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 ن الرحيممبسم اهلل الرح

  ن  و  لُ ق  ع  ت    م  كُ ل  ع  ا ل  ي  ب  ر  ا ع  ن  آر  ق ُ ُه ان  ل  ز  ن   ا أ  ن  إ  

 ( ٢) يوسف : 

 

 عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قال : مسع النيب رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل : " أرشدوا أخاكم" .

 صحيح (( تعليق احلافظ الذىيب يف التلخيص : ))صحيح اإلسناد ومل خيرجاه،

 

 ( ٤٧٧ص  / ٢ج  –) ادلستدرك على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىيب يف التلخيص 

، ومن أحب العرب ومن أحب الرسول العريب أحب العرب " من أحب اهلل تعاىل أحب رسول،
ومن أحب العربية عٌت هبا  ضل الكتب على أفضل العرب و العجم،اليت نزل هبا أف أحب العربية،

 صرف مهتو إليها " .يها و وثابر عل

 فقو اللغة وسر العربية () أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة 

 

 

 

 

 

 



 ب 

 إىداء 
   إلى والدي و والدتي

 الوفاءالصدق و  ادلعلم األول الذي تلقيت على يديو الكرديتُت أول مبادئ"

 "احًتامل و وعرفت يف نفسو السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونفاء الضمَت تقدمة إجال

 

 أدين لهم بالكثيرإلى أساتذي الذين 

 "تقدير و إجالال"

 

 االبنةإلى من ىم عندي في مقام االبن و 

 "مودة و تقديرا ورغبة يف التقدم العلمي"

 

 يؤمنون بأن النحوالعربي لم ينضج ولم يحترق والذين لم يؤمنواإلى الذين 

 ود األمة وبقائهاإلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وج

 رسل حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان

 

 

 

 



 ج 

 تقديرو  شكر
والثبات يف  ،سئلو جزيل النوالووا ،على فضلو ادلتوال تشكر الباحثة، احلمداهلل على كل حال

التابعُت  ادليامُت، و َتصحابو الغ، وعلى الو واالصابرين الشاكرينسلم على خَت الي و صوا ،احلال وادلال
 أما بعد : ،بعهم بإحسان إىل يوم الدينومن ت

فلك  ،الثنا، فلو سبحانو أذلج باحلمد و وقد من اهلل على باالنتهاء من إعداد ىذا البحث
د اهلل تعاىل أن أتقدم نعمائك وعظيم عطائك ويشرفٍت بعد محعلى جزيل  ،احلمد يا ريب حىت ترضى

روج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل العرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خبالشكر والتقدير و 
 منهم :د ادلخلص. و ومل يكن حيدوىم إال العمل اجلا ،أحدىم بشئ طلبت

كاال اإلسالمية احلكومية   مدير جامعة زاوية تشوت ،ادلاجستَت القرنُتمساحة الدكتور احلاج ذو 
 لنجسا.

اإلسالمية احلكومية  كاال  تشوتجامعة زاوية  عميد ،ادلاجستَت الدكتور أمحد فوزيمساحة 
 لنجسا.

جامعة زاوية عن رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ،ادلاجستَت زلمد فضلىالدكتور مساحة 
 كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.  تشوت

عمليا ووجها األول الذي أفاد الباحثة علميا و ادلشرف  ،ادلاجستَت زلمد فضلىمساحة 
من اهلل  افله ،نذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منوخطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث م

 .التقديرة الشكر و خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيم

فقد  اديرىتقو  الساىن عن شكرى عجزفحقا ت ،ادلشرف الثاين ،ادلاجستَت صربي حىتمساحة 
 اصدرىضق ا ومل تبخل بعلمهوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم تالتشجيع طللباحثة كل العون و  تقدم

وكان لتفضلها مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة  ،يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها
 ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء . قديرالتالشكر و  ةمٍت خالص افله



 د 

التقدير إىل األساتذ ادلعلمُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية كما تتقدم الباحثة بكل الشكر و 
جسا. فلهم من الباحثة كل الشكر كاال اإلسالمية احلكومية لن  تشوتالعليا جامعة زاوية لدراسات ا
 جزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء .ادلعارف والتشجيع و التقدير على ما قدموه من العلوم و و 

مبا  رأسها والدي الكرًن الذي كان لو بعد اهلل تعاىل فضل إمتام ىذا البحث أما أسرتى وعلى
وولديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي  ،االخالص يف العملمن حب للعلم وادلعرفة و  غرسو يف نفسي

 شكرا جزيال على دعائكم. ،َت معُت يل يف حياتىا ادلستمر خوكان دعائه

وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتواضع إىل خَت الوجود وألشقائي 
 االمتنان .لشكر وعظيم التقدير و ، ذلم مجيعا خالص اولو بكلمة تشجيع

 

 م ۲10٧ سبتنبَت 01 ،نجسال

 ،الباحثة   

 

  فترياني   

 01٢٢10٢11: رقم التسجيل

 

 

 

 

 



 ه 

 في تعليم اللغة العربية جية إعطاء الهدية وتطبيقهاياسترات

 MTs Negeri Alue Lhok ب

 

 بحث علمي 

 المية احلكومية بلنجسا إىل كلية الًتبية وعلم التدريس جلامعة تشوت كاال اإلس قدم 

   S.Pdiللحصول على شهادة 

 ىف علم الًتبية اإلسالمية

 من 

 

 فًتياين

 01٢٢10٢11٧رقم القيد: 

 طالبة قسم تعليم اللغة العربية 

 

 موافقة مشرفُت
 

 ادلشرف الثاىن         ادلشرف األول     

 

 ادلاجستَت حىت صربي،     ادلاجستَت ،زلمد فضلى



 و 

رقم التوظيف:      0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
00100011٢10011011٢ 

 تقرير المشرفين
الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى  بسم اهلل الرمحن

 أصحابو أمجعُت .الو و 

 : ةالتكميلي اليت أعدىا الطالب العلمي بعد اإلطالع على البحث

 فًتياين:  الكامل  اسم

 01٢٢10٢11٧:   قيدرقم ال

 Alue Lhok :   عنوان 

 .العلمي البحثوافق ادلشرفان على تقدديها إىل رللس مناقشة 

 ادلشرف الثاىن         ادلشرف األول     

 

 ادلاجستَت حىت صربي،     ادلاجستَت ،زلمد فضلى

رقم التوظيف:      0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
00100011٢10011011٢ 

  

 االعتماد عليو

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 



 ز 

 ادلاجستَت فضلى،زلمد 

 0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
 تقرير المشرفين

الرحيم احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى  بسم اهلل الرمحن
 أصحابو أمجعُت .الو و 

 : ةا الطالبهتث العلمي اليت حضر بعد اإلطالع على البح

 فًتياين:  اسم الكامل

 01٢٢10٢11٧:   رقم القيد

 MTs Negeri Alue Lhokب  يف تعليم اللغة العربية جية إعطاء اذلدية وتطبيقهاياسًتات: البحث موضوع 

 .العلمي البحثوافق ادلشرفان على تقدديها إىل رللس مناقشة 

 الثاىن  ادلشرف        ادلشرف األول     

 

 ادلاجستَت حىت صربي،     ادلاجستَت ،زلمد فضلى

رقم التوظيف:      0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
00100011٢10011011٢ 

  

 االعتماد عليو

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 



 ح 

 ادلاجستَت فضلى،زلمد 

 0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
 

 الرسالة العلمية  

 
 الشئون الدينية للجمهورية اإلندونسية  وزارةقدمت إىل 

 جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا 
 كمادة من ادلواد الدراسية يف قسم تعليم اللغة العربية 

 بكلية الًتبية وعلم التدريس 
 

 إعداد 
 

  فترياني
 01٢٢10٢11٧رقم القيد: 

 
 

 بمعرفة المشرفين: 
 
 

 دلشرف الثاىنا        ادلشرف األول     
  

 ادلاجستَت حىت صربي،     ادلاجستَت ،زلمد فضلى



 ط 

رقم التوظيف:      0۹1۰۰٢٢٢٢۰۰۷0۰0۰۰٢رقم التوظيف: 
00100011٢10011011٢ 

 
 
 
 

 استراتيجية إعطاء الهدية وتطبيقها في تعليم اللغة العربية
 MTs Negeri Alue Lhok ب

 الرسالة العلمية  
  

 01٢٢10٢11٧رقم القيد :      فًتياينإعداد الطالبة : 

 علم التدريسقد دافعت الطالبة عن ىذه الرسالة العلمية أمام جلنة ادلناقشة بكلية الًتبية و 
   S.Pdiوتقرير قبوذلا شرطا لنيل درجة  جلامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا.با

 ، وذلك يف:علم التدريسبكلية الًتبية و  قسم اللغة العربية يف
 م. ٢۰۰1، فربايَت، 01، بتاريخ: ربعاءيوم األ

 
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتذة : 

 التوقيع: ................  رئسيا ومناقشا  ، ادلاجستَتزلمد فضلى .0
 0۹1۰۰۲۲٢۲۰۰۷0۰0۰۰۲ رقم التوظيف:

 التوقيع: ................  السكرترس ، ادلاجستَتحىت صربي. ۲
 00100011٢10011011٢رقم التوظيف: 

 التوقيع: ................   مناقشا ادلاجستَت ،عبد اهلل ار. 1
 رقم التوظيف: 

 التوقيع: ................  مناقشا   ، ادلاجستَتفوجي أستويت. 1



 ي 

 رقم التوظيف: 
 

  كلية الًتبية وعلم التدريسيد  مبعرفة عم
 ا باجلامعة زاوية جوت كال اإلسالمية احلكومية لنجس

 
 الدكتور، أمحد فوزي، ادلاجستَت 

0۹۵٧۰۵۰00۹1۵0۲0۰۰0 رقم التوظيف:  

 إقرار الطالبة
 

 وبيانايت كااليت : ،أنا ادلوقع أدناه

 فًتياين:  اسم الكامل 

 01٢٢10٢11٧:  رقم التسجيل 

 Alue Lhok:   ن العنوا

تعليم اللغة العربية  يف قسم  S.Pdiأقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة  
 : سالمية احلكومية لنجسا حتت عنوانكاال اإل  تشوتجامعة زاوية علم التدريس بكلية الًتبية و 

 يف تعليم اللغة العربية جية إعطاء اذلدية وتطبيقهاياسًتات

 (MTs Negeri Alue Lhok ب)
ادعى أحد استقباال وإذا  ،تأليف االخركتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو حضرهتا و  

ولن تكون ادلسؤولية  ،أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك
كاال تشوت  جامعة زاوية علم التدريس بكلية الًتبية و على ادلشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية 

 .اإلسالمية احلكومية لنجسا



 ك 

  . صة وال جيربين أحد على ذلكعلى رغبيت اخلاوحررت ىذا اإلقرار بناء  ،ىذا
 م ۲10٧ سبتنبَت 01 ،نجسال       

 اإلقرار ةتوقيع صاحب        

 

  فًتياين

 01٢٢10٢11٧رقم التسجيل: 

 ص البحثستخلم
 MTS Negeri Alue باللغة العربية  اسًتاجتية إعطاء اذلدية وتطبيقها يف تعليم ،م ۲1۰٧ ،ريانيفت

Lhok. ادلاجستَت. حىت صربيوادلشرف الثاىن:  ادلاجستَت، زلمد فضلي ول:األ ادلشرف 

 .تعليم اللغة العربية، اسًتاجتية إعطاء اذلدية:  الكلمات األساسية

ىي خطط وأنشطة ادلنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بُت  يةاسًتاجت
 .اليت تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عاليةرسالة ادلنظمة وأىدافها وبُت ىذه الرسالة والبيئة 

 MTs بيف تعليم اللغة العربية  اسًتاجتية إعطاء اذلدية( كيف تطبيق ۰ومن أسئلة يف ىذا البحث ىي: 

Negeri Alue Lhokب تشجع رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية اسًتاجتية إعطاء اذلديةىل تطبيق ( ٢، ؟ 
MTs Negeri Alue Lhokتؤثر على نتيجة الطلبة يف تعليم اللغة  اسًتاجتية إعطاء اذلدية( ىل تطبيق 1، ؟

 .؟MTs Negeri Alue Lhok بالعربية 

 بيف تعليم اللغة العربية  اسًتاجتية إعطاء اذلدية( التعريف على تطبيق ۰وأىداف يف ىذا البحث ىي: 
MTs Negeri Alue Lhok ،تشجع رغبة الطلبة يف تعليم  اسًتاجتية إعطاء اذلديةتطبيق  التعريف على( ٢

تؤثر على  اسًتاجتية إعطاء اذلديةتطبيق  ( التعريف علىMTs Negeri Alue Lhok ،1 ب اللغة العربية
 .MTs Negeri Alue Lhok بنتيجة الطلبة يف تعليم اللغة العربية 



 ل 

صورة الالتكون على  ةالباحث اتاج اليهحتألن البيانات اليت  ،يالوصفي التحليل ىو ومنهج ىذا البحث
 .انيةالعددية والكمية، بل تكون على صورة ادلعلومات البي

 وأدوات يف ىذا البحث ىو ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق.

يف تعليم اللغة  اسًتاجتية إعطاء اذلديةتطبيق  (0البحث فيمكن أن تلخص فيما يأيت: أما نتائج ىذا
تشجع رغبة الطلبة يف  اسًتاجتية إعطاء اذلدية( تطبيق ٢، جيدا MTs Negeri Alue Lhok بالعربية 

تؤثر على نتيجة الطلبة يف تعليم اللغة العربية  اسًتاجتية إعطاء اذلدية( تطبيق 1تعليم اللغة العربية، 
 تأثَتا جيدا.

 اللغة اإلندونيسيةب البحث صستخلم
Fitriani, 2017. Strategi Pemberian Hadiah dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
di MTS Negeri Alue Lhok. Pembimbing 1: M. Fadli, MA, dan Pembimbing 2: Hatta 
Sabri,MA. 

Kata Kunci: Strategi pemberian Hadiah, Pembelajaran Bahasa arab. 

Strategi adalah rencana dan kegiatan organisasi yang dikembangkan sedemikian rupa 
untuk memastikan tingkat kesesuaian antara misi dan tujuan organisasi, dan lingkungan di mana 
berjalan secara efisien. 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah Penerapan Strategi Pemberian 
Hadiah dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri Alue Lhok?, 2) Apakah Penerapan 
Strategi Pemberian Hadiah memotivasi minat siswa dalam pembelajaran Bahasa arab di MTS 
Negeri Alue Lhok?, 3) Apakah Penerapan Strategi Pemberian Hadiah berpengaruh terhadap 
hasil siswa dalam Pembelajaran Bahasa arab di MTS Negeri Alue Lhok?. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Penerapan Strategi 
Pemberian Hadiah dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri Alue Lhok, 2) Untuk 
mengetahui Penerapan Strategi Pemberian Hadiah memotivasi minat siswa dalam pembelajaran 
Bahasa arab di MTS Negeri Alue Lhok, 3) Untuk mengetahui Penerapan Strategi Pemberian 
Hadiah berpengaruh terhadap hasil siswa dalam Pembelajaran Bahasa arab di MTS Negeri Alue 
Lhok. 

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif karena data yang dibutuhkan 
Peneliti tidak berupa jumlah dan angka, akan tetapi berupa informasi data. 



 م 

Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 Adapun hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: 1) Penerapan Strategi 
Pemberian Hadiah dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Negeri Alue Lhok baik,               
2) Penerapan Strategi Pemberian Hadiah memotivasi minat siswa dalam pembelajaran Bahasa 
arab, 3) Penerapan Strategi Pemberian Hadiah berpengaruh terhadap hasil siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa arab denagn pengaruh yang baik. 
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A. Kemampuan Persiapan 

- Rancangan Rencana Pembelajaran 

- Mengatur kelas belajar 

- Mengatur siswa 

- Menghubungkan materi pelajaran terdahulu yang akan dipelajari 

- Merangsang siswa agar agar fokus pada penyampaian pelajaran baru 

 

B. Kemampuan Menyampaikan Pelajaran 

- Menggunakan Bahasa arab dalam belajar 

- Menggunakan Bahasa Arab dalam menulis 

- Membaca materi dengan Bahasa arab seperti teks-teks arab 

- Menggunakan bermacam-macam metode 

- Dan menggunakan media belajar seperti vidio 

 

C. Kemampuan Menutup Pelajaran 

- Guru menyimpulkan materi pelajaran 

- Guru menjelaskan materi pelajaran pada minggu yang akan datang 

- Kemudian memberi PR kepada siswa tentang materi yang sudah dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

 

1. Bagaimanakah penerapan strategi pemberian hadiah dalam pembelajaran Bahasa 

Arab? 

2. Apakah guru mempersiapkan materi sebelum pelajaran dimulai? 

3. Apa saja media yang digunakan guru untuk membantu kegiatan belajar bahasa 

arab? 

4. Apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengajar? 

5. Jika ada problematika yang dihadapi oleh guru, apa yang dilakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR WAWANCARA GURU BAHASA ARAB 

 

 

1. Bagaimanakah strategi guru dalam pembelajaran bahasa arab? 

2. Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 

3. Apa media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 

4. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam menerapkan strategi 

pemberian hadiah? 

5. Bagaimanakah cara guru memotivasi siswa dalam pembelajaran bahasa arab? 

6. Apa problematika yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran bahasa arab? 

7. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi problematika yang dihadapi guru 

dalam pembelajaran bahasa arab? Khususnya dalam menerapkan strategi 

pemberian hadiah? 

8. Upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika tersebut? 
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1. Kurikulum apa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar? 

2. Bagaimanakah pendapat ibu terhadap kurikulum yang digunakan sekarang? 

3. Apakah ada perkembangan selama kurikulum ini diterapakan? 

4. Apa masalah yang dihadapi guru dalam menerapkan kurikulum ini? 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام 

 
 :مقدمة  -أ

إن اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. واللغات كثًنة، وىي 
خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن أي: أن املعىن الواحد الذي خياجل 

واللغة  ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ غًن لفظ األخرين.
لكلمات الىت يعربهبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق العربية ىي ا

النقل. وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور 
 .١العرب ومنظومهم

 سيلةو فهي ،لمجتمعوا دلفرا ةحيا في مهمادورا  للغةا تعليم ديتؤ
 عن رـللتعبي توأدا ىيو ،متطلباتوو حاجاتو ركيد خاللها من ،رهبغي دلفرا لتصاا
 يحافظو  ،لدينيةا رهشعائو طقوسو دييؤ خاللها منو ،طفواعوو رهمشاعو رهفكاأ

 ى،ألخرا بعوـلشا تاـثقاف فرـيتعو ،يتوارتمرـسا يضمنو ،لثقافيا ثواتر على
 جهةامو في فاعالو مهمادي دورا ؤ ت لعربيةا للغةلتعليم افا .لمختلفةا تهاداعاو
 ىارنتشاوإن ا ،لعشرينوا ديلحاا نلقرا مةأ جواتو لتيا لعامةوا ةبيرلكا تلتحدياا

 سالةر فهمو ،إلسالميا لعالما حقيقة فهم على سلناا يعين لعالما ءنحاأ جميع في
 .ىألخرا بلشعوا من متعلميهاو محبيها طريق عن إلسالميةا ألمةا

من . و سةرملدا يف لطلبةا يتعلمها ليتا سيةرالدا ادملوا ىحدإ لعربيةا للغةوا
 اءةلقروا ملكالوا عالستما: امألقساا بعةأر ىلإ تنقسم لعربيةا للغةا يف رةمهاأمهها 

 من نفسهمأ يف ما تعبًن على لطلبةا رةقد ترقية يف ىامة رةمها ىي. ولكتابةوا
 .ملنظما لتعبًنا مع لعربيةا كيبابالرت اضألغروا ملعاينوا رألفكاا

                                                 
 ۲(، ص. ۲۰۰۲لبنان: دار الفكر،  -، )بًنوتجامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين ١
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 سائللوا ميستخدأن  رسملدا على البد ىذه املهارات تعليم حلنجاو
. فاشلة لتعليما عملية نفتكو ،مل. وإن يسيةرلتدا افألىدا ىلإ لللوصو ملناسبةا

 اللغة العربية تعليم يف ملناسبةا لوسائلا ميستخدأن  رسملدا على جيب فلذلك
 .سىرالدا للمنهج فقاو ةملرجوا افألىدا على لللوصو

ىي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق  يةاسرتاجت
من التطابق بٌن رسالة املنظمة وأىدافها وبٌن ىذه الرسالة والبيئة اليت تعمل درجة 

 يوـللغا تعلمـلل تتيجيااترـسإ رـبعش ةـقائم .فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية
 ،طةـــلنشا تيجيةاترـإلسوا ،يطـلتخطا تيجيةاترـسإ: يـى، دـلجيا للغةا متعلم تخدمهاـيس
 ،لدالليةا تيجيةاإلستروا ،ميةـــلرسا تيجيةاترـــإلسوا ،ةـــنيالوجدا تيجيةاترـــإلسوا
 ،لضبطا تيجيةاستروإ ،صليةالتوا تيجيةا ترـإلسوا ،سةرلمماا تيجيةاستروإ
 .يتولتذا تيجيةاستروإ

أن يف  MTs Negeri Alue Lhok برأت الباحثة عند أداء دراسة املقدمة 
إعطاء اهلدية  اسرتاجتيةألن  ،اهلدية اسرتاجتية إعطاء تطبيق املدرستعليم اللغة العربية 

الطلبة يف عملية  اسرتاجتية ترغبىي من االسرتاجتيات يف تعليم اللغة العربية. هبذه 
، لوسائل على تدريب وتنمية قدرة الطلبة ملللوا بالسأمة لطلبةا يشعرحىت ال  التعليم

كيف تطبيق  لذا أرادت الباحثة أن تعرفيف اللغة العربية.  ع مهاراتبأر  لتطويرو 
. ومن ىذا البحث، كتبت الباحثة ىذه يف تعليم اللغة العربيةاسرتاجتية إعطاء اهلدية 

 يف تعليم اللغة العربية اسرتاجتية إعطاء اهلدية وتطبيقهاالرسالة العملية حتت املوضوع "
 ".MTs Negeri Alue Lhok ب

 
 :البحث  أسئلة -ب

البحث، أسئلة  ن تبحث عنقبل أن تبحث ىذه الرسالة أرادت الباحثة أ
 البحث ىي: ااألسئلة يف ىذ
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 MTs Negeri Alue بيف تعليم اللغة العربية  اسرتاجتية إعطاء اهلديةكيف تطبيق  -(١

Lhok؟ 
 ب تشجع رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية اسرتاجتية إعطاء اهلديةىل تطبيق  -(2

MTs Negeri Alue Lhok؟ 
تؤثر على نتيجة الطلبة يف تعليم اللغة العربية  اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق  ىل -(3

 ؟MTs Negeri Alue Lhok ب
 

 :البحث  أهدف -ج
 : من ىذا البحث ىى أىدفوأما 

 MTs بيف تعليم اللغة العربية  اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق التعريف على  -(١

Negeri Alue Lhok. 
تشجع رغبة الطلبة يف تعليم اللغة  جتية إعطاء اهلديةاسرتاتطبيق التعريف على  -(2

 .MTs Negeri Alue Lhok ب العربية
تؤثر على نتيجة الطلبة يف تعليم  اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق  التعريف على -(3

 .MTs Negeri Alue Lhok باللغة العربية 
 
 : أهمية البحث -د

والباحثٌن يف  ٌنرسية للمداالقرتاحات العلمعطاء إية، من الناحية النظر 
 .يف تعليم اللغة العربيةاسرتاجتية إعطاء اهلدية تعليم اللغة العربية، يعين املعلومات عن 

 ومن الناحية التطبقية ىي:
 اللغة العربيةملعلم  -(۱
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وتدفعهم  اللغة العربيةقدرة الطلبة يف  فتعر لل يىاللغة العربية علم ا أمهية ملأم
 .إعطاء اهلديةب

 درسة ملدير امل -(2
يف تعليم اللغة  اسرتاجتية إعطاء اهلدية على تطبيق ٌنقدرة املدرس زيديلدخل كم

 .العربية
 كاتبةلل -(۳

 .يف تعليم اللغة العربيةوتطبيقها  اسرتاجتية إعطاء اهلدية على تعرفهاأن تزيد 
 

 : حدود البحث -ه
 :البحث إىل احتديد الباحثة ىذو 

ب  يف تعليم اللغة العربية سرتاجتية إعطاء اهلدية وتطبيقهاا:  احلدود املوضوعية -(١
MTs Negeri Alue Lhok. 

 .MTs Negeri Alue Lhok بىذا البحث  جيرى:  احلدود املكانية -(2
 .2۰۱7-2۰۱6العام الدراسي ىف ىذا البحث  جيرى:  نيةاحلدود الزما -(3

 
 :تحديد المصطلحات  -و

فيما الباحثة أن تشرحها البحث،  اذتوجد مصطلحات تتعلق مبوضوع  ى
 :يلي
 اسرتاجتية إعطاء اهلدية  -(١

باللغة اليونانية واليت تعىن "كيفية قيادة  (Strategos) كلمةمن   لغة اسرتاجتيةإن 
علم وفن احلرب الذي يهدف إىل مواجهة "ىو . واصطالحا اجلنرال للحرب"
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وتُعرف أيضا بأهنا العدو حتت ظروف تفوق قدرتو وفقا ملوقف وقوة كل طرف" 
 .2ة معينةخطة حمكمة أو أسلوب إلجناز هناي

اللغة  لتعلم إسرتاجتية املعّلميف ىذا البحث ىي  إعطاء اهلديةإسرتاجتية أما املراد ب
 .العربية

 اللغة العربية تعليم -(2
تعليما وعالما، وعلمو الصنعة وغًنىا. تعليم  –يعلم  –تعليم أصلو من علم 

التعليم مبعىن تزويد  فة إىل ذىن الطالب بطريقة منظمة.أو املعر ىو إيصال العلم 
 شخصة.  علىمات الىت ميكن أن تؤثر الطالب باملعلو 

أن كلمة العربية ترتكب من كلمتٌن اللغة والعربية، فاللغة مجعها لغى ولغات 
وإصطالح ىي الكلمة الىت يعربىا . ۳. ىي الكالم املصطلح عليو كل قومولغو

اة اإلتصال بٌن غراضهم. فاملراد مبعىن اللغة العربية ىنا ىي أدالعرب عن ا
الىت يستعمل لغة القران الكرمي دستور املسلمٌن. واللغة متكلمى العربية و 

 .املسلمون يف عبادهتم
 MTs Negeri Alue ب اللغة العربية مادة ىنا ىي تعليم اللغة العربية تعليم فاملراد

Lhok ثالث.من فصل األول حىت فصل ال 
 

 
 
 

 
                                                 

2
 Mustofa, Saiful. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab inovatif. Malang: 

UIN-MALIKI PRESS. P. 7 

(، ص، ١٩7۳ملشرف، ، الطبعة السادسة وعشرون، )بًنوت: دار االمنجد واألعالملويس معلوف،  ۳
۲4۳ 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 تعليم الغغة العربية : -أ

 تعريف تعليم اللغة العربية : -1
تعليما  -يعّلم -عند قاموس املنجد كلمة "تعليم" يشتق من َعلَّمَ 

 .۱ويقال عّلمه الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم
 :مايلي لرتبيةا علم يف ملؤهلنيا بعض عند لتعليما ممفهو ماأ

 لعلما ملعلما ليصاإ هو لتعليما أن نلسماا على دحمم رلدكتوا عند
 توفر ليتا يةدإلقتصاا طريقة هيو قوجية بطريقة لتالميذا نهاأذ ىلإ ملعرفةوا

 .۲ملعرفةوا لعلما على لحلصوا سبيل يف جلهدوا لوقتا ملتعلموا ملعلما من لكل
 تملعلوماا نقل به يقصد لتعليما أن جمليدا عبد لعزيزا عبد حصا عند

 .۳ملعلما مايلقيه يتقبل أن الإ له ليس يلذا ملتلقيا مملتعلا ىلإ ملعلما من
 نهأ هو لتعليما مصطلح طعيمة محدأ يشدر رلدكتوا ذألستاا عند

 راتملهاوا ملعرفةا سطتهاابو ملتعلما يكتسب ليتابناء اخلربة  دةعاإ عملية
 تنظيم سطهاابو يتم ليتا ألساليبا عجممو ىخرأ رةبعبا نهإوالقيم  تإلهباهاوا

 جلأ من نمعا من لبيئةا كلمة له تتسع ما جيثل باملتعلم حمليطةا لبيئةا عناصر
 .٤معينة تربوية اتخرب كتسابها

                                                             
 621(، ص، 6791، )بريوت: دار املشرف، املنجد واإلعالملويس معلوف،  ۱
 62(، ص، 6791حممد على السمان، التوجيه يف تعليم اللغة العربية، )القاهرة: دار املعارف،  ۲
القاهرة: دار املعارف، دون سنة(، ص، ج. صامق عبد العزيز عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس، ) ۳
 67األول،ص، 
رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، )إيسيسكو: منشورات املنظمة  ٤

 ٤6(، ص، 6797اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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 ملعلما ليصاإ هو لعربيةا للغةا فتعليم لسابقةا يفرلتعاا من ءبنا
 ملتعلما يكتسب ليتا ةخرب ءبنا دةما نهاأذ ىلإ لعربيةا للغةا تمعلوما

 هتا واهباهاهتا.رامهاو لعربيةا للغةا معرفة سطتهاابو
 

 أهداف تعليم اللغة العربية : -2
وتشغل اللغة العربية مركزا جغرافيا مهما يف العامل، وهلا تاريخ طويل 
وكثري من الكتب اإلسالمية مكتوبة هبا، فتدريس اللغة العربية مبدرسة هلا 
األهداف مهما، لكى الطالب أن يقدر واليفهموا من الكتب اإلسالمية والقران 

ار يوسف والدكتور سيف ما وصف الدكتور حاج تيالكرمي واحلديث وغريها ك
 :۵اللغة العربية هيتعليم  أهداف مااألنوار، أ

لكى الطالب يقدر أن يفهم القران الكرمي واحلديث ملركزا حكم اإلسالمية  -أ(
 والتعاليم اإلسالمية.

يقدر أن يفهم كتب الدينية والثقافة اإلسالمية الىت مكتوب يف اللغة  -ب(
 العربية.

 لكى ماهر التكلم وإنشاء يف اللغة العربية. -(ج
 (.Suplementaryليستعمل أداة املساعدة خربة اإلخرى ) -د(
 لبناء اللغوى العربية يعىن أن ماهر. -ه(

وبقدرة اللغة العربية يقدر أن يفهم القران والكتب مكتوبة هبا. حىت 
 معرفة احلكم والثقافة اإلسالمية.

 تركزو دجتد ليتا افألهدا ىلإ ةماس حباجة تعليم عملية إن
 أو لتعليما حتطيط يبين أن يستطيع فاملعلم. حتططالتعليم  ما ىلإ ألنشطةا

                                                             
 ، علم الكتب، بدون سنة،العربيةاالهباهات الرتبية املعاصرة يف تدريس اللغة فضل اهلل،  حممد رجب ۵

 ۱۵7ص، 
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 لذلكو. دةملوجوا افباألهد فقاو ملناسبةا قلطرا امستخدا مع رسلدا حتضري
 لعربيةا للغةا تعليم اففأهد .لتعليما عملية يف جباوا اعنصر افألهدا كانت

 : هي ،طعمة محدأ ىشدر عند
 هذه نلناطقوا هبا رسجيا لىتا بالطريقة لعربيةا للغةا بلطالا رسجيا أن -أ

 للغويةا راتملهاا ءضو ىفو. لكذ من لعربيةا للغةا تعليم رةبصو أو ،للغةا
 :مايلى فتستهد لثانيةا كلغة لعربيةا للغةا تعليم نبأ للقوا جيكني بعرألا

 ليهاإ يستمع عندما لعربيةااللغة  فهم على لطالبا رةقد تنمية -(6
 مع لتكلموا لعربيةا باللغة لصحيحا لنطقا على لطالبا رةقد ميةتن -(2

 داءألا ىف سليما املعىن ىف امعرب حديثا بالعربية لناطقنيا
 فهماو قةد لعربيةا  للغةا لكتبا اءةقر على لطالبا رةقد تنمية -(1
 .طالقةو قةد لعربيةا باللغة لكتابةا على لطالبا رةقد تنمية -(٤

 تللغاا من غريها عن جييزهاو لعربيةا للغةا خصائص بلطالا فيعر أن -ب
 .ملفاهيموا كيبالرتوا داتملفروا اتألصوا

 لعرىبا نإلنساا خبصائص يلم وأن لعربيةا لثقافةا على بلطالا فيتعر أن -ج
 .معه يتعامل ىلذااجملتمع و  فيها يعيش لىتا لبيئةوا

 :لعربيةا للغةا تعليم فيهد يونس دحممو عند ماوأ
 قيقد بفهم ةلصالا ىف هؤيقر ما بلطالا فيعرو يفهم -أ(

 ةلعربوا ىهلدا على لحلصو صحيحة اءةقر آنلقرا أيقر -ب(
 إلسالميةا لدينيةا العلوم يتعلم -ج(
 ىالخرا ملهنةا ىف لعربيةا للغةا ملتعلما يستعمل -د(
 للإلتصا لعربيةا للغةا ىف لكتابةوا ملكالا رةمها بلطالا رسجيا أن -ه(

 خارج البالد. باملسلمني
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 العربية : أهمية تعليم اللغة -3
اللغة العربية إحدى لغت العاملية مبكانة رفيعة بني اللغات احلية يف 
العصر احلاضر، واللغة العربية لغة اخللود والدوام مادامت السماوات واألرض. 

إنا حنن نزلنا الزكر وإنا له مي بوعد اهلل تعاىل: "حفظت حبفظ القران الكر 
ة الواحدة الىت تعد لغة الثقافة والعلم وأما اللغة العربية فهى اللغ .1حلافظني"

والدين، ولذا كان لزما على كل مسلم أن يعرف هذه اللغة ملكانتها الدينية 
"أن نفس اللغة العربية  :يلى والعملية، كما ذكر الدكتور بدرالدين ابوصامق فما

من الذين معرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض واليفهم إال 
  العربية وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب".يفهم اللغة 

يفهموا الكتاب م اللغة العربية لكل املسلمني ليأما أهنية تعل
ا والسنة والقران الكرمي ملنابع التعليم اإلسالمية والدستور هباإلسالمية مكتوبة 

 املسلمني.
واملراد بالطريقة يف التعليم هي اخلط الىت يسلكها املدرس يف عملية 

ح منها، وقد قال الدكتور جا الدرس إىل ذهن الطالب ليكفل النتعليمية أللقاء ال
حممود عبد لبقادر أمحد: "ويقصد بالطريقة التدريس األسلوب الذى يستخدمه 
املعلم يف معاجلة النشاط التعليمى ليحقق وصول املعارف إىل طالبه بأيس 

 .۷السبل، وأقل الوقت والنفقات"
 لغة العربية :مراحل في تعليم ال -4

 ألنه لكذ. وا هباجير أن بلطالا على البد حلامر لتعليما يف إن
 ذألستاا عند. لصعوبةا ىلإ لسهولةا من ،رلكباا ىلإ رلصغاا من ترتيبيا يطبق

 . وهي: 9طعيمة مراحل تعليم اللغة العربية إىل الثالثة محدأ يشدر رلدكتوا
                                                             

 ۰۹األية:  ،سورة احلجرةالقرآن،  1

  6۰9 ص، ، الطبعة الثانية،طرق التعليم اللغة العربيةأمحد،  عبد القادر حممد ۷

٨
 ٤9، ص، مرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،  
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 عدد املفردات للغويةا راتملهاا نسبة لتعليميا لسلما من موقعه ىملستوا
 كتابة قراءة كالم استماع اجلامعة الثانوية عداديةاإل اإلبتدائية

السنوات  اإلبدائي
الثالث أو 

األربع 
 األوىل

السنتان 
 األوليان

السنة 
 األوىل

الفصل 
الدراسي 
األول 
)عام 
على 
 األقل(

٤4 % 
 

٤4% 66% 6% 6444/496 

 الفصل  - - - املتوسط 
الدراسي 
الثاين 
)عام 
على 
 األقل(

٤4% ٤4% 24% 6644/6444 

 الفصل  - - - مملتقدا
الدراسي 
الثالث 
 )عامان(

٤4% ٤4% 24% 2444/6644 

 
 هي لعربيةا للغةا تعليم حلامر أن يحلديدا على ركتود نظر يف

 :ماتلي
كلمة.   6444املرحلة األوىل: تبدأ الثروة اللغوية من الصفر وتنتهي بنحو  -أ

ساعة دراسة  244ساعة، منها  264 هي سةرالد ملخصصةا لزمنيةا دةملاوا
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 تملعيناوا تبالتسجيال تيبارتد ساعة 64و  ،لفصلا يف رسملدا مع فعلية
 :لتاليةا دةملاا وعفر ملنهجا يشملو .يألخرا لصوتيةا لبصريةا

 .للغة ملتعلما تأليفو لتهيئةا -(6
 .لنطقا على يبرلتدا -(2
 .اءةلقرا على يبرلتدا -(1
 .رملنظوا ءباإلمال مث بالنقل لكتابةا مث ءهلجاا على يبرلتدا -(٤
 .يلتحريرا لتعبريا مث ثةدحملاا يشملو ،لشفهيا لتعبريا -(6
 .عالستماا على يبرلتدا -(1
 .لسليمةا للغويةا طألمناا على يبرلتدا -(9

  2444 بنحو تنتهيو أللفا من للغويةا وةلثرا أتبد: ملتوسطةااملرحلة  -ب
ساعة  244ساعة، منها  264 هي سةرالد ملخصصةا لزمنيةا دةملاواكلمة. 
 تبالتسجيال تيبارتدساعة  64و  ،لفصلا يف رسملدا مع فعليةدراسة 

 .يألخرا لصوتيةا لبصريةا تملعيناوا
 :لتاليةا دةملاا وعفر ملنهجا يشملو
 .صامتةو مسموعة بنوعها اءةلقرا على يبرلتدا -(6
 .لتعبريوا ثةدحملاا على يبرلتدا -(2
 .ليقا ملا فهيلشا لفهموا عالستماا على يبرلتدا -(1
 .رملنظوا غريو رملنظوا ءإلمالا على يبرلتدا -(٤
 .لسليمةا للغويةا طألمناا لستعماا -(6

كلمة.   1444 بنحو تنتهيو لفنيأ من للغويةا وةلثرا أتبداملرحلة املتقدمة:  -ج
ساعة دراسة  244ساعة، منها  264 هي سةرالد ملخصصةا لزمنيةا دةملاوا

 تملعيناوا تبالتسجيال تيبارتد ساعة 64و  ،لفصلا يف رسملدا مع فعلية
 . يألخرا لصوتيةا لبصريةا
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 : لتاليةا دةملاا وعفر ملنهجا يشملو
 .اءةلقرا -(6
 .لتعبريا -(2
 .بيةدألا صلنصوا -(1
 .لنحويةا عدالقوا لستعماا على يبرلتدا -(٤
 .تملكتباا رسفهاو ميسالقوا لستعماا على يبرلتدا -(6

 
 : في تعليم اللغة العربية اتإستراتجي -ب

 : تعريف إستراتجية -1
االسرتاهبية هي كلمة استخدمت أصال يف احلياة العسكرية وتطورت 
دالالهتا حىت أصبحت تعين فن القيادة العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة 

 .وحساب االحتماالت املختلفة فيها واختيار الوسائل الرئيسة املناسبة هلا
رية األجل املتتابعة اليت تعترب يك عبارة عن جمموعة من اخلطط قصنوالتك

اسرتاهبية عند هبميعها معا وفن تطبيق االسرتاهبيات هو التكنيك الذي يعد 
 .مبثابة الطريقة املثلي للتنفيذ

فاالسرتاهبية هي جمموعة األفكار واملبادئ اليت تتناول ميدانا من 
 ميادين النشاط اإلنساين بصورة شاملة متكاملة، وتكون ذات داللة على
وسائل العمل ومتطلباته واهباهات مساراته بقصد إحداث تغيريات فيه وصوال 
إيل أهداف حمدده. كما أهنا أفعال أو جمموعة من األفعال اليت هتدف إيل 
جتقيق األهداف املرسومة. وحيث إن االسرتاهبية معنية باملستقبل فإهنا تأخذ 

للتعديل وفقا  بعني اإلعتبار احتماالت متعددة إلحداثه وتكون قابلة
للمستجدات. كما جتتل االسرتاهبية موقعا وسطا بني السياسة واخلطة 



13 

 

 

وتستخدم االسرتاهبية يف الدراسات املعنية بأساليب التخطيط والتدبري 
 .والتنظيم

باللغة اليونانية  (Strategos) وترجع جذور كلمة االسرتاهبية إىل كلمة
وقد تطور هذا املفهوم عرب عصور  واليت تعىن "كيفية قيادة اجلنرال للحرب".

التاريخ مع منو اجملتمعات البشرية وتعقدها وانطالقا من اجلذور العسكرية 
ملفهوم االسرتاهبية تُعرف االسرتاهبية بأهنا "علم حتطيط وتوجيه العمليات 
احلربية"، كما تعرف بأهنا "علم وفن احلرب الذي يهدف إىل مواجهة العدو 

وفقا ملوقف وقوة كل طرف" وتُعرف أيضا بأهنا خطة  جتت ظروف تفوق قدرته
حمكمة أو أسلوب إلجناز هناية معينة. وقد ظل مفهوم االسرتاهبية ينتقل بصورة 
مباشرة بني الذين يقومون بوضع السياسة والتأهب للحرب وإدارهتا بصورة 
مباشرة وذلك حىت هناية العصور الوسطى. وىف منتصف القرن الثامن عشر مت 

م بعض األسس االسرتاهبية واليت كان يعرب عنها ىف ذلك الوقت بأهنا تنظي
أسلوب يتضمن كل األفكار العامة عن احلرب. وىف هناية القرن الثامن عشر  
كان مصطلح االسرتاهبية يعىن العمليات الىت يلجأ إليها القادة خلداع العدو، 

ية "فن إدارة مث تغريت بعد ذلك نظرة القادة للحرب ومت اعتبار االسرتاهب
املعارك لكسب احلرب وتدمري العدو وفق اخلطة الكاملة للحرب والىت ترسم 

 .7املسارات املختلفة للحمالت وتنظيم املعارك"
خطة أو سبيل للعمل، والذي تعريف االسرتاهبية عند الباحثة هو 

يتعلق جبانب عمل جيثل أهنية دائمة املنظمة ككل وبطبيعة احلال فإن هذا 
م ال يعكس املضمون العلمي لإلسرتاهبية حيث ال جيكن دائما جتديد املفهو 

تلك األعمال ذات األهنية الدائمة للمنظمة ككل، وعليه فقد ازداد االهتمام 
بتحديد مفهوم االسرتاهبية حبيث جيكن أن تساعد يف تطبيقها واستخدامها من 

                                                             
9
Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab inovatif, Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2011.  h. 7. 
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لوجهة النظر هذه قبل القائمني على ممارسة العمليات اإلدارية للمنظمة ووفقا 
فإن االسرتاهبية هي خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن 
خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها وبني هذه الرسالة والبيئة 

 .اليت تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية
 

سلوب العالقة والفرق بين إستراتجية التدريس وطريقة التدريس وأ -2
  التدريس:

جيكن جتديد الفرق بني اإلسرتاهبية والطريقة واألسلوب يف أن 
إسرتاهبية التدريس أمشل من الطريقة فاإلسرتاهبية هي الىت حتتار الطريقة 
املالئمة مع خمتلف الظروف واملتغريات يف املوقف التدريسي، أما الطريقة فإهنا 

 باملقابل أوسع من األسلوب.
ي وسيلة اإلتصال الىت يستخدمها املعلم من طريقة التدريس ه

أجل إيصال أهداف الدرس إىل طالبه، أما أسلوب التدريس فهو الكيفية الىت 
الطريقة ) طريقة التدريس( واإلسرتاهبية هي خطة واسعة يتناول هبا املعلم 

 ن األسلوب وهلا خصائص خمتلفة.وعريضة للتدريس، فالطريقة أمشل م
 

 : تعليم اللغة العربيةت في أهمية إستراتجيا -3
عملية التعلم من العمليات املعقدة الىت تتطلب إدراك املتعلم 
للمهارات الالزمة لتحقيق النجاح فيها، لذا تزايد االهتمام باملهارات 

وذلك يف ضوء تفعيل دور الدراسية، وعادات االستذكار وإسرتاهبيات التعلم 
د تعقيد املهمات التعليمية مع تقدم املتعلم يف عملية التعلم من جهة وازديا

 املراحل الدراسية من جهة أخرى.
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جيكن تلخيص األهنية الىت تعود على املتعلم من استخدامه 
 إلسرتاهبيات التعلم فيما يلي:

 زيادة اخنراط الطالب املوهوبني والضعفاء يف العمل على حد سواء. -(أ
مي لديهم املسئولية جعل الطالب املعرضني للخطر يتعلمون بطرق تت -(ب

 يف إدارة شؤوهنم بأنفسهم.
 تقدمي املساعدة للمعلمني اجلدد لتسيري الصفوف بسالمة. -(ج
االنتقال من الرتكيز على املكافات اخلارجية إىل الرتكيز على الرضا الذاتى  -د(

 يف عملية التعلم.
أن يكون الطالب قادرا على التوصل إىل حلول ذات معىن للمشكالت  -ه(

 لىت تواجهه.ا
 يستخدم الطالب مهارات تفكري عليا مبا يتعلق مبا يتعلم. -و(
 يغري الطالب صورة املعلم التقليدي على انه املصدر الوحيد للمعرفة. -ز(

من خالل ما تقدم يتبني أن إسرتاهبيات التعلم من املهارات 
ت الضرورية للدراسة الناجحة للطالب والىت تتضمن معرفة املتلعم بعمليا

تعلمه، واختيار إسرتاهبيات دراسية تتناسب مع املهمات الدراسية املختلفة 
ومراقبة مدى جناهه يف استخدام تلك االسرتاهبيات ويتفق كثري من الرتبويني 
على أن تعليم التالميذ كيف يتعلمون هام جدا، ومهتمل أن يكون اهلدف 

 النهائي للتعليم.
مة هي: أن جناح التالميذ إن تعليم اإلسرتاهبية يعتمد على مسل

يعتمد إىل حد كبري على كفائتهم يف التعلم معتمدين على أنفسهم وأن يراقبوا 
تعلمهم، وهذا جهعل من الواجب والضروري أن ندرس إسرتاهبيات التعلم 
والدرس للتالميذ على حنو صريح، بدءا من الصفوف األوىل باملدرة اإلبتدائية، 
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انوية والتعليم العايل، وينبغي أن يتعلم التالميذ وأن نستمر خالل املرحلة الث
 ة، ومىت يستخدموهنا مع حنو مناسب.االسرتاهبيات املختلفة املتوافر 

لذلك بدأ الباحثون حديثا يف تنمية إسرتاهبيات تعلم نوعية،  
واستخدموها مع التالميذ، وتركز كثري من هذه االسرتاهبيات بداية على 

طبقت بنجاح على معظم امليادين مبا يف ذلك  القراءة، ولكنها بعد ذلك
 الرياضيات والفيزياء والكتابة.

 
 : تعليم عناصر اللغةفي  إستراتجيات -4
 :إستراتجيات تعليم المفردات  -أ

ليس اهلدف من تعليم املفردات أن يتقن الطالب نطق أصواهتا 
جمرّد فحسب، أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو 

هو أن  ،معيار الكفاءة يف تعليم املفرداتوصفها يف تركيب لغوي صحيح، إّن 
باإلضافة إىل شيء آخر هو أن يكون قادرا  ،لى هذا كّلهيكون الطالب قادرا ع

 على استخدام الكلمة املناسبة يف الّسياق املناسب.
 :أسس اختيار المفردات -(1

 تخدام على غريها.الشيوع : تفضل الكلمة الواسعة االس -()أ
التوزّع أو املدى : تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية  -()ب

 على الشائعة يف بعضها.
 األلفة : تفضل الكلمة املألوفة على املهجورة. -()ج
الشمول : تفضل الكلمة اليت تغطي أكثر من جمال على احملصورة يف  -()د

 جمال.
 يت مهتاج إليها الدارس أكثر على غريها.األهنية : تفّضل الكلمة ال -()ه
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العروبة : تفضل الكلمة العربية على غريها ) هاتف أحسن من  -()و
 .تلفون(

 
 :أساليب توضيح معنى المفردات -(2

بيان ما تدّل عليه الكلمة بإبراز عينها أو صورهتا إن كانت حمسوسة.  -()أ
 ) قلم (

 ختثيل املعىن ) فتح الباب( -()ب
 ل الدور ) مريض يشكو من بطنه(ختثي -()ج
 ذكر املتضادات. -()د
 ذكر املرتادفات. -()ه
 تداعي املعاين ) للعائلة تذكر الكلمات : زوج وزوجة وأوالد وأسرة ( -()و
 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا. -()ز
 شرح معىن الكلمة بالعربية. -()ح
 .إعادة القراءة وتعّددها يساعد على معرفة املعىن أكثر -()ط
 البحث يف املعجم . -()ي

 :ز اللغة العربية بظاهرة االشتقاقتتمي
املعلم الكفء يعمل على االستفادة من هذه الظاهرة يف بناء 

يف توضيح معاين الكلمات  احلصيلة اللغوية لطالبه. ويساعد االشتقاق
وما  يستطيع املعلم بيان أصلها )كتب( فعند ورود كلمة مكتوب مثالً  ،اجلديدة
كاتب، كتاب، كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة )من هذا األصل من  يشتق 
 (.مكتبة

يزّود املعلم الكفء طالبه ببعض االسرتاتيجيات اليت تعينهم على 
ئم بالكلمات التعلم. وجيكنه تشجيعهم )فيما ٰهص املفردات( على إعداد قوا
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ل املنظم فالتسجي ،هذه القوائم تساعد الطالب كثرياً و . اجلديدة أوًال بأول
املكتوب هلذه الكلمات ييسر عليهم حفظها واستخدامها، ويساعدهم على 
مراجعة ما كتبوه يف فرتات متباينة. ومن األفضل تشجيعهم على تسجيل 
الكلمة يف سياق يوضح معناها. وال تشجعهم على ترمجة معىن الكلمة )إال يف 

، ردت فيهحاالت خاصة( وعندما تكون الرتمجة مطابقة للسياق الذي و 
 .واإلطار الثقايف الذي تعرب عنه

 
 :إستراتجيات تعليم االصوات  -ب(

رب اهتمامًا بالغًا يف وقت علم األصوات علم قدمي، اهتم به الع
هـ، قد فصل القول يف أصوات اللغة 696 –فنرى اخلليل بن أمحد ، مبكر

نفس تلميذه سيبويه وسلك  العربية وّبني خمارجها وصفاهتا، مث جاء بعده
وأصبح االهتمام باألصوات . صوتيةجعله مقدمة لظاهرة اإلدغام ال، املسلك

 .علماء التجويد يف القدمي واحلديثديدن كثري من اللغويني و 
إجادة نطق أصوات اللغة هو املدخل الصحيح، والطريق األمثل 

فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من  ،ـهالتعلم اللغة األجنبية وإتقان
عن أداء  ت والقواعد والرتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصراً املفردا

ولذا فإن كثريًا من الطرق القدجية يف  ،نطق أصواتـها ما مل مهسن، اللغة الثانية
مع أنـهم يقرؤونـها ويكتبون بـها جيدا مثل  تعليم اللغة مل حترج متحدثني باللغة

 طريقة القواعد والرتمجة.
بالنطق الصحيح ألصوات اللغة العربية يف طريقة  أِهنل االهتمام

يأخذه املتأّخرون عمَّن يلحن من  ،؛ وأصبح اللحن فيها متوارثاالقواعد والرتمجة
مدرسيهم، فيورثونه ملن بعدهم مبا ينقلونه من خطأ، وال يتبني ذلك إال ملن 
عرف اللغة، وأجاد نطق أصواتـها. وعند نطق املتعلم بالصوت، ينكشف 
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هر احلاذق مبعرفة املخارج والصفات، أن النطق بالصوت نطق سليم أو فيه للما
 عوج وخلل.

يعد اكتساب النطق اجليد للغة اهلدف، من أصعب عناصر اللغة 
ويعود ذلك إىل ناحية عضوية. وأصعب األصوات على الدارس تلك  ،اكتساباً 

األم، وما يرتبط  فاجلهاز النطقي للغة ،اليت ال مثيل لـها يف لغته األماألصوات 
به من العادات النطقية يشكل صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق باللغة، مما 

 يتطلب كثرياً من العناية والتدريب.
ألن متعلم اللغة العربية قد تعود على مساع أصوات لغته األم، منذ 
صغره، ومل تكن أذنه تسمع إال تلك األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل هذا 

بني األصوات العربية، وأصوات  -بصورة مكثفة-لى التمييز السمعي الطالب ع
لغته لكي يدرك تلك االختالفات، اليت مل يكن يدركها من قبل، وحىت يصبح 

 مبقدوره التمييز السمعي بني هذه االختالفات.
حينما يدرَّب الطالب على نطق األصوات العربية، يدرك أن بعض 

يف لغته. فيحاول تقليده غري أنه جهد مشقة  ما يتعلمه من أصوات، خمالف ملا
 ،يف ذلك أول األمر. وباملمارسة وكثرة املران سيدرك أن هذا الصوت اجلديد

ليس مطابقًا للصوت الذي يعرفه يف لغته، وهذه خطوة تقود إىل مزيد من 
 والتدريب ليصل إىل األداء اجليد.احلرص 

 تدريبات التعرف الصويت: 
ت وختييزه عند مساعه منفصالً، أو متصالً. ويقصد به إدراك الصو 

تشمل إيراد جمموعة من الكلمات  ولذلك فإن تدريبات هذا النوع من التعرف
اليت تشمل الصوت اهلدف، ويتاح للدارس مساعه مرة أو أكثر من مدرسه، أو 
من جهاز التسجيل. ويقوم الطالب بتكرار الصوت خلف املدرس، أو 

 التسجيل.
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من أنواع تدريبات التعرف الصويت، التعرف إىل الصوت من خالل 
مجل، أو مقاطع يف بعض كلماهتا ذلك الصوت اهلدف، وجيكن اختيار بعض 

ليستمع إليها الدارس من مقرئ جميد، وقد كتب  ،من آيات القرآن الكرمي
الصوت اهلدف يف كل درس بلون خمتلف، ليساعد الدارس على الرتكيز 

 والتمييز.
 دريبات التمييز الصويت:ت

إدراك الفرق بني صوتني وختييز   هتدف تدريبات التمييز الصويت إىل
كل واحد منهما عن اآلخر عند مساعه، أو نطقه. ويتم التدريب يف هذا النوع 
عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى، مع الرتكيز على الصوتني املتقابلني، ليدرك 

 .الدارس الفرق بينهما
تدريبات األصوات أن جهيد الدارس، بقدر اإلمكان، اهلدف من 

وليس اهلدف وصفها  نطق األصوات العربية، وأن جييز بينها عند مساعه هلا،
ولذلك فإنه يستحسن أال يشغل املدرس الدرس باحلديث  ،وبيان خمارجها

 النظري عن األصوات، بل مبحاكاة النطق الصحيح والتدريب عليه.
 

 :القواعد  إستراتجيات تعليم -ج(
كان االهباه السائد، ألمد طويل أن تكون دروس القواعد ساعات 
طويلة، يقضيها املدرس يف الشرح والتفصيل، بينما جهلس طالبه، وكأن على 
رؤوسهم الطري، وقد أخلد بعضهم إىل النوم. أما الناهبون منهم، فكانوا يتابعون 

، ويورد التفصيل لكل شرح املدرس، وهو يصول وجهول يف أشتات قواعد اللغة
ما هو شاذ وغريب. وبعد أن ينتهي املعلم من بذل اجلهد الذي يصرف فيه 
 جل وقت الدرس، يطلب من الطالب أن يأتوا بأمثلة متناثرة، ملا مت شرحه هلم.
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 ،يف أواخر اخلمسينيات وجزء كبري من الستينيات من القرن املاضي
وكانت رد فعل  ،ية الشفويةفت باسم الطريقة السمعظهرت احلركة اليت عر 

مباشرًا ألسلوب الشرح املفصل. فنادى كثري من خرباء تعليم اللغات بطرح 
تأيت عن طريق التدريب  ،وقالوا بأن اللغة ليست سوى عادة ،الشرح جانباً 

أو القوالب. وقد بالغ  ،ات األمناطوشاعت تدريب ،اللغوية املستمر على األمناط
هو الوسيلة الوحيدة  ،عم أن التدريب على القوالبفز  ،بعض دعاة هذا االهباه

 ،أن اإلغراق يف التدريبات اآللية إىل تعلم اللغة األجنبية وقواعدها. ولكن يبدو
أو الصيغ  ،على إجادة بعض األمناط رمبا ساعد الدارسني ،أو شبه اآللية

ا يف ه عاجزًا عن التعبري عمولكن كثريًا من هؤالء الدارسني وجد نفس ،النحوية
ب عليها عن طريق على الرغم من إجادته كثريًا من الصيغ اليت تدر  ،نفسه

من  ،فكان اهلجوم املضاد على هذا النوع من التدريبات ،تدريبات األمناط
القائل بأن اللغة سلوك  ،سمى باهباه املعرفة وتعلم الرموزأصحاب االهباه امل

، دارسني القواعد اللغويةفهم ال جتكمه القواعد. ونادى هذا االهباه بضرورة
 .التدريبات على القوالب جانباً  وطرح

من هبارب املدرسني، الحظ كثري منهم أنه ال تعارض يف حقيقة 
والنظرة إىل  ()سلوك جتكمه العادة األمر بني النظرة إىل تعلم اللغة بوصفها عادة

 ،غة أخرىأو أية ل، فنحن حني نتعلم لغتنا ،بوصفها سلوكاً جتكمه القواعداللغة 
 ،لتدريب املكثف على استعمال اللغةكما حنتاج إىل ا  ،حنتاج إىل فهم القواعد

ن وذلك أل ،استعمال اللغة استعماًال صحيحاً  حىت نتمكن يف النهاية من
 ،للغة أداة للفكرولكن ا ،قد يكون عادة ،استعمال اللغة واإلتيان بصيغها

إن أراد أن  ،رس هذه احلقيقةكن أن يتجاهل املدوال جي ،واإلنسان كائن عاقل
 يستفيد من كل طاقات طالبه يف عملية التعليم.
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مع مطلع السبعينيات من القرن املاضي، وحينما بدأت هتدأ تلك 
احلرب الكالمية حول أسلوب تعلم اللغة وقواعدها، أخذ مدرسو اللغات 

دوا أن وخرباء تعليمها يف النظر إىل األمور من زاوية أكثر هدوءًا وروية، فوج
الكثريين من أصحاب النظريات املختلفة نسوا حقيقة جوهرية، وهي أنه مهما 
اختلفت الوسائل اليت نتبعها، فإن هدفنا جهب أن يكون واضحاً، وهو أن منكن 

. وال بد من كون(الدارس من استعمال اللغة وسيلة لالتصال )كما جهب أن ت
ا، لكي نصل بالطالب إىل الغاية االستفادة من كل الوسائل والطرق املتوفرة لدين

 املنشودة.
 لب عليها أن تكون تدريبات أمناطوتدريبات الرتاكيب للمبتدئني يغ

استجابة  سيطر املدرس فيها سيطرة تامة على(، وهي التدريبات اليت ي)قوالب
الطالب، حيث إن هناك طريقة واحدة لالستجابة الصحيحة. ويف هذا النوع 

ج الطالب إىل فهم ما يقولونه، ألداء التدريب. ومن من التدريبات، ال مهتا 
التدريبات اليت تستخدم يف هذا اجملال تدريبات: التكرار، واالستبدال، 
والتحويل، والسؤال واجلواب، والتوسعة واالختصار. ونرجو أن يهتم املدرس 
مبعىن الرتكيب النحوي ومبناه يف آن واحد. وينبغي إجراء التدريبات النحوية 

يًا أوالً، مث قراءة، مث كتابة. كما جهب أن يؤديها الطالب مجاعيًا وثنائياً شفه
 وفردياً.

. اجلمل والرتاكيب اصطالحان هنا: يشيع يف جمال تدريس النحو
 :يلي يلخص لنا حممد اخلويل هذا الفرق فيما

ب( هو الصيغة الكامنة اجلملة قول حقيقي يف حني أن القالب )أو الرتكي -()أ
 .ملةخلف اجل



23 

 

 

يوجد يف أية لغة عدد ال هنائي من اجلمل اليت سبق نطقها أو اليت  -)ب(
يف أية لغة فهو عدد حمدود أما عدد القوالب  ،سيقع نطقها يف املستقبل

 .ومعروف
ولكن لكل قالب عدد ال هنائي من ، لكل مجلة قالب واحد يطابقها -()ج

ه اجلملة يقابلها قالب ( فهذفإذا قلنا )نام الولد نومااجلمل اليت تطابقه. 
( ولكن هذا القالب األخري مطلق فعل + فاعل + مفعولواحد هو )

 .طابق معه ماليني اجلمل يف اللغةتت
 

 :إستراتجيات في تعليم مهارات اللغوية  -5
 :إستراتجيات في تعليم اإلستماع  -أ(

 .التمهيد للموضوع مبقدمة استهاللية شائقة تتناسب واملضمون -(6
 .بط بني املقدمة االستهاللية ومضمون نص االستماعالر  -(2
 .تزويد املتعّلم ببعض التوجيهات اخلاصة مبهارات االستماع -(1
يُعرض النص قراءة أو من خالل  ،عد هذه التوجيهات واهلدوء التامب -(٤

 .جهاز التسجيل الصويت أو املرئي املصحوب مبؤثرات بصرية
 م يف توجيه أسئلة تدعم عناصر عمليةبعد االستماع للنص يبدأ املعلّ  -(6

 .االستماع األربعة
 

 :إستراتجيات في تعليم الكالم  -ب(
مماثلة لتدريبات  يف املراحل األوىل، جيكن القول أن تكون

 الناطقة ختارين االستماع. كما قيل من قبل، إال أن هناك حمطات يف ختارين
يد بل هو مزيج من االستماع االستماع وتقليد. ممارسة االستماع وتقل

 .مهارات االستماع والتحدث التدريب األساسي إلتقان



24 

 

 

هو  كل من من اهلدف النهائي أن ندرك أن لكن ينبغي
االستماع  االستماع ممارسة فهم هو القدرة على اهلدف النهائيو  خمتلف،

 التدريبات القدرة على التعبري عن اهلدف النهائي هو يف حني أن. ما إىل
ضرورة  كالهنا .لآلخري ورسالة العقل الفكرة يف طرح (تعبري) النطق
 .املعاملة باملثل أساس فعالة عن طريق الفم لالتصال مطلقة

 الكالم هي: مهارات  إسرتاتيجية اليت جيكن استخدامها يف تدريس
 مباشرة إسرتاتيجية -(6

ما ينظر إليه يف  إسرتاتيجية يهدف إىل تدريب الطالب على معرفة
ية نطقا وكتابة. جيكن لوسائل اإلعالم أن تكون إما اللغة العرب
 .صورة يتوقع أن تعلم أو ال يتوقع استخدام

 Jigsaw)) جغسو إسرتاتيجية -(2

مضمون قراءة ككل  وعادة ما يستخدم إسرتاتيجية من أجل فهم
عن طريق توزيع بضعة أجزاء صغرية. كل طالب لديه واجب لفهم 

ذلك يف واحد. وهبذه الطريقة  النص، واندجمت بعد بعض من حمتوى
كافية لفهم بسرعة،  من املتوقع أن تكون هذه األعمال لفرتة

 .باإلضافة إىل فهم أكثر عمقا لعملية ليتم تكرار ذلك عدة مرات
 جمموعة صغرية إسرتاتيجية -(1

يف هذا تقسيم  .وغالبا ما تسمى إسرتاتيجية عرض جمموعة صغرية
موعة سوف أداء املهام اليت الصف إىل جمموعات صغرية. كل جم

مث مت عرض النتائج يف الفصول الدراسية. وعادة ما  يؤديها املعلم،
كل طالب سوف تشهد  يستخدم لتمكني مزيد من الطالب، لذلك

 .هبربة التعلم نفسه
 مشاهدة الصور إسرتاتيجية -(٤
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استخدام هذا . ويسمى معرض إسرتاتيجية الدورة / جلسة امللصقات
هلم هتدف إىل تدريب قدرة الطالب على فهم احملتوى إسرتاتيجية 

مث قادرة على تصور أنه يف شكل صور. من صور  من قراءة ومن
حفظ حمتويات القراءة  ومن املتوقع أن مجيع الطالب جيكن بسهولة

 .واالحتفاظ هبا الطالب ملضمون النص جيكن أن تستمر لفرتة أطول
 :إستراتجيات في تعليم القراءة  -ج(

ى معلم اللغة العربية إىل إعداد قارئ جيارس القراءة طوال يسع
احلياة، حبيث تكون القراءة وسيلة املتعة والتعلم، ومن هنا فإن اهلدف من 

 وراء تعليم القراءة هو تعليم التالميذ كيف يقرؤون بشكل مستقل.
إن ما تعنية كلمة القراءة يرتبط ارتباطا وثيقا باالستيعاب، 

عاب مهتاج إىل الطالقة يف القراءة من ناحية، وإىل املعرفة وذلك ألن االستي
 من ناحية ثالثة. ية القراءةالقبلية من ناحية ثانية، وإىل االسرتاهب

وتعىن االسرتاهبية القراءة املعرفة اخلاصة بكيفية القراءة، فلو 
أعطينا املتعلم نصا عن احليوانات الفقارية، وطلبنا إليه أن يشرح هذا النص 

 اليوم التايل لزمالئه.يف 
 إسرتاهبية يف تعليم القراءة:

يقدم املعلم أمثلة دالة على استخدام إسرتاهبية معينة، وذلك من  -(6
خالل تطبيقها على نص معني، والتفكري بصوت مسموع يف أثناء 

 االستخدام.
ها يف كل خطوة من خطوات استعمال ترّقم اخلطوات الواجب اتباع -(2

 االسرتاهبية.
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يشرح املعلم للتالميذ مىت يستخدمون كل إسرتاهبية من االسرتاهبية،  -(1
ويوضح هلم الظروف الىت تستخدم فيها، وذلك من خالل تقدمي 

 جمموعة من النصوص املختلفة. 
 يوجه التالميذ للتحدث عن االسرتاهبية الىت سيتم هبريبها. -(٤
وصال إىل االسرتاهبية يطلب إىل التالميذ تعديل االسرتاهبية، إىل أن يت -(6

 املناسبة، لتصبح عادة دائمة.
يوضح املعلم للتالميذ الغاية أو السبب من وراء استخدام  -(1

 االسرتاهبية.
 

 :إستراتجيات في تعليم الكتابة  -د(
اللغة. كما تعترب القدرة  تعترب الكتابة مهارة مهمة من املهارات

الكتابة كفن . و غة األجنبيةعلى الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعلم الل
 فإذا كان احلديث وسيلة من ،لغوي ال تقل أهنية عن احلديث أو القراءة

به ينقل انفعاالته  ،وسائل اتصال اإلنسان بغريه من أبناء األمم األخرى
القراءة أداة اإلنسان  إذا كانتوأفكاره ويقضى حاجته وغايته. و  ومشاعره

فإن  ،املختلفة واألزمنة العابرة والثقافات ىف الرتحال عرب املسافات البعيدة
 الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمته حيث ذكر

العلماء أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدا تارٰهه احلقيقي. فبا الكتابة 
ا قد ال تستطيع اجلماعات أن وبدوهن ،وحافظ على بقائه سجل تارٰهه

وتفيد من نتاج العقل  وال أن تستفيد ،وتراثها يف بقاء ثقافاهتا تبقى
 .ونقله وتطويره الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة أداة حلفظه اإلنساين

تشري إىل جمموعة من األنشطة واملهارات اليت تتميز كل  لكتابةا
الكاتب. هذه األنشطة تبدأ بتحويل  منها مبطالب معينة تفرضها على
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وهذه العملية ال ، شكل مرئي متفق عليه الصوت املسموع يف اللغة إىل
أي كتابة األصوات  تتضمن أكثر من ربط الرموز الصوتية بالرموز املرئية 

 .باحلروف الدالة عليها
 إسرتاهبيات يف تعليم الكتابة:

من اليمني إىل اليسار بالنسبة للحروف أيضا )ومراعاة جلسة  الكتابة -(6
 الدارس(.

 .ومراعاة املسافة ،قيا ورأسياوف أفالتناسب بني احلر  -(2
 .اليت تكون فوق السطر واحلروف اليت تكون جتت السطر احلروف -(1
 .اختالف ارتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر -(٤
 .املسافات بني احلروف وبني الكلمات -(6
للتمييز بينها )ب ت ث/ ج ح خ(  التدريب على احلروف املتشاهبة -(1

 .ه احلروفيف مجل جتتوى على هذ
منوذج واضح يف أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده بادئا من  كتابة -(9

 .النموذج واضحا أمامه يف كل مرة أسفل الصفحة حىت يكون
أي البدء  ،نفس األسلوب الذي أتبعه املدرس يف تعليم القراءة اتباع -(9

يت مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية ال بعبارات سبق للدارس
 .تبدأ باحلروف املفردة

الدارس على طريقيت الكتابة )النسخ والرقعة( منذ البداية ألهنية  تعويد -(7
 .۱۹والثانية يف الكتابة السريعة األوىل يف القراءة

 
 إعطاء الهدية في تعليم اللغة العربية : -ج

                                                             
، (6799، الطبعة العاشرة ،املعارف دار، )مصر: العربيةملدرسي اللغة  ملوجه الفينا ،إبراهيم عبد العليم۱۹

 61-64ص، 
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 تعريف إعطاء الهدية : -1
تُّحف من ال الصديقُ  َأو القريبُ  ما يقدِّمه اهلَِديَّةُ  جند أن :اهلدية لغةً 

 .وهداوى وهداو َهَدايا: . واجلمعواألَلطاف
أو سلعة  ماالً  ة هي دفع عٍني سواًء كانتإن اهلدي اهلدية اصطالحاً 

وال  إىل شخٍص معني الذي يراد باهلدية هذا الشخص املعني. من غري طلبٍ 
اي  طلٍب. األجر من اهلل سبحانه وتعاىل. من غريشرط. ألجل األلفة والثواب و 

 يقصد هبا التحبب وثواب اآلخرة. اهلدية
اهلدايا تلقي بالبهجة والسعادة على متلقيها. وبالتأكيد أن مما 

هو إهداء اآلخرين، ولكن قد يكون ليس من السهل أبدا اختيار  جهلب املتعة
للزوج أو للزوجة أو لألطفال أو لألصدقاء. فاملناسبات كثرية  اهلدية املناسبة

ا تكون األصعب، وهو ما تتفق عليه العديد من اهلدية عادًة م ولكن فكرة
 اإللكرتونية األملانية. وعادًة ما يتكل اإلنسان على عاداته الكالسيكية يف املواقع

 .اختيار اهلدايا بدال من ابتكار أفكار جديدة
هذه املنهجية املتسائلة وسيلة جيدة للعثور على اهلدية املناسبة. 

 ق هبذه األشياء بدًال من الركض املباشر إىل مركزاملرء فقط لعدة دقائ فإذا فكَّر
 التسوُّق من دون تفكري فإنه يكون على الطريق الصحيح. ويف األعياد

يف هذه  واملناسبات أحيانًا ُيضطّر املرء لشراء اهلدايا يف اللحظة األخري، ويُفضَّل
 املشكلة احلالة الذهاب للتسوق وشراء اهلدايا مع األصدقاء الذين لديهم

قرار  نفسها، فهذا يبعث على املتعة، كما أن كل واحد يشجع اآلخر على احتاذ
وقد  .اقتناء اهلدية، فضًال عن أن النقاش الدائر مع األصدقاء يساعد يف ذلك

 تكون هدية اللحظات األخرية املناسبة هي شراء قسيمة ذات قيمة مالية أو
 .وضع مبلغ من النقود يف ظرف

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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 التعليم :أنواع الهدية في  -2
أمجل اهلدايا اليت  ومن ،يا للبناتممكن تقدمي اهلدا البنات هدايا

   :جيكن تقدجيها للبنت ما يأيت
 علبة جموهرات خشبّية كبرية احلجم ومتعّددة الطوابق أو علبة صغرية، وهذه -أ(

  .هدية ممّيزة حيث تستطيع الفتاة وضع كل جموهراهتا
، أو حلقاً، أو عقد خرز، وممكن أن قطعة إكسسوار، وقد تكون خاختاً  -ب(

وذلك يعتمد على اإلمكانات هذا اإلكسسوار أصليًا أو مقلداً،  يكون
 ة.املالي

 جيكن إحضار حقيبة وهبا عّدة أنواع من املكياج، وهذا أكثر ما تعشقه  -ج(
 . الفتاة من اهلدايا

 والشعرسّلة جتتوي جمموعة من الشامبوهات والكرجيات للعناية بالبشرة  -د(
  .واجلسم

  .شال أنيق، ويكون ذو ألوان زاهية -ه(
  .عطر ذو رائحة باردة ومجيلة -و(
 .ساعة أنيقة وراقية ،خمدة على شكل قلب أمحر، دب أبيض أو أمحر -ز(

حزام ، حذاء بعكٍب عالٍ ، حقيبة جلد مرصعة باألملاس أو اخلرز امللون
 .بكأس فخار كبري وعليه شكل قل،  جنزير ذهيب اللون

يصعب معرفة ذوق الشاب يف أنواع اهلدايا اليت  هدايا الشباب
الشاب الكتومة، أو بسبب اختالف اهتمامات  يرغب هبا، وذلك بسبب طبيعة

املعرفة بالشاب قد تساعد يف معرفة نوع  الشباب من واحٍد آلخر، ولكن درجة
 :قدجيهابعض أنواع اهلدايا اليت جيكن ت اهلدية اليت جيكن تقدجيها له، وهنا

ساعة أنيقة، وقد تكون جلدية أو معدنية، وذلك حسب اإلمكانات  -أ(
 .للمشرتي املاديّة
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 .ماكينة حالقة، آفرت شيف، زجاجة عطر، حمفظة جلدية -ب(
ويف الغالب هي أكثر ما  ميدالية،، كامريا، وقد تكون دجهيتال أو عادية -ج(

 ه.يستخدم
 

 
 اختالف المعنى الهدية  -1

ينية غالبًا ما تكون يدوية الصنع باتفاق وحنكة يشهد اهلدايا الص
وأحلى ما جيكن تقدجيه  من أغلى، نية املعروفة عاملياً العامل، الفخاريات الصي هلا

خمتلفة كاجملوهرات  يف شكل هدية، منحوتة ومرسومة يدويًا وتأخذ أشكاالً 
ياهم الصينيون هدا والتحف واجلداريات والسجاد واحلرير بصفة خاصة، يغلف

الفضة اخلالصة، وتقدم يف  بأوراق املوز بعد معاجلتها بطرق خمتلفة، وتربط خبيوط
بالشعب الصيين.  مناسبات الزواج واإلجناب والنجاحات، ومناسبات خاصة
الصينية على احلرير  وأحياناً، تكون اهلدية يف شكل قصيدة شعر تكتب بالطريقة

 .الطبيعي ومهدها إطار من الذهب اخلالص
ابانيون، هداياهم تعكس رقي احلضارة القدجية واحلديثة اللؤلؤ الي

الطبيعي واملنمنمات مجيعها يغلف بأوراق يدخل يف صناعتها احلرير  واحلرير
الفضة، ويعتقدون أن اهلدية هي تعبري عن كل مكنونات النفس، حىت  وخيوط

كالغضب الذي له هدايا خاصة ترمز له، مثل صورة عاكسة  السلبية منها
فوران وثورة، وهدايا أخرى تعكس احلب والتواصل   لشكل بركان يف حالة

من الفضة بريشة أشهر التشكيليني يف  كجداريات صغرية تعكس حبريات
 .ابانالي

الزهور والعصور، هدايا حترج من بلدان وسط أوروبا، عريقة  
رومانسية الشكل واملعىن، ففي أملانيا أسواق بأكملها متخصصة يف  كالسيكية
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الطبيعية اخلاصة لتقدجيها كهدايا، وبداخل هذه األسواق متخصصون  بيع الزهور
حسب املناسبة اليت ستقدم فيها وحسب ملن تقدم، مع وضع العمر  يف تنسيقها
تغلف يف أوراق الشجر العريضة مع تداخل قماش اخليش املعاحق  .يف االعتبار

ت العبق النفاذ ملرضى بألوان هادئة، ويراعى عدم تقدمي الزهور ذا وامللون
الصدرية ومرضى األعصاب، هكذا وبكل العلم والفن والرقي يقدم  احلساسية

 .هداياهم األملان
اهلدايا املقدمة للصغار هي عامل من الدراسات النفسية والسلوكية 

 تعني الطفل على التعلم وعلى أن تبدع منه طفًال مثقفًا مميزاً، وغالبًا ما اليت
 فال يف الغرب ناطقة كاحليوانات، والشخيات الكرتونية احملببةتكون هدايا األط

 للطفل، واملالبس اليت ترتقي بذوقه، والكتب اليت تدخله عامل اخليال
 .واألساطري

أنواع أخرى من اهلدايا منزلية الصنع، كتقدمي احللويات بطريقة 
رب وهلا تغليفها، أيضًا توجد حمالت متخصصة يف اهلدايا فقط يف الغ خمتلفة يف
العديد من العواصم العربية، وجيكن لألفراد االشرتاك يف هذه احملالت  فروع يف

دفع مبلغ معني كل شهر وتوكيل هذه احملالت يف إرسال اهلدايا لكل  عن طريق
وحسب املراحل العمرية املختلفة، وهذه احملالت جيكنها إرسال اهلدايا  مناسبة

إىل األهل يف بلد املنشأ، أو املهجر أو العامل كله فيمكن أن نرسل هدية  عرب
 .مكان أي
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث : -أ

البحث ىو مدخل الكيفي ومنهج ختتار الباحثة  اتستعمل الباحثة يف ىذ
التكون  ةالباحث اليهإتا  حتألن البيانات اليت  يالبحث ىو الوصفي التحليل ايف ىذ

عن  على صورة العددية والكمية، بل تكون على صورة ادلعلومات البيانية والتفصيلية
  مضمون ادلدخل.
ىل إية ألن الطريقة الوصفية ىي هتدف بطريقة وصف ةستخدم الباحثت

وصف لظواىر أو األشياء ادلعينة يف مجع احلقائق وادلعلومات وادلالحظات عنها 
 ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقدير حالتها كما توجد عليو يف الواقع.

ماجرى عليو كلية الًتبية وأما طريقة تأليف الرسالة وكتاهبا فتعقد على 
تاب:"دليل إجرائي لكتابة البحث العلمي، جامعة جوت كال الكبة يف و ادلكت

 شعبة اللغة العربية". -قسم الًتبية -اإلسالمية احلكومية

 :مجتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها  -ب
 MTs Negeri بمجيع الطلبة و مجيع ادلدرس  اجملتمع يف ىذا البحث ىو

Alue Lhok  مجيع مجيع مدرس اللغة العربية و أما عينتها ىي  ،شخصا 605عددىم
إن أساليب إختيار العينة ذلذا البحث . يف ىذه ادلدرسة (1) الطلبة يف الصف الثاين

( Suharsimi Arikuntoالعشوائية. اعتمادا على النظرية سهرمسى أرى كنتوا )ىي 
 وىي: 

كلهم حىت يكون   ن يؤخذكان القبيل أقل من مائة فمن األفضل أ إذا"
فيمكن أن يؤخذ منو بني  ،كوإذاكان عددىم أكثر من ذل ،ذلك البحث القبيل

 ٪".2۵ - ٪  2۰أو ٪ 1۵ -٪ 1۰
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Apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik di ambil 
semuanya, sehinga penelitiannya meupakan penelitian populasi, selanjutnya jika 
jumlah subjeknya lebih dari itu, maka dapat di ambil antara 10 % - 15% atau 
20% - 25 %۱. 

 :متغيرات البحث  -ج
 كمتغياسًتاجتية إعطاء اذلدية وتطبيقها   البحث ىويف ىذا  تامتغي 

 (.Yتابع ) كمتغي تعليم اللغة العربيةو ، (X) مستقلة

 :أدوات البحث  -د
 البحث ىو:  ايف ىذ لباحثةمت اإستخد ىتأدوات ال

 ادلقابلة -(1
جبمع معلومات وبيانات شفوية  ةالباحث اقوم من خالذلتىي استبيان شفوي 

 رئيس ادلناىجو  ،أما ادلقابلة ىنا ىي مقابلة مع رئيس ادلدرسة من ادلفحوص.
 .MTs Negeri Alue Lhok بومدرسات اللغة العربية 

 ادلالحظة  -(2
يف  ادلدرس والطلبةتستخدم ادلالحظة للوقوف على عملية التدريس بني 

ن ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادى يف الفصل مباشرة. إ
اكتسابو خلرباتو ومعلماتو حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع 

 عنو.
بية بني ادلدرس ة ىنا ىي تالحظ الباحثة عملية التعليم اللغة العر أما ادلالحظ

 والطلبة يف الفصل بإستخدام اسًتاجتية إعطاء اذلدية.
 التوثيق(_ 3

  التوثيق ىو أسلوب جلمع البيانات بالتحليلى وثائق.

                                                 
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek, edisi 

revisi v, Jakarta: PT.Renika Cipta, 2002. h. 112. 
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األسلوب يعٌت لتوجيو البيانات وادلسائل يف التدريس  اىذ تإستخدام ةالباحث
 .MTs Negeri Alue Lhok باللغة العربية 

 :مصادر البيانات  -ه
 :ادر البيانات يف ىذا البحث تتكون منمص

 البيانات األولية  -(1
، وبيانات ادلالحظة ، وبياناتادلقابلةتتكون من مدرس اللغة العربية، وبيانات 

 التوثيق.
 البيانات الثانية -(۲

ومجيع  MTs Negeri Alue Lhok بادلدرسة، ومجيع ادلدرس  تتكون من رئيس
 .2۰17–2۰15الدراسة سنة حثة يف البيانات الىت حتتا  إليها البا

 :أسلوب تحليل البيانات  -و
بعد البيانات الىت مت مجعها مث حتليل البيانات. وكانت الطريقة ادلستخدمة 

وصف أي البيانات بواسطة الكلمات أو العبارات مفصولة صلة  .حتليل الكيفي ىي
 .للحصول على النتائج

 :مراحل تنفيذ الدراسة  -ز
أن  MTs Negeri Alue Lhok بة إىل رئيس ادلدرسة استأذنت الباحث

يف تعليم اللغة  اسًتاجتية إعطاء اذلدية وتطبيقهاالتحليلى عن تقوم حبث الوصفي 
زاوية جوت كاال  وقدمت إليها خطابة االستئذان للدراسة من جامعة، العربية

مع جلوبعدىا ختطط الباحثة جدول اإلجراءات  اإلسالمية احلكومية لنجسا.
الصف  يفالباحثة مبالحظة  تعملمع ادلدرسون مبالحظة ومقابلة وتوثيق.  لبياناتا

 .MTs Negeri Alue Lhok ب 2۰15/2۰17ة بسنة الدراس (1)الثاىن 
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 الفصل الرابع   
 الدراسات الميدانية

 
 : تعليم اللغة العربية فيهلمحة عن ميدان البحث و  -أ

 : المدرسة طويرنشاءة وت تاريخ -۱
MTs Negeri Alue Lhok أحدى ادلدرسة من ادلدارس بأتشية 

، منطقة Snb Teungoh وبالتحديد يف القريةAlue Lhok ، وتقع يف الشرقية
م 9A?Aادلدرسة منذ السنة  تطور ىذه .ومقاطعة أتشية فرعية أتشية الشرقية،

ويف عصر احلديث حتت إشرف حممد يونس  مًتا. :8@<إىل األن، بواسعة 
( >،;،:،9ىي الفصل األول )فصال،  الثانية عشر. للمدرسة ادلاجستَت

وجبانبها توجد ثالثة ، (>،;،:،9( والفصل الثالث )>،;،:،9الفصل الثاين )و 
كل يوم .9وغرفة ادلكتبةسُت ر فة ادلددرسة، غر ادارة لرييس ادلغرف أخرى ىي اإل

 م من الصباح إىل النهار.والتعل ميتقوم بأنشطة التعل ادلدرسة ىذه
جيب أن يكون مؤسسة اإلادارة ادورة تكوين ادلبينة يف اذليكل 

 ،وىي كما يلى: رييس ادلدرسة MTs Negeri Alue Lhokالتنظيمي، وكذلك 
م واجباهتم اليومية، رييس وادلدرسُت. يف القيا جلنة ادلدرسة نايب مدير ادلدرسة،

ميكن للمنظمة منسقة ادايما ويساعده النايب واألجهزة األخرى حبيث  ادلدرسة
وادلعلمُت يف  ادلهنة الرييس ونايب رييس ادلدرسةفإن  أن تعمل بشكل صحيح.

 مساعدة اجلمعيات الواجبات الرييس وىي كما يلى:
تنظيم اإلادارة، تنظيم وبناء عالقات مع الوكاالت  ىو رييس ادلدرسة

احلكومية، اقامة عالقة مع اجملتمع، تنظيم وإيالء اإلىتمام جلميع واجبات 
 ومسؤوليات موظفُت.

                                                             
 .>-;، ص. ?۱۱۰-<۱۰: سنة، MTs Negeri Alue Lhok وثائق9
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االنتباه إىل إعدااد تدريس ىو  واجبات نايب الرييس ادلدرسةو 
عليم والتعلم، ادلعلمُت، إيالء اإلىتمام إعدااد والكتب ادلتعلقة بادلوضوع لعملية الت

 ة عن الربنامج التعلم.يوادلسؤول
اإلنتباه لتأاديب الطلبة وتشمل يف وقت ىو نايب رييس الطلبة و 

 .إلنتباه النظام ادلتعلقة بادلدرسةالعوادة وإىل الوطن االنضباط وادلالبس، ا
مسؤوال عن استخدام  ويكون ُت تنظيم اإلادارة ادلالية للمدرسةاألمو 
 .يف عملية التعليم ُت تنظيم فصوذلمومدرس، ادلال ادلدرسة

 :حوال المدرسين أ -2
. وعداد ادلدرسُت يبلغ حممد يونس ادلاجستَت اآلن أما رييس ادلدرسة

 ل اآلتى: مدرسات. كما يف اجلدو  >:مدرسون و  99شخصا، يتكون من  =;
 ۰اجلدول 

 ?۱۱9-<۱۱9 الصف الثاىن يف علمُتت الىت تالبيانات مدرسا
 حال  الجنسية   اسم المدرس رقم 
9 
: 
; 
< 
۵ 
> 
? 
@ 
A 
98 

 الدكتورندس حممد يونس ادلاجستَت
 فوزية س ف اد
 روىنا س أ ج

 الدكتورندا ميمونة
 نورمدية 

 رسنُت س ف اد إ
 س ف اد ىراويت

  س أ جزوريدا 
 س أ جىرياىن 
 ف اد سمرضية 

 مدرس
 مدرسة

 مدرسة 
 مدرسة

 مدرسة 
 مدرسة

 مدرسة 
 مدرسة 
 مدرسة 
 مدرسة 

 رييس ادلدرسة
 احلاسب مدرسة

 مدرسة تاريخ اإلسالمية
 عقيدة األخالقدرسة م
 درسة عقيدة األخالقم

 احلاسوبدرسة م
 درسة احلاسوبم

 مدرسة العلم اإلجتماعية
 مدرسة اللغة اإلجنليزية
 مدرسة العلم العامل
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99 
9: 
9; 
9< 
9= 
9> 
9? 
9@ 
9A 
:8 
:9 
:: 
:; 
:< 
:= 
:> 
:? 
:@ 
:A 
;8 
;9 
;: 
;; 

 ىارس إفندي س أ ج
 سلويت عبداهلل س ف اد إ

 زورين 
 بدرية س ف اد

 خَت األمري س ف اد
 إرونشة 

 حممد آمُت س ف اد إ
 نور الفجرية س ف اد إ

 سفرا س ف اد إ
 رين رمضان

 حممد شهرل 
 أزيزة 

 سيف الدين 
 فًتنا س ف اد
 إادا رستا أ م اد
 سفوا منَت 

 فًتيان
 إادا ريان 

 أطإ اهلل س ف اد
 س ف اد إ سيت ألفة

 أبدة 
 سونا أجننا س ف اد 
 نور فدلينا س ف اد إ

 مدرس
 مدرسة
 مدرسة
 مدرسة
 مدرس
 مدرس
 مدرس
 مدرسة
 مدرسة
 مدرسة
 مدرس
 مدرسة
 مدرس
 مدرسة
 مدرسة
 مدرس
 مدرسة
 مدرسة
 مدرس
 مدرسة

 درسةم
 مدرسة
 مدرسة

 اللغة اإلجنليزية درسم
 مدرسة القرآن احلديث

 اللغة اإلندونيسية مدرسة
 مدرسة الفن

 مدرس العلم اإلجتماعية
 مدرس الرياضة
 مدرس الفقو

 يف الصف الثاىن مدرسة اللغة العربية
   درسة اللغة العربية يف الصف األولم

 مدرسة الكنفتَت
 مدرسة الكنفتَت

PPKN 

 مدرس الرياضة
 مدرسة تاريخ اإلسالمية

 مدرسة الفقو
 مدرس العلم العامل

 م اإلجتماعيةمدرس العل
 درسة احلاسوبم

 مدرس الفن 
 مدرسة اللغة اإلندونيسية

PPKN 

 مدرسة الفن 
PPKN 
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;< 
;= 

 أسوة حسنة س ف اد 
 عبداهلل 

 مدرسة
 مدرس

 اللغة اإلندونيسية مدرسة
 درس اللغة اإلجنليزيةم

 
 :أحوال الطلبة  -3

طالبا، يتكون من  <MTs Negeri Alue Lhok =8ب وأما عداد الطلبة 
 ل اآلتى:. كما يف اجلدو ۱طالبة =<:طالبا و  9>:

 ۱دول اجل
 ?۱۱9-<۱۱9 عداد الطلبة يف العام الدراسي 

 
 الصفوف

  عدد الطلبة
 طالبات طالب المجموع

? 
@ 
A 

@9 
@; 
?? 

AA 
>; 
98; 

9@8 
9<> 
9@8 

 506 265 244 المجموع

 :حوال الوسائل التعليمية أ -4
، تكون على بعض ادلباىن MTs Negeri Alue Lhokب أما الوسايل 

 :۲وىي
 الفصول   -أ

MTs Negeri Alue Lhok ةنفذ عملية التعليم والتعلم بادلباىن يف ادلدين . 
 كما الصورة اآلتية:  فصول. :9حوىل  عداد فصل يف ىذه ادلدرسة

                                                             
 .;، ص. نفس المراجع ۱
 .>ص.  ،نفس المراجع ۲
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 صورة الفصول

 
 

 ادلصلى -اد
كما   لصالة مجاعة ولعملية اإلسالمية. إن مصلى استخدام يف ىذه ادلدرسة

 الصورة اآلتية:
 مصلىصورة ال
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 ادلكتبة  -ه
 MTs Negeri Alue Lhokب ، وكذلك م يف كل ادلدارسن ادلكتبة ذلا ادور ىاإ

. ع مستوى قدرة الطلبةألهنا تفيد يف تأادية عملية التعليم والتعلم إلرتفا 
 كما الصورة اآلتية:   كتب.  A88عندىا  دلكتبة ىذه ادلدرسة

 صورة المكتبة 

 
 اإلادارة  -و

 ىذه د إنتهت عملية التعليم يفأن اإلادارة يستخدم ادلدرسون وادلدرسات بع
 كما الصورة اآلتية:  .ادلدرسة

 صورة اإلدارة 
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 مقصف -ز
ما الصورة ك  يف ىذه ادلقصف من الشراب والطعام.يشًتى الطلبة احلاجات 

 اآلتية:

 صورة مقصف

 
وأما الوسايل األخرى الىت أعدىا ادلدرسة ىي ملعب الرياضة. كما الصورة  -ح

 اآلتية:
 رياضةصورة ملعب ال
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 : منهج تعليم العربية -5
MTs Negeri Alue Lhok ي من مستوى التعليم الرمس ىي أحدى من

التعليم باإلضافة ، تسليم االشخاص الذين خدموا يف مستوى ادلدرسة احلكومية
 .لغة العربيةكذلك ال،والدرس العامة إىل الدرس الدين

ب ب تدريسها ىي الدرس من الدروس الرييسية الىت جي اللغة العربية
MTs Negeri Alue Lhok ادلدرسةمهم جدا ذلذه  اللغة العربية. أصبحت ادرس ،

وقدرة اللغة العربية أيضا ادعم الطلبة من أجل أن يفهم مصاادر التعاليم 
اإلسالمية، مثل القرآن الكرًن واحلديث الشريف، وكذلك الكتب األخرى الىت 

  .تستخدم اللغة العربية يف تقدميو
تعليم اللغة العربية وقفا ألحكام ادلوجوادة  MTs Negeri Alue Lhokب 

 كل يوم  ساعة : ميز اإلسالم. تعليم اللغة العربيةيف ادلناىج التعليم األساسي مت
وطريقة  يف األسبوع، طريقة إستخدم ادلعلم يف عملية التعليم ىي طريقة ادلباشرة

 .>إسًتاجتية إعطاء اذلدية تعليمها ىي وإسًتاجتية يف اإللقاء وطريقة ادلناقشة،
الىت تطبيقها ادلعلم يف تعليم اللغة إسًتاجتية ىي إعطاء اذلدية إسًتاجتية 

الطلبة يف التعليم. اذلدية ىنا يشكل على النقواد، الطعام، أادوات لًتغب العربية 
اللغة  لتعلمًتقية ادوافع الطلبة ل إسًتاجتية إعطاء اذلدية ىيتأثَت  التعليم، وغَتىا.

 يشعرال والطلبة  ،رة الطلبة يف عملية التعليم اللغة العربيةتحسُت قدول ربيةالع
 .دلللوا بالسأمة لطلبةا

 ;اجلدول 
  ?۱۱9 -<۱۱9يف العام الدراسي الكتب الدراسة 

 الكتب مواد الدراسة رقم
ادرس اللغة العربية  -  

                                                             
 .?89: مايو >:يف التاريخ ، MTs Negeri Alue Lhok بمالحظة >
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9 

 

 
 اللغة العربية

 )شيخدين وحسن
سيف اهلل، دلدرسة 

 ج(الثانوية: إرلن
 قاموس -
 وسايل التعليمية: صورة -

لكى الطالب يقدر أن يفهم القران الكرًن أىداف تعليم اللغة العربية: 
يقدر أن يفهم كتب الدينية ، و م اإلسالمية والتعاليم اإلسالميةواحلديث دلركزا حك

 .مية الىت مكتوب يف اللغة العربيةوالثقافة اإلسال

 : عربيةفي تعليم اللغة ال التعلمية الوسائل -6
 القاموس، والكتب والسبورةتكون على: يف تعليم اللغة العربية  ادلرافق

 .الكنفتَتوالصورة و 

 :البحثوتحليل نتائج  البيانات عرض -ب
 : عرض البيانات -4

 : البيانات عن المقابلة -أ(
ما تذكر الباحثة يف منهج البحث أن وسايل البحث ادلستخدم ك
لتحصيل البيانات، فوجدت  ادلقابلة والتوثيقىي ادلالحظة و  تجلمع البيانا

ًتاجتية اإلعطاء اذلدية إسالباحثة البيانات ادلتعلقة هبذه الرسالة ىي 
 . أما البيانات الىت جتمع الباحثة كما يلى:وتطبيقها يف تعليم اللغة العربية

 : المقابلة مع رئيس المدرسة -(۱
 عملية التعليم م يفادلعل إعطاء اذلدية الىت تطبيقها إسًتاجتية
اادة قبل الدروس ادل يستعدونجيدة. كل ادلعلمُت  والتعلم اللغة العربية

 .التعليمية مثل الكنفتَت بإستخدام الوسايل ونوكلهم يعلم
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احملاوالت لتنمية إسًتاجتية يف عملية التعليم ىي أاداء 
وسايل الىت زوادت يف مساعدة عملية التعليم  التدريب عند ادلعلمُت.

 .والصورة والكنفتَت العربية ىي الكتبة اللغ
احملاوالت لعالج ادلشكالت الىت يواجهها ادلعلم يف عملية 

 .MGMP۵)يف ادلدرسة مثل ) التعليم بأاداء التدريب عندىم
يف  ۱۱۰2يوليو  ۰۵قوم تاريخ ادلقابلة السابقة حدثت ت

 كما الصورة اآلتية:  .MTs Negeri Alue Lhokب غرفة رييس ادلدرسة 
 مع رئيس المدرسةة المقابلة صور 

 
 :المقابلة مع رئيس المناهج  -(۱

ويرجع ذلك جزييا ال تزال  ;89:يستند إهناء ادلناىج 
ىناك مشكالت يف اإلستعداادن الكتب، وتنظم التقييم ورفع 

 مستوى ادلعلمُت وادلدرسُت ادلساعدين ومدراء التدريب متقاوتا.

                                                             
 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، مقابلة، رييس ادلدرسة ۵
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( وليس KTSP)وأاداءت التنشئة اإلجتماعية عن ادلناىج 
ب التغيَت ق ىذه ادلناىج. مث ىي ادلناىج جيفيها ادلشكالت يف تطبي

 .<جيد ألنشطة يف تعليم وتعلم خاصة يف تعليم اللغة العربية
يف  ۱۱۰2يوليو  ۰۵قوم تاريخ ادلقابلة السابقة حدثت ت

 ا الصورة اآلتية:. كمMTs Negeri Alue Lhokب غرفة ادلدرسة 
 مع رئيس المناهجصورة المقابلة 

 
 : المقابلة مع مدرسة اللغة العربية -(3

 درسة اللغة العربية يف الصف األولم -أ
تبدأ ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية ىي حتية وبدء الدرس 
بقراءة البسملة والدعاء، تدافع الطلبة يف عملية التعليم مث شرح 

 سها.ادلوااد الىت تدري
إسًتاجتية يف تعليم اللغة العربية ىي  ادلستخدمةإسًتاجتية 

إعطاء اذلدية، تطبيق ىذه اإلسًتاجتية بإعطاء األسئلة على الطلبة 

                                                             
 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، مقابلة، رييس ادلناىج <
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عن ادلاادة التعليم. وهبذه اإلسًتاجتية تشجع رغبة الطلبة وتؤثر 
 على نتيجتهم يف عملية التعليم اللغة العربية.

طريقة يم اللغة العربية ىي طريقة اإلستخدام ادلعلم يف تعل
وسايل الىت ادلستعملة يف  ،قشةالقاء وطريقة ادلباشرة وطريقة ادلناإل

تعليم اللغة العربية ىي أادوات التعليم مثل الكتب، القاموس 
رغب تو  تعُت ادلدرسة اخلطوات يف تعليم اللغة العربية. والسبورة.
للغة العربية ىي بشرح أن االعربية ادايما ىي  تعليم اللغةالطلبة يف 

اللغة الىت جيب تدريسها ألن باللغة العربية تستطيع أن تًتجم 
 .القرآن

مشكالت الىت يواجهها ادلعلم يف عملية التعليم ىي 
 .7ادلعلم صعبة يف إادارة الفصول الدراسية

يف  ۱۱۰2يوليو  ۰۵قوم تاريخ ادلقابلة السابقة حدثت ت
 . MTs Negeri Alue Lhokب غرفة ادلدرسة 

 يف الصف الثاىن اللغة العربيةمدرسة  -ب
أن ادلدرسة يف إبتدأ عملية تعليم اللغة العربية تسئل على 

مث تعرف أىدف التعليمها  للغة العربيةالطلبة عن ماادة التعليم ا
 وأمهيتها يف احلياة. ومث تقرأ الطلبة عن ادلاادة يف أسبوع ادلاضى.

إسًتاجتية ية ىي يف تعليم اللغة العرب ادلستخدمةإسًتاجتية 
إعطاء اذلدية، تطبيق ىذه اإلسًتاجتية بأاداء ادلسابقة بُت الطلبة يف 
الفصل مثل اخلطبة اللغة العربية واحلوار. وهبذه اإلسًتاجتية تشجع 

 رغبة الطلبة وتؤثر على نتيجتهم يف عملية التعليم اللغة العربية.

                                                             
 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، مقابلة ،سفرا 7



47 
 

 

ريقة وطوطريقة يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة ادلباشرة 
هبذه الطريقة تسهل الطلبة أن يفهموا  .اإللقاء وطريقة ادلناقشة

اللغة العربية، ألن الطلبة يستطيعون أن ينظروا ماادة الىت شرحها 
 ادلدرسة.
ي بتوفر العربية ادايما ى تعليم اللغةرغب الطلبة يف تو 

 .، ويكمل الطلبة يف التعليم، وال تأنيب الطلبة أمام اآلخرالدافع
لىت يواجهها ادلعلم يف عملية التعليم ىي مشكالت ا

تفتقر الطلبة يف ادلفرادات وعدم اىتمام الطلبة يف تعليم اللغة 
. ولعالج ىذه ادلشكالت استخدام ادلعلم مناذج التعليم 8العربية
 .Bisik Berantaiو  Flash Cardمثل 

يف  ۱۱۰2يوليو  ۰۵قوم تاريخ ادلقابلة السابقة حدثت ت
 كما الصورة اآلتية:. MTs Negeri Alue Lhokب غرفة ادلدرسة 

 مع مدرسة اللغة العربية في الصف الثاني صورة المقابلة

 
                                                             

 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، مقابلة نور الفجرية،8
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 :البيانات عن المالحظة  -ب(
 مالحظة االولى:

 رأت الباحثة ۱۱۰2يوليو  ۰۵مالحظة االوىل تقوم يف التاريخ 
أنشطة هي بيف الفصل ف اللغة العربيةعملية ادلدرس والطلبة عند التعليم  أن

الدرس من خالل قراءة البسملة والدعاء، تدافع  األولية يعٌت حتية وبدأ
الطلبة يف التعليم، اإلادراك بالًتابط وشرح ادلوااد الىت سيتم تدريسها مع 

سية يعٌت تسليم الكفاءة األساسية الىت ينبغي حتقيقها. ومث األنشطة األسا
ما  الطلبةيعٍت تكتب نهايية . ومث األنشطة الادلعلم عن ادلوااد اللغة العربية

 . 9 تكتبها ادلعلم يف الكراس
لقاء وطريقة طريقة اإلىي  دلستعملة يف تعليم اللغة العربيةطريقة او 

 .قشةاادلباشرة وطريقة ادلن
من أقدام األساليب ادلستخدمة يف التعليم، طريقة اإللقاء ىي 

على ادلتعلمُت  حيث يطرح ادلعلم خالل اإللقاء أو يف هنايتها بعض األسئلة
  هبدف لفت االنتباه والتأكد من فهم ما قالو.

بانتشار فكرة النشاط يف ميدان الًتبية خالل وطريقة ادلباشرة ىي 
الفكرة أن ينشروا اعتقاادًا بأن  القرن العشرين، استطاع أصحاب ىذه

الطالب ميكنهم تعّلم فهم اللغة عن طريق االستماع لكمية كبَتة منها، 
  .م عن طريق التكلم هبا مع ربط الكالم ومواقف مناسبةوتعلم الكال

لشخص فهي طريقة تستهدف ان يتوصل اىي  وطريقة ادلناقشة
ادلطروح او احلل الصحيح يف ادلوضوع  ،بنفسو اىل االجابة الصحيحة

فعن طريق احلوار يستطيع التالميذ ان يكتسبوا الثقة بانفسهم ، للمناقشة

                                                             
 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، الحظةم 9
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كما الصورة . وعلى الوصول اىل احلقايق، نتاجوبقدرهتم على الفهم واالست
 اآلتية:

 صورة المالحظة

 
 

 :الثانيةمالحظة 
 رأت الباحثة ۱۱۰2يوليو  ۰1مالحظة الثانية تقوم يف التاريخ 

 :10وليف الصف األ مدرسة اللغة العربيةعملية 
 القدرة على التخطيط  -(أ

 تصميم خطة الدرس  -
 إادارة الفصول الدراسية -
 ة الطلبة إادار  -
 ربط ماادة الدرس السابقة اليت سيتم تدريسها -
 حتفيز الطلبة لًتكيز على تلقي الدرس اجلديد -

                                                             
 .?89: يوليو @9يف التاريخ ، الحظةم ،نور الفجرية 10
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 القدرة على إلقاء الدرس  -(ب
 تستخدم اللغة العربية يف التدريس  -
 تستخدم اللغة العربية يف الكتابة  -
 للغة العربية تقرأ ادلوااد با -
 إستخدام طريقة ادلتنوعة  -
 الكتب، القاموس والسبورةتخدام أادوات التعليمية مثل وإس -

 القدرة على إغالق الدرس  -(ج
 تلخص ادلدرسة موااد الدرس  -
  تشرح ادلدرسة موااد الدرس يف األسبوع اآليت -
 .مث تعطي الوجبات ادلنزلية إىل الطلبة عن ادلاادة اليوم -

 كما الصورة اآلتية:
 صورة المالحظة
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 :ةالثالثمالحظة 
رأت الباحثة  ۱۱۰2يوليو  ۰۵تقوم يف التاريخ  ثالثةمالحظة ال

 :11يف الصف الثاىن مدرسة اللغةعملية 
 القدرة على التخطيط  -(أ

 إادارة الفصول الدراسية -
 إادارة الطلبة  -
 ربط ماادة الدرس السابقة اليت سيتم تدريسها -
 حتفيز الطلبة لًتكيز على تلقي الدرس اجلديد -

 ة على إلقاء الدرس القدر  -(ب
 تستخدم اللغة العربية يف التدريس  -
 تستخدم اللغة العربية يف الكتابة  -
 تقرأ ادلوااد باللغة العربية  -

                                                             
 .?89: يوليو =9يف التاريخ ، الحظةم ،سفرا 11
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مثل طريقة ادلباشرة وطريقة اإللقاء وطريقة إستخدام طريقة ادلتنوعة  -
 ادلناقشة

 وإستخدام وسايل التعليمية  -
 القدرة على إغالق الدرس  -(ج

 ادلدرسة موااد الدرس  تلخص -
 تشرح ادلدرسة موااد الدرس يف األسبوع اآليت -
 .مث تعطي الوجبات ادلنزلية إىل الطلبة عن ادلاادة اليوم -

 كما الصورة اآلتية:
 صورة المالحظة
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 : البحثتحليل نتائج  -2

بعد عرضت الباحثة البيانات، فتقدم الباحثة بعد ذلك حتليلها 
بيانات الىت تقدم الباحثة يف الصفحات السابقة فتحللها وباالعتمااد على ال

 الباحثة كما يلي:
ادلعلمُت إستعدااد وجدت الباحثة من مقابلة مع رييس ادلدرسة بأن 

 ماادة قبل الدروس وكلهم يعلم بإستخدام الوسايل.
كفايات ادلعلمُت يف وجدت الباحثة من مقابلة مع رييس ادلناىج بأن  

 م اللغة العربية جيدة.عملية التعليم والتعل
وجدت الباحثة من مقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف الصف األول 

إسًتاجتية إعطاء اذلدية، يف تعليم اللغة العربية ىي  ادلستخدمةإسًتاجتية بأن 
تطبيق ىذه اإلسًتاجتية بإعطاء األسئلة على الطلبة عن ادلاادة التعليم. وهبذه 

ة وتؤثر على نتيجتهم يف عملية التعليم اللغة اإلسًتاجتية تشجع رغبة الطلب
 العربية.

وجدت الباحثة من مقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف الصف الثاىن 
إسًتاجتية إعطاء اذلدية، يف تعليم اللغة العربية ىي  ادلستخدمةبأن إسًتاجتية 
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للغة تطبيق ىذه اإلسًتاجتية بأاداء ادلسابقة بُت الطلبة يف الفصل مثل اخلطبة ا
العربية واحلوار. وهبذه اإلسًتاجتية تشجع رغبة الطلبة وتؤثر على نتيجتهم يف 

 عملية التعليم اللغة العربية.
ادلباشرة طريقة طريقة اإلستخدام ادلدرس يف تعليم اللغة العربية ىي 

، اخلطوات يف تعليم اللغة العربية . تعُت ادلعلموطريقة اإللقاء وطريقة ادلناقشة
 الدروس. واستعدااد 

يف تعليم اللغة العربية ادلعلمُت  إسًتاجتية حىت أقرت الباحثة بأن
على نتايج الطلبة يف تعليم اللغة العربية يعٌت  جيدة. وىذه اإلسًتاجتية تؤثر

 حتسُت قدرة الطلبة يف فهم اللغة العربية، وتنمية قدرهتم يف تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
اسرتاجتية إعطاء اهلدية يتعلق لقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عما 

. فتحسني الباحثة أن MTs Negeri Alue Lhok ب وتطبيقها يف تعليم اللغة العربية
هبذا تقدم نتائج البحث كما تقدم بعدها أيضا التوصيات واملقرتاحات املتعلقة 

  البحث من الرسالة.

 : نتائج البحث -أ
بعد حبثت الباحثة عن هذا املوضوع من الفصل األول إىل الفصل األخري 

 فيأتى يف هذا الصدد بتلخيصها، وهي كما يلي: 
 MTs Negeri Alue بيف تعليم اللغة العربية  اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق  -۱

Lhok قيمة الطلبة يف تعليم اللغة زيادة  يةاسرتاجتية إعطاء اهلدبألن  جيدا
 .العربية

 تشجع رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية. اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق  -۲
تؤثر على نتيجة الطلبة يف تعليم اللغة العربية  اسرتاجتية إعطاء اهلديةتطبيق  -3

 تأثريا جيدا.

 :التوصيات  -ب
سالة حتسن الباحثة أن تقدم بعض قبل أن ختتم الباحثة بكتابة هذه الر 

 التوصيات اآلتية:
 لرئيس املدرسة  -۱

ينبغى على رئيس املدرسة أن يشجع املدرسة اللغة العربية ألمجل طرق 
 التعلمها أو التدريسها.
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 اللغة العربية ةملدرس -۲
وتنمية إسرتاجتيتهم يف عملية التعليم اللغة قدرهتم ينبغى لألساتيذ أن يرتفعوا 

 العربية.
 للطلبة   -۳

 .العربية  تعليم اللغةأن جيتهدوا يف ينبغى للطلبة  -
 املسائل الصعبة يف ينبغى للطلبة أن يسئلوا إىل املدرسني كلما وجدوا -

 .التعليم
 :المقترحات  -ج

 االتية: اإلقرتاحات ةاعتمادا على املظاهر السابقة يقدم الباحث
 لرئيس املدرسة -١

التعليم والتعلم وإسرتاجتية  وطرائق أداء تدريب عند املعلمني عن أساليب
 اللغة العربية.

 ملدرس اللغة العربية -۲
 يدافع املدرس اللغة العربية على الطلبة ويشرفها ويتغلب مشكالهتا.

 للطلبة   -۳
 .ة العربيةهتم يف عملية التعليم خاصة يف تعليم اللغلزيادة قدر 

 
 

 



75 

 قائمة المراجع والمصادر
 

 المراجع العربية  -أ 
 كتب   -

دون  .القاهرة: دار املعارف .الرتبية وطرق التدريس .صاحل عبد العزيز عبد اجمليد
 .سنة

الطبعة  .مصر: دار املعارف .ملدرسي اللغة العربية املوجه الفين .عبد العليم إبراهيم
 .7891 .العاشرة

 .7811 .بريوت: دار املشرف .واإلعالماملنجد  .لويس معلوف
بريوت: دار املشرف  .الطبعة السادسة وعشرون .املنجد واألعالم. لويس معلوف

781۳. 
علم  .االجتاهات الرتبية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية .اهللفضل  حممد رجب

 .دون سنة .الكتب
 .القاهرة: دار املعارف .التوجيه يف تعليم اللغة العربية .حممد على السمان

7891. 
 .۷۰۰۲ .لبنان: دار الفكر -بريوت .جامع الدروس العربية .مصطفى الغالييين

 
 المراجع األجنبية  -ب

 كتب  -
Saiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab inovatif. Malang: UIN-MALIKI 

PRESS. 2011.   

 بحوث -
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. suatu pendekatan praktek. edisi 

revisi v. Jakarta: PT.Renika Cipta. 2002. 


