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  الرابع الباب

  عرض البينات و تحليلها

ستخدام الباحث يف هذا الباب من عملية مجع البينات ونتائج البينات الذي يستعمل ا  

  . الباحث يف معهد نور العلوم بالتالر

 .١لمحة موجزة عن الموضع البحث  . أ

  هوية المعهد .١

 .معهد نور العلوم بالتار: إسم العهد  . أ

 .م ١٩٩٤/ ه ١٤١٧: دائمة  سنة. ب 

   ٥١٢.٣٥٧.٢٠١.٠٠٣: رقم الربيد .  ج

  .األستاذ إميام صغاوردس: املؤسس  اسم.  د

  .األستاذ بدار الّدين: اسم املدير املعهد . ه

  : املواد/  األكادميية  اإلسالمية الداخلية املدارس مزايا/  امتيازات. و

  .املتقدمة واإلجنليزية العربية اللغة. ١   

                                                           
١
        معھد نور العلوم بالتار   مكتب اإلدارة الوثيقة 



      ٧٧ 
 

  .احلياة مهارات ٣-٢ لديك. ٢   

  .املدينة وسط يف :الدولة  موقع. ز

  

  : الرمسي  التعليم وحدة. ح

  .مدرسة املتوسطة. ١    

  . مدرسة الثنويّة. ٢    

  :الرمسي غري التعليم وحدة. ط

  مدرسة الدينية األوىل. ١    

  مدرسة الدينية الوسطى. ٢    

  اللغة تطوير تعليم معهد. ٣    

  :األموال املعهد مصدر. ي

   ٧٥: دفع الطالب . ١    

 ٪٨:  صدقة/  انفاق مجعية. ٢    

 ٪ ١٢:  احلكومة. ٣    

 ٪٥ :اخلاصة األعمال. ٤    



      ٧٨ 
 

  : إسالمية  داخلية مدارس تضم مؤسسة. ك

  .تعليمية معارف نور العلوم بالتار مؤسسة: إسم املعهد . ١   

  ١٩٨٦/ ١٠٣: السنة /  العدل كاتب رقم. ٢   

  �ضاة العلماء: املالك  اسم. ٣   

  يونس إينوع مو كيمون: العدل كاتب اسم. ٤  

  بالتار: منزل . ٥  

  ٠٧١٠٠٠-٠٢.١٩٢.٥٨٤.٧: الضريبة  رقم. ٦  

 

 .٢تاريخ المعهد .٢

 إدارة حتت ١٩٩٤ عام يف الداخلية اإلسالمية أومل نورول مدرسة تأسست         

 استجابة هو إسالمية داخلية مدارس إنشاء إن. التعليمية نور العلوم معاريف بليتار مؤسسة

 املدارس يف النظامي والتعليم البيزنرتين تعليم لدمج التعليم يف يرغبون الذين ا�تمع ملطالب

 جنوح زيادة بشأن واألمهات اآلباء بعض خماوف على الناس مطالب تستند .الثانوية

 أطفاهلم إرسال من يتمكنوا أن اآلباء يأمل. املواتية غري البيئية التأثريات بسبب األحداث

                                                           
٢
        العلوم بالتارمعھد نور    مكتب اإلدارة الوثيقة 



      ٧٩ 
 

 للبيئة املختلفة احملتملة السلبية اآلثار تقليل من ، داخلية مدرسة يف املدرسة إىل

   .االجتماعية

 عليا مدرسة وجود عن ينفصل ال أمر إسالمية داخلية مدارس إنشاء أن كما   

 الوقت ذلك يف للقواعد وفًقا ، الطالب من تطلب واليت بليتار، نور العلوم )MAK( الدينية

 مع تتكامل اليت اإلسالمية الصعود مدرسة من الغرض. داخلية مدارس يف يعيشوا أن ،

 يتمتعون الذين ، املؤمنني املسلمني من جيل خلق هو العليا الدينية للمدرسة الرمسي التعليم

  .أوقا�م مع يتوافق عصر يف للعيش استعداد على يكونوا حىت ، واالستقاللية واملهارة باملعرفة

 الدراسي العام �اية حىت ١٩٩٣/١٩٩٤ الدراسي العام يف افتتاحه منذ      

،يف الطارق  القدمي املبىن التعليم مدرسة الثنويّة معارف نور العلوم يف عقد ١٩٩٥/١٩٩٦

 اإلسالمية الداخلية املدرسة يف الطلبة مساكن توجد بينما. بليتار مدينة ١١ رقم سيمريو

 ونظراً  ، ١٩٩٦/١٩٩٧ الدراسي العام من ابتداءً  مث. بليتار داوهان متعلمني بستانول

 واملدارس اإلسالمية الداخلية للمدارس التعليمية األنشطة عقدت ، الكوخ تطوير ملتطلبات

 الصعود مدارس حتتل. بليتار مدينة ٥٢يف الطارق جيليووع رقم  اجلديد املبىن موقع يف

 البنية بناء �ضة العلماء مع الوقف أرض من ٢ م ٨٠٨٤ مساحة ومدارسها اإلسالمية

  :التايل النحو على التحتية



      ٨٠ 
 

 .مدير املدرسة/ غرفة مدير املعهد ١    . أ

 /غرفة األساتذ  ١   . ب

  فصول ١٧.     ج

     مكتبة ١.     د

 خمترب الكمبيوتر ١.    ه 

 مصّلى ١.     و

 للذكور عنرب.     ز

 عنرب الفتيات.    ح

 محّام ٢٠.  ط 

 املنزلية الرعاية مقدم ٢.  ي

نور العلوم  مدرسة افتتحت ٢٠٠٥ عام يف ، العصر مطالب مع جنب إىل جنبا  

 حبيث. نو معاريف إس يت إم ، جديدة تعليمية وحدة بليتار مدينة يف اإلسالمية الداخلية

 ومها ، بليتار يف الداخلية اإلسالمية أولوم نورول مدرسة يف رمسيتان مؤسستان حالًيا يوجد



      ٨١ 
 

 ما مع ، �ضةالعلماء معاريف متوسطة ومدرسة �ضة العلماء معاريف الثنوية مدرسة

 اإلسالمية أولوم نورول مدرسة حاولت ، تعليمية بأنشطة القيام يف. سنرتي ١٠٢٤ جمموعه

 من لنوع الكامل التنفيذ بليتار كوتا نو معاريف ومدرسة نو معاريف ماجستري ، الداخلية

). الداخلية املدرسة نظام( الصعود يف يعيشون كانوا الطالب مجيع أن أي ، املتكامل التعليم

 ختصيصات ثالثة يف التعليمية األنشطة يف الطالب يشارك ، هذا املهجع نظام خالل من

       .املبكر املساء ويف املساء أثناء ، الصباح أثناء ، زمنية

 .٣المعهد  التعليمية األهداف .٣

 األهداف صياغة يتم ، أعاله واملهمة الرؤية صياغة إىل اإلشارة خالل من اجلودة حتسني

  :التايل النحو على الداخلية اإلسالمية نور العلوم بليتار مدرسة يف التعليمية

 احملتملني للطالب تدريب وإجراء الطالب الختيار جديد نظام تطوير  . أ

 جيد تعليمي برنامج ملتطلبات وفقا التعليم يف العاملني ومؤهالت عدد زيادة   . ب

                                                                       التعليم نتائج لدعم التعليمية والربامج املرافق احتياجات لتلبية جاهدين نسعى  .  ج

 الطالب  وتعلم والتعلم

                                                           
٣
        معھد نور العلوم بالتار   مكتب اإلدارة الوثيقة 



      ٨٢ 
 

 يف األعمال صناعة/  وعامل وا�تمعات الصلة ذات املؤسسات مع شبكات إقامة   . ت

 العلوم تطور ومتابعة الوطنية الثقافة يف الشخصيات تعليم برامج تطوير  إطار

 والتكنولوجيا

 .الكفاءة على قائمة تعليمية برامج إىل تؤدي اليت الثقة بناء تدابري تنفيذ   . ث

 .أعلى تعليمي مستوى يف واالستمرار احلياتية واملهارات والسلوك املعرفة تعزيز  . ج

 واالستقالل العمل نتائج يف والفخر ، التسامح وقيم والسلوكيات املواقف تعزيز   . ح

 .االجتماعية واملسؤولية

 .واإلبداعي والنقدي املنطقي التفكري على والقدرة املشكالت حل مهارات تعزيز  . خ

 .املثل أفضل لتحقيق معتقدات إنشاء

 .٤التنمية المعهد هيكل .٤

  فرع �ضة العلماء مدير: حامية                      

  فرع التعليمية �ضة العلماء بالتار:                      مدير  

  األستاذ إميام سغاوردي:                      ١باين 

  األستاذ مزيّن:                      ٢باين 

                                                           
٤
        معھد نور العلوم بالتار   مكتب اإلدارة الوثيقة 



      ٨٣ 
 

  األستاذ أمحد عبد الغّفور:                     ٣باين 

  األستاذ بدارالّدين: الكلية                 مدير

  األستاذ بدارالّدين :               ١املدير  نائب

  األستاذ زينوري:               ٢املدير  نائب

    األستاذ الزيين:                ٣املدير  نائب      

  األستاذ بدر اهلدى: الكلية               سكرتري

  األستاذ عبيداهللا مزّكي: الكلية         صندوق أمني

  األستاذ واحد مصطفى: الثنوية        مدير املدرسة 

  األستاذ أناع فريادي: مدير املدرسة املتوسطة      

  األستاذ نسرالّدين مبني: مدير املدرسة الّدينية وسطى 

  األستاذ سابق الّنمى: مدير املدرسة الّدينية أوىل    

  األستاذ مستعني: مربية املعهد الرجال          

 األستاذ أريف رمحان حاكم:         مربية املعهد البنات  

 



      ٨٤ 
 

 والهدف والمهمة الرؤية  . ب

 الرؤية .١

  "والبيئية والموثوقية والعلم الكفاح المسلمة األجيال حقيقة"

  :الرؤية مؤشر

 .األخالق لديهم ، املخلصني ، املؤمنني اخلرجيني   .أ

  والدين للدين األساسية املعرفة لديهم الذين اخلرجيني  .ب

 .واملهارات اخلربة لديهم ، البيئية والتكنولوجيا ، املعرفة على القائم اخلرجيني . ج

 .باحلقيقة التمسك يف) القتالية الروح( اجلهاد قلب لديهم الذين اخلرجيني . د

 .املتميزين اخلرجيني . ه

 .التغري دائم عصر يف للعيش مستعدون اخلرجيني . و

 المهمة .٢

دمج التعليم على الطراز اإلسالمي والتعليم طوير مؤسسات التعليم الثانوي من خالل   . أ

دورات (والتعليم خارج املدرسة ) املدرسة الدينية/ املدارس الداخلية اإلسالمية (الديين 

 .(املعهد



      ٨٥ 
 

توفري املهارات األساسية للخرجيني ملواصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى وعلى استعداد   . ب

باستمرار ومليئة بالتحديات  للعيش يف جمتمع ويكون متحمًسا يف عيش حياة تتغري

 .والعناية بالبيئة يف عصر سريع التغري

أهل السّنة و اجلماعة  عداد الطالب القادرين على استيعاب القيم اإلسالمية بأسلوب  . ت

يف ) روح النضال(النهضلية يف احلياة اليومية ، حبيث يكون لديهم جهاد روح عالية 

 .لماء والسلفيني املتديننياحلفاظ على خط النيب حممد ، املصلني والع

 الهدف .٣

  :هلا الطالب تقدم اليت التعليمية املؤسسات حتقيق

 .الكرمية وأخالق واإلخالص اإلميان. أ

   الشخصية مؤهالته أفضل وحتسني احلياة مدى بالتعلم االلتزام. ب

 .اليومية احلياة يف والدين للدين األساسية املعرفة وتطبيق فهم. ج

 .والتكنولوجيا للعلوم والبصرية املعرفة. د

 )األكادميية وغري األكادميية( األداء املنحى موقف. ه



      ٨٦ 
 

 ذلك يف مبا ، متكاملة بطريقة ككل وا�تمع األمور أولياء مع التواصل على القدرة. و

 .الدويل ا�تمع

 .والبيئية والدينية االجتماعية املشاكل جتاه وموثوقة ومرنة استجابة والسلوك موقف. ز

 .ةاالسترتجية التعليم المفرد  . ت

مدرسة نورل العلوم  اإلسالمية الداخلية تعد بليتار واحدة من املدارس الداخلية اإلسالمية 

وهذا له آثار على تنفيذ منهج معدل على . اليت تركز على تطوير جوانب املناهج الدراسية

هذا ما . رات التحدثمفهوم تطوير التعلم ، أحدها هو تعلم اللغة العربية ، وخاصة مها

  :أستاذ واحد  أوضحه املدير املدرسة

، الذي يركز بشكل أكرب  LBA، ختصصنا أو ختصصاتنا واضحة مع  ٢٠١٣يف منهج " 

  .٥"على مهارات التحدث

  :متشيا مع رأي املدير أستاذة قانعة ، ذكر منهج واكاما يلي

يتعلق األمر بقدرته على التحدث بنشاط يف التحدث للتدريب  LBAإذا كان األمر يف " 

لذلك إذا كان املنهج نفسه يريد أن يكون األطفال الذين يدخلون . على التحدث بنشاط

LBA ٦"قادرين على التحدث باللغة العربية كحد أدىن.  

                                                           
٥
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ واحد  



      ٨٧ 
 

 بيئة يف ديدبالتح بليتار يف الداخلية اإلسالمية أولوم نورول مدرسة يف الباحثني مالحظات من

  .٧اليومية حيا�م يف العربية باللغة التحدث يف كفاءة أكثر الطالب كان ، LBA الدراسي الفصل

 هو وأوهلا اختيارها للطالب ميكن برامج ثالثة على الداخلية اإلسالمية العلوم نور مدرسة حتتوي

 وفهم قراءة على قادرين ليكونوا الطالب بتدريب الربنامج هذا يقوم حيث ، األصفر الكتاب قراءة

 يكونوا أن على الطالب تدريب يتم الربنامج هذا يف ، القرآن قراءة هو والثاين ، األصفر الكتاب

 تدريب يتم الربنامج هذا يف ، العربية اللغة هو والثالث. صحيح و جيد مع القرآن قراءة على قادرين

  .العربية اللغة إتقان على الطالب

 ويتم ، الصالة بعد الصباح يف الداخلية اإلسالمية العلوم نور مدرسة يف العربية اللغة تعلم يبدأ

  .ا�موعة أو للحالوة وفًقا فصل كل يف التعلم أنشطة تنفيذ

 الكتاب يف استحدثته دليل يف ذلك بتلخيص الداخلية اإلسالمية علوم نورل مدرسة قامت

 االستماع ومهارات التحدث مهارات من بدًءا ، العربية باللغة املهارات مجيع على حيتوي الذي

  .القراءة ومهارات الكتابة ومهارات

 ...أستاذ إهلام ذكره ما هو هذا

                                                                                                                                                                                 
٦
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذة قانعة  

٧
  رالمالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتا 



      ٨٨ 
 

 على حتتوي اليت الربو كتب ، الكتب من العديد من العربية اللغة تعلم أو العلم مصادر"

  "١.٨ جزء -  احلدية خماطرة من املزيد هناك مث ، أخرى أفعال هناك مث ، األمساء من جمموعة

 :أيًضا أستاذ أحيار صرح. أستاذ إهلام رأي مع متشيا

 و أفعال اليمية، باستخدام األولية املراحل يف ، كتب ثالثة نستخدم زلنا ما ، احلايل الوقت يف"

 سنضيف أننا من الرغم على. "الدلوى"املعهد  على أخذناها وكلها احملادثة، إضافة مث أمساء اليومية،

  .٩" لديك. مبعرفتنا الكتب نستخدم ال ولكن القواعد، جزء

 والطريقة الكتاب يف بدقة رتبت قد املواد مجيع أن إىل الباحثون خلص املالحظات من

 على حتقيقها يتعني اليت واملهارات للمواد وفقا حىت ختتلف التدريس عند املعلم قبل من املستخدمة

 توجيهها يتم سانرتي تقنية مع مباشرة أساليب باستخدام استادز يف التحدث ملهارات املثال سبيل

  ١٠.صحيح بشكل املفردات نطق إىل

 الداخلية اإلسالمية العلوم نور مدرسة تستخدم ، املفردات تعلم وخاصة ، العربية اللغة تعلم يف

املدير املدرسة  ذكره ما هو هذا. التحدث على الطالب قدرات لتحسني اسرتاتيجيات عدة بليتار

  :أستاذ واحد

                                                           
٨
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  

٩
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  

١٠
  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ٨٩ 
 

 �ا يقومون اليت اليومية التحيات مث ، اليومية املفردات املفردات تعلم اسرتاتيجيات تستخدم"

 إىل تصل مل لذلك. يومًيا يستخدمو�ا اليت املهاجع ويف الداخلية املدارس أو املؤسسات يف

 أنشطة من لنوع نستعد منفصلة جمموعة هو النقاش ، العرض جللسات أعلى مستوى

 املفردات نستخدم نزال ال ، LBA أو اللغة لفصول بالنسبة الواقع يف ولكن. السباق

  .١١"اليومية

 دعم إىل الداخلية اإلسالمية بليتار العلوم نور مدرسة يف املفردات تعلم اسرتاتيجية �دف

 االسرتاتيجيات تشمل. اللغوية واألقسام املعلمون عليها يشرف اليت العربية باللغة التحدث مهارات

 :الداخلية اإلسالمية بليتار العلوم نور مدرسة يف املفردات تعلم يف املستخدمة

 تحفيظ المفردات .١

  .طالب كل يتبعه أن جيب روتيين أعمال جدول هو املفردات حتفيظ

 :أحيار األستاذ ذكره ما هذا

 احلالقة احلالقه بتكوين نقوم الكوخ يف. الكوخ يف أكثر وحنفظه ، املعىن ننقل البداية يف"

  .١٢"الصحايب إىل الفصل تسليم مبجرد حفظه يتم عندما الحق وقت يف ، للتالوة

 :أستاذ إهلام كشفت ، أحيار رأي األستاذ مع متشيا

                                                           
١١

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ واحد  
١٢

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  



      ٩٠ 
 

 معرفة اللغة إتقان يريد من على جيب لذلك ، احلفظ طريقة نستخدم ، ملفروضات بالنسبة"

 نعلم مث ، املفردات لدى ثريًا يصبح ، حفظه يتم عندما أوالً  حفظها مث ، أوالً  املفردات

  ١٣" كلمة ليصبح حفظه مت ما تطبيق ببطء

 يف الداخلية اإلسالمية بليتار العلوم نور مدرسة يف التحفيظ مع املفردات لتعلم اسرتاتيجيات

  :أحيار األستاذ قال كما حلقة شكل يف احلفظ عملية

 هناك وأيضا. الفجر بعد وعادة ، أطفال ٥- ٤ تشكيل خالل من هي التعلم اسرتاتيجية"

  .١٤" الصف يف عندما التفتيس

 تعلم عند أوستدز يستخدمها اليت التعلم اسرتاتيجيات فإن الباحث، مالحظات من

 متحمسون األطفال ينظر عندما ، للغاية فعالة تبدو املفردات تعلم وخاصة العربية اللغة

 :يعين فوائد حفظ املفردات و  .١٥الكالم وممارسة املفردات حلفظ

 .تبسيط تعلم اللغة .1 

 .حتسني التمكن من مهارات التحدث .2 

 .حتسني القدرة على قراءة النص .3 

 .حتسني مهارات الكتابة .4 

 أضف املعرفة .5 

                                                           
١٣

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
١٤

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  
١٥

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ٩١ 
 

   

 :يعين عدم حفظ املفردات و أمّ 

 .ختصيص وقت خاص .1 

 االتساق .2 

 احلفظ .3 

 .احملفوظةاستخدام املفردات  .4 

 ١٦قلة الفهم .5 

 المفردات تخمين .٢

 إحدى فإن ، احلفظ تضيع ال حبيث املفردات الطالب حيفظ أن بعد

 املفردات حفظ السرتاتيجية ختمني هي واملفردات ، املفردات ختمني هي االسرتاتيجيات

  .الطالب حفظ على احلفاظ يف جًدا مؤثر املفردات وختمني ، الطالب قبل من احملفوظة

 :إلوك زهرة النافسة الطالبة ذكرها ما هذا

 ّمخن الثاين االجتماع ، اجتماعًيا كان عليه حصلنا الذي األول االجتماع"

 مع للتحدث يومًيا استخدامه ميكننا ، باللغة نتحدث عندما لذلك. املفردات

  "١٧.األصدقاء

                                                           
١٦

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 

١٧
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ إلوك زهرة النافسةالمقابلة مع  



      ٩٢ 
 

 :أستاذ إيلهام أعرب ، الطالبة آراء مع متشيا

 هذا. ذلك ملتابعة جدا متحمسون األطفال حيث ، التخمني ألعاب املفردات"

  " ١٨.تعليمية عملية كل يف األطفال المتصاص مقياس

 ، اللعبة طريقة باستخدام املفردات يتعلمون الذين الباحث مالحظات خالل من

 .١٩العربية باللغة التحدث عملية يف الطالب يساعد أن ميكن

 الحوار بااللغة العربية .٣

 العريب احلوار يقوم. املعلم عليه يشرف فصل يف العربية باللغة حوار إجراء يتم

 احملفوظ احلفظ فقد يتم ال حبيث العربية املفردات استخدام على الطالب بتدريب

  :إليهام األستاذ رأي مع يتماشى وهذا

 نعني مث فقط واحدة مرة نقول لذلك ، النشطني األطفال من املزيد على نشدد حنن"

 أن ميكن ال أطفال بدون الكالم ألن ، احملادثات يف سيما ال ، نشطني ليكونوا األطفال

 .٢٠"نشطًا يكون

 .معا المفردات نطق .٤

                                                           
١٨

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
١٩

  المعھد نور العلوم بالتارالمالحظة الباحث في  
٢٠

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  



      ٩٣ 
 

 العربية املفردات نطق على قادرين ليكونوا الطالب تدريب إىل النشاط هذا يهدف

 .حفظها الطالب على للحفاظ وكذلك ، وصحيح صحيح بشكل

 :أحيار األستاذ به صرح ما مع يتماشى وهذا

 بكل الفادز لتذكر متحمسني األطفال يكون أن ميكن ، البعض لبعضهم األطفال يصرخ"

 متت اليت التالوة التقاط يف تساعد اليت األذنني أيًضا ولكن فقط الفم يقرأ ال حبيث ، قو�م

  .٢١"مسبًقا قراء�ا

 طريقة باستخدام العربية اللغة يدرس املعلم كان ، الباحثني مالحظات نتائج من

 فيه يصبح الذي املكان وهو. مواتية طبقة خلق إىل الطريقة �دف. مًعا املفردات نطق

 .٢٢متحمسني النائمون الطالب

 .نشطة لغوية مجموعات تشكيل .٥

 أيًضا هذا. العربية باللغة وإبداعهم الطالب نشاط زيادة إىل النشاط هذا يهدف

 .الطالب قبل من حفظها مت اليت العربية املفردات على واحلفاظ إلضافة جًدا مفيد

 :أحيار األستاذ به صرح ما مع يتماشى وهذا

                                                           
٢١

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  
٢٢

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ٩٤ 
 

 الطفل أن نعلم وحنن ، قدًما للمضي أطفاًال  نعّني  أو صغرية جمموعات إىل األطفال نقسم"

 لسنا حنن لذلك. ألصدقائه ظروف �يئة يف مساعدتنا على قادرًا لتكون الكافية القوة لديه

  .٢٣"مالءمة أكثر إنه ، هللا احلمد وأن نشطني األطفال جنعل بل ، فحسب مركزًا

 هناك. املعلم حمورها فقط ليست التعلم عملية ، الباحثني مالحظات نتائج من

 .٢٤التعلم عملية يف الطالب نشاط إىل أيًضا حاجة

   

 .الفيديو أشرطة مشاهدة .٦

 وسائط أيًضا تستخدم املعهد نور العلوم بالتار، يف املفردات تعلم إسرتاتيجية يف

 .العرب الطالب مفردات وإضافة لتحسني الفيديو

 :أحيار األستاذ ذكره ما هذا

 أن هي والنتيجة ، خيتتموا أن األطفال من نطلب مث بعناية يراقبوا أن األطفال من نطلب"

  .٢٥"اجليدة الصفية اللغة أمام ينقلوا أن األطفال من نطلب

                                                           
٢٣

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  
٢٤

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 
٢٥

    ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩ع أستاذ أحیار المقابلة م 



      ٩٥ 
 

 مشاهدة خالل من التعلم السرتاتيجية ميكن ، الباحثني مالحظات خالل من

 وخاصة ، العربية اللغة تعلم يف نشطني يكونوا أن على الطالب تساعد أن الفيديو مقاطع

 .٢٦املفردات تعلم

 .االستماع تسجيل .٧

 احملادثات إىل باالستماع األطفال تعريف إىل التسجيالت إىل االستماع يهدف

 .التحدث على قدرا�م وحتسني املفردات من األغنياء األطفال يتمكن حبيث ، العربية

 :أستاذ إيلهام مع يتماشى هذا

 الرئيسية واألفكار األطفال يكتب ، مسع مما مث ، مسجل باستخدام االستماع عند"

 بعد مث ، حتديدها عليهم جيب أ�م يعرفون ال اليت املفردات بعض يكتبون مث وامللخصات

  .٢٧"عريب قاموس استخدام وبالتأكيد ، احلل من ننتهي االستماع

 باستخدام املفردات تعلم السرتاتيجيات ميكن الباحث، مالحظات نتائج من

 .٢٨املفردات حتفيظ تقوية أو زيادة على الطالب تساعد أن التسجيل وسائط

 اللغة معسكر .٨

                                                           
٢٦

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 
٢٧

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
٢٨

    المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ٩٦ 
 

 خارج �ا الناطقني مع التواصل املفردات تعلم اسرتاتيجية يف اللغة معسكر يعين

 االجتماعية السلوكيات أو األدوار لعب شكل يف سواء ، العربية اللغة باستخدام الفصل

 .لفظًيا عنها التعبري يتم اليت

 :املدرسة أستاذ واحد املدير ذكره ما هو هذا

 الدراسي الفصل اختبار بعد ذلك يكون ما وعادة ، ننجزه أو اللغة معسكر نستخدم حنن"

 فصل امتحان هناك يكون عندما لذلك. خارج األطفال قبل للفصل النهائي التقييم أو

 ألنشطة أيام ٤-٣ ملدة واحًدا أسبوًعا نستخدم ، املثال سبيل على ، العطلة قبل دراسي

 ، املعسكرات أنشطة فقط اللغة معسكرات فيه متثل ال الذي املكان وهو ، اللغة معسكرات

 بدالً  داخلًيا تتفاعل اليت التفاعل معسكرات من بنوع نقوم األحيان بعض يف أيًضا ولكن

 ملدة. األخرى واملسابقات واحلوار النقاش خالل من وضعت ميكنها نفسها اللغة جمموعة من

 الفصل امتحان بعد واحدة مرة ، عام ملدة اللغة لربنامج ولكن ، مرتني واحدة سنة

  .٢٩"الدراسي

 :يلي ما على أيضا الدراسية املناهج منهج ينص ، املدير رأي مع متشيا

                                                           
٢٩

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ واحد  



      ٩٧ 
 

 دراسي فصل كل مث ، والبنات األبناء على مقسوما املعلمني من اثنني مع مرتني أسبوعان"

 معسكر وهناك ، لغوية أنشطة هناك مث ، شهادة هناك املطاف �اية يف ، اختبار هناك

  .٣٠"املمارسة هلذه لغوي

 يف كبري بشكل اللغوي املعسكر أنشطة ساعدت ، الباحثني مالحظات خالل من

 أو العربية احملادثات أو املفردات حفظ على القدرة يف سواء العربية اللغة إتقان حتسني

  .٣١العربية الدراما أو العريب الغناء أو العربية اخلطب

 مدرسية بيئة يف العربية للغة دائًما الطالب استخدام يف التحكم بكيفية يتعلق فيما

 :يلي ما ذكر املدرسة  الذي املدير مع مقابلة الباحثون أجرى ، داخلية

 دخوهلم عند األطفال أن يعين مما ، دراسي فصل كل يف خاصة قواعد توجد"

 وإذا ، اإلجنليزية باللغة يكونون عندما عادةً  اإلجنليزية باللغة أيًضا يكونون ال اللغة فصل

 ال عندما قواعد لديهم مث. أيًضا اإلجنليزية اللغة يستخدمون فهم ، اإلجنليزية اللغة كانوا

 ما عادة أ�م أي ، العقوبة أو العقوبة من نوع هناك وبالتايل ، العربية اللغة يستخدمون

                                                           
٣٠

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذة قانعة  
٣١

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ٩٨ 
 

 للتحدث مدعًوا الرادع الطفل هذا جتعل اليت العقوبة رمبا مث ، التوبيخ من نوع على حيصلون

  .٣٢"املفردات حيفظوا أن هلم قيل من أيًضا هناك كان مث. باستمرار بالعربية

 :يلي ما على ينص الذي الدراسي املنهج رأي مع يتماشى وهذا

 اللغة، أسبوع كان إذا اللغة، يتحدثون الذين ألولئك فقط احلايل، الوقت يف"

. جافا يف األحد أيام اإلجنليزية، اللغة من الثاين األسبوع اإلجنليزية، اللغة من األول األسبوع

 واهتمامات رغبات على أخريًا يركز بكثري، أصعب الطلب يكون عندما ذلك، ومع

  .٣٣"األطفال

 :بأن صرحت اليت طالبة إلوك زهرة النافسة مع مقابلة الباحث أجرى

  ٣٤"سنعاقب ، نتكلم ال وعندما ، بالتحدث التزام هناك املعهد يف"

 :أن اوكتافيا دوي نافا ذكرت اآلخرين الطالبة آراء مع يتماشى وهذا

 من خوف لدينا لذلك ، أشد حملكمة نتعرض لن كنا إذا ما معرفة على نشدد هنا"

  .٣٥"القواعد خرق وليس دائًما، سنتعلم أننا

                                                           
٣٢

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ واحد  
٣٣

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذة قانعة  

٣٤
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ إلوك زهرة النافسةالمقابلة مع  

٣٥
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ نافا دوي اوكتافیاالمقابلة مع  



      ٩٩ 
 

 باسرتاتيجية املتعلقة املعلومات جلمع السنرتي مع مقابلة الباحث أجرى ذلك، بعد

 :أن إلوك زهرة النافسة تقرتح. املعلم يستخدمها اليت للمفروض التعلم

 مت. اجتماعني لدينا واحد أسبوع يف الفصل يف التعلم عملية يف نكون عندما"

 باللغة نتحدث عندما لذلك املفردات، يف الثاين االجتماع وفكر باملواد، لنا لقاء أول إعطاء

  .٣٦"األصدقاء مع للتحدث يومًيا استخدامها ميكننا

 :بأن أوكتافيا دوي نافا آخر الطالبة صرحت ، إلوك زهرة النافسة رأي مع متشيا

 التحدث على مدربون حنن لذلك املتوسطة، املدرسة منذ هنا من تعلمنا لقد"

  .٣٧"وصحيح جيد بصوت دائًما العربية باللغة

 اللغة صيانة مت ، املعهد نور العلوم بالتار يف اللغة تنظيم يف الباحث مالحظات من

  .٣٨املعهد يف

 من الباحث، أبدى ذلك، بعد الباحث أجراها اليت املقابالت نتائج إىل استناًدا

 املفردات مع تلك هناك. خمتلفة بطرق مت قد املفردات تعلم اسرتاتيجية أن املالحظات،

 احلوار مع. الطالب املفردات حفظ يف للغاية مؤثرة املفردات التخمني خالل من. احملفوظة

                                                           

٣٦
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ إلوك زهرة النافسةالمقابلة مع  

٣٧
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ نافا دوي اوكتافیاالمقابلة مع  

٣٨
    المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ١٠٠ 
 

 تشكيل مع التذكر على الطالب تساعد سوف مًعا املفردات نطق خالل من. العريب

 يتم اليت املواد على بناءً  الفيديو مقاطع يستخدمون من أيًضا يوجد. نشطة لغوية جمموعات

 بعض يف. املعهد يف العربية باللغة التحدث منهم ويطلب اللغة معسكر فهناك تدريسها،

  .جمموعات األحيان بعض يف فردية مهام الطالب إعطاء يتم األحيان

 

 .التمنية مهارة الكالم في المعهد نور العلوم بالتار  . ث

 حتضري/  حساب باستخدام املعهد نور العلوم بالتار يف العربية اللغة تعلم عملية يف

 هذه خالل من. الطويل املدى على العملية فيها حتدث أن ميكن اليت واملواقف للظروف

 على الداخلية اإلسالمية أولوم نورول مدرسة يف العربية اللغة تعلم عملية سرتكز احلسابات،

 .بعناية له التخطيط مت شيء كل ألن حتقيقها، املراد األهداف

 الداخلية اإلسالمية بليتار أولوم نورول مدرسة يف التعلم أن يف السبب هو هذا

 من التعلم أهداف حنو التعلم عملية تنفيذ كيفية مشكلة تتضمن اسرتاتيجية يستخدم

 حواجز العملية هذه يف توجد ال أنه وكيف املوجودة والظروف املوقف يف النظر خالل

  .احمليطة املنطقة البيئة أو باملؤسسة تتعلق خارجية أو داخلية واضطرابات



      ١٠١ 
 

 يتم اليت العربية باللغة التعلم اسرتاتيجيات من املعهد نور العلوم بالتار العديد تطبق

 االستماع مهارات وهي املوجودة، األربع املهارات من التمكن لتحقيق استخدامها

 املفردات تعلم اسرتاتيجيات وخاصة الكتابة، ومهارات القراءة ومهارات التحدث ومهارات

 تعلم إسرتاتيجية مع. يف املعهد نور العلوم بالتار للطالب التحدث مهارات لتحسني

 قدرات حتسني من متكنت أ�ا يبدو املعهد نور العلوم بالتار، يف املستخدمة املفردات

 :قانعةالدراسية أستاذة  املناهج يف جاء ما مع يتماشى هذا. التحدث على الطالب

 العديد ولديه مهتم حًقا، مهتم هو الذي LBA هذا اخرتنا إذا ألنه زيادة، هناك"

 وقت يف هناك. اللغة لتلك اخلاصة غرفهم يف األطفال هؤالء وضع وسيتم. القدرات من

 يكون عامني، ملدة يستمر الذي النموذج هذا مع العربية، اللغة على يتدربون سوف الحق

 أولئك مع اللغة إىل ينضمون الذين أولئك أن مالحظة ميكن لذلك ، للغاية جيًدا التقدم

 اللغة فصل تدخل عندما ، عقوًدا أيًضا املعلم يتعلم بعد فيما ألنه ؛ ذلك يفعلون ال الذين

  .٣٩"اللغة فئة يف. األصدقاء مع بالعربية للتحدث مستعًدا تكون أن جيب ، العربية

 :أن أيًضا إليهام يقرتح أستاذ الدراسية، املناهج رأي مع متشيا

                                                           
٣٩

    ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذة قانعة  



      ١٠٢ 
 

 املفيدة املفردات من الكثري األطفال حيفظ حيث ، زيادة هناك أن الواضح من"

 ثالثة هو الرصيد. الكالم على قادرين يكونوا أن لألطفال ميكن ال املفردات دون ، للغاية

  .٤٠"اليومية وأمساء اليومية أفعال هي كتب

 التحدث مهارات حتسني تدعم عوامل هناك بالطبع ، الزيادة عن النظر بصرف

 :املدير املدرسة ذكر كما الطالب لدى

 عمليتهم من تتسارع اليت املدرسة من بالفعل أساسيا�م تكون أن ميكن أوًال،"

 اللغة معىن أساسيات إعطاء مت أنه من متأكد فأنا املدرسة، من يكونون عندما ألنه أسهل،

 دينية دروس توجد ال ألنه واضح بشكل صعوبة األكثر غري املدرسة ستكون عندها. العربية

 األطفال على تسهل هذه اللغة فصول جمموعة مع اللغة فصول جمموعات ثانياً،. خاصة

 األم/  األب من الثالثة، مث. املستخدمة احملادثة مع أسرع بشكل والتحدث التفاعل،

 إذا رمبا الدورة، هذه يف التحدث عند بالتأكيد العربية اللغة تستخدم واليت باملعلم، اخلاصة

 الفصل يف أو املستقبل يف لكن البداية، يف اإلندونيسية اللغة تستخدم تزال ال كنت

  .٤١" العملية تسريع هو هذا. العرب كل. عادةً  اللغة تستخدم األخري، الدراسي

 :يلي ما على ينص الذي الدراسي املنهج رأي مع يتماشى وهذا

                                                           
٤٠

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
٤١

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ واحد  



      ١٠٣ 
 

  .٤٢"املعهد يف اليومية الطالب حياة ألن املعهد البيئة هو املعلم"

 :ذلك ذكر كما أستاذ أحيار ، الدراسية املناهج رأي مع متشيا

 يدرس معلمة/  معلم كل. التوجيه الثالث،. املعلم الثاين،. البيئية العوامل أوال،"

 قادرًا يكون أن جيب الذي الغرفة رفيق. العربية باللغة للتحدث األقل على مدعو الدين

  .٤٣"العربية باللغة التحدث على األقل على

 :ذلك ذكر كما أستاذ إيلهام أستاذ أحيار، رأي مع متشيا

 الذين األطفال من ا�تمع فيها ميأل اليت والبيئة ، البيئية العوامل هو شيء أهم إن"

 تكون عندما للغاية سريعة ستكون االهتمام هذا لديهم والذين اللغة جمتمع يف بالفعل هم

  .٤٤"خاصة بيئة هناك

 الطالب قدرات حتسني يف للغاية مؤثرة البيئة أن الباحث مالحظات خالل من

 اليت اإلعالنات: كمثال العربية األنشطة على التأكيد يتم املعهد، بيئة يف التحدث على

 العربية اللغة تستخدم اليت اليومية واحملادثات العربية اللغة باستخدام عنها اإلعالن يتم

  .٤٥غالًبا

                                                           
٤٢

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩أستاذة قانعة المقابلة مع  
٤٣

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  
٤٤

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
٤٥

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ١٠٤ 
 

ذكر�ا إلوك زهرة  ما هذا. املعلم دائًما حيفزهم الطالب أن هو آخر دعم عامل

 :النافسة

. الكالم من نتعب عندما الدافع، يعطينا ودائما األحيان من كثري يف لدينا املعلم"

 ما غالًبا املاضي يف أستادز كان عندما جتربته من مثاالً  األستاذ أعطى املثال، سبيل على

 على دائًما نشجعنا فنحن ، أيًضا العقوبة لدينا كان إذا. هكذا ليصبح عقوبة على حيصل

 اللغات ونتعلم بالعربية نتحدث حنن لذلك للعقاب، نتعرض ال حىت بالعربية التحدث

  .٤٦"احلماس من مبزيد العرب

 :أوكتافيا دوي نافا قالته ملا وفًقا إلوك زهرة النافسة، رأي آخر طالبة أكد كما

 لتعلم قدًما املضي على لتحفيزنا للغاية، جيًدا دافًعا يوفر هنا املعلم هللا، احلمد"

  .٤٧"العربية اللغة

أستاذ أحيار  أكد أوكتافيا ، دوي نافا إلوك زهرة النافسة و طالبتان آراء مع متشيا

 :يلي ما أيًضا

  .٤٨"حياتنا يف اللغة أمهية هو غالًبا أستخدمه الذي الدافع"

                                                           

٤٦
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ إلوك زهرة النافسةالمقابلة مع  

٤٧
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٨ نافا دوي اوكتافیاالمقابلة مع  

٤٨
  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  



      ١٠٥ 
 

 :أيضا أستاذ إيلهام ذلك ذكر أستاذ أحيار ، رأي مع متشيا

 قال النيب أن نعرف كما النبوية، واألحاديث األحاديث بعض الستخدام لدوافعنا"

 اللغة ألن والثاين عريب، ألنين األول ، ثالثة بسبب العربية اللغة أحب" بصره مرة ذات

 أيًضا حنفز مث" اجلنة يف مقيمة تكون ما عادة العربية اللغة والثالثة القرآن، لغة هي العربية

 الرسول قاله أمر وهو النيب، قاله مجيًعا نقوله ما ألن عبثًا شيًئا ليس قلناه ما البصرية، أطفال

 باللغة التحدث على النهاية يف األطفال حيفز ، السنة كما األفعال معاقبة مت لقد قاله، أو

  .٤٩" العربية

 التعلم، جودة لتحسني للطالب جًدا مهم الدافع أن الباحث مالحظات من

 .٥٠الطالب لدى التحدث مهارات حتسني يف العربية اللغة تعلم خاصةً 

 .ةاالسترتجية التعليم المفردالنتائج   . ج

 لدى التحدث مهارات حتسني يف مهًما دورًا املفردات تعلم اسرتاتيجيات تلعب

 حفظ خالل من املفردات تعلم اسرتاتيجيات استخدام تقييم الضروري من. الطالب

 جمموعات وتشكيل مًعا املفردات والنطق العربية باللغة واحلوار واملفردات والتخمني املفردات

                                                           
٤٩

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  
٥٠

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 



      ١٠٦ 
 

 ذكره ما هو هذا. املتوقعة النتائج على للحصول لغوية وبيئات لغوية وخيام نشطة لغوية

 :أستاذ أحيار

. املسودة هذه مع الشهر يف واحدة مرة إىل أسبوعني كل مرة يكون ما عادة التقييم"

 حيتاجون أطفال وهناك حالًيا، أطفال وهناك جيدون، أطفال هناك هناك، املتابعة ستظهر

 بالرضا يتمتعون الذين األطفال يكون أن وميكن. ذلك سنعرف مث التوجيه، من مزيد إىل

 أمثلة بالفعل يكونوا أن ميكن الذين األطفال نستخدم لذلك ألصدقائهم، مثاالً  بالفعل

  . ٥١"كثرية

 :ذلك ذكر كما أستاذ إيلهام أستاذ أحيار، رأي مع متشيا

 األسبوع يف واحدة مرة لدينا التخصص فصل تقييم يتم ، معني لفصل التقييم"

 احلد تقييم. أسبوعني كل النظامية للفصول بالنسبة. العربية باللغة التخصص لفصول

 املعايري هذه إىل يصلون ال الذين لألطفال بالنسبة ، الطالب حيققه الذي لالكتمال األدىن

  .٥٢" مبهام أطفالنا يقوم ،

 اليت اللغوية املهارات حتسني يف العربية اللغة تعلم اسرتاتيجية الباحث، مالحظات من

 تشجيع سيتم ألنه العربية اللغة بيئة تطبيق أي العربية، اللغة تعلم عملية فعالية بقوة تدعم

                                                           
٥١

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ أحیار  
٥٢

  ٢٠١٨أكوستوس  ٢٩المقابلة مع أستاذ إیلھام  



      ١٠٧ 
 

 تستخدم البيئة ألن التعلم، مطالب وليس هلم كضرورة العربية اللغة إتقان على الطالب

 على قادر وغري بيئته عن للسانرتي العربية اللغة إتقان دون العربية اللغة عزل سيتم مجيعها

 ومحاًسا نشاطًا أكثر يكونوا أن على حًقا الطالب يشجع ما وهذا أصدقائه، مع التواصل

  .٥٣العربية اللغة إلتقان

 وصل إذا فعال التجاري النشاط أو النشاط بأن القول ميكن أعاله، موضح هو كما

 على الطالب قدرة على إجيايب تأثري له املفردات تعلم أن املؤكد من. هدفه إىل النشاط

 اليت املفردات من الكثري على الطالب سيحصل املفردات تعلم مع ألنه بالعربية التحدث

 .العربية باللغة التحدث على قادرة بعد فيما سنرتي تكون أن ميكن

 املعهد نور العلوم، يف العربية اللغة كفاءة حتسني يف املفردات تعلم جناح لتقييم لذلك

 العربية باللغة التحدث على والقدرة املفردات إتقان نتائج يف النظر هي األوىل اخلطوة فإن

  .مكتوبة اختبارات يف اختبارها مت واليت السانرتي

 على التدريب يتطلب فإنه ، العربية اللغة يف بارعا السانرتي يكون أن أجل من

 واملالحظة املقابلة لنتائج وفًقا. العربية اللغة يف للرباعة األنشطة ودعم العربية باللغة التحدث

                                                           
٥٣

  التارالمالحظة الباحث في المعھد نور العلوم ب 



      ١٠٨ 
 

املعهد نور  يف املستخدم الكالم على التدريب منوذج كان فقد ، ذلك فعل املؤلف أن

  :العلوم بالتار

 اللغوي االنضباط .١

 املؤلف مالحظة على بناءً . للطالب واجب هو العربية اللغة استخدام

 الطالب قبل من غالًبا املستخدمة اللغة فإن املعهد نور العلوم، يف اللغة الستخدام

 أنشطتهم يف ذلك مالحظة وميكن بسيطة، تعبريات عن عبارة التواصل يف

  .٥٤اليومية

 إىل �دف اليت الربامج من سلسلة عن عبارة هي التأديبية اللغوية الربامج

 اللغة إتقان من الطالب يتمكن أن أمل على السنطرية اللغة كفاءات تطوير

  .سليب أو نشط بشكل إما العربية

 نشطة لغوية جمموعات .٢

                                                           
٥٤

  في المعھد نور العلوم بالتار ثائق النتائج 



      ١٠٩ 
 

 على قدر�م لتحسني الفرصة الطالب متنح نشطة لغوية جمموعة وجود مع

 استخدام يف ومهارة اعتياًدا أكثر الطالب يصبح حبيث. العربية باللغة التحدث

 .٥٥العربية اللغة

 الفيديو أشرطة مشاهدة .٣

 هناك ، الطالب لدى التحدث مهارات لتحسني العربية اللغة تعلم عند

 مراقيب تدريب إىل هذا سيؤدي. الفيديو مقاطع مشاهدة إىل أيًضا حاجة

 ليتم اجلديدة املفردات يف ذاكر�م تذكر ميكن حىت الطالب على السيارات

  ٥٦اليومية احملادثة يف تطبيقها

  

  

  

 

                                                           
٥٥

  في المعھد نور العلوم بالتار ثائق النتائج 
٥٦

  المالحظة الباحث في المعھد نور العلوم بالتار 




