
1 
 

 الباب األول

 دقمة امل

 خلفي  البحث .أ

التعليم هو جهد أساسي خمطط له خللق جو من عملية التعلم والتعلم من أجل 

حتقيق مستوى معيشة أو تقدم أفضل. مع التعليم، من املأمول أن تتطور عقلية الفرد 

نشطة وميكن أن توفر التغيري لألجيال املستقبلية األفضل. يف التعليم، توجد أومعرفته 

هر تعليمية وتعليمية ونقل املعرفة، ويتم التعبري عن النتائج يف السلوك واملظهر الذي يظ

من املؤكد أن التعليم له هدف، وهو  2 يف شكل مكتوب لوصف نتائج التعلم املتوقعة.

 جهودها يف أداء وظائف حياهتم يف أفضل مجعية ممكنة.جعل املتعلمني قادرين على 

و مث واحدة من العمليات هي التدريس أ، لتحقيق األهداف، يتطلب التعليم عملية

 لطريقةالذلك عند إجراء التعلم، يقدم العديد من النماذج أو االسرتاتيجيات أو  التعلم.

 3املستخدمة لدعم التعليم.

ة اليت أن يبدأ احلوار، حىت مع الكلمات البسيط، جيب يف تدريس اللغة العربية

تدريب  اخلمسة، وجيب التالميذمن املتوقع أيًضا تفعيل حواس  .التالميذفهمها وفهمها 

                                                           
2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Surabaya: Kencana, 

2009), hlm. 22. 
3 Muhammad Ali Bakri, “Metode Langsung (Direct Method) dalam Pengajaran Bahasa 

Arab”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab. Vol. I. No. 1, Juni 2017, hlm. 2. 
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أليدي على ريب االلسان على احملادثة، ويتم تدريب العيون والسمع على القراءة وتد

 ىن.، وهتتم ابجلمل اليت حتتوي على الفهم واملعالكتابة والتأليف

قيمة تدريس اللغة العربية هي أتثري تدريس اللغة على البشر ومدى أتثري هذه 

يس ن قيم تدريس اللغة القيم املادية، ويف تدر ، تتضمبشكل عام اآلاثر على البشر.

على  ،علوم حول خصوصيات وعموميات اللغة، يتم تدريس أنواع خمتلفة من الاللغة

واملفردات / الكلمات، وتكوين الكلمات،  شرف، -القواعد النحوية سبيل املثال 

 ، وما إىل ذلك.وتطوير اللغة، واألمثال

 قيمة رمسية )التعليم(. ال ميكن فصل كل معلم يدرس عن استخدام اللغة.

 التدريس يف التدريس بدون استخدام لغة جيدة سينتج عنه معرفة خاطئة يف األساس.

ملستخدمة يف نقل كل مادة درس جيب أن يكون املعلمون يف اللغة اإلجنليزية ا

يحة هم مع لغة جيدة وصحتالميذلتدريب  املدرسنيعن طريق تدريس  هم.لتالميذ

وواضحة وواضحة. جيب أن يكون املعلمون يتصرفون ويتصرفون ويتحدثون )يتكلمون( 

 هم.تالميذليكونوا قدوة جيدة ومثاالً ل

كون شخص تعين أن تيف حني أن القيمة العملية واملهارات وإتقان اللغة لل

قادرًا على مساع ما مسع، أو ما قاله اآلخرون له أو مساعه، أو الرد عليه  وتذكره قدر 

 اإلمكان.
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واحدة من الدروس هي اللغة العربية واليت تعد واحدة من احملتوى احمللي الذي 

 يف عامل التعليم املدرسي تسناوية، واحدة من الدروس .مدرسة املتوسطةيوجد عادة يف 

وع احملتوى يتم تضمني اللغة العربية يف موض اليت تتطلب االهتمام هي اللغة العربية.

ث ميكن حتديد حبي، تدريس اللغة العربية له أهداف واضحة احمللي ابللغات األجنبية.

يف اللغة العربية هو جمموعة من  املدخل تدريس.ال الطريقةو  الطريقة و املدخل

بارة عن خطة الطريقة ع وطبيعة تدريس اللغة وتعلمها.االفرتاضات حول طبيعة اللغة 

ن ال يوجد قسم واحد يتناقض مع اآلخري شاملة خبصوص العرض املنتظم ملواد اللغة،

األسلوب هو ما حيدث ابلفعل يف الفصول . املختار املدخلوكل شيء مبين على 

تدريس ال الطريقةو  الطريقة و املدخلوبعبارة أخرى، فإن  .الطريقةالدراسية ويتم تنفيذ 

 4.لديها عالقة وثيقة للغاية مع غرض تدريس اللغة

لذلك جيب صياغة غرض تعليم اللغة بطريقة جتعل االجتاه الذي يتم توجيهه 

يهدف تدريس اللغة العربية وفًقا لشادري إىل توفري املعرفة  صحيًحا حول اهلدف.

إعطاء  ،من لغات العلوم والتواصلا واحدة ابعتباره لتالميذل والكفاءة يف اللغة العربية

 لتالميذاالقدرة على التحدث ابللغة العربية للتحدث والقراءة والكتابة، وإعداد  التالميذ

والقدرة على التحدث ابللغة العربية كشرط ملواصلة الدراسة يف اخلارج واخلارج  ملعرفة

                                                           
4 Arsyad, Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 50. 
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غة العربية  ث ابلللتكون قادرة على التحد التالميذابستخدام اللغة العربية، وإعداد 

 ،احةالعربية مثل املعلومات والسي كشرط للعمل يف اجملاالت اليت تستخدم اللغة

لقرآن فهم ا لتالميذاخلدمات داخل وخارج البالد خاصة يف الشرق األوسط وميكن ل

 5واحلديث كمصدر للشريعة اإلسالمية.

فقد لعبت  ،ل اإلعالم يف التعاليم اإلسالميةبصرف النظر عن كوهنا لغة وسائ

اللغة العربية دورًا أساسًيا يف دعم العلوم والتكنولوجيا، وإثراء الكنوز الثقافية الوطنية 

حيث تطورت  ووسائط التغيري السياسي الدويل اليت تظهر دورها بشكل متزايد اليوم.

كار حتداي لكل معلم ة واالبتاللغة العربية بسرعة كبرية. ستكون طريقة تعلم اللغة العربي

ب العديدة يف تدريس اللغة العربية ذكاء كل معلم لفهم اجلوان الطريقة. تتطلب عريب

ى إتقان اللغة أكثر نشاطًا ومهارة وقدرة عل التالميذاملتعلقة بنتائج التعلم حىت يصبح 

 تعد معرفة املعلم بطرق تعلم اللغة العربية ضرورية لتحقيق أهداف التعلم العربية وإتقاهنا.

 6أفضل. وتنفيذ تعلم

طريقة التدريس هي الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف إقامة عالقات مع 

مع  عند التدريس. طريقة التدريس مبثابة أداة خللق وظائف التدريس والتعلم التالميذ

                                                           
5 Ilham Nur Kholiq, “Penerapan Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Guna Peningkatan Keberhasilan Siswa”. Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran 

Hukum Islam. Vol. VI. No. 1, September 2014, hlm. 126-127. 

 11، ص. 2113، 2رقم  5ف. . عربىي. "مهارة الكالم وتعليمها" حممد إيفان ألفيان، 6 
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فيما يتعلق  التالميذهذه الطريقة، من املتوقع أن تنمو جمموعة متنوعة من أنشطة تعلم 

ف طريقة عبارة أخرى، فإنه خيلق التفاعالت التعليمية. هتد. وباملدرسنيأبنشطة تدريس 

طريقة التدريس  اللغة اليت يتم تدريسها. التالميذتدريس اللغة ابلتأكيد إىل أن يعرف 

، تعترب  ذلك. ابإلضافة إىلالتالميذة تعلم اجليدة هي الطريقة اليت ميكن أن تعزز أنشط

. يف لطريقةاالطريقة أيًضا خطوة عامة فيما يتعلق بتطبيق النظرايت املوجودة يف بعض 

هذا املستوى، يتم إجراء اختيارات حول املهارات احملددة للتدريس، وما هي املواد اليت 

 7جيب تقدميها، وأبي ترتيب.

لطريقة ا ميكن أن نرى هنا أن هذه الطريقة أكثر فاعلية من الطريقة، ألن هذه

مة املستخدطريقة جيب أال يتعارض شكل ال انتقلت ابلفعل إىل مستوى التنفيذ امليداين.

دة يف ، ولكن جيب أن يدعم االفرتاضات الوار س اللغة يف هذا اجملال مع املنهجيف تدري

املنهج. لقد حتسنت طرق التدريس أكثر بكثري يف بعض فرتات التاريخ التعليمي من 

عتبار ني أساليب تدريس اللغة يف جهود التحسني، مع األخذ يف االميكن تضم غريها.

ه ، توجد طرق خمتلفة مت صياغتها واستخدامها. الغرض منأنه يف اتريخ تدريس اللغة

 هو أن اللغة ميكن تدريسها بسهولة وفهمها، حبيث ميكن حتقيق الكفاءة اللغوية.

                                                           
7 Nana Sudjana dalam Syamsul Nizar (Editor), Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri 

Jejak Sejarah Era Rasulullah Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), Cet. 

1, hlm. 16. 
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أهداف  إىل حتقيق مهما كانت الطريقة املستخدمة يف التدريس، سوف تؤدي

على استخدام  التالميذر قدرة التدريس. الغرض الرئيسي من تعلم لغة أجنبية هو تطوي

، الشفوية واملكتوبة. تسمى القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة اللغة

 8املهارات اللغوية.

ألساسية امت إعداد تعلم اللغة العربية يف املدارس لتحقيق الكفاءات اللغوية 

 كالملواليت تشمل أربع مهارات لغوية يتم تنفيذها بشكل متكامل، وهي االستماع وا

إىل  الميذالتوالقراءة والكتابة. لكن خالل عملية تعلم اللغة العربية، عندما يدخل 

إذا كان املعلم ال يزال  الفصل، فإن لديهم معرفة وقدرات ودوافع متنوعة للغاية.

، القدمية، فسيتم إنشاء التعلم أحادي االجتاه من معلم إىل طالب يستخدم طريقة التعلم

مما جيعل التعلم مييل إىل أن يكون رتيًبا. عالوة على ذلك، فإن املواد العربية يسيطر 

عليها ظهور دور املعلم الذي مييل فقط إىل التفسري واملتعلم الذي يركز على كتيبات 

 بة.ابمللل والعثور على املواد غري جذا الميذالتاللغة العربية. هذا يؤدي إىل شعور 

حقيقة أن الظروف الفعلية لتدريس مدارس اللغة العربية يف إندونيسيا ال تزال 

تواجه العديد من العقبات أو التحدايت. ميكن رؤية إحدى العقبات أو التحدايت 

ا من يً ال يزال تدريس اللغة العربية مدعوًما بشكل ضعيف نسب من اجلانب التعليمي.

                                                           
8 Muhammad Ali Bakri, “Metode Langsung (Direct Method) dalam Pengajaran Bahasa 

Arab” ..., hlm. 2. 



   7 

 
 

خالل عوامل التعليم املناسب. تشمل العوامل هنا عوامل املنهج )مبا يف ذلك التوجيه 

افق والبنية واملر  املدرسنيواألهداف واملواد التعليمية واملنهجيات وأنظمة التقييم( و 

 .التحتية

ابملدرسة يف  1بناًء على مالحظات الباحثني حول أنشطة التدريب املهين 

ن مبا فيه مل يكونوا ماهري التالميذ، وجد أن اإلسالمية املعارف تولونج اجونجاملتوسطة 

الكفاية للتحدث ابللغة العربية. معظمهم مل يتقنوا املفردات، واللسان ال يزال قاسيا، 

ويفتقر أيضًا إىل الشجاعة أو العار للتعبري عن التعبريات العربية. احلاجة إىل الدافع 

يف  تالميذالأصبح اكتساب اللغة أحد أحكام كن أن تشجعه. وطرق التدريس اليت مي

العصر امليليين، إىل جانب أن اللغة العربية يف مرحلة التطوير أصبحت اللغة الرمسية 

املشكلة اآلن هي كيفية . للعامل الدويل، ليست هناك حاجة الستخدام اللغة العربية

غة صعبة وحىت أهنا ل التالميذعض حتسني نوعية اللغة العربية اليت ال يزال يعتربها ب

 1ضروري للغاية. املدرس تعتربها بالء، وهنا دور 

يف تدريس اللغة العربية، جيب أن يبدأ ابحلوار، حىت مع الكلمات البسيطة 

، وجيب الميذت. من املتوقع أيًضا تفعيل احلواس اخلمس للالتالميذاليت فهمها وفهمها 

                                                           
9 Ilham Nur Kholiq, “Penerapan Metode Muhadatsah dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Guna Peningkatan Keberhasilan Siswa” ..., hlm. 128. 
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يدي تدريب العيون والسمع على القراءة وتدريب األتدريب اللسان على احملادثة، ويتم 

  على الكتابة والتأليف، وهتتم ابجلمل اليت حتتوي على الفهم واملعىن.

ذه ه قيمة تدريس اللغة العربية هي أتثري تدريس اللغة على البشر ومدى أتثري

دريس ت، تتضمن قيم تدريس اللغة القيم املادية، ويف اآلاثر على البشر. بشكل عام

اللغة، يتم تدريس أنواع خمتلفة من العلوم حول خصوصيات وعموميات اللغة، على 

شرف، واملفردات / الكلمات، وتكوين الكلمات، -سبيل املثال، قواعد اللغة النحوية

 وتطوير اللغة، واألمثال، وما إىل ذلك.

قيمة رمسية )التعليم(. ال ميكن فصل كل معلم يدرس عن استخدام اللغة. 

يف التدريس  لتدريس بدون استخدام لغة جيدة سينتج عنه معرفة خاطئة يف األساس.ا

جيب أن يكون املعلمون يف اللغة اإلجنليزية املستخدمة يف نقل كل مادة درس 

يحة هم مع لغة جيدة وصحتالميذلتدريب  املدرسنيهم. عن طريق تدريس تالميذل

تكلمون( ويتصرفون ويتحدثون )يوواضحة وواضحة. جيب أن يكون املعلمون يتصرفون 

يف حني أن القيمة العملية واملهارات وإتقان  هم.تالميذليكونوا قدوة جيدة ومثااًل ل

اللغة للشخص تعين أن تكون قادرًا على مساع ما مسع، أو ما قاله اآلخرون له أو 

 ، وتذكره قدر اإلمكان.، أو الرد عليهمساعه
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أزهر  عربية وفًقا لألستاذ الدكتورسبب فشل تدريس لغة أجنبية، وخاصة ال

اين لديهم تبعية، وال يوجد أي اتصال إنس التالميذغري منتجني، و  تالميذأرسياد هو 

بني األشخاص يف الفصل، وال يرتكز االهتمام، وال يشارك بشكل كامل، وغالًبا ما 

درسة ابمل تالميذلذلك يريد املؤلف إجراء أحباث على  11"احلفظ". التالميذيُطلب من 

 .طريقة احملاورةمع  املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج

وذج حمادثة أو من التالميذو  املدرس هي الطريقة اليت يطبق فيها  طريقة احملمدية

تفاعل مع بعضهم البعض مع اللغة العربية. وفيه توجد خطوات مناسبة، ويتم أيًضا 

. سيتم اختاذ هذه الطريقة من قبل الكاتب ألن التالميذضبط املواد حسب قدرة 

تابة. للتنفيذ هي احملاضرات والك تالميذاليت يتم تطبيقها على نطاق واسع لل الطريقة

 لتالميذاهو احلد األدىن للغاية. هتدف هذه الطريقة إىل تدريب لسان  حملمديةمثل 

، ألهنا التالميذداع إاثرة إب ةاحملمديعلى التعود والطالقة يف اللغة العربية، وميكن لطريقة 

ميكن أن حتفز األفكار اإلبداعية اليت ميكن أن تنمو جنًبا إىل جنب مع الدافع الذي 

 .التالميذيتطور لدى 

                                                           
10 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Beberapa Pokok Pikiran, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 35. 
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 "بناًء على اخللفية املذكورة أعاله، يهتم الباحث إبجراء حبث بعنوان البحث 

أتثري طريدق  احملاورة على حتصيل تعليم ةهارة الكالم لتالةيذ الصف السابع 

ابملمرس  املتوسط  اإلسالةي  املعارف تولونج اجونج للعام المراس 

تعتزم الباحثة فحص ووصف أثر تطبيق طريقة احملمدية على ". 9102/9191

ولونج املعارف تابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الصف السابع  تالميذل حتصيل تعليم

 .اجونج

 تصنيف البحث و حتميم البحث .ب

 تصنيف البحث .1

 ي:من املشكالت، وه تصنيف البحثبناًء على وصف اخللفية أعاله، ميكن 

 تطبيق أساليب التعلم هو أقل تعاوان. (أ

 نتائج التعلم عن طريق الفم يف املتوسط مل تصل بعد إىل احلد األقصى. (ب

 ال جيرؤون / خيجلون من التعبري عن اللغة العربية. التالميذال يزال  (ج

 حتديد البحث .2

ريقة أتثري طهو  البحثأعاله ، فإن احلد من  البحثبناًء على حتديد 

احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف السابع ابملدرسة املتوسطة 

 .2111/2121اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراس 
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 ةسائل البحث .ج

هل هناك أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف  .1

السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراس 

 ؟ 2111/2121

كيف مدى أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف  .2

سطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراس السابع ابملدرسة املتو 

 ؟ 2111/2121

 أغراض البحث .د
هل هناك أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ الصف  ملعرفة .1

السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراس 

2111/2121. 
كيف مدى أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ   ملعرفة  .2

الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج للعام الدراس 

2111/2121. 
 االفـتـراضّي  .ه
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هي إجابة مؤقتة  االفـتـراضّية هي ختمني مؤقت، ووفًقا لسوجيونو، فإن االفـتـراضّية

 شكل يف مسائل البحث، حيث يتم االتفاق على صياغة مسائل البحثلصياغة 

يقال مؤقًتا، ألن اإلجاابت املقدمة تستند فقط إىل نظرايت ذات  .11أسئلة اجلمل

 صلة، وال تستند بعد إىل حقائق عملية مت احلصول عليها من خالل مجع البياانت.

وليس بعد  ،مسائل البحثلذلك، ميكن أيًضا اعتبار الفرضية كإجابة نظرية لصياغة 

 إجابة جتريبية.

 البديلة ّيةاالفـتـراضاملستخدمة يف هذه الدراسة، ومها  االفـتـراضّيةهناك نوعان من 

(aH)  وهي الفرضية اليت تنص على العالقة بني املتغرياتX  وY . الفرضية الصفرية

(0H)  اليت تنص على عدم وجود عالقة بني املتغرياتX  وY.  صياغة بناءً على صياغة

طريقة احملاورة  نيبأتثري إجيايب هناك  افـتـراضّيةإعطاء الباحث  افـتـراضّيةث، مسائل البح

و مهارة الكالم لتالميذ الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج 

 .2111/2121اجونج للعام الدراس 

 فوائم البحث .و
 الفائدة النظرية .1

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2012) ..., hlm.30 
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يكون هذا البحث قادراً على تطوير املعرفة وإثراء املعرفة العلمية، املتوقع أن  (أ

 أتثري طريقة احملاورة على حتصيل تعليم مهارة الكالم لتالميذ. خاصة حول

من املتوقع أن يسهم هذا البحث أكادمييا يف اجلهود املبذولة لتطوير املعرفة  (ب

 يف جمال التعلم يف املدارس.

 وميكن أن يضيف نظرة درسنيبحث مرجًعا للممن املتوقع أن يكون هذا ال (ج

 اثقبة ودراسة علمية لنماذج التعلم الفعال.

 الفائدة التطبيقية .2

 اإلسالمية املعارف تولونج اجونج لرئيس املدرسة املتوسطة (أ

رة مهاميكن استخدامها كمدخالت يف صنع السياسات كجهد لتحسني  (1

 .تالميذالالكالم 

واهتمامهم وجهدهم واهتمامهم من خالل األحداث  التالميذتنمية إرادة  (2

ل تنظيم مسابقات مثمهارة الكالم املختلفة املتعلقة بتدريس اللغة العربية يف 

، ، والدراما العربية، والشعر العريباب العريب، ورواية القصص العريباخلط

 وغريها يف املدرسة وبني مدرسة أخرى.

 املعارف تولونج اجونج اإلسالمية املدرسة املتوسطة للمدرسني (ب

 حتسني الكفاءة املهنية للمدرسني يف التدريس. (1
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ساعدة ملاحملاورة  ميكن للمدرسني أن يكونوا مبدعني يف استخدام طريقة (2

 مهارة الكالم لتالميذ. متعلمي

 ملمارسة طرح األسئلة يف الفصول العربية. تالميذتوفري الفرص لل (3

 حىت يكون لديهم الشجاعة يف التحدث التالميذقم بتشجيع / تشجيع  (4

 ابللغة العربية.

 خلق جو التعلم لطيفا. (5

 لتالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف تولونج اجونج (ج

 .نطق الكلمات واجلمل العربية مبهارة وبشكل صحيح لتالميذحبيث ميكن ل (1

 ابملهارة ابللغة العربية التالميذممارسة نطق  (2

 .على التحدث جيًدا وتدريب الروح واالنضباط العقلي التالميذقم بتدريب  (3

 على استخدام تعلم اللغة العربية بشكل فعال. التالميذتعرف  (4

 يف عملية التعلم. التالميذاحلد من امللل لدى  (5

لغة قبول وممارسة تعلم البسهولة أكرب من  التالميذمن املأمول أن يتمكن  (6

 .العربية

 للباحثني اآلخرين (د
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يكون هذا البحث مرشًدا وتوجيًها ومرجًعا واعتبارًا ملزيد من  من املتوقع أن

 الباحثني ذوي الصلة بنتائج هذه الدراسة.

 مطور املناهج (ه

ة تعليمية كمواد حبثي  التالميذعلى  طريقة احملاورةميكن استخدام تطبيق 

 احلصول الذين جيدون صعوبة يف التالميذوكتجربة ملعلمي اللغة يف التعامل مع 

 على اللغة العربية.

 كنوز العلوم (و

كتجربة متابعة يف فصول اللغة من أجل حتسني اكتساب اللغة العربية يف  (1

 إندونيسيا.

 والدة أفكار جديدة يف جمال تدريس اللغات األجنبية، وخاصة العربية. (2

 توضيح املصطلحات .ز

 تفسري مقاصد املوضوع فتنبغيلسهولة البحث وال اجتناب عن اأخلطاء يف 

 الباحثة لبيان املصطاحلات املوجود يف هذا البحث اإبلستدراك الذهنية و العملية.

 الباحثة توضيح املصطلحات فيما يلي:

 طريقة احملاورة .1
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ابلتناوب ابستخدام اللغة العربية، بني طرفني أو أكثر من  طريقة احملاورة

 ملدرسنيابني  احملاورة خالل سؤال وجواب حول موضوع يؤدي إىل اهلدف. مت هذه 

الكالم من  رةمهامن أجل حتسني  لتالميذ تالميذ، والمدرسنيلل تالميذ، واللتالميذ

 .تالميذال

 حتصيل تعليم .2

 علم.من قبل األطفال بعد ممارسة أنشطة التالقدرات اليت يتم احلصول عليها 

يق ، سيكون من املعروف مدى حتقياس نتائج التعلم وعمليات التعلممن خالل ق

مكن مالحظة هذه التغيريات بعد املشاركة يف برانمج تعليمي ذي  أهداف التعلم.

 12.معىن بعد حضور أنشطة التدريس والتعلم يف الفصل

 مهارة الكالم  .3

كلمات للتعبري عن األفكار يف شكل  عن التعبري أو األصواتمهارة التعبري 

على نطاق  رغبات، أو مشاعر الشريك احلديث. يف معىن ذلك األفكار واآلراء،

ميكن مساعها ورؤيتها اليت تستخدم  هو نظام من العالمات اليت الكالم أوسع، و 

 13احتياجاهتم. البشر لنقل األفكار من أجل الوفاء عدًدا من عضالت اجلسم

                                                           
12 M. Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 37. 
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2009), hlm.135. 


