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الثاىنالباب
نظريةدراسة

"مدرسفردكل" اىبجياإلالتعليماستراتيجيةمفهوم: األولالفصل
"مدرسفردكل" اىبجياإلالتعليماستراتيجيةتعريف.1

,a planمبعىناإلستراتيجية method, or series of activities designed to

achieves a particular educational goal (J.R. David. اناذان،(1976
لنيلالتعليميةاتالنشاطعناملشتملالتخطيطهيالتعليمتيجيةاسترا
.التربيةغرض
.Kemp) كيمقهاشرحقد و هيالتعليماستراتيجيةأنّ(1995

اهدافتكونألنوالطالباملدرسفعلهااليتالتعليميةالنشاطات
Dick and) وكرىديفرأىهذا،اكد1.وكفايةفعالياالتعليم

Carey)موعةاملادةهيالتعليماستراتيجيةأنالتعليمواجراءاتا
2.الطالبتعلّمليحصلمجاعةاملستخدمة

هي"مدرسفردكل"اإلجياىبالتعليماستراتيجيةوكذلك
الذى  املدرسحنواملستخدمةاىبجياإلالتعليماستراتيجياتاحدى

.Wina Sanjaya.منيترجم1 M.Pd. Strategi Pembelajaran Berorientasi standar proses pendidikan . jakarta,

Kencana Prenada Media group. 2008 hal. 126
,املرجعنفس2 126



15

التعلّموالتعليمعملية فى سبيأمر بكتابة السؤال مث اجابه كل طال
حنومفاعلةووجودفعاليةًالتعليميةالنشاطاتمجيعكونتالن

الواجيابياًالفصليكوناالستراتيجيةوذه.لطالبوااملدرس
.املللالطالبيشعر

انمع.جيدغريمازالتاملدرسحنوالتعليمكفائةالواقع،يف
إضافة اىل ذلك ، . سواءاملدارسمجيعيفالتدريسمنهاجيفاملادة
الفصلحالةجيعلانينبغىللمدرسان (2002)اجلمارةسيفرأى
:يلىكما

التعليمعمليةىفاملدحوجود.أ
حياءلباالطيصريال.ب
شجاعالباالطتكوين.ج
3.هنفسىفقةوثاعتقادالباالطتكون.د

كانو.الفصلىففعلياالطالبكااشترباىباإلجيالتعليمنجحي
.التعليميفواالبتكارىاىبإلجيااملدرسبوجوداىباإلجيالطالبدور

ناحيةمنلهحيدواجيابياالطالبتورطتالىتالطريقةكانتو
عمليةجحتنو.التعليمعمليةىفاالنفعاىلوكذلكوالتطبيقدراكاال

بوسيلةاحلسنواألدبواملوقفواملهاراتاالعالمنيليفالتعليم
.http://lpmj منيترجم3 Jogja. Diknas. go. id

http://lpmj
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طالبااملدرسبرتداذاسيوجدوكلها.الطالبنفسحبثعملية
4.الواقعيفهايعاملمثوالعملالفكريفالطالبيعللحىتجيدا

الطريقةاواالستراتيجيةيبحثويتطوراناالستاذعلىفينبغي
.عندهاالحسن
ولكل ،وافقةاملاالستراتيجيةاوالطريقةيست ىف االساس و ل

:األتيةالعواملذهتتعلقوكلها منها مميزات ونواقص
الغرص.أ
ساملدر.ب
والتجهيزاتالتسهيالت.ج
وغريهالطالبواحوال.د

يعودوهىاال"مدرسفردكل"االستراتيجيةهذهمنواهلدف
وعقدةاخلطأيفخائفاوالإجيابيايصبحهواإلجيايبميلتعلالطالب
للطالباعندصعبةالعربيةاللغةاناملدارسيفنظرناوكما5.النفس

يفهم الطالب انيستطيعالالذياملدرسشرح حاللمنسيماوال
يستويلانللمدرسفينبغىلذا.املادةتقدميىفالطريقةيستوىلالاو 

.Ismail SM منيترجم4 Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM, Semarang, Rosail. 2008

hal 72
74 ص,املرجعنفس5
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رجاءيبلغوسينجاالخري،و.ستراتيجيةواالالطريقةباستخداماملادة
.اجيابنيوماهرينالطالبجعلىفاملدرس

"كل فرد مدرس" اخلطوات ىف استراتيجية التعليم.2
ىف "كل فرد مدرس" ىف استراتيجية التعليمكانت اخلطوات

:6وبياا كما يلي عملية التعليم،
.طالباىل  كل عن املادةالقراءةيعطى املدرس .أ
.عنهامث يقرأ الطالب.ب
قسم املدرس البطاقة املربعة اىل كل طالب ويأمره بكتابة السؤال .ج

.عما قد قرأ
اىل كل يعطيها الىت فيها كتابة السؤال مث أخذ املدرس البطاقة.د

.طالب متبادال
.السؤالجابةايستعدواءة القرمان يفهاملدرسويسأله.ه
طالبا ان يتقدم امام الفصل لقراءة السؤال ىف يده وامر املدرس .و

.ىف الكالماصحابهالصحام كى يشجعوهذا الطالب كاملعلل 
املادة مث عن فكرة اصحابهان خيرج الطالب القائم ويسأله.ز

ان ميدح الطالب ايبوعليههنا،كاملشرفاملدرسو. واتناقش
Muhammad Nurdin.Kiat Menjadi Guru Profesional.Ar Ruzz Media, jogjakarta.2008.hal.90 من يترجم 6
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وسيكون الفصل العربية ىف الفصلالطالبان يتكلمكى يريد 
.إجيابيا

.ري استخلص املدرس عما قد ناقشواواالخ.ح

اإلجيايبالتعليممميزات.3
:منهااإلجيايبالتعليمكانت املميزات العامة ىف 

والتعلمالتعليمنشاطيفpositive interdependenceتفاعلوجود.أ
التعلميفباستكشاف

يقدرانوللمدرسالتعليمعمليةيفاجيابياالطالبيكون.ب
individual accountabilityينالحىتالطالب

ارةاملهينالحىتالتعاونبغايةفعاليةالتعليمعمليةتكون.ج
social) اإلجتماعية skill)7

:يلىكمااخلاصةواما املميزات
بالسهولةالتعلمىفالطالبليعلت.أ
سالدرىفويشتركباجلديتعلمانالطالبيستطيع.ب
يدرسهالذيبالصددمسؤولالطالب.ج

,Umi Machmudah منيترجم7 W. A. Active Learning dalam pembelajaran bahasa Arab. UIN Malang

Press 2008 hal 72
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عالقةوذوالعريكةلنيذو.د
للطالباملعارفوزيادة.ه
8الطالببنيتصحيحال.و

عملية حني قد مرتتلك املميزات سيشعرها املدرس والطالب 
.التعليم

االجيايبالتعليماستتخداميفاحلجات.4
التعليمان”Cooperative learning“كتابهيفSpanter Kaganاظهر

مييلوالالتركيبيففضالموهبتهخراجإيفالطالبتصرياإلجيايب
9:يلىكماأكّدقدوذلكفحسبواحدا

الشفويالطالب.أ
مايكتبمثرساملدفعلهماالطالبهذايهتمالعادةيف

اكثرثيتحدوهو.الذكروالسمعىفقدرتهديعتموهومسعه،
باالصواتاالهتمامانتقلولفصلايفاملكتوبةالكلمةسيطرةمن

.والضوضاء

72 ص,املرجعنفس8
72 ص,املرجعنفس9
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السماعيالطالب.ب
ماشرحهويكتببايترتاملادةتقدميالطالبهذاحيب

.بالضوضاءوالوسوسهالفصليفساكتوهواملدرس
احملركالطالب.ج

هذاالعادةوىف.التعليميالنشاطىفمتورطالطالبهذا
الانببالقلقالطالبهذاويشعر.العملىفاليصربواناينالطلب
10.والترتيبامتنعاسيظهرهتعلموطريقة.شيئاواليفعليتحرك

التعليماستخدامىفاحلجةاظهرتالبياناتتلكومن
يكونقدجيايباإلوالتعليم.املختلفةالطالبتعليمبطريقةاالجيايب

الالنغريهااوبقدرممناسبااواالستراتيجيةالطريقةباستخدام
.الفصلىفامللليشعرون

جيايباإلالتعليميالنشاطعالمات.5
جعلىف املدرسجعلهاقداليتالتدريسوحدةاىلماداعتا

التعليميالنشاطلفعلااجيابياالطالبحتثالىتاالجيايبالتعليمبيئة
: فكمايليمالتعليعمليةىفالظاهرةالعالماتهناك.احلقيقي

.ضبطهاىفبلباحلريةاملدرسهافعلالذيالتعليمعمليةكانت.أ
.Melvin M منيترجم10 Silbermen. Active Learning 1001 cara belajar siswa aktiv. (Bandung : Nusa

Media, 2006) 28
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.االفرادمناوالكتابمناماالتعلمجمتمعاملدرسيستعد.ب
للفكرةاهلجوميعطىبلالشرحىفيركزالاناملدرسوعلى.ج

.املشكالتيللتحلالطالبعلى
.بللطالاملتنوعةةالتعليميالنشاطات.د
املدرسو.بالولدالوالدكعالقةالطالبواملدرسعالقة.ه

يوجهواحنياملساعدةحيتاجونالذينللطالبكاملشرف
.املشكالت

.االجيايبالفصلحالة.و
تعليمهعمليةمنبلالنتائجمنليسالتعليميةتالنشاطاتقدر.ز

.الفصلىف
.واالجابةاالسئلةبطريقةالطالبحنوالشجاعةوجود.ح
املدرسوحيث.االسئلةجييبملنالقيمةيعطياناملدرسعلى.ط

.حريافكرمالجابةطالبا
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الكالممهارةمفهومعن: الثاينصلفال
الكالممهارةتعريف.1

فيهاواملرادمهارة،—ميهر—مهرمنمصدراملهارة
أهممنالكالممهارةتعترب11.القولهوالكالمأما.االستطاعة

ميارسهالذيالعملياجلزءهواللغةألنوذلكاللغوية،املهارة
ماوكثريااألجنبية،اللغةتعليميفأسسياجزءايعتربفالكالم.املتعلم

.الكالمذادثالتحمنالتمكنإىليهدفاللغةمتعلمأنجند
تدريسيفاالستماعمهارةبعدالثانيةاملهارةهووالكالم

ألنبه،قمنطوحيثمنالوظفيالتعبريمنزءجوهوالعربيةاللغة
والقصص،واحلكايةواملناقشةاحملادثة،يشملالوظيفيالتعبري

وكتابةالتعليمات،وإصالحاخلطبلقاءوإألخبار،واوالنوادر،
وماالرسائلوحتريرواملنشورات،وامللخصاترات،واملذكالتقادير

.ذلكإىل
هوالكالمنأمنصورأمحدايدعبدقالذلكوجبانب

أهميعتربوهذااالنسانعنداإلجتماعيلالتصالالرئيسيالشكل
هىالكالممهارةأنبذلكأكد12.واستخدمهااللغةممارسةجزء

890 ص,املشرفدار:بريوت,واألعالماللغةيفاملنجد,معلوفلويس11.
240ص,السعوديةكامللجامعةالرياض,النفسياللغةعلم,منصورأمحدسيدايدعبد12
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بدقةاألصواتاستخدامعلىالقدرةاملعلممنتتطلبإنتاجية
حىتوالكلماتاجلملترتيبونظامالنحويةصيغمنوالتمكن

.احلديثمواقفيفاملتكلميريدهعماالتعبريعلىتساعد
ىإحدمنهىالكالممهارةأنيعرفالتعريفاتهذهمن

عماوالسامعاملتحدثبنيالتفاهمكآلةاملستخدمةاللغويةاملهارات
ترتيبوالنحويالصيغمراعاةمعاللغةاتبأصومباشرةأذايعربان
.والكلماتاجلمل

الكالممهارةأمهية.2
وعلىاللغوى،األداءصورمنصورةأولالكالمكانلقد

وسيلةهوالكالملمازالكناآلنالصورهذهتعددمنالرغم
95 حواىلأناللغويونالباحثونيرىوإذلالتصالأساسية من%
الفرقوبنياألفرادبنيسريعاشفهيانشاطايكوناللغويالنشاط
13.واتمع

الكلمةسيطرةمنأكثريتحدثونالناسأناملعروفومن
الىتالقراءةحبهممنأكثرالسماعحيبونالناسمنوكثري.املكتوبة

,والتوزيعللنشوراألنالسدار,وفنواالعربيةاللغةخصائصاىلمدخل,اللغويةاملهارة,الشنطيصاحلحممد13 194 ص1995
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شكوال.كالمهمنالغامضعنواالستفساراجابتهمنهمتتطلب
.العامليفوالكبارللصغاراللغويةاألنشطةمنالكالمأن

االتصالوسيلةاللغةألن.الكالمهىاللغةأنوتعترب
14.والشعوبواجلماعةاألفرادنطاقيفوذلكالناس،بنيوالتفاهم

الشكلهوفالكالم.الكالمبطريقةإالاآلخرلغةالناسيفهموال
منحبياتهيتصلماوكلنلإلنسابالنسبةلالتصالالرئيسي

س.املعلومات
الصلةفوجدت.املدرسةيفالعمليةإىلنظرناذااوكذلك

وتقدميبينااوشرحالعلوماملعلمإلقاءوكيفواملتعلم،املعلمبني
للتعلمآدةاللغةإنوهلذا.إجابتهاإىلالطالبحيتاجالىتاألسئلة
.كذلكبالكالمإالاللغةهذهإلقاءيتموال15.والتعليم

,والباحثونالعلماءرصدهاهامةئفاظو—لغةاية–فللغة
:مايليامههاولعل

التفكرياداةاللغة.أ
الناسبنيوالتفاهماالتصالوسيلةاللغة.ب
التعليماداةاللغة.ج

31 ص, 1985 النفانس,لبانون,لتدريسهاوطرانقالعربيةخصانص,معروفحممودنايف14
31 ص,املرجعنفس15
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الدينيةعقائدهالالمةحتفظاليتاخلزانةإا.د
االناطقنيبنيالروابطإحدىللغةامتثل.ه
منقومكليفوالعباقرةاملوهوبنيمتكناليتاألداةهياللغةإن.و

16.وبدائعهممواهبهمإبراز

الكالممهارةأهداف.3
:منهافكثريالكالممهارةأهدافأما

:يلىكماالكالممهارةأهدافأناهلامشيتوفيقعابدراىكما
القوليفصراحةعلىالتالميذتشجيع.أ

النقدوآداباحلديثوآداباإلصغاءآدابتفهمعلىإعانتهم.ب
النطقسالمةتعويدهم.ج
17التمثيلعلىتدريبهم.د

األهدافأهممنناحممداخلالقعبدحممدلقاذلكبوجبان
)الشفهيالتعبري( الكالممهارةتدريسأثناءاللغةمدرسيصيبهااليت

علىالقدرةأيالطالقةمنمعقولمستوىإىلالدارسيصلنا
هذااىلوللوصول.ترددأوتلعثمودونسليمةمفهومةبصورةالتعبري

32-31 ص,املرجعنفس16
278 ص,الرسالةمؤسسة:بريوت,العربيةاللغةاملدرسةالعلمىاملوجه,اهلامشيتوفيقعابد17
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مرحلةإىلاحملضةاحلاكةاملرحلةمنبالدراسنياالنتقالينبغياهلدف
:مايأيتخاللأفكارهمعنالتعبريفيهايستطيعون

.والتراكيباملفرداتخاصةبصورةاللغةعناصرعلىالتدريب: أوال
املعاينعنالتعبريموقفيفاللغةاستعمالعلىالتدريب: ثانيا

18.الشخصية

مهارةتعليمأهدافأنالناقةكاملحممدرأىذلكأكد
:يأيتكماالكلم

.والتنغيمالنربأنواعوتأديةالعربيةاللغةأصواتنطقتدريب.أ
.والكبريةالصغريةاحلركاتبنيالنطقيفالفرقإدراك.ب
.املناسبةالنحويةالصيغمستخدماأفكارهمعنالطالبتعبري.ج
التذكريمثلالشفويالتعبرييفاللغةخصائصبعضاستخدام.د

.ذلكوغريوأزمنةالفعلونظامواحلالالعددومتييزوالتأنيث
مواقفيفومفهوماواضحاتعبرياأنفسهمعنالطالبتعبري.ه

19.احلديث

167 ص,سعودامللكجامعة:رياضال,اللغةإختبارات,حممداخلالقعبدحممد18
,القرىأمجامعة,أخرىبللغاتللناطقنيالعربيةاللغةتعليم,الناقةكاملحممود19 158-157 ص,1985
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:يليفيمافهيالكالملتدريسعامةتوجيهاتأما
يتعلمهاالمهارةالكالمإن:الكالمممارسةيعينالكالمتدريس.أ

كفاءةتقاسهنامنمستمعاهووظلاملعلمتكلمإنالطالب
.الكالمحصليفاملعلم

الطالبيكلفأالبذلكقصدي:خربةعنالطالبيعربأن.ب
يتعلمأنقبلفينبغي,بهعلملديهمليسشيءعنبالكالم
.عنهيتحدثشيءلديهيكونأنالطالب

أنهمركبعقلىنشاطالكالمإن:االنتباهتوجيهعلىالتدريب.ج
.نطقهاوعندمساعهاعنداألصواتمتييزعلىالقدرةيستلزم

للمتحدثحرجااألشياءأكثرمن:حيحالتصوكثرةاملقاطعةعدم.د
.اآلخرونيقاطعهأنوإحباطا

القولسبقكماتوقعاتهتزيدمناملعلمنيمن:التوقعاتمستوى.ه
ويشجعهالطالبيراجعفيظل,للطالباحلقيقةاإلمكاناتعن
.التوقعاتمستوىعنديكنملإنيلومهمثالقولاستفاءعلى

اجلهدالصربمنوتطلبوقتاتستغرقمليةعالكالمإن:التدرج.و
20.املعلمميلكهأنماينبغيواحلكمة

,ايسيكو,الرياط,وأسالبةمناجةاالناطقنيلغريالعربيةاللغةتعليم,طعيمةأمحدرشدي20 161-160 ص,1989
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الكالممهارةأقسام.4
:قسمنيإىلالكالممهارةتنقسم

احملادثة.أ
ومناملعدةغرياالتصاليةاملواقفيفالكالمفهياحملادثةأما

الطرقأنسبتعتربكما,واألجوبةاألسئلةطريقةبأاتعتربهنا
استخداماملتعلمويبدأ.احملادثةتدريسيففعاليةوأكثرهاوأبسطها

ومع.الطالبمنقصريةوإجاباتمنهبأسئلةعادةاألسلوبهذا
ومنالصعباىلالسهلمنجابةاالستعلىالدارسنيقدرةمنو

اىلدقائقعدةتستغرقاليتالكبريةاملواقفاىلالقصريةاملواقف
تقوماليتاحلقيقةالكالميةاملواقفإىلواإلجابةاألسئلةتتحولأن

.شخصنيبنياحلوارعلى
الشفهيالتعبري.ب

املناظرةأوبالردأوبالوصفالنفسعنالشفهيالتعبريفهو
كثريةصورالشفهيوللتعبري.بإعدادهااملعلميقوموضوعةميف

21:يليفيمابعضهانعرض

احلرالتعبري)1

151-150 ص,املعارفدار:بريوت,العربيةاللغةالفيناملوجه,إبراهيمالعاملعبد21
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أو,املعلمعليهميعرفهاأو,التالميذجيمعهااليتعلىالتعبري)2
.املرسومةالصور

والتلخيصوالتعليقباملناقشة,القراءةعقبالشفهيلتعبريا)3
.األسئلةعنواإلجابة

:اآلتيةبالصورالتعبرييفالقصصاستخدام)4
الناقصةالقصصإكمال-
القصريةالقصصتطويل-
املسموعةأواملقروءةالقصصغلىالتعبري-

املدرسةداخلونشاطهمحيامعنالتالميذحديث)5
واخلالفاتواألشغالوالرسماأللعابحصصرجهاوخا

ذلكوحنوواملبارياتوالرحاالت
والطريوالنباتاحليوانمماثلة)6
منفيماجيدوما.فيهاالناسوأعمالطبيعتها: احلياة)7

الفصولومظهروالصحارىواملزارعاحلدائق) األحداث
(واجلنديالربيدوساعىوالفالحوالبيئاتاملختلفة

واالقتصاديةوالوطنيةواالجتماعيةاخللقيةاملوضوعات)8
واملناظراتاخلطب)9
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يفاخلوايلعليحممدفقال,الشفهيالتعبرييفولالختبارات
:يليكماكتابه

.لديهمؤلفموضوععنيتحدثأنالطالبمنيطلب)1
.والصحةالطالقةاسسعلىويقيم

إجاباتتتطلبشفهيةوأكتابيةأسئلةالطالباىلتوجه)2
.قصريةشفهية

بنيويتركشريطعلىمسجلةاألسئلةتكونأناملمكنمن)3
.جابةلإلكافوقتوآخرسؤالكل

يفشفهياعليهيعلقأنمنهيطلبصورةالطالبإىلتقدم)4
.حمددوقت

معنيموضوعحولشفهيةحماورةيفأكثرأوطالبانيشترك)5
22.حرةحمادثةيفأو

الكالممهارةيفاملؤثرالعوامل.5
النطق.أ

يرىإذ,الصويتاجلانبهياجلوانبهذهأهممن
تعليمامنذالبدايةالنطقلتعليمالكربىاألمهيةالتربويون

,املؤلفحمفوظةاحلقوقمجيع,العربيةاللغةتدريساساليب,خواىلعليحممد22 165 ص1986
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أوتعبريةأوالصوتيةاللغةرعناصأكثرفالنطق.صحيحا
.خاطئبشكلتعلمهابعدتصحيحة

بشكلالطالبينطقأنمنالنطقيفاملطلوبوليس
متحدثهاسيطرةللغةالصوتىالنظامعلىيسيطرأيكامل
بالشكاألصواتإخراجعلىالقدرةتعينهناالسيطرةولكن
عننظرالبصرفاللغةأبناءمعالكالممنالتعلمميكنالذي

23.وتنفيذهمونربامأصوامإخراجيفالكاملالوقت

الكلماتبعضيلفظاملعلمفكانالصحيجالنربويف
.النربيفخيطئقدولكنه.للطالبتعليمهايريدالىتاجلديدة

يفواخلطأ.للكلمةالصويتالتركيبمنيتجزءالجزءالنربالن
كما.مفهومةغريوأحياناالسمع،علىغربيةالكلمةجيعلالنرب
أىالنربالقوييضعكاناملثال،سبيلعلى)مدرسة(كلمةيف

قبلاملقطعوعلىتارةاألخريقبلاملقطععلىالرئيسيالنرب
24.أخرىتارةاألخري

يعتمدونالدارسنيمنكثرياأناملدارسيفعرفناكما
بسالمةالتسليممعالنطقتعليميفإياهوتقليدهماملعلمعلى

,القرىامجامعة, اخرىباللغاتللناطقنيالعربيةاللغةتعليم,الناقةكاملحممود23 159 ص1985
,املؤلفحمفوظةاحلقوقمجيع,العربيةاللغةتدريساساليب,خواىلعليحممد24 84ص1986
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تقليدعلىاملنظمللتدريبحمتاجونأمإالودقتهاملعلمنطق
طالبهيساعدأنللمعلمينبغىولذلك،وإخراجهااألصوات

إظهارعلىطالبهويعني.الغربيةجلديدةاألصواتإصدارعلى
.األصواتمتييزوعلىوالشفاهاللسانحركات

يشكلاجلديدةاألصواتيسمعأنأيضاللدارسنيفينبغى
ذلكوبعدهلا،واإلستجابةاستقباهلمعلىعقلموتعودكامل
.يومكليفويكررواحيحصبنطقالطالبينطق

املفردات.ب
الوقتذاتيفأاكمااملعىنلمجأدواتهىاملفردات

يترجممثيفكرأناملتكلميستطيعوباملفرداتللتفكري،وسائل
يفاملفرداتتكتسبماوعادة.يريدماحتملكلماتإىلفكره
االستماعوهىاالستقبالمهاراتخاللمناألجنبيةاللغة

.والكتابةالكالممهارةتأيتمثوالقراءة،
يفاستخدامهامنالسياقخاللمنإالتعلمالالكلمات

تقدمييفضلولذلكللقراءة،موضوعاتيفأوشفويةموافق
منمهمةجوانبموضوعاتخاللمنللدارسنيالكلمات



33

يفاستخدامهاميكنالىتوالطرقاخلرياتمنوكثري.حيام
25.الدارسنيلدىالكالمعلىالقدرةلتطوررداتاملفتنمية

منيتمأنحيبالدارسمفرداتتنميةإىلوالوصول
:خالل

يتحدثونالىتباملواقفمباشرااتصاالتتصلكلماتتقدمي)1
أنفسهمعنفيها

واقفميفالكلماتهذهاستخدامملمارسةالفرصةإتابة)2
اتصال

الحىتمنظمةفتراتيفالكلماتهذهتقيمإعادةحماولة)3
26.تنسى

تدريبعلىيشتملانجيباملفرداتكلمةومن
مثأوال،للكلمةاملعلمبنطقذلكويكون.نطقهاعلىالطالب

ويف.فردياتكرارايكررونمث.مجيعياتكراراالطالبيكرر
الكلمةنطقعلىالطالبتدريبمنبدالاحلاالت،مجيع

27.احلالتنيكلتايفأومخلةيفأوانعزالحالةيفسواءاجلديدة

161 ص,الناقةكاملحممود,السابقاملرجع25
163 ص,الناقةكاملحممود,السابقاملرجع26
46 ص,خوايلعليحممد,السابقاملرجع27
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القواعد.ج
إىلاإلشارةاألجنبيةاللغةبتعليماملهتمونيهملماكثريا

األجنبيةاللغةمتعلموااما.متاماهاينكربعضهميرىبلالقواعد
.باللغةللتحدثضروريةليستالقواعدأنيرونمافكثريا

منمبجموعةاللغةحتكيمأنإليهالنظرلفتينبغىالومما
أنونواعى.ااملتكلمجيدايعرفهاأنيفترضالىتالقواعد

عليهاالتغابيتموالحتملالالقواعدتدريسصعوبات
مهارةلتعلمضروريلشيئإذنفالقواعد.املشكلةهلبتجا
28.اللغة

العربيةاللعةيفالقواعدتعليممشكلةهنانتناولولن
اللغةتعليمكتبإىلنظرناإذاوذلكبالتفصيل،لألجانب
:طريقتنيمنبواحدةتقدمعادةالقواعدأنجنداألجنبية

مواقفأوحوارخاللمناجلديدةالقاعدةأوالقواعدتقدمي)1
.جديدةحواريةمواقفيفوتستخدمتستنبطمثقصصية

املعمليعملوال.عليهاالتدريسويتماجلديدةالقاعدةتقدمي)2
بأمثلةيدعمهاحيثالشرحخاللمناملفاهيميقدمأنإال

.ومتريناتسهلة
163 ص,الناقةكاملحممد,السابقاملرجع28
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الكالممهارةترقيةحنواإلجاىبالتعليماتجياستراتي:الثالثالفصل
.Melvin Lقالوقد Silbermanاملدرستقدميمنليسالتعليمأن
.قانونيةوخطرةالسجيةتوريطاىلحيتاجهوبلالطالباىلاملعلومات

الفكرةالطالبيتعلميعيناجيابيةكانتالتعليميةالنشاطاتمرتوحني
29.يدرسماالطالبقيطبواخرياًوحيللها

بالسماعوسينسىبالسماعالتعليمريقةطأنايضاوقال
اوماباملناقشةالطالبوسيفهمقليالاملادةالطالبفيذكراواملشاهدة

.العملهياجليدةاملادةلتوليةوطريقة.بالعملهاراتواملاملعارفوينال
:بالكريدوMelvinابدقد, Confuciusالبيانذلكتنميةمنواحلاصل

When I hear, I forget
What I hear and see, I remember a little
What I hear, see, and ask question about or discuss with someone else, I begin
to understand
What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill

What I teach to another, I master
30

عمليةىفوجذابةومفرحةسريعةخطوةهواإلجياىبالتعليم
الىتاإلجياىبالتعليماستراتيجية101 دميقاإلجياىبوالتعليم.التعليم
.املادةمجيعيفيطبقها

,Sutrisno منيترجم29 “Revolusi Pendidikan di Indonesia”, Jogjakarta, Ar-Ruzz media, 2005. hal 32-33
33 صاملرجعنفس30
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هاهي.الكالممهارةترقيةحنواإلجياىبالتعليماستراتيجيةكانت
:منهااإلجياىبالتعليماستراتيجية

اإلجيابيةاملناقشة.1
مدرسفردكل.2
الدوريةاللعبة.3
الصورةتعبري.4
االخطأحتليل.5
31الطالبتمشكال.6

.مدرسفردكليعىناالستراتيجيةتلكمنالباحثةوأخذت
مهارةيفالطالبقدرةتعرفانالباحثةاراداتاالستراتيجيةوذه

.الواقعيفالعربيةباللغةالكالميفبونيصعالطالبكانألنالكالم
وعلىالكالممهارةلترقيةاالستراتيجيةكانتاملشكلةهذهوحتليل

والطالباملدرسحبال.مناسبةًاالستراتيجيةتلكخيتاراناملدرس
فردكليعىناالستراتيجيةهذهطبقتوقد.املوجودةااليضاحووسائل
الباحثةتبحثلذا,سيدوارجاا ساريدلت"الفالح" املدرسةيفمدرس

.العلميالبحثيفاالستراتيجيةهذه

31 يترجم ,”Rasail, 200, hal 73. Ismail, “Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis PAIKEM من
Semarang


