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 إستهالؿ
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ( 2إنا أنرلنو قرآف عربيا لعلكم تعقلوف )يوسف : 
 

عن أيب الدرداء رضى اهلل عنو قاؿ : مسع النيب رجال قرأ فلحن فقاؿ رسوؿ اهلل. " أرشدكا 
 أخاكم "

 تعليق احلافط الذىىب ُب التلخيص : صحيح (()) صحيح اإلسناد كخير جاه : 
ص  \ 2ج  –) ادلستدرؾ على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات الذىيب ُب التلخيص 

477 ) 
" من أحب اهلل تعاىل أحب رسولو : كمن أحب الرسوؿ العريب أحب العرب : كمن 

: كمن أحب العرب أحب العربية، الىت نزؿ هبا أفضل الكتب على أفضل العرب كالعجم 
 أحب العربية عٍت هبا كثابر عليها كصرؼ مهتو إليها "

 ) أبو منصور الثعاليب النيسابورم َب مقدمة فقو اللغة كسر العربية (



 ب
 

 إهداء
 إهداء إلى والدي ووالدتي

 ادلعلم األكؿ الذم تلقيت على يديو الكرديتُت أكؿ ميادئ الصدؽ
 والوفاء

 كعرفت ُب نفسو السمحة الطبية كسالمة الطوية كنقاء الضمَت 
 تقدمة إجالؿ كاحًتاـ

 إلى أساتذي الذين أدين لـهم بالكثير
 كإجالالتقريرا 

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
 مودة كتقريرا كرغبة ُب التقدـ العادلى

 إلى الذين يعتقدون بأن النحو العربي لم ينضح ولم يحترق والذين لم يؤمنوا
 إلى الذين يحرصون على اللغة اللغة حرصهم على وجود األمة وبقائها

 رسل حضارة أسهمت وتسهم في حدمة األنسان



 ج
 

 الشكر والتقدير
احلمد هلل على كل حاؿ، كأشكره على فضلو ادلتواؿ، كأصلي كأسلم على خَت 
الصربين الشكرين، كعلى آلو كأصحابو أمجعُت، كالتابعُت كمن تبعهم بإحساف إىل يـو 

 الدين، أما بعد.
فلو سبحانو أذلج باحلمد  كقد من اهلل على باالنتهاء من إعداد ىذا البحث،

كالثناء، فلك احلمد يا ريب حىت تضى، على جزيل نعمائك كعظيم عطائك كيشرفٍت بعد 
محد اهلل تعاىل أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ذلم فضل ُب خركج ىذا 
البحث إىل حيذ الوجود كذلم يبخل أحدىم بشيئ طلبت، كمل يكن حيد كىم إال العمل 

 اجلاد ادلخلص، كمنهم :
مساحة الدكتور احلاج بصرل ادلاجستَت، مدير بػجامعة اإلسالمية احلكومية 

 لنجسا.
، عميد بكلية الًتبية كعلم التدريس بػجامعة  ادلاجستَت إقباؿمساحة الدكتور 

 اإلسالمية احلكومية لنجسا.
بكلية الًتبية ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية فوجى أستوتىمساحة 

 كعلم التدريس جامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا.
مساحة زلمد فضلى ادلاجستَت، ادلشرؼ األكؿ الذم أفاد الباحث عليما ككجو  

خطواتو َب كل مراحل إعداد ىذا البحث من بداية فكرة البحث إىل اإلنتهاء منو، فلو 
 من اهلل خَت اجلراء كمن الباحث عظيم شكر كتقدير.

 



 د
 

مساحة فوجى أستوتى ادلاجستَت ادلشرفة الثانية، فحقان يعجز لساىن عن شكرىا 
كتقديرىا فقد قدمت الباحث كل العوف كالتشجيع طواؿ فًتة إعداد ىذا البحث فلم 
يبخل يعلمو كمل يضق صدرىا يوما عن مساعدة الباحث فلها مٍت خالص الشكر 

 كالتقدير كمن اهلل عظيم الثواب كاجلزاء.
قدـ الباحث بكل الشكر كالتقدير إىل األساتذة ادلعلمُت ُب قسم تعليم كما تت

اللغة العربية ُب كلية الًتبية جامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا. فلهم من الباحث كل 
 الشكر كالتقدير على ما قدموه من العلـو كادلعرؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل خَت اجلزاء.

ٌب الذل كاف لو بعد اهلل تعاىل فضل إسباـ ىذا كال أنسى أيضا أقوؿ شكرا إىل أسر  
 البحث دبا غرسو َب نفسي من حب للعلم كادلعرفة اإلخالص َب العمل.

كبعد، فقد إنتهى الباحث بإذف اهلل كعناية كتوفقو من تألف ىذه الرسالة البسيطة 
المية الىت تقدمها الباحث لقسم اللغة العربية كلية الًتبية كعلم التدريس جلامعة اإلس

احلكومية بلنجسا كمدة ادلواد ادلقرة الىت قررهتا اجلامعة على الطالب للحصوؿ على 
ًتاتػيجية تعليم احملادثة بػ قسم تعليم اللغة س( َب تربية ربت ادلوضوع " اS. Pdشهدة )
 " IAIN LANGSAالعربية بػ 
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 مستخلص البحث
م إستراتيجية تعليم المحادثة بقسم تعليم اللغة العربية بـ 4212محمد هدانا، 

IAIN  LANGSA   

 ادلشرؼ األكؿ : زلمد فضل ادلاجستَت. كادلشرفة الثانية : فوجى أستوتى ادلاجستَت
 احملادثة –كلمة األساسية : إسًتاتيجية التعليم 

اإلسًتاتيجية ادلطّبقة ُب أنشطة التعلم ىي إسًتاتيجية التعليم. التعلم ىي جهد ادلعلمُت 
 ربقيق ىو ميالتعل اسًتاتيجية من الغرضدلساعدة الطالب على القياـ بأنشطة التعلم. 

على  ميالتعل اسًتاتيجية تتضمن. الطالب هبا يقـو اليت ميالتعل أنشطة كفعالية كفاءة
 التعليمية التفاعالت لتحقيق الطالب كذبميع التعلم كموارد كالوسائل الطريقة استخداـ

. ُب تعليم احملادثة أنواع كبيئتهم الطالب كبُت الطالب كبُت كالطالب ادلعلمُت بُت
، اسًتاتيجية العرض، اسًتاتيجية   The Power Of Twoاإلسًتاتيجيات منها، اسًتاتيجية  
 Everyone isجوبة، اسًتاتيجية ادلناقشة، اسًتاتيجية احملاضرة، اسًتاتيجية األسئلة كاأل

Teacher Here  كاسًتاتيجية ،Peer Lesson  ك غرض البحث من ىذا البحث ىو .
دلعرفة اسًتاتيجية اليت مستخدمة احملاضر ُب تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية. 
ادلنهج ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلى بادلدخل الكيفى. ىذا 

لنجسا بقسم البحث جيرم بكلية الًتبية كعلم التدريس باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
تعليم اللغة العربية. األدكات ادلستخدمة ُب مجع البيانات ىي ادلالحظة العميقة كادلقابلة 
ادلفتوحة. كحصل الباحث النتائج أف احملاضرة تستخدـ اللغة العربية ُب تعليم احملادثة، 

قشة، اسًتاتيجية ادلنا اسًتاتيجية األسئلة كاألجوبة، ك كتستخدـ اسًتاتيجية احملاضرة، ك
 .Peer Lessonكاسًتاتيجية 
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 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

Muhammad Hadana, 2019. Strategi Pembelajaran Muhadatsah Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab Di FTIK IAIN Langsa, Pembimbing 1) : M. Fadli, M. Pd, 

Pembimbing 2) : Fuji Astuti, MA   

 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Muhadatsah 

 

Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi 

pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya 

efesiensi dan efektifitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Strategi 

pembelajaran mencakup penggunaan metode, bentuk media, sumber belajar, 

pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara 

pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, dan antara peserta didik 

dengan lingkungannya. Di dalam pembelajaran muhadatsah ada beberapa jenis 

strategi yang dapat digunakan, seperti strategi the power of two, strategi 

demosntrasi, strategi ceramah, strategi tanya jawab,  strategi diskusi, strategi 

everyone is teacher here, dan strategi peer lesson. Dan tujuan penelitiannya 

adalah mengetahui strategi apa yang digunakan dosen didalam proses 

pembelajaran muhadatsah mahasiswa prodi pendidikan bahasa arab. Adapun 

pendekatan yang digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif 

Deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di FTIK IAIN Langsa prodi pendidikan 

bahasa arab. Instrumen Yang Digunakan Dalam Pengumpulan Data Adalah 

Observasi Yang Mendalam, Dan Wawancara Terbuka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dosen menggunakan bahasa arab dalam proses belajar 

mengajar muhadatsah, dan menggunakan strategi strategi ceramah, strategi tanya 

jawab,  strategi diskusi, dan strategi peer lesson. 
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 األول الفصل
 اإلطار العام

 

 المقدمة - أ

 باستخداـ. اجتماعي تفاعل أداة أك اجتماعي تواصل ىي أداة األساس ُب اللغة
. كفقا اجملتمع ُب اجتماعية عالقات إنشاء اجملتمع لعضو ديكن عاـ، بشكل مفهومة لغة

 استخداـ تعلم إال ىو ما لغة تعلم فإف ، االجتماعي للتواصل كوسيلة اللغة لػحقيقة
 استخداـ على تركيزنا أكثر اللغة تعلم أنشطة أف ذلك كيعٍت. اجتماعينا للتواصل اللغة
 2.اللغة قواعد ليس عل اللغة

 على أيضنا كلكن ، التعليمية ادلعلم أنشطة على فقط ليس اللغة تعلم صلاح يعتمد
  كأنشطة االسًتاتيجيات تقتصر ال. الطالب هبا يقـو اليت التعلم كأنشطة االسًتاتيجيات

 دكر من العربية اللغة تعلم جودة ربسُت إىل الرامية اجلهود فصل ديكن ال
 النتائج، ضلو موجو رلرد ليس التدريس ألف. التعلم عملية تتم عندما ادلعلم اسًتاتيجيات

 ادلثلى، التعلم أنشطة ُب ادلعلم إسًتاتيجية دكر إف. أيضنا العملية ضلو موجو كلكنو
 دراسي منهج كجود إف. النتائج ارتفعت كلما العملية، فعالية زيادة مع العملية، سيسهل

 مدعومنا يكن مل إذا الطالب، ربصيل ُب كبَت تأثَت لو يكوف لن اإلعداد جيد
 2.مناسبة باسًتاتيجية

 من سلسلة على حيتوم الذم التخطيط أهنا على التعلم اسًتاتيجية تعريف يتم
النجاح لكسب زلاكلة ىي االسًتاتيجية. معينة أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة

                                                           
1
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2012), h. 2 

2
 Anis Silfana, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Kelas VII MTS Negeri Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta, (Yogyakarta : Program 

Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 1 
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( األنشطة من تسلسل) عمل خطة ىي التعلم اسًتاتيجية. األىداؼ ربقيق ُب كالنجاح 
 التعلم ُب القوة نقاط أك ادلوارد سلتلف من كاالستفادة األساليب استخداـ ذلك ُب دبا

 3.التعلم أىداؼ أم معُت، ىدؼ لتحقيق ادلصممة

 بشكل اللغة استخداـ على القدرة ىو اللغة تعلم من الغرض عاـ، بشكل
 Muljanto الرأم ىذا عن يعرب كما اخلطية، أك الشفهية االتصاالت ُب كصحيح صحيح

Sumardi" :اذلدؼ ىو أجنبية لغات يتعلم شخص قبل من ربقيقو جيب الذم اذلدؼ 
 بطالقة صحيح، بشكل كادلكتوبة ادلنطوقة اللغة استخداـ على قادرا يكوف أف ىو النهائي
 لألشخاص كجهة أهنا كما. اللغة يستخدموف الذين األشخاص مع للتواصل كرلانية
 يدرسوف الذين لألشخاص أساسي شرط كىو أجنبية كلغة العربية اللغة يدرسوف الذين

 معرفة ديكنو ادلفتاح هبذا. ادلعرفة أفق لفتح ادلفتاح ىي للمسلمُت العربية اللغة. اإلسالـ
 كصلت اليت اإلسالمية كالثقافة كالعلـو التاريخ معرفة ديكنو كما لدينو، األساسية التعاليم

 4.اليـو احلديثة باحلضارة النهاية ُب سحقها يتم أف قبل الدكلية ادلنارة إىل مرة ذات

ك لتعلم اللغة العربية فهو ُب حاجة إىل الفهم النظرم الطباقي عن ادلهارات 
الـ كالقراءة ك الكتابة. ك تلك األربع. ك تلك ادلهارات ىي مهارة االستماع، ك الك

 5.ادلهارات األربع  تكوف أىم األسس للقدرة على فهم اللغة العربية ك استخدامها

                                                           
3
 Abdul Majid, strategi pembelajaran, (Bandung : PT REMAJA RODAKARYA, 2013),  

h. 6-9 
4
 Dine Rahman, Strategi Pembelajaran Guru Bahasa Arab Dalam Membangkitkan Minat 

Belajar Siswa Kelas VIII MTsN Sumberagung Jetis Bantul, (Yogyakarta : Program Sarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 1 
5
حنيف زليحة، "اإلسًتاتػيجيات فػي تعليم ادلفردات الكتساب مهارة الكالـ" باادلعهد الكماؿ  

( ص. STAIN  ،2222اإلسالمي العصرم كونَت كنودادم بلتار، )جامعة اإلسالمية الػحكومية تولونج أجونج
9-22
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ك كانت قلة الفعالية ُب تعليم اللغة العربية ترجع إىل سبب عدـ التناسب بُت 
االسًتاتيجية ك الطرؽ ادلستعملة مع النفس ك خصائص ادلتعلمُت. ك كانت تلك 
االسًتاتيجية ك الطرؽ ذلا كظيفة مهمة جدا ُب التعليم كما يقولو زلمود يونس: "الطريقة 

 6".أىم من ادلادة

احملادثة يعٍت التواصل بُت العديد من الناس، إهنا مهارة اجتماعية ليست صعبة 
دلعظم األفراد. احملادثة النموذج ادلثاؿ للتواصل ُب بعض النواحي، حيث أهنا تسمع للناس 

كل كجهات النظر ادلختلفة حوؿ موضع معُت بالتعلم مع بعضهم البعض. كعلى صعيد ذ
آخر فاخلطاب عرضا شفويا من قبل شخص كاحد موجها إىل رلموعة من األفراد التكلم 

 احملاىن.
كلكن ُب الواقع العديد من الطالب تعليم اللغة العربية ىي أقل كفاءة ُب احملادثة. 

 احملاضرين كالطالب اسًتاتيجية ُب التعلم احملادثة.جيب أف يكوف تعرض كل من 
 بقسم  احملادثة تعليم اسًتاتػيجية ادلوضع عن بحثي أف الباحث تريد كلذلك

 IAIN LANGSA بػ العربية اللغة تعليم

 
 سؤاال البحث - ب

قبل أف يبحث الباحث ىذا البحث، يريد الباحث أف يبحث عن سؤاال البحث، 
 مها :

بقسم تعليم اللغة العربية حملادثة االسًتاتيجيات ادلستخدمة ُب تعليم اما ىي  -2
IAIN LANGSA 
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ك كيف  IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العربية حملادثة تعليم ا ما مشكالت -2
 ؟هاػحلول

 

 فا البحثهد -ج
بقسم تعليم اللغة العربية حملادثة ُب تعليم ااالسًتاتيجيات ادلستخدمة  التعرؼ على -2

IAIN LANGSA 

ككيف   IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العربية حملادثة تعليم ا مشكالت دلعرفة -2
 حلوذلا

 
 مهمتا البحث -د

 ىذا البحث ترجو أف تكوف مفيدة نظريا كتطبيقا عندما سيأتى : 
  نظرية -2

ادلرجو من نتائج ىذا البحث أف تكوف تدخالت ُب تطوير خزانة علمية 
 IAINبقسم تعليم اللغة العربية حملادثة ُب تعليم اتتعلق االسًتاتيجيات ادلستخدمة 

LANGSA 
 تطبقية -2

 للكاتب- أ

لتدريب النفس على كضع الكتابة العلمية ادلوثوقة ك الكشف عن  -2
 االجتماعية.اخلربات ك ادلعلومات للحياة 

 .كشرط من الشركط للحصوؿ على الدرجة األكىل ُب تدريس اللغة   -2

 

 للجامعة- ب
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جيات صار البحث فكرة حيث تكوف تقريرا على أمهية االسًتاتي
، ك كاف صلاح ادلدرس ك فشلو يتعلق بتلك ادلستخدمة ُب تعليم احملادثة

 .االسًتاتيجيات ادلستخدمة
 

 حدود البحث -هـ
 فيما يلى : أما حدكد البحث ُب ىذا البحث 

حملادثة تعليم ا ًتاتػيجياتساحلدكد ادلوضوعية : حيّدد الباحث دبوضوع البحث ا -2
 .IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العربية 

احلدكد ادلكانية : جيرم ىذا البحث بقسم تعليم اللغة العربية مستول الثالث  -2
IAIN LANGSA. 

  2229/2222احلدكد الزمانية : جيرم ىذا البحث ُب العاـ الدراسى  -3

 

 لحاتتحديد المصط -و
بعض معاىن ادلصطلحات ادلستعملة ُب  ح الباحثشر يبحث البحث أف يقبل أف  

 : لىما يفيموضع البحث كىذه ادلصطلحات 
 التعليم اسًتاتيجية -2

ادلدرس الختيار أنشطة االسًتاتيجيات التعليمية ىي الطرؽ اليت سيستعملها 
ك        التعليم ادلستخدمة طواؿ عمليات التعليم. ك ىذا االختيار  جيرم كفقا باألحواؿ

الظركؼ ك مصادر التعلم ك احتياجات ادلتعلم ك خصائصو ألجل نيل أغراض التعليم 
 7.ادلقررة
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 على حيتوم الذم التخطيط أهنا على االسًتاتيجية تعريف يتم ، للكاتب كفقنا
  معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة

 ادثةتعليم احمل -2

 ُب الشخص نشاط ىو زلادثة .التحدث أك كاحلوار احملادثة ىي باللغة، زلادثة
 كالرغبات اآلراء مثل األفكار عن للتعبَت اجلمل أك التجويد أك الصوت استخداـ
 التعبَتب يسمى أف ديكنأف احملادثة  muhammad shalihuddin ali majawir. قاؿ كادلشاعر
 كاآلراء كاألفكار األفكار عن التعبَت شخص من الكالـ ىو احملادثة كىذا الشفهي
 8كغَتىا.

 الثالث ادلستول ُب ذبرم اليت ادلتوسط كالـ ماّدة ىي ىنا ةباحملادث كادلقصود
 .العربية اللغة تعليم بقسم
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 التعليم ومباحثها استراتـيجية - أ

 تعريف إستراتيجية التعليم -1
إف تعلم اللغة العربية طواؿ ىذه األياـ يعترب بطيئا ك أقل صلاحا. قد قضى  

الشخص كقتا طويال لتعلم اللغة العربية )من ادلدرسة االبتدائية  إىل اجلامعة(، كلكن 
الكفاية للعربية الذم ًّب تعيينو حىت من أجل سبكُت مهارة كاحدة مل يتمكنوا مستول 

)قراءة( فهو مل حيصلها حصوال جيدا. السيما الستيعاب مجيع ادلهرات األربع اليت 
تشمل االستماع ك الكالـ ك القراءة ك الكتابة. بناء على ذلك، أف ترقية جودة 

 االطالؽ. عملية تعليم العربية جيب ربسينها ك القياـ هبا على

ك بالطبع، أف اجلهود لًتقية تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يتطلب اسًتاتيجية 
ك ستؤدم االسًتاتيجية ادلستخدمة إىل التأثَت، ك التأثَت ُب 9 جيدة ك تقنية صحيحة.

نتائج التعليم غالبا ما يعتمد على االسًتاتيجية القائمة. فهنا كانت ادلهارة ُب اختيار 
 22 ة  تكوف مفتاحا لنجاح التعليم.اسًتاتيجي

كتسمى التقنية ُب العربية باألسلوب دبعٌت كاحد باسًتاتيجيات فعلية تطبيقية  
 يعٍت ما حيدث فعال ُب الصف لتحقيق األىداؼ التعليمية. 
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ك االسًتاتيجيات جيب أف تكوف متسقة مع األسلوب لذلك ال ينبغي أف تتعارض 
 22 مع ادلدخل ادلستخدـ.

 التعلم. التعلم اسًتاتيجيات التعلم أنشطة ُب ادلطبقة االسًتاتيجيات تسمى
 من الغرض. التعلم بأنشطة القياـ على الطالب دلساعدة ادلعلمُت جهد ىو

. الطالب هبا يقـو اليت التعلم أنشطة كفعالية كفاءة ربقيق ىو التعلم اسًتاتيجية
 عملية ُب كالطالب دلعلما هبا دير اليت ادلراحل أك اخلطوات ىي النشاط عملية
 فإف كبالتايل. التعلم ككسائل ادلرافق التعلم ألنشطة الداعمة ادلصادر تشمل. التعلم

 كأشكاؿ كالتقنيات كاألساليب األساليب استخداـ تشمل التعلم اسًتاتيجيات
 بُت التعليمية التفاعالت لتحقيق الطالب كذبميع التعلم كموارد اإلعالـ كسائل

 لقياس ادلبذكلة كاجلهود كبيئتهم الطالب كبُت الطالب كبُت كالطالب ادلعلمُت
 12.التعلم أنشطة تأثَت أك كالنتائج العمليات

 ىو التعلم. التعلم اسًتاتيجيات التعلم أنشطة ُب ادلطبقة االسًتاتيجيات تسمى  
 اسًتاتيجية من الغرض. التعلم بأنشطة القياـ على الطالب دلساعدة ادلعلمُت جهد
 النشاط عملية. الطالب هبا يقـو اليت التعلم أنشطة كفعالية كفاءة ربقيق ىو التعلم

 تشمل. التعلم عملية ُب كالطالب ادلعلم هبا دير اليت ادلراحل أك اخلطوات ىي
 اسًتاتيجيات فإف كبالتايل. التعلم ككسائل ادلرافق التعلم ألنشطة الداعمة ادلصادر
 اإلعالـ كسائل كأشكاؿ كالتقنيات كاألساليب األساليب استخداـ تشمل التعلم
 كالطالب ادلعلمُت بُت التعليمية التفاعالت لتحقيق الطالب كذبميع التعلم كموارد
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 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang : need's press, 

2009), h.98 
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 أك كالنتائج العمليات لقياس ادلبذكلة كاجلهود كبيئتهم الطالب كبُت الطالب كبُت
 .التعلم أنشطة تأثَت

 ادلصممة األنشطة من سلسلة على حيتوم زبطيط ىي التعلم اسًتاتيجيات    
 النجاح لتحقيق زلاكلة ىي اإلسًتاتيجية. التعليم من معُت مستول لتحقيق
 من سلسلة) عمل خطة ىي التعلم اسًتاتيجية. األىداؼ ربقيق ُب كالنجاح
 القوة نقاط أك ادلوارد سلتلف كاستخداـ األساليب استخداـ ذلك ُب دبا( األنشطة

 13.التعلم أىداؼ كىي معينة، أىداؼ لتحقيق تنظيمها يتم اليت التعلم ُب
 

 أنواع إستراتيجية التعليم  -4

 : ىي التعلم اسًتاتيجيات أنواع أمابعض

 (Direct instruction) المباشر التعلم استراتيجية - أ

 جبوانب ادلتعلقة الطالب تعلم أنشطة لتطوير خصيصنا مصمم ادلباشر التعلم
 اليت األشياء حوؿ) التصرحيية كادلعرفة( ما بشيء القياـ كيفية معرفة) اإلجرائية ادلعرفة
 كديكن التنظيم جيدة( تعميمات أك مبادئ أك مفاىيم أك حقائق على ربتوم أف ديكن

 تطبيقو ديكن الذم التدريب ىو التعلم ذلذا الرئيسي الًتكيز خبطوة خطوة استخدامها
 .معقدا يصبح الذم احلقيقي من

 ىذه ُب. الطالب مقابلة يضمن أف كجيب مباشرة، ادلعلم زلورىا ىو التدريس
 كيفهم الطالب، أنشطة كيوجو منظم، شكل ُب األكادديية ادلواد ادلعلم يقدـ احلالة،

 البيئة تسليم جيب. كتوجيهو ادلعلم إشراؼ ربت التدريب خالؿ من الطالب مهارات
 .للطالب ادلعطاة ادلهاـ ضلو ادلوجهة
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 مزايا. خبطوة خطوة ادلهارات بناء أك ادلعلومات لتحديد فعالة االسًتاتيجية ىذه
 تطوير ُب العيوب أف حُت ُب كاالستخداـ، التخطيط سهلة اإلسًتاتيجية ىذه

 كالتعلم الشخصية كالعالقات النقدم للتفكَت الالزمة كادلواقف كالعمليات القدرات
 14.اجلماعي

 يتم ما كغالبنا ادلعلم، زلورىا اسًتاتيجية ىي ادلباشر التعلم اسًتاتيجية
 ادلمارسة الصريح، التدريس احملاضرة، طرؽ اإلسًتاتيجية ىذه تتضمن. استخدامها

 15.كادلمارسة
 (indirect instruction) المباشر غير التعلم استراتيجية  - ب

 كحل كاالستقرائي االستقصاء أيضنا ادلباشر غَت التعلم اسًتاتيجيات تسمى
 بشكل ادلباشر غَت التعلم اسًتاتيجية تركز. كاالكتشاؼ القرارات كازباذ ادلشكالت

 منهما كل يكمل أف ديكن االسًتاتيجيتُت أف من الرغم على الطالب، على عاـ
 الفرص كيوفر التعلم بيئة ادلعلم يدير. ادليسر إىل احملاضر من ادلعلم دكر ينتقل. اآلخر

 ادليسر إىل احملاضر من ادلعلم دكر ينتقل ادلباشر، غَت التعلم ُب. للمشاركة للطالب
 .الشخصي كادلورد كادلؤيد

 االستنتاجات مراقبة ُب العالية الطالب مشاركة شكل ادلباشر غَت التعلم يُظهر
 ادلعلم يقـو. فرضيات تكوين أك كصفها أك استقصائها أك البيانات على القائمة

 شلكننا ذلك كاف إذا كيقدـ للمشاركة، الفرصة الطالب كدينح التعلم، بيئة بتصميم
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 ادلباشر غَت التعلم اسًتاتيجيات تتطلب. باالستعالـ قيامهم أثناء للطالب مالحظات
 16.كالبشرية ادلطبوعة كغَت ادلطبوعة ادلوارد استخداـ

 النهج، ىذا ُب. الطالب على تركيزنا أكثر تعليمي منهج ىو ادلباشر غَت النهج
 :التالية األنشطة خالؿ من ذلك ُب دبا الطالب، تفكَت عملية ادلعلم يسهل
 الطالب ُب األفكار لظهور السماح ٍب تؤدم، ال اليت األسئلة تقدًن -2

 استخدامها ديكن اليت اإلجابات أك الطالب زلادثات جوىر التقاط -2
 كثب عن ادلشكالت رؤية على دلساعدهتم

 من متنوعة رلموعة تتضمن اليت الفصل مناقشات من استنتاجات استخلص -3
 حلل كخطوات الطالب من تنشأ اليت األفكار كتربط تطور اليت األسئلة

 ازباذىا جيب اليت ادلشكالت

 .تفسَتات كتقدًن للتفكَت الفرصة الطالب دلنح االنتظار كقت استخدـ -4

 كحل بدائل كخلق الطالب، فضوؿ تشجيع ُب االسًتاتيجية ىذه مزايا تتمثل
 كالقدرة، الشخصية العالقات ُب أخرل مهارات كتطوير اإلبداع كتشجيع ادلشكالت،

 طويال، كقتا يستغرؽ أنو ىو التعلم ىذا عيب. عنو ادلعرب كالفهم اجليد، كالفهم
 احتاج إذا أيضنا مناسبة ليست ىذه التعلم اسًتاتيجية. هبا التنبؤ يصعب كالنتائج
 17.بسرعة ادلواد تذكر إىل الطالب

 جزءنا يكونوا أف الطالب أك للمتعلمُت يتيح الذم التعلم ىو ادلباشر غَت التعلم
 الطالب يلعب بينما التعلم، خطوات توفَت ُب ادلعلم دكر يتمثل. التعلم عملية من
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 األنشطة من االستنتاجات أك احللوؿ أك االستنتاجات لتحديد التعلم عملية ُب دكرنا
 .تعليمية كتجربة الدراسي الفصل ُب

 

 
 (interactive instruction)التفاعلي التعلم استراتيجية -ج

. الطالب بُت كادلشاركة ادلناقشة أشكاؿ إىل التفاعلي التعلم اسًتاتيجيات تشَت
 كاخلربات األفكار حوؿ مالحظات لتقدًن للطالب فرصنا كادلشاركة ادلناقشة توفر

 تطوير يتم. التفكَت ُب بدائل إجياد كزلاكلة اجملموعة، أك ادلعلم كمعرفة كاآلراء
 حيث التفاعلية، كاألساليب اجملموعات من رلموعة ُب التفاعلي التعلم اسًتاتيجيات

 مهاـ ُب العمل أك صغَتة مجاعية كمناقشات الفصل، مناقشات من أشكاؿ توجد
 .أزكاج ُب الطالب كتعاكف مجاعية،

 عند ادلعلم يستخدمو تعليمي أسلوب أك طريقة ىي التفاعلي التعلم اسًتاتيجية
 موقف خلق ُب الرئيسي الفاعل ىو ادلعلم يصبح حيث التعليمية، ادلواد تقدًن

 كمصادر الطالب مع كالطالب كالطالب ادلعلم بُت التفاعل أم تفاعلي، تعليمي
 18.التعلم أىداؼ ربقيق لدعم التعلم
 :كىي مراحل سبع من التفاعلي التعلم مراحل تتكوف

 اإلعداد مرحلة -2

 كالطالب ادلعلم إعداد يبحث التفاعلي، التعلم ذلذا األكيل النشاط مرحلة ُب
 ادلعلم جيمع. التعلم أنشطة ُب مناقشتها سيتم اليت األساسية ادلوضوعات عن
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 سيتم اليت التجارب مثل التعلم، أنشطة ُب استخدامها سيتم اليت ادلصادر
 .التعلم لدعم استخدامها سيتم اليت كالوسائط استخدامها،

 األكلية ادلعرفة مرحلة -2

 عرفها اليت األشياء كيعرؼ للطالب، األكلية ادلعرفة ادلعلم يستكشف
 عرض طريق عن بذلك القياـ ديكن. دراستو ادلراد ادلوضوع عن الطالب

 .ادلشكلة حوؿ الطالب آراء طرح ٍب بادلوضوع ادلتعلقة ادلشكالت

 النشاط مرحلة -3

 على الطالب تشجيع يتم ٍب. الطالب فضوؿ إلثارة األنشطة عرض يتم
 .ادلعٍت النشاط دبوضوع ادلتعلقة األسئلة طرح

 الطالب أسئلة مرحلة -4

 يقرأ ٍب رلموعتو، ُب األسئلة لطرح الفرصة طالب كل دُينح ادلرحلة، ىذه ُب
 األسئلة ادلعلم يكتب نفسو، الوقت كُب. اجملموعة ُب ادلطركحة األسئلة الطالب

 من قطعة على الطالب أسئلة مجيع كتابة تتم ، ادلرحلة ىذه ُب. السبورة على
 الطالب يواجو قد ادلرحلة، ىذه ُب. التعلم نشاط هناية ُب مجعها يتم ٍب الورؽ،

 كربفيزىم الطالب ربفيز ادلعلم على جيب لذلك األسئلة، طرح ُب صعوبات
 .الطالب أسئلة كتوجيو األسئلة طرح على

 اليت األسئلة ربديد إىل الطالب ادلعلم يدعو اجملموعة، أسئلة مجيع مجع بعد
 الطالب يطرحها اليت األسئلة أنواع تكوف قد. السبورة على كتابتها سبت

 توجيو ادلعلم على جيب لذلك،. ذلك يفعلوف ال من أيضنا ىناؾ كردبا مناسبة،
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 من إجاباهتا من التحقق ديكن كاليت بادلوضوع ادلتعلقة األسئلة الختيار الطالب
 .كالتحقيق االستقصاء أنشطة خالؿ

 التحقيق مرحلة -5

 كادلدرسُت، الطالب بُت معامالت ىناؾ ستكوف التحقيق، عملية ُب
 باستخداـ كالطالب الوسائط، باستخداـ كالطالب الطالب، مع كالطالب
 خالؿ من مفاىيم إلجياد الفرصة الطالب إعطاء يتم ادلرحلة، ىذه ُب. األدكات

 نفسو، الوقت كُب. ادلعلم صممو نشاط ُب كربليلها كتنظيمها البيانات مجع
 ُب ٍب. يطرحوهنا اليت لألسئلة إجابات على العثور ُب الطالب ادلعلم يساعد

 ادلالحظة أك ادلالحظة خالؿ من ربقيق إجراء الطالب رلموعات

 ادلعرفة من األخَتة ادلرحلة -6

 ادلعلم يوجو. عليها احلصوؿ ًب اليت النتائج الطالب يقرأ ادلرحلة، ىذه ُب
 بادلعرفة كمقارنتها الطالب إجابات مجع يتم. الفصل مناقشات إلجراء الطالب
 الطالب من يُطلب احلالة، ىذه ُب. مسبقنا مكتوب ربقيق إجراء قبل السابقة
 .سابقنا عرفوه دبا اآلف يعرفونو ما مقارنة

 التفكَت مرحلة -7

 سبت أك للتو حدث ما ُب التفكَت نشاط أم التفكَت، ىي األخَتة ادلرحلة
 طرحو ٍب تعلمو، ًب ما حوؿ أخرل مرة التفكَت ىي ادلهمة النقطة. للتو دراستو

 كالتقدير كادلقارنة كالوزف للهضم كقتنا الطالب دُينح. جديدة معرفة بنية ُب
 ًب ما حوؿ آرائهم عن للتعبَت الطالب ربفيز يتم. أنفسهم مع كادلناقشة
 أسئلة لطرح الفرصة أيضنا الطالب إعطاء يتم. التعلم عملية بعد عليو احلصوؿ
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 التعزيزات ادلعلم كيوفر التحقيق، إجراء بعد ضعيفنا أحدىم فهم كاف إذا متابعة
 19.خاطئة تزاؿ ال اليت األشياء كتصحيح

 من ادلزيد إعطاء بينها من التفاعلي، التعلم استخداـ ُب ادلزايا من العديد ىناؾ
 التعبَت على الطالب كتدريب دراستو ادلراد الكائن ُب فضوذلم إلشراؾ الفرصة الطالب

 من للطالب للعب كسيلة كتوفَت ادلعلم، طرحها اليت األسئلة خالؿ من الفضوؿ عن
 بشكل االسًتاتيجية ىذه ُب القصور أكجو تعتمد. كالتحقيق االستكشاؼ خالؿ
 .اجملموعة ديناميات كتطوير ذبميع ُب ادلعلم مهارات على كبَت

 
 (experiential learning) التجريبية التعلم استراتيجية -د

 ادلتمحور االستقرائي التسلسل استخداـ ُب اخلربة خالؿ من االسًتاتيجيات ىي
 التجربة خالؿ من التعلم اسًتاتيجيات ُب الًتكيز. النشاط ضلو كادلوّجو الطالب حوؿ

 االسًتاتيجية ىذه استخداـ للمدرسُت ديكن. التعلم نتائج كليس التعلم، عملية ىو
 ُب احملاكاة طريقة استخداـ ديكن ادلثاؿ، سبيل على. الفصل خارج أك الفصل ُب سواء

 عامة نظرة على للحصوؿ الفصل خارج ادلالحظة طريقة تطوير ديكن بينما الفصل،
 20.العاـ الرأم عن

 :كىي التجرييب، التعلم من أنواع ىناؾ

 القضية طريقة- أ

 ربتوم بناؤىا أعيد حالة أك حقيقية، حالة يناقش الذم التعلم من نوع ىو
 .للمشكلة معينة مبادئ على
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 القائم التعلم مشكلة -ب

 متطورة حية ككائنات البشر لدل يكوف أف حيفز الذم التعلم من نوع إنو
 :ىي ادلشاكل حل على القائم التعلم تنفيذ ُب اخلطوات. حلها ُب مشاكل دائمنا

 ادلشكلة حل ُب معاجلتها الواجب كاألىداؼ ادلشكلة ربديد -2

 ادلعلومات هبذه ادلتعلقة األشياء كفهم بادلشكلة، ادلتعلقة ادلعلومات كل مجع -2

 زلتملة مشكلة حل أك حل إنشاء -3

 ادلشاكل حل تسهل قد كاليت حلها ديكن اليت احلدكد اخًت -4

 للحل ادلناسبة ادلعايَت باستخداـ شلكن حل اختيار -5

 احلل ُب التفاصيل تطوير ُب مراعاهتا جيب اليت اذلامة العوامل ربليل -6

 بالتفصيل ادلشاكل حل أك حلوؿ تقدًن -7

 احللوؿ تقييم -8

 اقًتح مناسبنا، بو ادلوصى احلل كاف إذا حلها أك ادلشكلة حلل طريقة اقًتح -9
 .تنفيذىا عند كتقييمها ادلشكلة حل كيفية على لإلشراؼ طرقنا

 
 األدكار كلعب كاحملاكاة األلعاب -ج

 شلتعة أشياء تسهل اليت األنشطة من أنواع ىي الثالثة األنشطة ىذه
 الرئيسي اذلدؼ أف إال شلتع، النشاط ىذا أف من الرغم على كلكن. للمتعلمُت

 .كصياننا موجهان  يظل أف جيب للمتعلمُت علمية فوائد توفَت ُب ادلتمثل

 

 احلرجة الطبيعة كزيادة الطالب، مشاركة زيادة االسًتاتيجية ىذه مزايا تشمل
 على. أخرل مواقف ُب التعلم تطبيق على كالقدرة الطالب، ربليل كربسُت للطالب،
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 على كليس العملية على فقط الًتكيز ىي االسًتاتيجية ىذه مساكئ أف من الرغم
 21.طويال كقتا كيتطلب الثمن، باىظة كالتكاليف الطالب كسالمة النتائج

 ىو التجرييب التعليمي التعلم منوذج أف االستنتاج ديكن أعاله، الوصف من
 يشارؾ. عليها يركز أك الطالب سيشهدىا اليت التجربة إىل االنتباه يويل تعليمي منوذج

 حىت اخلاصة ذبارهبم بناء للطالب كديكن التعلم، عملية ُب مباشر بشكل الطالب
 ىذا. تعلموىا اليت األشياء عن سلتلفة ذبارب على كسيحصلوف معرفة، يصبحوا
 .طالب كل تعلم أسلوب كتفرد اختالؼ بسبب

 
 الذاتي التعلم استراتيجيات -ه

 كاالستقالؿ الفردية ادلبادرة بناء إىل هتدؼ تعليمية اسًتاتيجية ىو ادلستقل التعلم
 الطالب قبل من ادلستقل للتعلم التخطيط على الًتكيز ينصب. الذات كربسُت
 من كجزء أك األصدقاء مع ادلستقل التعلم إجراء ديكن كما ادلعلمُت، دبساعدة
 .صغَتة رلموعة

 ىو العيب أف حُت ُب. كمسؤكلُت مستقلُت طالب تكوين ىي التعلم ىذا ميزة
 22.ادلستقل التعلم استخداـ ُب صعوبة جيدكف الكبار بعد يبلغوا مل الذين ادلشاركُت أف

 أهداف إستراتيجية التعليم-3

 أىداؼ بالتأكيد لو كالتعلم التعليم عملية ُب التعلم السًتاتيجيات استخداـ كل
 ، ىي :ربقيقها يتعُت
 العاطفية اجلوانب على التعلم ربسُت- أ
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 اإلنساف عقل ُب سلتلفنا مفهومنا السياؽ ىذا ُب تعد اليت بالقيم العاطفة ترتبط
 تشكيل ُب سيساعد العاطفية اجلوانب ربسُت. التجرييب العامل ُب كليس ادلخفي،
 ىذا ينتج أف ادلتوقع من. حركية كمهارات إجيايب موقف كلديهم األذكياء الطالب

 .النشط التعلم اسًتاتيجيات استخداـ عن
 

 التعلم عملية ُب الطالب تنشيط- ب
 يتمكنوا حىت فعالُت غَت الطالب يكوف األحياف بعض ُب التعلم عملية ُب
 عملية تتطلب ادلثالية، الناحية من(. اإلدراكية) الفكرية القدرة اكتساب من فقط

 ادلشاركة عند. كاحلركية كالعاطفية ادلعرفية اجلوانب بُت ادلتوازنة التعلم نتائج التعلم
 فهمهم كتشكيل فهمهم فهم إىل الطالب يسعى سوؼ التعلم، ُب الفعالة
 ُب ادلعلم قدمها اليت اجلديدة ادلعرفة تفسَت ديكن كبالتايل،. أذىاهنم ُب اخلاص
 23.التعلم أنشطة

 اليت التعلم أنشطة كفعالية كفاءة ربقيق ىو التعلم اسًتاتيجية من الغرض -ج
 24.الطالب هبا يقـو

 
 التعلم استراتيجيات فوائد-2

 للطالب : التعلم استراتيجيات فوائد - أ
 .لقدراهتم تكييفها التخطيط مع التعلم على الطالب اعتاد -2
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 ذبارهبم كجود من الرغم على أصدقائهم، مع سلتلفة بتجارب الطالب يتمتع -2
 .أيضنا نفسها

 هبم اخلاصة التعلم سرعة على بناءن  العلمي التحصيل ربفيز للطالب ديكن -3
 .األمثل النحو على

 .ككفؤة فعالة تعليمية نتائج ربقيق ُب الصحية ادلنافسة ربدث -4

 لألىداؼ كفقنا التعلم نتائج ربقيق من سبكنوا إذا الرضا ربقيق للطالب ديكن -5
 .مسبقنا احملددة

 اختبار ُب فشل ىناؾ كاف إذا الكفاءة اختبارات تكرار للطالب ديكن -6
 .الكفاءة

 للمعلمين : التعلم استراتيجيات فوائد -ب

 .كفعالة فعالة نتائج لتحقيق التعلم عملية إدارة للمعلمُت ديكن -2
 بانتظاـ الطالب قدرات ُب التحكم للمعلم ديكن -2

 عملية بدء عند الطالب يتعلمها اليت األسئلة حجم معرفة للمدرس ديكن -3
 .التعلم

 صعوبات، الطالب يواجو عندما للطالب، التوجيو تقدًن للمدرسُت ديكن -4
 تعلمها اليت التنظيمي التنظيم أساليب توفَت خالؿ من ادلثاؿ سبيل على

 .التعلم تقنيات من غَتىا أك الطالب

 كمواد استخدامها ديكن حبيث الطالب لقدرات خريطة إعداد للمدرس ديكن -5
 .للتحليل
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 25.القادرين للطالب السريع التعلم برامج تنفيذ للمدرسُت ديكن -6

 
 تعليم المحادثة - ب

 ثةتعريف تعليم المحاد -1

، كالليت تتطلب من  Produktive Skillsكمهارة الكالـ من ادلهارات اإلنتاجية 
ادلتعلم القدرة على استعماؿ أصوات اللغة بصورة صحيحة )كىذا حيقق ُب مرحلة 
السماع(، كالتمكن من الصيغ الصرفية، كنظاـ تركيب الكلمات، كُب ادلرحلة األخَتة 

 القدرة على حسن صياغة اللغة ُب إطارىا االجتماعي.
لتواصل، كلن يتم ذلك إال بوجود إف الغرض من الكالـ ىو نقل ادلعٌت لتحقيق ا 

فكرة كاضحة عن ادلعلومات اليت يريد ادلتكلم نقلها إىل ادلستمع، عالكة على قدرتو على 
صياغة ىذه ادلعلومات ُب قالب لغوم صحيح، كالتعبَت عنها بشكل يعُت ادلستمع على 

ث، فهمها بشكل دقيق، عالكة على ضركرة مراعاة ادلتكلم للسياؽ االجتماعي للحدي
عالكة على مراعاة أقدار ادلخاطبُت كمكانتهم االجتماعية، فال تواصل بدكف معٌت، كال 
معٌت خارج اإلطار االجتماعي، كمن ىنا تظهر أمهية الكالـ ُب تعلم اللغات، كلذا فإذا 
ما أمهلت ىذه ادلهارة، أك أخرت لفًتة زمنية معينة، كاف ذلك عقبة كبَتة ُب تعليم اللغة  

يقبل على تعلم اللغة كىو يهدؼ أساسان إىل  –كما ذكرنا   –ادلتعلم كلها : ألف 
استعمالػها شفويا، كعندما تػمر األياـ دكف أف يتمكن من ذلك، حيدث لو نوع من 

 26اإلحباط، كينتابو شعور بأف التحدث بػهذه اللغة أمر صعب ادلناؿ.
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يكتسبها األطفاؿ بعد كالتحدث ىو ادلهارة الثانية من ادلهارات اللغوية اليت  
عملية االستماع للغة كزلاكاتػها من خالؿ الوسط االجتماعي الذم يعيشوف فيو، كىذه 
ادلهارة ىي ادلظهر احلقيقي لتحقيق تواصل جيد بُت الفرد كبأفراد اجلماعة اللغوية اليت 
 ينتمي إليها، كما أنػها إحدل العناصر ادلهمة ُب عملية اكتساب السلوؾ االجتماعي ال

من خالؿ قدرة الفرد على نقل ادلعلومات كاألفكار كاخلربات إىل اآلخرين فحسب، بل 
من خالؿ تكوين ادلفاىيم اليت يطالب الطفل بالتعرؼ عليها كمعاف للوحدات اللغوية 
ادلختلفة اليت يتعلمها عن طريق اتصالو باآلخرين، كمن خالؿ زلاكاتو ألنػماط األداء 

 ىم فيو.اللغوم الشفوم الذم يقلد
فالتحدث ىو ادلظهر احلقيقي للغة، فإذا كانت اللغة أصوات يعرب بػها كل قـو  

عن أغراضهم، فإف الكالـ ىو اإلطار العاـ الذم يوظف ىذه األصوات ُب إنتاج كلمات 
كمجل ذات معٌت، كما أف ادلتحدث يلتـز بػمجموعة من القواعد كالضوابط اليت ربدد 

ًتاكيب كأساليب التعبَت النحوية كالداللية كالسياقية أك استعماؿ األصوؿ كالصيغ كال
 احلالية عند عملية التحدث.

كلعل كظيفة مهارة التحدث تبدك ُب أنػها ادلهارة اليت ديارسها الفرد ُب فًتة مبكرة  
من حياتو، ىذه الفًتة اليستطيع فيها الطفل التمكن من اإلمساؾ بالقلم كالكتابة عما 

َته، كما أنػها مل يصل بعد إىل درجة النضج اجلسمي كالعقلي اليت يدكر خبلده لو تفك
تؤىلو دلمارسة النشاط الكتايب شلارسة كاملة، بعكس مهارة التحدث اليت ديارسها ُب 
سنينو األكىل بدءان بادلناغاة، كلذا فإف الطفل يعتمد ُب نشاطو اللغوم قبل التحاقو 

َتمها لالتصاؿ باآلخرين، كمن ٍب تتجلى بادلدرسة على فٍت التحدث كاالستماع دكف غ



22 

 

 

 Communicative Competenceأمهية فن التحدث ُب سبكُت الطفل من الكفاءة االتصالية 
 27، كتتمثل ىذه الكفاءة ُب سبكُت الطفل من اللغة عامة.

أما عن تعريف التحدث فقد عرفت بأنو فن نقل ادلعارؼ كاخلربات كادلعتقدات  
،  verbal Speech Factorsر احلديث الشفوم أك اللفظيليس فقط من خالؿ عناص

 paralinguisticكلكن أيضا من خالؿ استخداـ اللغة ادلصاحبة )اإلشارات اجلسمية( 
 كتتضمن :

   speech as pitchدرجة الصوت  -

  streesالنرب -

  speed of speechسرعة احلديث -

 28التأكيد على ادلعٌت العاـ للموضوع. -

 
 دثةاهداف تعليم المحا -4

 أهداف عامة لتعليم الحديث يتمثل أهمها في تمكين المتعلم من أن : - أ

ينطق أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة كذلك بطريقة  -2
 مقبولة من أبنائها

 ينطق األصوات ادلتجاكرة كادلتشابػهة -2

 يدرؾ الفرؽ ُب النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة -3

 يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة -4

                                                           
  272-272ص.  اصة...، ماىر شعباف عبد البارم، اللغة العربية دلعلمي الًتبية اخل 27

  272ص. ...، نفس ادلراجع  28
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يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة ُب العربية خاصة ُب  -5
 لغة الكالـ

يستخدـ بعض خصائص اللغة ُب التعبَت الشفهي مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز  -6
 بالعربيةالعدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم 

يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأف  -7
 يستخدـ ىذه  الثركة ُب إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية

يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه  -8
االجتماعى كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلومات األساسية عن الًتاث 

 كاإلسالمى العرىب

 يعرب عن نفسو تعبَتان كاضحان كمفهومان ُب مواقف احلديث البسيطة -9

يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث بػها بشكل متصل كمًتابط لفًتات 
 29زمنية مقبولة.

 
 أهداف تعليم التحدث لذوي االحتياجات الخاصة - ب

امل اللغة أما عن أىداؼ التحدث فيشَت زلمد جهاد مجاؿ كآخراف إىل أف ع
ركبرت بويل يؤكد كجود مبدأين أساسيُت ُب أم جهد أك نشاط يقـو بو اإلنساف 
عند اتصالو باآلخرين عن طريق اللغة مها : األفكار اليت يعرب عنها، كاللغة اليت ينقل 
بػها ىذه األفكار إىل اآلخرين، كمن ٍب فإف أىداؼ تعليم التحدث فتتمثل فيما يلي 

 : 
                                                           

ىػ  2438زلمود كامل الناقة، ادلرجع ادلعاصر ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، ) القاىرة : دار الفكر العريب،  29
  224-223(، ص. 
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القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوم اليت يتطلبها فهم اجملتمع،  أف يستطيع الطالب -
 كالتعود على النطق السليم للغة.

تػمكيم الطالب من التعبَت عما ُب نفوسهم، أك عما يشاىدكنو بعبارة سليمة من  -
 خالؿ تزكيدىم بادلادة اللغوية.

مجاال  إقدار الطالب على تنسيق عناصر األفكار ادلعرب عنها دبا يضفي عليها -
 كقوة تأثَت ُب السامع.

تعويد الطالب على التفكَت ادلنطقي، كالسرعة ُب التفكَت كالتعبَت، ككيفية  -
 مواجهة ادلواقف الطارئة كادلفاجئة.

القدرة على مواجهة اآلخرين كتنمية الثقة بالنفس كاإلعداد للمواقف احليوية اليت  -
 تتطلب فصاحة اللساف.

حلياة كوف الكالـ يتضمن السؤاؿ كاجلواب اتساع دائرة التكيف دلواقف ا -
 كادلباحثات.

تػهذيب الوجداف كالشعور، كشلارسة التخيل كاالبتكار كالتعبَت الصحي عن  -
 30ادلشاعر كاألفكار كاألحاسيس ُب أسلوب كاضح كمؤثرة.

 

 

 

 استراتيجية تعليم المحادثة -3

                                                           
، ) الدماـ : مكتبة ادلتنيب، اللغة العربية دلعلمي الًتبية اخلاصة : األساس كاإلجراءات الًتبويةماىر شعباف عبد البارم،  32

   272-272 ىػ(، ص. 2434
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 ادلوضوع،: التالية العوامل ُب ادلدرب ينظر أف جيب اإلسًتاتيجية، ربديد عند
 التدريس، كظركؼ مواقف التدريس، قدرة ادلتدربوف، ربقيقها، يتعُت اليت التعلم أىداؼ

 الطريقة. كضعف جيد ادلتاحة، التسهيالت الوقت، زبصيص
 كميسر، التعلم ُب ادلدرب دكر. البعض بعضها كتدعم مًتابطة العناصر ىذه كل

 االسًتاتيجيات ربديد على قادرنا يكوف أف كجيب. بشرية موارد منظم، زلفز، دليل،
ا يدرؾ ادلعلم ألف التدريبية، للدكرة ادلناسبة  أىداؼ كيعرؼ كخلفيتو ادلتعلم حالة جيدن
 :احملادثة تعلم ألىداؼ كفقنا فيها النظر يتم اليت االسًتاتيجيات بعض يلي فيما 31.التعلم

 ( The Power Of Twoاثنُت) قوة  -2

 أمهية كتعزيز التعاكين التعلم لتشجيع التعليمي النشاط ىذا يستخدـ
 أفضل معا التفكَت أف مبدأ لديها االسًتاتيجية ىذه. شخصُت تضافر كفوائد
 :ىي التعلم خطوات. كحده التفكَت من بكثَت

 .كالتفكَت التفكَت تتطلب أكثر أك كاحد سؤاؿ طرح - أ

 .فردم بشكل األسئلة ىذه على اإلجابة الطالب من يطلب- ب

 أف منهم اطلب كامل، بشكل األسئلة مجيع على الطالب مجيع إجابة بعد - ج
 32.كمناقشتها بعضان  بعضهم كيتبادلوا اإلجابات يقًتنوا

 

 إجاباهتم ربسُت مع سؤاؿ، لكل جديدة إجابات تقدًن األزكاج من اطلب- د
 .الفردية

                                                           
31
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 زكج كل بُت اإلجابات قارف جديدة، إجابات األزكاج مجيع تكتب عندما  -ىػ
 33.الفصل ُب
 

 اسًتاتيجية العرض -2

 مالمح. ما شيء حدكث كيفية توضح تدريس طريقة ىي التوضيحي العرض طريقة
 :ىي مظاىرة اسًتاتيجية

 .للمعلمُت مهمنا يعترب الذم الًتكيز على الطالب انتباه تركيز ديكن -أ

 ادلالحظة خالؿ من معينة عملية ُب للطالب النشطة ادلشاركة خالؿ من -ب
 .األمد طويلة تكوف ما عادة كاليت عملية، خربة الطالب يكتسب كالتجربة،

 فهم من الطالب يتمكن ال حيث لفظي، عن عبارة ىو الذم التدريس ذبنب -ج
 القرآف، قراءة ديكنهم أك ،(ادلعٌت يفهم ال كلكن القوؿ ُب حسن) يقاؿ ما كفهم
 .صحيح بشكل الكتابة ديكنهم ال كلكن

 قد الطالب ألف كتاب، قراءة دبجرد مقارنتها عند األخطاء من تقلل أف ديكن -د
 .ادلباشرة للمالحظات كاضحة صورة على حصلوا

 العرض مراقبة أثناء للطالب أسئلة تثَت اليت ادلشكالت بعض عن اإلجابة ديكن -ق
 34.التوضيحي

 

 

 :ىي التوضيحي العرض اسًتاتيجية ُب العيوب أك الضعف أف حُت ُب

                                                           
33
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 حبيث دقيقنا، كإعدادنا كقتنا التوضيحي العرض اسًتاتيجية تتطلب تنفيذىا، ُب -أ
 .طويالن  كقتنا تستغرؽ أف ديكن

 ُب) كالطاقة ادلاؿ من الكثَت للتنفيذ التوضيحي العرض اسًتاتيجيات تكلف -ب
 (.الثمن باىظة معدات استخداـ حالة

 األجواء ككانت بنشاط الطالب يشارؾ مل إذا فعالة غَت ادلظاىرات ستكوف -ج
 35.مزعجة

 
 احملاضرة اسًتاتيجية -3

 ادلتعلمُت إىل ادلعلمُت قبل من التعليمية ادلواد لتوصيل كسيلة ىي احملاضرة اسًتاتيجية
ا استخدامها كاف إذا دائمنا سيئة ليست اإلسًتاتيجية ىذه. شفهيان  ا ُمعدن  جيدنا، جيدن

 .احملتمل االستخداـ حدكد إىل االنتباه مع الوسائط، بأدكات مدعومنا

 :يلي كما ىي احملاضرة اسًتاتيجية خصيصة

 .قصَتة زمنية فًتة ُب شلكن قدر بأكرب ادلواد تسليم ديكن -أ

 .الفصل شركط إتقاف للمدرسُت ديكن -ب

 .كالطاقة التكلفة من الكثَت ليس -ج

 36.التنفيذ ُب كأسهل أبسط الفئة تنظيم -د

 

 

 

 :ىي احملاضرة اسًتاتيجية ُب أف الضعف حُت ُب

                                                           
35
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 عرضها، سيتم اليت الدرس مادة كمية جوانب ُب النظر إىل فقط احملاضرات سبيل -أ
 .ادلوضوع إتقاف جودة/جودة حيث من األمهية/ االىتماـ كقلة

 التعلم عملية تصبح ، جيد بشكل الدراسي الفصل ظركؼ احملاضر يتقن مل إذا -ب
 (.قاتلة) أخرل عواقب ذلا يكوف أف ديكن. فعالة غَت

 .احملاضرين على الغالب ُب التواصل عملية تًتكز ، احملاضرة إسًتاتيجية ُب -ج

 التعلم عملية تُنتقد ما غالبان  لذلك. سللصُت مستمعُت الطالب من العديد يلعب -د
 .للغاية سلبيُت الطالب فيها يكوف كمدرسة

 .الطالب قبل من للطالب التعليمية ادلواد إتقاف مدل قياس الصعب من -ق

 احملاضرة تكوف أف ديكن ، كالًتبوية النفسية اجلوانب تراعي ال احملاضرة كانت إذا -ك
 37كاضح. كىدؼ توجيو دكف متجولة

 
 كاألجوبة األسئلة اسًتاتيجية -4

 ثنائية حركة" ادلباشر االتصاؿ تتيح تعليمية اسًتاتيجية ىي كاألجوبة األسئلة اسًتاتيجية
 .كالطالب احملاضرين بُت حوار يوجد الوقت نفس ُب" االذباه

 :ىي كاجلواب السؤاؿ اسًتاتيجية مالمح

 بنشاط يفكركف ادلتعلمُت ألف كديناميكية، حيوية أكثر كالظركؼ ادلواقف تصبح -أ
 .ادلطركحة األسئلة على إجابات كيقدموف

 38.كادلسؤكلة اجلدلية اآلراء ُب جريئُت ليكونوا الطالب تدريب -ب

                                                           
37
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 ُب تساعد أف ديكن اليت كاحملاضرين الطالب بُت الرأم اختالفات معرفة -ج
 اإلجيابية ادلناقشات

 .الطالب بُت الصحية التنافسية كالقدرة التعلم ركح رفع -د

 39.تقدديها ًب اليت الدركس من الطالب كإتقاف قدرة حدكد قياس ديكن -ق

 :ىي كاألجوبة األسئلة اسًتاتيجية ُب الضعف إف

 الوقت من الكثَت األمر يستغرؽ فسوؼ الرأم، ُب اختالفات ىناؾ كانت إذا -أ
 ديكن كاحملاضرين الطالب بُت الرأم ُب االختالفات حىت. معها التعامل من لتتمكن

 .كبَت خطر كىذا احملاضرين، الطالب يلـو حيث سلبية، إىل تؤدم أف

 حيدث كىذا ادلادة، موضوع عن اضلرافات إىل كاجلواب السؤاؿ يؤدم أف ديكن -ب
 .طالبو أسئلة مجيع إجابات ُب التحكم من احملاضر يتمكن مل إذا

 .الدراسية ادلواد تلخيص ديكن ال -ج

 40مطلوبة. تغيَتات ىناؾ تكن مل إذا شللة ستكوف ادلتداكلة األسئلة -د
 
 اسًتاتيجية ادلناقشة  -5

 بشكل اإلتقاف كعناصر كاآلراء ادلعلومات تبادؿ ُب ادلناقشة اسًتاتيجية تتمثل
 كاستكماؿ إلعداد أك ما لشيء مشوالن  كأكثر أكضح فهم على احلصوؿ هبدؼ منتظم

 41.ادلشًتكة القرارات

 

 

                                                           
39
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 :ىي ادلناقشة اسًتاتيجية ميزات

 .كديناميكية حيوية أكثر الدراسية الفصوؿ جو -أ

 .رلموعات كُب فردم بشكل آرائهم عن للتعبَت الطالب مشاركة تعزيز -ب

 عن معنا، تواجههم اليت ادلشكالت حلل طرؽ عن البحث على الطالب حث -ج
 .معنا كالتذكر ادلداكالت طريق

 .التفكَت ُب كاإلبداعية الديناميكية ادلواقف شلارسة -د

 .كادلوقف الرأم ُب التسامح موقف تعزيز -ق

 .بسهولة كفهمها ادلناقشة نتائج اختتاـ ديكن -ك

 42.ادلناقشة ُب ادلشاركُت ُب كالبصَتة اآلفاؽ توسيع -ز

 

 :ىي ادلناقشة اسًتاتيجية ُب الضعف

 كإزعاج حوؿ للعب كفرصة بنشاط الطالب مشاركة عدـ إمكانية استخداـ يتم -أ
 .اآلخرين األصدقاء

 الوقت استخداـ إمكانية تصبح الدراسية، الفصوؿ جو ُب التحكم يتم مل إذا -ب
 .التدريس أىداؼ ربقيق عدـ إىل تؤدم أف كديكن فعالة، غَت

 ليست ادلناقشة عملية كانت إذا ىذا حيدث. ادلناقشة باذباه التنبؤ الصعب من -ج
 .للحل هناية ذلا كليس للمعارضة ساحة سول

 الذين للطالب خاصة منهجي، بشكل اآلراء عن التعبَت ُب صعوبة الطالب جيد -د
 43.اآلراء عن التعبَت كخيشوف خجولة طبيعة لديهم
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 كمثَتة دافئة تكوف كاليت الفعلية، ادلناقشة موضوعات عن البحث ُب صعوبة -ق
 44.للمناقشة لالىتماـ

 
 ( Everyone is teacher hereىنا ) ادلعلم ىو اجلميع اسًتاتيجية -6

 ككل الفصل مشاركة على للحصوؿ ثابتة طريقة" مدّرس الكل" إسًتاتيجية تعد
 :كالتايل اخلطوات. فردم بشكل أك

  الفصل ُب للطالب فهرس بطاقة توزيع -أ

 ًب الذم الدراسة رلاؿ من مؤخرنا تعلمو ًب سؤاؿ كتابة الطالب من اطلب -ب
  للتو تدريسو

 قبل عشوائية بطريقة الفهرس بطاقات بتوزيع قم ٍب الفهرسة بطاقات امجع -ج
  طالب كل على توزيعها

 أثَتت اليت األسئلة إجابات ُب التفكَت كحياكؿ يقرأ أف طالب كل من يطلب -د
  الفهرس بطاقة على

  عشوائي بشكل شخص تعيُت أيضنا ديكنهم أك التطوع الطالب من اطلب -ق

  عليها الرد اآلخرين الطالب من اطلب اإلجابات، إعطاء بعد -ك

 45.ادلتاح الوقت انتهى أف إىل كبادلثل، -ز
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 ( Peer Lessonاألقراف ) درس إسًتاتيجية -7

 ادلواد تدريس ُب الطالب رغبة لتحفيز الستخدامها جيدة االسًتاتيجية ىذه
 تعليم ىي للتعلم طريقة أفضل إف يقوؿ شعار اآلف حىت ىناؾ كاف إذا. ألصدقائهم

 ُب لزمالئهم ادلواد تدريس ُب حقنا الطالب ستساعد االسًتاتيجية ىذه فإف اآلخرين،
 .الفصل

 :اخلطوات يلي فيما

 .تنقلها اليت ادلواد قسم مثل صغَتة رلموعات إىل الطالب قّسم -أ

 تعليمو ٍب ادلواد، من كاحد موضوع لتعلم مهمة صغَتة رلموعة كل إعطاء يتم -ب
 .مًتابطة ادلقدمة ادلواضيع تكوف أف جيب. أخرل جملموعة

. الدراسة زمالء إىل ادلواد إليصاؿ إسًتاتيجية إعداد رلموعة كل من اطلب -ج
 .التقارير قراءة مثل أك احملاضرة أساليب استخداـ بعدـ ذلم ادلشورة تقدًن

 :مثل االقًتاحات بعض قدـ -د

 .البصرية الوسائل باستخداـ( 2

 .الالزمة التعليمية الوسائل إعداد( 2

 .الصلة ذات األمثلة استخداـ( 3

 كاأللعاب ادلناقشات خالؿ من التعلم عملية ُب الطالب زمالئك إشراؾ( 4
 .كغَتىا احلالة كدراسات كاالختبارات

 .األسئلة لطرح الفرصة اآلخرين امنح( 5

 46.الدراسية الفصوؿ كخارج داخل لالستعداد، كافينا كقتنا امنحهم -ق
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 .ادلعينة للمهمة كفقنا ادلواد رلموعة كل تقدـ -ك

 كاف إذا كتوضيحات استنتاجات قدـ بادلهمة، اجملموعات مجيع تقـو أف بعد -ز
 47.الطالب فهم من تقوًن إىل حيتاج شيء أم ىناؾ

 
 المحادثةمشكلة تعليم  -2

 بعض ادلشكلة ُب تعليم احملادثة، ىي :
 أقل مصادر التعليم، مثل الكتاب ادلقّرر -2

مّدة زلدكدة من درس احملادثة اليت تسبب ادلعلم أك احملاضر ال ديكن أف يعّلم  -2
 مجيع ادلهارات اللغوية

 دافع تعليم الطالب اليزاؿ ضعيفا -3

 انتباه جذب على قدرة أقل احملاضر أك ادلعلم يطبقها اليت التدريس أساليب -4
 الطالب

 احملادثة شلارسة ُب جامدين زالوا ما الطالب ذبعل النطق شلارسة قلة -5

 اسًتخاء كأقل متوترا يكوف أف إىل دييل الذم التعلم بيئة -6

  48البيئة اليت ىي أقل داعمة. -7

 
 الوقت المناسب لتعليم المحادثة -5

تعترب البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة ذبنبنا  
كثَتا من اإلجراءات اإلصالحية كاألعماؿ العالجية، فإذا صممنا على أف نعّلم اللغة 
                                                           

47
 Ibid, ..., h. 21 

48
 http://digilib.uin-suka.ac.id/3801/1/BAB%20I%2CIV%2C%20, diakses tanggal 9 

September 2019 

http://digilib.uin-suka.ac.id/3801/1/BAB%20I%2CIV%2C
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منذ البداية تعليما سليما فإننا بذلك نكوف قد عرفنا طريقنا إىل تشكيل العادات 
ى اإلنساف أف يكوف عادة جديدة سليمة من أف السليمة ال ستخدامها، إنو لسهل عل

يستأصل عادة قديػمة، كلذلك فاألمر سهل بالنسبة للمعلم عندما يعلم الكالـ منذ 
البداية تعليما سليما، على حُت سيكوف األمر صعبا جدا عندما حياكؿ ذلك بعد 

 49بداية غَت صحيحة يكوف ادلتعلم قد كوف فيها عادات غَت سليمة.
لبداية ُب تعليم الكالـ تدعونا لإلجابة عن السؤاؿ التاىل : مىت نبدأ كلعل ربيد ا
 تعليم الكالـ ؟

كُب اإلجابة عن ىذا السؤاؿ صلد أف البعض ُب ادلاضى كاف يػميل إىل تأخَت 
الكالـ حىت ادلراحل ادلتقدمة من دراسة اللغة، كذلك إصرارا منهم على االستخداـ 

يتأتى إال بعد فًتة من تعلمها، ىذه النظرة قاصرة الصحيح للغة ُب الكالـ، كىذا ال 
ألف االستخداـ الصحيح للغة ُب الكالـ لن يتأتى إال إذا استخدمت اللغة فعال منذ 
البداية ادلبكرة لتعلمها، فمنذ البداية ينبغي أف يكوف الدارسوف قادرين على استخداـ 

 نتقاؿ إىل الدرس الثاىن.زلتول الدرس األكؿ ُب التعبَت الشفهي عن أنفسهم قبل اال
فتقديػم تعلم احلديث ُب فًتة مبكرة من تعلم اللغة أمرمهم ألسباب عديدة منها 
ما يتعلق بالدافعية، ذلك أف الدارس يقبل على تعلم اللغة كُب ذىنو االستخداـ 
الشفهي لػها، كعندما تػمر األياـ دكف أف يتمكن من الكالـ بػها حيدث لو نوع من 

نتابو شعور بأف التحديث بػهذه اللغة أمر صعب بعيد ادلناؿ، لذلك ال اإلحباط، كي
ينبغي تأخَت التدريب على احلديد بل جيب أف يكوف نشاطا طبيعيا منذ الدرس األكؿ 
لتعلم اللغة، كباإلصرار على البدء من الدرس األكؿ كتدرج السيطرة على كل جزء 
                                                           

ىػ (،  2438، ) القاىرة : دار الفكر العريب، ادلرجع ادلعاصر ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىازلمود كامل الناقة، 49
 222ص. 
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بة للمستقبل عندما يتقدـ الدرس ُب يقدـ من ادلقرر يستطيع ادلعلم أف يبٌت أسسا صل
تعلم اللغة، سيحس الدارس بالرضا عندما يرل أف أىدافو القريبة من تعلم اللغة 
تتحقق شيئا فشيئا، كىناؾ حقيقة تقوؿ : إف الفرد ال يستطيع أف يكتسب مهارة 
اللغة إال إذا مارسها ُب التعبَت عن نفسو، كمثل ىذا التعبَت ليس شلكنا فقط منذ 

 داية بل ىو أساس.الب
ضلن نعلم أف الدارس للغة أجنبية ال يستطيع أف يطبق ما يتعلمو ُب الفصوؿ من 
عادات كالمية جديدة ُب حياتو اليومية مثلها يفعل ذلك أبناء اللغة، كألف شلارستو 
 ، للحديث ُب مواقف طبيعية كزلببة ُب ادلدرسة ال تتعدل ساعة أك ساعتُت ُب اليـو

لغتو األـ تشارؾ ُب إعاقتو عن التعبَت عن نفسو باللغة األجنبية، كألف قوة عادات 
لكل ذلك ال ينبغي تأخَت التدريب على الكالـ بل جيب أف يبدأ مع بداية تعلم 

 50اللغة.
كينبغي أف ندرؾ أف تعليم مهارة من مهارات اللغة يؤثر ُب تعليم األخرل، 

بعض، فنمو القدرة على فادلهارات األربع نسيج كاحد ال ديكن فصل بعضو عن 
الكالـ يؤدم إىل زيادة القدرة على القراءة بطالقة، كباالنطالؽ ُب القراءة كاتساع 
قراءة الدراس يزداد زلصولو اللفظي كإدلامو بادلفاىيم الثقافية شلا يساعده على اختيار 
مفرداتو كأفكاره عندما يتحدث، كمع القراءة الواسعة كزلاكلة كتابة بعض األفكار 

 تزداد حصيلة الدارس اللغوية، كتصبح جاىزة لالستخداـ الشفهي.

                                                           
 223-222زلمود كامل الناقة، ادلرجع ادلعاصر ُب تعليم اللغة العربية...، ص.  50
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كبرغم اتصاؿ  –كألف اللغة ادلتكلمة ىي ُب احلقيقة اللغة بػمعناىا الصحيح إذف 
جيب تقدًن اللغة ادلتكلم على اللغة ادلكتوبة، كمن ىنا فالكالـ  –ادلهارات كتداخلها 

 ديدة للغة كاالستماع إليها.يأٌب بعد فًتة قصَتة فقط من دراسة األصوات اجل
كإذا كنا قد أدركنا من خالؿ ىذا العرض الوقت ادلناسب للبدء ُب تعليم الكالـ 

 51فعلينا قبل أف نبدأ البداية أف نتعرؼ أىداؼ تعليم الكالـ.
 
 أساس تعليم التحدث لذوي االحتياجات الخاصة -6

عند تعليم فن حدد بعض الباحثُت رلموعة من األسس اليت جيب االلتفات إليها 
 الكالـ، كمن ىذه األسس ما يلي :

تشجيع التالميذ على الشعور باحلرية، كذلك من خالؿ إتاحة الفرص أمامهم،  -2
 ليتحدثوا حبرية ُب األكقات ادلناسبة.

ترؾ التلميذ يتحدث عن أفكاره ىو، كما يود أف يتحدث عنو أك فيو، دكف أف  -2
 نفرد عليو ما نوده ضلن.

ىؤالء التالميذ بادلعاين كاألفكار أكالن، ٍب باجلمل كالعبارات االىتماـ ُب حديث  -3
اليت ربملها، فعلى ادلتكلم أف يهتم بالفكرة أكالن قبل أف خيتار لػها اللفظ 

 ادلناسب.

االىتماـ بتدريب ىؤالء التالميذ على اجلانب الصوٌب للغة، فتدريب األذف يعترب  -4
 عادات حديثهم كينموىا.أمران مهمان، إذا ما أردنا لػهم أف حيسنوا 

                                                           
223الناقة، ادلرجع ادلعاصر ُب تعليم اللغة العربية...، ص. زلمود كامل  51
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تزكيد ىؤالء التالميذ بالعديد من اخلربات، كادلواقف، كالتجارب اليت ديكن أف  -5
يتحدثوا فيها، فهذا األمر يفتح الطريق أمامهم ألفكار أخرل عديدة كمعاٍف 

 جديدة يتحدثوف عنها.

هم االبتعاد عن مقاطعة ىؤالء التالميذ، ُب أثناء حديثهم، أك اإلكثار من مراجعت -6
 كتصحيحهم.

تدريب ىؤالء التالميذ على مواقف احلياة االجتماعية، فلدينا مواقف الشكر،  -7
كاالعتذار، كاجملاملة ُب ادلناسبات السارة، كادلواساة ُب ادلناسبات احلزينة، كلدينا 
مواقف االستقباؿ كالتوديع، كمواقف الطلب كالسؤاؿ، كمواقف البيع كالشراء، 

 على التحدث كاحلوار.... ككلها مواقف تعتمد 

تأجيل مرحلة تقوًن أحاديث ىؤالء التالميذ كمناقشاهتم، حىت حيصلوا على درجة  -8
 عالية من الثقة من مهاراتػهم كقدراتػهم على احلديث كادلناقشة.

ُب مواقف طبعية صاحلة  –تقوًن مهارات التعبَت الشفوم لدل ىؤالء التالميذ  -9
 للتحدث فيها.

كدفعهم للحديث دكف دبوضوع معُت، حيث تًتكهم إثارة ىؤالء التالميذ  -22
 يتحدثوف عن :

 أحسن حكاية -

 أحب ىواية -

 أغرب موقف -

 أعز األصدقاء -

 أعظم الشخصيات -
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 أفضل ادلشاىدات -

 أفضل مهنة -

 أسعد األكقات -

 أشهر األماكن -

 أفضل األغاين -

 أمجل القراءات -

 أحرج موقف ... كىكذا -

 هارات الكالـمراعاة ادلركنة كالفركؽ الفردية عند تعليم فن م -22

تزكيد ىؤالء التالميذ بالثركة اللغوية، ألف قلة ادلفردات ربوؿ دكف إتقاف  -22
 مهارات الكالـ

التدرج ُب تعليم مهارات الكالـ لػهؤالء التالميذ، ألف ادلهارة ال تكتسب  -23
 دفعة كاحدة، كإنػما تكتسب تدريػجيان، سواء كانت مهارة حركية أـ لغوية

احلياتية كاألنشطة التعليمية ُب تعليم مهارات استخداـ ادلواقف  -24
 52الكالـ.

 

                                                           
، ) الدماـ : مكتبة ادلتنيب، اللغة العربية دلعلمي الًتبية اخلاصة : األساس كاإلجراءات الًتبويةماىر شعباف عبد البارم،  52

 274-272ىػ(، ص.  2434
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 منهج البحث - أ

استعمل الباحث ُب ىذا البحث ىو منهج الوصفي التحليلي دبدخل الكيفي 
تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة ألف البيانات اليت احتاج اليو الباحث عن اسًتاتيجية 

 بكلية الًتبية كعلم التدريس. العربية
كيسمى بالوصفي، ألف الباحث ستصف زلاكالت ىيئة اللغة ُب تطبيق تعليم 

ادثة بقسم تعليم اللغة العربية على صورة كصفية من حيث ادلعلومات ادلوجودة مادة احمل
ُب تلك اجلامعة. يستخدـ الباحث بطريقة كصفية ألف الطريقة الوصفية ىي هتدؼ إىل 
كصف لظواىر أك األشياء ادلعينة ُب مجع احلقائق كادلعلومات كادلالحظات عنها ككصف 

 الظركؼ اخلاصة كتقدير حالتو.
بالتحليل ألف الباحث ستجمع البيانات على سبيل النظر إىل مجيع  كيسمى

أنشطة التعليم ُب اجلامعة، كىذا بال شك بعد أف تعلم الباحث من تسجيل األكراؽ 
 ادلتعلقة كمعطيات ادلالحظات كبعد أف جيرل احلوار بُت الباحث ك احملاضر ُب ادليداف.

 53ىب االستقرئى.ٍب ربليل البيانات ادلوجودة متعمدا على ادلذ
 

 

 

 
                                                           

53
 Didi Mulyana, Jenis-jenis Metodologi Penelitian, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), 

h. 155 
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 متغيرات البحث  - ب

متغَتات تابع من ىذا البحث ىي "اسًتاتيجية" ك متغَت ادلستقل من ىذا البحث 
 ىي "تعليم احملادثة".

 
 مصادر البيانات -ج

كمصادر البيانات ُب ىذا البحث تتكوف من زلاضر تعليم احملادثة بقسم تعليم  
ـ. كالطلبة  2229احلكومية لنجسا ُب العاـ الدراسي اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

 قسم تعليم اللغة العربية ُب ادلستول الثالث.
  
 أدوات البحث : -د
 أما أدكات البحث الذم استعملتها الباحثة ُب ىذا البحث فيما يلي ىي :  

 مالحظة -2

إف ادلالحظة أدكات من أدكات البحث ذبمع بوسطتها ادلعلومات اليت سبكن 
ث من اإلجابة عن أسئلة البحث ك إختيار القركضة، فهي تعٍت إنتباه ادلقصود الباح

كللوجو ضلو سلوؾ فردم أك مجاعي معُت بقصد متابعتو ك رصد تغَتاتو. كادلالحظة كثَتة 
من األنواع، فهي : ادلالحظة ادلباشرة، ادلالحظة احملددة كغَت احملددة، ادلالحظة دبشاركة 

 ة مقصود كغَت مقصود.ك بدكف مشاركة، ادلالحظ
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استخدـ الباحث ادلالحظة ىي مالحظة ادلباشرة، طريقة ادلالحظة األنشطة 
كديكن تعيف  54اليومية للناس باستخداـ احلواس عيوف ك ساعد مع احلواس األخرل.

 ىذه الطريقة للمرابقة ك تسجيل ىذه الظاىرة.
 مقابلة -2

تقـو بػها من ادلعلومات  إف ادلقابلة أدة من أدكات البحث، كىي زلادثة مواجهة
الستدالذلا ُب حبث العلمي ك أجريت ادلقابالت بقسم تعليم اللغة العربية ُب ادلستول 
الثالث. كاستخدـ الباحث مقابالت ادلفتوحة، ككانت الباحث تسأؿ بأسئلة ادلفتوحة، 

شلا  األسئلة ادلفتوحة كفيها يقـو ادلقابل بتوجيو أسئلة كاسعة غَت زلاددة إىل ادلفحوص
يؤدم إىل تكوين نوع من العالقات بُت ادلقابلة كادلفحوص. إستخدـ الباحث مقابلة 

 منظمة.
 
 أساليب جمع البيانات -هـ

جانب احلاجة إىل استخداـ طريقة مناسبة، ربتاج أيضا إىل استخداـ أساليب  
مجع البيانات ذات الصلة. استخداـ الطريقة ادلناسب سبكن احلصوؿ على بيانات 
ادلوضوعية. ىذا ربت كصف أساليب التصويت كالطريقة الذم كجد ازبذت جلمع 

 البيانات.
أسلوب البحث ادلطبق ُب ىذا البحث ىو دراسة الوصفي التحليل، يهدؼ  

 دلقارنة العالقة القوية بُت ادلتغَتات. كىذا البحث على ربليل اسًتاتيجية تعليم احملادثة.
 

                                                           
54

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga University Press, 

2001), h. 143 
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 مالحظة -2

يقـو الباحث ادلالحظة ليالحظ عن عملية ادلعّلم َب اسًتاتيجية تعليم 
سيدير الباحث ادلالحظة  . IAIN LANGSAاحملادثة بقسم تعليم اللغة العرابية 

  عندما ذبرم عملية التعليم كالتعلم دبالحظة بعض نقاط.

 مقابلة -2

لبيانات جلمع ا جلمع البيانات مع معّلم احملادثة قابلةدليستخدـ الباحث ا
بتوجيو   IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العرابية ادثة تعليم احمل ةجيياسًتاتمن 

 بعض األسئلة ادلباشرة إىل ادلعّلم.

 

 أساليب تحليل البيانات -و
ربليل الباحث البيانات تنفذه الباحث ليس بعد إجتماع البيانات فحسب كإمنا  

 اخلطوات التالية :أيضا مجع البيانات. كُب ربليل تبع الباحث 
 عرض البيانات -2

ىذا تشتمل عملية التحرير كالتنظيم كترتيب البيانات ُب ادلقابلة. ككذالك عملية 
اختصار البيانات ك تفريقها إىل الفكرة كالفصيلة أك إىل موضوع ادلعُت. فعرض 

 البيانات ادلنظمة كادلرطبة لتسهيل تقرير كتعيُت خطوة البد أف يأخذىا.
 ناتتصنيف البيا -2

بعد قاـ الباحث مجع البيانات فيبيلنا تقوًن الباحث بتصنيف البيانات. كدخل ُب 
ىذا التصنيف فحديد كتعيُت البيانات النافعة كالبيانات غَت النافعة حىت ينقى عند 
الباحث البيانات النافعة فقد باالصنافة إىل تفريق كتصنيف البيانات كتفصيلها على 

 ها البحث.حسب مشكلة البحث اليت قدم
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 تفسَت البيانات  -3

ربليل الباحث عن طريقة كصفية البيانات من تطبيق خطوات التدريس الذم قاـ 
بو الباحث أك ادلدرس. كربليل أيضا طريقة كصفية نشاطات الطلبة عند ما أخر 

 الباحث العمل الوصفي.
 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 : قـو الباحث بتنفيذ الدراسة َب ادلراحل اآلتيةي 

 .االستعداد -2

 .الحظ الباحث بادلالحظة ادلدنيةي -2

 IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العربية بػ  ادثةتعليم احمل ةجيياسًتاتمن  التحليل -3

قـو البحث العلمى دبدة شهر كقدـ لو يأف اجملامعة رئيس  مناستأذف الباحث  -4
كعلم الًتيبة من عميد كلية قسم تعليم اللغة العربية خطاب االستئذاف ل

 التدريس

 اخلالصة -5
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 الفصل الرابع
 الدراسات الميدانية

 

 م فيهايلمحة عن قسم تعليم اللغة العربية وعملية التعل - أ
 تاريخ قسم تعليم اللغة العربية -2

IAIN Langsa  إحدل جامعة من اجلامعات اإلسالمية بأتشية، كتقع َب مدينة
كيلومًتا،   2،5( تبعدعن ادلدينة حواىل Meurandehمرنديو )لنجسا كبالتحديد َب قرية 

حىت تسهل للزائرين لزيارهتا َب كل حُت من األحياف. كأصحاب الفكرة إلنشاء ىذه 
اجلامعة ىم: تنكو حسن زمزمى البكلريوس، كالدكتوراندكس تنكو احلاج عارفُت امُت، 

زىار زكريا، كالدكتوراندكس كالدكتوراندكس احلاج زين الدين سامن، كالدكتوراندككس ا
 55ادريس ىارىف البكلريوس.

تسمى هبذه  56كلمة زاكية مفردة كمجعها زكايا مشتقة من اللغة العربية دبعٌت ركن.
التسمية ألف علماء اإلسالـ يأخذكف زاكم ادلساجد كمركز تعليم كنشر العلـو الدينية. 

ساجد، كاجلامعة ىي مركز فلذلك تسمى اجلامعة بزاكية ألف يستاكل دكر الزاكيات ادل
 التعليم كالتعلم الدينية.

تطوير ىذه اجلامعة تطويرا باىرا بعد سنة كجيزة من ناحية كفاءة الطلبة كعددىم 
من جهة العدد، كعدد اعضاء ىيئة التدريس كدكر فعاؿ الذل تلعبها َب شىت اجملاالت 

رئيس اجلمهورية رقم حىت ًب ضمها َب ضمى اجلامعة اإلسالمية احلكومية دبوجب قرار 
كتغَتت غسمها من اجلامعة اإلسالمية اىل اجلامعة احلكومية، ٍب  2226سنة  226

                                                           
55

 https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa 
 322(، ص. 2976، )البَتكت لبناف الطبعة الثامنة وعشرونالمنجد فى اللغة واالعالم، مؤسسة دار المشرق، لويس معلوؼ،  56
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 246رقم  IAIN Langsaتغَتت غسمها اىل كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية اإلندكنسية 
كتوقعها رئيس بالد اإلندكنسية ىو إنسيجور احلاج  2224ديسمرب سنة  29تاريخ 

ادلاجستَت كنائبو األكؿ  احلاج بصرلا مدير اجلامعة اآلف الدكتور كأم57جوكو كيدكدك.
 إقباؿ. كأما عميد كلية الًتبية كعلم التدريس الدكتور زلمد سهيلي سفياف لك مو الدكتور

زلمد ادلاجستَت، كنائبو الثاىن العمومي  زيناؿ ابيدينادلاجستَت، كنائبو األكؿ األكادمي 
. كأما رئيس قسم اللغة مهي الدين ادلاجستَتث الطلبية ادلاجستَت، كنائبو الثال فضلى

، كرئيس قسم الدين موتيا رمحة ادلاجستَتادلاجستَت كسكرتَته  فوجى أستوتىالعربية 
ادلاجستَت، كرئيس قسم اللغة  ناف إندرم سنيتادلاجستَت كسكرتَته  نزلياىناإلسالـ 
 فيصل، كرئيس قسم احلساب ادلاجستَته كاحدة ادلاجستَت كسكرتَت  ننا أفرداإلصليلزية 

 ريتا سارمادلاجستَت، كرئيس قسم ادلعلم ادلدرسة اإلبتدئية  زلمد زيارادلاجستَت كسكرتَت 
 ريتا زلريزاادلاجستَت، كرئيس قسم ادلعلم ركضة األطفاؿ  جنيدمادلاجستَت كسكرتَته 
 ادلاجستَت. فطريٍتادلاجستَت كسكرتَته 

 لى:ذلذه اجلامعة أقساـ كما ي
 كلية الًتبية كعلم التدريس -2
 كلية أصوؿ الدين كاألداب كالدعوة -2
 كلية الشريعة -3
 كلية اإلقتصادية كالشغلة اإلسالمية -2

أما قسم تعليم اللغة العربية أحد من قسم ُب كلية الًتبية ك علم التدريس. كأما 
ألكؿ كنائبو اادلاجستَت،  إقباؿاألف ىو الدكتور  كلية الًتبية كعلم التدريسعميد  

ادلاجستَت، كنائبو  زلمد فضلىادلاجستَت، كنائبو الثاىن العمومي  زيناؿ ابيديناألكادمي 
                                                           

57
https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa 

https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Zawiyah_Cot_Kala_Langsa
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. فيتعلم فيو الطلبة اللغة العربية كما يتعلق هبا  مهي الدين ادلاجستَتالثالث الطلبية 
لنحول كالصررؼ كالبالغة كاإلنشاء كاترمجة كاللغة النفسى كطركؽ التدريس خلطابة كاكا

اللغة العربية كما إحتاجو )أشتو( ذلك على جانب األخص. فيكوف إذف كحيدا قسما 
 الذم تعلم فيو اللغة العربية ُب رلاؿ الًتبية هبذ اجلامعة.  

ربية الدكتور . كرئيس شعبة اللغة الع2222فتح شعبة اللغة العربية َب سنة 
ذكالفقار ادلاجسًت حُت ذلك جامعة زكية تشوت كاال منذ اجلامعة اإلسالمية األىلية. 
كبعدىا ذلك يبّدؿ رئيس شعبة اللغة العربية مع مسناكتى كبعدىا زلمد ناصر حُت ذلك 
تغَتت إمسها من اجلامعة اإلسالمية األىلية إىل اجلامعة احلكومية أّف اإلعتماد شعبة اللغة 

عربية "ج " ٍب يبّدؿ رئيس شعبة اللغة العربية زلمد فضلى ادلاجسًت ك تغَتت إمسها من ال
شعبة اللغة العربية إىل قسم اللغة العربية كعلم التدريس ك سكرتريس برىاف الدين 

فوجى  اآلف كأما رئيس قسم اللغة العربية سهوتنج ادلاجستَت كإعتمادىا اآلف "ب".
 .كإعتمادىا اآلف "ب"موتيا رمحة ادلاجسيت  ادلاجستَت كسكرتَته أستوتى

 

 أحوال الطلبة والمحاضر والوسائل تعلمية -4

عدد كثَت من الطلبة إما كانو متخرجُت من  بقسم تعليم اللغة العربيةيتعلم 
شخصا. كمن ناحية  424ادلعاىد اك ادلدرس اإلسالمية أـ سواىا، ككاف عددىم 

ُت من قسم اللغة العربية َب مستول جُت فيو متخر ادلدرسُت أك احملاضرين كاف أكثر ادلدرس
 مدرسا. 28الدراسة األكىل أك ادلاجستَت أيضا. كيكوف عددىم 

 الهيكل قسم اللغة العربية وعلم التدريس
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أما تعليم اللغة العربية من إحدل األقساـ َب كلية الًتبية كعلم التدريس. كفيها 
يتعلم اللغة العربية مفصال ليستعد ادلعلم اللغة العربية كفيها يتعلم تدريس ادلصغر، كىناؾ 

ليها اجلامعة كىي كسائل التعلمية، إتوجد أشياء مهم حلصوؿ على األعراض الىت ترمى 
 للحصوؿ على الغاية ادلشودة كىي:ىذه الوسائل تدفع 

 ادلباىن -1
 27منذ تاريخ  IAIN Langsaكزارة الشؤكف الدينية للجمهورية اإلندكنسية 

تبدأ عملية التعليم كالتعلم بادلباىن اجلديدة َب قرية مرينديو  2224نوفيمرب 
(Meurandeh تبعد عن ادلدينة حواىل ،)لكلية  كيلوميًتا. كمنها مباىن التعليم كالتعلم  2،5

الًتبية كتأىيل ادلعلمُت، كمباىن التعليم كالتعلم لكلية أصوؿ الدين كاألداب كالدعوة، 
كمباىن التعليم كالتعلم لكلية الشريعة، كمباىن التعليم كالتعلم لكلية اإلقتصاد كشغل 

 اإلسالمية.
 

 ادلكتبة  -4
الشؤكف إف ادلكتبة ذلا مهم َب كل ادلدارس كاجلامعات، ككذلك َب جامعة كزارة 

ألهنا تفيد َب تأديو عملية التعليم كالتعلم  IAIN Langsaالدينية للجمهورية اإلندكنسية 
إلرتفاع مستول القدرة الطلبة عمليا كثقافيا. دلكتبة كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية 

  22.227موضوعا كتابا كعدد كتب كلو ىو  5.768عندىا  IAIN Langsaاإلندكنسية 
 58كتابا.

                                                           
 كية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا.التوثيق من مكتبة كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية اإلندكنسية جامعة زا 58
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عرض من ادلكتبة ىي لنجاح جامعة كزارة الشؤكف الدينية للجمهورية أما ال
لعملية التعليم كالتعلم كتطوير علـو الدينية ادلتفوقية َب كاقعى  IAIN Langsaاإلندكنسية 

 الشريعة اإلسالمية كيعطى اخلدمة اجليدة لكل تصرؼ َب اجلامعة.
 اخلطة لتطوير ادلكتبة َب ادلستقبل:

 القراءةلتنمية رغبة  -
 دلساعدة الطلبة َب البحث الكتب -
 يكمل اللواـز التمهيدية -

 
 ادلعمل اللغول -3

أما الوسيلة األخرل الىت دكرة مهمة َب ترقية األىداؼ فهي معمل اللغول، 
كيستعمل ىذا ادلعمل لتدريب الثركة اللغوية سواء كاف لألساتذة أك الطلبة. كذبد أيضا 

َت، كادلعمل الدعوة. ككسائل األخرل معهد لطالب من ادلعمل األخرل ىي ادلعمل كمفيت
 كملعب الرياضة.

 

 وتحليلها وتفسيرهاعرض البيانات  - ب

 البيانات من المالحظة  -1

كما ذكر الباحث ُب منهج البحث أف كسائل البحث ادلستخدمة  لػجمع 
البيانات ىي ادلالحظة كادلقابلة الشخصية مع ادلدرس مادة احملادثة لتحصيل 

البيانات، فوجد الباحث البيانات ادلتعلقة دبوضوع البحث اسًتاتيجية تعليم احملادثة 
 . IAIN LANGSAبقسم تعليم اللغة العربية 
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 البيانات من ادلالحظة كما يلى :أما  
 يعلم احملاضرة باللغة العربية- أ

عماّ الحظ الباحث كجد أف احملاضرة تعّلم باللغة العربية من بداية الدرس إىل 
اآلخر كتتكّلم باللغة العربية الفاصحة، كلكن إذا كاف اليفهموف الطلبة من 

 الدرس قد بينت الدرس باللغة االندكنيسة.
 ة اسًتاتيجية متنوعةتستعمل احملاضر - ب

أف احملاضرة استعملت اسًتاتيجية متنوعة ُب التعليم، منها : اسًتاتيجية 
 ، ك( Peer Lessonاألقراف ) درس اسًتاتيجية ادلناقشة، إسًتاتيجيةاحملاضرة، 
 كاألجوبة. األسئلة اسًتاتيجية

 تستعمل احملاضرة كسائل متنوعة -ج
كالفديوا كاحلاسوب كبور بوينت لتبيُت استعملت احملاضرة الوسائل السبورة 

 ادلادة.
 تواجو احملاضرة مشكالت ُب تعليم احملادثة -د

كاجهت احملاضرة بعض ادلشكالت، ألف ليس كل من الطلبة متخرجوف من 
 ادلعهد الدينية، كلكن بعض منهم متخرجوف من ادلدرسة العامة.

 نشاطة الطلبة ُب تعليم احملادثة -ىػ

ف ُب التعليم، ىم يسألوف كيتحدثوف ُب ادلادة بالنشاط، بعض الطلبة ينشطو 
 كلكن بعض اآلخر دييلوف إىل أف يكونوا سلبيا كيستمعوا فقط.
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 قدرة الطلبة عل احملادثة بالتحدث الفصيحة -ك
بعض الطلبة قادركف على التحدث باللغة العربية، بل أكثر منهم اليستطيعوف 

 أف يتحدثوا باللغة الفصيحة.

 الطلبة ُب التحدث باللغة العربية نشاطة -ز
نشطت الطالب ُب التحدث كالتكلم باللغة العربية، ىم مل يزالوا ُب التجريب 
على التحدث كالتكلم باللغة العربية. حياكلوف أف يتحدثوا كأف يتكلموا حىت 

 يستطيعوف أف يتحدثوا باللغة العربية كلو يوجد أخطاء فيو.
 الفصلربّل احملاضرة ادلشكلة ُب  -ح

حينما تواجو احملاضرة ادلشكلة فتحّل احملاضرة ادلشكلة مباشرة ؼ ذلك 
 الفصل.
 

 البيانات من المقابلة -4

 لوجود البيانات التامة يشهد الباحث البيانات من ادلقابلة فيما يلي :
 ما ىي اإلسًتاتيجية اليت تستخدـ ُب تعليم احملادثة ؟ -2

: اسًتاتيجية ية ادلختلفة، كىي أجابت احملاضرة  أنػها تستخدـ اإلسًتاتيج
 ، ك( Peer Lessonاألقراف ) درس اسًتاتيجية ادلناقشة، إسًتاتيجيةاحملاضرة، 
 كاألجوبة. األسئلة اسًتاتيجية

 ُب تعليم احملادثة ؟ما ىي ادلشكلة اليت تواجهها  -2

أجابت احملاضرة أف تواجهها بعض ادلشكالت، منها : ألف ليس كل من 
الطلبة متخرجوف من ادلعهد الدينية، كلكن بعض منهم متخرجوف من ادلدرسة 
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العامة. ىذا جيعل تعليم احملادثة صعوبة، دلاذا؟ ألف الطالب ال يتعّودكف أف 
 لبيئة اليت غَت داعمة.يتحدثوا باللغة العربية. قليل من ادلفردات اليت حفظواىا كا

 ما ىي حلوؿ حينما تواجهها ادلشكلة ُب تعليم احملادثة ؟  -3

قالت احملاضرة أنػها توجب على الطالب أف يتحدثوا كيتكلموا باللغة العربية 
كلو فيو األخطاء، كتعطي إىل الطالب الدرجة حىت يريدكف أف يتحدثوا باللغة 

 العربية كجيعلهم من ادلتحمسُت.
 الطلبة على احملادثة ؟كيف قدرة  -4

بعض الطالب يستطيعوف أف يتكلموا باللغة العربية كلكن بعض اآلخر دلا 
يتعّودكا أف يتكلموا باللغة العربية، كلذلك ىم يتكلموف العربية مهال.  ، ىم مل 
يزالوا ُب التجريب على التحدث كالتكلم باللغة العربية. حياكلوف أف يتحدثوا كأف 

 عوف أف يتحدثوا باللغة العربية كلو يوجد أخطاء فيو.يتكلموا حىت يستطي
 ىل فيو اإلسًتاتيجية اخلاصة للطالب الذم أقّل قدرة ُب احملادثة ؟ -5

قالت احملاضرة أف اإلسًتاتيجية اخلاصة اليت مستخدمة ُب تعليم احملادثة ىي 
 ، ادلهّم ىي البّد لػهم أف جيًتئوا ُب احملادثة. peer lessonإسًتاتيجية 

 اشطاتا ُب احملادثة ؟ن واكونيماذا تفعل لتشجيع قدرة الطالب ل -6

أجابت احملاضرة، البّد علينا أف نشّجع الطالب على اإلحًتاـ بعضهم 
البعض. كتعاكف على الدرس كادلاّدة كال تستهزأ بالطالب. كيوجب على الطالب 

 بية.ليتساءلوا عن الدرس أك ادلادة حىت يتعّودكف أف يتحدثوا باللغة العر 
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 تحليل البيانات و تفسيرها -3

بعد عرض الباحث البيانات من ادلالحظة كادلقابلة كصل الباحث إىل ربليل  
 كتفسَت البيانات. كىذا يتعلق باسًتاتيجية تعليم احملادثة. فيما يلي :

 IAINبقسم تعليم اللغة العربية بػ ما ىي االسًتاتيجيات ادلستخدمة ُب تعليم احملادثة   -2

LANGSA؟ 

كجد الباحث من ادلالحظة ادلباشرة كادلقابلة الشخصية ُب ىذا البحث، عن  
اسًتاتيجية تعليم احملادثة أف احملاضرة تعّلم باللغة العربية فصيحة، كتبُت ادلادة بالطرؽ 

تواجهها بعض ادلشكالت، منها : ألف ليس كل من الطلبة كالوسائل متنوعة. ك 
احملاضرة ، كلكن بعض منهم متخرجوف من ادلدرسة العامة. ك متخرجوف من ادلعهد الدينية

اسًتاتيجية ادلناقشة، تستعمل اسًتاتيجية متنوعة ُب التعليم، منها : اسًتاتيجية احملاضرة، 
 كاألجوبة. األسئلة اسًتاتيجية ، ك( Peer Lessonاألقراف ) درس إسًتاتيجية

ك كيف  IAIN LANGSA بػ العربيةما مشاكل تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة  -2
 حلولػها ؟

ادلشكلة تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية ىي ألف ليس كل من الطلبة  
متخرجوف من ادلعهد الدينية، كلكن بعض منهم متخرجوف من ادلدرسة العامة. ىذا جيعل 

غة العربية.ك قليل تعليم احملادثة صعوبة، دلاذا؟ ألف الطالب ال يتعّودكف أف يتحدثوا بالل
من ادلفردات اليت حفظواىا كالبيئة اليت غَت داعمة. ككيف حلوذلا؟ ، البّد على الطالب 
أف يتحدثوا كيتكلموا باللغة العربية كلو فيو األخطاء، كاعطي إىل الطالب الدرجة حىت 
 يريدكف أف يتحدثوا باللغة العربية كجيعلهم من ادلتحمسُت. ك البّد علينا أف نشّجع

الطالب على اإلحًتاـ بعضهم البعض. كتعاكف على الدرس كادلاّدة كال تستهزأ بالطالب. 
كيوجب على الطالب ليتساءلوا عن الدرس أك ادلادة حىت يتعّودكف أف يتحدثوا باللغة 
العربية. جيب أف يكوف الربنامج اخلاص لَتسي ىذه ادلشكلة مثل أسبوع اللغة ُب كل 
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هفوظة. تػحسُت البيئة اللغة بكلية الًتبية، مثل يلـز بكل شهر كإيداع ادلفردات ادل
أشخاص ليتكلم باللغة العربية حينما دخوؿ إىل بيئة قسم تعليم اللغة العربية لكل 
احملاضرين كالطالب، كفيو مكافأة كعقوبة، يعطي مكافأة للطالب اجليدة غ ُب كل شهر 

لدائرة أك اللغة الوطنية بقسم كعقوبة ُب شكل غرامة للطالب اليت يستخدموف اللغة ا
     تعليم اللغة العربية.
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 الفصل الخامس 

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 

لقد حبث الباحث ُب الفصوؿ السابقة فيما يتعلق دبوضوع البحث، فيحسن   
 بػهذا البحث كىي :للباحث أف يعرض نتائج البحث كالتوصيات كاالقًتاحات ادلتعلقة 

 نتائج البحث : - أ

 بعد ربليل البيانات حصل الباحث إىل النتائج اآلتية :
 IAINبػبقسم تعليم اللغة العربية أف االسًتاتيجية ادلستخدمة ُب تعليم احملادثة  -2

LANGSA  .تستعمل احملاضرة اسًتاتيجية متنوعة ُب التعليم، منها : متنوعة
 Peer Lessonاألقراف ) درس اسًتاتيجية ادلناقشة، إسًتاتيجيةاسًتاتيجية احملاضرة، 

 كاألجوبة.  األسئلة اسًتاتيجية ، ك(
منها :  IAIN LANGSA بػ أف مشكلة تعليم احملادثة بقسم تعليم اللغة العربية -2

الطالب ال يتعّودكف أف يتحدثوا باللغة العربية ك ليس كل من الطلبة متخرجُت 
بالضبط تسعة عشر شخضا من أربعة كثالثُت الطلبة، ك قليل من ادلعهد الدينية 

  من ادلفردات اليت حفظواىا كالبيئة اليت غَت داعمة.

 

 

 

 توصيات البحث - ب
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قبل أف خيتم الباحث بكتابة ىذا البحث حيسن بػها أف يقدـ بعض التوصيات 
 عسى أف يكوف نافعة لنا مجيعا، كىي كما يلي :

 للطلبة : -2

 ينبغى على الطالب أف حيفطوا كثَت من ادلفردات.  - أ

البّد على الطالب أف يتحدثوا كيتكلموا باللغة العربية كلو فيو األخطاء  - ب
 حىت يتعّودكف كيستطيعوف أف يتكلموا باللغة العربية.

كيوجب على الطالب ليتساءلوا عن الدرس أك ادلادة حىت يتعّودكف أف   - ج
 يتحدثوا باللغة العربية

 ر :للمحاض -2

ينبغي على احملاضر أف يستخدـ االسًتاتيجية ادلناسبة ُب تعليم احملادثة 
، كاعطي إىل الطالب الدرجة حىت كيستخدـ كسائل التعلمية دلساعدتو ُب تعليم

يريدكف أف يتحدثوا باللغة العربية كجيعلهم من ادلتحمسُت، ك البّد علينا أف 
كتعاكف على الدرس كادلاّدة كال نشّجع الطالب على اإلحًتاـ بعضهم البعض، 

  تستهزأ بالطالب.
 للجامعة : -3

جيب أف يكوف الربنامج اخلاص لَتسي ىذه ادلشكلة مثل أسبوع اللغة ُب  
كل شهر كإيداع ادلفردات ادلػحفوظة، تػحسُت البيئة اللغة بكلية الًتبية مثل يلـز 

ليم اللغة بكل أشخاص ليتكلم باللغة العربية حينما دخوؿ إىل بيئة قسم تع
العربية لكل احملاضرين كالطالب، كفيو مكافأة كعقوبة، يعطي مكافأة للطالب 
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اجليدة ُب كل شهر كعقوبة ُب شكل غرامة للطالب اليت يستخدموف اللغة 
 الدائرة أك اللغة الوطنية بقسم تعليم اللغة العربية.

 
  مقترحات البحث -ج

دثة كاعطى إليهم الدرجة حىت ينبغى على احملاضر أف يشّجع الطالب ُب احملا -2
 يتحّمسوف ُب تعليم احملادثة.

 ك على الباحثُت اآلخرين ليطّور ىذا البحث. -2
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