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مستخلص البحث
يتم تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا بسبب وجود تعلم اللغة العربية على املستوى املدرسي
حتت رعاية وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية .املشكلة اليت تواجه حىت اآلن هي أن تعلم
اللغة العربية ال يزال يعترب صعبا على الطالب .وهذا يسمح للباحثني مبواصلة دراسة
األساليب الصحيحة للتعامل مع مشاكل الطالب ،وهي طريقة جلني دومان .تستخدم هذه
الطريقة بشكل أساسي فقط لألطفال الصغار فوق سن  5سنوات وحتسني مهارات القراءة
لألطفال الصغار .يعتقد الباحثة أن طريقة جلني دومان ميكن تطبيقها على تعلم اللغة
العربية .وأظهرت النتائج أن هناك حاجة ملحة يف طريقة جلني دومان لتعلم اللغة العربية.

الكلمات املفتاحية :طريقة جلني دومان ،تعلم اللغة العربية
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أساسيات البحث
املقممة
اللغة هي وسيلة للتواصل بني الناس وظيفة كحلقة وصل يف نطاق االرتباط اإلنساين
اليومي ،من خالل نقل نوااي معينة وتكريس مجيع احملتوايت يف العقل بسرور أو حزن وفرح
لآلخرين ،من أجل أن يفهموا ويشعروا بكل ما خيتربه البشر.
إن تعليم اللغة العربية هو إحدى أنشطة تعلم اللغة األجنبية اليت ميكن تعلمها يف
أماكن خمتلفة ابلطبع أو يف عامل التعليم .مع مرور الوقت ،شهدت اللغة العربية تغريات
وتطورات خمتلفة وفقا للعصر حبيث اكتسب تعلم اللغة العربية يف هذا الوقت تركيزا واهتماما
خاصا يف التعليم اإللزامي للمدارس اإلسالمية .بدءا من مستوى املدرسة االبتدائية إىل
مؤسسات التعليم العايل ،ا واخلاصة والعامة والدينية على حد سواء ليتم تدريسها كلغة عربية
كلغة دولية ولغة القرآن.
إن املشكلة اليت تواجه حاليا خاصة يف طالب مدرسة بونغا ابنغسا اإلسالمية
اإلعدادية اليت ال يزال الطالب جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العربية ،حتدث من عوامل يريد
تعلم اللغة العربية ،جيب أن يتعلم أربع مهارات لغوية اليت تتكون من مهارات القراءة والكتابة
والتحدث واالستماع .من بعض هذه العوامل ،قدم الباحثة مالحظات يف مدرسة بوجنا
ابنغسا اإلسالمية ساماريندا أبن معظم الطالب يشعرون ابمللل بسبب نقص األساليب
ووسائل اإلعالم املستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة ا اإلسالمية بونغا ابنغسا
ساماريندا.
احلل عن املشكلة ،حياول الباحثة مناقشة أكثر عمقا حول الطرق الصحيحة لتعلم
و ّ
اللغة العربية على املستوى األساسي .مع أساليب التعلم املختلفة اليت تتطور حاليا ،اختار
732

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

الباحثة طريقة جلني دومان اليت هتدف يف الواقع ملستوى القراءة طفل ولكن يعتقد الباحثة أن
طريقة جلني دومان ميكن استخدامها كوسيلة يف تعلم اللغة العربية.
اإلطار النظري
تعلم اللغة العربية
التعلم هو التفاعل بني شخصني يف التعلم بني املعلم والطالب .يف التفاعالت التعلم،
هناك اتصال مكثفة وموجهة (نقل) حنو هدف حمدد سلفا 1.التعلم هو نشاط تعليمي يقوم
به املعلم للطالب الذين يتم تنفيذهم بشكل جيد .العربية هي جهاز اتصال يتكون من رموز
صوتية مشتقة من أدوات الصياغة البشرية املستخدمة يف الناس يف منطقة شبه اجلزيرة العربية.
يف حني أن تعلم اللغة األجنبية هو نشاط تعليمي يقوم به املعلم للطالب الذين هم على ما
يرام  ،حبيث تصبح األنشطة مواتية لتحقيق هدف تعلم لغة أجنبية 7.وابلتايل ،فإن تعلم اللغة
العربية هو نشاط تفاعلي لتعلم اللغة العربية اليت يقوم هبا املعلمون لتحقيق األهداف جيب
حتقيقها.
ان تطور اللغة العربية اليوم كان يف عصر العوملة اليت تقوم على جهود التنمية من
املثقفني املصريني الذين كان هلا أتثري املثقفني األوروبيني جاءوا مع غزو انبليون .وتشمل
اجلهود 3:أوال ،اللغة العربية كلغة تعليم يف املدارس .يتم إلقاء احملاضرات ابللغة العربية يف
مصر .اثنيا ،ظهور حركة إلحياء استخدام املفردات األصلية املستمدة من لغة الفوشة ،معتربا
1

Nuha, Ulin Nuha, Metodologi super efektif pembelajaran bahasa Arab (Diva Press,
2012), 154.
2
Hermawan, Acep Hermawan;, Metodologi pembelajaran bahasa arab (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), 32, //opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20585.
3
Anwar G. Chejne dan Anwar G. Chejne, “Bahasa arab dan peranannya dalam sejarah /
Penulis Anwar G. Chejne; Penerjemah Aliudin Mahjudin,” 1. BAHASA ARAB,Bahasa arab dan
peranannya dalam sejarah / Penulis Anwar G. Chejne; Penerjemah Aliudin Mahjudin 1996, no.
1996 (1996): 77, https://doi.org/1996.
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أن الكثريين يف مصر يستخدمون األمية .اثلثا ،هناك مبادرة من الناشرين واملطابع يف الدول
العربية إلعادة طبع الكتب األدبية العربية من مجيع األعمار أبعداد كبرية جدا ونشر الكتب
العربية والقاموس بنجاح و حىت اآلن ابن اللغة العربية هي إحدى من أكرب اللغات يف العامل.
ووفقا لفيليب ,أصبحت اآلن أداة اتصال ملائة مليون شخص آخر .ومن الطبيعي أن تصبح
اللغة العربية اآلن لغة دولية.
يف حني ,هناك ثالثة أشياء مهمة مرتابطة حبيث ميكن للطالب إتقان تعلم اللغة
العربية ،وهي االهتمام ابللغة ،وممارسة املباشرة ،واستخدام اللغة العربية يف احلياة اليومية.
والغرض من تعلم اللغة العربية هو إتقان أربع مهارات يف اللغة العربية تشمل أربعة جوانب،
هي :أوال ،مهارات االستماع كمهارات لغوية متقبلة ،حيث يتلقى املرء معلومات من
املتحدث .اثنيا ،مهارات القراءة كمهارة لغوية متقبلة ،حيث يتلقى املرء معلومات من
اآلخرين يف شكل كتابة .اثلثا ،مهارات الكتابة كلغة مهارات لتوليد املعلومات لآلخرين يف
شكل كتابة .رابعا ،مهارات التحدث كمهارة لغوية منتجة ،حيث ينتج الشخص أو ينقل
4
املعلومات لآلخرين يف شكل أصوات لغوية.
أساليب غلني دومان
غلني دومان هو مدير معاهد حتقيق اإلمكاانت البشرية .خلق جلني دومان أصال
طريقة الستخدام البنته للمساعدة يف مهارات القراءة عند وقت مبكر .ويعتقد أن طريقة
جلني دومان لتحفيز الدماغ ىف تطوير أفضل ابستخدام بطاقة تعليمية مع رسائل مكتوبة
5
ابللون األمحر واستخدام احلروف الالتينية.
4

Arsyad, Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: beberapa pokok
pikiran, 3 ed., Islam (Pustaka Pelajar, 2010), 8.
5
Doman, Glenn Doman, Doman, Glenn, Mengajarkan Bayi Anda Membaca, terj. Ismail
Maharimin (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 288.
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استنادا إىل البحوث اليت أجراها غلني دومان مع خرباء يف جمال الطب وعلم نفس
الطفل ،ذكر احلاجة إىل تعليم الطفولة املبكرة (األطفال يف سن اخلامسة) القراءة حبيث مت
إنشاء طريقة جلني دومان بسبب األشياء كما التال 6:أوال ،ميكن لألطفال ىف سن اخلامسة
استيعاب كميات كبرية جدا من املعلومات بسهولة .اثنيا ،ميكن لألطفال ىف سن اخلامسة
التقاط املعلومات بوترية ال تصدق ،وكلما تعلم الطفل املزيد من املعلومات و زاد عدد
املفردات اليت سيتذكرها .اثلثا ،األطفال دون ىف سن اخلامسة لديهم طاقة هائلة .رابعا ،ميكن
لألطفال ىف سن اخلامسة تعلم لغة كاملة ،وميكن تعليم األطفال قراءة لغة واحدة أو أكثر
بنفس سهولة قدرهتم على فهم اللغة املنطوقة.
األدوات املستخدمة يف طريقة غلني دومان ببطاقات .الفرق بني طريقة بطاقة فالش
جلني دومان وطريقة القراءة بطاقة فالش  abacaأبرز هو أن طريقة جلني دومان يستخدم
الكلمات كمرحلة أولية يف عملية تعلم اللغة ،يف حني أن طريقة قراءة بطاقات فالش
 abacaيستخدم املقاطع املفتوحة يف تطبيق سلسلة األول واليت هناك صورة.
ان طريقة جلني دومان هناك مخس مراحل يف تطبيقها ،خاصة ميكن تطبيقها على تعلم
2
اللغة العربية ،وهي :املرحلة األوىل يف تطبيق طريقة جلني دومان مع شرح مفصل أدانه:
 .1يتعامل املعلم مع الطالب الذين تبلغ املسافة بني مرت واحد و 1.5مرت تقريبا.
 .2ضمان اسرتخاء الطالب عن طريق تكييف جو املكان ورغبة الطالب يف لعب
الورق فالش.

6

Hasan, Maimunah hasan, Pendidikan Anak Usia Dini : Panduan Lengkap Manajemen
Mutu Pendidikan Anak Untuk Para Guru Dan Orang Tua (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 311.
7
–Doman, Doman, Glenn, Mengajarkan Bayi Anda Membaca, terj. Ismail Maharimin, 326
27.
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.3
.4
.5

.6
.7
.8

إعداد  12بطاقات من نفس اجملموعة ،على سبيل املثال جمموعة "الفاكهة"،
مكدسة وحمتفظ هبا ابليد اليسرى.
ال تطلب من الطالب اتباع أو تكرار الكلمة املنطوقة.
سرعة إعطاء بطاقات ليست أكثر من  1اثنية .جادل غلني دومان أبن عرض
البطاقات بسرعة من شأنه أن يؤدي إىل الدماغ املناسب للعمل على تلقي
املعلومات اليت كانت على البطاقة.
املتعة عند إعطاء بطاقات فالش اكتماهلا من خالل إعطاء الثناء للطالب.
كرر املرحلة ثالث مرات يف اليوم األول وأتكد من أن تسلسل البطاقات املعروضة
على الطالب خمتلف عن طريق اهلرولة أو خلط كل قراءة النهاية.
كرر الكلمات اخلمس اليت متت قراءهتا قبل  3مرات وأضف جمموعة اثنية من
الكلمات تتكون من  5كلمات مفردة جديدة ،وهذه اجملموعة اجلديدة من
الكلمات كما تظهر املرحلة السابقة وتقرأ  3مرات على مدار اليوم .الراحة بني كل
جمموعة جديدة من الكلمات ،حوايل  15دقيقة .يتم الطريقة نفسها كما هو احلال
أعاله حىت يتم إعطاء مجيع الكلمات الفردية
املرحلة الثانية (اجلمع بني كلمتني) يف تطبيق أسلوب جلني دومان على النحو التايل:

 .1إدخال مشرتك من كلمتني اليت سهلة لتعليم ومألوفة للطالب.
 .2كرر كل جمموعة من هذه الكلمات ملدة تصل إىل ثالثة أايم يف املدرسة.
 .3التخلص من جمموعة كلمة واحدة من كل جمموعة وإضافة جمموعة كلمة واحدة
جديدة يف كل جمموعة.
املرحلة الثالثة (اجلملة البسيطة) يف تطبيق طريقة جلني دومان هي كما يلي:
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 .1التعرف على اجلملة بسيطة ابستخدام بطاقات مع كلمات واحدة اليت مت
استخدامها من قبل.
 .2ميكن مساعدة الطالب يف إعداد البطاقات.
 .3إنشاء ثالث إىل مخس مجل مع الطالب من مزيج من الكلمات واألفعال األساسية
ابستخدام بطاقات قياس  52 × 12سم.
 .4التخلص من مجيتني قدميتني كل يوم.
املرحلة الرابعة (مجلة طويلة) يف تطبيق طريقة جلني دومان هي على النحو التايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يبدأ الطالب يف تقدمي مجل تعرب عن تفكري أكثر اكتماال من خالل جعل اجلمل
أكثر من  3كلمات.
إضافة كلمات جديدة بشكل منفصل ،أي الكلمات املساعدة ،مثل harfu
majrur
إضافة كلمات مساعدة مثل الصفات والعبارات.
تقدمي اجلمل اليت تتكون من مخس كلمات أو أكثر.
إنشاء اجلمل ابستخدام بطاقات احلرب الذي هو حجم احلرف األسود  7.5سم.
استخدام البطاقات اليت هي  7سم يف احلجم وزايدة عدد الكلمات يف نفس
الوقت.

ان تطبيق طريقة القراءة ابستخدام غلني دومان بطريقة املرحلة اخلامسة (استخدام
2
الكتب) على النحو التايل :

Doman, 122.
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.1
.2
.3
.4

تدريب الطالب على قراءة الكتب العربية وتدريب الطالب على قراءة الكتابة
الصغرية وعدد أكرب من الكلمات يف كل صفحة من صفحات الكتاب.
حتديد الكتاب الذي مت تطويره من قبل جلني دومان مع ارتفاع الكتابة ال تقل عن
 7سم.
تسبق شروط نص الكتاب الصورة أو الرسم التوضيحي وتفصلهما.
الرسوم التوضيحية من رسومات الكتب جذب الطالب لدخول مرحلة اخليال

القيد الرئيسي هلذه الدراسة هو أن اإلحلاح على طريقة جلني دومان يستخدم
للمبتدئني او متعلم اللغة العربية يف إندونيسيا يف نطاق تعلم اللغة العربية .لذلك ،تعتزم هذه
الدراسة مواصلة مناقشة احلاجة امللحة لطريقة جلني دومان يف تعلم اللغة العربية اليت ال
هتدف طريقة جلني دومان إىل حتسني مهارات القراءة لألطفال الصغار على مدى مخس
سنوات فحسب ،بل ميكن استخدامها أيضا كطريقة داعمة للمتعلمني األساسيني يف تعلم
اللغة العربية.
يتكون تعلم اللغة العربية بشكل عام من أربع مهارات ،وهي مهارات االستماع
ومهارات التحدث ومهارات القراءة ومهارات الكتابة .عناصر تعلم اللغة العربية اليت جيب أن
تكون معروفة هناك ثالثة ،وهي :البين (السوات) ،واملفردات (املفرودات) ،والقواعد النحوية
(الكويد).
قبل الدخول يف مناقشة أساليب جلني دومان يف تعلم اللغة العربية .تعرف أوال على
املزيد عن فهم والغرض العام لتعلم مهارات تعلم اللغة العربية على النحو التايل:
 .1مهارات االستماع
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االستماع هو مهارة اللغة األوىل اليت يفعلها الشخص .مع عملية االستماع ،ميكن
للمرء أن يقيس مستوى الصعوبة يف تعلم اللغة ألنه من هذا اجلانب الفهم  ،وأمناط النطق ،
وهيكل اللغة وهلم جرا ميكن قياسها 2.مهارات االستماع هي مهارة أولية يف تعلم اللغة،
12
سواء ابللغة األم أو اللغات األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية.
 .7مهارات التحدث
مهارات التحدث هي تطبيقية يف اللغة وهي اهلدف األول للشخص الذي يريد أن
يتعلم لغة أجنبية .لتعلم لغة أجنبية ،يتطلب األمر قدرة من املعلم واألساليب اليت يستخدمها،
ألن هذين العاملني لديهما هيمنة على النجاح تعلم الكالم 11.مهارات التحدث أساسا
هي مهارات للكشف عن حمتوى أفكار الشخص اليت مت تسجيلها يف فهم املستمع .وتشمل
17
هذه املهارات يف التحدث تعلم املهاداتة والتابري الشافحي.
 .3مهارات القراءة
مهارات القراءة هي نشاط فهم حمتوى تفكري الشخص بشكل كتابة واردة يف مستند
13
أو كتاب.
 .4مهارات الكتابة
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1681), 12.
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al-Ulum al-Ilsmiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, t.t.), 1.
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Al Fauzan, Abdurrahan Al Fauzan, Al-’Arabiyyah Bayn Yadaik (Riyadh: Muassasah alWaqf al-Islamy, 2002), 1.
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مهارات الكتابة هي أنشطة للتعبري عن قدرة املرء وختصصه العلمي للمجتمع.

14

منهجية البحث
15

طرق البحث هي األساليب اليت يستخدمها الباحثون يف مجع بياانت أحباثهم.
تستخدم هذه الدراسة هنجا نوعيا مع أساليب وصفية .ووفقا لسوخاردي ،يتم تنفيذ طرق
وصفية من خالل وصف هدف لتكون قادرة على شرح والتنبؤ ابألعراض اليت حتدث على
16
أساس البياانت اليت مت احلصول عليها يف هذا اجملال.

عالوة على ذلك ،فإن تقنيات البحث املستخدمة يف هذا البحث هي دراسة
املطبوعات من خالل البحث وفهم الكتب والواثئق أو املصادر املكتوبة األخرى ذات الصلة
ودعم هذا البحث 12.نوع البحث الذي يستخدمه الباحثة هو أحباث املطبوعات .ولذلك،
جتري هذه الدراسة تفسريات ملصادر البياانت للحصول على حقائق حول الدراسة اليت سيتم
مناقشتها .بعد مجع البياانت ،يتم ترتيب البياانت بشكل منهجي ومنظم.

14

Muhammad Kamil al Naqah, Ta’lim al lughah al Arabiyah li al nathiqin bi lughat ukhra :
ususuh - madakhiluh - Thuruq Tadrisuh / Muhammad Kamil al Naqah (Ma\’had Umm al Qura,
1985), 229.
15Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” Text (Rineka
Cipta,
2013),
23,
Jakarta,
http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id//index.php?p=show_detail&id=3452.
Sukardi, Metodologi penelitian pendidikan : kompetensi dan praktiknya (Bumi Aksara,

16

2003), 14.
Sukardi, 34.
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عرض البياانت و حتليلها
أمهية الطريقة األساليب جلني دومان يف تعلم اللغة العربية
من البياانت اليت مت مجعها ،أن أسلوب جلني دومان لديه إحلاح يف تعلم اللغة
العربية .وميكن رؤية ذلك من الدراسات اليت تستخدم طريقة جلني دومان حىت اآلن  ،ولكن
ألن طريقة جلني دومان هي أكثر حتديدا لألطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن 5
سنوات من خالل حتسني مهارات القراءة .وهكذا ،جذبت انتباه الباحثة لدراسة مدى
إحلاحية طريقة غلني دومان يف تعلم اللغة العربية ،وخاصة يف املدرسة اإلسالمية بونغا ابنغسا
ساماريندا .كما هو موضح سابقا ،تتكون اللغة العربية من  4مهارات .لذا لتسهيل تعلم
اللغة العربية ،درس الباحثة بعمق أكرب أن طريقة غلني دومان ميكن استخدامها بشكل
خاص لتعميق اللغة العربية .وميكن اإلشارة إىل أن طريقة غلني دومان قد خلقت بطاقات
عربية .لذلك ،سيصف الباحثة مدى إحلاحية طريقة جلني دومان وفقا ألهداف أربع
مهارات تعلم اللغة العربية.
أوال ،مهارات االستماع .طريقة غلني دومان مع عالمته التجارية اليت تضم احلروف
العربية وابحلركة هنا ،سيتمكن املتعلمون من معرفة و متييز صوت احلروف أو الكلمات ابللغة
العربية حتت إشراف اختصاصيي التوعية .أما التمييز بني احلركات (عالمات الرتقيم) اليت تقرأ
طويال و قراءة قصرية ،فيمكن تقدميه يف بداية جلسة التعلم وفقا للمراحل اليت وصفها
الباحثة سابقا.
وقد علمت طريقة جلني دومان ابستخدام وسائل التعليم بطاقة فالش أيضا مباشرة
املتعلمني بقدرة على التمييز بني تشابه اثنني من األصوات اليت هي نفسها تقريبا والقدرة
على فهم العالقة بني عالمات الرتقيم والكتابة ،وذلك ألن طريقة جلني دومان جيب
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استخدام عالمات حرفية يف بطاقة فالش له .ميكن بطريقة جلني دومان يف مهارات
االستماع أن تساعد املتعلمني على فهم كلمة ،وفهم معىن الكلمة بسبب عملية استبدال أو
مساواة الكلمات العربية ،وفهم استخدام أشكال الكلمات يف اللغة ،وفهم منط استخدام
الكلمات ابللغة العربية املستخدمة للذكور واإلانث والعد والوقت والضمائر األخرى.

الشكل  - 1بطاقة (غلني دومان)
ويستند هذا إىل وقائع نتائج البحوث اليت أجريت يف البحوث السابقة .حبث عفيفة
اكماليا ،ال اتدزارين فاردا ،ووازايتور رزقية يف عام  7272بعنوان جملة "تطوير بطاقات
الكلمات التصويرية (بطاقة فالش كارد) يف التعلم العريب القائم على املفردات يف املدرسة
ابتدائية الفئة السادسة" .استخدمت الدراسة طريقة غلني دومان مع الرتكيز على حتسني
املفردات العربية .يف تعلم اللغة العربية ،املفردات هي أهم شيء جيب أن يتقنه املتعلم .كلما
مت احلصول على املزيد من املفردات .نتائج الدراسة اليت ميكن للمتعلمني املشاركة فيها بشكل
مباشر خالل عملية التعلم ابللغة العربية ،وصقل األطفال بشكل أكثر انتقادا ،ودقة حبيث
يشعر املتعلمون ابلسعادة يف التعلم ،وليس ابمللل بسهولة ،واحلصول على خربة عملية
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وميكنهم حتسني نتائج تعلمهم .مشاركة املتعلمني يف عملية استخدام أساليب جلني دومان
مباشرة ،يسمح للطالب مباشرة لتعلم مهارات الطالب يف التحدث ومهارات االستماع
ومهارات القراءة.
اثنيا ،مهارات الكالم .يف هذه احلالة أسلوب جلني دومان لديه إحلاح حيث يف
تطبيقه قد حتسنت تقدم املتعلمني يف نطق املفردات العربية إىل التعبريات العربية .ميكن
للمتعلمني أيضا نطق تعبريات خمتلفة مباشرة اليت تشبهها من خالل توجيههم من قبل
املعلمني .ميكن أيضا تكييف طريقة جلني دومان مع استخدام بطاقات الفالش وفقا ألجزاء
من قواعد اللغة العربية يف تعبريها مثل عالمة املؤنث و املذكر .ابملثل استخدام التعبري عن
اللغة املناسبة للعمر ومستوى النضج واملوقف.
اثلثا ،مهارات القراءة .يف هذه احلالة ،ميكن لتطبيق طريقة جلني دومان أن يشجع
الطالب على أن يكونوا نشطني يف متابعة عملية التعلم ،وخاصة يف حتسني مهارات القراءة
لدى الطالب ،سواء ابلنسبة ألولئك الذين يعانون من أتخر القراءة أو صعوبة يف نطق
احلروف العربية .من احلقائق يف البحث الذي أجرته سييت ساكداه يف عام  ،7214حتت
عنوان "أتثري وسائل اإلعالم على مهارات القراءة لطالب الصف اخلامس مدرسة احلكومية
منطقة اباتنج كويس ديلي سريدانغ عام  ."2018/2019فإن احلاجة امللحة لطريقة غلني
دومان يف مهارات القراءة ابللغة العربية هي أن املتعلمني قادرون على التعرف على القراءات
العربية يف شكل كلمة واحدة أو مجلة واحدة مكتوبة يف بطاقة فالش.
رابعا ،مهارات الكتابة .أما ابلنسبة إلحلاح طريقة جلني دومان يف مهارات الكتابة
ابللغة العربية ،فإن الباحثة يف جوهرها مل جيدوا تطبيق طريقة جلني دومان يف مهارات الكتابة
العربية ،ولكن هناك دراسة من أومي نوفيا فيرتايان يف عام  ،7213حتت العنوان "تطبيق
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منوذج اجلملة املفهومية مبساعدة بطاقة فالش لتحسني مهارات الكتابة لطالب الصف الثاين
ابكينتيالن  23سيمارانج " .من الدراسة أن تطبيق مناذج اجلملة مبساعدة بطاقة فالش على
تعلم كتابة أوصاف اإلندونيسية .ميكن أن حتسن نشاط الطالب ومهارات الكتابة الوصف.
ويقاس من حيث مهارات الكتابة الوصف مبا يف ذلك جوانب املشاركة احلسية ،واختيار
الكلمة (االلقاء) ،واهلجاء وعالمات الرتقيم ،واكتمال احملتوى ،وأنيق من الكتابة .لذلك،
يعتقد الباحثة أن طريقة جلني دومان مع وسائط البطاقات الفالشية ميكن تطبيقها أيضا يف
تعلم اللغة العربية ،خاصة يف حتسني مهارات الكتابة العربية والقدرة على كتابة الكلمات
ابحلروف الصحيحة.
مزااي وعيوب أساليب جلني دومان يف تعلم اللغة العربية
مزااي أسلوب جلني دومان يف تعلم اللغة العربية هي:
.1
.2
.3
.4

تعليم دون الضغط على املتعلمني .وهذا قادر على تقدمي الدعم من خالل العناق
وإعطاء املتعلمني دائما روح دون ممارسة الضغط.
املتعلمني متحمسون وميكنهم الرتكيز على معرفة املزيد من املفردات العربية
تدريب ذاكرة املتعلمني ألهنا تقدم رسائل قصرية على كل بطاقة املقدمة ،مثل
اجملموعات احليوانية ،وجمموعات الفاكهة.
يتم تعبئة هذه الطريقة يف شكل أنشطة ممتعة ودون املرور ابلضغط.

إن أوجه القصور يف طريقة جلني دومان يف تعلم اللغة العربية هي أن هذه الطريقة تتطلب
صرب املعلمني يف تدريس أساليب جلني دومان ألهنا تتطلب معلمني مضنيني يف أداء عملية
طريقة جلني دومان  ،ألنه إذا مل يتم تدريسها بذلك فستسبب امللل للطالب.
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اخلالصة
إن تطبيق طريقة جلني دومان على مهارات القراءة لألطفال الصغار يستطيع
استخدامه على مدى مخس سنوات فحسب ،وكذلك ميكن تطبيق طريقة جلني دومان على
التعلم ابللغة العربية ابستخدام وسائط بطاقة فالش .إن احلاجة امللحة ألسلوب جلني دومان
يف تعلم اللغة العربية هي :أوال ،مهارات االستماع اليت سيتمكن املتعلمون من معرفتها ومتييز
األصوات يف هجاء احلروف أو الكلمات العربية حتت إشراف املعلمني .اثنيا ،مهارات
التحدث ،يستطيع املتعلمون التحدث ابملفردات العربية ابلعبارات العربية بشكل جيد
ومناسب .اثلثا ،مهارات القراءة ،هنا ميكن لطريقة غلني دومان أن تشجع املتعلمني يف
مهارات القراءة سواء املتعلمني الذين يعانون من عوبة يف نطق احلروف العربية .رابعا ،القدرة
على الكتابة .يف جوهرها ،مل جيد الباحثة طريقة غلني دومان يف نطاق مهارات الكتابة ابللغة
العربية .لكن الباحثني يعتقدون أن طريقة غلني دومان ميكن أن حتسن مهارات الكتابة ابللغة
العربية والقدرة على كتابة الكلمات ابحلروف الصحيحة.
قائمة املاصادر واملراج
Abdullah. Syarh Fawakih al-Haniyah. Aceh: Maktabah Usaha Keluarga Semarang,
1681.
Al Bashir, Ahmad Abd Allah. Mudhakkirah Ta’lim ak-Kalam. Jakarta: Ma’had alUlum al-Ilsmiyah wa al-Arabiyah bi Indunisiya, t.t.
Al Fauzan, Abdurrahan. Al-’Arabiyyah Bayn Yadaik. Riyadh: Muassasah al-Waqf alIslamy, 2002.
Arikunto;, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” Text. Rineka
Cipta,
2013.
Jakarta.
http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id//index.php?p=show_detail&id=3452.
Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: beberapa pokok pikiran. 3
ed. Islam. Pustaka Pelajar, 2010.

751

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

Chejne, Anwar G., dan Anwar G. Chejne. “Bahasa arab dan peranannya dalam
sejarah / Penulis Anwar G. Chejne; Penerjemah Aliudin Mahjudin.” 1. BAHASA
ARAB,Bahasa arab dan peranannya dalam sejarah / Penulis Anwar G. Chejne;
Penerjemah Aliudin Mahjudin 1996, no. 1996 (1996): 1–99. https://doi.org/1996.
Doman, Glenn. Doman, Glenn, Mengajarkan Bayi Anda Membaca, terj. Ismail
Maharimin. Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006.
hasan, Maimunah. Pendidikan Anak Usia Dini : Panduan Lengkap Manajemen Mutu
Pendidikan Anak Untuk Para Guru Dan Orang Tua. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
Hermawan;, Acep. Metodologi pembelajaran bahasa arab. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011. //opac.fitk.uinjkt.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20585.
Naqah, Muhammad Kamil al. Ta’lim al lughah al Arabiyah li al nathiqin bi lughat
ukhra : ususuh - madakhiluh - Thuruq Tadrisuh / Muhammad Kamil al Naqah.
Ma\’had Umm al Qura, 1985.
Nuha, Ulin. Metodologi super efektif pembelajaran bahasa Arab. Diva Press, 2012.
Sukardi. Metodologi penelitian pendidikan : kompetensi dan praktiknya. Bumi
Aksara, 2003.
Taufik; Pembelajaran Bahasa Arab MI : Metode Aplikatif dan Inovatif Berbasis ICT /
Taufik. PMN, 2011. //10.170.10.3//index.php?p=show_detail&id=24438.

757

