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 الملخص
مشكالت الطالبات في تعّلم اللغة العربية بالصف العاشر فى . 2018.السعادة، عالمة

السنة الدراسية  فونوروجو سيني جالثانية هداة المنى  اإلسالميةالمدرسةالثانوية
. كلّية التربية قسم اللغة العربية فى الجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروجو.٢٠١٧/٢٠١٨

 .المشرف يفردل فطري نور سالم الماجستير

تعّلم ، اللغة العربية الالمشكالت : الكلمة األساسية

 

. ادلهارات اللغوية األربعة تتكون من مهارة اإلستماع ومهارة الكبلم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة
اللغة العربية ليس أي  لغة أجنبية البات اإلندونيسية عنط الفهم. عند تعّلم من ىذه ادلهارات ذلا صعوبة سلتلفة

 يكون يف عامل التعليم، ال ديكن ذبنب منس. ممالل يستتدْمن يومياً  اللغة األمنسهل، ألهنا ليست ب
 مشكبلت من ادلعلمٌن وادلتعلمٌن ووسيلة التعليم سيكون على.يف الرتبية الرمسي وغًن الرمسي يف تعلم شكبلتامل

شكبلت الل تأيت من املشكبلت يف ىذا البتث ىي وامل. غًن ذلكووألسلوب التعيلم وادلرافق وبنية التتتية 
 على ثبلث ة الباحثتكزر.اإلسبلميةيف تعّلم اللغة العربية على مستوى الرتبية بادلدرسة الثانويةالبات طال

 ضوء اللغوي على القرأة و مهارة الكتابةالل لديها ادلشكبلتة الكبلم و مهارةىارم، وىي اللغوية العربيةمهارات
 . وضوء ادلنهج وضوء االجتماع

مشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم باصف العاشر ىف ما  (1): ادلسئلة الل ستبتث الباحثة
ما  (2. )٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية  سيني جالثانية ىداة ادلىن  اإلسبلميةادلدرسة الثانوية

 سيني جالثانية ىداة ادلىن  اإلسبلمية باصف العاشر ىف ادلدرسة الثانويةالقراءةمشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة 
مشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكتابةباصف ما  (3.    )٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية 
 .٢٠١٧/٢٠١٨فونوروجو السنة الدراسية  سيني جالثانية ىداة ادلىن  اإلسبلميةالعاشر ىف ادلدرسة الثانوية

أما . ، وجلميع البيانات استخدمت الباحثة طريقة ادلبلحظة وادلقابلة والوثيقةنوعالباحثةالبتثالتإستخدم
بتخفيض البيانات مث  (Miles dan Huberman) ربليل البيانات استعملت الباحثة طريقة ميلس وىوبًنمان

 .عرض البيانات مث أحد اإلستنتاج منها

صف العاشر ىف ادلدرسة لشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم بام(1): ومن نتائج ىذا البتث 
ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على ادلفردات اللغة العربية، فونوروجو سينيج " الثانية ىداة ادلىن"الثانوية اإلسبلمية 
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شكبلت الطالبات يف مو(2 ). عند الكبلم العربيةال يسَتوِعْْب الطالبات على إسِتخدام ادلفردات على سياقها
 ىيبل فونوروجو سينيج " الثانية ىداة ادلىن"صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية لتعّلم مادة القراءة با

 الباتالطنجدْ يسَتوِعْْب الطالبات على علوم األساسي دلهارة القراءة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالكت
صف العاشر ىف لالبات يف تعّلم مادة الكتابة باالطمشكبلت و(3. )صشكل يف النلصعوبة عند القراءة ا

 ىيبل يسَتوِعْْب الطالبات على علوم األساسي فونوروجو سينيج " الثانيةىداة ادلىن"ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
 . ء يف وْضعالكلمة يف اجلملةادلهارة الكتابة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالك عند كتابة النص أخط
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الباب األول 
المقدمة 

 
 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

  فُعل مدرس كمهندس يف العملية  يُعّلم الل التعليم ىو العملّية ادلماثلة بالعملية
 يُعّلم فُعل مدرس إقتىن  أما تعليم للغة األجنبية ىو العملية. التعليمية، حىت كان تعليم

الل ُعلمة للغة األجنبية مؤكد، قام بنشاط يتعّلم خبًن و تفضي ليبلغ  حىت تبلميذ
 .للغة األجنبية أىداف التعليم

قال . اللغة ىي أدوات االتصال لتعبًن عن رغبة القلب الشتص اىل أخرى
". مقاصدىم عن قوم كل يعربهبا الفاظ ىي اللغة"غبليٌن  مصطفى

اللغة . مقاصدىم اللغة العربية ىي مجلة مستعمل الشعوب العربية ليعرض عن
  .ألن ، اللغة العربية ىي الغة الدين. العربية لديها دور مهم دلسلمٌن يف مجيع العامل

 لغة ادلسلمٌن ة ادلسلمٌن، ديكن أن يقال اللغة العربية ىي ىي لغ اللغة العربية
يتداول ادلسلمٌن اللغة العربية كالصبلة، ال يصح صبلة  كثًن من ادلراسم يف عبادة  ألن

  .الشخص إن يتداول لغة أخرى غًن اللغة العربية
                                                

، Remaja Rosdakarya: باندونخ) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،  أجيف ىًنماوان   
2014) ،32. 

 ، Teras: يوغياكارتا) Media dan Metodenya Pengajaran Bahasa Arab Arabأمحد مهتدي أنصر،   
2010) ،2. 

 Bahasa Arab Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan dan Urgensiيفريد الفطري نور سبلم ،   

mempelajarinya (بندونج  :فونوروجو :STAIN Press  ،2011) ،79. 

 

1 



2 
 

 

بعض األشياء الل سبيز اللغة العربية وىي فضيلة غًن موجودة يف اللغات األخرى، 
احلرف غًن  دبخرج  حرفًا 28عدد احلروف اذلجائية الل يصل عددىا إىل :وىي

ادلوجودة يف اللغات األخرى، وإعراب ىو شيء يُلزم دولة أخر الكلمة يف ظروف معينة 
، سواء كانت رفع و نصوب و جزم  وجيو الواردة يف إسم و فعل، ويتغًن الفعل 

: النتوي ادلستخدم دائًما مع ادلوضوع ادلرتبط بالفعل، وال توجد قُرأ  كلمة صعبا ، مثل
، 1ىي يف ثبلثة أحرف غالبا ، مث إضافة  ، وكلمة قليلة جدا تتكون من حرفٌن"ِفُعلَ "
 . حرفا4 و 3، 2

اتمل أن تشكل اجلوانب الل تصبح أكثر قيمة للقيم للغة العربية يف الوقت 
نفسو عقبة أمام التعليمو ، بسبب التعقيد الذي يقود الصعوبات يف التعّلم و 

 .التعليمو
يف حٌن أن تعريف التعّلم ىو عملية تغيًن يف شخصية اإلنسان نتيجة للتجربة أو 

يتم التعبًن عن التغيًن من حيث ربسٌن نوعية و كمية  .التفاعل بٌن األفراد والبيئة
السلوكيات مثل زيادة ادلهارات  وادلعرفة، وادلواقف والعادات والتفاىم وادلهارات وقوة 

ىذا التغيًن ىو ادلعيار لنجاح عملية التعلم الل دير هبا  .التفكًن وغًنىا من القدرات
سبلمة، جيادل بأن التعلم ىو عملية يتعهد الشخص للتصول على  وفقال .ادلتعلمون

 .تغيًن سلوكي جديد بالكامل، نتيجة لتجربتو اخلاصة يف التفاعل مع بيئتو

                                                

 UIN، ماالنج )Active Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab زلمدة و عبد الوىب،  أمي

Maliki Press, 2008) ،7-8. 

 .188 ،(Alfa Beta ،2014:  باندونج)،Manajemen Kelas، كاروايت  

 .142، (Teras ،2012: يوغياكارتا )Belajar dan Pembelajaran ، زلمد فتح الرمحن و سوليستيا ريين  
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نظرية التعلم ىي زلاولة لوصف كيف يتعلم البشر ، شلا يساعدنا مجيًعا على فهم 
ديكن تفسًن نظرية التعلم كمفاىيم ومبادئ التعلم الل  .العمليات ادلعقدة يف التعلم

 .هتم النظرية وقد مت اختبار احلقيقة من خبلل التجربة
ىناك العديد من نظريات التعلم يف التعليم ، حيث لكل نظرية جوانب سلتلفة 

 :تشمل ىذه النظريات .من الرتكيز يف عملية تداعياهتا
  نظرية التعلم السلوكي .١

يعترب الشخص قد  .التغًنات يف السلوك نتيجة للتفاعل بٌن التتفيز واالستجابة
ما حيدث بٌن التتفيز واالستجابة ليس مهما  .تعّلم إذا أظهر تغيًنًا يف السلوك

 .، ألنو ال ديكن قياسو
 نظرية التعلم ادلعريف .٢

ذبادل ىذه النظرية بأن التعلم ىو عملية داخلية تتضمن الذاكرة واالحتفاظ  
التعلم ىو نشاط  .ومعاجلة ادلعلومات والعواطف واجلوانب النفسية األخرى

 .يتضمن عملية فكرية معقدة للغاية
 نظرية التعلم البنائية .٣

يؤكد التعلم البنائي على التعلم ويشجع على االستقبلل ومبادرات التعلم يف  
 .ادلتعلمٌن ، ويعتقد أن التعلم ىو عملية بدالً من الرتكيز على النتائج

 نظرية التعلم اإلنساٍل .٤

                                                

 Gava: يوغياكارتا )Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik توتيك رمحويت و داريانتو،  

Media ،2015) ،54. 

 .55،.نفس ادلرجع  

 .61، .نفس ادلرجع  

 .75،.نفس ادلرجع  
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ووفق للنظرية اإلنسانية لتعلم أىداف إنسانية البشر، فإن نظرية التعلم اإلنساٍل  
أكثر ذبريًدا يف الطبيعة وتقرتب من دراسة الفلسفة ونظرية الشخصية والعبلج 

تعترب عملية التعلم ناجتة إذا  .النفسي ، من رلال دراسة علم النفس يف التعلم
 .فهم ادلتعّلمون بيئتهم وأنفسهم

 نظرية التعلم اإللكرتوٍل .٥
تفرتض نظرية علم التتكم  .اإللكرتوٍل ىي معاجلة ادلعلومات نظرية التعلم 

اآليل أن ىناك نوًعا واحًدا من التعلم ادلثايل جلميع ادلواقف ، ألن طريقة التعلم 
 .يتم ربديدىا بواسطة نظام ادلعلومات
إن الرأي الذي يعترب أكثر قدرة على  نظرية تعلم الثورة االجتماعية الثقافية

استيعاب متطلبات الثورة الثقافية ىو نظرية التعلم الل تشًن إىل أن ربسٌن 
الوظائف العقلية للمرء يأيت يف ادلقام األول من احلياة االجتماعية أو اجملموعة 

 .وليس فقط من الفرد نفسو
لذلك . التعّلم اللغة العربية ىو التعّلم الذي يريد توارطا ادلتعلمٌن مباشرا حقيقا

ادلتعلمٌن رلتهدا  الذي يتضمن منوذج التعّلم" منوذج التعّلم التفاعلي ضروري جدا ىو 
  .يف ىذا الصداد ادلوقع ادلتعلمٌن يف التعّلم كرعية و موضوعية الرتبية" و وسلبيا

ادلهارات اللغوية ىي القدرة حيوية جدا للمتعلمٌن لًنتفع كفاءة الفهم والكفاءة 
ربقق سبرين ادلهارات اللغوية ىي ادلهارات األربعة منهّن . يف التعبًن عن مادة العلم

                                                

 .77،.نفس ادلرجع  

 .81،.نفس ادلرجع  
 .83،.نفس ادلرجع 

 .19، (Teras  ،2011: يوغياكارتا) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab،  وا مىن 
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ادلهارة اإلستماع و ادلهارة الكبلم و ادلهارة القرأة و ادلهارة الكتابة البد  أن يقدر ال و 
  .و التآزرية مدرس و ادلتعلمٌن حىت مزاولة يف العملّية التعليم للغة العربية التفاعلية

ىو الشيء الذي يزال  (KBBI)مشكبلت عند معجم الكبًن لغة اإلندونيسيا 
 .مسألة واألشياء الل ال ديكن حلها

ادلشكبلت تعلم اللغة العربية أن يكون بسبب الظروف الل توجد يف اللغة 
واجهها يف عملية تىي الصعوبات الطالبات الل  (ادلشكبلت اللغوي)العربية نفسها 

وأن يكون سبب . تعلم النتائج عن خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية
ادلشكبلت االجتماع والثقاف والتاريخ، ادلشكبلت على : ادلشكبلت غًن اللغوي مثل

ادلشكبلت تأيت من ادلدرس  .ادلدرس أو الطالبات أنفسهّن يف عملية تعلم اللغة العربية
 ىو عدم وجود االحرتاف يف التدريس والقيودىا ادلفروضة على العناصر الل سوف

تنفيذىا تعلم اللغة العربية سواء كان األىداف وادلواد التعليمية والتعليم ادلتعلم 
وحٌن ادلشكبلت الل تنشأ من  .واألساليب واألدوات ومصادر الدرس وأدوات التقييم

الطالبات يف تعلم اللغة العربية ىي ذبربة األساسية وخلفية ادلدرسة، سيطرة ادلفردات 
 .وبيئية تعلم

يف عامل التعليم، ال ديكن ذبنب من مشكبلت يف الرتبية الرمسي وغًن الرمسي يف 
سيكون على مشكبلت من ادلعلمٌن و ادلتعلمٌن و وسيلة التعليم وألسلوب  .تعلم

ومشكبلت يف ىذا البتث ىي مشكبلت . غًن ذلكوالتعيلم و ادلرافق وبنية التتتية 
 الل تأيت من الطالبات يف تعّلم اللغة العربية على مستوى الرتبية بادلدرسة الثانوية

 ركزت الباحثة على ثبلث مهارات اللغوية العربية، وىي مهارة الكبلم و .اإلسبلمية
                                                

 .91،(Rajawali Pers  ،2014: جاكارتا) Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif زوذلانان، 

 .(KBBI) معجم الكبًن لغة اإلندونيسيا 

 .6(، 2010، اوكتوبًن )،"problematika, pembelajaran bahasa arab" ،نور امٌن الدين 
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الل لديها ادلشكبلت على ضوء اللغوي و ضوء ادلنهج و  مهارة القرأة و مهارة الكتابة
. ضوء االجتماع

س فونوروجو ىي مؤسسة يني جةادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل 
يف واقعها . تعليمية الل يستخدم منهج التعليم من وزارة الدين و منهج التعليم ادلعهد

س فونوروجو يني جةتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل
ادلشكبلت انفا  .ىناك مشكبلت الل سبنع عملية التعليم ن ادلتوقع أن يكون حلوذلا

ادلوجودة يف مهارت األربعة منهم ادلهارة اإلستماع و ادلهارة الكبلم و ادلهارة القرأة و 
ادلهارة الكتابة ،ولكن يف ىذه البتث أّن ادلهارة االستماع غًن مدرجة يف ادلبتوثة ألهنا 

يف ادلؤسسة التعليمية ال تطبق ادلهارة االستماع، لذلك تأخذ الباحثة ادلباحثة ثبلثة 
 .مهارات فقط

فهم الطالبات اإلندونيسييا عن لغة أجنبية أي اللغة العربية ليس بسهل، ألهنا 
 أكثر .سيكون على مشكبلت تعلمها. ليست من اللغة األمى الل يستتدمو يومياً 

س يني جةيف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل من الطالبات بالصف العاشر
منها   اللغة العربية، وأسباهبا إتقان فونوروجو الل يوّجهن صعوبة يف ترمجة النص

 طريقة ااضرة .من ذلك يوّجهن صعبة تطبقها يف الكبلم. الطالبات ال يزال منخفضة
الطالبات الل يعْشن يف . الل يستخدمها ادلدرس يف التدريس ذبعل الطالبات بادللل

 دّل من ذالك .ادلنزل والطالبات الل يعْشن يف ادلعهد زبتلْفن يف إتقان مادة القراءة
 الطالبات الل يعْشن يف ادلنزل َمن قراءهتا غًن جّيد، . القراءهتا القران الكرَلتُدّل من

عما صعوبة عن مادة الكتابة تبدو . والطالبات الل يعْشن يف ادلعهد َمن قراءهتا جّيد
الصعوبة من مهارات اللغوية السابقة ىي من البيئة الل يعيش . عن كيفية بربط الكلمة

 .فيها الطالبات احلايل
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يف ىذا البتث، تركز الباحثة على ثبلثة مهارات اللغوية العربية، وىي ادلهارة 
الل لديها ادلشكبلت على ضوء اللغوي و  الكبلم و ادلهارة القرأة و ادلهارة الكتابة

حبث يف ادلشكبلت الل حدثت للطالبات يف تعّلم . ضوء ادلنهج و ضوء االجتماع
. اللغة العربية يف ثبلثة ادلهارات يف ثبلثة دواع ذكرىا

و لذلك أّن الباحثة سيعرف عن مشكبلت يف التعّلم اللغة العربية ، و تستخدم 
مشكالت الطالبات في تعّلم اللغة العربية "الباحثة حبث العلمي ربت ادلوضوع 

س ينيج ةالثانوية اإلسالمية هداة المنى الثاني بالصف العاشر فى المدرسة
 ".٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية  فونوروجو

 
 تحديد البحث .ب﴾ ﴿

أنفا،  بعد النظر إىل الواقع ادلوجود يف ادليدان وعلى أساس شكل خلفية البتث
فتتديد البتث  توجو إىل كيفية دور مدرس يف التغلب على مشكبلت الطالبات يف 

 ةاإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل تعّلم اللغة العربية بالصف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالسنة الدراسية  س فونوروجوينيج

 
 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لمشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم باما  .١
 س فونوروجو؟يني جةاإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل

صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لمشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة القراءة باما  .٢
 س فونوروجو؟يني جةاإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل
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صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لمشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكتابة باما  .٣
 س فونوروجو؟يني جةىداة ادلىن الثاٍل اإلسبلمية

 أهداف البحث .د﴾ ﴿
: أما اذلدف من ىذا البتث كمايلى 

مشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم باصف العاشر ىف  معرفة ما .١
 س فونوروجو؟يني جةادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل

مشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة القراءة باصف العاشر ىف ادلدرسة  ما معرفة .٢
 س فونوروجو؟يني جةىداة ادلىن الثاٍل الثانوية اإلسبلمية

مشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكتابة باصف العاشر ىف  ما معرفة .٣
س فونوروجو؟ يني جةادلدرسة الثانوية اإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل

 
 فوائد البحث .ه﴾ ﴿

أما فوائد ىذا البتث 
الفوائدة النظرية  .١

ومن الناحية النظرية، سيجد زلاولة أن يرفع مقدورة العربية وخاصة يف مهارات ثبلثة 
 .مذكورتا، يف التعّلم ادلتعلمٌن اللغة العربية من ربليبل مشكبلت التعّلم اللغة العربية

الفوا ئدة العلمية  .٢

 للمدرسة .أ 
 .هبذا البتث العلمي يرجى أن ينفع ىف عملية التعليم

 لطالبات .ب 
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 الكبلم و ادلهارات)لرتقية قدرات طالبات يف ترقية مهارت الثبلثة 
 .و حّل ادلشكبلهتا (ادلهارات القرأة و ادلهارة الكتابة

 للمدّرسة .ج 
 ادلهارات)يرجى ىذا البتث العلمي مدرسة يف ترقية مهارت الثبلثة 

. و حّل ادلشكبلهتا (ادلهارات القرأة و ادلهارة الكتابةالكبلم و 
للباحثة  .د 

 .    لزيادة ادلعارف عن مشكبلت تعليم اإلنشاء لرتقية مهارت الثبلثة
 
 البحث كتابة تقريرتنظيم  .و﴾ ﴿

و ، لتسهيل تركيب البتث العلمي، فقسمت الباحثة تقرير البتث اىل مخسة أبواب
: ىى

ادلقدمة وىى ربتوى على خلفية البتث و ربديد البتث و  : الباب األول
أسئلة البتث و أىداف البتث و فوائد  البتث و منهج 

 .البتث و تنظيم كتابة تقرير البتث
اإلطار النظرى وىو ادلواّد ادلقررة ربتوي البتوث السابقة و  : الباب الثانى

التعريف اللغة و التعريف و أمهية اللغة العربية و ادلهارة : على
 .القراءة و ادلهارة الكتابة و ادلهارة الكبلم 

البتث حضور الباحث وموقع حيتوي على كيفي منتج البتث  الباب الثالث 
البتث و البيانات و مصادرىا و أساليب مجع البيانات و 

.  فتص صتة البيانات  خطوات البتث
 حيتوى على البيانات العامة الىت تتعلق وىوعرض البيانات  : الباب الرابع
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دبوقع البتث يشمل تاريخ قيام ادلدرسة و موقعها اجلغرافية و 
نظامها و أحوال أساتذهتا و طبلهبا و البيانات اخلاصة الىت 

الطريقة ادلستخدمة و  و  ادلقّررةربتوى على البيانات عن ادلوادّ 
اساليب التقوَل ادلستخدمة يف تدريس الغة العربية و مشكبلت 

فيها و حلوذلا لطالبات الصف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية 
السنة الدراسية  س فونوروجويني جةاإلسبلمية ىداة ادلىن الثاٍل

ٕٓ17/ٕٓ18. 
الباب 

 الخامس
الطريقة ادلستخدمة و اساليب  و  ادلقّررةعن ادلوادّ ربليل البيانات  :

التقوَل ادلستخدمة يف تدريس الغة العربية و مشكبلت فيها و 
حلوذلا لطالبات الصف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 

 .س فونوروجويني جةىداة ادلىن الثاٍل
الباب 

 السادس
اإلختتام، فيها اخلبلصة من ىذا البتث واإلقرتاحات لئلصبلح  :

 .بعدىا
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الباب الثانى 
البحوث السابقةواإلطار النظرى 

 
 البحوث السابقة .أ 

قد سبق بعض . و ليس ىذا البتث من البتث الوحيد يف ىذا اجملال
 :البتوث الذي يبتث يف ىذا اجملال، و ىي

الرتبية قسم اللغة العربية  (2013)البتث العلمي اّلذي حبثتو زلمد صاحلون 
ادلشكبلت التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة "يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ساالتيغا، 

الطبلب ال تزال : فيما يتعلق مشكبلت لغوية ىي".ادلتوسطة احلكومية سوسوكان
حٌن أن العوامل غًن اللغوية ىي  .صعوبات يف ترمجة مقروءاتو يكتب العربية باالمبلء

وتبذل  .من الطبلب أنفسهم و وقت أقل يف التعليم والعوامل مدرس و الوالدين
اجلهود للتغلب على مشكبلت تعلم اللغة العربية فيادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 

يعطي ادلدرس اللغة العربية وظيفة على غًن الصف  :سوسوكان ىي كما يلي
حلفظادلفرداتوترجم اجلملة و كل تعلم العربية ادلدرس لتدريب الطبلب على الكتابة 

وإجراء ربسينات على الطبلب . اجلملةدائمإباللغة العربية باإلمبلء ال يقل عن 
 .أنفسهم ، أقل وقت التعلم و ادلدرس و الوالدين

مشكبلت تعليم "(2017)البتث العلمي اّلذي حبثتها تري رحم لستاري
، فيما يتعلق مشكبلتلغوية "الفبلح جاميباإلسبلميةاللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

                                                

https://anzdoc.com/problematika-pembelajaran-bahasa-arab-studi-kasus-di-mtsn-su.htm يؤخذ
 2018 من يناير18ىف التاريخ 

 
11 
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حٌن أن  .الطبلب ال تزال صعوبات يف ترمجة مقروءاتو يكتب العربية باالمبلء: ىي
العوامل من الطبلب و ادلدرس والبيئة والبنية التتتية و : العوامل غًن اللغوية، وىي

وتبذل اجلهود للتغلب على مشكبلت تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية  .كتاب
الفبلح جاميب ىو يعطي يعطي ادلدرس اللغة العربية وظيفة على غًن اإلسبلمية

الصف حلفظادلفرداتوترجم اجلملة و كل تعلم العربية ادلدرس لتدريب الطبلب على 
وربسينات . الكتابة باللغة العربية باإلمبلء ، كان الدروس العربية ساعتٌن يف األسبوع

 .للطبلب ادلدرس والبيئة وادلرافق والبنية التتتية و الكتب الدرسية

البتث العلمي ذالك أوجو تشابو مع البتث الل أجرامها البتث ىي من 
جانب التتليل ادلشكبلت يف التعلم ولكن موضع بشكل سلتلف منها مكان البتث 
وطريقة التعلم و وسائل اإلعبلم على موضع البتث الذي لو اختبلفات يف مشكلة 
 .البتثأيضا و يف البتوث السابقة ال ربديد على ادلهارات األربعة

 البتث أىدفنوع البتث  ادلوضوع النمرة
ادلشكبلت  1

التعليم اللغة 
العربية يف 

ادلدرسة ادلتوسطة 
احلكومية 
زلم).سوسوكان

د 
2013/صاحلون

حبث 
الكيفّي 

تعّلم اللغة مشكبلت البشكل عام ، يشتمل 
: العربية اإلشكايل على عدة جوانب منها

 .اجلوانب اللغوية والرتبوية واالجتماعية والنفسية
 على باحثيركز الحبث لكن يف ىذه ال

اجلوانب اللغوية والرتبوية من خبلل أخذ 
 اللغة ادلدرسٌنطبلب و "البتثموضوع 

ادلتواسطة يف مدرسة " العربية
ادلتواسطة مدرسة و سوسوكان احلكومية

                                                

repository.unja.ac.id/2302/1 /I1A213014 -.pdf 2018 من يناير18يؤخذ ىف التاريخ 
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 .ادلستقيم تيمفيك( 
مشكبلت تعليم  2

اللغة العربية يف 
ادلدرسة الثانوية 

الفبلح اإلسبلمية
تري ).جاميب

 رحم لستاري
/2007 )

حبث 
الكيف 

تعّلم اللغة  مشكبلت البشكل عام ، يشتمل
: العربية اإلشكايل على عدة جوانب منها

اجلوانب اللغوية والرتبوية واالجتماعية 
 باحثيركز الحبث لكن يف ىذه ال. والنفسية

على اجلوانب اللغوية والرتبوية والنفسية من 
الصف بطبلب "خبلل أخذ موضوع البتث 

يف " بية العرب اللغةوادلدرس IPSالثاٍل عشر
 .مدرسة الثانويةإسبلم الفبلح جاميب

 

 اإلطار النظرى .ب 

 اللغة العربيةمفهوم  .١
تعريف اللغة  (أ 

إال أن التعريف . للغة تعريفات كثًنة، ال زلل إلسهاب القول فيها
أن اللعة رلموعة من الرموز  الصوتية الل حيكمها نظام : الذي نقبلو للغة ىو

معٌن والل يتعارف أفراد رلتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل 
 .ربقيق االتصال بٌن بعضهم و بعض

ضوءويف ىذا التعريف ديكن احلديث عن رلموعة من احلقائق الل ديثل 
بعضها مقومات أساسية من مقومة اللغة، وديثل بعضها اآلخر تطبيقات 

 .تربوية ديكن أن تأخذ مكاهنا يف حصة تعليم العربية كلغة ثانية

                                                

 .21، (1989الرباط، : مصر)تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبارشدي أمحد طعيمة، 
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:  أمهية اإلدلام خيصائص اللغة
من ألزم  متطلبات العمل دلعلم اللغة أن يكون على علم خيصائص 

: فهذا من شأنو أن يساعده. ىذه اللغة وما دييزىاعل عن غًنىا من اللغات
 .على تقدَل ادلادة اللغوية ادلناسبة (أ 
عل تعرف مواطن الصعو بة أو السهولة ادلتوقعة عند تعليم ىذه اللغة  (ب 

 .ألبناء لغتو
على إجزاء دراسات حول النقابل اللغوي بٌن ىذه اللغة وغًنىا من  (ج 

 .لغات
عل توضيح نظام اللغة وشرحو لطبلب ادلستويات ادلتقدمة يف برامج  (د 

 .تعليمها للناطقٌن بلغات أخرى
 .على فهم الظواىر اللغوية ادلختلفة الل قد يتتًن أمامها (ه 

أول من عّرف باللغة أبو : اللغة يف تعريفات العلماء العرب القدامى
، وىو يف تعريفو لّلغة بيدو أكثر (اخلصائص)الفتح عثمان بن جين يف كتابو 

: إحاطة من بعض ادثٌن
أما حّدىا فإهنا أصوات يعرب هبا كل : "يقول ابن جين يف تعريفو لّلغة

و ىو ال يكفي هبذا التعريف االصطبلحي بل يتتبع ". قوم عن أغراضهم
 .تصريفاهتا اللغوية

ويبلحظ يف تعريف ابن جين تركيزه على طبيعتو اللغة باعتبارىا 
أصوات، و على و ظيفة اللغة كتعبًن عن األغراض، وىو اجلانب 

                                                

 .35 ،.نفس ادلرجع

 .18،(ه1417دار األندلس، ) ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي، 
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االجتماعي النفعي، كما يبلحظ أنو أجرج الكتابو من ىذا التعريف، فقد 
كان العلماء العرب القدماء يدرسون اللغة بوصفها علماً، و اىتمامهم 
بطبيعتها الصوتية جيعلهم أقرب إىل علم اللغة ادلعاصر، يف حٌن يدرس 

من . اللغة باعتبارىا مكتوبة المنطوقة كما الحظ بعض العلماء" فقهاللغة"
ىنا كان بعض األدباء يذم من يأخذ اللغة عن طريق الصتف على حنو ما 

كان صتفياً "فعل اجلاحظ حٌن ىجا أحد بن عبدالوىاب و وصفو بأنو 
. كما أسلفنا" الرتبيع و التدوير"يف رسالة " غفبلً 

 .إهنا عبارة ادلتكلم عن مقصوده: و عّرف ابن خلدون الّلغة بقولو
و فعلها من باب  (ل غ و)اللغة من مادة : داللة اللغة يف ادلعاجم

دعا، وسعى، و زهنا فعو حذفت المها و عّوض عنها ىاء التأنيث، و قيل 
فبلمها ياء، و لكن ىذا رأي ضعيف، واققون يقررون  (لغي)أصل اللغة 

أن الواو ىي اذوفة، و قد رجعت الواو يف بعض التعاريف كما يف قولو 
 .تعاىل ﴿و إذا مّروا باللغو مّروا كراما﴾

واللغا صوت الطائر ألفو منقلبة عن واو، ألنو يقال يف معناه لغو، و 
. َلْغوى الطًن أصواهتا. كل صوت سلتلط لغا

اللِّْسُن، وحدُّىا أهنا أصوات، و ىي فعلو من لغوت أي : واللغة
ىذه لغتهم الل يلغون هبا، :واللغة النطق، يقال. تكلمت، أصلها لغوة ككرة

 .أي ينطقون

                                                

 .19،.نفس ادلرجع

 .20،.نفس ادلرجع

 .21،.نفس ادلرجع
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البتث و العلم كاإلخوة  الل ال . البتثلهعبلقة بالعلم قريبة جدا
احنياز بٌن العلم و البتثقريبة . ولد العم اللبتث وضدىا.ديكن فصلها

. العلمو البتث كالوجهٌن نقود نفسها. جداحىت ال ديكن فصلها
ولكن أكثر يفهم . العلم ال حيكم على اخلًن أو السيئ كائن البتث

العلم ال يهدف . ويشرمحبادئ العرضالطبيعية و االجتماعية و كائن البتثو
إىل احلصول حقوقا مطلقا، ألّن كل اكتساب ادلعرفة ىي مؤقتةو افرتاضيةالل 

 .وجب على أن يستدل صتيتها

 
 تعريف اللغة العربية (ب 

 احدى ادلواد الدرسية اذلامة يف العامل الرتبوى يف اللغة العربية ىي
ادلؤسسات الرتبوية سواء كانت حكومية أم أىلية تدرس ادلواد . إندونيسيا
و خاصة ىف ادلؤسسات الرتبوية اإلالمية كانت اللغة العربية تدرس . األخرى

 .ضرورية جلمع الطبلب
وأما اللغة العربية فهي لغة العروبية واإلسبلم، وىي أعظم مقومات 

األمة اإلسبلمية مند أن يبعثو ا رسولو العريب إىل أن يرث ا األرض ومن 
ويف القرون الوسطى كانت ادلؤلفات يف شىّت العلوم مراجع لؤلوربّيٌن، . عليها

كما كانت العربية أداة التفكًن ونشر الثقافة يف ببلد األندالس، الل أشرقت 
 .فيها احلضارة األوروبية

                                                

 .210، (PustakaSetia ، 2012: باندونج) IlmuPendidikanس،  . تاتاع

 Pembelajaran Bahasa Arab (Metode, Strategi, materi danعبد احلامد و أخرين، ماالنج،

Media)( ،2008اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ماالنج) ،158. 
 .30أزىرأرشد، مدخل اىل طرق تعلم اللغة العربية، 
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 أهمية اللغة العربية (ج 
إن اللغة العربية مكانة خاصة بٌن لغات العامل، كما أن أمهية ىذه 
اللغة تزيد يوما بعد يوم ىف عصرنا احلاضر، وترجع أمهية اللغة العربية إىل 

:  األسباب األتية
إمنا لغة القران، وىى بذالك اللغة العربية الىت حيتاجها كل مسلم ليقرأ،  (١

أو يفهم القران الذى يستمّد منو ادلسلم األوامر والنواىى واألحكام 
 . الشرعية

إهنا لغة الصبلة، إن كّل مسلم يريد أن يؤّدى الصبلة عليو أن يؤديها  (٢
بالعربية، ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسّي من أركان اإلسبلم 

 .فيصبح تعّلم اللغة العربية بذلك واجبا على كّل مسلم
إهّنا لغة احلديث الشريف، فان كل مسلم يريد قراءتو واستيعابو عليو  (٣

 . أن يعرف العربية
اديا بشكل إن العرب اآلن ينمون إقتص. ادلكانة اإلقتصادية للعرب (٤

سريع بفضل ما لديهم من ثروات نفظية و معّدنية، شلا جيعل ذلم وزناً 
 .اقتصاديا كبًنا، ووزنا سياسيا موازيا

أن سبع ُدِوَل العامل تتكلم العربية لغة . عدد متكلمى اللغة العربية (٥
أوىل، كما أن كثًنا من شعرب الدول األسبلمية تستجدمها كلغة 

 .ثانية
 
 

                                                

 .6، .مدخبلىل طرق تعليم اللغة األجنبية أزىر أرشد،
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 أهداف تعليم اللغة العربية (د 
يف  للتبلميذ الفوائد ربقيق ىي عامة بصفة التدريس عملية من الغاية

ترصد  مث أوال ادلادة ذلذه العامة االىداف ربدر العربية اللغة فن ففي حياهتم
أىداف  تلخيص وديكن .التعليم مراحل من مرحلة بكل اخلاصة األىداف

  :رئيسية أىداف ثبلثة يف العربية اللغة تعليم
هبذه  الناطقون ديارسها الىت بالطريقة العربية اللغة الطالب ديارس أن (ٔ

 .األربع اللغوية ادلهارات ضوء يف و ذلك من تقرب بصورة أو اللغة
 :يلي ما يستهدف العربية اللغة تعليم بأن القول ديكن

 .اليها يستمع عندما العربية اللغة فهم على الطالب قدرة أتنمية (ٔ)
  .الصتيح النطق على الطالب قدرة  تنمية (ٕ)
 .الفهم بدقة الكتاب قراءة على الطالب قدرة تنمية (ٖ)

 .العربية الثقافة الطالب يعرف أن (ٕ
 من اللغات غًنىا عن دييزىا وما العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن

 .مفاىيم و ,تراكيب و مفردات بأصول
 

 اللغة العربيةمشكالتتعّلم .٢
 تعريف مشكالت (أ 

ادلشكبلت لىت و جدىا دارس اللغة األجنبية متعلقة حبدى ادلساواة و 
و . اإلختبلف ىف جوانب لغوية بٌن اللغة األوىل و اللغة األجنبية ادلدروسة

                                                

الرباط منشورات ادلنطمة اإلسبلمية للرتبية والعلوم ) تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبارشدي أمحد طعيمة،
 .49، (1989الثقافة، 



19 
 

 

كما ىو معروف أن ىناك بعض اجلوانب يف اللغة العربية ال معادلتها ىف 
و ديكن . إندونيسيا ومثل النظام الصويت و ادلفردات و النتو و الداللةاللغة 

 .مشكبلت خاصة للطبلب ادلبتدئٌنأن تكون ىذه الفروق 
ادلشكلة ىي وجود فجوة بٌن التوقعات والواقع الذي من ادلتوقع أن 
يتم حلها أو قد تكون ىناك حاجة إليها أو بعبارة أخرى ديكن أن تقلل 

 . ذالكالفجوة
 يؤدي إىل حىت ، املٌن تنبع من عبلقة العت ىي مشكبلالتادلشك
 قاضى إىل الجيب أن يكون للغاية ويتطلب حبًل، دون  جداوضع صعب

 .على أيهما أفضل
 

  التعّلممفهوم (ب 
 ىو العملية (James O. Whittaker) ويتكر .وتعريف التعّلم عند مجس

 . السلوك بطرق ادلمارسة أو اخلربةير و تغيير تظو فيهاالىت
(learning may be definet as the proses by whitch behavior originates or 

is altered through training or esperience) 

 التعّلم ىو العملية (Howard L. Kingsly)سلى جكن.  لد روعند ىووا
. بطرق ادلمارسة و التدريب (دبعين العام )سلوك ال ير و تغيير تظوفيهاالىت 

( learning is the process by which behavior ( in the broader sense) is 

originated or changed through practice or training). 

                                                

: يوغياكارتا )dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa ArabMetodologرضية زين الدين، 
Pustaka Rihlah Group ، 2005) ،20-21. 

://www.sarjanaku.com/2013/04 /pengertian-problematika-defisi-menurut.html 

Diakses pada 23 April 2018  10:00 .http 
http://repository.fkip.unja.ac.id/file?i=AjNUmj1QhXxgRP3-t4JQKyX64-

tF2P2ksqbpfxmrhjo Diakses pada 23 April 2018 10:00. 
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عطاء ادلمارسة والتدريب إفتتتاج يف عملية التعّلم الشخص القادر على 
. لتغيًن سلوك التبلميذ، فهو ادلدرس ادلناسب لتنفيذىا

: فدور ادلدرس يف عملية التعّلم إمنا ىي
يريّب التبلميذ و يوجهو و يدافعو للوصول ايل الغاية علي ّحد قصًن أم طويل  .ٔ
هتييئ السهولة للوصول ايل الغاية بوسيلة خربة التعّلم اجليدة  .ٕ
إعطاء تنمية اجلوانب الفردية حنو السلوك و النتائج و القبولة بالتكّيف  .ٖ

فًنجى للمدرس تكوين عملية التعليم و التعّلم، و قادر علي التهيج 
 .الطالب للتعلم بالفعايل و الدينامي للوصول ايل احلاجة و الغاية ادلرجوة 

 
مشكالت تعلم اللغة العربية  (ج 

مشكالت تعلم اللغة العربية على ضوء المنهج  (١
 التعلم ارتباطًا وثيًقا ألسلوبترتبط مشكبلت ادلنهج با

 (SDM)ادلوارد البشرية.  نفسوة العريب اللغةادلستخدمة وفهم اتوى

العربيةالل مل تستوف مؤىبلهتم وكفاءاهتم كادلدرس اللغة 
التعلم وادلوارد البشرية حامسة للغاية لنجاح تعلم األسلوب .اجيد

 .اللغة العربية
خاصة يف العامل واألسلوهبا  تعلم اللغة العربية طريقةإن تطويرال

، وليس مرجع واحد إن أفضل طريقة يف تعلم اللغة جّدامتنوع 

                                                

. 105-104، (2004رينيكا جيفتا، : جاكارتا)Psikologi Belajarأبو أمحدي و ويدودو سوفريونو، 
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إن ادلؤىبلت والكفاءات ادلتدنية للمدرسٌن اللغة العربية ىي .العربية
 . ادلنهجأيًضاضوءمشكبلت يف تعلم اللغة العربية يف 

 لغويمشكالت تعلم اللغة العربية على ضوء ال (٢
 علم األصوات وادلفردات والبناء   منهامشكبلت اللغوي

 :يلكمايوتفسًن ذلك .والدالالت
تعلم اللغة يواحلقيقة الل وقعت يف ادلؤسسات التعليمية 

فهم وتطبيق عناصر علم يالعربية اجلانب الصعب سباما ىو 
يُفهم علم الصوت على أنو علم صوت .اللغة العربيةيف األصوات 

 .صوت خاصةالاللغة، فيما يتعلق بتاريخ ونظرية التغيًنات 
ربدث مشكبلت يف إندونيسيا عند 

التغيًن و(تصريف/وزان) ىاوتغيًن كلمة يفكثًناختبلفادلفرداهتودراسة
ةادلفراد ومثىن ومجع وغًن  الكلم مثل متنوعة جداةمن الكلم

حفظها بطريق فردي عقوبتو ادلفرداتبال يكفي لتعليمولذلك.ذالك
 .وينبغي أن تكون جزءا ال يتجزأ مع العناصر األخرى

تعلم اللغة العربية عالية جدا ألنو جيب أن يف مستوى صعوبة 
يكون قادرا على فهم علم األصوات وادلفردات وتركيب يف وقت 

فظ أيضا من أجل تسهيل يحرف أن صومالنتوقواعد العل.واحد
 .تعلم اللغة العربيةيف تطبيق 

                                                

، Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesi،KATA-EDU- ،Vol. 2 أمحد زاكي فؤد، 

No. 1 ،(2015، فرباير) ،14 
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 حول ادلداخل تدرساالل علم معاٍل حيددىا العلم)دالالتال
 الذي غوي دالالت ىي جزء من الل.ةوادلخارج ومعاٍل من الكلم

دلعىن، وجيب أن تدرس اىل اويرتبط . نظرية ادلعىن علىيدرس
دالالت يف تعليم اللغة العربية، ولكن تنشأ مشكبلت الل ال ديكن 

الوقوف على دالالت خاصة هبا وربطها مع عناصر أخرى، مثل 
 .و ادلفردات (حنو و صرف) و القواعد علم األصوات

بناء ومن علم األصوات وادلفردات مذكورا الشرح من 
فهم يفدالالت ىو مشكبلت اللغوي يف دراسة اللغة العربية، و

 ستجعل النتائج أقصى يف تعلم اللغة  ذالك العناصرعلىاجليد 
 .العربية

 جتماعمشكالت تعلم اللغة العربية على ضوء اإل (٣
من جانب " أقل واعدة"يعترب تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا 

اللغة العربية جبدية، حىت ال يزال يف ال يدرس كثًن لذالك ادلايل ، و
واستنادا . مفقوًدا وال تزال ادلؤىبلت غًن مكرّبةةالعريباللغة ادلعلم 

 يف 1991يف الساعةندي يفيإىل نتائج البتث ادودة يف أ
باشرة، وجدت من ادلعلمٌن يف مستوى اللغة العربية يف يداًلامل

 . ادلهنةالشروطيف يك ال ة والثانويةالتعليم االبتدائي
 للغة العربية، سواء من تقدير العلمية أو ادلالية يف علىتقدير

، يشعرون بعض ادلسلمٌن بأهنم أقل شأنا من ال يزال أقلإندونيسيا
ن ادلهم أن من الناحية اَل. عريب ، فخورا ودييلون أكثر إىل الغرب

                                                

 .17-15،.نفس ادلرجع
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العملية والرباغماتية ، تظل الفائدة التعليمية للغة العربية أقل من 
 .تلك اخلاصة باللغات األجنبية األخرى

 
 تعّلم مهارة الكالمو مشكالتها (د 

 مهارة الكالممفهوم  (١
إن القدرة على امتبلك الكلمة الدقيقة الواضتة ذات أثر يف حياة 

. فقيها تعبًن عن نفسو، وقضاء حلاجتو، وتدعيم دلكانتو بٌن الناس. اإلنسان
الكبلم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية الل سبثل غاية من غاية 

وإن كان ىو نفسو وسيلة لبلتصال مع . من غايات الدراسة اللغوية
 .الآلخرين

يعّرف التتدث بأنو مهارة نقل ادلعتقدات واألحاسيس و :التتدث
االذباىات وادلعاٍل واألفكار واألحداث من ادلتتدث إىل اآلخرين يف طبلقة 

 .وانسياب مع صتة يف التعبًن وسبلمة يف األعداء
: وىذ التعريف ينطوي على عنصرين رئيسٌن

. التوصيل: األول
. الصتة اللغوية والنطقية و مها قوام عملية التتدث: والثاٍل

: أمهية التتدث
لقد كان احلديث الشفهي أول صورة من صور األداء اللغوي، وعلى 

الرغم من تعدد ىذه الصور اآلن فما زال التتدث ىو الوسيلة األساسية 

                                                

 .14،.نفس ادلرجع

 .160،.تعليم العربية لغًن الناطقٌنرشدي أمحد طعيمة، 
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من  %95 أن حوايل (يف معظمهم)للتوصيل، إذا يرى الباحثون اللغويون 
النشاط اللغوي يكون نشاطا شفيها و يشكل التتدث أداة اتصال سريعة 

بٌن األفراد، أو بٌن الفرد و اجملتمع، واالنسان الذي ديسك بزمام التتدث و 
يكون قادرا على ضبطو وإدارتو غالبا ما يكون ذلك سببا يف احرازه للنجاح 
يف حياتو العامة و اخلاصة، ألن التتدث ىو الذي يرسم صورة الشخصية 

 .يف أذىان اآلخرين
: طبيعة عملية التتدث

التتدث يأيت استجابة طبيعية دلواقف احلياة ادلختلفة، وىو وسيلة 
اآلخرين، وىو ادلظهر البارز للشخصية ينم عن سلوك الفرد و لبلتصال ب

ثقافتو وتربيتو وطريقة تفكًنه وىو حصيلة مهارات متعددة، ووسيلة التفاعل 
: االجتماعي وبو تتتقق األمور التالية

الوعي بالذات، فمن خبلل التتدث يشعر االنسان بأن لو كيانا  (١
 . وأنو قادر على التأثًن يف اآلخرين و التواصل معهم

التدفُّق يف احلديث عامل من عوامل من االرتياح النفسي والطمأنينة  (٢
 .واالنفراح الداخلي، ألن يف التتدث تنفيس عن الذات ومهومها

التتدث من أكثر النشاطات اللغوية انتشارا يف احلياة العملية  (٣
 .والعلمية واالجتماعية

تنمية مهارة التتدث من الضرورات الل تعرتضها مستلزمات التعلم  (٤
. ألهنا وسيلة احلوار و ادلناقشة
: وسائل تنمية مهارة التتدث

                                                

 .194،.ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي، 
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إفساح اجملال للتلميذ كي يعرب عن ذاتو دون حرج و حبرية : أوالً 
تامة، وتعويده اجلرأة األدبية و الصراحة و الصدق، وىذه الصفات ذات 

. طابع سلو كي أخبلقي، و لكنها من ضرورات تنمية ملكة الكبلم
تزويد الطفل بادلعارف الضرورية سواء كانت علمية أو اجتماعية : ثانيا

 .أو لغوية، وتوفًن وسائل االطبلع لو
تنمية أسلوب احلوار وذلك بإثارة القضايا وتعويد الفرد على : ثالثا

. عدم االستسبلم دلا يقال لو بل مناقشتو و ربليلو
البعد عن التلقٌن وااللقاء جيعل التلميذ زلورا للعملية و ليس : رابعا

. متعلقيا سلبيا وشراكو يف ادلناقشة باستمرار
العمل على التخطيط لعملية الكبلم والبعد عن االرذبال : خامسا

ويكون التخطيط بتنظيم . الذي يكون أقرب اىل ردود الفعل ادلتسرعة
. األفكار و تسلسلها وترابطها و اختيار األسلوب ادلناسب للتتدث

تبصًن ادلتتدث بفنون القول الشفوية وما يناسبها من : سادسا
أساليبكااضرة الل تعتمد على ادلقدمة مث العرض مث االستنتاج، وقوامها 

التنظيم والرتابط و حسن االستدالل و العرض، مث ادلناقشة أو اادثة و ذلا 
آداهبا اخلاصة وتعتمد على احلخخ ادلنطقية واألدلة والردود اذلادئة ادلعللة، 

. كذلك ادلناظرة و اخلطابة و السرد و التقرير و التعليق
تعويد ادلتتدث على البعد عن الثرثرة واحلشو وادلوضوعات : سابعا

التافهة و احلرص عى التتدث ادلوضوعات اجلادة الل تناسب ميول 
. ادلتتدث و ادلستمعٌن

                                                

 .106،.نفس ادلرجع
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تكليف الطلبة بتقليد بعض ادلتتدثٌن ادلشهورين من اخلطباء : ثامنا
وااضرين  و ااورين، و العكوف على عقد الندوات الل يشرتك فيها 

. التبلميذ و يتولون إدارهتا
تكليف التبلميذ بقراءة الكتب و عرضها بإجياز عرضا شفويا : تاسعا

أمام الفصل مع تنويع ىذه الكتب، و تعويد الطلبة على التعليق و التتليل 
. مع تربية العادات اللغوية السليمة يف التعبًن

تعويد الطالب على الشعور بالثقة و االرتياح أثناء احلديث و : عاشرا
الكبلم اذلاديء غًن ادلتشنج اخلايل من احلدة و الصراخ و احرتام رأي 

. اآلخرين و التسامح إزاء مقاطعتهم لو والرد عليهم باحلسىن
تنميو التلقائية عند التلميذ بتهيئة الفرصة لو من خبلل : حادي عشر

 .اختيار االنشطة احلركية الل تدفعو إىل التتدث
 الكالممشكالت مهارة  (٢

 : منهاالكبلموأما مشكبلت الل يواجهها من مهارة 
أى فيما . أن يكون الفرق بٌن الكلمتٌن فرقا ىف الوحدة الصوتية (أ )

و دييز اخلرباء . يغًّن ادلعىن، وليس رلردا اختبلف ىف نطق حرفٌن
األول خطأ : بٌن نوعٌن من اخلطأ ىف نطق األصوات العربية

 .فونيمي والثاٌل خطأ فوناتكى
أن يأتى بكلمات، زبتلف فيها الوحدة الصوتية ىف مواضع  (ب )

 .سلتلفة من الكلمة، ىف أوذلا، ووسطها و اخرىا

                                                

  .107،.نفس ادلرجع
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ال تقتصر الثنائيات الصغرى على إختبلف احلرف ىف كلمتينن  (ج )
فقد زبتلف طريقة نطق احلروف فيؤثر ىذا على ادلعىن أيضا، 

 .جّد َو جدَّد : فهناك فرق ىف ادلعىن بٌن
ينبغى  عند إختيار كلمة للثنائيات الصغرى أن تشرتك ىف كل  (د )

احلروف باستثناء حرف واحد إن كان التدريب خاصا بالفرق 
بٌن احلروف، وأن يشرتك ىف كل حركات اإلعراب أن كان 

 .التدريب خاصا بالفرق بٌن طريقة  النطق
 

 تعّلم مهارة القراءة و مشكالتها (ه 
 مهارة القراءةمفهوم  (١

البد لنا من أجل أن ندرك مفهوم القراءة كمهارة لغوية تربوية من أن 
نعي العناصر األساسية الل تقوم عليها عملية القراءة أوالً مث تطور مفهوم 

. القراءة
ادلقصود بالتّعرف اإلدراك البصري مث اإلدراك الذىين، و : التعّرف

اإلدراك البصري يعين آلية معينة تقوم على النظر إىل الصفتة ادلكتوبة 
وانعكاس رموزىا ادلظبوعة على سبكية العٌن ربمل الرسالة البصرية إىل ادلخ 

الذي يرتتب على فعاليتو إزاء الرسالة استتضار ادلعىن وفقاً دلستوى القاريء 
و إذا كانت القراءة جهرية ترسل مراكز االبصار يف ادلخ . الثقايف و الفكري

من ىنا كانت اخلطوة األوىل . إشارة إىل مراكز الكبلم حيث يتم النطق

                                                

 .237-236، تعليم العربية لغًن الناطقٌنرشدي أمحد طعيمة، 
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ادلهمة اتقان التعّرف البصري أواًل، مث سبلمة األجهرزة الىت تتوىل ترمجة 
 .التعرف البصري إىل فهم وىو العنصر الثاٍل من عناصر القراءة

والقراءة عامل أساسى ىف بناء الشخصية وصقلها، تزود القارىء 
بادلعارف و اخلربات الىت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خبلل 
انقراءة، كما أهنا ىى أداة الطالب ىف ربصيل علومو الدراسية، فمن ال يقرأ 

. جيداً ال حيصل جيداً 
و القراءة ىى النافذة للدارس األجنيب الىت من خبلذلا يستطيع أن 

يطال ويرى الثقافة اإلسبلمية و العربية، و من مث فإنالقراءة تكاد ىى الوسيلة 
األوىل إلشباع رغبات و فهم الدارس األجنىب الذى يتطلع إىل فكر العرب و 

 .ترائهم
 القراءةمشكالت مهارة  (٢

ومن ىذه . قد يواجو متعلم العربية بعض ادلشكبلت يف قراءهتا
 :ادلشكبلت ما يلي

توجد يف حاالت زلدودة يف الكتابة العربية حروف . احلرف الزائدة (أ )
و الواو  (زاىًدا)واأللف يف  (ذىبوا)تكتب وال تلفظ، مثل األلف يف 

وقد تسبب مثل ىذه احلروف صعوبة لدي بعض .(عمٌرو)يف 
 .ادلتعلمٌن

بعض احلروف ال تقرأ كما ىي مكتوبة، بل جيب . احلرف ادلقبولة (ب )
مثال ذلك البلم قبل احلروف . قلبها إىل صوت آخر وفقا لنظام ثابت

                                                

  .164ادلهارات اللغوية،زلمد صاٌف الشنطي، 

دار )أسس إعداد الكتب لتعليميّة لغًن الناطقٌن بالربيّةناصر عبد ا الغاىل، عبد احلميد عبد ا،
 .57، (1991: اإلعتصام
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الشمسية، إذ جيب قلب ىذه البلم إىل صوت يشبو صوت احلرف 
وقد يقرأ بعض . (الشمس)التايل مث يدغم الصوتان معا، كما يف كلمة 

ادلتعلمٌن ىذه الكلمة ناطقٌن البلم دون قلب، وىذا بالطبع سلالف 
 .للنطق الصتيح

جيد كثًن من ادلتعلمٌن صعوبة يف نطق بعض . األصوات ادلشكلة (ج )
و / ك، خ، غ / األصوات العربية و خاصة األصوات الطبقية

ط، ض، ص، / و األصوات ادلفخمة/ ق، ح، ع/ األصوات احللقية
و ىذه ادلشكلة تظهر يف أثناء القراءة اجلهرية، وال تظهر يف أثناء /. ظ

 .القراءة الصامية
كثًن من اللعات تكتب و تقرأ من اليسار إىل . اختبلف االذباه (د )

فإذا كانت اللغة . أما العربية فتكتب من اليمٌن إىل اليسار. اليمٌن
األم للمتعلم من النوع األول، فإنو جيد الصعوبة يف التعود على االذباه 

ولكن ىذه ليست مشكلة صعبة، إذ سرعان ما . اجلديد بالنسبة إليو
يتغلب ادلتعلم على ىذه الصعوبة و تتكيف عيناه و حركاهتما مع 

 .ادلوقف اجلديد و االذباه اجلديد
بعض ادلتعلمٌن يواجو مشكلة يف سرعة القراءة، فهو . البطء القرائي (ه )

يقرأ ببطء شديد وكأنو يقرأ حرفا حرفا أو مقطعا مقطعا أو كلمة 
و بالطبع جيب أال تكون . و ادلطلوب ىو أن يقرأ وحداة كبًنة. كلمة

السرعة على حساب االستسعاب، ألن ادلراد ىو قراءة سريعة 
 .مصتوبة بدرجة عالية من االستيعاب

بعض ادلتعلمٌن ال يستطيع أن يقرأ قراءة صامتو، فهو . القراءة جهرية (و )
حٌن يفرتض فيو أن يفصل ذلك نراه يهمس او حيرك شفتية أو يقرأ 
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مثل ىذا ادلتعلم الذي ال . و كل ىذا ليس بقراءة صامتو. قراءة جهرية
يستطيع أن يقرأ قراءة صامتو يكون يف العادة قارئابطيئا بسرعتو، كما 

 .أن جهره يف القراءة ينقص من درجة استيعابو
بعض القارئٌن يكثر من إرجاع بصره إىل الكلمات و . الرتاجع البصري (ز )

ومثل ىذا الرتاجع قد يلزم أحيانا للتأكد من كلمة . السطور الل قرأهتا
أو معىن أو عبلقة، ولكنو جيب أن ال يزيد عن احلد ادلقبول ألن إن 

 .زاد يؤد إىل بطء قرائي غًن زلمود
بعض القارئٌن حيّدق طويبل يف الوحدة ادلقروءة و ال . التثبيت البصري (ح )

و مثل ىذا التتثبيت . جيعل عينو تنطلق إىل أمام بالسرعة ادلطلوبة
 .يؤدي إىل ضياع الوقت و بطء القراءة

بعض القارئٌن يكون مداىم البصري ضيفقا يف . ضيق ادلدي البصري (ط )
و يقصد بادلدي البصري ىنا عدد الكلمات ادلكتوبة الل . القراءة

. و ديكن أن نسميو اللقطة البصرية. تلتقطها العٌن يف النظرة الواحدة
 .وكلما زاد ىذا ادلدى، كان القرئ أسرع يف عملية القراءة

قد يبلقي القارئ مشكلة أخرى عن طريق ادلفردات . ادلفردات (ي )
غًن ادلألوفة التبليت يصادفها يف النص القرائي، األمر الذي يعيقو 

و لذلك، على ادلعلم أن يساعد الطالب يف . فياستيعاب ما يقرأ
التغلب على ىذه الصعوبة عن طريق إعداده مسبقا لقراة نص جديد 

 .و تعليمو ادلفردات اجلديدة يف النص اجلديد
  

                                                

 .123-125 ،(1997دار الفبلح، : عمان) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل، 



31 
 

 

تعّلم مهارة الكتابةو مشكالتها  (و 
 مهارة الكتابةمفهوم  (١

ربويل األصوات اللغوية إىل رموز سلطوطة على الورق أو غًنه متعارف 
عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين  مهما تناءى الزمان و ادلكان و بقصد 

. التوثيق و احلفظ و تسهيل نشر ادلعرفة
الكتابة ذات طبيعة عملة و نظرية يف آن فهي تتضمن ثبلث مهارات 

. أساسية
ادلادة اللغوية الل يراد كتابتها وىي نتاج للفكر يف تفاعلو مع : أوال

. ادلخزون الثقايف و ادلذخور يف الذاكرة و مع الوقائع العيانية و ايط اخلاري
الضبط الصريف و النتوي و ىذا الضبط مهارة أساسية يف : ثانيا

إذ البد أن يتقن الكاتب قواعد النتو ألهنا ضرورية للصياغة . عملية الكتابة
اكمة السليمة اخلالية من اخلطأ، ألن النتو من شأنو أن يبتث يف سبل 
بناء اجلملة بناء صتيتا خاليا من األخطاء، أما الصرف فهو يتعلق ببناء 

. الكلمة و وسائل تصريفها، و ىذا ضروري الكلمة ضبطا صتيتا
إذ أن اتقان الرسم الكتايب  (االمبلء)الرسم الرسم الكتايب : ثالثا

 .ضرورة ألن اخلطأ االمبلئي يعيق فهم ادلكتوب ويؤدي إىل بطء القراءة
اخلط، واتقان اخلط متصل بادلهارة اإلمبلئية، فإذا كان االمبلء : رابعا

يعين الكتابة سلميمة للكلمات، فإن اخلط ليس رلرد مظهر مجايل بل ىو 
متمم لصتة الكتابة ألنو يوفر ذلا صفة الوضوح فضبل عن اجلمال الذي 

                                                

 .207 ،ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي، 
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جيذب القاريء، فمن شأنو أن اجلميل يغري بالقراءة وحيدث أثرا نفسيا 
. طيبا

:  أمهية الكتابة
ليس من شك أن الكتابة من أىم ادلهارات اللعوية و تكمن أمهيتها 

: فيما يلي
. الكتابة ىي ذاكرة األفراد و الشعوب:أوال
. الكتابة وسيلة من وسائل حفظ احلقوق: ثانيا
الكتابة أداة االبداع ووسيلتو، فهي الل بوساطتها ينقل إلينا : ثالثا

األدباء و الشعراء ما تفيض بو قرائتهم من عذب القول و مجيل القصيد، و 
. ىي الل حفظت لنا أروع النماذج األدبية و أرفعها

الكتابة أداة من أدوات االعبلم و الدعوة خصوصا يف عصرنا : رابعا
احلاضر حيث انتشرت ادلطبوعات و اجلرائد و اجملبلت و الكتب و أصبح 

فهي تلعب دورا ىاما يف . أمر االستغناء عنها غًن شلكن على االطبلق
. سلتلف اجملاالت

الكتابة قوام ادلعامبلت الل تنظم شؤون الدولة زلليا و دوليا : خامسا
فيها و من خبلذلا تنظم شؤون احلكم و االدارة و السياسة و القضاء و 
التشريع و التوثيق و التمليك و التجارة و الصناعة و سائر شؤون احلياة 

االجتماعية و السياسية و االقتصادية و بالكتابة تقضي احلقوق و ادلصاٌف و 
 .سبنح الشهادات و الصكوك

                                                

 .207،.نفس ادلرجع



33 
 

 

الكتابة نشاط معقد جداً، و لذلك فإن تعريف الكتابة اجليدة أمر 
يصعب الوصول إليو، و لكن قد تعريف الكتابة بأهنا رسم احلروف خبط 
واضح ال ليس فيو و ال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات وفق 
 .قواعد العربية ادلتفق عليها لدى أىلها حبيث تعطى ىف النهاية معىن مفيداً 

 الكتابة مشكالت مهارة  (٢
 كتابة اإلمبلء (أ )

وسيجد ادلعلم أن طبلبو و خاصة ادلبتدئٌن منهم خيطئون 
لكن أىم حاالت اخلطأ اإلمبلئى تقع فيما . ىف مواقف متنوعة

 :يلى
عدم التمييز بٌن بعض األصوات اللغوية الىت تشكل على  (ٔ)

 .بعض ادلتعلمٌن أحيانا
ىذا اخلطأ ناجم . كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع (ٕ)

عن عدم معرفة الطالب الفرق بٌن اذلمزتٌن ومواطن 
 .استعمال كل مهزة

إغفال وضع اذلمزة ىف حالة مهزة القطع وينشأ ىذا اخلطأ  (ٖ)
عن كسل الطالب أو عن جهلو بضرورة وضع اذلمزة أو 
عن إعتقادة اخلاطئ بأهنا مهزة وصل ال ربتاج إىل إشارة 

 .اذلمزة
اخلطأىف كتابة مهزة القطع ادلتوسطة ومهزة القطع  (ٗ)

وينشاء ىذا اخلطاء عن عدم معرفة قاعدة كتابة .ادلتطرفة

                                                

 .63ناصر عبد ا الغاىل، عبد احلميد عبد ا، 
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اذلمزة ادلتوسطة وقاعدة كتابة اذلمزة ادلتطرفة أو عن 
 .اجلطاء ىف تطبيق القاعدة

قد خيطئ الطالب ىف كتابة احلرف ادلدغم، فيكتب حرفٌن  (٘)
 .بدال من حرف واحد علية شدة

قد خيطئ الطالب ويكتب الوحدة الواحدة على شكل  (ٙ)
 .كلمتٌن منفصلتٌن، مثل عماّ، دلا، شلاّ 

قد يكتب الطالب التنوين على أنو نون يضيفها إىل اخر  (ٚ)
 الكلمة متأثرا دبا يسمع

قد اليضعف الطالب القا ذبب اضافتها مع تنوين  (ٛ)
 .النصب ىف ىف مثل زاىدا، مدديرا، رئيسا

قد يظيف الطالب الفا مع تنوين النصب حيث جيب  (ٜ)
 .عدم اإلضافة ىف مثل دعاء ومدرسة ومرفا

قد يفصل الكلمات حيث جيب وصلها أو يصلها حيث  (ٓٔ)
جيب فصلها، مثل فيم، كلما، طادلا، سّيما، حينما، 

 .ريثما، ردبا
 
 
 
 
 

                                                

 .250-249،.نفس ادلرجع
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 المدخل و نوع البحث .ج 

أّكد على ربليل العملّية من العملّية يتفكر بإستنتاجية الل  النوعالبتث بدراسة 
قليل  النوع حبث. عاد إىل دينامّي اإلتصال ادلتبادل مّتبع و يتداول منطقة علمية دائما

بدون إعانة من حبث كمي، لكن يؤكد على قعر الفكر الباحثة شكليا يف إجابة 
تطوير مفهوم احلساسية يف  البتث النوع اىداف. ادلشكبلت الل مواجهتها

ادلشكبلت الل مواجهتها، يشرح الواقع تكون ذات الصلة ببتث النظرى من األسفل 
  .وتطوير فهم الواحد أو أكثر من الظواىر الل مواجهتها

ذلذا البتث العلمي على سبيل البتث  إستخدمت الباحثة بالبتث النوعى،
و البتث النوعي ىو إجرآت البتث الىت تنتج البيانات الوصفية النوعى كاألصوات  

إستخدمت الباحثة األساليب  .ادلكتوبة أو من ألسنة األشخاص و طبائع ادلتأملة
.الوثيقة والطريقة ادلبلحظة وطريقة ادلقابلة طريقة تتكون جلمع البيانات  

 

 حضور الباحثة .د 

حضور الباحثة يتعلق هبذا البتث النوعي تعلقا أكيدا ألن الباحثة ىي إحدى 
 جلمع البيانات ىف ادلنهج العلمي، أدوات البتث العلمي .الوسائل الدراسية الشخصية

. ادلستخدمة ىي اإلختبار التتريري واإلستفتاء واإلستبانة أو الوسيلة األخرى

                                                

 .80، (Bumi Aksara ، 2010: جاكارتا)   Metode Penelitian Kualitatif، غوناوان إمام  

 35.( Rineka Cipta  ،2014: جاكرتا) Metodologi Penelitian Pendidikan مرغانا،  
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وىو الوسيلة ادلتصلة بادلخرب ويقدر . الشخص ىو الوسيلة األفضل جلمع البيانات
 .على فهم أنواع التبادالت ىف ادليدان واحلصول عليها

 

 مكان البحث .ه 

أّما ادلكان الّذي أرادت الباحثة جزأ حبثها بالفصل العاشر أليف ىف ادلدرسة 
جينيس فونوروجو  ىداة ادلىن الثانيةاإلسبلمية الثانوية السنة الدراسية  

٢٠17/٢٠18.  
 

  ومصدرهاالبيانات .و 

 .الباحثة من ميدان البتث مصادر البيانات ىي ادلصادر الىت حصل عليها
حصل الباحثة . أما مصادر البيانات تصدر من البيانات ادلوصوفات بادليدان وادلكتبة

.على البيانات الىت تكون اإلطار النظري من ادلكتبة ىف تنفيذ البتث  

 

 أسلوب جمع البيانات .ز 

: إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البيانات، كما يلى

 Metode Wawancara) )ادلقابلة طريقة .أ 

) ادلقابلة طريقة (Metode Wawancara  من و. خاص بقصد اادثة ىى 

، تامنّظمة و الربامج و األحادث، و البشر، عن لبناء أوال، : يلى ما مقاصدىا

 أم ادلرء من نالت الىت ادلعلومات يوّسع و يوضح ثانيا،. غًنىا و معاونة

                                                

، (Remaja Rosdakarya ،2016: بندونج) MetodologiPenelitianKualitatifموليوع، . ليكسى ج
163. 

 .265، (Rineka Cipta، 2013: جاكرتا)،  Prosedur Penelitian، سوىارمسي اريكونطوا
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تقوم الباحثة بإبداء مبلحظة للتصول البيانات استجابة للطالبات يف . غًنىا
إبتكاري  يف أثناء التعلم واحللول و تعلم اللغة العربية و عائق تواجهها للطالبات

 .الطالبات يف معاجلة مشكبلت التعلم
:إستخدمت الباحثة ىذه الطريقة جلمع البيانات من  

مدّرس اللغة العربية عن تدريس اللغة العربية من جهة اختيار ادلواّد و  (.١
الطريقة ادلستخدمة و اساليب التقوَل ادلستخدمة لطالبات الفصل العاشر 

. جينيس فونوروجو  ىداة ادلىن الثانيةاإلسبلمية ىف ادلدرسة الثانوية
 ىداة ادلىن اإلسبلمية بعض طالبات الفصل العاشر ىف ادلدرسة الثانوية (.٢

 :جينيس فونوروجو عن الثانية

 كيفية تعّلم الطالبات (.أ 

 تعّلم من الطالبات السعوبة (.ب 

 درس اللغة العربية اىتمام على (.ج 

 ادلدرس اىتمام على (.د 

 بيئة تعّلم الطالبات (.ه 

 Metode Observasi)  )ادلبلحظة طريقة .ب 

 وتقييدا بكيفية طريقة خاصة على أهنا تأمبل ادلبلحظةيتم تفسًن 

 يكون أوال، أنواع، ثبلثة فيها .لؤلعراض الل تظهر يف موضوع البتث

 الثالث،.  سّريا أو جهريّا ادلبلحظة تعمل ثانيا،. مشارك غًن أم مشاركا الباحثة

 ىذه التقنية وقد.  الباحثة يشاركة فبل البتث، خلفية على مبلحظة

                                                

 . Metodologi Penelitian Kualitatif ،186، لكشي ج موليوع 

 .158( Rineka Cipta  ،2014: جاكرتا) Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو،   
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م وكيفية ألسلوبووا دلعرفة كيفية تدريس ادلعلمٌن وطرقهم استخدمت باحثة
الفصل الدراسية   عند تلقي الدروس العربية وحالةطالباتال ظروف واستجابات

 .اجلغرايف ادلدرسة وادلوقع

 

 Metode Dokumentasi)) الوثيق طريقة .ج 

 يف تتعلق ادلهمة بكتابة حيصل البيانات جلميع الطريقة ىي الوثيقة الطريقة
 على أسس وال الصتيتة الكاملة البيانات يتناول حىت ادلبتوثة ادلسئلة

 .التفكًن

الطريقة استخدمت الباحثة  باستخدام ىذه: البيانات ادلطلوبة ىي
 بالصف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية عدد الطالبات: للتصول على بيانات حول

 ٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية  جينيس فونوروجو  ىداة ادلىن الثانيةاإلسبلمية

والرؤية ورسالة ادلدرسة واذليكل التنظيمي وادلنهاج  وخلفيتها وقيمة الطالبات
 اإلسبلمية حالة ادلعلمٌن و الطالبات العاشر ىف ادلدرسة الثانويةو التعليم ونظام

 .جينيس فونوروجو الثانية ىداة ادلىن

 البيانات تحليل طريقة .6

 عملية ىي البيانات ربليل. النوعية البيانات ربليل احلالة ىذه يف تستتدم

 سهلة تكون حل. وغًنىا ادليدانية البيانات و، ادلقابلة من البيانات تنظيم و البتث

 إىل ترمجتها بتنظيمها،  البيانات ربليل يقوم.  ألخري مع اإلختبار و  الفهم يف و

.األخرين مع تعترب وإستنباط ادلهمي واختيار بنمط،  وتنظيمها التوليف، وحدات،  

 

                                                

  .15، (Rineka Cipta ،2008:  جاكرتى) Memahami Penelitian Kualitatif  ،بصورى و سوندى  

 .333 ،(Alfa Beta ،2017: باندونج)  ،Metodologi Penelitian Pendidikan سوغيونو،  
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 (data reduction) البيانات ربفيض (أ 

 البيانات ربويل و ملخص تبسيط اإلىتمام، تركيز إختيارية،  عملية ىي

 ادلقابلة من البيانات على الباحثة ربصل البتث ىذا ىف. ادليدان يف الظاىرة

(interview) وادلبلحظة ،  (observation) والوثيقة (documentary) ىف ادلعقدة 
.ادلدارس من اليومية واألعمال التدريس  

   البيانات عرض (ب 

 شكل يف البيانات عرض ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، ربفيض وبعد

 عن عبارة ىي الباحثة عليها حصلت الل البيانات وعرض. سلتصر وصف

 ما الغالبية أن يقوالن" ىوبرمان و ميلز "و. العربية اللغة تعليم ىف مشكبلت

.السردي النص ىو النوعي البتث ىف البيانات لعرض تستخدم  

 البيانات استنتاج (.ج 

 و ميلز عند النوعى البتث ىف ادلعلومات ربليل طريقة يف الثالثة اخلطوة
 احلكم ىف تبق مل االول واالستنباط. واالستدالل اإلستنباط أخذ ىي ىوبرمان

 كان إذ ولكن. بعدىا البيانات مجع ىف واألرجح اجلديدة األدلة أتت إذ

 رجعت حينما والصتيتة الراجح باألدلة تتفق و تنسب األول اإلستنباط

 باإلستنباط مّسي األول فاالستنباط البيانات، مجع و البتث ميدان ىف الباحثة

.الصتيتة الراجتة  

 
 

 

                                                

 .16، (Universitas Indonesia، 1992 :جلكارتا)، Analisis Data Kualitatif  ميلس و ىربمان، 
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فص .٧
 البيانات احة

وفق.  يف البتث(االبتدائية)ىو أمر مهم   البياناتفصاحة مولونج    أربعة  
، ادلصداقية، معايًن لفصاحة البيانات يف البتث، و فهو درجة من التفكك

.االعتمادية، واحلقوق  

تقنية التثليث ىي تقنية الل تستخدم صتة البيانات والتتقيق آخر خارج 
ىناك أربعة أنواع من . البيانات ألغراض فتص أو على سبيل ادلقارنة ضد البيانات

اققٌن، والنظرية،األساليب، ادلصادر: ادلثلثات عن تقنيات الفتص الل تستخدم . 

يف ىذا البتث، يف ىذه احلالة تستخدام التقنيات التثليث دبصادر،  وربقق 
ادلقارنة و تبٌن على درجة من الثقة يف ادلعلومات مت احلصول الزمن و األدوات ادلختلفة 

ادلقارنة البيانات من نتائج  (أ): أن يتتقق الباحثة من خبلل. يف البتث النوعية
ادلقارنة بٌن ما يقولو األفراد يف العامة ما قيل  (ب)ادلبلحظة مع البيانات ادلقاببلت، 

ادلقارنة ما يقولو األفراد عن الوضع البتث مع ما يقولو يف  (ج)يف القطاع اخلاص، 
ادلقارنة الوضع و جهة نظر شخص ما مع اآلراء ووجهات النظر من  (د)كل وقت، 

ادلقارنة نتائج ادلقاببلت دبتتويات الوثائق  (د)األفراد برتبية ادلتوسط العايل، واحلكومة، 
.ذات الصلة  

 خطوات البحث .٨

خطوات البتث ذلا خاصة . البتث النوعى الديكن فصلو عن خطوات البتث
اساسية ىى أن الباحثة كوسيلة البتث، فلذلك فإن خطوات البتث ىف البتث 

 .خيتلف خبطوات البتث ىف غًنه النوع
                                                

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،324  لكسي موليونج، 

 .331-330 ،. نفس ادلراجع 
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 :أما خطوات البتث تنقسم اىل ثبلث خطوات
 كتابة خطة البتث .أ 

 إختيار ميدان البتث .ب 

 إدارة اإلذن .ج 

 إستكشاف أحوال ادليدان .د 

 إختيار ادلخرب و اإلنتفاع بو  .ه 

 إعداد أدوات البتث .و 

فبعد أن اجتمعت البيانات كما أرادهتا الباحثة و قامت الباحثة بتتليلها على 
 .الطريقة الوصفية النوعية

 
 

 
 
 
 
 

                                                

 .Memahami Penelitian Kualitatif ،26، بصوري و سوواندي  
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 رابعالباب ال
عرض البيانات 

 البيانات العامة  عرض . أ

 وية المدرسة  ه .١
 منرة احصاء ادلدرسة  بةىداة ادلىن الثاٍلادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 

 قرية، 63414 ب 2يوس سودارسو : عنواهنا شارع    131235020032

 – 0352: رقم تلفون. جاوى الشرقية   ادلديريّة،فونوروجو مدينة بروتونغاران،
منرة موقف و.  pphmdua@gmail.com: الربيد اإللكرتوٌل. 487217

عرض ب. ادلؤّسسةملكية األرض وملكية البنيان ىي . 20584501: ادلدرسة
 .m 2 342عرض البنيانو  m 1500 2األرض 

 

س ينيج الثانية هداة المنى اإلسالمية  الثانويةدرسةتاريخ تاسيس الم .٢
 فونوروجو 

ؤسس ادلعهد ىو الشيخ قمر الدين احلاج من البلد كمبانج ساويت امل
ماديون من أصول أبيو ىو الشيخ ابن مفل ابن حسن منادي ابن جد كوندو 

و أصول ىذا ادلعهد من أمو ىو ابن سري . ابن رندينج كينجانج ماديون
. عاتون بنت عمر فوجانج أنوم ابن كامل تغال ساري جتيس فونوروجو

 أبريل، و ال 28 يف 1936ولد الشيخ قمر الدين احلاج يف السنة 
و . يعمل شيئا االّ يعمل بعملو يف أي وقت كان من الصباح حىت ادلساء

، و درس يف ادلدرسة الدينية 1944درس يف ادلدرسة شعبية يف السنة 

42 
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اإلبتدائية عوجور للشيخ العامل العبلمة علي رمحة احلاج، وىو أمحد من ادلريب 
و يدرس . لشيخان يعين الشيخ عبد الرمحن واحد ادلشهور بإسم غوس دور

الشيخ قمر الدين احلاج بادلعهد السلفي إلسبلمي باجم كبون ساري ماديون 
بعد زبرجو من . للشيخ  العامل العبلمة عدنان احلاج عند شهر رمضان
 سبل اذلدى  اإلسبلميةادلدرسة اإلبتدائية استمر يف طلبو اىل ادلدرسة الثانوية

كمبانج ساويت للشيخ منًن اإلخوان مث طلب علم الدينية إىل ادلعهد اذلداية 
و فيو درس اىل الشيخ مصدوقي والشيخ . السيم للشيخ معصوم احلاج

. بيضوي والشيخ بشري مصطفى رمبانج
 مث نكح شيخ قمر الدين إىل سيدة سودة 1962وخرج منو يف السنة 

و ذىب من . 1963 أبريل 28س فونوروجو يف التاريخ ينيبنت طيب ج
 تبلميذه من الفصل الثالث و الرابع من 25س فونوروجو  معو ينيقريتو إىل ج

. ادلدرسة العالية بادلعهد سبل اذلدى كمباع ساويت ماديون
طلب تبلميذه يف ىذا ادلعهد من األنواع علم الدينية و كثر من اجملتمع 

 1964 من شوال 12و أسس معهد ىداة ادلىن يف التاريخ . طلب العلم إليو
و أسس ادلدرسة الدينية . مث ادلدرسة الثانية مث ادلدرسة العالية للعلوم الرمسية

 ال بنو الشيخ مصلح 2003س فونوروجو يف السنة ينيىداية ادلبتدءات ج
.  الباراٍل
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كانت ادلدرسة الدينية ىداية ادلبتدءات احد ادلؤسسات يف ادلعهد 
ىي يف وسط ادلدينة من جنوب .  بفونوروجو2السلفي اإلسبلمي ىداة ادلىن 

 .س بروطونغارانينيادليدان فونوروجو يعين ج

" ةالثانيهداة المنى  " اإلسالمية  الثانويةبالمدرسةالموقع الجغرفي  .ٖ
 س فونوروجوينيج

 من أحد ادلؤسسات "ةالثاٍلىداة ادلىن "ادلدرسة الثانوية االسبلمية كان 
 : جاوى الشرقية، وحدهفونوروجواإلسبلمية، و تقع يف والية بروطانغاران 

 بابادان: من جانب الشمالة 
 بالونج: من جانب اجلنوبيو 
 سوموروطا: من جانب الغربية 

 سيمان: من جانب الشرقية 

، فونوروجو جبانب اجلنوبية من ميدان سينيجىذا ادلعهد يف قرية تقع 
مسلما ألن اجملتمعات احلضرية، و كثًن ادلوظفٌن يف ىذه % 90و أىلهم 

 .القرية ىم ادلزروعٌن و التجار و ادلدرس وغًنىا
 

س ينيج الثانيةهداة المنى   اإلسالمية الثانويةالرؤية  الرسالة للمدرسة .ٗ
 فونوروجو

 الرؤية  ( أ
                                                

 ىذا البتثادللتق يف  D/ 27- III/2018 /01 :انظر نسخة الوثيقية 

 ىذا البتثادللتق يف  D/ 27- III/2018 /02 :انظر نسخة الوثيقية 
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تشكيل ادلسلم ادلتقى إىل ا ومتخلق : ةالثاٍلالرؤية بادلعهد ىداة ادلىن 
بأخبلق كردية وذكي  وواسع ادلعرفة ولو مهارة وموسؤولة ومفيد للدين 

 .واألمة والوطن
  الرسالة  ( ب

 : كما يلي2الرسالة للمدرسة ىداة ادلىن 
ربقيق ادلعاىد اإلسبلمية نفقها يف الدين القادرة على االستجابة  .ٔ

لتقدم الوقت من خبلل مهارات استخبلص ادلعلومات واالستقبال 
 .جلمع الطبلب

زيادة ادلوارد البشرية اجملتمع الطبليب مستقلة عن توفًن التنمية ادلهنية و  .ٕ
 .اخلربة يف اجملتمع

تبسيط العليم األمثل واألنشطة االصفية، فضبل عن ربسٌن التعليم  .ٖ
 .ادلهين من سن مبكر

  .سبكٌن ادلشاركة اتملة واجملتمع .ٗ
 سينيج الثانية هداة المنى اإلسالمية  الثانويةدرسةالمتنظيم المنظمة ب .٘

 فونوروجو
 سيني جالثانيةىداة ادلىن اإلسبلمية  درسة الثانويةاملأما تنظيم ادلنظمة يف 

:  فكما يلى 2018-2017العام الدراسى  فونوروجو
 
 

                                                

 ىذا البتثادللتق يف   D/ 27- III/2018 /03 :انظر نسخة الوثيقية 

 ىذا البتثادللتق يف   D/ 27- III/2018 /04 :انظر نسخة الوثيقية  



46 
 

 

 4.1الجدول      
 سينيج" الثانيةهدة المنى "تنظيم المنظمة في المدرسة الثانوية اإلسالمية 

 :فونروجو
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الشؤون قسم 
 اإلجتماعية

قسم  
 الوسائل

 

شؤون قسم 
 الطبلب

قسم 
 الدراسى  ادلنهج

 ويل الفصل
 

 ادلدرس ادلساعد
 

 قسم التوعية
 

 ادلدرسون

 الطبلب
 

 اجملتمع
 

  ادلدرسةرئيس
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 .24الجدول 
 :والبيان من الجدول كما يلي

 اإلسم الوظيفة رقم
 S.Pd.Iأمًن اذلدى امر اذلدى، زلمد  رئيس المدرسة (أ  )

  S.Pd.I  ،احلاج فوزي رمضان مجلس المدرسة (ب)
  المدرسة رئيسوكيل (ج)
  S.Pd.I ،هاريانطو الدراسى   ادلنهجقسم .1
 S.Pd.I ،رافقة السعادة  شؤون الطبلبقسم .2
 S.Pd.I ،داية النوراتيه  الدراسةقسم الوسائل .3
ق   الشؤون اإلجتماعيةقسم .4  S.Pd.I،  نور عٌنخال
 S.Pd.I، خًنية قسم ادلالية .5
 S.Pd.I ،سوغيانطو  السكرتًن .6
 S.Pd.Iاتية، ع رئيس المكتبة (د  )

 ولي الفصل  (ط  )
ق  أ ويل الفصل عاشر .1  S.Pd.I،  نور عٌنخال
 S.Pd.I ،داية النوراتيه ويل الفصل أحد عشرة أ .2
 S.Pd.Iاتية، ع ويل الفصل ثاٍل عشرة أ .3
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هدة المنى "في المدرسة الثانوية اإلسالمية   والموظفينأحوال المدرسين .ٙ
  فونروجوسينيج" الثانية

يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية  وادلوظفٌن ىناك مدّرسون ومدّرسات وموظفو
 :2018-2017العام الدراسى  فونروجو سينيج" الثانيةىدة ادلىن "

 4.3الجدول 
لمدرسة الثانوية اعملية التربويّة البيانات عن المدرسين والمساعدين في 

  فونروجوسينيج" الثانيةهدة المنى "اإلسالمية 
 عدد البيانات منرة

 دراسى
 1 مدرسة حكمّي ومساعد درسى ثابت 1
 12   مدّرس ادلؤسسة، ثابت 2
 7 غًن ثابت مدّرس ادلؤسسة، 3

 4 مساعد اإلدارة 4
 

 سينيج" الثانيةهدة المنى "المدرسة الثانوية اإلسالمية با الطالبأحوال  .ٚ
 فونروجو 

 3  فونروجوسينيج" ىدة ادلىن الثانية"ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية با الطبلب
: ين، وتفصيلها كمايلىصفوف ولكل صف فصل

 
 

                                                

 ىذا البتثادللتق يف  D/ 27- III/2018 /05 :انظر نسخة الوثيقية   

 ىذا البتثادللتق يف   D/ 27- III/2018 /06 :انظر نسخة الوثيقية   



49 
 

 

 4.4 الجدول
  فونروجوسينيج" هدة المنى الثانية"المدرسة الثانوية اإلسالمية عدد الطالب 

 الرقم الفصل الطالب الطالبة العدد

 1 عاشر 4 21 25
 2 أحد عشرة 4 5 9
 3 ثاٍل عشرة  6 22 28
 4 اجملموع 14 48 62

 
" هدة المنى الثانية"المدرسة الثانوية اإلسالمية بالوسائل الموجودة  .ٛ

  فونروجو سينيج
 4.5الجدول 

  فونروجوسينيج" هدة المنى الثانية"المدرسة الثانوية اإلسالمية الوسائل الموجودة ب
 حالةدرجة ال

مجموع 
 الغرف

فاسد  الرقم اسم المتاع
 ثقيل

فاسد 
 جيد متواسط

 1 الدراسيةغرفة ال 5 2 2 1

  
 2 ادلكتبة 1 1

 3 الكومبوتًن معمل 1   

 4  اللغةمعمل 1   

                                                

 ىذا البتثادللتق يف  D/ 27- III/2018 /07 :انظر نسخة الوثيقية   
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 5 غرفة رئيس ادلدرسة 1   

 6 غرفة األساتيذ 2 2  

 7 ادلصلى 2 2  

 8  الصتةغرفة 1 1  

 9 احلمام 2 1 1 

 
1 

 
 10 تودعسامل 1

 11 ميدان رياضة البدن 2 2  

 12  منظمة الطبلبغرفة 1 1  

 13  األخرىغرفةال 1 1  

فرابوت     
 

كرسي الطبلب  80 65 10 5 1 
مكتب الطبلب  43 30 10 5 2 
كرسي ادلدرس  19 10 9 0 3 
مكتب ادلدرس  19 15 4 0 4 

طويلة  لوحة 1 1   5 

  
 6 سبورة 5 5

سلة ادلهمبلت  10 6 4  7 

 8 ساعة 10 6 4 

  
 9 كهرباءاتصال ال 10 10
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 الخاصة ناتاالبي عرض . ب

. يف ىذا القسم عرض الباحثة مجيع ما وجدت يف ادليدان يف شكل البيانات
 :واحتمل ىذا القسم على نوعٌن من أسئلة البتث 

مشكالت الطالبات في تعّلم مادة الكالم باصف العاشر عن البيانت من  .١
 س فونوروجوينيجالثانية  هداة المنى اإلسالمية فى المدرسة الثانوية

  خاصة ليس السهل،ا اإلندونيسييالبات يفتعّلم اللغة العربية ، للط
 اللغة لو كان. ألن اللغة العربية ىي لغة أجنبية ال يتم استخدامها كل مرة

 الصعوبة ال لكن، عهد اإلسبلميةالعربية تدرس يف ادلدارس على أساس امل
أحد  .ضعيفةالبات القدرة على استيعاب اللغة العربية للط .ديكن ذبنبها

األستاذ رمضان فوزي  قالكما  .العوامل الل تؤثر عليو ىو االىتمام
البات لطا القدرة على استيعاب اللغة العربية من ":درس للغة العربيةاملك

 االىتمام ، غًنالعوامل الل تؤثر على استيعاب أو قدرة اللغة العربية  .ضعيفة
 ".ليس مرتفًعا البات طالتعّلم اللغة العربية  ألن االىتمام
 من قيمة نّ  تتنوع، رؤيتو ىي اللغويات العربيةوجويف البات لطاقدرة 

 قيمة لديهنّ قد ال يكون البات لطا .اللغة العربية وىي تراكم مهارات األربعة
  باللغة العربيةكبلمعلى درجات عالية يف اللغة العربية بالضرورة مهارات ال

 بالضرورة لديهنّ  يف مهارة واحدة قد ال يكون لديهنّ  يتالالبات لطاألن .
ل مدرس اللغة اكما ق .زء الكثًنةألن اللغة العربية من اًف .ىخرامهارات 

ألن قيمة ىو نتيجة للرتاكم ، ال ديكن قوال إذا كانت قيمة اللغة  ":العربية
زء ألن اللغة العربية من اًف  عالية أيضاكبلمهنّ العربية عالية  فإن مهارة ال

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/01 :أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 كبلمهنّ ديكن أن يكون مهارة ال . األخرىمهارات وتتكون من الكثًنة
 كانت . عالية فقيمة اللغة العربية عالية أيضاىخرا ولكن يف مهارة منخفض

 منخفض، لذلك ىخراولكن يف مهارة كبلمها  مهارة اليف قد يرتفع طالبة
 ".قيمتو تنخفض أيضا

 ومن درس  أي من املالتفاعبلت ادلرتابطةيف التعلم جيب أن يكون 
استخدام الطريقة من  .جيب أن يتفاعل كبلمها خللق تعلم جيد .الباتلطا

ولكن قيود عندما حُيرتم  .ادلعلم بشكل كبًن على ربقيق أىداف التعلم
دفعة واحدة   ودرس املعلى خجول و خائفٌن الباتلطا جلعل درسامل

كما قال  . دلواد اللغة العربية يف الفصلدرس الذين أصبتوا املمؤسس
البات لطجعلين ا بيشبو تفاعبًل جامًدا ألنو الباتلطاالتفاعل مع ":درسامل

 خجول ألن الباتلطا  ولكنة ، يف احلقيقة أفتح الفرصة واسعمؤسسهنّ 
إن مادة كاالم الل جيب التأكيد عليها حول  .ىناك مسافة معي عند التعلم

مل  الطالبات إمكانية الذي مل يدرسينثقة الطالبات يف ادثتهّن ، مثل 
لكنين مازل  .ناشطٌن يف الفصل الدراسيةل اإلرادة أو الشجاعة حيصل

 ."أستكشف طرقًا إلبقاء الطالبات يف شلارسة التعلم النشط
 .بيئة التعلم ىو مكان ألنشطة التعلم يكون ذلا تأثًن على عملية التعلم

 القدرة على اكتساب ادلعهد لديهنّ  يعيشون يف الباتلطا  البتث،يف ىذا
مدرس اللغة قال . ىنّ   غًنبٌن  خاصةكبلم مهارات اللغة العربية على مواد

 يعيشون يف الباتلطكانت ا متشاهبٌن، ت ليسالباتلطاأواًل، ": العربية

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/02: أنظر إيل نسخة ادلقابلة   
 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/03: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 ليست الباتلطا اخللفية ،الثانية .بيتهنّ  يعيشون يف الباتلطكانت ا وعهدامل
وكانت  ادلدرسة اإلسبلمية الوسط زبرجوا من الباتلطكانت امتشاهبٌن، 

 العامل األول،  منحسناً، .ادلدرسة احلكومية الوسط زبرجوا من الباتلطا
 يعيشون يف الباتلط ا، وة الديين ادلدرسةيتبععهد  يعيشون يف املالباتلطا

 الذين يشاركون يف ىذه الدينية الباتلط ايف النهاية إن قدرة. امل يتبعوبيت 
 القدرة على التعبًن عن الفكرة أو   الرتكيب حصوصا، يفنّ تؤثر على قدرتو

 هتنّ  الديين، ادلدرسةىذه العوامل مؤثرة جدا .القدرة على إتقان معىن اجلملة
الطبقة  . من الدرجة العالية مع الطبقة ادلنخفضة ىي سلتلفة أيضاي هيتال

 .عن اللغة العربية تفهمهّن ادلنخفضة مل
 

مشكالت الطالبات في تعّلم مادة القراءة باصف عن البيانت من  .٢
 سينيج  " الثانيةهداة المنى" اإلسالمية العاشر فى المدرسة الثانوية

 فونوروجو

 واجهها الطالبات من ادلدرسةتصعوبة القراءة يف مادة القراءة الل 
، احلراكة عطاءاجيدون صعوبة يف " 2 ىداة ادلىن"  اإلسبلميةادلدرسة الثانوية

  ادلدرسقالكما  .الل ال تزال منخفضة على مفردات نّ بسبب إتقانوىو و
 عطاءا، ألن الرتكيز على اللغة العربية ىو يقراء  ىوأوال، ":اللغة العربية

التفاعل مع  على مفردات، نّ  صعوبات يف ذلك بسبب إتقانونّ ، فواحلراكة

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/04: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 قراءة غًن ادلتداولة، وىناك  يقراء عند، منخفضة ، وأخًنا ىياللغة العربية
 ."أخطاء

قراء ي دون القراءة يف درس اللغة العربية رة رئيسية من مهاتستطعٌنل
يصبح  . النص القراءة منها أيًضا من معىن تعرف، بل جيبفقطالنص العريب 

 عنها واحدة من قالت القراءة كما ة عقبة يف ربقيق مهارمفرداترئيسية 
الصعوبات تعلم اللغة العربية إذا : "(سىن آنا أنا رمحة النيل اٌف)الطالبات 

 التعبًن شيء أن يؤمر، عندما تكون ىاستطيع وال تعرف ادلعىنأنت ال اك
 ."القصة باللغة العربيةجعل  أن يؤمر تكونباستخدام اللغة العربية، عندما 

 . القرآنزبتمقراء النص العربية هبا الطالبات مل يكما يشعر صعوبة أن 
 إذا فصار . القراءة القرانأختممل :"(صفية الكامبل) الطالبات  قالتكما

 ."ليس سلس ،فمن الصعب كانت احلراكة ولوقراءة النص العريب 
 لكن .الطريقة يف ترمجة النص ىي باستخدام ترمجة الكلمة ستخدمةي

 ة ادلقابلجيةكما نت . صعوبةلتن الطالبات ما زايدتجيف ىذه الطريقة 
أهنا مث  لفظ بلفظتوضيح  .نعطي ىذه الرتمجة كلمة: " ادلدرس منةالباحث

ادلفردات ومعناه  عندما تكون صعوبات يف ادلفردات، نطلب رؤية .ينذبمع
 فتح القاموس ىنّ حنن نطلبو .الطالبات ادلستخدم بشكل شائع يف كتاب

 ". انفاً  معىن النصعلقتعلمون ّن ت فو الفاظها معىنينعرفت مث. أيًضا

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/05: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .  يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/06 :أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/07 :أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/08: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 أىداف التدريس وخلفية منها عدة عوامل ألناختيار الطريقة 
 . والعوامل االجتماعية والثقافيةدرسالطالبات والوقت ادلتاح واستعداد امل

 " 2 ىداة ادلىن" يف مدرسة بالصف العاشر  أن مدرس اللغة العربية ماحٌن
 كما .ضجرعل الطالبات يشعرون تج أنو ، زلاضرات غالًبا وسائليستخدم

على  الطريقة رغب عن: "(فبيانل مافيكاساري) الطالبات ىحدا قالت
وإن مل يكن دائما لكن  . باستخدام طريقة ااضرةألن درسيدرسها امل

 ."ضجرستخدم طريقة ااضرة ، وجيعلها يغالبا ما 
 أن تؤثر على منط التعلم الطالبات تتعلق تستطيعاجلانب االجتماعية 

ببيئة اإلقامة األسرة واجملتمع، ذلا تأثًن كبًن على العواطف والتعديبلت 
 الطالبات يف ادلدارس  وعملت وادلواقف واالنضباط ىتماماالجتماعية واإل

ادلشكبلت .  أن تسبب عبًئا نفسًيا على الطالبات والثقافات ادلختلفةتستطيع
 بقراءة النص العريب تستطيععندما الطالبات مل ىا واجهها الطالبات يفتالل 
سل مرأة ) الطالبات قالت احدىكما  . القرآن الكرَلاء يقر ربتم ملنّ ألنو

 اءقرأ  احتممل .حب قراءة القرآن عندما يكون يف حالة جيدةأ ":(الساكنة
حىت  ول طويبل لتكراره من األت توّقف النجاجي كان اذاالقرآن الكرَل ألنّ 

 ".طويلةخاسبها 
 

                                                

 .يف اادللتق ىذا البتث W/05- V/2018/09: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .يف اادللتق ىذا البتثW/05- V/2018/10: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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مشكالت الطالبات في تعّلم مادة الكتابة باصف عن البيانت من  .٣
 سينيج "الثانيةهداة المنى " اإلسالميةالعاشر فى المدرسة الثانوية 

 فونوروجو

  يفواجهها الطالبات يف درس اللغة العربيةتاالختبلفات الصعوبة الل 
عيش مكان ت ىي اخللفية و ة الل ناقشها الباحثة خصوصاادلهارات اللغوية الثبلث

:  العربية الغة ادلواد ادلدرس منة الباحثة ادلقابلجية كما نت.االطالبات يوم
 العربية تدور حولاللغة مهم ألن ادلادة ىو  ءإمبل . ءنستخدم طريقة امبل"

مث الثاٍل  .امسع الكلمة العربية جيب أن تكون متوافقة مع كتاباتوي فإذا سلرج،
 على دقة الكتابة نّ  أو ميقاتونّ  معدلوّن،تؤثر خلفيتو. ىو نسخة  وإعادة الكتابة

 ."نّ  كتاباتويحوصح
" 2 ىداة ادلىن"اإلسبلمية  الثانوية  الكتابة يف ادلدرسة  مادةأن تدرس

 عندما يستخدم درسواجهها املتالصعبة الل . بطريقة سلتلفة لكل عملية توصيل
 طريقة األصعب ألن تأليف جيب وإنشاء ه: "درسكما قال امل. طريقة إنشاء

ضع وكيف ول عضع الفاوكيف وتركيب و وصرف على حنو  جيدانّ أن يفو
 وعامل ومنصوبة األمساء ومرفوعة األمساء علية الفو ومجلةاالمسية ومجلة ول فعامل

  لديها ما يكفي من إتقان،مث الثاٍل .نّ جيب أن تفهمومعمول كلهم 
 ."ادلفردات

ن يشعرتواجهها الطالبات عند تعلم مادة كتابو ىي عندما ت الل بةالصع
 ادلفردات  إتقانمنخفضهاىذا ألن  .هبنّ  عن الكلمة الل سيكتبوجنبيةألبا

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/11: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/12: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 بالصف العاشر (سىنأنا رمحة النيل اٌف) الطالبات ىحدا قالت كما .الطالبات
 .هتا إذا كنت تعرف الكتاب حقيقةسهلةىي الكتابة  مادة"": 2 ىداة ادلىن"

إذا كتبت مرة أخرى ال  . إذا كنت ال تعرف الكتابة  مثل كلمة أجنبيةةالصعب
 ".ة ايضاً  سهلة و صعبءامبل عندما تكون طريقة .توجد صعوبة

إذا كانت " (:إيفا سوجي نور جاىياٍل)ى  الطالبات اخرتوكما قال
 العديد من . من لفظو القصًن او الطولاحلراكة الصعب مثل الكتابة صعبة ، 

 ." الذي ال يعرف كيفية الكتابةلفظو
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/13: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/14: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 خامسالباب ال
  البياناتتحليل

 
األخًن بالنتائج  ستقوم الباحثة يف الباب اخلامس دبناقشة البيانات اآلنفة الل ذُِكرت يف

  اإلسبلميةمشكبلت الطالبات يف تعّلم اللغة العربية بالصف العاشر ىف ادلدرسة الثانويةمن 
  ".٢٠١٧/٢٠١٨السنة الدراسية  س فونوروجويني ج الثانيةىداة ادلىن

: ومن البيانات اخلاصة واصلت الباحثة إىل ربليل البيانات كما يلى
شكالت الطالبات في تعّلم مادة الكالم باصف العاشر فى م تحليل البيانات عن .١

 س فونوروجوينيج " الثانيةهداة المنى" اإلسالمية المدرسة الثانوية

لقد كان احلديث الشفهي أول صورة من صور األداء اللغوي، وعلى الرغم من 
تعدد ىذه الصور اآلن فما زال التتدث ىو الوسيلة األساسية للتوصيل، إذا يرى 

من النشاط اللغوي يكون نشاطا  %95 أن حوايل (يف معظمهم)الباحثون اللغويون 
شفيها و يشكل التتدث أداة اتصال سريعة بٌن األفراد، أو بٌن الفرد و اجملتمع، 

واالنسان الذي ديسك بزمام التتدث و يكون قادرا على ضبطو وإدارتو غالبا ما يكون 
ذلك سببا يف احرازه للنجاح يف حياتو العامة و اخلاصة، ألن التتدث ىو الذي يرسم 

  .صورة الشخصية يف أذىان اآلخرين
 من قيمة اللغة العربية نّ  تتنوع، رؤيتو ىي اللغويات العربيةوجويف البات لطاقدرة 

 قيمة على درجات عالية يف لديهنّ قد ال يكون البات لطا .وىي تراكم مهارات األربعة
                                                

 .194 ،.ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي،  
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 يف لديهنّ  يتالالبات لطاألن .  باللغة العربيةكبلماللغة العربية بالضرورة مهارات ال
زء ألن اللغة العربية من اًف .ىخرا بالضرورة مهارات لديهنّ مهارة واحدة قد ال يكون 

. الكثًنة
ألن قيمة ىو نتيجة للرتاكم ، ال ديكن قوال إذا كانت قيمة اللغة العربية عالية  

 وتتكون من زء الكثًنةألن اللغة العربية من اًف  عالية أيضاكبلمهنّ فإن مهارة ال
 ىخرا ولكن يف مهارة منخفض كبلمهنّ ديكن أن يكون مهارة ال . األخرىمهارات

ولكن كبلمها  مهارة اليف قد يرتفع طالبة كانت .عالية فقيمة اللغة العربية عالية أيضا
 . منخفض، لذلك قيمتو تنخفض أيضاىخرايف مهارة 

التتدث يأيت استجابة طبيعية دلواقف احلياة ادلختلفة، وىو وسيلة لبلتصال 
اآلخرين، وىو ادلظهر البارز للشخصية ينم عن سلوك الفرد و ثقافتو وتربيتو وطريقة ب

 .تفكًنه وىو حصيلة مهارات متعددة
 .الباتلطا ومن درس  أي من املالتفاعبلت ادلرتابطةيف التعلم جيب أن يكون 

استخدام الطريقة من ادلعلم  .جيب أن يتفاعل كبلمها بشكل جيد خللق تعلم فعال
 جلعل درسولكن قيود عندما حُيرتم امل .بشكل كبًن على ربقيق أىداف التعلم

 درس الذين أصبتوا املدفعة واحدة  مؤسس ودرس املعلى خجول و خائفٌن الباتلطا
  .دلواد اللغة العربية يف الفصل

 ، يف البات مؤسسهنّ لطجعلين ا بيشبو تفاعبًل جامًدا ألنو الباتلطاالتفاعل مع 
 خجول ألن ىناك مسافة معي عند الباتلطا  ولكنةاحلقيقة أفتح الفرصة واسع

إن مادة كاالم الل جيب التأكيد عليها حول ثقة الطالبات يف ادثتهّن ، مثل  .التعلم

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/02: أنظر إيل نسخة ادلقابلة   
 .106، .ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي،  
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ناشطٌن يف الفصل ل اإلرادة أو الشجاعة مل حيصل الطالبات إمكانية الذي مل يدرسين
 .لكنين مازل أستكشف طرقًا إلبقاء الطالبات يف شلارسة التعلم النشط .الدراسية

. إن القدرة على امتبلك الكلمة الدقيقة الواضتة ذات أثر يف حياة اإلنسان
الكبلم يف اللغة  .فقيها تعبًن عن نفسو، وقضاء حلاجتو، وتدعيم دلكانتو بٌن الناس

وإن . الثانية من ادلهارات األساسية الل سبثل غاية من غاية من غايات الدراسة اللغوية
  .كان ىو نفسو وسيلة لبلتصال مع الآلخرين
أن يكون الفرق بٌن  : منهاالكبلموأما مشكبلت الل يواجهها من مهارة 

أى فيما يغًّن ادلعىن، وليس رلردا اختبلف ىف نطق . الكلمتٌن فرقا ىف الوحدة الصوتية
أن يأتى بكلمات، زبتلف فيها الوحدة الصوتية ىف مواضع سلتلفة من الكلمة، . حرفٌن

ال تقتصر الثنائيات الصغرى على إختبلف احلرف ىف . ىف أوذلا، ووسطها و اخرىا
ينبغى  عند . كلمتينن فقد زبتلف طريقة نطق احلروف فيؤثر ىذا على ادلعىن أيضا

إختيار كلمة للثنائيات الصغرى أن تشرتك ىف كل احلروف باستثناء حرف واحد إن 
كان التدريب خاصا بالفرق بٌن احلروف، وأن يشرتك ىف كل حركات اإلعراب أن كان 

 .التدريب خاصا بالفرق بٌن طريقة  النطق

ألن اللغة   خاصة ليس السهل،ا اإلندونيسييالبات يفتعّلم اللغة العربية ، للط
 اللغة العربية تدرس يف لو كان. العربية ىي لغة أجنبية ال يتم استخدامها كل مرة

القدرة على  . الصعوبة ال ديكن ذبنبهالكن، عهد اإلسبلميةادلدارس على أساس امل
البات القدرة على استيعاب اللغة العربية للط .ضعيفةالبات استيعاب اللغة العربية للط

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/03 :أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .160 ،.تعليم العربية لغًن الناطقٌن رشدي أمحد طعيمة، 

 .237-236.  ،نفس ادلرجع  
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اللغة األصلية قائل ألهنا ليست  .أحد العوامل الل تؤثر عليو ىو االىتمام .ضعيفة
 .ت تعلم اللغة العربيةال ال إنكاره من اتمل أن يكون على مشكفصار .ادلستخدمة

العوامل الل تؤثر على  .ضعيفةالبات لطا القدرة على استيعاب اللغة العربية من
تعّلم اللغة العربية   االىتمام ، ألن االىتمامغًناستيعاب أو قدرة اللغة العربية 

 .ليس مرتفًعا أيًضاالبات طال
واجهها ت عن الصعوبات الل درسبيان املومن البيانات السابقة معروفة بأن 

 أن مادة موافقة باإلطار النظري،الم الك عند تعلم اللغة العربية على مادة طالباتال
صف العاشر ىف ادلدرسة لشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم بامىي كبلم 

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات س فونوروجويني ج" الثانيةىداة ادلىن"الثانوية اإلسبلمية 
على ادلفردات اللغة العربية، ال يسَتوِعْْب الطالبات على إسِتخدام ادلفردات على 

 . عند الكبلم العربيةسياقها
 
شكالت الطالبات في تعّلم مادة القراءة باصف العاشر فى م تحليل البيانات عن .٢

 س فونوروجوينيج  " الثانيةهداة المنى" اإلسالمية المدرسة الثانوية
قد يبلقي القارئ مشكلة أخرى عن طريق ادلفردات غًن ادلألوفة التبليت يصادفها 

و لذلك، على ادلعلم أن . يف النص القرائي، األمر الذي يعيقو فياستيعاب ما يقرأ
يساعد الطالب يف التغلب على ىذه الصعوبة عن طريق إعداده مسبقا لقراة نص 

   .جديد و تعليمو ادلفردات اجلديدة يف النص اجلديد

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/01: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
. 123-125، (1997دار الفبلح، : عمان) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل،  
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 أىداف التدريس وخلفية الطالبات والوقت منها عدة عوامل ألناختيار الطريقة 
  أن مدرس اللغة العربية ماحٌن . والعوامل االجتماعية والثقافيةدرسادلتاح واستعداد امل

عل تج أنو ، زلاضرات غالًبا وسائليستخدم " 2 ىداة ادلىن" يف مدرسة بالصف العاشر
 .ضجرالطالبات يشعرون 

وإن مل  . باستخدام طريقة ااضرةألن درسيدرسها املعلى  الطريقة رغب عن
 .ضجرستخدم طريقة ااضرة ، وجيعلها ييكن دائما لكن غالبا ما 

 واجهها الطالبات من ادلدرسة الثانويةتصعوبة القراءة يف مادة القراءة الل 
على  نّ بسبب إتقانوىو و، احلراكة عطاءاجيدون صعوبة يف " 2 ىداة ادلىن" اإلسبلمية
 .الل ال تزال منخفضة مفردات

 صعوبات نّ ، فواحلراكة عطاءا، ألن الرتكيز على اللغة العربية ىو يقراء  ىوأوال،
 منخفضة ،  ىيالتفاعل مع اللغة العربية على مفردات، نّ يف ذلك بسبب إتقانو

 . قراءة غًن ادلتداولة، وىناك أخطاء يقراء عند،وأخًنا
جيد كثًن من ادلتعلمٌن صعوبة يف نطق بعض األصوات . األصوات ادلشكلة

و / ق، ح، ع/ و األصوات احللقية/ ك، خ، غ / العربية و خاصة األصوات الطبقية
و ىذه ادلشكلة تظهر يف أثناء القراءة اجلهرية، /. ط، ض، ص، ظ/ األصوات ادلفخمة

  .وال تظهر يف أثناء القراءة الصامية

البطء القرائي، بعض ادلتعلمٌن يواجو مشكلة يف سرعة القراءة، فهو يقرأ ببطء 
و ادلطلوب ىو أن يقرأ . شديد وكأنو يقرأ حرفا حرفا أو مقطعا مقطعا أو كلمة كلمة

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/09: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/05: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .123-125، (1997دار الفبلح، : عمان) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل،  
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و بالطبع جيب أال تكون السرعة على حساب االستسعاب، ألن ادلراد . وحداة كبًنة
 .ىو قراءة سريعة مصتوبة بدرجة عالية من االستيعاب

 أن تؤثر على منط التعلم الطالبات تتعلق ببيئة تستطيعاجلانب االجتماعية 
 ىتماماإلقامة األسرة واجملتمع، ذلا تأثًن كبًن على العواطف والتعديبلت االجتماعية واإل

 أن تسبب عبًئا نفسًيا تستطيع الطالبات يف ادلدارس  وعملتوادلواقف واالنضباط 
عندما ىا واجهها الطالبات يفتادلشكبلت الل . على الطالبات والثقافات ادلختلفة

  . القرآن الكرَلاء يقر ربتم ملنّ  بقراءة النص العريب ألنوتستطيعالطالبات مل 
  القرآن الكرَل ألنّ اءقرأ  احتممل .حب قراءة القرآن عندما يكون يف حالة جيدةأ

 .طويلةخاسبها حىت  ول طويبل لتكراره من األت توّقف النجاجي كاناذا
 عن الصعوبات الل درس و الطالباتبيان املومن البيانات السابقة معروفة بأن 

يف  موافقة باإلطار النظري، القراءة عند تعلم اللغة العربية على مادة طالباتواجهها الت
صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة القراءة بامو ىذه

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على علوم س فونوروجوينيج  " الثانيةىداة ادلىن"اإلسبلمية 
 البات الطندْ تج األساسي دلهارة القراءة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالك

 .صشكل يف النلصعوبة عند القراءة ا
 

 
 

                                                

. 123-125، (1997دار الفبلح، : عمان) أسالب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل،  

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/10: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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شكالت الطالبات في تعّلم مادة الكتابة باصف العاشر فى تحليل البيانات عن م .٣
 س فونوروجوينيج  " الثانيةهداة المنى" اإلسالمية المدرسة الثانوية

الكتابة نشاط معقد جداً، و لذلك فإن تعريف الكتابة اجليدة أمر يصعب 
الوصول إليو، و لكن قد تعريف الكتابة بأهنا رسم احلروف خبط واضح ال ليس فيو و 

ال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات وفق قواعد العربية ادلتفق عليها لدى 
 .أىلها حبيث تعطى ىف النهاية معىن مفيداً 

 ادلهارات  يفواجهها الطالبات يف درس اللغة العربيةتاالختبلفات الصعوبة الل 
. اعيش الطالبات يوممكان ت ىي اخللفية و ة الل ناقشها الباحثة خصوصااللغوية الثبلث

 سلرج، العربية تدور حولاللغة مهم ألن ادلادة ىو  ءإمبل . ءنستخدم طريقة امبل
مث الثاٍل ىو نسخة   .امسع الكلمة العربية جيب أن تكون متوافقة مع كتاباتوي فإذا

 يح على دقة الكتابة وصحنّ  أو ميقاتونّ  معدلوّن،تؤثر خلفيتو. وإعادة الكتابة
 .نّ كتاباتو

ادلادة اللغوية الل يراد كتابتها وىي نتاج للفكر يف تفاعلو مع ادلخزون الثقايف و 
الضبط الصريف و النتوي و . ادلذخور يف الذاكرة و مع الوقائع العيانية و ايط اخلاري

إذ البد أن يتقن الكاتب قواعد النتو . ىذا الضبط مهارة أساسية يف عملية الكتابة
ألهنا ضرورية للصياغة اكمة السليمة اخلالية من اخلطأ، ألن النتو من شأنو أن 

يبتث يف سبل بناء اجلملة بناء صتيتا خاليا من األخطاء، أما الصرف فهو يتعلق 
الرسم الرسم  .ببناء الكلمة و وسائل تصريفها، و ىذا ضروري الكلمة ضبطا صتيتا

                                                

 .63ناصر عبد ا الغاىل، عبد احلميد عبد ا،   

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/11: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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إذ أن اتقان الرسم الكتايب ضرورة ألن اخلطأ االمبلئي يعيق فهم  (االمبلء)الكتايب 
 .ادلكتوب ويؤدي إىل بطء القراءة

بطريقة " 2 ىداة ادلىن"اإلسبلمية  الثانوية  الكتابة يف ادلدرسة  مادةأن تدرس
.   عندما يستخدم طريقة إنشاءدرسواجهها املتالصعبة الل . سلتلفة لكل عملية توصيل

 وصرف على حنو  جيدانّ  طريقة األصعب ألن تأليف جيب أن يفووإنشاء ه
 علية الفو ومجلةاالمسية ومجلة ول فعضع املوكيف ول عضع الفاوكيف وتركيب و

 ،مث الثاٍل .نّ جيب أن تفهمومعمول كلهم  وعامل ومنصوبة األمساء ومرفوعة األمساء
 . ادلفرداتلديها ما يكفي من إتقان

عدم التمييز بٌن بعض األصوات اللغوية الىت تشكل على بعض ادلتعلمٌن 
ىذا اخلطأ ناجم عن عدم معرفة . كتابة مهزة الوصل على أهنا مهزة القطع .أحيانا

إغفال وضع اذلمزة ىف حالة مهزة القطع وينشأ ىذا اخلطأ عن كسل الطالب  .الطالب
أو عن جهلو بضرورة وضع اذلمزة أو عن إعتقادة اخلاطئ بأهنا مهزة وصل ال ربتاج إىل 

قد خيطئ الطالب ىف كتابة احلرف ادلدغم، فيكتب حرفٌن بدال من  .إشارة اذلمزة
 .حرف واحد علية شدة

ن يشعرتواجهها الطالبات عند تعلم مادة كتابو ىي عندما ت الل بةالصع
. الطالبات ادلفردات  إتقانمنخفضهاىذا ألن  .هبنّ  عن الكلمة الل سيكتبوجنبيةألبا

 إذا كنت ال ة الصعب.هتا إذا كنت تعرف الكتاب حقيقةسهلةىي الكتابة   مادة
عندما تكون  .إذا كتبت مرة أخرى ال توجد صعوبة .تعرف الكتابة  مثل كلمة أجنبية

                                                

 .207 ،.ادلهارات اللغويةزلمد صاٌف الشنطي،   

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/12: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
 .250-249 ،.نفس ادلرجع  
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 احلراكة الصعب مثل إذا كانت الكتابة صعبة ، . ة ايضاً  سهلة و صعبءامبل طريقة
 . الذي ال يعرف كيفية الكتابة لفظوالعديد من . من لفظو القصًن اوالطول

 عن الصعوبات الل درس و الطالباتبيان املومن البيانات السابقة معروفة بأن 
 موافقة باإلطار النظري، الكتابة عند تعلم اللغة العربية على مادة طالباتواجهها الت
صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لالبات يف تعّلم مادة الكتابة باالطمشكبلت و

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على علوم س فونوروجوينيج  " الثانيةىداة ادلىن"اإلسبلمية 
األساسي دلهارة القراءة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالك عند كتابة النص 

 .ء يف وْضع الكلمة يف اجلملةاأخط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 . يف اادللتق ىذا البتثW/05- IV/2018/14: أنظر إيل نسخة ادلقابلة  
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 سادسالباب ال
 اإلختتام
 

 الخالصة  .أ 
  ثبلثة ادلهارات يفمشكبلترف يعأن من أجل ف ىذا البتث ىو اىداومن  

  وحصوصا تعلم اللغة العربية يف إندونيسياقدم تضمن حلوالً لتطوير وتمث أن يستطيع
شر الصف الاتلبالط س ينيج" الثانيةىداة ادلىن " بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية عا

فيما ،  باالستنتاجثةوبعد البتوث وادلبلحظات لتلك ادلسائل يقوم الباح. وجفونورو
: يلى
صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة الكبلم بام .ٔ

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على س فونوروجوينيج"  الثانيةىداة ادلىن"اإلسبلمية 
 ادلفردات اللغة العربية، ال يسَتوِعْْب الطالبات على إسِتخدام ادلفردات على سياقها

 .عند الكبلم العربية
صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لشكبلت الطالبات يف تعّلم مادة القراءة بامو .ٕ

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على س فونوروجوينيج"  الثانيةىداة ادلىن"اإلسبلمية 
 ندْ تج علوم األساسي دلهارة القراءة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالك

 .صشكل يف النل صعوبة عند القراءة االباتالط
صف العاشر ىف ادلدرسة الثانوية لالبات يف تعّلم مادة الكتابة باالطمشكبلت و .ٖ

 ىي ال يسَتوِعْْب الطالبات على س فونوروجوينيج"  الثانيةىداة ادلىن"اإلسبلمية 
علوم األساسي دلهارة القراءة مثل علم النتو والصرف منها تدّل ذالك عند كتابة 

 .ء يف وْضع الكلمة يف اجلملةاالنص أخط
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 اإلقتراحات .ب 
 الواقعة ترتكب ىف تنفيذ تعليم اللغة العربية مشكبلت ا وفهموةبعد معرفة الباحث
ىداة " تقدَل اإلقرتاحات النافعة للمدرسة الثانوية اإلسبلمية ةباصف العاشر الباحث

: وس فونوروجينيج"  الثانيةادلىن

 اإلقرتاحات إىل رئيس ادلدرسة  .١
اللغة العربية ينبغي أن يزيد الرئيس حصة درس . (أ

 ينبغي أن جيعل بيئة اللغوية وأن يبىن سكن الطبلب . (ب
  إىل مدرس اللغة العربيةاإلقرتاحات .٢

ينبغي أن يعطي أكثر الفرصة إىل الطبلب ليتكلموا باللغة العربية وأن يعطي . (أ
الواجبات ادلنزلية 

ينبغي أن جيعل التعليم شيقا باستعمال األلعاب اللغوية . (ب
 اتلبا إىل الط اإلقرتاحات.3

ينبغي أن حيفط الطبلب ادلفردات ألهنا تساعدىم يف فهم ادلادة النجاح . (أ
فاختبارىم شفيها وربريريّا 

 .ينبغي أن يرقوا رغبتهم يف تعّلم اللغة العربية. (ب
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