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 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث إىل :
لم, عسى هللا أن العاين مند صغريا وأنفقاين يف طلب يوالدى احملبوبني، اّلذين رب  .1

 يغفرهلما و يرمحهما كما ربياىن صغريا. وطويال ورزقا كثريا ايعطي مها عمر 
 وىنالذين قد أعط "فونوروغو وايل صاعا عابراملعهد "ىف األساتذات األساتذ و  .2

 عسى هللا أن بيارك يف علمهم. علما كثريا،
 اللغة العربية.تعليم األساتذ / األساتذات ىف قسم   .3
 أصدقائي ىف قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو. .4
 اصدقائي ىف الدين عسى هللا أن يرضينا ويدخلنا اجلنة بغري احلساب.  .5
 و من علمىن و لوحرفا واحدا عسى أن ينفعنا هللا به.  .6

م هلعسى أن حيقق هللا هلم اآلمال و العلوم النافعة و األعمال املرضية وأرجو 
 اهلداية و التوفيق من هللا تعاىل ىف الدنيا و األخرة. آمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديرالشكر و كلمة ال
 

احلمد هللا الذي أكمل اليوم ابإلسالم دينا وأمت املسلمون كافة، والصالة والسالم 
ل بيته ومن أزواجه وذريته و أهوعلى آله وأصحابه و  بن عبد هللا هللا سيدان حممد على رسل

 . تبعه يف دينه اىل يوم القيامة
ورمحته متت كتاب هذا البحث، وكان الباحث ال يقدر على  فبعون  هللا تعاىل ،أما بعد

امتام البحث إال مبساعدة غريه، فكان من البدهي أن تقدم جزبل شكره، وفائق اخرتامه يف 
 هذه املناسبة ايل :

فضيلة الدكتورة سىت مرمي يوسف املاجستري كرئيسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .1
 فوفوروغو.

عة املاجستري كرئيس كلية الرتبية والعلوم التعليمية اجلامفضيلة الدكتور أمحدي  .2
 اإلسالمية احلكومية فوفوروغو.

فضيلة حممد نصر هللا املاجستري كرئيس كلية قسم تعليم اللغة العربية  اجلامعة  .3
 اإلسالمية احلكومية فوفوروغو.

ابة تفضيلة الدكتور احلاج أمحد جميب املاجستري الذي قام ابألشراف التام على ك .4
 هذ البحث ودفعين وشجعي إىل تعليم اللغة العربية.

 املدرسني احملرتمني واألصدقاء الذين ساعدوا الباحث يف كتابة هذا البحث.مجيع  .5
و هللا نسأل أن يثيبهم على أعماهلم ويغفر هللا هلم ذنوهبم ويكتب هلم التوفيق و 

 جيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماهلم.
 

 الباحث
 

 ايةهللاوحيو هد
    210515012رقم دفرت قيد: 

 



 امللخص

يف  تدريستتتتتتتتية ةكماد (LKS) م ورقة عمل الطالب ستتتتتتتتت د.إ2012هداية هللا, وحيو.
نغ مبيااللغة العربية  الفصتتل الثاين ع تتر مبدرستتة العالية مفتام الستتالم ك تعليم
. البحث العلمي. كلية 2012-2012الستتنة الدراستتية  غوو نج فونور و ستتاله

الرتبيتتة والعلوم التعليميتتة قستتتتتتتتتتتتتتم اللغتتة العربيتتة ىف اجلتتامعتتة احلكوميتتة فونورغو. 
 الدكتور احلاج أمحد جميب املاجستري.امل رف 

 , مادة التدريسيةورقة عمل الطالبالكلمة األسسية : 

 غري مناستتب يف طريقة التعليم ألنّ  بالن استتت دام ورقة عمل الطأ رأى املدرستتون
فيهتتتتا قليتتتتل من البحتتتتث املواد اللغتتتتة العربيتتتتة. وهي ككتتتتتاب بستتتتتتتتتتتتتتتتتاطتتتتة فيهتتتتا تتتتتدريبتتتتات 

لفصتتتتل ا يف ولكن ذالك جيرى  ومترينات.وهذا غري مناستتتتب إذاجعلت كتدريس أستتتتستتتتية.
نة الدراستتتتتية الستتتتت غوو نج فونور و ستتتتتالهنغ مبياكدرستتتتتة العالية مفتام الستتتتتالم  مب الثاين ع تتتتتر

ليس لزايدة التعليم ولكن تكون املادة  بالورقة عمل الطالذي يست دم .2012-2012
 الرئيسية. 

 ( ماخلفية1. هي :)ستتتتتتتتتتتتتت لةمن هذه اخللفية ركز الباحث هذا البحث يف ثالثة أ
 البورقة عمل الط مبدرستتتتتتة العالية مفتام الستتتتتتالم كامبنغ فصتتتتتتل الثاين ع تتتتتتر استتتتتتت دام
(LKS) 2012 الدراستتتتتتتتتتيةلتدريس الرئيستتتتتتتتتتية يف تعلم اللغة العربية يف ستتتتتتتتتتنة كمادة ا-
  (LKS)بالم اللغة العربية ابستتتتتتتتتتتتتتت دام ورقة عمل الطيكيف تنفيذ تعل(2)  ؟2012

ام مبدرسة العالية مفت يف الفصل الثاين ع ر كمادة التدريس الرئيسية يف تعلم اللغة العربية
تعلم اللغة يف ب كيف اهتمام الطال(3؟ )2012-2012 الدراستتتيةستتتنة  الستتتالم كامبنغ

كمادة التدريس الرئيستتية يف الفصتتل الثاين  (LKS) ستتت دام ورقة عمل الطالبابالعربية 
 ؟2012-2012 الدراسيةسنة  ر مبدرسة العالية مفتام السالم كامبنغع 



هتتتذ البحتتتث نول من البحتتتث الكيفي او امليتتتداين, قتتتامتتتت البتتتاحتتتث ابلبحتتتث ىف 
املدرسة العالية مفتام السالم كامبنغ سالهنغ فونورغو. عند مجع البياانت, أيخد الباحث 
الطريقة العملية, كطريقة املقابلة, و املالحظات, والواثئق املكتوبة,و أما أستتتتتتتتتتتتتتلوب  ليل 

 . و الثاين عرض البياانت,والثالث إستنتاج البياانت البحث فاألول  فيظ البياانت

ورقة  استتتتتتتتتتتتتتت دامإّن خلفية ( 1: ) من هذا البحت العلمي كما يلي اماّ النتائج
 كون مدرستتتتتة العالية مفتام الستتتتتالم فصتتتتتل الثاين عثر يف عمل الطالب كمادة التدرستتتتتية

ذا كانت املن فضتتتتتة. إالطالب الذين كانوا غالبية آابئهم من االقتصتتتتتادايت املتوستتتتتطة إىل 
يف تنفيذ ( 2).ن مس لة األوىل يف تعليمهتزال تتطلب وفرضت ابلطبع ، فستكو املدرسة ال 

كمادة التدريس  LKS ابستتتتتتتت دام مدرستتتتتتتة العالية مفتام الستتتتتتتالمتعلم اللغة العربية يف 
 وكذالك يستتتتتتتتت دم املدر  وستتتتتتتتائل جيًدا هتمون. ألن الطالب يمناستتتتتتتتبالرئيستتتتتتتتية هو 

االهتمام بتعلم ( 3) . ولكن له نقصتتان يعين يف فهم املواد اللغة العربية.الصتتحيحةاإلعالم 
الطالب يف التعلم جيد جًدا. نظرًا لدعم األستتتتتلوب ووستتتتتائ، التوصتتتتتيل ، ي تتتتتعر الطالب 
ابلفعالية ، وليس من الستتتتتتتتتتهل أن ي تتتتتتتتتتعروا ابمللل ، وال ي تتتتتتتتتتعرون ابلنعا  ، وي تتتتتتتتتتعرون 

 بالمل الطورقة ع على التمارين يف طم نابمل
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 الباب األّول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ
/ وو ريس و نيي  ت و   عريط ء أ  وة و  ل    وم ه  ن اط  وج  ني  ع لي  ت   لي       عيالتعل  

م لتحقي   اهه عاا التعلي ي    ي نظيم و سهيل وشيوة خمتلف  ليت كن الأالب  ن التعل
يفس   ل ال   تعلم ويى    و  ل   ت وا   ت يه   ع  ن   تظم مي   د  ني   ع و    و ل ء    ال  و    نا   ا       

 1متكن  ن ءاطوة التعليم وخلى 
التعلي ي     ه   د     نار   علي ي     لعر   م م   يف اعم  ور ا  ه     و        م   لي      ةو ال   

التعلم  النا  التعلي ي  جيط وم  ك نم ا و رة  ل ت الت ه ل ة  و ة ال تعلمج   ن وي ل   ع 
 طكل  اعرة حمعو ة  لت اال تيعوب   ن الأ الب والقي ن  الفلوع    ل ت العل      

 2 اةء ارة   لي  التعلم   الصف  لت مع  ن 
  هذه احلول  ج  ت ثل ين ة الربان ج التعلي  د عع عة  نا  ل    ل ي ن ة الأول ط ج 
و     نالل ال    عرا ج والن    وهج ج واللال      واللال      ج والرني      التحتي      ج لي     و يتعل       ل    نا  
التعلي ي  ج ال  توح جل يع العارا الفلص  للحص ن   ل ت   نا   علي ي   يي عة ةولي   ج 

ن ة والك ي     ويلي  ع إل  ل ءص التحملص  يل او  عو  لء   نا  لط  لاة    ناة    ن مي  د اجل  
 .النا  التعلي ي  ج إلعول  ءص وم  نلري النا  التعلي ي  ال يزا   لةزي  

    عر      العولي       ع   لان ج الويس   تري 2  الت   عريط ولق    و ل   و المظ   ت الر   وم نم 
 علي ي  لقط  هات حيت ن  ة نا   LKS وهد  لل العر   اليت  ستحملع  فتوح السال  

  تروره  و  LKS  ل  ت الععي  ع    ن العنا   ل واه   روب وراة وي  ن  وورا      ل    الب
ال  و ة التعلي ي    النمي   عة ل  تعلم اللة    العلعي      الط  وةل ال  يت  ص   ر   قر  و     س     

                                                           

 3( و نيو عليسنعوينييوةورات: )  Media Pembelajarn Bahasa Arab,خليل هللام.  .1 

( 2113يوةلات:  ؤشل النطل (  Pengembangan Bahan aJar Berbasis Kompetensiءيكو ليسرت , 2 
01 
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ه ن   ع  وي ن  ءش ورا   عر    العولي    فت وح الس ال   ين ة   لي   التعل يم وال تعلم  
 .ن   ةتط التعّلم واقل و نلري الكتط التعلي ي  للأالبءص جم 

ال    نلل واط  أ   عل  يم و عل  م اللة    العلعي    لق  ط    ع  ا    ن ال  نا  م  ن  اللة    العلعي    
للأالب ليتم  أريقهو   احليوة الين ي  ج ولكن اههم  ن إلل ةيف ميك ن له م ال و ة 

التعل    يم وال    تعلم ج  لع    ط ال    نا   وميك    ن وم      ؤثل     لي      التعل    يم وال    تعلم      لي     
 .3التعلي ي   ور ا ميني  للةوي 

   ع  عل   د اللة    العلعي     ة    ن ات  و ج الق  وعال  ال  يت وي  لاه الروم  دميك  ن االاته  و
ووم وورا     ل  عر    العولي    فت وح الس ال   و الب الصف ال وين  طل  ن ع لان ج

( ههنو    تن وو  الأ الب  1اللة  العلعي  )الأالب هد الو ة التعلي ي  الل يسي  لتعلم 
ج ميك ن لك ل  ول ط ا تالةه و  إلع ول  ءص  LKS      تحملعا  ال نا  التعلي ي   اةوص  

وش كواو اللايق    ال  يت يس  هل كله  و   ة  ل  ك  وم ج وميك  نهم العرا       الن  ز   وإل  ل 
( 2لنة   هل لا  )هم الكتط العر ي    العر   غ ري ةولي   ءإا ة وم جي ط وم  ك نم م

واظلا لعنا ل ااتصو ي  ج لإم اع ة وال اعرة  لت شلاة جم ن   ةت ط وغل ت   ن ر     
 .0 سو عة الأالب والعل       لي  التعلم (3) الكتط

 ن النومي  ال ولي  ج ال  ستحملع   نا  التعريس  للة  العلعي  وورا     ل الأ الب 
احلق   و   والري   وان  ال   يت ع الع    نر  ليه   و  ن   ع و  ق   ع لق   ط  و    ع إل   ل ج ا    تنو  ا ءص 
ينويل  11و قوعل     عر   العولي   فتوح السال     2الؤلف  ورة التل ذة الصنو ي  

ج ةوام  نا  التعلم اه و ي   رورة  ن وورا    ل للأالب   لت اللغم  ن  2112
 5 عر ة  اة لتعريط الأالب  لت  ي ة الت LKS وات جيط ا تحملعا 

                                                           

 Pokja Akademik UIN)ينيي وةلات:. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabسمس الدين أشرفي,  . 3 

Sunan Kalijogo 2002 )22   

 . عر   العولي   فت وح الس ال  اللة  العلعي  و ولط الفصل ال وين  طل اليت ويلاهو الؤلف لعراالقوعل  . 4
 2112 وةتنعل 11  

 2112 وةتنعل 11 التوريخ   .  عر   العولي   فتوح السال   رومدال يلهواليت و  الالمظ. 2 
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 ثحتديد البح .ب
اظ ل ا للععي ع    ن الط كال  ال  يت  نط     ه  ذه العرا    ج حي  ع  الروم د الط  كل   

ال   لا   را    تهو ويلة   ز  ل   ت ا    تحملعا  وورا       ل الأ   الب   تروره   و ال   و ة التعلي ي     
مبعر      العولي      فت   وح الس   ال  ة   و رن      الهنا   الل يس   ي    الفص   ل ال    وين  ط   ل

 لنانرغن 
 البحثأسئلة  .ج

ة  و ة الت عريس الل يس ي     عل م  (LKS) ورا      ل الأول ط  اا  تحملع  و خلفي     1
     ن   مبعر     العولي     فت  وح الس  ال  ة  و رن  لص  ل ال   وين  ط  ل  اللة    العلعي    

 ؟2111-2112 العرا ي 
ة    و ة   (LKS)طول   م اللة     العلعي          تحملعا  ورا          ل الأيةي   ف  نفي   ذ  عل     2

مبعر   العولي   فتوح    الفصل ال وين  طل  علم اللة  العلعي  التعريس الل يسي   
 ؟2111-2112 العرا ي  ن   ةو رن  السال 

   تحملعا  ورا     م اللة    العلعي    ي عل      ط  ل لص  ل ال   وين بالأ  ال ءهت   و  ةي  ف  3
 عر    العولي    فت وح الس ال     ة  و ة الت عريس الل يس ي   (LKS)    ل الأول ط

 ؟2111-2112 العرا ي  ن   ةو رن 
 أهداف البحث .د

ة   و ة الت  عريس  (LKS) ا   تحملعا  ورا        ل الأول  ط   الفكلي    خلفي   لعلل      1
عر    العولي    فت وح الس ال   مب الل يسي     علم اللة  العلعي    الفصل ال  وين  ط ل

 ةو رن   الهن  لنانرغن 
ة    و ة   (LKS)طول   م اللة     العلعي          تحملعا  ورا          ل الأي نفي   ذ  عل   لعلل       2

مبعر   العولي   فتوح    الفصل ال وين  طل التعريس الل يسي     علم اللة  العلعي 
  ةو رن  السال 
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 (LKS)   تحملعا  ورا      ل الأول ط  علم اللة   العلعي     ب اهت و  الأاللعلل    3

مبعر      العولي      فت   وح الس   ال    لة    و ة الت   عريس الل يس   ي    الفص   ل ال    وين  ط   
 .ةو رن 

 فوائد البحث .ه
 الفوائد النظرية .1

و  ن التنا  ع وم  عأ د ه  ذه الرح نال هعي    الاى روج العل  م وا ع و   ه م ء   هو و  
 ةرريا يعا ج ال  ي و   ا تحملعا  النا  التعلي ي  اهة ل  الة   وال ولي  

 الفوائد العملية .2
العل ي   لى ال ا  و ن التنا ع وم ي ؤ    نفي ذ ه ذا الرح د ءص  ي ة  لي ع اة ربة 

  ن جتلع  يعيعة لل ؤلف 
ب  وميك   ن ا    تحملعا هو ةو تر   ور     و     اختي   ور     نار  ال   تعلم   حموول     جلع   ل 

 التعلم وة ل ومهي   
 تقرير البحث كتابةتنظيم   .و

  نواط     نهةي    روم داتظو   و و لةي  ز ا ج يق  ع  الوة   ل ا الرح  دلك د  ك  نم ه ذه 
ةت و    نتظ      الروم ده ذه العرا    ج يص نع ةصنرة  و   وواع ح  ج و لت ويف   

  تكنم  ن مخس  لصن   ع  صنيف ووصف  لت النحن التويف:

القع     ليه  و عي وم    و     ن ص  نرة ه ذا الرح  د العل   د   تى   ن  لي  ت : اهو  لر وبا
 لد خلفي  الرحد وحيعيع الرحد و و ئل  الرحد ووه عاا الرح د 

 الرحد لنا ع الرحد و  نظيم ةتوع   قليل و 

ليت حبنال الّسوعق  و اإل ور النظل , وحيتن   لد :  عليف ء  تحعا ,  : ال وين روبال
 علي     ف و ورا              ل  علي     ف الت     عريس,  علي     ف ال     و ة التعلي ي      , 

 الأالب 
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و  ى  ل د : ا نا الرح د و مى نر الروم دليت  نهج الرحد و حيت ن :  ال ولد روبال
 نا   ع الرح   د و الري   وان  و  ص   و ر ه   و و ا    وليط     ع الري   وان  و 

  ليق   ليل الريوان  و لحل الريوان  و خأنا  الرحد 

لي   ت     لا الري   وان  العو      مي   د اته   ل الري   وان      ن اتري   خ      يس  : اللاع   ع ر   وبال
العر      العولي       فت   وح الس   ال   ة   و رن      الهنا  لنانرغ   ن والنا   نا 
اجلة   ل  و لةي   ط النظ      واظ   لة وعيئ     و وه   عاا   العر      ووم   نا  
اووع    ل و الأ    الب وو     و ل   العر       و      لا الري    وان  اةوص      

 LKS))ة   العلعي      تحملعا  ورا      ل الأول ط   عليم اللحيتن   لت 

ة  و رن   مبعر     العولي    : فت  وح الس  ال  ة   و ة   لص  ل ال   وين  ط  ل 
  الهنا  لنانرغن 

     تحملعا   ورا        ل  عل  يم اللة    العلعي   الفكلي     خلفي   لي  ت  لي  ل  : اة  و س الر  وب
مبعر     العولي     فت  وح  ال   وين  ط  للص  ل  ة و    ت  (LKS  )الأ  الب

        تحملعا   ورا              ل الس    ال ,  لي     ل  أري        عل     يم اللة       العلعي      
 عر     العولي     فت  وح  ال   وين  ط  للص  ل  ة و    ت  (LKS  )الأ  الب
    تحملعا   ورا      ل  ليل اإلهت و   لتعليم اللة  العلعي و  السال  
   فت  وح  عر     العولي   ال   وين  ط  للص  ل  ة و    ت  (LKS  )الأ  الب
 السال  

 اال تنتويو  واالارتامو    ن الذ  يتى ن  واإلختت ليت : السو ا الروب
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 الباب الثاين
 حبوث السابقة وإطار النظري

 حبوث السابقة .أ
من املالحظاا و ملياتاا و ا الااأ ا ه أاملالاا  امله اك  ل لياا ن ا  اا  اا  من 

 ا  راس و ذاو ا صاة اب الأ ا ذي ق م امله اك  بالصه ل مب  يف ذ ك:
اساااام  ام ا    ق مرقة ا  يت ابلما رص املصاااا ر  اين هرايىنا الأ ا  ايي  .1

م رسااااااااة ا بي م ة نات ساااااااااي    8األساااااااا سااااااااي  م اا ا ا ة ا  ملبتة ا صاااااااا  
ااااا م ااااة ا الااااأ ا  ايي  1111-1111 كاتاااا املع ا  اااا م ا اااا راسااااااااااااااي 

 ةد امل  الأ لن  1111ااتج ك  كات املع   سااااااين احلككمتة األسااااااالمتة
غري ماهكمة بسااهك ة اليت تساام  ام ما االة  قصاارية ت ومااكت ماهكم 
 خاا  ، ل ماااذ ااك ا ا ااة املساااااااااااااام اا مااة لي ا مكا اااااااااااااااتااة ل م ا مااا لاتااة م 

مبرية ا ا  اللمي م ( LKSمن اكانق وصيتا ا  ملض) امل اكبا ساكب 
ل ا كم بة م ا صكرة ما لة م ات ة ل  ذ ك ومجع مصالة ا  الب يف 

يف حملاااة دم  ا يظمل ا قااا  اااة. ( LKS) الل ا يظمل فا قملاءة فقط من خ
املم حة  تساااااا  دلكة ا  الب  امل دةا م اتيتة أمراق ليت  امل دةاساااااام  ام 

لاى حتقتق اهلاااا ف من و اا ا ا ااااة ا  ملبتااااة مع أرب ااااة  ااااا دة ا ا ااااة ملي 
 1اتسمي ع ما مل ث ما قملاءة ما كم بة

ة ا  يت ا    ق مرق "ا  القة بني اسااااام  امعبد هللا سفففف   ا الأ ا  ايي .1
(LKS ) م اتسااااااااااامقالل م ا م اا يف ا ملصاااااااااااتت من  اااااااااااملف من ا  راة

ا سااااااااااااااا بع ماا رساااااااااااااااة ا بياا م ااة لاي ماا  لاتها املفاااك  كاتاا املع". مخا  

                                                           

 ا  ملبتة  ا ةا  م اا األس سي املص ر ابلما رص ا  يت مرقة ا    ق اسم  ام اين لملايىن ا  اييا الأ 1  
ا م ة  ا الأ ا  ايي( 1111-1111 ا  راسي ا   م  كات املع ساي   م رسة ا بي م ة نات 8 ا ص 

 1111)  كات املع ااتج ك سين احلككمتة األسالمتة
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  حق ا االغ  ىل أ  لي ن لالقة  جي بتة مل مة بني اسم  ام مرقة ليت 
اسمقالل . r = 138.8ا  الب ماإلجن ز ا م اتيي  امملاف مب  مت اتروا ط 

. r = 137.1اساااااااااامقالل ا م اا مع ا م اا من ا  الب مع م  مت اتروا ط 
ملابط و  اسااام  ام ا م اا مع  جن ز ا م اا يف مي قة ا ماااملق األمساااط مب  مت

 8681ق رص 
مع لاااذا ا الاااأ لك األمل ا اااذي  يااا ق  دقاااة املااا دة   البنيا املق بني ا 

هب ف و اا ا ا ة ا  ملبتة. ما ب ين لك ا  القة بني اسم  ام أمراق ليت ا  الب 
(LKS ) أ المع  جن ز ا م اا  ااااااااااااااملف مع م  مت. م ي ق  ا املق يف لذص ا
و اتيتة رئتساااااتة ل من حتأ األسااااا  تق  ةد سااااام  ام أمراق ليت ا  الب اي 

 م مالمي م ا  الب اب م اا.ممس ئت اإللال
 االطار النظرى .ب

 خل ية .1
حتمكي خااتة ممااكاة ا الأ لاى م اكم و حكل ممااكاة م   أم فمل ااة  

 كن  ملحه  حبتأ  كن مم ب مه  من خالل ا الأ ل مب  يف ذ ك ممااااااااااااااكالو 
اخلااتة.محتمكي خااتة املمااااااااااكاة لاى ا م ر ا ماألح اث ا ه حت ث يف ممااااااااااملمع 

ل سااااااااكاء  ةحببي ل م كن  ا م يف لذا احل ث أ  لي ن احنملاف و لن امل   ري احل  ت
امل اا  ري ا  ايتااة أم ا قكالاا . يف لااذص اخلااتااة ل جيااق لاى ا ااا حااأ  املاء حتاتاات 
 ايمكاة ل حبتأ وصاح املمكاة ما لة. من خالل حتاتت لذص املمكاة ل جيق 

                                                           

م اتسااامقالل م ا م اا يف ا ملصاااتت من ( LKS)لا  هللا سااااي ا  القة بني اسااام  ام ا    ق مرقة ا  يت 2 
سااااااااين   UIN كات املع ل أ ملمحة ) كات املع:  املفتكلاي م  لاتها  م رسااااااااة ا بيك ة  ااااااااملف من ا  راة ا ساااااااا بع 

 (.1118 ,ااتج ك
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أ   كك  ا ا حأ ق درًا لاى  ظه ر اتحنملاف ما كم بة لن ساااااااااااااااق احل اة  ىل 
 .ا ملقتق فته.

 دريسلتا .2
 قااااااا  للملغف ا ان لك  ك   :التعريف اللغوي :و مل   ا رتبتاااااااة نص غليظ 

  ي م: )  نم ءن ا ميِء ح تً فل تً  ىل حل ِِّ ا م مأ ل ب امل  اا  اظة ا رتبتة أبهن 
  و مل   ات ااااااا الحي (: م ت ه موال له  نصن مب   ن ذِِّ ه م نييِّته م نهدِّبه رب  ا ك ِ  رابًِّ م ) (

سااااااة هب   سااااام تع اأميع أ   يقت م  رفه مأل افه املكم لي جميكلة ا  يات و ا ه
 تل فظ لاى بق ئهل مو ين يف ا كق  ناساااااااه ا مج د املساااااااميمل هلذا ا رتاث مأ  ااااااا  
 ألفملاد ا ذ ن حيياكنه. فهي لياتة منك م تساااااااااا  هل  غ  ة  ت املم   من ا ييكل  هن  

  .8احلت ة ناسه  بييكل  مجت دل 
لك مم ج من وملوتق  مااااااايت ا  ي  ااااااامل ا امااااااامل ة مامل د ة مامليمااااااا و   ر سا م

مامل  او ماإلاملاءاو ا ه وسم  م أتثرياو لاى حتقتق اهل ف من ا م اا يف لذص 
احل  ة ا ملات  ماااااااااااااا رن يف و ر س نظ م  مكك  من ا  الب مامل ايني مغريلا من 

من  مامل اا او ومااااااااااااااياات: ا كمااق  جماس  مغريلاا . مومكك  اململافق املاا دةا  اا ماني 
ا سااي تة ا اصاامل ة. اإلاملاء  ماايت ا مل وك ااتت امل اكم و  امل دةغملف ا  راسااة م 

 5أس  تق ا م اا املي رسة اتممل انو.
 ذا ك فإ  ا م اا لك نماااااا ط وكا  فته لياتة ا م ر س ل ا مكاته ل ا م ر ق 

ا ك ل  ل  ء مب ل  ميظتا موتسااااااري جميكلة مميكلة من األ اااااات ء  ا الب ح   ميكي

                                                           

  ل( 1111 بي منغ  أ ا بتم ) ,&DMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R  نكساااااااااااااكغتك  3 
.11 

 

 5 (11.1م ا ة مثملة األخكا  راي ك:  ا رتبتة م ا م اتا )ام ب  جمي  ق سا بكملي.جمي   كنكس   4 

 .)  ت اياملع: اسكاا  فملسي م ( ,bmedia pembelajaran bahasa araخاتت هللا   5 
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من ا م اا من أات باكغ ل ف ا م اتا. م  ملف ا م اا أ  ااااااا  أبنه احمل م ة امليهجتة 
 .ا ه وسيح إبجي د ا م اتا

 التعليمية املادة .3
 امل دةيف لذا ا الأ ا ذي  قصااااااااااااااا  به مكاد ا م ر س لك  تع أ ااااااااااااااك ل 
 مل دةااملساام  مة ملساا ل ة امل ايني  امل ايني يف ا قت م أبنماا ة ا م ر س ما م اا.  

 6امل يتة  كن أ  وكك  مكمكبة أم غري مكمكبة
ا م اتيتة لي املك كع ا ذي  ما وملوتاه ابنمظ م ل م سم  مه  امل ايك   امل دةم 

ما  الب يف لياتة ا م اا.  ذا  كن أ   كك  يف  اااااكت امق ل بملامج  اااااكوتة ل 
فت  ك محكاستق  ما وملوتاه  بمكت ميهجي مم ي . م سم  م يف لياتة ا م اا ل 

لاااذص -تاااةملاااا دل ا مكاتهأييت مع د تااات ا  ااا  اااق ماملاااا دل ا مكاتهتاااة  اي ايني. ا
املا دل ا مكاتهتة مات ة يف وتساااااااااري اسااااااااام  ام ا  الب مامل ايني  ايكاد ا م اتيتة 

 :بتيي   كن وصيت  أنكاع املكاد ا م اتيتة  ىل أرب ة ملي 7ا ه م   .
ا كمق ل ا كح او ل أمراق ليت لامل اكلة ل من بني أ اات ء أخمل  ةمل دا .أ

ا صااااااااكر   ا ملسااااااااكم و ل ا يي ذ    ل ا  الب ل ا كمتا و ل امليمااااااااكراو
 .ا يي ذ  مغريل 

مبت األ ااااااامل ة مأاهمة ا ملاد ك مساااااااجالو ا اتيتت ( اااااااكوتة) د و اتيتةامل  .ب
 .ماألقملاص امل جمة ا صكوتة

 ك أ اااااامل ة ا ات مبت ( ا سااااااي تة ما اصاااااامل ة) ا م ر س ماتساااااامي عامل دة   . 
 .ماألفالما قملص امل  كط 

 
 قملص م مجمبت    املكاد ا م اتيتة ا ما لاتة   .د

                                                           

 .17(  1118  رم  ا املاي اي ايني )ابن منغ: لا  اأت ل خي ط  ام اا  م ك مل م   ري ا كا ءة  6 
 6-5)مح او و ك مل املكاد ا م اتيتة(  rModul Pengembangan Bahan Ajaم تيت س دا يت:    ا  7 
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اسااامي دا  ىل فها ألالص  كن اساااميم   أ  املكاد ا م اتيتة لك أي م دة ات ة 
املكمكبة أم املرت ة اب ك مت ماسااااااااااام  امه   ايسااااااااااا ل ة يف لياتة ا م اا. يف لذص 
ا  راسااااااة ل وكك  املكاد ا م اتيتة املساااااام  مة لي مكاد و اتيتة م اكلة يف  ااااااكت 

 .(LKS) ا    ق رقة ليتم 

 بالورقة عمل الط .4
لا رة لن أمراق حتمكي بمااااكت أساااا سااااي لاى  (LKS)ق   مرقة ليت ا  

م اكماااا و مو اتياااا و من امل اا  ا الب ح   ميكيكا من ا قتاااا م أبنماااااااااااااا مها 
ا ه  مل دةا م اتيتة اخل  ااااااة من خالل املي رسااااااة أم ا قت م مبه م مو ر ا و وم اق اب

لي أد ااة  (LKS)أمراق لياات ا  الب   ما واا ر سااااااااااااااهاا   ملقتق ألاا اف ا م اا.
لي د تت ( LKS)مرقة ليت ا  الب . ا م اتا ما م اا ا ه حتمكي لاى مكاد  ارتة

 امااا ر س ما م اا لن املااا دة إبجيااا ز ل م قرت  بييكذ   ميااا ر ن مممااااااااااااااااا اااات حااات 
ما  ل مخمليت ا  الب يف  كت ماهكم املك كعاملم ات. أنم ة اسم  ام مرقة 

 مامله م ا ه جيق أ   قكم هب  ا  الب ما هأنكاع ا مي ر ن ا ملاي اااااااااتة ل ماملي قماااااااااة 
ف ت  اي رساااني  مل    مسااامك   وق   ا  الب. ممن بني   كن اسااام  امه  املد

الهكد ا ملامتة  ىل زايدة حتسااااني نظ م بتيكغ ساااا   بماااامي  ا  الب وق   ردمد ف ت 
 8أابمل وكاوملا.
كم قمرقة ليت ا    ق لي مرقة حتمكي لاى امله م ا ه جيق أ     ك ذا

هبااا  املم ايك . لااا دًة مااا  وكك  مرقاااة ا يماااااااااااااااا ط وايتلاااً ل ملي اخل كاو ا الزماااة 
إلاي ل مهية م . جيق أ  وكك  املهية ا ه  ما األممل هب  يف  اااااااالتاة ا يماااااااا ط 
ما اااالة ا كا ءاو األساااا سااااتة ا ه سااااتما حتقتقه .  كن اساااام  ام مرقة ا يماااا ط 

                                                           
 ا  ملبتة  ا ةا  م اا األس سي املص ر ابلما رص ا  يت مرقة ا    ق اسم  ام اين لملايىن ا  اييا الأ  8
ا م ة احلككمتة  ا الأ ا  ايي 1111-1111 ا  راسي ا   م  كات املع ساي   م رسة ا بي م ة نات 8 ا ص 

 1111  كات املع ااتج ك سين اإلسالمتة 
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ني ى ا قت م به من قات املم ايألي مك ااكع. مه م مرقة ا يماا ط  ن وكك  ق درة لا
 1بمكت  لتح  ذا مل وكن جمهمة بكم ب آخمل أم مملاع آخمل  م اق مبكاد ا كظتاة

يف لياتة ا م ر س ما م اال غ  ا ً م  وساااااااااااااام  م أمراق نماااااااااااااا ط ا  الب  
 اكمق و ر ق ا  الب ا ه حتمكي لاى:

 امل دةما    .أ
 مم ات ا مي ر ن ا ملاي تة .ب

 أسئاة ا ذاوتة )ا ك  ( .1
وسيى األسئاة ا م صتة أ ً   أسئاة ا ك   ا ه نيح ا  الب   

حمل ة اخمت ر اإلا ابو محت   ل .  يمج لن لذص احلمل ة وا  ن يف بت انو 
اإلااا ابو ل ماب ماا ب  صاااااااااااااااح مساااااااااااااامك  احلقتقااة ممساااااااااااااامك  اخل اامي من 

 11اتخمالف و ل ملذا م    لك   صتة املقتِّا  ىل   ق دمر ح سا
 أسئاة املك كلتة .1

لذا ا يكع ل وكك  ا  ي  اااااااااامل املق مة  ايماااااااااا راني مصاااااااااالكبة  يف  
إبا ابو ب  اة ل حبتأ  م ني لاى ا  الب فقط اخمت ر أح  اإلا ابو 
ا ا  اة املم حة. الكاب لك فقط األابمل  اااااالة أم األابمل  اااااالة ل بتيي  

 11اآلخمل لك اخل مي
 ااذ ااك جيااق أ   ل   ي ماكد أمراق ا  ياات أتثريًا ااريًا يف لياتااة ا م اتا ما م اا  

 اي  لاا اد أمراق ا  ياات ابملم اااا و امل مااااة ملي املم اااا و ا م اتيتااة ممم اااا و 
 .11ا اي ء ماملم اا و ا ايتة

                                                           

 171( 1118رم  ا ر  ا  املاي  )ابن منغ: Strategi pembelajaran Bahasa Arabلا  اأت ل 9 

 55( 1118: راا  غريافي م ا املع) napendidik asiueval Teknik اتق ثكل  ل 11 
 61 اململاع ناس11 

 85( 1111ا املع: مزارة ا م اتا ما بق فة ) ,Pengembangan bahan Ajar.لي رم دارمكداك 12 
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 املم اا و ا م اتيتة . 
ا   ملي  كن اسااااام  امه بماااااكت ات   ا الب  LKS ويظتا اسااااام  ام 

ن ل ا ا تئني أم األذاتاا ء. وملام مرقااة ا  ياات بمااااااااااااااكاات أا  لاى لياتااة ا الااأ
املااا لتا ل ماأللا من ذ ااك يف أمراق ا  ياات أ  لياا ن اخمالفاا و يف ا ملاتم من 

 ل  ء األم ك ة  م ك مل  LKS خالل أنمااااا ة ا كسااااا ئط ما  الب امل مااة.  مكقع
مه راو ا مكا ااااااااااات اتامي لي ل ا    اي ل األخالقتة مالي  تة.  ما حت    جتملبة 

 .اف ا مييتة ا م صتة  ا   قا م اا ا ه  مل هب  ا  الب من خالل أل 
وم اق مم اا و ا اي ء ابسم  ام ا ا ة ملتكت الياة ماملاملداو ممسمك  ا ص كبة  .د

 LKS ما ك كح يف

ل أي يف  اااااااااااكت ا كم بة ما صاااااااااااكر  LKS ومااااااااااا د املم اا و ا ايتة لاى لملض .ه
 LKS ممظهملل  يف

 ابلتعليم  اإلهتمام .5
 و مل   اإللمي م .أ

ا ملمح  ىل أ   ما وكاتهه  بمااااااااااكت مكب  اتلمي م لك حلظ و من متت  
 ىل ا ئن   م  األابمل ف لاتة ) اااا كر ل ل  اي( حتأ وكا  لي  اااامل ف   ة قك ة. 
 ملواط اتلمي م أ  اا  اب ماا صااتة.  ذ ك يف مصااالة لي ن لي  اامل من اتلرتاف 
ل ما    اة ل ما ق رة )خمملم ي(  اك ااااكل  ىل ا ئن ل  اااا   ممااااكاة أم مكق  

 لك أح  ا  كامت ا ملئتساااتة  ايج ح يف أ  ااا  اتلمي مم صاااتة. م اق اب ذاو ا مااا 
ا  راسااااااا و. دراسااااااا و يف ا كتايو اململ ة لاى ماح ة من األساااااااا ب ا ملئتساااااااتة 

 ئج من نم . ااماات ا  الب مومااري ا  راسااة  ىل أ  ا ساااق لك ل م ماكد المي م
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 م لا الكث ا ياساااااتة واني أ  ل م ماكد مصاااااالة يف ا م اا  كن أ   هدي  ىل 
 .1اتلمي م يف جم ل م نيل بت  كن أ  وا   ىل مكق  ا ملفض  اي ايني

 كن أ  ويممي ا ا ئ ة بساق ا ذبتة من اخل ر  مأييت أ    من ا قاق. مصالة  
اارية يف  اااااااااااااايء م  لك رأس م ل ااري   ين حتقتق أم احلصااااااااااااااكل لاى ا ئن أم 

تة ل لاى جن زاو ل  مك ااااااااااااااكع المي م. اتلمي م ا كاري اب م اا  تت  ىل حتقتق  
ا  كس من اتلمي م ا م اتيي ا ذي  يقصااااي  سااااتهدي  ىل احا ض ا ملصااااتت. يف 
حم م ة  ملقتق  اايء م اكب ل  كك  حجا اتلمي م مهثملًا اً ا لاى ا يم ئج ا ه 

  18مت احلصكل لاته .
 

 و مل   ا م اتا .ب
ح: ا م اا  قرت  لاا ا ياس ا رتبكيحبساااااق م  نقا  ليه خ لة حسااااان يف   

لك و ري يف  ااااااا صاااااااتة ا ذي ادلى أ   كك  من   ا   ا من ا ما لت يف  اااااااكت 
 15مكاق  امله راول ما   داول ماتسم ا راول أم   كر.

"و مل ا آلخمل ن اي   كحظل أ " ا م اا لك ا  يات و ا  قاتة أم ا ياسااااااااااااااتة   
او يف امل ملفة ا ه حت ث يف ا ما لت ا يمااااط  ايك ااااكع مع بتئمه ما ه حت ث و تري 

 16ما اها مامله راو مقتية املكاق  ا ب بمة   ا  ائية.
 

من اآلراء امل مااة ا ه أثريو فتي   م اق مباهكم اتلمي م مفها ا م اا ل   
 كن أ  نسميمج أ  اتلمي م اب م اا لك ا نق من اكانق لاا ناس ا م    
ا ذي  ظهمل يف ل ة ألملاض ل مبت: ا    اة ما ملغاة ما م كر اب قت م ب ياتة و تري  

                                                           

)ا املع : ر يك  اام    afaktor yang Mempengaruhiny-Belajar dan Faktorستالمتمك   .1 
1111 )71 

 57-56(1111)ا املع : ر يك  اام   Psikologi Pendidikan د تكنك   18 
 .5( 1116 سي ماغمل ا املع : )  PendidikanPsikologi, م يكتت م.س 15 

 86( 1994)سورابيا: اإلخالص   ,dimensi Psikologi Pendidikan-Dimensiحسن خ لة   16 
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ا ساكن من خالل األنم ة امل مااة ا ه وميت ا الأ لن امل ملفة ماخل ة. مب ىن  
آخمل ل اتلمي م اب م اا لك اتلمي م ل اإللج ب ل المي م ا م   )ا  الب(  
اا م دران احلي س ماملم راة ما ا   تة يف ا م  جت ص أنم ة ا م اا ا ه وظهمل من خالل 
أمهتة ا يم ط. لالمة لاى ذ ك ل حت ث و ترياو يف ا  الب يف  كت مه راو  
ممكاق  مل داو مم  رف ممه راو مخ او و اتيتة.    المي م ا    ق اب م اا  
حي د  ي ه أتثري ااري لاى جن ح ا م اا ل أل  المي م ا    ق لك ا   مت ا ملئتسي ا ذ 
دراة نم ط ا    ق ل  ذا ا ن  امل دة ا م اتيتة املسما دة ت ومي سق مع  
المي م و ا  الب ل فان  م اا ا  الب ق ر اإلمك   ل ألنه ت  كا  ا ذبتة  
 اب يساة  ه.  ذ ك ل  ام اق لاى ا  الب غري املهميني اب م اا ل جيق لاى امل ايني 
م   ا  الب دائًي  م مل  م  مكا اة ا م اا. حم م ة  نم ء  ملمط م تية حبتأ حي 
اتلمي م اب م اا دالا  ا   ة م هثمل لاى وياتذ ا م اتا ما م اا يف امل ارس مم   هدي  
 يف ا يه  ة  ىل حتقتق أل اف ا م اا. 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 و مدخله ثالبح نوع .أ
النهج املستخدم يف هذه الدراسة هو النهج النوعي. النهج النوعي هو أطروحة 
مضااة أ أو ام ااك ال اااي. الاانهج النااوعي هااو الالااث يف الاالاة الالااث   ال ا  ااة   
الفرضااا ة   مساااةحة ،ناااة ا   ا  اااس الا اااةلب واساااتنتةخةب الا اااةلب حااا  ،ساااتخدم 
ال تةبة خوانب االجتةهةب   املقةبالب غري الرلا ة   الظرف ة   الوصف ة   املت اقاة   

 .1ا  س احملتوى   كرأ الث ج والق ة
هذه الطريقة الالث ة النوع ة هي حبث يهدف إىل فهك ظةهرأ مة خيتربه موضوع 
الالاااث مثاااس السااا وك   ال راك   الااادافب   الف اااس   بفااا س ك اااي وب اااس وصااا  يف 

 2ك اةب ولغة  ش س
  وهاو عااةرأ عاا  (حبااث ا اة )  ب نااة ناوع الالاث املساتخدم هااو الالاث ا قاس

حبث يتك ا  و  ع ى ب ةل،ه م  خال  إخراء مالحظةب يف جمة  أو مولب الالث 
ل ل و  ع ى امل  ومةب أو الا ةلب الال مة.  مدرسة ال ةل ة مفتةة السالم    أي يف

 .م أوراق عاس الطالب كاوا  ،   ا ة رئ س ةك   يتك التنف ذ وملةذا ،ستخد
ملةذا استخدم الاةحثون هذا الالث النوعي هلذه املنةلفاة  نن الااةحثيف يف إخاراء 
مجااااب الا ااااةلب لاااادت باااايف التفااااةعالب باااايف الاااااةحثيف وم ااااة ر الا ااااةلب. يف هااااذا 
التفةعااااس   ي ااااون ل ااااس ماااا  الاااااةحثيف وم ااااة ر الا ااااةلب خ ف ااااةب ووخهااااةب نظاااار 

 3.وم تقداب ول ك واهتاةمةب و، وراب خمت فة

                                                           

  32(2112 مةالنج: إنلانس ل نش)   Metode penelitian kualitatif سوخ نج بوخ   سونو  1  

 ( 4112 روسة ا كراي :ابندونغ)  Metodolohi penelitian kualitatifل  سي خي مولونج   2 

)فونورغو: خةم ة ا  وم ة  Buku pedoman Penulisan Skripsi ك  ة اللب ة و ال  وم الت   ا ة. 3 
 33-33فونورغو(السالم ة 
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 حضور الباحث .ب
  وخااو   راسااة مهااك خاادا. الاةحااث هااو أ اأ أسةساا ة يف عا  ااة الالااث ومجااب  الالااث يف

الا ااةلب. ي اااس الاةحااث كاخطااو ومنفااذ وخااةمب ب ااةلب وم ااس ب ااةلب وماالخك ب ااةلب 
وي اااااا مراسااااال  لنتااااةئج الالااااث. الغاااارح ماااا  وخااااو  الاااااةحثيف ل ل ااااو  ع ااااى ب ااااةلب 

 .وم  ومةب  ل قة
ماةشاارأ إىل ا قااس ل الااث عاا  ب ااةلب  وماا  هااذا املنط ااي سااوف ينتقااس الاةحااث

الالث   ومترير ا  اس الا اةلب   وأخاريا  ،قادب الا اةلب ما  النتاةئج و،قادوهة. سا قوم 
الاةحاااث ع اااى الفاااور ظخاااراء مالحظاااةب ومقاااةبالب و،ول اااي مااا  أخاااس ا  اااو  ع اااى 

ةة مبدرسااة ال ةل ااة مفتاا ب ااةلب حااو  أنفااطة ،  ااك ال غااة ال رب ااة يف الف ااس الثااة  عفاار
 السالم.

 البحث موقع .ج
كاولااب ل الااث. نن   مدرسااة ال ةل ااة مفتااةة السااالم يف هااذا الالااث املخيلاا  خيتااةر

هااي واحاادأ ماا  املاادارع الاال ،اات  ك ال غااة ال رب ااة  كاانااغ  السااالم مفااتا مدرسااة ال ةل ااة
كاااااوا  التاااادريس الرئ ساااا ة الاااال هااااي خةصااااة   (LKS) ابسااااتخدام أوراق عاااااس الطااااالب

 ال   الثة  عفر. ومل ي   هنةك أي ل الث ع  ذلك هنةك.

 مصادر البياانت والبياانت .ج
وفقة لسوهةرس اي أري ونتو  م ة ر الا ةلب هي املواض ب الل يتك ا  و  ع ى 

يتك إعطةء  .بف س عفوائييف هذه الدراسة مت اخت ةر م در ب ةلب ال  نة  4الا ةلب
خي و بيف املوضوعةب يف اجملتااب  "أخذ ال  نةب"،قن ة أخذ ال  نةب هذه امس ة ننه يف 

حب ااث ، تاارب مج ااب ال ةئنااةب متسااةوية. وابلتااةا ي طااي الاةحااث ا قااوق نفسااهة ل ااس 

                                                           

: رين  ة خفتة خةكرات) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  سوهرس اي أري نتو,.4 
4114 )141  
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ابلنساااة نول ااك الااذي  و اا   . .2موضااوع ل ل ااو  ع ااى فرصااة لالخت ااةر ك اايف
 : ةلب هلذه الدراسة هكاستخدامهك كاواض ب يف مجب الا

 رئ س مدرسة ال ةل ة مفتةة السالم .1
 رع ال غة ال رب ة ف س الثة  عفرمد .2
 الطالب ف س الثة  عفر مدرسة ال ةل ة مفتةة السالم .3

 مجع البياانت أساليب .د
 املالحظة .1

لاااة  سوهةرسااا اي أري ونتاااو   فااا ن املالحظاااة مااا  خاااال  نفاااة  خاااذب 
. املالحظااة هااي ،قن ااة 3مج ااب انخهااحلأ ا ساا ةاالنتاااةه إىل كااةئ  مااة ظسااتخدام  

أو وساا  ة عاااب الا ااةلب عاا  طريااي إخااراء مالحظااةب ع ااى اننفااطة اعةريااة. 
عا  ااة الالااث عناادمة يااذهب الاةحااث ماةشاارأ  هااي يف عا  ااة الالااث ال  ف ااة

 مااا  ح ااااث عا  ااااة التنف اااذ عاااااب الا ااااةلب  و 3إىل ا قاااس لخااااراء الالااااوت.
 غاري املفاةركيف املالحظاة و  املالحظاة ابملفاةركةو   ،قسا اهة إىل  املالحظة 

 8مرالب مستقس.ف هة الاةحث مل ،فةرك ماةشرأ و، اس فقو ب فة
نااوع املالحظااة املساااتخدمة يف هااذه الدراساااة هااو املالحظاااة غااري املفاااةركة. 
و،ستخدم هذه التقن ة يف ا  و  ع ى ب ةلب لالطاالع املاةشار ع اى أنفاطة 

                                                           

: خةكرات) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  سوهرس اي أري نتو,5 
 111( 4111رين  ة خفتة 

)خةكرات: رين  ة خ فتة. ,  Suatu Pendekatan PraktikProsedur Penelitian ,سوهةرس اي أري ونتو  6
4112 )152-  151 

)يوغ ة  dan Campuran Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif   خون و خريسويس 7
 . 452(  4112كرات: فوستةكة فالخةر  

 .125(،  4112)ابندوج: ألفا تة  , Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Dسوغ ونو    8
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ل غااة ال رب ااة ومرالاااة هااذه امل  ومااةب ابسااتخدام ال غااة ال   حليااة لتاادريس ،  اا ك ا
 ال غة ال رب ة كاور  ،   اي  وذلك ل ل و  ع ى ب ةلب وصف ة ومركحلأ.

 املقةب ة .2
قةب اااة هاااي مة لاااة بااايف شخ ااايف أو أكثااار   والااال طااارة الاةحاااث أسااا  ة امل

يف عا  اة املقةب اة  9ع ى املوضوع أو جماوعة م  املوضوعةب الالث ة لإلخةبة.
 الالاث  حب اث و ا  ،طاوير ال اةئ  ل اد املالاثبفا س  الاةحث  س فةرك 
 إىل نوعيف   مهة:،نقسك  املقةبالب 11إىل أل ى.

 املنظاة .أ
 11ل اخربي  مسااق ة. املاذولة  انس  ة وانخوبة املنظاة املقةبالب  

، ا  م حلأ هذا النهج أن هذا النهج لاد ،وح اده   وابلتاةا و ا  جتا اب 
 الخةابب وا   هة بسهولة.

 غري املنظاة .ب
رمس ااة. و اا  ،قاادب انساا  ة حااو   راء ا  ااةأ أو أهااذه املقااةبالب   

املوضاااااااوع أو أي م  وماااااااةب أخااااااارى جماااااااةل  إىل هاااااااذا  إواااااااةناملوالااااااا  أو 
ل ق ااااةع ابلنظاااار إىل أن  قةب اااة فااااورإسااااتخدام  أساااا وب امل هااااذااملوضاااوع. 

ل اوضوع حرية الخةبة كاة يفةء   وو   أن ا د انس  ة الل طرحهاة 
 12القةئك ظخراء املقةب ة ع  امطة انص  ة.

أمااااة ابلنساااااة لنااااوع املقااااةبالب الاااال س سااااتخدمهة الاااااةحثون فهااااي   
مقاااةبالب منظااااة وغاااري منظااااة. يف مقاااةبالب ال تاااةب جماوعاااة مفااا  ة 
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سااا  ة هاااذا انسااا وب هاااو السااا ي نن مااا  عاااد  مااا  ع ناااةب انرح وان
لالسااتاواب مااب نفااس السااخيا , حاا  ي ااون ع ااى ب نااة ماا  م  ومااةب أو 
ب اااااةلب هةماااااة. ال ة،اااااب أخااااارب مقاااااةبالب ماااااب املوضاااااوعةب الالث اااااة  

لتااادريس ا LKS( اساااتخدام 1املفاااةركيف يف التخطااا و املقةب اااة املاااوا  عااا )
 يف ،  ك ال غة ال رب ة. LKS( ،نف ذ استخدام 2مة أ ،  ك ال غة ال رب ة)

ويف حيف أن صةحب الاالغ ال لد    يف املقةبالب غري املنظااة   
  املفاا  ة أو انساا  ة الاال سااتطرة ماا  لاااس   بااس وفقااة لضاارورأ الالااث 

 ع  م  ومةب أكثر ، اقة.
 ول قةال .3

هاااي سااااس لاحااادات الااال مااارب ابلف اااس و ااا  أن  خاااذ شااا س   قاااةالول 
نااا    صاااور   أو أعااااة  ضاااخاة لفاااخ  ماااة. ،قن اااةب التول اااي املساااتخدمة 
ل  ثااور ع ااى الا ااةلب يف شاا س أشاا ةء م توبااة مثااس ال تااب واجملااالب والو ئااي 

و،ساااتخدم هاااذه الطريقاااة ل ل اااو  ع اااى صاااورأ عةماااة عااا  املدرساااة  والقواعاااد.
 رافااااي الان ااااة التلت ااااة   و عااااك أنفااااطة الت  اااا ك والاااات  ك يفالا ااااةلب والنطااااةق م

 مدرسة ال ةل ة مفتةة السالم.

 لي  البياانتحت .ه
لة  سوغ  ونو إن ا  س الا ةلب هو عا  ة الالث وجتا ب الا ةلب بف س 
منهاي الل مت ا  و  ع  هة م  املقةبالب واملالحظةب امل دان ة وغريهة م  املوا    

ة بسهولة   وو   االطالع ع ى نتةئاهة لآلخري . يتك ا  س حب ث و   فهاه
الا ةلب م  خال  ،نظ ك الا ةلب   ووصفهة يف وحداب   و،ول فهة   و،ر، اهة يف 
أمنة    واخت ةر اننواع املهاة والل س تك  راستهة   و،قدب استنتةخةب و   إخاةر 

 .13اآلخري  هبة
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التل  س املستخدم يف هذه الدراسة مل ةعة الا ةلب هو ا  س نوعي وصفي. 
،تاثس امطواب املتخذأ يف هذا التل  س يف ،نظ ك الا ةلب يف ش س مالحظةب 
م دان ة و،   قةب املخيلفيف وال ور وال ور واملستنداب والتقةرير والسري الذا، ة 

مجب الا ةلب وب د مجب الا ةلب يف نفذب عندمة يتك .14   واملقةالب ومة إىل ذلك
فلأ م  نة. يف ولت املقةب ة   أخرى الاةحث ا  ال  لإلخةابب الل متت مقةب تهة ب د 
ا   هة وش رب أبهنة غري مرض ة   وكةن الاةحث يواصس السخيا  إىل حد مة   

أن وا  و  ع ى الا ةلب الل مت اعتاةرهة ذاب م دال ة. يقلة مةي حل وهوبرمةن 
اننفطة يف ا  س الا ةلب النوع ة يتك ،نف ذهة بف س ،فةع ي وجتري بف س مستار 

ا د م  ح  ي تاس   حب ث يتك ،فاب الا ةلب. اننفطة يف ا  س الا ةلب   وهي 
س تك  12ورسك امالصة. الا ةلب )الا ةلب( وعرض رحالا ةلب(  ) الا ةل،تق  س

 :استخدام الناوذج يف هذه الدراسة مب التفةص س كاة يف الف س التةا
 

 
 
 
 
 

 
 ا  س الا ةلب )طرا  الفةعس( 1.1ال ورأ.

 ختف ض الا ةلب  .أ
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ي ين ،ق  س الا ةلب واخت ةر انش ةء الرئ س ة واللك حل ع ى انش ةء 
 املهاة والالث 

وابلتةا ف ن الا ةلب الل  13مط وب ش س و حبثه  مث ،قدوهة لآلخر.
مت ا  و  ع  هة ستوفر صورأ أوضا   وستسهس ع ى الاةحثيف مجب محليد 

ش ةء الرئ س ة الل م  الا ةلب. جيب ،ق  س التقةرير   أي ابخت ةر ان
 ،توافي مب ،رك حل الالث.

يف كس مرأ ينتهي ف هة الاةحث م  مجب ب ةلب خ دأ مت إنتةخهة م  
املقةبالب واملالحظةب والو ئي   س قوم الاةحث ختف ض الا ةلب   ويتك 
ذلك ل وخد الاةحث ع ى انش ةء الرئ س ة واللك حل اهلةم ل ا ةلب الل مت 

ذه الطريقة س  ون الاةحث أسهس يف جتا ب الا ةلب ا  و  ع  هة. وهب
 الل مت ا  و  ع  هة.

 خفض الا ةلب .ب
يااتك ، رياا  ا ااد ماا  الا ااةلب ك ا  ااة ، خاا    اخت ااةر انشاا ةء  اللك ااحل 
ع ااااى انمااااور اهلةمااااة  احبااااث عاااا  مواضاااا ب ومنااااو. وابلتااااةا الا ااااةلب الاااال مت 

الااةحثيف إىل م الكوكااةن ختفا ض ساوف ، طااي صاورأ أكثار وضااوحة   و، ساري 
 13مجب  ااتس ال و،ن ة واحبث عنه عند ا ةخة.

 عرح الا ةلب .ج
يف الالث ال  ف ة   و   أن يتك عرح الا ةلب يف ش س أوصةف  

موخحلأ وخمططةب وعاللةب بيف الف ةب و ف وخةرب ومة إىل ذلك. م  
م  عرح الا ةلب   س  ون م  انسهس فهك مة لدت   والتخط و ملحليد 

 18ال اس بنةء  ع ى مة مت فهاه.
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 الختتةم الستفة  . 
امطوأ انخريأ يف مرح ة ا  س الا ةلب هي االستنتةج. االستنتةخةب يف  

ال يحلا   19الالث النوعي هي نت اة خديدأ مل ،   موخو أ م  لاس.
االستنتةج انوا مخيلت ة   وسوف يتغري إذا مل يتك ال ثور ع ى  ل س لوي يدعك 

 21املرح ة التةل ة م  مجب الا ةلب.
 التلقي م  صلة النتةئج .ه

ويف جمة  الالث النوعي   ،تاثس إحادى ،قن اةب فلا  صالة الا اةلب يف 
خمت فاة بطارق استخدام التث  ث. التث  ث هو التلقي م  الا ةلب م  م اة ر 

 21.خمت فة   وأولةب خمت فة
وابلتةا ف ن الا ةلب الل مت ا  و  ع  هة   والال ،اخي ي إىل اساتنتةج أو 
التلقااي   و اا  ،فسااريه ع ا ااة   مث فلاا  صاالة الا ااةلب يف هااذه الدراسااة. 
و،ساااتخدم هاااذه الطريقاااة يف فلااا  صااالة الا اااةلب كااااة ذكااار مولوناااغ الاااذي 

 22ذكره ك سا ةنتو.
 ااااث ال يهاااادف إىل إجيااااة  ا ق قااااة   بااااس إىل اساااايف فهااااك الاةحااااث فةلتث 

ل ا اااةلب وحق قاااة أن لدياااه. وهاااذا ماااة أكاااده ويرمساااة ابساااتخدام ،رانغ واساااي يف 
اختاااةر امل اادال ة يفساار ع ااى أنااه فلاا  ل ا ااةلب ماا  م ااة ر متنوعااة بطاارق 
وولاات متنااوعيف. ع ااى أسااةع الوصاا  أعاااله و اا  اسااتنتةج أن التث  ااث هااو 

 ل و  ع ى الا ةلب متةمة خاس ابستخدام طريقة محل وخة. التث  ث  وس  ة ل
كاة ،قن ةب الفل  م  صلة الا ةلب ع  طريي استخدام شيء  خار غاري 
الا ةلب نفسهة نغراح التلقي م  الا ةلب أو املقةرناة ضاد ، اك الا اةلب. 
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ة ر   ب ااد ذلااك   التا  ااحل باايف أرب ااة أنااواع ماا  اللا   ااو ي وهااي: ،ث  ااث امل اا
 23و،ث  ث انسةل ب   و،ث  ث الاةحثيف   و،ث  ث املوالب النظرية

ويف هاااذه الالاااث   يساااتخدم املخيلفاااون م ااادرا ل تث  اااث   وهاااو ماااة ي اااين 
املقةرنااة والتلقااي خ اا   رخااة الثقااة يف أي م  ومااةب يااتك ا  ااو  ع  هااة عاارب 

 الحلم  وأ واب خمت فة. وو   اق ي ذلك ع  طريي الرب:
 ب ةلب املالحظة با ةلب املقةبالبمقةرنة  .1
 24لةرن مة يقوله النةع يف ال    مبة يقوله يف السر وه ك خرا .2

 مراحس الالث .و
مدرسة ال ةل ة مفتةة يف بداية الدراسة   أخذ الاةحثون إىل امل دان ع ى  

وال س اة الف ة الثةن ة عفرأ ملرالاة مف  ة أو ظواهر ،ستلي  السالم.
املقةبالب والو ئي. مث لةم الاةحثون التفةور بفأن أي الالث   وإخراء 

مفةكس أو ظواهر االطالع ع ى امرباء )املفرف( لتلديد مة إذا كةنت 
املف  ة أو الظواهر الل وخد الاةحثون يستلي املوا  الالث ة. ب د الاةحثون 
ء م  اديد املف  ة إىل التلق ي مث اخت ةر عنوان الدراسة وب د الاةحثون بد

الالث م  خال  التخط و كس انش ةء املط وبة يف الالوت   مثس نظرية 
 املستخدمة يف الالث   منهج الالث س تك استخدامهة.
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 الباب الرابع
 البياانتعرض 

 مةلعااعرض البيانت  .أ
 اتريخ أتسيس املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو .1

املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو هي اّول 
. قام املدرسة برئيس املعهد أمحد دائريباملدرسة من املعهد الدييّن اإلسالمية 

م تقريبا، املدرسة يقوم خلفية ايل حركة  5691"مفتاح السالم" يف الّسنة 
PKI جاءها. بعد انتهى حركةPKIم،  5691ة ، الطالب أتمني. يف السن

املدرسة الثانوية يقوم رمسّي. متّشى منّو مع الطالب، منّو دييّن و تربوّي أوسع، 
ايل األن ينتكس  5691م. ملّا عهد  5691املدرسة العالية يقوم يف الّسنة 

 ابدال رائيس املدرسة، اليت فيما يلى:
 : األستاذ سليمان 5666-5691عهد  .أ
 العارفني: األستاذ زين  9116-5666عهد  .ب

 5ور.: األستاذ حمّمد منص 9156-9116هد ج. ع
 املوقع اجلعرايف املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو .2

تقع املدرسة العالية "مفتاح السالم"  يف قرية كامبنج مركز سالهونج مدرية  
فونوروغو مقاطعة جاوى شرقية، جهات اجلنوب من مدينة فونوروغو تقريبا 

 كيلومرت من سرّة املدينة. و أّما حدودها:  91
 (Tlogoبقرية تلوجو ) ية حتّددتالشمال من اجلهة .أ

 (Menggareعجاري )بقرية مي الشرقية حتّددت اجلهةمن  .ب
 (Broto)بقرية بروتو  ية حتّددتنوباجل اجلهةج. من 
 (Wates)بقرية واتس  ة حتّددتغربيال اجلهةد. من 
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هذه املدرسة لديها موقع جعرايف إسرتاتيجية أقل، ألاهنا تقع يف الريف  
وبعيًدا عن الشارع الرئيسي. لذلك يسافرون بعض األطفال ايل املدرسة 

علي الرغم أن املدرسة إسرتاتيجية والدراجة النارية و حىت املشي.ابلدراجة 
أقل، ولكن هذه املدرسة ما زالت جتذب الكثري من الناس. ألّن هذه 
املدرسة توفر ايضًا حافلة املدرسة كوسيلة لطالب املكوك الذين يقيمون 

 2.خارج املدرسة
كامبنج سالهونج الرؤية والبعث والغرض املدرسة العالية "مفتاح السالم"   .3

 فونوروغو
 الرؤية للمدرسة .أ

 رؤية املدرسة العالية " مفتاح السالم" هي:
 "حتقيق خرجيي املدرسة الذين يؤمنون، على دراية و فعل اخلرب".

 البعث للمدرسة .ب
 :هياملدرسة  ساس كذا الرؤية، فالّرسالة يف هذها على

 تنامى املوافق والسلوك اإلسالمي. (5
بشكل نشط، وخالق، وفعال، وممتعة،  تنفيذ التوجيه والتعلم (9

 حبيث ميكن تطوير الطالب علي النحو األمثل، وفقا لقدراهتم.
 إنشاء بيئة مدرسة صحية ونظيفة و مجيلة. (1
 تطوير بيئة املهارات احلياتية يف كل نشاط تعليمي. (1
 التعرف الطالب أبخالق الكرمية. (1

 ج. الغرض املدرسة العالية "مفتاح السالم"
الرؤية والرسالة فالغرض املدرسة العالية "مفتاح السالم" أتسيس بذلك 

 يعين:
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 اداء الطالب العبادة حبيٍد و صحيح. (5
اإلشارة ايل رؤية و بعث وأغرض الرتبية الوطنية وذات الصلة  (9

 إبحتياحات إيل اجملتمع.
 األشارة ايل معايري الكفاءة للخرجيني الذين أتسيسهم ايل املدرسة. (1
أصحاب املصلحة املتعددين مبا يف ذلك استيعاب املدخالت من  (1

 جلنة املدارس اليت يرأسها جملس التعليم بقيادة رئيس املدرسة.
 1تطبيق الطالب سلوك األخالق الكرمية. (1

البياانت عن تركيب منظمة املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج  .4
 سالهونج فونوروغو.
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 جلنة املدرسة رئيس املدرسة

  واىل الفصل  Xواىل الفصل 
XI   

 إدارة اجلودة إدارة

 قسم التدريس

ةإدارة املكتب  

 واىل الفصل 
XII 

 املدرس
لقسم الوسائ  قسم الطالب 

 الطالب
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  4.1رسم بياين

 4تركيب املنظمة املدرسة العالية "مفتاح السالم"

 1.5اجلدول 

 كما يلي :  1.5رسم بياينوالبيان من 

 اإلسم الوضيفة رقم

 جيناريو جلنة املدرسة  .1
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 األساتيذ و األساتيذات  .12

 الطالب  .13

كامبنج سالهونج أحوال املدرسني يف املدرسة العالية "مفتاح السالم"   .5
 فونوروغو

لتأدية عملية التعليم ابملدرسة العالية " مفتاح السالم" فونوروغو، حتتاج 
املدرسون، هم متخرجون من اجلامعات والكلية املتفرقة. كان املدرسون يف 

من مدّرسة.  1مدرسا و  9مدرسا. ويتكون من  51هذه املدرسة عددهم 
 : 1جلدوال كما يلىوأمَّا أمساءهم يستطيع أن ينظر يف ا

 
 4.2اجلدوال 

أحوال املدرسني يف املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج 
 فونوروغو

 املواد الدراسية اإلسم رقم

 علم النحو، كتاب التفسري، فرائض أمحد ديريب احلاج 

 جغرافيا و تربية تبعية وطن (.S.Pd.I)امسون  .5

 العربية، أصول فقه، تصريفاللغة  (.S.Pd.I)وإجيا  .9

 جغرافيا و علم اإلجتماع (.S.Pd.I)إمام موهادي   .1

 الفقه والكتاب الدرّة الّناصحني الدكتور أندوس حممد منشور .1
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 القرأن واحلديث و كتاب بلوغ املرام مجع رملي املاجيستري .1

 اتريخ اإلسالمي (.S.Pd.I) فارواات 

علم الكالم و عقيدة األخالق  املناورةالدكتورة أنده حسن  .9
واألخالق و مهارة حيرز، و كتاب 

 تعليم املتعّلم

 علم اإلقتصاد الدكتور كاتيمان .9

 اللغة العربية (.S.Pd.I) حانيك شاكرة .9

اللغة اإلندونيسية و اتريخ  (.S.Pd.I)فامتيأيت  .6
 اإلندونيسّي و علم التكنولوجيا

 اللغة اإلجنليزية (.S.Pd)ريرين حارييانيت  51

 علم احلاسوب الدكتور سوتريسنو املاجيستري 55

 علم التاريخ وعلم احلاسوب (.S.Pd.I) سري واحيوين .59

 علم الرايضة والعلم الفيين (.S.Pd.I)حممد متقرّبني  .51

أحوال الطالب يف املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج  .6
 فونوروغو

يسكن يف هذه املدرسة العالية " مفتاح السالم" كامبنج سالهونج  هذه السنة
 :9طالبة. فالبيان التفصيلى على ذالك طالب كما يلي 15طلب  16فونوروغو 
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 4.3اجلدول 
أحوال الطالب يف املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج 

 فونوروغو
 مجلة مرأة رجل الصف رقم

5 X 55 59 99 

9 XI 59 51 99 

1 XII 51 51 91 

 91 15 16 مجلة

 

 وسائل املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو .9
وجود الوسائل يف املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو 

تساعد عملية التعليم. كانت وسائل املدرسة تستطيع أن توضح الطالب 
 :9يكون وسائل كثريا ووجودهم كما يلي ليتعلموا يف معهد، وفيها

 4.4 اجلدول
 وسائل املدرسة العالية "مفتاح السالم" كامبنج سالهونج فونوروغو

 احلالة العدد اإلسم رقم

 جّيد 1 غرفة الفصل .5

 جّيد 5 حمتبار علم الطّبيعية .9

 جّيد 5 حمتبار تكنولوجي .1
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 جّيد 5 غرفة الصّحة .1

 جّيد 9 األساتيذغرفة التكنثة  .1

 جّيد 6 غرفة التكنثة الطالب .9

 جّيد 5 غرفة فندق الطلبة .9

 جّيد 6 غرفة فندق الطلب .9

 جّيد 91 كرسّي الّطالب .6

 جّيد 11 مكتب الطالب .51

كرسّي املدرس يف غرفة  .55
 الفصل

 جّيد 1

 جّيد 11 السّبورة .59

 جّيد 1 خزانة يف غرفة الفصل .51

 جّيد 5 القدمكرّة  .51

 جّيد 5 كرة اليد .51

 جّيد 5 كرّة السّلة .59

 جّيد 5 ميدان كرّة القدم .59

 جّيد 5 ميدان كرّة اليد .59

 جّيد 5 مطبعة .56

 جّيد 5 خزانة سّجالت .91
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 جّيد 9 مكان صيديلّ  .95

مكتب املدرس يف غرفة  .99
 الفصل

 جّيد 1

 

 السالم" كامبنج سالهونج فونوروغوذاتية املدرسة العالية "مفتاح  .9
 : املدرسة العالية " مفتاح السالم"  اسم املدرسة .أ

كامبنج   15/19: يف الشارع سوبورجيو    العنوان .ب
 سالهونج فونوروغو

 ( 1119)199111:   رقم اهلاتف .ج
 : كامبنج   القرية .د
 : سالهونج   املنطقة .ه
 : فونوروغو   املدينة .و
 91191:   الرموز الربيدية  .ز
 5691:   البناء سنة .ح
 : ب  وضع الشهادة .ط
 : الدكتور اندوس حممد منشور اسم مدير املدرسة  .ي
: الساعة السابعة إال الَعاشر صباحا حىت   جدوال التعليم .ك

 9مساء.     الساعة الثانية     
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 اةةاخل عرض البياانت .ب
 يف تدرسيية اللغية العربيية كمادة(LKS" )الطالب استخدام "ورقة عمل خلفية .1

 .  العالية مفتاح السالم املدرسة الثاين عشرفصل 
يبدأهذذذذذا البحذذذذث بوصذذذذف األوضذذذذاع االقتصذذذذادية للطلبذذذذة وأوليذذذذاء األمذذذذور،  

ومعظمهذذذم مذذذن اقتصذذذاد الطبقذذذة املتوسذذذطة. إذا عّرضذذذت مدرسذذذة طال ذذذا لشذذذراء أو 
اسذذذتخدام الكتذذذب املدرسذذذية كمذذذواد تعليميذذذة أساسذذذية ، فلذذذن تتحقذذذق ولذذذن حيصذذذل 

 ويف النهاية ستكون عقبة رئيسية يف تعلم اللغة العربية. الكثريون عليها.
من خالل النظر  9159نوفمرب  91بدأ الباحث أيًضا مبالحظات مت إجراؤها يف 

يف حالذذة األشذذياء والبيذذاصت اخلاصذذة بطذذالب الصذذف الثذذاين عشذذر ، ومعظذذم مهذذن 
 آابئهم هم من املزارعني.

لسذالم، مذن خذالل النظذر يف يف الفصل الثاين عشر مبدرسة العاليذة مفتذاح ا
البيذذاصت الذذيت حتذذتفمل  ذذا املدرسذذة ، فذذ ن معظذذم مهنذذة والديذذه مذذن املذذزارعني. 
ومن خالل النظذر يف سذعر بيذع املنتجذات الزراعيذة يف منطقذة سذالهوص الذيت 
ميكن القول أهنا منخفضة ، إذا كانت املدرسذة تتطلذب مذن الطذالب شذراء 

 6.طالب ووليهم صعبةأو احلصول على كتاب مدرسي ، فشعر ال

من املعلومات الواردة أعاله ، ال تستخدم تلك املدرسة من الفصذل الثذاين  
عشذذذر الكتذذذب املدرسذذذية ابعتبارهذذذا مذذذواد التذذذدريس األساسذذذية ألهنذذذا تنظذذذر يف حالذذذة 

 إذا. املذذنخفضالطذذالب الذذذين هذذم يف معظمهذذم مذذن اتابء مذذن االقتصذذاد املتوسذذط 
 أمذذام رئيسذذية عقبذذة ابلتأكيذذد فسذذتكون ، وتفرضذذها تلزمهذذا تذذزال ال املدرسذذة كانذذت

 .السالم مفتاح العالية مبدرسة عشر الثاين الصف يف العربية اللغة تعلم
وبعذذذده أجذذذرى الباحذذذث ا مقابلذذذة أيضذذذا مذذذع املذذذدير حذذذول اسذذذتخدام أوراق  

العمذذل ابعتبارهذذا املذذادة التعليميذذة الرئيسذذية يف تعلذذم اللغذذة العربيذذة ، والذذيت رحذذب  ذذا 
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ب واملعلمون. ألن املعلمني يفهمذون حًقذا كيذف هذم طال ذم. لذذلك ال جيذرؤ الطال
املعلذذم أيًضذذا علذذى إجبذذار كذذل طالذذب علذذى احلصذذول علذذى كتذذاب مدرسذذي ، ولكذذن 
يقذذذذرتح املعلذذذذم مذذذذدى أفضذذذذل جذذذذودة لكذذذذل طالذذذذب يف احلصذذذذول علذذذذى هذذذذذا الكتذذذذاب 

 .املدرسي ابللغة العربية

لقذذد مت اسذذتخدام أوراق العمذذل كمذذادة تعليميذذة رئيسذذية منذذذ فذذرتة طويلذذة نظذذرًا 
 إىلألن معظذذذذذذم الطذذذذذذالب الذذذذذذذين ينتمذذذذذذي آابؤهذذذذذذم مذذذذذذن االقتصذذذذذذاد املتوسذذذذذذط 

عوامل املاليذة للمذدارس إذا كذان جيذب تذوفري كتذب لل نظرًا ، األدىن االقتصادي
 51.جممعة للطالب ، ابلطبع ال يكفي ذلك

املقابلة هلا نفس النتائج. واليت هي خلفية استخدام أوراق من املالحظة ونتائج 
العمل ابعتبارها املادة التعليمية الرئيسية لتعلم اللغة العربية يف الفصل الثاين عشر 
، وذلك ألن أولياء أمور الطالب الذين هم يف الغالب اقتصاديون هم من ذوي 

 كتاب لديها يكون أن تتطلب املدرسة كانت وإذا. املنخفضاملستوى املتوسط 
 .التعلم أمام عائًقا فستكون ، مدرسي

 كميييادة(LKS" )الطييالب ابسييتخدام "ورقيية عمييل تطبيييت تعليييم اللغيية العربييية .9
 العالية مفتاح السالم. املدرسة الثاين عشرفصل  يف التدرسية اللغة العربية

علذذذى تعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة ، يبذذذدأ بوصذذذف عمليذذذة  LKSالبحذذذث عذذذن تنفيذذذذ   
التعليم والتعلم األنشطة اليت قبل تقدمي الدرس املعلم بدأ مع حتيات وبعد أن شرح 

. واألسذذذذذذاليب املسذذذذذذتخدمة هذذذذذذي األاضذذذذذذرات واملناقشذذذذذذة واألسذذذذذذئلة LKSاملذذذذذذواد يف 
 واألجوبة واملهمة.
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تلميذذذذ، بعذذذد دخذذذل املعلذذذم الفصذذذل الدراسذذذي وقولذذذه حائذذذل   مينجابسذذذني ال 
ذلك املعلم شرح املواد اليت ستناقش ذلك اليوم. املقبل املعلذم يعطذي الوقذت 
للطذذذالب للقذذذراءة، والتفذذذاهم والنقذذذاو ونسذذذأل مذذذا هذذذو     تفهذذذم متامذذذا. بعذذذد 

وأمرت الطالب إىل  LKSذلك يذهب على املناورات اليت كانت متاحة يف 
اء من سيكون يف املنذزل إىل مينجرياكان. إذا   تتم معاجلتها يف وقت االنته

إكمذذال املهمذذة. إذا كذذان االنتهذذاء مذذن معاجلذذة ذلذذك اليذذوم   املعلمذذني سذذيتم 
القيذذذام تصذذذحيح التجذذذارب املطبعيذذذة معذذذا. وتذذذربر إجذذذاابت التالميذذذذ الذذذذين   
تكذذن مالئمذذة أو صذذحيحة. بعذذد االنتهذذاء مذذن مناقشذذة املذذواد اليذذوم   املعلذذم 

ئلة. بعذد ذلذك يف مجيذع أ ذاء املعلمذني   القيام أبريسيبسي من خذالل األسذ
 55تغطي ابجمللس كافاروتول الصالة ومحداله   أهنيت.

يف مذواد اللغذة العربيذة مدرسذة العاليذة مفتذاح السذالم  من الوصف أعذاله أن يف
يف تقذذدمي املذذواد صذذحيحة وتلقذذى اسذذتجابة جيذذدة مذذن  LKS مذذع املذذواد التعليميذذة

الطالب. ولكن يف شرح املادة ، سيكون من األفضل إضذافتها مذن كتذب أخذرى. 
ألنذذذه عنذذذد توصذذذيل رسذذذالة مذذذادة أو حمتذذذوى الذذذدرس إىل الطالذذذب ، تكذذذون الضذذذرورة 
املطلقذذة للمعلذذم حذذىت تكذذون املذذادة املقدمذذة مقبولذذة بسذذهولة وميكذذن أن تنمذذو نشذذاط 

 .التعليم والتعلميف عملية الطالب 

مناسذذًبا ألنذذه يفذذي ابلغذذرض مذذن  LKS يف تعلذذم اللغذذة العربيذذة ، يعذذد اسذذتخدام
تعلم اللغذة العربيذة كمذا أن الطذالب لذديهم اسذتجابة جيذدة. مناسذب يف املقذابالت 

 اللغة العربية من املستوى الثاين عشر مبدرسة العالية مفتاح السالممع مدريب 

رس  ذذذا يف تعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة هذذذي يف رأيذذذي مناسذذذبة ، مذذذن إن الطريقذذذة الذذذيت أد
حيذذذث األسذذذاليب ووسذذذائل اإلعذذذالم وغريهذذذا. ألنذذذه يظهذذذر مذذذن الطذذذالب الذذذذين 
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ينتبهذذذذون وحيصذذذذلون علذذذذى اسذذذذتجابة جيذذذذدة. لكننذذذذا كمدرسذذذذني نواصذذذذل التطذذذذوير 
والتحسذذذذذني. ألن الطذذذذذالب حيتذذذذذاجون أيًضذذذذذا إىل شذذذذذيء جديذذذذذد مذذذذذن االجتمذذذذذاع 

 .59تجابة أفضلالسابق للحصول على اس

مذذذن نتذذذائج املالحظذذذات واملقذذذابالت ، ميكذذذن اسذذذتنتاج أن تعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة يف 
كمذذادة التذذدريس  LKS فصذذل الثذذاين مدرسذذة العاليذذة مفتذذاح السذذالم ابسذذتخدام

الرئيسذذذذية مذذذذن تنفيذذذذذه هذذذذو احلذذذذق. ألن الطذذذذالب يسذذذذتجيبون جيذذذذًدا وللمعلذذذذم أيًضذذذذا 
للمعلذذذذم ، فذذذذ ن التعذذذذود أيًضذذذذا علذذذذى الوسذذذائل ووسذذذذائل اإلعذذذذالم الصذذذذحيحة. ووفًقذذذذا 

التذذذدرب علذذذى التمذذذارين الذذذيت تعتذذذرب صذذذعبة وال ميكذذذن أن يكذذذون أحذذذد الطذذذرق الذذذيت 
 .ستسهل الطالب يف إتقان مهارات اللغة العربية

، حيصذذل املعلمذذون علذذى الفرصذذة لتذذوفري الراحذذة  LKS مذذن خذذالل اسذذتخدام
، يف املذذواد املوجذذودة للطذذالب حذذىت يشذذاركوا بنشذذاط مذذع املذذواد الذذيت متذذت مناقشذذتها 

اليت حتتوي على النقاط الرئيسية. يف املادة التعليمية ، يسعى املعلم إىل  LKS على
شذذرح املذذادة التعليميذذة وتقذذدميها بشذذكل متسذذق ، وبعذذد شذذرح املذذادة التعليميذذة يذذوفر 
املعلذذذم أسذذذئلة املمارسذذذة مذذذع طريقذذذة املناقشذذذة والسذذذؤال واإلجابذذذة وغذذذريهم. يسذذذتخدم 

لطريقذذذة ، ومذذذن املتوقذذذع أن يذذذتمكن الطذذذالب مذذذن العمذذذل مًعذذذا وتبذذذادل املعلذذذم هذذذذه ا
 .اتراء بشأن املواد التعليمية

كل شيء جيب أن يكون هناك أوجه قصور ، وابلتأكيذد هنذاك أيضذا أوجذه في 
 .القصور والضعف ، لذلك سأل الباحثون أيضا يف املقابلة

الذذتعلم ألن ال يتماشذذى مذذع  LKS يقذذول العديذذد مذذن األطذذراف أن اسذذتخدام
يف  LKS تسليم املواد يصبح أقل مشذوالً وغذري مكتمذل بسذبب املذواد املدرجذة يف

                                                           

 يف امللحق هذا البحث العلمي.IXI-5/W-59/11/9159أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  .مقابلة59 
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شذذكل ططذذط رئيسذذي ويتمثذذل أساًسذذا يف التذذدريب علذذى حذذل املشذذكالت. هذذذا 
فقذذذط )ورقذذذة عمذذذل الطذذذالب(  LKS يف الواقذذذع لذذذيس صذذذحيًحا ، إذا كانذذذت

ن ابلطبذذذع املسذذذتخدمة كمذذذواد تعليميذذذة رئيسذذذية ميكذذذن أن حتذذذد  ابلفعذذذل ، ولكذذذ
يسذتخدم طريقذة حمذددة صذحيحة  LKS يكذون األمذر طتلًفذا إذا كذان اسذتخدام

وال تصذذذذبح املذذذذادة التعليميذذذذة الرئيسذذذذية. تتطلذذذذب أوراق عمذذذذل الطذذذذالب بشذذذذكل 
بشذكل  LKS أساسذي مذن الطذالب أن يكونذوا نشذطني يف الذتعلم ، ولذيس مثذل

ورقة عمذل  عام والذي يوفر التدريب على املشكالت للطالب فقط للقيام به.
الطالب هي ورقة حتتذوي علذى كذل مذا جيذب علذى الطذالب القيذام بذه والقيذام بذه 

 51.يرشد الطالب للقيام ابلتعلم.  LKSيف عملية التعلم

هذذذي فقذذذط يف LKS مذذذن املقابلذذذة ، ميكذذذن أن نسذذذتنتج أن أوجذذذه القصذذذور يف
املخطذذذط. جيذذذب أن تكذذذون مذذذادة تعليميذذذة ، جيذذذب أن تقذذذدم املذذذادة بشذذذكل كامذذذل. 

زااي ، فهذذذذي تتطلذذذذب مذذذذن الطذذذذالب أن يكونذذذذوا قذذذذادرين بنشذذذذاط علذذذذى توجيذذذذه وللمذذذذ
الطذذالب يف الذذتعلم ، وميكذذن أن يكذذون حذذالً عمليًذذا ومتاًحذذا لطذذالب الصذذف الثذذاين 

 .مدرسة العالية مفتاح السالم عشر

ابسييتخدام "ورقيية  اللغيية العربييية يف تييدريس الثيياين عشييرفصييل ابلتعليييم إهتمييام  .3
 مدرسة العالية مفتاح السالم. يفالتدرسية  ةكماد(LKS" )بلاالط عمل

يف هذه املرحلة ، أجرى الباحث مقابالت مع طالب الصف الثاين عشذر  
علية مفتاح السذالم مذع أسذئلة مت إعذدادها مذع اهليكذل. حذىت تذتمكن مذن احلصذول 

 على معلومات أكثر مشوال.
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ميكذن االسذتنتاج أن تعلذم  ، مفتياح اجلنيةكما قذال املخذرب األول املسذمى     
مناسذذب جذذًدا ألنذذه يظهذذر مذذن الطذذالب الذذذين ال  LKSاللغذذة العربيذذة ابسذذتخدام 

يشعرون ابلنعاس وينتبهون ويفهمون بسهولة املذواد ويضذيف املعلذم مذواد مذن كتذب 
 51أخرى أو مصادر أخرى.

أن تعلذذذم اللغذذذة العربيذذذة ابسذذذتخدام  اليفيييةسيييي  قذذذال املخذذذرب الثذذذاين املسذذذمى  
LKS  ان مناسذذًبا مذذن كذذال األسذذلوبني مذذن الواجذذب والتذذدريبات ،  ذذالف ذلذذك كذذ

 51أضاف املعلم أيًضا مواد من كتب أخرى أو مصادر أخرى.

قذذال إن تعلذذم اللغذذة العربيذذة كذذان فاطميية ، وفًقذذا للمخذذرب الثالذذث املسذذمى    
. ألنذذذه لذذذيس ابلنعذذذاس. LKSقذذذاباًل جذذذًدا ومتوافًقذذذا مذذذع املذذذادة التعليميذذذة الرئيسذذذية 

 وسهلة لفهم املواد.

قال إنذه أحذب طريقذة التذدريس فؤاد نصر الدين ، وفًقا للمخرب الرابع املسمى    
وشعر أهنا مناسبة للمواد التعليمية ، على الرغم من أنه شعر أبنه يفتقر إىل العمق 
يف مناقشذذة املذذادة. ولكذذن شذذعرت مبسذذاعدة مذذن خذذالل النظذذر يف الكتذذب التعليميذذة 

 59العربية األخرى.

، فقد كان للمخرب اخلامس رأي طتلف قليالً وفًقذا لذه ، و  انةر وفًقا ملا قاله    
ألن املذذذذادة صقشذذذذتها عامليًذذذذا  LKSيكذذذذن مناسذذذذًبا لذذذذتعلم اللغذذذذة العربيذذذذة ابسذذذذتخدام 

 59فقط.
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هذا مناسب لكنه يفتقر إىل مناقشة متعمقة للمادة ، ليحيي فؤاد ، وفًقا  
 59بتخصيص مواد يف كتب أخرى. لكن ال يزال يتم فهمه ألنه مدعوم

 56 شعرت فهم وطريقة التعلم كانت صحيحة. ويننداوس أغوفقا    

علذذذى درايذذذة ابملذذذواد املقدمذذذة لكنهذذذا شذذذعرت أبن لبيييوتري أغوسيييتني ، كانيييت ووفًقذذذا 
 LKS.91موادها   تناقش بتعمق يف 

قذذذاملختلف إنذذذه   يفهذذذم ذلذذذك ألن املذذذواد املقدمذذذة كانذذذت بشذذذكل أمحيييد فاترو يييان 
 95تقر إىل العمق. وشعر ابحلاجة إىل إسناد مهام من مصادر أخرى.تف

أنذذه مذذن السذذهل فهذذم مذذادة اللغذذة العربيذذة املقدمذذة يف ورقذذة  احممييد عوفييوجذذد  
 .99العمل ومن طرق تدريسه كانت مناسبة

مذذذذذن إجذذذذذاابت بعذذذذذض املخذذذذذربين ، ميكذذذذذن اسذذذذذتنتاج أن تعلذذذذذم اللغذذذذذة العربيذذذذذة  
ابعتبارهذذا املذذادة التعليميذذة الرئيسذذية صذذحيحة ابلفعذذل ولكذذن ال  LKSابسذذتخدام 

يذذزال هنذذاك العديذذد مذذن أوجذذه القصذذور ، سذذواء مذذن حيذذث مناقشذذة املذذواد املتعمقذذة 
والعناوين العاملية فقط. ولكن مع تكليف الطالب من املعلم للعثذور علذى مصذادر 

ويظهذذر مذذن  بعمذذق.مرجعيذذة أخذذرى ، ميكذذن أن تذذدعم فهذذم الطذذالب يف فهذذم املذذواد 
املقابلة أعاله أن اهتمام الطالب ابلتعلم جيد للغاية على الرغم مذن وجذود طالذب 

 .أو اثنني ال يفهمان املادة
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 الباب اخلامس

يف   تدريسية ال ادةكم (LKS) ستخدام ورقة عمل الطالبإحتليل البياانت عن 
 مبدرسة العالية مفتاح السالم كامبنغالفصل الثاين عشر  اللغة العربية  عليمت

 8102-8102السنة الدراسية  غوو فونور  غنو ساله
 

حتليل البياانت اليت اختارهاا الباثاو وهال التلليال ال اوول الو ا ل  ألسلوبوفًقا
)التعرض( من خالل حتليل البياانت اليت مجعها الباثو من نتائج املقابالت واملالثظات 
وواثئا  التوييا  ملاملاا ال الباثاو اارا الباااثملؤ مات املتسااات .ات ال اليل سايت  حتلياال 

 دااامها الباثااو وفًقااا ل تااائج البلااو الاايت   اا  البياااانت الاايت ث اال وليهااا الباثااو والاايت
 إىل بعااا ال اايالي للة اااللي اواااليل فيةااا للاال نتيبااي لتللياال الباااثملؤ ثااول اساات اا 

(LKS)ر مبارساي العالياي اوراق وةل الطالب كةاوا   عليةياي رئياايي ل ال  ال الملاا  و ا
 م تاح الاال ل

" بالطللا للل ام "ورقللة عملللابسللتخد تعللليم اللغللة العربيللة الفكريللة خلفيللةحتليللل  ل1
(LKS)مبدرسللة العاليلللة  الثلللاين عشللرفصللل  يف كمللادة التدرسللية اللغلللة العربيللة

 مفتاح السالم.
حتتوا خل يي م اللي البلو ولى معلومات ثاول م االلي و أ او فر اي  

ميالاان ملرثهااا مييااو ميالاان متابعتهااا ماان خااالل البلااو   مبااا ل .لاا  م ااالالت 
ولااى التااارلأل واألثااااحت الاايت حتاااحت ل م اارو  اخلل ياايلوحتتوا خل يااي امل اااللي 

ميملل   ولالن لباو ل هذا احلاحت ال ه اك احنرافاات وان املعاال  احلالياي   ساوا  
املعااال  العلةيااي او القواوااال ل هاااذي اخلل يااي   اااإ ولاااى الباثااو إ اارا  حتليااال 
للة ااااللي   ميياااو   ااابو امل ااااللي واحتاااليل مااان خاااالل حتليااال هاااذي امل ااااللي   

لالااول الباثااو دااا رًا ولااى إرهااار اتحنااران والالتابااي واان ساابإ احلا ااي  اااإ ال
 لإىل التلقي  فيه
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مر بااااي  ر يبًااااا م هبيًااااا   ولااااات امها املعلةااااول  ة امااااالتااااارل  هاااال  ة اماااا
والطااااالب ل وةليااااي الااااتعل    مييااااو ميالاااان ال  الااااول الالتااااإ والاااا امج ال ااااو يي 
ومقاااااملت ال يااااالو وا هاااا ة الالةبيااااو ر مر بااااي  ر يبًااااا متعةااااًاا و ااااات ا  ل العةليااااي 
الااتعل    والااذا لالةلااه إراااا ات الطااالب وإراااا ات املعلةااؤل هااذي ا راااا ات 

 1.اة لتاهيل الطالب واملارسؤ ولى است اا  املوا  التعليةيي اليت مت  طولرهام ي

هاال ا لااي التااارل  والااتعل  الاايت حتتااوا ولااى مااوا   (LKS) اوراق وةاال الطااالب
 2إبااز مت ال ةا.ج ثل امل الالت ومتارلن امل الالتل

من البياانت اليت ث ل وليها الباثملول من خالل مرادبي ثالي وبياانت 
مل مبارسي العاليي م تاح الاال  كامب غ ل ف الملا  و ر البياانت احليولي ل

لات ا  سبإ املارسي الالتاب املارسل ابوتباري املا ة التعليةيي الرئيايي   ألنه 
 إ.ال وامل   اراى ثالي الطالب الذلن معظ  آابئه  من اتدت ا  املتوسط 

  عل  ل رئيايي وقبي ابلتأكيا لفاتالو    و  رض  ل     ال ت املارسي كانت
  3العريبل اللغي

ونتائج املقابلي مت رئي  املارسي ث لت الًضا ولى ن   إ ابي مالثظات 
ال است اا   مبارسي العاليي م تاح الاال  كامب غ الباثو   واليت دال فيها رئي 

LKS   كال ملولاًل ل املووا احملا  ل  معرون   والابإ ل .ل  كال بابإ
 العوامل اتدت ا لي لعائالت الطالبل

 

                                                           

  5-6 إلاا ماتيت سا  ايت: ملبيعي املوا  التعليةيي )وثاات  طولر املوا  التعليةيي(1 
است اا  الطالإ وردي العةل ابوتباري امل ار األساسل لتعل  اللغي العربيي  اين هرايىنالبلو العلةل 2 

س ن   UINالبلو العلةل ( 2112-2111مارسي المل اولي متبل سلةال لو ياكرات العا  الاراسل  8ال ف 
 2112)كليبغو لو ياكرات 

 امللل  هذا البلو العلةلل191أ2118XI/-28/O-4انظر إىل نا ي الوييقي الرد  3  
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" الطللللللالب ابسللللللتخدام "ورقللللللة عمللللللل تعللللللليم اللغللللللة العربيللللللةتنفيللللللد  حتليللللللل ل2
(LKS)مدرسلللة العاليلللة  الثلللاين عشلللرفصلللل  يف كملللادة التدرسلللية اللغلللة العربيلللة

 مفتاح السالم.

هاااو مااا لج مااان  ر ياااإ ل اااةل الع ا ااار الب ااارلي واملا لاااي وامل  ااا ت  ارل التااا
واملعااااات وا  ااارا ات الااايت  اااات ا  ييااا ات ولاااى حتقيااا  ا اااان مااان الاااتعل  ل 
هذي احلالاي الر ال ل اارك ل  اارل  نظاا  لتالاول مان الطاالب واملعلةاؤ ولا ه  

واملعااات مان    ةل: الالتإ, جمل , ول هاال و تالاول املرافا  املا ةمن العاملؤ 
الاةعيي الب ارليل ا  ارا  ل اةل  ااول  و ايل املعلوماات  املا ةلرن الاراسي و 

 9اساليإ التعل  املةارسي اتمتلاانتل
لذال  فإل التعل  هو ن اط  و ا فيه وةليي التارل    التو يه   التارلإ 
وا   إوطاا  مملاال لت ظاي  و ياا  جمةوواي مت وواي مان األاايا  للطاالب ثا  لتةال اا

من التعل  من ا ل بلوغ هان التعلي ل ولعرن الاتعل  الضاا هناه احملاولاي امل هبياي 
 لاليت  اةو إباا  التعلي 

وةليي التعلي  والتعل  هل وةليي لت  إن ااهها وان وةاا ل ااط الطاالب     
ميياااو لالاااول الطاااالب ساااعاا  ومتلةااااؤ للاااتعل    بااااول املعلةاااول  اااوف  بي اااي 

ساااات ا ة ماااان مجياااات ال  ااااول احملتةلااااي   ألل وةليااااي التعلااااي  موا يااااي ماااان خااااالل ات
والااتعل  سااتتعل  ب  اااط إ.ا كاناات مجياات املالااوانت الاايت  ااتير وليهااا  اااو  بعضااها 
البعا من ا ال حتقيا  األهااان ل وةلياي التعلاي  والاتعل ل العالاا مان األن اطي 

رق الاايت الاايت ميالاان ال ل ااةةها املعلاا    لااا كلهااا ماان إباااا  الطالااإل إثاااى الطاا
ل وةلياي التعلاي   (LKS) ميالان القياا   اا هال اسات اا  اوراق ال  ااط الطااليب

 .والتعل 

                                                           

 3)لغياايكرات: اسوا ا فرس او,( ,bmedia pembelajaran bahasa araخليل هللا,  9 
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ل  ورة اللغي  مبارسي العاليي م تاح الاال  كامب غمن الو ف اوالي ال ل 
ل  قامي موا ي كانت  ديقي و لقى استبابي  LKSالعربيي مت املوا  التعليةيي 

 ياة من الطالبل ولالن ل ارح املوا    من األفضل ال  الةلها بالتإ 
مارسيي اخرىل ألل  و يل رسالي ما ة او حمتوى الارس إىل الطالإ هو مطلإ 
مطل  للةعل  لتاهيل دبول املا ة و ع ل  امل اركي ال  طي للطالإ ل وةليي 

5التارل ل
 

ل  اللغي العربيي   لعا است اا  وردي العةل هذي م اسًبا ألنه ل ل ل  ع
ابلغرض من  عل  اللغي العربيي والطالب لاله  استبابي  ياةل م اسبي ملقابلي 

6مبارسي العاليي م تاح الاال  كامب غمعلةل اللغي العربيي ل ال  ل الملا  و ر 
 

" بالطاللل ابسللتخدام "ورقللة عمللل اللغللة العربيللة تعللليميف لتعللليم هتمللام ابإحتليللل  .3
(LKS)مدرسة العاليلة مفتلاح  الثاين عشرفصل  يف كمادة التدرسية اللغة العربية

 السالم.

مااان اءرا  امل تل اااي الااايت ايااا ت فيةاااا لتعلااا  مب هاااو  اتهتةاااا  وفهااا  الاااتعل    
ميالان ال ناات تج ال اتهتةاا  ابلاتعل  هاو  انااإ مان  واناإ ولا  ن ا  ال اا   
الااذا لظهاار ل واااة اوااراض   مملاال: العامل ااي والرلبااي وال ااعور ابلقيااا  بعةليااي  غياا  

بلاو وان املعرفاي واخلا ةل مبعا  الالوك مان خاالل األن اطي امل تل اي الايت   اةل ال
آخاار   اتهتةااا  ابلااتعل  هااو اتهتةااا    ا وباااب   اهتةااا  ال اا   )الطااالب( 
جتااااي ان اااطي الاااتعل  الااايت  ظهااار مااان خاااالل احلةااااس وامل ااااركي وال عالياااي ل الاااتعل  
وإ راك امهياااي ال  ااااطل واااالوة ولاااى .لااا    حتااااحت  غيااا ات ل الطاااالب ل ااااالل 

 ات ومعارن ومهاارات وخا ات  عليةيايل إل اهتةاا  الطالاإ مهارات وموادف ووا
                                                           

 ل امللل  هذا البلو العلةل19أIXI-1/O-11/2118 انظر إىل نا ي الوييقي الرد   .املالثظي5 

 ل امللل  هذا البلو العلةلل19أIXI-1/W-12/2118انظر إىل نا ي الوييقي الرد   .مقابلي6 
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ابلااتعل  لااه يياا  كباا  ولااى  اااح الااتعل    ألل اهتةااا  الطالااإ هااو العاماال الرئيااال 
الذا با   ر ي ن ااط الطالاإ   إ.ا كانات املاا ة التعليةياي املاات ا ة ت  ت اساإ 

ناه ت لو اا  ا.بياي مت اهتةامات الطالب   فلن لتعل  الطالب داار ا مالاال   أل
ابل اااابي لااااهل لااااذل    للتغلااااإ ولااااى الطاااالب لاااا  املهتةااااؤ ابلااااتعل    اااااإ ولااااى 
املعلةااؤ حماولااي إن ااا  اااروط معي ااي مييااو بتاااج الطااالب  ائًةااا ولرلاااول موا االي 
التعل ل اتهتةا  ابلتعل   او  للغالي ولتير ولى    ياذ التعلاي  والاتعل  ل املااارس  اا 

 الي إىل حتقي  اهاان التعل للت ا ل ال ه

ل ف اال الملااا   الاايت ا رلاات ماات ملااالب يإ.ا نظاار إىل احلبااج ماان املقابلاا  
كةوا  التارل    فةان امل اساإ ال نارى  LKS  عل  اللغي العربيي ابست اا  و ر,

 .7الطرلقي والوسائطل ألنه وفًقا للطالب   لي  من الاهل ال عور ابمللل وال عاس

نات تج ال اتهتةاا  باتعل  الطاالب ل الاتعل   ياا  اًاال لذل  ميالن ال   
ولاااو  كال اااا مااان خاااالل وساااائل التو اايل ووساااائل ا واااال  امل اسااابيل ولالااان جتاااار 

هل وامليي فقط   لذل  اإ ولاى املعلا   LKS ا اارة إىل ال م اد ي املوا  ولى
 .اسيات والت ةيي إحتافي املوا  اليت اإ نقلها إىل الطالبل األس

 

 

 

 
 

                                                           

/W-19/1-22ثيت الرد   IXI-1/W-19/91/21188انظر إىل نا ي الوييقي الرد   .مقابلي7 
XII/21188  ل امللل  هذا البلو العلةل 
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لباب السادسا  
مااإلختت   

 استنتاجات .أ
من نتائج دراسة متعمقة هلذا البحث ، لتكون  اوادرع ى وس اسوتالن الجتوائج ى وس 

 :الجحن التايل
ألنو   مارسوة العالةوة ماتوال ال ول  يفاملوار  رراوة ىمول البالو    اسوتااا  .1

رأى حالووة البوولذ الووذون غوواننا ابالبةووة القئصوواي موون اطاتإوواد   املتنسووبة    
املجااضووووة.  اا غانوووو  املارسووووة ط فوووواباط فتب وووو  ر   وووو  قلببوووو  ،   ووووتكن  

مارسووة العالةووة  العقبووة ال ئة ووةة أمووا  فع وواي ال يووة الع لةووة يف الاإوول ال ووا  ى وو 
غموناد فع ةمةوة رئة وةة لوتع اي ال يوة الع لةوة  LKS    اسوتااا  ماتوال ال ول 

كل ىووا  ، يف اناووف  قووو املووناد ل وو LKS يف حقناصووا ابووا مجاسوو  ألنوو  يف
مصوو ع  ،مصوو ع الكوول  رهوو  ا مصوار  4يووة ىبووارع ىون مصووارع فتضوومن حو  أ  ال 

رلكون مون لولط الجيفو  يف األسوباذ ، مصو ع اسسوتم   ، رمصو ع القو أع، الكتالوة
مارسوة العالةوة  ميكون أ  وكون  ىاةاوة متبادلوة أ  ةولذ الإوين ال وا  ى و 

 .األدىن   معيفمصاي من اطاتإاد املتنسو  ماتال ال ل 
 LKS قسوتااا  مارسوة العالةوة ماتوال ال ول يف فجاةوذ فع واي ال يوة الع لةوة يف  .2

. أل  البووولذ و وووت ةبن  مبوووال هووون ال يوووة الع لةوووة غموووادع التووواروي ال ئة وووةة 
جةًاا رل مع اي أوًضا النسوائل ررسوائل اسىول  الإوحةحة. رر ًقوا ل مع واي ،  و   
التعند أوًضا ى س التاروبا  اليت فُعترب صعبة ، ه   حاى الب ق اليت ست صل 
ى ووس البوولذ فع وواي ال يووة الع لةووة. يف فع وواي ال يووة الع لةووة قسووتااا  مووناد الووتع اي 
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تحإل ى س نتائج جةاع  اا غا  التجاةذ جةوًاا أوًضوا. غول ، س LKS اخلاصة لو
 .من الب وقة رالنسة ة لت  ةاي املناد

. نيف ًا لاىاي األس نذ ررسائو التنصةل لتع اي البلذ يف التع اي جةا اطهتما  .3
، و ع  البلذ قلاعالةة ، رلةي من ال صل أ  و وع را قمل ول ، رط و وع ر  

 .LKS ى س التمارون يف قلجعا  ، رو ع ر  قطةمئجا 
 اإلقرتاحات .ب

 ل مارسة .1
رراووة  موون املتناوو  أ  وكوون  لوواى املوواار  سةاسووا  فتع وو  قلتةووار رفبوونو  .أ

 يف ىم ةة التع اي. رراة ىمل البال  حبةث وتاي استااا  ىمل البال 
لةووتاي  رراوة ىموول البالو  جيو  أ  فكوون  املواار  أغ وو  انتقائةوة يف التةووار  .ذ

 استااامصا من ابل املع م  رالبلذ. 
 رراوة ىمول البالو  من املتنا  أوًضا أ  فقن  املواار  لتبونو  موناد فواروي .ج

رراوة ىمول  ر ًقوا طحتةاجوا  راوارا  البولذ. لاصوة  ةموا وتع و  لعو  
، حبةوث وكون  أغ و    رع للهتموا  رميكون أ  لاواب البولذ ى وس  البالو 

رراوة ىمول  لتواج املواار  أوًضوا    م اابوة .لو رراوة ىمول البا العمل ى وس
رراووة ىموول  امل ووتاامة يف ىم ةووة الووتع اي ، حبةووث فكوون   توون   البالوو 
 .امل تاامة متنا قة م  املعاوا البال 

 ل مار   .2
مووون املتناووو  أ  وكووون  املع ووواي اوووادرًا ى وووس التةوووار رفبووونو  اطلتل وووا  يف 

رراة  ط وتاي رراة ىمل البال  استااا اسرتافة ةا  التع اي رة ا  األل ى يف 
غنسة ة جلم  األسئ ة ل بلذ لتعمة  املوناد مون   قو استااا  ىمل البال 
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للط التارو  ى س األسئ ة ، رلكن من املوممنط أ  ميكون اسوتااامصا غوالةل 
 .ملمارسة التع اي حبةث ميكن أ  فابوا من ل   استقلط التع اي رلقة 

 ل بلذ  .3
تناووو  أ  وكووون  البووولذ أغ ووو  اسوووتقللةة رأغ ووو   قوووة يف البالووو  رمووون امل

لواب دع فعمةو   رراوة ىمول البالو  أن وبة الوتع اي ، أغ و  دتصوا يف العمول ى وس
 . صاي املن نع ، رمن املتنا  أ  فابوا من الاا   التع اي

 ل باحث لعاه  .4
مووون املوووممنط أ  وكووون  هجووواب مابووووا مووون البحوووث لتبووونو  هوووذا البحوووث ، 

أرراق العموووول امل ووووتاامة يف الووووتع اي ، رغووووذل  يف منا ووووة  رلاصووووة يف ل ةوووول 
 .أل ى فتع   قستااا  أرراق العمل راباها من العةجا 



 

 

 قائمة املراجع

 العربية قائمة .أ
استخدام الطالب ورقة العمل ابعتباره املصدر األساسي لتعلم اللغة العربية اين هرايىن 

-1122مدرسفففففة الة اولة لبل سفففففلما  لعاياارد العام الدراسفففففي  8الصففففف  
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1122   
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ااارد: مؤشففففففففر  ، Pengembangan Materi Berbasis kompetensi ،ليسففففففففرتي, إلكا
 1122ال شر 

 1118رسائل ميداي غروب  سيمارا غ: Manajemen pendidikan sekolah,عاسبيمت
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 ترمجة احلياة

بقرية توكورجو سالالالالالالالالالالالالوهون   ونور و و  6991يونيو  52ولد وحيو هداية هللا يف 
 . 5009هي اإلبن من لديينتو و سيدة وينرسيه خترج يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية سنة 

اسالالتت ا الدراسالالة يف املدرسالالة ال دنوية سار احلهالالنة سالالوهون  وخترج  ي د يف سالالنة 
 .5062حىت  5066 وايل صدعد عدبرالعدلية . و بعد ذال  تتعلم ىف املدرسة 5066

صالال د  5062والتحق ابجلدمعة اإلسالالومية احلكومية  ونورو و سالالنة  و أخدا ختصالاله
 م اللغة العربية حيت األن.يف كلية ال بية و العلوم التعليتية قهم تعلي

وأمله أن يكون ولد صالالالالالد  ل ّ للدهين والوان  سالالالالالدل سالالالالالعيد يف الدين و الدنيد و 
األخرة و أن تكون لجحالالالالد يف األمالالالالا  و لجحالالالالد يف األمالالالالا وكالالالالا األمور و لجحالالالالد يف 

 املهتقبا. آمني
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