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 الملخص

 دور المدرس في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب المدرسة العالية 2013مطمئّنة، ستي 
جمفوروجو سامبيت فونوروغو السنة الدراسية " ارجوويناعون"اإسامية المعارف 

، البحث العلمي، قسم تدريس اللغة العربية كلية التربية بالجامعة 2012/2013
, المشرفة اأولى الحاجة ايفى معافية الماجستير. اإسامية الحكومية فونوروغو

 .يفريد الفطر نور السام الماجستيرالدكتور المشرف الثاني 
درس  :الكلمة اأساسية  شرف وكمدّرب)دور ا ، مهارات (كدافع ابتكارية وكا

. اللغة العربية
قدار  علومات ا تار من ا و الذى  و الوسط ب العامل اآخرين و درس  ا

علومات الدراسية  تعلم والعلم التام با ائم للمتعلم، فعمل يتضّمن دراسة ا الازم ا
ظقيا ومرتبطا  ا ل مرتبة ترتيبا م تعلم ح يسهل علي ايصا ها على ا اصة ما يلقى م و

عارف . بعضها ببعض درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي
ا دور للمدرس الذى يرّّ الطاب  دارس العالية بفونوروغو ال  ي إحدى ا فونوروغو 

سم والعقل  ا ح يكونوا رجاا كامل و مربّيا يرمى إ تربيبة ا ويعّد إعدادا صا
لق تربية كاملة من ميع الوجو هارات اللغوية اأربعإما . وا مهارتان سلبيتان أو : ا

ابيتان أو ابتكاريتان وما التعب الكام  استيعابيتان وما السمع والقراءة، ومهارتان ا
ا يربط ب السمع والقراءة وما . والكتابة طق  ذا التقسيم نوع من ا وقد يكون  

 .يربط ب التعب  شكلي الكام و الكتابة
ذا البحث فكمايلى درس كدافع   (1): أما اأسئلة ال تبحث   كيف دور ا

شرف  ترقية  (2)ابتكارية  ترقية مهارات اللغة العربية؟،  درس كا كيف دور ا
دّرب  ترقية مهارات اللغة العربية؟ (3)مهارات اللغة العربية؟،  درس كا  .  كيف دور ا
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وعى،  ذا البحث العلمي على سبيل البحث ال إستخدمت الباحثة نوع البحث 
احظة والوثيقة قابلة وا د مع البيانات بطريقة ا ليل البيانات،  تأخذ . وع د  وع

ليل وصفي كيفي على طراز ميلس  ي  ليل البيانات  مان (Miles)أسلوب  وب  و
(Huberman)تاج البيانات:  ، كما يلى . فيض البيانات و عرض البيانات و است

هج التثلثي: لفحص صحة البيانات بثاث طرق اك، مواظبة التأمل، ا . تطويل اإش
ي وم يزال مثاليا، نطرا إ : ومن نتائج البحث  درس كدافع ابتكارية  دور ا
درس كالدوافع   ، الوجدا الوظيفة ا عر ترقية مهارات اللغة العربية من جهة ا

فسي طاب و . وال شرف  درس كا ا وبوصفها،دور ا درس يكون ام ايتفق مع دور
طة  داف ا تجة، وأ قادرة على تطوير قدرات الطاب، وجعل الطاب مستقلة وم

صوصا  مهارات اللغة العربية ديد الكفاءات،  و و. و دّرب  درس كا ا يتفق دور ا
دّرب،  اأسلوب أعا وم يشكل الطالب جسديا وعقليا و  درس كا مع الدور ا

. عاطفيا
  



3 

 

 

الباب اأول 
المقدمة 

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿

علومات إ  حصر  إيصال ا بية وي إّن التعليم عامل من عوامل ال
ون العلوم سائل الف شء  ن وصّك حوافظ ال اك . الّد لكّل برنامج تعليم 

ا أو كلها دون  ح الرنامج وإذا كان أحد اصر ثاثة رئيسة إذا كانت جيدة  ع
ي اصر  ذ الع بوط مستوى الرنامج، و طلوب أدى ذلك إ  ستوى ا : ا

اّدة التعليمية عّلم والطالب وا 1.ا
 

هد  البحث عن العلم، وكان اإنسان يتعلم ويتدرّج  و ا أما التعلم 
ون 2. التعلم للوصول إ الكمال ظم ويرتب ف و طريقة لي   فأمالتعليم 

اصر . الدرس كان سيلقى التاميذ صوص، إن للغة العربية طريقت لتعليم ع وبا
 3.اللغة ومهارها

واد اأخرى تلفة من ا ا . ولتعليم مادة اللغة طريقة  فاللغة كما عرف
جاح التعليم، . اأول من القبول الطبيعي والثا من التعليم: تقابل  الشيئ ول

هج الدراسي ووسائل  ادة وا ظيم ا اصر عملية والتعليم، كطريقة ت تاج إ ع
د تدريس اللغة العربية  4.اإيضاح ع

                                                           

1
مد القامى،  ية اأول لتعليم العربية لغ مود إماعيل صي و على  دوة العا  السجل العلمى ال

اطق ها     .8   ،(1978جامعة الرياض، : الرياض)، ال

2
دوا، : جاكرتا)، Strategi Belajar Mengajarكوا، . و   . 25-23(2002غراسي

3
دى،   ، (2007ميسكات، : ماانع)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabامد فؤاد اف

76 . 

4
ان،   دوا فراسادا، : جاكرتا)، Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajarسارد رجا غرافي
1986) ،145 . 
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يد يستطيع أن يدخل  درس ا علم، أن ا م في يع ا صر اأ أما الع
وية  ع ات على ماّد التعليمية، كما أن لدي القدرة على رفع لروح ا التحسي

شاط التعليمى  تامامهم ومن تشجيعهم على التجارب مع ال للطاب واثارة إ
كن  فد للطريقة وا  و ا درس  علم والطريقة أن ا طلوب، وا فرق ب ا ا

رج إ الوجود بدون 5.للطريقة أن 
 

تاز أن يقوم بأجل مهمة وأخطر  درس اللغة العربية مدرس من نوع  ا
همة ال يقوم ها فهي تعليم اللغة القومية ال تركز عليها اسس  رسالة أما ا

و ذو رسالة أن من خال تعليم لغة اأمة ولغة  وحودنا القومي والروحي، و
 ، قدسات ، ومع  قق توجيها ساميا يرمي إ إعداد جيل مع بلغت القرآن 

ذ اللغة من حضارة وتراث يشد إ جدور القومية شدا ا تقدم   6.ومع 
ب أن يتدرس  كل أمور الدراسة، بإعطاء السهولة لكل الطاب،   درس  ا

ثالي ستقبل. لتكون طّورا فعاليت  علم صورة نفس الباد  ا . يصبح ا
درس كما قال الدكتوران سوفاران  كتاب  ل "ودور ا درس   دور ا

ي"التعليم درس : ،  ستشار، ا درس كا رشد، ا درس كا علم، ا درس كا ا
درس كاإدارة  دير وا ب، القدرات، اأمكانات ال 7.كا وا ، ا صا  وا

دّرس تعلم م يتطور بالشكل اأمثل دون مساعدة من ا ذا . تلكها ا  
لفية ، وذلك أن واحد مع غ من  درس الطاب الفردية ا الصدد،  يهتّم ا

ريا للغوية لك فرقا جو تعلم     8.ا

                                                           

5
رجع،    .7نفس ا

6
ميد عبد اه،  اطق بالعربيةعبد ا رة)،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغ ال دار اإعتصام، : القا
1991) ،36. 

7
 .37، (2005حكاية فوبسيع، : يوكجاكرتا)، Menjadi Guru Efektifسوفاران،  

8
ا رشدا كريا، : باندوع)، Menjadi Guru Profesionalمولياس،    .36-35، (2008ر
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عما  رء للتعب ا ا أما اللغة وظيفة كرى  حياة الفرد، فهي ال يتخد
رء بغ ي وسيلة اتصال ا ام . يش نفس من أحاسات أفكار و واللغة دور 

ماعات م ب الفرد وا تمع فهي أداة التفا    9. حياة ا
ذ الّلغة . إّن اللغة العربية مكانة خاصة ب لغات العام ّية  كما أن أ

اضر، وترجع أمية اللغة العربية إ اأسباب،  تزيد يوما بعد يوم  عصرنا ا
ي كانة اإقتصادية : و ديث الشريف ا ، لغة الصاة، لغة ا لغة القرآن الكر

واصات    10.للعرب عدد متكّلمى العربية، لغة الّدين، لغة التعليم ولغة ا
و تطوير مهارات الطاب   بية  دف الرئيسى لتعلم اللغة اأج وأما ا

أما القدرة على إستخدام اللغة  تعليم . إستخدام اللغة أكان شفهية أو كتابة
.  اللغة تسمى مهارات اللغوية

ي  هارات اللغوية أن تعليم اللغة اأو نتيجة مهمة و وترتيب ا
اإستماع كمهارات اللغوية يأتى قبل أية مهارة أخرى، إن الطاب يستمع أوا 

د  اكى مامع كذلك الشأن  التعب اللغوى حيث تبدأ مراحلة ع م 
ذا الذى يسمع سواء  شكل كلمات . الطاب يفهم ماايستمع م نطق 

مفردة أو مل متكاملة، واأمر نفس يصدق مع متعلم اللغة الثانية وتأتى بعد 
طق ما وصل إلي من أصوات، ويتكلم  مرحلة اإستماع مرحلة الكام حيث ي

ذا الكام كمهارة لغوية يتأخر كلية ح . ا يفهم عن عبارات وليس مع 
طق  تعلم ا ي و أن ا ذا الكام  ي  تعلم مهارة اإستماع، ولكن ما يع يتقن ا

ا يفهم إذن، مهارة اإستماع يسبق الكام، . إا مايسمع وا يتكلم إا 
   11.والكام يسبق القراءة، والقراءة تسبق الكتابة

                                                           

9
 .9، (1986دارالفكر، :  سورية)،  طرق تدريس اللغة العربيةجورت الركاّ، 

10
 ، و طبعة، : الرّياض)،  اساليب تدريس الّلغة العر بيةمد على ا  .19، (1982دون ا

11
اقة ورشدى امد صعيمة،   اطق هامود كامل ال : إيسيسكوا)، طرائق تدريس اللغة العربية لغ ال

بية،  ظمة اإسامية لل سورات ا  .27، (2003م
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ن  تعليم اللغة العربية، لذلك وجب  إن مهارة الشخصية  اللغة ا 
درس اللغة العربية أن يستو تلك اأمور بثاثة أمور تالية أوا علوم : على ا

 12.اللغة العربية، ثانيا مهارة اللغة العربية، وثالثا كفائة  تعليم اللغة العربية
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا  مفوروجو سامبيت" ارجووي

دارس العالية بفونووغو ال تدرس اللغة العربيةفونوروغو ذلك .  من إحدى ا
درسة  كما قال اأستاذ إحسان الدين بأّن كث من طاب متخرّج من ا

كومّية توّسطة ا ّوعة. ا درسة بكون طرق التدريس مت . فلذلك إستخدمت ا
درسة العالية اإسامية  لكي تسعي الّدروس  فهم الدراسة العربية لطاب با

عارف  اعون"ا  13.فونوروغو مفوروجو سامبيت" ارجووي
درسة العالية اإسامية  من الدراسات ااولية وجدت الباحثة  ا

ا من الطاب حصل  اعون مفوروجو سامبيت فونوروغو كث عارف ارجووي ا
 ٪ من طاب 80ال اللغة العربية ا يزال دون مستوى الكمال، ويقدر من 

ا  عاي للتأكد من اكتما د اأد من ا الذى نتائج دراستهم ا تزال دون ا
(KKM) م اعداد قبل التعلم . ددة عروف ان الطاب ليس   الواقع، من ا

رة  والشخصية هارات وا علم 14.ولكن قد ملوا ا ا اُحتج دور ا  فلذلك، و
درسة العالية اإسامية  درس لتحس مهارات اللغة العربية لطاب با أو ا

اعون مفوروجو سامبيت فونوروغو عارف ارجووي . ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"إن مدرس  ا دورا  " ارجووي

قية " كمعلم"عملية التدريس،  علومات إ ميع طاب ل الذى ايصال ا

                                                           

12
دى،    .1، (2004مشكات، : ماانع)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabامد فؤدى ايف

13
درسة العالية   قابلة الشخصية ب الباحثة واأستاذ إحسان الذين مدرس اللغة العربية لطاب ا ا

عارف  اعون"اإسامية ا درسة " ارجووي   الساعة 2012 نوفمب 29مفوروجو سامبيت فونوروغو،  ا
09.15 

14
قابلة نسخة أنظر    البحث ذا ملحق  W /F-1/W/13-IV/2013-01/1:  الرقم ا
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الذى " كمّر أو مدبر"وكذالك . مهارات  اللغوية، خصوصا اللغة العربية
ي اإستماع، القراءة، الكام والكتابة م عن ميع مهارات اللغوية و . يدبر
درسة العالية  اأستاذ إحسان الدين مدرس اللغة العربية لطاب با

عارف  اعون"اإسامية ا شكات "ارجووي ها ا ، قال  دراسة اللغة العربية م
تازا درسة م يكون  تخرجة من ا ، ا .  وم تزل دون مستوى الكمال  تعليم

اسبة لكي يفهم الطاب  درس الطريقة وأساليب التقو ا فلذلك إستخدم ا
.  عن اللغة العربية فهما جيدا

وضوع : لذلك أردت الباحثة أن تبحث العميق عن ا
دور المدرس في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب المدرسة العالية 

جمفوروجو سامبيت فونوروغو السنة " ارجوويناعون"اإسامية المعارف 
. 2012/2013الدراسية 

 تحديد البحث .ب﴾ ﴿

درس  ترقية مهارات اللغة  دا على خلفية البحث وبالذات دور ا مس
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"العربية لطاب ا مفوروجو " ارجووي

درس، مهارات اللغة  ثها  دور ا سامبيت فونوروغو، حددت الباحثة 
 .العربية، وعامل مدرس  ترقية مهارات اللغة العربية

 
 
 
 
 

 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

: تأخذ الباحثة أسئلة البحث كما يلى
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درس كدافع ابتكارية  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  .1 كيف دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

ة الدراسية   ؟2012/2013فونوروغو الس

شرف  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  .2 درس كا كيف دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

ة الدراسية  ؟ 2012/2013فونوروغو الس
دّرب  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  .3 درس كا كيف دور ا

عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي
ة الدراسية   ؟2012/2013فونوروغو الس

 أهداف البحث .د﴾ ﴿

داف ال يهدف إليها الباحثة  ها فاأ بحوثة ع سائل ا مؤسسا على ا
ي اأمور اآتية ذا البحث    :

درس كدافع ابتكارية  ترقية مهارات اللغة العربية  .1 عرفة عن دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"لطاب ا مفوروجو " ارجووي

ة الدراسية   .2012/2013سامبيت فونوروغو الس

شرف  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  .2 درس كا عرفة عن دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

ة الدراسية   .2012/2013فونوروغو الس

دّرب  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  .3 درس كا عرفة عن دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

ة الدراسية   .2012/2013فونوروغو الس

 
 فوائد البحث  .ه﴾ ﴿
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افع اآتية ذا البحث ا : يرجى من 
 الفوائد النظرية .1

درس  ترقية مهارات  ( أ) ح دور ا زيادة معلومات القارئ عن مق
 .اللغة العربية

درسة  ( ب) درس  ترقية مهارات اللغة العربية با معرفة كيفية دور ا
عارف  اعون"العالية اإسامية ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

 .فونوروغو

 الفوائد العملية .2

 للباحثة ( أ)

اسب  ديدة  التعليم اللغة العربية ا عارف العلمية ا لزيادة ا
ستقبل ة التعليمية  ا ه  .با

 للمدرسة ( ب)

ا عن مهارات اللغة العربية (1  .يرجى أن هتم كث

ا نظريا وعلميا  (2 ذا البحث أن تكون  يرجى من نتيجة 
عارف  درسة العالية اإسامية ا على ا

اعون"  .مفوروجو سامبيت فونوروغو"ارجووي

 للمدرس ( ت)

بية واارشاد إ  ذا البحث العملى مرجع التوجية وال يكون 
متاز تيجة ا صول ال  .الطاب  عملية التعليم 

 

 
 منهج البحث .و﴾ ﴿
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 البحث سبيل على العلمي البحث ذا البحث نوع الباحثة إستخدمت
وعى وعي والبحث (Qualitative research) ال تج ال البحث إجرات و ال  ت

كتوبة كاأصوات (Descriptive data) الوصفية البيانات ة من أو ا  الّس
تأملة وطبائع اأشخاص  15.ا

ج استعملت الباحثة، بإرادة ومطابقا ناجحا ليكون ا اقسة  ا  م
ج وإما العلمى البحث ا   :ي إستعملها ال ا

 .البحث نوع و البحث مدخل .1

 البحث مدخل .أ 

دخل الباحثة استخدمت وعي ا درس   عن الوصفي ال دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا

اعون" . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي
 البحث نوع . ب

ادي قال و س قسم البحث أن سوت ظر ثاثة إ ي  مكان بال
ي البحث : و

عملي البحث .1 . ا
يدا البحث .2 . ا
كتي البحث .3  .ا

ذا س  العلمي البحث يدخل و يدا البحث ج  ومطالعة ا
يدا ي ذا يقصد الذى ا يل و علومات ل  عمل ولتقرير الكاملة ا
هّمة طوة سيأخذ الذى  16.العلمي البحث  ا

 الباحثة حضور .2

                                                           

15
كا جيفتا، : جاكارتا ) ،Metodologi Penelitian Pendidikanمارغونو،     .32، (2003ري

16
ادى،  و   .4، (2000أندى أو فسيت، : يوكجاكرتا)،  Metodologi Research Vol Iسوترس
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ي  وعى تعلقا أكيد الباحثة  حضور الباحثة يتعلق هذا البحث ال
 (.Human Instrument)إحدى الوسائل الدراسية الشخصية 

هج العلمي مع البيانات، ا  ( Paradigma Ilmiah) ستخدم  ا
 .و اإختبار التحريري أو اإستفتاء أو الوسيلة اأخري

د وأما. البيانات مع اأفضل الوسيلة و الشخص ليكسى  ع
، ( Lexy J Moeloeng) ج ميلوع تصلة الوسيلة و الشخص كتاب  ا

ستجيب مع يدان  التبادات أنواع فهم على ويقدر (Responden) ا  ا
صول   17.عليها وا

 البحث مكان .3

عارف  و البحث ذا موضع درسة العالية اإسامية ا  ا
اعون" . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي

 البيانات مصادر .4

صادر ي البيانات مصادر  ميدان من الباحثة عليها حصل ال ا
 .البحث

خر .أ   (Informan) ا

خر يقصد درسون م البحث ذا  ا وظفون ا  وكذلك وا
درسة الطاب عارف اإسامية العالية با اعون"ا مفوروجو " ارجووي

 .سامبيت فونوروغو

 

 
كتوبة الوثيقة . ب  (Dokumentasi) ا

                                                           

17
ا رسدى كريا، : باندوع)، Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسى ج ميلوع   .19، (1989ر



12 

 

 

واش أو الصور أو الوثائق و البحث ذا  بالوثيقة يقصد   ا
دونة  18.تدون م ام الكتاب  ا

 البيانات جمع أساليب .5

د هّمة البيانات مصدر أن، (Lofland) لوفاند ع  ث  ا
قابلة ي كيفي احظة ا كتوبة الوثائق من البيانات وزيادة وا  وما ا

 19.ذلك أشب
: ى البحث ذا  البيانات مع وطريقة  

احظة طريقة . أ   (Observation method)  ا

احظة طريقة  الباحثة استخدمت ال البيانات مع طريقة ي ا
كية، ماحظة احظة أن اش ظمة وكتابة تأمل ي ا ر على م  الظوا
بحوثة كة الباحثة وتدلّ  20.ا ى كاملة، مش ا ال الباحثة و  دور

ة داف إ كب  للتأمل الطريقة ذ الباحثة استخدمت البحث، أ
عرفة درسة  العربية اللغة التدريس  واأحوال اأعمال ا  العالية ا

عارف اإسامية اعون "ا  .فونوروغو سامبيت مفوروجو" ارجووي

قابلة طريقة . ب   (Interview method)ا

قابلة طريقة قابلة ي ا علومات لتبادل شحص ب ا  ا
اء ويربط اإتصال إ يؤدى واأجوبة، اأسئلة بطريقة والفكرة  ب

ع وضوع حول ا عّ  ا  غ مقابلة الباحثة واستخدمت 21.ا

                                                           

18
ارسيمى أريكونطا،   يكا : جاكرتا)، Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek سو ري
 .116، (1996جيفتا، 

19
فس،    .112مرجع ال

20
ادى،  و   .151، (2004أندى أو فسيت، : يوكجاكرتا)، Metodologi Research Vol I Iسوترس

21
، (2008الفابيتا، : باندوع)، Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Bسوكيونو،  

231. 
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اكمة ي م  وإستخدمت. البيانات مع  الباحثة حّرت و
فتحة البيانات نيل أردت أها الطريقة ذ الباحثة قابل من  ا  ا

درس  عن سعي وميع اأجوبة م تطلب ال علي  دور ا
درسة العالية اإسامية  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا

عارف  اعون"ا . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي
 (Documentary Method )  الوثيقية طريقة . ج

اث بطريقة البيانات مع ي الوثيقية الطريقة  التحريرى، ال
ا والكتب  الباحثة استخدمت 22.بالبحث صلة ا ال وغ
يل الوثيقية الطريقة درسة حالة عن البيانات ل عارف العالية ا  ا

اعون"  :كمايلى فونوروغو، سامبيت مفوروجو" ارجووي

غرا فيها (1 وقع ا  .تاريخ تأسيسها وا

تعلقة ب (2 درس  ترقية مهارات اللغة العربية اأمور ا دور ا
عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"لطاب ا " ارجووي

 .مفوروجو سامبيت فونوروغو

 

 

 

 

 البيانات تحليل .6

                                                           

22
ارسيمى أريكونطا،    .Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek ،132سو
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ظيمها البيانات ترتب عملية ي البيانات ليل موذج إ وت  ال
 البيانات ليل الباحثة واستخدمت 23.اأساس والتحليل والطبقة

وبرمان ميلس مفهوم تتبع الكيفية، اهما رأيا  (Miles & Huberman) و
طوة  تفاعل وباستمرار  كّل ا ليل البيانات الكيفية يفعل با  

ي ليل الكيفي  ام  : البحث ح 
 
 
 
 
 

 

 (Reduction Data) البيانات فيض .أ 

تمام، تركيز إختيارية، عملية ي ويل ملخص تبسيط اإ  و
رة البيانات يدان  الظا  على الباحثة صل البحث ذا . ا
قابلة من البيانات احظة ،(interview) ا  والوثيقة (observation) وا

(documentary) عقدة  من اليومية واأعمال التدريس  ا
دارس، ديد بإختيار فضها م 24ا تعلقة اأصلية اأحوال عن و  ا

درس بدور درسة  ا عارف العالية ا اعون "ا  مفوروجو" ارجووي
 .فونوروغو سامبيت

 

 (Display Data) البيانات عرض .ب 

                                                           

23
ا رشدى كريا، : باندوع)، Metodologi Penelitian Kualitatif، ليكسى ج ميلوع  ، (1989ر

103. 

24
  ،  .125، (2007ال فوستاكا،: ماانع)، Metodologi Penelitian Bahasa Arabمد عي

تاج البيانات است  

البيانات فيض  

البيانات مع البيانات عرض   
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طوة البيانات هاية بعد ا فا  و البيانات تقد ي بعد
وع ث شمل والبيان الصورة بطريقة البيانات  عرض أن على ال  ا

 ث  البيانات وعرض. ذلك اشب وما اأشياء ب واإتصال
وع طوة ذ. الوصفبة الكتابة طريقة على تغلب ال  الباحثة تسهل ا
 25.بعد البيانات مع لتفعل

تاج .ج   ( Conclusion Data) البيانات است

ستمر  مدة مع  ليل البيانات ا و  تاج البيانات  است
ا كن معرفة 26.البيانات أو بعد ذا البحث  درس  ب   دور ا

عارف  درسة العالية اإسامية ا ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا
اعون" . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي

 البيانات صحة فحص .7

: لفحص صحة البيانات، استخدمت الباحثة ثاث طرق 
اك تطويل . أ  اإش

وعى البحث  وسيلة الباحثة تكون ك. ال  طويا وقتا وتش
قية التطويل ذا وفائدة. البحث ميدان   صحة نوعية ل

 27.البيانات
 التأمل مواظبة. ب

اد التأمل مواظبة من الغرض صائص إ اصر ا اسبة والع  ا
سألة طلوبة با صائص ذ  الباحثة تركز مّ  ا اصر ا  والع

                                                           

25
 .Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B، 239سوكيونو،  

26
وبرمان،   امعة اإندنيسية، : يوكجاكرتا)، Analisis Data Kualitatifميلس و   .19، (1992ا

27
 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،175، ليكسى ج ميلوع 
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اك تطويل كان إذا أخرى وبعبارة. بالتفصيل  الغرفة، يعطى اإش
28.التعمق يعطي التأمل فمواظبة

 

هج. ج  التثلثي ا
هج  الذى البيانات صحة فحص اسلوب و التثلثي ا

 مقارنة أو التحقق أغراض البيانات خارج من آخر شيء  يستفيد
 29.أخرى مصادر من فحص و استخدم من واأكثر. للبيانات

هج وأما  مصادر من فحص يع الباحثة إستخدمت الذى التثلثي ا
. أيضا أخرى

 البحث خطوات .8

كن فصل عن خطوات البحث وعي ا خطوات . البحث ال
ي أن الباحثة كأداة البحث، فلذلك أن  ا خصائصها أساسية  البحث 

تلف عن خطوات البحث  غ وعي  . خطوات البحث  البحث ال
قسم إ ثاث خطوات  : أما خطوات البحث ت

طيط البحث  .أ  فذ (Tahap Pra Lapangan)خطوات  طوة ت ذ ا  ،
: بأمور آتية

طيط البحث .1  كتابة 

 إختيار ميدان البحث .2

 إدراة اإذن .3

يدان .4  استكشاف أحوال ا

خر واإنتفاع ب .5  إختيار ا

 إعداد أدوات البحث .6

                                                           

28
رجع،    .177نفس ا

29
رجع،    .178نفس ا
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فذ بأمور آتية .ب  طوة ت ذ ا فيذ البحث،  : خطوات ت
فس .1  .فهم ميدان البحث وإعداد ال

يدان .2  دخول ا

اك  ميع البيانات .3  اإش

 خطوة كتابة بيانات البحث .4

ليل البحث  .ج  خطوة 
فبعد أن اجتعمت البيانات كما أرادها الباحثة وقامت الباحثة 

وعية . بتحليلها على الطرييقة الوصفية ال
 تنظيم كتابة تقرير البحث .ز﴾ ﴿

ي ذا البحث إ مسة أبواب و : قّسمت الباحثة 
ديد البحث، : الباب اأول  توى على خلفية البحث، و ي  قدمة، و ا

داف البحث، وفوائد البحث، البحوث  وأسئلة البحث، وأ
ظيم كتابة تقرير البحث هج البحث، وت . السابقة، وم

توي على :الباب الثا  ظري، و درس عن مفهوم: اإطار ال   ودور ا
 . العربية اللغة مهارات عن ومفهوم التدريس،

 لبحث العاّمة البيانات عرض على توى البيانات عرض :الباب الثالث 
يدان كب ال ا ال من ت درسة العام ا  اإسامية العالية ا

عارف  اعون"ا اصة البيانات وعرض" ارجووي  على توى ا
درس دور شرف ابتكارية كدافع ا دّرب وا درسة لطاب وا  با

عارف  اإسامية العالية اعون"ا مفوروجو سامبيت " ارجووي
. فونوروغو
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درس دور عن البيانات ليل :الباب الرابع  شرف ابتكارية كدافع ا  وا
دّرب درسة لطاب وا عارف  اإسامية العالية با ا

اعون" . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي
امس   اصة فيها اإختتام، :الباب ا احات البحث ذا من ا  واإق

ا لإصاح  .بعد
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الباب الثانى 
اإطار النظرى و البحوث السابقة  

 مفهوم المدرس.أ﴾ ﴿

 تعريف المدرس .1

ا  سؤولية  درس ابد أن يكون أساس اإحساس با إن اعداد ا
، فيجعل طلب يشاركون  عملّية التدريس عن طريق وضع  مستقبل طلب

اسبة تشمل اأجهزة  م وإستخدام وسائل تعليمية م اسب أحوا إعداد م
ا  اح مشّجع للتعلم، وغ ّيدة، واحاولة لتهيئة م سموعة، واللغة ا رئّية وا ا

درس  أداء وجب . من الوسائل ال تسهل ا
اجح  ة والتأث على اإدراك ال اية كث و أحد العامل في ع درس  ا

و . الطالب درس  د زكية درجات  كتاب شفردين نوردين أن ا أما ع
اب من الوالدين إتباع سهم تربوى  ف، أن قبل ومسؤل اأع مّر 

 30.طاب
و عامل مضّى ليكون  درس  د سوفرجو أديكوسوما أن ا وأما ع

ستقبل سئلة ا بط ا ط ويست  31.التاميذ لبيلع أن 
و الشحص الذى ل وظيفة يتعلق  درس  د سوفاران أن ا وع

، مثل ميع نواح ياة الباد  ّ، مثقفة، : حاولة زكية ا روحّي، اإنتفا
احية اأخر   32.وكذلك ال

                                                           

30
: جاكرتا)، Guru Profesional & Implementasi Kurikulum،  شفردين نوردين، و آخرون  

يش،   .39، (2002جيفوتات ف

31
رجع،    .8نفس ا

 .12، (2005حكاية فوبسيع، : يوكجاكرتا)، Menjadi Guru Efektifسوفاران، 32
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قيقى إما الذى يتمّتع  التدريس، ويعّلم لّذة التعليم  درس ا إن ا
اف التعليم لص  القيام هذ . فوق كّل لّذة، وأن سعيد باح ومن م 

ا بامتداد  الية، قفد رأى حرفة التعليم عذابا، وكّل درس يؤّدي أ الوظيفة ا
 33.الدرس

طق الصحيح، وا  ة على ال درس اللغة العربية ا يدرب األس عن ا
اأنال على الكتابة السليمة، وإما إ جابن ذلك يفتح القلوب على اجد 

لق الشباب  ا اإنسا والروحى، فواجبة إذن أن  اث ، ويهز العاطفة ب العّر
تعطش إحياء تراثها، ليتابع س قدما   ، الفخور بلغتها، ا عتز بأمت ا

ا وصون قيمها  معارج الرقى، وليسهم  تطوير البشرية والتعب عن مشاعر
مال ق وا  34.الكرى التطلعة للخ وا

بوية  اطق ها فهو مركز العلمية ال وأما مدرس اللغة العربية لغ ال
قيق كل شيء  درس، وعلي يتوقف  بوية مرتبط با وكل شيء  العلمية ال

ا يعلم  بوى، لذا فيجب أن يكون ذا خرة و دراية  ذى قيمة  اجل ال
،متجاوبا مع طاب وزمائ بالعمل    35.وبكيفية التعليم، صبورا، دؤوبا، 

 
 
 

 

 وظيفة المدرس .2

                                                           

33
عا و آخرون،  زء الثالثرفعت حسن ا بية و التعليم ا معهد دار السام، : فونوروغو)،  أصول ال
2008) ،4. 

34
 .46، (1996دار الفكر، : دمسق)،  طرق التدريس اللغة العربيةجودت الركاّ، 

35
دوح بذران،  اربمد  اطق ها قضايات و  ظمة العربية : تونس)،  تعليم اللغة العربية لغ ال ا

بية و الثقافة و العلوم،   .43، (1996لل
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بوية  بادئ ال يب علي ماحظة ا درس  عمل  جح ا كى ي
: اآتية

ظما مرتبا، يعرف مايقوم ب اليوم، وما يقوم ب   (1 أن يكون عمل م
تهى من ذلك، وذلك  وضوع، وم ي ذا ا ذا ااسبوع، وم يبدأ 

وى تقسيما دقيقا حسب ما لدي من الزمان  .بأن يقسم عمل الس

يث يعرف تاميذ ميعا ويعرف كّل فرد في  (2 أن يدرس فصل جيدا 
عرفة  .حق ا

أن يعد عما خاصا لكّل فرد أو لكّل ماعة من الفصل، ليجيد كّل  (3
سب مستوا العقلى والدراسى  .فرد ما يائم من العمل، فيعمل 

زء  (4 تعلمون با أن يتذكر دائما أن التعليم حق يتطّلب أن يقوم ا
 .اأكر من العمل

رية  (5 اسبهم من ا ، ويعطيمهم ما ي أن يسمح لأطفال بالتفك
فس م اإعتماد على ال عقولة  أداء العمل وإختيار ويعو 36.ا

 

درس قدوة الطالب،  درسة، ان ا درس تكون ا كما يكون ا
، فإذا م يكن  ، وأفكار وآراء ، وأخاق وعادت ات راكت وسك اكون  

، فمن  ة طلب مدرست ه لصا  درس كفتا، متحّليا باأخاق السامّية،  ا
ن اجل أنشئت درسة إ الغرض الذى  همل . احال أن تصل ا درس ا فا

      37.عقبة  سبيل تقد اأمة
 

 صفات المدرس .3

                                                           

36
عا و آخرون،  زء الثالثرفعت حسن ا بية و التعليم ا  .6،  أصول ال

37
رجع،    .7نفس ا
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ة  ا وجب أن يتصف بصفات معي ا درس ماقدم إذا كانت مهمة ا
و عقلى، . ك من تأدية وظيفت على خ وج ها ما  ذ الصفات م و

و خلقى ها ما  و جسمى، وم ها ما  : وم
ادة: الصفات العقلية .أ  ة، سامة العقل، وغزارة ا ه  .اإستعداد ا

لقية .ب  دا : الصفات ا سن معاملة التاميذ، صبورا،  باش الوج رحيما 
 عمل مهتماب نشيط، أن يكون صوت واضحا جليا مؤثرا خاليا من 

، وأن تكون عي يقظة لية والصياح غ الضروري  .ا

سمية .ج  ية، نظافة البذن والشعر : الصفات ا سامة البدن وقّوة الب
ات  لو من العا دام، وا ابس، حسن البزة ولطف ا واأطفار  وا

شة د 38.ا
 

ي درس اللغة العربية و اصة  : فما الصفات ا
ادت معتزا ها، (1 با   أن يكون 

ادة، (2 درس التمكن من ا  ازمة على ا

طق وجودة اأداءن، (3 درس حسن ال  أن يكون ا

4) ، درس سعة ثقافت وغ مصادر  وجب على ا

5) ، ي أن مرشد وموج  درس 

درس أن يكون مدرسا عاديا مقتصرا على التدريس  (6 وجب على ا
39.العلمى اليزم فقط

 

ختلف وسائلها  درس تعمل اأمة  ذا ا ومن أجل تكوين 
ب أن نعد إعدادا  ، أو أن مدرس اللغة  شئت وإعداد ومؤسساها على ت

وب  و تار أوا ا ا، وأن  ة ال تصدى  ط ة ا ه ذ ا ا كافيا  متي

                                                           

38
رجع،    .8-7نفس ا

39
 .38-37، (1996دار الفكر، : دمسق)، طرق التدريس اللغة العربيةجودت الركاّ،  
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ار  فسية واإجتماعية، القادرين على اإ لفية وال صف بأجل الصفات ا ا
رات الواسعة ال  ة وا عي ا الواسع إذا ما قدمت ل الوسائل ا  خضم لغت

ة على أحسن وج ط ة ا ه ذ ا  40.تساعد على أداء 
 دورالمدرس .4

صر  ي ع قيقة و تحصر اجتمع فحسب با درس ودور اي وظيفة ا
ياة الباد م  تقرير تقد ا تار دور  .طريقة الذى 
و واحى و درس  ميع ال د مولياس يب دور ا علم، : ع ، اجد، ا رّّ ا
قد خطط، ا ادم، ا شرف، ا دير، السهولة، ا  41.ا

اد بوظيفت ال اتستطيع أن يفرق ب كفاءة  درس دور واحد واإ
رن تخدة، ال . يدير، يشرف، يعلم و ي كفاءة ا تلك الكفاءة أربعة 

طوا . اتستطيع أن يفرق باأخر بوية، لذا اش ام  العملية ال درس دور 
ن  لق وصفاء الذ داية والسداد والذكاء وجودة الطبع وحسن ا الرشد وا

وجب العلم طلبا للحق ونبذ التعصب، وذلك أهم اعتروا التعليم نوعا من 
شوئها وعلة حياها  فسك وسبب ل علم واأستاذ أب ل اأبوة الثانية أن ا

ية، وذلك  كما أن والدك اعطاك صورة جسدانية ومعلمك اعطاك صورة روح
عيم واللذة  عارف ويهديها طريق ال درس يغذى روحك بالعلوم ويربيها با أن ا
والسرور واأبدية والراحة والسرمدية، كما أن أباك كان سببا لكون جسدك  

اء   ي دار الف عاشر فيها ال  دار الدنيا ومربيك ومرشدك إ طلب ا
والتعب والسيان ساعة بساعة، فسل ياأخى ربك أن يوفق لك معلما رشيدا 

 42.اديا سديدا
                                                           

40
رجع،    .50نفس ا

41
ا رشدا كريا، : باندوع)، Menjadi Guru Profesionalمولياس،    .37، (2006ر

سامي حسن على مراد،42 فكرين ا د ا تعلم ع وت)،  أدب العام و ا دار الكتب العلمية، : ب
2003) ،215. 
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بية أن يدرك بوضوح أن مهارة اللغوية  درس اللغة اأج ويتعّ على ا
د أول مراحلها، مهارة اإستماع والفهم حيث  إن  ابد أن يصاحبها، م

رسل مرة حسب تطّورات موقف ااتصال واستجابة  تحدث يلعب دور ا ا
ها  43.الطرف اآخر للرسالة ال عّر ع

ة  و خلق سلسلة السلوك ذوا الصلة  حالة معي درس  دور ا
عل غرض هوض وتطوير الطاب الذي  دور ووظيفة من . ومتعلقة بال

ري   ي معقدة جدا وخاصة  عملية التعلم ال  درس  التعليم  ا
. الفصل

درس Guru Professionalقال أوزير عثمان  كتاب  اك دور ا  أن 
ي   44: عملية التعلم و

ر .أ  درس متظا  ا

هارات  واد التعليمية وتطوير ا درس دائما السيطرة على ا بغي ا  ي
دد نتائج التعلم ال  ذا أمر  درس، أن  لكها ا ال العلوم ال   

تعلم . حققها ا
ظم الفصل  .ب  درس م ا

درس  دور كمدير الفصل الدراسية و أن يكون قادرا  بغي ا ي
ب أن  درسية ال  صر من البيئة ا على إدارة الفصل كالبيئة التعلمية وع

ظيمها شاطات التعلمية . يتم ت ظم ويشرف بيئة التعلم من أجل ال ي
داف التعليمية ي إ اأ ا اإشراف على تلك البيئة التعليمية . ا

يدة ي البيئة التعليمية ا ديد البيئة  و . ساعدت على  يدة  البيئة ا

                                                           

43 ، ية و تعليمهاصاح عبد اجيد العّر وت)، تعلم اللغات ا ان، : ب  .141، (1961مكتبة لب

44
، (1955رماجا روسداكريا، : باندونج) ،Menjadi Guru Profesionalمد أوزير عثمان،  

9-13. 
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فزة من الطاب  التعلم، وإعطاء الشعور  يتصف بصفة متحد و
داف قيق أ  .باأمن والرضا  

درس مساعد .ج   ا

كن  درس قادرا على جهد موارد التعلم مفيدة و بغي أن يكون ا ي
خرين  داف وعملية التعلم، سواء  شكل ا قيق اأ أن يدعم 

. والكتب الدراسية واجات أو الصحف
درس وسيطا  .د  ا

بية أها أداة  درس ل معرفة كافية وفهم عن وسائل ال بغي ا وي
.  اتصال لعملية التعليم والتعلم

درس مقيم  .ه  ا
يد والصادق مع إعطاء التقو  قيم ا درس ليصبح ا يطلب من ا

يئة عرضية  ؤثر إ  رية (intrinsik)ا . (ekstrinsik) وجو
درس  إدارة  .و  دور ا

حو  كن للمدرس عمل على ال بالتعاون مع إدارة اأنشطة و
: التا
بادرة وتقو اأنشطة التعليمية .1 درس  . آخد ا ع أن ا ذا  و

ها  .يعتقد أن يتم اأنشطة التعليمية مع تقو

درسية بوصفها عضوا  .2 علم  البيئة ا و ما يع ا نائب اجتمع و
 . اجتمع

و خب  الدروس .3 سؤول على . والشخص الذي  درس ل ا ا
عرفة  .نقل الثقافة إ اأجيال الشابية  شكل من أشكال ا

قيق الضوابط .4 فاظ من أجل   .إنفاذ الضوابط، وابد للمدرس ا
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سن عملية التعليم  .5 علم ل مسؤول  انب ا بوية،  فيذ اإدارة ال ت
ب أن يكون قادرا على أداء اأنشطة اإدارية  .و 

درس .6  .رئيس جيل الشباب، ومستقبل جيل الشباب  أيدي ا

رسل ويرسل  .7 علم يقوم بدور كا ذا يع أن ا جم للمجمع، و وا
 .ميع التطورات العام التقدم إ اجتمع

 

تعريف دور المدرس كدافع ابتكارية والمشرف والمدّرب في ترقية مهارات  .ب﴾ ﴿
 .اللغة العربية

 .دور المدرس كدافع ابتكارية (1

و يش إ كل اأعراض  إثارة عمل  تعريف الدافع اصطاحا 
دف ذا ا يث م تكن حركة لتحقيق  دد  دف  .  وا إ 

مع  كائن الذي يرشد السلوك  و بيان  وقال عام بوروانتو أن الدافع 
افز دف أو ا قيق ا ما فعل اإنسان من أمر مهم . او اإجراءات إ 

اك حافز دائما   45.أو غ مهم و أمر خط أو ا 
و شرط ضروري للتعلم. والدافع مهم جدا  التعليم وغالبا . و 

اك الطاب الكسول والفواحش وغ ذلك  دارس  هذا مثل .  ا
اسب لتشجيع الطاب  جاح  إعطاء الدافع ا درس غ ال ع أن ا

تيجة السيئة  درس . أجل العمل بكل الطاقة واأفكار واعترنا بأن ال
ل في  . مع ليس الطاب جا

علم إثبات  وأما ابتكارية مهم جدا  التعلم، ويطلب من ا
ي جانب من مات . وإظهار عملية اابتكارية ي و ى عا اابتكارية 

                                                           

45
دو: باندوج )Psikologi Belajar Mengajar مالك، اومار   .17(, 2002, الكسي
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ا شاط من خلق شيء م . العام يعيشون من حول يتميز اابتكارية من ال
لق شيء   .يكن موجودا وم يتم من قبل شخص أو ميلها 

ديد العديد من  درس الذين لديهم اابتكارية وبسهولة   ا
: اأشياء مثل 

ت مادة احتوى . 1 اخ
الدروس التخطيط . 2
واد . 3 ظيم ا ت
اسبة . 4 هام ا ظيم ا ت
هارات و اابتكارية. 5 46مساعدة الطاب  تطوير ا

 

ب أن  امة ال  وانب ا ي ا ، والقدرة اابتكارية  للمدرس
لق بيئة تعليمية تشجع الطاب على اابتكارية هوض بالتعليم . تعقد  ال

كن إا أن . يتطلب مستوى على من القدرات اإبداعية للمعلم ا 
بدع علم ا تعلم اابتكارية إذا ا . توضع ا

اذن . واضح بأن الدافع ابتكارية تأث على العمل وتغي السلوك
ها : وظيفة الدوافع م

ذ . تشجيع حدوث السلوك أو العمل .1 شأ  ودون الدافع ا ت
 .اأعمال مثل التعلم

قيق  .2 خرج يع أن الدافع يرشد العمل إ  الدافع ابتكارية كا
طلوب دف ا  .ا

ة للسيارة .3 كب وصغ الدافع . الدافع ابتكارية كالسائق، فإن ماك
دد العمل سرعة أو بطء  .أو الصغ  الطاب 

                                                           

46
ديفى  : يوكجاكرتا)، Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif اسامى، معرف جامل 
يش،   .39، (2009ف
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ث او الدافع    الة و ا فسية ا  يفعل أن الشخص تشجع ال ال
ثّ  إذا. شيئا الة و لتعلم ا فسية ا . لتعّلم الشخص تشجع ال ال

 كان إذا عموما تعليم نتائج إرتفع بأنّ  الفحص اإكتشافات أظهرت
ثّ   .الزيادات  لتعّلم ا

ّشط أنشطة التعلم للطاب و ُم درس  ا بد ل مع إعداد . وا
كن أن توقظ وتساعد  واد ال  اذ اإجراءات ومع ا عن طرق ا
داف التعلم قيق أ وقد . الطاب ح استمر الطاب  اكتساب إ 

م   داف التعلم  افكار م أ درسة و يكون بعض الطاب دخلوا إ ا
ساعدة إثارة الدوافع ابتكاريتهم تاج فقط إ القليل من ا م قد  . و 
اجة  درسة دون ا اك أيضا الطاب الذين يأتون إ ا ومع ذلك، 

ا من . أي غرض من اأغراض درس كث م أن يعطى ا بغي  وي
فيدة إليهم داف التعلم ا ساعدة ح نظروا الطاب إ أ . ا
درس أن يسعى لتحفيز كل الطاب لذلك، . ب على كل ا
ذا عزر اجة إ مواصلة التعلم عن سبل لرفع  علم  الوايات . وا

نظرية واحدة أن الدافع كان أن يأي من تلبية ااحتياجات اأساسية 
. للطلب

درس أن  اك أشكال دوافع ابتكارية  تعليم ال يستطيع ا و
ها قية مهارات دوافع الطاب م  :  47يستخدم ل

 
اعطاء العدد  (1

                                                           

47
دو راجا: جاكرتا )Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar سادرمان،   ،(2006 فرسادا، كراف

92-95. 
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و الرمز من قيمة انشطة تعلم الطاب وكث من . ويقصد العدد 
يدة يل القيمة ا ا الطاب . الطاب يدرسون ل ح ما يطارد

.  ي القيمة  اامتحان
الغيبة  (2

.  اصبحت الغيبة احدا من وسائل الدوافع
سابقة  (3 ا

سابقة وسائل الدوافع  لدفع  الطاب  التعلم . استعملت ا
قية نتائج تعلم الطاب .  وتستطيع ل

 (Ego-Involvement)غرور التوريط  (4
مية واعية الطاب أجل يشعر الطاب مهمة  و ت غرور التوريط 

اولون ا  اولون  ولذلك اصبح غرور . وجيبتهم  ويقابلواهم ح 
قية دوافع الطاب  التعلم .   التوريط أحد من وسائل ل

إعطاء اامتحان  (5
وازداد الطاب  التعلم إذا عرف بوجود اامتحان ولذلك قد 

.  اصبح إعطاء اامتحان احدا من وسائل الدوافع  التعلم
العقاب  (6

ولكن  إعطاء . إزداد دوافع الطاب  التعلم بوجود العقاب
درس أن يفهم قواعد إعطاء العقاب . العقاب ابد على ا

ماسة  (7 إنشاء ا
ماسة ولذلك اصبحت  وجود ااحتياج وكذلك ا نشأ الدافع 

رارة واحدة من وسائل الدوافع اافضل  التعلم وسارت . ا
رارة ذ ا رارة . عملية التعلم والتعليم سها بوجود  ذ ا قية  ول

درس نوع اشكال التعليم . استعمل ا



30 

 

 

 .دور المدرس كالمشرف (2

علم إ مستشار السفر  درس . (رحلة)كن تشبي ا حاول ا
قيق  تلفة، وتوجي الطاب من أجل  اد إمكانيات  لتوجي الطاب إ

مو وتتطور أفراد  كن أن ت قيق أن  ميتها، ح أن  فيذ واجبات ت وت
تجة و فرد فريدة من نوعها. مستقل كما وم و، ا . طالب  ذا  و

ان من اأفراد على حد سواء مكن أن يكون . يوجد اث ورغم أن من ا
ي نفسها، سواء  ا أها ليست  ر اثلة، ولكن  جو جسديا اأفراد 

لم جرا ، والقدرات، و صا ب، وا وا وباإضافة إ ذلك، كل .  ا
امية ت لوق ا و أيضا  و نفس . فرد  و بالتأكيد ليس  ميتها  إيقاع ت

ثابة مشرف. كذلك ب أن تكون  علم  . التغي الذي طالب ا
داف واضحة ، ضبط  درس صياغة أ ب على ا  ، كما معلم
طوات العملية التعليمية  دد ا الوقت، تعي مسار عملية التعلم ، و

اء على تعاون جيد مع الطاب، . وتقييم عملية التعلم وقد م كل وب
فوذ الرئيسي  عملية التعلم علم ال  48.ولكن توفر ا

كن توجي والسيطرة على  علم  مهمة التوجيهية لدي فكرة أن ا
داف  قيق اأ و  واقف والقدرات، والطاب احتمل الشخصية  ا

اما دد، و عملية . التعليمية  داف واضحة  علم صياغة أ ب ا
ب أن تتخذ، وذلك باستخدام دليل  سار الذي  ديد ا التعلم، و 

. التدريس و تقييم نعومة من عملية التعلم
قاط  فيذ ال شرف على كفاءة عالية لت درس كا كما يتطلب من ا

: اأربع التالية 

                                                           

48
دوع )، Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajarسوجانا، نانا  ار:  ب دو، بارو سي  الغاس
1989)، 15. 
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ديد الكفاءات . 1 داف و  طط اأ درسون أن  . ا
م من . 2 درس يرى إشراك الطاب  التعلم و اأ ب على ا

ي ليس فقط  فيذ أنشطة التعلم ال  ذلك أن الطاب ت
بغي أن تشارك ها  فسية ال ي احية ال . جسديا، ولكن من ال

درس تفس أنشطة التعلم . 3 بغي ا . ي
درس إجراء تقييم . 4  49.ب على ا

درس اإشراف كفاءة عالية  تاج أّن ما يتطلب من ا كن ااست
م همة الرئيسية كموجه  فيذ أربعة ا : لت

قيقها. 1 راد  ديد الكفاءات ا طة و داف ا . أ
تعلم  التعلم. 2 . رؤية إشراك ا
. تفس أنشطة التعلم. 3
ؤسسات والوكاات اأخرى. 4  50.العمل مع اجتمعات احلية وا

مل واجبات  كن أن  علم  طاف، إذا كان ا ح  هاية ا
س جودة ونوعية التعليم وسوف  اح  كمعلم ومرشد لكل من 

. يتحقق
 
 

 .دور المدرس كالمدّرب (3

كن تعريف تعليم شخص والتعود  تكون قادرة : التدريب 
كن أيضا أن تفسر على . وتفعل شيئا، الذين اعتادوا على معرفة ارسة 

                                                           

49
 .Menjadi Guru Efektif، 47 سوفاران، 

50
رجع، نفس   .56 ا
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ظرية و  احية ال ام  وقت مع من ال بة أو اإ أها تعب عن مو
طق س/ا  . ا

قسم التدريب إ  قيقها  موضوع، وت راد  داف ا وفقا لأ
ي : عدة أجزاء، و

بية البدنية  .1 ال
التدريب العقلي  .2
درب  .3 العواطف ا
بة .4 51تدريب مهارة أو مو

 

درس الصدد كمدرب واجب وتتمثل مهمت  تعزيز  مع ا
فيز و جهت إ أن الطاب كانوا يفعلون أو  الطاب على التأث و

قيقها  عملية التعليم والتعلم راد  داف ا . تتصرف وفقا لأ
درس يعرف ما الكفايات اأساسية ال م  ب على ا كمدّرب، 

تعلم كأساس للتدريب بغي . لكها من قبل ا درس الذي ي دد ا م 
مية وتطوير الكفاءات  يث الطاب على ت تطوير الكفاءات اأساسية 

ب ااخطاء  التدريب درس اأساسية من أجل  . كيف ا
تلكها كل مدرس كمدرب، نعم  ب أن  هارات ال   اتصال مع ا

: إن كذلك
ية  .1 هارات الف  ا

هارات لشرح، والتشكيك، مهارات   ا من ا هارات غ من ب ا
هارات  هارات توفر التعزيز، فتح وإغاق ا استخدام التباين وا

ة والفردية، ومهارات إدارة  موعة صغ الدروس، مهارات التدريس 
ة موعة صغ اقشات  هارات الازمة لتوجي م . الصف، وا

                                                           

51
 .Menjadi Guru Profesional ،67مولياس،  
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. مهارات التعامل مع اآخرين على التواصل مع بعضها البعض .2
اسبة   .3 طوات ا كن لدولة أن تتخذ ا مهارات استكشاف 

ل  .ا

سدية  اجة ا طوي على جوانب ا تتم عملية التعلم الطاب ي
فسية ليتم تدريبهم وذلك ليتوافق مع ااحتياجات وتقدم الطلبة . وال

درس  أن يعملوا طاهم  تشكيل الكفاءات  بغي على ا ولذلك، ي
 52.اأساسية للطاب

ب أن يفرق طاب إ الفروق الفردية   تدريب الطاب، 
تلف عن بعضها البعض، سواء من حيث  للطاب، أن الطاب 

ب، والفائدة، والدافع، وإمكانات أساسا وا و ح يتس . ا ذا 
، والدافع،  صا بهم، وا وا ميع الطاب لديهم الفرصة لتطوير وفقا 

. واحتمال القاعدة
 ترقية مهارات اللغة العربية .ج﴾ ﴿

 . تعريف مهارات اللغة العربية .1

هارات اللغوية أربع مهارتان سلبيتان أو استيعابيتان وما السماع : ا
ابيتان أو ابتكاريتان وما التعب الكام والكتابة . والقراءة، ومهارتان ا

ا يربط ب السماع و القراءة  طق  ذا التقسيم نوع من ا وقد يكون  
. وما يربط ب التعب  شكلي الكام والكتابة

ديثة  تعليم  هارات اللغوية تغ مع ظهور الطرق ا  تعليم ا
هارت الشفويت ديث، وتأجيل : اللغات، ال رأت البدء با السماع وا
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ديفى  : يوكجاكرتا)، Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif اسامى، معرف جامل 
يش،   .62-60، (2009ف
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كن الدارس من أصوات اللغة  القراءة والكتابة إ مرحلة احقة، بعد 
ديدة ماعا ونطقا . ا

م ظهرت الطريقة الفهم وحل الرموز اللغوية ال عادت إ 
تيب القد تلف يتعلق بالكفاءة. ال فقد رأى أصحاب . ولكن لسبب 

مي الكفاءة اللغوية  ذ الطريقة أن من  اأفضال أن يبدأ الدارس بت
ظمها) ديدة والقواعد ال ت اصر اللغة ا عن طريق مهارتى  (استيعاب ع

مية كفاءة اإتصال  م مع اآخرين)اإستماع والقراءة م ت عن  (التفا
واد الدراسية اأربعة مهارات اللغة . طريق التعب الكام والكتابة ذ ا و

: العربية
اإستماع  .أ 

ظى اإستماع  حياة اأفراد بدور مهّم، إا أّن نصيب 
شد .  برامج تعليم اللغة العربية قليل وللوصول إ القدر الذي ت

ادة  ح أن تعرض ا هارة نق ذ ا من التمكن من جوانب 
طلوب دف ا  53.بأسلوب يتاءم مع ا

ستويات اأو وخاصة  اأسابيع اأو من دروس -  ا
بغي . ا يستطيع الطاب القراءة وا الكتابة- ااستماع ومن ّم ي

ة يستطيعون من خالـها التدرب على  م مواد يس أن نوفر 
ا، وما . ااستماع رائط وغ كن استغال الصور والرسوم وا و

عليك إا أن تعرض صوراً أمام الطاب، م تلقي عليهم أسئلة 
الة  ذ ا كن   لقلة ما لديهم من مفردات - تدور حولـها، و

اء-  هم اإجابة باإشارة، أو باإ . أن تقبل م
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يم الفوزان،  اطق بـها  عبد الرمن بن إبرا امعة : فونوروغو)، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغ ال ا

كومية فونوروغو،   . 54،(2010اإسامية ا
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كثف، مثل  ذلك مثل  اك استماع يسمى ااستماع ا
دف م تدريب الطالب على ااستماع  كثفة، ويكون ا القراءة ا
اصر اللغة، كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية، كما  إ بعض ع
توى  مية القدرة على استيعاب  كثف إ ت يهدف ااستماع ا

سموع بصورة مباشرة ص ا كثف، . ال وع من ااستماع ا ذا ال و
الف  و  ذلك  علم مباشرة، و ت إشراف ا ري  ا بد أن 

وسع وسع، إ إعادة ااستماع .لاستماع ا  يهدف ااستماع ا
إ مواد سبق أن عرضت على الطاب، ولكن تعرض اآن  

اول مفردات أو . صورة جديدة أو موقف جديد كما أن يت
 تراكيب ا يزال الطالب غ قادر على استيعابـها أو م يألفها بعد

. 
ك طاب من التفك  علم الكفء  حسبان أن  يضع ا

ية إ اللغة اأم أواً )باللغة العربية  مة الذ . (دون اللجوء إ ال
ا  مية مهارة سرعة استيعاب الطاب  ذا يع ضرورة ت و

، دون تكرار لذا فإّن عامل السرعة  طرح السؤال، . يسمعون
طلوبة، يفرق ب أولئك الطاب الذين  وتلقي اإجابة بالسرعة ا

م من الذي يلجؤون أواً  بدؤوا يألفون التفك باللغة العربية، وغ
تقلون إ اللغة العربية   54.إ التفك باللغة اأم، ومن مّ ي

ا عليك قياس سرعة الفهم وسهولت لدى طابك،  ومن 
. عن طريق طرح أسئلة عليهم، وتلقي إجاباهم، بسرعة توّقت لـها

قروء  ص ا سموع يعد أصعب من فهم ال ص ا أن فهم ال
                                                           

علمات بكلية اأول الفصل لطالبات اإستماع كفاءة "رموتى، فهم 54 عهد ا  دارالسام اإسامية
ات كونتور بية الثالث للب ديثة اإسامية لل بانيو ا   جامعة العلمى، البحث )،"اوي ويدودارين بكار

بية كونتور دارالسام ديثة اإسامية لل   15 ،( 2009 فونوروكو، كونتور، ا
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كتوب) ستوى، (ا ذا ا ، لذا ا يتوقع من الطاب خاصة  
دد بعضهم، أو يطلب . اإجابة عن اأسئلة إجابات كاملة فقد ي

م ببعض التعليمات، أو . بعضهم التكرار ك أن تزود ك لذا 
م اإجابة، ولكن ا تعطيهم اإجابة كاملة،  اإشارات ال تيسر 
وارات، إا إذا ما اتضح  مل، أو العبارات، أو ا م ا وا تكرر 

اماً عن اإجابة الصحيحة   55.لك أهم عاجزون 
داف تعليم مهارة ااستماع : أ

ـها من اختـافات صوتية  (1 ييز ما بي تعرف اأصـوات العربية و
طق  ديث العـادي وب دمـا تستخدم  ا ذات دالـة ع

 .سليم

ـها (2 ة والتمييز بي ركات القص ركات الطويلة وا  .تعرف ا

تشاهة   (3 طـق وا تجاورة  ال التمييز ب اأصوات العربية ا
كيز على اأصوات العربية ال ا توجد   الصـوت مع ال

 .لغـة الدارس

ييزما صوتياً  (4 وين و  .تعرف التشديد والت

كتوبة (5 . إدراك العاقـة ب الرموز الصوتية والرموز ا
ظيم  (6 ااستماع إ اللغة العربية دون أن تعوق ذلك قواعد ت

ع .  ا
.  مـاع الكلمات وفهمها من خـال سياق احادثة العادية (7
ويل   (8 ة عن تعديل أو  ا ، ال ع ات  ا إدراك التغي

ع ااشتقاقي)بيئة الكلمـة  .  (ا
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عرفة مكان، با )،العربية اللغة التدريس طرق إماعيل، زكريا  معية، دارا  .94-93  ،(2001 ا
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ستعمـلة  اللغـة من حيث  (9 فهم كيفية استخـدام الصيغ ا
ع اً عن ا . ترتيب الكلمات تعب

فهم استخدام صيغ العربية من جهة التذك والتأنيث  (10
ة واأفعال  . واأعداد واأزم

تلف عن ذلك  (11 ع الدا للكلمـة العربية قد  إدراك أن ا
 .الذي تعطي أقرب كلمة  لغة الدارس اأم

ديث وااستجابة ل (12  .إدراك نوع اأفعال الذي يسود ا

ختلفـة للثقافـة العربية  (13 وانب ا تصلة با ختلفة ا عا ا فهم ا
 .واإسـامية

وانب  متابعـة ااستماع  (14 ذ ا قيق كل  ااستفادة من 
واقف اليومية ال تستخدم  إ اللغة العربية الفصحى  ا

 56.فيها
الكام  .ب 

اولة  ي الكام، أما الكتابة فهي  اللغة  اأساس، 
: لتمثيل الكام، والدليل على ذلك ما يلي

عرف اإنسان الكام قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل،  (1
ة متأخرة من تاريخ اإنسان  .حيث ظهرت الكتابة  ف

يتعلم الطفل الكام قبل أن يأخذ  تعلم الكتابة، ال يبدأ  (2
درسة د دخول ا  . تعلمها ع

اس اأسوياء، يتحدثون لغاهم اأم بطاقة، ويوجد  (3 ميع ال
اس ا يعرفون الكتابة  لغاهم . عدد كب من ال

                                                           

سموع وفهم اأصوات تدريس صويلح، أمد عبداه56 ملكة ،ا  العلوم معهد السعودية، العربية ا
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طوقة غ مكتوبة (4 57.اك بعض اللغات ما زالت م
 

عل من تعليم  بغي أن  اء على ما تقدم من أسباب، ي وب
داف  تعليم اللغة العربية؛ فالكام من  م اأ الكام أحد أ
هارات اأساسية، ال يسعى الطالب إ إتقانـها  اللغات  ا

بية ة، . اأج ة اأخ هارة  الف ذ ا اجة إ  ولقد اشتدت ا
اس دما زادت أمية ااتصال الشفهي ب ال ومن الضرورة . ع

ذا  انب الشفهي، و تمام با د تعليم اللغة العربية، اا كان ع
عل  ، الذي نرجو أن يسلك مدرس اللغة العربية، وأن  ا و اا

ديث بالعربية، أن العربية لغة  ك الطاب من ا م اأول، 
ن يهمل  اس  العام، وا حَجة  اتصال، يفهمها ماي ال

انب الكتاي، مدعياً أن اللغة العربية  انب الشفهي، ويهتم با ا
 58.الفصيحة ا وجود لـها، وا أحد يتكّلمها 

داف تعليم مهارة الكـام : أ
بـر  (1 تعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنـواع ال طق ا أن ي

اء اللغة ختلفـة بطريقة مقبولة من أب غيم ا  .والت

تشاهة (2 تجـاورة وا طق اأصوات ا  .بأن ي

ة (3 ركات القص ركات الطويلة وا . أن يستخدم ا
كيب  (4 ظام الصحيح ل أن يعر عن أفكار مستخدماً ال

. الكلمـة  العربية خاصة  لغة الكام الفصحى
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، اه عبد ناصر  اطق لغ التعليمية الكتب اعداد اسس الغا رة )،بالعربية ال صر دار: القا  ال

ية، للطباعة  .45 ،(1991ااسا

58
اقة كامل مود  اطق لغ اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمد رشدى و ال ظمة: مصر )،ها ال  ا
بية اإسامية  .125 ،(2003الثاقفة، و العلوم و لل
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اسبة لعمر وحاجت وأدوار  (5 أن يكتسب ثروة لفظية كامية م
ام عمليات اتصال  ذ الثروة  إ وخرات وأن يستخدم 

. عصرية
اسبة  (6 أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية اإسـامية ا

، وأن يكتسب بعض  لعمر ومستوا الثقا وطبيعة عمل
اث العري اإسامي علومات اأساسية عن ال . ا

ديث  (7 اً واضحـاً ومفهوماً  مواقف ا أن يعر عن نفس تعب
. البسيطة

ابط  (8 أن يفكـر باللغـة العربية ويتحدث بـها بشكل متصـل وم
ية مقبولة ات زمـ  59.لف

القراءة  .ج 
صدر اأساسي لتعلم اللغة العربية للطالب  تعد القراءة ا
وعة تاج إ تدريبات خاصة ومت ي مهارة  . خارج الصف، و

توي على  بغي أا  بثوثة  كتاب معّد للمبتدئ ي ومواد القراءة ا
ة بتدئ الذي م . مفردات، أو تراكيب جديدة كث فالطالب ا

تاج إ أن تقّدم ل القراءة  يسبق ل تعلم اللغة العربية من قبل، 
ملة البسيطة  م  (مبتدأ أو خر غالباً )على مستوى الكلمة، فا

صوص الطويلة ركبة م قراءة الفقرة مّ قراءة ال ملة ا  60.ا
ـها  اية بكل واحدة م بغي الع اك مهارات خاصة بالقراءة ي

ـها، تؤدي إ  تـها  حي اسب، وإذا أملت معا  وقتـها ا
. ضعف  تعلم القراءة فيما يلي من مراحل

                                                           

59
اطق، كامل مود  اطق العربية اللغة تعليم ال  أم جامعة: للمكرمة مكة )،أخرى بلغات لل

 .130 ،(1985القرى،

60
رجع، نفس   .89 ا
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. التعرف، والفهم: وللقراءة مهارتان أساسيتان ما 
ي هارت اأساسية للتعرف  : وا

اسب بالرمز  .1 ع ا رف)ربط ا . الكتاي (ا
التعرف إ أجزاء الكلمات من خال القدرة على التحليل  .2

. البصري
روف وأصواتـها .3 . التمييز ب أماء ا
كتوب .4 . ربط الصوت بالرمز ا
 .التعرف إ معا الكلمات من خال السياقات .5

ي  هارات اأساسية للفهم  م ا : وأ
. القدرة على القراءة  وحدات فكرية .1
ظيم الذي اتبع الكاتب .2 . فهم الت
ات .3 ا . فهم اا
. اختيار اأفكار الرئيسة وفهمها .4
تاج .5  61.القدرة على ااست

اء مهارات سليمة للقراءة، اعن  لتصل بطاب غلى ب
اكى التاميذ موذجا مثاليا، قد  بغى أن  هرية، وي بالقراءة ا

علم، أو من شريط  دّرب التاميذ . (غن وجد)يكون بصوت ا
ا تظهر  شكات الصوتية حا طق الصحيح، عا ا على ال

هم إ خطاء  عر، ووّج انتبا ب أن تراعى اأداء ا لديهم، و
ا،  عا  إعتبار ة الواحدة، ال اتضع ا القراءة ذات الوت

صوص على القراءة  وشجع الطاب بعد فهمهم للجمل أو ال
. السريعة
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داف تعليم مهارة القراءة :  أما أ
أن يقرأ الدارس اللغة العربية من اليم إ الشمـال بشكل  (1

.  سهل ومريح
ـها  اللغـة  (2 كتوبة باأصوات ال تعر ع أن يربط الرموز ا

. العربية
طـق سليم (3 . أن يقرأ نصاً ما قرأ جهرية ب
ع  (4 كتوب ويدرك تغ ا ص ا ع العـام من ال تج ا أن يست

اكيب . بتغ ال
فردات من السياق (5 . أن يعرف معا ا
مـل وتتابعها  فقرات مـع إدراك عـاقات  (6 أن يفهم معا ا

ـها عا ال تربط بي . ا
أن يقرأ بفهم وانطـاق دون أن يعوق عن ذلك التفك   (7

. قواعد اللغة
زئية والتفاصيل وأن يدرك العاقات  (8 أن يفهم اأفكار ا

كونة للفكـرة الرئيسية .  ا
ـها دالياً وصوتياً  (9 قيم ووظيفة كل م . أن يعـرف عامات ال

ع  (10 أن يقـرأ بصمت وسهولة ويسر وبسرعـة معقولة ملتقطاً ا
د الكلمات أو  قـروء، دون توقـف ع ص ا مباشرة من ال

عجم مرات عديدة اكيب، ودون ااستعانة با .  ال
اً  العلوم واآداب  (11 كأن يقـرأ الصحف العربية، ويطالع كـث

عا  ليل ا ارية مع إدراك الوقـائع و البسيطة واأحداث ا
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ا وربط القـراءة الواسعـة بالثقافـة العربية  تـائج ونقد ديد ال و
62.اإسـامية

 

 
 

الكتابة  .د 
هارات،  سب ترتيبـها ب بقية ا تأي مهارة الكتابة متأخرة 

ا إ أن الكتابة عملية ذات . فهي تأي بعد مهارة القراءة ونش 
، واآخر عقلي: شق و الذي يبدأ . أحدما آ ، و والشق اآ

هارات  توي على ا ب عادة  الصفوف اأولية لتعّلم اللغة، 
قيم  اصة برسم حروف اللغة العربية، ومعرفة التهجئة، وال اآلية ا

حو، .  العربية يدة بال عرفة ا انب العقلي، فيتطلب ا أما ا
فردات، واستخدام اللغة  .وا

واحي الشكلية  هارات اآلية  الكتابة العربية، ال يقصد با
روف  قيم، ورسم ا الثابتة  لغة الكتابة، مثل عامات ال

روف ال يتصل بعضها ببعض، وتلك ال تتصل  وأشكالـها، وا
روف احقة ركات فوق . روف سابقة لـها، وا تتصل  ورسم ا

، ورسم، أو عدم رسم مزات القطع  ، أو  نـهايت ت رف، أو  ا
اً، . والوصل ر اللغة كث س جو اصر وإن كان بعضها ا  ذ الع و

دث  ا يكتب، وقد  إا أنـها مهمة  إخراج الشكل العام 
ع- أحيانا– إسقاطها   63.لبساً، أو غموضاً  ا
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اطق، كامل مود  اطق العربية اللغة تعليم ال  أم جامعة: للمكرمة مكة )،أخرى بلغات لل

 .175 ،(1985القرى،

63
ون تدريس مدكور، أمد على   .107-105 ،العربية اللغة الف
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انب اآ  بغي البدء با د عرض مهارة الكتابة، ي ع
ياً، م التوسع رويداً رويداً، وذلك إشباع رغبة الطاب   تدر

كتوب للكلمة العربية، بعد أن يسمعها من  تعرف الشكل ا
سجل، يضاف إ ذلك أن تعلم الكتابة  عّلم، أو من الشريط ا ا

جاعها  ادة اللغوية ال تعلمها  الصف واس ك من حفظ ا
عّلم  إذا تطلب اأمر؛ إذ يستطيع قراءة الكلمات ال تعلمها من ا

ذا فحسب، إما يستطيع نطق . وحد  البيت  (قراءة)وليس 
كلمات أخرى م ترد علي  الصف، فيشعر بشيء من الرضا 

د ما  64.أن صار مستقاً 
يز كتابتـها ر  ر اللغة العربية، . لكل لغة ظوا م ظوا ومن أ

د تدريب الطاب على  علم ويوليها أمية ع ال يركز عليها ا
انب اآ من الكتابة ما يلي أي وضع  )الضبط بالشكل: ا
روف ة على ا ركات القص وين،  (ا د، والت رف، وا ريد ا و

فتوحة  (ال)الشمسية، و (ال)والشدة، و القمرية، والتاء ا
طق وا  روف ال ت طق، وا روف ال تكتب وا ت ربوطة، وا وا

مزات  65.تكتب، وا
سخ، أن يقوموا  دما يبدأ الطاب  عملية ال بغي، ع ي

بغي أن يقلدوا موذجاً  باشر، وي عّلم ا ت إشراف ا بذلك 
قدم وليس إ ما كتبو  موذج، ا ظروا دائماً إ ال أمامهم، وأن ي

موذج  موذج ح ا يتأثروا بالطريقة ال نسخوا بـها ال على غرار ال

                                                           

64
اطق، كامل مود  اطق العربية اللغة تعليم ال  .156 ،أخرى بلغات لل

65
اقة كامل مود  اطق لغ اللغة تدريس طرائق طعيمة، أمد رشدى و ال  .145 ،ها ال



44 

 

 

ط.  كم على حسن ا م معاي ا مال، : ومن أ الوضوح وا
سبية اسق، والسرعة ال  . والت

واد اللغوية، ال  فيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خال ا من ا
ا ذا . سبق للطالب أن استمع إليها ، أو قرأ فيد   ومن ا

ن  ا مع ما  ذ توا اسب  ادة، ويت ظيم ا الصدد أن يقوم ت
، . الطالب ، أو قال ، أو قرأ دما يشعر الطالب أن ما مع فع

، فإن ذلك يعطي دافعاً أكر للتعلم والتقدم . يستطيع كتابت
ادة الكتابية للطالب؛ فمن اأفضل  والتدرج أمر مهم  تقد ا

سخ بعض الكلمات،  روف، م ي سخ بعض ا أن يبدأ الطالب ب
ة  .م كتابة مل قص

داف تعليم مهـارة الكتابة  : أ
رف  (1 روف العربية ويدرك العاقـة ب شكل ا أن يكتب ا

.  وصوت 
فصـلة وحروف متصلة  (2 ـروف م أن يكتب الكلمات العربية 

ا رف  أول الكلمة ووسطها وآخر ييز ا .  مع 
ط واضح سليم (3 .  أن يكتب اللغـة العربية 
سخ أو الرقعة أيهما أسهل على  (4 ط ال أن يتقن الكتابة با

. الدارس
. أن يتقن الكتابة من اليم إ اليسـار (5
قيم  كتابت (6 . أن يتقن ااستخدام السليم لعامـات ال
أن يعرف مبادئ الكتابة العربية وأن يتقن قواعد كتابة  (7

اإمـاء وأن يدرك ما  اللغة العربية من بعض ااختافات 
طـق والكتابة والعكس .  ب ال
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تيب العري  (8 أن يدون أفكار كتابة  مل مستخدماً ال
اسب للكلمات .  ا

اكيب  (9 فردات وال جم أفكار  فقرات مستعمـاً ا أن ي
اسبة  .  ا

أن يكتب بسرعة مقبولة وبشكل سليم معراً عن نفس   (10
  66.سهولة ويسر

البحوث السابقة  .د﴾ ﴿
ذا اجال ذا البحث من البحث الوحيد   قد سبق بعض . وليس 

ي ذا اجال و : البحوث الذى يبحث  
ا فرحت  ثت رت بية قسم اللغة  (2009)البحث العلمي الذى  كلية ال

وضوع  ت ا كومية فونوروغو،  امعة اإسامية ا درس  "العربية ا دور ا
تكاملة  توّسطة اإسامية ا درسة ا ترقية مهارة الكام لطلبة الصف الثامن ا

ودة  ة الدراسية 3عهد ا  ".2008/2009 بابادان فونوروغو الس

: و من نتائج البحث 
تكاملة  (1 توّسطة اإسامية ا درسة ا ستخدم لطلبة الثامن ا تدريس الكام ا

ودة  فردات كل يوم بطريقة أمر 3عهد ا و تزويد ا  بابادان فونوروغو 
م بوضع كل مفردة واحدة   دّرس وأمر دّرس الطلبة أن يقلدو ماقال ا ا

م . عدة مل وبإستخدام وسائل اإيضاح ادثة أو حوار م أمر وبإعطاء 
درس الطلبة إ خروج من الفصل  بتطبيق إمام الزماء، وأحيانا دعا ا

درس . ووجب عليهم أن يتكلموا باللغة العربية بعبارة أخرى بأن ا
باشرة . استخدموا ترقية تدريس الكام بالطريقة ا

                                                           

66
رجع، نفس   .150 ا
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درس  ترقية مهارة الكام لطلبة  (2 همة ال استخدم ا وانب ا إحدى ا
ودة  عهد ا تكاملة  توّسطة اإسامية ا درسة ا  بابادان فونوروغو 3الثامن ا

فردات والقواعد وتزويد بأنشطة احادثة الصباحية ال تعّدى   طق، ا ال
ميس بإشراف رعاية الطلبة وقسم اللغة من الطلبة، م  يوم السبت ويوم ا

ديدة بعد صاة الصبح كل يوم وبعد صاة العشاء  فردات ا إلقاء ا
 .للععادة

درسة  (3 درسون  ترقية مهارة كام لطلبة الثامن ا شكات ال وجهها ا ا
ودة  عهد ا تكاملة  توّسطة اإسامية ا موعة، 3ا ي   بابادان فونوروغو و

ي نقصان إدرة الطلبة أنفسهم ورغبتهم وملكهم  ومشكات اأو و
.      وسعيهم

ث نور فضلى حرماوان  بية  (2012)البحث العلمي الذى  كلية ال
كومية فونوروغو،  امعة اإسامية ا قية "قسم اللغة العربية ا درس ل دور ا

كومية دولوفو ماديون درسة العالية اإسامية ا ".  تعليم اللغة العربية لطاب ا
: من نتائج البحث

درسة العالية  (1 قية دوافع تعليم اللغة العربية لطاب ا درس ل دور ا
و اأو اعطاء الوظيفة مثل حفط  كومية دولوفو ماديون،  اإسامية ا

و  زلية واإماء والقراءة وإجابة اأسئلة، والثا  فردات والوظيفة ا ا
درس  الفصل ز ا واء السرور يع  عل ا مية ماسة الطاب  . ت
م  انب ذلك يع اعطاء اإرشاد أو التوجي إ الطاب الذين  و

ياة ال تشوق تعلمهم . مشكات ا
درسة العالية  (2 قية نوعية التعليم اللغة العربية لطاب ا درس ل دور ا

واد الدراسية ال سيعطى  ظيم ا و ت كومية دولوفو ماديون،  اإسامية ا
واد الازمة للطاب وإستخدام الطريقة والوسائل  ظيم ا  كل اللقاء وت
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يات احتلفة  التعليم وإعطاء التقو والتشجيع للطاب  هاية  والتف
 .تعليم اللغة العربية

درسة  (3 شاطات اللغوية  تعليم اللغة العربية لطاب ا قية ال درس ل دور ا
شاط  درس ال و جعل ا كومية دولوفو ماديون،  العالية اإسامية ا

درس شاط بتوجي ا ذا ال رة، وسار  و القراءة ا درس . اللغوى  ويوّج ا
مية معارفهم شاط إ ت . هذا ال

درس  ترقية مهارات اللغة  أن البحوث السابقة  ا يبحث عن دور ا
فرق ب البحوث السابقة مع البحث العلمي الذى قّدمها الباحثة  العربية، إذا ا
وى مهارة اإستماع، مهارة  درس  ترقية مهارات اللغة العربية  يع  دور ا

 .الكام، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة
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الباب الثالث 
دور المدرس في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب المدرسة العالية اإسامية 

جمفوروجو سامبيت فونوروغو " ارجوويناعون"المعارف 
 

 غرض البيانات العامة .ح﴾ ﴿

درسة العالية ااسامية  ذا الباب عن صورة عاّمة با تتكلم الباحثة  
عارف  اعون"ا  .مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي

" ارجوويناعون"تاريخ تأسيس المدرسة العالية اإسامية المعارف  .1
 جمفوروجو سامبيت فونوروغو

ؤسسة للمدرسة الثانوية  و رئيس ا كان اأستاذ إحسن الدين 
عارف اعون"اإسامية ا ة " ارجووي مفوروجو سامبيت فونوروغو، ففي س

درسة  بوية مواصلة من ا ؤسسة ال د أمل عظيم إقامة ا واحد وألف ع
عارف  اعون"العالية ااسامية ا مفوروجو سامبيت فونوروغو، وذلك " ارجووي

 .أن أراد اأستاذ إحسن الدين  جعل  بيئة مزدمة بالتاميذ

درسة  درسة العالية   مواصلة من ا أراد اأستاذ إحسن الدين أن يقيم ا
صرف عن نيت اأو  و ي عهد، لذا،  الثانوية، ولكن لكون متخرجا من ا

رية مفوروجو سامبيت فونوروغو أن يشكي إلي  ّو عهد ا ب إ مدير ا ويذ
درسة العالية عهد . ما يفكر من إقامة ا اصل بعد مشاورت مع مدير ا وا

درسة العالية  رية مفوروجو سامبيت فونوروغو فطلع م الرأي إقامة ا ّو ا
اعون  .اإسامية ارجووي

درسة العالية  ا قرر اأستاذ إحسن الدين كأن أساس إقامة ا وفقا 
درسة العالية اإسامية  معمورية  و أن م توجد ا عارف  اإسامية ا
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عل البيئة ااسامية موجودة  قرية مفوروجو  (Sambit)سامبيت  من قبل، و
 .خاصة و مأمورية سامبيت عامة

عهد  شاورة مع مدير ا اضج وااستعداد الكا  ا وبعد نظرا من ال
ة  عارف مفوروجو  س ؤسسة العالية اإسامية ا رية مفوروجو ومدير ا ّو ا

درسة العالية اإسامية مفوروجو  .اث وألف فقامت ا

ة أربعة وألف  درسة ح س ة اث وألف بعد إقامة تلك ا فمن س
درسة ا يقبضها جانب ا وبإنتظار رسالة اإذن . كأنت رسالة اإذن للعملية 

درسة  العالية ااسامية  درسة بتسميتها، فسمي با للعملية فأقام جانب ا
اعون" م كأنت تلك رسالة اإذن . مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي

ة مسة وألف ميادية  .مقبوضة س

ة و ة س ، الثام علومات العلماء هضة أخرجت وألف  تلك . ا
علومات دارس سائر أن تقال ا عارف ظل  طال ت ا  يذكر أن ب. ا

عارف إسم درسة  ا تعلقة ا ة  ولذلك،. ا ة س  إمها يغّ  وألف الثام
درسة اعون" العالية با .ذا ح مفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجووي

67 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

67
ذا البحث العلمى،W/F-10/17-IV/2013/ 06: انظر نسخة الوثيقة الرقم  لحقة     ا
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" ارجوويناعون"أحوال البيئة فى المدرسة العالية اإسامية المعارف  .2
 جمفوروجو سامبيت فونوروغو

 موقعها الجغرافى .أ 

عارف  درسة العالية اإسامية ا اعون"وقعت ا  قرية " أرجووي
ا كما يلى ة فونوروغو وحدود : 68مفوروجو  معموريّة سامبيت  مدي

عارف  (1 درسة العالية اإسامية ا من جهة الشمالية كانت ا
اعون" جععان" ارجووي  .دودة بقرية ب

عارف  (2 درسة العالية اإسامية ا وبية كانت ا من جهة ا
اعون"  . دودة بقرية كابتان" ارجووي

عارف  (3 درسة العالية ا اعون"من جهة الغربية كانت ا دودة " ارجووي
 .بالسوق

عارف  (4 درسة العالية ا اعون"من جهة الشرقية كانت ا دودة " ارجووي
درسة اإبتدائية اإسامية مفوروجو  .با

 
" ارجوويناعون"الرؤية والرسالة للمدرسة العالية ااسامية المعارف  .3

 جمفوروجو سامبيت فونوروغو 

 الرؤية المدرسة .أ 

بية قيق" ديثة اإسامية ال اكية الوثيقة ا ". باجتمع واإش
 
 

 

 الرسالة المدرسة .ب 

                                                           

68
ذا البحث العلمىD/F-10/23-V/2013/01: انظر نسخة الوثيقة الرقم  لحقة    ، ا
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فيذ (1 ودة التعليم أنشطة ت ة اأخاق بتقدم وا ظام علي الكر  ال
اري والقوأن  .ا

اد (2 قية الدي الفن  الزيادة إ ودة ل  .اإسامية ا

 .العلمية والعملية العملية العلوم قيق (3

درسة بتدب اإقامة (4 رّتب، ا سؤولية وعلي والشّفاف ا  .ا

لية قيق (5 درس أ بوية وقوي ا  .ال

قديّة العلمية التفك علي القدرة  (6 لية وال ياة وأ  (Live Skill) ا
 .للدارس

ولوجي أنتفاع  (7 ا التك  .وأنتشار

وافق والتعلم التعليم أنشطة قيق (8 درسة بيئت  ا ظافة ا ة ال   واأم
تيب ظام وال ا ال وال  .الكافية الوسائل تساعد

اد  (9 درسية عائلة ب الدموقراطية اإتفاقية اإتصال إ  أو واجتمع ا
تعلقة اإدارة  .ا

 ااهداف للمدرسة .ج 

اق (1  .الشعب هذيب  اإش

ع (2  .سامبيت مأمورية بيئة  الدراسة مواصلة عدم عن اأواد م

يول قيق (3 ون ا  .اإسامية الثقافية أسس على بعلمهم ويعملون العا

يول (4 ولوجي واستعاء قوي شخصي م ا قيق باه يؤمن. التك  و
فسي ياة  ال ية اجتمعية ا  .والدي

اد (5 وافقة البيئة إ  .اإسامية بالشريعة وا

درسة تكون أن (6 اء مصدر ا ا الدين مو  (Inspirasi) إ  وأنتشار
 .وحواليها غروغول لبيئة
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اد (7 يول إ ستقلون اأمهار ا فس وا  .69بال

" ارجوويناعون"احوال المدرسين فى المدرسة العالية ااسامية المعارف  .4
 جمفوروجو سامبيت فونوروغو

درسة تاج والتعليم التعلم عملية  عارف ااسامية العالية ا  ا
اعون" درس من كث إمفوروجو سامبيت فونوروغو " ارجووي  وعدد. ا

درس درسة ذ  ا عرفة. مدرسا شرع مس ا درس حالة و  واضحا ا
ظر أن يستطيع دول إ ي  .ااتى ا

 1.3الجدول 
درس  70 اماء ا

                                                           

69
ذا البحث العلمى،W/F-10/17-IV/2013/ 06: انظر نسخة الوثيقة الرقم  لحقة     ا

70
لحقة ،D/F-10/23-V/2013/03  :الرقم الوثيقة نسخة انظر   العلمى البحث ذا  ا

خلفية الدراسية تاريخ المياد اسماء المدرسين الرقم 
 S1 27/1/1972فونوروغو، S. Agاحسن الدين، 1

2 ،  S1 8/10/1970فونوروغو،  S.Agمفتاح ا

 S1 1972/ 9/11فونوروغو،  S. Pd إمام نورى، 3

 S1 19/9/1972فونوروغو، S. Pd فاموجى، 4

 S1 11/10/1980فونوروغو، S. Ag خ اأنام، 5

 S1 1/7/1963فونوروغو، S. Ag امام مهادى، 6

ة،  7  S1 12/10/1967فونوروغو، S. Pdإمرأة الصا

 S1 15/10/1973فونوروغو، S. Ag جاكا سوسيا، 8

 S1 30/2/1973فونوروغو، S. Pdس فاطمة،  9

 S1 9/6/1971فونوروغو،  S. Ag امد فراستيا، 10

11 S.Pd ا يو واي، رادي  S1 25/5/1982فونوروغو، 
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و استاد احسن الدين وكان . إما درس اللغة العربية ل مدرس خاص 

علم واانضباط من الوقت ودية لطاها  وأن يضع دور كمعلم .الرقم صارم ا
دية كاملة ومسؤولية . جيد وظف لك يدرس  ق ا علم الذي ا  و ا . و

ة  ثقف ودولة قوية  عصر العو ي . لتحقيق جيل من ا وجعل اللغة العربية 
 71.لغتهم اليومية

 
 
 
 
 
 
 

" ارجوويناعون"احوال الطاب فى المدرسة العالية اإسامية المعارف  .5
 جمفوروجو سامبيت فونوروغو

عارف  درسة العالية اإسامية ا قسم ا اعون"ت إ ثاثة فصول " ارجووي
ادي عشر والفصل الثا عشر، ويأتى البيان  و الفصل العاشر والفصل ا و

: عن عدد الطّاب لكّل فصل فيما يلى
                                                           

71
احطة نسخة انظر  لحقة ،O/F-1/7-III/2015/07  :الرقم ا  العلمى البحث ذا  ا

ة  12 مدرسة العالية  21/4/1986فونوروغو،امى صا
طا  13 دريي مدرسة العالية  22/7/1980فونوروغو، ايكو 
، عبد 14  S1 12/10/1978فونوروغو، S. Pd. I الغ

 S1 9/2/1970فونوروغو، S. Pd أستوي، فوجي 15



54 

 

 

 1.4الجدول 
درسة  التاميذ عدد عارف اإسامية العالية ا اعون "ا  72"ارجووي
عدد التاميذ الصف الرقم 

 37العاشر  1
ادى عشر  2  15ا
 14الثا عشر  3

 اإسامية العالية للمدرسة الطاب مجموع
 "أرجوويناعون "المعارف

66 

 

 غرض البيانات الخاصة .ط﴾ ﴿

البيانات عن دور المدرس كدافع ابتكارية  في ترقية مهارات اللغة  .1
" ارجوويناعون"العربية لطاب المدرسة العالية اإسامية المعارف 

 .جمفوروجو سامبيت فونوروغو

ياة وكون مهم  ا ياة بالتعليم. التعليم  شاط  ا . ترابط كل ال
تاج دور . وسار التعليم سهوا إذا كان الطالب ل تشجيعا  التعلم و

درس كدافع ابتكارية  عملية التعلم والتعليم  .ا

درس  كب دور ل ابتكارية  ترقية مهارات اللغة العربية كدافع ا
درسة  كث ومسؤول عارف  اإسامية العالية ا اعون"ا " ارجووي

 العبادات  العربية اللغة يستعملون م يوم كل أن.  مفوروجو
ليسية أو كااندونيسية اأخرى باللغة وليس والدعاء كالصاة . اإ

 تفهم أجل و العربية اللغة تعلم  الطاب تشجيع ذا من مهم وأمر
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 مدرس الدين إحسن أستاذ قال كما. اإسام دين إ عميقا الطاب
درسة ذ  العربية اللغة 73.ا

 

درس ب قام ال احاوات من قية ابتكارية كدافع ا  مهارات ل
 التعب  اإبداع على الطاب عّرف و العربية اللغة تعلم  الطاب

شاكل على العمل  أو ات أو ا  كن، كما حاقة ذكرها ال التمري
ثال، سبيل على ختلفة، التعلم ماذج مع فقط ا  الكتابة مهارات مثل ا
ا كن  مهارات على تساعد سوف وال التدريبات، الكتابة مع استبدا

 . الكتابة  الطاب
ارسة القراءة، القراءة بصوت عال وواضح، ح اعطاءو   ماذج 

كن تدريب شيئا  يتمكن الطاب الذين ا يستطيعون قراءة اللغة العربية 
يث يفشيئا ، ليست قليلة من طاب الذين م  قرأ العربية بطاقة، 
م  قراءة اللغة العربية  .كن أن تساعد

م  و مهارات ااستماع، والطاب  كث من اأحيان وأغت
خارج الفصول الدراسية لتعلم ااستماع  ح أن نفهم، وأحيانا 

يث تدعم اإبداع  يستمع اأشرطة أو القصص ال تتحدث العربية 
. اأطفال  تعلم اللغة العربية

ذا الدرس ليس  ارج الفصل، ولكن  فردات يعلم  أما تدريس ا
ذا الدرس  درس الذي يقوم  نفس  عملية التعلم و التعليم، لكن 

عهد صوصا لطاب ا وتزّود بأنشطة . مأخود  الدرس اللغة العربية و 
 ، يل  ليلت ديدة كل صباح وتأ فردات ا ي إلقاء ا اليومية الطاب و

ديدة كل صباح م امر ا  فردات ا درس ا و يعطى ا تطبيق و
فردات   عل تلك ا ، وبعد ذلك أمر أن  الطاب أن يقلد ماقال ل
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يل اللغة العربية نشاط الطاب اا  ععادة  ملة مفيدة، و تأ
درس  الصباح فردات ال اعطى ا  74.ا

درس   ترقية  كما قالت اروم فوزية فطرى اأنشطة ال يعمل ا
ارس  درس طاب أن  ي امر ا مهارات الطاب  تعلم اللغة العربية 

ي كتابة  هارات الفريدة  تلفة، ومن جهات ا ات العربية  بأشكال  ري
فط والقراءة ط أوبا وعة جدا، واحد  .ا علم مت وقدم مدرس تقييم ا

هارات ااماع وتعقد امتحانات الفصل باستماع الشريط باللغة  هم با م
ا ا لإجابة على اأسئلة ال م توف  75.العربية، م طلب م

زلية بشكل  درس الواجبات ا داية  إعطاء ا وقالت أيضا نور ا
درس  اك صورة ويطلب ا و تعب الصور، أي  وعة مع كما  مت

الطاب أن يقلد ورمها باستخدام اللغة العربية جيدة، على الرغم من 
اك ا و اك العديد أخطاء   76.أن  بعض اأحيان ا يزال 

شاط ذلك، انب أن الدين إحسن اأستاذ وعّر  قية ال  ل
هارات . بالدعائم ي أيضا العربية اللغة تعلم  الطاب اللغوية ا

درس واستخدم قية اأنشطات ذ ا هارات ل  الطاب، اللغوية ا
 جعل و أنشطات ذ وغرض. مشكات وجهم بالطاب خاصة

 77.العربية اللغة تعلم  وماستهم مهاراهم  ترقية الطاب
وعة جدا، واحد توعر ت درس التقييم ا داية، قدم ا  أيضا نور ا

دما  هارات الازمة اماع وتعقد إمتحانات الفصل الدراسي ع هم با م
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رخع نفس   .ا
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قابلة نسخة انظر  لحقة ،W/F-4/20-IV /2013-04/4 :الرقم ا  العلمى البحث ذا  ا
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ا لإجابة على اأسئلة ال م  ا الشريط باللغة العربية، م طلب م لعب
ا  78.توف

انب شاطات تلك و خصوص والتوجي التخفيط ما ال  للطاب ا
شكات م ال شاط اك الدين احسن اأستاذ قال. ترقيتهم  ا  ال

واء جعل و العربية اللغة مدرس عمل الذى ما السرور ا   درس حي
دف. الفصل شاط ذا و ماسة الطاب جعل و ال  اللغة تعلم  ا
شاط ذا وطريقة. الفصل  متضجر ا العربية درس زل عالبا ي ال  ا
دما  79.والتعليم التعلم عملية ابتدأت ع

درس كان إذااروم فوزية فطر  وقالت ا ا   دعابة من كث
خاء جعل و التوتر انقص التدريس ها اس ة ولك  80.الفصل  خط

ماسة الطاب تشعر فقد مدرس مع التعلم واء أن ا دما اأ  ع
درس يدرس ا ال الوظيفات ح متوتر وغ رجاء ا درس امر  بعملها ا

هد الطاب اكتملها داية نور قالت كما. جيدا با  الصف  الطلبة ا
ادي   81.عشر ا

كن درس دور عن للبيانات التعرض بعض من و  ابتكارية كدافع ا
قاش و العربية اللغة مهارات ترقية  درس ال   لطيف لق أن ب ا

صول للطاب كن جانب إ والتعليم، التعلم عملية مية على ا  ت
هارات ب. العربية اللغة  ا درس و  من الذكية الطريقة يقدموا أن ا
لل على الطاب صلون ا ح التدريس . تسليمها ال الدروس مع ا

درس الدور أن وهذا م  العربية اللغة مهارات ترقية  ابتكارية كدافع ا
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 من العربية اللغة مهارات ترقيةيزال مثاليا، نطرا إ الوظيفة الدوافع  
، جهة عر فسي الوجدا ا مو سوف الطاب وبالتا . طاب وال  ت

كن العربية اللغة دروس  بسعادة تمامهم يزيدو أن و  اللغة تعلم  إ
. العربية

 
البيانات عن دور المدرس كالمشرف في ترقية مهارات اللغة العربية  .2

" ارجوويناعون"لطاب المدرسة العالية اإسامية المعارف 
 .جمفوروجو سامبيت فونوروغو

تلفة، وتوجي  اد إمكانيات  درس لتوجي الطاب اإ حاول ا
قيق أن  ميتها، ح أن  فيذ واجبات ت قيق وت الطاب من أجل 

تجة مو وتتطور أفراد مستقل كما وم و فرد وفريدة . كن أن ت طالب 
ان من اأفراد على حد سواء. من نوعها و، ا يوجد اث ذا  ورغم . و

ا أها  ر اثلة، ولكن  جو مكن أن يكون جسديا اأفراد  أن من ا
، والقدرات صا ب، وا وا ي نفسها، سواء  ا وباإضافة . ليست 

امية ت لوق ا و أيضا  و بالتأكيد . إ ذلك، كل فرد  ميتها  إيقاع ت
و نفس ثابة . ليس  ب أن تكون  علم  التغي الذي طالب ا

. مشرف
علم كمشرف مهم جدا  ترقية مهارات اللغة العربية، وكث  دور ا

لة  التدريس، من قبل  درس الذين يعلمون أها  من اأحيان ا
واد  احاضرات، واأطفال أمر  ب  شرح ا ضور الدروس، وذ ا

ال التدريس، لكن  ك   ش و الشيء ا شاكل وذلك  للعمل على ا
اك عدد قليل  هارات اللغوية  اللغة العربية  الة  ترقية ا ذ ا  

و أن  من ااشياء ال اقوم من التدريس إ التعلم اكتمال، الغرض م 
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كن  شبعة  التعلم، و  يتمكن الطاب من الواقع العربية، وليس ا
 82.للطاب فهما جيدا

صول على  دف لروح الطاب ا مبادرة لتعلم خارج الفصل، وا
ري خارج الفصول الدراسية . التعلم للعيش مع الطبيعة.اارتداد  أنشطة 

هم من  درسة، مع بعض اأشياء ال مراقبة واكتشاف، وطلب م حول ا
فردات لديهم علم لشرح ا فردات أها ا تعرف من قبل . قبل ا ويفسر ا

ث عن نفس مع مساعدة من . التعليم  كن للطاب أيضا 
 83.القاموس
درسة جيدة، ولكن " وكان تعليم اللغة العربية وعملية التعلم  ا

لل  يث ا اشعر با وع أساليب التعلم  أنا كمدرس للغة العربية اوفر وات
تر  د دراسة، ويقول تعلمو   شاد ح لوحظ ع و التحكم وااس

درسة اء  ،"اللغة أو الدراسة خارج ا  قال استاد احسن الدين  أث
  84.الراحة

الدين عرفان مد ايضا عرت وقد درس عادة خ  موعة يوفر ا
ماذج من واسعة  اها الدراسية، الفصول خارج ح الفصل  درس ال
ا الذي موذج درس أن من الرغم على. بسرور نتعلم عل وجهة يوفر ا  ا
درسة، ساعات خارج التعلم  يتم ما بسبب الدرجة انفوت ن ولكن ا
ا أيضا وتدرس الفصل خارج تدريس  اك أخرى وبعبارة الفصل،  ل
فيذ يتم. الدرس تكرار  يط مع الدراسة ب قبل من الطريقة ذ ت

ات وتظهر الطبيعي، ا من الكائ  85.حول
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و عدم وجود  درس  كما قيل اأستاذ إحسن الدين الذي تواج ا
فردات من الطاب ذا . ا وجهة مباشرة إ طبيعة  من خال التعلم ا

رؤ وصف اللغة العربية نفسها  غ أن الطفل .سيساعد الطاب على 
م لق أيضا اأشياء حو  86.كن أن 

ي عدم  كمول فوطرى أّن الصعوبة ال نواجهها  وقول أجى 
ا   و حول يث أن ما  ا  فردات ال لدي وجهة  تعليم ا وجود تتبع ا

قل مباشرة كن أن ي ن ا   87.بعض اأحيان 
ظرى اإطار إ نظرا درس دور أن ال شرف ا داف  و كا أ

تعلم  التعلم  قيقها، رؤية إشراك ا راد  ديد الكفاءات ا طة و ا
ؤسسات والوكاات  وتفس أنشطة التعلم والعمل مع اجتمعات احلية وا

درس تقييم. اأخرى تيجة تبدو ا ا علم دور من بدا ال شرف ا  كا
 .العربية اللغة مهارات ترقية 

 
البيانات عن دور المدرس كالمدّرب في ترقية مهارات اللغة العربية  .3

" ارجوويناعون"لطاب المدرسة العالية اإسامية المعارف 
 .جمفوروجو سامبيت فونوروغو

قابلة ومن درس دور أن الدين، إحسن اأستاذ مع ا دّرب ا   كا
قية  جدا مهم هارات ت هارات من أن اللغوية، ا ا ال اللغوية ا  أنشأ

درس  للغة تطبيق أو العربية، اللغة  الفهم من الطاب اختبار سيتم ا
قيقة. نفسها العربية هارات من العداد اك وا ا كن ال ا فيذ  مثا ت

م احاورة التمثيل، العربية، اللغوية الصحفة درسة ذ و وغ  ا
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من درسة من متخرجون الطاب كث توسطة ا  إذا جدا فصعب ا
درس استخدم هارات بتلك ا هارات، تلك إ وباإضافة فلذلك،. ا  ا
درس هارات لقيام الفكرة ل ا رة القراءة خال من اللغوية ا  وطبعا. ا

رة القراءة ذ ابطة ا  على ب ال القراءة من أن العربية اللغة مع م
ا أن الطاب ريدة مثل ي يقرؤو  88.العربية واجات العربية ا

ردييانا أن هاراتاك وكما قالت إيفا   ال نفذت مرة كل  ا
ي شهر رة القراءة  كتبة، ا درس الطاب ا وطلب  ا اب  ا للذ

كتبة، و إ مصحيفة أو اجلة اللقراءةيطلب من الطاب ا .  وغ
د عملية التعلم، ولكن  هارات اللغوية مرة كل شهر ع ذ ا فيذ  ولت

تابعة  هارات أن  ذ ا فذ  كن أن ت يبقى ضبط الوقت أن أحيانا ا 
واد اأساسية درس إ 89.ا س كذلك، أمر ا  وعّرت ايضا أماء ا

كتبة، ما قراء الطالب من القراءة ال تتعلق  رة  ا طاب للقراءة ا
ذ . باللغة العربية مثا الصحفة العربية أو اجاات العربية فيذ  وت
د وقت درس اللغة العربية هارات مرة  الشهر ع . ا

قية حرارة الطاب إ اللغة العربية، و  شاط يع ل ذا ال دف  وأ
رة فقد  90.مفحوص قدرة الطاب ولو بالقراءة ا

شاط الدراسى   ظر ال احظة ال عملها الباحثة ل ومن ا
درسة عارف ااسامية العالية ا اعون" ا مفوروجو سامبيت " ارجووي

درس دور وجدفونوروغو  دّرب ا شاط اك أن كا  يع الدراسى ال
رة، القراءة فيذ ا شاط ذا وت كتبة  ال درس دعى يع ا دّرب ا  كا

كتبة إ الطاب درس وقعها ال العربية اجاات يقرأ أن وأمر ا  فيها ا
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ر من  بتدأ وا درس أن يبحثوا ا م امر بعد قراءة اجاات م أمر ا
 91.القراءة

هارات اللغوية   تعليم اللغة  قية ا دّرب في درس كا  دور ا
درسة العالية ااسامية  عارف العربية با اعون"ا مفوروجو " ارجووي

اك سامبيت فونوروغو درس الدور مع يتفق ا يع أّن  دّرب ا  ، كا
قية عاطفيا و وعقليا جسديا الطالب يشكل م أعا اأسلوب مع  ول

مية معارفهم . ماسة الطاب  اللغة العربية وت
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  الرابع الباب

دور المدرس في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب المدرسة العالية اإسامية 
جمفوروجو سامبيت فونوروغو" ارجوويناعون"المعارف   

 

دور المدرس كدافع ابتكارية في ترقية مهارات اللغة العربية  عن التحليل .أ﴾ ﴿
جمفوروجو " ارجوويناعون"لطاب المدرسة العالية اإسامية المعارف 

 سامبيت فونوروغو

هارات  جدا مهم ابتكارية كالدافع دور  يتطور أن يستطيع. اللغوية ا
ركة بادرة، ا جحت. التعليم عملية  اإجتهاد حفظ إ والتوجي وا  س
هضة عملية و الدافع. التعلم  الدوافع م الطاب كان إذا التعليم عملية  ال

.الطاب حرارة وتطويق والتأكيد  

درس ابتكار ها رئيسية وظيفة لدي ا صول  للمساعدة و م  على ا
همة ذ  من أنواع، عدة إ وظيفة ديد كن ذلك، ومع. وكفاءة بسرعة ا

  :أخرى أمور ب

تمام لزيادة .1 وضوع ذا  الطاب ا . ا
قل .2 علومات من مزيد ل . سليمة ا
 أو اجتمع أعراض مراقبة  علميا أكثر التفك على الطاب التحفيز .3

رة . الدراسة  دراسة لل دفا أصبح أن طبيعية ظا
اصر .4 92.الطاب اإبتكار فيز ع

 

صر وتلك  ولذلك،. الطاب تعلم دوافع مستوى على صممت ال الع
درس تاج ام علي ا  على ب حسن، التعلم واجل. الطاب تعلم دوافع ا

درس ية مبدعا ا  الطاب تعلم تصرف يتكون ح تعلمهم، دوافع لت

                                                           

92 Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif إسامى، معرف جامل  ،42.  
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ؤثر درس أن معروف و كما.ا درس و اأدوار ل ا . ابتكارية كالدافع ا
درس بغى الطاب، تعلم عملية مشغل و ا  طريقة عن التصميم  مع علي وي
واد ومع العمل قية تستطيع ا ؤثر احاولة عملوا ليكونوا الطاب ومساعدة ل  ا
داف لتوصل . التعلم أ

ا ال البيانات ومن  ال العوامل اك البحث مكان  الباحثة وجد
ا بأن ي ابتكارية كالدافع مدرس دور تؤثر درسة ذ  الطاب من كث  ا

درسة من متخرجون توسطة ا  ح جدا صعب العربية اللغة أن تزعمون م. ا
درس نفذ ولذلك. تعلمها  كسانا علهم قيتهم اأنشطة ا  تعلمها  ل

شكلة ذ ل ها ا  : م
شاكل على العمل  أو التعب  اإبداع على الطاب تعريف  أو ا

ات ثال، سبيل على كن، كما خاقة ذكرها ال التمري  ماذج مع فقط ا
ختلفة، التعلم ا كن الكتابة مهارات مثل ا  خوت الكتابة مع استبدا

 . الكتابة  الطاب مهارات على تساعد سوف وال التدريبات،
شاط ذلك، إ وباإضافة درس نفذ ال ال قية ا  و الطاب مهارت ل

فردا اإرشاد بوجود شكات م الذين للطاب احصوص م فسية ا  ح ال
درس العربية،ونفذ اللغة  تعلمهم تقاطع  ماسة ترقية أجل اإرشاد ذا ا

درس أن يدل اأمر ذا طبعا. مشكاهم عن وحل تعلمها  الطاب  ل ا
ّر الدافع انب دور . وا

عل درس و مارسة القراءة، القراءة بصوت عال وواضح، م التعليم  ا
كن تدريب شيئا  ح يتمكن الطاب الذين ا يستطيعون قراءة اللغة العربية 

كن أن يفشيئا ، ليست قليلة من طاب الذين م  يث  قرأ العربية بطاقة، 
م   مهارات قراءة اللغة العربية . تساعد
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 اعطى يع ابتكارية، كالدافع العربية اللغة مدرس دور أنّ  يدل وذلك
درس مرسة ا  عل أن تستطيع ال الفصل  القراءة مهارة الطاب، إ  ا

عش الطاب درس دّرسها ما قبول الطاب يستطيع ح الفصل  م  من ا
ادة .سهلة ا  

عل درس و و ا قية الفصل  الطيب ا  اللغة تعلم  الطاب مهارة ل
درس مازح وغالب العربية، و وجعل التعليم، عملية  ا اء، ا  والبيئة اإر
ة، سا ادة وربط ا ماسة الرطويبة مع التعلم ياهم، الدراسية ا  ذا طبعا،. ا

 يستطيعون الطاب أن العربية، اللغة تعلم  الطاب ث أن يستطيع اأمر
ون أن و  إذا العربية اللغة  مهارهم س و إحساس و الطيب ا  اأم

رة وف عن ا درس بعمل ا . الداعب الشيئ عن ا
درس دور تلك من  اللغة  الطاب مهارت ترقية  ابتكارية كالدافع ا

شاطات ثاث يع الوطيفة ل العربية ا ال ال درس نفذ ها ا   التدريب م
ط فن هرية قراءة والتدريب ا وّ  وجعل واإرشاد ا انب. السار ا  ذلك و

درس دور يتقدم ، حيث من الطاب ابتكارية كالدافع ا عر ركية ا  و ا
.الوجدانية  

شطات تلك من ويرجو ماسة اإرادة م الطاب ال  اللغة تعلم  وا
ماسة هذ طبعا،. للغويتهم مهارت ترتفعوا أن تستطيع و العربية  أن تستطيع ا
ها الطاب تعلم نتائج تؤثر ال أن. العربية اللغة  نتاجهم رك ث،  م  ا
ذ طوات و اسبة ا ظرية م ذكورة بال ث أن ا الة و الدافع أو ا فسية ا  ال

ثّ  إذا. شيئا يفعل أن الشخص تشجع ال الة و لتعلم ا فسية ا  ال ال
 تعليم نتائج إرتفع بأنّ  الفحص اإكتشافات أظهرت. لتعّلم الشخص تشجع

ثّ  كان إذا عموما .الزيادات  لتعّلم ا  
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دور المدرس كالمشرف في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  عن التحليل .ب﴾ ﴿
جمفوروجو سامبيت " ارجوويناعون"المدرسة العالية اإسامية المعارف 

 فونوروغو

درس دور شرف ا درس أن و كا راقبة اإرشاد يعطى ا  الطاب إ وا
شكات ليفهم ث الطاب، اصاها ال ا شكلة عن و اسبة ا  بعملية ا

ارج سبيل إعطاء ح التعليم 93.مشكاهم ل ا
 

درس دور أن شرف ا  جدا، مهم العربية اللغة تعليم مهارت ترقية  كا
درس نفذ جيدا، الفصل  العربية اللغة قادرين الطاب كانوا أجل  أمرا ا
، إ تاج وتلك ، التعليم هاية ح التعليم بدأ من تلفا  بدأ وليس س
درس تقدم م التعليم ،  والسام  الدرس ا ذا اأخ  ا بل شائع، اأمر و

درس جعل سطر كل  ختلفة اامور ا  اللغة  الطاب تعلم زيادة أجل ا
.العربية  

درس اعد يع اأول  وسائل باستخدام العربية اللغة دروس شرح   ا
وعة فيد من ، مت  ولكن . التعلم عملية  الطاب من التشبع على للقضاء ا
درس أعد ذلك انب  فحص بطريقة العربية اللغة درس قبول  الطاب ا

 وغ والكرسة الطاب اعمال ورقة كتاب مثا التعلم هيز و الطاب صحيح
 قانون إ طاعة و أنضباط الطاب اجل الفحص ذلك من ويرجو. ذلك

درسة، ا العربية اللغة تعليم سار ح ا ا س .حس  

ظر أن ويستطيع ها ي درس دور أن م ّر انب ا  يع. مديرا كان ا
فذ ميع أعضاء  درسة، أن ت تطبيق اأحكام والقواعد ال م ااتفاق ب  ا

درسة درسة ا ظام  ا ذا ال .بإعطاء التوجيهات أو اإشارات أحكام   

                                                           

93 سوفران،    Menjadi Guru Efektif  ،37  
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صول على  والثا دف لروح الطاب ا مبادرة التعلم خارج الفصل، وا
اولة  الواقع  (اأنشطة خروج)التعلم خارج الفصول الدراسية  .اارتداد

سي  لل، والضجر، والتعلم اإدراك ا كن القضاء على ا لدراسة تشكيل وال 
والدعوة موجهة الطاب لتقد شيء ذكي  اللغة .  الفصول الدراسية فقط

م درسة فتح وجهة نظر . الرمية مع حو التعلم خارج الفصول وخارج ا
مارسة اليومية ياة وا كن أن نفهم استخدام  ا م و . الطاب من مواد

هج الدراسي اك ك. ويهدف الرنامج إ مساعدة ا ظر  ما قيل  اإطار ال
شرف أن يتمها  ترقية مهارات الطاب  درس كا عامة ال ابد على ا

ها :م  

ديد الكفاءات  .1 داف و طط اأ علمون أن   .ا

م من ذلك أن  .2 تعلم  التعلم واأ علم يرى إشراك ا ب على ا
ي ليس فقط جسديا، ولكن من  فيذ أنشطة التعلم ال  الطاب ت

بغي أن تشارك ها  فسية ال ي احية ال . ال
علم تفس أنشطة التعلم  .3 بغي ا . ي
علم إجراء تقييم .4  94.ب على ا

شطات ال  تطابق إ عامة  (Indikator)وال درس   ال ابد على ا
شرف  ترقية مهارت اللغة العربية الطاب، أن يتمها  واد تع كا ظيم ا ت

ختلفة  التعلمللطابالازمة  يات  و وإستخدام الوسائل ا إستخدام التق
ختلفة  التدريس وإعطاء التقو والدوافع .ا  

شرف  ترقية مهارت اللغة العربية  ا كا شاطات ال نفذ وبتلك ال
اك  الطاب يستطيع أن يرتفع نتائج تعلم الطاب أن  ترقة نتائج التعلم 
ي  ارجية يع العوامل الوفيدة  ها العومل ا العوامل ال تؤثر نتائج التعلم م

                                                           

94 رجع، نفس . 37 ا   
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درس الوسائل  الفصل وخارج الفصل . عامل الوسائل التعليمية، إستخدم ا
درس مساعدة  تسهم التعليمية الوسائل عاملأن  رة أو لتصور ا  مظا
واد واد. الطاب إ الدراسية ا  الطاب، ليعرفها سهلة ستكون الدراسية ا

.ويوليها ويفهمها،  

شاط أن قيل كما درسى ال  ذا  ها نستع ال الوسائل من وسيلة ا
ضمار، درس يكون م ومن ا شاط ذا إدارة عن مسئوا العربية اللغة ا  وعن ال

درس ويشارك الطاب، توجي سئولية، ذ مل  اأول ا اظر ا  وسائر وال
درس ظيم عن كذلك مسئولون ا شاط ذا ت  95.ال

دور المدرس كالمدّرب في ترقية مهارات اللغة العربية لطاب  عن التحليل .ج﴾ ﴿
جمفوروجو سامبيت " ارجوويناعون"المدرسة العالية اإسامية المعارف 

 فونوروغو

درس فيذ  الرئيسي الفاعل و ا   التعليمية الرامج تطبيق أو ت
دارس، اتيجي دور ا ا داف قيق  اس توقعة التعليمية اأ الة، ذ . ا  ا

ظر علم ي .للطاب العلمي التحصيل نوعية لتحقيق حاما عاما باعتبار ا  

،  نظرا علم من يطلب م. جدا مهم ذا دور  اك يكون أن ا
.كمدرّبية إختصاص عن شامل و على القدرة و الفهم  

علم ب ، كمدّرب وضوع، ذا إتقان الطاب دائما فيز أن ا  إ ا
اد العمل قيق ا از و  تتطلب والتعلم التعليم مهارات عملية. أعلى اإ

مارسة، ركية، الفكرية سواء ا علم من يتطلب لذلك وا  ثابة يكون أن ا
سؤول مدّرب، تعلم تدريب عن ا  وفقا اأساسية الكفاءات تشكيل  ا

ة احتمل للمتعلم ا .هم ا  

                                                           

95 يم، العليم عبد وج ابرا .417 العربية، اللغة درس الف ا  
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احظة ومن  الباحثة نالت البيانات مع الباحثة إستخدمتها ال ا
شاط فذ ال اللغوي ال درس ت  الصحفة مثا نفسها العربية للغة تطبيق ي ا
هارة . احاورة التمثيل، العربية، اللغوية درس القراءة ا  لقيام الفكرة ل ا

هارات رة القراءة خال من اللغوية ا ريدة كالقراءة ا . العربية واجات العربية ا
رة القراءة أن معروف و كما شاط من لون ي ا درسى، ال  الطاب يصل ا
هلون الثقافة، ابع دائما ها، ي موا معارفهم،  فتتجدد م  ويزداد خراهم، وت

.التعب وأماط التفك نواحى  اللغوي  كسبهم  

درس ها قام ال اأنشطة ذ درس دعى تع الشهر  مرة ا  إ ا
بوا الطاب كتبة إ ليذ م م ا  اجاات أو العربية الكتاب يقرؤوا أن امر

م العربية والصحيفة العربية فيذ وغ  إن العربية الدراسة داخل وقت  وت
شاط ذا دف تر العربية اللغة  تعلم  الطاب ماسة ترقية و ال  و

شاط ذا وتأكيد. تعلمها  الطاب يدفع ح مهاراهم فيذ على ال كتبة ت  ا
.الدراسية  

درس دور أن يدل ذلك دّرب ا ذ اللغوية مهارات ترقية  كا  و
طوات اسبة ا ظرية م ذكورة بال مية مسؤول ل فيها العربية اللغة مدرس أن ا  لت
ظيم بتوجيه العربية اللغة إ الطاب مهارات شاط ذا وت رة القراءة يع ال  ا

.بالطيب  

شاط ذا من ويرجو  ومعارفهم ومهاراهم الطاب حررات يرتفع أن ال
 أن. العربية اللغة  الطاب تعلم نتائج يرتفع ح العربية اللغة  وخراهم

ماسة .التعليم  التعلم نتائج تؤثر ال الداخلى العوامل من واحدة ي ا  
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  الخامس الباب

 اإختتام
 

 البحث نتيجة .د﴾ ﴿

 الباحثة فحصلت الرابع الباب  البيانات بتحليل الباحثة قامت أن بعد
:يلى كما البحث نتائج  

درسة  .1 درس كدافع ابتكارية  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا دور ا
عارف  اعون"العالية اإسامية ا مفوروجو سامبيت فونوروغو، " ارجووي

 العربية اللغة مهارات ترقيةوم يزال مثاليا، نطرا إ الوظيفة الدوافع  
، جهة من عر فسي الوجدا ا  . طاب وال

درسة  .2 شرف  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا درس كا دور ا
عارف  اعون"العالية اإسامية ا مفوروجو سامبيت فونوروغو " ارجووي

ا مع ايتفقو   قدرات تطوير على قادرة يكون درسام وبوصفها، دور
تجة، مستقلة الطاب وجعل الطاب، داف وم طة وأ ديد ا  و

     . العربية اللغة مهارات  صوصا الكفاءات،

درسة  .3 دّرب  ترقية مهارات اللغة العربية لطاب ا درس كا دور ا
عارف  اعون"العالية اإسامية ا مفوروجو سامبيت فونوروغو " ارجووي

درس الدور مع يتفق او  دّرب، ا  يشكل وم أعا اأسلوب  كا
 .عاطفيا و وعقليا جسديا الطالب
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 اإقتراحات .ه﴾ ﴿

احات الباحثة فقدمت البحث نتيجة إ نظرا :يلى فيما اإق  

بغي .1 درسة رئيس يكمل أن ي  تاج ال الدروس ميع التعليمية الوسائل ا
 التعليمية الوسائل أن العربية اللغة لدرس خصوصا التعليمية، الوسائل إ

 .التعليم و التعّلم عملية  جدا مهّمة

بغى .2 درس على وي  العربية اللغة تعليم  وخاصة التعليم  دور ارس أن ا
درس ا تاجون الطاب أن سؤول ا  مهارات ترقية  التعليم  ا

بغى. لغويتهم درس على وي . جّيدا التعليمية الوسائل ايضا يستخدم أن ا
قية مايستطيع دائما وإستخدام .   العربية اللغة  الطاب تعليم ل

 

 

 

 


