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 أ

 ملخص

ية محمدالثامن بالمدرسة  الصفلدي طلبة  كوروناوباء  في  تعليم اللغة العربية
  المتوسطة سوكارمي بندار المبونج

 عارف رحمن
يشهه العاملههاللاااحههاًلاهها اًليهههً لتههالي ههاةلعائملهههحالكانتههيلااخهههيل  ههال ا هه لاهه لع   هه ل ل

ثه لته للتهحها ل وهالوعهاالعه لعائملههحالع ق ها لأ عهه لعاه لسبه  للنتا نالعململاص لواولوكاءل و و ها 
 اصيل للعملهئحقنيلكاملاع سلعه لتبئوىلعاملاللي عا ه%لت ل08كهاعً،لأيلتاليق الت لل161 ل

وعسههههئناةعلعههههه لاهههه العلااههههيلسملههههالعا هههههاعدلع  ثهههه ل هههه عءلأ  ههههالعسههههئملاعةعًلا  ئقهههها ل  لل عإل او حبههههحا
تهه لتهها ل  ههجللتهه لعح ههالوعائحههاياالعاهه لسوعيهه لعسههتعسحاحاالعاههئملهربالعههنلعإل ت هه ،لو دلع ئنهه لع 

تئوسهه يلعاهها ال اصههيل لعإل او حبههحاللعململهمههنيلوأواحههاءلع تههو  لواضهه لع و هها ل ل ههالتهه لعا هههاعد
سهههح حنلعههه ل حوحهههيلسملههههحالعاه هههيلعامل كحهههيل ل هههالأنتهههيلل،لواههه ا لوع  قههه لاحبههه لعهههه لعههها هيلوعاههها 

لثالخت حطلسنوح لعائملهحا،لوسنوح لعائملهحا،لوعائقححا  و و العا ليئضودلت ل   يلعناص لعملتعك يلت
 ههو لاهه علعا حههنلاههولنههنلوصههو ل ههوع ،لوتو ههو لاهه علعا حههنلاههولتملهههالعاه ههيلعامل كحههي ل
واها لاهه علعا حهنلاههولتمل  ههيلعوعتهالسملهههحالعاه هيلعامل كحههيلو وههاء لعململههالعههه لخت هحطلسنوحهه لعائملهههحا،ل

  يقيلمجعلعا حا االعملبئخاتيلا علعا حنلا لعملقاكهي،لعمل اظهي،لوسنوح لعائملهحا،لوسقححالعائملهحا لول
لوعائو حق لوحتهحالعا حا االعملبئخامل لا علعا حنلكوعس يلحتهحالعاوصو لعانوع  

اييلعملئوسه يلسهو ا ت لكنهاع لمكاملا سيلحم ئحايلعا حنلأدلتملهالعاه يلعامل كحيل    ا
أوالللل،e-lerningأيللسهتعسحاحاالعاهئملهربالعهنلعإل ت ه ععائملههحالكاسهئخاعملتهالتهاملكهاي عءللالت و ج

عا ليئضودلت لعملوعةللعاوحايولكئصمحا لخت حطلسنوح لعائملهحا،ل ادلعململهالينّو لخت حطلعائملهحال وب ل
  ا حال لسنوح لااايلعاوكاءل و و ا لسملاتالعا ه يللصاة لعائملهحا معإل ت  للكوسحهيللمثلأ سه ،لعائملهحا
 ه ل  لوع لسملاتهالاه الاااهيلe-lerningينوه لعمهحهيلعائملههحالكملهنلعإل ت ه لأيل هادلعململههالللعائملهحا،

كا سهها لعاوعي ههاالل لسقحههحالعائملهههحا،ل ههادلعململهههالينوهه لعائقههورلت اكقههال يعهه عالخت ههحطلسنوحهه لعائملهههحا
  e-lerningاايل ه يلكملنلعإل ت  لأيل

   و و ا،للعائقححالسملهحا،عائخ حط،لعائنوح ، الكلمات المفتاحية:
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 شعار

مِ يِ حِ الرِ ِنِ ح ِمالرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ   
مقامِمقالِولكلِمقالِمقامِلكل  

(Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan 

memiliki tempat masing-masing.) 
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 د

 اإلهداء

احلمددد الاا ددد اارددد مباا ، ددد اا عمددد سامدددختاالاكخادددااق دددخمبساقرددد مباا   ددد  ا ددد   ،  ا
حصدخ اا ا حةدةااا عخمادةا ، د  ةاايفاإمتد  اهد  قا .ا  ،ميساقجعلاا ع، اةا س  اهد ااا د  اااخلد م

اأه   اه  اا ،   ةاا عخماةاإىل:  اااسكختاادلس ك ةاماااآلر، ا

ًمدد  اقا دد ا .1 احددىاقحتفازهدد احاهدد اقتعطادداايلادائمدد اتصددخ ا ددياانانددا اقا دد يااه
احدددىايلساا ددد اف ا  ددد فًا  دلخدددلا شدددع،ق االاألهندددمبااحلاددد ةسامعدددىامع،فدددةايفاأ ددد م،
 .حٌاتصمامباه  اا ،   ةمعاًع اا  عخمبا    

اكخمدد  ات جدد االاسااألط،قحددةاهدد  امددا  ةايفاادلسدد ك ةادائًمدد اقدد م اا ددياتا دد  .2
اقحتفاز اقتشجا اا ،   ةاه  اإكم اايفا خمس ك ةا كاش ،اًاا ًات  ااأ امي ا

 .ا نض اا عىاقت كا ا
االقااا  شدددجا ادائمددد ا عطددد نياا ددد  ااا  دددةا  سدددمباتعخدددامباا خ دددةاا ع، ادددةاحملأمددد ق ئ ا .3

 ا ،   ة.اه  اإكم اايفا خمس ك ةا كاش ،اًاا ًات  ااأ امي ااكخم  ات ج 
اقاجل معةااحملا  ة .4

 

ا

 



 

 ه

 السيرة الذاتية

 األمو  هريمان األب ، مناالبنهو و م.  4991 فربيرمن  02  دايا مورين يف عارف رمحنولد 
يف  ديننننا مننننورين 4 درةننننت ائبةداليننننت ا  وميننننتامل يف وقنننني نننننبيان  الباحنننن  لقنننند در   .نينننن  
املةوةنن ت  احملسننناملدرةننت  الباحنن  دراةننة   ى واننن مث   ،0226حننا السنن ت   4999السنن ت

املدرةننننت احملسننننن   ى الباحنننن  دراةننننة  واننننن مث  ، 0222نةهنننني دراةننننة  يف السنننن ت او  رتومينننن
  .0242الثانويت ميرتو وانةهي دراةة  يف الس ت 

 ائةنننةميت ا  ومينننت امعنننت رادينننن  نةننناندراةنننة    ى اج وبعننند  لننن  وانننن  الباحننن 
حنا هنذ   اللغنت العربينت تعلني  بينت ىف قسن أخذ الباح  كليت الرت  م. و  0240النبوج ىف الس ت 

 و ة ن يف ب دار ملبونج  ى اآلن. .الس ت
 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  

اينيب األاي خًن األيدل ن يدنهلليل ويبنبندل ،مدهللن خدهلل اخمنندل اد  ىلامدلت إلس يد   ا يد  ن 

 وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   

باد   اح د  يزاد   ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لهللن  

يف إلمتددل  و  ملبدد ي ن  ا،بنددهلل ،لجللالدد  ا يدد ان   احلك اندد ايرت،ندد   خعددليف    اسايبكددليد ندد  

 ا  يل اانددد  ويددلاي  نادد  ارخدددما  عددلبهللةامل باددد  ي ددا ايبليدد  ايلامنددد ايميددلي   ىددله

بنا اخددهلل  ،دبليغ االاتددنل ن ونزادددا ايلمفل  إلس كا ا  ونهينن وبامينن واخدل ،ندهللم يف يد

ايددددددهللكت   احلددددددل  األيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد  ،ددددددلي  إلس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هإلجنددددددلز ىددددددل

 ب ي .ا  مل،نهللاحلك ان  لال  ا ي ان  اجل  ئنس نامللنعتًن نمم ،مهلل.ا 

 نببددهلل احلمنددهلل نيددهللو دكت    األيددتل نكمددل اخددهلل   ددلي  ايشددكم وايت ددهللام إلس ايعددنهلل 

حبع  إل طلده يل وت ننهلتدو يدأ ايدت ن    ههللايلم  ،ل  نه األو لملشمف ك نامللنعتًن

 فاو ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    ن ايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 

 نااددي ىيمادد  نةايددهللكت    ةايعددنهلل واخددهلل  كددلي   زاددا ايشددكم وااليددرتا  وايت ددهللام إلس 

  يدأ ايدت ن يل وت ننهلتو لإل طلدى حبع   لى،ل  نههلل لماي  ايثلين  لملشمفكنةامللنعتًن 

    .    يع  ايث اب وايمبلا  ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن إلمتل  ىله 



 

 و

يل اددهلل ايلدد   يف اعددًن   خددهلل   زاددا ايشددكم إلس كددا ادد  اددهلل  ويف اينهلادد  اعددم  ا  ا

 .اطكمىل مجنللً وامتىن ا  اا بز ونا ا  جيلا  ي  يف ا ازا  يعنلهتلن ايلامن 

  

 0202 ي فمرب 61 ب ي  ،نهللا  مل

 ي ايبل

 

 بل ف  مح 
6066202654 

.       
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

 ىي كانت رمبا ىائلة بأزمة التعليم يهدد قد جللً  حدثاً  حالياً  العامل يشهد

 جائحة تسببت ،ٕٕٓٓ آذار/مارس 2ٕ فحىت. ادلعاصر زماننا يف األخطر

 عن وشاب طفل مليار ٙ.ٔ من أكثر انقطاع يف( COVID-ٔ1) كورونا فَتوس

 بادلدارس ادللتحقُت الطلب من% 2ٓ من يقرب ما أي بلداً، ٔٙٔ يف التعليم

 تعليمية أزمة من بالفعل فيو نعاين وقت يف ذلك وجاء.  العامل مستوى على

 ادلهارات فيها يتلقون ال لكنهم ادلدارس، يف الطلب من الكثَت فهناك عادلية،

 فقر” عن الدويل البنك مؤشر ويظهر. العملية احلياة يف حيتاجوهنا اليت األساسية

 العاشرة سن يف الفهم أو القراءة يستطيعون ال الذين الطلب نسبة أو – “التعلُّم

 قبيل الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان يف بلغت قد األطفال ىؤالء نسبة أن –

 إىل اجلائحة ىذه تفضي فقد التصرف، إىل نبادر مل وإذا%. ٖ٘ الفَتوس تفشي

 .سوءاً  النتيجة تلك ازدياد

 تثَت واليت والشباب، األطفال على تعود اليت ادلباشرة اآلثار ىي ما ولكن

 معدالت زيادة. ٕ. التعّلم خسائر. ٔ األزمة؟ من ادلرحلة ىذه يف القلق لدينا



2 
 

. اليوم يف غذائية وجبة أىم على األطفال حصول عدم. ٖ. الدراسة من التسرب

 معظم منو يعاين الذي التعليمية، النظم يف ادلساواة انعدام ذلك، من واألكثر

 من أكثر الفقراء األطفال ستصيب السلبية اآلثار تلك أن شك وال البلدان،

 .فرادى تأتيهم ال ادلصائب وكأن غَتىم؛

 مكان حبسب) انقطاعو أو الدراسي العام بدء يف التأخر سيؤدي التعّلم

 يف كامل اضطراب حدوث إىل( اجلنويب أو الشمايل الكرة نصف يف ادلعيشة

 عملو ميكن شلا الكثَت وىناك. ومعلميهم وأىاليهم، األطفال، من العديد حياة

. بعد عن التعلُّم اسًتاتيجيات خلل من وذلك األقل، على اآلثار ىذه من للحد

 عرب التعلُّم اسًتاتيجيات إىل للنتقال استعداداً  أفضل ثراء األكثر البلدان وتعد

 ادلعلمُت تواجو اليت والتحديات اجلهد من كبَت قدر األمر اكتنف وإن اإلنًتنت،

 واألفقر الدخل متوسطة البلدان من كل يف األوضاع ولكن. األمور وأولياء

 ذلك فإن ادلناسب، النحو على نتصرف مل وإذا واحدة، شاكلة على ليست

 – باألساس مقبول وغَت مروعاً  حداً  يبلغ الذي – الفرص تكافؤ يف االنعدام

 فضلً  كتباً، وال للدراسة، مكتباً  ميلكون ال األطفال من يدفالعد. تفاقماً  سيزداد

 ادلنزل، يف احملمولة للحواسيب امتلكهم عدم أو باإلنًتنت اتصاذلم صعوبة عن

 حُت يف ادلأمول، النحو على آبائهم من مساندة أي جيد ال من منهم ىناك بل
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 يف الفوارق ىذه اتساع تفادي علينا يتعُت لذا. سبق ما بكل آخرون حيظى

 السلبية اآلثار ازدياد وجتنب – سبيلً  ذلك إىل أمكننا ما تقليلها أو – الفرص

 .الفقراء األطفال تعلُّم على

 من بالعديد اإلبداع من كبَتاً  قدراً  الصدد ىذا يف نشهد فإننا احلظ، وحلسن

 االعتماد من يربره ما بالفعل لو قلق ينتاهبا التعليم وزارات من فالكثَت. البلدان

 إال مثرهتا جيٍت ال وبالتايل غَتىا، دون اإلنًتنت إىل ادلستندة االسًتاتيجيات على

 يف البلدان ألكثرية ادلناسبة االسًتاتيجية وتتمثل. حاالً  األفضل األسر أبناء

 إيصال يف احلالية التحتية البنية توفرىا اليت ادلمكنة الوسائل مجيع استخدام

 ومقاطع الدروس، سلططات إتاحة يف اإلنًتنت أدوات استخدام فيمكن. اخلدمة

 ادلعلمُت وألكثر الطلب، لبعض ادلوارد من وغَتىا التعليمية، والدروس الفيديو،

 الصوتية والتسجيلت بادلدونات االستعانة أيضاً  ينبغي ولكن،. األرجح على

 شركات مع العمل وينبغي. البيانات من أقل قدراً  تستهلك اليت األخرى وادلوارد

 تنزيل لتيسَت الرسوم، من ادلستخدمُت تعفي سياسات تطبيق على االتصاالت

 .الغالب يف الطلب أكثر حيملها اليت الذكية، اذلواتف على التعلُّم مواد

 حىت األرض والدة منذ بدأت اليت ومسلمة، مسلم كل على فريضة التعلمو 

 بالتأكيد ىو التقدم يريد من كل شخصي، وال الدين علم سواء القرب، إىل العودة
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 من العربية، اجلزيرة شبو يف اإلسلم اهلل نزل. األسبقية تأخذ و التعليم من أىم

 والسنة القرآن أي القانون مصادر من اثنُت وقد اإلسلم. ملسو هيلع هللا ىلص زلمد النيب خلل

 الستخدام اإلسلمية للشريعة الثاين ادلصدر. مسلم كل على التعرف يف إجبارية

 بينغونينيا معظم من العرب للسكان كشف كان اإلسلم قبل. العربية اللغة

 عن الكشف مت أنو حيث ذلم، جيدة شاء اهلل ولكن الشعب إرادة جاىلية،

 .اإلسلم

. اإلنسان حلياة كدليل تستخدم اليت القرآن لغة ىي العربية اللغةعرفنا أن و 

 إىل بالنظر.القرآن معٌت لفهم العربية اللغة لدراسة مدعوون كمسلمُت ضلن

 جيعل االتصاالت لتكنولوجيا جًدا السريع التطور فإن العصر، ىذا يف التطورات

 يتم. العامل أضلاء سلتلف من ادلعلومات على احلصول أمام عقبة تشكل ال ادلسافة

 البحتة والعلوم اذلندسة رلاالت يف العلمية ادلعلومات من الكثَت على احلصول

 الكتب ذلك يف مبا األجنبية باللغات كتب من والفن النفس وعلم واالقتصاد

 .العربية

ولذلك أن تدريس وتعليم اللغة العربية للمسلمُت من أمر ىام،  كما قال 

عمر بن اخلطب رضي اهلل عنو:"أحرصوا على تعّلم اللغة العربية فإهنا جزء من 
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عرفة تامة من فل يستنبط األحكام الشرعية إال من يعرف اللغة العربية مٔدينكم".

حيث بنية كلمتاهتا وإعراهبا وفصاحتها، ومن حيث معناىا ظهور وخفاء وحقيقة  

وكناية، حبيث يتمكن نتيجة ذلذا العلم من القطع مبا تدل عليو كل كلمة، و 

بطريقة داللتها عبارة  أو إشارة  أو فحوى. وىذه احدى من خلفية للتعليم اللغة 

بب إىل تعّلم اللغة  العربية على النحو التايل: لغة العربية، وأما العوامل الىت تس

الرمسية للبلد العرب، واللغة العربية ىي احدى من سّت اللغات الرّئيسية يف 

لغة القرآن الكرمي اللغة العربية و  األوىل لبعض البلد العرب،العامل واللغة الرمسية 

 ٕ.ىي لغة القرآن الكرمي

العربية السابقة،  اللغة تعليم إىل يدفع اليت العوامل بعض نلحظ أن بعد

 يف العربية ألمةل مصلحةاللغة العربية، لديو مزية يف الّدويل و  ىنــا نســتنتج بــأن

 وموادخام  النفط من ثروةال ميتلك العربية ألن والسياسي، االقتصادي اجملال

 على جتاريا شريكا ليكون البلد ىذا إىل ينظر العامل لذلك ، وفَتةتادل ديناعادل

لذلك ال  شّك إن تعّلم اللغة العربية من أمر ىاّم والزم علينا  .العادلي ادلستوى

 بأن نتعّلمها.

                                                             
1

 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya(Bandar Lampung : AURA, 

7112), h 72 
7
 11المرجع ، ص. نفس   
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ىذا البحث، عرفنا أن ادلسلمون يتعّلمون اللغة العربية حكمو واجب  يفو 

 قطاعالىت تؤثر  كورونا وباء اآلن الدنيا يف ألنو جزء من الدين اإلسلم. ولكن 

 تقليل أبواهبا إلغلق التعليمية وادلؤسسات واجلامعات ادلدارس   دفعت إذ التعليم

 وخاصة القطاع، ذلذا ادلنتسبُت لدى كبَتا قلقا أثار ما وىو. انتشاره فرص من

 قد كورونا  ظل يفو  وغَتىا. متحاناتالاو  ، التعليم،لتقدمي ادلتأىبُت الطلب

يشعرون بصعوبة على اشًتاك ة ببعض الطل إىل الىت تسببحالة التعليم  تطول

 . عملية التعليم والتعلم

استنادا على خلفية وباء كورونا الىت حددثت فتعليم يعقد بعرب اإلنًتنت و 

 ثلثة بُت لقاء ىو الويب بوسيلة بعد عن التعلم نظامأو ينفذ التعلم عن بعد. و 

 ، الكمبيوتر عرب والتعليم ، بعد عن التعلم: وىي ، وتقاليد تكنولوجية تطورات

 ألول" بعد عن التعلم" تطوير متمث (. اإلنًتنت تكنولوجيا) اإلنًتنت وتكنولوجيا

 التاسع القرن منتصف يف واإلصلليزية واألدلانية الفرنسية ، ادلتحدة الواليات يف مرة

 بعد عن التدريس بتدريس بيتمان إيزاك السَت قام ، 2ٗٓٔ عام يف. عشر

 طريقة (ICS) الدولية ادلراسلة مدارس طورت الثمانينيات، ويف. احلروف باستخدام

 يف األمان عامل بسبب الوقت ذلك يف كانت واليت" ادلنزلية الدراسة دورات"
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اللغة وذلذه احلالة يرغب الباحث بأداء البحث عن كيفية تعلم  ٖ.احلقبة تلك

 يف وباء بعرب اإلنًتنت. العربية

 تعليمية مؤسسة ىي مبونجال رابندزلمدية ادلتوسطة سوكارمي درسة ادل

 من احدى  ادلدرسة وىذه.العربية درسا من الدروسهم الرمسية  اللغة جتعل الىت

 تقع ادلدرسة ىذه وموقعو متيّسر للوصول ألن .المبونج بندر يف ادلفضل ادلدارس

التعليمية ادلختلفة  واخللفية ادلناطق من جيعل الطلب شلا احلضرية ادلنطقة يف

 يسعرونة بالطل أنىذه احلالة  علىاستنادا و ادلدرسة.  ىذه يف بالتسجيل مستغرق

للتعلم اللغة  مرتفعة ومحساهتم اىتمامهم ولكن العربية اللغة تعلم يف بالصعوبة

 الطلب دلعظم وفقا الطلب، بعض مع مقابلت بإجراء الباحث وقام. العربية

ْتع درس ىي العربية اللغة دروس إنغَت   تعليم يقدم العربية، لللغةادلدّرس  ألن شلم

وكما  .للىتمام مثَتة تعلم واسًتاتيجيات إعلم ووسائل سلتلفة بطرق العربية اللغة

 مهارات ادلعلم، يتطلب إىل بل .ليس بالسهلة جيد عرفنا أّن جتعل ظرف التعلم

 أن وجيب والتعلم، التعليم عملية بفعالية تتعلق ومسائل الىت التجربة، التمرين،

أن استيعاب   لذلك. ادلختلفة التعليم وسائل اختيار يف ادلهارات لديو يكون

 ىي أمر ىاّم للمعلم   التعليمية الكفاءة

                                                             
3
 Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M.,& Zvacek, S. (7112). Teaching and learning 

at a distance: Foundations of distance education (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson 



8 
 

 ميلتعلرغب ىف أداء البحث معلق "بايواستنادا على شرح السابق، فالباحث 

زلدية ادلتوسطة بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية

التصميم ادلنظم ادلقصود للخربة  ألن التعليم ىو" مبونجالسوكارمي بندار 

 )اخلربات( اليت تساعد ادلتعلم على إصلاز التغيَت ادلرغوب فيو يف األداء، و يمعٌت

بإدارة التعلم اليت يقودىا عضو ىيئة التدريس. وىو عملية مقصودة وسلططة يقوم 

ىيئة التدريس داخل ادلؤسسة التعليمية أو خارجها هبا ويشرف عليها عضو 

 ٗ.بقصد مساعدة ادلتعلمة على حتقيق أىداف التعلم ادلستهدفة

 

 البحث تحديد .ب 

مي و تقــوحتديــد البحــث ىنــا عــن التخطــيط والتنفيــذ وال البحــث ادلــذكورة، ىعلــ بنــاء

زلديــة بادلدرســة  الثــامن الصــفلــدي طلبــة  كورونــا  وبــاءيف  اللغــة العربيــة تعلــيم عــن

 .مبونجالادلتوسطة سوكارمي بندار 

 مشكلة البحث .ج 

 كما يلي:  البحث يأيت مبشكلة الباحثفالبحث ادلذكور،  تركيز ىبناء عل

                                                             
13ه. ص  1131بجامعت األميرة نورة بنج عبد الرحمن، رياض، اسخراحيجياث الخعلّم والخعليم والخقييم،  
1
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 كورونا  وباءيف  اللغة العربية تعليم عنتنفيذ التعليم  ختطيطكيف يتّم  .ٔ

زلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة 

 ؟مبونجال

 الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية تعليم عنالتنفيذ كيف يتّم  .ٕ

 ؟ مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة السابع 

 الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف  اللغة العربية تعليم عنالتقييم كيف يتّم  .ٖ

 ؟ مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة  الثامن

 البحث ومنافعأهداف  .د 

 أىداف البحث .ٔ

 البحث كما يلي:ىذا  دافهتو

 الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء معرفة عوامل التدريس اللغة العربية يف  ( أ

 .مبونجالزلدية ادلتوسطة سوكارمي بندار بادلدرسة 

 عن تعليم اللغة العربية التخطيط والتنفيذ والتقييمعلى معرفة كفاءة ادلعلم   ( ب

زلدية ادلتوسطة سوكارمي بادلدرسة  الثامن الصفلدي طلبة  كوروناوباء يف 

 .مبونجالبندار 

 منافع البحث  .ٕ
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 ىف ىذا البحث على النحو التايل: الىت ترد الوصول وأما منافع البحث

 نظريا ( أ

زيادة معلومات واخلربات لدي الباحث والقارئ على تعليم اللغة العربية بُت 

زلدية ادلتوسطة سوكارمي بادلدرسة خاصة  كوروناوباء مدارس العامة، يف 

 .مبونجالبندار 

 اعملي ( ب

أن يكون مرجعا وادلدخل للمعلمُت اللغة العربية ىف ترقية التعليم و 

 كورونا.وباء عند  الكفاءة التعليمية للمعلم اللغة العربية مبدرسة العامة
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اللغة العربيةتعليم  .أ 
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .1

تت ليييي يتتتالتعلييييشت ت التعلييييشتق يييتلتةيييلت"ل،ييييتتتصليييشتت تالييي تالييييمت.عييي  
التعلييييشتايييطتاال يييةيتتالي ييياقيتتادلعكيييرة تالييي تاتل يييلت يييا   ت  ييي  ت" ةييي ت

لل،عليشتلتعلييشت اتالةليييتت  لتفلي  تمبعىنتو  حلكيكيتتالتعليشتاطتاجل رتاليطاص ت
)اطجيييتتاف صيي تالةلييييتتتمبليي درتالتعليييشتاالييايقتةييلتفجيي ت كيييلتاااييرا ت

ت ادلتطقعيت
وفةييي تصشيييرت ييييرتالي ييياتدريييييتتوتفييييطانتزقيييل تالتعلييييشتاشييي تمبعيييىنتص،ليييييتتت

التعليييش توفل ييةيتتالييتعلشتوالتعليييشتايي تفل ييةيتتاعلي،ييييت تواييميتالكي،يييتتالتعلي،ييييتت
اليي ت ييرثت ييمتادلعل،ييمتوالةلييييت توتييرثتاييماتالتف صيي تالييمتتزيييتتالتفيي ص تت

  ت0 سيبتوجطدتاجت يتلت كيلتااارا تادلعيشيتتةع  
وةييييلتال يييياحتالسيييي  ل تل ييييلتاايييييتشت جتفنتالتعليييييشتاييييطتالتفيييي ص تت ييييمت
طيييييا.متتتييييي جتض جييييييتتاات عاييييي  تالييييييعه تو ييييي تادلعليييييشتوالةليييييييت تو تايييييميت

تطتار ت مت رقريتةسيك   التف ص ت تقطجرتاال لت)لك قتةطجتتضل
الل ييييييتتالعا يييييييتتاييييي ت  يييييريتالل ييييي تتااجشييييييييتتالييييي تقتعل، ييييي تال  ييييي تةيييييلت
اإللروليسييم تولييملم تةييلتالايياور تدرايييتتاعليييشتالل يييتتادلش يييبتلل،تعل،ييمت

                                                             
1 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 7991), hlm.7 
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غيي تالعيياب تل ييلتاعلييشتالل يي تتااجشيييييتتمبيي ت تذلييمت تاييميتاحل ليييتتالعا ييييتت
ت 2 ةاقتوفي ليبتسلتلفيت

العا ييييتتل يي تالعييابتايطت يي نتاتل ييلتجتشيييت تانت حليي حتالل يييتتتاعليشتالل يييت
العا ييييتتمت،ييياتالعييي متالييييطمتةاافييياتلل  قيييتت  لشسيييييتتلل،سيييل،متوغييي تادلسيييل،م ت
قت،يتتامات  لعرقرتةيلتةسيسي تتاعلييشتالل ييتتالعا يييتت تاليليرانتادل تلفييت تمبي ت

ليييييا تةع يييييرت تذليييييمستةسيسييييي تتةتقييييي ةتادللييييياقيت تاجل ةعييييييتتااةاق يييييييتت تة
الرراييييي تتاإلييييي ةييتت تةررقييييرت يييييي لي ت تةا"ييييتتلييييامت تالسييييطدات تلييييييي ت ت
ج "ااييي  تةسيسييييتتاخليييطقاتادل،لط"ييييتتليةييي راتتالعا يييييتتادلت يييرةتوالييي تاشت يييات ت
 لروليسييييي تصليييي تالتييييطا ت تيييييطرا  ق ت ت  لييييرولو تة " ييييي ر تةيييي ال  تيييييطلطت

ت 3يسي ادلرارستالراللييتتاإلي ةييتتةشت اةت ت لرول
ص،طةييييي  ت نتاليييييرا.اتوالت يييييةياتلتعلييييييشتالل ييييييتتالعا يييييييتت ت لروليسيييييي ت ييييي ت
اغيياادتدقشييييت تف تدراييييتتواع،يييلتالتعيي ليشتاإلييي ةييتتةييلتةليي درتات ييرثت

 تاش كتالعرقرتةلتااييي بتالي ت4الل يتتالعا ييت تة  تالكاآنتواحلرقثتوغ اش
فمحرتهتي،ييت تةيلت يمتتجتع تغ تالعابتقتعل،طنتالل يتتالعا ييت ت"، تذ"اتروي 

تس5فةطرتفلاي
الييروا.اتالرقشييييتتل إليييتتاإلييي م تانتال تييبتادلكرييييتتليييي متايي ت  0

العا يييييتتت ييي لةيا تايت  ييي  تدرايييي تتالعليييطمتاليييطاردةت تالكييياآنتفوتت

                                                             
2 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin Maliki 

Press, 1177), hlm. 99 

3 Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol.71, No.7,Tahun 1171). 

4 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 1171),hlm. 6 
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"تيييييبتالل ييييييتتالعا يييييييت تغيييييبتفوا ت. يييييشتالل ييييييتتالعا يييييييت تليييييملمتغيييييبت
 درايت   

 ييييتتاجلتقييياةتالعا يييييتتالييي تتيي يييعاتغييي تادلسيييل،مت  ل اا ييييتتصشيييرتزقييي رةت  2
 اتطاإل تص دةت  لل يتتالعا ييت ت ة ت.ط  تفوتالع ةييت 

ف" يياتفص،يي لتالعل،يي نتال  يييي يمتالييمقلتقت ييراطنتالعا ييييتتادل تلفيييتت  3
 الت لل ت توال تذل تجطدةتصل،ييتتص لييتتجرا  

وفةييي تللفيييييتتالييي تاسييييبت ييي لتليييتعلشتالل ييييتتالعا يييييتتصشيييرتفجييييبتا ةييي وان ت
تس6ا 

الرقشيييييت تل إلييييتتالكييياآنتال ييياوتانتالكييياآنتواحليييرقثت  لل يييييتتتاليييروا.ا  فت
 العا ييت 

ول  تةسل،متيط تا عات  ل اا يتتصشرتزق رةت ييتتاجلتقياةتالعا يييتتالي ت  بت
 قتطاإللطنت  لل يتتالعا ييتتالع ةييتتوالفل يت 

 فنتفااتفديبتالعل، نتال  يي يمت متتاليطمتة تط يتت  لل يتتالعا ييت   جت
 عربيةأهداف تعليم اللغة ال .2

و ت"يي تفل ييةيتتالتعليييش تق ييطنتاذليير تاييطتالعشليياتالا يسيي تالييم تغييبت
فنتقف ،يتت"يي تةعليشت ك يي ت"،طييرتاررقسيي ت)ةيايبقتوةييرقاتللتعلييشتوالييتعلش ت
اذلر تاطتااي ستفوتلكةيتتاالة قتجل،ياتفل يةيتتاليتعلشت تةيلتالت ةيي ت

  لشسيييتتلشي ت ات جاانتالتكييش ت رونتإلي غيتتفارا تواضي يتت تةيلتادلسيت ي ت
تفنتل طنتق درقلتصل تقي ستةريتصل حتالتعلشتادلشةت 

                                                             
6Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1177), h. 99 
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 ت متفنتاذلر تةلتاعلشتالل يتتالعا ييتت    تص مت ت لروليسي تاطتفنت
ق طنتالةليييتتقي درقلتصلي ت. يشتالكياآنتواحليرقثتوال تيبتالليفاانتالي ت"تي ي ت

ل ييييتتصل،ييي نتال  ييييي ييتت ت  إلضييي .يتت اتالكيييررةتصلييي تالتطاإلييي ت  ييييت رامتال
ت7العا ييتتالش ةيتتوالسليبتلف شتال تبتال تبتالرقشييت 

واييييييتش د ات ات"تييييي بتةيييييلتوزارةتاليييييرقلت عشيييييطانتتايييييررقستالل ييييييتتالعا يييييييتت ت
ي تةيلتقيي تطيي رتقطييرتويييفط ت ةسيس تتالتعليشتالعي  تاإليي ةييتتتةكتيس 
فلطرت ت.إنتاررقستالل يتتالعا ييتتق ر ت ات كيلتااارا ت توا تااارا ت

لييييييتتااجييييي ت)ااايييييرا تالع ةييييييتقتوااايييييرا تقلييييي ةتااجييييي ت)ااايييييرا تططق
احملردةقتاذلر تاطتااييتتاذلر تالع مت تالتتةلتاللعبت كيلتاماتاذلر ت

 الع متدونتفنتقتشت رقريت ةاقكيتتص،لييتتوزلردة 
تواذلر تالع متلل يتتالعا ييت تق ر ت ات كيلتااارا س

لل يييياقعيتتاإلييييي ةييتتتل ييييلتللةلييييييتت. ييييشتالكيييياآنتواحلييييرقثت"،لييييرر ق0
 واع لي،ت 

ل يلت. ييشتو. ييشتال تييبتالرقشيييتتوال ك .ييييتتاإلييي ةييتتادل تط يييتت  لل يييتتت ق2
 العا ييت 

 فنتا طنتجيرت تالت رثتوالتأليرت  لل يتتالعا ييت  ق3
 ايت راة  ت"أداةتةس صرةتلل،  راتتاالايت)اا ترا ييتق ق4
 لتعتقتتلربانتالل يتتالعا ييتت تواطتادل شييتت ك   ق5

اتواتايتالتقييرتالتةيطقا تلملت ت اتاتالتااارا تادلم"طرةتفصي يتص ةييتتجير 
لملمتغبتاطضي   تصل توجتتالت رقرت يمتتل يلت كييلتفايرا تزليردة ت

                                                             
7 Zulhanan. Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab. Bandar Lampung. 1112.h.9 
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ليييملمتييييي طنتاشييي كتفايييرا تل إلييييتت)زل داييييتقت تغيييادتلييي صتةيييلتادل  ليييييتت
)الكييياانةقت تغيييادتاخلييي صت) ةييي نقت تغيييادتلييي صت) ل ييي نقتواليييم تيييييتشت

تبتاعلشتالل يتتالعا ييت اكرلتت تفي لي
 مهارة اللغة العربية و عناصرها .3

 تالتعليييشتالل يييتتالعا ييييتتاشيي كتادللييةل  تتاليي تغييبتفنتقعا.ييتتةش يي  تة يي رةت
الل يييتتالعا ييييت توصش إليياتالل يييتتالعا ييييتتتوةييلتاييميتادللييةل  ت تلتةش ييبتيييطنت

 الف ش تقشي  توإلف  تصل تالش طتالت  س

 ة  رةتالل يتتالعا ييت  0

ادل يي راتتاخل إليييتتتفر يياتاييررقستالل يييتتالعا ييييتتات، يي ت تالتييررقبتصليي ف ييييتت

والكياانةتوال ت  ييتت يمتتايتشتتوال ي مت  اال لتالل ط تةت، ليتت تااييت، ة

تص قييتتذلي تاار ياتادل  راتتوامي  ااال لتالل ط تصل تف سلتفدانتص،لييت

ت ت وإلف تييتشتافليل  ت. شتلتط.  ت عا  تصلت.لل  تل لتاتااةييت

   ة  ت    تقل تة 

 ة  رةتاايت، ة قفت

ة ييي رةتااييييت، ةتفواتادل ييي راتتالل طقييييتتالييي تقشي ييي ت صة  اييي تاات، ةييي تتتت

.  كييي يت يييييثتا ،يييلتف يت يييي ت تفنتاإللسييي نتق ييييطنت تسلتليييرتييييياو ت

 ي ايييتتةسيييت،ع تف" ييياتشلييي تق يييطنتةت ل،ييي  توفنتالل ييييتتاييييرفت  لسييي، ةتفوات

وقت لشتا لي يتمثتقكيافتوق تيبت تآنتوقي ت" ت  نيت. لةف تقس،اتفوات
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وا يير تولييلتادل  يي ت"ييملمتفنتاإللسيي نتقسيي،اتوق تييبتف" يياتشليي تقكييافت

وق تب تليملمت.يإنت  ي لتة ي رةتااييت، ةتاكيطدت اتصيرمت اكي نتال ي مت

اطص،ليييييتتاييييتيع بتاالفييي  تادلسييي،طصيتت. اييييت، ةتاجلييييرتوالكييياانةتاجليرة 

ةلتةعي نتوف. ي ر تو.ي ي تق يطنتتو. ،   تو ليل  توال يلتة تج نت.ي  

الك رئتوا راتواآللاونتةست،عمت.كي  تدونتةت  عييتت تد.يوتفوت"تي ب تت

" تقتفيا تاليمالتللف يشتوغي يتةيلتادل ي رات تواي تاكيطمتصلي تااييت، ةت

 8 ف تايت، ةتةست،ايتضيثتق طنت  لوتااات، متواإللل ت

 ة  رةتال  م قبت

ل تلل يت توادل، رييتتالفعليييتتادلةلط ييتتال  متفوتالتعي تاطتاإلصل زتالفعتتتتت

لل يييييتت كيكيييي تل اضيييي  تااييييي ستالييييم تاييييطتالتطاإليييي  تلييييملمت. لل يييييتتايييي ت

ااإلطاتتال تالررتةلتج  زتالشةلتصشرتاإللس نتليعربتهب تصلتسلتليرت

 9.فغااضتتوقا ق يت تاحلي ة

 ة  رةتالكاانة قجت

                                                             
8   Acep Hermawan ,Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung : PT Remaja  

Rosdakarya, 1172), h. 771 

9   Acep Hermawan ت036-035 تادلاجاتالس  ل تص
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كييتتة شتادل تيطبتاحملتيطيوالف يشتتالتعيا تصلي تالكيررةتاي تالكياانةتة ي رات

.ييلتفي ييي تةييلت.شييطنتالل يييتيتور"ييلتة ييشتةييلتتف  الكلييبت تايييتيع  تتفو

و"ييملمتت فر"ي نتااالي لتالل يط تاسي صرت تاييموقتةعي  تاجل،ي لتوإليطري

تمثت تق تيطلييتتالييم تالييشلتليي لتةييلتوادلسلييرتالكيي رئت ييمتااليي لتص،لييييت

 01 ادل تط يتتوالل يتتاحمل ييتتالل يتت مت درا"ييتتص قيتتاش كتةي  اة

 ة  رةتال ت  يت قدت

ايأ تة يي رةتال ت  يييتتةتييألاةتضسييبتااايي ي ت ييمت كييييتتادل يي رات ت. يي تاييأ ت

 عرتة  رةتالكاانةيتاهن تاااي تهب  توة  رةتال ت  يتتصلي تا اييتتفليطاةتاي ست

الايييييشتاذلةيييي   تفوايتواخليييي تا لييييي يتوالتعييييي تال تيييي يبتا ل يييي  تواييييميتز يييي ت

  00ادلستطق تتالتعلي،ييتت  لتررج

 لل يتتالعا ييتصش إلاتا  2

فنتايررقبتصش إليياتالل يييتتالعا ييييتتةييلتفةيياتايي متلل،ييتعلشتانتصش إليياتالل يييتتتايي ت
فيي ستاعلييشتالل ييتتالعا ييييت توصش إلياتالل ييتتالعا ييييتتاي تستااإليطات تادلفييادات ت

 والكطاصر
 أنواع طرق تعليم اللغة العربية .ب 

                                                             
ت044-043ادلاجاتلفست تصتت 01

 050تادلاجاتلفست تص  11
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لت كييييلتة ييي رةتال ييي متالل ييييتتالعا يييييتتلييير تطليييييتتالليييرتالسييي  ا تذ"ييياتصتقيييتت
شتال ي متي. اروز تصلتاخلةطاتتال تل لتلل،ررييمتاا ذاي ت تص،ليييتتاعلي

تصل تالش طتالت  ستادلتطيةيتلةلييتت
طاقكييييتتاعلييييشتالل ييييتتالعا يييييتتاييي تلةييييتت ييي ةليتت.ي،ييي تقتعليييلت ررايييييتتادليييطادت
الل طقيتتالع دقيت ت يثتاتقطجرتجتنتوا رتقتع ردتةاتااجيتانتااليايتو"ل ي ت

 02ةسيك   استشرت اتهن تزلردت
توالةاقكيتتال تذل تاأا ت"ي ت تاعلشتالل يتتالعا ييتتا ت"، تقل س

 طريقة القواعد الترجمة .1
ا تطاقكيتتاس"رتالف شتالش يط تلت كييلتة ي راتتالكياانةتوال ت  ييتتوالويييت ت
اعت،يييرتايييميتالةاقكييييتتصلييي تا.يييوادتفنتتادلشةيييلتالعييي دل تتايييطتفيييي ستيييييات

الش طقييييتت ت تلهيياتايييميتالةاقكيييتت تجيييتنتةيييلتالل يي تت تالعييي مت توالكطاصييرت
 المتالفلسفيتتوادلشةل 

ت03لل  لتاميتالةاقكيتتا س
ااات،ييي متادلتع،يييلتمب ييي راتتالكييياانةتوال ت  ييييتتوالويييييتتاتق يييتشت" ييي  ات قتف

 جبطالبتاايت، ةتوالت رث
 ايت رامتالل يتتاامت"ل يتتالتررقست تص،لييتتالتعليشتوالتعلشت قتب
 اات، متقطاصرتالش طتت قتت

                                                             
12 Radliyah Zaenuddin. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab.Yogyakarta:Pustaka Rihlah Group.1119.h.77 

13 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Mikyat.1111.h.29 
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الييييتعلشتايييطت فيييي تقطاصيييرتقطاصييييرتالل ييييتتوادلفيييياداتتوةييييلتمثتتفيييي ست قتث
اايت ييييي ت ا.ي ييييي تةيييييلتالل ييييييتتادلسيييييت ر.يتت اتل ييييييتتالة ليييييبتوالع يييييست

   لع س
دورتادلعل،ييييمت تص،لييييييتتالتعليييييشتوالييييتعلشتف" يييياتل يييي ط  تةييييلتالةلييييييتتالييييمقلت

 قتلكطنتدا ،  تادلطادت    تيليب 
ت04.ي، تقل تلةطاتتالعادتالتكرل س

 لررستصلتطاقلت احتاعاقرتالشك طتالش طقيتتمثتااة ليت قيرفتادلعلشتا ق0
قا رتادلعلشتالةلييتت ات ف تقطا شتادلفاداتتوالوي ت تفوتقةليبتةيلت ق2

 الةلييتت ي  رت في تادلفاداتتال ت متاررقس  تةلتقي  

قةلبتادلعلشتةلتالةلييتت صرادت"ت بتةرري تللكاانةتمثتقا رتالةليييتتلف يشت
 ايتتت"ل،يتتل ل،يتتفوتيليت زلتطيتالكاانةتةلتل لتا

 05 يش، تةلت يثتلك طتالكطةتوالاعرتا س

 الكطة

  اك نتالةلييتتمبعىنتالت في تل رجترفستقطاصرتالل يتتالعا ييت قتف
قف شتالةلييتتزلتطق تتةطادتالكاانةتالتفليلييتت تالرراييتتول يش شتت قتب

 اايت  
قف ييشتالةلييييتتلليي  لتالل يييتتوالعرقييرتةييلتاا ييي نتاالييايتاليي تت قتت

 ا تارا ة  تول لتةك رلت  تخبل  لتالل يتتاام 
                                                             

14 Ahmad Fuad Effendi 32ادلاجاتالس  ل تص تت   

33تادلاجات تص لفست 15  
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 اميتالةاقكيتتاعتزتقررةتالة لبتصل تالتم" تواحلف  قتث

 ل لتاشفيما ت ت.لطلت"ي ةتواتاتةلبتقررةتادلعلشتادل   

 ضعر

 ست ج دةتالل يتاعلشتاميتالةاقكيتتادلتقرتصلتالل يتت را تةلتاررق قتف
اييييميتالةاقكيييييتتاعلييييشتة يييي راتتالكيييياانةت.كيييي ت ت يش،يييي تقييييتشتجت ايييي ت قتب

 ادل  راتتال  ثتاالايت)اايت، ةتوالت رثتوال ت  يتق
قييتعلشتالةلييييتت طيي رتل يييتت.كيي ت تف ترل،طصيييتتةتشطصيييتتةييلتالل يي تتت قتت

ادل تط ييتتال  ييي ييتت ت يش،يي تاتق سي،مت  لل يي تتادل تط ييتتاحلرق يييتت
 ول  تتاحمل دايت

فدة يييييتتالةلييييييتتةليكيييييتت  دل يييي " ت تالل يييييتت ت.يييي تقطجييييرترليييي لتانت قتث
 للتعي تولللتالل يت 

ت

ت

ت

 طريقة المباشرة  .2
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اش أتاميتالةاقكيتت سيبتصرمتالاض تصلتاررقستالل يتتةاتااييتتالةاقكيتتالش اقيتت
ادلاايةييييتتمبتةليييي تتا تي جييي تتامت،يييا تصيييلتطاقيييلتااييييت، ةتوالت يييرثت ت ت

 06اانةت توقتتا ل  متقتشتاةطقاتالتأليرتوالك

تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س
قيييرفتادلعلييشت تصييادتادليي دةت ييف ي  ت تقكييطلت"ل،يييتتوا ييرةت  إل يي رةت ات قتف

 ال   لتفوتاللطرةت تفوت ي  رتاحلا"يتتفوتاعي تالطجت 
الت،يييياقلتالتيييي  تاييييطتجلسيييييتتفيييييكليتتوفجط يييييتتاتعلييييلت  ل ل،يييي تتاليييي ت مت قتب

 اكرل  
الةلييييتتقتكشييطنتادلييطادتادلكرةيييتتقييرمتادلعلييشتفة ليييتتت عييرتفنتقعتكييرتادلعلييشتفن قتت

 صل تالكاانةتالل ي يتتمثتقةلبتةلتالةلييتتالكاانةت  لتش وب 
اإلج  يييتت ييف ي تصليي تاايييكليتتفوتالتييررقي تت تال تيي بت تالي يي تالع،يي ت قتث

 صلي  ت"ت  يت 
 الكاانةتالع ةيتتو.ك تلسلطكتالة لبتاعة ت"إض .يتت قتج
 07ةستطيتةعم تاعة تالكطاصرت    تايتكاا  تصشرت قتح

ت

 

 طريقة القراءة .3

                                                             
16 Ahmad Fuad Effendi 35ادلاجاتالس  ل تص تت   

17 Ahmad Fuad Effendi 37ادلاجاتالس  ل تص تت   
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 متاةييطقاتاييميتالةاقكيييتتصليي تفييي ستا.ييوادتفنتاييررقستالل يييتتاتل ييلتفنت
ق طنتةتعردتااغاادت توفنتالكررةتصل تالكاانةتا تاذلر تاا" اتواقعييتت

 08ةلت يثتاا تي ج تتالتعلي،ييتتلل  تتااجشيييت 
تلةطاتتالعادتالتكرل ت تاميتالةاقكيتتا س

 إصةيي نتادلفيياداتتوادللييةل  تتاليي تاعتييربتإلييعييتتوافسيي تقيييرفتالييررست قتف
 ةعش ا تةاتالتع رقرتوااة ليتت تاجل،  

 قكافتالةلييتتللتالكاانةت ل،تتدلرةتاكاقي   قتب
ةش ق يييييتت ييييطلتزلتييييطيتالكيييياانةتاليييي تل ييييلتفنتا ييييطنت ت يييي  تفيييييكليتت قتت

 وفجط يتت  يت رامتل يتتالة لبتاام 
 ةش ق يتتادلفاداتتاش قشتقررتاإلة  ن قتث
 09الكي مت  دل  مت تال ت ب  قتج

تاش كتا ثتةتاق تةطجطدةت تطاقكيتتالكاانةتوا س

قييتشتاييررقبتالةلييييتتصليي ت. ييشتالكيياانةتصييلتطاقييلتالت لييي ت توليييستةييلت قفت
 ل لتالوييت

ات قبت  قتكلتالةلييتتادلفاداتتجير 
 قف شتالةلييتتايت رامتالكطاصر  قجت

  ت متفنتلك طتالاعرت تطاقكيتتالكاانةتا س
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 ضعيفطنت تة  راتتالكاانةت لطتتص ل تقتالةلييتت0

 قتالةلييتتليسطاتة ااقلت تاايت، ةتوالت رث2

 قتالةلييتتليسطاتة ااقلت تالتأليرتضاقيت3

قتلها اتانتادلفاداتتادلكرةيتتاتاتعللت ات  لكاانةت ت.إنتالةليييتت اقليطنت4
 صل ت. شتالشلطصتادل تلفيت 

 طريقة السمعية والشفوية .4
عييتتاليلاقيتتصل تصرةتا.واض تتمبي ت تذليمستفنتايميتاعت،رتالةاقكيتتالس،

الل ييييتتاييي تفوا تالتيييررقستواشييي كتا.يييوادتآلييياتذليييميتالةاقكييييتتايييطتفنتالل ييييتت
صيي دة تييليييمتالسييلطكتصيي دةتل ايييمتصييلتا اارايي تةييااتتصرقييرة تاعت،ييرت
اييميتالةاقكيييتتفقا يي تصليي تا.ييوادتفنتل يي تتاييماتالعيي متسلتلفيييتتصييلت عايي  ت

قعت،ييييرتالتيييييي رتادلييييطادتالتعلي،ييييييتتصليييي تلتييييي   تتاليييييعه تلييييملمت تغييييبتفن
الت ليييييييي تالتييييييييي قمت ت يييييييمتالل يييييييييتتاامتللة لييييييييبتوالل ييييييييتتادلسييييييييت ر.يتتقيييييييييرت

 21الرراييت 

تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س

قتصادتلل طارتفوتالكاانةتالكل ةت تةاتقي متادلعليشت كاانايتتةياار اتوا ياار ات ت ق0
 الشل واايت، ةتللة بتدونتالشهات ات

اكلييييييرتو فييييي تلل يييييطار تةييييياتاكشيييييييتتاكلييييييرتادلعليييييشتقييييياانةتاجل،لييييييتت ةاقكييييييتتت ق2
 " يي ييت تةات ف تاميتاجل،  
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صيييادتف ييي طتاجل،لييييتتاليييطاردةت تاحليييطاراتتفوتالكيييااناتتالكلييي ةت تول إلييييتت ق3
الييمتاليي تاعتييربتإلييعييت تانتاشيي كتاي "يي تفوتاعييي اتتاعتييربتإلييعييتت تانت

 اليشييتت تالل يتتاامتللة لب اش كتاي " تفوتاعي اتتسلتلفيتتصلت
 قكطمتالةلييتت تطضيمتاحلطاراتتال ت مت فه  تفة متالفل   ق4
ت20ا  ي تاجل، تاالايتال تاتطا.لتةاتف  طتاجل،ليتتال ت متاعل،    ق5

تاطجرتفر اتةتاق تةطجطدةت تالةاقكيتتالس،عييتتوا س

 الرروستلرق  تة  راتتالشةلتجيرة ق0
 الكي يييتتال ت متاررقي   تالةلييتتة اةت تإلشاتف  طتاجل،ليت ق2
الييرروستل ييلتفنتافعيي تالتطاإليي تاللفهيي ت  يي  تجيييرت سيييبتشل رييييتت ق3

 اايت، ةتوالت رثتادل  فيت
جطتاحلي ةتاللفييتتانتالةلييتتاتقل،تطنت تغبتفنتق طلطاتةتطاإليلمت ق4

 وقت راطاتايتة  يت تلت فيتتادلعلش 

،عييتتفقا يي تهبيي تلكيي طت  إلضيي .يتت اتادلتاقيي تادلييم"طرةتفصيي ي ت.ييإنتالةاقكيييتتالسيي
تضعرت توا س

زييي تايييتة   تتالةلييييتت اتفنتا ييطنتآلييييت توغ لي يي تاتاعييا تفوتات ق0
 اف ات تةعىنتال ل،يتتادلشةطقيت 

اتل ييييييييلتللةيييييييي بتالتطاإليييييييي ت س ييييييييييتت ات ذات" لييييييييتتاجل،يييييييي ت ق2
 ادلست رةيتتقرت متاررقي  تقي تالتطاجرت تالفل  
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  تةسييييتك  تصييييلتصيييي دةتةيييي تق ييييطنتةعييييىنتاجل،ليييييتتاليييي تقييييتشتاررقسيييي ق3
 السي ق تلملمتاتقف شتالةلييتتيطيتةعىنتوا ر 

 ل  طتالةلييتت تالفل تاطتل  طتي اا  ق4
لهيييا اتانتاالةييي نتاعتيييربتتلة قييي ت تاتقيييتشتا يييةياتالةليييييتتصلييي ت ق5

 التف ص تلفهي  تفوت"ت  ي  تقي ت اك نتف  طتيليتت" .ييت 
تقطاجتتالةلييتتإلعط يتتصشرتالتكروت تيي قتاطاإلل ت سي   ق6

 طريقة اإلتصالية   .5
اعت،رتالةاقكيتتاتاإلالي لييتتصلي تا.يوادتفنت"ي ت لسي نتقت،تيات"ي ت
 لس نت كررةت.ةاقيتتاس، تتفداةتا"تسي بتالل ييتت تاا.يوادتالتي  تايطتفنت
اييييييت رامتالل ييييييتتاتقت يييييطنت.كييييي تةيييييلتفر ييييياتة ييييي راتتل طقييييييتت)ااييييييت، ةت

 ت طي رتتوالت رثتوالكاانةتوال ت  يتقت تول لتق ، تالعرقرتةيلتالكيررات
التطاإليي توايييعيتت تو.كيي تلييرورتادل يي ر"مت توالطضيياتوال ييادتةييلتالتف صيي  ت
اا.يوادتاآللياتايطتفنتاعليشتالل ييتتال  ليييتتوالل ييتتااجشييييتتايطتلفسيتتاعلييشت

 22الل يتتااوات تف تاا تع دتصلتا تي ج تتواات، ة تتالةلييت 
تاخلةطاتت تاكروتاميتالةاقكيتتا س

 احتلطي  رتالتعي ت تاحليطارتوالطضياتقتشتاكروت طارتقل تةات  0
  تاحلطارتالم تقرتترث 

اييرربتصلييي تقيييطلتاجل،ييي تااي يييييتت  ييي  ت.ييياد تفوتيييي ص تفوتتت  2
 " يي   
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قيتشتطياحتفيييكليتت يطلتاحملتيطيتوالطضييات تاحليطارت تةتيطصييتت أيييكليتت  3
ة  هبيتتول لتةي  اةت طلتوضات" تط لب تاش ت رفتتاال ةيتت

 التطاإللييتتالفعلييت
 الفل تاعي اتتالتطاإل ت تاحلطارتقش قشت  4
ةييلتادلتطقيياتفنتقسييت،رتالةلييييتتلكيي طتقييطهتشتاخل إليييتت ييطلتقطاصييرتت  5

الل ييييتتالييي تقيييتشتااييي،يش  ت تاحليييطار تقسييي  تادلعليييشتوقعيييرلتصشيييرة ت
  رثتاالة نتوقشت   

قكييطمتالةلييييتت أل ييةيتتافسيي تواطضيييمت يي نتةيي ت"ةييتنتةييلتزيياقلتت  6
   اال لتف" ات اقيتتوغ تةشهشت    ت" ة

التييررقستقكيييشتصييلتطاقييلتفلييمتصيشيييتتةييلتفدانتالة لييبت تفل ييةيتتت  7
ت23ااال لتاحلاقيت 

تاش كتا ثتةتاق تةا،شيتت تطاقكيتتالتطاإل ت توا س

تفييييتتالةلييييييتتصليييي تالييييتعلشتالييييتت تاليييييطمتااولتللييييتعلش تل ييييش شتالتطاإليييي ت  0
 ةي  اة توال تا تف" ات اقيتتوغ تةشه،يتت  ل  ة 

مبعيىنت اكي نتالكطاصيرتالل طقييتتوااجت، صيييتتوالل طقييتتقتطاإل تالةلييتت ة قيت تت  2
 واايواايةييت 

جييطتالفلييطلتالررايييييتت ييييتتةيياتفل ييةيتتالتطاإليي ت ت ييمتالةلييييتتةييات يي ذجت  3
 سلتلفيتتةلتالتف ص توةستطيتص لتةلتاحلاقيتت تلملمتليستشل  
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توالاعرتطاقكيتتاإلال لييتتا س

  تاحمل دايت قتةلبتادلعل،متالمقلتلرق شتة  راتتاال لت" .ييتت  0
ة يييي راتتالكيييياانة ت تة يييي راتتةسييييتطيتالعتييييييتت تات ليييي تصليييي توييييي  رتت  2

 " .ييت 
ل يييلتفنتاكفيييتتةي  ييياةتصلييي تالش ييي طتالتطاإليييل تجتعييي تةيييلتالليييعبتصلييي ت  3

تالةلييتت ت راقيتتادلستطي 
 . طريقة اإلنتقائية6

تاعت،رتاميتالةاقكيتتصل تا.واض تتة  س
 قطاتتوضعفت تاتاطجرتطاقكيتتة  لييتتانتل  تةش  تلك ط ق0
 " تفيلطبتلرقتتلك طتالكطةتال تل لتايت راة  تلتيسي تالتررقس ق2
واتغبتاصتي رتوادةتطاقكيتتجرقيرةتمب   ييتتر.يهتللةاقكييتتالكرلييتت ت ي تت ق3

   صتي را ت سيش   
اتاطجييييرتطاقكيييييتتوا ييييرةتةش يييييييتتجل،ييييياتااغيييياادت تويييييياتادلعل،ييييمت ت ق4

 ويياتالةلييت توييات ااة تالتررقس 
 يييي نت تالتييييررقستاييييطتاليييييييتتا تي جيييي تتالةلييييييتت توليييييستاليييييييتتتفاييييش ق5

 ا تي ج تتادلش   
قت،تيييييات"ييييي تةعليييييشت  لسيييييلةيتتواحلاقييييييتت تالتيييييي رتالةاقكييييييتتالييييي تاش ييييييبت ق6

ت24ا تي ج تتالةلييت 
تصلتطاقلتلعبتاادوار تال  مشتياعل قفت
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 ل قشتةطضطص  تزلرد ا  قبت
  يتيللةلقاو تقلل  تصلتاا راثتال ت راتت قجت
ادلعلطةيي تتالييي ت مت  ص يي تةييلتالتلفتقييطنتفوتالاادقيييطتفوتتقيياو تقلل يي تصييل قدت

 25غ    
 استراتيجية التعليم .ج 

تالفعي ل تشيالتعليتلت كييل تالفعي لتشيالتعليتقليتمتالعا ييت تالل يتة  رةتتلت كيل
ت اكيي نتادلعل،ييمتصليي تغييبتفلييتتقعييموت تالتييررقست"يفييييتتادلعلييشتقعييا تفنتغييب

تادلييياادت  ل فييي ناتتإليييليتتوذاتتةش ييييييتتسلتلفييييتتشياعليييتواييييواايةي تتفيييي ليب
   كيك  
تةييييلتاييييأ تاإليييييواايةييتت نتقيييي لتيييييي، اطةي ل  تلكلييييتت"،يييي تل طلييييط تو.ك يييي 
تايميتافسي تقيتشتليملمتالك  ير تفوتاجلشاالتاعمتال تstrategosتاليطل لييتتال ل،يت

تةليييةلمتاييييت رامت مت تدقيييمتصليييشتتفوتتصييي متصليييشتتفهنييي تصلييي تاإلييييواايةييت
ت متال  كييييييتتالتةيييييطراتتو ت تالعسييييي ا تالعييييي مت تااإلييييي ت تاإلييييييواايةييت

 26 التعليشتص مت تفقا  تاإليواايةييتتايت رام
ت تالع،يي تاجتيي يتالعاقايييتتاخلةييططتةعييىنتذليي تاايييواايةييتت تصيي مت  يي  

تافسيي تل ييلت توالييتعلشت يي لتعليشتةكوليييت تيييلف تزلييردةتفاييرا تلت كيييلتزل وليييت
تفل ييةيتت كيييلت تالةيي بتادلعلييشتال ييةيتتص ةيييتتف يي طتفهنيي تصليي تاإليييواايةييت
 27 احملردةتااارا تلت كيلتوالتعلشتالتررقس
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(Malang: Uin Maliki Press, 1171), h. 99. 

26 Mukhamad Murdiono, Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 1171), h. 19. 

27 Radliyah Zaenuddin, Et.all, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 1119), h. 9. 
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ت يييي شررتلكليييتت"،ييي تجلييي   تو.ك ييي تش يالتعليييتييييي قت تلفسيييت تالطقيييتتو 
تو يي تالتف ي تصلي تالراللييييتتال ي لتقيررةتايي تاإلييواايةييتت.يإنت تودالي ل 

تالةييي بتييييتةع تاليييتعلشتص،ليييييتتفنتقعيييمتايييما تالكيييااراتتوااييي ذتادل ييي  ت
تيييت،تا تالكيااراتتااي ذت تو ل ي تادل ي  تت ليي ت ت.اقيرت    تقف اون
 28 والرقيلتالرقيلتالت لي تف ت تص ل تت ت  شتالة ب

ترل،طصييتتا تالتعلشتايواايةييتتفنتةطردقطلطتلكلتت"، تو" ر تدقمتفوضم
تلتيي   تصليي تلل لييطلتايييت راة  تييييتشتاليي تالتعلي،ييييتتواإلجييااناتتادلييطادتةييل

تمخسييييتتاشييي كتفنت"يييملمتو"ييي ر تدقيييمتفوضيييم تالةييي بتةيييلتةعيشييييتتاعلي،يييييت
تاليييييتعلشتقيييييي تةييييي تفل يييييةيتستواييييي ت تاليييييتعلشتاييييييواايةييتت تر يسيييييييتتة طلييييي ت

(preintrustional activity) تالةيي بتوة يي ر"يتت تادلعلطةيي تتوصييادت(testing) ت
 .19.(follow though activities)توادلت  عيت

Rebecca L. Oxford said learning strategies are steps taken by 

students to enhance their own learner. Strategies are especially important 

for language learning because they are tools for active, self-directed 

involvement, which is essensial for developing communicative competence. 

Approriate language learning stategies result in improved proficiency and 

greater self-confident. 

تاإليواايةييتت.إنت تالعا ييتتالل يتتاعلشت تاإليواايةييتتةف طمتوفة 

ت زلردةتفارا تلت كيلتدقيكيتتفل ةيتتلةيتتا 
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PT. Remaja Rosdakarya, 1119). h. 7. 
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تايت راة  تييتشتال تالعا ييتتالل يتتشياعلتايواايةي تت رقرتغب

تتسالت لييتتادلع ق تصل ت ش ن تتالعا ييتتالل يتتاعلشتص،لييتت 

  شيالتعلتايواايةي تتضلطتةطجت ق0

تييي تصل ت تالة بتتكك  تفنتقتطقاتال تالسلطكتفلطاةتا تة 

ت تالعا ييتتالل يتت  يت رامتالتطاإل تصل تق درونتالة بتادل  ل

تاميت تةس ةتلرباتتا تواالسبتااقابتاإليواايةييتت.إن

تال تاخلرباتتصلتالتعي تصل تالة بت فيتتا تاإليواايةييت

 تالفل  تذلةيتتصلتللتعي تالت ةسيليتتايواايةييتتفوتهب تةاوا

ت اادوارتلعبت تقرراهتشتوايت  رتسلاجتةات ة قيتتقتطا.ل

ت تالعا ييتتلل يتتالل طقيتتلل،  راتتو.ك  تالتعلشتاكشي تتالتي ر ق2

توالكاصيتتوال  متاايتك ةيتتا تاةت "  تغبتال توادل  رات

ت2الة بتلتل   تفنتقتطقاتوال توال ت ب توي   تايت رام 

تادل  لتييي تصل  تالة بت طاستلتش ي تاإلة  نتقررتالتعلش

ت  ةتةلتقت، شطات متتايت، ةتلتعلشتالل يتتةع، تايت رامت 
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تا اارا تزل وليتتول ش شتةي  اةتقت راطنتااإلليمتادلت رام

 headphone 31تاحمل،طلت  يت رام

 خصائص التعليم .د 
تسوا تالتعلشتله متصلي  تتتط تلل  لتا ثتاش ك
تاليتعلشتلهي متةيلتصش إلياتواي ت تواإلجيااناتتوادليطادتاا.ياادتااايبتا تاخلةيت   0

ت ل إليتتلةيتت ت 
ت تفي ييي تصشلييات"يي  ت"لي ،يي ت تادلتطا.كيييتتالييتعلشتلهيي متصش إلييات ييمتالييوا    2

  التعلشتله مت تقس اشتصشلاتو" 
تالا يسيي تال يياد ت كيك يي تغييبتةعيشيييتتفاييرا تلرقييتتالييتعلشتلهيي مت اااييرا ت  3

 30 يتيالةلتقتعلشتفنتاطتالتعلشتله متةل
 مبادئ التعليم .ه 

 والتحفيز االهتمام مبدأ .1
تاجلطاليبتفوتالع طفيييتتوة  صايتف.  ريتاا"يتتت ولتال  ل تالتي يتل لتةل

تتيييرثتفنتل يييل تالتي ايييتتصلييييتتقا"يييتت ييي نتصلييي تالشفسيييييتتوصش إليييايتاجلسيييرقيت
تاالتيييييي يتقش يييييأت تةفييييي ج تةييييي ت ييييي نتة ييييي ت تصفيييييط ت  ييييي  تاالتيييييي يتي يييييطر
قتط قييت)تقيطةتايطتواليرا.ات تااات، متة  ت تلتتالت ةي تفقا  تل ل تادلشع س
ت الش  طت اتالفادتيلطكتار.ا
ت

 الفعالية مبدأ .2
                                                             

30 Radliyah , Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran , h. 62. 

31 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1171),  h. 69-
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ت ألفسي ش ت يتتالكيي متالةي بتصلي تغيبتمبي تقتعليلتاليتعلشتتدقيط  تجطنت اح
تةيلتادلعا.يييتتالشهاقييتتجتي دل تفلفسي شتةلتالتعلشتةي دراتتاشي لتفنتغبتلملم
تاتلكييي تات.ييي لاوحت تل يييةيتتصكليييييتت  لييييتتق ه ييياتاليييتعلشت يييأنت  ليشييي توتجيييير 

تةيييرفتالتييي رتقييتش تالت ييطلتواشفييمتالع،لييي تت يي ت. سييب تادلييطاد/تتادلعلطةيي ت
تاليتعلشتف.اي تتفنتاخلربةتالشيرتل لتةلتدق ت دغ رتذ"ا تادلي  اةتادل  ر"يت
تالةيي بت  ييااكتصليي تقيي درتاعلي،يي تهنيي ت تادلي  يياةتالتةا يييتتليي لتةييلتق ييطن
تةييلت.ع لييييتتف" يياتالشتيي   تيييت طنتالييتعلش ت ييإجااناتتالكييي مت تةي  ييات  يي  
  ادلعلطة اييتتادلعا.يتت لبت.ك تقكطمتالم تالش  

 مبدأ التكرار .3
تساعلي،ييتتةكو  تتا ايتت اتفديتالم تاطرلراقم ت دوارد

تقاايتة  يتت-تاحل .تت متالع قيت)  Law of effect قفت
 اايتة  يتتتسلتيط تالت،اقل)  Law of exercise قبت
 قل يتة  يتتداص،يتتواتداص،يتتاعتربتال تال اوط)تLaw of readiness قجت
 مبدأ التحدي .4

تفوترلي لت تايشتاليتعلشت  لييتت تيتييالةلتفنت"يطتتليطقلتةيلتام لتلهاقيتتاكوح
تالعكييي تتصليي تللت لييبتقطق يي تدا.ع يي تالةيي بتقه يياتفنتفجيي تةييل تلفسيي ترليي ل
ا تالتعلشت ن تالة بتقت ريت  نت تالتعلي،ييتتادلطادتجت،ياتقتشت"يرت تجير 
توادليييييييي دئتادلفييييييي ايشتا"ت ييييييي  ت تلل، ييييييي ر"يتتللةييييييي بت.اإل ييييييي تقيييييييط.اتاليييييييم 

توالتع،ي،يي تتوادليي دئتادلفي ايشتايميتصييلتقي  يطنتيتييالةلتيييةع توالتع،ي،ي ت
ت وغروهن 

 
 والتعزيز العودة مبادأ .5
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توييط ت تالةي بتايتة  يتتاعتقتت اتي يش تةلتالفع لتالتعلشتلهاقيتتر هت
تالتعليكي ت تجييرةتلتي   تصلي تو ليلطاتصل،يطات ذاتف"ربتض، ستالة بتقتعلش
تالتعلشتايواايةي تتة  هيتتل لتةلتالتعلشت.طرتالة بتصلي  تتل تال 

  ومح ستف"ربتجبرقيتتللرراييتتةت ،سمتيتالةليتيتةع تاللعييت
 الفردية إختالف .6

تالعي جتالكي تمثتوةيلتوضيعفتتقطاتتلك طت. شتصل تط لبت" تةس صرةتغب
توايييواايةي تتفييي ليبتايييت رام تادل تلفيييتتاا تي جيي تت سييبتواخلييرة ت

ت32 يتيالةلت مت لت  تلرةيتتل لتضيثتادل تلفيتتشيالتعل

تطييياقتايي تالييتعلشتايييواايةي تتفنتلسيييتشت تفنتل ييلت ايييتش دات اتالف ييشتادلييم"طر
تايييت راة  تييييتشتاليي تالييتعلشتفل ييةيتتالتييي رتالتطصييييتتالتل إليييطتييسييت رة  

ت شيالتعلتفارا ت كيلتفج تةلتالتعلشتص،لييتتفاش ن

 تخطيط التعليم  .و 

ترل،طصييييتتصلييي تتتيييط تالت ةيييي  ت يييتتالكيييي متيييييتشتةييي ت رقيييرتايييطتالت ةيييي 

تو جيااناتتفي ليبتو رقرت تالسي ي تتو رقرتااارا  وتتتالكااراتتةلتوايعيت

 33 قطةييتتجراولتفي ستصل تاال ةيتتو رقرتزلردة

 شيالتعلتاةي تف ييت  0

                                                             
32 Dini Rosdiani, Strategi  Pembelajaran Langsung, (Bandung: Alfabeta, 1177),  h. 17 

            
33

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1177), h.79 
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ت ش،ييطذج  تتادلتعلكيييتت09الفكيياةتتةييلت3تاآلقيييتت لروليسييي تي طرقيييتو.كيي تلكيي لطنت

تش يالتعلييتواشفيييمت تشيالتعلييت ياةييتةييرر ستغييبتفنتقكييطمت"يي تصليي تالتعليييشتص،لييييت

  الفع لتشياعلتص،لييتتلتشفيمتالتعلشتص،لييتتصل تواإل اا تش يلتعلاتواكييش

تالا يسييييتتةييلتوييفيي تت  ييريتشيالتعلييت ياةييتفنتلهيي متالسيي  لت ات  إل يي رة

تصييلت2115تلعيي مت04ترقييشت لروليسييي تي طرقيييتتقيي لطنت وت تالتعليييشتت متلل،عل،يي

 تالتشفيمتو"ف نةتادلعليشتصلي تتاس"رت ت21تالفكاةت0 تاآلقيتتتت واحمل ضاقلتادلعل،م

تالت تةي تالتعليش تواشفيمتالتعليشتالفع  تواكييشتصل ت لطلتالتعليش 

تفل يةيتتلتشفيمت"،اجاتلل،عل،متةلتفةاتا متوضاور  تتشياعلتفل ةيتخية  تت

تولشمتةال تشيالتعلتاةي تنتا طنف تلملم تو.ع لييتتو"ف نةتاطجي   تلت طنتشيالتعل

ادلعليشت" دل شييتتت اليتعلشتص،ليييتت تالة بتايتة   تتصل تاعرقلتت ة  لييتتادلعل،م

 ياحتييشة ق تصلي تت"،ي  تاليتعلشتاشفييمتقيي ت لت ةي  يتالكي مصل تتقةلبتاحملو 

 سضلطتالت  

ةياتفن تص،ليييتت قالتل،يشتادليشهشتادلكليطدتلل يربةت)اخليرباتاطتتتشيالتعلت تفوا ت

صلييي تاعلي،يييتتتالع،ليييييتتاطجييييتتقيييتشتقشي ييي تصلييي ت"ييي تةعليييشتت سييي طيت التعلييييشتا يييطنت

ت  ييت رامتاليتعلشتص،ليييتت تشفييمت.ك تادلعلشتقكطم ت كيلتفارا تالتعلشتادلست ر.يت

تادلعلييشتو"ييملمتالتعليييش تاذليير ت كيييلتضلييطتاحمل ضيياةتاطجيييتتقييتشتو يي لةيات احمل ضيياة



34 
 

تاييي تالت ليييي تص،ليييييتت.يييإنت ادل ييي ليتت ليييي تطاقيييلتلصيييتشيالتعليييتص،ليييييتتقشفيييمتاليييم 

  ادلشهشتادلكلطدتلل ربةتص،لييت

تادلعل،يمتاليتعلشتص،ليييتتيت ي، تااقي تصلي تاعي ون تص،لييتتاطتشيالتعلت تا لي  ت

تل إليييييييتت تالةييييي بت  يييييااكتدونمبفيييييادتتل يييييلتادلعليييييشتفدانتالتعليييييييشتا والةييييي ب

تص،لييييتتةررييي تو ت تلل،ييررست" ةيي تاطجيييتت اتض جيييتتزالييطاتةيي تالييمقلتللةيي ب

تادلعليشتتتي ج تاليتعلشتاةي تف ييت ت  لسة متةع  تللع، تتت جطنتوالة بتالتعلش

تصليي تالييتعلشتفاييرا ت كيييلتل ييلت ييمتتالةيي بت ييتتقكييطمتفنتغييبتةيي تاةييي ت ا

تفنتغييبتدليي تالت ةييي تفقا يي تادلعلييشتصليي تغييبتفلييتت ات  إلضيي .يتت تااة يي تالش ييط

ت للتعلشت"،رقاتقلعيت

تادليطادتلكي ترليادتلييستالتعلش تةعكرةتص،لييتتالتعلشتاةي تص،لييتتاعتربت تا ل   

تج ةيير اتجسيي،  تليييستالتعليييش تالةيي بتيييلطكتلت يي ي تص،لييييتتول ييلت تالتعلي،ييييت

تفقاييي تليييرق ش تسلتلفييييتتوةطاايييبتاات، ةييي تتليييرق ش تالةاقكييييتت يييشفستااايييييتتل يييل

ت تةعكيييرةتص،ليييييتتاييي تاليييتعلشتص،ليييييتتالسييييبتايييطتايييما تادل تلفييييتتاليييتعلشتفيييي ليب

  يت رثتال تادل تلفيتقسااتا ت، اتتتفنتغبوت

ادلعليييشتقسيييت رمتالطيييي   تت  يش،يييت.عييي  تاليييتعلشتص،ليييييتتا يييطنتييييط ت ترا عييي  ت

تاييطتالييتعلشت دارةت تاليييطمتادلعل،ييمتضييعرتلكيي طتي يير  تادل تلفيييتتشيالتعلييتادلاا.ييلوت
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 تادل تلفيتتالت شطلطجييتتالشت   تايت رامت تل إليتت الطي   تالتعليشتايت رامتصرم

تييط  توغ اي تاإللوليتتاييت رامتلل،عليشتل يلتادل ي لتيييي تصل تادلطضطةتلشك 

ت  ييي  الطيييي   تالتعلييييشتتقسيييت رمتتادلعليييشتصشيييرة تالفعييي  تشيالتعليييتص،ليييييتتا يييطن

تا ييطنت ييمتت" .ييييتتوةعا.يييتتل ضيية  تاف يي  اتالييتعلشتاةييي تص،لييييتتاتةلييب تةش ييب

ت34 التعلشتفارا ت كيلت تدلي تمب   يت

 شيالتعلتاةي تصش إلا  2

 س"، تقل تالتعلشتاةي تصش إلاتاتا،ل

 التعلشتفارا ت قفت

تادلس ييااتتقسييتشرت اتالتعلي،ييييتتاااييرا تإلييي غيتتقييتشت2103تصيي متةييش  ت 

تلل،ررييييت)تا  ةلييييتت ةاقكيييتتادلييطادتجل،ييياتااي يييييتتال فيي ناتت كيييلتصليي تالك  ،يييت

تال فييي ناتتلت كييييلقتوالع ليييييتتال  لطقييييتتلل،رريييييت)تةعيييمتةطضيييطةتوةيييلقتاا ترا يييييت

تةيييلتصش إلييياتصلييي ت تيييط تشيالتعليييتااي ييييييتتال فييي ناتتفوتااايييرا  تااي ييييييت

ABCDتالسيلطك)تالسيلطكت قتقيرراتتلرقيتتق يطنتفنتغيبتاليم )تاجل، يطرستواي ت

تادلطضيطةتهبي تقيربالتفنتل يلتالي تواحلي اتتاحل اتت )تاحل لت قتاةت "تتادلتطقا

تادلتطقاتالسلطكت"،ييتتفوتلطصييت)تودرجيتت قتصلي  تاحللطلقتاعلشتسلاج تتفلتتصل 

                                                             
 

34  Abdul Majid ،08-07ص ادلاجاتالس  ل ت 
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تاةييطقاتصليي تشيالتعلييتفاييرا تا ييت، ت تذلييمت ات  إلضيي .يتق تفدىنت" ييرت كيك يي 

تذوقتةييياتة ييي راتتالكيييي متةيييلتقت، شيييطات يييمتتالةييي بتوة ييي راتتةعا.ييييتتاجت اييي ت

ت دلسسولييتا

 التعلي،ييتتةطادت قبت

تفنتغيييبتالييم تالرراييي تادليييش  تزلتييطيتقليييمتةيي ت"ييي تايي تالتعلي،ييييتتادلييطاد

تال فيييي ناتت كيييييلتفجيييي تةييييلتااي يييييييتتاالتل إليييي تت سييييبتالةيييي بتقييييتكل

ت كيي  لت يي  ت تاعلي،ييييتتةيي دة تةعيشيييتتاعلي،ييييتتو ييراتت تةيي دةتل يي تااي يييييت

تزلتيطيتقلييمتةي ت"ي تاي تالتعلي،يييتتادليطاد توة ي راتتوةي دئتو جااناتتوةف ايش

تلل،طاضياتااي يييتتلل ف ناتتو.ك تالة بتقتكلتفنتغبتالم تالرراي تادلش  

  التعلي،ييتتالط راتت عهت تااي يييتتال ف ناتت كيلتفج تةل

 شيالتعلتفي ليبوتتيتتادلش  اايواايةيتةرل  قتف

تاييييواايةي تتواةييي  شيالتعليييتع،ليييييتالتصيييلتص ةييييتتلهييياةتشيالتعليييتادليييرل ت

تلت كييييلتادللييي،،يتتاال يييةيتتةيييلتيلسيييليتتصلييي ت تيييط تلةييي تاييي تشيالتعلييي

تل يلتالي تالةياقتاي تادليش   تةعيمتةيش  ت اتا ي تةعيشيتتاعلي،ييتتفارا 

تهبيي تقكييطمتاليي تالةاقكيييتتايي توااييي ليب تاايييواايةي تتلتشفيييمتايييت راة  

  الةاقكيتتاميتاشفيمتفج تةلتة ت  ل
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ت.يإنت تالتعلي،يييتتالع،ليييتتصلت طذج ت2103تص متةش  ت اتايتش د اوت

تةااقييييتتصليي تق ييت، تصل،يي تةييش  تاييطتاةييطقايتغييبتالييم تشيالتعلييتةييش  

تال ت تادلطضطص تتجل،ياتواإل راةتواخلت متوالتكروتادلع جليتتوزل وليتتاايكليت

تةسي  يتتايط.  تيتييالفع لتلل، ي ر"يتتوزلفيتةتوإليعييتتةا يتت ةاقكيتتصكرا تقتش

توالشفسيي تالييير توالش،ييطت توادلليي حت تلل،طااييبتو.كيي ت تل يييتك لت" .ييييت

  للة ب

 التعلي،ييتتاإلص متوي   دقت

تاليي تاا يي  صتفل ييةيتتفوتةعييراتتفوتةييطادتصليي تالطييي   تاييميتا ييت، 

 توادل ي راتتوادلعا.ييتتادلطاقيرتصلي ت  حلليطلتلل،تعل،يمتاسي،متياو.  تالل

تاليتعلشتويي   ت  ييت رامتافي تاعلي،يييتتوي   تا تاجليرةتاإلص متوي   

  ادلتطقعيتتااارا ت كيلتوقس لطنتللة بتواس،م

 شيالتعلتاةي تلةطات  3

تفاييييرا تإلييييي غيتتالتعليييييشتق يييي، تصليييي تالت ةييييي تلةييييطاتتاتايييي،ل

تو رقيييييرت تاليييييتعلشتفل يييييةيتتو رقيييييرت تاليييييتعلشتليييييرباتتوالتيييييي رت تشيالتعلييييي

تواادواتتادلييييطادتو رقيييرت تالييييتعلشتص،ليييييتتييسيييي صرونتاليييمقلتاا ييي  ص

ت والتةطقاتالت ةي تواكييشت تادل دقيتتادلاا.لتو دارةت تالتعلي،ييت
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 شيالتعلتفارا تإلي غيتت قتف

ت  تاليييتعلشتفايييرا تإليييي غيتتاييي تلليييتعلشتالت ةيييي ت تااواتاخلةيييطة

تةس ييييااتت اتايييييتش د اتالييييتعلشتفاييييرا تإلييييي غيتتقييييتشت 2103تصيييي متةييييش  

ال فييي نةتتاييي ت(KD)تااي ييييييتتال فييي ناتوتستااي ييييييتتال فييي ناتت كييييل

وايميت تةسيتط تةرريييتتالع ليييتتصل تعيشيتادلتدلطضطص ت  تبشتالة لعل تقتالمت

تقييرادلطتتوايي تالتعلي،ييييت تااييرا ايييتتصليي تال  تتتتايي،لقتفنتغييبتإلييي غيت

  وادل  رةتوادلعا.يت

 ادلطقر ق0

تالسييلط"ييتتاجلطالييبت تةييطقاتادلتعلكيييتتادلطقييرتةيياتشيالتعلييتفاييرا فنت

توادلسييسولييتتيت ك ييوال  تت وااليي قتال اليييتتواإلليي ن تادلطاقيير تاع ييستاليي 

  والةييعييتتااجت، صييتتالييكيتتصل

 تتادلعا.يتت ق2

تلل،عا.يتتاإلجاا ييتتاجلطالبت تةطقاتادلتعلكيتتادلعا.يتتةاتشيالتعلتفارا 

تيتا قفيتلهاةتةات واإللس لييتتف ت  اق يتتتوال ك .يتتوالفلتوالت شطلطجي تالعلطم

ت واحلا رةتالروليتتاجلشسييت
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ت

 

 ادل  رةت ق3

تقررةتةلتالفع لتجطالبت تةطقاتادل  رةةاتتتشيالتعلتفارا تاااي 

  وادل د تاماد

 التعلشتجتا يتتالتي رقت0)

تصلي تغبتال تالتعلشتجتا يتتالتي رتا تشيللتعلتالت ةي ت تاخلةطة

تو في تةيم"اةترلادتليستالتعلش تالتعلشتاارا تو.ك  تهب تالكي متالة ب

ت ش يي طتالةيي بتا ييةياتغييبتلييملم تاخلييربةتذو تةييلتص،لييييتتول ييلت 

  التطاإل تالت لي  تالةلب تادلااقييت ستة  ت أل ةيتتللكي م

 التعلشتفل ةيتت رقرقت2)

تغبتال تالتعلي،ييتتاال ةيتتاست رمت ت2103تةش  ت اتايتش د اوت

تااييكليتتوطياحتادل  هييتتصل تق ت، تصل،ي  تةش ة  تالة بتقت ما تفن

ت ادلطضطص تت" تو ل  نتواالتت متوالعادتوالتة يتتواحمل وليت

ت
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 واادواتتادلطادتالتي رقت3)

 تفقاييي تاليييتعلشتاةيييي تلهييي متةيييلتجيييتنتايييطتواادواتتادليييطادتالتيييي ر

 سقل تة تةااص ةتواادواتتادلطادت رقرتل ل

  يتير تالةللتالماشييتتتال ف نةتاشطةقتف)

  يتيالةلتلر ت كيك  تغبتال تشيالتعلتفارا تواشطةتصردقتب)

  ايت راة  تل لتال تواادواتتادلطادقتج)

  وي   تاإلص متادلتيساةقتد)

 تنفيذ التعليم .ز 

  اطتاشفيمتص،لييتتالتعليشت  0

تفييييي ستصليييي توال فيييي نةتال  لييييييتتفييييي ستصليييي تالتعليييييشت تاشفيييييمتةييييش  ت

 تصيييي مت  يييي  تااي يييييييتتال فيييي ناتتو"ييييملمت تولل  ليييي شتالةيييي بتا تي جييي ت

تتوال ف نةتاالتل صتصل تالك  شتشيالتعلتو جااناتتةي دئتايت رامتغبت تلملم

تةيلتوغي اشتادلرارست ا.مادلوتتوادلرقاقلتوادليساقلتادلعل،مت ات" توالف شت دلااجا"

تادليييش  تاشفييييمتقيييتشتفنتغيييبت ت يييملمتقتعليييلت.ي،ييي  تادلرريييييتت تالتعلييييشت تالعييي ةلم

صلييي تتاشفييييميتقيييتشت لةييي  ا وتت وال  ليييييتتال فييي نةتصلييي تالكييي  شتشيالتعليييت ت2103

ت الت لييتتااةطر
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 الطقتتالتعليشسللل تت قتف

 دقيكيتت41ادلررييتتال  لطقيتست ق0)

 صردتادلتعل،م ق2)

تصردتالةلييتتل  تإلر  قتشتوإلفي  تصل تتجرولتالت  س

 2.1جدول 

لكل الطلبة عدد  لطلبةعداد ا التعليم درجة الرقم

 صّف ال

ت32ت33-3تادلررييتتال  لطقيتت0

 "تبتالرراييت ق3)

تقييتشتالي تشيالتعليتو.ع ليييتت"في نةاييت رامت"تيبتالررايييتتلتةيطقاتت

تت الة بتا تي ج تتصل تفصرادا 

  دارةتالفلطلتوتادل تربات ق4)

يييي تق ييييطنتفنتادلعلييييشتصليييي تغييييب  تف ات طذج  تادلعي يييييتت تللةيييي بتجييييير 

  ادل و"يتتاحلي ةت تاالسة متولللتدقش شتاع ليشتوشل رييت

تالسييلطكتوشل رييييتتادلعي يييتت تللةيي بتة يي اتادلعلييشتق ييطنتفنتغييبت  تب

توالتسيييييييي ةمتوالتعيييييييي ون)تتورص قيييييييييتتوادلسييييييييسولييت تواالاييييييييي طتالكييييييييطو
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تاحليي تةييلت"ةييتنتوصاضيي  توايييتي قييتتوايييتة  يتتة ييم   ت قوالسيي م

تااجت، صيييييتتالييكييييتتةيييات.عييي لت  ييي  تالتع ةييي ت تادل ييي " تدل تلييير

تالع قي تت تااةييتتاع يست"،ي تاليشفستوضات تو"ملمتوالةييعييت

  الع دلييت

تو.كي تااليايتوادليطاردتالةي بتجليطستااايي تت تعرق تادلعلشتقكطمت  تت

  التعلشتالع،لييتتولل  لتاارا 

تل يلتاليتعلشتص،ليييتت توا شيتتتادلعلشتإلطتت ةشتق طنتفنتغبت  تث

  الة بتقي تةلتجيراتقس،اتفن

تويييييي ليتتوةي  ييييياةتة م ييييييتت"ل،ييييي تتادلعل،يييييطنتقسيييييت رمتفنتغيييييبت  تج

  الة بتقف ،  

 اعل شتادلتعلش ال ف نةتوتت  لساصيتتادلطضطةت تعرق تادلعلشتقكطمت  تح

  شيالتعلتص،لييتتاشفيمت تالس ةيتادلعلشتغع تالشه م توالتأدقب توت  تخ

توالشتيييييي   تاايييييييتة   تتصليييييي تالفعيييييي توردودتالتعتقييييييتادلعلييييييشتقكييييييرمت  تد

  التعلشتص،لييتتل لتةلتللة بتالتعلي،ييت

  إلاتيتتوآرانتاايكليتتلةاحتالة بتوتومتادلعلشتق ةا  تذ

  وفليلتلهيرت ت أدبتادلعلشتقاار ت  تر
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تالررايي تادلكارتللة بتادلعلشتق احت تدراي ت.ل ت" ت راقيتت ت  تز

  امرولتلطقتاتصل تو.ك تالتعلشتص،لييتتوقشت  تادلعلشتوقيرف

 اشفيمتالتعليشت  2

ق ، تصلي تل ي طتتRPP) اشفيمتالتعليشتةلتاةييلتاةي تاشفيمتالتعليشت)

تادلكرةيت تااي يييت تواإللتت م 

 الش  طتادلكرةيت  فت

تادلكرةيتتغبتادلعلشتصل سو تل  طت

تالةيي بت صةيي نت تالييتعلشتص،لييييتت تلل، يي ر"يتتوجسييرق  تتلفسييي  تتالةيي بتقييشه ش ق0)

تةيييلت تاليطةيييييتتاحليييي ةت تالتعلي،يييييتتادليييطادتواةيييييلتلل،تاقييي تو.ك ييي تاعلي،ي ييي ت ييي .ت ا

تخللييي  لتوا ييف ييي ت توالروليييييت طشيييييتوتتزلليييييتتوةك رلييي تتفة لييييتتاكيييروتلييي ل

  الة بتوةستطق ت

 دراييتتالتعليش تادلطاد  تةة  لتاايكليتتقعاد ق2)

   كيك  تقتعمتال تااي يييتتال ف ناتتفوتالتعلي،ييتتااارا ت احق ق3)

  لل،ش  تو.ك تاال ةيتتو احتادلطادتلة قتلك ت ق4)

 الش  طتااي يييتت  بت
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تاإلصي متوويي   تشيالتعلتوطاقتشيالتعلت  ذجتااي يييتتاال ةيتتاست رم

 توادلطضييطص تتالةيي بتللي  لتةيياتات ييرتاليي تاليتعلشتوةليي درتالتعلي،يييت

تصل تق  ،  تص،  تتاشت تال تالتعل،ييتتادلطاضيعييتتادلطضطص تتفوتتادلش ا تالتي ر

تال فيي نةتلليي  لتةيياتقةيي  لقتproject based learning)تادل يي  تت يي 

ت التعليشتوةستطق ت

 ادلطقر ق0)

تةيلت رناتادلطدةتص،لييتتاطتادل ت رةتاليرا  تف رت.إنت تادلطاقرتخلل  لتو.ك 

ت تةطج ييتتالتعلشتفل ةيتتييات شل رييتت ات تصيشت تاكرقات تا  ي ت تقيطل

ت اال ةيتتاميتاشفيمتصل تالة بتا ةاتال تال ف ناتتةا ليت

 ادلعا.يت ق2)

توالتكيييييشتوالت ليييي توالتشفييييمتوالف يييشتادلعا.ييييتتفل يييةيتتلييي لتةيييلتادلعا.ييييتتلتليييم

تل .ي تتذلي تادلعا.ييتتةيلتامي لتايمات تاليتعلشتل ي طتللي  لت ن توالت طقل

تالعل،يييي تاليييش  تلتعتقيييت تادل يييي راتترلييي لت تاليييتعلشتفل ييييةيتتةييياتا ييي  تتوفوجيييت

تال  ييرتصليي تالكيي  شتالييتعلشت تةييييلت  ييرةتقطإليي ت توادلطضييطص توادلطضييطص 

تيييطانت توالسييي قتواإل ييراةتالع،يي ت لتيي جتصليي تالةيي بتلت ييةيا تالي ييثتف 
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ت  تحلييتتقيي  شتص،يي ت لتيي جتادلست سييلتةييلت تاجل،يي ص تفوتالفيياد تادلسييتطيتصليي 

 ادل   ت

 فل ةيتتاإللتت م  جت

ت.يياد ت  يي  تيييطانت ييرتصليي توالةيي بتادلعلييشتقع ييست إللتتيي متو تفل ييةيت

تسالتكييشترل،طص تتو 

تيييط تصلي يي تاحللييطلتقييتشتاليي توالشتيي   تالييتعلشتفل ييةيتتةييلتال  ةليييتتام،طصيييت  0

   راتتال تالتعلشتلت   تةلتةي  اةتوغ تةي  اةت.طا رترلت،عيتتجتر

  والشت   تالتعلشتص،لي تت طلتة  ه تتاكرو  2

  .ادقيتتوة  مت.ااديت تة  مت   ت تادلت  عيتت أل ةيتتالكي مت  3

  ادلكي تل جت، ةتذل تادل ة تالتعلشتفل ةيتت    ت  4

 تقييم التعليم .ح 

تال ل،ييتتجمر توتقEvaluationالتكرقا)تقعمتاإلصلليت تةلتالتكييشت"ل،يتتفن   

ت تاكيييشتفليتتصلي تالتعليشتاكييشتافس تل لت تو  لت   تالكي،يتتاعمتال تالكي،يتتاط

تاكييييشت.ييإنت ت  لتليي رتفو تالتعلي،ييييتت  ال ييةيتتادلييااي قتادليييرا )تالتكييييشتفوتالتعليييش

تفوتاجلييطدةتةعا.يييتتل ييلتضيييثت تالتعليييشتقي،يييتتلت رقييرتص،لييييتتفوتل يي طتاييطتالتعليييش

  الشت   



46 
 

 تتووي  فتالتكييشتفارا  تف

توالتشفييييييمتواإلدارةت ييييي لت ةي تووييفتيييييتتالتكيييييييشتايييييماتةيييييلتال يييييادتقيييييااي 

تفوقت.ييييياد ت  ييييي  تالةييييي ب)ت ييييي ا.اادتقتعليييييلت.ي،ييييي تييييييطانت تللتيييييررقستوادلت  عييييييت

 سالت  تالش طتصل تالتكييشتفارا تاشكسش تادلسيس تتفوتام،طص ت

 الع متال ادت ق0

 سو  تالتعليشترل لت تللتكييشتار. نتاش كت تص مت    

تفوتالتةيييطرتةسيييتطيتصلييي ت"يييرلي تاييييت راة  تيييييتشتالييي تاإلص ةيييييتتادليييطادتييييا  تف

توقييتت تالييتعلشتص،لييييتتتايياواتفنت عييرت تالةيي بتف ييازيتالييم تالتكييرمتةسييتطي

  ةعم

 اخل صتال ادت  تب

تسا تالتعليشترل لت تالتكييشتال ةيتتاحملردةت  اارا تقتعللت.ي، 

ت التعلي،ييتتالرباة تفلمت تالة بتفل ةيتتلت فيت ق0)

تادل ي ر"يتت تو. يل شتالةي بتصلي حتاسييبتالي تالعطاةي تصلي توالع يطرت غ د ق2)

تطيياقتفوتاحللييطلتو غيي دتصييش شتالي ييثتل ييلتضيييثت تالتعلي،ييييتتالييرباة ت 

  الت سم

 الو ط تالتكييشتايت رامت  تت
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تةيي تالتعلييشترلي لت تالتكييييشتفل يةيتتةيلتاعل، يي تل يلتالي تاايييت راة تت يمتةيل

 سقل 

ت طيي رت تاحملككيييتتالشتيي   ت ييطلتةعلطةيي تتصليي تلل لييطلتادلكي ،ييمتفةيي متاميي لت.ييتم قفت

  التعليشت ال ة تاشفيم

تإلييي غت  تزييتتاليي تالتعلي،ييييتتالييرباة تإلييليتتةييريتةعا.يييتتةييلتالييت، لت ة  لييييتت.ييتم قبت

   كيك  تغبتال ت  اارا 

توالت سيييش تتوالتعييرق تتالت سيييش تت جيياانتصليي تقيي درةتا ييطنتفنت ة  لييييتت.ييتم قجت

تادلش طدة تااارا تات كلت متت تو.ع لييتت"ف نةتف" اتاعتربتال تالت سمتلرباة 

  الشت   تف.ا ت كيلتةا

تو.كييي  تتالتكيييييشتفايييرا ت كييييلتفجييي تةيييلتاليييتعلشتلتييي   تاكيييييشتو جيييااناتتاكشيييي تت قدت

تاخلةييييييطاتتضييييييي ت اتالتشفيييييييمتتتيييييي جت تادلةلط يييييييتتوال يييييياوطتااي يييييييييتتلل،يييييي دئ

  ادلةلطبتللشطةتو.ك  تةش يييتتاكشي تت  يت رام

  وايت راة  تالتكيي، تتفلطاةب ت

ت تالت طقشيييييتتاييي تفليييطاةتفر عييييتت اتالتكيييييشتوقشكسيييشت تلطييفييييتتو.كييي تالتكيييييشتوييفييييت

  والت  يلتوالتشسيبت تولتش

 الت طقمتالتكييشت  0
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تاليي تالتييررقستج يطدتةييلتجييرةتاعليكيي تتصليي تاحلليطلت اتالتكييييشتق ير 

تالتعلي،ييييتتاااييرا ت كيييلت مت ذاتةيي ت اتالت ييطقمتالتكييييشتاطجيييتتقييتش تادلعلييشتهبيي تقيي م

  اتفمتالع ةيت

 الوا"، تالتكييشت  2

 تاعلي،يي ت الي ة تاعليشت تالةي بتصلي حت اتةي  يياةتالتكيييشتايماتاطجييتتقيتش

  الط راتتيياتاررقستقتشتفنت عرتالتكيي، تت جاانتقتشت تفلايتو عي رة

 التشسيبتاكييش  3

تلل،ييررستل ييلتضيييثت تط لييبت"يي تقييررةتلف ييشتاكييييشتج ييرتاييطتوادلكلييطد

  لتتادلش يبتالطضات تالة بتوضاتادلعا.يتتاميتل لتةل

 الت  يل تالتكييشت  4

ت تقشة يطاتمتاليمقلتللةي بتاحمليردةتالايعرتلكي طتلتتياتاكييشتج رتاطتادلكلطد

  الة لبتافيرتال تالعطاة تو"ملمت تالتعلش

 شيتكيالتلتيةيتت  5

تالشيطص تالي يثتصيلتالتعيي تقيتشتةي توصي دةت تذاايييتتا طنتة تص دةتالشطصييتتالتكيي، ت

ت تتال ،يييي لتةييييلتفقيييي تت تت" .ييييييتتغييي تت تتةاضييييييتتت تتجيييييرتتة يييي ت تالتعيييي اتت 

  وا ما
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 التكييشتاكشييتت  6

  االتي رتغ توالتكشي تتاالتي رتاكشي تت متالتكييشتاكشي تتات،يتت تللتكشييتتو.ك 

 االتي رتاكشييتت قتف)

تو.كيي  تالييشيع  توطاقكيييتتو يي ل  تاكيي، يي تادلكييارتلل،ييطادتو.ك يي تزييتايي تل ييل

ت تالييييم" نتالتييييي راتت تالييييتعلشتالتييييي راتتلتيييي   تزييييييتت مت تاكيي، يييي ت متاليييي تلل،ييييطاد

تللةاقكييتتو.كي  تال  ليييتتوالتيي راتتالف  يرةتالتي راتت تاخل إليتتال ف نةتالتي رات

  ةط رةتوالتي راتت تادلعلشتإلشاتةلتةت،يتةتالتي راتتهب تق متال 

 االتي رتغ تاكشي تت قتب)

تةييلتاالتييي رتغيي تاايييلطبتاييماتلتشفيييمتاخل إليييتت يي ادواتتالكييي متل ييل

تالتكييييييي رقاتف توالع،ييييييي توااييييييييتيي ل تتوادلكييييييي   تتادل  هييييييي تتلييييييي ل

 .وادلطاقرتوادلك ات

 اإلطار النظري .ط 
الي يثتت يطلتيي  لتضيثت جياانتالي  يثتت ولت اماتالي ثت صرادتلرصش

ت" ليتت.كيرتالي  يث تق   تة تو كرر تدرايتتتادلاادت  دلطضطةتإلليتتلرقتت الس  ل
ت  إلضي .يتتالعا يييتتالل ييتتاعليشتودريتتض تتال تالرراي تتةلتالعرقرت  لفع تاش ك
 تسلتلفييتتواييواايةي تت أيي ليبتالعا يييتت  لل ييتتالت يرثتة ي راتتاتربتدراي تت ا
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تالت رثتة  راتت سمتاش قشتزلردةتض ييتتلت   تالي   طنتغرتمتاآلنت متتل ل
  الا ييتتادل، رييتتايواايةي تتل لتةلتالعا ييتت  لل يت
تةييييلتالعرقييييرتقييييي تةييييلتالت ييييرثتة يييي راتت سييييمت ييييطلتادلش ق يييييتتةش ق يييييتتزييييت

  الت رثتة  راتت ت سمتادلتعللتالي ثتقل تة تييلر تالي   م
تالش ي )  PAKEMت يطذجتاةيييلتت عشيطانتفطاو ت ي تصيلتض  ي تلي ل ت ق تفجاتت"، 

تلةييي بتالعا يييييتت  لل ييييتتالت يييرثتة ييي راتتلت سيييمقتوادل،تييياتوالفعييي لتواإل يييراص 
  2119/2101تالرراي تالع مت تاةيطل توقستت ت"او تالف حتص لييتتةررييت

تالتقي دةتايميت ي ي رتل يلت تزقي دةتقه ياتالكي يي تالش،يطذجتامات  يت رامتض تت 
تة يي راتتلتيي   توايي ت تالةيي بتصلي يي ت ليي تاليي تالفليي تدرجيي تتةتطييي تةييل

تالي ل ييييييييتتااوات  ليييييييرورةتةك رلييييييييت:ت38 76ت شسيييييييييتتال  ليييييييييتتاليييييييرورةت تالت يييييييرث
ت ييطذجتليي لتةييلتالةيي بتلييريتالت ييرثتة يي راتت سييمت.ييإنتلييما: ت54 65

PAKEM  (ت"ييي نتال  ليييييتتاحللكييييتت قتوادل،تييياتوالفعييي لتواإل يييراص تالش ييي تشيالتعلييي
27 68 :35 

ادل يي رةتت تالي   ييتت فجااايتاليم تالي يثتةييات قي تلي لي تضيثتا ي  تتق ،يل
تق ،ييييل تالعا ييييييتت  لل يييييتتالت ييييرثتة يييي راتتوايييي ت ا يييي، تصييييرةتادلفيييي ايشتال يييي م

ت يييطذجتاييييواايةييتت قييي تضيييثتقسيييت رم تادلسيييت رةيتتااييييواايةييتت تااليييت  
PAKEM  (تالي  ييثتقسييت رمت يش،يي ت قتوادل،تيياتوالفعيي لتواإل ييراص تالش يي تشيالتعليي
  ر ييتتشل رييتتايواايةييت

                                                             
35 Ela Liana, “Penerapan Model Pakem Untuk Peningkatan Ketrampilan Berbicara 

Bahasa Arab Bagi Siswa Madrasah Aliyah Al Falah Krui Lampung Barat Tahun Ajaran 

1119/1171”. (Skripsi Tidak Dipublikasikan Pada Fakultas Tarbiyah Jurusan PBA STAIN Ma’arif, 

Lampung , 1171). 
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تليريتال ي متة ي رةتت سيملتاحملرايتتاعليشتاشفيمتتصشطانت تفةاقتال تطط 
 ت اةيطل تجشطبت تالراللييتتاإلي ةييتتادلت  ةليت ادلةطيةيتتةررييتت تيتيالةل

ت تالف يشتق ي، تاليم ت"ي متة ي رةتدلف يطمتادلعل،يمت. يشتفنتض تت تطط ت" ر
ت تذلييمتوةييا تجيييرت"يي متة يي راتتاكييييشتوجطالييبت"يي متدل يي رةتالتييررقبتو يي ذج
ت" ليتت تاحمل ضياةتاعلييشتالك ت عرتفلتتيع  ت متال تالة بت لي تلت   تفي ات
تط لي ييي ت31ت يييمتةيييل تلل  قييييتتةش فاييييتتايييتالتاتالةييي بتليييريتالت يييرثتة ييي رات
تف يي  صت8تو ليي ت تةش فايييتتفوتييييكيتتلتيي   تصليي تط لي يي ت22ت ليي ت تدريييطا
ت36 ةاضييتتلت   تصل 

ت تاليي   طنتفجاااي تالي توااضي ثتفةاقتالتاط تفض ثت متالت   تتق ،ل
تالي ثت تاالت  تق ،ل تالعا ييتت  لل يتتالت رثتوا ت تالرراييتتقيرتال ف نة
تايطتادلسيت رمتالي يثت يش،ي ت تزلراييتتلتةيييلت ليلييتتدراييتتواطتاط تفةاقتالتتصل

  اللف تالع،ل تالي ث
تلييي لتةيييلتالكييياآنتف  دقيييثتدلطاضيييياتاليييتعلشتسلاجييي تت سيييمت تاهللتيييييرتفمحييير
ت شييررتييي اامتزل،رقيييتتةييلتفتال يي ةلتاللييرتلةيي بتالتعيي و تالييشلت ييطذجتاةييييل

ت سيييلتفنتل يييلتالتع وليييييتتالشليييطصتفنتفطاو تيييتت تاهللتيييييرتفي يييات اةييييطل 
تةس يياتليي لتةييلتذليمتة  هيييتتل ييل تالكيياآنتف  دقيثت تالةيي بتاعلييشتلتي   
تصييلتاإلصيي نت متط لي يي ت39ت ييمتةييلتااواتاحللكيييتت تف ت تدراييييتت"يي ت تالتقيي دة
تفوتف ييي  صت8تاعليييشتق ،ليييطاتمتشليييل:ت5 79تفوت  ل ييي ت30تال  ةييي تاعل، يييش
ت متط لي ييييي ت39تةيييييلتف ت تال  ليييييييتتاليييييرورةت تزادواتمثت74تقي،ييييييتتمبتطيييييي :ت5 21

                                                             
36 Toni Amrizal, “Pelaksanaan Pembelajaran Muhadatsah Dalam Meningkatkan 

Ketrampilan Berbicara Peserta Didik Di MTs Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin 

Belambangan Penengahan Lampung Selatan .” (Skripsi Tidak Dipublikasikan Pada Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan PBA IAIN Raden Intan, Lampung , 1177)  
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تفوتوا ير ات  ل ي تق ،لطاتمتشلل:تت4 97تفوت38تال  ة تاعلي، شتصلتاإلص ن
تز ييلتادلسييت ر.يتتالشةيي حتةس ييااتت.ييإنتو  لتيي  ت ت4 79تقي،يييتتمبتطييي :تت6 2

تاةيييلتفنتف ت ادلتطيي ت ت75ت كييلتل يلتةتطيي تصلي تاحلليطلتةيلتالةي ب
تفتال يييي ةلتاللييييرتلةيييي بتالييييتعلشتلتيييي   تتسييييلتفنتل ييييلتالتعيييي و تالييييشلت ييييطذج

 37   دلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت
تق ،ييلتفلييتتاييطتاهللتييييرتفمحييرتفجيياايتالييم ت  لي ييثتالي ييثتاييماتإلييليتوت

تج ةعييتت تالليف تالع،لي تالي يثتايطت جياا يتقيتشتالم تالي ثتولطةتادلررييتت 
تفمحيرتف ت تالررايييتتقييرتالررايييتترلي لت تق ،يلتاالت  تفنت مت  تزل،رقيت
ت تاليييي   طنتقي ييثت يش،ييي ت تالكيياآنتف  دقييثتدروست تقي يييثتالييم تاهللتيييير
ت ييطذجت  يييت رامتاهللتييييرتفمحييرتاييطتادلسييت رمتالييش  ت.ييإنتالعا ييييت تالل يييتتدروس
  الا ييتتادل، رييتتايواايةي تتالي   طنتقست رمت يش، تالتع و تالشلتاعلش
تالررايي تتةيلتالعرقيرتاشي كتفنتااييتشت جتل لت تفص يتادلم"طرتال احتصل ت ش ن ت
تمب تليييرت تالعا يييييتت  لل ييييتتالت يييرثت تالةييي بتة ييي راتت سيييمت اتهتييير تالييي 

تفقا ي تاشي كت"ي نت تذليمت ات  إلضي .يت تادل تلفييتتوالتكشيي تتوااي ليبتااي ليب
ت تض  يييي تفجيييياواتالييييمقلتالسيييي  كمتيتتاجل ةعيييييتتاإلييييي ةييتتاحل طةييييييتيييييطلتةييييلتالعرقيييير

 تاعليشتالرقشييتتاإلي ةييتتقسشتةلتالة بتغ ليييتتول لتادلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت
ت"،  ولييتتالا يييتتادل، ريييتتاييواايةي تت تالي يثتصل تالي  ثتر"تتذلم توةا

 ادلررييتتادلتطيةيتتزل،رقيت ت تالعا ييتتالل يتتة  رةتال  متلت سم

                                                             
37 Ahmad Syaifullah, “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Melalui Penerapan Model Cooperative Script Peserta Didik Kelas VIII A Mts 

(Pada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan PAI IAIN Raden Intan, Lampung , 

1172) 
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