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 Abstract: 
The title of this research is to apply the gallery session method in Arabic 
learning to improve speaking skills at the Madrasah Al-Machfudzoh 
Sidoarjo. Discuss how the implementation of the method in Madrasah Al-
Machfudzoh and its superiority in increasing students' speaking skills. Here, 
the researcher examines the extent of the role of the application of the gallery 
session method in Madrasah Al-Machfudzoh, especially the 7th-grade 
Tsanawiyah, to improving the speaking skill. Here the researchers used 
descriptive qualitative methods. This research is library research that relies on 
a descriptive-analytical approach (al-manhaj al-washfi at-tahlili). The 
descriptive approach is to analyze scientific material that is related to the 
subject, through library research and then presented and explained 
systematically. The results of this study show that the gallery session method 
has many advantages. Students are trained to understand the contents of 
reading and then be able to visualize it in the form of images to express it with 
communicative language then. 
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 املقدمة

ااطدُلابها أمسا ْ  اللسبُت اللغت حللُم وان ٍز بالدها  في اإلاظلمحن مً هثحرْ  للمظلمحن. طْس

ْهِظُا كىدما  ئطالمُت. ملاَد هدٓ تزطمُ غحر أْ وان زطمُت مإطظت في اللغت اللسبُت ًخللمٓن  َم ئهد

ٓاشن  ْاللساءة ًيٓن حللُم اللغت للؼالب فالبد مً اًجاد الخ ٍٓت ألازبم: ؤلاطخماق ْ الىالم  بحن اإلاِازاث اللغ

َٓسي  زي بل ح ٓاشن طْس َْرا الخ الن اللغت ذاتها ازبم مِازاث مخياملت.، ْالىخابت. 
 حللُم أن كسفىا هما 1

ٍٓت، أزبم مِازاث كلى ًدخٓي  ابُ الىاػلحن لغحر اللسبُت اللغت  ْمِازة مِازة الىالمْ  الاطخماق مِازة ْهي لغ

  .الىخابت ْمِازة اللساءة

                                                 
الخٓلي كلي دمحم 1 ْحللُلاث خاالث: اللغت حللُم ,  ( اض ٓد اإلالً حاملت: الٍس 8988, طل ). 
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ْفي الحلُلت آلان ْحد أن هثحرا مً كملُاث حللُم اللغت اللسبُت في ئدازة اإلادازض مسجىصة كلى 

ٓ  َرا في. اإلادزض أي أن . ْالدازطٓن ٌظخملٓن ر دزض ًخددمللم بملنى أن اإلا دزض مجس دف ًيٓن اإلاكاإلا

ْاطخ ٓزة كلى الاطخماق ئلُّ  ْ كالكت الدازطحن بمدزطِم ملص ٓماث  ْاطدُلابهاملباٌ اإلالل ْلت ئدزاهِا   .دا

ْبلظِم ٓق مً الخفاكل بحن الدازطحن  ْزٍ  .ال ًٓحد أٔ ه ْد ٓكف َٓ صاخب الظلؼت  ْاإلادزض في َرا اإلا

ْالىصح  ٓاضح أن في َرا الحاٌ ًصبذ الدازطٓن ؤلاللاء  ْمً ال ْؤلازشاد دْن جفاكل مم الدازطحن. 

ْلِع كىدَ ْاحباث الخللُم.طائمحن الجباق الخللُماث،   2م خماطت كالُت ئال للظاء 

ظِا جىلظم ئلى كظمحن: الِدف اللام الري ٌشخمل كلى  أَداف حللُمْأما  ْجدَز اللغت اللسبُت 

ْاإلالسف ْاللسأة  خمظت أَدافكلى  شخملْالِدف الخاص ٌ يالِدف اللغٓي  ْالىالم  ْهي مِازة ؤلاطخماق 

ْل ٌٓ لْالىخابت زم جسحمت.  لت هي  الؼسق كدة  كلىَرٍ ألاَداف ًدخاج ئلى ٓص الخللُمُت اإلاىاطبت الن الؼٍس

ٍٓت  ٓاطؼتها جىـُم املجاٌ الخازجي للمخللم مً احل جدلُم اَداف جسب ٓكت ألاطالُب التي ًخم ب مجم

ٓد 3ملُىت. لت اَم مً اإلاادة هما كاٌ مدم ٓوع بان الؼٍس لت فلؽ  4ً ْحللم لِع بؼٍس لىً لخفُِم فى حللُم 

ْغحر ذلً.ْلىً ب ْالىخب الدزاطُت واإلاادة الخللُمت  ٓامل والبِئت اإلادازض  ْذالً ًيبغي كلى اإلادزض ان  الل

لت ْ ْطائل الخللُم اإلاىاطب.   ًملً اللدزة في اخخُاز الؼٍس

ال ًمىً لالوظان أن ٌظخغنى كىّ في اي  زتها  زة مً طْس ْللىالم مجزلت هبحرة في الحُاة فِٓ طْس

 . ْكظاء  ،ال في اي ميان ًلُم فُّخالت مً خاٌ كمٍس الهّ ْطُلت ؤلاجصاٌ بحن الافساد في الخبادٌ اإلاصالح 

ْما  َْٓ ْطُلت ؤلاباهت ْؤلافصاح كما في هفع ؤلاوظان  ت ْؤلاحخماكُت, ابؽ الفىٍس ٍٓت الْس ْجل الحاحاث 

ْما ًفىس فُّ.  ٌشلسبّ 

ٍٓت البِئت لميها للدممخل   لدٔ اإلاِازاث جؼبًُلا أصلب مً اهُفا الىالم، إلاِازة باليظبت  اللغ

فسة  ٓ ْهِظُا، اإلاخ  اهدظاب ًمىً ال ْاإلاثابسة، ْاإلامازطت ئلى الجِد ًدخاج التي اإلاِازاث ئخدٔ ئذا هي باهد

                                                 
2 Mochamad Hasyim, “ لت اطخخدام بي بدث: اللساءة مِازة حللُم في حُىظٓ ػٍس ٔ  داز مدزطت في ججٍس ٍٓت الخلٓ ٓهج بظِىجٓن  ؤلاطالمُت الثاه ْاطازي  اح ٓز  ب

ْان ٓز ٔ  باط الشسكُت حاْ ” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014). 

ص كبد 3 اللصُلي ئبساَُم بً اللٍص ع ػسائم , ٔ  بلغاث للىاػلحن اللسبُت اللغت جدَز أخس  ( اض ٓد بً دمحم ؤلامام حاملت: الٍس 2002, ؤلاطالمُت طل ). 
4 Azhar Arsyad and Nurcholish Majid, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran (Pustaka 
Pelajar, 2010). 
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ال في اللملُت بظليهم ئال اإلاِازة َرٍ باطخخدم  اإلادزض كام ئذا ئال اإلاشىالث اًظا جدل  َرٍ الخللُمُت. 

لت الجُدة لخىـُم الؼالب  َْظخؼُلٓن جيلما الؼٍس كىد الدزاطت ليي ال ًيٓن خائفحن كلى لغت اللسبُت 

 بلغت اللسبُت.

ٓزةْمً أ ٓز التى  ،طالُب املحادزت كسض الص ْمؼالبت الخالمُر باملحادزت كنها بالىـس الى الص

ال شً ان الىاض  ،جديى أخدار اللصت ْاجا الفسصت للخلمُر وي ًديى ما طمم مً كصص كلى شمالئّ 

 ٓ ْان  ن اهثر مما ًىخبٓن.ًخددز ٓا الُّ  ْان ًخددز ً البدلّ أن ًخددر اليهم  ْؤلاوظان في حلاملّ مم ألاخٍس

ْاإلالاوي التي طخيٓن  ٓز ألافياز  ٓز: خظ ٓدة املحادزت كىد الخالمُر كلى ام ٓكف ح ْجخ ٌظخمم اليهم. 

ٓزٍ في  ٓلت خؼ ْملسفت اليلماث التى جدٌ كلى جلً اإلالاوي, ْطِ ٓكا للمدادزت,  ْملسفت اطالُب  ،الباٌمٓط

 الىالم لترجِب اللبازاث مً اليلماث ْػالكت اللظان في هؼم ألالفاؾ. 

 أْ اللدًم كلى ان ًيٓن مدافـا ئما الخللُم ػسائم مً هثحر التربٓي  اللالم في أن   كسفىا كد

م ْطُفت حظُِل الخللُم لغسض في حظخلمل الؼسائم ْجلً .ملاصسا
 
 ئلى ْجٓحيهِم الؼالب ئزشاد في اإلالل

ٓد حغُحر اْ وشس  .غسض التربُت ْمخؼؽ باإلالص ْالتربُت هي الظعي اْ اليشاغ الري ٌلمل اإلاسء بمسجب 

 5اللمل اإلاساد.

د التربُت غسض ْأما  ُ ٓزٍت اللاهٓن  في مل ْهِظُازكم الجمِ  أن   ٌللً الري 2003 الظىت 20 ؤلاهد

ة فِٓ الٓػىُت التربُت غسض  ٓ  ْلِم ألاخالق هللا ئلى اإلاخلحن ْ اإلاإمىحن الؼالب ًيٓن ليي  الؼالب لُىمي  ك

مت ٔ  ْاللدزة ْالللم ْالصحت الىٍس حن بىفظِم ْؤلابخياز
 
حن ْاإلاظخلل ت ْالسكٍٓ   ُ ْبهرا  6.ْاإلاظإلُت الدًملسػ

ٍٓت اْ اإلادزطت اللالُت جسكُت في التربُت الؼالب فيها . اللاهٓن البد كلى اإلاإطظت التربٓي مثال اإلادزطت الثاه

ْمخخلفت بلغت ألام اي لغت  بت  ٓبت حللُمِا النها لغت غٍس ع اللغت اللسبُت هي صل لىً اإلاشىالث في جدَز

ٓم. هـسا ْهِظُِت التي حظخخدم ول ً ٓا أن لألطاجُر فُيبغي الحلُلت ئلى ألاهد خاصت  الؼالب بمِازة يهخم

ٍٓت، مِازاث أَم اهُأل الىالم مِازة ٌ  اهُأل لغ  اللغت ألاحىبُت. مخللمٓ يهدف ما أْ

                                                 
5 Sorimuda Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar (Bumi Aksara, 1995). 
6 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2001). 
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 منهج البحث

لت الىُفُت. لت البدث التي اطخخدمتها الباخثت هي الؼٍس البدث الىُفي اإلاظخخدم في َرٍ  ئن ػٍس

ٓماث، 8البدث لدًّ الخصائص الخالي :  ( البُاهاث 2( اطخخدام اللُاض الىُفي ئلى البُاهاث أْ حمم اإلالل

ْالىاض  ٓكُت في شيل خاالث  ٓهُاث التي ًمىً الىُفُت صفاجا مفصال ه ْالظل ْالخفاكالث  ْألاخدار 

ٓاد 3مالخـتها،  ْاإلا ْغسض الخللُم  ْالخفاكل الخللُمي  ْاإلادزطحن  ْمفصال جخللم بالخالمُر  ( ْصفا 

ْجثلُف البِئت.  ْالؼسائم  ْاث   الخللُمُت ْألاد

لت الىُفُت اللامت مظخ ٓعي. الؼٍس ْْصفُت باكتراب ه لت جدلُلُت  لت الىُفُت ػٍس خدمت ْئن الؼٍس

ٓفحر ئفاداث كملُت كً  ٍٓمِا لخ ْجل ٌٓ اإلاىخـم كلى البِىاث  ٍٓم َٓ الحص ْالخل ٍٓمِا.  ْجل ٓماث  لجمم اإلالل

ٓم،  7شيئ ما. ٍْل فلرلً، اطخخدمذ الباخثت في َرٍ الدزاطت كلى اإلاىهج الٓصفي الخدلُلي الري ًٓصف 

ٓماث دكُلت كن ْملل د دزاطتها ْحمم أْصاف  ْلرلً فان اإلاىهج اإلاخبم في  8ها.ْذلً بٓصف الـاَسة التي ًٍس

 َرا البدث َٓ اإلاىهج الٓصفي الخدلُلي. 

ٓم الباخثت  ْاخخازث الباخثت َرا اإلاىهج ألهّ ًىاطب مم ػبُلت الدزاطت. ْكلى طٓء َرا اإلاىهج جل

ْجدلُل  ْالجلظتبٓصف  لت شسفت اإلاظسح  فى حللُم اللغت اللسبُت لتركُت   (Gallery Session) جؼبُم ػٍس

ْازحٓ.  مِازة الىالم ٍٓت املحفٓؿت حابٓن طُدْ  للصف  ِاالتي حظدىد كلى هُفُت جؼبُل بمدزطت الثاه

ْلِا البدث زم  ٓاَس التي ًدىا ْالـ ٍْفظس ما فُّ مً ألاشُاء  َْٓ ًٓصف  ٍٓت في َرٍ اإلادزطت.  الظابلت الثاه

 الخدلُل كً هُفُت جؼبُلِا 

ْاة البدث فسدًا  جدظس الباخثت في مدزطت املحفٓؿت ألن في َرا ٓم الباخثت أد البدث الىُفي جل

لت حمم  ْاث البدث البد الباخثت أن جخخاز اإلاصادز البُاهاث، ْػٍس ا واد ْغحَر ْحظخؼُم لخىاٌْ البُاهاث 

ٍٓت املحفٓؿت  ْأما مُدان البدث هي اإلادزطت الثاه ْاإلاساحم.  لت جدلُل البُاهاث ْؤلاطخيخاج  الُاهاث، ْػٍس

ىج حا ْهج حاهىٍس ْازحٓ خصٓصا في الصف الظابم. في َرا البدث هُد رث الباخثت البُاهاث أخبٓن طُد

                                                 
شلحر أبٓ دمحم ْخالد شىدي أبٓ اللادز كبد ٍْٓطف غبازي  أخمد زائس 7 ٓعي البدث , الىفع ْكلم التربُت في الى  ( 2088, اللسبي املجخمم مىخب: كمان ). 
ْكان 8 الحم كبد ْواًد كدض السخمً ْكبد كبُداث ذ ٓمّ: الللمي البدث , ْاجّ مفِ ْأطالُبّ ْأد  ( اض ٓشَم لليشس أطامت داز: الٍس 8997, ْالخ ). 
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ٓزائم كً حللُم اللغت اللسبُت مً خالٌ  ْال ْاإلالابلت،  لت شسفت اإلاظسح بٓطُلت اإلاالخـت،  جؼبُم ػٍس

ٍٓت املحفٓؿت  (Gallery Session) ْالجلظت حابٓن فى حللُم اللغت اللسبُت لتركُت مِازة الىالم بمدزطت الثاه

 ٓ ْازح   خصٓصا في الصف الظابم.طُدْ 

ىج  ْهج حاهىٍس ٍٓت املحفٓؿت هُد كُيُت َرٍ البدث َٓ الؼلبت مً الصف الظابم في اإلادزطت الثاه

ْمللم  ْازحٓ  ْزئِع اإلاىهج الدزاس ي في اإلادزطت  اللغت اللسبُتحابٓن طُد ٓز اإلاصلحت الحاحت(  )ألاطخاذة ه

ْكادز في ئكؼاء هـسة  ْأجمنى َرا البدث مفُد  ْازحٓ.  ىج حابٓن طُد ْهج حاهىٍس ٍْت املحفٓؿت هُد الثىا

مً خالٌ جؼبُم  خصٓصا مِازة الىالم كامت، جداٌْ الباخثت بخصمُم شيل جسكُت مِازة اللغت اللسبُت

لت ْالجلظت جؼبُم ػٍس  .فى حللُم اللغت اللسبُت لتركُت مِازة الىالم  (Gallery Session) شسفت اإلاظسح 

 

 نتائج البحث ومناقشتها

ْأَمُت جدَزظ ظ ِامِازة الىالم   ِاْأَداف جدَز

َْٓ حصأ مً الخلبحر الٓؿُفي ْالىالم َٓ مِازة  ع اللغت اللسبُت  زاهُت بلد مِازة ؤلاطخماق في جدَز

س مً خُث الخؼب  ْجدٍس ْاهدشسث ْؤلاكالهاث  ْاإلالخصاث  ْاإلارهساث  س،  ْهخابت الخفاٍز ْئصالء الخللُماث 

ْما ئلى ذلً.  9السطائل 

ٓز أن الىالم َٓ الشيل السئِع لإلجصاٌ  ٓز كبد املجُد أخمد مىص ْبجاهب ذلً كاٌ الدهخ

ْاطخخدامِا. ْلِرا ٌلخبر أَم حصء في ممازطت اللغت  ذلً السأي بلٌٓ  أهد 10ؤلاحخماعى كىد ؤلاوظان، 

ٓاث بدكت  أخمد كبد هللا بشحربأن مِازة الىالم هي ئهخاحُت جؼلب مً اإلاللم اللدزة كلى اطخخدم ألاص

دٍ اإلاخيلم في  ْاليلماث ختى حظاكدكلى الخلبحركما ًٍس ْهـام الترجِب الجمل  ٍٓت  ْالخمىً مً صُغ الىد

ٓافم الحدًث.  11م

                                                 
ٓد 9 الظمان كلى مدم اللسبُت اللغت في الخٓحيهت ,  ( 8983, اإلالازف داز: اللاَسة ). 
ٓز  اخمد طُد املجُد كبد 10 مىص الىفس ى اللغت كلم ,  ( اض ٓد اإلالً حاملت: الٍس 8982, طل ). 
ٔ  ئبساَُم بً هماٌ 11 بها الىاػلحن لغحر اللسبُت اللغت حللُم في اإلآحّ, “بدز ,” in الثالث اللدد  (Jakarta: ٓد بً دمحم الامام حامدة ْوظُا ْاللسبُت الاطالمُت الظل باهد , 

n.d.). 
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ٍٓت اإلاظخخدمت وأدٔ اإلاِازاث أن مِازة الىالم هي مً ئخ ْالظامم اللغ لت الخفِم بحن اإلاخددر 

ْاليلماث.  ْالترجِب الجمل  ٍٓت  ٓاث اللغت بمساكت كلى الصُغ الىد كما ٌلبران مً أذَانها مباشسة بأص

ٓمُت وان ؤلاوظان بّ ًداٌْ أن ٌلبر كً ول ما خؼس ببالّ مً  الىالم َٓ اليشاغ اللغٓي اإلاِم في الحُاة الُ

ْالشفٓي  ْالىالم َٓ اللغت الثاهُت مً اإلاِازاث  ألافياز  ٍٓا. كاٌ السشدي أخمد ػلُمت  ئلى غحر شف

ً. فياهذ  ْئن وان َٓ ْطُلت لإلجصاٌ مم ألاخٍس ٍٓت،  ألاطاطُت التي جمثُل غاًت مً غاًاث الدزاطُت اللغ

ْحظخلمل مِازة الىالم كلى  ْالخلبحر مِازة الىالم هي اإلاِازة ألاطاطُت الثاهُت بلد مِازة ؤلاطخماق،  املحادزت 

 الشفهي.

ٓز  كاٌ ُت هخابّ أن   في الىاكت وامل دمحم الدهخ  :هي الىالم مِازة أَم 

م كىدما ألاطسة ئن   .8
 
م أهما أحىبُت لغت أبىائها حلل

 
ٓك  ًخددر أن جخ

م كلى ًلبل كىدما الىبحر ئن   .2
 
غت حلل

 
 ملدمت أَداف الخددر في ًيٓن  ما الل

م في الىجاح ئن   .3
 
غت الىالم حلل

 
مِا كلى ًدفم ألاحىبُت بالل

 
 .ْئجلا حلل

ٓز  ال ئهىا .4 م في الاطخمساز ئمياهُت هخص
 
غت ْالىخابت اللساءة حلل

 
 .الخددًث ألاحىبُت دْن  بالل

س أهما ٍْىخب ًلسأ كىدما الفسد ئن   .5
 
ٓاطؼت ًفى مّ ما ب

 
 .اطخماكا ْخدًثا طفٓي، حلل

م كملُت ئن   .6
 
غت الخلل

 
م مً ْالاطخفادة الل

 
م كلى مدحلخ اإلالل

 
ْجصحُدّ في الحدًث فاإلالل ظّ   جدَز

 ذلً في ًىاكظِم أهما الدازطحن هخاباث ًصحح َْٓ كىدما الىالم، ٌظخخدم الدازطحن أخؼاء

12ا.شفٍٓ  
 

 :فىماًلى الىالم مِازة حللُم أَداف أما كؼا دمحم ئبساَُم ْكاٌ

ٍٓد .8  .بلظِا بلظا زبؽ ْ ألافياز ْجسجِب اإلاىؼلي الخفىحر الخالمُر حل

ٍٓد .2  .اإلالاوي ْجمثُل اللظان ْػالكت الىؼم ئحادة الخالمُر حل

ْالداللت بدظب ,اللسبي اللظان فى الىالم ػبلاث جفاْث دكم .3  .الىُفُاث جلً كلى جفا

                                                 
ٓد 12 الىاكت وامل مدم ٔ  بلغاث للىاػلحن اللسبیت اللغت حللیم , اخس  ( ٔ  أم حاملت: مىسمت مىت 8985, اللس ). 
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ٓاحِت خالٌ مً باالىفاض الثلفت جىمُت .4 ْاإلادزطت شمالئّ م  .اإلادزطت أْخازج الفصل أ

ٓلِم كما الخلبحر مً الخالمُر جمىحن .5 ْز خ ٓكاث مالئمت مً ًد  أكمالِم ْ ْججازم بدُام جخصل ,مٓط

 .طلُمت كبازة فى اإلادزطت ْحازحِا داخل

ادة .6 ٓاإلاِازاث ٍش ٓا براث التى ْاللدزاث هم  مىاكشت مً الٓؿُفى الخلبحر في فىٓن  الخلمُر كىد جىم

ألازاء ْكسض   .ْالخؼب ْئللاء اليلماث لألفياْز

ٌ  فى البُان ْؤلازججاٌ ْطسكت تالخؼاب مجاٌ فى الخلمُر بحن اإلااَس كً الىشف .7  ألاداء فى ْالظداد اللٓ

 .ألافياز فى ْالدكت

ٓز  الٓحدان ذًب  .8 ٓمُت فسدا لُصبذ اإلاخللم لرٔ ْالشل  .ؤلاوظاهُت حماكخّ الل

  13ْؤلابخياز الخخُل ممازطت الى اإلاخللم دفم .9

ٓز  أخمد كلي ْكاٌ  بما فُّ اإلاىهج أن ٌلمل ًجب التي الىالم جدَزع أَداف أَم مً أن   مشي

ْلى اإلاسخلت في خاصت جدلُلِا كلى اإلادزض  :ًلي هما هي اللام مساخل الخدَزع مً ألا

ٓز  .8 فل عيز  ْ جؼ
 
ٍٓت باليلماث الؼ ٍٓت والٓخداث الشف غ

 
 .الل

جّ ئزساء .2 فـُت زْس
 
 .الشفُِت الل

ٍٓم .3 ابؽ جل  .كىدٍ اإلالنى ْز

 .ْجسهُبها الجمل حشىُل مً جمىُىّ .4

ٍٓت ْخداث في ألافياز جىـُم كلى كدزجّ جىمُت .5  .لغ

 .ْهؼلّ هجائّ جدظحن .6

14اإلاظلي اللصص ي للخلبحر اطخخدامّ .7
 

 الري صحُذ الخالمُر بلفف ًىؼم أن هي الىالم جدَزع أَداف أن   تالباخث ثفىـس  َىا، ْمً

ٓافم ٍٓت الصُغت ً فف ْفىس ذًَ في ْلُلبرما الىد
 
 .الصحُذ ْبالترهُب بىـام الل

                                                 
كؼا دمحم ئبساَُم 13 ع في اإلاسحم , اللسبُت اللغت جدَز  ( 2005, لليشس الىخاب مسهص: اللاَسة ). 
ٓز  اخمد كلي 14 مشي ت اللغت فىٓن  جدزیع , اللسبی   ( ٓاف داز: الىاشس 8998, الش ). 
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 جىلظم مِازة الىالم ئلى كظمحن: 

ْكادة ما ًبداء اإلاخللم ئطخخدام  .8 ٓاكف ؤلاجصالُت غحر اإلالدة,  املحادزت: أما املحادزت فهي الىالم في اإلا

ا ألاطلٓب الؼبعي  ْجأحي أَمُت املحادزت باكخباَز ْئحاباث كصحرة مً الؼالب. َرٍ الاطلٓب باطئلت مىّ 

ً البد لّ ان ْؤلاوظان في حلا ،للخلامل في الحُاة فالىاض ًخددزٓن اهثر مما ًىخبٓن  ملّ مم ألاخٍس

ْان ٌظخمم اليهم. املحادزت هي اإلاىاكشت الحسة الخللائُت التى ججٔس بحن  ٓا ئلُّ  ْان ًخددز ًخددر ئليهم 

ٓفلىا الىلاغ الحاهمت  ف حظخ ٓق ملحن. ْفي َرا الخلٍس ٌٓ مٓط  ،ألاجُت: اإلاىاكشت Key Wordsفسدًً خ

ْليل َرٍ الىلاغ جؼبُلّ التربٓي في َرا املجاٌ:  ،فسدًً ،الخللائُت ،الحسة ٓق   مٓط

 ،اإلاىاكشت: املحادزت مىاكظت, ملنى َرا ان مً أشياٌ ؤلاجصاٌ اللغٓي ألاخٔس ما ال ٌلخبرمدادزت . أ

ا مً  ْان وان شفُِا واملحادزت. مً َرٍ ألاشياٌ مثال: أن ًللي مخددر ولمت في للاءما. منها غحَر

ح مجاالث الحدًث الشفٓي مم َْٓ أنها جفخلس ئلى ْز ْاخد  ا هخسحّ مً هؼاق املحادزت لظبب 

ْمخؼالبتها   اإلاىاكشت 

ت اإلاخددر شسغ لحدًثّ  . ب ال جددر ئحبازا. أن خٍس ْملنى َرا ان املحادزت ال جخم كظسا  الحسة: 

 ً ٓلّ اإلاخددر جسدًدا أْ ئمالءا كلُّ مً ألاخٍس  ْكىدما ًفخلد َرا الشسغ ًصبذ ما ًل

ٓان الحدًث ما  ،ْاملحادزت كملُت جللائُت ًترن الفسد فيها كلى سجُخّ ج. الخللائُت: فِظخخدم مً ال

ْالخللائُت َىا حلني ٓد لّ.  ْما ًلدز كلُّ. الاجصاٌ الياملبحن البشس امس ال ْح طمً ما  ،ًؼُب لّ 

ٓكلّ  ْججللّ ٌظحر بشيل ملحن كد ال ًخ حلىُّ ان زمت مخغحراث هثحرة جدىم كملُت الىالم 

 ٓن.الظامل

ٓاز الداخلُالدائس في كلل  ،د. فسدان: املحادزت ؿاَسة احخماكُت ْالرًً ًؼللٓن ولمت املحادزت كلى الح

ْز بحن  ْاملحادزت ئذن وشاغ ًد ؤلاوظان كىدما ًخددر فاهما ًؼللٓن اليلمت مً كبُل املجاش. 

ْبلدزما هصفمخددزا ملُىا باهّ مخددر  ْاحباث.  ْكلُّ  ٓكا  فسدًً. ملنى َرا ان ليل منهما خل

 ملا ملُىا باهّ مظخمم حُد. حُد, وظخؼُم اًظا ان هصف مظخ
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ٓق ٌٓ مٓط ْز خ ْاخحرا فاملحادزت جد ٓق:   15ٌ.مٓط

ْمشاكس 2 ٌٓ في خاػس ؤلاوظان مً أفياز  . الخلبحر الشفهي: الخلبحر لفـا َٓ ؤلاباهت ْؤلافصاح كما ًج

ْاما الخلبحرئصؼالخا َٓ اللمل اإلادزس ي اإلانهجي الري ٌظحر ْأخاطِع بدُث ًفِمّ ألا  ن.  ْفم خْس

ْمشاَداجّ ْخبراجّ خؼت مخي ْاخاطِظّ  ْمشاكٍس  ٌٓ ئلى مظخٔٓ ًمىىّ مً جسحمت افياٍز  املت.للٓص

ٓد 16ْفم وظم فىسي ملحن. ،الحُاجُت شفاَُا بلغت طلُمت ٓكف ح ة الخلبحر الشفٓي كىد الخالمُر ْجخ

ٓز هما ًلي: ك  لى أم

ٓكا للحدًث  .8 ْاإلالاوي التي طخيٓن مٓط ٓز ألافياز   خظ

 خظً جُبها في الرًَ .2

 فت اليلماث التي جدٌ كلى جلً اإلالاوي ملس  .3

ٓزَا في الباٌ .4 ٓلت خؼ  طِ

 ملسفت اطالُب الىالم لترجِب اللبازاث مً اليلماث  .5

 ػالكت اللظان في هؼم ألالفاؾ  .6

 اداء جلً اللبازاث  .7

ٓزة هثحرة ولسض بلظِا في ما ًلي:  17ْللخلبحر الشفٓي ص

 الخلبحر الحس .8

ٓزة التي ًجملِا  .2 ٓز التي بىخب اللساءةالخلبحر كىد الص  الخالمُر، أْ ٌلسطِا كليهم اإلاللم أْ ص

ْالخلخُص ْؤلاحابت كً ألاطئلت .3 ْالخللُم   الخلبحر الشفٓي كلب اللساءة، باإلاىاكشت 

ٓز ألاجُت: .4  ئطخخدام اللصص في الخلبحر بالص

 جىمُل اللصص الىاكصت  -

                                                 
ػلُمت اخمد زشدي 15 بها الىاػلحن لغحر اللسبُت حللُم ,  ( اغ: مصس 8989, الٍس ). 
ٓد هاًف 16 ف مدم ظِا ْػسائم اللسبُت خصائص, ملْس جدَز , ed (.8998, بحرْث) الىفائع داز.   
ابساَُم الللُم كبد 17 اللسبُت اللغت إلادزض الفىنى اإلآحّ ,  ( 8998, اإلالازف داز: اللاَسة ). 
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ٓزة  -  الخلبحر كً اللصص اإلاص

ٍٓل اللصص اللصحرة  -  جؼ

ٓكتطسد اللصص اإلا  - ءة أْ اإلاظم  لْس

ْالسطم ْؤلاشغاٌ  .5 ْوشاػِم داخل اإلادزطت ْخازحِا )خصص ألاللاب  خدًث الخالمُر كً خُاتهم 

ْهدٓ ذلً( اث  ْاإلاباٍز ْالسخالث   ْالخالفاث 

ْالؼحر .6 ْالىباث  ٓان   مملىت الحُ

7.  ْ ْالصحازي  ْاإلاصازق  ْما ًجد فيها مً ؤلاخدار )الحدائم  ْأكماٌ الىاض فيها.  مـِس الحُاة: ػبُلتها 

ْالجىدي( د  ْالفالح ْطاعي البًر ْالبِئاث  ٌٓ املخخلفت   الفص

ْالٓػىُت ْؤلاكخصادًت .8 ٓكاث الخللُت ْؤلاحخماكُت   اإلآط

ْاإلاىاؿساث .9  الخؼب 

 

ْالجلظت  لت شسفت اإلاظسح  ْجؼبُلِاGallery Session)ػٍس  ) 

فأما  لت شسفت اإلاظسح  حلٍس ع اللغت التى  (Gallery Session) 18ْالجلظتػٍس هي أخد ػسائم الخدَز

ٓازد اللاػفي الؼالب. أما  هي اليشاغ لُلسف الىخاج أْ املحصٌٓ أْ شغل  Galleryًخمىً أن هإدي الى اإلا

.ً ْكذ 20هي ؤلاجصالي بحن الصخصحن Sessionْأما  19لألخٍس ٓكم ؤلاجصالي في  لت أن ج د مً َرٍ الؼٍس ْجٍس  .

لت لخدٍز ٓزة الدزاطت. ئطخخدام َرٍ الؼٍس ٓزبالص ن كلى الخص ب هفاءة الؼالب في فِم اإلالسؤ زم ًلدْز

ن  ً مما ًبصْس ٓزة أن ًخددر بُنهم بأن ًيٓن الؼالب ٌظألٓن كلى اصدكائهم ألاخٍس د مً َرٍ الص ْجٍس

 21مباشسة.

                                                 
18 Elias Antoon Elias, Modern Dictionary, English-Arabic (Elias’ Modern Press, 8954). 
19 John M Echols and Hasan Shadily, “Kamus Indonesia-Inggris” (2089). 
20 Ibid. 
21 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Need’s Press, 2009). 
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ٓلت ٓزة حظاكد الؼالب كلى الخيلم بلغت اللسبُت طِ ٓزْن في  ،الص ن ما طِخص النهم ًخفىْس

ٍْفِمٓن  ال  ٓزة أ َْىان ال ٌظأٌ الؼالب  ما فيها. ًؼلب الؼالب كلى اشساخِا كىد ٌظأٌ ألاخس منها.الص

ٓزة أم ما ًخخُل الدازض ان  ٓاهب غحر مسئُت في الص ْئهما الخددر كً ح ٓزة  ٓد في الص كما َٓ مٓح

ٓحي بّ. ٓزة ج ٓازق. لىىّ ال ٌلسف ئل 22الص ٓزة ٌشاَد الؼالب طُازة مؼافئ حظحر في الش ى فمثال في َرٍ الص

م ،اًً ًرَب زحاٌ اإلاؼافئ ءالان ْهُف شب الحٍس م في ميان ججازي ام صىاعي  ،ْمً اجصل بهم, َْل الحٍس

 ام طىنى. 

ٓزة الؼالب كلى جمُحز اليلماث ْألافياز هما أنها حظِل كليهم زبؽ اليلماث بما حشحر  حظاكد الص

ً التى حظاكد اإلاخللمحن كلى ج َْظخؼُم اإلاللم أن ًصمم الخماٍز ٍٓس جهجئتهم مً خالٌ اطخخدام الُّ.  ؼ

ْالجسائد  ٓز مً املجالث  َْظخؼُم اإلاللم أن ًجمم بمظاكدة الؼالب كددا مً الص ٓماث الخؼُت.  السط

ً  23.ليي ًصىم منها الخماٍز

ٍٓا مٓحِا وشاػا هخابُا ٌللب  با شف ٓز بٓصفّ جدٍز ٌظخؼُم اإلاللم أن ًجلل مً الخلبحر اإلاص

ٍْجد  ب الشفٓي.  ً. الخُاز ألاٌْ مسخلتالخدٍز ٓز الخلبحر الشفٓي خُاٍز اإلاللم هفظّ كىد اطخخدام الص

ت الجاَصة ْفي َرٍ الحالت ٌظخدظً أن جخللم  ٓز الخجاٍز ٓزا ملدة مظبلا مثل الص أن ٌظخخدم اإلاللم ص

ْالخُاز الثاوي َٓ أن ًلٓم اإلاللم بسطم  ٍْخيلم الؼالب منها.  ٓزة أمام الفصل ازىأ الدزض  ٓز كلى الظب الص

ْهي كادة جيٓن كبازة كًا ٓز بىفظّ,  ٓماث جخؼُؼُت بظُؼت. لص  زط

ٓم َٓ مثال  ْذالً بأن ًل ًدبر أن ٌسجم اإلاللم الؼالب كلى اإلاشازهت بفلالُت مىر بداًت الحصت 

ٓهت لللصت زم ًخلدم الؼالب بؼائفت مً الاطئلت كً  ٓز اإلاي ٓكت الص ْلى مً مجم ٓزة ألا بسطم الص

ٓزة ْ ًىخب اليل ٍٓاث الص ْبلد ذالً ٌظاٌ الؼالب مدخ ْالخلبحراث التى ًلترخِا الؼالب  ماث ألاطاطِىت 

ْالؼالب ٌظخؼُم ألً ٌظخيخج الفىسة الجُدة كىد الخيلم ٓكلاتهم كما طُددر بلد ذالً.    24.كً ج

                                                 
الخالم كبد دمحم 22 اللغت اخخبازاث ,  ( اض ٓدًت اللسبُت اإلاملىت: الٍس 8989, الظل ). 
ٓد 23 هللا كبد الصادق كمس صُني ئطماكُل مدم ت اإلالُىاث , اللغت حللُم في البصٍس  ( اض ٓد اإلالً حاملت: الٍس طل , n.d.). 
24 Ibid. 
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س ي إلكؼاءا لت هي مً أخد اطتراجُجُت الخدَز لؼالب كً مشىالث ْ ججب كليهم أن  َرٍ الؼٍس

ٓكت. وشأث  Learning Byكلى أن    Jonh Deweyَرٍ اطتراجُجُت مً فىسة حٓن دًٓي  جخللِا باملجم

Doing    ت ْجدخل َرٍ اطتراجُجُت في هـٍس ٓافم كلى أَدافِا.  ْم  هي كملُت الخللُمُت بفلل خؼى ملُىت 

Kontruktivisme  ت بان الؼالب ًجلل بِئت الدزاطُت بىفظّ. اكؼى اإلادزض الفسصت ٍْفِم مً َرٍ الىـٍس

ْكىد زأي طُلبحرمحن للؼالب ْاملحادزت   ٓز مِازتهم مثال بالىخابت ْ الخجسبت  َرٍ   Silbermanلخؼ

لت ٌظبب الؼالب لُخللمٓن بفللي.  ْجرهس ما حللمّ اللؼالب. َرٍ الؼٍس اطتراجُجُت أخد ػسق لُثمً 

َْلظدٍ.  ْأفسح  ٓاث   كملُت الخللُمُت الفللُت هي أشسق خؼ

الفللُت هي اجداد حاملت الاطتراجُجُت الخللُمُت الشاملُت". كاٌ طُلبحرمحن "كملُت الخللُمُت 

ٍٓت في  ا بدُ كملُت حللُمُت الفللُت حشخمل كلى ػسق لجلل الؼالب فللُا مً بداًت الدزاطت الى أخَس

ٓكت. ٓكذ  25املجم ٓا اطخخداما ال ٓاٌ الؼالب كلى أن ٌظخؼُل أما مسهص حللُمُت الفللُت هي لجلل أخ

ْكىد ٓافم كلى أؿِاز  الدزاطت للخللم.   اللائل:  Conficusزأي طُلبحرمحن فىسة حللُمُت الفللُت م

 ول ش يء اطخمم فيظِذ 

 ول ش يء اشِد فخرهسث 

 26ول ش يء ٌلمل بّ فأفِم

دٌ َرٍ الفىسة أن في الخللُمُت ًدخاج كلى الحع ئذا وان أكظاء الؼالب هثحرا ؤلاشتران في ج

ْفِم الؼالب  ع.وشاغ الخللُمُت فُؼٌٓ ألازس   كلى مادة الخدَز

ٓاث  ْالجلظتخؼ لت شسفت اإلاظسح   (Gallery Session) ػٍس

ٓاث َرٍ اطتراجُجُت فىما ًلي :  أما خؼ

ٓ جالى كدة مجمٓكاث  كظم اإلادزض الؼالب .8  زبلت ألاشخاصن مً زالزت أْ أخي

ٓكت .2  كدم كسػاض بالهٓ للمجم

                                                 
25 Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. 
26 L Melvin, “Active Learning: 808 Cara Belajar Siswa Aktif” (2086). 
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 ٌلحن اإلادزض اإلاادة التي طِبدث في الدزاطت .3

ء املخخلفت أكؼى اإلادزض الىصٓص أ .4  ْ اإلالْس

ء ًجب ليل شخص .5 ٍْفِم الىصٓص أْ اإلالْس  بالجماكت في مجمٓكّ أن ًلسأ 

ٓكت  .6 ٓز ما جفِم في الىصٓص أًأمس اإلادزض ليل مجم ٓزةأن جخص ء بالص حلبر فىستهم هدٓ  ْ اإلالْس

ء   اإلالْس

ْان لم ًىً ذالً فالبأض .7 ٓزة اْ اإلالسض اإلاظخلد  ٓزة في الجداز اْ الظب ًٓطم  ًظم الؼالب الص

 خازج الفصل 

ٓكت  .8 ٓزة  أكظائهاخد أَْشحر زئِع املجم ْاما ْؿُفت الحازض هي لُيٓن خازر الص في اإلالسض. 

ٓكت شسح ٓزة اإلآط ٓزة اْ اإلالاصد كً الص ٓزة ليل الصائس الري ٌظأٌ ما في الص  الص

9.  ً ٓلأاإلالسض  ٓن الًدسط َم الؼالب الرًًلألخٍس ٓاالى و ٓان ًج َْظأل ٓزة   ل اإلالسض اْ الص

ٓزة باللغت اللسبُت.ب ًخللمكما  الحازض  الص

ٓزة باللغت اللسبُت اًظا زم ًدبادٌ الؼالب في َرٍ  .80 ٓد في الص البد ليل الحازض ان ٌشسح اإلالص

 الحالت

َْلؼى اإلادزض  اءْفي اهته .88 ٓد الؼالب الى حلٓطِم  ٓكذ ٌل ٍٓم في ال ْالخل الخٓطُذ ْؤلاطخدالٌ 

خس الدزاطتآ
27

 

لت شسفت اإلاأَداف َرٍ  ْالجلظتػٍس  (Gallerry Session) ظسح 

 ْأما أَدافِا فىما ًلي: 

ْجسبى في  .1 ْجلٔٓ خافـتهمْحدانجٓطُم خُاٌ الؼالب  ْجىمى ذاهستهم   هم 

ْالخلبحر كما ًدٌٓ في الىفع مً  اجؼبم كلى خظً الفِم ْخظً الفِم أطاط .2 لحظً الىالم 

 ؤلاخظاض ْؤلافياز

                                                 
27 Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. 
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ْجدبِبّ في اللغت  .3  اللسبُتجأزحر شٓق ئلى الخللُم 

ْزتهم بلغت كسبُت طلُمت  .4 ْمدا  ً ٓاحِت ألاخٍس  حصجُم الؼالب كلى م

ب كلى ئًجاد الخلبحر ْخظً ؤلاللاء. .5 جدٍز
28

 

ْالجلظتمصاًا  لت شسفت اإلاظسح   (Gallery Session) َرٍ ػٍس

 ئكخاد الؼالب لبىاءزلافت للخلاْن مً أحل خل اإلاشاول في الخللم 

ٓاح خالٌ مً باالىفاض الثلفت جىمُت .8 ْاإلادزطت شمالئّ ِتم  اإلادزطت أْخازج الفصل أ

ْز  كما الخلبحركلى   الخالمُر كدزة .2 ٓلِم ًد ٓكاث مالئمت مً خ  ْأكمالِم متهبدُا جخصل ,مٓط

ْ  داخل  .طلُمت لبازةب  ازحِاخاإلادزطت 

ادة .3 ٓاإلاِازاث ٍش ٓا براث التى ْاللدزاث هم  مىاكشت مً الٓؿُفى الخلبحر في فىٓن  الخلمُر كىد جىم

ألازاء ْكسض  .ْالخؼب ْئللاء اليلماث لألفياْز

 ملسفت اليلماث التي جدٌ كلى جلً اإلالاوي  .4

ٓزَا في الباٌ .5 ٓلت خؼ  طِ

 ملسفت اطالُب الىالم لترجِب اللبازاث مً اليلماث  .6

ْاإلالاوي التي  .7 الخغلب كلى كامل الحُاء الصائد كىد بلع الؼالب الري ًدٌٓ دْن جٓطُذ ألافياز 

م  ٓاػَس ٌٓ في خ  جج

ْالجلظتكُٓب  لت شسفت اإلاظسح   (Gallery Session) َرٍ ػٍس

ْاَخمذ باإلافسداث,  .8 ْالفىسة,  ْبحن اللبازة  ْالشيئ  ٓم اللالكت اإلاباشسة بحن اليلمت  بالغذ في مفِ

ٓاشن بحن كىاصس اللغت.  َْرا مما ًإدي ئلى فلدان الخ ٍٓت,   ْاَملذ دزاطت التراهُب الىد

ٌٓ الدزا .2 لت ال جصلح للفص طُت ذاث ألاكداد الىبحرة مً الؼالب, بل ًيبغي الا ًخلدٔ َرٍ الؼٍس

ً ػالبا   كدد الؼالب الفصل كشٍس

                                                 
اللاٌ كبد طُد اإلاىلم كبد 28 اللسبُت اللغت جدَزع ػسق  ,  ( ب مىخب غٍس , n.d.). 
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ٓكت هثحرا ًددر لشىم الؼالب الجصء كمل الصدًم  .3  ئذا وان اكظاء املجم

لت,كد ًإدي ئلى اطدظاغت الؼالب لِرٍ  .4 ٍٓب ألاخؼاء الري ٌلد مً مصاًا َرٍ الؼٍس جداش ي جص

ٓد ئلى جحج ْزبما ًل ا.ألاخؼاء   َس

ٓاهب ؤلاوظاهُت في اإلاِازاث  .5 ق الفسدًت بحن اإلاخللمحن, النها تهخم بالج لت ال جساعي الفْس َرٍ الؼٍس

 الشفُِت. 

ْالخٓف خحرا ًىً لم ْاإلاخللم اإلاللم بحن الازجباغ وان خُىما .6 ٓعي طُإزس ذلً ْغحر والللم   مٓط

 .الحاصل

ْ  أخُاها اإلاخللمحن بحن الاخس ًلدمِا التي ألاطئلت .7 ًٓدة ي الحظا ٓبخّ ئما دزحت ,ح  في مسجفلت صل

 .آخس خحن في مىخفظت ْئما خحن

 

 الخالصة

لت شسفت ئ ٍٓت املحفٓؿت حابٓن  اإلاظسحن جؼبُم ػٍس ْالجلظت لتركُت مِازة الىالم بمدزطت الثاه

ْازحٓ ْبال خصٓصا في الصف الظابم حُد. طُدْ  ظلادة ألنهم ًخيلمٓن مم ًخيلم الؼالب بالحس 

ٓزة, َم ٌظخؼًُفِمكما أصدكائهم  ْلىً جٓحد  ٓايخجًلٓن أن ٓن مً الص  اإلاصاًافىستهم كىد الخيلم. 

ْز  كما الخلبحر كلى الخالمُر كدزة هدٓفي جؼبُلِا  للُٓبْا ٓلِم ًد ٓكاث مالئمت مً خ  جخصل ,مٓط

ْ في   أكمالِم ْ متهبدُا ا باإلادزطت  ْشٍادة لبازةغحَر ٓاإلاِازاث طلُمت،  ٓا براث التى ْاللدزاث هم  كىد جىم

ْأما كُٓب  ْالخؼب ْئللاء اليلماث ْألازاء لألفياز ْكسض مىاكشت، مً الٓؿُفى الخلبحر في فىٓن  الخلمُر

ْاَخمذ  منهاجؼبُلِا  ْالفىسة,  ْبحن اللبازة  ْالشيئ  ٓم اللالكت اإلاباشسة بحن اليلمت  : بالغذ في مفِ

ٓاشن بحن كىاصس اللغت، ألاطئلت َْرا مما ًإدي ئلى فلدان الخ ٍٓت,  ْاَملذ دزاطت التراهُب الىد  باإلافسداث, 

ًٓدة الحظاْي  أخُاها اإلاخللمحن بحن الاخس ًلدمِا التي ٓبخّ ئما دزحت ,ح  مىخفظت ْئما خحن في تمسجفل صل
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ْغحر ذلً. فُيبغي كلى مدزض خحن في اللغت اللسبُت أن ًسقي خماطت اإلاللمحن في ججدًد كملُت  آخس 

لت الخللُمُت )شسفت اإلا م خاصت في الؼٍس
 
ْالخلل (  لتركُت مِازة الىالم. ظسحالخللُم 

ً
 ْالجلظت مثال
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