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 مستخلص البحث
ألن اللغة هي الكالم وال الكتابة. يف تعليم اللغة العربية،  أهم املهارات هيمهارة الكالم 

اللغة هي رد يتصل ابلثقافة األخرى وأهنا واللغة هي الوسيلة الوحيدة اليت تستطيع هبا الف
 هه  ابلكالم نعرف مايف مع اآلخني، لرابط والفرد التفاهمالعنصر األساسى يف تقوية ا

النمودج أو أو يصمم  أن خيتار فينبغي املدّرس  اإلنسان ونعرف ما املراد بقول القائل.
 وصفلرتقية مهارة اللغوية الطالب خاصة مهارة الكالم. واهلدف هذا البحث ل االسرتاتيجية

يف  تعليم مهارة الكالم اللغة العربيةل (gallery sassion) معرض التعلمط: التعلم النشمنوهج 
منوهج العائقة يف استخدام   و ، وكذلك العوامل الداعمةالثانوية موجوكرطا مدرسة دار القرآن

 يف تلك املدرسة. يف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية معرض التعلمط: التعلم النش
مبنهج الوصفي واملدخل الكيفي. وأدواهتا هي املالحظة، واملقابلة،  واستخدمت الباحثة

التعلم منوهج والواثئق. أّما تنائج هذا البحث وهي كانت عشر خطوات إجرأت أو تنفيذ 
لتعليم مهارة الكالم، وهناك املزااي والعيوب يف عملية تعليمه. وكذلك   معرض التعلمط: النش

إبداع املعلم أو املّدرس، ودور نشط الطالب، ووسائل  :( العوامل الداعمة منها0كانت )
الوقت احملدود، وبعض  العائقة:( العوامل 2التعليمية البسيطة، وكذلك املفردات املساعدة. )

    الطالب الذي  صعوبة لتوّجيههم.
  (gallery sassion) معرض التعلمالتعلم النشاطي، : مهارة الكالم،الكلمة األساسية
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 البحثأساسيات 
 املقّدمة 
 2102عام   081اللغة العربية يف القرارات وزارة الشؤون الدينية رقم أهداف    

وهي: األول، كوسيلة اإلتصال. والثاين، كوسيلة لدراسة تعليم الدي  اإلسالمي الذي 
يتضم  يف القرآن واحلديث، أو يف كتب األخرى. بناء على هلك اهلدف، فإن تعلم 

جه حنو تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز املواقف اإلجيابية اللغة العربية مو 
وهذه القدرة مهمة جدا يف مساعدة  .ستقبايللعربية، يف مهارة اإلنتاجي أو االاللغة ا

الطالب على فهم تعليم الدي  اإلسالمي م  مصادره األصلية، وهي القرآن واحلديث، 
وابلتايل، م  املتعّمد أن يكون . م  خالل الكتب الكالسيكية األصلية ابللغة العربية

الطالب قادر على فهم اإلسالم بشكل صحيح، وعميق، ودقيق، وقادر على إيصال 
0وشفهيا.  ذا الفهم ابللغة العربية كتابياه

  

العربية له أغراض منها تكون الطالبة ماهرة يف االستماع،  اللغةإن تعليم    
ألهنا وحدة ببعض املهارات األربعة ال يفرق بعضهاو والكالم، والقراءة، والكتابة. 

اط أساسي والكالم هو نش .وم  احدى املهارات هي مهارة الكالم متعلقة ومتكاملة.
م  أنشطة اإلتصال بني البشر، وهو الطرف الثاين م  عملية االتصال الشفوي، وإها  
كان اإلستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة إلفهام. و الفهم واإلفهام طرفا 
عملية االتصال، ويتسع احلدث  ع  الكالم ليشمل نطق األصوات واملفردات واحلوار 

 ابلكالم نعرف مايف هه  اإلنسان ونعرف ما املراد بقول القائل. 2والتعبري الشفوي.

                                                           
1
 Keputusan Mentri Aagama RI Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan  Bahasa Arab di Madrasah. hal.13 
2
 081( ص. 2112)قاهرة: دار الفكر العريب  اللغوية،، املهارات دكتور رشدي أمحد طعيمة   
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تعليم مهارة الكالم هو أنشطة التعليمية جّذابة يف فصل تعليم يف احلقيقة أن    
جّذابة إها كان املعّلم ال يستطيع أن حتفيز حالة  ليستاللغة. ولك  هذا احلال 

النماهج أو االسرتاتيجيات  تنفيذوقلة اإلبداع يف  التعليمية على قيد جّذابة أو مرحيا.
فالبد املعلم أن خيتار النمودج أو إهن  .الذي يتم تدريسه تعليملابمبا يتناسب 

االسرتاتيجية املناسبة أبهداف الدراسية وكذلك أيضان مناسبة أبحوال الطالب. ألن 
التعليم والتعّلم. النمودج أو االسرتاتيجية هي إحدى العامل م  عوامل جناح عملية 
وهذ كما تنفيذ  .وأيضا العنصر م  عناصر مهمة يف عملية تعليم والتعّلم اللغة العربية

. هذا الثانوية مدرسة دار القرآنعملية تعليم يف إحدى املدرسة يف موجوكرطا وهي 
 املدرسة هلا الربانمج خاصة يف تعليم اللغة العربية وهي متري  مجيع الطالب لتعود التكلم
ابللغتنب إحدمها وهي اللغة العربية. ولدعم هذا الربانمج كل الصباح هناك الفصل 
خاصة لزايدة املفردات، وليس فقط بذلك، تنفيذ أو اجرأت عملية تعليم خاصة ملادة 

 gallery)مهارة الكالم هذا املدرسة ابستخدام منوهج التعلم النشط معرض التعلم 

sassion)    ملمارسة كفائة مهارة الكالم الطالب، وهذا يساعد الطالب لتنمية مهارة
كالمهم وكذلك لتعوه التكلم ابللغة يف تلك املدرسة. أّما الدوافع املعلم تنفيذ تعليم 

 أساسا النشط التعلم حياولنموهج التعلم النشط: معرض التعلم ألن مهارة الكلم ب
 تصبح حبيث والتعلم، التعليم عملية يف البالط واستجاابت حمفزات وتسريعا تقوية
وكذالك تركيز هذا النموهج وهي دور  1.هلم ابلنسبة مملة وليست ممتعة التعلم عملية

نشاط الطالب لذلك إها يف عملية تعليم والتعلم الطالب هلا دور نشاط فالطالب 
سيتبع عملية التعلم حبماسة حىت يستطيعون الطالب ملتقبل واالتقان املعلومات أو 

                                                           
3
Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi,  Active Learning dalam Pembelajaran bahasArab. 
(Malang: UIN Malang 

  Press, 2019) hal, 81 
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،  حبثهوأيضا كما قالت "تيكا مرضية" يف 2جيدة، وسوف تزيد نتائج التعلم. املهارات
يستطيع أن يستخدم جلميع املادة التعليمية ألن ابستخدام هذا  أّن منوهج التعلم النشط

النموهج يستطيع أن يستخدم الطريقة أو االسرتاتيجية متوعة، ومتوفق على أهداف 
 1التعليمية وكذلك مادة التعليمية.

طريقة جلمع هذه االسرتاتيجية كألن  معرض التعلمواستخدام النعلم االسرتاتيجية    
أن جيعل ، وميك  اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل األفكار أو توفري املعلومات لألصدقاء

ميارس وتنمية   ، هبذا احلال يستطيع الطالب أنالطالب قادري  على التعبري تصورهم
وكذالك م  مميزات هذا معرض التعلم كما يف حبثها "تييامسييارين  6مهارة كالمهم.
تشجيع الطالب على تنمية الشجاعة للتعبري ع  اآلراء، مث تعزيز هكاء جيرتاوايت" وهي 

  7الطالب وممارسة مهارهتم.
 التعلم النشطمنودج كيف ( 0هبذا احلال القى الباحثة أسشلة البحث وهي: )   

 ما( 2) ؟ سة دار القرآن الثانوية موجوكرطامدر مهارة الكالم يف  تعليمل مبعرض التعلم
مهارة الكالم يف  تعليمل مبعرض التعلم التعلم النشطمنودج  العوامل الداعمة والعائقة

  ؟ سة دار القرآن الثانوية موجوكرطامدر 
   
 

 
                                                           

4
Muallim Wijaya. Efektivitas model pembelajaran: Talking Stick untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berbicara di 
  SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Lisan An-Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa  Arab. 

Vol.1 No.(2) Mei 2020, hal 131 
5
Tika Mardiyah, Penggunaan Active Lerning dalam Pembelajaran Materi Qira’ah .Jurnal Al-Mi’yar 
Vol.2, No.2, (2019), hal. 227   

6
 Mel Siberman, 101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif . (Jakarta: PT. Indeks), hal.189 

7
 Tyasmiarni Citrawati, dkk. Penggunaan metode Poter Sassion untuk meningkatkan kemampuan 
bercerita. Jurnal Widyaggik, Vol.07, No. 2 Januari-Juli 2020, hal. 112 
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 اإلطار النظري
 منوذج التعليم  -أ 

منوهج التعلم هو مفاهيم التعلم اليت مت تصويره م  البداية إىل النهاية الذي قدمه    
ويشري إىل املدخل التعليم املستخدمه وكذلك أهداف التعليمية، املعلم خاصة، 

رى، منوهج التعلم خبعبارة أ .ئة التعليمية، وأيضا إدارة الصفىواخلطوات التعليمية، وبي
هو تصميم أو اإلطار لتطبيق مدخال التعليم، اسرتاتيجية العليم، وطريقة التعليم، 

 8.وأساليب التعلم
منوهج التعلم هو إطار ( أّن 2111:01وأصدقائه )نورول وايت،  Soekamto قال  

مفاهيمي ويصف اإلجراءات املنهجية يف تنظيم خربات التعلم لتحقيق أهداف تعليمية 
وابلتاىل،  2حمددة، ويعمل كدليل للمعلمني يف ختطيط أو التصميم أنشطة التعليمية.

 .يتم تنظيمها بشكل منهجي ستظهر عملية التعليم والتعّلم على أهنا أنشطة هادفة
منوهج أّن  Enggen  dan Kauchak املصطلحات املذكورة وقفا ملعىن منوهج التعلم عندو 

ويصمم  01يوفر التوجيه على معلم الذي يقوم أبنشطة التعليم والتعلم. التعلم هو إطار
 على أهداف التعليمية احملددة.

منوهج التعلم هو  ، نستطيع أن أنخذ اخلالصة أّن  املصطلحات  بناء على هلك   
تصميم أو مفاهيم أنشطة التعليمية م  البداية إىل هناية اليت فيها املدخل، والطريقة، 

جتميعها م  قبل اخلرباء واملطوري  بنفس املفاهيم ، و واإلسرتاتيجية، وأسليب التعليمية
 أهداف التعليمية احملددة.يط على اليت يتم حتقيقها يف عملية التعليم والتعلم، وختط

أن يف تنفيذ عملية تعليم  2117عام  20تنظيم وزيرة الرتبية الوطنية رقم وهذا يؤّكيد ب
                                                           

8
Taufiqu Rahman, Aplikasi Model-model Pembelajaran dalam Penelitian Tindak Kelas.(Semarang: CV 
Pilar Nusantara, 2018). Hal, 22. 

9
Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model Pembelajaran Inovative Progresif dan Kontekstual: 
Konsep Landasan dan Implementasinya pada Kurikulum 13 (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 23 

10
 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 24 



                                                                                    Vol. 05  No. 02     July - December 2021 
                                                                                     ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X 

 

081 
 

يتضم  فيه املقّدمة، أنشطة أساسية، واإلختتام. والنموهج التعلم املخطط والتعلم 
 يتضم  يف تلك أنشطة أساسية.  

ستة مناهج تعليمية Arends (2110 :22 ) اقتطف، منودج التعلمأنواع أّما    
عرض التعلم مباشرة،  :يستخدمها املعلمون يف أنشطة التعليم والتعلم تكرارا، وهي

 Arends عند رأي 00مفاهم التعيلم، التعلم القائم على حل املشكالت، واملناقشة.

أنه ال يوجد أحد منوهج تعلم أفضل م  مناهج أخرى. وخرباء منوهج التعلم اآلخري ، 
ألن متك  أن يقال كل منوهج التعلم جّيدا، إها مّت إختباره ألنشطة التعليمية مبادة معّينة 

(Arends: 1997) . ويف حتديد منودج التعلم، فينبغي أن يناسب أبهداف التعليمية ليتم
يذ التعلم القائم على الكفاءة، مطوِّر إلضافة إىل النماهج املذكورة، يف تنفحتقيقه. اب

  02أيضا مناهج التعلم كماتلي:
التعلم ( Inquiry 1. ( التعلم القائم على2. (Learning strategis) ( التعّلم اإلسرتاتيجي0

مناهج (و 5. (Quantum Learning)التعلم الكمي (2 .(active learning)  النشط
 األخرى، وميك  استخدامها إلثراء تطبيق التعلم القائم على الكفاءة. 

، ميك  لكل طالب استخدام مواهبهم أو ميوهلم يف التعلم النشطوبتنفيذ منوهج 
يؤدى الطالب أفضل ما  (،visual) الطالب البصريونحيث يكون  .عملية التعلم

الطالب و  تقدميها.لديهم عندما حيصلون على املعلومات اجلديدة مث 
 ركي،الطالب احلتلقي املعلومات م  خالل الكلمات املنطوقة. و ،  (Auditori)السمع
أيضا إحدى مناهج التعلم فّعاال للغاية  التعلم النشطو   01ابستخدام اإلمياءات. يتعّلم

 لتوفري بيئة التعليمية تفاعال، وجّذااب، وممتعا غري ممال.
   

                                                           
11

Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 26- 27 
12

Trianto Ibnu Badar Al-Tabany. Mendesain Model….. hal. 27 
13

Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning....hal, 85 
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 التعلم النشط -ب
هو  التعلم النشط( 2101كما شارون، وماراث، وأيضا ورد يف هندي ) 

عملية االحتواء الديناميكي للطالب يف املوقف التعليمي، واليت تتطلب منه احلراكة، 
 02واألداء واملشاركة الفعالة حتت توجيه وإشراف املعلم.

مشغول، مبعىن جمتهد،  "Active"الكلمة "النشاط" م  اللغة اإلجنليزية وهي  
، واقع الطالب كأساس أو  مركز  يف عملية التعليم والتعّلم. التعلم النشط  نشيط. يف

اليت تتطلب عملية التعليموالتعّلم  التعلم النشط هو( أّن 0227:021قال دمحم دليونو )
حىّت يستطيع الطاّلب ليحّول سلوكهم بفّعالية و   نشاط الطالب ومشاركتهم أمثليا،

يف كل طالب استخدام الدماغ بنشاط، إما للعثور على  تعلم النشطاليتطلب كفاءة. 
أفكار رئيسية م  مادة حتل املشكالت أو تطبيق ما تعلموه على املشكالت املوجودة 

 01يف احلياة الواقعية. 
تعليمية تفاعلية  " إىل تقنيات التعلم النشطإضافة إىل هلك، يشري  مصطلح "   

التعلم الذي يلزم الطالب ليقوم بتفكري العليا، مثال: التحليل، والتفسري، والتقومي. ويف 
، املقابلة، ويبميك  الطالب اإلستفادة م  املوارد خارج التعلم. مثال: مكتبة،  النشط

أو  اجملموعة الرتكيز حلصول على املعلومات. والطالب يستطيعون أن يثبتوا قدرهتم 
على التحليل، والتفسري، والتقومي م  خالل املشروع، والعرض أو التقدمي، والتمثيل، 
والواثئق املكتوبة، والتعلم األقران. غالبا، الطالب الذي  يشرتكون يف التعلم النشاطي 

                                                           
14

. )عمان: دار املسرية، اسرتاتيجية مع األمثلة التطبيقية 081اسرتاتيجيات التعلم النشط : الدتور عبدهللا ب  مخيس أمبوسعيديي، هدى بنت على احلوسنية.  
 21(، ص. 2106

15
Ikhwan Nur R, & Hindun Diniyah. Strategi Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
Prosiding Semnasbama IV UM Jilid 1, 2020. Hal.357 
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ينظمون عملهم، مالحظة مظاهرة، مناقشة، و يشرحون األفكار ، وحّل املشاكل، 
  06ويصغون األسئلة لديهم.

أّن التعلم ليس نتيجة تلقائية لتقّدم املعلومات  Melvin L. Silberman وقفا ل     
التعلم ويف  .ألن يف احلقيقة التعلم يتطلب يف مشاركة ههنية، والعمل فورا .إىل الطالب

، يقوم الطالب مبعظم أعمال التعلم. يتعلم الطالب األفكار وحيلون املشكالت النشط
 .وهذا هو م  أساس التعلم النشط .ويطبقون ما تعلموهم

"كيفية التعلم  أن Melvin L. Silberman فيما يتعلق مبفهوم التعلم النشط، قيل      
التعلم م  خالل االستماع  م  خالل االستماع ستجعل الطالب ينسون بسهولة.

ويف الوقت نفسه، فإن التعلم الذي يتم ع   .والرؤية سيجعل الطالب يتذكرون قليالا 
حيث أّن التعلم  طريق االستماع والرؤية ومناقشة شيء ما سيجعل الطالب يفهمون.

م  خالل االستماع والرؤية واملناقشة والقيام بشيء ما سيجعل الطالب يكتسبون 
التعليم  وابلتايل، فإن الطريقة األخرية هي أفضل طريقة يف عملية .املعرفة واملهارات

 07والتعلم.
هو منظومة إدارية، وتشمل كل  التعلم النشط( على أن 2120ويؤكد )رفاعي: 

املكوانت التعليمي، وتوجه فاعليته، مبا فيها اسرتاتيجية التعليم والتعلم اليت تقّدم 
املعارف واملعلومات )اجلانب املعريف(، وتتنوع هبا األنشطة التعليمية اليت ميارسها 

ارك فيها الطالب، وتتكون لديه القيم والسلوكيات )اجلانب الوجداين(، الطالب، يش
بل ويرتكز فيها التعلم حول الطالب، ووفق قدراته وإمكاانته، ويكون الطالب مشاركا 

 08وإجيابيا، ويكتسب املهارات األدائية )اجلانب املهاري(.

                                                           
16

Hari Wibowo. Pengantar Teori-teori belajar dan Model-model pembelajaran. (Jakarta: Puri Cipta 
Media, 2012), hal. 81-82 

17
Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning........ hal. 76.   

 01ها(، ص. 0211)وزارة الرتبية والتعليم :التعلم النشط: متكني، متتني، أتسيس. اإلدارة العامة للتدريبواإبتعاث.   08
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عليم والتعلم هو  أنشطة الت التعلم النشطلذلك، نستطيع أن أنخذ اخلالصة، أّن 
ويتظّم  عملية التفاعل بني الطالب والطالب، ومعلمهم، وبيئة تعليميتهم، حبيث 
يصبح الطالب املركز أو األساس يف عملية تعليم والتعلم. ويتطّلب الطالب أن يكونوا 

والطالب ال يقبلون أو يرون أو يستمعون املعلومات بشكل سليب نشاط والقائم بذاته. 
 علم فحسب، بل يستجيب الطالب بنشاط ويشاركون أيضاا يف أنشطةإىل ما ينقله امل

 سلوكهم بفّعالية و كفاءة.التعليمية حىت يستطيع الطالب أن حيّولوا 
على نشاط الطالب، ويستخدم  ترتكز عملية التعليم والتعلم التعلم النشطيف      

ميك  أن يتم بشكل فردي أو ويف تنفيذه  .(student center learning) املدخل
الفردي بكيفية طريقة إعطاء الوظيفة  التعلم النشطجمموعات، جبملة مستقل. وحتقيق 

مستقّلة، إنشاء، تقدمي اخلالصة، تقدمي خرائط املفاهيم، وغري هلك. ويف وقت نفسه، 
ة، اجلماعي بكيفية التعلم التعاوين، واملناقشة كل الفرق التعلم النشطميك  أن حتقيق  

التعلم وابلتايل يف هذا النموهج والتعلم القائم على حل املشكالت، وما إىل هلك. 
أو  )تسلسل خطوات التعلم(، وهو يعتمد على الطريقة  sintak، ال يوجدالنشط

  02.املختارة اإلسرتاتيجية
 010وماشي ب  دمحم الشمري يف كتابه. كانت ، Mel sibermen (2001) اعتذر 

  21منها: التعلم النشطشكال ليطبق أو لتنفيذ 
Questien Studen Have, Reconnecting, Synergetic Teaching, Poster 

Sassion/Gallery Sassion, Card Sord, Trading Place, Who In The Class?, 

Prediction, TV Comersial, Jigsaw/Model Tim Ahli, Critical Incident, Group 

Resume, Prediksi Kawan, Assesment Search, The Company You Keep, 

Prediction Guide,  Quiz team, وغري هلك.   

                                                           
19

Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Kaktif Teori dan Asesmen. (Bandung:PT Remaja RosdaKarya, 
2014), hal. 15 

20
 08(، ص. 2100/0212)اململكة العرب اللسعودية وزارة الرتبية والتعلم: الطبعة األوىل، إسرتاتيجتة يف التعلم التشط،  010ماشي ب  دمحم الشمري،   
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 معرض التعلمالتعلم النشط السابقة وهى ليطبق أو لتنفيذ وم  إحدى الشكل 

Gallery Sassion  تدريب قدرة الطالب على فهم حيث هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل
حمتوى القراءة أو النص، مث القدرة الطالب على تصورها بشكل صور، وبعد هلك يتم 

 .تدريب الطالب على إعادة التعبري  الشفوي ع  تلك الصورة أمام أصدقائهم
 معرض التعليممفهوم  -0
بديل أو طريقة جلمع اخليال، مما سيؤدي إىل تبادل األفكار كمعرض التعليم هو         

هذه االسرتاتيجية هي طريقة  .املعلومات لألصدقاء، أو املشاركني اآلخري   أو توفري 
   20جديدة وواضحة لتمكني أن جيعل الطالب قادري  على التعبري تصورهم.

  22يلي: تعليم مهارة الكالم كمال  Gallery Sassion معرض التعليم -2 
جمموعات مث يعطي كل  مخسةالطالب إىل يقّسم ( 2. حتديد موضوع املناقشة (0

يطلب كل اجملموعة قراءة النص وفهمه ومناقشته ( 1. جمموعة نصاا مبوضوع خمتلف
يف   يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتوايت القراءة على شكل صور.( 2مع جمموعتهم. 

والعناصر املوجودة يف الصورة األفكار الرئيسية هذه احلالة، ميك  أن متثل األشكال 
وبعد هلك، يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض ( 1 .يف نص القراءة

إها مل يك  لوحة املعرض، فيمك  أيضاا نشرها على لوحة اإلعالانت أو  .املتوفرة
ة يطلب كل اجملموع( 6 إّما داخل الفصل، أو خارج الفصل.على اجلدار املدرسة 

لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة حارس املعرض هي تقدمي شرح على الزوار 
يطلب مجيع ( 7 .الذي  يسئلون ع  احملتوى أو الغرض م  الصورة املعروضة

)سوى حارس املعرض( ليدور كل املعرض أصدقائهم، وسؤال احلارس ع   الطالب
ض ع  الصور املعروضة ابللغة ويسئل إىل حارس املعر ، الصور املعروضة ابللغة العربية

                                                           
21

 Mel Silberman, 101 Cara Pelatihan dan Pembelajaran Aktif.......hal.189 
22

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need spress,2009), hlm.107-
108 
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وبعد انتهى ( 2. وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور ابللغة العربية( 8 العربية
مث يقدم املعلم التعليقات، ( 01.الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم

 .والتوضيح على مجيع عملية التعليم والتعلم اليت مت تنفيذها
 تعليم مهارة الكالم -ج

التعليم  هو عملية اتصال بني املعلم و الطالب. االتصال ليس اجملرد االتصال إمّنا 
اجل ايصال رسالة معّينة م  املعلم  إىل الطالب. أما مهارة الكالم هي أهم  هو م  

املهارة يف اللغة. ألن الكالم هو جزء م  املهارة الدراسة للطالب، فلذلك تعبري مهارة 
 21عليم اللغة األجنبية.الكالم جزء أساس يف ت

الكالم هو جزء م  مهارة اللغوية النشطة واملنتجة، تتطلب مهارة الكالم التمك  
م  بعض اجلوانب وقواعد استخدام اللغة. يف اللغة، رسالة الشفوية الذي يتقدم بكالم 

 وهي استخدام الكلمات املختارة املناسبة مبقصود احتياج الكشف.
الكالم م  املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل اتقاهنا وم  املعروف أن        

يف اللغات األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارات يف الفرتة األخرية، عنم 
زادت أمهية االتصال الشفهي بني الناس. وم  الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية، 

نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية وأن  االهتمام جبانب الشفهي، وهذا االجتاه الذي
جيعل مهة األول، ميك  الطالب م  احلديث ابلعربية ألن العربية لغة اتصال يفهمها 
مالبينب الناس يف العامل، وال حجة مل  يهمل اجلانب الشفهى ويهتم ابجلانب الكتايب 

 مدعيا أن اللغة الفصيحة ال وجود هلا وال أحد يتكلمها.
تعليم الكالم يف اللغة األجنبية م  أمهية الكالم هاتة يف اللغة.  تظهر أمهية  

ويعتربه القائمون على هذا  22فالكالم يعترب جزء أساسيا يف منهاج تعليم اللغة األجنبية،
                                                           

23
Abdul  Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), hal.88  
 010(، ص.ه0281جلميعة ام القرى، ا، )مكة: رحقوق الطبع واعادته حمفوظة األخرىتعليم اللغة العربية بلغات دمحم كامل انقة، 24
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امليدان م  أهم أهداف تعلم لغة األجنبية، هلك أنه ميثل يف الغالب اجلزء العملي 
 والتطبيقي لتعليم اللغة.

تعليم مهارة الكالم هي م  وسائل اإلتصال مع غريه وفهم ما أراد أهداف أّما 
املتكلم. فهذه مبتداء بعد أن يعرف الطالب نطق حروف اللغة العربية، يعرف الطالب 

  21التفريق بني صوت واحد وصوت اخر.
هداف جتريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة يف استخدام اللغة وكذالك أ

يبات الذي يستخدم لقياس كفاءة مهارة كالم  الطلبة  ر يحا. وم  التجصح العربية 
املقابلة أو ( 1، )وصف اخلربة( 2، )وصف الصورة أو قصة املختصر( 0) :26كماتلي
  . وما إىل هلك.التبادل أو اجلدال( 1،)التعبري احلر( 2، )احلوار
 

 منهجية البحث
 مدخل البحث و منهجه  -أ 

أّما املدخل الكيفي . مبنهج الوصفي الكيفي هذا البحث وهو املدخل املدخل و 
إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو هو  بوكدان و اتيلورعند 

هو تصميم حبث يصف الوصفي واملنهج  .منطوقة م  الناس وسلوك ميك  مالحظته
التصميم الوصفي أيضاا جهداا يتضم  هذا و  .املتغريات أو الظروف كما هي يف املوقف

 27.لوصف الظروف اليت حتدث وتسجيلها وحتليلها وتفسريها
 
 

                                                           
25

Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatu Ni’mah, Pembelajaran .....hal 90 
26

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), 

 hal.53-62   
27

 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: CV Bintang Sejahtera, 2010), hal.71 
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 حضور الباحثة  -ب
الباحثة يف البحث الكيفي كأدة مجع البياانت. لذا فإن حضور الباحثة كانت          

املطلق جيري بصفة مراقب مباشر يف موقع البحث. إهن يف تنفيذ األنشطة البحث، 
 28شارك الباحثة مباشرا يف اخليز املخصص حلصول على البياانت ومجعها. 

اليت تتعلق بتبفيذ أو وحضور الباحثة  يف مكان البحث ألجل مجع البياانت         
سة دار القرآن مدر مهارة الكالم يف  تعليمل مبعرض التعلم التعلم النشطمنودج إجراء 

 . الثانوية موجوكرطا
 أدوات مجع البياانت -ج 

 األدوات اليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث فيما يلي:   
 (Observasi)املالحظة   -0

الباحثة جزءا م  النشاطات التعليمية املالحظة هي طريقة تتطلب أن تكون 
أي أبن يقوم الباحثة مبالحظة سلوك معنّي م  خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص أو 

 وهذه طريقة مهمة جّدا يف حصول على بياانت البحث.   22األشياء اليت تدرسها.
 (Wawancara) املقابلة -2

أجل استشارة دوافعه واملبحوث م   عملية لفظي بني القائم ابملقابل واملقابلة هي
عملية االسئلة أو  11للحصول على بعض املعلومات ومناسب أبهداف البحث.

وإلجابة ابللسان. وتقوم الباحثة املقابلة ابلطالب و كذلك املعلم اللغة العربية 
  البياانت املتعلقة هبذا البحث.حلصول على 

 
 

                                                           
28

 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 196 
 022(، ص. 0222الرابعة. )عمان األردن: دار الفكر، الطبعة البحث العلمي، هوقا عبيدات، وعبد الرمح ، وكايد عبد احلق.   22
 062(، ص. 2101)القاهرة: عامل الكتب، أدوات مجبع اليباانت يف البحوث النفسية والرتبوية. أ.د سناء دمحم سليمان.  11 
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 (Dokumentasi) الواثئق -1

ومصدرها مكتوبة م  الكتاب واجملالت وهي طريقة مجع البياانت   
منودج تبفيذ أو إجراء إستخدام الباحثة هذه الطريقة ملعرفة    10واحلكاايت وغريها.

سة دار القرآن الثانوية مدر مهارة الكالم يف  تعليمل مبعرض التعلم التعلم النشط
 . موجوكرطا

 أسلوب حتليل البياانت  -د 
واستخدام الباحثة  12أهداف البحث. املستخدمة يفهي طريقة إجابة األسئلة     

( 0) 11واخلطوات كما تلي:، ميليس وهوبرمانم  النظرية  البياانت يف هذا البحث حتليل
 ( اخلالصة البياانت. 1( عرض البياانت )2تضييق البياانت )

 
  نتائج البحث

دار القرآن الثانوية مدرسة مهارة الكالم يف  تعليمل مبعرض التعلم التعلم النشطمنودج  -أ
 موجوكرطا
منوهج لتعليم مهارة الكالم يف املدرسة دار القرآن الثانوية وهي  طوات املسخدمةاخل

  12كما يلي:وهذا   ،التعليمعرض مب التعلم النشط
 حتديد موضوع املناقشة  (0
 جمموعات مث يعطي كل جمموعة نصاا مبوضوع خمتلف مخسةالطالب إىل يقّسم  (2
 النص وفهمه مع جمموعتهم. ة هلك مناقشيطلب كل اجملموعة  (1

                                                           
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hal. 158 
32

 Koentjoro Ningrat, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 173 
33

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 254-259 
34

 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need spress,2009), hlm.107-

108 
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يف هذه احلالة،   القراءة على شكل صور. النص يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتوايت (2
 .ميك  أن متثل األشكال والعناصر املوجودة يف الصورة األفكار الرئيسية يف نص القراءة

يك  لوحة  إها مل .وبعد هلك، يطلب كل اجملموعة لتلصق صورهتا يف املعرض املتوفرة (1
املعرض، فيمك  أيضاا نشرها على لوحة اإلعالانت أو على اجلدار املدرسة إّما داخل 

 الفصل، أو خارج الفصل. 
يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة حارس املعرض هي  (6

 .تقدمي شرح على الزوار الذي  يسئلون ع  احملتوى أو الغرض م  الصورة املعروضة
)سوى حارس املعرض( ليدور كل املعرض أصدقائهم، وسؤال  مجيع الطالبيطلب  (7

ويسئل إىل حارس املعرض ع  الصور  .احلارس ع  الصور املعروضة ابللغة العربية
 املعروضة ابللغة العربية

 وجيب لكل احلارس ليشرح  تلك الصور ابللغة العربية (8

  ،هموبعد انتهى الوقت، يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقت (2
 .مث يقدم املعلم التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم والتعلم اليت مت تنفيذها (01

أّما احوال عملية تعليم مهارة الكالم ابستخدام تلك اخلطوات يف هذه املدرسة كما 
. يف هذه اخلطواة قد حتديد موضوع املناقشة ،اخلطوة األوىلمالحظة الباحثة وهي: 

استعّدت املدّرسة موضع املناقشة قبل دخول الفصل، وحتديد املوضوع فطبعا مناسبة 
جمموعات مث يعطي كل  مخسةالطالب إىل يقّسم طوة الثاين، اخل بكفاءة الرئيسية. 

الطالب إىل مخسة  املدّرسة قسمت . يف هذا اخلطوةجمموعة نصاا مبوضوع خمتلف
ولكل اجملموعة املوضوع ، ولكل اجملموعة هناك أربع الطالباتجمموعات للمناقشة 

املختلف ولك  املوضوع العام متساواي وهو ع  األخبار واملعلومات. أّما املوضوع يف 
"، واجملموعة الثانية احتفال اليوم العاملي اللغة العربيةاجملموعة األوىل وهي ع  اإلعالن "
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املوضوع ع  "، واجملموعة الثالثة ضان الكرميمرحبا بشهر الرماملوضوع ع  اإلعالن "
"، واجملموعة الرابعة املوضوع ع  للمدرسة الثانوية دار القرآن احتفال يوم امليالداإلعالن "
"احتفال "، واجملموعة اخلامسة املوضوع ع  اإلعالن احتفال اليوم الوطين للقراءةاإلعالن "

 .رأس السنة اهلجرية
يف هذا  النص وفهمه مع جمموعتهم.ة مناقش المجموعةيطلب كل اخلطوة الثالثة، ويف 

واد أو املوضوع اليت يف تلك اجملموعة ستبّدل اآلراء حول امل احلال لكل الطالبات
، يف هذا اخلطوة وظيفة املدّرسة وهي مساعدة الطالبات لفهم املفردات الصعوبة ناقشوهنات

طاء املعلومات ع  املرادف تلك عندهم وهي توجيه الطالبات لفتح القاموس أو إع
 الرابعة،ة واخلطو . املفردات وغري هلك، إهن الطالبات أو لكل اجملوعة يفهم تلك النص

األشكال  يف هذه احلالة، يطلب كل اجملموعة تقدمي حمتوايت القراءة على شكل صور.
يف هذا اخلطوة تقسيم  .متثل األفكار الرئيسية يف نص القراءة والعناصر املوجودة يف الصورة

لكل اجملموعة. وكذلك هناك اآللة  األقالم امللّونةاملدّرسة القرطار "بوفالو" مث "كرايون" أو 
يطلب كل اجملموعة لتلصق  ،ةواخلطوة اخلامساألخرى املرسم، املسطرة، املمحة وغريها. 

لصور للفرقة ثالث ا .، يف السبورة وأيضا يف اجلدار الفصلصورهتا يف املعرض املتوفرة
 األوىل، الثانية، الثالثة أمام السبورة، والفرقة الرابعة على اجلدار جهة اليسرى، والفرقة

 اخلامسة على اجلدار جهة اليمىن.
يطلب كل اجملموعة لتعيني صديقها كحارس املعرض، وظيفة ويف اخلطوة السادسة، 

احملتوى أو الغرض م  حارس املعرض هي تقدمي شرح على الزوار الذي  يسئلون ع  
كحارس املعرض،   خّففو نيسايف هذا احلال يف اجملموعة األوىل أخيت  .الصورة املعروضة

واجملموعة أزدان، و  أفيكا، واجملموعة الثالثة أخيت انجة رشيدةو  عنيواجملموعة الثانية أخيت 
شرح ل يفتهم هيأّما وظصفية. و  فردا، واجملموعة اخلامسة أخىت جيينو ديتاالرابعة أخيت 

املعرض لكل جمموعتهم، فطبعا سرحتهم ابستخدام اللغة  على الزوار الذي  يسئلون ع 
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ليدور   أو الزوائر )سوى حارس املعرض( يطلب مجيع الطالب واخلطوة السابعة،العربية. 
يف  .احلارس ع  الصور املعروضة ابللغة العربية وتقدمي السؤل إىلكل املعرض أصدقائهم، 

، كالزائران م  اجملموعة األوىل زايرة إىل املعرض اجملموعة حلداو ميليدا طوة أخيت هذه اخل
كالزائران م  اجملموعة الثانية زايرة إىل املعرض اجملموعة الثالثة،   نشوىو  بنيلةالثانية، أخيت 

تلك الصور ابللغة  وجيب لكل احلارس ليشرح، اخلطوة الثامنةيف  أّماوما إىل هلك. 
يف هذا احلال احلارس وكذلك الزائر فطبعا ابللغة العربية، ولوكان أخطاء يف نطقه . العربية

أو يف لفظه أحياان. ألن هدف هذه عملية التعليم وهي ملمارسة مهارهتم خاصة لتكلم 
اللغة العربية. يف هذه اخلطوة، مالحظة املّدرسة لكل املعرض أو لكل عملية التسائالت 

 لزائر.أو األجوبة لكل احلارس وا
. مث يُطلب مجيع الطالب لريجع إىل فرقتهم ،اخلطوة التاسعةيف  وبعد انتهى الوقت،

التعليقات، والتوضيح على مجيع عملية التعليم  تقدمي املّدسة أو اآلخرة اخلطوة العاشرة
يف هذا احلال شرحت املدّرسة اخلالصة ع  املادة. وبعد هلك ، تدريسهاوالتعلم اليت مت 

 اإلختتام ابلدعاء. 
يف هذا احلال ظهرت الطالبات اتباعت الدراسة حبماسة وفرحة. عرفت الباحثة أهنم 
تشعرون بفرحة وهي م  املقابلة مع الطالب الذي  يتبعون عملية تعليم، وقالت إحدى 

أن عملية تعليم ابستخدام هذ النموهج تساعدهم للممارسة  خري النساءالطالبات منها 
التكلم، وهم التشعرون خبوف، التشعرون مبلل الن ليس فقظ ممارسة تكلم ابحلوار أو 
احملادثة الىت حفظهم بل يستطيع أن تكلم بلغتهم أو مبفردات األخرى وكذالك مبساعادة 

علها محاسة وال نعاس عند عملية الصور. وقالت أيضا بعضهم أن تعليم هبذه النموهج جي
 تعليم والتعلم. 

وم  مالحظة الباحثة عرفنا أن عملية تعليم مهارة الكالم ابستخدام هذه اخلطوات  
الطالب،  كما املسخدمة يف هذه املدرسة هلا فوائد أو مزااي منها: التحفيز واالستجابة
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ىت هم ال يشعرون مبلل وكذالك تشجيع الطالب بدور النشط يف عملية تعليم والتعلم، ح
ألن جيعل الدراسة أو عملية تعليم والتعلم جّذابة. ابهتمام دور النشط الطالب، 
واستخدام معرض التعلم فالطالب ليس فقط يفهم بدراسته ولكّ  اكتساب الطالب 
املعرفة أو املعلومات وكذلك االتقان أو املهارة، ويستطيعون الطالب أن يطّورا كفائتهم 

 كلم اللغة العربيةملمارسة ت
مهارة الكالم  تعليمل مبعرض التعلم منودج التعلم النشط العوامل الداعمة والعائقة -ب

 .مدرسة دار القرآن الثانوية موجوكرطايف 
  العوامل الداعمة( 1 

 إبداع املعلم أو املّدرس 
دور املدّرس وهو مهّم جّد، كما يف هذه عملية تعليم مهارة الكالم يف هذه 
املدرسة، مدّرسة اللغة العربية ماهرة وهلا كثري م  اإلبداع إّما يف طريقة تعليمية، 
واسرتاتيجية، وكذلك مناهج التعليمية املسخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية يف 

تعليم مهارة الكالم ابسخذام هذه هي  تلك املدسة وخاصة كما تنفيذها هي
 .مبعرض التعلم منودج التعلم النشطاخلطوات 

 دور نشط الطالب 
دور نشط الطالب أيضا مهمة ألن أنشطة عملية التعليمة إها كان الطالب 
سليب و ليس هلا دور النشط فالعملية مملة وال ّجّذابة. أّما الطالب يف هذا 

عملية تعليم اللغة العربية، السيما يف تعليم املدسة محاسة و نشط يف التباع 
 .مبعرض التعلم منودج التعلم النشطمهارة الكالم ابستخدام هذه اخلطوات 
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  وسائل التعليمية البسيطة 
منودج التعلم وسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم ابستخدام هذه اخلطوات 

سهولة يف متناوله، ألن األدوات املستخمة وهي: كتاب  مبعرض التعلم النشط
الدراسة، الكرطاس، املرسم، عزل الورق، املسطرة، القلم، األقالم امللّونة. وتلك 

 األدوات متوفرة يف شركة املدرسة
  املفردات املساعدة 

يف هذا املدرسة هناك الفصل خاصة لزايدة املفردات، الوقت وهي لكل الصباح 
ة الدراسة، وهذا كما شرحت الباحثة يف املقّدمة. هبذا الفصل قبل دخول حص

منودج التعلم تساعد جّدا لتنفيذ هذه عملية التعليم ابستخدام هذه اخلطوات 
 ، ألن ممارسة الكالم فطبعا خيتاج كثري م  املفردات.  مبعرض التعلم النشط

 العائقةالعوامل ( 1
 الوقت احملدود 

فطبعا  مبعرض التعلم منودج التعلم النشطعملية تعلم مهارة الكالم ابستخدام 
منودج التعلم ختتاج إىل القت طويل ألن كانت عشر خطوات يف تنقيذه هذا 

 . إهن الوقت نقيص ويف تنفيذه يتجاوز القت املعني.  مبعرض التعلم النشط
 بعض الطالب الذي  صعوبة لتوّجيههم 

فطبعا خياجل إىل دور نشط  مبعرض التعلم التعلم النشط منودجيف تنفيذ هذا 
الطالب، ولك  يف الوقع هناك عدة الطالب الذي  صعوبة لتوّجيههم وهذا تؤثر 

 تنفيذ هذه اخلطوات.
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 اإلختتام
 خالصة البحث -أ

 gallery) ط: معرض التعلمالتعلم النشوم  اخلالصة هذا البحث أن منوهج 

sassion)  كانت   الثانوية موجوكرطا مدرسة دار القرآنيف لتعليم مهارة الكالم اللغة العربية
عشر خطوات، وكذالك هناك املزااي والعيوب يف تنفيذه بتلك املدرسة منها: التحفيز 

الطالب، وكذالك تشجيع الطالب بدور النشط يف عملية تعليم والتعلم،  واالستجابة
جيعل الدراسة أو عملية تعليم والتعلم جّذابة. ابهتمام دور حىت هم ال يشعرون مبلل ألن 

النشط الطالب، واستخدام معرض التعلم فالطالب ليس فقط يفهم بدراسته ولكّ  
اكتساب الطالب املعرفة أو املعلومات وكذلك االتقان أو املهارة، ويستطيعون الطالب 

  أن يطّورا كفائتهم ملمارسة تكلم اللغة العربية.
معرض فهو ط: التعلم النشالعوامل الداعمة وكذلك العائقة يف تنفيذ منوهج أّما 

الثانوية  مدرسة دار القرآنيف لتعليم مهارة الكالم اللغة العربية  (gallery sassion) التعلم
( العوامل الداعمة: إبداع املعلم أو املّدرس، ودور نشط الطالب، 0وهي: ) موجوكرطا

( العوامل العائقة: الوقت 2ة، وكذلك املفردات املساعدة. )ووسائل التعليمية البسيط
   احملدود، وبعض الطالب الذي  صعوبة لتوّجيههم.

 التوصيات  -ب
تكون النمودج أو االسرتاتيجية األدة  خاصة ملهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية

مهمة. فالنجاح يف تنفيذ التعليم ابختيار املواد واستخدام النمودج أو االسرتاتيجية 
املناسبة، فالبد املعلم أن خيتار النمودج أو االسرتاتيجية املناسبة أبهداف الدراسية وكذلك 

ة هي إحدى العامل م  أيضان مناسبة أبحوال الطالب. ألن النمودج أو االسرتاتيجي
عوامل جناح عملية التعليم والتعّلم. وأيضا العنصر م  عناصر مهمة يف عملية تعليم 



                                                                                    Vol. 05  No. 02     July - December 2021 
                                                                                     ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X 

 

211 
 

والتعّلم اللغة العربية ليستطيع الطالب أم حيصلوا على العلوم واملهارات يف تعليم اللغة 
  العربية بسهولة.
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