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 باب األوّلال

 مقدمة

  البحثخلفية الفصل األوّل : 

ذلك أثار تعليمه البدّ أن ختتلف، لاللغة العربية هي اللغة األجنبيّة الّيت ختتلف من اللغة األمّة، و 

 لتّعليم. و أحسن أن تعلّق أ إىل الطريقة و كيفية التعليم و املادّة و العملية ا

ني أحدٍ إىل أحدٍ،  بيتبيّن عن أمهّيّة تلك اللغة وهو ملواصاالة  (Suja’i)ومن رؤية سوجاع 

 ا أم حتريريا أحسانا.   ا ملواصاالة بني النَّاس شفهيتعليماللغة هو يستخدم اللغة  تعليمفأساس 

تتعلق من الطريقة التعليمية من قبل نتوضح أنّ ذلك من عنصر مهم يف تعليم اليت حمتوى على 

) أهداف و منوذج و الطريقة و املادّة و االسرتاتيجيات ( و فنّيّ. و متارس مع التقارب  و حطة فيه 

املدرّس و التلميذ يف عمليّة التعليم اللغة العربيّة . من رؤية اكوس سفريونو أنّه قال أنّ النّموذجي التعليم 

اليت تصميم  تعليمريّة الهو أراضيّ العمليّة التعليم من نتيجة ختفيف النظريات علم النفس الرتبويّة و النظ

من مؤثّرة التحليل التطبيق املنهج و اآلثار يف طبقة التشغيلية الفصل. فاالنموذجي التعليمية هو الطريقة 
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. و ميكن أن نرتجم للتقارب اليت تستخدم يف تعليملتناول غرض ال تعليماملنهج يف تنظيم االختبار ال

 غة العربيّة.عمليّة التعليم . و باخلصوص يف التعليم الل

بق باملستمع و التكلّم و الثي كلّها ترتا املهاراتنستخدم اللغة هو أحد من حجّة الناس و بعض 

للغة العربيّة يدخل من أحد اللغة ا ,يف هذا الوقتالقراءة و الكتابة تتعلق يف التعليم اللغة اللعربيّة . 

 خدامها يف اجملتمعات عامة . ت و واثق استالعلميّة اليت تستخدم مع اجملتمعات الدنيا آلالت املواصال

 املهاراتالكالم و  املهارات وإستماع   املهاراتحقول الفنّيّة يف مهارة اللغة العربيّة حتتوى من 

و عمليّة التعليم اليت تستخدم هكتابة. تعليم اللغة األجنبيّة من رؤية أسيف هريموان  املهاراتقراءة و 

تفعل عمليّة التعليم أحسنا  جيب أن ,بالقصوى مع املدرّس ألن يكون تلميذ اليت علّمه اللغة األجنبيّة

ليت تريد به هو الفنّيّ ا اتاملهارإحد  ,اللغة األجنبيّة. من ذلك الرءي  تعليمحتى تفضي لنيل غرض ال

ب يف البيئة املدرسيّة و اجملتمعيّة مهارة الكالم مغلو ,ألنّ يف املواصالت اليومية بني أحد ,مهارة الكالم 

 مهارة الكالم . يف عمليّته التعليم كثريا من املشكلة و باخلصوص  يف التعليم ,. و لكنّ

شمل تعليم اللغة العربيّة . من رأي أمحد مهارة الكالم هو أحد من فنّيّ اللغة اليت يف تعليم اللغة ي

مواصالت متبادل وسائله  ,التكلّم هو نصيحة لتعزيز و مدلول ,(Ahmad Fuad Efendi) فوأد إيفيندي
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باللغة. يف املؤسسة التفاعالت بني املدرّس و تلميذة أم تلميذة مع صاحبه مهمّ و ساحم هو اللغة 

 عليم اللغة العربيّة.و كذلك يف عمليّة الت ,لآلآلت املواصالت

لغة  تعليمفإن  (Munir) اللغة العربية ، ال جيد قلة من الطالب صعوبة. وفقًا ملنري تعليميف 

، تعد اللغة العربية (Agratama)اللغة األم. ويف الوقت نفسه ، وفقًا ألغراتاما  تعليمأجنبية أصعب من 

لعربية ليست لغة يسهل تعقيدها. اللغة اواحدة من أصعب عشر لغات يف العامل بسبب ارتفاع مستوى 

إىل تنوع التقنيات والوسائط  ني غري العرب فهمها بسبب تنوع بنيتها ، فضالً عن االفتقارتعليمعلى امل

 .التعليمية اليت يستخدمها املعلمون يف الفصل

يف  يع الطالب العيشمجهي مدرسة ثانوية داخلية ، واليت تتطلب من  املدرسة الثانوية األقصى

اللغة العربية واإلجنليزية.  متعلياللغة أحد الربامج الرائدة يف املدرسة ، خاصة يف  تعليممهاجع. يعد 

عم حتسني اللغة. يتم صياغة ، لدى املدارس العديد من أنشطة الربامج اليت تد تعليمكمقياس أولوية ال

سؤوالً عن تطوير مالقسم هذه الربامج من قبل قسم يسمى وحدة اللغة األقصى ، حبيث يكون هذا 

 .اللغة يف بيئة مدرسة األقصى بلس الثانوية
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املعرفة اللغوية  الدراسى بشكل أكرب عل املدرسة الثانوية األقصىيف اللغة العربية  تعليميركز 

ية مثل االستماع والتحدث األساسية حبيث ميكن تطبيقها بعد ذلك على أنواع أخرى من املهارات اللغو

ة وتطبيق املهارات اللغوية والقراءة والكتابة. مع هذا ، من املأمول أن يتمكن الطالب كطالب من ترمج

  .األربع يف حياهتم اليومية يف السكن اجلامعي

نهجني خمتلفني، ومها معلى  املدرسة الثانوية األقصىيف اللغة العربية  تعليممج حيتوي برنا

ل الدراسي بقيادة وحدة خارج الفص تعليمالرمسي يف الفصل باستخدام املناهج الدراسية وال تعليمال

 معهد. اللغة باستخدام برامج

لعربية على األهداف ا، يركز برنامج تعليم اللغة املدرسة الثانوية األقصىيف  تعليميف ال

نقسم بشكل عام إىل نوعني ، األكادميية. كما هو معلوم أن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ي

ص فقط للتواصل مع اللغة العربية اللغة العربية خمص تعليم، وهو برنامج ل(اللغة العربية مدى احلياة)ومها

اللغة العربية لألغراض ) كادمييةعربي لألغراض األ منها يف مواقف احلياة املختلفة. بينما النوع الثانيو

 .(األكادميية
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 برنامج النشاط اليومي، على برنامج منظم. يف املدرسة الثانوية األقصىيف اللغة  تعليمحيتوي 

ملفردات(، وإلقاء األمثال يُطلب من الطالب أن يأخذوا دروسًا بدءًا من إعطاء املفردات العربية )ا

 .يوم قبل الذهاب إىل الفراش ، ومراجعة مجيع الدروس اليت اتبعوها بطريقة موجهة كل)األسلوب( العربية

كتشاف وكشف بناءً على خلفية هذا البحث ، يعترب هذا البحث ضروريًا للتمكن من ا

، منطقة بيسي جاتينانغورجي املدرسة الثانوية األقصىيف  النموذج التعليمي ملهارات اللغة العربية

 .دانغسومي

  حتقيق البحث وحتديدهالفصل الثّاني : 

 :وفقًا خللفية املشكلة أعاله ، ميكن حتديد أن مشكلة البحث هي

 "املدرسة الثانوية األقصىيف  مهارات اللغة العربية تعليممنوذج "

 :وفقًا لتحديد املشكلة ، ميكن صياغة هذه املشكلة يف عدة أسئلة حبثية

 ؟املدرسة الثانوية األقصى اللغة العربية يف املهاراتملاذا ندرس  .١

 ية األقصى؟ثانواملدرسة الما هي مهارات اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف  .٢

  ؟اللغة العربية  املهاراتعن  املدرسة الثانوية األقصى يفماذا ندرس  .٣
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  ؟املدرسة الثانوية األقصى يف اللغة العربية املهاراتندرس  كيف .٤

املدرسة يف اللغة العربية  مهارات تعليملربنامج اللغة يف  و املثبطة الداعمةما هي العوامل  .٥

 ؟الثانوية األقصى

 ؟نوية األقصىاملدرسة الثايف اللغة العربية  الدراسكيف يكون حتصيل الطالب يف  .٦

 أغراض البحثالفصل الثالث : 

 :الغرض من هذه الدراسة هو حتليل

  .نوية األقصىاملدرسة الثا اللغة العربية يف املهاراتملاذا ندرس تحليل ومعرفة ل .١

 .ثانوية األقصىلاملدرسة امهارات اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف تحليل ومعرفة ل .٢

 .ية األقصىاملدرسة الثانو يف ندرس املهارات اللغة العربية كيفلتحليل ومعرفة  .٣

يف هارات اللغة العربية م تعليملربنامج اللغة يف  املثبطةو العوامل الداعمة  لتحليل ومعرفة .٤

 .املدرسة الثانوية األقصى

 .سة الثانوية األقصىاملدريف اللغة العربية  الدراسيكون حتصيل الطالب يف  لتحليل ومعرفة .٥
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  البحث الفصل الرابع : فائدة

 :ليةمن املتوقع أن يكون لنتائج هذه الدراسة عدة استخدامات أكادميية وعم

مهارات  تعليمة مناذج من وجهة نظر عملية ، من املتوقع أن يساهم هذا البحث بأفكار يف دراس

درسة الثانوية على وجه اخلصوص. يف امل تعليماللغة العربية بشكل عام ، ومهارات اللغة العربية. مناذج ال

 تعليمأكثر إبداعًا يف  يكونوامن املتوقع أيضًا أن يقدم هذا البحث نظرة عامة للباحثني املستقبليني ل

 .مهارات اللغة العربية بنماذج خمتلفة

اللغة  تعليمعلمي وممارسي ويف الوقت نفسه ، من وجهة نظر أكادميية ، من املأمول بالنسبة مل

لغوية. ومن خالل هذا البحث، املهارات ال تعليمالعربية أن يضيف هذا البحث نظرة ثاقبة إىل منوذج 

إمكانات اللغة العربية. ومن املؤمل  وائد التفكري للمخزون العلمي يف حماولة لزيادةاملأمول أن يوفر فمن 

 تعليمكمحاولة لتحقيق  تعليماذج الأيضًا أن يتم أخذ معلمي اللغة العربية بعني االعتبار عند اختيار من

مهارات اللغة ية يف حتسني إىل إضافة البصرية واخلربة للمؤلف كمدرس للغة العربباإلضافة  .فعال

 .العربية
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 اإلطار الفكري :الفصل اخلامس

طار عمل هو إ تعليمأن منوذج ال( Shoiminصاميني )  يف (Soekamto) سوكامتو يقرتحفي

مية معينة ، ويعمل كدليل لتحقيق أهداف تعلي تعليممفاهيمي يصف إجراءً منهجيًا يف تنظيم خربات ال

يوفر  تعليمعين أن منوذج الي. هذا تعليمواملعلمني يف ختطيط أنشطة التدريس وال تعليممصممي ال تعليمل

  .إطارًا وتوجيهًا للمعلمني للتدريس

منوذج على  تعليمالعربية  يف اتصال مع البيان أعاله، حياول الكاتب لتصميم إطار مهارات اللغة

 :النحو التايل

 اللغات منوذج تعليمختطيطي العربية مهارات  ١.١الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف ندرس املهارات اللغة العربية يف

 املدرسة الثانوية األقصى

 قصىاملدرسة الثانوية األماذا ندرس يف 

 عن املهارات اللغة العربية

 يف ملاذا ندرس املهارات اللغة العربية

 املدرسة الثانوية األقصى

يف تعليم  العوامل الداعمة- لثانوية األقصىااملدرسة  منوذج تعليم مهارات اللغة العربية يف

 مهارات اللغة العربية

يف تعليم  املثبطة العوامل-

 مهارات اللغة العربية
بية حتصيل الطالب يف الدراس اللغة العر

يف املدرسة الثانوية األقصى
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 :ليييستند إىل نظام التفكري أعاله، فإنه ميكن استنتاج لفرتة وجيزة ما 

لوقت اويف  .التعليم- تعليمهي خطة توفر إرشادات أو إرشادات يف عملية أنشطة ال املنهج

يف الفصل الدراسي. ميكن  تعليمهو خطة أو منط يستخدم كدليل يف تنفيذ ال تعليمنفسه ، فإن منوذج ال

وأثناء سكة تبدأ من قبل بطريقة متما تعليمهذا دليالً حتى ميكن تشغيل ال تعليمأن يكون تصميم ال

  .تعليموبعد ال

جليد يف بيئة تعليمية ذات اعملية تعليمية يقوم هبا املعلم مع طالبه من خالل التفاعل  تعليمال

 يقدمها املعلمون يف عملية موارد تعليمية واضحة. الزيادة يف معرفة ومعرفة الطالب هي املساعدة اليت

 .املعتقدات لدى الطالبوتكوين املواقف و، وكذلك من حيث التمكن من املهارات والشخصية  تعليمال

اللغة العربية  تعليممية ، لذا فإن اللغة العربية هي إحدى املواد التعليمية يف العملية التعلي             

للغة العربية حتى ا تعليمضروري ملختلف االهتمامات لفتح علوم أخرى. وبالتايل ، جيب دراسة 

يئة جيدة ناطقة يتمكن الطالب من التواصل بشكل صحيح وصحيح مع بعضهم البعض من أجل خلق ب

  .باللغة العربية لنمو الطالب وتطورهم
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 تعليمدرجة املاجستري يف لذلك هناك على األقل أربعة املهارات اليت حيتاجها الطالب ل             

 .الكتابة مهارات، و  راءةمهارات الق مهارات الكالم،،  االستماع مهارات اللغة العربية، مبا يف ذلك

ها كيف يوفر باإلضافة إىل ذلك ، هناك عوامل تؤثر على مستوى حتصيل الطالب ، أحد

اجحًا أم ال ، من الضروري ن تعليميف الفصل الدراسي. ثم ملعرفة ما إذا كان منوذج ال تعليماملعلم ال

مبا يف ذلك  تعليم عملية اليفهو نشاط لتقييم األشياء اليت يتم إجراؤها  تعليمإجراء تقييم. تقييم ال

قييم هبدف تصحيح أوجه ختطيط وتنفيذ وتقييم العمليات وتأثريها على الطالب. يتم إجراء هذا الت

 .التالية تعليمة ال، وميكن استخدامه كأساس لعملي تعليمالقصور يف ال

 املناسبة سابقةالدراسة الالفصل السادس: 

اليت مت إجراؤها ، سواء  اللغة العربية تعليمكان هناك الكثري من الدراسات املتعلقة بنموذج 

سيقوم به املؤلف تفعل ولكن  أو برامج املاجستري املتعلقة بالبحث الذي (S1) بالنسبة للطالب اجلامعيني

من األدبيات  .ة الثانوية األقصىاملدرسيف املهارات اللغوية العربية  تعليممل تعثر على أي حبث عن مناذج 

 :سات ذات الصلةالكتابات املتعلقة هبذا البحث ، فيما يلي الدرا املتاحة ، هناك العديد
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العربي املتكامل  تعليممنوذج ال"عن  STAIMS Yogyakarta احملاضر يف أستوتيويدي  كتب

اللغة العربية املتكامل أحد مناذج تنفيذ املناهج  تعليميعد منوذج "  MAPK MAN I Surakarta يف

هذا يتوقع من الطالب اكتساب  تعليماليت يتم تطبيقها على مجيع مستويات التعليم ، ومن خالل منوذج ال

مهارات اللغة العربية األربعة )االستماء ، والكالم ، والقراءة ، والكتاب(. بطريقة  الدراساملعرفة و

اللغة العربية املتكامل  تعليمكاملة وذات مغزى. هتدف هذه الدراسة إىل حتليل تنفيذ وتقييم برنامج 

أن هذه املدرسة تطبق النوع املتداخل لنموذج  نتيجة هذا البحث  MAPK MAN I Surakarta يف

اللغة العربية املتكامل ، والذي جيمع بني عناصر خمتلفة من املهارات اللغوية واللغوية الواردة يف  تعليم

أن معلمي اللغة العربية لديهم طرق تدريس خمتلفة  تعليماملادة الدراسية. يف مرحلة التنفيذ ، يُظهر ال

اللغة العربية املتكامل أيضًا يف أنشطة  تعليمدراسية. ويف الوقت نفسه ، يتم تنفيذ يف تقديم املواد ال

اللغة العربية املكثفة )النادي العربي(. يف املمارسة  تعليمالسكن الداخلي ، وهي تكوين جمموعات 

كيل املتكامل ، أي رفع موضوعات حقيقية وأصلية ، وتش تعليممبادئ ال تعليمالعملية ، يطبق هذا ال

الطالب يف جمموعات وخلق جو نابض باحلياة وناطق باللغة العربية خارج الفصول الدراسية الرمسية. 

 (٢٠١٥)أستوتي ، 
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مهارات اللغة العربية املستقبلة )دراسة  تعليمألفكار"البحث الذي كتبه كيسنو أمبار بعنوان 

 (مل اللغة االستقبالية  ) اللغة املستقبلة تعليم، يف  "مقارنةإبراهيم عبد العليم وجاك سي ريتشاردز(

اللغة املتعلقة مع مهارات االستماع والقراءة. هاتاهنما أساس القيادة  تعليممت تضمينه يف اسرتاتيجيات 

على الرغم من  .(مهارة الكتاب) وكذلك الكتابة (املهارتامنهارة الكالم) إىل مراحل املهارات الشفوية

ات بأن هذه اإلسرتاتيجية االستيعابية مل تكن قادرة على حل املشكالت وجود العديد من االفرتاض

اللغة اليوم ، فإن مراجعة أفكار الشخصيات اليت طورت هذه األفكار هي مسألة ملحة  تعليماملتعلقة ب

جيب القيام هبا من أجل التحديث. يف هذه احلالة خيتار الكاتب شخصيتني مها إبراهيم عبد العليم 

اللغة جيب أن يكون له  تعليمتشاردز. يف مراجعة الكتاب ، اتفق الشخصان على أن وجاك سي ري

مبا يف ذلك الغرض من النهج ، وهو إجراء  تعليممنط واضح ، بدءًا من النهج املستخدم ، وتصميم ال

اللغة  تعليمالتنفيذ. مثل ما فعله ريتشاردز ، نقح هذا فكرة أنتوني ثم جعل الطريقة املظلة الرئيسية يف 

ثم تتبعها األساليب والتصاميم وتقنيات التنفيذ. وكذلك األمر مع إبراهيم عبد العليم الذي شرح 
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طريقته حسب مستوى قدرة ومعرفة الطالب. ومع ذلك ، فهو ال يتبع حبكة ريتشاردز صراحة ، 

  .١لكنه يشرح أيضًا أهداف وتقنيات التدريس يف الفصل

اللغة العربية املتكامل يف اجلامعات الدينية  تعليممنوذج " البحث الذي كتبه سوباردي بعنوان

تستكشف هذه الدراسة أمهية تكامل املهارات اللغوية يف تدريس اللغة  ."اإلسالمية التابعة للدولة

اللغة العربية  تعليماللغة العربية بشكل خاص. الدافع وراء ذلك هو واقع  تعليماألجنبية بشكل عام و

اليت ال تزال تفصل بني املهارات اللغوية األربع حبيث  (PTKIN) يف الكلية الدينية اإلسالمية التابعة للدولة

لغة نشط كأداة اتصال. من خالل دراسة األدب ،  تعليماللغة العربية قادرًا على إنتاج  تعليمال يكون 

 .٢ي لغة تواصلينيتعليم إنتاج ميقدم املؤلف تكامل املهارات اللغوية كحل بديل يف

منوذج تعليم مهارة كالم لطالب املدارس الداخلية اإلسالمية "خوليد أمحد مزكى بعنوان 

أهداف هذه الدراسة هي: أوالً ،  ."املدينة املنورة البوهان مارينجاي ، منظور شرق المبونج البنائية

                                                             
 

1 Umbar K. “Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab Reseptif. (Telaah Perbandingan 

Pemikiran Ibrahim Abdul Alim dan Jack C. Richards). Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 113-

133. 

2 Supardi, “Model Pembelajaran Bahasa Arab Terpau di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri. Lisania: Journal of Arabic Education and Literature Vol.2, No.1, 13-27. 
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لداخلية اإلسالمية من منظور بنائي ، ثانياً ، جهود ملهرة كالم يف مدرسة املدينة املنورة ا تعليممنوذج ال

املعلم لدعم منوذج تعليم مهرة كالم يف مدرسة املدينة الداخلية اإلسالمية. نتائج هذه الدراسة هي: 

مهرة كالم املطبق يف مدرسة املدينة اإلسالمية الداخلية يغطي الفصل الدراسي  تعليمأوالً ، منوذج 

التقليدي الذي يهيمن عليه املعلم إىل حد  تعليميف الفصل يستخدم منوذج ال ليمتعوخارجه ، وال يزال ال

 تعليمالسياقية ومناذج ال تعليمخارج الفصل الدراسي باستخدام مناذج ال تعليم. أثناء التعليمكبري أثناء ال

داخلية الكمي والتعاوني والقائم على حل املشكالت. ثانياً: حتسني مهارات مهرة كالم باملدرسة ال

 .٣اإلسالمية باملدينة املنورة من خالل إنشاء نظام وأنشطة واسرتاتيجيات

مهارات اللغة األجنبية يف  تعليممنوذج "البحث الذي كتبته فريستينا رمحيداني بعنوان  

مت إجراء هذا البحث هبدف حتليل ووصف  ."بورودادي ١املدرسة االبتدائية ثنائية اللغة احملمدية 

اللغتني اإلجنليزية والعربية. يستخدم منهج البحث يف هذه الدراسة النوع الوصفي  الدراسو تعليممنوذج ال

النوعي. استخدمت تقنيات مجع البيانات املقابالت واملالحظة والتوثيق. البيانات اخلاصة هبذا 

ة البحث هي مجيع البيانات من الصف األول إىل الصف السادس مبا يف ذلك خطط الدروس وقائم

الدرجات ، باإلضافة إىل املعلومات اليت مت احلصول عليها من املخربين الذين يعتربون األكثر معرفة 

                                                             
 

3 Kholid Ahmad Muzaki, “Model Pembelajaran Maharah Kalam Siswa Pondok Pesantren Madinah 

Labuhan Maringgai Lampung Timur Prespektif Konstruktivisme. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 
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وواضحة حول حمور البحث الذي تتم دراسته. تتم معاجلة هذه البيانات باستخدام تقنيات حتليلية 

ستخدام باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. صحة البيانات با

مهارات اللغة اإلجنليزية  تعليم( منوذج ١الفين. أظهرت النتائج أن:  ترييأجنوالتيوماملصدر وال ترييأجنوالتيوم

، استخدم منوذج  V-١، وهي الصفوف   Purwodadi فوروودادي١  ثنائية اللغة احملمدية  والعربية يف

التخصيص ، العرض ، التلوين( للغة اإلجنليزية االستماع ، التقليد ، القراءة ، )مهارات متكامل  تعليم

االستماع ، والتقليد )متكاملًااملهاراتواحملادثة  تعليماملواد الدراسية ، يستخدم الفصل السادس منوذجًال

 تعليم،، والواجبات ، والتوضيح ، والتلوين( ملواد اللغة اإلجنليزية ، والفصل الرابع باستخدام مناذج ال

االستقصائي للمواد دروس اللغة  تعليمالعربية ، والفصل اخلامس باستخدام منوذج ال للموادباالكتشاف 

 درجاتاللغتني العربية واإلجنليزية من متوسط  الدراس( يبدو حتصيل الطالب يف ٢العربية . 

اليت حصل عليها كل فصل حبد أقصى. ومع ذلك ، بناءً على املقابالت  االمتحانات املدرسية النهائية

املفردات العربية واإلجنليزية.  الدراسيت مت احلصول عليها ، ال يزال الطالب يواجهون صعوبات يف ال

يشمل التقييم الذي أجراه املعلم تقييم املفردات اإلجنليزية والعربية ، والعمل على األسئلة املقدمة ، 

على الصعوبات اليت يواجهها والتحدث باللغتني اإلجنليزية والعربية. احلل الذي يقدمه املعلم للتغلب 

الطالب يف مفردات اللغة اإلجنليزية والعربية هو تكرار املفردات اليت مت تدريسها باألمس ، ولعب 

 .٤األلعاب ، وعرض املرئيات الصوتية ، وعمل األغاني / الغناء املتعلقة باملوضوع الذي يتم تدريسه

                                                             
 

4 Rahmadani, Frenstina and, Wahdan Najib Habiby, M. Pd, Model Pembelajaran Keterampilan 

Berbahasa Asing Di Sekolah Dasar Bilingual Muhammadiyah 1 Purwodadi.  
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جديد نسبيًا سواء من حيث اجلوهر أو ميكن القول من الدراسات السابقة أن هذا البحث 

 .النظرية أو املنهج العلمي

 


