية ىي منهج ادلقابلة دكف إستخداـ أدكات ادلقابلة ابدلنهجي جلمع 

 60البياانت. كتستخدـ دليل ادلقابلة للوصوؿ إىل البياانت عن ادلشكلة ادلرجّوة .
كىف ىذا البحث ستجمع الباحثة طريقتُت، مها طريقة ادلقابلة الًتكبية كادلقابلة غَت 
الًتكبية، للوصوؿ إىل البياانت العميق متعّلقة أبسئلة البحث. كىف ىذا البحث تقابل الباحثة 
كيل الفصل كىي مدّرسة ادلطالعة للحصوؿ إىل البياانت عّما يتعّلق حباؿ الطبلب لفهم ادلواد 

بل بياف كيل الفصل. كحبانب ذالك تقابل الباحثة مدّرسة اللغة العربية دلعرفة حاؿ من ق
الطبلب ىف تدريب أنفسهم عند احملادثة ابللغة العربية. كتقابل الباحثة إىل الطبلب الصف 
الثاىن "أ" للحصوؿ إىل البياانت األكسع متعّلقة بدكر ادلدّرس ىف ترقية مهارة الكبلـ. كتقابل 

، ألهّنا ربتاج إىل البياانت عن حاؿ (OPMI)إىل منّظمة الطلبة ابدلدرسّية "اإلسبلـ"  الباحثة
الطبلب ىف تطوير قدرهتم عند احملادثة ابللغة العربية خارج الفصل. كاآلخر تقابل الباحثة إىل 

 قسم اللغة للحصوؿ إىل البياانت عن دكر البيئة الّلغوية ىف ترقية مهارة كبلـ للطبلب.
  (Documentation)طريقة الوثيقة. 3

ادلستنيد ىو كل بياف مكتوبة الذم ذبمع الشحص أك ادلؤسسة للداللة إىل بياف 
كاستخدمت  61الشئ، كأنواع الواثئق ىو ىف شكل الكتابة أك الصورة أك أعماؿ الشخص.

لرمالة ىذه الطريقة استخدمت للحصوؿ إىل البياانت ادلتعّلقة بتاريخ أتسس ادلدرسة كالرؤية كا
كاألىداؼ ادلدرسة كادلوقع اجلغرايف كبياانت القائمة كالوسائل ادلوجودة كأحواؿ ادلدرسوف 

                                                           
، )فونوركغو: انات كراي، Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan،عمر صدؽ كدمحم مفتاح اخلَت  60

2019 ،)63-64. 

 329،. نفس ادلرجع 61
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كالطلبة كالبياانت عن دكر ادلدرس لًتقية مهارة الكبلـ . كتوثق الباحثة ىف كل عملية التدريس 
 اللغة العربية ككل ادلقابلة مع ادلدرس ك الطبلب.

 ﴿و﴾ أترلةب حتلةل البحث

البياانت النوعية ىي جهد لتنظيم البياانت كتصنيفها إىل كحدات اليت ربكم فيها. ربليل 
كىف ىذا البحث تستخدـ الباحثة أسلوب ربليل  62تبحث كذبد عن األمناط ادلهم ك ديكن لتعلمها.

 . Hebermanكىربيماف  Milesالبياانت كىي ربليل كصفي كيفي على النموذج ميلس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : عنرصي حتلةل البةرانت هةلس و ىربمين )النموذج ادلخفرعل (1.1صورة 
عرؼ أف تنفيذ األنشطة ىف ربليل البياانت النوعية ابلتفاعل ادلستمر حيت بياانتو مشبعة.  

 الّنشاط ىف ربليل البياانت كىي : 
 (Data Reduction)ربفيض البياانت  .1

ربفيض البياانت ىي عملية اإلختبار كالًتكيز كالتبشيط كاإلستخراج كربويل البياانت 
اخلاـ اليت ربدث ىف مبلخظة ادليداف ادلكتوبة، ربدث ربفيض البياانت بشكل ادلستمر من 

 63ادلشركع ابلنوعية.
كىف كل إنتهاء الباحثة صبع البياانت من ادلقابلة كادلبلحظة كالوثيقة فتحفيض الباحثة 
البياانت الوصوؿ إىل الّنقاط الرئيسية كالًتكيز ادلهّمة من البياانت اليت حصلت عليها. فلذلك 

 أف تسهل الباحثة للمجموع البياانت. 

                                                           
 .248(،2017، )ابندكع : ررلا رسداكراي، Metodologi Penelitian Kualitatifلكسى ج موليوع،  62

 . 129(، 2012، )جاكرات: رجاكيل فرس ، Analisis Data-Metodologi Penelitian Kualitatifعمزر،  63

 عيض البةرانت 

 
 

 عيض البةرانت 

 مجع البةرانت

 حتفةض البةرانت 
 اتخنخرج البحث
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 (Data Display)عرض البياانت   ( أ
النوعى ىي ينفيذ ىف شكل الوصف كالبياانت كرسـو عرض البياانت ىف حبث 

البيانية كغَت ذلك. كبعرض البياانت فيسهل للفهم احلدث، زبطيط العمل القادـ دبا 
كبعد قياـ الباحثة  بتحفيض البياانت عند عملية التدريس أك ادلقابلة مث قامت  64فهمو.

 الباحثة بعرض البياانت للوصوؿ إىل فهم البياانت التّاـ.
  (Conclusion)( استنتاج البحثب

تبدأ الباحثة البحث لنيل األجوبة عن أسئلة البحث، كيبلحظ األمناط كالتفسَت. 
كبعد قياـ الباحثة  بتحفيض البياانت عند عملية التدريس أك ادلقابلة مث قامت الباحثة 

 65بعرض البياانت للوصوؿ إىل فهم البياانت الّتاـ.
 ﴿ز﴾ فحص صح  البةرانت

د صحة البياانت، فيحتاج إىل طريقة الفحص. فالباحثة تفحص صحة البياانت لتحدي
ابإلختيار ادلصداقية لتحديد نتائج البحث. لفحص صحة البياانت استخدامت الباحثة طريقتُت 

 مها :
مثابرة ادلبلحظة، ىي يبحث عن ادلستق بطريقة ادلختلفة فيما يتعلق بعملية التحليل ادلستمر.  .1

 مثابرة ادلبلحظة بطريقتُت: تنفيذ الباحثة  66ديكن حسابو كالديكن حسابو.يبحث عن ما 
ب لطبلتنفيذ ادلبلحظة ابلدقيقة كادلفصلة دبستمر على عملية تدريس اللغة العربية ل . أ

 صف الثاىن "أ" حىت توجد البياانت عن قدرة مهارة الكبلـ من الطبلب.ابل
العوامل  من ادلبلحظة األكىل دلعرفة لتفصيل إىل نقطة كاحدة حىت حصل ادلنفعةفحص اب  . ب

 دكر ادلدّرس ىف ترقية مهارة الكبلـ. من 
 التثليث  .2

التثليث ىو أساليب فحص صحة البياانت اليت تستخدـ شيئا آخر غَت تلك البياانت 
لفحص أك مقارنتها فستخدـ التثليث اجملموعة ادلتنوعة إلختيارات صحة البياانت من مصادر 

الباحثُت كالنظرايت ألدلة ادلعزرة. كالتضمن ىذه العملية أدلة ك كالطريقات  البياانت كاألساليب
                                                           

 .Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD ،341 سوغيياان، 64

 .Analisis Data-Metodologi Penelitian Kualitatif ،129-135عمزر،  65

 .Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan، 329عمر صدؽ كدمحم مفتاح اخلَت ، 66
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 67الداعمة من اجملموعة ادلتنوعة من ادلصادر ادلختلفة لشرح موضوع البحث أك منظورة.
 للوصوؿ إىل ىذا األساليب فتستخدـ الباحثة بعض الطريقة اآلتية :

 .ادلقابلةمن ادلبلحظة ك  يقارف بُت نتائج البياانت ( أ
 .الشحصية يقارف بُت قوؿ الطبلب ىف األماكن العاـ كقوذلم ىف ( ب
 .طوؿ الوقت يقارف بُت قوؿ الطبلب ىف حالة البحث كقوذلم ىف ( ج
ُت حالة كجهة النظر من الطبلب  كالرأل ادلتنوع ككجهة النظر من مدرس ادلادة، ف بيقار  ( د

 رئيس ادلدرسة. كيل الفصل ك 
 68ادلستند الذم يتعلق.مئل يقارف بُت نتائج ادلقابلة مع إ ( ق

تصدر ىو  ابدلصادر، التثليث ابدلصادر البحث استخدمت الباحثة  التثليث ىذا ىف
 كادلقارنة بُت ما يقوؿ ىف العاـ  ادلثاؿ، مقارنة ادلبلحظة ابدلقابلة،احلقائق من مصادر احلقائق. 

  اخلاص، كادلقارنة بُت نتائج ادلقابلة ابلوثيقة ادلوجودة. كيقوؿ ىف
 خطوات البحث ﴿ح﴾

خطوات البحث النوعي خاصة أساسّية ىي أّف الباحثة كوسيلة البحث. أما خطوات 
 البحث تنقسم إىل ثبلث خطوات: 

 خطوة ربطيط البحث. ىذه اخلطوة تنفذ أبمور آتية : .1
 كتابة ربطيط البحث.    . أ

 إختيار ميداف البحث.  . ب
 إدارة اإلذف.  . ج
 اشتكشاؼ أحواؿ ادليداف.  . د
 إختيار ادلخرب ك اإلنتفاع بو.  . ق
 إعداد أدكات البحث.  . ك

 خطوة تنفيذ البحث، ىذه اخلطوة تنفذ أبمور اآلتية : .2
 فهم ميداف البحث ك إعداد النفس.  . أ

 دخوؿ ادليداف.  . ب
                                                           

 . 349(، 2014، )يوغياكرات: فستاكا فبلجار ، Penelitian Kualitatif dan Desain Risetجاف كجرسوؿ،  67

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،331، لكسى ج موليوع 68
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 اإلشًتاؾ يف صبع البياانت . ج
 خطوة ربليل البحث.  .3

 طريقة الوصفية النوعية. اجتمعت البياانت، قامت الباحثة بتحليلها على فبعد أف 
 خطوة كتابة عن تقرير نتيجة البحث. .4

 كتبت الباحثة نتيجة البحث ابدلنهجي حىت يفهم ك يتبع مساره للقارئ.
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 البرب اليابع
 عيض البةرانت

 
 عيض البةرانت العرّه  ﴿أ﴾

 ادلخوّتط  اإلتماهة  "اإلتمام" جورقسرن همارك فونوروغومدرت  الـاترقخ أتتةس  .1
إذا أردت أف تعرؼ الػخلفية من أتسيس معهد "اإلسبلـ" اإلسبلمي، ادلوقع بقرية   

جوريساف مبلراؾ فونوركغو جاكل الشرقية فاستفت التاريخ عن أتسيسها ىف أزمة جودة حياة 
ركغو حويل السنة ستُت. فأصبحت الوسائل األمة اإلسبلمية اإلندكنيسية، خاصة ىف دائرة فونو 

لتنمية حياة األمة اإلسبلمية انقصة ىف تلك الّسنة. كأف كثَتا من األطفاؿ ال ديلكوف مرحلة 
التعليم العاـ لتخلف حياة معظم اجملتمع ىف فونوركغو كمسكنتو، خاصة ىم الذين يسكنوف ىف 

 ىذه القرية.
ية احلديثية ىف فونوركغو. كلكن، اعترب تلك كمنذ سنة ادلاضى، قد قاـ مدّرسة اإلسبلم

ادلدرسة دبكاف التدريس لؤلغنياء. كال يقدر الفقراء ليدرسوا ىف تلك ادلدرسة. بذالك احلاؿ، 
 يسّبب خوفا على بعض العلماء حوؿ قرية جوريساف مبلراؾ فونوركغو.

نهضة العلماء كأيقظ ذالك احلاؿ اىتماـ العلماء الذين اربدكا ىف رللس النائب الفرعي ل
(MWC-NU)  حلل تغّلب على الًتبية حوؿ اجملتمع. فاجتمع رللس النائب الفرعي لنهضة ؾ امبلر

كياىي احلاج إماـ شفاعة. فجمع الرئيس   فرئيس ىذا اجمللس ىو مبلراؾ، (MWC-NU)العلماء 
 أىل ادلنطقة للبحث يف أتسيس ادلؤسسة الًتبوية اإلسبلمية دلرحلة ادلتوسطة ىف مبلرؾ.

مث نفذ اإلجتماع التكرارم مرتُت لتأكيد رؤية أتسيس ادلؤسسة الًتبوية اإلسبلمية كبعثتو 
كأىدافو. فاإلجتماع األكؿ نفذ ىف بيت كياىي احلاج حسب هللا ىف قرية جوريساف، ادلوافق بذكر 

ة كفاة كياىي دمحم طيب رضبو هللا كمؤسس تلك القرية. كأّما الثاىن نفذ ىف بيت أحد علماء هنض
 العلماء مبلراؾ، كياىي احلاج عبد الكرًن من قرية جوريساف.

كعند اإلجتماع ىف بيت كياىي احلاج إماـ شفاعة ىف قرية غاندك مبلراؾ فونوركغو، 
فحضر فيو العلماء النهضيُت منهم كياىي احلاج إماـ شفاعة، ككياىي احلاج مغفور حسب هللا، 

ج فرحاف عبد القادر، ككياىي قمرم ردكاف، ككياىي ككياىي احلاج زلفوظ حكيم، ككفراكم، كاحلا 
إماـ زلمودم، كابن منذير كابرزم ىيدار، ككياىي مركـو كأمسوعي عبد القادر، كأضبد حضرم 
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ابن حجر، كحجر الدين حسب هللا. كفيما بعد، ذكر ىذه العلماء كمؤّسس معهد "اإلسبلـ" 
ىجرية،  1386من زلـر  12تاريخ اإلسبلمي. فظهر أّكؿ معهد "اإلسبلـ" اإلسبلمي ىف ال

 ميبلدية برضاء هللا سبحانو كتعاىل. 1966من مايو  2ادلعادؿ ابلتاريخ 
كاف اإلسم ذلذه ادلؤسسة الًتبوية اإلسبلمية ىو ادلدرسة الثانوية اإلسبلـ ىف أّكؿ 

نوية أتسيسها. كبعد مركرىا أربع سنوات ظفر الفصل الرابع فزاد امسها كأصبح ابسم ادلدرسة الثا
العالية اإلسبلـ. رغم أّف مؤسس ىذا ادلعهد اإلسبلمي من علماء نػهضة العلماء، كلكن ىذا 

  69ادلعهد اثبت يف القياـ جلميع الفرؽ.
 ادلويقع اجلغيايف .2

كيلومًت من عاصمة فونوركغو، كادلوقع ىف   15يقع معهد "اإلسبلـ" اإلسبلمي جوريساف   
يناسب برؤية ادلعهد كبعثتو أم أنو مناسب ابألحواؿ قرية جوريساف مبلراؾ، فهذا ادلوقع 

اإلقتصادية من اجملتمع القركم الذم معظمو فبلح حيصل على ادلكاسب الصغَتة. رغم أّف كثَتا 
من ادلعاىد كادلؤسسات الًتبوية يقع ىف منظمة مبلراؾ، كلكن اجملتمع حوذلا كخارج ادلنطقة بل إىل 

سبلـ اإلسبلمي. كالوصوؿ إىل ىذا ادلعهد سهل جدا، لقربو خارج اجلزيرة اليستغٍت عن معهد اإل
كحاد ىذا ادلعهد قرية مبلراؾ من جهة الشماؿ، كقرية سيواالف من  70دبخطط ادلواصبلت العامة.

 71جهة الشرؽ، كقرية موجورجو من جهة اجلنوب، كقرية نػجلومفانج من جهة الغرب.
 ادلخوّتط  "اإلتمام" جورقسرناليترل  واألىداف للمدرت  و  اليؤق   .3

   (Visi)  اليؤق . أ
الرؤية للمدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف ىو كما يلي: "منبع الطاقة البشرية 

 كاجلودة للشخصية الشريفة الذم يقدر على إشراؽ حياة اجملتمع ىف العصر احلاضر".
 

                                                           
مارس  2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ عن اتريخ أتسيس الوثيقة   69

2020 .  

مارس  3غو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ درسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونورك ب ادلواقع اجلغرايف الوثيقة عن  70
2020.  

 26ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. ادلبلحظة. فونوركغو. التاريخ  درسةب ادلواقع اجلغرايف ادلبلحظة عن  71
 .2020ينايَت 
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 (Misi)  اليترل . ب
دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف ىي  بناء على الرؤية السابقة، فالرسالة 

 كما يلى:
 جودة الًتبية كفقا لتطور العلـو كتكنولوجيا كمطالبة اجملتمع. ترقية (1
 كالثقافة كفقا لتطور العامل اخلارج. تنفيذ برانمج الًتبية على نظاـ الدينية كالعادة (2
 للقدرة الطبّلب كالطالبات.ترقية جودة النشاطات داخل ادلدرسة أـ خارج ادلدرسة كفقا  (3
تنفيذ التعاكف جبوانب للمدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف لتحقيق الثقافة  (4

 ادلدرسية على أتسيس النظاـ الديٍت كاإلجتماعي.
 لمدرت  ادلخوّتط  "اإلتمام" جورقسرنلىداف األج. 

الًتبوية اليت ترادىا ادلدرسة بناء على تلك الرؤية كالرسالة ادلذكورة، فاألىداؼ   
 ؾ فونوركغو ىي كما يلى:اادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلر 

 ترقية جودة ادلدّرس أك حرفانيتو كفقا دلطالبة الربانمج التعليمي. .1
 تكميل الوسائل الًتبوية كفقا للربانمج. .2
 ترقية إصلاز تعلم الطبلب. .3
 ترقية مادة القراءة ىف ادلكتبة. .4
 ة النشاط خارج ادلنهج الدراسي.ترقي .5
 72إشًتاؾ النشاط خارج ادلدرسة.  .6

 . قنظةم هنّظم  ادلدرت  ادلخوّتط  اإلتماهة  "اإلتمام" جورقسرن هماراك فونوروغو4
. كأّما مدير BAكاف رئيس ادلؤسسة معهد اإلسبلـ جوريساف ىو كياىي احلاج نور احلمد، 

كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة  احلاج عثماف يودم ادلاجستَت.حىّت اآلف ىو  2015ادلعهد ىف السنة 
ىوتنسيق مع أستاذ مالك عبد  .S.Agاإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف ىو أستاذ عمراف أضبدل، 

لوجود مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية الىت معينة ابلرؤية كالرسالة ىف معهد هللا كرئيس اللجنة 
. كىف تسهيل العمل ب حرب كىو األستاذ نور جاىيورئيس أركاىف قسم اإلدارة كاف ك  اإلسبلـ.

ىف اإلدارة، ىو تنسيق مع قسم ادلنهج الدرايس، قسم الطالبة، قسم الوسائل ادلدرسية، قسم 
                                                           

 5درسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ كالرسالة كاألىداؼ دبالرؤية الوثيقة عن   72
  .2020مارس 
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العبلقة اإلجتماعية كقسم التعليم. كىم تنسقوف مع كيل الفصل )مدّرسوف( ليخربكا األخبار إىل 
 73الطبلب كالطالبات.

 الوترئل ادلدرتة  .5
كاف كسائل ادلدرسية لتأييد عملية التدريس ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" 
جوريساف، منها: فصوؿ، ديواف رئيس ادلدرسة، ديواف ادلدرس، ديواف اإلدارة، معمل البيلوجيا، 
معمل الكومبيوتر، معمل اللغة، ادلكتبة، غرفة الصحة ادلدرسية، غرفة ادلهارات، ضباـ ادلدّرس، 

الطالب، غرفة ادلشورة، القاعة، ديواف منظمة الطلبة للمدرسة اإلسبلـ، ديواف الكّشاؼ،  ضباـ
 ادلسجد أك ادلصّلى، غرفة ادلعهد للبنُت، غرفة ادلعهد للبنات  كادلقصف.

كجبانب ذالك، كاف كسائل ادلدرسية األخرل لتأييد عملية التدريس ىف الفصل، منها:  
إليضاح لدرس الفزايء، كسائل اإليضاح لدرس البيولوجيا،  كراسّي، مكاتب، سّبورة، كسائل ا

 ،LCDكومبيوتر زلمويل، كومبيوتر فردم، الطابعة، آلة التصوير، آلة ادلاسح الضوئي، العرض 
الشاشة. كىف أتييد قدرة الطبلب ىف الرايضة، كاف كسائل ادلدرسية منها: ميداف كرة القدـ، 

 74كرة الّسلة، كغَت ذالك.  ميداف كرة اليد، كرة القدـ، كرة اليد،
 "اإلتمام" جورقسرناإلتماهة  ادلناج الدراتي للمدرت  ادلخوّتط  . 6

راسي من منهج الدّ مناىج، كىو  3كتستخدـ ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" 
كأّما  ينية، كادلنهج الدراسي من ادلعهد احلديثة، كادلنهج الدراسي من ادلعهد الّسلفية.الوزارة الدّ 

اتريخ ماّدة من الوزارة الّدينية منها: اللغة العربية، الفقو، القرآف احلديث، العقيدة األخبلؽ، 
الثقافة اإلسبلمية، اللغة اإلندكنيسية، اللغة اإلصلليزية، الًتبية الوطنية، علم اإلجتماع، كالتكنولوجيا 

 كماّدة من ادلعهد احلديثة منها:. (TIK)كاإلعبلـ كادلوصبلت 
الصرؼ، درس اللغة العربية،   النحو،

اتريخ اإلسبلـ. كماّدة من ادلطالعة، اإلنشاء، اإلمبلء، اخلط، احملفوظات، احلديث، التجويد، 

                                                           
مارس  7درسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ تنظيم ادلنّضمة دبالوثيقة عن   73

2020.   

مارس  9درسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ ادلدرسّية دبالوسائل الوثيقة عن   74
2020.  
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ادلعهد السلفية منها: تعليم ادلتعّلم، العقائد، الداينة، اصوؿ الفقو، التفسَت )جبللُت(، الفرائض، 
 75 كما أشبو ذالك.

 وادلوظفني  أحوال ادلدرتني وادلدرترت .7
ىناؾ ادلدّرسوف كادلدرسات كادلوظفُت ىف ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ 

 76فونوركغو: 
 4.1جدول 

 "اإلتمام" جورقسرن اإلتماهة  لمدرتني وادلدرترت وادلوظفني سادلدرت  ادلخوتط لبةرانت ال
 عدد ادلدّرس للّل هرّدة  ادلرّدة الييقم

 5 الفقو .1
 5 علـو الطبيعة .2
 5 اللغة اإلصلليزية .3
 5 القرآف كاحلديث .4
 1 تربية اجلسم كالصحة كالرايضة البدنية .5
 2 الًتبية الوطنية .6
 3 اتريخ الثقافة اإلسبلمية .7
 18 اللغة العربية .8
 3 العقيدة كاألخبلؽ .9
 3 (Muatan lokalموأاتف لوكاؿ ) .10
 4 علم اإلجتماع .11
 3 اللغة اإلندكنيسية .12
 5 الرايضيات .13
 3 العلم الدين اإلسبلمي .14
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2020.  

دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. أحواؿ ادلدّرسُت كادلدرسات كادلوظفُت الوثيقة عن   76
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 1 (TIKالتكنولوجيا كاإلعبلـ كادلواصبلت ) .15
 1 رئيس اإلدارة .17
 1 أركاب حرب لئلدارة .18
 1 أمُت الصندكؽ .19
 5 أركاب حرب لئلدارة .20

 أمسرء الطماب والطرلبرت ىف صف الثرىن "أ"بةرن  .8
كىناؾ بياف أمساء الطبلب كالطالبات ىف صف الثاىن "أ" ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" 

 77جوريساف مبلراؾ فونوركغو: 
 4.0جدوال 

 " أ"صف الثرىن رن أبمسرء الطماب والطرلبرت ىف بة
 العدد اجلنس الييقم

 16 طبلب .1
 16 طالبات .2

 32 اجملموع
 جورقسرن "اإلتمام" اإلتماهة  ىف الـمدرت  ادلخوّتط الطماب والطرلبرت أحوال  .9

فصوؿ، كصف  19صفوؼ. أّما صف األّكؿ  3الطبلب ابدلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلـ جوريساف 
 78فصوؿ. كتلك الفصوؿ كما يلي:  14فصوؿ، كصف الثالث  15الثاىن 

 4.4جدول 
 "اإلتمام" جورقسرن اإلتماهة ط  الطماب والطرلبرت سادلدرت  ادلخوتّ أحوال بةرانت 

 اجملموع ادلؤنث ادلذكي الفّل يقمي ال
 32 15 17 الفصل األّكؿ "أ" .1
 31 14 17 الفصل األّكؿ "ب" .2

                                                           
77

درسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. بياف الطبّلب كالطالبات ىف صف الثاىن "أ" دبالوثيقة عن   
  .2020مارس  19فونوركغو. التاريخ 

دبدرسة ادلتوسطة اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو. الوثيقة. فونوركغو. التاريخ أحواؿ الطبلب كالطالبات الوثيقة عن   78
 .2020مارس  21
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 30 14 16 ج"الفصل األّكؿ " .3
 32 15 17 الفصل األّكؿ "د" .4
 32 15 17 الفصل األّكؿ "ق" .5
 32 15 17 الفصل األّكؿ "ك" .6
 32 15 17 ؿ "ز"الفصل األكّ  .7
 32 15 17 الفصل األّكؿ "ح" .8
 31 14 17 الفصل األّكؿ "ط" .9
 31 14 17 الفصل األّكؿ "م" .1.

 31 14 17 الفصل األّكؿ "ؾ" .11
 31 14 17 "ؿ" ؿالفصل األكّ  .12
 30 13 17 "ـ" ؿالفصل األكّ  .13
 29 12 17 "ف" ؿالفصل األكّ  .14
 30 14 16 "س" ؿالفصل األكّ  .15
 30 14 16 "ع" ؿالفصل األكّ  .16
 29 13 16 "ؼ" ؿالفصل األكّ  .17
 29 14 15 "ص" ؿالفصل األكّ  .18
 30 14 16 "ؽ" ؿالفصل األكّ  .19
 32 16 16 الفصل الثاين "أ" .1
 32 16 16 الفصل الثاين "ب" .2
 32 16 16 الفصل الثاين "ج" .3
 32 16 16 الفصل الثاين "د" .4
 32 16 16 الثاين "ق"الفصل  .5
 31 16 15 الفصل الثاين "ك" .6
 30 16 14 الفصل الثاين "ز" .7
 30 15 15 الفصل الثاين "ح" .8
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 29 14 15 الفصل الثاين "ط" .9
 29 14 15 الفصل الثاين "م" .10
 31 15 16 الفصل الثاين "ؾ" .11
 28 14 14 "ؿ" الفصل الثاين .12
 27 14 13 الفصل الثاين "ـ" .13
 27 14 13 الفصل الثاين "ف" .14
 27 14 13 الفصل الثاين "س" .15
 31 15 16 "أ"الفصل الثالث  .1
 31 15 16 فصل الثالث "ب"ال .2
 31 15 16 الفصل الثالث "ج" .3
 31 15 16 الفصل الثالث "د" .4
 31 15 16 الفصل الثالث "ق" .5
 31 15 16 الفصل الثالث "ك" .6
 30 15 15 الفصل الثالث "ز" .7
 30 15 15 الفصل الثالث "ح" .8
 30 15 15 الفصل الثالث "ط" .9
 29 14 15 لث "م"الفصل الثا .10
 29 14 15 "ؾ" لثالفصل الثا .11
 28 13 15 لث "ؿ"الفصل الثا .12
 29 14 15 لث "ـ"الفصل الثا .13
 29 14 15 لث "ف"الفصل الثا .14

 1453 698 755 اجملموع
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 عدد الطماب والطرلبرت ىف ادلدرت  ادلخوّتط  اإلتماهة  "اإلتمام" جورقسرن .11
كىو كما  1453كعدد الطبلب كالطالبات ىف ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف 

 79يلي: 
 4.4جدوال 

 جورقسرن "اإلتماماإلتماهة  " درت  ادلخوّتط  ادلعدد الطماب والطرلبرت ىف 
ّّفوف العدد ّّفوف ال  جمموعرت ال

IX VIII VII 

 الذكر 316 223 216 755
 األنثي 268 226 204 698
 العدد 584 449 420 1453

 
 عيض البةرانت اخلرص  ﴾﴿ب

ّّ خطواة الخعلةم ب .1 رماب الّف الثرىن "أ" لتيقة  هاررة اللمام عند  طيقة  قةدًن الة
 "اإلتمام"سادلدرت  ادلخوّتط  اإلتماهة  

كماّدة ادلطالعة ىي أحد من ادلاّدة ىف اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ للطبلب. ألّف 
ىف ىذه ادلاّدة ينبغى على الطبلب أف يعرّب كيتكّلم كيشرح مايفهمها من النصوص. جبانب 
ذالك، ماّدة ادلطالعة ىي ماّدة من ادلعهد احلديثة، كالبّد على الطالب أف يفهم خطواة 

( شرح 2( شرح الكلمات اجلديدة، )1التعليم فيها. كخطوة التعليم ىف ماّدة ادلطالعة منها: )
( قراءة ادلدّرس ادلقالة منوذجا 3مضموف ادلوضوع مع الربط كربليلو ابدلناقشة كالتشويقات، )

( قراءة الطبلب 5( قراءة الطبلب كاحدا فواحدا مع اإلصبلح من ادلدّرس، )4للطبلب، )
( األسئلة من الطبلب عّما مل يفهموه من كلمة أك صبلة أك 6بصوت خافت، ) ادلقالة

( كتابة الطبلب ما 8( قراءة ادلدّرس أك الطبلب ما على السبورة، )7مضموف ادلوضوع، )
( أمر ادلدّرس بعض الطبلب بقراءة ما كتبوه ىف كرّاساهتم، 9على السبورة ىف كرّاستهم، )

                                                           
79
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( طلب ادلدّرس من الطبلب إقفاؿ 11رس صامتة، )( قراءة الطبلب ماّدة الد10)
 80الكراسات دكف الكتب.

كىف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف يستخدـ طريقة تقدًن القّصة ىف 
إحدل الطريقة من طرؽ تدريس اللغة العربية ىف  ىيطريقة تقدًن القّصة  تدريس ادلطالعة.

توسيع  اطة ادلرحية. كزبتار ادلدّرسة ىذه الطريقة ألهنّ مهارة الكبلـ، كىذه الطريقة من األنش
كما قالت مدّرسة اللغة   ب، كتريب كجدانو، كتنمي ذاكرتو، كتقول حافظتو.خياؿ الطبل

"يدرس الطبّلب ىف ادلدرسة ادلتوّسطة : M.Pd.Iاألستاذة سيت خشية نور عُت، العربية 
، يبدأ ىف الّساعة السابعة  9اإلسبلـ  كيؤّخر ىف الّساعة الثّانية كالنصف مساء. خّصة كّل يـو

كقبل يبدأ عملّية التدريس، يقرأ الطبلب القرآف كالّدعاء اليومية. إذا، البّد على الطبلب أف 
حيضركا إىل الفصل قبل الّساعة الّسابعة. كأان كيل الفصل ىف الصف الثاىن "أ"، جبانب ذالك 

طبّلب ماّدة ادلطالعة مرّتُت ىف األسبوع، كىو أدّرس ماّدة ادلطالعة ىف ىذا الفصل. كأدرس ال
يـو اإلثنُت ىف اخلّصة السابعة كيـو األربعاء ىف اخلّصة اخلامسة بعد اإلسًتاحة. كىف عملّية 
تدريس ادلطالعة، ىم متحّمسوف بوجو البشاشة. عندم طريقتُت ألشرح مضموف ادلاّدة 

ريقة تقدًن القّصة كطريقة ادلعّلمُت للمطالعة إىل الطبلب كالطالبات ىف ىذا الفصل. مها ط
  81األقراف".
كأّما معهد اإلسبلـ جوريساف يدفع طريقة تقدًن القّصة ىف تدريس ادلطالعة كّل  

مرحلة، منذ صف الثاىن ىف ادلدرسة ادلتوّسطة إىل صف السادس ىف ادلدرسة العالية. كما قاؿ 
طريقة تقدًن القّصة  إفّ  ":  S.Ag، رئيس ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلـ األستاذ عمراف أضبدل

فعالة ىف التدريس ادلطالعة حىّت حيّب الطبّلب ىف تعّلمهم. لذالك، أكجد معهد اإلسبلـ 
جورسياف مسابقة اللغوية كّل سنة. كىو مسابقة تبلكة القرآف، قراءة الكتب، تقدًن القّصة 

منّظمة الطلبة عضاء سائر أعضاء ادلعهد اإلسبلـ يقـو ابلتعاكف مع أ 82كالػخطابة ".
ابدلدرسّية "اإلسبلـ" ىف إجياد ىذا الربانمج. كما قالت رئيس منّظمة الطلبة ابدلدرسّية 

                                                           
، )فونوركغو: كلية ادلعّلمُت اإلسبلمية دبعهد دارالسبلـ كونتور للًتبية اإلسبلمية احلديثة، الًتبية العمليةإماـ زركشى،   80

2014 ،)6-8. 
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"اإلسبلـ" زاينتم منَتة: " نقوؿ شكر جزيبل إىل األساتيذ كاألستاذات على إعتقادىم لنجاج 
 83".تنفيذ ادلسابقة اللغوية ىف ىذا ادلعهد. ضلن أف نتعاكف لنجاح ىذه الربانمج

لذالك، يشكر األساتيذ كاألستاذات على رغبة الطبلب يف تدريب أنفسهم للمحادثة 
ابللغة العربية على ما استطعوا. كما يدفع ادلدّرس طريقة تقدًن القّصة ىف التدريس ادلطالعة. 
كأّما خطواة التعليم لطريقة تقدًن القّصة متنّوعة. كما قالت مدّرسة ادلطالعة األستاذة سيت 

أستخدـ طريقة تقدًن القّصة ىف تدريس مادة ادلطالعة. كقبل  ": M.Pd.Iعُت،  خشية نور
، حينما أبُّت دلوضوع  أدخل الفصل، أستعّد كسائل اإليضاح عّما يتعّلق ابدلوضوع. ذات يـو

لة للصيد كصورة الّسمك. كقبل ذالك، أعطى ادلًتادفات اجلديدة "صيد السمك"، أضبل اآل
أشرح القّصة، كالطبّلب يستمعوف جّيدا. كبعد مرّة، أعطى خّصة  إىل الطبّلب. كبعد ذالك 

إىل الطبّلب ليسألوا عن ادلًتادفات أك الكلمة الذل مل يفهمهم. كىف فرصة أخرل، يقـو 
 84الطبلب ابلتكّلم كاحدا فواحدا أماـ الفصل عن القّصة الىت يفهمهم".

ة ابللغة العربية لًتقية قدرتػهم، كيرغب الطبّلب ىف ىذه اخلطواة. ألهّنم يدرّبوف احملادث
حىّت اليهتّم عن القّصة ىف كتاب ادلطالعة. كما قالت إحدل الطالبة ىف صف الثاىن "أ" 
صفيا نور عزيزة: " أرغب يف طريقة تقدًن القّصة، ألّف سهل ىل فهم قّصة جديدة. كجبانب 

ع. فلذلك، بواسطة ىذه ذالك، يستخدـ ادلدّرس كسائل اإليضاح متنّوعة عّما يتعّلق ابدلوضو 
 85الطريقة، اليشعر الطبّلب متعبا لفهم القّصة اجلديدة".

كأحياان، يستخدـ ادلدّرس طريقة أخرل لًتقية مهارة الكبلـ للطبّلب كىي طريقة 
قالت مدّرسة مادة ادلطالعة ادلعّلمُت األقراف. كىذه الطريقة متساكاي بتقدًن القّصة. كما 

كىف فرصة أخرل، أستخدـ طريقة ادلعّلمُت األقراف ": M.Pd.I، األستاذة سيت خشية نور عُت
ىف عملية تدريس ادلطالعة. أّكال، أعطى مًتادفات اجلديدة إىل الطبّلب. كبعد ذالك، أكزّع 
الطبّلب إىل شباف فرقة. ككّل فرقة يبحث القّصة عّما يتعّلق ابدلوضوع. كأخَت، ككالة من كّل 

ل إىل أصحابػهم اآلخر. منهم من يستخدموف كسائل اإليضاح  فرقة يقّدـ القّصة أماـ الفص
كالصورة الىت تصّور على السّبورة. كمنهم من يوّضحوف البياف ابحلركة إىل أصحابػهم. كمنهم 
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من يستخدموف الصورة ادللّونة. كبعد ذالك أعطى إليهم بعض السؤاؿ عّما يتعّلق ابلقّصة. 
اس. جبانب ذالك، أعطى الواجبة ادلنزلّية دائما ىم يعملوف تلك الوظيفة حىّت يذكؽ اجلر 

 86جلواب التدريبات ىف كّرستهم".
 اختارقد ك تنّوعة. ادلتقدًن القّصة ب مادة ادلطالعة الفعالة ىي تعليم اخلطواة يف إذف 

ىف تقدًن القّصة. كإىتّم ادلدرّس قدرة الطبّلب. ألّف أىداؼ تقدًن  ة خطواة أخرلادلدّرس أي
الطبلب دبا حيقق النمو العقلى كالنفسى كاجلسمى كاإلجتماعى من خبلؿ  القّصة لتزكيد
 .ادلختلفة ادلوضوعات

تيقة  هاررة اللمام للطماب الّف الثرىن "أ" سادلدرت  ادلخوّتط  ل وظةف  ادلدّرس  .2
 اإلتماهة  "اإلتمام"

دكر ادلدرس ىو الفرد الذم يساعد ادلدّرس ىو عنصر ىاـ عند عملية التدريس. ك 
الطّالب عن طريق النشاط العقلي أك احلركي أك مها معا على التغَت أك التعديل ىف السلوؾ أك 

كأما الدكر كالوظيفة من ادلدرس  87اخلربة اجلديدة اليت مل يسبق أف مرت بو ىف خربتو السابقة.
 88ىف التدريس ىي مهّمة جّدا، خاصة ىف عملية التدريس اليت ذبرم داخل الفصل الّدراسي.

طبلب ىو موضوع ىف عملية التدريس ابدلدرسة. كلذلك يستخدـ الطبلب قدرهتم للتعّلم كال
 س اللغة العربية أف يستخدـ الطريقة كالصناعة ادلعينةمدرّ ينبغى على ضلو ادلواد الدراسية. ك 

 الطبلب يف إدلاـ تنجح . حيتىف تدريس اللغة العربية لتحسُت معارؼ الطبلب كادلناسبة
 كىي مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.  ة،األربع اللغوية تاهار ادل

كأما ادلناىج ىي خطّة منهجية لئلطبلؽ عملية التدريس، إبشراؼ ادلؤسسة التعليمية 
كموظفها. كادلنهج للغة العربية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية اإلسبلـ ابخلطوط العريضة 

هج من قسم شؤكف الوزارة الدينية، كىي منهج اللغة العربية للربامج التعليمية. ككصدر ىذا ادلن
 كادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" 89حىّت اآلف.1984الذم مت استخدامو ابلكامل منذ السنة 

ىف ادلناىج الّدراسية  3ؾ فونوركغو ىي ادلدرسة اإلسبلمية اليت تستخدـ امبلر  جوريساف
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.  يف ىذه ادلاّدة أم مادة اللغة العربية اؾ التعّلمالطبلب إشًت . كينبغي على كّل عملية التدريس
 عند ذبربة ادلمارسة التعليمية  S.Agكما قاؿ رئيس ادلدرسة ادلتوّسطة األستاذ عمراف أضبدل، 

كىي منهج ىف عملية التدريس،  مناىج 3ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلـ  تستخدـ: " للباحثة
الدراسي من ادلعهد احلديثة، كادلنهج الدراسي من ادلعهد الدراسي من الوزارة الدينية، كادلنهج 

. كالطبلب الذم  الّسلفية. كينبغي على الطبلب القياـ بتعّلم مادة اللغة العربية كّل يـو
يسكن ىف ادلعهد، ىم يتحّدثوف ابللغة العربية كّل كقت. لذالك إستخدمت اللغة العربية ىف 

 90دلطالعة كاحملفوظات كما أشبو ذالك ". عدد ادلواد الدراسية، كالنحو كالصرؼ كا
إىتّم ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلـ جوريساف ابللغة العربية. كما قالت قسم ادلنهج 

: " إّف اللغة العربية  عند ذبربة ادلمارسة التعليمية M.Pd.Iالدراسي األستاذة سيت رضبة ادلوّدة، 
ىي لغة عادلية. كأّما األىداؼ ىف أتليف ادلنهج الّدراسي للغة العربية ىي للوصوؿ إىل إتقاف 
اللغة ابلنشط ىف مهارة اللغة األربعة، خاصة لفهم كبلـ الشخص ابستخداـ اللغة العربية. 

بيانػها إىل اآلخر ابستخداـ  كيتقن اجلملة ادلتنّوعة حىّت يستطيع القياـ بفهم ادلقالة العربية مثّ 
  91اللغة العربية". 

كنظرا إىل خلفية أتسيس ادلدرسة، فماّدة اللغة العربية ىي ماّدة مهّمة للطبلب. ألّف 
اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف دين اإلسبلـ، خاصة يف عملية العبادة. ألنّػها اللغة 

مستخدمة ىف العبادة اليومية. كما قالت ادلدّرسة ادلستخدمة يف القرآف الكرًن ككذالك ىي 
األىداؼ من تعليم اللغة  أّما: "  M.Pd.Iاألستاذة سيت خشية نور عُت،  دلاّدة اللغة العربية

العربية ىف ادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو ىي لئلتقاف الطبلب 
ّرس مهّمة جّدا ىف كّل عملية التدريس. أّما ىف ابدلهارات اللغوية األربعة. لذالك، دكر ادلد

تدريس ادلطالعة، البّد على ادلدّرس استخداـ الطريقة ادلعينة لًتقية قدرة الطبلب. كىف الصف 
الثاىن "أ" استخدـ ادلدّرس بطريقتُت: أّكال، طريقة تقدًن القّصة. أستخدـ ىذه الطريقة عندما 

. Tutor Sebaya)) اثنيا، طريقة ادلعّلمُت األقرافيقّدـ ادلدرس ادلوضوع الصعب للطبلب. ك 
كأما اخلطوات ىف تعليم ادلطالعة بتقدًن القصة ىي: أعطى ادلدرس الطبلب ادلًتادفات الصعبة 
مثّ أكّزعهم إىل شباف فرقة. ككّل فرقة يبحث القّصة عّما يتعّلق ابدلوضوع. كأخَت، ككالة من كّل 
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بلب فرقة تقّدـ أماـ الفصل ليشرح القّصة إىل أصحابػهم اآلخر. كابإلضافة إىل نتائج الط
  92بػهذه ادلادة، فهذه الطريقتُت فعالة ىف عملية التدريس دللدة ادلطالعة". 

كىف ادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" توجد األنشطة اليومية لًتقية مهارة كبلـ الطبلب،  
نّظمة الطلبة ابدلدرسّية "اإلسبلـ" كإعطاء ادلفردات اليومية كىي من قبل ادلسؤكلية دل

(OPMI) .منّظمة الطلبة  يواجهوف ادلشكبلت ىف تطبيقو. كما قالت رئيسة، بعضهم كلكن
كجب ابدلدرسّية "اإلسبلـ" زاينتم منَتة : "ىف الرأم، تطبيق ادلفردات اليومية جّيدا، كلكن 

أف تطبيق ىذه ادلفردات عند احملادثة كّل  منّظمة الطلبة ابدلدرسّية "اإلسبلـ" على أعضاء 
. إذف بتطبيق ادلفردات الي ومية، ينّفذ سائر الطلبة بػهدة ادلدرسة كليس لبعض الطبلب يـو

 كيصلح قسم اللغة بػهذا احلاؿ.  93كالطالبات فقط ".
كجبانب ىذه األنشطة، استحّق قسم اللغة األنشطة األخرل لًتقية مهارة الكبلـ 
للطبلب. كما قالت رئيسة قسم اللغة أغوستنا أيدة الفطرل: " لدينا برانمج العمل كىو 

وين البيئة اللغويّة الذم يقـو كّل يـو السبت مساء. كماّدة ىف ىذه األنشطة من األساتيذ تك
أك األستاذات دلادة اللغة العربية. كىف ىذه اخلّصة، البّد على كّل طبّلب أف يتحّدثوا ابللغة 

 94العربية أك اإلصلليزية مع أصحابػهم". 
ية، ففهم أبّف اللغة العربية ىي اتج كأّما الدكافع لطبلب الذم يتعّلموف اللغة العرب

ادلعهد. كما قالت إحدل الطالبة من صف الثاىن "أ" ىانيس سلسببل كىدانيل مقدس: 
"أرغب ىف اللغة العربية رغبة شديدة كإراديت ألف أتعّلمها إرادة عظيمة. قد تعّلمت اللغة 

ّية. كجبانب ذالك العربية منذ الصغر عندما جلست ىف الصف اخلامس ىف ادلدرسة اإلبتدائ
 95أريد أف أعرؼ معاىن القرآف عند قراءتو، فلذالك إبدلاـ اللغة العربية تسهل على فهمها".

كىذا احلاؿ متساكاي كما تشعر بػها الطالبة األخرل فهما نورف أفريلياىن: " أرغب يف اللغة 
. كأريد أف أتكّلم العربية ألّف أريد أف أكوف مدرّسة اللغة العربية ىف ادلستقبل إف شاء هللا

ابستخداـ اللغة األجنبّية خصوصا ابلغة العربية الػجّيدة. كمن ادلعركؼ، أّف مادة ادلطالعة ىي 
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إحدل ادلاّدة من ادلواد الدراسية للغة العربية لًتقية مهارة كبلـ الطبلب. ألّف ىف ىذا التدريس 
القّصة. كيرغب الطبلب يف  يدّرب الطبلب احملادثة ابستخداـ اللغة العربية مناسبا دبوضوع

ىذا التدريس، ألّف ادلدّرس يستخدـ طريقة متنّوعة لكي ال ييشعر الطبلب ابدللبل 
ماّدة ادلطالعة، ألّف ىف  يف أسوة حسنة عند عملية التدريس: "أرغب كما قالت  96الشديد".

ىذه ادلاّدة، تستخدـ ادلدّرسة طريقة تقدًن القّصة. كىذه الطريقة يسّهل الطبّلب لفهم 
ية الىت ينطبقوا اللغة العربستخداـ ادثة اباحمل على بوا أنفسهمحىّت يدافع الطبّلب ليدرّ  ،القّصة

      97على قدرتػهم".
صر مهّم. كالبّد عليو أف خيتار طريقة معّينة عن كأصبح دكر ادلدّرس عند عملية التدريس

: مناسبة بقدرة الطبلب. كما قالت الطالبة ىف الصف الثاىن "أ" ألفينا إمارة األمليا فطرايىن
إحدل اللغة األجنبية الىت يقدر كّل الطبّلب ىف معهدل. ألّف  ىي "عند الرأم، اللغة العربية

ؾ فونوركغو. ا ادلعهد اإلسبلـ جوريساف مبلر ة ىفبياف كّل مادىف مستخدمة اللغة العربية 
 العربية اللغة ىف الًتكيب كثَت منادثة ابللغة العربية. ألف  احملكأحياان أشعر متعبا عند أدرب 

ككنت سريعا ىف النسياف، عند حفظت ادلفردات. ألىّن مل أطبقها ىف العملية  .مل أفهمها الىت
عندم  عاكف ادلدّرس بتلك ادلشكبلت. كإذا كانتكلكن يت اليومية كمل أفهم معناىا أحياان.

ىف ادلسابقة تقدًن  خاصة ،اجلميعللغة العربية أماـ ابادثة احمل أف أطّبق ، أريدخاصة فرصة
 98مثبل ".القّصة 

شخصا.  1453 إّف عدد الطبّلب ىف ادلعهد اإلسبلـ جوريساف مبلرؾ فونوركغو 
كبعض منهم نشأكا من خارج ادلنطقة فونوركغو. بسبب ىذا احلاؿ، يسكن بعض الطبّلب 
كالطالبات ىف معهد اإلسبلـ. كما قاؿ الطاّلب ىف الصف الثاىن "أ" أرشد نور ادلستقيم: "أان 
طالب ىف ادلدرسة ادلتوسطّة اإلسبلـ جوريساف. كأان جئت من اتسكماالاي جاكل الغربية. 

 5ف أسكن ىف ادلعهد اإلسبلـ. أدرس اللغة العربية منذ الّصغر، عندما أجلس ىف الفصل كاآل
 99ىف ادلدرسة اإلبتدائّية. لذالك أرغب يف اللغة العربية رغبة شديدة".

                                                           
  .2020فربايَت  9. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ فهما نورف أفريلياىن  96

 .2020مارس  4أسوة حسنة. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ   97

  .2020فربايَت  10التاريخ ألفينا إمارة األمليا فطرايىن. ادلقابلة. فونوركغو.   98

 .2020مارس  8أرشد نور ادلستقيم. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ   99



67 
 

 
 

كنظرا إىل نتائج مبلحظة الباحثة ىف الصف الثّاىن "أ" عند عملية تدريس اللغة العربية 
ألّف بعض الطبّلب مل يتعّلموا اللغة العربية قبلها. كما فعرفت عدة ادلشكبلت ىف الكبلـ. 

قاؿ رئيس الفصل الثّاىن "أ" أدتيا فوترا ىردينساه: " إّف بعض الطبّلب ىف ىذا الفصل، 
أكثرىم جاء من خرّيج ادلدرسة اإلبتدائية غَت اإلسبلمية، كمل يتعّلم ىف ادلدرسة للًتبية القرآف 

وّسطة اإلسبلمية ىم يواجهوف الصعوبة ىف تعّلم اللغة العربية. فعند التحاقهم إىل ادلدرسة ادلت
إىل ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية حيبوف أف يتعّلموا اللغة العربية قبلها.  ألّف إذا يذىب الطبّلب

كأّما  100فهذه العوامل نوع من أسباب مشكبلت تعّلم اللغة العربية للطبلب بػهذه ادلدرسة".
حفظ ادلفردات اجلديدة. كما قاؿ الطّالب ىف يف صعوبة الىي  كجوه ادلشكبلت األخرلأ

طوة األكىل ىف ماّدة ادلطالعة ىي تدريس ادلفردات، اخلصف الثاىن "أ" سللص إماـ رفيق: "إّف 
كلكن أشعر ابلصعوبة حلفظ تلك ادلفردات بسبب كثَت ادلفرات ىف كّل درس الذل 

ألّف مل أتقن يف تعّلم ادلطالعة، لصعوبة كما قاؿ بنتاع ديول كنجارا: "أشعر اب  101أحفظو".
كما قاؿ دمحم لقماف ذزكىل: "أشعر ابلصعوبة أيضا، ألّف مل أطبق ك  102ادلفردات للغة العربية".

  103الكبلـ ابللغة العربية مباشرة".
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 لبرب اخلرهسا
 حتلةل البةرانت

 
ّّ  لتيقة  هاررة اللمام عند رماب الّف خطواة ﴿أ﴾ حتلةل البةرانت عن  الخعلةم بطيقة  قةدًن الة

 جورقسرن هماراك فونوروغو الثرىن "أ" سادلدرت  ادلخوّتط  اإلتماهة  "اإلتمام"
كعمل ادلدّرس ىو ضبل الطبّلب على أف يتعّلموا. كالتدريس اجليد ينمى القوم العقلية 

درس جيب أف يكوف الغرض منو توسيع معلومات  كينظمها حىّت يقـو أبعمالػها خَت قياـ. ككلّ 
الطبّلب. ككذالك احلاؿ ىف التدريس فيجب على ادلدّرس أف يعّد درسو كيفّكر فيو قبل إلقائو مهما  
كاف مقدار علمو كمهما بلغت ثقتو بنفسو فإنّو اليضمن أف يهتدم مصادفة إىل خَت الطرؽ 

. إف الظركؼ اليت ربيط ابلطبّلب ىف التغَّت لتدريس درس ماحىّت كلوكاف سهبل عليو معركفا لو
كالتبدؿ. كادلدّرس يف حاجة ماسة إىل مراعاة ىذه الظركؼ ادلتغَّتة حىّت يكوف تعليمو صحيحا 

عند الرأم، إّف : "S.Agرئيس ادلدرسة ادلتوّسطة األستاذ عمراف أضبدل، كما قاؿ    104مثمرا.
جوريساف يساعد الطبّلب على اكتساب القدرة على ادلدّرسُت ىف ادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" 

ربصيل ادلعلومات كاستعمالػها كاإلنتفاع بػها مع بذؿ القوؿ من الوقت كاجملهود. ككاف التدريس 
صلاح ىف تطبيقو، ألّف ينبغي على ادلدّرس إعداد الدرس إعداد اتما قبل القياـ بعملية التدريس 

  105داخل الفصل الدراسي.
يتفاعل ك  .عبارة عن عملية فكرية كىي ،ىي الصفات البلزمة دلدرسة ادلطالعةا ادلطالعة أمّ 

ا يقرأ بشكل سليم، كيفهم ما يقرأ، كيستخدمو ىف حل مبلبّد على الطبلب القارئ معها، ف
يواجهو من مشكبلت، كينتفع بو ىف مواقف حياتو. فالقراءة ليست رلرد النطق ابأللفاظ 

كما   106لقد تغَت ىذا ادلفهـو كأصبحت القراءة.ك كالًتاكيب كالعبارات كالقدرة على القراءة. 
إّف كىل  : "M.Pd.Iاألستاذة سيت خشية نور عُت، ىف صف الثاىن "أ" ادلطالعة دّرسة قالت ادل

ادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" يدّرس ماّدة اللغة العربية كادلطالعة. كتطبيق كّل ادلدّرس الفصل ىف 
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ىذا احلاؿ متساكاي   107الطريقة ادلعّينة لتلقي لكّل مايلقي على الطبّلب كفهمهم فهما جّيدا".
لتسهيل يلقى ماّدة إىل  : "S.Agرئيس ادلدرسة ادلتوّسطة األستاذ عمراف أضبدل، كما قاؿ 

الطبّلب، ينبغى على ادلدّرس اعداد الدركس ماّدة اللغة العربية كغَتىا اعدادا اتما. جبانب ذالك 
  108البّد على ادلدّرس اعداد خطوة التعليم ىف كّل ماّدة".

كما قالت مدّرسة   كخطوة التعليم ىف ماّدة ادلطالعة كثَتة، ينبغى على ادلدّرس أف يقدره.
تبدأ خطوة التعليم ىف ماّدة ادلطالعة ابلتعارؼ. : "M.Pd.Iسيت خشية نور عُت، لعة األستاذة ادلطا

مّث ادلقّدمة عن اإلسئلة أك البياف ادلوجز الذل يوّصل أذىاف الطبلب إىل درس جديد. كبعد ذلك 
يق دلعرفة يدخل إىل العرض، كالربط، كاإلستنباط. يلقى ادلدّرس ماّدة ادلطالعة تدرجييا. مّث التطب

قدرة الطبلب يفهموف على ما يلقى ادلدّرس إليهم. كآخرا، إختتاـ ادلدّرس خّصة ابإلرشادات 
  109كادلواعظ كاختتاـ ادلدّرس تدريسو ابلسبلـ".

( شرح 1)كما يبحث ىف عرض البياانت اخلاصة، خطوة التعليم ىف ماّدة ادلطالعة منها: 
( شرح مضموف ادلوضوع مع 2ت ىف صبل مفيدة، )الكلمات اجلديدة ككضع التبلميذ ىذه الكلما

الربط كربليلو ابدلناقشة كالتشويقات مّث اإلستنباط أبخذ ادلغزل إذا احتول ادلوضوع على ذلك، 
( قراءة 4( قراءة ادلدّرس ادلقالة منوذجا للطبلب بعد معرفتهم موضوع الدرس ىف كتبهم، )3)

( 5كذلك بعد سباـ الكبلـ )اجلملة ادلفيدة(، )الطبلب كاحدا فواحدا مع اإلصبلح من ادلدّرس، 
قراءة الطبلب ادلقالة بصوت خافت مع البحث عن كلمات أك صبل غَت مفهومة مثّ السؤاؿ عنها 

( األسئلة من الطبلب عّما مل يفهموه من كلمة أك صبلة أك مضموف ادلوضوع، مثّ 6إىل ادلدّرس، )
( قراءة ادلدّرس أك الطبلب ما على السبورة 7س، )اإلجابة عنها من الطبلب اآلخرين أك من ادلدرّ 

( كتابة الطبلب ما على السبورة ىف كرّاستهم، 8مع اإلصبلح من ادلدّرس كالطبلب يبلحظونو، )
( أمر ادلدّرس بعض الطبلب بقراءة ما  9كمبلحظة ادلدّرس الطبلب مّث قراءة كشف الغياب، )

اإلصبلح من ادلدّرس كاآلخركف يبلحظوف كتابتهم،  كتبوه ىف كرّاساهتم أتكيدا لصّحة الكتابة مع
( قراءة الطبلب ماّدة الدرس صامتة استعدادا إلجابة األسئلة التطبيقية إبشراؼ ادلدّرس مثّ 10)
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 110( طلب ادلدّرس من الطبلب إقفاؿ الكراسات دكف الكتب".11ديسح ادلدّرس السبورة، )
مهارة الكبلـ للطبلب، ألّف فيها خطوة متماسكة  كتفّكر الباحثة أّف ىذه اخلطوات معّينة لًتقية

 من األّكؿ حىّت اآلخر.   
كالطريقة ىف التدريس ىي النظاـ الذل يسَت بو ادلدّرس ىف إلقاء درسو ليوصل ادلعلومات إىل 

كالطريقة ادلستخدمة يف تعليم ادلطالعة ىي  111أذىاف الطبّلب بشكل يتحّسن أغراض الًتبية.
كىذه الطريقة  ،مهارة الكبلـ إحدل الطريقة من طرؽ تدريس اللغة العربية ىفبتقدًن القّصة، كىي 

زايدة سيطرة الطلبة على اللغة كتنمي معرفة ابدلاضي  األنشطة ادلرحية. كالقصة تسهم ىف من
: " أحّب أسوة حسنةكما قالت الطالبة ىف صف الثاىن "أ"   112كاحلاضر، كالبيئات كالشعوب.

 6درس قّصة كثَتة ابللغة العربية. كىف ىذا الصف الثاىن "أ" أشرح ادلدّرس ماّدة ادلطالعة، فيها أ
موضوعات، منها ذكاء الصيب، صيد السمك، كإطبلؽ الطيور. من تلك ادلوضوعات، أحّب 
موضوع "صيد السمك". ألّف يستخدـ ادلدّرس كسائل اإليضاح كالصورة السمك كآلة الصيد. 

113ية التدريس".بذالك اليكوف الطبّلب ملبل ىف عمل
قالت فهما نورف أفريلياىن: "أرغب  ّماكأ  

ىف ماّدة ادلطالعة رغبة شديدة. ألّف يستعّد ادلدّرس إعداد اتما كسيحضر ىف ذىن الطبّلب 
أّما  114صحيحة مرتبة منظمة كيفّكر ادلدّرس ىف خَت الطرؽ الىت يفهمها الطبّلب كيرقي عقوذلم".

من مبلحظة الباحثة أّف أكثر الطبّلب ىف صف الثاىن "أ" يواجهوف احلّماسة ىف تعّلم ماّدة 
  115ادلطالعة بطريقة تقدًن القّصة.

  116تقنية لتقدًن القّصة ىف تدريس ادلطالعة ىي:الطوات ك كأّما اخل
 أف ديهد دلوقفو التدريسي دبا يلي: . أ

يق الطبلب من مضموف ادلواد. كليكوف قراءة القصة قراءة صحيحة ألجل استعاب كربق .1
 الطبلب قادرا على تكييف حوادثها كأفكارىا دلقتضيات موقف التعليمي.
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إذا كاف ادلدّرس مبتدائ فبل أبس أبف يتدرب على إلقائها أماـ غَته من األصدقاء أك أفراد  .2
من العائلة أك أماـ نفسو يف ادلراة أك متخيبل كجود الطبّلب أمامو كذلك حىت يعدؿ 

 سلوكو اإللقائي دبا أيثر أتثَته احلسن يف التبلميذ.
إعداد ما يلـز القصة من الوسائل ادلوضحة كاألدكات البلزمة حسب ما إستبياف من  .3

 قراءتػها.
إختيار أنسب األكقات كاألماكن لتقدًن القصة على الطبّلب حسب ما يوحى بو مواقف  .4

 التعليمي كربتاج ظركؼ الدراسة ىف ادلدرسة.
كأّما من مبلحظة الباحثة أّف خطوات تقدًن القّصة ىف الصف الثاىن "أ" ينطبق على قدرة 

األستاذة سيت كما قالت مدّرسة ادلطالعة ىف الصف الثاىن "أ"   117الطبّلب ىف ىذا الفصل.
أشرح ماّدة ادلطالعة إبعطاء ادلًتادفات أّكال. مثّ أمر الطبّلب ليقرؤكا : "M.Pd.Iخشية نور عُت، 

ادلًتادفات. كبعد ذالك أشرح قّصة بوسائل اإليضاح الذل يستعّد من قبل. كأمر الطبّلب  ىذه
  118ليقفلوا كتابة ككّرسة ادلطالعة. كىم يستمعوا كيهتّموا شرح ادلدّرس جّيدا".

أف حيسن إلقائها عل الطبّلب يف ادلوقف التدريسي. ذالك ألّف صلاح القصة يف ربقيق أىدافها  . ب
كما قاؿ رئيس الفصل الثّاىن "أ" أدتيا فوترا   119كبَت على حسن إلقائها.يتوّقف إىل حّد  

ىردينساه: "عند شرح ادلدّرس القّصة ىف تدريس ادلطالعة، ىو يستخدـ كسائل اإليضاح ليسّهل 
على فهم القّصة إىل الطبّلب. بذالك، بعد يشرح ادلدّرس ادلًتادفات كالقّصة عّما يتعّلق 

 120ة إىل الطبّلب ليسألوا عن ادلًتادفات أك اجلملة الىت مل يفهمهم.ابدلوضوع، ىو يعطى الفرص
كما قاؿ الطالب ىف الصّف الثاىن "أ" سللص إماـ   121تعبَت الطبّلب عن القصة بعد سردىا. . ج

رفيق: "ىف أّكؿ تدريس ادلطالعة ىف الصّف الثاىن "أ"، أشعر ابدلشكبلت يف التعّلم، أليّن مل أفهم 
كىذه ادلشكبلت  122ادلًتادفات الكثَتة ىف كّل قّصة. كأخَت، عند حفظ القّصة أشعر ابلصعبة.
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اللغة العربية".  ىف"أشعر ابلصعوبة ألّف مل أتقن ادلفردات  متساكاي كما يشعر بنتاع ديول كنجارا:
  123كلكن أدّرب مرّة اثنية حىّت أفهم عن ادلًتادفات كالكلمة. كأخَت أتكّلم ابللغة العربية بنفسى.

كطريقة ىف التدريس ىي النظاـ الذل يسَت بو ادلدّرس ىف القاء درسو ليوصل ادلعلومات ىف 
أغراض الًتبية. كخطوة التعليم تقدًن القّصة متنّوعة. كيستخدـ  أذىاف الطبّلب بشكل يتحّسن

ادلدّرس ىذه الطريقة ليشرح ادلاّدة إىل الطبّلب سهلة. كأخَتا يفهم الطبّلب عن ادلاّدة الىت يشرح 
ادلدّرس إليهم. إذف يندمج مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف بُت خطوة التعليم ىف 

 كخطوة التعليم ىف طريقة تقدًن القّصة.   ماّدة ادلطالعة
ّّ  ىف صّف  ﴾﴿ب حتلةل البةرانت عن وظةف  ادلدّرس لتيقة  هاررة اللمام ساتخددام ريقة  قةدًن الة

 الثرىن "أ" سادلدرت  ادلخوّتط  اإلتماهة  "اإلتمام" جورقسرن هماراك فونوروغو
لسلوؾ نفسو. ىف شكل ادلعرفة التدريس ىو عملية الشخص ابإلعًتاؼ للحصوؿ إىل تغيَت ا

كمهارة اجلديدة كىف شكل السلوؾ كقيمة اإلجيابية. كىف عملية التدريس حيدث عملية اإلجتماعية 
بُت الطبّلب كادلواد، إّما دبدّرس أك غَته. كلذالك إذا ينتهى الطبّلب ىف التعّلم فحصل إىل تغيَت 

  124النفس، كلديهم اخلربة اجلديدة كتغيَت السلوؾ.
إبشراؼ ادلؤسسة التعليمية كموظفها. ادلناىج ىي خطّة منهجية لئلطبلؽ عملية التدريس ك 

 3ؾ فونوركغو ىي ادلدرسة اإلسبلمية اليت تستخدـ اكادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" جوريساف مبلر 
 ىف ىذه ادلاّدة أم مادة اللغة الطبلب إشًتاؾ التعّلمكينبغي على كّل مناىج ىف عملية التدريس. 

عند ذبربة   S.Agاألستاذ عمراف أضبدل،  اإلسبلمية كما قاؿ رئيس ادلدرسة ادلتوّسطة. العربية
ادلدرسة ادلنهج الدراس من كزارة الشؤكف الدينية، كتستخدـ ادلدرسة  تستخدـ: " ادلمارسة التعليمية

السلفية. ادلنهج الدراس من ادلعهد احلديثة، كتستخدـ ادلدرسة ادلنهج الدراس من ادلعهد 
كاستخدمت ىذه ادلدرسة نظرية الفركع، كتتكّوف فركع ادلواد اللغة العربية كالنحو كالصرؼ كادلطالعة 

قسم  تأّما قالك  125كاإلمبلء. كيدرس الطبّلب ىذه ادلاّدة من الصف األّكؿ إىل الصف الثالث".
 إّف اللغة العربية:" لتعليميةعند ذبربة ادلمارسة ا M.Pd.Iادلنهج الدراسي األستاذة سيت رضبة ادلوّدة، 
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ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" لغة عادلية. كأّما أىداؼ أتليف ادلنهج اللغة العربية  ىي
126جوريساف ىي لئلتقاف الطبّلب ادلهارات اللغوية".

 

ىف ترقية العملية يدّؿ على أف دكر ادلدّرس ديكُت أف ينفد ابلعملية ادلؤثرة، كألف دكر ادلدرس ك 
ادلدّرس لو صفات عظيمة كمؤىل ىف تعليمو أعٌت يتوصيل مادة تدريس اللغة العربية استطاعة 

كدكر ادلدّرس دبهارهتا، كلذلك أّف تدريس اللغة العربية بُت ادلدّرس كالطبّلب ينجح صلاحا صحيحا. 
ة ىف درس ىف تدريس اللغة العربية مهمة لطبلب ادلدرسة، ألنّو ال يفصل بُت الطبلب كادلادّ ادل

إعطاء الدكافع لطبلب ىف العملية التعليمية ابحلماسة  ة ىفعاستطاالادلدرس ينبغي على العملية. ك 
ة مهارة اجليدة كإعطاء مادة اللغة العربية الصحيحة، كالتدريب، كالتقوًن كما أشبو ذالك ىف ترقي

األستاذة سيت خشية نور عُت، أّما قالت مدّرسة اللغة العربية ىف صف الثاىن "أ"  127اللغة العربية.
M.Pd.I الطريقة : "دكر ادلدّرس مهّم لًتقية مهارة اللغة العربية. كينبغى على ادلدّرس أف يستخدـ

 كترقيةس ىف تدريس اللغة العربية لتحسُت معارؼ الطبلب كالصناعة ادلعينة الىت خيًتىا ادلدرّ 
 على البدّ ، كىي مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. ككذالك ةاألربع ػهم اللغويةمهارت
مارسة كتطبيقها ىف الفصل كغَته إذا كانوا دلاللغة العربية اب لًتقية مهارتػهم يفس أف يؤمر طبلبو ادلدرّ 

 128العربية".يتعّلموف ابللغة 
ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جزريساف،  كىناؾ دكر ادلدّرس ىف عملية التدريس 

 129كىو:
 ادلدرس متظاىر .1

لسيطرة على ادلواد التدريسّية كتطوير ادلهارت ىف رلاؿ العلـو اليت القياـ ابادلدرس  على كينبغى
رئيس ديلكها ادلدّرس، ألّف ىذا أمر حيدد نتائج التدريس اليت حققها الطالب. كما قاؿ 

على كّل مدّرسُت أف يكونوا  : " كينبغىS.Agادلدرسة ادلتوّسطة األستاذ عمراف أضبدل، 
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تخدـ طريقة معّينة ىف التدريس لتطوير مهارت اللغوية كيس الدراسية،مسيطرة على ادلواد 
  130".ةاألربع

 ادلدرس ادلؤّىل يف تنظيم الفصل .2
لى إدارة الفصل  كأف يكوف قادرا ع بدكره كمدير الفصل الدراسي، القياـ ادلدرس على ينبغى

الطالبة كما قالت   131كعنصر من البيئة ادلدرسية اليت جيب أف يتم تنظيمها. كالبيئة التدريسّية
من صف الثاىن "أ" ىانيس سلسببل كىدانيل مقدس: "كأّما تدريس ادلطالعة ىف صف الثاىن 

ادلدّرس التدريس، الطبّلب  ب ملبل. كجبانب ذالك، عندما يشرحكال جيعل الطبلّ  مرحيا"أ" 
كىكذا   132يهتّموا كيستمعوا شرح ادلدّرس جّيدا. ال أحد من الطبّلب يتكّلموا مع غَتىم".

طريقة التدريس ادلطالعة، ألّف يستخدـ ادلدّرس  يف لت فهما نورف أفريلياىن: "أرغبكما قا
    133".يف التعلم تنّوعة لكي ال جيعل الطبلب ملبل شديداادل

  ساعدادلادلدارس  .3
ديكن أف يدعم ربقيق ا على جهد موارد التدريس مفيدة ك ادلدّرس قادر  على كلينبعى 

قاؿ رئيس الفصل الثّاىن "أ" أدتيا فوترا ىردينساه: "" إّف كما  134األىداؼ كعملية التدريس.
بعض الطبّلب ىف ىذا الفصل، أكثرىم جاء من خرّيج ادلدرسة اإلبتدائية غَت اإلسبلمية، كمل 
يتعّلم ىف ادلدرسة لًتبية القرآف فعند التحاقهم إىل ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية ىم يواجهوف 

بية. ألّف بعض الطبّلب مل يتعّلموا اللغة العربية قبلها. لذالك، ينبغى الصعوبة ىف تعّلم اللغة العر 
  135على كّل ادلدّرس أف يساعد الطبّلب بسبب قّلة الفهم ىف عملية التدريس.

 ادلدرس كالواسط  .4
كينبغى على ادلدّرس معرفة كفائة الطبلب، كالفهم عن كسائل الًتبية. ألهّنا أداة االتصاؿ 

األستاذة سيت خشية نور عُت،  ادلدّرسة دلاّدة اللغة العربيةكما قالت   136لعملية التدريس.
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M.Pd.I" : فينبغى على ادلدّرس أف يعّد درسو كيفكر فيو قبل إلقائو مهما كاف مقدار علمو
إىل خَت الطرؽ لتدريس درس ما حىت  كمهما بلغت ثقتو بنفسو فإنّو اليضمن أف يهتدل معيّنة

 لو.كلوكاف سهبل عليو معركفا 
137

 

 ادلدرس ادلقيم .5
يطلب من ادلدّرس ليصبح ادلقيم اجليد كالصادؽ مع إعطاء التقوًن ادلؤثر إىل ىيئة عرضية 

: "أرغب يف مدّرسة اللغة أسوة حسنةكما قالت الطالبة ىف صّف الثاىن "أ"   138كجوىرية.
التدريس، لػها العربية ىف ىذا الفصل. جبانب تستخدـ ادلدّرسة طريقة تقدًن القّصة ىف عملية 

 139صفات زلمودة، كباشة الوجو، كالرحيم، كالصبور، كاجملّد ىف عملها.
اذف، مدّرس كمدّرسات ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف لدينا دكر كبَت، 

معرفة كفائة الطبلب كمقيم ىف منها: متظاىر، مؤّىل ىف تنظيم الفصل، يساعد طبلّبو، كاسط عن 
 وًن إىل الطبّلب. اعطاء التق

دكر اآلخر دلدّرسة اللغة العربية ىف مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية كجبانب ذالك، ىناؾ 
 "اإلسبلـ" جوريساف، كىي كما يلي: 

 لطبلبل دكر ادلدّرس بوصفو قدرة حسنة . أ
لديهم اإلستعداد للتأثر ابآلخرين، كأنّو ك  ،إّف ادلدّرس يتعامل مع أشخاص ىف مرحلة التكوين

ادلهن األخرل، كأنّو  ػهم يفأصحابمع قارنة ابدلهم ػيتفاعل معهم أطوؿ فًتة زمنية خبلؿ حيات
ككجدت الباحثة ىف مكاف  140هم الطبيعية.ػيتعامل معهم كىم ىف كامل قواىم العقلية كحاالت

 141قدرة حسنة لطالبو منها:البحث أّف ادلدّرس بوصفو 
 زلادثتو مع الطبّلب.ادلدّرس يتكّلم كيتحّدث ابللغة العربية ىف  .1
 فتح الّدرس بقراءة البسملة كالّدعاء كطرح الّسبلـ إىل الطبّلب كختمو ابلدعاء. .2
 أمر الطبّلب بقراءة الّدعاء عند كّل انتهاء الّدراسة. .3
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 كاف حسن الّسلك كصبيل الػهيئة. .4
 كاف عادؿ بُت طبلّبو، متعامل معهم كاليفرؽ بينهم يستوم فيها اجلميع. .5

 بوصفو مرشدادكر ادلدّرس  . ب
بناء على التجارب الىت أقامت ىف الدكؿ  ،إّف أسلوب التعلم التعاكين لو رلموعة من اإلجيابيات

إجيابية ضلو التعليم كالتعلم بُت  أفكار ادلتقدمة كأظهرت أّف التعلم التعاكين يساعد على منو
فية كاإلجتماعية ادلدّرسُت كالطبّلب كاإليداريُت، كيسهم ىف حل الكثَت من ادلشكبلت ادلعر 

مثل مشكلة التأخر الدراسي بُت الطبّلب، كيساعد على نشر قيم احلب كالتعاكف كادلسؤكلية 
ؿ استخداـ ىذا األسلوب ىف بعض موافق و الفص لسائر دّرسادلكلذالك على  142بينهم.

ككجدت الباحثة ىف مكاف البحث أّف ادلدّرس  .التدريسية داخل حجرة الدراسة كخارجها
 143مرشدا منها:بوصفو 

ستخداـ لتكّلم اباب حيت استعّد الطبلب يرشد ادلدّرس الدارسُت ىف تدريس اللغة العربية .1
 اللغة العربية دائما.

2. .  أيمر الطبلب بتحفيظ ادلفردات كّل يـو
 أيمر الطبلب ابحملادثة كّل يـو ابستخداـ اللغة العربية. .3
 م كبعده، للحصوؿ على العلـو النافعة.أيمر الطبّلب بقراءة الدعاء قبل بدايةالطبّلب التعلّ  .4

 ج. دكر ادلدّرس بوصفو دافعيا
على الرغم من صعوبة قياـ ادلدّرس بدكر اإلرشادات كالتوجيهات للطبّلب إاّل أنّو جيب عليو 
أف يكوف مبلحظا دقيقا للسلوؾ اإلنساين، كما جيب عليو أف يستجيب بشكل إجيايب عندما 

كجيب عليو أيضا معرفة الوقت ادلناسب لتحويل الطالب.  144تعيق انفعاالت الطالب تعلمو.
 145بوصفو دافعيا منها:ككجدت الباحثة ىف مكاف البحث أّف ادلدّرس 

يبلحظ ادلدّرس طبلّبو ىف الفصل بتشجيعهم كاستدراجهم حلب العلم كالتكلم ابللغة  .1
 العربية.

                                                           
 .25، مهارت التدريس ضلو إعداد مدرّس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   142

 .2020ينايَت  29ونوركغو. التاريخ ادلبلحظة عن عملية التدريس ادلطالعة ىف الصف الثاىن "أ". ادلبلحظة. ف  143

144
 .28، مهارت التدريس ضلو إعداد مدرّس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   

 .2020ينايَت  29ونوركغو. التاريخ ادلبلحظة عن عملية التدريس ادلطالعة ىف الصف الثاىن "أ". ادلبلحظة. ف  145



77 
 

 
 

النبوية أك من أقواؿ العلماء يهتّم ادلدّرس لطبلّبو بقراءة اآلايت القرآنية أك األحادث  .2
 ادلتعّلقة ابللغة العربية.

 أييت ادلدّرس ابلقّصة من خربة حياتو كجهده ىف تدريس اللغة العربية. .3
 يشرح ادلدّرس أمهية اللغة العربية كتطبيقها إّما ىف داخل الفصل أك خارجو. .4

جبانب دكر كبَت، ينبغى على ادلدّرس ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف أف 
يّتصف بصفات معيّنة، ديكنو عليو أتدية كظيفتو على خَت كجو. كىذه الصفات منها ما ىو عقلّي 

 كمنها ما ىو جسمّي كمنها ما ىو خلقّي. 
 الصفات العقلية .1

يد اإلشتغاؿ دبهنة التدريس أف خيترب جدارتو فيها من ير  على اإلستعداد دلهنتو: ينبغى . أ
فعلى ذالك تتوقف سعادتو كسعادة كثَت من األنفس الصغَتة الىت يتعّهد  ،هاػكاستعداده ل

فهما نورف أفريلياىن: "عند تدريس كما قالت الطالبة ىف صف الثاىن "أ"   146إليها ىف تربيتها.
 تقدًن القّصة لكي يسّهل الطبّلب ىف فهم ماادلطالعة، تستعّد ادلدرّسة كسائل اإليضاح ىف 

  147تلقى إليهم.
 148سبلمة العقل: فيكوف حاد الذىن كالفكر صادؽ ادلبلحظة سريع البديهة قول الذاكرة. . ب

صفيا نور عزيزة: "إّف ادلدّرسُت ىف ادلدرسة ادلتوّسطة كما قالت الطالبة ىف صف الثاىن "أ" 
الذاكرات، ألّف بعض منهم يلقى ادلاّدة من الساعة "اإلسبلـ" جوريساف ماىرات كقول 

السابعة إىل الساعة الثانية كالنصف نػهارا. كمنهم يلقى ماّدة سلتلفة ىف الفصوؿ، مثبل تلقى 
األستاذة سييت خشية نور عُت ماّدة ادلطالعة ىف فصل الثاىن ىف خّصة األكىل، كبعد يذكؽ 

 149ؿ.اجلرس، ىي تلقى ماّدة التجويد ىف فصل األكّ 
يستطيع أف حيسن إدارة فصلو كيوقظ شوؽ طبلّبو  ، النّػهمادلاّدة ةغزارة ادلاّدة: فادلدّرس غزير  . ج

كما قاؿ الطالب ىف صف الثاىن "أ" بنتاع ديول كنجارا: "إّف   150كيستميل قوة انتباىهم.
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منهم ك قدرة الطبّلب ىف صف الثاىن "أ" متنّوعة ألّف منهم من خيرجوا من ادلدرسة اإلبتدائية، 
من خيرجوا من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية، كمنهم من خيرجوا من ادلدرسة الدينّية. لذالك، 

   151ينبغى على ادلدّرس أف حيسن إدارة فصلو لكى يلقى ادلدّرس التدريسّية مرتّبة.
 األكصاؼ اخللقية .2

طبلّبو فهم مىت كاف ادلدّرس على جانب عظيم من األخبلؽ كال يلبث أف تنتقل أخبلقو إىل 
حياكوف ىف صبيع أفعالو كأقوالو كحركاتو ككّل ما يكوف ىف ادلدّرس من ضعف ىف أخبلقو الخيفى 
على الطبّلب إداركو فعيوبػهم انفذة زبًتؽ نفسو كتشعر بكّل ما فيو من نقص مهما اجتهد ىف 

 152سًته. كلذا جيب أف يكوف ادلدّرس:
ألهّنم مىت أنسوا من الرضبة كالعطف اراتحوا لو ابش الوجو رحيما حيسن معاملة الطبّلب،  . أ

كاطمأنّوا ىف قلوهبم حّبو كأحّسوا سعادة من لقائو كسركرا من دركسو كجّنوا منها خَتا  
ادلدّرس ىو اّلذل خيتار من سللص إماـ رفيق: "كقاؿ الطّالب ىف صّف الثاىن "أ"  153كثَتا.

ضّمن دراسة الطالب كالعلم التاـ ادلعلومات ادلقدار البلـز البلئم للطالب، فعملو يت
ابدلعلومات الدراسية كخبصاصة مايلقى منها على الطاّلب حىّت يسهل عليو ايصاذلا لو 
مرتبا ترتيبا منطقيا كمرتبطا بعضها ببعض. كالسّيما أّف مدّرسة اللغة العربية  ىف صف 

   154الثاىن، ذلا بشاشة الوجة كتستخدـ ادلبلبس أنيقة دائما.
اح ادلدّرس ىف أعمالو كقدرتو على اتقانػاذلا يتوقفاف كثَتا على درجة صرب صبورا، فنج . ب

كما قاؿ الطالب ىف صف الثاىن "أ" أرشد نور ادلستقيم: "إّف ادلدّرسُت ىف   155الطالب.
ادلدرسة ادلتوّسطة "اإلسبلـ" جوريساف مل يغضبوا إىل الطبّلب. ألّف يفّكر ادلدّرس أّف 

 156رسة كاألكالد كبناتػهم ىف البيت.الطبّلب كالطّالبات ىف ادلد
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منّظمة الطلبة ابدلدرسّية "اإلسبلـ"  رئيسكما قالت   157رلّدا ىف عملو مهتّما بو نشيطا. . ج
زاينتم منَتة : "عند الرأم، إّف ادلدّرسُت ىف معهد "اإلسبلـ" جوريساف نشيط كمسؤكؿ ىف  

السيما على الطبّلب . ىم مشّجعا لطبلّبو الفصل الّدراسّي أـ خارجهاكّل عمل، داخل 
ىف كجو الطبّلب الذين يشعركا سهولة  كيصعب ،كّل عمل  ىف الضعفاء الذين يعظم أمامهم

فمثل ىؤآلء حيتاجوف إىل عطف الطاّلب كتشجيعو إايىم على بذؿ اجلهود  ىف كّل ماّدة.
 158البلـز حىت يتغلب على الصعب.

ر اح غَت ضركريُت. كليتذكّ أف يكوف صوتو كاضحا جلّيا مؤثرا خاليا من اجللية كالصي . د
كما قالت الطالبة  159ديد كإجهار الصوت قد يضرّاف بصحتو.ادلدّرس أّف الصياح الشّ 

اإلسبلـ ىف صف الثاىن "أ" ألفينا إمارة األمليا فطرايىن: "إّف منّظمة ىف معهدل 
 4-3ىف كّل اجملالس  األماـ كأّما الطالبات كراءىم. ك جوريساف، جيلس الطبّلب ىف رللس

طبّلب أك الطالبات. كىف ىذا الفصل أجلس ىف اجملالس الوراء. كلكن أربّمس دائما عند 
  160ألّف يعطى ادلدّرس ادلاّدة كاضحا. ،عملية التدريس

ىف الفصل كتقف ىف سبيل كّل ما عسى أف  الطبلب ترل كّل حركة ،أف تكوف عينو يقظة . ق
د عن ساف كاليّ فعلت ما يعجز اللّ ك  ،يكوف سببا ىف فساد النظاـ كرّب نظرة من ادلدّرس

كما قاؿ الطالب ىف صف الثاىن "أ" دمحم لقماف ذزكىل: "إّف ادلدّرسُت الذين   161القياـ بو.
يدّرسوف ىف صف الثاىن "أ" ىم يهتّموف عن نظاـ الفصل. كرّب نظرة من ادلدّرس فعلت 

    162ساف كاليد عن القياـ بو.ما يعجز اللّ 
 األكصاؼ اجلسمية  .3

كأف أيخذ حظّو من  ،سباـ العناية بغذائو كمسكنو دين كقوة البنية كىذا يلتـز أفّ سبلمة ال . أ
  163الراحة كالنـو كالرايضة البدنية كغَت ذلك شلّا خييط صحة اجلسم كيقيو شّر األمراض.
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، ادلدّرسوف  أدتيا فوترا ىردينساه: "كلّ كما قاؿ رئيس الفصل ىف صف الثاىن "أ"  يـو
غ، بسبب خييط ا ادلاّدة إىل الطبّلب. لذلك اليشعر الطبّلب كقت الفر  حاضركف ليشرحوا

  164صحة اجلسم كيقيو شّر األمراض حىّت حيضر ادلدّرس إىل الفصل دائما.
كما قاؿ رئيس ادلدرسة ادلتوّسطة   165نظافة البدف )اجلسم( كالشعر كاألظفار كادلبلبس. . ب

د "اإلسبلـ" جوريساف ترتيبا يظهر ادلدّرسوف ىف معه: "S.Agاألستاذ عمراف أضبدل، 
  166مرتّبا. يستخدـ ادلدّرس القلنسّوة دائما، كتستخدـ ادلدّرسة اخلمار كالثوب مؤّداب.

قسم ادلنهج الدراسي قالت  167هنداـ من غَت خركج عن حّد األدب.ػحسن البزّة كلطف ال . ج
جوريساف حسن لدل ادلدّرسوف ىف معهد "اإلسبلـ" : "M.Pd.Iاألستاذة سيت رضبة ادلوّدة، 

 168مثلة إىل الطبّلب ىف ىذه ادلدرسة.كاأل كالقدكة احلسنة، تلك الصفة  نداـالبزّة كلطف اذل
من ادلادة اليت  ادلهارات ىف تدريس اللغة األجنبية، ألف الكبلـ نوع مهارة الكبلـ أىمّ  إفّ ك 

جبانب ذالك، حيتاج ادلدّرس كفائة  الغرض األكؿ ىف تعلم اللغة.الكبلـ كيكوف  ،التطبيق ربتاج إىل
يعرؼ ك صلاح تدريس مهارة الكبلـ.  من العامل ما، ألهنكطريقة معينة اليت استخدمو ىف التدريس

كأما الطريقة الصحيحة تكوف  ،أبف ادلدّرس فاعل ىف الفصل الذم يدؿ الطبلب إىل شيء ما
 169كسيلة على ما أراد ادلعلم من صلاح التعليم.

: M.Pd.Iاألستاذة سيت خشية نور عُت، ىف صف الثاىن "أ" ادلطالعة سة مدرّ كما قالت   
يستعّد إعداد الدركس قبل "دكر ادلدّرس مهّم لًتقية مهارة اللغة العربية. كينبغى على ادلدّرس أف 

إلقاء الدرس إىل الطبّلب. كأختار طريقة تقدًن القّصة ىف تدريس ادلطالعة. أستخدـ كسائل 
شكبلت ىف الدركس فهي ربصر أفكار الطبّلب كتضبطها كسبكمهم من تصور  اإليضاح لتوضيح ادل

                                                           
 2020مارس  15فوترا ىردينساه. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ  أدتيا  164
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 .2018نوفمبَت  12عمراف أضبدل. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ   166
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 .2018نوفمبَت  12ادلوّدة. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ سىت رضبة   168

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،48، أجيف ىرماكف  169
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كثَت من األشياء الىت يستحيل عليهم تصّورىا سباـ التصّور بدكف استعماذلا مهما بولغ ىف الشرح 
  170ابأللفاظ".

أّف الغرض تربية إسبلمية ىف : "S.Agرئيس ادلدرسة ادلتوّسطة األستاذ عمراف أضبدل، قاؿ ك 
معهد "اإلسبلـ" أكسع دائرة من التدريس، فهي تشمل إمناء اجلسم كتعّهده دبا حيتاج إليو من 
الغداء الصاٌف كاذلواء النقي كالتمرين البدين ككقاية شّر األمراض الىت تضّعفو كتعّوؽ منّوه. جبانب 

ريساف عن هتذيب األخبلؽ كتكوين العادة ذالك إىتّم مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جو 
احلسنة مثل الطاعة كالصدؽ ىف القوؿ كالعمل كاألمانة كالنظافة كالنظاـ ىف األعماؿ كاحًتاـ الغَت 
كضلوىا كإجياد الشعور الصادؽ كغرس العواطف األدبية. كذلك كلو إمنا يكوف ابلنصيحة القولية 

  171كادلوعظة احلسنة كالقدكة الصاحلة".

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
170

 .2020فربايَت  4سيت خشية نور عُت. ادلقابلة. فونوركغو. التاريخ   
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 البرب السردس
 اإلخخخرم

 
نخرئج البحث ﴿أ﴾  

إختمت الباحثة على ىذا البحث العلمي ربت ادلوضوع "دكر ادلدرس ىف ترقية مهارة الكبلـ 
 ابستخداـ طريقة تقدًن القّصة " ابلنتائج التالية :

مدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مّتحد أّف خطوة التعليم ىف تدريس ادلطالعة ىف  .1
خبطوة التعليم بطريقة تقدًن القّصة. كىي يبدأ إبعطاء ادلًتادفات الصعبة. كيشرح ادلدّرس معٌت 
ادلًتادفات بوسائل اإليضاح ليسّهل عن فهم الطبّلب. كبعد ذالك، يشرح ادلدّرس القّصة عّما 

ا كيستمعوا جّيدا إىل شرح ادلدرس. كبعد مرّة، يعطى ادلدّرس يتعّلق ابدلوضوع، كالطبّلب يهتّمو 
خّصة إىل الطبّلب ليسألوا عن ادلًتادفات أك الكلمة الىت مل يفهمهم. كأخَتا حيفظ الطبّلب 
كالطالبات عن القّصة. حيفظ الطبّلب القّصة على ما يكتب ىف كتاب ادلطالعة. كآخركف حيفظ 

تطع. كأحياان، يوزّع ادلدّرس الطبّلب إىل شباف فرقة. ككّل فرقة، الطبّلب القّصة بلغتهم على ما إس
يفهم القّصة عّما يتعّلق ابدلوضوع. ىم يبحثوا مع اآلخر، كعندما كجدكا مشكبلت يساعد 
ادلدّرس هبا. كىف فرصة آخر، ككالة من كّل فرقة تقّدـ إىل أماـ الفصل ليشرح القّصة إىل فرقة 

ادللّونة. كمنهم من يصّوركا على السبورة ليسّهل على شرح  آخر. ىم من يستخدموف الصورة
القّصة. كمنهم من حيملوا كسائل اإليضاح كآلة الصيد، الرسم، كأشياء آخر الىت معّينة ابدلوضوع 

 القّصة.
أّف كظيفة ادلدّرس لًتقية مهارة الكبلـ للطبّلب ىف صف الثاىن "أ" دبدرسة ادلتوّسطة اإلسبلمية  .2

ساف مبلرؾ فونوركغو ىي: )أ( إعداد الدرس ماّدة اللغة العربية كغَتىا إعدادا "اإلسبلـ" جوري
)ب( إعداد كسائل اإليضاح معينة دبهارة الكبلـ، )ج( إعداد خطوات تعليم تقدًن  اتما،

القّصة، )د( إجادة اإللقاء كاضحا، )ق( ضبل الطبّلب على بذؿ اجملهود البلـز لتلقي كل 
. لطبلهبمجّيدا. يستعّد ادلدّرس قد كصل إىل صفة ادلدّرس كالقدكة  مايلقى عليهم كفهمو فهما

عن الكسل، كأّف ادلدّرس عادال بُت طبلّبو، فبل  اىمفقد أمرىم ابجلهد كالنشاط ىف التدريس كهن
يفرؽ بُت غٍت كفقَت، كال قريب كال غريب، كال أبيض كال أسواد. كإّف العدالة صفة الزمة ينبغى 

 بػها، كأف ديارسها مع صبيع الطبّلب.للمدّرس أف يتحلى 
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 االيقتاحرت ﴾﴿ب
إىل حضرة رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو، عليو أف  .1

يهتم ابدلدرسُت كادلدرسات ىف تنفيذ التدريس خاصة ىف تدريس مادة اللغة العربية أم مادة 
 كمهارتػهم ىف تنفيذ التدريس على الّدكاـ.ادلطالعة، كحياكؿ على ترقية قدرتػهم 

كعلى كّل ادلدرسُت كادلدرسات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ  .2
فونوركغو كابخلصوص ادلدرسوف كادلدرسات دلادة اللغة العربية أم ادلطالعة، عليهم أف يستعدكا 

الفصل للقياـ بتعليم الّدرس لًتقية مهارة أنفسهم كدراساتػهم استعدادا اتما قبل دخولػهم إىل 
 الكبلـ للطبّلب.

دلنظمة الطلبة ادلدرسة "اإلسبلـ" كابخلصوص قسم اللغة، عسى أف تقـو أبمانة، كاستودعها  .3
دلعهد "اإلسبلـ" يف تطوير كفاءة الطبلب ابللغة العربية، بتنفيذ الربامج اللغوية أبحسن ما 

 سبكن.
لطبلب كالطالبات ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "اإلسبلـ" جوريساف مبلراؾ فونوركغو  .4

كابخلصوص للصف الثاىن "أ" عليهم أف يستمعوا إىل شرح ادلدرسُت كادلدرسات ىف الفصل، 
لغة العربية أم كيكونوا متحمسُت ىف إشًتاؾ كبل من عملية التدريس، خاصة يف تدريس ال

ادلطالعة كيشًتكوا صبيع النشاطات اللغوية، كينفذىا يف برانمج قسم اللغة دبنظمة الطلبة 
ة كيستخدمها ىف احملادثة اليومية.للمدرسة "اإلسبلـ" جوريساف كيرغبوا ىف اللغة العربي
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