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 الباب اخلامس

 حتليل البياانت

 

ة ادلهار  الطريقة ادلباشرة لرتقية م عن تطبيقوتقيي تطبيقتصميم و  يفحتليل البياانت  .أ 
 داووهان بليتاراإلسالمي السلفي  بستان ادلتعلمني يف ادلعهدالكالم 

 بستان ادلتعلمني يف ادلعهدة الكالم ادلهار الطريقة ادلباشرة لرتقية  تصميم .1

  داووهان بليتار اإلسالمي السلفي

دـ نظاـ التعليم كلية ادلعلمُت يستخ السلفي اإلسالمي ادلتعلمُت بستاف ادلعهد

اإلسالمية، ككذلك  منهجو يتبع على تلك ادلعهد حىت أكثر دركسو يستعمل اللغة العربية. 

منهج إدارة الًتبية اإلسالمية كإدارة  السلفي اإلسالمي ادلتعلمُت بستاف كيكمل منهج ادلعهد

 الًتبية الوطنية يف أنشطة التعلم كالتعليم فيو.

ة الكالـ يؤسس على منهج كلية ادلعلمُت اإلسالمية الذم يستعمل ادلهار  تطبيقك 

اللغة العربية يف مجيع دركسو، حىت يطلب الطالب ملك ادلهارات اللغوية لتفقو دركسو. 

حىت يضغط ىذه ادلنهج قدرة ادلهارات اللغوية يعٍت مهارة الكالـ خاصة كليا أم يتعلم على 

كأربع  132مهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.أربع ادلهارات كىي: مهارة االستماع ك 

 133ادلهارات اللغوية من الكفاءة يف استعماؿ اللغة.

                                                           
يف إدارة ادلعهد. 2115أبريل  16شعرم،  يف يـو االربعاء اديب اادلقابلة مع أستاذ  132

 
 .76( ص. 1989يسكو: )رابط إ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو كأساليبورشدم امحد طعيمة، 133
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 ادلتعلمُت بستاف ادلهارات اللغوية على ىدؼ ادلعهد تطبيقادلهارة كيؤسس أيضا 

( لديو فرقة 2زايدة الكفاءة يف اللغة العربية جلميع الطالب، ( 1كىو:  السلفي اإلسالمي

 اللغة اليت تسَت فعالة كدتكن نيل الفوز يف حي ادلسابقات احمللية.

 ادلهاراة الكالـ. تطبيقءة اللغة العربية سيناؿ من أنشطة كاكتساب الطالب كفا

 اإلسالمي ادلتعلمُت بستاف ادلهاراة الكالـ فيو، قد عمل ادلعهد تطبيقكلسهولة 

 احلكمة يف عملية التعلم كالتعليم فيو، كمن حكمتو ىي: السلفي

كجػػود ال ػػص الثالػػو ك تقسػػيم الطػػالب الػػذم يبػػداء مػػن ال ػػص ا كؿ حػػىت ال ػػص  (1

لتكثيفػي لًتقيػػة كفػػاءة الطػػالب علػى اللغػػة لػػدل الطػػالب الػذين يػػدخلوف ادلعهػػد بعػػد ا

 ادلرحلة ادلتواسطة

تقريػػػػر ا سػػػػاتيذ الػػػػذين يعللمػػػػوف اللغػػػػة العربيػػػػة كالػػػػدرس ادلتعلػػػػق هبػػػػا ابا سػػػػاتيذ الػػػػذين  (2

 ديلكوف الكفاءة على رلاذلم

 اللغة إستعداد الوسائل اليت تعاضد على أنشطة اللغوية، مثل معمل (3

 .ادلهاراة الكالـ تطبيقترتيب ا نشطة اللغوية يف ادلعهد كادلدرسة مثل احملاكلة يف  (4

 

 ادلتعلمُت بستاف ادلهاراة الكالـ عند الطالب ابدلعهد تطبيقكتعمل عملية 

جبميع ا ساتيذ الذين ديهركف يف رلاذلم ابتباع منهج كلية ادلعلمُت  السلفي اإلسالمي

 ا نشطة اللغوية مبشرؼ اللغة الذم يساعده منظمة الطالب للمعهد اإلسالمية. كتعمل

  .السلفي اإلسالمي ادلتعلمُت بستاف
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مثل مركز إحياء اللغة  سلفيكمن كظيفة  مشرؼ اللغة كمنظمة الطالب للمعهد ال

 يف ترقية اللغة العربية ما يلي: 

 عملية أنشطة اللغة (أ 

ىي: إنشاء مركز  سلفية الطالب الإف كظيفة مشرؼ اللغة الذم يساعده منظم

كتشجيع اللغة  سبوعية كالدركس ادلسائية،كتدريب اخلطابة ادلنربية ا  لغة،إحياء ال

 العربية كاإلنشاء اليومي كغَتىا.

 

 اإلعالـ (ب 

 اإلسلمي ادلعهد طلبة منظمة أقساـ من قسم ىو االعالـ قسم إف 

 الطلبة كاف كإذا. العربية اللغة فهم إىل الطلبة يدفع الذم ادلتعلمُت بستاف السلفي

 من كسيلة  هنا ادلعهد أبحواؿ كحائرين جهالء فيكونوا العربية اللغة يفهموف ال

 .ادلعهد ىذا ىف االعالـ كسائل

 :ادلعهد ىف العربية اللغة لًتقية االعالـ قسم ا نشطة بعض يلى كفيما

 بعد العربية ابللغة دعاءال كرسالة ادلفقودة كنبأ كالدعوات االعالانت قراءة (1

.أخرل أكقات كىف ادلغرب صالة

 من على العربية ابللغة ادلفقودات كأنباء كالدعوات االعالانت كتابة إجياب (2

.اجلماعة أماـ تبليغها رادأ
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 سجل أك الراديو جهاز بوسيلة الطلبة مجيع إىل العربية ابللغة اخلطابة نشر (3

.سل وصة أكقات ىف الكاسيت



 عملية ادلسابقات اللغة العربية  (ج 

التخاطب ابللغة  لتشجيع الطالبات تعلم اللغة العربية ك لتنمية رغبتهن ىف

كتقاـ  اللغوية،ادلسابقات  السلفي مياإلسال ادلتعلمُت بستاف معهد العربية قاـ

 ادلسابقات داخل ادلعهد.

 ادلعهدادلعهد  ادلسابقات اللغوية العربية داخل ادلعهد تقيمها ادلنظمة لطالبات

ادلسابقات من كظائفها كل سنة.   ف إقامة السلفي مياإلسال ادلتعلمُت بستاف

ادلسابقات إقيمت ىف أكقات معينة مثل مسابقات ادلفردات تقاـ كل شهر ك 

 غَته. تقاـ عند ما جاءت عطلة ادلدرسة كعند احلفالت ك كادلسابقات ا خرل 

 كفهم ادلقركء ك غَتىا. اخلطابة،ك   ت،ت اللغوية متنوعة مثل ادلفرداادلسابقا

يف  السلفي مياإلسال ادلتعلمُت بستاف يف ادلعهد ة الكالـادلهار  تطبيقكيركز 

ال ص ا كؿ حىت ال ص الرابع. كال ص اخلامس مثل منظمة الطالب احلديو. 

 شطة كلية ادلعلمُت اإلسالمية مثل: عملية التدريس،كيركز ال ص السادس على أن

 الكتب. كمن التخطيط يف حبو ادلسائل كما يلي:أنشطة فتح 

 اج دلادة حبو ادلسائل يف ادلكتبةيبحو الطالب ادلر  (1
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الكتب مثل ادلادة يعطي االستاذ الطالب الوقت حوؿ أسبوعُت دلراجعة تلك  (2

 يف حبو ادلسائل

 

 بستان ادلعهد يف الطالب عند الكالم مهارة لرتقية ادلباشرة طريقة تطبيق .2

 بليتار داووهان السلفي اإلسالمي علمنيادلت

 ادلتعلمُت بستاف ادلعهد يف التعليميو ادلهارات من ادلهارة أضغط من الكالـ مهارة

. بليتار داككىاف السلفي مياإلسال

 الطالب لتعويد السلفي مياإلسال ادلتعلمُت بستاف ادلعهد يف الكالـ تعليم يهدؼ

 . يـو كل ادلعطية ادلفردة بوسيلة التكلم كفاءة كلتطوير فعاليا العربية اللغة تكلم

 مستطيع الطالب  ف االت اؿ ادلدخل ىو الكالـ تعليم يف ادلستعمل كادلدخل

 ىذه كيتعلق. الناس بُت  اؿالت اللغة كظيفة  ف 134،قواعده تعلم قبل أكال للكالـ

  135.االت اؿ على ادلعاضدة ا خرل مهارات على ادلهارة

 ىي ادلباشرة كالطريقة. ادلباشرة الطريقة ىي الكالـ تعليم يف ادلستعملة كالطريقة

 تكلم أف عليهم كحيـر رةمباش العربية اللغة لتكلم الطالب تعلم اليت العربية اللغة تعلم طريقة

 136.ا ـ لغة

                                                           
 .اماـ اإلدارة 11.31يف الساعة  2115أبريل  21اتريخ  ،حديف يـو ا  ديدم اينوستاذ أادلقابلة مع 134

 .116ص.  تعليم اللغة.... أمحد طعيمة،135

  
136

 .22 ص. (،1982)الرايض: ادلملكة العربية ،  اساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل، أ 
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 أف عليو جيوز ا كؿ كلل ص ا كؿ، ال ص يف منذ تبداء الكالـ تعليم كعملية

 فعاليا العربية اللعة متكل أف عليهم كجيب ا كؿ، السنة ن ص يف سلبيا لعربيةا اللغة تكلم

 . ا كؿ السنة ن ص بعد

 كجيب. ا ساتيذ أماـ ادلفردات حملافظة جزاء فلهم اللغة خيرقوف الذين الطالب كمن

. لإلصلليزم كا سبوع للعريب ا سبوع الربامج يكوف حىت ،فقط العربية اللغة تكلم الطالب

 . اللغوية بيئةب اليومية اللغة مثل الطالب جلميع كاجب الكالـ كعملية

 الكالـ على ادلعاضد الدرس كمن. كالدرس ا نشطة أبنواع الكالـ تعليم كيعضد

 . ذلك كسول كاخلطابة احملافظة، تقدميك  مطالعة كىو

 :يلي ما الكالـ،  مهارة تطبيق يف ا نشطة تكوف كقد

 العربية ادلفردات نشر (1

 على الطالب كتزكيد العربية اللغة لًتقية اللغة إحياء مركز أنشطة من إف

 اللغة حكماء بوسيلة يـو كل ادلعهد طلبة إىل العربية ادلفردات نشر ىي الكالـ

 .فرقة كل ىف الساكنُت

 :يلى كما نشرىا كطريقة

 ىف مفردات عشر قدر مهمة يومية مفردات اللغة مركز الطالب منظمة مجع (أ 

فرقةال ىف الساكنُت اللغة حكماء إىل فولضوىا مث كاحد، أسبوع
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 مجيع إىل ادلفردات تلك فرقة كل ىف الساكنُت اللغة حكماء يلقي أف (ب 

 يـو عدا ما مفرداتف يـو كل كىف الع رم صالة بعد فيها الساكنُت الطلبة

اجلمعة

 ا شياء إبظهار أم مباشرة بطريقة ادلفردات تلك اللغة حكماء يلقي أف (ج 

معا تقليدىا إىل التالميذ يدعو مث الوطنية اللغة إىل ترمجتها عدـ مع مباشرة

 كل اللغة حكماء كمجعها مذكراهتم ىف ادلفردات تلك التالميذ يكتب أف (د 

لت حيح شهر

 الفرقة مجيع ىف نشرىا الىت ادلفردات عن االمتحاف اللغة إحياء مركز عقد (ق 

.السنة ىف مرتُت أك مرة



 (احملاضرة) اخلطابة تدريب (2

 لو الذل التعليم قسم كمنها أقساـ، إىل نقسمت ادلعهد طلبة منظمة إف

 ابللغة ادلنربية اخلطابة تدريب ىي ا سبوعية ا نشطتو بعض كمن نشاطات

 .العربية

 اشًتاؾ السلفي اإلسالمي  ادلتعلمُت بستاف للمعهد طلبة مجيع على جيب

 ىف أم ا سبوع يف مرة العربية ابللغة الثالو ال ص إال ادلنربية اخلطابة تدريب

 .ابحملاضرة التدريب ىذا كمسي اخلميس يـو كل

 :التالية اخلطوات التعليم قسم أخذ الربانمج ىذا كلتسهيل
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 كلكل أكثر أك تلميذا، عشركف فرقة كل ىف كثَتة، فرؽ إىل الطلبة تقسيم (أ 

خاص اسم فرقة

 8-6 كعددىم احملاضرة تلك دلراقبة السادسة السنة طلبة من ادلراقبُت تعيُت (ب 

فرقة كل ىف الحظُتم

فرقتهوسَتىا ترتيب عن مسؤكؿ كىو احملاضرة، فرقة لكل الرئيس انتخاب (ج 

 يـو كل العربية ابللغة خطباء ليكونوا فرقتو من تالميذ ستة الرئيس خيتار أف (د 

ابلتبادؿ اخلميس

 الف يحة العربية ابللغة خاصة كراسة ىف خطبتهم إعداد اخلطباء يكتب أف (ق 

للت حيح ادلراقبُت إىل فوضها مث لرئيسا كمجعها

 ابإلعداد موافقا للخطبة دكرىم أتى حُت أصحاهبم أماـ اخلطباء خيطب أف (ك 

كراساهتم ىف كتبوه الذل

 ابللغة ادلنربية اخلطابة مسابقة التعليم قسم عقد احملاضرة ىذه مستول كلرفع

 احملاضرة فرؽ من فوقوفادل ىم ادلسابقة ىذه ىف كادلشًتكوف السنة ىف مرة العربية

.ادلعهد ىف ادلوجودة

 

مطالعة (3

 كمن. الكلمة تلفيظ ادلطالعة تشًتؾ  هنا الكالـ، على ادلطالعة تعاضد

 :يلي ما ادلطالعة تعليم يف التخطيط



121 
 

فيو الطالب يشًتؾ مث ادلقالة ا ستاذ يلفظ (أ 

رةالسبو  يف ا ستاذ يكتبها مث ال عوبة ادلفردة الطالب يبحو (ب 

137ا ستاذ ابشارة ادلشكالت حل كا ستاذ الطالب كيبحو (ج 


 تعليم من كالتقومي. الرشيدة قراءة ىي ادلطالعة يف ادلستعمل الكتاب كمن

.التحريرم كامتحاف زلافظة بطريقتها الشفهي امتحاف ىي ادلطالعة

 

احملفوظة (4

 تعليم اليت كادلفردة احلكمة كثَت  ف كالـ تعاضد اليت ا نشطة من كاحملفوظة

 :ىو ادلخفوظة تعليم يف التخطيط كمن. فيها

تكريرا احملفوظة ا ستاذ يلفظ ( أ

تكريرا بلفظ الطالب يشًتؾ مث ( ب

138الف ل أماـ فواحدا كاحدا حافظها الطالب ا ستاذ أيمر مث (ج


 

 اللغة دار السلفي ادلعلمُت كلية من احملفوظة تعليم يف ادلستعمل كالكتاب

 شكلت مث ا كؿ، لل ص زلفوظة 4-2 حواؿ للطالب ا ستاذ كيلقى. كالدعواة

 . ادلتقدمُت لل ص الق ة احملفوظة

                                                           
137

 .بستاف ادلتعلمُت اإلسالمي السلفييف ادلعهد  2115مايو  7يف التاريخ  ،يف اليـو ا ربعاء ادلالحظة 
 يف إدارة ادلعهد. 19.11يف الساعة  2115مايو  21تاريخ يف ال اليـو اخلميس،يف  ديدم اينو ادلقابلة مع أستاذ 138
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 امتحاف مث احملافظة، بطريقة الشفهي امتحاف ىي احملفوظة يف التقومي كمن

.التحريرم



النحو تعليم (5

 الكتب كمن. صحيحة بقواعد الطالب كالـ لًتتيب النحو يفيد

 كلية منهج على ابتباع كاضح كضلو النحو، علم ىو النحو تعليم يف ادلستعملة

 .السلفي علمُتادل

 :يلي ما النحو تعلم ختطيط ك

 التعليمية ادلادة من مثاال ا ستاذ يعطي (أ 

 ادلبحوثة ادلادة حتت خط ا ستاذ يعطي (ب 

139اجلملة يف النحو عملية الطالب ا ستاذ كيطلب (ج 


ادلادة تلك يف النحو قواعد ا ستاذ يشرح مث (د 

 

ال رؼ تعليم (6

. ادلناسبة الكلمة لتخيَت للطالب كسيلة  نو. الكالـ على ال رؼ يساعد

 :يلي ما ال رؼ تعليم ختطيط كمن

ال رؼ قاعدة ا ستاد يشرح  (أ 

                                                           
 

 عهد.يف إدارة ادل 19.11يف الساعة  2115مايو  21يف التاريخ  اليـو ا ربعاء،يف  ادلالحظة139
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ال رؼ ا ستاذ يقراء  (ب 

معا ال رؼ قراءة التباع الطالب ا ستاذ يطلب  (ج 

كتكرار معا ال رؼ كالطالب ا ستاذ يقراء  (د 

ال رؼ زلافظة الطالب ا ستاذ يطلب  (ق 

.الف ل أماـ فواحدا كاحدا ال رؼ حملافظة الطالب ا ستاذ أيمر  (ك 

 ن ص يف تعمل اليت احملافظة امتحاف ىو ال رؼ تعليم يف التقومي كمن

 .السنة



 إجراء احملادثة (7

 بستاف ادلتعلمُت ادثة من إحدل ا نشطة ا سبوعية ىف ادلعهدإجراء احمل

سلفى بستاف ادلتعلمُت. كاحملادثة تساعد الطالبات لًتقية مهارة السالمى إلا

الكالـ كلتنمية رغبتهن ىف التخاطب ابللغة العربية،  ف الكالـ أكؿ الوسائل 

 اء.للتفاىم كاالت اؿ. يعقد إجراء احملادثة كل يـو ا ربعاء مس

ىف ىذا النشاط يستخدـ كتاب احملاكرة احلديثة ابللغة العربية الذل فيو أمثلة  

كثَتة للمحادثة. ذلك لتدريب الطالبات زلادثة بينهن عن ا شياء ادلعينة 

 140بسهولة.

 

                                                           
 يف اإلدارة.  15.31يف الساعة  2115مايو  21يف التاريخ  ،ادلقابلة مع أستاذ ديدم اينو يف يـو ا ربعاء141
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 إصالح اللغة (8

إصالح اللغة من ا نشطة ا سبوعية لت حيح استعماؿ لغة الطالب 

يومية. كيعمل إصالح اللغة كل ليلة اإلثنُت. تعمل ىذه ا نشطة لداللة 

الطالب ت حيح اللغة. كىذه من التقومي الذم يعمل مشرؼ اللغة كادلنظمة 

قبة ادلشرؼ الطالب كالطالب. كمادة يف إصالح اللغة ىي مطالعة، كمرا

. كاصالح اللغة من أنشطة  كادلنظمة على اللغة ادلستعملة الطالب كل يـو

 كيكوف ترتيبو، يف اخلطاء الطالب قوؿالتقومي أيضا  ف فيو يعمل ت حيح 

 أيضا كيكوف اللغة، إصالح يف الت حيح مبادتو الشهر كل ادلفردة تقومي أيضا

 141.احملادثة عن كحتريرا شفهيا سنة ن ص

مهارة الكالـ الحيدد يف ا نشطة اللغوية يف ادلعهد كلكن  تطبيقكعملية 

على الكالـ  تطبيقيعمل يف ادلعهد مبنهج كلية ادلعلمُت، كيعلم  تطبيقال

 ا ساتيذ الذين ديهركف يف رلاذلم .

 

 بستان ادلتعلمني قييم من تطبيق الطريقة ادلباشرة لرتقية مهارة الكالم يف ادلعهدت .3

 اإلسالمي السلفي داووهان بليتار

 بستاف ادلتعلمُت مهارة الكالـ من أضغط ادلهارة من ادلهارات التعليميو يف ادلعهد

 اإلسالمي السلفي داككىاف بليتار. 
                                                           

 أماـ اإلدارة. 19.11يف الساعة   2115أبريل  24يف التاريخ  رزقي اماليا،لة مع أستاذة ادلقاب141
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اإلسالمي السلفي لتعويد الطالب  علمُتبستاف ادلت يهدؼ تعليم الكالـ يف ادلعهد

 .  تكلم اللغة العربية فعاليا كلتطوير كفاءة التكلم بوسيلة ادلفردة ادلعطية كل يـو

كادلدخل ادلستعمل يف تعليم الكالـ ىو ادلدخل االت اؿ  ف الطالب مستطيع 

 ف كظيفة اللغة الت اؿ بُت الناس. كيتعلق ىذه ادلهارة  142للكالـ أكال قبل تعلم قواعده،

  143على مهارات ا خرل ادلعاضدة على االت اؿ.

رة ىي كالطريقة ادلباش 144كالطريقة ادلستعملة يف تعليم الكالـ ىي الطريقة ادلباشرة.

طريقة تعلم اللغة العربية اليت تعلم الطالب لتكلم اللغة العربية مباشرة كحيـر عليهم أف تكلم 

 145لغة ا ـ.

عليو أف كعملية تعليم الكالـ تبداء منذ يف ال ص ا كؿ، كلل ص ا كؿ جيوز 

تكلم اللغة العربية سلبيا يف ن ص السنة ا كؿ، كجيب عليهم أف تكلم اللعة العربية فعاليا 

 بعد ن ص السنة ا كؿ. 

كمن الطالب الذين خيرقوف اللغة فلهم جزاء حملافظة ادلفردات أماـ ا ساتيذ. كجيب 

حىت يكوف الربامج  طالب تكلم اإلصلليزية أيضا،الطالب تكلم اللغة العربية فقط كلكن ال

ا سبوع للعريب كا سبوع لإلصلليزم. كعملية الكالـ كاجب جلميع الطالب مثل اللغة 

 اليومية ببيئة اللغوية. 

                                                           
 .اماـ اإلدارة 11.31يف الساعة  2115أبريل  12اتريخ  ديدم اينو يف يـو ا حد،ستاذ أادلقابلة مع 142

 .116ص.  تعليم اللغة.... أمحد طعيمة،143

 
 .22 ص. (،1982الرايض: ادلملكة العربية ، ) ساليب تدريس اللغة العربيةأ دمحم علي اخلويل،  145



126 
 

كيعضد تعليم الكالـ أبنواع ا نشطة كالدرس. كمن الدرس ادلعاضد على الكالـ 

 كىو مطالعة كتقدمي احملافظة، كاخلطابة كسول ذلك.

خذ الباحو االستنتاج ىو اف تطبيق الطريقة ادلباشرة لًتقية كمن الشركح السابق أي

اإلسالمي السلفي داككىاف بليتار، قد زلتمل ادلؤثر  بستاف ادلتعلمُت مهارة الكالـ يف ادلعهد

اإلسالمي السلفي داككىاف  بستاف ادلتعلمُت لزايدة كفاءة ادلهارة الكالـ عند الطالب

ادلباشرة مبؤكد اف شلارسة لتكلم العربية كل يـو يف بليتار.  ف قد يستخدـ ىذا الطريقة 

 حوؿ ادلعهد اك ادلدرسة، كحيـر عليهم أف تكلم لغة ا ـ.

 

 الطرقة ادلباشرة لرتقية وتقييم عن تطبيق تطبيقتصميم و  يف بياانتحتليل ال .ب 

  الجنكاابن سرعات بليتاراإلسالمي السلفي  احلكمة ادلعهديف  ة الكالمادلهار 

اإلسالمي  احلكمة يف ادلعهد ة الكالمادلهار  الطرقة ادلباشرة لرتقية متصمي .1

  السلفي الجنكاابن سرعات بليتار

يف ادلعهد عند الطالب  الطريقة ادلباشرة لًتقية ادلهارة الكالـ تطبيقسس يؤ 

على بعو لذلك ادلعهد  الصلكاابف سرعات بليتار اإلسالمي السلفي حلكمةا

 كمنهجو.
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( يريب الناس ادلؤمنُت كادلتقُت كذلم ا خالؽ الكردية 1سس ىو: ما البعو ادلؤ أ

( يريب الناس الذين يقدركف على ادلعارؼ كالتكنولوجي كذلم مهارة 2 ،كالعمل ال احل

 احلياة النافعة للمجتمع.

الطالب ادلتقُت حيتاج الًتبية اإلسالمية اليت سيحملهم إىل احلياة  تطبيقكل

ىذاالبعو ىو بتعليم كتب الًتاث اليت تستعمل اللغة  قتطبيال حيحة. كمن السعي ل

العربية مثل ادلراجع على إرشادة احلياة. حىت حيتاج الطالب الوقت الطويل لتعلمهم. 

 كلفهم تلك الكتب جيب على الطالب فهم اللغة العربية أيضا.

اإلسالمي السلفي الصلكاابف سرعات  احلكمة يف ادلعهد مث ادلنهج ادلستعمل

ىو ادلنهج يف ادلعهد السلفي كادلنهج مؤسسة الًتبية الوطنية مثل ادلؤسسة ر بليتا

 الرمسية.

مث تركز الًتبية السلفية يف ادلدرسة الدينة بدرسها حوؿ الدرس الديٍت كاللغة 

العربية. حىت تفرؽ الوقت بُت التعلم دلنهج الرمسي كادلنهج السلفي. كيضغط ادلنهج 

ربية من نواحى كفاءة للقراءة كالًتمجة  هنما كسيلة دلعرفة السلفي تعليم كتب اللغة الع

معٌت الكتب مثل م ادر معرفة اإلسالـ. حىت يركيز تعليم اللغة العربية ككتب الًتاث 

كتعليم ادلعهد السلفي يشهر بتعليم كتب الًتاث.   146يف أنشطة التعلم كالتعليم فيو.

  147كت ميم تعليمو يبدأ بتعليم اللغة العربية.

                                                           
146

 .يتويف ب 11.31يف الساعة   2115ابريل  24اتريخ  ـ اجلمعة، يو يفاحلاج  كياىي نور ىودلادلقابلة مع   
147

Mahmudi Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 168. 
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يف ادلعهد اإلسالمي كقد يعضد ادلنهج على تنظيم ادلادة التعليمية. كمن منهج 

ادلهارات اللغوية  تطبيقالذم يعاضد يف  احلكمة الصلكاابف سرعات بليتارالسلفي 

 ىو:

ف ل للمرحلة الطالب )تعيُت ادلادة التعليمية مناسبة على مراحل ف ل  (1

 .(كالثانوية كالعالية اإلبتدائية،

 .تعيُت حتديد الدرس كحتديد ادلادة احملافظة لدل الطالب فيو (2

على الطالب يكتبها لًتقية مهارهتم يف الكتابة ادلناسبة تعيُت ادلادة اليت جيب  (3

 على قسم الطالب.

لتنظيم  اإلسالمي السلفي الصلكاابف سرعات بليتار احلكمة كقد قرر ادلعهد

كمن  اللغة العربية، تطبيققية فعالية أنشطة التعلم كالتعليم يف ادلدرسة الدينية فيو لًت 

 حكمتو ما يلي:

  .ين ديلكوف ادلهارة يف رلاذلمختيَت ا ساتيذ الذ (1

إختيار دخوؿ الف ل لدل الطالب اجلديد فيو لتعيُت مراحل ف لهم ادلناسبة  (2

 على كفاءهتم.

 كوف الوسائل اليت تعاضد أنشطة التعلم كالتعليم يف ادلدرسة الدينية فيو. (3

ختيَت شرط ارتفاع الف ل ملتزا، بوسيلة امتحاف احملافظة، كامتحاف ن ص  (4

 كصلاح يف إمتحاف ت حيح الكتب.لسنة، ا
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اإلسالمي  احلكمة يف ادلعهد ة الكالمالطرقة ادلباشرة لرتقية ادلهار  تطبيق .2

 السلفي الجنكاابن سرعات بليتار

الذم  بليتار سرعات السلفي اإلسالمي احلكمة تعليم اللغة العربية يف ادلعهد

كاف ادلنهج السلفي كظيفة الكتابة يتبع ادلنهج السلفي تركيز على مهارة الكالـ. كلو 

 لدل الطالب يف ذلك ادلعهد حتديد على نقل الكتاب عن الدرس التعليمي.

 بليتار سرعات السلفي اإلسالمي احلكمة يهدؼ تعليم اللغة العربية يف ادلعهد

 حبو ادلعٌت كحتليل كتب الًتاث اليت تستعمل اللغة العربية مثل مراجع تعاليم اإلسالـ.

عليم اللغة العربية ىنا على علم ألة اللغة العربية، كىو النحو كخي ص ت

 كال رؼ. كعملية تعليمها بألساتيذ الذين يتخرجوف من ذلك ادلعهد كثَتا.

 السلفي اإلسالمي احلكمة مهارة الكالـ عند الطالب يف ادلعهد تطبيق (1

 .بليتار سرعات

 بليتار سرعات يالسلف اإلسالمي احلكمة يهدؼ تعليم الكالـ يف ادلعهد

ىو لكي يستطيع الطالب قراءة كتب الًتاث بقواعد صحيحة اكال.  ف القراءة 

 ال حيحة يرافق الطالب فهم ادلعٌت تلك الكتب كعند نطبيق لتكلم. 

كمن ادلادة التعليمية يف تعلم الكالـ ىي مجيع ادلادة  هنا تستعمل اللغة 

 ف وؿ الطالب. العربية مجيعا. كتناسب مرحلة ادلادة مبرحلة
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كالطريقة ادلستعملة يف ترقية الطالب على مهارة الكالـ الًتاث ىي طريقة 

 ادلباشرة من قراءة الكتاب كادلفردات.

 كمن ختطيط تلك الطريقة ما يلي:

 أيمر ا ستاذ الطالب فتح الكتاب التعليمي كيهتمو (1

 يهتم الطالب على الكتاب التعليمي (2

 مث ترمجو مث يعرب الطالب ابلتكلم يقراء ا ستاذ الكتاب (3

 يستمع الطالب قراءة أستاذىم أماـ الف ل دقيقة  (4

 امث يطلب ا ستاذ بعض الطالب أف يتكلم بعده كاحدا فواحد (5

 

كتعمل طريقة القواعد كالًتمجة اب ستاذ الذم يعلم الكتب عادة يف خ ة 

 لمرحلة اإلسالمي.ا كؿ، كخ ة الثاين يعلم الطالب مدير ادلعهد مباشرة ل

كللطالب ادلبتدئُت الذين مل يستطيعوا قراءة القرآف أك مل يفهموا القرآف قد 

  تطبيقدخلوا يف ال ص اإلعداد أكال. كيركز تعليم يف ال ص الثالو على 

كفاءة قراءة القرآف ككتابة أحركفو كإعطاء ادلعٌت حتت اشراؼ ادلستحق مكثفا. 

قد يساعدىم قراءة كتب كيعرب ابلكالـ اليومية  ف كفاءة الطالب قراءة القرآف 

من ادلفرادت ىذا الكتاب الًتاث التعليمية يف ادلعهد الدينية. كيرجي لل ص 

 الرابع كاخلامس مستطيع الطالب قراءة جيدة.
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كمن ختطيط تعليم الكالـ عند الطالب ادلبتدئُت أم مل يستطيع أف تكلم 

 ما يلي:

 يمية أكال، مث يشرؼ االستاذ الطالب كاحدايقراء ا ستاذ ادلادة التعل (1

 فواحدا يف أنشطة ادلعهد الدينية

كوف اخل ة الزايدة يف تعليم مهارة الكالـ أبنشطة قراءة ادلفردات الذم  (2

 148ء مبرجلة كفاءة الطالب كل ال باحتبدا

كمن الدرس ادلعاضد على مهارة الكالـ ىي ادلمارسة لتكلم اليومية مع  

اصدقائهم. كأنواع كتب العربية التعليمي يناسب مبرحلة ف وذلم. كيبدأ تعليم 

العربية يف ال ص الثالو. كمن كتب العربية التعليمي ىي: العربية لناشئُت، 

 جزء ا كؿ كالثاين.العربية لإلبتداء، اللغة العربية 

 كمن ا نشطة لًتقية مهارة الطالب على الكالـ ما يلي:

 تعليم اللغة (1

اللغة من علم ا لة دلهارة الكالـ نص اللغة العربية كلتعريص معنها. كمن  
الطريقة ادلستعملة يف تعليم الكالـ ىي طريقة ادلباشرة. كادلباشرة من ا نشطة 

اإلسالمي  احلكمة مهارة الكالـ يف ادلعهد الواجبة للطالب لًتقية كفاءة
 السلفي.

 

                                                           
 .يف اإلدارة 17.11يف الساعة  2115أبريل  21اتريخ  اليـو الثالاثء،يف  أمحد رقيبادلقابلة مع استاذ 148
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 تعليم النحو (2
اللغة من علم ا لة دلهارة القراءة نص اللغة العربية كلتعريص معنها. كمن  

الطريقة ادلستعملة يف تعليم الكالـ ىي طريقة احملافظة. كاحملافظة من ا نشطة 

 .اإلسالمي السلفي احلكمة الواجبة للطالب يف ادلعهد

كتعمل أنشطة زلافظة النحو كل ا سبوع. كتعمل أنشطة احملافظة 

 ا سبوعية كل اليـو ا ربعاء مساء إىل ادلستحق. 

كلًتقية محاسة الطالب على احملافظة قد عملت مسابقة احملافظة اليت 

تناسب مبرحلة قسم الطالب. كتعمل تلك ادلسابقة كل ن ص سنة، قبل 

 امتحاف ن ص السنة.

قومي من تعليم النحو ىي مجع احملافظة بتحديد معُت كما يف كشكل الت

ادلنهج للمعهد اإلسالمي السلفي احلكمة. كقيمة احملافظة قد تعُت ارتفاع 

 % من خت يص ارتفاع الف ل.71الطالب على الف ل ا على حوؿ 

 

 تعليم ال رؼ (3
ال رؼ من علم ا لة الذم يساعد الطالب قراءة كتب الًتاث 

 حىت لل رؼ دكر مهم كما علم النحو.كفهمها. 

طريقة تعليم ال رؼ كما طريقة تعليم النحو كىي طريقة 

 ال رؼ تناسب مبرحلة قسم الطالب.كمادة ة. احملافظ
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كشكل التقومي من تعليم ال رؼ ىو مجع احملافظة كل الشهر  

كقبل امتحاف ن ص السنة. كقد يعُت قيمة احملافظة ارتفاع الف ل لدل 

اإلسالمي السلفي ا. كإذا ينقص قيمة الطالب  حلكمةدلعهدالطالب اب

يف احملافظة، قد أصبح ادليزاف للمستحق ليواصل الطالب إىل الف ل 

ا على. كلكن كانت كقت الزايدة لدل الطالب الذم ينقص قيمة 

زلافظتهم، كإذا كجد ضعص احملافظة حقيقة بعد كقت الزايدة، قد كقص 

 الطالب على ف لهم.

احملافظة قد يعُت الطالب الشًتاؾ االمتحاف التحريرم  كامتحاف

ن ص السنة. كإذا صلح الطالب يف امتحاف احملافظة سيناؿ الطالب 

البطاقة الشًتاؾ امتحاف ن ص السنة. كمن شرط الشًتاؾ امتحاف 

ن ص السنة التحريرية ىو: صلاح يف امتحاف العبودية، كامتحاف حتليل 

 الكتب كامتحاف احملافظة.

 

 أنشطة حبو ادلسائل )مشاكرة( (4
تعمل  أنشطة ادلشاكرة أم حبو ادلسائل كل ا سبوع يف ليلة 

اجلمعة. كادلوضوع ادلشاكرة حوؿ الفقو. كتنقسم ادلشاكرة على قسمُت 

كمها ادلشاكرة الكبَتة كادلشاكرة ال غَتة.  كتعمل ادلشاكرة الكبَتة على 

 غَتة للطالب يف ف ل ادلشاكرة للطالب عامة، كتعمل ادلشاكرة ال
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كاحد. كمن الكتب ادلشاكرة ىي كتاب الفقو فتح القريب للطالب يف 

ادلرحلة اإلسالمي، كللطالب يف ادلرحلة اإلبتدائية يستعمل كتاب الفقو 

اإلسالمي  احلكمة لًتقية جودة ادلشاكرة، يؤيت ادلعهدك  149بلوغ ادلراـ.

 السلفي مشرؼ خارج ادلعهد اإلحًتايف. 

كتقاؿ أنشطة ادلشاكرة من ا نشطة ادلعاضدة على مهارة القراءة 

  هنا قد اشًتاؾ أنشطة قراءة الكتب قبل أنشطة ادلشاكرة.

 كمن ختطيط أنشطة ادلشاكرة ما يلي:

 باحو كادلرسل كأعضاء ادلشاكرة.ينقسم الطالب على ادل (أ 

كيبداء ادلباحو قراءة ادلوضوع بقراءة صحيحة، مث إعطاء ادلعٌت  (ب 

 كترمجو. 

كبعد ذلك، يعطي ادلرسل الوقت  عضاء ادلشارة لتقدمي ادلسائل  (ج 

 على ادلوضوع ادلبحوث

مث يعطي ادلرسل الوقت للمباحو حلل ادلشكالت أك ادلسائل  (د 

 رةمن أعضاء ادلشاك 

كبعد أنشطة االسئلة كاإلجابة يعطي ادلشرؼ البياف عن اإلجابة  (ق 

 اليت تنقص صحيحتها
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ىدؼ عن مرحلة القراءة. كيرجى احلكمة  كللتعليم يف ادلعهد الدينية

كالرابع كاخلامس(  ال ص الثالو،دلرحلة اإلبتدائية )للطالب يف ا

لة اإلسالمي مستطيع قراءة الكتب اليت ذلا حركات. كللطالب يف ادلرح

 مستطيع قراءة الكتب اليت ليست ذلا حركات.

كقد كاف يف ا نشطة ا سبوعية ا نشطة خطابة كمراقي، كجيب 

 على الطالب يف خطابة كمراقي لًتقية كفاءة يف مهارة الكالـ.

اجملتمع مع الطالب ك تجايف ا نشطة الشهرية كقد كاف أيضا 

كياىي احلاج عبد هللا    نشطة قراءة الكتاب منهاج العابدين من

 معطي.

كتقومي القراءة ابمتحاف العمل كىو امتحاف قراءة الكتب اليت 

ليس ذلا معنا كال حركاات يف االمتحاف ن ص السنة مثل شرط الرتفاع 

 الف ل.

كبعد يستطيع الطالب قراءة ادلادة ابللغة العربية، يطلب الطالب  

 لكتب التعليمية.ترمجتها لكي يستطيع الطالب فهم ادلعٌت عن ا

كتعاضد كفاءة الًتمجة على فهم الدرس اآلخر يف ادلعهد الدينية 

مثل فهم الطالب على النحو كال رؼ،  ف مها قد يساعد الطالب 

 ترمجة ادلعٌت. حىت قد تضغط أنشطة احملافظة يف تعليم النحو كال رؼ.
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كأما الطريقة ادلستعملة يف تعليم الًتمجة ىي طريقة القواعد 

 ًتمجة. كال

كعملية يف تعليم الًتمجة ىي أنشطة حبو ادلسائل أك ادلشاكرة،  هنا 

يطلب الطالب كفاءة ترمجة ادلادة ادلشاكرة. كبًتمجة اللغة العربية يف اللغة 

 ا ـ سيفهم الطالب معٌت تلك الكتب.

كليس التقومي يف الًتمجة خاصة، كلكن التقومي يشًتؾ يف 

انية يف االمتحاف التحريرم يف ن ص االمتحاف على ادلادة اإلمتح

السنة.  ف ادلادة التعليمية تستعمل اللغة العربية، مث شكل ا سئلة 

 ابللغة اإلندكنيسيا، مث حيتاج فهم الطالب معٌت تلك الكتب إلجابتها.

 

 احلكمة تقييم عن تطبيق طريقة ادلباشرة لرتقية مهارة الكالم يف ادلعهد .3

 بليتاراإلسالمي السلفي سرعات 

اإلسالمي السلفي الصلكاابف  احلكمة يؤسس تطبيق ادلهارة الكالـ يف ادلعهد

 سرعات بليتار على بعو لذلك ادلعهد كمنهجو.

( يريب الناس ادلؤمنُت كادلتقُت كذلم ا خالؽ الكردية 1أما البعو ادلؤسس ىو: 

كذلم مهارة  ( يريب الناس الذين يقدركف على ادلعارؼ كالتكنولوجي2كالعمل ال احل، 

 احلياة النافعة للمجتمع.
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كلتطبيق الطالب ادلتقُت حيتاج الًتبية اإلسالمية اليت سيحملهم إىل احلياة 

ال حيحة. كمن السعي لتطبيق ىذاالبعو ىو بتعليم كتب الًتاث اليت تستعمل اللغة 

م. العربية مثل ادلراجع على إرشادة احلياة. حىت حيتاج الطالب الوقت الطويل لتعلمه

 كلفهم تلك الكتب جيب على الطالب فهم اللغة العربية أيضا.

اإلسالمي السلفي ىو ادلنهج يف ادلعهد  احلكمة مث ادلنهج ادلستعمل يف ادلعهد

 السلفي كادلنهج مؤسسة الًتبية الوطنية مثل ادلؤسسة الرمسية.

للغة مث تركز الًتبية السلفية يف ادلدرسة الدينة بدرسها حوؿ الدرس الديٍت كا

العربية. حىت تفرؽ الوقت بُت التعلم دلنهج الرمسي كادلنهج السلفي. كيضغط ادلنهج 

السلفي تعليم كتب اللغة العربية من نواحى كفاءة للقراءة كالًتمجة  هنما كسيلة دلعرفة 

معٌت الكتب مثل م ادر معرفة اإلسالـ. حىت يركيز تعليم اللغة العربية ككتب الًتاث 

كتعليم ادلعهد السلفي يشهر بتعليم كتب الًتاث.   151لم كالتعليم فيو.يف أنشطة التع

 151كت ميم تعليمو يبدأ بتعليم اللغة العربية.

كمن الشركح السابق أيخذ الباحو االستنتاج ىو اف تطبيق الطريقة ادلباشرة 

اإلسالمي السلفي سرعات بليتار، اقل ادلؤثر  احلكمة لًتقية مهارة الكالـ يف ادلعهد

سرعات  اإلسالمي السلفي احلكمة لزايدة كفاءة ادلهارة الكالـ عند الطالب يف ادلعهد

بليتار.  ف قد يستخدـ ىذا الطريقة ادلباشرة فقط ليبحو كتب ا صفر ليس مبمارسة 

                                                           
150

 يف بيتو. 11.31يف الساعة   2115ابريل  24اتريخ  ـ اجلمعة، يو يفاحلاج  شيخ نور ىودلادلقابلة مع  
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، حىت ىذه الطريقة اقل ادلؤثر لزايدة كفاءة ادلهارة الكالـ  لتكلم ابللغة العربية كل يـو

 اإلسالمي السلفي. احلكمة عند الطالب يف ادلعهد

 

الطريقة ادلباشرة لرتقية  عن تطبيق يموتق تطبيقو  تصميم حتليل ارحتال احلالة يف .ج 

 اإلسالمي السلفي داووهان بليتار بستان ادلتعلمني يف ادلعهد مهارة الكالم

  اإلسالمي السلفي سرعات بليتار احلكمة عهدوادل

بستاف  أف ادلعهد نظرل الباحو احمل ولة من مكاف البحو، بياانتكمن تقدمي ال
 اإلسالمي السلفي سرعات بليتار احلكمة كادلعهدبليتار اإلسالمي السلفي داككىاف  ادلتعلمُت

 ذلما خيتلفاف خلفيتهما كمنهجهما.

الذم يتبع ادلنهج  بليتاريف  سلفيمن ادلعهد ال اإلسالمي السلفي بستاف ادلتعلمُت ادلعهد

احلديو. كالدرس التعليمي يستعمل ادلراجع ابللغة العربية. ة ادلعلمُت اإلسالمية مثل ادلعهد كلي

ادلعهد مهارة الكالـ ابلبيئة اللغوية. كحيـر ىذا ادلعهد تكلم ابللغة ا ـ. كطريقة  كيضغط ىذا

 تعليمها ىي طريقة ادلباشرة.

اإلسالمي  احلكمة يستعمل ادلعهد ،اإلسالمي السلفي احلكمة كخيتلص عن ادلعهد

عارؼ منهج ادلعهد السلفي. كدركس تعليمو يشهر بكتب الًتاث مثل مراجع ادل السلفي

من علم  اإلسالمية. كقد يضغط تعليم اللغة العربية لفهم نص كتب الًتاث. النحو كال رؼ

 ا دكات لفهم تلك الكتب.
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يهدؼ تعليم الكالـ يف ىذا ادلعهد ىو لكي يستطيع الطالب قراءة كتب الًتاث بقواعد 

د نطبيق لتكلم. صحيحة اكال.  ف القراءة ال حيحة يرافق الطالب فهم ادلعٌت تلك الكتب كعن

 كطريقة يف تعليم الكالـ ىو الطريقة ادلباشرة لتوسع الكفاءة.

يضغط على الكالـ بربامج بيئة لغوية اإلسالمي السلفي  بستاف ادلتعلمُت إذا كاف ادلعهد

فهو جيب على طالبو أف ديلك   اإلسالمي السلفي حلكمةا كحيـر على اللغة ا ـ فعكسو ادلعهد

 من اللغة العربية إىل اللغة ا ـ لكي يفهموا ادلادة التعليمية.كفاءة لًتمجة الكتب 

كقد يؤثر إختالؼ ادلنهج بُت ادلؤسسة الًتبية على ختطيط التعلم  كنظاـ التعلم 

 كا ىداؼ ادلرجو. 

 

 


