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 رة الكالممها قيةإسرتاتيجية مدرس اللغة العربية يف تدريس احملادثة لرت 
ّدّحبيبّهللاحممّ 

ّاإلسالميةّاحلكوميةّتولونجّأجونجّجامعةّ
ّ
ّملخص ّيفّ: ّالكالم ّمهارة ّعن ّمسئلة ّمنّخالل ّالبحثّ عهدّميفّهذا

ّمهاّر ّاللغوية، ّاملدرس ّالطالبّأو ّجهة ّمن ّمسئلة ّإما ّااللغة، مهمّ ّلكالمة
ّكفاءةّىفّمهارةّالكال رسونّنّميااّ،مألدواتّاإلتصال.ّلكىّالطالبّيكونوا

ّكلّوقت ّّ،هبمّاصحاّمّووّيزيدّتعليلّمنّجهةّنفسهّ،تكلمّاللغةّالعربيةّىف
ّليتكلمّو ّالطالب ّإىل ّأيثروا ّأساتيذ ّمن ّتعليل)دافع( ّاالسيما ّا لعربية،ّاللغة

ّيفّالكالمّلطالبةّالعمليةّهذاّتعليمّحنتاجّإسترياتيجيةّلوصولّاهدافناّلكفائ
ّالكالمّهيّاحمل ّمهارة ّالعربية.ّأحدّمنّدورسّالذيّفيه ّااللغة كثرّمنّأدثة،

ّحيف ّمل ّو ّالرمسية ّبللغة ّيتكلمون ّّوالطالبّمل ّاملفردات ّمنهحيصظون ّاهنمّل ا
ّف ّهي ّاألخر ّمشكالت ّو ّالرمسية. ّاللغة ّكالم ّمهارة ّيف ّنقصوا دريسّتيه

ّمهارةّيفطالبّالّالكتابّالرتاثّالذيّفيهّاللغةّاجلوويةّهذاّالتدريسّيُشكل
ّالكالم.
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مهارةّّ،ثةحملادايسّ:ّإسرتاتيجيةّمدرسّاللغةّالعربية،ّتدّرات األساسيةلكلما
ّالكالم

 

 مقّدمة

دريسّتننيننةّيفّفمنننّاملعلننومّأن ّاإلسننترياتيجيةّخطننةّمهمننةّلنيننلّ ننر ّالرتب
ةّلمّيفّترقيننينندّمننتكاللغنةّالعربيننةّحصوصنناّيفّتنندريسّاحملادثننة.ّتندريسّاحملادثننةّيف

ثنلّخلصوصنية،ّميجيةّامهارةّالكالم.ّلنيلّممتازّيفّمهارةّالكالمّحنتاجّاإلسنتريات
ّالتدريسّاملدرس.أسلوبّالتدريسّوّوصيلةّالتدريسّوّفىنونّ

.ّّلتعلننيماّيفّاملنندرسّمننرادّلوصننولّابلطريقننةّاإلسننرتاتيجيةّىيسننم
.ّاحملادثننةّتنندريسّسننبيلّىعلننّالعربيننةّاللغننةّالننتكلمّيفّالطننالبّكفائننة
ّيئنننةالبّو.ّفنننراداتاملّحلفننن ّاملنننتكلمّمه نننةّاىلّحتتننناجّاحملادثنننةّيفّالكفائننة
ّمبهننننارةّمىيسننننّاملهننننارةّهننننذ .ّاملهننننارةّهننننذ ّلنمننننوةّجنننند اّمهننننمّ ّاللغويننننة
.ّريسننننهملتدّاملنننندرسّاىلّحنتنننناجّااملهننننارةّهننننذ ّعلننننىّحلصننننول.ّالكننننالم
ّةاإلسنرتاييّ هنذّوتكنون,ّةاإلسنرتاتيجيّاىلّحيتناجّالعربينةّاللغنةّمدرس
 .ّالدرسّقامةإّقبلّاألوىلّخبطوةّيسم

وأم نناّتكنينن ّهننيّاألسننلوبّوّمبعننةّإسننرتاتيجية.ّاإلسننرتاتيجيةّيصنني ّ
بتطبيقّخطواطّالتندريس.ّيسنميّاإلسنرتاييةّهنيّمااحلقيقنةّيكنونّيفّالفصنلّ
لوصولّأهندا ّمننّالتندريس.ّيفّتطبينقّاإلسنرتاييّضينبّحطنورّالطريقنةّوّ
ّلننيسّ نناّملنندّابملنندخلّالتنندريس.ّوّأمنناّ ريقننةّهننيّخطننةّا تمننعّالنن ّيتعلننق
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ّوّالّملنننندّلننننهّو سنننناسّاملنننندخلّنفسننننه.ّوّأمنننناّ حبطننننورّاملننننادةّالنننندرسّاملعننننا 
1ّ.الفلسفية ملبادئاملدخلّيصي ّاب
ّهننننيّاإلسنننرتاتيجيةّانّاإلندونيسننننيّالكبنننريّالقمننننوسّيفّيقنننال

ّعلمننناءّعنننندّامنننا2ّ.حمنننددةّأهننندا ّلتحقينننقّاألنشنننطةّبعناينننةّختطننن 
ّهنننيّاسنننتمدامّ.املعلنننمّعنننندّللعمنننلّقنننرارّهنننيّاتيجيةسنننرّتفاإلّالرتبينننة

ّخنننناللّمنننننّاألهنننندا ّلتحقيننننقّاملتاحننننةّالتعليميننننةّواملننننواردّاملهننننارات
ّهننيّالبيئننةّ,هنننا.ّمالءمننةّاألكثننرّوالظننرو ّالبيئننةّبنناّفعالننةّعالقننة
ّالتعلننننيمّإىلّتفطننننيّكشننننرطّّيقصنننندّ.للننننتعلمّللطننننالبّتسننننم ّالنننن 

ّمننّعامنةّأمنناطّمثلّاسرتاتيجية.واملبادراتّاالنطباط،ّمثل,ّوالتعلم
ّال ّاألهدا ّلتحقيقّاملعلماّمنّوالتعلمّالتعليمّحتقيقّيفّالنشاط

3ّّ.حتديدهاّمت
ّحتقيننقّإىلّينةالرمسّلألنشنطةّدقيقننةّخطنةّهنيّاتيجيةسنرّتاإلّاذا
ّاحملادثنننةّتننندريسّعلنننىّاملننندرسّإسنننرتاتيجيةّمننناأ.ّصوصنننيةخّأهننندا 

ّاحملادثنة.ّالكنالمّيفّالطالبّكفائةّّعلىّالغر ّلوصولّّ ريقةّهي
ّواجنننبّنظنننامّفيننهّالنننذ ّاللغننةّدرسّهنننيّكنننونريّّالعصننرّاملعهننندّعننند

                                                 
1Imam makruf, Strategi pembelajaran bahasa arab aktif, 

(semarang:NEED’S PRESS,2009) 97-98 
2 Kamus besar bahasa indonesia online , diakses pada 09 juni 2014 
3 Anissatul mufarokah,Strategi Belajar 

Mengajar(teras:yokyakarta,2009) 36-39 
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ّصنننالةّبعننندّوّالبننناكرّصنننبا ّكنننلّىّفّمثنننةّمثنننةّالرمسينننةّاللغنننةّملنننتكل
 .املغرب

ّالننم ّتحمينلبّسيتمّفإنهّ،منّ ريقةّتفعيلّإسترياتيجيةّألن
ّللفننننننّاملعلمننننناّاسنننننتمدامّينننننتمّالننننندروس،ّإعننننندادّيفّاملعلمننننناّمنننننن

ّومبمتلنننن ّاإلعننننالمّوسننننائلّوكننننذل ّالتعليميننننةّالعمليننننةّيفّاملعننننرو 
4ّالتعليميةّالعمليةّيفّاملعلماّقبلّمنّأشكا ا
ّعلننننننىّاألساسننننننيةّمفنننننناهيمّهننننننيّاإلسننننننتريايىّخصننننننائ ّمنننننناأ

ّكنظننامّّالننتعلموّّاملسننتهدفةّاألنشننطة,ّّوالننتعلمّللتعلننيمّاسننرتاتيجيات
ّتعلنننننمّأمننننناطوّّالطنننننالبّسننننلو ّدخنننننولوّّالننننتعلمّعملينننننةّ بيعننننةّو

 5.التعلمّعمليةّتنفيذوّّالتعلمّونظامّالتدريسّاختياروّّالطالب
"ّّاملهنننننارةّهننننني,ّالكننننالمّهنننننارةمبّيسنننننمىّحمادثننننةّعلنننننىّكفائننننة

ّوالقننول,ّّالنطننق"ّّهننوّالكننالمّمنناأّو"ّّاملهننارةّوّالقنندرةّوّالكفنناءة
ّالكننننالمّعلننننىّالتالميننننذّقنننندرةّهننننيّالكننننالمّمهننننارةّو6ّ".ّوالتلفنننني 
ّالنننذيّمننندرسّهنننيّالعربينننةّاللغنننةّمننندرس .اجليننندّوّوالننندقيقّالسنننريع
احملادثننننةّالنننن ّيننننريّيفّ . احملادثننننةّصننننو مبلّالعربيننننةّاللغننننةّينننندارس

أثننننائّالنننزورات،ّوّتعننند ّاحملادثنننةّمننننّأهنننمّألنننوانّالنشننناطّللصنننغارّوّ

                                                 
4 M. Abdhul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Strategi, Materi Dan Media,(malang:UIN-Malang Press,2008) 4 
 39ّنفسّاملرجعّ.....ّ 5

 130نفسّاملرجعّ....ّّ 6
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احملادثةّيعطىّ.7ّالكبار،ّوّتعدّاخلطراةّاألوىلّيفّمعرفةّاللغةّالعربية
األاثرّلنيننننلّاملمتننننازّيفّممارسننننةّمهننننارةّالكننننالم،ّلسننننهولةّالفهننننمّبنننناّ

ّمتحدثّوّمستمعّهيّابستعمالّالكلماتّالسهلة.
ّىفّدراسيةالّاملوادّحد إّمنّالعربيةّاللغةّأنّ ّغالبالّومن

ّالدراسيةّاملوادّمهأّمنّتعتربّوّتعدّ ّبلّاإلسالمية املدارسّوّاملعاهد
ّاملوادّمنّ ريهاّىعلّتفوق ّّالزمّمعلومّشيئّهذاّو. ّاملوادّنأل,

ّعربيةالّاللغةّكتبّّمنّتتكونّسالميةاإلّمعاهدّيفّالدراسية ّو,
ّهيّو,ّسالميةاإلّاملعاهدّلطالبّمهمةّالعربيةّاللغةّتكون,ّابلطبع
ّّالكرميّالقرانّوّالكتبّتل ّعنّللفهمّوسيلة ّوّعلممّهنا ,
ّّ.لعربيةاّاللغةّيمتعلّىفّحصوصا,ّّالتعليمّترقيةّيفّوظيفةّ ما,ّمتعلم

ّستمدامإّعليناّالبدّالعربيةّاللغةّعنّاجليدّالتعليمّلوصول
ّاإلختباراتّوّالطريقةّوّاملنهج ّفعاليةّعنّمسائلّإحد ّمنّو,
ّيفّبتنميتهمّتقومّوّاإلختباراتّوّاملناسبةّالطريقةّوّاملنهجّتطبيق
ّانيةّ،ّتعليمّقبلّاملنهجّإىلّساتيذأّحتاجإّ.الكالمّةمهاّرّترقية

ّاملناسبةّالطريقةّوّاملنهجّفيهّليسّاذإّممتازّ ريّالتعليم ّالطريقة.
ّاملدرسةّيفّيستقدمونّيالذّاملناسبة ّاإلختبارات،ّبعد ّو.

ّيفّالطالبّمهارهتمّليعر ّتعليم،ّواخرأّىفّتكونّاإلختبارات
                                                 

( 1992)رياد:دترالمسليم،المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها،أحمد فؤاد عليان،  7
110 
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ّاللغةّتكلمّاميارسّوّنّ إ,ّالكالمّمهارةّىفّكفاءةّ ّّالطالبّلكى.الكالم
ّوقتّكلّّىفّالعربية ،ّصحاهبمأّوّنفسهمّجهةّمنّتعليلّيزيدّو,

ّدافع)تعليلّسيماال ّاللغةّاليتكلمّوّالطالبّىلإّاثرّوأيّساتيذأّمن(
ّّ.العربية

ّلكفائةّاهدافنأّلوصولّإسترياتيجيةّحنتاجّتعليمّهذاّلعملية
ّالعربيةّلغةالّالكالمّيفّالطالب ّمهارةّيهفّالذيّدورسّمنّحدأ.
ّ يةلرّتّجداّرثأت,ّيالعصّرّاملعهدّيفّتكونّهذ ّ.ّاحملادثةّهيّالكالم
ّالكالمّيفّالطالبّمهارة ّال ّيقةالطّرّعمليةّهيّاإلسرتايية.

ّيفّألستاذاّسيعلمّالذيّوالفنّالدراسةّترتيبّيفّاألستاذّسيحمل
ّالتعليم ّّ ّ.ليمالتعّفشلّستباعدّالصحيحةّإسرتاتيجيةّحىت.

ّحالةّيغريّأنّتعليمّسيصنعّالصحيحةّاإلسرتاتيجية ّمنّ فالاألّ
ّىلإّالسيئةّنوم,ّمفهومّإىلّمفهومّ ريّومن,ّّمعرفةّإىلّمعرفةّ ري

ّ.احلسنة
ّاللغةّأنّ ّ.التعليمّيفّاإلسرتاتيجيةّتطبيقّمهيةمنّأّأسبابّل وذ
ّّاللغةّتعليمّحالّوتكوينّ.لتعلمهاّلةالسهّاللغةّليستّالعربية
ّاللغةّتعليمّيفّالنجا ّلنيلّاملهمةّاألسبابّإحد ّمنّهوّاملسرور
ّالعربية ّواخلو ّالصلبّتعليمّعنّيبعدّأنّالتعليمّتصميمّوينبغي.
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ّتتفقّاسرتاتيجيةّتكونّأنّوينبغي8ّ.األستاذّ سبابّيكر ّالّلكي
ّاملستمدمة،ّلنهجّخمالفاّيكونّالّأنّضبّوابلتايلّأسلوبّمع

.ّفصلالّيفّاملعلمّواخليالّاإلبداعّعلىّاعتماداّالتعلمّواسرتاتيجيات
ّاالسرتاتيجياتّمنّمتنوعةّجمموعةّمعّحمددةّقطاوّمعاجلةّوميكن
ّإىلّاالسرتاتيجيةّنفسّتطبيقّميكنّابلطرورةّليسّوالعكس.ّاملمكنة
9ّ.خمتلفةّخصائ ّ اّال ّالفئات

ّ ّجدا ّمهم ّاملدرس ّإسترياتيجية ّأن  ّاحلال ّهذا مليةّّعيفبنظر
ّ ّللطالب. ّاملمتاز ّانية ّلوصول ّاملتعلم ّو وّأّعلماملّعاملالتعلم

ّال ّواملالعّباّهاماّدوراّتلعبّال ّالعواملّأحدّهوّاملدرس
ّنفيذتّعلىّدور بّيؤثرّالذيّاألمرّاملعلما،ّوقدرةّالتفاين.ّموجودة
ّ.علموالتّالتدريسّأنشطة

ّكيفيةّوّاخلطوةّّاملدرسّّمنأمهيةّ إسترياتيجيةّاملدرسّهيّىف
ّىفّ ّكما ّميسى ّالتعلم ّعملية ّلصنع ّاملتعلم، ّو ّالتعلم ّكفاءة على

ّكبرياّّاعتماداّيعتمدّأسلوبّوتدريسّوإعدادّترتيبات10ّاحلقيقة.

                                                 
8 Suja’I,Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab (Strategi dan Metode 

Pengaembangannya). (Semarang:Walisongo Press,2008),81 
9 Imam makruf, strategi pembelajaran bahasa arab aktif, ... 98 
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ّاملعلمّعلى هذعّاإلسريتتيجية11ّّالفصولّمعلميّإدارةّيفّواملهارة،
ّحيصلّمهارةّلطالبّىفّالكالم،ّبلمصو ّتكلمّاللغةّالعربية.

,ّّالكبارّوّللصغارّاللغويّالنشاطّألوانّمنّهوّوالكالم
ّّالكتابةّمنّأكثرّالكالمّستمدمونّالناسّكانّّلذال  ّأهنمّأي,

ّالكالمّأنّ ّنعتربّأنّنستطيعّأنّمتّومنّوّيكتبونّمماّأكثرّيتكلمون
12ّ.اإلنسانّابلنسبةّلإلتصالّالرئيسيّالشكلّهو

ّتعين,ّديثاحلّمهارةّأوّالنطقّمبهارةّأيطاّالكالمّمهارةّتسمى
ّخطرّامبّملناسبةاّاللغةّتراكيبّوّالعباراتّابختيارّالكالمّعلىّالقدرة

ّلكالماّمهارة,ّ ريّإىلّكاملّّبوجهّالبياانتّلتقدميّاملتكل مّأفكارّيف
ّلكالماّعلىّارةاملهّأوّلكفاءةّاأَلْوَلوِيَّةّتعطيّال ّالتعليمّهي ّو.

ّيقدرّيثحّمسكنّهنا ّيكونّأنّفينبغي,ّاملهارةّتل ّتكوينّألجل
ّ ريهمّمعّاالتصالّعلىّالطالبّفيه ّ,ّلعصراّمعهد"ّهذاّمبعة, "
ّّالل غةّدارّا ّالل غةّمعهدّهوّالعصرّمعهدّألن ّ البّمنّاكثر,

 ّ.حسنأّهذاّوّاإلجنليزي ةّاوّالعربي ةّاللغةّيستمدمون

 

                                                 
11 M. Abdhul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab ....  4 

)ّماالنج:ّماالنجّفرس،ّهباّالنا قاّاللغويةلغريّاملهاراتّلتعليمّاملوجه ,نورهادي12
2011ّ)48 
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د معه وار تدريس احملادثة يف معهد اإلسالمي العصري الكمال ابليت
 العصري رادين فاكو اترجناليك

ّيفّ ّيسّمنلّتارمعهدّاإلسالميّالعصريّالكمالّابليتدريسّاحملادثة
ّ ّالدراسية ّاليّوّ)كوريكولوم(بعضّاملناهج ّ ريقة ّاال  ّولكن مهارةّّرتقيةلمية

ّمسا ّو ّالباكر ّصبا  ّكل ّالتدريسّ: ّالوقتّهذا ّواما ّبعدّّء .الكالم. اي
ّصالةّاملغربّوّصالةّالصب .

يّّهلي ّترجناّالعصريّرادينّفاكومعهدّفىوأماّوقتّتدريسّاحملادثةّّ
ّأحد، ّيوم ّو ّاألربعاء ّيوم ّكل ّاألّوّ ّلص  ّالطالب ّو ّلثاينل،اأساتيذ

ّالنشاط.احمل ّهذا ّيتبعوا ّالسادس ّو ّمادثالثالث،الرابع،اخلامس عهدّةيف
ّ ّاملغربّيدبر ّصالة ّبعد ّابليتار ّالكمال ّالعصري وّّساتيذألاباإلسالمي

ّالطالبّلصا ّالعلي ّمع ّالصب ّيدبر ّبعدّصالة ّو منّّأيّاألساتيذة
دبرّمعّيبعاءّألّرادينّفاكوّهيّيومّافصلّالثالث.ّوأم اّيفّمعهدّالعصريّّر

ّكانّيومّاألحدّ.ّ ّاألساتيذّوّقسمّاللغة،سواء
دمّّيستمّيتارتدريسّاحملادثةّيفّمعهدّاإلسالميّالعصريّالكمالّابل
لغةّابّالكتّّ"كتابّالذيّيستطيعّانّيزيدّمهارةّالطالبّيفّالكالم،ّهيّ
ّ ّمعهد ّيف ّكان ّسواء ّتكلمها(" ّو ّحتد ثها ّ)لتشريع دينّريّرالعصاالعربية

ّفاكو.
ّيفّمعهدّ ّاللغة ّترجنالي ّيؤديّأساتيذّمسابقة العصريّرادينّفاكو

أواخرّالسنةّوّفيهّأنشطةّلرتقيةّمهارةّالكالمّيسمىّ"مبَُعْشَكِرّالُلَغة،ّوّأماّ
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يفّمعهدّاإلسالميّالعصريّالكمالّيسمىّابّ"فورسا"ّالوقتّهيّأسبوعاّ
ّواحد.

ّكتابّإسترياتيجيةّىفّتدري سّمهارةّالكالمّيقسمّثالثةّ بقةّعندّيف
ّكفائةّالطالبّيف13ّّ:ّاألول،ّمبتدأ،ّالثاينّمتوس ،ّالثالثّمتقدما. .

ّ ّفيه ّاحملادثة ّلتدريس ّحصوصا ّمراحل. ّثالثة ّعلى ّالعربية :ّّمرحلةاللغة
ّلغةكليومّتغيريّلىعّ قادرةع كوني أن ينبغي األول لفصل:ّّاألوىلمرحلة
،ّمرحلةّالثاىنّ:ّالعربيةّإىلّو نيةّلغةّغيريتّالحقّوقتّيف،ّو نيةّلغةّإىل

،ّمرحلةّالثالثّ:ّلص ّالثالثّحتساّ جةّيديدّوّاستقرارلص ّالثاىنّ
ّ.ّ جةاّحتساّوّالنحو
ّّ ّله ّابليتار ّالكمال ّالعصري ّاإلسالمي ّمعهد ّمعالوسائالإليف

ّالط ّكل ّ ّقر اسّاحلوار" ّبوجود ّهيّبطاقة انّّالزمّالبلتدريسّاحملادثة
ّقر اساّواحدةّمثّحتدثّامامّالطالبّوّاملدرسّّأيخد

ّكانّ ولّص ّاألالعصريّرادينّفاكوّترجنالي ّمثلّلمعهدّفىإما
ّكلمةّفعلّالسهلةّ.ّخصوص ّكلمةّإسمّالسهلة، صا ّاّلهيّإسمّملامر،
ّي ّمث ّنفسهم ّاحملادثة ّمادة ّو ّاملفردات ّلبحث ّأُمر ّمطبيالسادس عّقوا

ّأصدقائهم.
ّالكالمّمهارةّلرتقيةّاحملادثةّتدريسّيفّةالعربيّاللغةّمدرسّسرتاتيجيةإ
ّالعصّرّاإلسالميّابملعهد ّيّالكمال ّهيّإبابليتار ّمن1ّّسرتاتيجية )تعبري

                                                 
13M. Abdul Hamid dkk, pembelajaran bahasa arab pendekatan, 

metode, strategi, materi, dan media, (malang:malang press,2008) 42-

43 
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)تقدمي3ّّّسرتاتيجية،ّإمقهى،ّمقهى(ّ/جي ّسو)2ّسرتاتيجيةّالصور(،ّإ
ّالصغرية )صور4ّّّسرتاتيجيةإّ،(Small Group Presentation/ا موعة

ّكتابهّ"ّإسترياتيجيةّالدورةّ/ّالدورةّاملشار ( ّكتبّإمامّمعرو ّىف ّكما .
تدريسّالنش ّاللغةّالعربية"ّلنموةّمهارةّالكالمّإسترياتيجية،ّهيّتعبريّمنّ

14ّ.صورّالدورة،ّّّتقدميّا موعةّالصغريةالصور،ّ
ّ)حطةستمداممإب rppّالداسية ّثنائياللغة(، ّللغة ّبيئة وّّعربيةلا:

ّامفيل، ّسوانن ّمقام ّيف ّالعربية ّاللغة ّلبيئة ّالّاإلجنليزية. ّمع يبّّرعحتد ث
طالبّلىّالبّع.ّوجبوروبودورالفصحى.ّلبيئةّاللغةّاإلجنليزيةّيفّجانديّ

،ّحمكمةّسبوعةفياألالتقييممرةواحديفّذل ّاملكان.،ّّثنائياللغةانّيتكلمونّ
ّ ّاألسبوعا، ّيف ّواحدة ّمرة ّمؤمّوسائالإلعالماللغة ّالل: ّل :ّّمتابعةّ،غة

ّالعربيكرركليوم ّاللغة ّتدريسّ ّكفاءة ّعن ّلنا ّمهم  ّهبذا ّو. صو ّاباخّة
ّاحملادثة.

ّكتابهّ"ّتكني ّمهارةّاللغويةّ"ّعنّأهدا ّّاترضانكاّيقالّ ىف
15ّ.مهارةاللغويةهيلتنميةمهارةلغويةالطالبوتطويرهاتعليمومنأهدافاللغويةّ

ّكتك،أماتعليماللغةالعربيهتعمللبال األهدا  ّىف ّنقل ّأسعرّابهما
ّ:ّهيأماأهدافالعام(.ّأهدافاخلاصة)أهداففرتةالقصريةاملهاجرّ

 .هاعليمالقرآنواحلديثمثلمصدرأحكاماإلسالموتفىّلكييفهمالطالب (1)

 .ّيةالعربللغةلكييفهمالطالبويعرفكتبالدينيةوحطاراإلسالمالذييكتببا (2)

                                                 
14Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, .... 105-107 

15Djago Tarigan dan H.G Tarigan,Teknik Pengajaran Ketrampilan 

Berbahasa ,(Bandung:Angkasa ,1998),22  
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 .لكييكوانلطالمباهرافيتكلماللغةالعربيةواإلنشاءفيها (3)

 .وتفيداللغةالعربيةمثألدواةاملساعدةألهليةاألخر  (4)

16ّ.يفيدتعليماللغةالعربيةلبناءأهالللغةالعربيةاملهنية (5)
غويةّ،ّتّاللهارامستمدمةّمدرسّاللغةّالعربيةيفّحتساّاملّةسرتاتيجيإ

ّهيّمماّوىلّ:ّ
(1) ّ ّكل ّتستأيف ّواالجنلّمدموقات ّ)العربية ّالرمسية لكىّّيزية(اللغة

ّالت ّيف ّماهرة ّتكون ّأن ّميكن ّحبيثّأهنا ّتقليد ّاللطالب ّللغةابكلم
 العربيةّواالجنليزية.

يزيةّىفّإلجنلاللغةّعّالعربيةّوّيستمدمّاّوسبأإستمدامّاللغةّالعربيةّىفّ (2)
 سبوعّاإلجنليزي.أ

 إعطاءّاملفرداتّىفّالصبا ّتكرارّىفّاملساء. (3)

ّكلّاحمقيادةّ (4) ّكالمإحدّمثّربعاءّواأليومّاألدثةّ  ؤ.اللؤلّعطاء

 .ربعاءّواألحدكلّليلةّاألّّأوّاخلطابةّظرةاقيادةّاحمل (5)

ّعلىّحمركىّاللغة (6) ّالعربيةّاملساعدة لغةّالّاممدستإيفّّوّمدرسّاللغة
 بية.لوصولّأهدافهمّعلىّكفاءةّاللغةّالعّرّالرمسيةّاملعهد

ّعلى (7) ّوّاألفطل ّالعربية ّاللغة ّواملنحمرّّمدرس ّاللغة ّكى ّوالاّظمة
ّلتكونّفيإ ّاملعهد ّالرمسية ّنشيكونلللطالبّّأسوةّ ستعمالّاللغة ا اّوا

 كالم.ّاليفّتعلمّاللغةّالعربيةّواالجنليزيةّا ّىفّكفاءهتمّىف

 تشديدّالعقوابتّمنّخاللّتوفريّملنّالذ ّخيتل . (8)

                                                 
16As’aril Muhajir,Psikologi Belajar Bahasa Arab,(Jakarta:PT Bina 

Ilmu,2004),100 
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(9) ّ ّارتداء ّيف ّالكفاءة ّتعزز ّأن ّالفعالياتّال ّميكن مّبّتكللطالاعقد
 يمّاللغةخمغةّوّاللّللغةّّالرمسيةّاملعهد.ّالطر ّعلىّسبيلّاملثالّحفلةاب

(10) ّ ّاإلجنليزية ّو ّالعربية ّاللغة ّلتكلم ّالطالب ّاىل ّوقوعّّكليفيدعو
 األنشطة

ّ ّيفّتدريسّّبعضمن ّالعربية ّمدرسّاللغة ّالحملادااإلسترياتيجية  ّثة
ّابملع ّالكالم ّمهارة ّلرتقية ّتدريسّاحملادثة ّخبطوة ّتتعلق رادينّّعصريلاهد

ّفاكوّاترجنالي ،ّّهيّمماّوىلّ:
قبلّ)طالبّةّالاحملادثةّيفّيومّاألحدّ:ّإعطاءّاملوملوعّعنّمسئلةّبيئ (1)

عّّابملوملّوةّمثة ّادثاحملادثة(،ّإعطاءّ ريقةّاحملادثةّاألصا ،ّمقادمةّاحمل
ّكررّاألست اجليدةّوّّللؤلؤاذّاالذيّقدّأعطيّاألستاذ،ّيفّأواخرّاحملادثة،

ّطالبَِّمّالالطالبّأنّحيفظها،ّإختبارّواحداّوّواحداّأماوجبّعلىّ
 ماّحفََّظُهْم،ّيطبيقواّالطالبّيفّيوميتهم

خرّّأوايفّؤإعطاءّاللؤلّاحملادثةّيفّيومّاألربعاءّ:ّاحملادثةّابملوملوعّاحلر، (2)
ّاحملادثة

ّلرّتجونّخمط ّاخلطّواحيتّةسرتاتيجيمنّبعضّاإلّتطبيقىفّ قيةّة
ّنقلّحم ّكما ّالكالم. ّ"تعلمهارة ّكتابه ّامدّعبدّاحلامدّيف ّيم لعربية"ّاللة

ّ:هيّمماّوىل
ّةّعلىجابتدريبّاأساتيذّعلىّالتحدثّبطريقّإعطاءّسؤالّلتتمّاإل (1)

 األسئلةّللطالب

(2) ّ ّالوقت ّذل  ّاأُّويف ّجعل ّو ّالكلمة ّنطق ّلتعلم ّلطالبمرالطالب
 اجلملةّالتعبريّعنّاألفكار
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 لةّلكامافرزّاألساتيذّمنّإجابةّالطالبّ،ّحىتّيكونونّاملادةّ (3)

مرّأستاذّعلىّالطالبّلإلجابةّالتدريباتّالشفوي ةّ،ّحلف ّاحملادثةّ،ّأ (4)
 17أوّاجابةّاألسئلةّتتعلقّمبطمونّالن ّالذيّيقرأّالطالب.

عطاءّإيفّّةمدرسّاللغةّالعربيخاللّنفسّاخلطواتّال ّيستمدمهاّ
ّ.كلّيومّّاملفرداتّوّاحملادثة

ّاملثالّخطواتّاملفردات ّيفّاملّعلىّسبيل ّاحملادثة ميّإلسالعهداو
ّ:ّالعصريّالكمالّابليتارّهيّ

 األستاذّوفت ّاملفرداتّابلبسملة.ّإبتدأ (1)

 قراءةّاألستاذّاحدّمنّاملفرداتّوّتكررالطالب. (2)

ّالطالبّيعّر (3) ّيتمكن ّحىت ّو ر ّاألسئلة ّاجلملة ّاستاذ ّصنع عةّمفون
 هذ ّاملفردات.

 باعتربّاألستاذّاملفرداتّيشبهّذل ّإىلّماّهوّحولّالطال (4)

  البّختماّمعةّهذ ّاملفردات (5)

ّكانتّصحيحةّ،ّوامرّاألستاذّليكررّاملفرداتّمرارا (6)  ّإذا

 اتفردامرّاستاذّمنّكلّ البّليجعلّاجلملةّاملفيدةّىفّكلّامل (7)

ّأ (8) ّواحدا ّو ّواحدا ّاملفردات ّحلف  ّ الب ّكل ّمن ّاستاذ مامّامر
 أصدقائه.

 رّأستاذّمنّكلّالطالبّيتحدثواّمثةّمثةأم (9)

 أعطىّأستاذّاألسلوبّأوّاللؤلؤ (10)

                                                 
17 M.abdul hamid dkk, pembelajaran bahassa arab,(malang:UIN-

MALANG PRESS,2008), 42-43 
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ّخيتمّأستاذّمعّاإلقتباساتّويقولّبسالم. (11)
يفّتطبيقّّهية.هذاّاإلسرتاتيجىّيسمىّبطريقةّاملباشرةّوّمسعيةّوّسف

ةّيفّ ّوّالكفاءحملرّتمّااإلسرتايي ةّوّاخلطوةّالسابق،ّحيتاجّاألستاذّاوّاملعل
ّ.اللغة

ّ ّو ،ّ ّالعربية ّاللغة ّمدرس ّإسترياتيجية ّكتاب ّيف ماّأعند
ّورةالصّشر ّ،ّهيّالكالمّمهارةّلرتقيةّاألولّاخلطوةّوّاإلسرتاتيجيات

ّلغةابلّينظرّامّشر ّىفّالطالبّلرتقيةّيقصدّاإلستريايىّهذاّابللسان،
 :ّيلىّمماّهىّخطواتهّاماّالعربية،

ّابملادةّاملناسبّالصورةّاخرت (1)
ّرةالسب ّوّعلىّالصورةّبلصقةّمثلّالطالب،ّاىلّالصورةّتشري (2)
ّابللغةّالصورةّداخلّيفّكانّّالذيّشيئّاسمّليذكرّالطالبّاىلّمر (3)

ّالعربية
ّابللسانّصورةّمنّالكلمةّلريتبّالطالبّاىلّمر (4)
ّابلكتابةّصورةّمنّالكلمةّلريتبّالطالبّاىلّمر (5)
ّواحدّوّواحدّاعما مّحاصلّمنّلقراءةّالطالبّاىلّمر (6)
18ّاعما مّحاصلّبنظرّواحدّوّواحدّالطالبّاىلّالنايةّأعطى (7)

ّحلّ ّمشكالت يّاإلسالمّعهدملابّالكالمّمهارةّلرتقيةّاحملادثةّتدريسّو
ّالي العصريّرادينّفاكوّاترجنّعهدوّاملّابليتارالكمالّّيلعصّرا

                                                 
18Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif,.............. 

103-104 
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ي سالمعهد اإلابمل الكالم مهارة لرتقية احملادثة تدريس و حلّ  مشكالت
 ليكرجناالعصري رادين فاكو ات عهدو امل ابليتارالكمال  يلعصر ا

ّكثيستّاحملادثةّهيّدرسّالصعوبةّوّسهلة،ّصعوبةّملنّملّتدريس ريّحق
ّاإلجنليزي ّو ّالعربية ّابللغة ّملنّيتكلم ّىفّاوصولّة.لاملفرداتّوّسهولة لكفائة
ّاوّاجنليزيةّهيّحنتاجّاملدرسّالك ّالعربية ّللغة ّايظفائاحملادثة ّلكة ّقسدا لّا.

ّرجية.خلاامدرسّ مّمشكالتّيفّتدريس،ّاملشكالتّيفّجهةّالداخليةّوّ
ّنقصانّالكفائةّىفّتكلمّاللغة ،ّخلفيةّعربيةالّ"اماّيفّجهةّالداخليةّهيّ:

ّلوقتدرس،ّحمدودةّاقدرةحمدودةمناملالطالب،ّوّجهةّاخلارجيةّ:ّ
ّهىّالكالمّمهارةّيفّصوصاخّالعربيةّاللغةّمهارةّلرتقيةّصعوبةّوّأم اوّ

ّوأماّ،ّاخلارجيةّالعواملّالعاملّهذاّويسمى.ّا تمعّدائرةّوّابإلجتماعّأتثر
ّإرادةّهيّالعربيةّاللغةّإتقانّمنّعاليةّدرجةّعلىّويؤثرّالداخليةّعوامل

ّكتعزيزّّهذاّبسببّالعاملّهذاّحىتّينظرّأنّضب.ّوالتطريزّأنفسهمّالطالب
ّكانّّإذاّ،ّمرتابطانّالعامالنّهذان.ّصحي ّبشكلّالعربيةّاللغةّتعلمّملواصلة
19ّ.اللغةّمبهارةّسيعوقّهذاّ،وّدعماّأقلّهيّالعواملّهذ ّأحد

ّ ّوأما ّاإلسالممشكالتّيف ّامعهد ألخر ّاّابليتارّالكمالّيلعصّري
ّزالّالطالبّيستمدمونّاللغةّاألمهيّ ّما ّاملؤسسات، ،ّياتخلف،ّمتعددة

دبرّّيستطيعّاملال،ّيةرمساملمتلفةّ،بسببّخمتلفةّيفّقوةّاجلاذبي ةّلتعلمّاللغةّال
ّيأ ّا24ّالطالبّّقاربن ّعلى ّتنطبق ّال  ّبسببّالقيود ّيفّساعة. لتعلم

ّالصبا ّواملساء.
                                                 

19  H. Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab 

Sistematis,(Yogyakarta:Nurma Media Idea,2005),v-vii 
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ّكانّمشكالتّىفّ اكوّفدينّالعصريّراّمعهدفىّتدريسّاحملادثةوأما
ّج ّمن ّأحد ّاألستاذ. ّجهة ّمن ّو ّالطالب ّجهة ّمن ّهي هةّترجنالي 

ّاإلجنل ّو ّالعربية ّاللغة ّلفهم ّالطالب ّيفهم ّمل ّهي ّمليزيالطالب يفهمّّة.
ّالعربيةّألهنمّمايفّاملفرداتّحفّ  ّسيقولّاللغة ّلذظهالطالبّما ّوجبّم. ا

وّّساء.ّامليفكلّصبا ّالباكرّوّتكرارّعلىّ البّأنّحيفظوااملرتادفاتّّ
ساتيذّلّاألازامنّجهةّاألستاذّهوّنقصانّاإلكتنازّمنّباّاألساتيذّوّم

ّيستمدمونّاللغةّاإلندونيسي.
ّجه ّمن ّو ّالطالب ّجهة ّمن ّهي ّاحملادثة ّتدريس ّيف ةّمشكالت

بيةّوّالعّرّلغةاألستاذ.ّأحدّمنّجهةّالطالبّهيّملّيفهمّالطالبّلفهمّال
ّألاإلجنليزية ّالعربية ّاللغة ّسيقول ّالطالبّما ّيفهم ّمل املفرداتّّمايفّهنم.

ّكلّصبا  ّوباكرّالّحف ظهم.ّلذاّوجبّعلىّ البّأنّحيفظوااملرتادفات
ساتيذّاّاألنّبمتكرارّيفّاملساء.ّوّمنّجهةّاألستاذّهوّنقصانّاإلكتنازّ

ّ.وّمازالّاألساتيذّيستمدمونّاللغةّاإلندونيسي
ينّيّرادلعصّراّمعهدّيفّمدرسّاللغةّالعربيةاملشكالتّال ّيواجههاّ

ليزيةّللغةّاإلجنيةّوالعربرتقيةّمهارةّالكالمّّإبستمدامّالل غةّالفاكوّترجنالي ّ
ّهيّعلىّالنحوّالتايلّ:

ّماّزالّالطالبّيستمدمونّاللغةّاألم (1)
ّبت ّالطالب، ّمع ّموقر ّواملنظمة ّاملدبر ّاول ّىف ّهوذل  ذاّظر

ّا ّمنزيلهم. ّىف ّاهبطا ّيكون ّيستماحلال ّخاصة ّوقة ّيف ةّاللغّدمونال 
اقشةّرةّ،وّاملنحملاظة،ّاالعربيةّواإلجنليزية.ّعلىّسبيلّاملثالّعندماّاحملادث
ّ.وألنشطةّاألخر ّماّزالّيستمدمونّاللغةّاألم.
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 ر(ّبعدّصالةّاملغرباتعليمّالكتابّالقدميةّ)األصف (2)

ثةّحلدياهجّاملنحمدودةّابّأوّمدرسّاللغةّالعربيةّهبذاّحمر ّاللغةّ
 ّحمّرّفتيسنقصانّالتّبرادينّفاكو.ّبسبّيتطبقّيفّمعهدّالعصّرتال ّ

ّية.واإلجنليّزّربيةالعّاللغة،ّيكونّصعوبةّىفّاملراقبةّالطالبّليتكلمونّاللغة
(3) ّ ّيوجد ّإال ّعلى ّاللغإلتزام ّّوّةستمدام ّّةاإلجنليزيالعربية درسةّميف

ّالصبا .
باشرةّيثّامل،ّحبابللغةّالرمسيةّّمدرسّاللغةّالعربيةفأولّيستمدمونّ

ّالطالب. ّوكذل  ّاإلندونيسية، ّو ّاجلاوية ّابللغة ّهذ ّّسيتكلمون لذل 
ّاب ّيتكلمون ّالطالبّالذين ّمراقبة ّىف ّاللغة ّاجلللغمشكالتّحمركى اويةّة

نيسيّاالّ إلندّوةّاواإلندونيسية.ّألنّاملادةّىفّالدرسّالصبا ّيستمدمّاللغ
ّدرسّالعريبّوّاإلجنليزي.

ّددةّاملؤسساتمتع (4)
ّ ّإبعتبارها ّاحلالة ّيفّهذ  ّالنظر ّالمدرسّاللغمنّخالل ّّعربيةة

ّقواعدّيفّ ّالعقوبةّالنتهاكها ّالسلطةّإلعطاء ّالستمداليسّلديه لغةّام
ّ.الرمسيةّملعهد

ّالرمسيةّّللغةاعلمّلفياتّاملمتلفةّ،بسببّخمتلفةّيفّقوةّاجلاذبي ةّلتاخلّ (5)
ّللغا ّمؤثرة ،ّ ّنتحدثّعنّاخللفية ّالتعلمّ،ّوعندما يةّيفّعملية

ّكلّالطالبّواملثلّالعلياّاخلاصةّوالتطريزّالتطلعاتّ،ّوأيطاّ وذل ّألن
ّأنفسهمّ ّيعتربون ّكانوا ّسواء ،ّ ّالطالبّأنفسهم ّمن ّالدافع ّمع القيام
العزمّبشدةّأنّيكونّابرعاّيفّاستمدامّاللغةّالعربيةّوالتحدثّالعكسّ

ّبعضّمن ّأيطا ّأراد ّرمبا .ّ ّالعكس ّأو ّقراءةّاالجنليزية ّيف ّابرعون هم
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ّالعربيةّ ّابللغة ّاحلديث ّجانبا ّوملعوا ّلذل  ،ّ ّاألصفر الكتاب
ّعلىّ ّالطالب ّلتأديب ّصعوبة ّأكثر ّالقيادة ّشعور ّمع واالجنليزية.

ّاستمدامّاللغةّالرمسيةّيفّالكوخ.
ّيةّدونيساإلنيزالّمنّبعضّمدبرّاملنظ مةّيستمدمونّاللغةّاجلاويةّّو (6)

وّّنظ مةميتعلقّابلكالمّهيّشعرتّافطلّمنّمجيعّاملسؤولياّ
ّاللغة ّالعربيةّحمركو ّاللغة ّمدرس ّاملأي ّيكونون ّألهنم ّىفّاألّوّثال. ىل

ّاستمدامّاللغةّالرمسيةّللمعهد.ّ
(7) ّ ّالطالب ّيراقب ّان ّاملدبر ّيستطيع ّالق24ّال ّبسبب يودال ّساعة.

ّتنطبقّعلىّالتعلمّيفّالصبا ّواملساء.
ّاللغ ّتكلم ّيف ّالطالب ّنوعية ّحتسا ّمن ّالعربملزيد ّة ّوية

ّا ّاذ ّألنه ّاألعلى. ّالقو ة ّالوقتّو ّحيتجون ّشّّجتمعاإلجنليزية يئّكل
ّابإلستقامةّوابجلد ّسيكونّّنتائجّاملرملية.

ّابست (8) ّاحملادثة ّيف ّاملهرة ّأمهية ّيدركون ّالطالب ّكل تاّاللغّمدامليس
ّالعربيةّواإلجنليزية.

بّلطالهذانّعامالنّيسببّحمركىّاللغةّصعوابتّىفّترتيبّا
ّيستّلتكلم ّشمش ّكل  ّألن  ّللمعهد. ّالرمسية ّاللغة ّااللغة  مةّحق

ّاملمتلفة.ّأنّالعواملّالبيئيةّتؤثرّبشكلّكبري.
ّكتابهّ"حمرت ّاملعل مّيفّ ّنقلّزينّالعاقبّيف ّلتعلاكما ّ نّايم"
ّالدا ّعوامل ّاألول ّعامالن. ّالتعليم ّىف ّالطالب ملّوعواّخليةالعوامل

ّعوا ّهي ّالداخلي ة ّعوامل ّاما ّماخلارجية. ّضيئ ّالذي ّنفمل سّن
ّالطالب.ّمنّعواملّالداخلي ةّتشتملّاب:
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 العواملّالبيولوجيةّ)العواملّال ّتتعلقّابجلسم( (1)

ّابلروحاني ة( (2) ّتتعلق ّالنفسية)العوامالل  ّالعوامل
الثانيةّ،عواملّخارجيةّهيّ:ّالعواملّال ّأتيتّمنّخارجّالطالب.ّمنّ

ّا ّو ّالبيئية ّاب:عوامل ّتشتمل ّاخلارجية ّألسرةعوامل ّالبيئةّ، عوامل
 20العواملّالبيئيةّا تمع،ّاملدرسية

ّالإ ّاملشكالت ّان ّاملسؤولية، ّالباحثّيالحضّهبذ  ّأتذ ثرّ 
ّّجدا ّابلبيئة ّ ّتتعلق ّألن ،ّ ّاخلارجية ّعوامل :ّ ّهي ّمالتّوّوهبذا عّاصل

ّاصدقا ّمع ّالتواصل ّأسئبعضّالطالب. ّمع ّأو ّإعطاءاتيذهم ثلةّأمّ.
ّحب ّانطبا ا. ّتكون ّاألعطاء ّاللغةعلى ّاستمدام ّدائما مسيةّالّرّيث

ّال ّاللغة ّالكالم ّىف ّالكفاءة ّالطالب ّيبلغ ّ،حىت ةّرمسيللمعهد
ةّاللغّمدامللمعهد،سيحر  ّشمشّالطالبّبسببّالبيئيةّاليوميةّإلست

ّهذا.ّجبانبّ،الرمسية.ّسينالّالتعليلّهبذ ّاحلال إنّّ،حلالّذ ّاهوملد 
ّ ّاحملادثة ّاملشكالتّيف ّاللالطالبّمتتل ّأيطا بيةّالعّرّغتاابستمدام

ّواإلجنليزية
 خالصة

ّاملّتدريساحملادثةىف .1 ّاإلسالمى ّالعصر  ّالكمال ّّرابليتاعهد دّملعهاو
 العصريّرادينّفاكوّترجنالي ّ:ّ

اكوّادينّفّرمعهدّالعصريّوّّابليتارالكمالّالعصر ّاإلسالمىّمعهدّ (أ)
ّة.لعربيهذانّمعهدّاللغةّوّفيهّنظامّلتكلمّاللغةّاترجنالي ّ

                                                 
20Zainal Aqib,profesionalisme guru dalam 

pembelajaran,(surabaya:insan cendekia, 2002), 62 



 

 العربيةفي تدريس المحادثةإستراتيجية مدرس اللغة ،ّدّحبيبّهللاحممّ 

 116                               2016 ديسمبير -العدد الثاني -المجلد الرابع التدريس:

   

 

ّكلّصبا ّالباكرّوّمساء .ّأيّب (ب) ّالتدريسّ: الةّعدّصالوقتّهذا
ّداحملادثةّبعّاملغربّوّصالةّالصب ّوّيومّاألربعاءّوّاألحدّصباحا،

 صالةّاملغربّيدبرّابألساتيذّوّاألساتيذةّ

ّإل (ج) ّلستمالصاملعلوماتلصا ّاألو لّ: ّالثاىنّ: ّمرحلة ّلثاىنص ّا،
ّلهجةاليديدّوّاستقرار ّالثالث ّلص  :ّ ّالثالث ّمرحلة ّساحت،

 هجةللاالنحووحتسين

ّحلّ ّمشكالت .2 ّااملّتدريساحملادثةلرتقيةمهارةالكالمفىو ّالكعهد لعصر ّمال
 :ّّوّاملعهدّالعصريّرادينّفاكوّترجنالي ّابليتاراإلسالمىّ

ّ (أ) ّالطالب، ّخلفية :ّ ّالداخلية ّقالعوامل ّيف ّاجلبسببّخمتلفة ةّاذبيّ وة
ّالرمسية ّاللغة ّلتعلم ّوملوحا، ّيكون ّسو  ّما ّمن ّخائفة ازالّم،

ّاألم ّاب،ّّّالطالبّيستمدمونّاللغة ّالكالم ةّلعربياللغةّكسولّلتعلم
غتهّملّلزالّحيما،ّأقلّاملفرداتّاحيفظّو،ّواالجنليزيةّألنهّمنّالصعب

 .ّاألم

املّعّوقت،ةّالّودرس،ّحمدودقدرةحمدودةمناملأماالعواملّاخلارجيةّ:ّوّّ (ب)
دةّمتعدتمع،ّةّا لبيئيالعواملّا،ّالبيئةّاملدرسيةّعوامل،ّالبيئيةّوّاألسرة

ّاملؤسسات ّاجل،ّخلفيات، ّلتعاذبيّ املمتلفةّ،بسببّخمتلفةّيفّقوة لمّة
ساعة.ّبسبب24ّّالّيستطيعّاملدبرّانّيراقبّالطالبّ،ّاللغةّالرمسية

ّواملساء ّالصبا  ّيف ّالتعلم ّعلى ّتنطبق ّال  ّالقيود بّالطالّزالّما،
ّاألم ّاللغة ّيستمدمون ،ّمتعددةاملؤسسات،

 لصبا رسةااليوجدإلتزامعلىإستمداماللغةالعربيةواإلجنليزيةفيمد
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 املراجع

 ابللغة العربية .أ
ّهب،نورهادي ّالنا قا ّاللغويةلغري ّاملهارات ّلتعليم اجلامعةّالنج:)مااملوجه

 (2011اإلسالميةّاحلكوميةّمالنجّصحافة،ّ

مّ :داراملسلالرو)،هاو رائقّتدريساملهاراتّاللغويةّماهياهتاّ،أمحدّفؤدّ،عليان
ّللنسرّوالتوزيع(

تبةّلقاهرة:ّمك.ّ)اةدينيترقّتدريسّاللغةّالعربيةّوالرتبيةّالّ،اهيمإبّرحممدّعطا،ّ
 النهطةّاملصريةّ(

ّالشيخ ّالغاليا، ّّ،مصطفى ّالعربية ّالدروس ّالعلميةّ)بريوتّ:كت0جامع ب
،۲۰۰۲ّ)ّ
ّنور ّلغريّالنا قاّ،هادي، ّاملهارتّاللغوية ّلتعليم ّهباملوجه ّاجلامعةّمالنج)ا :ّ

 (2011االسالميةّمالنجّ

ّمنا، عيمة،ّأمحدّ ّتعليمّاللغةّالعربيةّلغريّالنا قاّهبا :ّ)الرابط،بهأساليّوهجه
ّ(1989،إيسيكوّ

ّا يد ّعبد ّالدين ّصال  ّوتعليم،العريب، ّاحلية ّاللغات ّتعلم ّالبها نظريةّا
ّ(1981،القاهرةّ:مكتبةّلبنان)،والتطبيق

 1945،)القاهرةّ:دارّهنطية،فقهّاللغة،علىّعبدالواحدّوايفّ

ّ ّاخلالق ّعبد ّحممد ّاللغة،حممود، ّج،إختبارات  ّامللّامعة)الرو :مطابع
 (1989ّ،سعود
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