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 تايالند
ابية جئ نئر   

1511101131 
يف اجتاىُت بُت ادلعلمُت والطلبة اليت هتدف إذل تطوير قدرة االطلبة ألن تكون قادرة على التعليم ىو التواصل 

اجلنوبية تايبلند اليت  فطايناالسبلمية ىي واحدة من ادلدارس الدينية يف معهد الثقافة  .معرفة وفهم وتطوير قدرهتم
تنطبق تعليم اللغة العربية وادلعلم يف معهد يطبق طريقة القراءة. وذلك ألنو يرى أن قدرة الطلبة يف معهد الثقافة 

اجلنوبية تايبلند يف  قراءة النص العربية اليزال منخفضة الن أكثر منهم يأتون من ادلدرسة االبتدائية  فطايناإلسبلمية 
أن  ادلعلمواحدة من الدروس. وباإلضافة إذل ذلك، يرى كوعدم احلصول على تعلم اللغة العربية   (SDNاحلكومية )

على حتقيق اذلدف النهائي ادلتمثل يف تعلم اللغة العربية يف معهد  الطلبةالقراءة ديكن أن يكون ذلا أثر إجيايب دلساعدة 
  .تايبلند اجلنوبية فطاينافة اإلسبلمية ثثقال

وصف أعبله، يقًتح ادلؤلفة مشكلة البحث وىي كيف تطبيق طريقة القراءة يف معهد الثقافة وبناء على ال
اإلسبلمية؟. ونوع ىذا البحث ىو اإلسبلمية؟، أي العوامل اليت تدعم وتثبط تطبيق طريقة القراءة يف معهد الثقافة 

  .خبلل طريقة الوثائق، وادلبلحظة، وادلقابلة البحث ادليداين والنهج ادلستخدم ىو النهج النوعي. مت رتع البيانات من

. الطبيعية أعراض أو إذل الظواىر يواجو البحوث الذي هنج وىو النوعي، النهج تستخدم الباحثة ىذا، يف
تطبيق طريقة  ، اإلسبلميةيف معهد الثقافة  يف تعليم اللغة العربية تطبيق طريقة القراءة على بو القيام مت اليت البحث نتائج

 الداعمة العوامل. يرام ما على تسَت يف كل احلصة التعليمية اإلسبلميةمعهد الثقافة يف   السابع الصف يف القراءة
 يف للمعلمُت ادلهٍت ادلوقف: التارل النحو على اإلسبلميةيف معهد الثقافة  يف تعليم اللغة العربية طريقة القراءة لتطبيق

 ليس االعربية التعليم يف ادلعلم اللغة يستخدم ادلختلفة، التعليم واسًتاتيجية طريقة إتقان على ادلعلمُت وقدرة التدريس،
 اإلسبلميةيف معهد الثقافة  يف تعليم اللغة العربية طريقة القراءة لتطبيق تثبط اليت العوامل. ادلباشرة طريقة باستخدام نقيا
 وحالة العربية بسرعة ، التباع الدرس اللغة ديكنهم وال SDN ون من الطلبة ىم متخرج بعض: التارل النحو على

يستخدم  األحيان بعض يف العربية، اللغة مادة على للطلبة مصلحة منخفضة تعّلم، عندما ونمتعب كانوا الذين الطلبة
 .الطلبة على اتقان ادلفردات القدرة وعدم الطلبة، يف آذان مألوفة اجلمل غَت العلم

 الرئيسية: طريقة القراءة، الطلبة الصف السابعالكلمة 
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Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak 

ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.( QS. Ar-Ra’d : 11).
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 Deapartemen Agama RI Al-Quran dan Tarjemahnya, yayasan pelenggara pennerjemah al-

quran, hlm. 052.   



 

 إهداء

 رحيمال الرزتن اهلل بسم

 :العلمية أىديت ىذه الرسالة 

 احلاج بنت جئ مارية واألمي جئ نئ احملبوب، ابن والدي زلبويب أيب جئ نئ .1

ربيان ويدعوان رل دائما وشجعاين طوال عمري حىت أكملت ىده  انذيوسف ال

 الرسالة العملية والديكنٍت القدرة على تبديل جهدمها.

جئ نئ،  بنت ماىسونغ جئ نئ، بنت زبيدة جئ نئ، بن روسلي أخي وأخيت .2

روحي  كانوا الذين جئ نئ بن إلياسأ ،جئ نئ بن مأئيبل ،جئ نئ بن مأراسو

 .الرسالة العلمية ىذه ستكمالال ويدعوين دائما،

 .الرسالة العلمية ىذه يف ذكرت أن ةللمؤلف ديكن الو  ساعدوا، الذين أولئك من كل .3

 وىي ادلكان المبونج، إنتان رادين جامعة االسبلمية احلكومية ،احملبوبة اجلامعة .4

 .ادلعرفة الكتساب

  



 

 ترجمة الباحثة
، وتقع يف Bra-O، يف قرية 1992أبريل  18، ولدت يف اسم الباحثة رابية جئ نئ

أيب جئ نئ ، يةالزوجمن  أوالد الرابع من ذتانية بنتتايبلند. ال يةنوباجل فطاينمنطقة يارانج و 
 .جئ مارية ابنة احلاج يوسف وأمي ابن جئ نئ 

تايبلند، يف  اجلنوبية فطاين   Ban Bra-Oت تربية الباحثة يف تربية الرضة االطفالبدأ
تايبلند،  اجلنوبية فطاين  Ban Bra-Oادلدرسة االبتدائية واستمرت  ،2222-1997العام 
 اجلنوبية فطاينإسبلم  وتايا درسةادلأو وبعد ذلك يف معهد الرشيدية ، 2226-2222عام 

 مبعهد الثقافةادلدرسة الثانوية  واستمرت بعد ذلك إذل. 2229-2227 عام ايبلند، يفت
-2229عام تايبلند يف  اجلنوبية فطاين وتايا ملنيتيك سيتار أو براسانبوىون اإلسبلمية 

 تارسفوىون  اإلسبلمية الثقافةإذل ادلدرسة العالية مبعهد  ادراسته ةادلؤلف ت. مث واصل2211
 .2213-2211 عام تايبلند يف اجلنوبية فطاين وتايا ملنيتيك أو براسان

جامعية رادين انتان اإلسبلمية  استمرت دراستها، 2213بعد ذلك يف السنة و 
 .قسم تعليم اللغة العربية الًتبيةكلية ودخلت   م ,  2213احلكومية  المبونج بداية سنة

درسة، ادلشطة يف رللس ادلشًتك بُت نا ةيف ادلدرسة، والكتابالباحثة  تتعّلمأثناء 
رة كانت مب، و (PUSKIMA)  الطلب العلمياتيف مركز الدراسات الشركات  وةعض توكان

-2213يف  العامة كسكريتَتة (PPMPI) ادلبليو يف إندونيسيا ةالطلب احتادادلؤلفة ادلنظمة يف 
 .2216-2215، و 14

  



 

 تقديرشكر و 
 

احلمد هلل سبحانو و تعاذل رب العادلُت أرتعُت الذي قد أعطاين نعما كثَتة ليتها 

لدى  القراءةم يعملية التعل"بعنوان:  حتسب، ومنها القدرة على كتابة ىذه الرسلة العلمية

 الجنوبية فطانيقافة اإلسالمية ثمعهد الب االبتدائية الصف األول مستوى الطلبة

 البكالوريوس درجةال على حصوللل إلكمال الشروط ىذه الرسالة العلمية تصميم . "تايالند

انتان  رادين االسبلمية احلكومية باجلامعة يف قسم اللغة اللعربية والتعليم الًتبية كلية  يف

 .بونجالم

 ادلساعدة دون من القصور أوجو الكتاب ىناك دركي الرسالة العملية ىذه كتابة يف

ديكن للكتاب ليقول شكرا   ادلناسبة ىذه يف لذلك،. األطراف سلتلف من وادلشورة والتوجيو

 :كثَتا إذل

 والتعليم بيةالًت  كلية عميد ادلاجستَت نور،األ الدكتور احلاج.  خَت األستاذ .1

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسبلمية احلكومية

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس ادلاجستَت ،داود سفاري .الدكتور .2

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسبلمية احلكومية التعليمو 



 

أمَت الدين،  ندس احلاجوالدكتور  األوذل الدكتورة  أم ىجرية، ادلاجستَتة ادلشرفة .3

ىذه  إصلاز يفللكتابة  والتوجيو اإلرشاد اقدم انلذادلشرف الثاين، ا  ادلاجستَت

 .الرسالة العلمية

رادين إنتان جبامعة االسبلمية احلكومية  الًتبيةاضرة يف كلية احملالسيد والسيدة  .4

 .تعلم يف اجلامعةخبلل  ةللمؤلف علومفة والقدم ادلعر  نالمبونج الذي

 الروح دائما رل قدموا الذين  2213 يف قسم اللغة العربية احلبيب أصدقائي .5

 .الدراسة ىذه إلصلاز والدافع

التشجيع يف إعداد ىذه الرسالة. اهلل يسدد  ، الذي يعطي يف نفس احلالالزمبلء  .6

 كل اخلَت وادلكافأة من جانبو.

 .اللغة العربية ديكن أن تعطي مسامهة يف التعليم رسالة العلميةىذه ال عسىو 
         2218فرباير  28 بندر المبونج،

لباحثة          ا  
 
 

ابية جئ نئ      ر   
   1511101131   
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 األول بابال

 مقدمة

 

 توضيح الموضوع .أ 

البيان العام عن مضمون البحث يف الرسالة العلمية. و لسهولة الباحثة ادلوضوع من 

الباحثة بيان االصطلحات يف الفهم و لتحديد اجملاالت الغامضة من ىذا البحث، فأرادت 

معهد ب بتدائيةإلامستوى  الصف األول لدى الطلبة القراءةم يتعلعملية  ادلوجودة يف "

 " كما يلي: تايالند الجنوبية فطاني قافة اإلسالميةثال

 عملية. 1 

 ميالتعل أنشطة  يبدو لذلك. جيد بشكل ميالتعل على الطلبة دلساعدةىي  عملية

 األنشطة وتلميع والتحفيز، االىتمام، لتوليد اجلهد أيضا ولكن التدريس، رلرد من أكثر

 عنصران ةبوالطل وادلعلمُت م،يالتعل عملية يف 2.ديناميكية أنشطتها تصبح حبيث الطبلبية،

 .فصلهما ديكن ال

                                                             
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

0211), cet. 3, h.30.  



 

 . التعليم2

التعليم أو التدريس ىو عملية تتكون من العناصر اإلنسانية و ادلادية و 

3 و اإلجراءات ادلتعلقة لتحقيق أىداف الًتبية. الوسائلية و الكمالية
 

 قراءةال. 3

 نطق أو وهتجئة القلب يف أو بفعلو كتوبادل زلتويات وفهم رأي  ىي قراءةال

  الرموز عن ومها ادلهارات من اثنُت تتضمن القراءة فإن وىكذا،. مكتوب ىو ما

 4.احملتوى وفهم  فيو ادلكتوبة

 فطاين اجلنوبية تايبلند . ادلعهد الثقافة اإلسبلمية4  

وىذا  حياتو القادر عبدادلعلم احلاج  بتوجيو اإلسبلمية قافةالث عهدم بداية يف

 19بٍت يف " اإلسبلمية مدرسة مهوية أمية" األصلي باالسمادلعهد مشهور 

 قرية يف تقع. بودادية 2519الوقت مع   نفس يفمسحيا و  1976 ديسمرب

 باتاين، والية يارانغ، منطقة يارانغ، موكُت ،5 مكان 85/1. رقم بوىنستار

 .(مربع مًت 1622 بقدر راي حجم 1) راي 11 من أكثر ارض لديها

                                                             
3
 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara)hlm. 55. 

4
Ahmad Izzan., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Buah Batu-Bandung), cet. Ke 4, 

h.141.  



 

 اسباب اختيار الموضوع .ب 

 لدى الطلبة القراءةم يتعلعملية  من أسباب اختيار الباحثة على موضوع "

 الجنوبية فطاني قافة اإلسالميةثمعهد الب بتدائيةإلامستوى  الصف األول

 " ىي: تايالند

 .اإلسبلمية الثقافة هدمع يفالقراءة  طريقة تطبيق يتمعرفة عن دل .1

 معهد يف القراءة طريقة طبيقت ومثبطات الداعمة اليت العواملعرفة عن دل .2

 اإلسبلمية الثقافة

 خلفية البحث . ج

مليون  ةلعادل اليت يستمدىا أكثر من مائالعربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية يف ا

من  خاصة فضيلةللغة العربية ذلا اعشرين بلدا.  اكثر من. وتستخدم ىذه اللغة رمسيا إنسان

الكرمي أصبحت لغة اإلسبلم، لغة مصدر التعاليم اإلسبلمية، لغة الكتاب  الهنا اللغة االخرى

 5.لئلسبلم حبيث ترتبط ارتباطا وثيقا بادلسلمُت

                                                             
5
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 

0223), h.1.  



 

ليوم من خبلل عملية ويأيت إلينا ا العربية ىي واحدة من اللغات الدولية األكثر تطورا،

من . وباإلضافة إذل ذلك، فإن ادلصطلحات العربية معقدة جدا ومتنوعة يف منظورىا التحول

 6.، حىت يف غاية التآزر من حيث قطاع ادلعٌتسياقو

 ادلهيمنة جدا يف التأثَت علىىي  العامية ادلشاركة العربية للغات األخرى، أن اللغة العربية

وعامية( ادلشار إليهما يف التطورات  حفصى. من بُت اللغتُت العربيتُت )الفصحى العربية

 العربية البلحقة تتكون من ثبلث مناطق: ادلنطقة األوذل، وحتديدا باستخدام العربية العربية

حيث  ، منالفصحى العربية مناط اللغوية البعيدة جدا مناليت تتضمن بعض األ العامية

 ، ىو ىذاالفصحى باستخدام العربيةو خاصة ، وحتديدا ةالثاني نطقةادلفردات، و الدالرل. ادل

ادلرتبطة باالتصاالت بُت  العاميةسبق لو أن استخدم يف العربية تتكون من منط من اللغة دل ي

. ويف ةاجلمع ، واستخدام اللغةةالثالث نطقةتباط اجلماعي ولؤلفراد. ادلالبشر يف كل من االر 

ىذا السياق، غالبا ما يدركون اللغة العربية بشكل رتاعي سواء يف استخدام ادلفردات أو 

 7.القواعد أو الدالالت

                                                             
6
Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

0214), h. 0.  
7
 Zulhanan., Op. Cit., h. 16.  



 

العربية يف ىذه احلالة ىي واحدة من لغات العادل. الذين عانوا من تطور التاريخ مع 

 8.التنمية االجتماعية للمجتمع والعلوم

ا دولة للتعبَت عن غرضها. وتتكون اللغة يف الواقع لغة طرحتهالاللغة العربية ىي صوت 

يف التعبَت عن  االجتماعي يىي العنصر الطبيعي، وعنصر الوظيفمن ثبلثة عناصر رئيسية 

فكرة االنتقال، فضبل عن العناصر اليت يستخدمها كل رلتمع كمالك للغة. ومن ناحية 

 .دولة للتعبَت عن احتياجاهتم بُت الناس وأية مشهورتمتع اللغة أيضا بامتيازات أخرى، ت

العربية ىي واحدة من اللغات الدولية األكثر تطورا، ويأيت إلينا اليوم من خبلل عملية 

والتواصل مع النيب  آن الكرمي أن اهلل سبحانو وتعاذلالتحول. وأكد مزيد من التعرض يف القر 

ولكن اللغة العربية ليست  إلدخال أمساء الكائنات باستخدام اللغة العربية. عليو السبلمآدم 

لغة اهلل. حتليلو الفلسفي  فلسفية شاملة مبا فيو الكفاية، ألهنا ةرلرد خطاب، بل لديها قيم

 9".م القرآن واحلديث بشكل صحيحفهلالعربية، ال ديكن ب ما استطعىو "

 لغة فقط ليست العربية اللغةأن  نعلم، كما العادل ىذا يف خاصة لغة ىي العربية لذلك

 أو اهلل كلمة) القرآن لغة ىي العربية. العادل يف لمسلمُتل وحدة كلغة أيضا ولكن احلضارة،
                                                             

8 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin-Malang Press, 

0221), h. 1. 
9
 Zulhanan., Op. Cit., h. 4.  



 

 والبشر لبشرل جدا دتجيد الذي األدبو  ؤىلادل وبلساأل لديهم الذين( للمسلمُت كدليل

 .ادلنافسة على قادرين غَت

 ىي اءةالقر  طريقة. اجلميع يتقنها أن جيب طريقة كأىم اءةالقر  طريقة العربيةم يتعل يف

 مسبوقة ادلفردات، اللغة وىي يف عنصر أصغر إتقان خبلل منبدء  األجنبية اللغات إتقان

 12.الفهم مث الصحيحة، النطق مبمارسة

 من الغرض إن. القراءة مهارة إذل تركيزىا تظهر الطريقة ىذه ،"القراءة" ،هاامس كما

 الذين أولئك أن ىو أجنبية لغة أو ثانية كلغة العربية اللغة ميتعل يف القراءة طريقة تطبيق

 يقرؤون مبا االستمتاع وديكنهم نسبية بسرعة العربية اللغة قراءة على القدرة لديهم يدرسوهنا

 عند صحيح بشكل نطقها وديكنهم الكتابة عند الصحيحة اجلمل إنتاج من يتمكنوا حىت

 11.التحدث
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 0213), h. 114.  
11

Aziz Fakhrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 0210), h. 33.  



 

 ىياالسبلمية  معهد الثقافة. االسبلمية معهد الثقافة يف العربية الحق وقت يف وضعت

 برامج اليت تطبق ادلدارس من واحدة أيضا وىي اجلنوبية يف تايبلند فطاين يف تقع مدرسة

 .االسبلمي الدينية التعليم مجبرا نفس الوقت تطبق ويف العام، التعليم

 التفسَت، التوحيد، الكرمي، القرآن علم من يتكون اإلسبلمية الدينية الًتبية مجولربا

 الببلغة، ،(علم النحو و علم الصرف) العربية القواعد الفقو، اإلسبلمية، الشريعة احلديث،

  .األخبلق الصوفية،

 ثبلثة مناالسبلمية تتكون  الثقافةمبعهد  تنظمها اليت اإلسبلمية الدينية الًتبية مدرسة

 :مستويات

 .سنوات 4 اإلبتدائية ادلستوى. 1

 .سنوات 3سطة ادلتو  ادلستوى. 2

 .سنوات 3 عاليةال مستوى. 3

 :مستويُت إذل العام التعليم برنامج وينقسم

 .سنوات 3( SMP) تونغ طن ماتايوم. 1



 

 سنوات 3( SMA) فبلي طن ماتايوم. 2

 تدير اإلدارة ولكن واحد، ظبلل حتت إطار يف والعامة اإلسبلمية الدينية الًتبية تنفيذ يف

 ادلناىج من نوعُت الًتبويُت، العاملُت من رلموعتُت ،ادارتُت لمدرسةسياقُت ول اثنُت يف

 .ةبالطل لنفسدفُت ىو  الدراسية

. شورا/ ادلناقشة وطريقة ىي طريقة ادلباشرةة ميلتعل طريقتُت ذلا اإلسبلمية الثقافة عهدم

 فإن وبالتارل. العربية اللغة ميتعل يف صعوباتال وىي ادلدرسة يف العربية اللغة ميتعل يف العيوب

 اللغة ةبالطل هبا يتعلم كطريقة القراءة طريقة يطبق يف الصف السابع العربية اللغة معلم

 .العربية

 مضافة قيمة الهنا ذلا اإلسبلمية الثقافةمبعهد  العربية اللغة ميتعل يف اءةالقر  طريقة تطبيق

الطلبة  يتمكن أن نأمل لذا ويتعلمها، العربية اللغة ويعلم العربية اللغة يتعلم الدي لشخص

 .اللغة يف عنصر أصغر باعتبارىا العربية ادلفردات على ويعرفون

 جعل ادلمكن من اإلسبلمية، الثقافةمبعهد  قراءةال بطريقة العربية اللغة ميتعل عملية يف

 .صحيح وبشكل جيد بشكل العربية اللغة قدرة تقاطع أن حىت جيدا ميالتعل متابعة الطلبة



 

 استخدام يف التعلم على القدرة تطوير ىو العربية اللغة ميتعل يف الرئيسي الغرض فإن لذا

 ادلهارات ىي اللغة عادل التعاليم يف اللغة استخدام على القدرة. والكتابية الشفوية اللغة

 :ىي مهارات أربع ىناك .اللغوية

  االستماع مهارات. 1

 الكبلم مهارات. 2

  القراءة مهارة. 3

  12.الكتابة مهارة. 4

 عن ومتباينة فصلها ديكن أجزاء من تتكون اللغة تعترب اللغويُت، من العديد نظر يف

 ،(أصوات) اللغة صوت من وتتألف اللغة، مكون باسم ادلعروفة األجزاء. البعض بعضها

يعترب من  العربية ادلكونات واتقان(. علم النحو وعلم الصرف والًتاكيب) والقواعد وادلفردات

 العربية اللغة مهارات تدريس من اذلدف يتضمن ولذلك،. العربية اللغة بناء قدرات جزءا
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Asep Hermawan, Op. Cit.,h. 101.  



 

 اللغة قواعد وتدريسوتدريس ادلفردات  ،(تدريس االصوات) العربية األصوات تعليم أيضا

 13(.تدريس الًتاكيب)

 مركز على انطباعا تقنيا ويعٍت عام بشكل اللغويات أو( صواتاأل) الصوت أوال،

. اذلواء ضغط يف التغَتات بسبب تتفاعل اليت األذن طبلة اىتزاز نتيجة يولد الذي العصب

 ولكن. والبشر احليوانات أصوات من أو الكائنات، صراع أو االحتكاك من الصوت يأيت قد

 .اإلنسان خطاب تنتجها اليت األصوات فقط ىو اللغة صوت من ادلقصود ىو ما

 وتشكل األصوات، وحدات ترتيب خبلل من معينة، صوت وحدات من تتكون لغة يف

 خطاب ادلمكنة األصوات رتيع من اختيارىا مت اليت احلاالت يف الكلمات من ادلبليُت

 وجود جانب إذل العربية اللغة يف ، أخرى لغات صوت مع( سلتلفة أو) متميزة اإلنسان،

. التقابلي التحليل نظرية يسمى ما وىذا اإلندونيسية، اللغة مع االختبلفات أيضا تشابو أوجو

 النطق صلد ال اليت احلروف ىي ادلثال، سبيل على ذ ،ض ظ، ط، غ، ع، ث، احلروف مثل

 14.اإلندونيسية باللغة
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Prof. Dr. H. Aziz Fachrurrozi, M.A., Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : 

Gegerkalong Girang Baru No. 13, 0211), h. 02  
14

Aziz Fachrurrozi., Op. Cit., h. 01.  



 

 اللغة الطلبة قبل من ادلكون ىذا يتقن أن جيب. Vocabulary أو ادلفردات ىو والثاين 

من  لغة نفهم األحيان من كثَت يف. احتياجتهم عن التعبَت يف كبَتة أمهية على حيتوي ألنو

 ذلك، من أبعد التواصل ديكننا العنصر ىذا مع دليل ىو وىذا ،نطقها البشر اليت ادلفردات

 اإلشارة، لغة مع ساعد وإن التواصل على جدا الصعب من كونسن مفردات دون من

 الفعالة ميالتعل لقواعد وفقاالطلبة  تشجيع يتم العريب، السياق يف. اجملردة ادلفردات وخاصة

 غالبا الذي فعل الكلمة األهن ستخداماال من عالية وتَتة لديها اليت ادلفردات إتقان يف للبدء

 .لنا األقرب( اسم) اسم أو الطلبة بفعلو يتم ما

 مصطلح، بنية قبل من( الًتاكيب) ةالنحوي أيضا ويسمى ،الًتكيب ىو الثالث وادلكون

 كل على تنطبق اليت للقواعد وصف ىي القواعد 15.اللغة قواعد أو ضلوية، بنية ،تركيب اللغة

 وحدات انضمت اليت اللغات تنظيم يف الواردة الكفاف ىي القواعد ذلك، على وعبلوة. لغة

 .أكرب وحدات لتشكيل مغزى ذات
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 Aziz Fachrurrozi., Op. Cit., h. 43.  



 

 فهم ةبللطل ديكن حبيث" ىو عام بشكل( النحو) اللغة قواعد ميتعل من واذلدف

 فإنو وبالتارل، 16".جيدا وبشكل صحيح بشكل الكتابة أو الكبلم عن حملاوره فهم وإعطاء

 .اذلدف ىذا لتحقيق كوسيلة فقط ولكن مباشر، كهدف القواعد ليس

 اليت ةخطَت  األكثر ادلشكلة فإن لذا. ادلشاكل من العديد ىناك العربية اللغة ميتعل يف

 ىي" اجلدية" مشكلة ىي العربية اللغة ميبتعل يتعلق فيما مبكر وقت يف معاجلتها جيب

 ميالتعل يف جدية عدم. األقصى احلد على أكن الو  يتعلم ما شخص كان إذا ،ادلعٌت. الذات

 العناصر دون يتحقق أن ديكن ال ميالتعل يف النجاح ألن ادلتاعب، من أخطر مصدر ىو

 17.ادلعنية والنفسية ادلادية

 :ىي أخرى أمور بُت من حتدث اليت وادلشاكل عام بشكل

 تعترب اليت العربية اللغة على ومنظورىم قوي حافز لديهم ليس الذين طلبة عوامل ألن. أ

 .صعبة

 أن حىت لبلىتمام مثَتة ليست ادلعروضة الطريقة/  الطريقة اختيار يف الدقة عدم. ب

 .ميالتعل يف متحمسُت ليسوا ةبالطل
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 Zulhanan, Op. Cit., h. 110.  

17
 Aziz Fachrurrozi., Op. Cit., h. 0.  



 

 .جيدبشكل  نهجادل تطبيق وجود عدم. ج

 اإلعبلم وسائل توفَت يف ادلدارسالقيود من /  اإلعبلم وسائل من ادلفروضة القيود. د

 .ميالتعل

 ىذه على التغلب الضروري فمن ولذلك م،يالتعل أىداف تحقيقل عقبة ىي وادلشكلة

 :مثل هبا القيام ديكن اليت الطرق. ادلشاكل

 دوافعال حتقيق مثل م،يالتعل يف عاطفي يكون أن همديكن حبيث ةبللطل التحفيز توفَت. أ

 جدوى، ألسباب العربية اللغة إتقان يف الرغبة ىو األساسي الدافع. والتكاملية فيدةادل

 الدافع. األخرى االقتصادية الفوائد أو االجتماعية ادلكافآت أو العمل تسهيل مثل

 مع ديكن التواصل أجل من األجنبية اللغة مهارات اكتساب يف الرغبة ىو التكاملي

 .يةالعرب ادلستخدمُت رلتمع

 اذلدف حتقيق ديكن حبيث وزتاس عاطفي حافز خللق الصعبة العربية الصورة يزيل. ب

 استخدام على قادرة تكون أن ىو النهائي اذلدفو  العربية، اللغة ميتعل من النهائي

 الناس مع للتواصل وحبرية بطبلقة صحيح، بشكل وكتابة شفويا سواء حد على العربية



 

 االستماع مهارة أي مهارات، أربع حتقيق مت أخرى وبعبارة العربية، اللغة يستخدم الذي

 .الكتابة ومهارات القراءةومهارة  الكبلم ومهارات

 يتوقع ولذلك اللغة، ميتعل صلاح يف جدا أمهية علمادل دور ألن ،ةبللطل ادلعلمُت دور. ج

 :التارل النحو على ادلعلمُت من

 اللغوية ادلهارات. للتفكَت وسيلة ىي اللغة أن على التأكيد إذل حباجة ادلعلمون( 1

 .ةبالطل التفكَت قدرة معايَت للطلبة يصبح

 .العربية اللغة لقواعد وفقا اللغة يف ةبالطل إبداع يف النظر ادلعلمُت على جيب( 2

 والعاطفة والفضول، الفائدة، وبالتارل ،ةبالطل يرجى أن جيب العربية اللغة ميتعل( 3

 .االىتمام على حيتاج ةبالطل من

 .العربية اللغة ميتعل تقنيات من ينفدوا أن ينبغي وال رتابة يكونوا ال ادلعلمون( 4

 كيفية إذل االلتفات قبل ةبالطل يقولو ما إذل االلتفات ادلعلم على جيب ،أوال( 5

 .ةبالطل عن التعبَت

 



 

 مشكلة البحث . أ

 دراستها دتت اليت مشكلة البحث فإن أعبله، وصفها مت اليت ةكلادلش خلفية إذل استنادا

 :ىي ىذا البحث يف

 اإلسبلمية؟ الثقافة هدمع يفالقراءة  طريقة تطبيق يتم كيف. 1

 الثقافة معهد يف القراءة طريقة طبيقت ومثبطات الداعمة اليت العوامل ىي ما. 2

 اإلسبلمية؟

 البحث أهدافج. 

 ىذا يف حتقيقها تريد اليت واألىداف عنها، الكشف مت اليت مشكلة البحث إذل استنادا

 :ىي البحث

 .اإلسبلمية معهد الثقافة يف القراءة طريقة تطبيق كيفية عرفةدل. 1

 .اإلسبلمية الثقافة معهد يف القراءة طريقة ومثبطات الداعمة العوامل عرفةدل .2

 



 

 البحث فوائدد. 

 ما ذلك يف مبا أطراف لعدة الفوائد من العديد ىذا البحث نتائج توفر أن ادلتوقع ومن

 :يلي

 طلبةلل. 1

 تطويرىا ديكن مهارة القراءة ميالتعل عملية أن ادلتوقع من البحث، ىذا خبلل من. أ

 .تايبلند رتوبية باتاين يف اإلسبلمية الثقافة معهد يف ميالتعل عملية يف وإدراكها

 اللغة ميتعل يف حتديدا أكثر معرفة يضيف أن البحث ىذا خبلل من ادلتوقع ومن. ب

 .العربية

 للمدرسة. 0

 يكون أن ديكن طريقة القراءة ميالتعل عملية مع ادلتوقع، من البحث ىذا خبلل من. أ

 .العربية اللغة ميتعل تطوير يف واحدا بديبل مصدرا



 

 أجل من ادلعلمُت لدى اإلبداع حيسن أن ادلتوقع من البحث ىذا خبلل ومن. ب

 من يتمكنوا حىت العربية باللغة ميالتعل ووسائل طرقوال واالسًتاتيجيات ادلواد تطوير

 .ةالعربي اللغة ميتعل يف الطلبة تقييم

 تطبيق أجل من للمعلمُت مدخبلت يقدم أن البحث ىذا خبلل من ادلتوقع ومن. ج

 .العربية اللغة ميتعل يف الطلبة على القدرة لزيادة ادلتنوعة ميالتعل منوذج

 األخرى والباحث للباحثة. 5

 الباحثُت من غَتىم أو والقراء ةحثاللب ،البحث ىذا خبلل من ادلتوقع ومن

 ميالتعل عمليةو  زلظوظا وتطوير واضحة صورة يكون أن وديكن العلم على احلصول

 توسيع خبلل من األخرى البحوث إجراء يف واحد كمرجع استخدامها وديكن القراءة

 .البحوث نطاق وتعميق

  



 

 الثاني بابال 

 النظري اإلطار

 القراءة تعليم عملية. أ

 التعليم تعريف. 1

         شكل يف فعبل يصبح مث "ajar " كلمة من يأيت( Pembelajaran) ميالتعل

" Pembelajaran ."النشاط من معقد جانب ىو من التعليم احلقيقي االستكشاف 

 .التفاصيل يف كامل بشكل تفسَتىا ديكن ال واليت البشري،

. احلياة وجتربة التنمية بُت ادلستدام التفاعل نتاج ىو ميالتعل من البسيط الغرضأما 

 تفاعل توجيو) وتبطل لتعليم للمعلم الواعي اجلهد ىو ميالتعل جوىر تعقيدا، أكثر مبعٌت

 18.ادلتوقع اذلدف حتقيق أجل من( األخرى ميالتعل مصادر مع ةبالطل

 اجلوىري والفرق. ميالتعل فعل الطريق، العملية، يعٍت ادلعجمى ادلعٌت على ميالتعل

 يف ،الطلبة يتعلمو  ادلعلمُت، يعّلم تدريس يف. الفعل على ىو التعليمات مع ادلصطلح ذلذا

 .ادلعلم بيئة ميالتعل لتنظيم زلاولة أنو على يفسر ادلعلمُتيف التعليم يدرس  حُت
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Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Baturetno Banguntapan 

Jogjakarta, 0210), cet. 1, h. 153.  



 

 بشكل ميالتعل على الطلبة دلساعدة عملية ىو ميالتعل أن أوضح Bahaudin وفقا

 لتوليد اجلهد أيضا ولكن التدريس، رلرد من أكثر ميالتعل أنشطة  يبدو لذلك. جيد

 19.ديناميكية أنشطتها تصبح حبيث الطبلبية، األنشطة وتلميع والتحفيز، االىتمام،

 حيث األنشطة من عملية ىو ميالتعل أن استنتاج استخبلص ديكن الفهم ىذا من

 ميالتعل النشاط ىذا ألن. طلبتهم إذل الًتبويُت ادلوظفُت من التعليمية ادلواد تسليم يتم

 أمهها فإن العديدة ادلكونات بُت ومن. الداخل يف اليت ادلكونات على كبَتا اعتمادا يعتمد

 عملية يف. للدرس خطة ووجود ميالتعل ومواد ميالتعل ووسائل وادلعلمُت الطلبة وجود ىو

 .فصلهما ديكن ال عنصران ةبوالطل وادلعلمُت م،يالتعل

 تعتمد ادلكونات ألن جدا مهم شيء ىو ميالتعل عملية يف ادلكونات ىذه وجود

 ادلؤىلُت ادلربُت. ادلؤىلُت ادلعلمُت وجود عن نقول دعونا. البعض بعضها على كبَت بشكل

. ميالتعل نشاط يف جدا مؤثرة مسألة ىو ومشروط بنشاط وظائفهم أداء على يقدرون

 ميتعلال خطة باستخدام وذلك ،للطلبة جيدة ميتعلال حالة حتقيق يف دورا ادلعلم يلعب

 على وقادرة ،الطلبة يتلقاىا اليت ميالتعل عملية يف التحكم ديكن حبيث ومناسبة جيدة
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

0211), cet. 3, h.30.  



 

 مت الذي بادلوضوع وترتبط للطلبة فهم لتحسُت ميالتعل وسائل وجود وتعظيم استخدام

 أكثر ميالتعل النشاط سيجعل فإنو ميالتعل عملية يف كشرط جيبل ادلفهوم ومن. تسليمو

 .تأىيبل

 ةالعربي التعليم تعريف. 0

 كمهندس ادلعلم هبا يقوم اليت التدريس ألنشطة مرادفة كعملية دريس،الت/  التعلم

 22.ميالتعل بأنشطة القيام أجل من م،يالتعل ألنشطة

 العربية اللغة ميلتعل يعلم ةبالطل مبحاولة التدريس أو العربية اللغة ميتعل تعريف ديكن

. حتقيقها يتعُت اليت األىداف لتحقيق سلتلفة عناصر تنظيم طريق عن كوسيط ادلعلم مع

 يدعى ولذلك،. مالتعلّ  من ميالتعل عملية يف مهم عامل ىو ادلعلم أن يبدو م،يالتعل يف

 ."ميسرا" األخَتة اآلونة يف ادلعلم

 لتلبية خصيصا مصممة معينة بأسلو  أو طريقة إذل ادلعلمون حيتاج ادلسعى، ىذا يف

 األساسية، واذلياكل وادلرافق التعليمية وادلواد والطلبة األىداف ذلك يف مبا االحتياجات،

 .ذلك إذل وما
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AcepHermawan, Op. Cit., h. 30.  



 

 

 . مكونات التعليم اللغة العربية 5

 ةالعربي التعليم من الهدف. (أ

 كل قبل من دتاما مفهوما يكون أن جيب اليت الرئيسية ادلكونات ىي األىداف

 أنشطة جلميع البداية نقطة أو األساس ىي األىداف. ادلعلمُت ومدراء كمعلمُت معلم

 مؤشر مبثابة ميالتعل أغراض يف ألنو والتقييم، التنفيذ إذل التخطيط من بدءا م،يالتعل

 ميالتعل صلاح مدى لقياس ادلستحيل اذلدف واضحة صيغة دون من م،يالتعل صلاح على

 .تنفيذه مت الذي

 أن إذل أيضا حتتاج بو القيام جيب ما تفسر أن ديكن أعبله الوصف يتعلق وفيما

 للغة التعليمية األىداف وهتدف. حتقيقها يتعُت اليت األىداف إخطار أو عرض يتم

 العامة األىدافو  القصَتة وأ  الطويلة األىداف أي األىداف، حتقيق إذل العربية

 21.واخلاصة
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Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 0221), h. 5.    



 

 

 العام الهدف(. 1

 والذي نفسو الدرس من ىو" العام اذلدف أن Bakar Muhamad Abu  ويوضح

 و Tayar Yusuf منويستشهد  Ahmad Muhtadi Anshor ويشرح 22،"الدرس مبواد يتعلق

Syaiful Anwar  يلي كما وىي العربية، اللغة ميتعل عن: 

 اإلسبلمية الشريعة كما واحلديث القرآن فهم من ةبالطل يتمكن حىتأ(. 

 .وتعاليمها

 .العربية باللغة ادلكتوبة اإلسبلمية والثقافة الدين كتبيعرف  و  فهم ديكن ب(. 

 .العربية باللغة والكتابة التحدث يف جيدة تكون أنج(. 

 (.التكميلية) األخرى للمهارات مكملة كأداة الستخدامهاد(. 

 الخاص الهدف(. 0
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Abu bakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1131), h. 5.  



 

 من حتقيقو ينبغي الذي اذلدف ىو" اخلاص اذلدف أن اذلدف ىذا ويوضح

 احملددة األىداف يف تضمينها مت اليت الدرس مواد لبعض بالنسبة أما". الراىنة ادلواضيع

 ،(قواعد) اجلملة وىيكل الكلمات شكل ،(حوار) احملادثة: فهي حتقيقها يتعُت اليت

 .والكتابة

 العربية التعليم مواد. (ب

 يف الطلبة رتيع منها دتتلك أن جيب أن وموقف وادلهارة ادلعرفة ىي مواد التعليم

 ميالتعل مواد تعريف أن استنتاج ديكن لذلك. تعيينها مت اليت الكفاءة ميالتعل معيار تلبية

 .ميالتعل ىدف لتحقيق وسيلة ىي

 يف ةبوالطل ادلعلمون يستخدمو والذي ،امنهجي الذي يًتتب درس ىي ميالتعل مواد

 أن يعٍت ةالفريد 23.وزلددة للغاية نوعها من فريدة ىي التعليمية ادلواد. ميالتعل عملية

 لغايةا. عينةادل ميتعلال عملية يف اجلماىَت لبعض فقط تستخدم أن ديكن التعليمية ادلواد

 معُت، جلمهور معينة أىدافا حتقق بطريقة مصممة التعليمية ادلواد أن ددة تعٍتاحمل
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M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi Materi 

Dan Media, Malang : Uin Malang  Press, h. 51.  



 

 ةبالطل وخصائص ادلواضيع خلصائص وفقا التسليم طريقة تفصيل يتم منتظمة وبطريقة

 .يستخدموهنا الذين

 

 العربية التعليم استراتيجية. (ج

 من 24.ومها  كلية و صغرى مبنظورين، Suja’iوفقا  التعليم اسًتاتيجية وتتميز

 لتحقيق التعليم تطوير يف األساسية السياسات يعٍت الكلية االسًتاتيجية خبلل

 التنظيم الصغَتشكل  يف بينما. وناشطة وزتاسة فعالة بطريقة التعليمية األىداف

 يف كبَتا دورا تلعب و أساسية اليت اإلجراءات أو اخلطوات ىي اسًتاتيجية م،يالتعل

 ميتعل ىو احلالة ىذه يف حتديدىا، مت اليت ميالتعل أىداف لتحقيق موالتعلّ  التعليم عملية

 .العربية اللغة

 25:وىي Syaiful Bahri وفقا موالتعلّ  التعليم يف أساسية اسًتاتيجيات أربع ىناك
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Suja’i., Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, Strategi Dan Metode Pengembangan 

Kompetensi, Jakarta:Rineka Cipta, 0223, cet. 1 h. 04.    
25

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

Cipta, 0226), h. 5.   



 

 ىو كما والشخصية ةبالطل سلوك التغيَتات وتأىيل مؤىبلت وتقرير حتديد. 1

 .متوقع

 .لمجتمعلاحلياة  وآراء تطلعات إذل استنادا ميالتعل مناىج نظام اختيار. 2

 يستخدمها أن ديكن اليت وتقنياتو التدريس بوأسلو  وتقرير نظام وطريقة اختيار. 3

 .التعليمية أنشطتهم تنفيذ يف ادلعلمون

 استخدامها ديكن حبيث النجاح معايَت أو للنجاح واحلدود القواعد وضع. 4

 بعد استخدامها سيتم اليت ميالتعل أنشطة نتائج تقييم يف ادلعلمُت قبل من كدليل

 .ككل الصلة ذات التعليمي النظام لتحسُت كمبلحظات ذلك

 26:رلموعات ثبلث إذل Suja’i وفقا اللغة ميتعل اسًتاتيجية وتنقسم

 وأفكار م،يالتعل خطط تتضمن اسًتاتيجية وىي ،ادلنورة ادلعرفية سًتاتيجيةاإل. 1

 .والتقييم م،يالتعل سلرجات ورصد م،يالتعل عملية
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Suja’ i., Op.Cit., h. 03.  



 

 التعامل ويشمل ميالتعل بالتزام تتعلق إسًتاتيجية وىي ،ادلعرفية سًتاتيجيةاإل. 2

 .ادلواد لدراسة ادلباشر

 بالتفاعل تتعلق اسًتاتيجية وىي ية،ندالوج اإلجتماعية االسًتاتيجية. 3

 مث الدقيق، التخطيط ومع جيد بشكل ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ مت إذا. االجتماعي

 .جيد بشكل تعمل سوف اللغة ميتعل

 العربية التعليم طرق ب.

 نهجادل عن، قليبل الباحثة فسرت سوف اللغة، ميتعل طرق عن نتحدث أن قبل

 نهجم. الثبلثة ادلصطلحات فهم حول الفهم سوء جتنب أجل من والتقنيات طرقوال

 .اللغة ويدّرس والتعلم، اللغة، على الفلسفي ادلوقف مستوى ىو ميالتعل

 ىي ميالتعل طريقة أن حُت يف. ادلستخدمة للطريقة عملي وصف ىي ميالتعل تقنية

 النظام ىي ثبلثة كل. معُت نهجم على القائمة النظريات تطبيق حول العامة اخلطوات



 

 اختيار يف أنو  Abu bakar muhamad وأوضح. اذلرمي التسلسل سيكرا مًتابط ىو الذي

 27:وىي فيها، النظر جيب اليت األشياء من العديد ىناك ميالتعل طريقة

 ميالتعل ألىداف تتناسب الطريقة ىذه تكون أن وينبغي. أ

 وخلفيتهم ةبالطل لقدرة االىتمام إيبلء. ب

 ةبالطل قبل من ومعروفة واضحة قيالطر  تكون أن جيب. ج

 تدريسها سيتم اليت للمادة تتناسب الطريقة. د

 ادلعلم بقدرة وفقا الطريقة اختيار تكييف يتم. ه

 ميالتعل أدوات عدم أو وجود مع تتكيف. و

 Metodologi Pengajaran " حتت العنوان كتابو يف ، Ahmad Fuad Effendy يشَت

Bahasa Arab "، 28:التارل النحو على العربية اللغة ميتعل يف سلتلفة يذكر طرق 

 الطريقة القواعد والترجمة . (1
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Abubakar Muhamad, Op. Cit., h. 14.  
28

Fuad Effendy Ahmad, Matodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Misykat 

Malang, 0225.), h.31.  



 

 األساس ىو الذي" العادلي ادلنطق" واحد ىناك أن فًتضت ىذه الطريقة

 ديكن اللغة ميتعل لذلك. وادلنطق الفلسفة من جزء ىو قواعدوال العادل، لغات جلميع

 أن ديكن ىذه الطريقة. وحفظها ادلشاكل حل منطقيا، التفكَت على القدرة تعزز أن

 الطريقة ىذه. لغتهم إذل وتررتاهتم األجنبية باللغة النصوص حفظ على ةبالطل تشجع

 ويعطي أوال النحوية احلبوب تعريف يفسر شلا االستنتاجية، الطريقة تستخدم ما غالبا

 .أمثلة

 

  المباشرة الطريقة .(0

 مباشرة ادلادة ادلعلم ينقل حيث ادلوضوع عرض طريقة ىي ادلباشرة الطريقة

 .األم اللغة استخدام دون الكبلم كلغة العربية اللغة باستخدام

 نفس ىي جنبيةاأل لغةال أو ثانيةال لغةال ميتعل عملية أن الطريقة ىذه تفًتض

 واالستماع التواصل، يف مكثف وبشكل مباشرة اللغة باستخدام أي األم، لغةبل تعلم

 .الطلبة لغة استخدام جتنب الطلبة على جيب لذلك،. والكبلم



 

 يستخدم وىذه الطريقة ،طريقة القواعد والًترتة من العكس ىي الطريقة ىذه

 اجلديدة والتقنيات االستنتاجات مث أوال أمثلة إعطاء ىو وىذا االستقرائي، األسلوب

 .الثبلثة ادلصطلحات فهم حول الفهم سوء جتنب أجل من

  القراءة طريقة .(5

 يكون أن ديكن ال اللغة ميتعل أن افًتاض أساس على الطريقة ىذه وتتطور

 ىو القراءة على القدرة أجنبية لغة تعلم إذل احلاجة حيث ومن األغراض، متعدد

 .الفلسفية النظرية وليس واقعية، ىي الطريقة ىذه لذلك. صارم ىدف

 قادرون الطلبة أن أي القراءة، مهارة ىو الطريقة ىذه من الرئيسي واذلدف

 الطريقة ىذه يف ميالتعل أنشطة أساس. دراستهم ألغراض العلمية النصوص فهم على

 زلتويات دلناقشة األم اللغة تستخدم قد الطريقة ىذه يف. القراءة زلتوى فهم ىو

 .القراءة

 السمعية الشفوية طريقة .(4



 

 أولو اللغة أن أخرى، أمور بُت من افًتاضات، عدة على ه الطريقةىذ ويستند

 اللغة أصوات إذل االستماع خبلل من اللغة تدريس يبدأ أن جيب لذلك،. الكبلم

 .والكتابة القراءة قبل نطقو مث عبارة، أو كلمة شكل يف

 يصبح السلوك فإن احلرية، ىي اللغة أن ىو الطريقة ذلذه آخر افًتاض وذتة

 التكرار، تقنيات مع اللغة تدريس يتم أن جيب لذلك. مرات عدة تكررت إذا عادة

 تعليم خبلل من. اللغةعن  تدريس وعدم اللغة تدريس ىو اآلخر أن افًتاض على

 .اللغة قواعد ميلتعل األنشطة من بدال اللغوية األنشطة دتؤل أن جيب الن اللغة

 عن خيتلف العادل ىذا يف اللغات أن افًتاض على ىذه الطريقة ويستند

 التحليل نتائج إذل التعليمية ادلواد اختيار يستند أن ينبغي ولذلك،. البعض بعضها

 .دراستها جيري اليت ادلستهدفة واللغة األم اللغة بُت قابليالت

 متوازنة، بطريقة للغة األربعة ادلهارات إتقان ىو األسلوب ىذا من والغرض

 القراءة مهارات مث الكبلم ومهارات االستماع مهارات ىو العرض حيث من

 .الكتابة ومهارات

 التواصل طريقة .(3



 

 القدرة ملديه إنسان كل أن افًتاضات، عدة على أيضا ىذه الطريقة ويستند

 فإن ولذلك،. (language acqusition device)" اللغة اكتساب جهاز" تسمى اليت

 .داخلية عواملب وحيد إبداعية اللغوية ادلهارات

 لغوية مهارات أربع من فقط يتكون ال اللغة استخدام أن ىو التارل االفًتاض

 إطار ضمن قدرات عدة من يتضمن ولكن ،(والكتابة والقراءة كبلموال االستماع)

 .التفاعل وأىداف وحاالت وادلشاركُت، األدوار مع جنب إذل جنبا واسعة التواصل

 اللغةب تعلم نفس جنبيةاأل لغةال أو ثانيةال لغةال تعلم أن ىو آخر افًتاض وذتة

 ومصاحل احتياجات حتليل فإن وبالتارل ،الطلبة ومصاحل احتياجات إذل يستند األوذل

 األم اللغة استخدام حيظر ال الطريقة ىذه يف. ادلوضوع تطوير يف األساس ىو الطلبة

 اللغة استخدام تقليل يتم الطريقة ىذه يف ولكن ادلباشرة، الطريقة يف احلال ىو كما

 .األم

 قائيةاالنت الطريقة .(1

 منها كل ألن ادلثالية الطريقة ليست( 1) أن افًتاض إذل الطريقة ىذه وتستند

 استخدامها ديكن اليت السلطة لديها طريقة كل( 2) ،والعيوب ادلزايا نقاط لو



 

 صقل باعتباره ليس إليو ينظر أن جيب جديدة طريقة والدة( 3) التدريس، لتبسيط

 ورتيع ،ةبالطل ورتيع ادلعلمُت، ورتيع األغراض، لكل مناسبة طريقة توجد ال( 4)

 ،الطلبة احتياجات تلبية ىو التدريس يف أمهية األكثر والشيء (5) التدريس، برامج

 مناسبة طريقة ختيارال سلطة معلم لكل( 6) واحدة، طريقة احتياجات لتلبية وليس

 .الطلبة الحتياجات

 

 اإلعالم التعليم اللغة العربية وسائلج. 

 يف ألنو خاصة، أمهية ذات تكون أن اإلعبلم وسائل وجود م،والتعلّ  التعليم عملية يف

 خبلل من ساعدت تكون أن ديكن تسليمها يتم اليت ادلواد من الغموض األنشطة ىذه

 ةبللطل تقدديها سيتم اليت الدرس مادة تعقيد تبسيط ديكن. كوسيلة اإلعبلم وسائل تقدمي

 .اإلعبلم وسائل من مساعدة مع



 

 29.التعليمية ادلواد إيصال لتسهيل استخدامو يتم ما كل ىو ميالتعل اإلعبلم وسائل

 تقدمي لتسهيل استخدامو يتم ما كل ىو العربية اللغة ميتعل العربية، اللغة ميتعل سياق يف

 .العربية ميالتعل مواد

 يف اإلعبلم وسائل أمهية على  Ahmad Salim عن نقبل  Acep Hermawan وأوضح

 ةبالطل والسعادة ادلرح من شعورا تثَت أن ديكن اإلعبلم وسائل ألن العربية اللغة ميتعل

 وحتول ادلعرفة، تعزيز وديكن ادلدرسة، إذلللذىاب  قلوهبم يف شعورا وخيلق روحها، وجتديد

 .عمل و حركة يتطلب اإلعبلم وسائل الستخدام الدرس

 فيها ينظر أن جيب اليت ادلعايَت من العديد ىناك ، Ahmad muhtadi anshor وأوضح

 32:وىي م،يالتعل اإلعبلم وسائل اختيار يف ادلعلمون

 التدريس من اذلدف مع دقة. أ

 التدريس زلتوىإذل  دعم. ب

 اإلعبلم وسائل حصول على سهولةال. ج
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Acep Hermawan, Op. Cit., h. 004.  
30

Acep Hermawan, Op. Cit., h. 005.  



 

 الوسائل استخدام يف ادلعلمُت مهارات. د

 الوسائل الستخدام الوقت توفر. ه

 الطلبة لدى التفكَت دلستوى وفقا. و

 31:وىي ثبلثة إذل مقسمة  Acep Hermawam وفقا اإلعبلم وسائل

 على ةبالطل دلساعدة استخدامها ديكن ما كل أي السمعية، اإلعبلم وسائل. أ

 .والراديو الشريط مثل السمع، من احلواس خبلل من اللغة ميتعل وىضم التقاط

 على ةبالطل دلساعدة استخدامها ديكن ما كل أي ،البصرية االعبلم وسائل. ب

 stick fihures مثل البصر حاسة خبلل من اللغة دروس واستيعاب التقاط

  .عرض وجهاز ادلدرسية، والكتب ،(ادلعلم قبل من مباشرة ادلقدمة الرسومات)

 دلساعدة استخدامها ديكن ما كل أي والبصرية السمعية اإلعبلم وسائل. ج

 كما والسمع البصر حواس خبلل من اللغة ميتعل وىضم التقاط على ةبالطل

 .ادلتعددة الوسائل اللغة وسلتربات ادلدرلة، الفيديو أقراص التلفزيون،
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Ahmad Muhtadi Anshor, Op. Cit., h. 05.     



 

 :مها قسمُت إذل والبصرية السمعية اإلعبلم وسائل وتنقسم

 الصامتة األصوات تعرض اليت اإلعبلم ووسائل ،السمعية البصرية الصامتة. أ

 .الصوتية والطباعة السليمة، السينما ملفات مثل والصور

 الصوت عناصر عرض ديكن اليت اإلعبلم وسائل حركة ،تادل البصرية السمعية. ب

 .الفيديو الشريطو  الصوتية األفبلم مثل ادلتحركة والصور

 

 

 :ىي الفيديو ذلذا األخرى األقسام

 الصورة أو الصوت عناصر من عنصر إما أي نقية، ةالبصري ةالسمعي .(1

 شريط. فيديو فيلم مثل مصدر من ادلستمدة

 تأيت الصورة من والعنصر الصوت عنصر أي ،نقية ليس ةالبصري ةالسمعي( 2

 احلصول يتم الذي الصوت اإلطار فيلم ادلثال سبيل على سلتلفة، مصادر من



 

 من اللهب عنصر على احلصول ويتم العرض الشرائح من الصورة عنصر على

  .الصوتية والطباعة الصوت قطاع فييل، ىي أخرى أمثلة. الشريط مسجل

 بشكل اإلعبلم وسائل مع سلتلفة خصائص ذلا العربية اللغة ميتعلاالاعبلم ال وسائل إن

 مهارة مثل العربية، اللغة مواد خصائص مع مناسبة العربية اللغة ميتعل ووسائل عام،

 مسجل مثل السمعية اإلعبلم وسائل ىي ادلستخدمة اإلعبلم وسائل مث. االستماع

 أو ءاإنش الكبلم، للمهارات اللغةمأمل و  والبصرية السمعية اإلعبلم وسائل أو الشريط،

 .اخلط ميلتعل اخلط كتب أيضا ىناك مث. مطالعة

 

 العربية اللغة ميالتعل تقييم د. 

 اليت األشياء تصحيح أو لتقييم نشاط ىو ميالتعل تقييم أعبله مكتوب ىو كما

 الذي النشاط ىو أخرى بعبارة أو. جرت اليت ميالتعل أنشطة خبلل بو القيام أو حدثت

 اليت ميالتعل أنشطة يف حتدث اليت وعيوب مزايا شكل يف سواء اذلامة األشياء معرفة يعيدون

 يف تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل أنشطة وقت يف جهدىا قصارى تبذل أنو من ادلتوقع  جرت

 .الحق وقت



 

 :ىو التقييم معٌت أن للباحثة واضحة صورة يعطي أعبله الفهم من

 البيانات وحتليل البيانات ورتع البحث من يتكون منهجي، نشاط أو عملية. 1

 .وتفسَتىا

 يف القصور وأوجو العيوب حتديد يف األىداف صلاح مدى يمليق التقييم جيري .2

 .ميالتعل أىداف حتقيق إذل الرامية اجلهود

 وفقا. ميالتعل تقييم حول فهم تؤخذ أن ديكن أعبله، للتقييم التعريفات بعض من

 نتائج وخاصة م،يالتعل أنظمة حول البيانات ومعاجلة رتع عملية ىو ميالتعل تقييم للباحثة

 نوعية وترقية حتسُت  التعليمية األىداف مدى عن واضحة صورة على للحصول ميالتعل

 .ميالتعل

 وتطوير تعزيز إذل الرامية اجلهود إذل يالتعلم يشَت أن ينبغي العربية اللغة تعليم يف

 على الشخص قدرة ىي ىنا التحدث على القدرة. اللغوية للمهارات األربعة اجلوانب

 .ياوكتاب شفهيا لآلخرين، جرا وىلم ادلشاعر أو رىواأل واألفكار ادلعلومات عن الكشف



 

 يف اللغوية ادلهارات تطوير يتم 32.اللغة يف الشخص حيوية خصائص من وننظر

 على قادرة لتكون  الكتابة ومهارة قراءةال ومهارة الكبلممهارة و  مهارة االستماع: طرق أربع

 ومشاعر وأفكار التعبَت على وقادرة ،(تقبلي) والكتابة السمع خبلل من سواء اللغة، فهم

 .اللغة يف شخص

 العربية اللغة التعليم عمليةه. 

 إذل الًتبويُت ادلوظفُت من التعليمية ادلواد تسليم يتم حيث النشاط ىي ميالتعل عملية

 ومن. الداخل يف اليت ادلكونات على كبَتا اعتمادا يعتمد ميالتعل النشاط ىذا ألن. طلبتهم

 ميالتعل ومواد ميالتعل ووسائل وادلعلمُت الطلبة وجود ىو أمهها فإن العديدة ادلكونات بُت

 .فصلهما ديكن ال عنصران ةبوالطل ادلعلمُت م،يالتعل عملية يف. للدرس خطة ووجود

 اعتمادا يعتمد ادلكون ألن مهم شيء ىو ميالتعل عملية يف ادلكونات ىذه وجود

 وقادرة ادلؤىلُت ادلربُت. ادلؤىلُت ادلعلمُت وجود عن مثاال،. وترتبط بعضها البعض كبَتا

 ادلعلم يلعب. ميالتعل نشاط يف جدا مؤثرة مسألة ىو ومشروط بنشاط وظائفهم أداء على

 ناسبةادلو  يدةاجل ميتعل خطة باستخدام هملطلبت يدةاجل ميتعل حالة خلق يف يدور التوعية
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Aziz Fachrurrozi., Op. Cit., h. 56.  



 

 وتعظيم استخدام على وقادرون الطلبة يتلقاىا اليت ميالتعل عملية يف التحكم ديكن حبيث

. تسليمو مت الذي بادلوضوع يتعلق فيما الطلبة فهم حتسُت أجل من ميالتعل وسائل وجود

 .تأىيبل أكثر ميالتعل نشاط سيجعل فإنو ميالتعل عملية يف كشرط ادلفهوم فمن لذلك

 عملية وتدعم تساعد اليت األداة يعٍت ميالتعل اإلعبلم وسائل ميالتعل عملية يف

 ميالتعل عملية يف. فعالة لتكون ميالتعل لعملية الصحيحة اإلعبلم وسائل يأخذ فإنو. ميالتعل

 ميالتعل وسائل تليب أن جيب. التعليمية وادلواد وادلعلمُت الطلبة بُت التواصل يكون أن جيب

. الطلبة اىتمام من ميالتعل وسائل تزيد أن جيب: وىي ادلتطلبات، من العديد اجليدة

 للطلبة اإلعبلم وسائل حتفز أن جيب. الطلبة حتفيز إذل اإلعبلم وسائل استخدام ويهدف

 االعبلم وسائل ستمكن كما. جديدة تعليمية زلفزات وتوفَت تعلمو مت ما تذكر على

 عمليا القيام على الطلبة تشجع كما والتعليقات، ستجابةاال من الطلبة يشجع اجليدة

 .صحيح وبشكل

 ميالتعل على المؤثرة العوامل. 1



 

 والعوامل. العوامل أو األشياء من الكثَت قبل من يدلل ىو نشاط أو كعملية مالتعلّ 

 لتسهيل. اآلخر تلو واحدا يذكرىا أن والكثَت ،انواعو كثَتة ميالتعل نتائج على تؤثر اليت

 :التصنيف ىذا مثل بو القيام ديكن ادلناقشة

 مع رلموعتُت إذل تصنيفها ديكن تزال ال وىذه ،ةلبالط الذات خارج من العوامل. أ

 :قائما يزال ال التداخل أن ادلبلحظات

 و االجتماعية، غَت العوامل. (1

 االجتماعية العوامل. (2

 :ومها رلموعتُت،إذل  تصنف أن وديكن ،ةلبالط الذات من تأيت اليت العوامل. ب

 و الفلسفية، العوامل. (1

 33.النفسية العوامل. (2

 ميالتعل عملية على تؤثر اليت سلتلفة عوامليعتربون  وزمبلؤه ، Neohi Nasution قدم

 :وىي
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Sumandi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pres, 0211), h. 033.  



 

 البيئة عامل. أ

 البيئة من تفلت أن ديكن ال الطلبة حياة. الطلبة حياة من جزء ىي البيئة

 دائما ادلختلفتُت البيئتُت ىاتُت تفاعل وحيدث. والثقافية االجتماعية والبيئة الطبيعية

 .ادلدرسة يف ةبالطل متعلّ  على انكبَت  انتأثَت  ماذل كبلمها. الطلبة حياة ملء يف

 المؤثرة عامل. ب

. التنمية مستوى على بالطبع ىو واذلدف. التحقيقه ىدف لديها مدرسة كل

. واألنواع األشكال سلتلف يف االكتمال من رلموعة إعداد الضروري من التفاصيل يف

 أن للمعلمُت وديكن. مدرسة كل اكتماليف  الوظيفة وفقا استخدامها ديكن رتيع

 الربامج استخدام وديكن. التدريس امجبر  ختطيط يف الدراسية ادلناىج يستخدموا

 اليت والتسهيبلت االقًتاحات. موالتعلّ  التعليم نوعية لتحسُت كمرجع ادلدرسية

 يف ةبللطل التعلم للتقدم زتاسةو  فعالة لتكون لديهم ما أفضلب الستخدام ديستعد

 .ادلدرسة

 الفسيولوجية حالة. 5



 

 يصلح الذي الشخص. ميالتعل قدرة على جدا مؤثرة عموما الفسيولوجية حالة

 من يعانون الذين األطفال. ضعفال حالة يف شخص من تمشىي سوف االبدان

 يعانون ليسوا الذين األطفال حتت ادلشي على الضعف القدرة لديهم التغذية سوء

 .السفر وحيب لنعاس،ل سهلة . وتعب بسرعة فهي التغذية، سوء من

 النفسية حالة. 4

 والوظائف النفسية حالة كل لذلك،. نفسيةال عملية األساس ىو مالتعلّ 

 نفسو، تلقاء من الوقوف إذل حيتاج التعلم أن يعٍت وىذا. الشخص على تؤثر بالطبع

 العوامل. الداخلية والعوامل اخلارجية العوامل مثل أخرى عوامل عن النظر وبصرف

 الرغم على. الطفل تعلم شدة حتديد يف الرئيسي ىو بالطبع داخليال كعامل النفسية

  34اليفضل. النفسية العوامل ولكن تدعمال  اخلارجية العوامل من

 ةلبالط عامل مها رئيسيُت عاملُت على يؤثر للطلبة العلمي التحصيل إن

 من تأيت اليت العوامل. البيئي العامل أو ةلبالط خارج من يأيت الذي والعامل الذايت

 جدا كبَت تأثَت ىو ةلبالط القدرة عامل. لديهميف  إرادة وخاصة أنفسهم، ةبالطل
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Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 0211). h. 156.  



 

 ادلدرسة يف ةبالطل تعلم نتائج أن إذل Clark أشارت كما. الدراسي التحصيل على

 35.بالبيئة تتأثر: 32 و ةبالطل بقدرة متأثرة: 72 ىي

 فمن شلكن، قدر أكرب حملاولة ومطلوبة جيدة تعلم سلرجات حتقيق أجل من

 ادلدرسة، يف ةبالطل من التعلم نتائج على تؤثر اليت للعوامل االىتمام إيبلء الضروري

 .ةبالطل خارج من أو ة انفسهمبالطل من سواء

( 1 ىي التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل أن  Supartini Paksi ل وفقا

 مادية العوامل( 3 الفائدة، من النفسية العوامل( 2 ادلادية، احلالة ،سميةاجل العوامل

 يف تنطبق اليت واإلدارة بنية وحتية/  وادلرافق التعليمية ادلواد من الدراسية ادلناىج أي

  36.ادلدرسة بيئة وخارج ادلدرسة

 أن ديكن جهد ىو التعلم سلرجات تدعم اليت العوامل استخبلص ديكن مث

 يف أو الطلبة انفسهم داخل من سواء الطلبة نتائج من عال مستوى على يؤثر

 .ادلدرسة بيئة خارج أو ادلدرسة
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Nana Sudjana, Dasar-dasar  Proses Belajar Mengajar,  (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 

0213), h.31.  
36

Supartini Paksi, Anak dan Perkembangannya, (Jakarta : Gremedia, 1135), h. 50.  



 

 . تعليم  القراءةو

  القراءة تعريف. 1

 الشخص حياة قراءة دون اللغوية، ادلهارات أىم من واحدة ىي القراءة على القدرة 

 ال العريب، اإلحلاح ذلك يف مبا العامة، اللغة ميتعل يف. النامية وليس ثابتة تكون سوف

 ادلطلقة األنشطة من واحد ىو قراءةالتعليم  لذلك القراءة مهارةو  شكوك تكون أن ديكن

 37.فيها النظر يتعُت اليت

 ىو ما نطق أو وهتجئة القلب يف أو بفعلو كتوبادل زلتويات وفهم رأي  ىي قراءةال

 وفهم  فيو ادلكتوبة الرموز عن ومها ادلهارات من اثنُت تتضمن القراءة فإن وىكذا،. مكتوب

 38.احملتوى

 تعليم يف تدريسها جيب اليت الرئيسية ادلهارات من واحدة ىي القراءة مهارة لذلك

 اجلملة بناء فهم القارئ على جيب جيدا، قراءة على قادرة لتكون. لغوية عملية ىيو  اللغة،

 39.اللغوية جوانب ببعض والوعي األجبدية من يعرف أن وجيب اللغة ودالالت
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Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 0212), h. 

63.  
38

Ahmad Izzan., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Buah Batu-Bandung), cet. Ke 4, 

h.141.  



 

 يف والقراءة هريةاجل القراءة من ،قراءة خبلل من الدرس لتقدمي وسيلة ىي القراءة طريقة

 باللغة واجلمل الكلمات نطق ةبطلال من يتوقع الطريقة ىذه خبلل ومن. )الصامتة( القلب

 42.حتديدىا مت اليت للقواعد وفقا صحيح وبشكل فاصحةب بطبلقة، العربية

 من يكون أن ديكن ال اللغة تدريس أن افًتاض أساس على الطريقة ىذه تطوير مت

 حيث من واقعية من األكثر اذلدف ىي القراءة على القدرة وأن ،األىداف متعدد

 لتطوير ميالتعل توفَت ىي القراءة مهارة. واكتسابيف  وسهولة األجنبية للغة الطلبة احتياجات

 41.الفبلسفة النظرية وليس براغماتية، ىو االفًتاض فإن وىكذا،. مستقل بشكل معارفهم

 القراءة أوال،. القراءة من ادلصطلحات أنواع أربعة إذل تصنيفها ديكن نفسها القراءة 

 ادلكثفة، والقراءة ،)الصامتة(القلب يف القراءة وثانيا، ،(اجلهرية القراءة) عال بصوت

 42.أدناه إليو ينظر أن ديكن الشامل التعرض. ادلوسعة القراءة والرابعة،

 الجهرية القراءة . 0
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Aziz Fachrurrozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Gegerkalong Girang Baru 

No. 13, 0211), h. 13.  
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Ahmad Fuad Effendy, Meodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 0210), h. 
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Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

0214), h. 122.  



 

 يف ،(عال) عال بصوت الطلبة عنها يعرب اليت القراءة من نوع ىو عال بصوت القراءة

 أن ديكن والبصرية وتيةالص القراءة من نوع أي لذلك. باىتمام اآلخرون الطلبة يستمع حُت

 43.بقراءة اجلهرية يقال

 جيدا قراءة  على قادرون ةبالطل أن ىو الرئيسي واذلدف ،للقاب ىذا النص وفقا

 لقراءة التدريس مزايا من العديد ىناك ذلك إذل وباإلضافة. العريب الصوت لنظامتناسب 

 األخطاء( 2. )ميالتعل الثقة زيادة( 1(: )168: 1993) نبابان وفقا مثل عال، بصوت

الطلبة  ألن الصف، يف االنضباط تعزيز( 3. )ادلعلم قبل من فورا إصبلحها ديكن النطق يف

 الفرصة ةبالطل إعطاء( 4. )واحد وقت يف وقراءة وراءىا تًتك أال وجيب بنشاط يشارك

 44.رلموعات يف القراءة على ةبالطل تدريب( 5( )الكتابة) اإلمبلء إذل النطق لربط

 القراءة الصامتة. 5

 لقراءة الطلبة هبا يقوم اليت القراءة من نوع ىي( ةالصامت القراء) القلب يف القراءة

 دون قراءةال ىو تعريفال ىذا مع حىت. الصمت أو القلب يف( النص) الصوت موضوع

 القراء قاعدة يف اليت الصوتية احلبال إذل وحىت الشفاه، حركة أو ىسو، الصوت، جعل
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Zulhanan, Op.Cit., h. 121.  

44
Asep Hermawan,Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

0213), h. 144.  



 

 يقرأ القلب يف القراءة أن مفهوما يكون أن ديكن وبالتارل. ساكارل نفس حيملون ال القراء

 45.تظهر دل الشفاه اىتزاز إذل حىت اإلطبلق على الصوت جعل دون ببطء

 رأكث على احلصول أو ،زلتوى من النص إتقان ىو القلب يف القراءة من الغرض مث

 ىي القلب يف القراءة أن يبدو. سريع وقت يف القراءة زلتويات حول ادلعلومات من قدر

 زلتوى فهم يف فعالية أكثر القراءة ألن اخلَت، ذوي ةبالطل يتقنها أن جيب أساسية مهارة

 معظم( 32: إي: 1992) Tarigan مبلحظة يف. عال بصوت بالقراءة مقارنة القراءة

 القراءة مع بادلقارنة. القلب يف القراءة نشاط ىو أنفاسنا خبلل اجملتمع يف القراءة أنشطة

 46.مكان أي يف بو القيام وديكن بكثَت اقتصادا أكثر ىو القلب يف والقراءة عال، بصوت

  المكثفة القراءة. 4

. اللغة وقواعد جديدة كلمات ميلتعل كوسيلة ادلستخدمة القراءة ىي ادلكثفة القراءة

 للحجة ادلثارل الفهم يف النجاح على احلصول ىو ادلكثفة القراءة يف الرئيسي اذلدف ويتمثل

 واجتماعيا، عاطفيا ىي اليت وإحياءات والرموز النصوص أمناط أو اخلطايبسياق  منطقية،
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Zulhanan, Op. Cit., h. 120.  
46

Acep Hermawan, Op. Cit., h. 143.  



 

 لتحقيق متستخد وسائل اللغوية اليت إذل باإلضافة لمؤلف،ل والغرض ادلواقف وتنسيق

 47.اذلدف

 كل باستمرار، معتادة تكون أن جيب ادلكثفة القراءة أن استنتاج ديكن اذلدف ىذا من

 القراءة ىذه يف ،وباالضافة. القصَت النص قراءة من بدءا صفحات، أربع األقل على يوم

 القراءة ، نص وضوح: أي بنشاط، ادلشاركة إذل حتتاج اليت العوامل من العديد ىناك ادلكثفة

 أو قد عرفنا اليت القراءة سهولة أكثر فهمن سوف ألننا. لقراءةازلتويات  القارئ وإدخال

 .معروف الذي النص

 الموسعة القراءة. 3

 يتضمن والذي ،(شاملة) وكلي مشوال أكثر ىي اليت القراءة من نوع ىو القراءة ادلوسعة

 وكذلك ةبالطل حتفيز ىو ونطاق سعةادلو  القراءة من الرئيسي واذلدف. وقصَتة طويلة قراءات

 القراءة النشاط خبلل تدرس اجلملة أمناط أو ادلفردات كانت سواء تعلموه، ما روح إلثارة
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Zulhanan, Op. Cit., h. 123.   



 

 مشوال، أكثر ىيوسعة ادل القراءة أن مفهوما يكون أن ديكن اذلدف ىذا من ،ادلوسعة

 48.ادلقدم النص يف الدقيقة الفروق تقييم يف اإلضافية والطاقة حاد وحتليل احلدة يتطلب

 القراءة ةقيطر  . خصائصز

 :يلي ما القراءة طريقة خصائص وتشمل

 النصوص فهم على وندر يق الطلبة أن أي القراءة، مهارة ىو الرئيسي اذلدف .(1

 .دراستهم ألغراض العلمية

 والقراءة ادلفردات من تكميلية قائمة مع العام القراءة كتاب شكل يف الدرس مادة .(2

دترينات  كتاب ،(وسعةادل قراءةال/  القراءة كتاب دتديد) ،وزلتويات القراءة األسئلةو 

 .واحملادثة وجهةادل االنشاء

 األساسية ادلفردات إدخال يسبقها القراءة، زلتويات فهم ىو ميالتعل أنشطة أساس .(3

 خبلل من القراءة زلتويات فهم. ادلعلمُت مبساعدة القراءة زلتويات مناقشة مث ومعناىا،

 يف استخدامها ديكن األم اللغة أن الرغم على احلرفية، الًترتة مع وليس التحليل، عملية

 .النص زلتويات مناقشة
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Zulhanan, Op. Cit., h. 124.   



 

 (.القراءة بصوت عال) هريةاجل القراءة على األسبقية ذلا الصامتة القراءة .(4

 .منفصل بشكل اللغة قواعد على التفسَت إطالة عدم جيب .(5

 القراءة طريقة عالمة. 1

 :يلي ما ةالعربي ميالتعل يف اءةالقر  طريقة عبلمة وتشمل

 .خراجمب مناسبة رسائلنطق  طريق عن بطبلقة النطق( أ

 .واجلمل والكلمات للحروف نتاسب ادلختلفة األصوات( ب

 .ادلنخفض والصوت العارل الصوت وبُت وبطيء سريع بُت األوسط،( ج

 تدمر أن ديكن اليت الكلمات قطع وليس الكلمة تكرار وليس احلالية، القراءة( د

 .معٌت

 49.رموز القراءة اىتمام إيبلء( ه

 القراءة طريقة العرض خطوات. 0
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Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 0221), h. 53.  



 

 مع ادلعٌت وتفسَتات الصعبة وادلصطلحات ادلفردات توفَت مع الدرس يبدأ( أ

 .اجلملة يف واألمثلة التعاريف

 .تقريبا دقيقة 25 دلدة بصمت القراءة ةبالطل يقرأ( ب

 .االم لغة باستخدام عليها اإلجابة ديكن اليت القراءة زلتويات مناقشة( ج

 .ضروريا ذلك اعترب إذا وجيزة لفًتة اللغة قواعد عن التحدث( د

 .قبل من تناقش دل اليت ادلفردات تسليم( ه

 زلتوى حول أسئلة على جييب الذي ،ادلدرسية كتاب يف ادلهام على العمل( و

 .ذلك إذل وما ادلوجهة، الكتابة وشلارسة القراءة،

 االجتماع يف بالنتائج وإببلغها ادلنزل يف التمريضية القراءة مواد دراسة تتم( ز

 52.التارل

 مزايا و عيوب. 5

 :مزايا
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Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. 54.  



 

 .الًترتة خبلل من وليس التحليل، خبلل من القراءة فهمب الطلبة يعاد( أ

 .جيد بشكل ادلفردات تقاني ةبالطل( ب

 .اللغة قواعد استخدام يفهم ةبالطل( ج

 عيوب:

 (.اخل نية، النطق،) هريةاجل القراءة مهارة يف ضعفي ةبالطل( أ

 مهارة ىو الرئيسي الشاغل ألن والتحدث، االستماع يف ىرةام ليسوا ةبالطل( ب

 .القراءة

 .احلرة الكتابة يف مهارة ةبقدرة الطل أقل( ج

 النصوص فهم يف ضعيف والطلبة بالقراءة، فقط ترتبط ادلقدمة ادلفردات أن ومبا( د

 .ادلختلفة

 اءةالقر  طريقة من الهدف .4

 .النص القراءة على التعرف .أ 



 

 .األجنبية ادلفردات واستخدام فهم .ب 

 .وضمنيا صراحة عنها ادلعرب ادلعلومات فهم .ج 

 .ادلفاىيمي ادلعٌت فهم  .د 

 .واحدة رتلة من التواصلية القيمة فهم .ه 

 .الفقرات بُتو  اجلمل بُت اجلمل يف العبلقة فهم .و 

 .القراءة تفسَت  .ز 

 .النص يف اذلامة ادلعلومات حتديد .ح 

 .الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار بُت التفريق .ط 

 .تلخيصها ديكن اليت اذلامة األشياء حتديد  .ي 

 ادلبتدئُت، مستوى على ىيو  اللغة من مستويات ثبلثة إذل اءةالقر  رةامه وينقسم

 :وادلتقدمة ادلتوسط، وادلستوى

  



 

 .المبتدئين مستوىال. 1

 (.اللغة رموز) الرموز على التعرف. أ

 .واجلمل الكلمات على التعرف. ب

 الرئيسية والكلمات الرئيسية األفكار عن البحث. ج

 .القصَتة القراءة زلتويات صياغة إعادة. د

 المتوسط المستوى. 0

 .الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار على العثور. أ

 .القراءة زلتوى من سلتلفة أنواع كتابة إعادة. ب

 المستوى المتقدمة. 5

 .الداعمة فكرةالو  الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 .القراءة زلتوى إهناء. ب

 .القراءة زلتوى جوىر جعل. ج

 .القراءة زلتوى من ختلفةادل أنواع كتابة إعادة. د

 



 

 الثالث بابال

 البحث قيطر 
 

 تقوم اليت ادلعرفة من احلقيقة واختبار وتطوير الكتشاف زلاولة إذل البحث ويهدف

 تاستخدم البحث، ذلذا البلزمة البيانات على للحصول زلاولة يف. العلمي ادلنهج هبا

 :خطوات عدة الباحثة

 البحث عنو  .أ 

 field) ادليداين البحث ىو البحث ىذا يف الباحثة يستخدمها الذي البحث نوع

research)  حياول البحث طريقة ىو الوصفي البحث .نوعيال وصفيال ويصف البحث 

 تنفيذ الباحثة عن صفت احلالة ىذه ويف 51.يف احلقيقة ىو كما الكائن وتفسَت وصفل

 إذل التخطيط من تايبلند، اجلنوبية باتاين اإلسبلمية معهد الثقافة يف التعليم القراءة عملية

 .ةالعربي ميالتعل تقييم
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Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 0224), h. 155.  



 

 البحث كائن  .ب 

 كائن فإن البحث، ىذا يف. البحث زلور كان الذي ىو البحث ىذا من والكائن

 .تايبلند اجلنوبية باتاين اإلسبلمية يف معهد الثقافة التعليم القراءة عملية ىو البحث

 البحث ج. موضوع

 ستاذة. أ1

 تنفيذ حول العربية اللغة ميتعل يعلم نالذي حصلت الباحثة ادلعلومات من أساتذة

 .تايبلند يةنوباجل باتاين اإلسبلمية قافةالث هدمع يف العربية اللغة ميتعل

  لبةا. ط0

 عند ونيدعم نالذي وىم العربية، اللغة ميتعل ونعيتب من ىو ىنا إليو ادلشار الطلبة

 .البحث عملية إجراء

 البحث د. موقع

قرية  يف تايبلند اجلنوبية باتاين اإلسبلمية قافةالث هدمع يف البحث ىذا أجري وقد

 ايبلندت 94162 والية فطاين يارانغ،دائرة  يارانغ، موكُت ،5 مكان 85/1. رقم بوىنستار

 .اجلنوبية



 

 البيانات مصادر. ه

 من البيانات على احلصول ديكن الذي ادلوضوع ىو ىذا البحث يف البيانات مصدر

 مصدر استدعاء يتم مث البيانات، رتع يف ادلقاببلت ستخدمي البحث كان إذا. خبللو

 األسئلة سواء ،ةالباحث من أسئلة على اإلجابة أو ادلستجيب أي عليو، ادلدعى إذل البيانات

 .والشفوية ادلكتوبة

 البيانات. الثانوية والبيانات األولية البيانات مها قسمُت إذل البيانات مصدر وينقسم

 البيانات أن حُت يف ،(أوذل جهة من) مباشرة الباحثة عليها صلحت اليت البيانات ىي األولية

 .ادلوجودة ادلصادر من الباحثة عليها صلحت اليت البيانات ىي الثانوية

 1 الجدول

 .يلي كما هي البيانات جمع وأدوات والطرق البيانات مصادر بين الشبكة وصالت

 أداة طريقة مصدر البيانات نمرة
 كممثل ادلعلم - 1

 األنشطة -
 اخلربة الطلبة ذو-

 قابلةادل -
 ادلبلحظة -
 قابلةادل -

 مبادئ ادلقابلة -
- √ 
 مبادئ ادلقابلة -

 الطلبة كممثل- 0
 األنشطة -
 ذو اخلربة ادلعلم-

 قابلةادل -
 ادلبلحظة -
 قابلةادل -

 مبادئ ادلقابلة -
- √ 
 مبادئ ادلقابلة -



 

 الطالب دفًت - 5
 طالب -
 القيم قائمة -

 الوثائق -
 االختبار -
 الوثائق -

 على حتتوي قائمة -
 عبلمات

  ختبارالسئلة ال -
 قائمة -

 √ - ادلبلحظة فصل 4
 

 0 الجدول

 والتعّلم التعليم مالحظة عملية جوانب

 نمرة الجوانب الذي يالحظ عليه الصواب الخطاء
 
 

√ 
 
 
 

√ 

 
√ 
 
 

√ 
√ 

 مقدمةأ. 
 الطالب تعليم إثارة/  وحفز املعلمٍت، تغيب ىل  - 
 التصور  - 

 التعلم غرض توصيل -
 اإلعبلم وسائل/  التعليمية ادلواد إعداد  - 
 الدراسية ادلنح إجراء سيتم اليت األنشطة يقًتح  -

1 

 
 

√ 

 

 

 

√ 

 
√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 ةالرئيسي ب.األنشطة
 التعلم يف الوسائل أو ادلواد أو دواتأ ادلعلم يستخدم ىل •
 ؟مناسبة بادلواد التعليمية ماعبل وسائل ىل •
 ؟ليسأل ةلبالط حتفيز •
 ميسرا كونو •
 ادلناقشة تنشيط •
 الطلبة؟ تقدم يبلحظ/ صعوبة رصد •

0 



 

  
√ 

√ 

√ 

 اإلختتام ج.
 مبلحظة؟/  ىل الطلبة جيعل ملخص •
 عمل البيت؟/  مهام معلم يعطي ىل •
 ادلعلم؟ يعكس ىل •

5 

 تقييم
 

 

 البيانات جمع و. طريقة

 المالحظة .(1

 رتعمبلحظة طريق عن البيانات جلمع وسيلة أو تقنية ىي ادلراقبة أو ادلبلحظة

 .ادلشاركُت غَت وادلبلحظة ادلشاركُت، مبلحظة إذل ادلبلحظة تقسيم ديكن البيانات،

 يف الباحثة شاركت دل حيث ادلشاركُت،غَت  مبلحظة الباحثة ستخدمت ىذا البحث يف

 باتاين اإلسبلمية شلعهعد الثقافة يف اجلارية  عملية سوى الباحثة وتبلحظ.  مباشرة ميالتعل

 52.مستقل كمبلحظ إال الباحثة شاركت ادلشاركُت وال غَت وادلبلحظة. ايبلندت اجلنوبية
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA,0213), h. 145.  



 

 ادلكان عن البحث موضوع مع ة بُت الباحثةوافقمب النوع ىذا منادلبلحظة  تتم

 اللتقاط الكامَتا وسجبلتمثل  البحوث مبلحظة ىذه يف ادلستخدمة واألدوات والوقت،

 .مبلحظتها يتم اليت الفوتوغرافية ةالصور  أو الرسم

 والبنية ادلرافق و ميالتعل تنفيذ عملية ومراقبة دلعرفة ىذه ادلبلحظة طريقة استخدام يتم

 .تايبلند اجلنوبية باتاين اإلسبلمية معهد الثقافة اجلغرايف وادلوقع التحتية

 المقابلة .(0

 من واألفكار ادلعلومات لتبادل شخصُتوىو  دلقابلة التعريف Esterberg يوفر

 53.معُت موضوع يف معٌت بناء ديكن حبيث االستجواب، خبلل

 54:ومها نوعُت، إذل تقسيمها ديكن قابلةادل

 منظمةال المقابلة .(أ

 وتتمثل. أوال ادلوارد لؤلشخاص وبدائل أسئلة إنشاء مت ادلنظمة، ادلقابلة يف

 بسهولة جتميعها ديكن اجلواب لذلك،. نهجادل ىذا توحيد يف نهجادل ىذامن  ميزة

 .حتليلهاكذلك و 
                                                             

53
Sugiyono, Op. Cit., h. 315  

54
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 0221), h. 165.  



 

 المنظمة غير المقابة .(ب

 وادلواقف، احلياة، نظر وجهات حول أسئلة. رمسية غَت ادلقابلة ىذه

 ديكن ال. للموضوع حبرية تكون أن ديكن البيانات من غَتىا أو ادلوضوع، ومعتقدات

 على حيصل ادلوضوع أن إذل بالنظر للقياس الفور على ادلقابلة تقنية ىذه استخدام

 .األصلية اخلطة عن حتيد أن ادلقابلة ألسئلة وديكن قلبو، زلتوى على اإلجابة حرية

 55:على مقابلة  Suharsimi Arikunto ينقسم  التنفيذ، من نطبلقاا ا

 اليت البيانات ىي ما الباحثة تذكر ولكن شيء، أي طرح يف وىي رة،احل قابلةادل .(أ

 .سيطلب ما التوجيهية ادلبادئ جتلب ال ادلقابلة ىذه تنفيذ يف.رتعها سيتم

 األسئلة من كاملة رلموعة مع بادلقابلة القائم أجراىا اليت ىي ادلوجهة، ادلقابلة .(ب

 .ومفصلة

 .ادلوجهة وادلقابلة احلرة ادلقابلة من رلموعة أي ادلوجهة، احلرة ادلقابلة .(ج

                                                             
55

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: RinekaCipta, 

0220),  h. 130.  



 

 تستخدم ولكنها رةاحل قابلةادل وىي رة،احل قابلةادل ىي ةالباحث استخدمها اليت ادلقابلة

 وطريقة كدليل، يستخدم الذي ادلنهج الستكشاف التقنية ىذه تصميم مت. استبيانا

 التقنية ىذه تنفيذ يتم. ميللتعل األخرى وادلكونات ميالتعل وأىداف ادلستخدمة، ميالتعل

 .تايبلند اجلنوبية باتاين اإلسبلمية معهد الثقافة من ألساتذة و الطلبة

 الوثائق .(5

 شكل يف الوثائق تكون أن وديكن مرت، اليت األحداث سجبلت ىي الوثائق

 الصور، مثل الرسم شكل يف وثائقال. لشخص ضخمة أعمال أو رسومات أو كتابة

طريقة  استخدام من تكملةكالبحث عن الوثائق ىو  . وغَتىا والرسومات احلية، والصور

 56.النوعي البحث يف ادلبلحظة وادلقابلة

 بالتاريخ مدعوما كان إذا موثوقية أكثر وادلقاببلت ادلبلحظات نتائج وستكون

 .الذاتية والسَتة اجملتمع ويف العمل ويف ادلدرسة ويف الطفولة مرحلة يف للحياة الشخصي

 أو الفوتوغرافية بالصور مدعوما كان إذا موثوقية أكثر البحث نتائج وستكون

 درجة الوثائق جلميع ليس أنو إذل اإلشارة جتدر ولكن. القائم والفن األكادديية األوراق

                                                             
56

Sugiyono, Op. Cit., h. 301.  



 

 ألن األصلية، احلالة تعكس ال الصور من العديد ادلثال، سبيل على. ادلصداقية من عالية

 تكون ما وغالبا لنفسو، ادلكتوبة الذاتية السَتة وبادلثل. ادلصاحل لبعض مصنوعة الصورة

 57.ذاتية

 من عليها احلصول مت اليت البيانات على للحصول الطريقة ىذه استخدام يتم

 تاريخ على للحصول قالوثائ طريقة استخدام يتم البحث، ىذا يف. الوثيقة خبلل

 التحتية والبنية وادلرافق ةبوالطل ادلعلمُت وحالة وادلهمة، والرؤية، اجلغرايف، وادلوقع التأسيس،

 .تايبلند اجلنوبية باتاين اإلسبلمية قافةالث للمعهد وادلقصد

 البيانات ز. تحليل

 عليها احلصول يتم اليت ادلنهجية البيانات ورتع البحث عملية ىي البيانات حتليل تقنية

 يف ووصفها فئات، إذل البيانات تنظيم خبلل من والوثائق، ادليدانية وادلذكرات ادلقاببلت من

 ،هاسو در  سوف واليت مهمة ىي اليت تلك واختيار أمناط، يف وجتميعها والتوليف، الوحدات،

 58.واآلخرين الذات قبل من بسهولة فهمها استنتاجات وجعلت

                                                             
57 Ibid., h. h. 301. 
58

Ibid., h. 335.  



 

 البيانات حتليل تستخدم ىذا البحث يف استخدامها سيتم اليت البيانات حتليل طريقة

 شكل يف البيانات نتائج وتقدم وحتدث توجد اليت األشياء وجود الباحثة وصفها اليت النوعية

 اإلحصائي غَت التحليل طريقة ادلستخدمة البحث نتائج من البيانات لتحليل. اجلمل وصف

(. ليست يف شكل االحصائي البيانات) النوعية البيانات لتحليل ادلستخدمة الطريقة ىي

 منط الباحثة استخدم البحث، نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات ولتوضيح مث، ومن

 :التالية بالطريقة التفكَت

 االستقرائي طريقة. 1

 اخلاصة، احلقائق من تنطلق اليت التفكَت طريقة ىي االستقرائية الطريقة

 .خاص بشكل تعميمها يتم اليت والعوامل األحداث من مث ومن ادللموسة، واألحداث

 االستنتاجية الطريقة. 0

 طبيعة ذات أحداث من تنطلق اليت التفكَت طريقة ىي االستنتاجية الطريقة

 اليت الطريقة وىذه. خاصة استنتاجات ذلك بعد استخبلصها يتم واليت عامة



 

 عليها احلصول مت اليت ادلعلومات سلتلف من النتائج الستخبلص الباحثة ستخدمهات

 .البحثية التقارير إلعداد واضح فهم على احلصول ديكن حبيث زلددة وصف دلواصلة

 

 

  



 

 الرابع الباب

 ومناقشته البحث نتائج

 

 اإلسالمية معهد الثقافةب عامةال نظرة. أ

 السيرة الذاتية لمعهد الثقافة االسالمية. 1

وىذا  حياتو القادر عبدادلعلم احلاج  بتوجيو اإلسبلمية قافةالث عهدم بداية يف

 ديسمرب 19بٍت يف " اإلسبلمية مدرسة مهوية أمية" األصلي باالسمادلعهد مشهور 

. رقم بوىنستار قرية يف تقع. بودادية 2519الوقت مع   نفس يفمسحيا و  1976

 11 من أكثر ارض لديها باتاين، والية يارانغ، منطقة يارانغ، موكُت ،5 مكان 85/1

معهد  من الوحيد الكتابب فقط ويعلم( مربع مًت 1622 بقدر راي حجم 1) راي

 .تبلوة رتبة يتقاسم ال الذي

 اليت رتبة لفتح إغراء اتويح القادر عبد احلاج ادلعلم سعادة ،1977 عام يف

 عام يف النتيجة بررت وقد. الوقت ذلك يف التايبلندية ادللكية الشرطة تعليم جبانب كانت

 االبتدائية من يبدأ يةالدين من اجلزءو . واألكادديية الدينية األقسام مها جزأين فتح 1979



 

 أن ديكن حىت الثانوية العليا الدراسات الذين أولئك. سنوات 12 فًتة مع ةنويالثا إذل

 ،سودانالسعودية، العربية وادلملكة مصر مثل الببلد وخارج داخلدراستهم إذل  يستمر

 اجلزء. جرا وىلم والكويت واندونيسيا وماليزيا السبلم دار بروناي ،سَتيا ،باكستان

 .سنوات 3 فًتة مع ادلتوسطة يف أيضا يبدأ أكاددييك

 أكادديي قسم أخرى مرة لتنمو اإلغواء جعلت التوكيل سلطات 1996 عام يف

 تلقي مت 1997 عام يف. الدراسة من سنوات 3 فًتة مع العليا ادلتوسطة مرحلة يف واحد

 متابعة ديكن أعبله صفوف وسط تبلوة خترجوا الذين ألولئك وبالنسبة ادللوك، من طلب

جامعة  سونغكبل، األمَت جامعة راجابات، جامعة وكذلك اجلامعات ترتيب يف دراستهم

 .جرا وىلم و ،(BKK) كاسيم البانديت ،واليلك جامعة ،جامعة رامكمهينج  اكسُت،ت

االثقافة مؤسسة من بتوجيو االسبلميةمعهد الثقافة  سجلت 2224 عام يف

 94 باتاين والوالية يارانج،منطقة  يارانج، موقيم ،5 مكان 85/1 يف تقع اليت االسبلمية

 439 226673  ، رقم الفاكس126 352 673 226: اتفاذلرقم  تايبلند، 162

 .www.prasanwittaya.ac.th: اإللكًتوين ادلوقع. 126

http://www.prasanwittaya.ac.th/


 

 اليت راي 14 أكثر معهد لبناء تستخدم راي 28 اإلسبلمية قافةالث دلعهد  اآلن

  ادلبٌت 8معهد ىذا ويضم. وفندوق مسكان للطلبة ادلسجد، أخرى مرة تشمل صينية

 للرجال وغرفتُت مكتبة وغرفة كمبيوترل مركزية وغرفة علمية غرفة 1 و غرفة 68 تضم

 غرفة اإلضاءة، غرفة اإلضاءة، ادلباين وتشمل. الطقوس من غرف 4 و والنساء

 .ةلبالط النشاط وغرفة ،واالرشادات التوجيو وغرفة االتصاالت،

 يف ،(روضة االطفال مرحلة) يفتح مرحلة واحدة وىي أيضا، 2212 عام يف

 ادلدرسة حىت تفتح أن ديكن واآلن سنوات، 3-1 يف فقط وفتحت ،ادلرحلة ىذه البداية

 .االبتدائية للمملكة االبتدائية

 .اإلسالمية قافةالث معهد ورسالة رؤية. 0

 .اإلسالمية معهد الثقافة رؤية. أ(

 ويسَت إذل الدين، أساس على ةبالطل يعلم اإلسبلمية معهد الثقافة تقدم

 .الدولة مبدأ دراسة يف اخلربةو  اجليدة، الطبيعية والبيئة التكنولوجي، التقدم

 



 

 .اإلسالمية رسالة لمعهد الثقافة. ب(

 وخبلقة مبتكرة اسًتاتيجيات خبلل من ةلبالط على تركز اليت ميالتعل تنفيذ. (1

 التعليم يف الرقمية واالتصاالت واإلنًتنت ادلتعددة الوسائل مثل التقنيات وتطبيق

 .ادلشاكل وحل وخلقأن يفكر  ديكنلكي  ةبالطل مناسبة بقدرة موالتعلّ 

 ة يفبلالط لدراسة مصدرا لتكون( الطازجة) والبهجة يدةاجل طبيعةال تعزيز. (2

 .غرفة التعلم خارج

 ،يعلم عمبل صاحلا يدة،اجل األخبلق ة ذلمبالطل جلعل للدين ادلسامهة. (3

 .ادلتقدمة اجملتمعات يف سعيدة وتكون واالنضباط

 

 

 

 

 



 

 .تايالند الجنوبية اإلسالمية بمعهد الثقافة منظمة . هيكل5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤسسة

 مدير

 نائب المدير

 مجلس أساس التعليم   مجلس الشورى للمعهد

 مرشد المعهد

 مرشد المعهدنائب 

 

 المعهدمرشد نائب 

 

لعامرئيس ا رئيس االكديمكية موظفينرئيس ال  لصندوقرئيس ا   



 

 .ندتايال الجنوبية باتاني اإلسالميةمعهد الثقافة  في معلمين والموظفينال حالة .4

 ديكن ال تايبلنداجلنوبية باتاين اإلسبلمية قافةالث هدمع يف موالتعلّ  التعليم عملية يف

 ادلعلمُت عدد وحالة اإلداريُت، ادلديرين ومساعدة التعليم رلال يف العاملُت عن فصل

 تنفيذ يف ادلوظفُت احتياجات يليب ادلعلمُت عدد كان حيث شخصا، 52 إذل يصل

 اإلسبلمية قافةالث هدمع يف ادلعلمُت فإن ذلك، على وعبلوة. موالتعلّ  التعليمية األنشطة

 :ىم ندتايبل اجلنوبية باتاين

 5الجدول 

 0111/0112 يةسنة الدرسال افة اإلسالميةثقال معهدحالة المعلم الديني في 
 بيان موقع ر/م اسماء نمرة

1 Nai Haji Abdulqodir  

Ha’yeeteh 
 عطلة يف يوم االحد رئيس المؤسسة ر

2 Nai Awe  Yamusana  عطلة يف يوم االحد مددير ر 
3 Nai Muhammad  Ha’yeeteh  عطلة يف يوم االحد مرشد المعهد ر 
4 Nai Abdulramea   Puteh  عطلة يف يوم االحد نائب مرشد المعهد ر 
5 Nai Ma’rapi  Kuna  عطلة يف يوم االحد نائب مرشد المعهد ر 
6 Nai Sukri  Jalek  معلم الدينية ر  
7 Nai Ahammad  Hajiteh  معلم الدينية ر  
8 Nai Using  Mama’ معلم الدينية ر  



 

9 Nai Sakariya  Ladeng  معلم الدينية ر  
12 Nai Ma’yusof  Kaweng  معلم الدينية ر  
11 Nai Waha’  Daleng  معلم الدينية ر  
12 Nai Asee  Kanungmin معلم الدينية ر  
13 Nai Ismaeal  Akek معلم الدينية ر  
14 Nai Ismaeal  Tokheng  معلم الدينية ر  
15 Nai Mahamad  Chehe معلم الدينية ر  
16 Nai Yakariya  Chekteh  معلم الدينية ر  
17 Nai Hgozali  Ma’see  معلم الدينية ر  
18 Nai Nikup  Ma’yusof معلم الدينية ر  
19 Nai Ismaeal  Chekhe معلم الدينية ر  
22 Nai Samaea  Pula  معلم الدينية ر  
21 Nai Samaea  Yanya  معلم الدينية ر  
22 Nai Abdullah  Chekhee معلم الدينية ر  
23 Nai Wesamaae  wemamung  معلم الدينية ر  
24 Nai Hamzah  Yek  معلم الدينية ر  
25 Nai Abdulhamlem  Ngaren معلم الدينية ر  
26 Nai Adnan  Kupea  معلم الدينية ر  
27 Nai Maha’ Pajuteh  معلم الدينية ر  
28 Nai Abdulrazek  Baek معلم الدينية ر  
29 Nai Abdullah  Serirat  معلم الدينية ر  



 

32 Nai Sukri  Kahung  معلم الدينية ر  
31 Nai Nasri  Kama  معلم الدينية ر  
32 Nai Muhammadramri  Salek معلم الدينية ر  
33 Nai Abdulbarri  Samo  معلم الدينية ر  
34 Nai Abdullah  Sema’se  معلم الدينية ر  
35 Nai Ma’zaki  Samea معلم الدينية ر  
36 Nai Abdulhamkim  Bahok معلم الدينية ر  
37 Nai Zulkebli  Abuwak  معلم الدينية ر  
38 Nai Ma’puyee  Piriksi  معلم الدينية ر  
39 Nai Ahamramzi  Daok معلم الدينية ر  
42 Nai Usman  Wesalek  معلم الدينية ر  
41 Nai Dullah  Baraheng  معلم الدينية ر  
42 Nai Muhammadayuding 

Hajiteh 
  معلم الدينية ر

43 Nai Muhammadbiludi  

sanarapa 
  معلم الدينية ر

44 Nang Mariyah  Awe الدينية ةمعلم م  
45 Nang Saripah  Laeng  الدينية ةمعلم م  
46 Nang Rasidah  Kalo  الدينية ةمعلم م  
47 Nang Mariyea  Sema’se الدينية ةمعلم م  
48 Nang Mariyea  Sikasoh  الدينية ةمعلم م  
49 Nang Anisoh  chikarung  الدينية ةمعلم م  
52 Nang Nuriyah  Chekhek الدينية ةمعلم م  



 

51 Nang Weyemilah  Akek  الدينية ةمعلم م  
52 Nang Yamilah  Pusu  الدينية ةمعلم م  
53 Nang ramziyah  Chekteh  الدينية ةمعلم م  
54 Nang Saidah  Saleebing  الدينية ةمعلم م  
55 Nang Habibah  Yuno الدينية ةمعلم م  
56 Nang Firhana  Ali  الدينية ةمعلم م  
57 Nang Badriyah  Satina  الدينية ةمعلم م  
58 Nang Aminah  Kahong  الدينية ةمعلم م  
59 Nang Nurma  Adea  الدينية ةمعلم م  
62 Nang Hamidah  Hajiteh  الدينية ةمعلم م  
61 Nang Aminah  Ma’soh  الدينية ةمعلم م  
62 Nang Ameenoh Chapakiya, 

S.Pd 
  الدينية ةمعلم م

 45 رجل
 14 مرأة
 10 عدد

 مصدر: الوثائق معهد الثقافة االسلبلمية فطااين اجلنوبية تايبلند 

 

 

 

 تايالند الجنوبية فطاني اإلسالمية معهد الثقافة في الطلبة . حالة3



 

 :التارل اجلدول يف كما  تايبلند اجلنوبية فطااين اإلسبلمية معهد الثقافة يف الطلبة حالة

 4 الجدول

 تايالند السنة الدرسية الجنوبية فطااني اإلسالمية معهد الثقافة في الطلبة حالة
0111/0112 

 ∑ عدد فصل نمرة
 الطلبة

عدد  عدد الفصل م ر

 م ر  الكلي

1 1/1 38  38 294 399 38 693 

2 2/1 42  42 172 

3 2/2 42  42 

4 2/3  46 46 

5 2/4  44 44 

6 3/1 42  42 257 

7 3/2 43  43 

8 3/3  42 42 

9 3/4  49 49 

12 3/5  43 43 

11 3/6  42 42 



 

12 4/1 45  45 228 

13 4/2 46  46 

14 4/3  45 45 

15 4/4  46 46 

16 4/5  46 46 

17 5/1 42  42 215 325 214 522 

18 5/2  43 43 

19 5/3 49  49 

22 5/4  42 42 

21 5/5  42 42 

22 6/1 42  42 174 

23 6/2 45  45 

24 6/3  49 49 

25 6/4  42 42 

26 7/1 41  41 132 

27 7/2  42 42 

28 7/3  49 49 

29 8/1 21 27 48 61 227 96 288 



 

32 8/2  48 48 

31 9/1 18 29 47 94 

32 9/2  47 47 

33 12/1 22 27 49 98 

34 12/2  49 49 

 1.521 1.521 931 572 1.521 931 572  عدد الكلي

 الوثائق معهد الثقافة االسلبلمية فطااين اجلنوبية تايبلند: مصدر

 التحتية والبنية التعليم مرافق حالة.1

 فصلها يتم ال اليت والتعلم التعليم عملية ىو الدراسة ىذه يف للبيانات كمصدر

 ادلواد ىي ادلرافق أن الواضح ومن. ادلعلمُت لتنظيم البلزمة التحتية والبنية ادلرافق عن

 التعليم عملية استمرارية تدعم أداة ىي التحتية البنية أن حُت يف ادلدرسية، ادلباين وكذلك

 كان كلما التعليمية ادلؤسسات دتلكها اليت اكتماال األكثر التحتية والبٌت فادلرافق. والتعلم

 .شلكن قدر بأقصى ادلتوقع من أسرع التعليمية األىداف حتقيق

 يف وادلعلمُت ةبالطل لتيسَت کاملة سلتلفة مرافق توفر اإلسبلمية ةالثقاف معهد يف

 التجربة تعلمال دلمارسة ةبالطل على السهل من جيعل ادلقدمة ادلخترب وجود. ميالتعل عملية



 

 احلياة يف مفيدة تكون أن ديكن ادلستقبل يف حبيث األشياء تعمل كيف دلعرفة أو

 .احلقيقية

 :اإلسادلية سقافة مؤسسة لدى ادلتوفرة التحتية والبنية التسهيالت يلي فيما

 3الجدول

 تايالند الجنوبية فطااني اإلسالمية معهد الثقافة في التحتية والبنية المرافق حالة

 حالة عدد المرافق والبنية والتحية نمرة
 جيد 8 بنيان 1
 جيد 68 غرفة التعّلم 2
 جيد 1 غرفة االضاءة 3
 جيد 1 غرفة ادلنور 4
 جيد 1 غرفة االتصاالت 5
 جيد 1 غرفة التوجيو واالرسشادات 6
 جيد 1 غرفة العمل الطلبة 7
 جيد 4 ادلأمل 8
 جيد 1 غرفة الصحة 9
 جيد 1 غرفة علم الطبعي 12
 جيد 1 غرفة الكمبوتَت 11
 جيد 32 كمبوتَت 12
 جيد 1 مكتبة 13
 جيد 1 مسجد 14
 جيد 12 زتام 15
 جيد 15 فندوق للرجال 16



 

 جيد 3 مسكان للنساء 17
 جيد 8 فندوق للنساء 18
 جيد 1 ميدان كرة الريشة 19
 جيد 1 ميدان كرة السلة 22
 جيد 2 ميدان كرة القدم 21
 جيد 1 ميدان كرة اليد 22
 جيد 8 احلافلة 23

 الوثائق معهد الثقافة االسلبلمية فطااين اجلنوبية تايبلند.: مصدر

معهد  يف التحتية والبنية ادلرافق أن إذل ينظر أن ديكن فإنو أعبله، اجلدول إذل واستنادا

 تزال ال ولو كان الكفاية فيو مبا جيدة كانت تايبلند فطااين االجنوبية اإلسبلميةالثقافة 

 والبنية ادلرافق إذل رؤيةاذا كان  فإن ذلك، ومع. جودة أقل ىي اليت ادلرافق بعض ىناك

 أن يقال أن ديكن سادا تايبلند يةنوباجل فطااين اإلسبلمية يف معهد الثقافة الشاملة التحتية

 .جيدة تكون
 

6 الجدول  

الطلبة من المدرسة االبتدائية الحكومية الصف األول مستوى االبتدائية بمعهد الحل 
 الثقافة اإلسالمية فطاني الجنوبية تايالند 

 

لحل الطلبةا بيان  نمرة عدد 
احلكومية االبتدائية ادلدرسة من الطلبة   8 1 

 2 30 ادلدرسة من الطلبة    



 

 االسلبلمية فطااين اجلنوبية تايبلندالوثائق معهد الثقافة : مصدر

 2الجدول 

الصف األول مستوى االبتدائية بمعهد الثقافة الجدول طلبة في مهارة القرآءة في 
 .اإلسالمية فطاني الجنوبية تايالند

 نمرة مشكلة عدد في ميعة
 1 عبلمة الًتقيم 8 % 50.12

 2 العثور على الفكرة الرئيسة 2 % 01.02

 3 ادلعٌتفهم  7 % 08.85

 4 إعادة القرآءة 6 % 02.78

 5 سرعة القرآءة 2 % 01.02

 6 تغرف على ادلنظمة 8 % 01.52

 7 تعرف على التفاصيل ادلهمة 2 % 01.02

 8 اتباع التعليمات 01 % 56.10

 9 تطوير اخليال البصري 8 % 01.52

 الوثائق معهد الثقافة االسلبلمية فطااين اجلنوبية تايبلند: مصدر

 تايالند الجنوبية فطاني اإلسالمية القراءة في معهد الثقافة التعليم عملية. ب

 جيب اليت ادلواضيع من لعدد الرئيسي ادلوضوع من ةواحد ىي ادلوضوع العربية اللغة

 وذلا العربية اللغة قدرة حتسُت هبدف االسبلمية معهد الثقافة يف ةبالطل قبل من اختاذىا

 مهم العربية اللغة تعلم يف القراءة ميتعل عملية خبلل من لذلك،. اليومية احلياة يف الكفاءة

 .أىدافها حتقيق يف العرب ادلعلمُت يساعد أن ديكن ألنو جدا



 

يف  سهولةال ادلعلم يوفر شكل، يف اإلسبلمية قافةالث معهد يف القراءة ميالتعل عملية

 فقط ليس ادلعلمُت. الكافية التعليمية وادلوارد ادلرافق سلتلف توفَت خبلل من للطلبة مالتعلّ 

 متعلّ  للطلبة ديكن حبيث التعليمية، البيئة تعيُت ولكن حتفيظ شكل يف التعليمية ادلواد تقدمي

 .فعال بشكل

 يلعبون ةبالطل أن يعٍت وىذا ةلبالط على تركز اليت ميالتعل بيئة من يبدأ الفعال ميالتعل

 معهد الثقافة يف احلال ىو كما. فقط يوجو ادلعلم أن حُت يف ميالتعل عملية يف نشطا دورا

 الفرصة الطلبة إعطاء يتم مث ،اليت مت تدريسها العربية باللغة النص ادلعلم يقرأ اإلسبلمية،

 على الطلبة قدرة مدى يعرف أن للمعلم ديكن لذلك. التناوب يف العربية القراءة نص لقراءة

 .العريب النص قراءة

. ذلك معرفة وليس تعلموه، ما جيربون الطلبة كان إذا وضوحا أكثر التعلم سيكون

يف  القراءة التعليم عملية خبلل من لذلك الطبيعة، البيئة أوجدهتا كانت إذا أفضل متعلّ 

 ىي العربية اللغة ونفهملي ونتعلمي أن ديكن الطلبة أن ادلتوقع ومنمعهد الثقافة االسبلمية 

 فإن ذلك، إذل وباإلضافة ، تعلمو يتم ما مباشرة شلارسة ديكن الطلبة حبيث وشلتعة، سهلة



 

 وفوائد ومعٌت طبيعة فهم علىالطلبة  يشجع أن ديكن العريب ميالتعل يف القراءة طريقة تطبيق

 .دائما التعلم على ودؤوبُت زلفزين دافعون يكون حبيث ميالتعل

 أنو توأوضح ،ادلاجستَتة  Ameenoh Capakiya استاذة وصفها كما العملية، ىذه يف

 تطبيق يهدف حيث العربية، اللغة تعلم يف طريقة القراءة قطب معهد الثقافة االسبلمية قد يف

 بل ادلستهدفة، الكفاءة األساسية من ادلواد لفهم ةبللطل أفضل فهم للسماح الطريقة ىذه

 ويف يةاليوم احلياة يف تطبيقها على قادرة كونلي الطلبة تشجيع أن ادلتوقع من ذلك من أكثر

 لعملية الرئيسي واذلدف. دراستها جيري اليت ادلواد فهم على الطلبة سوى نتوقع ال ادلستقبل،

 والناقدين النشطُت هملتشجيع العارل، والتفكَت ،مذل احلقيقية اخلربة جلب ىو العربية ميالتعل

 قراءتو شلارسة إذل توجيها أكثر الطلبة  أنشطة ذلك إذل وباإلضافة. تعلمهم يف واإلبداعيُت

 59.ذلك حفظ من

 معهد من السابع الصف يف العربية اللغة ميتعل يف اءةالقر  طريقة تطبيق عملية وقفت

 ىي كما يلي: اإلسبلمية قافةالث

 إعداد. 1
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 قافةالث هدمع يف العربية اللغة ميتعل تنفيذ يف ادلعلم االعداد الذي يعدد

 اليت التعلم خطوات إعداد وجيب م،التعلّ  قبل التعليم ختطيط جعلىو  اإلسبلمية

 .ميالتعل أىداف وحتقيق بسهولة مقبولة لتكون ةبالطل إذل نقلها سيتم

 و ادلربمج ميالتعل تطبيق ادلعلم من يتوقع ،ختطيط تنفيذ التعليم إذل استنادا

 ادلمكن من ليس فإنو م،يالتعل تنفيذ على أيضا تؤثر التحتية والبنية ادلرافق. ينظم

 وغَت جاىزة ليست ميالتعل اإلعبلم وسائل كانت إذا ناجحة تكون أن ديكن ميالتعل

 الكتب مثل ميالتعل يبدأ أن قبل اإلعبلم وسائل ادلعلمونيعدد  ،أوال. مكتملة

 مع يتحقق أن ديكن والغايات لؤلىداف الدقيق االعداد مع لذلك،. اخل ،ادلدرسية

 .ميالتعل من قدر أقصى

 العربية اللغة ميتعل إعداد أن إذل ةالباحث تخلص الوصف، ىذا إذل واستنادا

 .ينظم جيدا عام بشكل اإلسبلمية قافةالث هدمع يف

 التنفيذ .0



 

  تتكون مبعهد الثقافة االسبلمية السابع الصف يف العربية اللغة ميتعل عملية

 62.نهائيةال نشطةاألو  ساسيةاأل نشطةاألو  وليةاأل نشطةاأل من

 وليةاأل نشطةاأل. (أ

 عن حالة الطلبة سأل اخلَت، صباح ويقول ادلعلم الدرس بالسبلم يبدأ 

 من يبدأ التعليم مث العربية، اللغة باستخدام و سأل عن الدرس اليوم،

 باللغة الطلبة مع التواصل ليعاد ذلك ويتم. معا الدعاء قراءة خبلل

 .العربية

 موجودين ليسوا الذين الطلبة من ويطلب ادلعلم يغيب ذلك بعد 

 الغائب دائما ليس. العربية اللغة تعليم يف غيابو عن دلاذا سأل. فقط

 متعة ليس ادلعلم ألن أيضا حيدث أن ديكن ولكن ادلرضى، بسبب ىو

 ادلادة عن ادلعلم طلب مث. فيو ادلرغوب من أقل ىي الدروس عندما

 اليت العربية عن ادلادة وذاكرهتم الطلبة فهم أين إذل تصحح أن السابقة

 .ادلعلم قدمها
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  مفيدة أيضا ولكن للطلبة فقط ليس مفيدة ادلعلومات ىذه 

 حكيمة ىذا على لئلجابة الطلبة يقدرون أن اتضح وإذا للمعلمُت،

 .جائزة أو مكافأة لو ادلعلم أعطى عندما جدا

 األساسية األنشطة. ب

 التعليم ىدف لتحقيق ىاما دورا التعلم يف األساسية األنشطة تلعب .

 .تقليده الطلبة من طلب مث أوال اإلسبلمية العربية كتاب ادلعلم يقرأ

 .عالية وأرواح عال بصوت ادلعلم قراءة ويقلده الطلبة

  التأكيد إذل باإلضافة القراءة، طريقة أن الواضح فمن البحث ىذا من 

 قدرة على النطق ادلهم من أنو أيضا يعترب الصامتة القراءة قدرة على

 )القراءة اجلهرية( ىو اخًتاق أو عال بصوت القراءة حبيث الصحيح،

 كبَت. بشكل مدرب نشاط

 تقدديها مت اليت ادلواد لقراءة يتقدموا أن الطلبة من ادلعلم يطلب 

. قدرهتم معرفة للمعلم ديكن لذلك. ادلعلم قبل من إليها واالستماع

 خاصا اىتماما القراءة على قدرة أقل ىم الذين الطلبة إعطاء سيتم



 

 يتقن أو بالفعل يفهمون الذين أولئك أن حُت يف ادلعلم، قبل من

 .إصلازه أفضل حتسُت أجل من القراءة

 قبل للسؤال بالنسبة أما إليو، ليسألون للطلبة فرصا ادلعلمون يوفر 

 ادلعلمُت أن الواضح من البحث ىذا من. التالية التعليمية ادلواد تسليم

 ىذه تكون أن وديكن. زلتوى القراءة ادلباشرة على تقنيات تطبيق

 أن يعرفون يريدون وادلعلمُت جوىرىا، يف. الطلبة لغة مع حوارا اخلطوة

 وشرح قبوذلم مت والذين يعرفون اليت العربية اللغة تعليم عن الطلبة رد

 .الطلبة قبل من بسهولة يفهم أن جملرد أكثر

 يف فهم الطلبة ليتم وسريعة سهلة بطريقة القراءة مادة ادلعلم يفسر 

 أو القواعد كتابة خبلل من اإلسبلمية الثقافة معهد يف العريب الكتاب

. الطلبة قبل من بسهولة مقبولة لتكون بسيطة مع اجلملة ترتيب

 عليو لئلجابة الطلبة من يطلب العربية، اللغة من ادلعلم يطلب وعندما

 اللغة أصوات مساع على الطلبة اعتاد أجل من وذلك العربية، باللغة

 ادلفردات إعطاء وبالتارل األجانب، الشعور وعدم العربية

 .اجلملة صعبة، واعطاء االمثلة يف تعترب اليت وادلصطلحات



 

 من. الدراسة قيد ادلواد حول األسئلة لطرح الفرصة الطلبة إعطاء يتم 

 أظهرت الطلبة لطرح فرصة إعطاء يف ادلعلم موقف أن أوضح البحث

 اليت ادلواد على صعبة تعترب اليت ادلفردات يفسر سوف ادلعلم أن

 .بو القيام ديكن اخلطوة ىذه يف واجلواب السؤال مث تدرس،

 القراءة قدرة مستوى ويقيم تقدديها، مت اليت ادلواد تعزيز ادلعلمون ويوفر 

 فهموا الطلبة قد أن يعرف ادلعلم أن البحث وأوضح. الطلبة لدى

 .تدريسها مت اليت ادلواد

 النهائية االنشطة. ج

 كما اليوم، ذلك يف االجتماع نهايةال إذل البداية من ادلواد بإجياز ادلعلم يناقش

 ةبالطل لغة مع ملخص جعل ادلعلمُت أن ىذا البحث .التعلم على للحفاظ احلافز يوفر

 .العربية اللغة ميتعل يف روح الطلبة سيجعل احلافز وتوفَت

. طلبةلل ادلهمة بتعيُت ادلعلم ويقوم التارل الدرس متعلّ ل الطلبة من ادلعلم يطلب

 .ادلنزل يف أخرى مرة ونتعلمي أن ديكن الطلبة إذل يهدف ادلعلم أن وحتليل من



 

 ادلعلم مسة كما ادلختلفة التجويدات باستخدام بالسبلم ميالتعل معلم يغلق 

 .العريب

  التقييم. 5

 هدمع يف العريب ميللتعل العربية اللغة معلم مع أجريت اليت ادلقاببلت على بناء
 كما يلي:  اإلسبلمية، قافةالث

 السلوكي التقييم. أ(

 ةبالطل نشاط بلحظةم خبلل من يتم الذي احلكم ىو السلوكي التقييم

 .الدراسية الفصول يف العربية اللغة بتعلم واالىتمام

 الكتابي التقييم. ب(

 وشلارسة اليومية، ختباراال أو ادلنزلية الواجبات مثل الكتايب التقييم

 أجريت(. UAS) النهائي واالمتحان( UTS) ادلدة منتصف امتحان األسئلة،

 .الكتابة شكل يف ادلكتوبة العربية اللغة ميتعليف  من الطلبة فهمال عرفةدل لتقييما

 الحافظة التقييم. ج(



 

 الطلبة قدرة تبُت اليت ادلعلومات من رلموعة إذل يستند مستمر تقييم وىو

: ىي رلاالت 3 يقيس أو التقييم ىذا ينظر أن جيب لذلك. معينة فًتة يف

 .احلركية والنفسية العاطفية ادلعرفية،

 اإلسالمية الثقافة معهد في القراءة التعليم عملية في والمثبطة الداعمة العوامل. ج

 :وىي اإلسبلمية، قافةالث معهد يف القراءة ميتعلال عملية يف وادلثبطة الداعمة العوامل

 الداعمة العوامل. (1

 إتقان يف ادلعلمُت من الذكاء أو والقدرة التدريس، يف للمعلمُت ادلهٍت ادلوقف

 تطبيق صلاح على كبَت بشكل تؤثر اليت العوامل ومن. ميالتعل واسًتاتيجيات سلتلفة طرق

 على تعتمد ميالتعل لبلسًتاتيجية الناجح التنفيذ أجل من العربية ميالتعل اسًتاتيجية

 .ميالتعل وأساليب وتقنيات استخدام طريقة يف ادلعلمُت خربات

 :وىي القراءة تعلمال عملية تدعم اليت العوامل من العديد بينها من



 

 فإن وبالتارل ،ةبالطل مع للتفاعل ادلعلمُت يسمح سوف ادلعلم الكبلم أو اللغة .أ 

 أكثر تشغيل عملية التعليم والتعّلم يف ادلستخدمة ميالتعل اسًتاتيجيات تطبيق

 .سبلسة

 اسًتاتيجية بنشاط متابعة الطلبةو  الطريقة إتقانيف  سواء حد على الطلبةو  ادلعلمُت .ب 

 طريقة تطبيق على قادرين ادلعلمون على ينبغي م،يالتعل أىداف ولتحقيق. ميالتعل

 فقط ليس. الشروط مع تتوافق اليت واالسًتاتيجيات الطلبة يعرفها اليت ميالتعل

 ميالتعل مفهوم على السيطرة على قادرة كوني أن جيب الطلبة ولكن معروفة

 لديهم ةبوالطل ادلعلم كان إذا أنو ذلك. واالسًتاتيجيات طريقةال ىذه باستخدام

 تلقائيا أنشأ مث السلس االتصال عملياتوديكن  واسًتاتيجيات طرق إلتقان القدرة

 .ميالتعل عملية يف وادلتعة الراحة من شعورال حىت تنشاء ،بعضها البعض ويدعم

يتطلب من  ادلطلوبة ميالتعل أىداف لتحقيق. بالنشاط ميالتعل طريقة الطلبة ويتبع .ج 

 مت اليت العربية ادلواد فهم على الطلبة قدرة لذلك. مالتعلّ  على القدرة تحقيقل الطلبة

 .تدريسها



 

 أوال،. كاملةال تحتيةال بنيةالو  رافقادل لديها اليت للمدارس ادلزايا من العديد ىناك .د 

 اخليارات ةبالطل تعطي أن ديكن ثانيا،. ادلعلمُت لتعليم والدافع احلافز تعزز أن ديكن

 .مللتعلّ 

 باستخدام اإلسبلمية قافةالث معهد يف العربية اللغة ميتعل يف الداعم العامل

 وذلك. حركتو مع كاملةال ةلبالط عمل وورقة العربية اللغة قاموس العربية، احلزمة الكتب

 .القراءة ميالتعل عملية يف الطلبة لتسهيل

 يف كبَت تأثَت ادلعلم ىو فإن ه،بلأع ادلذكورة الداعمة العوامل إذل ضافةإلوبا

 الطلبة  على يسهل شلا العربية اللغة ادلعلم ستخدامي ميتعل عند أي العربية، اللغة ميتعل

 شاشة، عرض، وجهاز زلمول، كمبيوتر جهاز مثل ادلرافق توافر. العربية اللغة عرفةدل

 م،يالتعل عملية يف ادلعلم على يسهل شلا وغَتىا وميكروفون، الكمبيوتر، ،الشريط

. ميالتعل أنشطة يف مفرحة ميالتعل بيئة تأيت حبيث م،يالتعل أنشطة يف متحمسون الطلبةو 

 قبل من ادلستفادة ادلواد فهم ديكن حبيث العربية طريقة استخدام على ادلعلمُت قدرة

 .الطلبة

 المثبطة العوامل. 0



 

 اإلبتيدية، ةادلدرس متخرجُت من عهمرتي ليست اإلسبلمية قافةالث معهد يف ةبالطل. أ

الطلبة ىم من العديد ولكن. العربية النصوص قراءة يف سلزون يهملد الذين

 حىت العربية اللغة إذل جديدون ىم الذين االبتدائية ادلدارسخارج  من متخرجُت

 .صعبا يزال ال قراءهتا

 عملية يف ألنو م،يالتعل عملية يثبط وىذا م،يالتعل أثناء تعبوا الذين الطلبة حالةب. 

 حتقيق يتم حبيث قوية، التحمل على والقدرة يدةاجل ظروفال يتطلب من ميالتعل

 .ميالتعل أىداف

. ميالتعل عملية على تؤثر الطلبة ومصاحل العربية، بادلواضيع ةبالطل اىتمام عدمج. 

 أىداف تتحقق سوف الدرس يف عالية مصلحة لديهم الطلبة كان إذا وىو

 .ميالتعل

جعلهم . الطلبة آذانيف  غريبة تزال ال األحيان بعض يف تستخدم اليت اجلملد. 

 عن أكثر توجيو ادلعلمُت على ينبغي حبيث. اجلمل تلك لينطقون اليستطيع

 لموادل النص ادلعلمبطريقة يقرأ  الصعوبات على التغلب يف الطلبة يساعدو  كثب،

 على وعبلوة. ادلعلم يقرأ ما يعودو  يقلدون ادلعلم الطلبةو  مسبقا لدراستها العربية



 

 دراستها دتت اليت العربية ادلواد نصوصال لقراءة للطلبة الفرصة ادلعلم يعطي ذلك،

 ذلك، إذل وباإلضافة. الطلبة قدرة مدى تقييم للمعلمُت ديكن حبيث بالتناوب،

 ادلعلمُت طريق عن ميالتعل أنشطة يف الطلبة لتسهيل خدمات أيضا ادلعلمون يقدم

 مث ادلقدمة، ادلواد من االنتهاء يتم دل حبيث الوقت توفر عدم مث. الطلبة نهجي

 .فعال بشكل الوقت ينظم على قادرا ادلعلم يكون أن جيب

 الطلبة حفظها اليت ادلفردات أقل و. ادلفردات إتقان على الطلبة قدرة ضعفه. 

 .وفهمها العربية اجلمل تكوين يف صعبة ستكون

 هدمع يف العربية اللغة ميتعل يف القراءة طريقة تطبيق يف أنو البحث ىذا إذل واستنادا

 طريقةو  القواعد والًترتة طريقة مثل أخرى طريقةب ذلك يقًتن أن جيب اإلسبلمية، قافةالث

 ،ةطادلثب عواملالو  الداعمة العوامل مع. االنتقائية طريقةو  السمعية الشفوية وطريقة ادلباشرة

حياول ليتغلب العوامل ادلثبطة حىت تنفيذ طريقة القراءة يف التعليم اللغة العربية يف  ادلعلم حيث

 الصف السابع مبعهد الثقافة اإلسبلمية ديكن يسَت بشكل جيد. 

  



 

 الخامس الباب

 الخالصة
 

 الخالصة . أ

 السابق، الباب يف الباحثة تأوضحاليت قد  البيانات وحتليل ثالبح نتائج على وبناء

على  معهد الثقافة االسبلمية يدرس  يف العربية اللغة ميتعل أن إذل لصأن خت باحثةلل ديكن

 ميالتعل ألن ميالتعل خصائص لديها درجة أو فئة كل يفو  الثانوية حىت ادلدرسة االبتدائية

 وادلتدرجة. تدرجييةبال يدرس

يسمى بالنظرية  أو العربية اللغة ميتعلل العناصر رتيع بُت جيمع ةالعربي ميالتعل ويف 

ادلختلفة  العربية اللغة درس جيمعها يف مث لغةال العناصر وجيمع كل All in one system الوحدة 

 .ادلطالعةو  احملفوظات ،الًترتة ،القواعد ،علم الصرف ،علم النحو مثل:

كل ل ادلناسبة التدريس ةقيطر  مع تسليمها أعبله ادلذكورة العربية اللغة ميتعل منوذج

 تعديل أي ختلفةادل الطريقة التدريسو  وادادل لديها العربية باللغة الكتب من رللد كلو  مستوى

 الطلبة، بوجود الةاحلو  الوضعب تتناسب وكذلك عرضها سيتم اليت ادلواد مع سلتلف بشكل



 

 ادلستوى من العربية اللغة يتعلم أن يريد الذي شخص كل تسهيلو  أعبله، الوارد التعليم نظام

 .النهائي ادلستوى حىت  بدايةال

 الكتب ، معهد الثقافة االسبلمية ىي السبورة يف ادلستخدمة العربية اإلعبلم وسائل اما 

 ولو كان حول معهد الثقافة االسبلمية  الكائناتو  الصفيف  حتيط اليت والكائنات ،الدليل

 مع يقارن ال تقل اذا كان العربية اللغة ميالتعل نوعية ولكن جدا بسيط يزال ال اإلعبلم وسائل

 .تقدما األكثر األخرى ادلدارس

 تقنية باستخدام اإلسبلمية قافةالث هدمع يف العربية اللغة ميتعل تقييم يتم حُت يف

 فصلالو  يوميال ختباراال شكل على فعليال أو شفهيال التحريري أو ختباراال إما االختبار،

 القراءة ومهارة الكتابة ومهارة مهارة االستماع لغوية،ال هاراتادل 4 من يتضمن ،نهائيال

 .الكبلم ومهارة

 االقتراحة. ب

 قًتاحاتاال الباحثة تطرح مث إليها، حصلت الباحثة اليت االستنتاجات إذل واستنادا
 :التارل النحو على



 

 احلديثة االعبلم وسائل ونميستخد ميةبلاإلس قافةالث هديف مع معلم على جيب .1

        .الفعالية من مبزيد العربية اللغة ميلتعل

 .درس كل من الدراسة ملحب الوقت يتناسب أن جيب .2

 .ةبللطل والتشجيع احلافز إعطاء ادلعلمُت على جيب .3

 االختتامج. 

 كل لتكريس ادلؤلفة هودجب يرافقو و. اهلل سبحان وتعاذل بإذن احلمد هلل رب العادلُت

 دركت. العلمية الرسالة ىذه كتابة االنتهاء ادلال حىت و والوقت، والطاقة، والعقل، القدرة،

الرسالة  ىذه تكون أن تأمل ادلؤلفة لكن. من الكاملة أبعد الرسالة العلمية ىذه أن ةادلؤلف

ترجو . اإلسبلمية قافةالث معهد يف العربية اللغة ميبتعل يتعلق فيما خاصة للقراء، مفيدةالعلمية 

 .الرسالة العلمية ىذه لتحسُت لقارئمن ا والنقد قًتاحاتالباحث اال

 ىذه إعداد عملية يف ساعدوا الذين األطراف ميعجل ادلؤلفة شكرت ذلك، على وعبلوة

 عسى اهلل . فواحدا واحدا الباحثةة تذكر أن دون ،حىت النهاية البداية من الرسالة العلمية

  فعلنا. أمُت يا رب العادلُت يرضى مبا
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