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ادللّخص 
محاولة المدرس في حّل مشكالت تعلم اللغة . 2019. بنت, منيفة

العربية للطالبات المتخّرجات في المدرسة المتوّسطة 
العمومية بمدرسة دار الهدى الثانوية اإلسالمية ماياك 

كلّية التربية والعلوم . البحث العلمي. بفونوروجو طاناتان
التعليمية قسم تعليم اللغة العربية الجامعة اإلسالمية 

المشرفة األستاذة ألباء الحسنى . الحكومية بفونوروجو
الماجستير 

 محاولة المدرس و مشكالت تعلم: الكليمات األساسية

 كثَتة واللغات مقاصدىم عن قوم كل يعرب هبا ألفاظ ىي اللغة

 يعربون قوم وكل ادلعٌت حيث من ومتحدة اللفظ حيث من ىي سلتلفة

اللغة العربية ذلا دور مهم لفهم علوم الدين . اآلخرين لفظ غَت عنو بلفظ
. و ينتفع بو إلنتقاذلا اىل اذىان اجملتمع عاّما و اىل اذىان الطبلب خاصا

بل أكثر اجملتمع والطبلب ان يظّنوا بأن تعّلم اللغة العربية اصعب من تعّلم 
, الثانوية اإلسبلمية" دار اذلدى"كما ُب ادلدرسة . اللغة األجنبية األخرى

 .وليست غريبة على الطالبات البلت يدرسن فيها اللغة العربية مادة مهمة
, تشعر بعض الطالبات الصعوبات ُب تعلم اللغة العربية, ولكن ُب الواقع

 .طالبات ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوسطة العموميةلخصوصا ل
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دلعرفة نتائج البحث عن ادلدرس ُب حّل مشكبلت تعلم اللغة 
العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية دبدرسة دار 

وضعت الباحثة , بفونوروجو اذلدى الثانوية اإلسبلمية ماياك طاناتان
ُب الصّف العاشر  تعليم اللغة العربية كيف( 1: )سؤال البحث كما يلى
 دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية ماياك  ”G”لقسم العلوم الطبيعية
ما الطرق اليت أخذىا ادلدرس ُب حّل ( 2 )طاناتان بفونوروجو؟

مشكبلت تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة 
 دبدرسة دار اذلدى  ”G”العمومية ُب الصّف العاشر قسم العلوم الطبيعية

ما مشكبلت تعلم ( 3 )الثانوية اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو؟
ُب  اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية  ”G”الصّف العاشر لقسم العلوم الطبيعية
 اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو؟ 

 البيانات ربليل أسلوب الباحثة أخذت,  البيانات ربليل وعند

 ىوبَتمان و (Miles) ميلس طراز على كيفي وصفي ربليل ىي

(Huberman), و البيانات عرض و البيانات زبفيض:  يلى كما 
. البيانات استنتاج

ُب  تعليم اللغة العربية( 1: )ىي البحث ىذا ُب نتائج وأما
 تنفيد عملية دبعيار يتماشى ”G” الصّف العاشر لقسم العلوم الطبيعية

 مرحلة ٍب التنفيد مرحلة ٍب التخضَت مرحلة من التعليم بدأ, التعليم خطة
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الطرق اليت أخذىا ادلدرس ُب حّل مشكبلت تعلم اللغة ( 2). التقييم
العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف 

 الطريقة و ااضرة الطريقةىي  ”G” العاشر قسم العلوم الطبيعية

مشكبلت تعلم اللغة العربية ( 3. )ادلباشرة الطريقة التدريبات و 
ُب الصّف العاشر  للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

الرغبة  ادلنهج الدراسي و وىي تسبب بالعامل ”G” لقسم العلوم الطبيعية
. الذكاء الوقت و و
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

 مقاصدىم عن قوم كل يعرب هبا ألفاظ ىي اللغة
 من ومتحدة اللفظ حيث من ىي سلتلفة كثَتة واللغات

 لفظ غَت عنو بلفظ يعربون قوم وكل ادلعٌت حيث
 .اآلخرين

اللغة ىى آلة اإلتصال بُت الواحد واآلخر, وىى 
َب ىذا . وسائل اإلتصال بُت األّمة الواحدة واألخرى

احلال, أن اللغة ىى أىم العوامل ليقّرب العبلقة بُت األمم 
  .وإلغلاد التفاىم بينهم

استنادا على ىذا التعريف, ان اللغة ذلا دور مهم 
ؽلكن ان يعمل  ألن ادلرء بدون اللغة ال. َب حياة األّمة

                                                           

 ادلكتبة :بَتوت ) العربية الدروس جامع .غبليُت  مصطفى 
 .4 ,( 1984العصرية,

: باندونج),Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, أمحد عزًا
 .5(, 2009, ىومانيورا
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بأنشطو سباما, وبدون اللغة ايضا سيسّبب كل انواع 
 .النشاط مشلوال
اللغة العربية إحدى اللغات َب العامل, كانت 

ألهنا لغة . وىى تستخدم رمسية على عشرين بلدا تقريبا
الىت ذلا  حقيقتها من اللغات. القرآن والدين اإلسبلمي

اكثر التناسب دلائة مبليُت مسلم َب العامل عربية كانت ام 
اللغة العربية ىي اللغة الىت ال تزال عادلية تساوى  .أجنبية

 .باللغىت اإلصلليزية و الفرنسية
تعد اللغة العربية بًتاثها األديب والعلمي والثقاُب 

وقد اكتسبت ىذه . الضخم إحدى لغات العامل العظيمة
ومنذ ذلك . الصفة منذ ظهر اإلسبلم, ونزل القرآن هبا

التاريخ اقًتنت اللغة العربية باإلسبلم, واكتسبت صفة 
ولقد . اللغة ادلقدسة لدى ادلسلمُت َب مجيع أضلاء العامل

محلت ىذه اللغة إبان ازدىار العصر األسبلمى العلوم 
                                                           

: جوكجاكرتاBahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(,أزىار أرشد 
 1(, 2003, بوستاكا ببلجار

 11,  نفس ادلرجع
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والفنون ادلختلفة, وأصبحت اللغة ذلا أدب مؤثر كبَت على 
 .اآلداب العادلية

وألن العربية لغة القرآن, فإهنا ارتبطت باإلسبلم 
ارتباطا كبَتا, فهى اللغة الدينية جلميع ادلسلمُت َب مجيع 
, أضلاء العامل سواء كانوا يتكلمون العربية أو ال يتكلموهنا

أى ادلسلمون يتلون القرآن َب أصلو العرىب, وليست ىناك 
ترمجة َب أية لغة ؽلكن أن تستخدم بديبل عن األصل 

كذلك فالصلوات اخلمس الىت ينبغى على كل . العرىب
 لذلك ليس دور اللغة .مسلم أن يؤديها تقام بالعربية

العربية آلة اإلتصال لئلنسان فحسب, ولكنو آلة 
اإلتصال بُت ادلؤمن و رهّبم الذي ُوجد َب عبادة سائر 

 .أمم اإلسبلم

                                                           

دار الثقافة ) فتحى على يونس, تصميم منهج لتعليم العربية لؤلجناب 
 9,(للطباق والنشر

 24 نفس ادلرجع, 

 Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran رضية زين الدين

Bahasa Arab,(2005, بوستاكا رحلة كروب: جوكجاكرتا ,)18. 
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هبذا أن اللغة العربية ذلا دور مهم لفهم علوم 
الدين و ينتفع بو إلنتقاذلا اىل اذىان اجملتمع عاّما و اىل 

 بل ؽليل اكثر اجملتمع والطبلب .اذىان الطبلب خاصا
ان يظّنوا بأن تعّلم اللغة العربية اصعب من تعّلم اللغة 

 .األجنبية األخرى
البحث عن العلم, وكان  َب أما التعلم فهو اجلهد

. اإلنسان يتعلم ويتدرّج َب التعلم للوصول إىل الكمال
 فأما التعليم فهو طريقة ينّظم ويرّتب هبا فنون الدرس الىت

 ولتعليم مادة اللغة طرق .الطبلب ستلقيها ادلدّرس إىل
فاللغة كما عرفنا . متنّوعة وسلتلفة مناسبة بادلواد ادلدروسة

األول من القبول الطبيعي والثاين من : تقبل ُب الشيئُت
ولنجاح التعليم, ػلتاج إىل عناصر عملية التعليم, . التعليم

                                                           

: جوكجاكرتاBahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(,  أزىار أرشد
 9(, 2004, فوستاكا ببلجار

 Metodologi, 20..... , رضية

: ماالنج),Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أمحد فؤاد أفندى,
 .76,  (2004ميسكات, 
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كطريقة تنظيم ادلادة و ادلنهج الدراسي و وسائل اإليضاح 
 .عند تدريس اللغة العربية

قد . نشاطة التعلم لكل فرد لن ؽلشي عاديا ابدا
يكون عاجبل أو آجبل و قد يكون سريعا فهمو أو 

و , كانت احلماشة مرتفعة, وُب مسئلة محاشة. صعوبة
إختبلف شخصية . إما صعوبة خلضور الًتكيز ُب التعلم

واحلال الذي . الطالب يسبب إىل إختبلف سلوك التعلم
ليس لو اي الطالب تعلماً الزماً وىو يسمى دبشكلة 

 ادلشكبلت اليت تظهر ُب تعليم اللغو العربية لغَت .التعلم
علا مشكبلت لغوية , الناطقُت هبا تنقسم إىل قسمُت

وأما . كاألصوات وادلفردات وتنظيم اجلملة و الكتابة
مشكبلت غَت لغوية ىي من أجل كتاب ادلقرر والبيئة 

                                                           

راجا : جاكرتا), Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar,ساردؽلان
 . 145 ,(1986غرافيندو فرسادا, 

, رينيكا جيفتا: جاكرتا), Psikologi Belajar,  أبو أمحدى
2008 ,)77. 
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وكيفية تعليم ادلدرس و نقص محاشتهم على تعلم اللغة 
 .العربية ُب نفسهم
الثانوية اإلسبلمية ىي " دار اذلدى"ادلدرسة 

. مؤسسة رمسية ربت رعاية مؤسسة معهد دار اذلدى
ومدرستو منفصل .ىناك مدرسة للطبلب والطالبات

الثانوية اإلسبلمية " دار اذلدى"ُب ادلدرسة . بينهما
للطالبات ثبلثة أقسام, وىي قسم العلوم الدينية و قسم 

مع أن ادلدرسة . اإلجتماعية قسم العلومالطبيعية و  العلوم
وليست غريبة على  اللغة العربية مادة مهمة, اإلسبلمية

تشعر ,  ولكن ُب الواقع.الطالبات البلت يدرسن فيها
. بعض الطالبات الصعوبات ُب تعلم اللغة العربية

طالبات ادلتخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة لخصوصا ل
بّينت بعض الطالبات أهنن تصعنب ُب تعلم  .العمومية

العربية خصوصا ُب مهارة اإلستماع و الكتابة و النحو 
وعندما .ألهنن مل يتعلمن العربية ُب مدرستهن ادلاضية 

                                                           

, ) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  أجيف ىَتماوان
 . 100(, 2014, رماجا روسداكاريا: باندونج
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أجابتها أن , سئل الطالبات عن ظلط ادلدرس ُب التعليم
ولكنهن . ادلدرس يستطيع ان يشرح ادلادة الدراسية جيدا

 .مل يستطعن ان يفهمنها بنفسهن
وبإضافة إىل ذلك أرادت الباحثة حبثا عميقا ربت 

محاولة المدرس في حّل مشكالت تعلم "ادلوضوع 
اللغة العربية للطالبات المتخّرجات في المدرسة 
المتوّسطة العمومية بمدرسة دار الهدى الثانوية 

 "اإلسالمية ماياك طاناتان بفونوروجو
 

تحديد البحث  .ب﴾ ﴿
 ُب ذا البحث إىل الطالبات ادلتخرجاتحددت الباحثة ه

ُب الصّف العاشر لقسم العلوم  ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية
  ”G”الطبيعية 

 

                                                           

ُب ملحق  W/F-/9.I/2018-01/1:  انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم
 البحث
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 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
بناء على ما ذكرتو الباحثة ُب خلفية البحث فمشكبلت 

: البحث تتلخص فيما يأٌب
ُب الصّف العاشر لقسم  تعليم اللغة العربيةكيف  .1

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية  ”G”العلوم الطبيعية
 اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو ؟

ما الطرق اليت أخذىا ادلدرس ُب حّل مشكبلت  .2
تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة 
ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف العاشر قسم العلوم 

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية  ”G”الطبيعية
 ماياك طاناتان بفونوروجو ؟

ما مشكبلت تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات  .3
ُب الصّف العاشر  ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

 دبدرسة دار اذلدى  ”G”لقسم العلوم الطبيعية
 الثانوية اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو ؟ 
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 أهداف البحث .د﴾ ﴿
من أىداف البحث الىت أرادت الباحثة الوصول إليها 

: كما يلى 
تعليم اللغة العربية ُب الصّف العاشر قسم دلعرفة  .1

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية ”G”العلوم الطبيعية 
 اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو 

الطرق اليت أخذىا ادلدرس ُب حّل مشكبلت دلعرفة  .2
تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة 
ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف العاشر قسم العلوم 

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية  ”G”الطبيعية
 ماياك طاناتان بفونوروجو

مشكبلت تعلم اللغة العربية للطالبات دلعرفة  .3
ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف 

 دبدرسة دار  ”G”العاشر قسم العلوم الطبيعية
 اذلدى الثانوية اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو
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 فوائد البحث .ه﴾ ﴿
 الفوائد النظرية .1

يرجى من ىذا البحث إسهاما فكريا َب زلاوالت 
لًتقية ادلعارف َب تدريس لًتقية ادلعارف عاما و 

. اللغة العربية خاصة
 الفوائد العملية .2

للباحثة  . أ
ترجى نتيجة البحث أن تزيد معرفتها لتستطيع 

 أن ربّل مشكبلت التعلم خصوصا عن
تعلم اللغة العربية للطبلب ادلشكبلت ُب 

. ادلتخّرجُت ُب ادلدرسة ادلتوّسطة
للمدرسة   . ب

هبذا البحث تصلح أن تستخدم للقوالب َب 
تثبيت احلكم و تنفيذ تدريس اللغة العربية 

 .جيدا
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للمدرس  . ج
كى يستطيع أن يضع ادلدرس برنامج تدريس 

اللغة العربية كامبل حىت يستطيع أن يرقي نتيجة 
دبدرسة دار اذلدى طالباهتم وتنمية نشيطهم 

 ُب الثانوية اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو
 تعليم اللغة العربية 

 
 ﴿و﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث

لتسهيل تركيب البحث العلمي, فقسمت الباحثة 
 :و ىى, تقرير البحث اىل سادسة أبواب

ادلقدمة وىى ربتوى على خلفية  : الباب األول
البحث و ربديد البحث و أسئلة 

البحث و أىداف البحث و فوائد  
 .البحث و تنظيم كتابة تقرير البحث

فيو البحوث السابقة واإلطار النظرى  : الباب الثاىن
الذى يتعلق بتعليم اللغة العربية و 

. ادلشكبلت َب تعلم اللغة العربية
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وزلاولة ادلدرس ُب ترقية تعلم اللغة 
 العربية

منهج البحث وىو ػلتوى على نوع  : الباب الثالث
البحث وحضور الباحثة ومكان 

البحث ومصادر البيانات وأساليب 
مجع البيانات وربليل البيانات 

استنتاج البيانات وفحص صحة و
 خطوات البحثو البيانات

 ػلتوى على وىوعرض البيانات  : الباب الرابع
البيانات العامة الىت تتعلق على موقع 

والبيانات اخلاصة الىت ربتوى على 
تعليم اللغة البيانات ادلتعلقة عن 

العربية ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 
 والطرق ادلستخدمة  ”G”الطبيعية

ادلدرس َب حل ادلشكبلت التعلم 
اللغة العربية و ادلشكبلت الىت 

ادلتخّرجات ُب تواجهها الطالبات 
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 ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية
تعليم اللغة العربية ربليل البيانات عن  : الباب اخلامش

ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 
, وربليل البيانات عن  ”G”الطبيعية

الطرق ادلستخدمة ادلدرس َب حل 
 الىت ادلشكبلت التعلم اللغة العربية

ادلتخّرجات ُب  الطالبات تواجهها
 وربليل ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

البيانات عن ادلشكبلت الىت 
ادلتخّرجات ُب تواجهها الطالبات 

 ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية
اإلختتام, فيو اخلبلصة من ىذا  :الباب السادس 

البحث واإلقًتاحات لئلصبلح 
. بعدىا
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الباب الثاني 
البحوث السابقة واإلطار النظري 

 
 البحوث السابقة .أ﴾ ﴿

قد سبق بعض البحوث الىت هبذا البحث العلمى 
 :فيما يلي

كلية الًتبية و , 2015,  ةفطيمة الزىر: اسم الباحثة .أ
تأىيل ادلعامُت جامعة سنان كاليجاكا اإلسبلمية 

 ااول ُب حل":بادلوضوع. احلكومية يوجياكرتا
مشكبلت تعليم اللغة العربية للطبلب ادلتخرجُت من 

ادلدرسة ادلتوسطة دبدرسة اإلسبلمية هنضة الطبلب 
 ."الثانوية كسوكيحان جيبلجاب

ادلشكبلت اليت  (1): واّما نتائج البحثو ىي
, يوجهها الطبلب ىي عوامل الداخلية الرغبة و ادلاكة

و عوامل اخلارجية , و خلفية دراشة الطبلب, و اإلرادة
ووسائل تعليم , و ادلدرس, واجملتمع, البيئة األشرية

, ااولة من قبل ادلدرس (2). اللغة العربية غَت الكافية

14 
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وتكميل وسائل معمل , بزيادة خصة اللغة العربية
و , و إعطاء احلث على أعلية اللغة العربية, اللغة

بالتعاون مع األساتيذ إلعطاء اإلىتمام للطبلب 
واّما  (3). ادلتخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة العمومية

و , و ادللكة, فينمى الرغبة, ااولة من قبل الطبلب
 .اإلرادة لفهم اللغة العربية

قسم , 2014,فرامغرا فردوس تائب:اسم الباحث .ب
تدريس اللغة العربية كليتة الًتبية اجلامعة اإلسبلمية 

مشكبلت طبلب : بادلوضوع. الكومية فونوروغو
ادلدرسة العالية ادلتجرجُت ُب غَت ادلعهد ُب تعليم 

اللغة العربية قسم اللغة العربية بادلستوى الرابع 
باجلامعة اإلسبلمية احلكومية فونوروغو ُب السنة 

 2014\2013الدراسية 

                                                           

ااول ُب حل مشكبلت تعليم اللغة العربية , 2015, ةفطيمة الزىر  
للطبلب ادلتخرجُت من ادلدرسة ادلتوسطة دبدرسة اإلسبلمية هنضة الطبلب الثانوية 

(, UIN Sunan Kalijaga Press ,2015 :جوجياكرتا ), كسوكيحان جيبلجاب
viii-ix 
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ادلشكبلت على ( 1): واّما نتائج البحثو ىي
ادلستوى الرابع يعٌت على مهارة اإلستماع للطبلب 

وحلها ىي ينبغى للطبلب أن يزيدوا . تقليل ادلفردات
غلعل بيئة  , اللغة العربية  حب,مفردهتم كل أوقات

 .و ؽلارسوا ُب استعمال اللغة العربية, اللغة العربية
ادلشكبلت على مهارة الكبلم كان الطبلب ( 2)

وحلها ىي . يشعرون بالصعب ألن تلفظ اجلملة
, ينبغى للطبلب أن يزيدوا مفردهتم كل أوقات

و ؽلارسوا , غلعل بيئة  اللغة العربية, اللغة العربيةحب
 .ُب استعمال اللغة العربية

الفرق بُت , ضافة اىل حبوث السابقة ادلذكورةإ
. حبثي و البحث كتبتها فاطمة ىي ُب أسئلة حبثها

حبثت فاطمة ُب ااولة من قبل الطبلب حلل 

                                                           

مشكبلت طبلب ادلدرسة العالية ادلتجرجُت ُب , تائب فرامغرا فردوس 
غَت ادلعهد ُب تعليم اللغة العربيةقسم اللغة العربية بادلستوى الرابع باجلامعة 

: فونوروغو)2014\2013اإلسبلمية الكومية فونوروغو ُب السنة الدراسية 
STAIN PO PRESS, 2014( ,vii-viii 
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تعليم  ولكٍت حبثت ُب, مشكبلت التعلم اللغة العربية
ُب الصّف العاشر لقسم العلوم  اللغة العربية

 دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية  ”G”الطبيعية
وأما الفرق بُت حبثي و . ماياك طاناتان بفونوروجو

البحث كتبو تائب فرامغرا فردوس وىي رّكز تائب 
مهارة   مهارة اإلستماع وعلى مشكبلت تعلم

 لطبلب ادلدرسة العالية ادلتجرجُت ُب غَت الكبلم
وإيّن حبثت ُب مشكبلت التعلم اللغة العربية . ادلعهد
للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العامة 

العمومية ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 
 دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية ”G”الطبيعية

 .ماياك طاناتان بفونوروجو
 

 اإلطار النظرى  .ب﴾ ﴿
 عملية التعليم و التعلم .1

التعليم ىو عبارة عن مفاىيم التدريس ومفاىيم 
يكمن تشديدىا ُب اجلمع بُت علا, يعٍت لنمو . التعلم
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ؽلكن اعتباره مفهوم بالنظام, حبىت . أنشطة الطبلب
توجد ُب أنشطة التعليم والتعلم ادلكونات للطبلب, 
واألىداف, وادلواد, وادلرافق, واإلجراءات, واألدوات 

يشبو ىذا النظام التعليمي . أو الوسائط ادلستخدمة
الذي يتكون من مكونات التدريس, وىي زبطيط 

التدريس, وادلواد التعليمية, واألىداف, وادلواد, 
واألساليب, والتقييمات, وخطوات التدريس اليت 

بشكل . ستتصل بأنشطة التعلم لتحقيق األىداف
عام, ىناك ثبلث نقاط رئيسية ُب أساليب التعليم, 

وىي مرحلة التحضَت ومرحلة التنفيذ ومرحلة 
 .التقييم

 مرحلة التحضَت .أ
مرحلة التحضَت ىي ادلرحلة اليت يأخذىا 

ىذا . ادلدرس عندما يبدأ عملية التعلم والتعليم

                                                           

رؽلاجا روسدا : باندونج) Strategi Pembelajaran, ,عبد اجمليد  
 .27(, 2014, كاريا
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بعض من األنشطة اليت ؽلكن أن يقوم هبا ادلدرس 
:  أو الطبلب ُب مرحلة النحضَت

يطلب ادلدرس على حشف احلضور   (1
سأل ادلدرس الطبلب أين سبت مناقشة الدرس  (2

 .السابق
طرح أسئلة على الطبلب ُب الفصل, أو بعض  (3

 .الطبلب حول ادلادة السابقة
امنح الطبلب الفرصة لطرح أسئلة حول ادلواد  (4

 .التعليمية اليت مل يتقنوىا من ادلادة السابقة
تكرار ادلادة السابقة قليبل, ولكن تشمل مجيع  (5

. ادلواد اليت نوقشت ُب الوقت السابق
مرحلة التنقيذ  .ب

ادلرحلة الثانية ىي مرحلة التنقيذ أو ادلرحلة 
األساسية, وىي مرحلة ُب تقدًن مادة الدرس اليت 

بشكل عام, ؽلكن . قام ادلدرس بتجميعها من قبل
ربديد العديد من األنشطة ُب مرحلة التنقيذ كما 

: يايل
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اشرح ادلدرس الطبلب األىداف التعليمية اليت  (1
غلب ربقيقها الطبلب 

اكتب ادلواد ادلوضوع الذي سيتم مناقشتو ُب  (2
ذلك اليوم الىت مأخوذ من كتب ادلصادر الذين 

 .يتم إعداده مسبًقا
 يناقش ادلواد ادلوضوع الذي كتبو من قبل (3
ُب كل ادلواد ادلوضوع غلب مناقشتو أمثلة,  (4

وغلب إعطاء الطبلب أسئلة وسبرينات دلعرفة 
 .فهمهم لكل مواد

استخدام الوسائل التعليمية لتوضيح مناقشة  (5
 .كل ادلواد

تلخيص نتائج مناقشة ادلواد ادلوضوع  (6
مرحلة التقييم  . ج

ادلرحلة الثالثة ىي مرحلة التقييم أو التقييم وادلتابعة 
الغرض من ىذه ادلرحلة ىو . ُب أنشطة التعلم

  .ربديد مستوى صلاح ادلرحلة الثانية
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 تعريف تعليم اللغة العربية .2
التعليم ىو نقل ادلعرفة من شخص عارف 

. لآلخرين الذين ال يعرفون من خبلل عملية التعليم
وبعد أن ؽلر التعليم يرجاء الطبلب أن يتغَت ُب 

العمل , إذا. السلوك و األدب ىدفا لعملية التعلم
الذي ال ػلقق أو ال يؤثر على تغيَت السلوك و 

عملية التعلم ىو . األدب ليس من أعمال التعلم
عندما . عمل يقوم على فكرة  توجو إىل الطبلب

يعرف ادلدرس فكرة أو مفهوما معينا أو القيام بنشاط 
مع توقع أن يتمكن الطبلب من فهمو أو ؽللك ما 

   .ذلك ىو عملية التعلم, يتوقع منو
حقيقة , قصدا أم ال, التعليم ىو عملية التعلم

ضلن نتعلم , لقد كان متعلما مند صغارنا إىل كبارنا
بللغة الوطنية و إستعماذلا و نتعلم عن احلركة و 

عمليتها و نتعلم عن العامل و استفادهتا و نتعلم عن 
                                                           

 Pengajaran Bahasa Arab Media dan,  أمحد زلتادي أنصاري 

Metode – Metodenya (2009: يوكياكارتا ,)6 
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التعليم ىو عملية الطبلب الفوائد . األشياء ادلختلفة
إلرشاد الطبلب ُب ياهتم وىو إرشاد و ترقية النفس 

 .دبسؤول النمو الذى قام بو الطبلب
و كان , التعلم ىو اجلهد ُب البخث عن العلم

اإلنسان يتعلم و يتدرج ُب التعلم للوصول إىل 
 فأما التعليم ىو الطريقة لينظم و يرتب .الكمال

إن , وباخلصوص. فنون الدراس كان سيلقى الطبلب
ُب اللغة العربية طريقتُت لتعليم عناصر اللغة و 

  .مهارةىا علا الطريقة ادلنفردة وادلتحدة
لقد اتسع نطاق تعليم وتعلم العربية كلغة 
اجنبية َب سلتلف بقاع العال خاصة َب العقدين 

األخَتين, فا اللغة العربية ىي اللغة الثانية الىت غلري 
                                                           

: جاكرتا Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (,  ساردؽلان 
 12(, 1998, راجا غرافندو فرسادا

(, 2002, غراسيندو: جاكرتا) Strategi Belajar Mengajar, كوال.  و 
23-25 

: ماالنج) Metodologi Pengajaran Bahasa Arab , أمحد فؤاد أفندى 
 76(, 2004, ميسكات
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تدريسها إجباريا َب معظم الببلد اإلسبلمية, كما اهنا 
ىى اللغة الرابعة او اخلامسة من بُت أىم اللغات 

األجنبية الىت يتم تعليمها َب كثَت من الببلد األوروبية, 
أما َب الواليات ادلتحدة األمريكية فلم تعد العربية 
ضمن اللغات الىت توصف بأهنا لغة مهملة وعربية 

ذلك من الصفات الىت يطلقوهنا على وصعبة وغَت
اللغات غَت ادلعلوفة لديهم, إن العربية اليوم ربتل 
مكانة ال بأس هبا َب كثَت من جامعات الواليات 

ادلتحدة, بل ان عدد كبَتا من ادلدارس الثانوية 
أدخلت العربية ضمن اللغات احلية الىت ؼلتار منها 
الطالب لغتو الثانية, ومن اكثر الواليات الىت تنتشر 

فيها ىذه ادلدارس والية متشاجان ونيوجرسى 
 . واللينوى ومينسوتا وتكساس ونيويورك

 
 

                                                           

جامعة : مصر), طرائق اللّغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة,   
 .11-10, (2003عُت مشس, 
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مبادئ تعليم اللغة  .أ
, إن ىذه ادلبادئ ضرورية: ؽلكن القول

ؽلكن . وكافية لتحديد ادلدخل التعليم لتعليم اللغة
ان يتم تطويرىا وتقدؽلها للمتعلم َب شكل برامج 

ولكنها , وىذه ادلبادئ ليست هبائية. تعليمية
تبعا دلا تضيفة احلقائق , زبضع للتغَت والتبديل

وؽلكن اإلفادة منها طبقا . العلمية إىل معارفنا
 : ولعل من ىذه ادلبادئ ما يلى. لطبيعة كل لغة

الكبلم قبل الكتابة  (1
, ٍب الكبلم, يتم تعليم اإلستماع اوال

وىذه القاعدة ىي الىت . ٍب القراءة والكتابة
ألن , يقوم عليها ادلدخل اللغوى السمع

. افضل طريقة للتعبَت عن اللغة ىي الكبلم
, فالكبلم ؽلكن ان يوضح التنغيم

بل وادلعٌت , واإليقاعوالضعط على ادلقاطع
بينما ال تستطيع الكتابة , البعيد لصاحب

, بيان حال الكبلم من اإلتصال واإلنفصال
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وال يقصد هبذا ادلبدأ . والرفع واخلفض
االكتفاء َب السيطرة على اللغة عن طريق 

ولكنو يشَت اىل أن , الكبلم اإلستماع فقد
دون معرفة قواعد اللغة , على الرموز ادلكتوبة

وغَت , َب صورهتا ادلتكلمة ىى طريقة ناقصة
 . وغَت كافية, دقيقة

وؽلكن تطبيق ىذا ادلبادأ إذا كان 
اذلدف ىو القراءة فقط فعندما يكون ادلتعلم 

قد ىيمن وسيطر على القواعد األساسية للغة 
فأنو يستطيع ان يوسع قدرتو على , شفهيا
حىت يصل إىل مستوى من اإلصلاز , القراءة

, إىل ماكان سيصبح عليو َب حالة اعتماده
 . وحل رموزىا, فقد على احلروف ادلكتوبة

وبالرغم من أننا َب حاجة إىل أدلة 
تثبت صحة ىذا االدعاء من عدمو إال أن 
ىناك ميزة فنية تدعم ىذا ادلبدأ التعليمى 

فالطبلب الذين يسيطرون على اللغة . وتؤيده
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, وببل تردد, شفهيا ؽلكنهم أن يقرؤا بأنفسهم
والطبلب الذين تعلموا . ويقليل من ادلساعدة

ال , تفسَت الكبلم والرموز اخلطية ادلكتوبة
او , يستطيعون اساسا ان يتعلموا الكبلم

 . التحدث بأنفسهم
وذبدر اإلشارة إىل انشرائط التسجيل 
واالسطوانات ؽلكن استخدامها االن بواسط 

: ادلدرس سواء أكان مدرسا متخصصا أمبل
ليقدم ن من خبلئبا ظلاذج سليمة وتشكيلة 

من ادلتحدثُت تكاد تقًتب من اللغة األصلية 
 . احلقيقة ادلتخصصة

اجلمل األساسية  (2
ان يتم الًتكيز على حث ادلتعلم على 

ان ػلفظ اجلمل األساسية للمحادثة حفظا 
كما - فهذه ادلممارسة. قويا بقدر اإلمكان
ذلا تربير نفسى قوى - دافع عنها اللغويون

, فالدارسون يستطيعون ذلك باللغة األجنبية



27 
 

 
 

, حىت لوكان ادلطلوب ىو الفصحى َب العربية
 .  ألهنا تبتعد كثَتا عن اللهجة العامية

ان الدارسُت لديهم قدر اقل من 
التذكر َب حالة اللغة األجنبية منها َب حالة 

ومن ىنا فإن اللغويُت . لغتهم الؤلصلية
ألهنا تقدم , يؤيدون استخدامادلمادثات

ومن خبلل , الكلمات من خبلل بناء اجلملة
 . السياق

ادلناذج كعادات  (3
, يتم ترسيخ النموذج أوالقالب اللغوى

حىت تصبح عادة من خبلل شلارسة ىذا 
إن رلرد . وبالتاىل ترسخ القاعدة. القالب

العلم بالكلمات واحلملة ادلنفردة وقواعد 
 . النحو ال يكون لغة لدى الدارس

ومعٌت ىذا ان معرفة اللغة ىى 
استخدام قوالبها وقواعد بنائها بالستخدام 
مفردات لغوية مناسبة وسرعة عادية طبيعية 
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, وترسيخ مجل شلاثلة جديدة. عند اإلتصال
وتنويعها لًتسيخ ىذه القوالب او القواعد 

ىو ما يطلق عليو شلارسة . على ىيئة عادات
 . النمط النموذج

استخدام النطاق الصوتى   (4
يتم تعليم النظام الصوتى للغة عن طريق 

واستخدام الشرح , استخدامو َب سياقات لغوية
, وذكر ادلناقض, والتقليد مصاحبا باألمثلة

ولعل شلاقد يؤدى اىل استجابات . وادلمارسة
وكذا . مرضية التدعيم استخدام إرشادات لفظية

استخدام ثنائيات متناقصة تركيز يشدة على ما 
. وساح وصاح, تاب وطاب: بينها من فروق مثل

ولكن تبقى مارسة امرا ضروريا وحيويا لزيادة 
 .الرباعة اللغوية والطبلقة فيها

 

                                                           

 .372-370, ...ادلرجع َب تدريس اللغة العربية, إبراىيم زلمود عطا  



29 
 

 
 

 
أهداف تعليم اللغة العربية   .3

: لتعليم ىذه اللغة وىو
ترجى قدرة الطبلب على فهم القرآن واحلديث  .أ

 ومصادر تعاليم الدين اإلسبلمي
 ترجى قدرة الطبلب على فهم الكتب الدينّية  .ب

 والثقافة اإلسبلمّية الىت مكتوبة باللغة العربّية
ترجى قدرة الطبلب على اادثة واإلنشاء باللغة  .ج

 العربية
 إفادتو كاألدوات ادلساعدة  .د
إعداد ادلتخصصُت ادلتميزين ُب اللغة العربية  .ه

 إعدادا كبَتا
لكون اذلدف السابق عموما غامضا فبلبد لو 

. من بيان خاص واضح للوصول إىل ادلعٌت ادلقصود
فمن ىذه اخلطوات تظهر غاية خاصة للمحادثة 
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والقراءة واإلمبلء واإلنشاء والقواعد وما وأشبو 
  .ذلك

من حيث األغراض التعليمية ينبغى عند وضع 
طريقة َب اللغة العربية إدراك وظيفة اللغة َب حياة 

ومن . الفرد وحياة اجملموع, وأهنا أداة اتصال وتفاىم
حيث ادلوضوعات واخلربات التعليمية تنتقى 

ادلوضوعات, وألوان النشاط اللغوى الىت ربقق الغاية 
والبحث َب اخلربات التعليمية ػلتم . من تعلم اللغة

والتعليم " التعليم"علينا أن نفهم أوال مدلول كلمة 
عملية يراد هبا إحداث تغيَت َب سلوك الكائن احلى, 

كل ىؤالء, – فادلدرس, وادلدرب, وادلخرج, وادلروض 
علهم أن ػلدثوا تغيَتا ما, فيمن وكل إليهم تربيتهم 

وتعليمهم وتدريبهم, وقد يكون ىذا التغيَت ادلطلوب 
تغيَتا َب احلركة, أو ادلشى, أو الصوت, أو العقيدة, 

أو العاطفة, أو ادلعلومات, أو ضلو ذلك, وىذا 
                                                           

 Metodologi Pengajaran Agama ,, طايار يوسف و سيف األنوار  

Dan Bahasa Arab (1997, راجا غَتافيندو فَتسادا: جاكرتا,) 190-189   
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السلوك الذى يراد تغيَته بالتعليم يشتمل على ثبلث 
: نواح ىى 

ناحية ادلعرفة والثقافة  (1
 ناحية العاطفة والوجدان (2
 ناحية العمل (3

ومعٌت ىذا أننا إذا تعهدنا طالبا بالتعليم فإننا 
تغيَت معلوماتو, بأن نزوده بألوان  (1): ضلاول 

جديدة من ادلعرفة الثقافة يضيفها إىل ما لديو, كما 
َب عرض ذبربة كيميائية, أو حقسقسة جغرافية, أو 

( 2). قائدة ضلوية, أو بأن نصوب معلوماتو اخلاطئة
أو ضلاول إثارة عواطفو وإحساسو وانفعالو, كما َب 
عرض القصص, والنصوص األدبية, وبعض احلقائق 

أو ضلاول زيادة حظو من القدرات  (3). الدينية
وادلهارات العلمية, كما َب تدريس اإلمبلء واخلط 

 .والرسم والتعبَت واألشغال اليدوية زضلو ذلك
                                                           

: القاىرة ) ادلوجّو الفٌتّ دلدرس اللغة العربية عبد العليم إبراىيم,  
 .34, (1966دار ادلعارف دبصر, 
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وَب التعليم اللغة العربية ذلا مخس مدخبلت 
يعٌت مدخل اإلنساين, مدخل التقٌت, مدخل 

السمعى الشفهى, مدخل التحليلى وغَت التحليلى, 
مدخبلت السابقة ذلا ىدف وىى . مدخل االتصاىل

اعطاء الفرصة إىل الطبلب َب استعمال اللغة العربية 
االبتكارية ادلعينة جبانب كفاءة قواعدىا, ويبلغ ادلعاىن 

. وادلقصود التام كما يرجى على افادة ادلواصبلت
وأما القواعد َب ىذا ادلدخل ىو معرفة على ادلعٌت 

الكلمة وصيغو كى يستطيع الطبلب أن يعرب أفكاره, 
. شعوره, ارادتو وتيقنو بأسس القواععد اللغة التامة

ادلدخل اإلنساىن يهتم اىتماما كبَتا إىل 
فالطالب كاإلنسان الذى يعملو باإلنساىن . الطبلب

وهبذا . وليس كاجلمد الذى ىجم عليو فأجابو
ادلدخل يسرع ادلواصلة بُت ادلدرس والطبلب َب 

التدريس ألن زلصول حباجة النفسى الطبلب وينتشر 
ومدخل التقٌت ىو يهتم اىتماما إىل . رغبتو وتعليلو

وسائل التعليم ألنو يسهل ادلدرس َب حبث ادلهارة 
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ومدخل السمعى . الطبلب اجملرد إىل مهارة احلقيق
الشفهى يتضمن أن اللغة ىى األمر ادلسموع 

من ىذه . وادلذكور فكتابة إالّ مواكل من الكبلم
األفكار أن الكبلم أىم من غَته, وعند تعليمو يبتدأ 

من اظهار األصوات إىل الطبلب ٍب ػلفظو وبعد 
ومدخل التحليل وغَت . ذلك تعليم القراءة والكتابة

التحليل ىو مدخل الرمسى ألنو يعلم األدب عن 
التحليل األشكال الكبلم, اخلطابة ونظرية ادلواصلة 

والفرق بُت التحليل وغَت التحليل يعٌت أما . اللسان
التحليل ىو يهتم إىل البحوث الكبلم, تعريف 

وأما غَت التحليل ىو يهتم . األفكار وغَت ذلك
ادلدخل على حال العيشية العلمية ويهتم إىل 

ومدخل . البحوث الرابطة حبياة النفسى الطبلب
االتصاىل ىو يهتم اىتماما كبَتا إىل ادلواصلة العملّى 

ألنو يتدرب الطبلب َب استعمال اللغة العربية 
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االبتكارية جبانب كفاءة قواعدىا فبهذا يشّجع 
 .الطبلب َب استعمال اللغة العربية

 
 تعريف الطريقة .4

طريقة التدريس ىي خطة شاملة بشأن تقدًن 
مواد اللغة منتظما وال شيء متفرقا و تستند على 

وىيخطة شاملة ُب غرض .النهج ادلخًت اإلجرائي
إن .اللغة منتطما اليت ربدد على ادلنهج القائم

طريقة التدريس مفهوم أوسع و أبعد من رلرد 
إن . إجراءات تدريسية يقوم هبا ادلدرس ُب الفصل

الطريقة ىنا تعٍت اخلطة الشاملة اليت يستعان هبا ُب 
إهنا مثل خيط , ربقيق اذلدف الًتبوي ادلنشود

                                                           

 Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran رضية زين الدين 

Bahasa Arab,  (2005, فوستاكا رحلة كروف: جوكجاكرتا ,) 17-10 

: يوكياكرتا)  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, أزىر أرشاد
 19(, 2004, فوستاكا فيبلجار

 .Metodologi Pengajaran...6,, أمحد فؤاد أفندى
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, ادلسبحة الذي ينتظم عددا من ادلمكونات الرئيسية
ومن ادلمكن أن تلمس ىذا اخليط ُب الطريقة اليت 

, وُب ادلوضوعات ادلختارة, ألف هبا الكتاب ادلقرر
وُب , وُب التوجيهات اليت يشتمل عليها دليل ادلدرس

و الطريقة , ادلادة اليت وضعت على شرائط التسجيل
وُب التدريبات اللغوية و ُب , اليت سجلت هبا

وُب الوسائل التعليمية , الواجبات تامنزلية ادلعدة
وُب نوع األسئلة , وطريقة استخدامها, ادلختارة
وُب غَت ذلك من جوانب سلتلفة للعلمية , ادللقاة

. التعليمية
وؽلكن وراء كل طريقة تصور معُت لعملية 

و نظرة , و فلسفة خاصة ُب تعلم اللغة, التعليم
إهنا باختصار تنطلق من , زلددة للطبيعة اإلنسانية

. مداخل معينة ربكيم خطواهتا و تصوغ مربورهتا
و احلديث عن طرق تعليم اللغة العربية لغَت 
الناطقُت هبا ىو حديث عن طريق تعليم اللغات 

و تستند الطريقة إىل مبادئ و . األجنبية بشكل عام
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قواعد و إجرءات ؽلكن لكل معلم لغة أن 
يستخدمها سواء تفاوتت اللغات أو تباينت ظروف 

و لعل مصدر اخلبلف الوجيد بُت ىذه . اجملتمعات
الطرق ىو ما يتم تدريسو من خبلذلا أى ادلضمون 

وليس الشكل الذي ػلتويها أخذا , الذي يصب فيها
ُب اإلعتبار أن من بُت اللغات ما قد بفرض على 

طرق التدريس شيئا من التعديل يتناسب مع 
أال أنو مع ذلك تبقي مبادئ , خصائصها اللغوية

الطريقة واحدة و أصوذلا مشًتكة بُت لغة و 
 .أخرى

 
 أنواع طرق تعليم اللغة العربية .5

وسنعرض ىنا أىم أنواع طرق تدريس اللغة 
وطرق تعددت بتعدد و , كلغة أجنبية أو ثانية

                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية ,  زلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة
 .70-69(, 2003, إسيسكو: مصر), لغَت الناطقُت هبا



37 
 

 
 

, اختبلف اذباىات و مداخل تدريس اللغة األجنبية
 :و من أىم ىذه الطرق

 طريقة القواعد و الًتمجة . أ
وىي طريقة قدؽلة مل تقم ُب البداية على 

أساس من فكر أو نظر معُت أى مل ترتبط 
بأحد ادلفكرين ُب ادليدان اللغة أو ميدان الًتبية 
ولكنها ترجع جبذورىا إىل تعليم اللغة البلتينية 

واللغة اإلغرقية حيث اشتخدمت لفًتة طويلة ُب 
تعليم ىاتيناللغتُت عند ما كان التحليل ادلنطقي 

وتطبيق , للغة و حفظ ما هبا من قواعد و شواذ
يعترب وسيلة من , ذلك ُب تدربات للًتمجة

وعند ما كانت قراءة , وسائل تقوية عقل التلميذ
النصوص و ترمجتها ُب ىذه الطريقة و أيضا 

التدريب على الكتابة و تقليد ىذه النصوص 
 .شيئا مهما ورئيسيا

                                                           

: مكة), تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى, زلمود كامل الناقة
 . 68(, 1985, حقوق الطبع جلامعة أم القرى
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 الطريقة ادلباشرة . ب
وىي الطريقة اليت تعتمد على الربط بُت 

كلمات و مجل اللغة األجنبية و األشياء و 
ذ األحداث بدون أن يستخدم ادلدرس أو التبلمي

 وتتجنب ىذه الطريقة .لغتهم الوطنية
استخدام الًتمجة ُب التعليم اللغة األجنبية 

بل شديدة الضرر على , وتعتربىا عدؽلة اجلدى
دبواجهة ىذه . تعليم اللغة ادلنشودة و تعلمها

الطريقة فإن اللغة األم ال مكان ذلا ُب تعليم 
تستخدم ىذه الطريقة اإلقًتان . اللغة األجنبية

. ادلباشر بُت اجلملة وادلوقف الذي تستخدم فيو
 .وذلذ مسيت الطريقة بالطريقة ادلباشرة

 
 

                                                           

 . 74,  نفس ادلراجع

ادلملكة العربية : الرياض), أسالب تدريس اللغة العربية, زلمد على اخلوىل
 .22(, 1982, السعودية
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 طريقة القراءة . ج
ولقد بدأت طريقة القراءة الذباه ضلو 

جودة الًتمجة ودقة التعبَت وإعطاء عناية قليلة 
لكل نت ادلمارسة و التدريب الشفويُت و 

أما القواعد النحوية فنظرت إليها . كذلك النطق
ولقد . باعتبارىا مرحلة تأٌب متأخرة ُب الدراسة

تطورت الطريقة شيئا فشيئا فأخذت تدريب 
الطبلب على قراءة اللغة األجنبية وإدراك ادلعاين 
, بطريقة مباشرة وبدون تركيز على ترمجة ما قرأوه

ولقد أدى ذلك إىل ظهور العناية بالقراءة 
وتسجيع الطبلب , الصامتة الواسعة بدون ترمجة

ودلا كانت . على قراءة احلرة خارج الفصل
السبلمة والطبلقة ُب القراءة أمر ال ؽلكن ربقيقة 

ما مل يدرب الدارس على النطق و الفهم 
الصحيح للغة ادلتكلمة غَت ادلعقدة و على 

اذبهت , استخدام أظلط احلديث البسيطة
الطريقة إىل تزويد التبلميذ بالقدرة على القراءة 
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اجلهرية و متابعة ادلقروء بعقوذلم من أجل فهمو 
 .سباما كما لو كانوا يقرأون قراءة صامتة

 طريقة السمعية السفهية . د
ومن أبرز افًتاضات ىذه الطريقة ىي 

 أما الكتابة فهي سبثيل ,كانت اللغة أساسا كبلم
ولذالك غليب أن ينصب . جزئي للكبلم

, اإلىتمام ُب تعليم اللغة األجنبية على الكبلم
غليب أن يسَت . وليس على القراءة والكتابة

تعليم اللغة األجنبية دبوجب تسلسل معُت ىو 
وىذ يعٍت أن . استماع ٍب كبلم ٍب قراءة ٍب كتابة

ٍب يقول ما استمع اليو ٍب , يستمع ادلتعلم أوال
وطريقة . يقرأ ما قال ٍب يكتب ما قرأ أو عما قرأ

تكلم اللغة األجنبية سباثل طريقة اكتساب 
فهو يستمع أوال ٍب يبدأ . الطفل للغة األم

ٍب يذىب اىل ادلدرسة . ػلاكى ما استمع اليو

                                                           

 . 84, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى, زلمود كامل الناقة
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أفضل الطريقة . ليتعلم القرأة ٍب الكتابة
الكتساب اللغة األجنبية ىي تكوين العادات 

إن ادلتعلم . اللغوية طريق ادلران على القوالب
. حباجة تعلم اللغة األجنبية وليس إىل تعلم عنها

وىذا ىعٍت أنو حباجة إىل التمرن على نطقها وال 
كل . ينفعها أن يعرف قوانينها وربليبلهتا اللغوية

والفائدة من , لغة فريدة ُب نظامها اللغوي
وأفضل مدرس للغة . ادلقارنات والتقاببلت

 .األجنبية ىو الناطق األصلي ادلدرب
 الطريقة التوليفية . ه

تأٌب الطريقة اإلنتقائية ردا على الطرق 
الثالث السابقة يعٍت الطريقة القواعد والًتمجة 

. والطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية السفهية
: واإلقًتاضات الكامنة وراء ىذه الطريقة ىي

                                                           

 .24, أسالب تدريس اللغة العربية,  زلمد على اخلوىل
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كل طريقة ُب التدريس ذلا زلاسنها وؽلكن  (1
 .االستفادة منها ُب تدريس اللغة األجنبية

ال يوجد طريقة مثالية سباما ولكل طريقة  (2
 .مزايا وعيوب وحجج ذلا وحجج عليها

من ادلمكن النظر إىل الطرق الثبلث  (3
السابقة على أساس أن بعضها يكمل 

البعض األخر بدال من النظر أليها على 
وبعبارة . أساس أهنا متعارضة أو متنافضة

أخرى من ادلمكن النظر إىل الطرق الثبلث 
غلى أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة 

 . أو متنافضة
ال يوجد طريقة تدريس واحدة تناسب  (4

مجيع األىداف ومجيع الطبلب ومجيع 
ادلدرسُت ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات 

 .األجنبية
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ادلهم ُب التدريس ىو الًتكيز على التعلم و  (5
وليس الوالء لطريقة تدريس معينة , حاجاتو

 .على حساب حاجات ادلتعلم
على ادلدرس أن يشعر أنو حر ُب استخدام  (6

األساليب اليت تناسب طبلبو بغض النظر 
عن انتماء األساليب لطريقة تدريس 

إذ من ادلمكن أن ؼلتار ادلدرس من . سلتلفة
كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت 

تناسب حاجات طبلبو وتناسب ادلوقف 
التعليمي التعلمي الذي غلد ادلدرس نفسو 

 .فيو
 الطريقة ااضرة . و

ااضرة ىي الطريقة الىت تستخدم ُب 
ىذه . تطوير عملية التعلم من خبلل التكلم

الطريقة جيدة إذا ًب إعدادىا صحيحا, بدعم 

                                                           

 . Strategi.., 26 ,عبد اجمليد
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من األدوات والوسائط, وتأخذ ُب االعتبار 
احلال الذي غلب . حدود االستخدام اتمل

مبلحظتو ُب الطريقة ااضرة ىو أن زلتويات 
ااضرة يتم قبوذلا وفهمها بسهولة حىت  يقدر 
الطبلب على ادلتابعة والقيام بشيء موجود ُب 

. زلتوى ااضرة
الطريقة ااضرة ىي الطريقة الىت يتم 

ال ينتج ىذا عن اعتبارات . استخدامها للمدرس
معينة فحسب, ولكن أيًضا بسبب عاداة من 

عادة ما يكون ادلدرسون غَت . ادلدرس والطبلب
راضُت إذا كانت عملية إدارة التعلم ال ذبري 

وبادلثل مع الطبلب, سوف يتعلمون . زلاضرات
ما إذا كان ىناك مدرسون يقدمون ادلوضوع من 

خبلل ااضرات حبيث ينشأ اإلدراك إذا كان 
ىناك مدرسون تعٍت ااضرة أن ىناك عملية 

تعلم, إذا مل تكن ىناك زلاضرات للمعلم تعٍت 
. عدم وجود تعلم
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 :مزاياة والضعف ُب الطريقة ااضرة
مزايا الطريقة ااضرة . 1

ااضرة ىي الطريقة غَت مكلفة وسهلة,  (أ
ألن ىذه الطريقة ال تتطلب األداوات 

تعتمد ىذه الطريقة على صوت . الكاملة
 .ادلدرس حىت ال يتطلب إعداًدا معقًدا

ؽلكن على ااضرة أن تقدًن ادلواد  (ب
الواسع 

ؽلكن أن توفر النقاط ادلادة اليت ربتاج  (ج
إىل تسليط الضوء 

ؽلكن للمدرس التحكم ُب حالة الفصل  ( د
ؽلكن أن تنظيم ادلنظمات الفصل  (ه

 .بساطة
ضعف طريقة ااضرة . 2

ادلواد اليت ؽلكن أن يتقنها الطبلب لنتيجة   (أ
. ااضرة ستقتصر على ما يتقنو ادلدرس
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ااضرة اليت ال ترافقها بادلظاىرات ؽلكن  (ب
أن تؤدي إىل لفظية 

تعترب الطريقة ااضرة شللة إذا كان  (ج
. ادلدرس يفتقر إىل مهارة الكبلم اجليدة

من خبلل ااضرة, صعبة جًدا دلعرفة  (د
 فهم الطبلب أىل ادلواد ادلتقدم

الطريقة التدريبات  . ز
تستخدم الطريقة التدريبات عموًما 

. للحصول على الرباعة أو ادلهارة من ما تعلمو
تتمثل  .التدريبات ىي العمل لتحسُت ادلهارات

ىذه الطريقة لتعليم الطبلب ُب تطوير ادلواقف 
التمرين أو ادلمارسة ىي عملية للتعلم . والعاداة

نظرًا ألن . والتعود القدرة على القيام الشيء
ىذا التمرين ال يطور ادلوىبة أو ادلبادرة الطبلب 

                                                           

 194- 197,  نفس ادلراجع 



47 
 

 
 

ُب التفكَت, غلب على ادلدرس اإلىتمام إىل 
: معقولية الطريقة التدريبات, وىي

التمرين, يستخدم لؤلشياء ذات احلركية, . 1
. مثل الكتابة واللعب والصنع وغَتىا

دلمارسة ادلهارات العقلية, على سبيل ادلثال . 2
. العمليات احلسابية مع الرموز, وغَتىا

دلمارسة العبلقات واالستجابات, مثل . 3
استخدام اللغة والرسومات وخرائط الرموز 

. وغَتىا
مبادئ وتعليمات الستخدام طريقة 

: التدريبات
غلب أن ػلصل الطبلب على فهم عميق قبل  (1

. إجراء بعض التمارين
 غلب أن يكون التمرين األول تشخيصي (2
التمرين ال ػلتاج إىل أن يكون طويبلً ولكن  (3

 أكثر فعلو
 غلب تعديلها بقدرة الطالب (4
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غلب أن تعطي عملية ادلمارسة األولوية  (5
 .لؤلشياء األساسية وادلفيدة

 تعلم اللغة العربيةمشكالت  .6
َب القاموس اإلندونيسية الكبَتة يعرف بأن 

ادلشكبلت ىى ما الذى يسّبب ادلسئلة او ما الذى 
 .مل ػلصل َب حل ادلسئلة

تعليم اللغة العربية مع سلتلف اخلصائص 
والدافع للتعلم لدى اجملتمعات غَت العربية ال تزال 

سبتلك الكثَت من العقبات و ادلشكبلت اليت تواجهها 
بسبب اللغة العربية ال تزال غَت سهلة إلتقان ُب 

و تنقسم ادلشكبلت اليت تنشأ ُب تعلم . اجملموع
مشكلة لغوية و , اللغة العربية لغَت العربية إىل قسمُت

دبا ُب ذلك مشكلة لغوية ىو نظام . غَت لغوية
حُت . وادلفردات والنحو والكتابة اجلمل, سليم

                                                           

 214,  نفس ادلراجع 

 Kamus Besar Bahasa, ديبارظلُت بنديديكان دان كيبوداياأن 

Indonesia,  (1989, باالي فوستاكا: جاكارتا ,)701. 
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يتضمن مشكلة غَت لغوية ىي ادلشكلة األكثر أعلية 
تتعلق الفوارق اإلجتماعية باللغة العربية مع الناس 

:  ادلشكبلت اللغوية وىي.غَت عربية
مشكبلت تعلم اللغة العربية على ضوء ادلنهج   .أ

ترتبط مشكبلت ادلنهج باأللسلوب التعلم 
ارتباطًا وثيقا ادلستخدمة وفهم اتوى اللغة العريبة 

كادلدرس اللغة العربية  (SDM) ادلوارد البشرية. نفسو
األسلوب .الىت مل تستوف مؤىبلهتم وكفاءاهتم جيدا

التعلم ادلوارد البشرية حامسة للغاية لنجاح تعلم اللغة 
 .العربية

إن تطوير الطريقة تعلم اللغة العربية واألسلوهبا  
خاصة ُب العامل متنوع جّدا, وليس مرجع واحد إن 

إن ادلؤىبلت . أفضل طريقة ُب تعلم اللغة العربية
والكفاءات ادلتدنية للمدرسُت اللغة العربية ىي 

                                                           

 Menulis Sebagai Suatu Keterampilan,  ىنري غنًت تاريغان

Berbahasa(2008, أنعكاسا: باندنج ,)11 
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مشكبلت ُب تعلم اللغة العربية ُب ضوء ادلنهج 
 .أيضا
مشكبلت تعلم اللغة العربية على ضوء اللغوي  .ب

مشكبلت اللغوي منها علم األصوات 
 :وتفسَت ذلك كما يلي. وادلفردات والبناء والدالالت

واحلقيقة الىت وقعت ُب ادلؤسسات التعليمية 
يتعلم اللغة العربية اجلانب الصعب سباما ىو فيهم 

فيهم . وتطبيق عناصر علم األصوات ُب اللغة العربية
علم الصوت على أن علم صوت اللغة, فيما يتعلق 

ربدث  .بتاريخ ونظرية التعبَتات الصوت خاصة
مشكبلت ُب إندونيسيا عند دراسة ادلفردات ىو 

والتغيَت  (تصرف/وزان)اختبلف كثَت وتغيَت كلمة ُب 
من الكلمة متنوعة جدا مثل الكلمة ادلفراد ومثٌت 

ولذلك ال يكفي لتعليم ادلفرداتة . ومجع وغَت ذلك

                                                           

 Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di,   أمحد زاكي فؤد,
Indonesia (2015, ادو كاتا ,)14 
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حبفظها بطريق فردي عقوبتو وينبغي أن تكون جزءا 
  .ال يتجزأ مع العناصر األخرى

مستوى صعوبة ُب تعلم اللغة العربية عالية 
جدا ألنو غلب أن يكون قادرا على فهم علم 

قواعد . األصوات وادلفردات وتركيب ُب وقت واحد
العلم النحو والصرف أن ػلفظ أيضا من أجل 

  .تسهيل تطبيق ُب تعلم اللغة العربية
علم معاين ربيددىا العلم الىت )الدالالت 

. تدرس حول ادلداخل وادلخارج ومعاين من الكلمة
دالالت ىي جزء من اللغوي الذي يدرس على نظرية 

ويرتبط اىل ا دلعٌت, وغلب أن تدرس دالالت .ادلعٌت 
ُب تعليم اللغة العربية, ولكن تنشأ مشكبلت الىت ال 

ؽلكن الوقوف على دالالت خاصة هبا وربطها مع 
احلنو )عناصر أخرى, مثل علم األصوات و القواعد 

 .و ادلفردات (و الصرف
من الشرح ادلذكور من علم األصوات 

وادلفردات وبناء ودالالت ىو مشكبلت اللغوي ُب 
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دراسة اللغة العربية, ُب فهم اجليد على العناصر ذلك 
 .ستجعل النتائج أقصى ُب تعلم اللغة العربية

مشكبلت تعلم اللغة العربية على ضوء اإلجتماع  .ج
أقل "يعًتب تعلم اللغة العربية ُب إندونيسيا 

من جانب ادلايل, ولذلك ال يدرس كًثَت ُب " واعدة
اللغة العربية جبدية, حىت ال يزال ادلعلم اللغة العربية 

واستنادا إىل . مفقودا وال تزال ادلؤىبلت غَت مكرّبة
 1991نتائج البحث ادودة ُب أيفيندي ُب الساعة 

ُب ميدان ادلباشرة, وجدت من ادلعّلمُت ُب مستوى 
اللغة العربية ُب التعليم اإلبتدائية والثانوية ال يكفي 

 تقدير على للغة العربية, سواء من .الشروط ادلهنة
تقدير العلمية أو ادلالية ُب إندونيسيا ال يزال أقل, 

يشعرون بعض ادلسلمُت بأهنم أقل شأنا من عريب , 
اي من ادلهم أم من . فخورا وؽليلون أكثر إىل الغرب

الناحية العملية والرباغماتية, تظل الفائدة التعليمية 

                                                           

  15-17,  نفس ادلراجع
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للغة العربية أقل من تلك اخلاصة باللغات األجنبية 
 .األخرى

وأما ادلشكبلت غَت اللغوية وىي العوامل اليت 
تسبب ُب صعوبات التعليم ؽلكن تصنيفها إىل 

 .وعلا عوامل الداخلية واخلارجية, قسمُت
 عوامل الداخلية .أ 

العوامل الداخلية ىي الدافع ادلثالية اليت 
إن شحص الذي لديو الدافع . تساعد ُب التعليم

الداخلي تكون أقوى ُب عملية التعليم و ليس 
العوامل . تتأثر بسهولة من قبل البيئة ايطة

 :الداخلية الواردة ُب الطبلب كما يلي
 ادلرض  (1

سوف يعاين ادلريض ضعف جسمو 
الطفل . حبيث تضعف األعصاب احلركية

الذي أقل صحي سيكون يصعب ُب عملية 

                                                           

  14, نفس ادلراجع  
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وضعف , التعليم ألنو متعب و نعاس بسهولة
ونتيجة . وغَت نشاط ُب التعليم, قوة الًتكيز

لذلك افزات اليت وردت عن طريق احلواس 
وقليل , ال ؽلكن أن تنتقل إىل الدماغ سباما

واألعصاب الدماغ ال , اإلستجابة للدروس
يقدر على معاجلة الدرس وإدارتو وتفسَته و 

 .تنظيمو من خبلل احلواس
 الذكاء (2

. ىناك إعاقة خفيفة و إعاقة شديدة
إعاقة خفيفة مثل فقدان السمع و عدم 

وأما إعاقة شديدة مثل . الرؤية و غَته
حيت . األعمى و األصم و األبكم و غَته

بالنسبة إىل األشخاص ذوى اإلعاقات 
الشديدة ينبغي أن يدخل ُب التعليم 

 .اخلاص
                                                           

(, 2008,رينكا جفتا: جاكرتا),  Psikologi Belajar,  أبو أمحد
78-79 
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 اإلستخبارات (3
الطفل الذي لديو إستخبارات مرتفعة 

. ؽلكن أن ػلل أي مشاكل اليت يوجهها
والطفل العادي ؽلكن أنينتهي الدراسة ُب 

والذي لديو الذكاء ادلنخفض . وقت زلددة
 .سيكون كثَت من الصعوبات ُب التعليم

 الرغبة  (4
عدم وجود اإلىتمام ُب التعليم يؤدي 

الطبلب الذين ال . إىل صعوبات ُب التعليم
, يهتمون ُب التعلم قد يكون سريع  ادلبلل

أو , اإلحتياجتو, ألنو ال يناسب مع مواىبو
وجود اإلىتمام الطالب ؽلكن . إستطاعتو

رؤيتو بكمل كتب الدفاتر و إىتمامو ُب 
. الدرس أو نتائج الدرس

 ادلوىيبة   (5
ادلوىيبة ىي ادلهارات الساسية اليت 

كل فرد لديو . ؽللكها الطبلب منذ الوالدة
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شخص موىوب ُب ادلوسقي . مواىب سلتلفة
قد يكون يًتك ُب رلال أخر و العكس من 

. ذلك من حيث ادلوسيق أنو يتقن بسهولة
أن الشخص يسهل معرفة ما , إذا

إذا كان الطفل يتعلم شيئا . يناسب دبواىبة
ليس من مواىبو سوف ربصل على ادلبلل 

 .بسرعة و إلحباط بسهولة و غَت سعيدة
سيكون الطبلب يصعب ُب تعليمو إذا 
كانت الدرس اليت تعطى من ادلدرسُت 

 .ليست وفقا دلوىبو
 التسجيع  (6

كان التسجيع توجو عملية التعليم و 
ؽلكن تعيُت الطبلب جيدا أو سيئا ُب ربقق 

لذلك كلما زاد الدافع . أىدف التعليم
                                                           

 82,  نفس ادلراجع

رينكا : جاكرتا), Psikologi Belajar,  سيف البحر مجرة
 237(, 2008,جفتا
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. سيكون الشخص أكرب صلاح ُب التعليم
شخص لو دافع مرتفع سيكون النشاط ُب 

و رغبة ُب قراءة الكتب و , و الثابتة, التعليم
 .ال ييئس بسهولة

أما إذا مل يكن الدافع ُب التعليم 
فيكون الطبلب يصعب لقبول و إستيعاب 

 .الدروس
 الصحة النفسية (7

التعليم و الصحة النفسية كانت عبلقة 
الصحة النفسية اذلدوء العاطفي . متبادلة

األفراد ُب . تؤدي إىل نتائج تعليمية جيدة
احلياة ػلتاج إىل التسجيع دائما كما حصل 

إذا ال تتم ىذه . على الوثيقة واألمن
اإلحتياجات سوف ذبلب ادلشاكل 

 .العاطفية
                                                           

 237,  نفس ادلراجع

 238,  نفس ادلراجع
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 عوامل اخلارجية .ب 
 األسرة (1

األسرة ىي ادلؤسسات التعليمية غَت 
و دورىا ال تغلب . الرمسية ُب العامل التعليم

حيت قبل أن يدخل الطفل , بالتعليم الرمسي
العبلقة . ادلدرسة إنو ينال التعليم ُب األسرة

بُت اآلباء و األبناء ُب ادلًتال جعل األسرة 
اآلباء الذين ال يهتمون تعليم . تربية طبيعية

أبنائهم أي غَت مبال أو ال يهتمون تقدم 
تعليم أطفاذلم سوف يسبب مشكبلت ُب 

اآلباء الذي غلري قاسية . التعليم األطفال
ومتسلطة سيتسبب األطفال غَت صحية ُب 

و أدى ذلك إىل غَت مريح الطفل . عقلهم
ُب ادلًتل ٍب يذىب إىل أقرانو حىت نسي 

 .التعلم

                                                           

 241,  نفس ادلراجع
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 ادلدرسة (2
كمؤسسة الًتبوية تستخدم للتعليم كل 

يوم إن ادلدرسة ذلا تأثَت كبَت لنجاح 
مريح الطبلب و ىدوءه ربدد من . الطبلب

سبام الشروط و النظام اإلجتماعية من 
. ادلدرسة ُب توفَت البيئة مواتية و خبلقة

ادلدرسون الذين ىم أقل تأىيبل سواء ُب 
ازباذ الطريقة ادلستخدمة أو التمكن من 

ادلوضوعات ػلملها يسبب مشكبلت ُب 
و ىذا ؽلكن أضلدث ال . التعليم الطفل

و , يستطيع ادلدرس أن يتقدم الدرس وضيحا
 .يصعب الطبلب لفهمو

 األدوات التعليم (3
ال يتم أدوات التعليم تسبب التعليم 

خصوصا ُب ادلوضوعات اليت . غَت فعالة 
غياب ىذه األدوات سبيل . ربتاج إىل عملية

إىل جعل ادلدرس يستخدم أسلوب ادلاضرة 
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فلذلك . اليت تسبب الطالب سريع املل
 .سوف يسبب مشاكل ُب التعليم

 ادلكان (4
ينبغي أن تكون غرفة الدراسة على 

: األقل تلبية إكتمال النخو التايل
ؽلكن أن اذلواء النقي , كافة التهوية (أ

و ؽلكن على الضوء , يدخل إىل الغرفة
 .تنَت الغرفة

غلب أن يكون اجلدار نظيفا و أبيضا و  (ب
 . ال قذرة

. كان الببلط ليس رطبة و قذرة  (ج
زبطيط البناء بعيدا عن احلشد حىت   (د

ؽلكن أن يكون الطبلب تركيزا ُب 
 .التعلم

 ادلنهج (5
ادلنهج الدراسية و التعلم كمثل روميو 

ال يعٍت روميو شيئا بدون . و جولييت
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بدون منهج . جولييت وكذلك جولييت
. فإن التعلم و التعليم لن يكون فعاال, جيد

وكذلك بدون التعليم اجليد ال يكون ادلنهج 
 .لو معنا

 الوقت (6
إذا كانوا الطبلب يتعلموا ُب ادلدرسة 

ُب وقت ادلساء و الليل أو النهار فحالة 
ألن إطلفاض . الطفل غَت فعال ليلقي الدرس

جبانب , الطاقة و اجلسم ُب حالة التعب
ذلك اجلوع حار  نسبيا َب النهار فتسرع 

أما الوقت ادلناسب للدراسة , عملية التعب
وأما ادلشكبلت اآلخر للغة . ىي ُب الصباح

:  العربية وىي
أن العربية زبتلف عن اللغات األخر َب  -1

األصوات وطرق نطقها وسلارجها 
                                                           

كنجانا : جاكرتا), Kurikulum dan Pembelajaran,  وينا ساصلايا
  241(, 2008, فرينادا ميديا غروف
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والوحدات الصوتية وارتباهتا بادلعٌت, وأقام 
وطرق الصياغة العرفية وطرق , الكلم

تركيب اجلملة, والسياق الذى يفرضو 
اإلستعمال على حساب األصل والثروت 
اللغوية, وادلعٌت ادلقابل للكلمات, حبيث 

.  ال يتوافر االلتقاء التام بينهما َب ادلعٌت
أن اجلمل واألساليب والعبارات املة  -2

دبعان بعيدة, والىت تضرب جبدورىا َب 
صميم الثقافة العربية واإلسبلمية سبثل 

مشكلة َب الفهم لدى لدارس الؤلجنىب 
فبلن قطع شعرة معاوية : مثل. للعربية

جنت على نفسها " بينو وبُت اخيو 
". او معتصماه" الكرم احلاًب" او " براقش

وال بد ان يقف الدارس ىنيئة, او ما 
.  فوقها لَتى القصد من ىذه اإلشارات

ان ادلفردات األساسية الىت تنصل  -3
حباجات الدارسُت من غَت العرىب, الىت 
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سبكنهم من اإلتصال اليومى َب األقطار 
العربية تبدو غَت كافية, ولعل السبب َب 

ذلك اختبلف ادليول والرغبات لدى 
.  مستخدمى ىذه القوائم

أن من ادلشكبلت الىت مازال ميدان اللغة  -4
العربية كلغة اجنبية يعاىن منها افتقاره إىل 

التحديد الدقيق للمهارات اللغوية الىت 
ينبغى ان يشتمل عليها برنامج تعليم 

ادلرحلة : ىذه اللغة َب سلتلف ادلراحل
األوىل, وادلرحلة ادلةوسطة, وادلرحلة 

او كما اصطلح على تسميتها . ادلتقدمة
.  دبستوى ادلبتدئىن وادلتقدمُت

أن تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا  -5
اليزال حىت االن زبصصا نادرا على 

مستوى العامل العرىب كلو, إذ ال يوجد 
حىت وقت قريب مدارس او جهمعات 

هتتم هبذا اللون من التعليم, ما عدا 
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جامعة األزىر الىت ذلا فضل السبق َب 
ىذا ادليدان, وكذا بعض ادلعاىد والشعب 

واغلب الذين . بادلملكة العربية السعودية
يقومون بالتدريس ال ػلمل شهادة 
دراسية َب ىذا التخصص, لكنهم 

يعتمدون َب تدريسهم على خربهتم 
. ادليدانية الىت اكتسبوىا من خبلل العمل
وال ريب أن وجود ادلدرس ادلتخصص 
ادلدرب ضرورة َب اى حقل من حقول 

وىو اشد ضرورة َب . التعليم والًتبية
موضوع تعليم اللغة العربية, باعتبارىا لغة 
ثانية وإن كان للملكة باع طويل َب رلال 

.  تدريب ىؤالء ادلدرسُت
ان بعض ادلدرسُت ؼلونو التوفيق َب ذبنب  -6

اختيار عناصر من الثقافة العربية 
اإلسبلمية, تتعارض مع ثقافات 

الدارسُت, فتسبب ذلم إحساسا باخرج, 
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او الغضب, او الدونية, او النفور من 
الدرس او تشهذ َب نفوس الطبلب 
. ادلقاومة, والدفاع عن ثقافة ببلدىم

وىذا أسوأ ما ؽلكن ان ػلدث لطالب 
غَت عرىب, إذتلجؤه بسبب عدم فطنتنا 

إىل أن يصبح عدوا لثقافتنا, بدل ان 
يكون صديقا ذلا, ألن الدرس درس لغة, 

وليس درس ثقافة مقارنة من جهة 
  .أخرى

 
 دور المدرس .7

ُب ادلعجم الشامل للغة اإلندونيسي معٌت كلمة 
ىو بذل اجلهد أو السعي أو الطاقة أو " زلاولة"

 .الشرط لتبليغ مقصود ما و عقل و اختيار
                                                           

 387-382 ...,ادلرجع َب تدريس اللغة العربية,  إبراىيم زلمود عطا 

, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  أكوس س و ادى مليانا
 . 473(, 2001, إتا: سوراكرتا)
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ادلدرس ىو من لو صبلحية و مسؤولية 
, لئلشراف و التدبَت إما أن يكون شخصيا أو تقلديا

 .داخبل أو خارج ادلدرسة
وللمدرس دور مهم ُب تعيُت مقدار وصفة 

 .التعليم القائم بو
: وأما دور ادلدرس منها

 ادلدرس ىو ادلشرف .أ 
ادلدرس ىو ادلشرف ادلاشي يكون 

البد . دبعرفتو مسؤوال على تسهيل مشييو
للمدرس ان يرمز اذلدف الواضح ويعُت 
الوقت ادلستخدم وينتج سَته بنظر إىل 

وللمدرس تأثَت ُب , احلاجة وكفائة الطلبة
كادلشرف للمدرس حق . كل ناحية

                                                           

اجلامعة : فونوروجو)Ilmu Pendidikan,  سللصان إيفيندى و سىت راضية
 . 53(, 2004, اإلسبلمية احلكومية فونوروجو فريس

, فوستاكا فبلجار: يوكياكرتا )Guru Sebagai Motivator,,  إس جوين
2008 ,)11 
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وادلسؤولية ُب كل الناشاط ادلربمج 
 .وتطبيقو

 ادلدرس كارك .ب 
يقال أن ادلدرس زلرق ػلرك النظام 

اجلاربة ُب ادلدرسة ولو مسؤولية كبَتة إلصلاز 
 .األنشطة التعليمية والًتبوية ُب ادلدرسة

 ادلدرس ىو ادلقّوم .ج 
غلري ادلدرس كادلقوم الذي يقوم 

 .األنشاطة القائمة بادلدرسة
 ادلدرس كادلشّوق .د 

كان للتشويق دور مهم للمدرسُت وىو 
ليحرك و ػلمس الطبلب حىت يظهر وينمو 

                                                           

 . 26-27,  نفس ادلراجع 

, الفابيتا: باندونج) Profesi Kependidikan,  سودروان دانيم 
2013 ,)46-45. 
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منهم اإلدارة واحلماشة لَتقوا إصلاز تعلمهم 
 .حىت يبلغ غابة الًتبية ادلرجوة

كما كان كذالك ُب نشاط تعلم 
أن التعلم ػلتاج إىل األوقات , الطبلب
والتشويق ىو ركن اساسي ُب , الطويلة
 ومن ظواىَت الواقعة ُب األنشطة .التعلم

التعليمية ىي وجود ادلتكاسلُت وعدم احلب 
ضلو الدرس واذلرب من النشاط التعليمي 
والتأخر ُب احلضور وعدم بلوغ ادلواىب 

ادلرجوة و تلك بسبب عدم وجود التشويق 
 .للطبلب

                                                           

رماجا : باندونج) Psikologi Pendidikan,  عامل فوروانتو 
 .73(, 2007, روسداكريا

 Landasan Psikologi Proses Pendidikan , نانا شوديو سوكماديناتا 
 .70(, 2011, رماجا روسداكريا :باندونج)

 .Psikologi,  61-60..., عامل فوروانتو 
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كان الطبلب ػلتاجون التشويقات 
لًتقية احلماشة وتنمية احلب ُب التعلم إما 
يكون من العوامل الداخلية أو اخلارجية و 

 .من عند ادلدرسُت نفسهم
يكون ادلدرس كادلشوق ُب العملية 

ويلزم . التعليمية ألهنا يكون سببا ُب النجاح
للمدرس ان يكون مشوقا لطبلبو وأخوانو 

مشتقة من  (Motivasi)كلمة . وطبيعتو
(Motif)  دبعٌت جذابية احلركة النفسية

الشخصية بن التأدية األعمال اخلاصة 
 .للحصول إىل حاجة راجية ما

لغرس روح التشويق ُب نفوس الطلبة مناىج 
: كثَتة منها

                                                           

ىيكايات : يوكياكرتا), Menjadi Guru Efektif,  سوفارالن 
  .30(, 2005, فوبليسينج

 .Profesi ,46...,  سودروان دانيم 
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البيان الكاُب لطبلب عن أىداف  (1
 .التعلم

غرس روح التسابق بُت الطبلب لًتقية  (2
 .إصلاز تعلمهم

التحميد العادي للمنجزين ُب التعلم  (3
 .مكائفة ذلم

 .التأديب ادلئدب (4
 .ادلساعدة على ربلبل صعوبة التعلمهم (5
 .تنفيذ الطربقة ادلتنوعة (6

ادلشكبلت العامة اليت يوجهها ادلدرس 
والقدرة على , ىي جعل النظام البينة

جعلها يكون أساسا لنجاح األعمال 
وبوجودىا . ادلدرسية سبشب كما ىو ادلروم

 .أيضا يصلح اجلزاء والعقاب
ادلدرس ىو ادلبلحظ . ه

                                                           

 317 ,نفس ادلراجع  
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ادلدرس ىو ادلبلحظ الذي يقوم 
باإلشراف وادلبلحظة ضلو الطبلب ومعرفة 
ادلشكبلت اليت يوجهها الطبلب ادلتعلقة 

  .باألنشاطة التعليمية والقيام بتحليلها
أما األنشاطة لًتقية وتقدم اللغة 

األجنبية اليت تقوم هبا مدرس اللغة كما 
:  بلي
 .ااضرة أو اخلطابة ادلنربية .1
نشر ادلفردات اجلديدة وادلعاصرة ُب  .2

األماكن حول ادلعهد كادلباين والطرق 
 .وغَتىا

كما , إلقاء ادلفردات ُب ادلساكن يومّيا .3
كان ُب الفصل ويقوم بإلقائها مدرس 

 .ادلساكن

                                                           

 .Menjadi Guru ,30, ...سوفارالن  
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عقد اادثة مرّتُت ُب األسبوع بُت  .4
 .الطبلب دبدة معّينة

 .تدريبات اللغة العربية ُب معمل اللغة .5
 .إصدار اجمللة احلائطية .6
 .النوادي اللغوية .7
استعراض التمثيل ادلسرحي باللغة  .8

العربية واإلصلليزية مرة ُب كّل نصف 
 .الفصل الدراسي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تري : كونتور), Menejemen Pesantren,  عبد ا شكرى زركسي 
 .155(, 2005, مورٌب فريس
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الباب الثاث  
 منهج البحث

 
نوع البحث ﴿أ﴾ 

إستخدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث 
و  (Qualitative research)العلمي على سبيل البحث النوعى 

البحث النوعي ىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات 
كاألصوات ادلكتوبة أو من  (Descriptive data)الوصفية 

 .ألسنة األشخاص و طبائع ادلتأملة
 

﴿ب﴾ حضور الباحثة 
حضور الباحثة يتعّلق هبذا البحث النوعى تعّلقا 

أكيدا ألّن الباحثة ىو احدى الوسائل الدراسية الشخسية 
(Human instrumen) . جلمع البيانات َب ادلنهج العلمى

                                                           

رينك جفتا, : جاكرتا)Metodologi Penelitian Pendidikan,  ,  مرغانا
2003 )36 

73 
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(Scientific paradigm)  ادلستخدم ىو اإلختبار التحريري أو
. اإلستتفتاء أو الوسيلة األخرى

.  ىو الوسيلة األفضل جلمع البياناتصالشخ
و يقدر  (Informan)الشخص ىو الوسيلة ادلتصلة بادلخرب 

 .على فهم أنواع التبادالت َب ادليدان و احلصول عليها
 

﴿ج﴾ مكان البحث 
درسة مكان البحث الذي تتخذ الباحثة ىو امل

 الثانوية اإلسبلمية داراذلدى ماياك طاناتان بفونوروجو
 

﴿د﴾ مصادر البيانات 
مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصلت عليها 

أما مصادر البيانات َب ىذا . الباحثة من ميدان البحث
 :البحث ىى كما يلى

                                                           

: بامدونج)Metodologi Penelitian Kualitatif,  , لكسي ج ميليوع  
 19( 2000رماجا راسدا كاريا, 



75 
 

 
 

مصادر البيانات فتصدر من البيانات ادلوصوفات 
حصل الباحث على البيانات الىت تكون . بادليدانو ادلكتبة

أما مصادر و. اإلطار النظري من ادلكتبة َب تنفيذ البحث
البيانات من ادليدان َب ىذا البحث العلمى فتكون من 

ُب الصّف العاشر لقسم رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية 
ُب ادلدرسة الطالبات ادلتخرجات و ”G” العلوم الطبيعية

ادلتوّسطة العمومية دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية 
ماياك طاناتان بفونوروجو ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 

َب ىذه احلال يسمى موضوع البحث  ”G” الطبيعية
 .بادلخرب

 
﴿ه﴾ أساليب جمع البيانات 

إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البيانات, كما 
: يلى
 (observation method )طريقة المالحظة .1

                                                                                                                     

 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan ,  سوىرمسى أرى كنتا
Praktek(2002رينك جفتا, : جاكرتا )115 
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طريقة ادلبلحظة ىي تأمل وكتابة منظمة على 
طريقة ادلبلحظة تصلح أن تعمل . الظواىر ادلبحوثة

 وأما إستخدامة الباحثة من .مباشرة أو غَت مباشرة
نوعية ادلبلحظة ىي ادلبلحظة النظامية دبعٌت اذليكل 

(Structured observation)  الىت ذلا عبلمة يعٌت ىيكل فيو
الدوافع ادلنظمة َب نوعو أوال وعبلمة خاصة من كل 

إستخدمت الباحثة ىذه الطريقة . دافع َب ذلك النوع
للحصول على األحوال اتاجة َب ىذا البحث العلمى, 

: كما يلى
مدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية ماياك أحوال 

ُب الصّف وعملية تعليم اللغة العربية طاناتان بفونوروجو 
 ”G” العاشر لقسم العلوم الطبيعية

 (documentary method )الطريقة الوثيقية .2
الطريقة الوثيقية ىي الطريقة جلمع البيانات 

 َب كتاب Riyantoبكتابة البيانات ادلوجودة كما قال 
                                                           

أندى افسيت, : يوكياكرتا)Metodologi Research II  سوترسنا ىادى, 
2009 )151 
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"Metodologi Penelitian Pendidikan " ٍب قالGuba dan 

Lincoln إن الوثيقية ىي كل البيانات ادلكتوبة أو الشريط 
 .ادلقيد بالبحث

إستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقية لنيل البيانات عن 
: كما يلى, حالة ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار اذلدى

تاريخ التأسيس و ادلوقع اجلغراَب للمدرسة الثانوية  (أ
 .اإلسبلمية دار اذلدىماياك طاناتان بفونوروجو

الوسائل الدراسية بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار  (ب
 .اذلدى ماياك طاناتان بفونوروجو

أحوال ااضرين والطبلب بادلدرسة الثانوية  (ج
 .اإلسبلمية دار اذلدى ماياك طاناتان بفونوروجو

تركيب منظمة بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار  (د
. اذلدى ماياك طاناتان بفونوروجو

 (Interview method )الطريقة المقابلة .3

                                                           

 Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu tinjauan يتيم ريانتا, 

Dasar ( ,2003سورابيا, رينك جفتا )83 
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الطريقة ادلقابلة ىي عملية إدراك البيانات ذلدف 
ىذه الطريقة إستخدمت .البحث باسلوب األسئلة

تعلم الباحثة دلعرفة زلاولة ادلدرس ُب حل ادلشكبلت 
اللغة العربية للطالبات ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة 

العمومية دبدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية ماياك 
طاناتان بفونوروجو ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 

 ”G”الطبيعية
و أما ادلخرب اليت قابلتها الباحثة ىي الطالبات 

ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة ُب الصّف العاشر 
 . و مدرس اللغة العربية فيها”G”لقسم العلوم الطبيعية

 

                                                           

 165:  نفس ادلرجع
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﴿و﴾ تحليل البيانات 
َب ىذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب ربليل 

( Miles)البيانات ىي ربليل وصفي كيفي على طراز ميلس 
 :  كما يلى,(Huberman)و ىوبَتمان 

 
 

 
 
 

 

 
 

 (Data Reduksi )تخفيض البيانات .1
تبسيط , ىي عملية إختيارية, تركيز اإلىتمام

َب ىذا . ملخص و ربويل البيانات الظاىرة َب ادليدان
البحث ػلصل الباحثة على البيانات من ادلقابلة, 

وادلبلحظة والوثيقة ادلعقدة َب التدريس واألعمال اليومية  
                                                           

: جاكرتا)Analisis Data Kualitatif ميكائل ىيربمُت, & ميلس .  مطوى ب
 19 - 16( 1992جامعة االندونسيا, 

 مجع البيانات

 عرض البيانات

 استنتاج البيانات

 زبفيض البيانات
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من ادلدارس, ٍب زبفضها باختيار وربديد عن األحوال 
 .األصلية ادلتعلقة بعملية تعليم اللغة العربية

 عرض البيانات .2
عرض البيانات ىو تأمل َب تركيب اإلعبلم على 

وبعد . شكل نظام خاص لتسهيل الفهم عن معناه
زبفيض البيانات ٍب تعريضها بتصميم على شكل تفسَت 

َب ىذا البحث عرض الباحثة البيانات . السرد األخبار
 بنظام خاص عن زلاولة ادلدرس َب حل ادلشكبلت َب

ُب ادلدرسة  للطالبات ادلتخرجات تعلم اللغة العربية
ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 

. ”G”الطبيعية
 استنتاج البيانات  .3

استنتاج البيانات ىو ربليل البيانات ادلستمر َب 
ألخذ النتيجة الىت ؽلكن . مدة مجع البيانات أو بعدىا

. أن تصور التصميم اصول عليو
ُب ىذا البحث ؽلكن معرفة زلاولة ادلدرس َب حل 

ادلتخّرجات  للطالبات  تعلم اللغة العربيةادلشكبلت َب
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ُب ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية ُب الصّف العاشر لقسم 
 .”G”العلوم الطبيعية

 
﴿ز﴾ فحص صحة البيانات 

: لفحص صحة البيانات, إستخدمت الباحثة طريقتُت
 تطويل اإلشتراك .1

إن الباحثة َب ىذا البحث النوعى ىي أداة البحث 
ىذا . نفسها, إشًتاك الباحثة زلتاج جلمع البيانات

اإلشًتاك ال َب وقت قصَت بل ػلتاج إىل تطويل 
و فائدة ىذا التطويل ىى . اإلشًتاك َب ميدان البحث
 .ترقية درجة صحة البيانات

 مواظبة التأمل  .2
الغرض من مواظبة التأمل ىو إغلاد اخلصائص 

و العناصر ادلناسبة بادلسألة ادلطلوبة ٍب تركز الباحثة 
وبعبارة . نفسو َب ىذه اخلصائص و العناصر بالتفصيل

أخرى إذا كان تطويل اإلشًتاك يعطى الفرفة, فمواظبة 
 .التأمل يعطى التعمق
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﴿ح﴾ خطوات البحث 
البحث النوعي ال ؽلكن فصلو عن خطوات 

فخطوات البحث ذلا خصائصها أساسية ىي أن . البحث
الباحثة كأداة البحث, فلذلك أن خطوات البحث َب 

. البحث النوعي زبتلف خبطوات البحث َب غَته
أما خطوات البحث َب البحث النوعى إىل ثبلث 

:  خطوات
خطوات زبطيط البحث, ىذه اخلطوة  تنفذ بأمور  . أ

 :أتية
كتابة زبطيط البحث  (1
إختيار ميدان البحث  (2
 إدارة اإلذن (3
 إستكشاف أحوال ادليدان (4
 إختيار ادلخرب و اإلنتفاع بو  (5
 إعداد أدوات البحث (6
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 :ىذه اخلطوة تنفذ بأمور أتية, خطوات تنفيذ البحث . ب
 فهم ميدان البحث و إعداد النفس (1
 احلوض إىل ادليدان (2
 اإلشًتاك َب مجع البيانات (3

 خطوة كتابة بيانات البحث . ج
 خطوة ربليل البحث . د

فبعد أن اجتمعت البيانات كما أرادىا الباحثة قام 
. الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية النوعية
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الباب الرابع 
 عرض البيانات

 
عرض البيانات العامة  ﴿أ﴾ 
دار "تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية  .1

 ماياك فونوروجو" الهدى
معهد دار اذلدى احد من ادلعاىد الذي يقع 

 للشيخ 1968قيم معهد دار اذلدى مند سنة .بفونوروجو
ىذا ادلعهد ىو مكان للتعلم الدراسة . ىاشم صاحل احلاج

. علوم الدين اإلسبلمي على أشرف ادلعلم
 ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار اذلدى ىي احدى 
من ادلدرسة الىت بنيت فيها و كانت ُب ظل وزارة الشؤون 

تؤسس ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار . الدينية فونوروجو
 بالرقم اإلذن 1989 سبتمرب 29اذلدى ُب التاريخ 

ُب ظل . 1989/58014/0000352/6004العملية 
تستخدم ىذه ادلدرسة منهج . مؤسسة ادلعهد دار اذلدى

و ىذا ادلنهج سيستهل الطالبات ُب , السلفية احلديثة

84 
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وذلذه ادلدرسة الثانوية . إلتحاق إىل مرحلة اجلامعة
اإلسبلمية دار اذلدى الوسائل التعليمية ادلتنوعة لتسهيل 

وىي ادلعمل وادلكتبة وادلسجد والسكن ومركز , الطالبات
. العلمية وسهولة الفنون والرياضية

لسلفية احلديثة الذي معناه اافظة على القدًن 
الصاحل واألخذ باجلديد األصلح بالرجاء مناسب 

 .بالسياسة احلكومة
  

دار "الموقع الجغرفي بالمدرسة الثانوية اإلسالمية  .2
 ماياك فونوروجو" العدى

" دار اذلدى"تقع ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
 ُب دائرة 38/6ماياك فونوروجو ُب الشارع جواندا رقم 

. أمفييان قرية ماياك من قرية طاناتان ُب ادلدينة فونوروجو
" دار اذلدى"من جهد الشاملة كان ادلدرسة الثانوية 

زلدودة بعمدة راناوغلايان ومن جهة اجلنوبية زلدودة 

                                                           

   ُب ملحق البحث:D/15-IV/2018/01 انظر ايل نسخة الواثيقة الرقم 
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بعمدة سوراديكرامان ومن جهة الغربية زلدودة بعمدة 
. باعون سارى ومن جهة الشرقية زلددة بعمدة سيمان

 (.0352 )461093اذلاتف 
 

 الرؤية والرسالة .3
الرؤية . أ

: العامل, العمل, التقوى بالدالئل
العامل معناه ؽللك الطبلب علما كيفيا ُب التوكيل 

العمل . التكنولوجيا واإلؽلان والتقوى خبليفة ُب األرض
معناه بنشط ُب العبادة تعٍت حبل من ا وحبل من 

التقوى معناه يرفع الطبلب عاليا الصدق . الناس
 .ويًتك السوء عن ادلبادئ الدينية واإلجتماعية

الرسالة . ب
 يزود الطبلب علما (1
 يتعود الطبلب عمبل علميا (2
 يستغليل إؽلانا وتقوا إىل ا (3
 تتطور الطبيعة وعملية ُب الدين اإلسبلم (4
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 ػلسنا إلختبار إىل القيم الدينية (5
يوسل الطبلب مستعدا, ذكيا, مستقيبل بنفسو,  (6

 عادلا, مهنية وؽللك فكرة شعبية
ينفذ التعليم وإلشراف مؤثرا, نشاطا وإبكاريا حىت  (7

 يستطيع الطبلب أن يتطور قدرهتم أحسانا
 التعاون مع بيئة اإلجتماعية (8
يساعد الطبلب لبتعرف نفسهم وقدرهتم حىت  (9

 ينشأ أحسانا 
 يرتفع إىتماما لينظف دائرهتم  (10

 
دار "تركيب منظمة المدرسة الثانوية اإلسالمية  .4

 ماياك فونوروجو" الهدى
الزم على وجود ترتيب , ُب مؤسسة تعليمية

وىكذا ُب , الًتكيب لتسهل تقسيم الوضيفة ُب ادلنظمة

                                                           

 ُب ملحق البحث D/15-IV/2018 : 02/انظر ايل نسخة الواثيقة الرقم  
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تعمل ملك كّل , الًتكيب ُب ادلدرسة. معهد دار اذلدى
. وحدة معاً و ادلساعدة إىل األىداف اددة

تركيب منظمة ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار 
-2017اذلدى ماياك طاناتان بفونوروجو العام الدراسي 

 ىي رئيس ادلعهد ىي كياىي عبد السميع ىاشم 2018
ٍب جلذة ادلدرسة ىي الدكتورأندوس فتح الرزي و رئيس 

وأما موظفون فيها تنقسم . ادلدرسة الدكتوراندوس مظفر
وىي قسم شؤون التعليم وقسم , على سادسة أقسام

شؤون الطبلب وقسم شؤون الوسائل و قسم صلة 
   .اإلجتماعي
 

أحوال المدرسين والمدرسات بالمدرسة الثانوية  .5
 ماياك فونوروجو" دار الهدى"إلسالمية 

ُب مؤسسة تعليمية ال ؽلكن فصلها بالتأكيد عن 
. ىناك غلب أن تكون حاجة إىل ادلدرس, وجود التدريس

                                                           

 ُب ملحق البحث: D/15-IV/2018/03 انظر ايل نسخة الواثيقة الرقم  



89 
 

 
 

إذا مل يكن ادلدرس لن تعمل عملية , ألنو ُب الواقع
اجلملة للمدرسُت ُب ادلدرسة . التعليم والتعلم اجلّيد

وىي ,  شخص128الثانوية اإلسبلمية دار اذلدى ىي 
وأما للحصول على معلومات .  مدّرسةً 44 مدرسا و 84

التفصيلية عن حالة ادلدرس ؽلكن رؤيتها ُب ملحق 
 .البحت

 
ماياك " دار الهدى"أحوال الطالب بالمدرسة الثانوية  .6

 فونوروجو
إىل ثبلثة " دار اذلدى"تنقسم ادلدرسة الثانوية 

فصول للبنُت والبنات أصبل من الصف العاشر إىل 
وعدد كلو تفصيبل كما ُب الدفًت . الصف الثاين عشر

 :اآلتى
 

 

                                                           

   ُب ملحق البحث: D/15-IV/2018/04انظر ايل نسخة الواثيقة الرقم   
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ماياك " دار اذلدى"أحوال الطبلب بادلدرسة الثانوية  (4.1)
 فونوروجو

عدد الفصل 
الفصل 

عدد 
الطالب 

عدد 
الطالبات 

المجموع 

 897 494 403 20العاشر 
 احلادى عشر 

IPA 
10 96 160 256 

 IPS 6 124 163 287احلادى عشر 
احلادى عشر 

IAGA  
10 325 421 746 

 IPA 8 96 160 256الثاين عشر 
 IPS 6 124 163 247الثاين عشر 
 IAGA 9 220 286 506الثاين عشر 
 2420 1614 1340 77عدد كله 

 
 

                                                           

 ُب ملحق البحث: D/15-IV/2018/05 انظر ايل نسخة الواثيقة الرقم  
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  عرض البيانات الخاصة﴿ب﴾
حصلت الباحثة على  وفقاً لنتائج البحث,

 تعلم اللغة زلاوالت ادلدرس َب حل مشكبلتبيانات 
الصّف العاشر لقسم  الطالبات العربية الىت تواجهها

ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة   ”G”العلوم الطبيعية
يقدم .  بالطريقة ادلبلحظة وادلقاببلت والوثائقالعمومية

يهدف عرض  .ىذا الفصل بيانات مناسبة لغرض الدراسة
حصولة من  البيانات إىل تقدًن أو عرض البيانات الىت

 وىو .البحث ُب مدرسة دار اذلدى الثانوية اإلسبلمية
: تصنيف إىل عدة أنواع , منها

تعليم اللغة العربية في الصّف العاشر لقسم  .1
  ”G”العلوم الطبيعية

عملية التعليم ىو عمل يقوم على فكرة  
عندما يعلرف ادلعلم فكرة أو . توجو إىل الطبلب

مفهوما معّينا أو القيام بنشاط مع توقع أن يتمكن 
ذلك ىو , الطبلب من فهمو أو ؽللك ما يتوقع منو

. عملية التعلم
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عملية التعليم , فيما يتعلق بتنفيذ التعليم
والتعلم ىي تنفيذ ما الذي خّطط لو ُب برنامج 

يطلب , لذلك. التعليم الذي قام بو ادلدرس
ادلدرس أن يكون قادرا على تعليم الطبلب وفقاً دلا 

حىت يتم توجيهو فعلّيا وفقاً لؤلىداف , يتم بررلتو
وكذلك ُب تنفيذ تعليم اللغة العربية ُب . ادلقصودة

". G"الصّف العاشر لقسم العلوم الطبيعيية 
جرى تعليم اللغة العربية ُب الصّف العاشر 

, كعملية التعليم عامة" G"لقسم العلوم الطبيعيية 
يبدأ دبرحلة التحضَت ٍب مرحلة التنفيذ ٍب مرحلة 

يكون تعليم , وفقاً للمبلحظة ادليدانية. التققييم
اللغة العربية ُب الصّف العاشر لقسم العلوم 

: كما يلي" G"الطبيعيية 
 مرحلة التحضَت .أ 

ربتوى ىذه ادلرحلة على مراحل زبطيط 
التعلم ُب ادلستقبل الىت ستتم دليل لتحقيق 

و بالطبع سيتم , النتائج ُب هناية التعليم
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تبدأ . استخدامها دليل ُب عملية التعليم
. عملية التعليم اجليد من خطة ناضجة

سيظهر اخلطة الناضجة النتائج الكمال ُب 
ُب ىذه ادلرحلة غلب على ادلدرس أن . التعليم

وىي , يهتّم بعديد األساسية ُب إعداد التعليم
يشرخ أىداف التعليم و إعداد أدوات التقييم 

و تصميم و ربديد العملية التعليمية و زبطيط 
برنامج العملية الىت تتضمن بتطوير خطة 

. لتنفيذ التعليم
وفقا للمقابلة إىل مدّرس اللغة العربية ُب 

", G"الصّف العاشر لقسم العلوم الطبيعيية 
كانت تعليم اللغة العربية تستخدم دبنهج 

بالنسبة خلطة تنفيذ . (K13) 2013الدراسي 
يقوم ادلدرس بعقود تغلم ُب اإلجتماع , التعليم
وال يقوم بطبع خطة لتنفيذ التعليم ُب , األول

كما قالت األستاذة أتينا . كّل إجتماع
مل أقم بالطبعة النسخة ُب خطة : "فردوسي
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, ولكن مند أّول اإلجتماع, لتنفيذ التعليم
قمت بالتفاق مع الطالبات حول عدد 

اإلجتماع الذي سيمّر بو وادلادة الىت ستتم 
  .مناقشتها ُب كّل إجتماع من قبل

يصبح عقد التعلم ُب بداية اإلجتماع 
يعٍت , بدال خلطة تنفيذ التعليم لكل إجتماع

على أن تعرف الطالبات التصوير من مجيع 
. ادلواد الىت سيتم تدريسها ُب كّل إجتماع

مع وجود عقد التعلم , وباإلضافة إىل ذلك
. سيكون ىناك اتفاق بُت ادلدرس و الطالبات

حبيث أنّو ُب تنفيذ التعلم ال يوجد عنصر 
. اإلكراه بُت علا

 مرحلة التنفيذ .ب 
يقوم ادلدرس تفاعبل , ُب ىذه ادللرحلة

ُب عملية التعليم والتعلم من خبلل تطبيق 

                                                           

 ُب ملحق البحث W-01/3-V/2018/01: انظر ايل نسخة ادلقابلة الرقم   
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اإلستخدام , أساليب وطرق التعليم ادلختلفة
على رلموعة من وسائل التعليم و بالطبع مع 
فهم إضاُب وإتقان النظرية التعليمية ومبادئ 

التدريس ونظرية التعلم وغَتىا الىت ذات 
. السديد بعملية التعلم

يستوى تعليم , وفقا للمبلحظة ادليدانية
اللغة العربية ُب الصف العاشر قسم العلوم 

يعٍت . بتعليم اللغة العربية العامة" G"الطبيعية 
دخل ادلدرس الفصل ٍب سّلم و يأمر ادلدرس 

, رئيس الفصل ليبدأ الدعاء باللغة العربية
ولذلك مجيع عضو الفصل سّلمن و ربادثن 

وبعد ذلك غيب ادلدرس . باللغة العربية أيًضا
ٍب حّثهن ادلدرس على التعلم و . الطالبات

ُب ىذا القسم يراجع . راجع ادلواد السابقة
ادلدرس ادلواد الدراسية بإعطاء األسئلة تتعلق 

هبا أو يبحث الواجبات ادلنزلية أو يطلنب 
وبعد . لتحفيظ على ادلفردات ُب ادلواد السابقة
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 إنتهاء كّلها يبدأ ادلدرس الدرس مع أّن يشرح
. قليبل من البيانات الىت تتعلق بادلواد ىذا اليوم

يعطي ادلدرس التدريبات ليعرف , وبعدىا
يستنتيج , ُب هناية الدراسة .فهمهّن للمدة

ادلدرس عن ادلواد و يعطي الطالبات الفرصة 
واآلخر يعطي . ليسئلن عن ادلواد الصعوبة

ادلدرس الواجبات ادلنزلية حلفظ ما يعلمن 
 . اليوم

ُب تعليم ادلادة ىي عنصر اساسي 
غليب أن يكون موجودا ُب عملية التعليم 

ؽلكن احلصول على ادلواد التعليمية . والتعلم
سواء من , من مصادر التعلم ادلختلفة

أو صحيفة لوظيفة , رلموعات كتب العربية
وقد يأخذ ادلدرس , (LKS)عن الطبلب 

بعض الكتب اإلسبلمية لتدعم مواد اللغة 
                                                           

ُب ملحق  O-01/25-IV/2018/01: انظر ايل نسخة ادلبلحظة الرقم   
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للمواد : " كما قالت األستاذة. العربية
أستخدم كتب اللغة العربية لصّف , ادلوضوع

ٍب آخذ , العاشر دبدرسة الثانوية اإلسبلمية
دبمارسة أسئلة من صحيفة لوظيفة عن 

و قد أستخدم ادلصادر من الكتب . الطبلب
اإلسبلمية خاصة دلواد القواعد الىت أخذهتا من 

كتاب رسالة األقبلم و أمثيلة التصريفية و 
األجرمية و العمريطي لتدعم على تقدًن 

 ." ادلواد
يظهر أن ادلادة , من الشرح السابق

الرئيسية مأخوذة من كتاب اللغة العربية 
وأما الكتاب اآلخر مثل , للصاف العاشر

صحيفة لوظيفة عن الطبلب والكتب 
, وىي ادلصادر اإلضافية ُب التعليم, اإلسبلمية

. أذا ال يلتزم ادلدرس بكتاب الدراسي واحد

                                                           

  ُب ملحق البحثW-02/3-V/2018/02:  انظر ايل نسخة ادلقابلة الرقم   
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العنصر التايل الذي يتم تنفيذه ُب 
عملية التعلم ىي استخدام األساليب أو 

يهدف استخدام األساليب . طروق التعليم
والطرق إىل تسهيل ادلدرس ُب تقدًن ادلواد و 

تسهيل الطالبات إىل فهم ادلواد الىت يتم 
ولكن ُب استخدام أساليب وطرق . تدريسها
غلب على ادلدرس أن يهتم بقدرة , التعليم

وخلفيت الطبلب من أجل ربقيق األىداف 
, كما بينتم األستاذة أتينا فردوسي. التعليمية

وىي تستخدم الطريقة ااضرة و الطريقة 
التدريبات و الطريقة ُب تعليم اللغة العربية 

:  باألساليب التالية
نظرت إىل خلفية الدراسة عند الطالبات ُب 

كثَت . إختيار الطريقة و األساليب ادلستخدمة
منهّن الطالبات ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسبلمية و بعضهّن  ادلتخرجات من ادلدرسة 
ولكن كانت بعض الطالبات . ادلتوسطة العمومية
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ادلتخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية مل 
ولذلك أستخدم . يفهم أكثرا ُب اللغة العربية

ُب تقدًن ادلادة و الطريقة  الطريقة ااضرة
  و قد أستخدم ادلدخل ادلباشرة .التدريبات

أما . للطالبة الىت مل تستطيع على فهم ادلواد
األسلوب التمثيلّية اللعبة لن يستخدم ُب ىذا 

إذا أختار . التعليم ألهنا صعوبة على فهمو
الطريقة التدريبات ألنو سهيل و يعّود الطالبات 

 .على التعلم و التدريب
استخدام ادلدرس الطريقة ااضرة و 

الطريقة التدريبات بسبب خافية الدراسة 
فإن , و ُب رأيها. وقدرة الطالبات ادلختلفة

ىذه الطريقة تتفق مع خصائص الطالبات 
ألن ُب ىذه الطريقة ينشط , ادلختلفات

. ادلدرس ُب التعلم فقط

                                                           

 ُب ملحق البحث W/3-V/2018/01:  انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم   
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ال , ُب استخدام األساليب أو الطرق
ؽلكن فصلها عن استخدام األداوات أو 

, ألن ُب ىذه العملية. الوسائل ُب التعلم
ؽلكن مساعدةه على تقدًن ادلواد الصعوبة 

ومنها استخدامو ُب . بإستخدام وسائل التعلم
يكون استخدام الوسائط , تعليم اللغة العربية

مفيدا جدا للطالبات ُب فهم ادلواد و تسهيل 
. ادلدرس على تقدًن ادلواد

ووفقا إىل ادلقابلة الىت أجراىا مع مدرس 
قيل إنو ُب تطبيق الطريقة , االغة العربية

ااضرة و الطريقة التدريبات استخدام ادلدرس 
الوسائط مثل الصور والؤلشياء ُب الببيئة 

: كما قالت. الصوت ُب تقدًن ادلواد ادلعينة
ُب تقدًن ادلواد بالستخدام ىذه الطريقة "

أستخدم الوسائط دلساعدة , ااضارة
قد . الطالبات على فهم ادلادة الىت أنقلها

ٍب , أستخدم الوسائط الصوار دلواد ادلفردات



101 
 

 
 

وبالنسبة للمواد , الكائنات ادلوجودة ُب الفصل
اإلمبلء لقد استخدامت الصوت ليسمع 

   .النص
 مرحلة التقييم .ج 

مرحلة التقييم ىي ادلرحلة النهائية الىت 
. غلب ازباذىا بعد اكتمال عملية تقدًن ادلواد

اذلدف من التقييم ىو معرفة قدرة الطالبة الىت 
. ينال عليها ُب عملية التعليم السابقة

يعمل التقييم أيضا على , وباإلضافة إىل ذلك
تشجيع و تأثَت الطالبات على أن تكثر 
النشاطا ُب التعليم لتحسُت اإلصلاز ُب 

. الدرس
وىكذا ُب سلسلة من تعليم اللغة 

العربية ُب الصف العاشر لقسم العلوم الطبيعية 
"G ."يقوم ادلدرس , بعد نقل مجيع ادلواد

                                                           

 ُب ملحق البحث W-04/3-V/2018/04 : انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم  
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. بإجراء تقييم من أجل معرفة قدرة الطالبات
يقوم ادلدرس بإجراء التقييمات متدّرجاً وىي 

تبدأ بالتقييم اليومي إىل تقييم منتصف الفصل 
ُب عملية . وتقييم الفصل الدراسى النهائي

شرحت األستاذة أتينا , التقييم اليومي
:  فردوسى

أمجع تقييم مهارة اإلستماع مع ادلفردات بإعطاء 
آمر ,  ادلهارة الكبلم ُبوأما.  اإلمؤل ٍبّ أصّحح

أوال أطلبهّن ليقرأ الّنص . الطالبات لتمارس احلوار
بعدىا أصّحح الّنص ٍب . ٍبّ أطلقو تصنعو بنفسهنّ 

ودلهارة القرأة أمرت . سبارسو الطالبات أمام الفصل
الطالبات لتتقّدموا إىل األمام لقراءة النص و 

وللقواعد, . ٍبّ آخذ التقدير لكّل فردٍد . ترجيمو
, و اآلخر. ٍبّ حبثنا التدريبات معا, بّينت ادلادة

أعطيتهّن الواجبات ادلنزلية لتبحث ُب اإللتقاء 
و قد أمرت الطالبات . التايل و يأخذ التقدير

, لذلك. أحيانا لتعرض ادلادة القواعد أمام الفصل
قّسمتهّن إىل رلموعات ٍب أعطيت الواجبات 
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عرضتها على , وبعد ذلك. لتباحث مع رلموعتهنّ 
 .فهم نفسهنّ 

ذبمع , كيفية أخذ القيمة اليومية
. ألنو وفقا لرئيها مًتابطا, ادلدرس بعض ادلواد
 تتطلب إىل ادلدرسةأكثر , باإلضافة إىل ذلك

الطالبات أن ؽلارسن مباشرة وفقا للمواد و 
من أن تعطي , إجابة األسئلة ُب الكتب

ٍبّ . األسئلة اإلنشائية أو األسئلة اإلختيارية
. بعدىا ُأخذ التقييم الفردي أو اجملموعي

و أما ُب التقييم منتصف الفصل و 
 يتم تنفيذىا ُب الدراسىتقييم هنائية الفصل 

وقت واحدة ُب ادلدرسة مع ظلوذج األسئلة 
أما إجراء تقييم : "كما قيل. اإلختيارية فقط

منتصف الفصل و تقييم هناية الفصل ُب وقت 
واحدة ُب مدرسة واحدة ُب كّل الفصل 

األسئلة ادلستخدمة ىي أسئلة . الدراسي
                                                           

 ُب ملحق البحث W/3-V/2018/02  :انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم   



104 
 

 
 

و وفقا للمدرس ىذا . اإلختيارية من متعدد
, السؤل فعاال ألنو سهيل وسريع ُب التصجيح

  ."وىذه أسئلة تطبق ُب مجيع الوضوعات
 

 الطرق التى أخدها المدرس فى حل مشكالت .2
المتخّرجات في للطالبات  العربية اللغةتعلم 

المدرسة المتوّسطة العمومية في الصّف العاشر 
 بمدرسة دار الهدى ”G”لقسم العلوم الطبيعية

الثانوية اإلسالمية ماياك طاناتان بفونورجو  
من األىداف الشائعة للتعليم أن تكون 

 األىداف لتحقيقادلدرسة و ادلدّرس وسيلة 
األىداف من التعليم ىو خلق كائنات . التعليمية

. بشرية ذات جودة, سواء من اإلؽلان أو ادلعرفة
ىذا كلو ال ؽلكن فصلو عن جهود وزلاولة ادلدرس 

 .لتحسُت جودة التعليم الذي يتم تنفيذه

                                                           

 ُب ملحق البحث W-06/3-V/2018/06 : انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم 
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استعداد الطبلب العايل للدرس سيؤثر 
بالتأكيد على رغبتهم ُب التعليم والتعلم, وخاصة 

ُب عامل التعليمية يعرف أن . تعليم اللغة العربية
مهمة ادلدرس ليست يعّلم و إعطاء ادلعرفة للطبلب 

فقط, بل غلب على ادلدرس أن يستطيع  ُب 
ىذا يهدف إىل عملية . ربسُت ربصيل الطبلب

التعليم والتعلم ُب ادلدرسة ؽلكن أن تعمل على 
وفيما يتعلق . النحو األمثل وفقا لغرض ادلدرسة

بذلك , فإن زلاولة ادلدرس ُب حّل مشكبلت 
التعلم باإلضافة إىل استخدام أساليب التدريبات 

تؤكد ادلدرس أيًضا على تعليم األقران , وادلباشرة
كما قالت أستاذة أتنا . واألساليب الشخصية

 :فردوسي
أركز على التواصل بُت األصدقاء, وىو الطالبة "

الىت تستطيع  أن تتعّلم أصدقائها الىت تصعب على 
فهم مواد اللغة العربية وخاصة للطالبات ادلتخّرجات 

ىذا أفعلو ألنٍت إذا . من ادلدرسة ادلتوسطة العمومية
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كنت أرشد أحدىّن بأحدىّن فلن أكون قادراً ألنو 
وباإلضافة إىل ذلك, من خبلل التعلم . متعب جداً 

مع أقراهنّن, سيجعلهّن أكثر حرية ولن يشعرن 
كما أنو غلعل ادلعلم أكثر احًتافًا دلا يفهم . باحلياء

والباقي أتعامل , ٍب خببلف تعليم األقران. من قبل
 ".معهّن شخصًيا عدة مرات 

باإلضافة إىل زلاولة ادلدرس ُب التعليم, 
البّد للطالبات أن ػلللن ُب حّل مشكبلت تعلم 

.  روح تعلم اللغة العربيةإلثارةاللغة العربية بنفسهّن 
قال معظمهن إن زلاولتهن ُب حّل مشكبلت تعلم 

اللغة العربية اآلن ىي أن يسألن األصدقاء اآلخر 
أطلب : "كما بينتو إنداه نور إنتان. ادلستطيعات

 ."أن يُعلم بصديقيت القدرة على اللغة العربية

                                                           

 ُب ملحق البحث W/5-V/2018/11:   انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم  
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: سواء كان ما قالتو سيلفييا نيندي مرينتيكا
 صديقي وادلدّرس اآلخر, وأحيانا سألت سألت"

 ".إىل أخيت الكبَتة
مع أّن وجود اختبلفات على قدرة 

لكن . بل كيفية تعليمو سواء, الطالبات ُب الفصل
 من ادلدرسة ادلتوسطة ادلتخّرجاتالطالبات 

كما . العمومية أكثر تركيزه على ربفيظ ادلفردات
: قيل

بشكل عام عند تبيُت ادلادة, سّويت طريقة تدريسها 
, كما قلت من قبل إذا كنت أن أرّكز على أحًدا 

ولكن عند القيام . منهّن, فتجاىل اآلخرين
بالتدريبات, فحفظ ادلفردات أكثر أؤّكد للطالبات 

بإعطاء ادلتخّرجات من ادلدرسة ادلتوسطة العمومية 
 لكل إلتقاء طلبتهّن لتحفظوا .التفسَت البسيط

ادلفردات, وأما الطالبة الىت تصعب حفظها, فطلبت 

                                                           

 ُب ملحق البحث W/6-V/2018/13:  انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم   
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تكرارىا مرة أخرى ما حفظتو ُب اإللتقاء القادم, 
 .يزاد ادلفردة اجلديدة حىت تعتاد

 
المشكالت في تعلم اللغة العربية التى تواجهها  .3

 في المدرسة المتوّسطة المتخّرجاتالطالبات 
العمومية في الصّف العاشر لقسم العلوم 

بمدرسة دار الهدى الثانوية  ”G”الطبيعية
 اإلسالمية ماياك طاناتان بفونورجو

عملية التعليم والتعلم ليس ذلا ذبري سهبل 
  الىت ذبعل ادلشكبلتعواملىناك كثَت من . دائما

ادلتخّرجات ُب  للطالبات ُب تعلم اللغة العربية
:  وىي,ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

 ادلنهج الدراسي .أ 
أكثر من الصعوبات ُب تعلم اللغة 

 ادلتخّرجات ُب العربية اليت تواجهها الطالبات
 بعوامل ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية ىي تسّبب

                                                           

 ُب ملحق البحث W/3-V/2018/03  : انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم 
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مدرستهّن السابقة, اليت مل تكن اللغة العربية 
كما عرب إنداه نور , ُب مناىج ادلدرسة العامة

مل أدرس اللغة العربية على اإلطبلق : "إنتان
ألنٍت خرغًلا من ادلدرسة ادلتوسطة العمومية 

 بادينجان, ومل يكن ىناك دروس اللغة 02
لذلك ىذا الدرس ىو الدرس اجلديد . العربية

عندي, ومل أعرف أن يكون اللغة العربية ُب  
 ."ىذا ادلدرسة

باإلضافة إىل ذلك, تصبح اللغة 
العربية شيًئا جديًدا للطالبات ادلتخّرجات ُب 
ادلدرسة ادلتوسطة العمومية حىت يتعلمن اللغة 

العربية من البداية ُب ادلدرسة الثانوية 
 :كما شرحت نور ريشدا ىداية. اإلسبلمية
كانت ادلرة األوىل اليت تعلم فيها "

اللغة العربية, ألنو مل يكن اللغة العربية ُب 
                                                           

ُب ملحق  W-08/25-IV/2018/08: انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم   
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 ىذا الدرس من  ادلدرسة السابقة, فلذلك أبد
 ."الصفر

 الرغبة  .ب 
مشكلة تعلم اللغة العربية التالية اليت 

تواجهها الطالبات ادلدارس اإلععدادية 
بعض منهن مل . مستمدة من عامل الرغبة

حىت يتعلمن . تستطعن ُب تعلم اللغة العرببية
لذلك لن يتم استيعاب . بالكسل ومل تتحمس

كما . الدروس بسهولة من خبلل قدرهتن
لست قادرا على : "ذكرهتا صيلة الفردوسية

. تعلم اللغة العربية حىت يقال أنٍت ال أحبها
لذلك أشعر بالنعاس ُب كثَت من األحيان 

عندما أكون ُب حَتة من أمري ُب ىذا 
 ." الدرس

                                                           

ُب ملحق البحث  11/W-11/25-IV/2018 : انظر إىل نسخة ادلقابلة الرقم  
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 الوقت .ج 
الصعوبات ُب تعلم اللغة العربية اليت 
تواجهها الطالبات ادلتخرجات من ادلدرسة 

ادلتوسطة العمومية أيًضا وىي من عوامل 
الوقت القليل ال يكفي للطالبة اليت . الوقت

تتعلم اللغة العربية فقط حبيث يسهل احلصول 
على ادلواد العربية للصف العاشر بادلدرسة 

كما قال نور ريشدا . الثانوية اإلسبلمية
أشعر . ُب رأيي, بسبب ضيق الوقت: "ىداية

ألنو . ناقص أن وقت االجتماع مرتُت فقط
ذبب عليهن اللحاق بالطالبات ادلتخرجات 

من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية البلٌب تتعلمن 
مع أن طريقة التعيلم . اللغة العربية من قبل

ادلدرس شلتعة حًقا, ولكن ليس الوقت كافياً 
 ."وعندنا ادلبتدئات
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 الذكاء .د 
مشكلة تعلم اللغة العربية التالية وىي 

ُب ىذا احلال . تسبب بذكاء كل الطالبات
تزعم أن الصعوبة تنبع من عدم فهمهن 

كل مادة : "كما قالت إنداة نورإنتان. للمادة
ألنٍت مل أعرف ادلعٌت , عربية صعوبة ُب رأيي

تأٌب مشكلة تعلم , ُب األساس. ومل أفهمو
اللغة العربية مٍت وليس من الطرق اليت 

   ."يشرحها ادلدرس
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 الباب الخميس
 تحليل البيانات

 
تعليم اللغة العربية في الصّف العاشر تحليل البيانات عن  .1

   ”G”  لقسم العلوم الطبيعية 
ىذا ىو شكل من  .التعلم ُب عامل التعليم مهم جدا

سوف ينتج  .االلتزام ُب عامل التعليم ُب إنتاج اخلرغلُت اجلودة
. التعليم اجليد وعناصره الداعمة عن جيل صاحل والعكس
تطبيق تعليم اللغة العربية ُب الف العاشر لقسم العلوم 

بدأ , يتماشى دبعيار عملية تنفيد خطة التعليم" G"الطبيعية 
. التعليم من مرحلة التخضَت ٍب مرحلة التنفيد ٍب مرحلة التقييم

 مرحلة التحضَت . أ
ُب . ُب ىذه ادلرحلة ال يقوم ادلدرس بطباعة نسختها

تبسيط  (1: حُت أن الغرض من خطة لتنفيد التليم ىي
توفَت  (2. و تسهيل و ربسُت نتائج عملية التعليم والتعلم

فرص للمدرسُت لتصميم التعليم حبسب إحتياجات 
( 3. الطالبات وقدرة ادلدرسُت و ادللرافق ُب ادلدرسة

113 
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, ذبميع خطة تعليم بطريقة مهنية ومنهجية وفعالة
سيتمكن ادلدرس من رؤية ومراقبة و ربليل وتوقع برامج 

. التعليم كاإلطار ادلنطقي وادلخططة
خطة لتنفيد التعليم ىو إعداد الذي غلب على 

ىذا يعٍت أن اإلعداد ىنا . ادلدرس لقيام بو قبل أن يعلم
اإلعداد التحريري أو التخضَت الدىٍت و وضعّية الوجدنّية 

حىت إقناع , الىت تريد بناءىا و بيئة التعلم اإلنتاجية
, إذا مع خطة لتنفيد التعليم. ادلتعلمُت بالشاركة الكامل

سيكون ادلدرس مستعّدا لتقدًن ادلواد إىل الطالبات 
بإسخدام الطرق ادلتنّوعة الىت تتوافق بادلواد ادلقدمة وقدرة 

يعرف , باإلضافة إىل ذلك. الطالبات على تلقي الدروس
ادلدرس نقص أو فائض عملية التعلم عندما ينظر إليو من 

وبعد ذلك ؽلكن أن , تصميم خطة تنفيد العلم ادلوجود
استمر عملية التعليم ُب , و مع ذلك. تقييمها وربسينها

ىذا الصف بعاجلة وفقا دلا  أتفق عليو ُب البدية 
 .اإلجتماع
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 مرحلة التنفيد  . ب
 ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األساسية ُب عملية التعليم 

ىناك تفاعل بُت ادلدرس , ُب ىذه ادلرحلة. والتعلم
يعٍت عملية تقدًن وتلقي ادلعرفة على مراحل , والطالبات

الىت سيتم تقييمها عند هناية التعليم أو فينهية كل فصل 
ىناك العديد من األنشطة الىت , ُب ىذه ادلرحلة. الدراسي

وىي احتيار ادلواد وادلصادر التعليمية , غلب القيام هبا
واستخدام أساليب أو طرق التعليم واستخدام وسائل 

. التعليم
ان ادلادة , وفقا لتعرض البيانات ُب الفصل الرابع

التعليمية األساسية ُب الصف العاشر لقسم العلوم 
مأخوذة من كتب اللغة العربية وصحيفة " G"الطبيعية 

لوظيفة عت الطبلب والكتب اإلسبلمية البلٌب ربتوي 
على مادة القواعد و الصرف مثل رسالة األقبلم و منت 

. الآلجرمية و األمثيلة التصريفية
ادلرحلة التالية ىي استخدام األساليب أو الطرق و 

طرق التعليم واحدة من عناصر التعليم . وسائل التعليم
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إن استخدام وسائط التعليم . الذي غلب النظر فيها
الداعمة باجلمع بُت أساليب التعليم النشط سيجعل جو 

ىذا سيكون لو . التعليم ُب الفصل حّيا شلتعا وليس شلبل
. تأثَت جيد على الطالبات ُب ادلستقبل

يعرف أن , وفقا للبيانات الواردة ُب الفصل الرابع
, يستخدم ادلدرس الطريقة ااضرة, ُب عملية تقدًن ادلواد

أّما ادلدخل . ويستخدم ادلدخل ادلباشرة ُب التدريبات
ادلباشرة تنفيد إذا كانت الطالبات مل يقتدرن من فهم 

الوسائل ادلستخدمة ُب تعليم اللغة العربية ىي . ادلادة
الوسائل الصور و األشياء ُب البيئة والصوت لتسهيل 

. ادلدرس ُب تقدًن ادلواد
مرحلة التقييم . ج

ال ؽلكن فصلها عن , ُب عملية التعليم والتعلم
العرض من ىذا التقييم ىو معرفة ربقيق . التقييم

مع , باإلضافة إىل ذلك. الطالبات ألىداف التعليم
وجود التقييم ؽلكن للمدرس أن يعرف قدرات الطالبات 

. ُب الفصل
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ينقسم التقييم ُب الصف العاشر لقسم العلوم 
التقييم التكويٍت وىو , إىل قسمُت وىي" G"الطبيعية 

التقييم الذي يتم إجراؤه ُب هناية كل مناقشة دلوضوع 
ويهدف إىل ربديد استمرار عملية التعليم كما ادلخطط 

تنفيد ادلدرس ىذا التقييم بعد اإلنتهاء من تقدًن . ذلا
يقوم ادلدرسون بتعيُت الواجبات . ادلواد عن كل موضىع

. اجلماعية أو الفردية للقيام هبا ُب الفصل أو الواجبات
تتمثل وظيفة ىذا التقييم ُب ربسُت عملية التعليم و 

.  التعلم ُب ادلستقبل
والثاين ىو التقييم التخليصي وىو التقييم الذي 

, يسمل أكثر من ادلوضوع, غلري ُب هناية زمنية واحدة
ويهدف إىل ربديد قدرة الطالبات على اإلنتقال من مادة 

يتم ىذا التقييم ُب هناية الفصل . واحدة إىل أخرى
وأّما وظيفة إجراء ىذا التقييم ىي لتعّرف . الدراسي عاّما

. نتائج تعلم الطالبات
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الطرق التى أخذها المدرس في حّل مشكالت تعلم اللغة  .2
العربية للطالبات المتخّرجات في المدرسة المتوّسطة 

  ”G”العمومية في الصّف العاشر قسم العلوم الطبيعية
بمدرسة دار الهدى الثانوية اإلسالمية ماياك طاناتان 

 بفونوروجو
ُب عملية التعليم و التعلم من ادلهم اللغات أن يكون 

غلب أن يكون لديو رؤية . لدى ادلدرسُت أساليب سلتلفة
واسعة حول كيفية عملية التعليم و التعلم و اخلطوات الىت 

. غلب ازباذىا ُب ىذه األنشطة
الطريقة ىي رلموعة من الطرق الىت يستخدمها 
ادلدرس ُب نقل ادلعرفة إىل طبلبة والىت ربدث ُب عملية 

فيمكنو اختيار , إذا كان ادلدرس يتقن الطريفة. التعليم والتعلم
طريقة جيدة ومناسبة وفقا للموضوع وادلواد التعليمية والطبلب 

فإن , أكثر من ذلك. وادلواقف والظرف و وسائط التعليم
الطريقة ىي أن كل شيء ػلتوي ُب كل عملية تعليم يتضمن 

مع وجود , لذلك. اجلراءات و اخلطوات تقنيات تقدًن ادلواد
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طريقة ستسهيل على ادلدرس حلّل مشكبلت ادلختلفة 
. للطالبات البلٌب لديهم القدراة ادلختلقة

وفقا لتعريض البيانات ُب الباب الرابع يعرف أن ُب حّل 
مشكبلت التعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخرجات من 

ادلدرسة ادلتوسطة العمومية ُب الصف العاشر لقسم العلوم 
: ىي, "G"الطبيعية 

 إستخدام ادلدرس الطريقة ااضرة . أ
الذي ؽلكن , أي ربديث أو شرح ادلدرس شفهّيا

للمدرس أن يستخدم الوسائل التعليمية لتوضيح الوصف 
يتم ذلك ألنو وفقا للمدرس للغة العربية . ادلقدم لطالباتو

سيكون الطالبات قادرات , إن بستخدام طريقة ااضرة
و حّر ادلدرس ُب تقدًن , على فهم ما يقصده ادلدرس

حىت . ادلواد وؽلكن التأكيد على األشياء ادلهمة ُب ادلواد
يتمكن للطالبات ادلتخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة 

العمومية البلٌب مل يدرسن اللغة العربية أن يتبعن على 
. رلرى التعليم بإحتمام إىل ادلدرس
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غلب على ادلدرس , ولكن فيما يتعلق بذلك
ألن غالبا , إىتماما إىل األشياء ُب استحدام ىذه الطريقة

ذبعل الطريقة ااضرة جو التعليم شلبل بسبب ينشط 
وأما الطالبات يستمعن إىل , ادلدرس ُب تقدًن ادلادة

سيمر إستخدام ىذا الطريقة عاجبل إذا كان . ادلدرس فقد
حىت تتحمس . ادلدرس متحدثا جيدا ساحرا و متحمسا

. الطالبات و ال يشعرن ادللل
 أستخدام ادلدرس الطريقة التدريبات . ب

و أما ُب التدريب إستخدام ادلدرس الطريقة 
التدريبات ىي اخلطة الشاملة لتقدًن ادلواد بطريقة منهجية 
و على أساس هنج الذي يتم ربديده بالطريق التدريبات 

حبيق سبلك وتستطيع الطالبات على ادلعرفة والسجاعة 
لذلك بإستخدام ىذه الطريقة تتدرب الطالبات . كاملتان

على إتقان الدراس بعد أن غلهزىّن بادلعرفة والنظرية 
ستشعر الطالبات بأهنم , هبذه الطريقة. الكافية من قبل

 . يعتدن ويتدرّبن على القيام بادلهام أو احلفظ أو غَت ذلك
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إستخدام ادلدرس الطريقة ادلباشرة  .ج
 إستخدام, باإلضافة إىل إستخدام طريقتُت أعبله

ويهدف ىذا احلال إىل . ادلدرس الطريقة ادلباشرة أيضا
تطبيق النهج الشخصي للطالبات البلٌب مل يقدرن أو 

تكون , وُب ىذه احلالة. يستطعن على فهم ادلواد ادلتقدم
الطالبات ادلتخرجات  ُب ادلدرسة ادلتوسطة العمومية ىّن 

هبذه .ألن فهمهّن للغة العربية قليل,اذلدف الرئيسي
ؽلكن للمدرس معرفة ادلشكبلت البلٌب يواجهها , الطريقة

.    األفراد وتواجههّن بشكل مكثف
 

مشكالت تعلم اللغة العربية للطالبات المتخّرجات في  .3
في الصّف العاشر لقسم  المدرسة المتوّسطة العمومية

 بمدرسة دار الهدى الثانوية  ”G”العلوم الطبيعية
 اإلسالمية ماياك طاناتان بفونوروجو

دبعتاه )التعلم ىو عملية عندما يتم إنشاء السلوك 
التعلم . أو تغيَته من خبلل ادلمارسة أو التدريبات (الواسع

ىو عملية تغيَت ُب شخصية اإلنسان نتيجة للتجربة أو 
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تتجلى ىذه التغيَتات ُب شكل .التفاعل بُت األفراد والبيئة
زيادة جودة وكمية السلوك مثل زيادة ادلهارات و ادلعرفة 

وادلواقف والعادات والتفاىم وقوة تفكَت وغَتىا من القادرات 
ىذا التغيَت ىو ادلعيار لنجاح عملية التعلم الىت ؽلر هبا 

. الطالبات
مشكلة التعلم ىي ادلشكلة الىت تواجهها الطالبات ُب 

حىت يؤدي إىل تأثَت كبَت على إصلاز التعلم , عملية تعلمهن
يعرف أن , من عرض البيانات ُب الباب الرابع. ادلتحقق

الكثَت من ادلشكبلت التعلم الىت تواجهها الطالبات ىي 
وىو ػلدث إىل الطالبات . بسبب عدم اخللفية العربية

وىّن مل يدرسن . ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوسطة العمومية
غلب أن يتلقوا دروسا للغة العربية وفقا للمنهج , من قبل

ُب ىذا . الذي ينطبق ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية دار اذلدى
ؽلكن أن تشعر الطالبات صعوبة ُب التعلم ألنو ال , احلال

يوجد نصوص باللغة العربية كالطالبات ادلتخرجات من 
. ادلدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية أو ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية
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من يعرف أن , وفقا لتعرض للبيانات ُب الفصل الرابع
كثَتا من الطالبات ادلتخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة العمومية 

" G"ادلدارس الثانوية ُب الصف العاشر لقسم العلوم الطبيعية 
يكشفن أن مشكبلت التعلم الىت تواجهها الطالبات جبانب 

: ىي, خلفية دراستهّن من قبل
 ادلنهج الدراسي (1

كان ادلنهج الدراسي عامبلً  اليت يسبب صعوبات 
ػلدث ىذا إذا كان ادلنهج . ُب تعلم اللغة العربية للطبلب

كما . الدراسي السابق سلتلًفا عن ادلنهج الدراسي التايل
بالنسبة الطالبات ادلتخرجات من ادلدرسة ادلتوسطة 

العمومية, من الواضح أن مدرستهن السابقة وىي مدرسة 
بينما ُب ادلدرسة القادمة  .عامة اليت ليست العربية ىناك

. تطلبهن أن يتعلمن اللغة العربية حبسب مستواىن
وبالطبع بالنسبة إىل الطالبات ادلتخرجات من ادلدرسة 
ادلتوسطة العمومية ىن صعبة جًدا لفهم ادلواد العربية 

. ألهنن يبدأن من البداية ُب تعلم اللغة العربية. بسرعة
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 الرغبة (2
ويرجع ذلك . تؤثر الرغبة أيًضا على قدرة الطالبات

إىل االىتمام بالقدرة على تشجيع الطالبات على الدراسة 
حىت .  ومحاًسا بسبب عنصر الفرحنشاطًابشكل أكثر 

إذا كانت ادلادة صعبة أو غَت مألوفة, ىناك اىتمام 
ستكون . الرغبة بتعلمهن جدا. بالطالبة فستواصل ااولة

مع . نتائج التعلم أكثر مثالية إذا كانت مصحوبة بالرغبة
الرغبة بالدفع ضلو النجاح, ستجد الطالبات رغبة بالدرس 

وبالعكس فإن الطالبات أقل . أنو من األسهل تعلمو
 .رغتها سيشعرن صعوبات ُب التعلم

بناًء على تعرض البيانات ُب الفصل الرابع, غلد 
بعض الطالبات صعوبة ُب تعلم اللغة العربية بسبب عدم 

بالطبع ىذا غلعلهن البلٌب . الرغبة للغة العربية بأنفسهن
غَت رغبة بالدرس يشعرن دبشاكل أخرى مثل النعاس 

ومع ذلك, فإن اللغة العربية ىي مادة غريبة . والكسل
. لديهن
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 الوقت (3
ال . أثر الوقت على صعوبات التعلم للطالبات

 دقيقة لطالبات ادلتخرجات ُب 90x2تكفي الوقت 
ادلدرسة ادلتوسطة العمومية إلكمال مادة اللغة العربية وفًقا 

يستغرق . دلستوى الصف, بينما غلب أن تبدأ من البداية
األمر وقًتا إضافًيا لبللتحاق بطالبات ادلتخرجات ُب 

 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية البلٌب يدرسن اللغة العربية
 الذكاء (4

. تؤثر ىذه الدكاء على صعوبات تعلم الطالبات
يتم ربديد صلاح تعلم الطالبات من خبلل مستوى الذكاء 
ادلرتفع أو ادلنخفض, الطالبات البلٌب تتمتع دبستوى عال 

من الذكاء إىل أن يكون أكثر صلاًحا ُب التعلم مقارنة 
. بالطالبات ذوي الذكاء ادلنخفض
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الباب السادس 
 الخاتمة

 
﴿أ﴾ نتيجة البحث 

زلاولة ادلدرس ُب على قدر مبلحظة الباحثة عن 
حّل مشكبلت تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب 

ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية دبدرسة دار اذلدى الثانوية 
 تستنتج الباحثة كما اإلسبلمية ماياك طاناتان بفونوروجو

: يلى
ُب الصّف العاشر لقسم العلوم  تعليم اللغة العربية .1

يتماشى دبعيار عملية تنفيد خطة  ”G”الطبيعية 
بدأ التعليم من مرحلة التخضَت ٍب مرحلة التنفيد , التعليم

 .ٍب مرحلة التقييم
الطرق اليت أخذىا ادلدرس ُب حّل مشكبلت تعلم اللغة  .2

العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب ادلدرسة ادلتوّسطة 
 ”G”العمومية ُب الصّف العاشر قسم العلوم الطبيعية 
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الطريقة ااضرة و الطريقة التدريبات و  الطريقة ىي 
 .ادلباشرة

مشكبلت تعلم اللغة العربية للطالبات ادلتخّرجات ُب  .3
ُب الصّف العاشر لقسم  ادلدرسة ادلتوّسطة العمومية

ادلنهج  وىي تسبب بالعامل ”G”العلوم الطبيعية 
. الرغبة و الوقت و الذكاءالدراسي و 

 
 ﴿ب﴾ اإلقتراحات

 :ويطيب للكاتبة ان تقّدم اإلقًتاحات كمل يلي
للمدرس  .أ 

ان يأمر للمدرسُت وادلدرسات ان غلعل اعداد الدروس  .1
. لكل ادلادة

ينبغى على ادلدرس ان أن يعلم قدرة الطالبات ُب  .2
الفصل ليتعُت الطرق ادلستخدمة ُب التعليم اللغة 

العربية 
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أن يصلح إلستخدام الطريقة ادلتنوعة ُب التعليم اللغة  .3
العربية ليكون الطالبات قادرات على فهم ادلادة للغة 

 العربية
للباحثة  .ب 

أرجوا من اجلميع تصحيح ىذ البحث من  .1
األخطاء والغلظات وزيادة من النقائص 

واستفديدوا مايفيدكم وانتفعوا ما ينفعكم 
أرجو من اإلخوان القارئُت واألخوات القارئات  .2

ان يهتموا دبا ُب ىذ البحث  
للطالب  .ج 

أرجو من مجيع الطالبات خصوصا للطالبات  .1
ادلتخرجات ُب ادلدرسة ادلتوسطة العمومية ان 
يتعلموا باجلد وكل اإلجتهاد ليكونوا ادلستقبل 

للجميع الزاىر نافعا 
 ارجو من الطالبات الصرب والقناعة َب طلب العلم .2
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