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 ص البحثخلمست

بتدائية احلكوميه درسة اإلامليف مشكالت تعليم اللغة العربية  .٢٠١٩ ,سيهايت
العليا  الدراساتلنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، كلية  ،ماغيتان ٣

 ."اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة فونوروغو
 لوم املاجستري.املشرف: الدكتور احلاج مفتاح الع

 م اللغة العربيةي، تعل: إشكاليةالكلمات األساسّية
هي مدرسة متفوقة مع  ماغيتان ٣بتدائية احلكوميه درسة اإلامليف 

ية وغري األكادميية. العديد من اإلجنازات على حد سواء اإلجنازات األكادمي
تدائية بدرسة اإلامل ، فإن اهتمام اجملتمع بإرسال أطفاهلم إىلكمدرسة عليا

كبري. ميكن مالحظة ذلك من عدد الطالب الذين   ماغيتان ٣احلكوميه 
. ٧٧5الذين يصلون إىل  ماغيتان ٣بتدائية احلكوميه درسة اإلامليدرسون يف 

، ستوى األساسي رائع جًدا. ومع ذلك، من هذه احلقيقة، هذا املبالطبع
بتدائية درسة اإلامل ، وخاصة اللغة العربية يفمتنشأ العديد من املشاكل يف التعل

هذه املشاكل جتعل تعليم اللغة العربية أقل مثالية حىت  ماغيتان ٣احلكوميه 
يشعر املعلمون ومديرو املدارس باحلاجة إىل إجياد حلول للمشاكل القائمة. 
الغرض من هذه الدراسة هو وصف وحتليل مشكالت تعليم اللغة العربية 

 .واجلهود املبذولة للتغلب عليها
ا البحث هو حبث نوعي ونوع من دراسة حالة البحث. هذ

تقنيات مجع البيانات عن طريق املقابالت املتعمقة ومراقبة املشاركني ووثائق 



 
 

 

، البيانات عن طريق تكثيف البيانات، وعرض البياناتالدراسة. ويتم حتليل 
 .واستخالص النتائج

 ة يفتنقسم مشكالة تعليم اللغة العربي نتائج هذه الدراسة هي
أساًسا إىل شيئني كبريين مها عناصر  ماغيتان ٣بتدائية احلكوميه اإلاملدرسة 

اللغة العربية واللغويات. ميكن تفسري العناصر اللغوية على أهنا مشكالت 
 SPO تنشأ من اللغة العربية مثل الشكل املكتوب والنطق واملفردات وتكوين

ية. يف حني أن العناصر غري الذي خيتلف عن اللغات اإلندونيسية أو اإلقليم
، واهتمام من خارج اللغة مثل كفاءة املعلم اللغوية هي املشكالت اليت تنشأ

درسة امل ، والبيئة يف منطقة املدرسة. العناصر غري اللغوية يفمالطالب بالتعلي
نظرًا ألن عدد املعلمني والطالب خيتلف  ماغيتان ٣بتدائية احلكوميه اإل

 الذين ختصصوا يف اللغة العربية والذين أصبحوا S1 خرجيواختالفًا كبريًا ، ف
للغة العربية يدرسون بشكل ، ومعلمو امدرسني للغة العربية غري كافيني

،  أيًضا يدرس مواد اللغة العربية، ومعلمو الصف األول والثاينتقليدي
 .باإلضافة إىل زيادة اهتمام الطالب بالدروس الدقيقة واإلجنليزية

بتدائية درسة اإلاملت تعليم اللغة العربية يف يتم حل مشكال
خالل متكني معلمي اللغة  يف منطقة املعلم ألنه من ماغيتان ٣احلكوميه 

، ميكن حل الصعوبات يف عناصر التعليم اللغوية وغري اللغوية يف وقت العربية
الدراسة على مستوى واحد. حتسني كفاءة املعلم من خالل االستمرار يف 

، وحضور الندوات والتدريب ر اجتماعات التقييم املدرسيوحضو  ،أعلى



 
 

 

أشكال التعود على  ، وخلق اللغة العربية اإلضافية كشكل منمعلى التعلي
 .، وتغيري التعليم ليكون أكثر إثارة لالهتمام وممتعةاللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRAK 

Sihati, 2019.“Problematika pembelajaran bahasa arab di MIN 

3 Magetan”. Untuk memperoleh gelar master dalam 

pendidikan bahasa Arab, prodi Pendidikan Bahasa Arab 

di Pascasarjana Institut Agama Islam. Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Ulum, M.pd 

Kata Kunci: Problematika, Pembelajaran, Bahasa Arab 

MIN 3 magetan merupakan sekolah unggulan dengan 

beberapa prestasi dyang dimiliki baik prestasi akademik maupun 

non akademik. Sebagai sekolah unggulan, minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anak mereka ke MIN 3 Magetan 

sangatlah besar. Hal mana dapat diketahui dari jumlah siswa 

yang bersekolah di MIN 3 Magetan mencapai angka 775. 

Tentunya untuk tingkat dasar ini sangatlah hebat. Akan tetapi 

dari kenyataan tersebut, muncul beberapa permasalahan dalam 

pembelajaran, khususnya bahasa arab di min 3 magetan. 

Problematika tersebut menjadikan pembelajaran bahasa arab 

kurang maksimal sehingga guru dan pengelola sekolah merasa 

perlu mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Tujuan 

penelitian ini adalah ingin mendiskripsikan dan menganalisis 

problematika pembelajaran bahasa arab beserta upaya yang 

dilakukan untuk mengatiasinya. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis 

penelitian case study. Teknik pengumpulan data dengan jalan, 

wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi 

dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan cara 

kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  



 
 

 

Hasil penelitian ini yaitu, Masalah belajar bahasa Arab 

di MIN 3 Magetan terutama dibagi menjadi dua hal besar: unsur 

linguistik bahasa Arab dan non linguistik. Unsur linguistik dapat 

diartikan sebagai masalah yang timbul dari dalam bahasa Arab 

seperti bentuk tulisan, pelafalan, kosa kata, dan komposisi SPO 

yang berbeda dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Unsur 

non-linguistik adalah masalah yang muncul dari luar bahasa 

seperti kompetensi guru, minat siswa dalam belajar, dan 

lingkungan di distrik sekolah. Unsur non-linguistik dari MIN 3 

Magetan adalah rasio guru dan siswa sangat tinggi, lemahnya 

minat siswa pada bahasa arab, asal siswa yang bukan dari RA, 

dan guru bahasa arab yang bukan lulusan s1 bahasa arab. 

Permasalahan dalam belajar bahasa Arab untuk pertama kali 

diselesaikan di wilayah guru karena dengan memberdayakan 

guru bahasa Arab, kesulitan dalam elemen linguistik dan non-

linguistik dapat diselesaikan secara bersamaan. Mendorong 

profesionalisme guru dalam bahasa Arab, menghadiri 

pertemuan penilaian sekolah, menghadiri seminar dan pelatihan 

pembelajaran, menciptakan ekstra bahasa Arab tambahan 

sebagai bentuk membiasakan diri dengan bahasa Arab, dan 

mengubah pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan.  



 

6 
 

 
 



 

7 
 

 
 



 

8 
 

 
 



 

9 
 

 
 



 

10 
 

 لو األ الباب

 مةمقدّ ال

 خلفية البحث .أ
، مييف التعل .م يف املدرسة املعلمني وطالبييشمل التعل

 ولكن ال خيطط املعلمون ألنشطتهم التعليمية بشكل منهجي فقط
خلطط التعليمية يف شكل يتم توجيههم مبجموعة من القواعد وا

، من املتوقع أن يكون املعلمون أكثر من ذلك دراسي.منهج 
 .دم موايقادرين على خلق تعليم فعال وممتع وخلق تعل

م العديد من الطالب الذين ييواجه املعلمون يف التعل
، عند التفاعل مع الطالب يف الفصل لديهم شخصيات متنوعة

ور على الطالب العث .يف بعض األحيان جيد أشياء جيدة وسيئة
، يف حني أن الظروف السلبية ستجعل املعلم ؤوبني والكسلنيالد

يطلب من املعلمني بكل  .يشعر بصعوبة يف تعليم الطالب
م مع تغيري الظروف يكفاءاهتم احلفاظ على حالة إجيابية من التعل

م من خالل ييتم حتديد أنشطة التعليم والتعل .ميالسلبية يف التعل
البيئة الصفية هي بيئة  ة.راسياملعلم يف إدارة الفصول الد قدرة



 
 

 

إذا  ا.البيئة املدرسية اليت جيب تنظيمهتعليمية تشكل جزًءا من 
ب ، وبدون ترتيل الدراسية تتسم بالفوضى والفوضىكانت الفصو 

، يؤدي ذلك بالتأكيد إىل إعاقة جيد وعدم كفاية جمموعة املرافق
، يدإذا متت إدارة الفصل بشكل ج .ميحتقيق أنشطة عملية التعل

يدرك املعلم بشكل مثايل  ۱ .ميفسيتم حتقيق أنشطة عملية التعل
م يف الفصل الدراسي. ياملكونات األساسية يف تنفيذ أنشطة التعل

سه. التدريس ليس فقط م نفيفهم حول فلسفة التدريس والتعل
 ٢.، ولكن أيًضا عدد من السلوكيات اليت ختص الطالبنقل املعرفة

يتم تنظيمها وترتيبها بطريقة م هي عملية يعملية التعل
معينة وفًقا خلطوات معينة حبيث يصل تنفيذها إىل الكفاءات 

م على دراسة متأنية حبيث يكون ياملتوقعة. ويستند تطوير التعل
لدى الطالب خربة تعليمية ذات معىن. سيؤثر التعلم املناسب 

                                                           
۱Ardy Novan Wijaya, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi Untuk 

Yang Kondusif,  

Pengelolaan Kelas (  Jogjakarta: Diva (  اإلدارة الصفية: النظرية والتطبيق لصاحل

press, 2011, 16 
٢ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia, Manajemen Pendidikan,  إدارة التعليم) ) Bandung: ALFABETA 
٢٠٠8, ١٠٣١٣ 



 
 

 

م. جيب أن يتم ترتيب أو تطوير يبشكل كبري على جناح التعل
 ٣.التعلم  مكونات

يعترب ترتيب الطرق واالسرتاتيجيات واالكتمال يف 
م اليت جيب أن يقوم هبا يالتدريس جزءًا من أنشطة عملية التعل

م، واملرافق املادية، يال تقوم إدارة الصف فقط بتنظيم التعل .املعلم
، بل تعد أيًضا ظروف الفصل الدراسي والبيئة املدرسية والروتينية

تعترب إدارة الصف  ٤م فعال.يراحة وتوفري جو تعلمن أجل توفري ال
الطبقة هي مكان  م.يأيًضا عاماًل مهًما يف حتقيق أهداف التعل

الفصول  .ب والطالب وبني الطالب واملعلمنيللتفاعل بني الطال
 م.ياملواتية هي العوامل اليت ميكن أن توفر جاذبية لعملية التعل

عزز أنشطة الطالب س وسيم اجليد احلمايسيثري مناخ التعل
  5 .وإبداعهم

                                                           

٣ Sri Anitah, Strategi Pembelajarn di SD, ( اسرتاتيجية التعليم ) Jakarta: 
Universitas Terbuka, 2007, 12.3 , 

٤ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia, Manajemen Pendidikan,  إدارة التعليم) )  ......., 103. 
5Hanifah, Metode Pembelajaran (تعليم االبتكار ) Jogjakarta:Ar-Ruzz, 

2013, 27 



 
 

 

تتضمن  .عوامل املرافق حمدودة يف إدارة الصف
، وتوافر أدوات التسهيالت حجم الفصل، وحجم غرفة الصف

فالفصول الدراسية اليت تضم عدًدا كبريًا جًدا من الطالب  التعليم.
وقلة الكتب أو األدوات األخرى اليت ال تتوافق مع عدد الطالب 

ميثل  .إليها هي مشاكل يف إدارة الفصل الدراسي الذين حيتاجون
عدد الطالب واالحتياجات من الطالب مشكلة حتدث يف إدارة 

 ٦الفصل الدراس.
يتأثر التعليم اجليد أو  م.يصبح دور املعلم مهًما يف التعلي

يصبح  .السيئ مبدى قدرة املعلم على إدارة الصف بشكل جيد
موليونو إدارة الفصول  عرِّفت   .مياملعلم مديرًا يف أنشطة التعل

وتقييم  الدراسية على أهنا التخطيط والتنظيم والتعبئة والرصد
أصبح   ٧م الذي يقوم به املعلم لتكوين طالب جبودة عالية.يالتعل

                                                           

٦Mulyadi, Pengelolaan Kelas, (إدارة الفصل), UIN Malang, 2009, 130. 

٧ Mulyana, Metode Pengelolaan Pembelajaran, (  اإلدارة اإلدارية
 .Yogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2008, 18 ( واملنظمات التعليمية



 
 

 

م بشكل ياملعلمون مبدعني بشكل متزايد يف حتسني إدارة التعل
 8.م بشكل مثايل وكفء وفعاليمناسب حبيث يتم التعل

لسريعة للبشر ي أداة التواصل الرئيسية واإلبداعية وااللغة ه
ة عن كن فصل اللغلنقل أفكارهم وأفكارهم ومشاعرهم. ال مي

لتفاعل. ال ، ألن البشر يستخدمون اللغة نفسها لاحلياة البشرية
ى نظرية ميكن فصل تدريس اللغة عن اللغويات. من املستحيل عل

فهم اللغة  ت عن اللغة.تدريس اللغة أن تتجاهل ما يقوله اللغويا
نتمي اللغة ت .م عن اللغةييعتمد اعتمادا كبريا على جتربة التعل

خدمة من قبل ، وهي اللغة املستالعربية إىل عائلة اللغة السامية
وري وشبه الدول اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات والسهل الس

قرآن ألن ال ،ط يتعلم العرب اللغة العربية فقال. اجلزيرة العربية
مكان اللغة حبيث يتعلم املسلمون قدر اإل ة.يستخدم اللغة العربي

 .العربية
هلا ثقافة خمتلفة مع اللغة العربية هي لغة أجنبية 

ة العربية ، وخطر وجود فجوة رمز معىن وثيق للغاية. للغاإلندونيسية

                                                           
٨ Mulyasa, Manajemen Mutu Sekolah, ( ومفاهيم التنفيذ الشباب مفاهيم

 .Bandung:Rosdakarya, 2002, 5 (اإلدارة املدرسية



 
 

 

، ألن القيمة األدبية عالية اجلودة الذين ميزات خاصة بلغات أخرى
ميقها والعربية هي أيًضا من لغات القرآن اليت تنقل يقومون بتع

حد أن كلمة اهلل. ألن هناك لغة لغة مدهشة للبشر وال ميكن أل
، مت ذكر اللغة العربية والقرآن كوحدة ال يطابقها. يف القرآن الكرمي

العربية ، اللغة عن بعضهما البعض. يف تعلم القرآنميكن فصلهما 
م اللغة يما هو احلال مع تعل، كهي مطلب مطلق جيب إتقانه

أكثر اللغة العربية هي واحدة من  .م اللغة العربيةيالقرآن يعين تعل
، تصبح اللغات استخداًما يف العامل، ألن الكثري منها يستخدمها

، إذا ومعرتف هبا من قبل العامل. لذلك هذه اللغة العربية لغة دولية
باه من املرحلة االنتكان تعلم اللغة العربية حباجة إىل الرتكيز و 

بتدائية )املدرسة االبتدائية( إىل مؤسسات التعليم العايل العامة اإل
واخلاصة والعامة والدينية على حد سواء لتدريسها وتطويرها وفًقا 

 .لقدرات الطالب وتطورهم
اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل 

، دولة( ٢٠ما ال يقل عن  )تستخدم اللغة العربية رمسيًا من قبل
ن املسلمني وألن اللغة العربية هي لغة الكتاب املقدس وتوجيه دي

، فهي بالطبع اللغة األكثر أمهية بالنسبة يف مجيع أحناء العامل



 
 

 

للمئات مليون مسلم )بعضهم يقول مليارات املسلمني( يف العامل 
اللغة  ،رًاؤخ، وفًقا ألزهر أرصاد ماء كانوا عرباً أم ال. يف الواقعسو 

أمهية كبرية يف الغرب. يف أمريكا، على سبيل العربية هي لغة ذات 
عربية أحد ، ال جتعل أي مؤسسة للتعليم العايل اللغة الاملثال

، يتم استخدام هذه اللغة العربية لتصبح املوضوعات. يف أفريقيا
اللغة األوىل يف بلدان مثل موريتانيا واملغرب واجلزائر وليبيا ومصر 

هلا ثقافة خمتلفة مع والسودان وغريها. اللغة العربية هي لغة أجنبية 
 ۹.، وخطر الفجوة يف معىن الرموز هو قريب جدااإلندونيسية

دبية عالية ، ألن القيمة األة العربية خاصة بلغات أخرىللغا
القرآن اليت  اجلودة الذين يقومون بتعميقها والعربية هي من لغات

 ميكن ألحد يوجد هبا لغة مدهشة للبشر وال تنقل كلمة اهلل. ألنه
لعربية والقرآن  ، مت ذكر اللغة ان يتطابق معها. يف القرآن الكرميأ

م يعلكوحدة واحدة ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض. يف ت
ا هو احلال ، كمالعربية هي مطلب مطلق جيب إتقانهالقرآن، اللغة 

 .لعربيةم اللغة ايم اللغة القرآن يعين تعليمع تعل

                                                           
۹ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,(  اللغة

 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 1 ( العربية وأساليب التدريس



 
 

 

أكثر اللغات استخداًما يف اللغة العربية هي واحدة من 
، تصبح هذه اللغة العربية لغة العامل، ألن الكثري منها يستخدمها

دولية ومعرتف هبا من قبل العامل. لذلك ليس مفرطًا إذا كان تعلم 
بتدائية الرتكيز واالنتباه من املرحلة اإلاللغة العربية حباجة إىل 

بتدائية( إىل مؤسسات التعليم العايل العامة واخلاصة اإل)املدرسة 
والعامة والدينية على حد سواء لتدريسها وتطويرها وفًقا لقدرات 

 .الطالب وتطويرهم
اإلندونيسية ميثل  اللغة أن االختالف يف اللغة العربية مع

 العربية.م اللغة يمشكلة حمتملة للشعب اإلندونيسي يف تعل
من جوانب املساواة بني اإلندونيسية والعربية ، فإن املزيد العكسو 

م اللغة يتعليف ستجعل من السهل على الطالب اإلندونيسيني 
، فإن املشكالت اللغوية هي يف األساس عقبات لذلك .العربية

حتدث يف تدريس اللغة بسبب االختالفات يف اخلصائص اللغوية 
كتشاف ال  ة.مقارنة باإلندونيسيوهي الداخلية للغة العربية 

التعرف على  اللغة العربية إىل معلم، حيتاج املشكلة اللغوية
 ا.واء كانت فريدة أو فريدة من نوعه، سخصائص اللغة العربية

اخلصائص العاملية للغة العربية ال ختتلف يف األساس عن اللغات 



 
 

 

، توجد اخلصائص الفريدة للغة العربية يف هذه األثناء .األخرى
 .اليت متيزها عن اللغات األخرىباللغة العربية فقط و 

م اللغة العربية هي عامل ميكن أن يعيق ييف تعل تكالمش
ويتباطأ عملية التعليم والتعلم يف جمال الدراسات العربية. ميكن 

، مها املشكالت م اللغة العربية إىل قسمنييتصنيف مشاكل تعل
 ١٠بية(.اللغوية )باللغة العربية( وغري اللغوية )باستثناء اللغة العر 

املشاكل اللغوية هي الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية 
التعلم بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية. املشاكل 

، هذا خصائص الصوت. يف اللغة العربيةاللغوية تشمل: نظام 
، ولكل منها خاصية خاصة هبا كما نعرفها النطقخمتلفة يف طريقة 

. مبا يف ذلك نظام الصوت إشكالية، من وةباحلروف وكذلك التال
، أن بعض الصوتيات اإلندونيسية ليس هلا ما بني أمور أخرى

، ل على أنه يف تعلم اللغة العربيةيعادهلا باللغة العربية. هذا يد
، من أجل شرح للطالب بيةيتعني على املعلمني فهم الثقافة العر 

ب يان تدريبشكل صحيح. جيب على املعلمني يف كثري من األح

                                                           
ة: من النظرية م اإلحالة العربييتعل، فتحي علي يونس وحممد عبد الرؤوف ١٠

 8١، ٢٠٠٣، القاهرة: اهلدية، إلى التطبيق



 
 

 

، حىت يتمكنوا من احتواء خمروج الطالب على نطق احلروف العربية
هي منهجية حتليل اللغة اليت  وشخصية احلروف. قواعد العربية

ميكن القول أن التشكل النحوي والعربية. بناء اجلملة هو ترتيب 
 قواعد ، يفات بالكلمات أو علم ترتيب اجلملةوعالقة الكلم

يف حني أن علم املورفولوجيا هو دراسة  لم حنو.يطلق عليه عادة الع
ا وفقً  صغة، لنمط كلمة تتكون من عدة تغيريات يف شكل كلمة

، ميكن القول أن هذا هو علم للنظام املوجود يف علم التشكل
رف. تتضمن بعض األشياء املهمة حول مشكلة املورفولوجيا الص

صرف، حيث حيتوي كل فصل  العديد من فصول ومواضيع
ضوع على قواعد معينة تستغرق أحيانًا بعض الوقت وجتعل ومو 

 .األمر صعًبا مما يؤدي إىل حدوث ارتباك الذين يتعلموهنا
تنشأ خارج  تكالهذه املشكالت غري اللغوية هي مش

، مبا يف ذلك اللغة نفسها، وميكن مالحظة ذلك من عدة عناصر
للغة  نيعلماملعلمني / املعلمني الذين يفتقرون إىل الكفاءة كم

م اللغة يالعربية أو الطالب الذين ليس لديهم دافع قوي يف تعل
تعليمية المواد العربية. وراء الطالب يف فهم اللغة اخللفية. العربية أو 
، وعدم كفاية املرافق ة باالحتياجات احلالية للمتعلمنيأقل صل



 
 

 

، طريقة، الالبيئة ة،م اللغة العربييوالبنية التحتية اليت تدعم عملية تعل
 ١١.اخل

ت أو كالالعديد من املش، هناك بالتأكيد مييف تنفيذ التعل
هي الوحدات واألمناط  تكالاملش م.اليت يواجهها املعل تكالاملش

م ياملشاكل يف تعل .اليت تظهر اختالفات يف البنية بني لغة وأخرى
اللغة العربية هي عامل ميكن أن يعيق ويبطئ عملية التعليم والتعلم 

تنشأ املشاكل من العربية نفسها  .ال الدراسات العربيةيف جم
)مشكالت لغوية( وغري لغوية أو بني املدرسني )املعلمني( 

إن معرفة املعلم باملشكلة أمر مهم للغاية  ٢۱ .والطالب أنفسهم
حىت يتمكن من احلد من املشكلة وإجياد احلل الصحيح حبيث 

 ١٣.شكل صحيحميكن تعلم اللغة العربية يف احلد األدىن ب
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ميكن أن تكون املشكالت غري اللغوية موجودة من 
الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف عملية  .الطالب واملعلمني

 .التعلم النامجة عن خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية
تتمثل الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف نقص الكفاءة املهنية يف 

 ستنفذ عملية تعلم اللغة العربية التدريس وحدود املكونات اليت
من حيث األهداف ومواد التعلم )املواد( وأنشطة التعليم والتعلم 

إن املشاكل ١٤.والطرق واألدوات واملوارد التعليمية وأدوات التقييم
جتربة اخللفية  م اللغة العربية هيياليت تنشأ من الطالب يف تعل

عوامل البيئة األسرية ، وإتقان املفردات وبسبب األساسية للمدرسة
نتيجة لذلك فهم جيدون صعوبة يف فهم القراءة وغري قادرين على 

 ١5.إتقان اللغة العربية بشكل كامل سواء يف قواعد اللغة والتواصل
، بتيدية أيًضا على أربعة حماورإلة اوحيصل طالب مدرس

عالية. ال ةرسوية وكذلك مدالثنامع طالب مدرسة  خيتلفلكن 
للمواد العربية لتشجيع ظهور والرغبة يف استخدام  مقدمة بسيطة

جتماعية يتطلب بالتأكيد الصراع. ألن اللغة إلاللغة العربية كلغة ا
                                                           

  ۱٤ Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab” تعلم املشاكل باللغة العربية(  ) ٨٤ 

 املرجع نفسه ١5



 
 

 

العربية واللغات األجنبية األخرى ليست هي اللغة األم املستخدمة 
يف التفاعالت اليومية. إن اختيار املاهوه املناسب يساعد يف النهاية 

 م اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائيةيتعل .ميلالتع عنداملعلم نفسه 
، رغم أن التخصصات األربعة هلا غرض خمتلف عن املستوى أعاله

ساس. األسياد األربعة هم اإلصغاء، االستماع، تظل هي األ
غة العربية يف م الليتعل ٦۱، والكتابة )الكتابة(.الكالم )القراءة(
وضع الكالم والقرآن.  األول والثاين لفصل، املدرسة اإلبطائية

إحدى الطرق اليت يستخدمها معلمه لتشجيع السيدين هي طريقة 
، الثانية، استمرارًا للفئة الثالث والرابع ويف فصلحفظ املفردات. 

ركز على "كتاب" و "إستيما" الرئيسية. تطبيق تعليم اللغة العربية 
م. يج التعليف املدرسة اإلبتدائية يطبق مقياس األولوية املتعلق بنتائ

                                                           
 .استخدامها للطالب خارج العرب حىت يفهموا اللغة العربية وهم بارعون يف ٦۱

فع ظهور الصعوبات دياجلوانب اليت هلا قيمة أكرب للغة العربية هي مستوى التعقيد الذي 
تاج إىل هدف ، كما للحصول على أفضل النتائج يف التعلم حي  .يف عملية التعلم والتعلم

 على إنتاج اللغويني أوضح أمحد عزان أن اهلدف من تعلم اللغة العربية هو أن يكون قادراً 
 ب القادرين علىواألدب العريب ، حبيث ميكن يف عملية التعلم بإحكام أن ينتج الطال

 ..امحد عزا, تعليم اللغة العرابية، ..األنشطة اليومية استخدامها يف



 
 

 

ل أولوية جيب ا، لكن هناك جدو فمن ناحية، يقدم أربعة خرباء
 .حتقيقه

م هي عملية يتم تنظيمها وترتيبها وفًقا لبعض يعملية التعل
يستند تطوير  ة.صل تنفيذها إىل الكفاءات املتوقعاخلطوات حبيث ي

تعليمية ذات الم إىل دراسة متأنية حىت يتمتع الطالب بتجربة يالتعل
 يم.ناسب سوف يؤثر بشكل كبري على جناح التعلمم يالتعل .ىنعامل

يصبح دور املعلم التعليم. جيب أن يتم ترتيب أو تطوير مكونات 
كن يتأثر التعليم اجليد أو السيئ بكيفية مت م.مهًما يف التعلي

م اللغة العربية بأربعة ييهتم تعل .املعلمني من إدارة الفصل جيد
، كتابهالرة اوهي مه .متع هبا الطالبكفاءات أساسية جيب أن يت

تتجلى الكفاءات األربع يف املواد املوجودة  .، وقريوهتيتماإل، كالمال
 ١٧.م احلايلييف التعل

هي مؤسسة  ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه 
، يتجاوز من بني أمور أخرى .تعليمية تتمتع بالعديد من املزايا

، واإلجنازات األكادميية األخرىالطالب عدد طالب املدارس  عدد
                                                           

۱٧ M.Abdul Hamid.dkk. Pembelajaran Bahasa Arab(Pendekatan, 

Metode, Srategi, Materi ,dan Media) ( قة، تعليم اللغة العربية )املنهج، الطري
واإلعالم اإلسرتاتيجية، املادة،  ) Malang.UIN Malang PRESS.2008. hal 37   



 
 

 

، دد الطالب الذين جتاوزوا املعيارمن ع  8۱ .وغري األكادميية
 ٧٧٠أن هناك  ٢٠١8ذكرت بيانات التوصيف للمدرسة يف عام 

د مالحظة دقيقة من أعضاء احلالة تتطلب بالتأكي هذه  ۹١طالًبا.
 م ميكن أن يكونيعملية التعل املعلم جلعل على ، وخاصةاملدرسة

ات بالنسبة للموضوع خاصة .احلد األقصى والوصول إىل اهلدف
الطالب  ، ميكن أن يتقن الطالب األساتذة األربعة من قبلالعربية

 .على الرغم من أن نسبة املعلمني والطالب ختتلف كثريا
بامباع وييونو أن إدارة التعلم أمر مهم لكل معلم  وذكر

درك املعلمون أنه ، يأوالً  انماغيت ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه يف 
، فإن عدد الطالب الذين حيتاجون إىل نياً ، وثامطلوب للمهنيني

وثالثًا، كمؤسسة تعليمية  .الكثري من االهتمام خطري للغاية
 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  ، جيب علىمفضلة، بالطبع

                                                           

ثون، من خالل التقييمية اليت أجراها الباح نتائج الدراسات كانت ٨۱
اجملال  اإلجنازات األخرى يف ، ومن88٠حوايل  طالب ، عددالتوثيق

 ٢٠١8 ،كتوبراملالحظة، أ) األكادميي كانت مسابقات بطل اللغة العربية
يف السنة   ،ناتغما ٣االبتدائية احلكوميه  نبذة عن مؤسسة املدرسة ۹١
٢٠١8 



 
 

 

مر مهم م أيسوناريت أن إدارة التعل وذكر ٢٠.مواصلة املضي قدًما
املدرسة اإلبتدائية ، بالنظر إىل أن عدد الطالب يف جلميع املعلمني

دون إدارة  .بعيد للغاية عن املقارنة مع املعلم ماغيتان ٣احلكوميه 
م العربية بشكل يتعلالتعليم. ، وبالتأكيد لن تتحقق أهداف ميالتعل

ألن لديه أربعة معايري للكفاءة جيب أن حيققها خاص، 
ذكر أنيس النوراين أن إدارة التعلم هي عامل مهم يف   ٢١الطالب.

 ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  مجيع عمليات التعلم اليت تتم يف
لطالب على ومن أجل دعم ا .وخاصة تعلم اللغة العربية، ماغيتان

، يتم إقامة ناٍد عريب إضايف لتشجيع الطالب األربعإتقان  مهارات 
 ٢٢.على إتقاهنا

، كانت حالة ةلتقييم اليت أجراها الباحثاسة خالل درا
 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  الطالب غري عادية يف

إن الثقة اليت مينحها ويل األمر  .بالفعل من ناحية كان اإلجناز

                                                           
مقابلة  ، تانغما ٣ االبتدائية احلكوميه رايس املدرسة ،بامباع وييونو ٢٠

 . ٢٠١8 ،8 أكتوبر
 .٢٠١8 ،8نائب رئيس شؤون الطالب، مقابلة أكتوبر ،سوناريت ٢١
 ٢٠١8 ،8كتوبرأمقابلة  .، نائب رئيس قسم املناهج الدراسيةنورايينأنيس  ٢٢



 
 

 

واحد منهم هو عليها. للطالب هي بالتأكيد مهمة جيب احلفاظ 
م ييف إدارة التعلاملعلم باختاذ عدة خطوات  يقوم التعليم.إدارة 

، األقصى وباألخص باللغة العربية حبيث يصبح التعليم هو احلد
املدرسة  م يفيتعد إدارة التعل ٢٣.ةحيث يتقن الطالب أربعة مهار 

واحدة من النجاحات الرئيسية  ماغيتان ٣اإلبتدائية احلكوميه 
العدد  بالنظر إىل التعليم.للمؤسسة التعليمية يف إجراء عملية 

، ومحاسة من الطالب، ولديهم العديد من اإلجنازات الكبري
م يتعل يفالتعليمية. األشخاص الذين يعهدون هبم إىل املؤسسة 

أربع قدرات أساسية،  على ، يطلب من الطالب إتقاناللغة العربية
 ، القراءة، االستماع، واحملادثة.وهي كتابة

كانت حالة   الباحثة.خالل دراسة التقييم اليت أجراها 
يف ماغيتان  ٣املدرسة االبتيدية احلكمية طالب غري عادية يف ال

إن الثقة اليت مينحها ويل األمر  .الواقع من ناحية كان اإلجناز
تنشأ مشاكل  ٢٤.للطالب هي بالتأكيد والية جيب احلفاظ عليها

 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  م اللغة العربية يفييف تعل

                                                           
 .٢٠١8، أكتوبراملراقبة ٢٣
 .٢٠١8، أكتوبراملراقبة ٢٤



 
 

 

هذا  ٢5دخل الطالب من رياض األطفال.ألن واحدا منهم هو م
اللغة العربية جبد من خالل الرتكيز  معلمهو السبب يف أن يعمل 

يتم تشجيع الطالب  .على واحد من األسياد األربعة ليتم إتقاهنا
 مع األخذ يف االعتبار أن يف  ٢٦على الرتكيز على حمادثات.

 .حمادثات هناك العديد من الفوائد
ا الباحثون هي عدم توازن الطالب ة أخرى واجههمشكال

 ،املتعلمني الطالب متنوعة جداالعربية.  يف فصول دراسة اللغة
من الضروري  .تعرف العربية والبعض اآلخر ليس وبعضهم بالفعل

كما يستخدم املعلمون اللغة العربية بنشاط  ٢٧إنشاء نادي عريب.
دوافع للتحدث بالعربية  ويشجعون الطالب على املشاركة

تتكيف مع تطور  جيب أن تكون اإلسرتاتيجية والطريقة ٢8شاط.بن
 ۹٢.الطالب ال يشعرون بامللل بسرعة الطالب وختتلف ذلك

                                                           
 ٢٠١8، أكتوبراملراقبة ٢5
 ٢٠١8، أكتوبراملراقبة٢٦
 ٢٠١8أكتوبر ۹العرابية،  اللغة معلمفاوزن،  ٢٧
 ٢٠١8أكتوبر ۹س املدرسة، يرئ بامباغ ويونو، ٢8

 ٢٠١8أكتوبر ۹العرابية،  اللغةمعلمة ويويك مارلييانا،  ۹٢



 
 

 

 مهتًما بإجراء حبث إضايف ومتعمق يف ةالباحث تأصبح
، "مشكالت التعليم اللغة شكل أطروحة عن طريق رفع العنوان

من أجل معرفة  ماغيتان."مية و بتيدية احلكاملدرسة اإل العربية  يف
بتيدية املدرسة اإل م اللغة العربية يفييف تعل تكالبعض املش

، جنبا إىل جنب مع ، جهود املعلم حللهاماغيتان ٣مية و احلك
 .ماغيتان ٣مية و بتيدية احلكاملدرسة اإلنتائج جهود املعلم لطالب 

 
 سئلة البحثأ .ب

، يكون الرتكيز ا إىل اخللفية كما هو موضح أعالهاستنادً 
 :ا يليكم

املدرسة اإلبتدائية  يف م اللغة العربيةييف تعل مشكالت. ما ١
 ؟ ماغيتان ٣احلكوميه 

م ياجلهود اليت بذلتها املدرسة حلل العقبات القائمة يف تعلما . ٢
 ؟ماغيتان   ٣املدرسة االبتيدية احلكمية اللغة العربية يف 

 



 
 

 

 أهداف البحث .ج
 :يقها هيأهداف البحث اليت يتعني على الباحثني حتق

 ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  يف مييف تعل مشكالت. معرفة ۱
 .ماغيتان

اجلهود اليت بذلتها املدرسة حلل العقبات القائمة يف . معرفة ۲
 .ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه  يف م اللغة العربيةيتعل

 
 البحث فوائد .د

من  ، ميكن الكشف عن أنهةياستناًدا إىل أهداف الدراس
 :املتوقع أن يساهم هذا البحث يف

 .مشكالت تعليم اللغة العربيةمن املتوقع نظريا إلثراء املعرفة . ۱
، من املتوقع أن يكون مبقدورها تقدمي .من الناحية العملية۲

من  ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكوميه مدخالت إىل 
املؤسسات التعليمية كخطوة أكثر حكمة يف حتسني جودة 

فضال عن إعطاء إشارة إىل  .ميخالل إدارة التعل م منيلتعلا
وث مع الرتكيز الباحثني اآلخرين الذين يرغبون يف إجراء البح

 .، وبالتايل إثراء نتائج هذه الدراسةواملكان املختلفني



 
 

 

 
 
 

 منهج البحث .ه
 البحث يةنوع .١

هتدف هذه الدراسة إىل دراسة وحتليل ووصف البيانات 
صول على حملة عامة عن مشاكل تعلم واحلقائق من أجل احل

النهج  ماغيتان. ٣مية و ية احلكائاللغة العربية يف املدرسة االبتد
البحث النوعي هو  .الذي يعترب األنسب هو النهج النوعي

، وفهم "مراقبة األشخاص يف بيئتهم، والتفاعل معهم أساس
، وبالتايل جيب أن يذهب غتهم وتفسريهم للعامل احمليط هبمل

 ١."حث إىل هذا اجملالالب
ميكن إذا مت عرضه من وجهة نظر القدرة أو إمكانية البحث 

، فإن هذه الدراسة تتضمن حبثًا أن يوفر معلومات أو تفسريًا
صفي هو دراسة تسعى إىل وصف ظاهرة، البحث الو  وصفًيا.

                                                           
۱ S. Nasution,  metode penelitian kualitatif (   الطريقة البحثية النوعية

١٩88  Bandung : Tarsito (الطبيعية  ، 5. 



 
 

 

يف البحث   ٢، حدث حيدث يف الوقت احلاضر.حدث
ث، وهي: أحباث املسح، الوصفي، هناك أربعة أنواع من األحبا
ويف  .، والبحوث السببيةودراسات احلالة، والبحوث املرتابطة

، تضمن البحث الذي قام به الباحثون دراسات هذه احلالة
، أي البحث الذي يهدف إىل الدراسة حالة( حالة )أحباث

األفراد  على ، تشململكثفة على وحدات اجتماعية معينةا
إهنا دراسة مفصلة إلعداد ٣ .عواجلماعات واملؤسسات واجملتم

أو شخص معين أو مكان لتخزين املستندات أو أحداث 
 ٤.معينة

يتم تفسري دراسات احلالة أيًضا على أهنا دراسات حتاول 
، من خالل إجياد مجيع األفراد أو الوحدة بعمقفحص 

                                                           
٢ Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, 

 .Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989,  64 (  البحوث الرتبوية والتقييم)

٣ Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan,(   منهجية
 .Surabaya: Penerbit SIC, 2004,  24 ( البحث الرتبوي

٤ Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Riset Kualitatif untuk 

Pendidikan; Pengantar ke Teori dan Metode,  (   البحث النوعي للتعليم مقدمة
 Munandir (terj.), Jakarta: Dirjend Perguruan Tinggi( يف النظرية واألساليب

Depdikbud, 1990, 72-73. 



 
 

 

ويف  5املتغريات املهمة اليت تقوم عليها تطوير هذه املتغريات.
، فإن دراسات احلالة هي Margonoا ل، وفقً الوقت نفسه
، وبالتايل دراسة تتكون من وحدة )وحدة( بعمقدراسات عن 

تتمثل مزايا  ٦.تكون النتيجة هي صورة أو حالة كاملة للوحدة
دراسة احلالة يف أهنا ميكن أن توفر معلومات مهمة حول 
العالقات بني املتغريات والعمليات اليت تتطلب شرًحا وفهًما 

كن أن تقدم أيًضا بيانات ونتائج مفيدة جًدا كأساس أوسع ومي
كبرية  .لبناء القضايا األساسية ملزيد من التخطيط للبحث

 ٧.وعميقة يف إطار تطوير العلوم االجتماعية
من التفسري أعاله ، ميكن فهم أن السمة الرئيسية لدراسة 

موضوعني أو أكثر أو خلفية  ةالباحث تاحلالة هي إذا فحص
ة هي مشكلة ياحلالة يف هذه الدراس .البيانات أو ختزين

                                                           
٥ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( البحث النوعي حتليل

  .Jakarta: Rineka Cipta, 1999, 314(  البيانات

٦ S. Margono, Metodologi Penelitian,( منهجية البحث  ) Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2003, 27. 

٧ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ( البحث النوعي
 .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 23(  حتليل البيانات



 
 

 

  ٣مية و ية احلكئبتدااملدرسة اإل م اللغة العربية يفيتعل
 ماغيتان.

 
 حضور الباحثة .٢

األداة  هي ةمن بني التفرد يف البحث النوعي أن الباحث
، يف حني أن األدوات غري البشرية هي بيانات الرئيسية
أو الفهم يف بعض  س للنجاحمقيا هي حضور الباحثة .مكملة
كأداة رئيسية يف مجع البيانات أو   ةعمل الباحثت ت.احلاال

 بنفسها ةعد الباحثت، يف البحوث النوعية .األدوات الرئيسية
، ويتم ذلك رين أدوات مجع البيانات الرئيسيةأو مبساعدة اآلخ

، فمن غري احملتمل إذا كنت تستخدم أدوات غري بشرية ألنه
باإلضافة إىل  8 .حلقائق يف هذا اجملالإجراء تعديالت على ا

، ميكن للبشر فقط التواصل مع املخربين وأولئك القادرين ذلك
 ۹.على فهم روابط الواقع يف هذا اجملال

                                                           
٨ S. Nasution, Metode Penelitian, (الطريقة البحثية النوعية الطبيعية  )…, 9. 

۹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (   منهجية
بحث النوعيال    ) (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990),  65. 



 
 

 

، البحث ميدانمباشرة إىل  الباحثة ت، جاءهذه الدراسةيف 
 الباحثة تجاء ماغيتان ٣مية و ية احلكئبتدااملدرسة اإلأي يف 

هلذا  ل.البحث إلجراء البحوث يف هذا اجملا ميدانمباشرة إىل 
للحصول على  حضور الباحثة، هناك حاجة إىل السبب

 .بيانات شاملة وسليمة
 البحث ميدان .٣

 ٣مية و ية احلكئبتدااملدرسة اإل مت إجراء هذا البحث يف
 تتذكر إحدى املدارس اليت حتمل امسًا يف منطقة .ماغيتان
يف  ماغيتان ٣مية و ة احلكيئبتدااملدرسة اإل خمرجات ماغيتان
، حيث كان أداء العديد من إجنازات هذه املؤسسة .املتوسط

، أي املسابقات يف الطالب جيًدا يف خمتلف اجملاالت هؤالء
 .اجملال املادي أو يف اجملال الديين

تاواغانوم،  يف قرية ماغيتان ٣مية و ية احلكئبتدااملدرسة اإل
د من وسط مدينة حوايل كيلومرت واح .مقاطعة ماغيتان

قريب من العديد  .املنطقة يف منطقة زراعية وحضرية. ماغيتان
 ،من الوكاالت احلكومية حبيث يدعم حتسني جودة التعليم

كل  .يتضح من العديد من اإلجنازات اليت مت احلصول عليها



 
 

 

هذا ال ميكن فصله عن دور املعلمني ومديري املدارس يف تعزيز 
ية ئبتدااملدرسة اإل طراف جلعلطالهبم ودعم العديد من األ

 من املتحقني. ماغيتان ٣مية و احلك
 نوع البيانات ومصادرها .٤

البيانات يف هذه الدراسة تعين املعلومات أو احلقائق اليت مت 
احلصول عليها من خالل املالحظة أو التقييم يف احلقل واليت 

   ١٠ميكن حتليلها لفهم الظاهرة أو لدعم النظرية.
ي البيانات اليت ه ةييت مت مجعها يف هذه الدراسالبيانات ال

اسرتجاع البيانات يف هذه الدراسة  .الدراسية مع تركيز تتوافق
عن طريق أخذ عينات من كرات الثلج هو أن املخرب الرئيسي 
سيعني األشخاص الذين يعرفون املشكلة اليت ستتم دراستها 

تعيني الستكمال املعلومات واألشخاص الذين يتم تعيينهم و 
تشري البيانات يف  ۱۱.آخرين إذا كانت املعلومات غري كافية

                                                           
۱٠ Jack, C, Ricards, Longman Dictionary of Languge Teaching and 

Applied Linguistics, (قاموس اللغة والتعليم   )Kuala Lumpur, Longman Group, 

1999, 96. 
۱۱ W. Mantja, Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen 

Pendidikan, ( ةالتصميم اإلثنوغرايف للبحث النوعي واإلدارة الرتبوي   )(Malang: 

Winaka Media, 2003), 7. 



 
 

 

هذه الدراسة إىل مشكلة تعلم اللغة العربية من خالل التأكيد 
 .على املشكالت اللغوية وليس اللغويات

املوضوع الذي يتم احلصول منه على  هيمصادر البيانات 
شر مصدر البيانات يف هذه الدراسة يأيت من الب .٢۱البيانات

عناصر البشرية املديرين واملوظفني  على تشمل .وغري البشر
واملدرسني ومجيع األطراف اليت تعترب مفهومة فيما يتعلق 

بينما تشتمل البيانات غري البشرية على  .مبوضوع البحث
وثائق من كل موقع حبث وأنشطة وسلوكيات ميكن 

 .مالحظتها
 تقنيات مجع البيانات .5

 هذه الدراسة من خالل مالحظة مت إجراء مجع البيانات يف
املشاركني واملقابالت املتعمقة ودراسات التوثيق اليت مت وصف 

يتم إجراء مالحظات الستكشاف  تنفيذها على النحو التايل.
من مصادر البيانات يف شكل أحداث، أماكن،  البيانات

                                                           
۱٢ Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan 

Prakteknya, (  مناهج البحث الرتبوي والكفاءات واملمارسات  )(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 107. 



 
 

 

يف هذه الدراسة اليت  ٣۱، وكذلك تسجيالت وصور.كائنات
، واليت تتم عن طريق )مراقبة املشارك( ت بواسطة تقنيةأجري

الطريقة اليت يشرتك هبا الباحث أو يتفاعل مع األنشطة اليت 
، إىل جانب أنه يقوم بيئتهتقوم هبا موضوعات البحث يف 

أيًضا جبمع البيانات بشكل منتظم يف شكل مالحظات 
يتم تنفيذ هذه املالحظة من قبل الباحثني عند   ٤۱.ميدانية

توجهت الباحثة مباشرة إىل امليدان كمراقب  .ثإجراء البحو 
شارك بنشاط يف هذا اجملال للمشاركة يف أنشطة للحصول 

املدرسة  على بيانات حول مشاكل التعلم باللغة العربية يف
، مت تقدمي يف هذه الدراسة .ماغيتان ٣مية و ية احلكئبتدااإل

ما يتم  .مالحظات حول أنشطة التعلم وإعداد املعلمني
دامه يف هذه املالحظة هي أدلة املراقبة وأدوات تسجيل استخ

 .الصوت وكامريات الصور واملالحظات كوثائق
ها كبيانات رئيسية للحصول على املعلومات اليت يتم استخدام

، أجرى الباحثون تقنيات مقابلة مع املشاركني من جمال البحث
                                                           

۱٣ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (منهجية البحث  

)(Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 91. 

 ٦٩، جع نفسةاملر  ٤۱



 
 

 

وأجريت  .واألطراف األخرى ذات الصلة بالبيانات املطلوبة
 ٣مية و ية احلكئبتدااملدرسة اإل قابالت مع اجمليبني يف موقعم

إجراء أنشطة املقابلة  ت، متيف هذه الدراسة .ماغيتان
واليت مت تفسريها على أهنا  باستخدام املقابالت املتعمقة

ل عقد لقاءات مباشرة مع أساليب جلمع البيانات من خال
قيد ، هبدف احلصول على صورة كاملة للموضوع املخربين
يعمل  .يتم إجراء هذه املقابلة بشكل مكثف ومتكرر .الدراسة

املخرب كمزود بالتعليقات لبيانات البحث من أجل عبور 
، جييب املخرب عن أسئلة الباحث مبعىن آخر .بيانات الفحص

لتوجيه 5۱.ويقدم أيًضا اقرتاحات ومدخالت متعلقة باملوضوع
يف تنفيذه ال يتبع ، لكن املقابلة، يعد الباحث دليل املقابلة

 .األسئلة احملددة دائًما
جترى دراسات التوثيق للحصول على بيانات ثانوية إدارية 
بطبيعتها وبيانات األنشطة املوثقة على مستوى اجملموعة وعلى 

                                                           
۱٥ Rulam Ahmadi, Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif, 

 :Malang: IKIP Malang, 2005, 102. Lihat juga(  فهم منهجية البحث النوعي)

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (منهجية البحث النوعي  
)Jakarta: Rajawali Pers, 2003, 110. 



 
 

 

، ميكن يف البحث النوعي"، Nasutionوفًقا ل .مستوى املنظم
هنا توفر ية ألاستخدام املستندات مبا يف ذلك املوارد غري البشر 
، وهي متوفرة العديد من الفوائد، وهي املواد املوجودة بالفعل

 ٦۱."وجاهزة لالستخدام وتستخدم مواد ال تكلف أموااًل 
 تقنيات حتليل البيانات .٦

، فإن حتليل البيانات هو "عملية ترتيب Moleongوفًقا ل
إنه  .تسلسل البيانات وتنظيمها يف منط وفئة ووصف أساسي

، الذي يعطي معىن هاما للتحليل، ويشرح مييز عن التفسري
يف  ٧۱، ويبحث عن العالقات بني أبعاد الوصف.منط الوصف

، يوصى بشدة بإجراء حتليل البيانات البحوث النوعية
، وعدم االنتظار ةيف أسرع وقت ممكن من قبل الباحث وتفسريها

، ناسبة ألهنا ديناميكية أو متطورةحىت تصبح البيانات م
يف هذه  .الءمة البيانات مع أهداف البحثواألهم هو م

، قام املؤلفون بتحليل البيانات وفًقا للطريقة اليت الدراسة

                                                           
۱٦ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, 

 .Malang: YA3, 1990,  63(   البحث النوعي: األساسيات والتطبيقات)

۱٧ Moleong, Metodologi Penelitian, (منهجية البحث  )..., 182. 



 
 

 

 ،، وهي: "تقليل البيانات، وعرض البياناتناسوتييون اقرتحها
 8۱."واالستنتاج )التحقق( 

تلخيص  يتمثل تقليل البيانات يف إجراء أعمال جتريدية أو
األساسية  ية يركز على األشياءالبيانات يف تقرير أكثر منهج

ًحا لنتائج رة أكثر وضو ستوفر البيانات املخفضة صو  .أو املهمة
يانات ، كما ستسهل على الباحثني البحث عن الباملالحظات

ة نظرة يتم عرض البيانات لتسهيل رؤي .املطلوبة مرة أخرى
 .حثعامة على البحث ككل أو أجزاء معينة من نتائج الب

فات، رض يف أنواع خمتلفة من املصفو الع يتم عرض بيانات
 . شكل صوريف، الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية، األخاديد

االستنتاج أو التحقق هو حماولة للعثور على معىن من البيانات 
من "ناسوتييون، ، كما ذكريتم هذا اجلهد .اليت مت مجعها

ت خالل البحث عن األمناط واملوضوعات والعالقات واملعادال
كان  ك. ذلواألشياء اليت تنشأ يف الغالب والفرضيات وما إىل

من أجل  .هذا االستنتاج ال يزال مبدئًيا وغري واضح يف البداية

                                                           
۱٨ Nasution,  Metode Penelitian, (الطريقة البحثية النوعية الطبيعية  ) …, 

10. 



 
 

 

، يتم دائًما تعديل احلصول على استنتاج أكثر إجيازًا
 ۱۹."االستنتاجات أثناء الدراسة

 التحقق من صحة البيانات .٧
تقنية االستقصاء ، فإن لتحديد صالحية بيانات البيانات

يعتمد تطبيق تقنيات الفحص على عدد من املعايري  .مطلوبة
، وهي درجة الثقة والتبعية هناك أربعة معايري تستخدم .احملددة

 ٢٠.واالعتماد والتأكد
 ،ولاأل: تقنية التحقق من صحة البيانات املستخدمة هي

يهدف استمرار املالحظة إىل العثور على  .رةشابمراقبة امل
صائص والعناصر يف املواقف ذات الصلة باملشكلة أو اخل

املشكلة اليت يتم البحث عنها مث الرتكيز على هذه األمور 
تقدمي  ةهذا يعين أنه جيب على الباحث ۱٢ل.بالتفصي

مث يتم  .مالحظات تفصيلية دقيقة ومستمرة للعوامل البارزة

                                                           
۱۹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, (  منهجية البحث   )..,  

173. 

 جع نفسةاملر  ٢٠
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فحصه بالتفصيل إىل حد ما حبيث يتم فهم واحد أو كل 
 .ل اليت مت فحصها بالطريقة املعتادة يف الفحص األويلالعوام

الثاين مثلث. هي تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت 
بيانات أو تستخدم شيًئا آخر خارج البيانات للتحقق من ال

، أربعة أنواع من مقارنتها. مييز دينزين، كما نقلت عنه مولونج
ملوارد التثليث كتقنيات الفحص اليت تستخدم استخدام ا

مع املصادر يعين  التثليث ٢٢.واألساليب واحملققني والنظرية
مقارنة والتحقق من درجة الثقة يف املعلومات اليت مت احلصول 

يف  ٢٣.عليها عرب الزمن واألدوات املختلفة يف الطرق النوعية
، هناك فحص لدرجة الثقة يف نتائج البحث طريقة التثليث

ن مصادر البيانات بنفس والتحقق من درجة ثقة العديد م
النوع الثالث من تقنية التثليث هو عن طريق  .الطريقة

استخدام الباحثني أو املراقبني اآلخرين لغرض إعادة التحقق 
من درجة الثقة يف البيانات. استخدام املراقبني اآلخرين يساعد 

التثليث مع النظرية ، بناًء  .يف تقليل التوتر يف مجع البيانات

                                                           
 جع نفسةاملر  ٢٢
 جع نفسةاملر  ٢٣



 
 

 

ض أن بعض احلقائق ال ميكن فحصها من خالل على افرتا
درجة الثقة بنظرية أو أكثر من النظريات. من ناحية أخرى ، 

 ٢٤.أي أنه ميكن تنفيذها وهذا ما يسمى شرحا للنداء
لثالث، كفاية املراجع. اقرتح آيزنر مفهوم كفاية هذه اإلشارة ا

أواًل كأداة الستيعاب وضبط النقد املكتوب ألغراض 
على سبيل املثال، ميكن استخدام فيلم أو شريط   ٢5التقييم.

فيديو كجهاز تسجيل ميكن استخدامه يف أوقات الفراغ 
 .ملقارنة النتائج اليت مت احلصول عليها بالنقد الذي مت مجعه

لذلك، ميكن استخدام املواد املسجلة أو املسجلة كمعيار 
إذا كان اجلهاز  .الختبار عند حتليل وتفسري البيانات

إللكرتوين غري متاح، فال يزال من املمكن استخدام طريقة ا
على سبيل املثال، هناك معلومات غري  .أخرى ملقارنة النقد

عند إجراء االختبار، يتم استخدام  .خمطط هلا، مث يتم ختزينها
 ٢٦.هذه املعلومات هلذا الغرض

 م الكتابتنظي .و
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، يتم ترتيب ون للمؤلف يف مناقشة هذه الدراسةليك
 :اقشة املنهجية على النحو التايلاملن
أمهية هذا العنوان واملوقع  عن شرحت هيقدمة امل :األول بابال

البحث. ويهدف هذا إىل تنقية  على الذي يدعم
 .املشكلة حبيث ميكن أن تكون عميقة يف املناقشة

يف هذه املقدمة، تتكون من سياق البحث، تركيز 
ناقشة ، واملالبحث، أهداف البحث، فوائد البحث

 .املنهجية
سلوب إلجراء البحوث. هذا أمر تستخدم كأ

، ألنه جيعل من السهل على الباحثني احلصول مهم
لطريقة على إجابات ملشاكل البحث. يف هذه ا

، أخذ حثةالبحثية يتكون منهج البحث، وجود البا
العينات واملخربين البحوث، تقنيات مجع البيانات، 

ت التحقق من صحة تقنيات حتليل البيانات، تقنيا
 .، ومراحل البحثالبيانات



 
 

 

وهي جمموعة من النظريات املتعلقة  :دراسة نظريةالثاين  الباب
ة يبالرتكيز. مت استخدام النظرية يف هذه الدراس

 .كأداة حتليلية
حيتوي على الشروط يف هذا اجملال.  :الثالث طرق البحث الباب

وثائق. استنادا إىل نتائج املالحظات واملقابالت وال
 .فضال عن مناقشة التعرض للبيانات

 البحث. ناقشةم: الرابع التعرض للبيانات الباب
 .واالقرتاحات النتائج البحثتكون من ت اخلامتة: اخلامس الباب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 الثانيالباب 
 اإلطار النظرى

 تعليمال تمشكال .أ
كالية" يأيت من اللغة تعريف املشكالت "مشكلة / إش

إشكالية" تعين مشكلة أو مشكلة. يتم تعريفه ، وهي "اإلجنليزية
كبيان حول الشرط الذي مل يكن كما هو متوقع. ميكن أن تكون 
كلمة تستخدم لوصف موقف ينشأ من عالقة بني عاملني أو أكثر 

، فإن املشكلة تعين بينما يف اإلندونيسي ۱يؤدي إىل موقف مربك.
وفًقا  ٢الذي يسبب املشاكل. ،هااألشياء اليت ال ميكن حل

تعريف املشكالت / املشكالت هو فجوة بني "، Syukirل
التوقعات والواقع املتوقع أن تكون قادرة على حلها أو ميكن أن 
تكون هناك حاجة إليها أو بعبارة أخرى ميكن أن تقلل من 

، تتحقق املشكلة "هناك" عندما يدرك الفرد " بشكل عام٣الفجوة.
                                                           

۱ Dani Vardiansyah, Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (     

 .Jakarta:Indeks, 2008, 70 ,(    فلسفة االتصاالت مقدمة

٢ Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (     قاموس اإلندونيسي        ), 
Jakarta:Bulan Bintang, 2002, 276. 

٣ Syukir, Dasar-Dasar dan Strategi Dakwah (     أساسيات
 .Surabaya:Al Ikhlas, 1988, 65 ,(    واسرتاتيجيات الدعوة



 
 

 

غوب فيه. يف مع املوقف املر أن املوقف الذي يواجهه ال يتوافق 
ًبا على أهنا ، يتم تعريف املشكالت غالبعض األحباث العلمية
، مما يعين أن اإلجابات عن املشكالت أو تتطلب إجابات بديلة

ون أكثر من واحدة. عالوة على ذلك، حل املشكالت ميكن أن تك
ة من اإلجابات األقل خطورة. ، سيتم اختيار واحدمع بعض املعايري

، ميكن حتديد إجابات بديلة إذا كان لدى شخص ما بالفعل ةعاد
 .عدد من البيانات واملعلومات املتعلقة باملشكلة املعنية

من حاالت التعليم لعام  ٢٠ قانون نظام التعليم الوطين رقم
هي "عملية تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف  ٢٠٠٣

ة يقوم املعلمون بتطويرها من التعلم كعملية تعليمي  ٤."بيئة تعليمية
حيسن مهارات  أجل تطوير التفكري اإلبداعي الذي ميكن أن

، وميكنه حتسني القدرة على بناء معرفة التفكري لدى الطالب
فهم التعلم يف  .جديدة كجهد لتحسني إتقان جيد للموضوع

                                                           
٤ UU Sisdiknas (قانون نظام التعليم الوطين  ) 2003 



 
 

 

Syaiful Bahri Djamarah  هو نظام يتكون من مكونات تؤثر على
 :، تشمل مكونات التعلموفًقا جلمار 5 .جودة التعلم

نشطة ، هو الطموح الذي يتعني حتقيقه يف تنفيذ أالغرض .١
لعنصر التعلم. األهداف يف عملية التعليم والتعلم هي ا

األول الذي جيب حتديده ألنه مبثابة مؤشر لنجاح 
 .التدريس

ليم والتعلم. ، هي املادة املنقولة يف عملية التعمواد التعلم .٢
يف أنشطة  تعليمية هي العناصر األساسية املوجودةاملواد ال

املواد  التعليم والتعلم ، ألنه يف الواقع سيتقن الطالب
 .التعليمية

نفيذه يف ، هي كل ما يتم برجمته وتوالتعلمأنشطة التعليم  .٣
 .عملية التعليم والتعلم

 يف، وهي الطريقة املستخدمة لتحقيق اهلدف. الطريقة .٤
ليب ى املعلمني استخدام األساأنشطة التعلم ، جيب عل
 .اليت ختتلف وفًقا للموضوع

                                                           
٥ Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (      والطالب يف التفاعالت التعليميةاملعلمني     ) Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2000. Hal 40 



 
 

 

، هي كل ما يستخدم من أجل حتقيق أهداف األداة .5
التعلم. تشمل وظائف هذه األدوات حتسني قدرات 

 .اإلدراك احلسي وفهمها ونقلها وتعزيزها والذاكرة
لم ، أي كل ما يتم استخدامه كمكان لتعمصادر التعلم .٦

 .الطالب
راء أو عملية لتقييم شيء ما. التقييم هو التقييم هو إج .٧

 ،بيانات على أوسع نطاق وعمق ممكننشاط جلمع ال
ويعىن بقدرة الطالب على معرفة أسباب ونتائج تعلم 

 ٦.ميالطالب اليت ميكن أن تشجع وتطور قدرات التعل
يتم التدريس من قبل  .م هو عملية اتصال ثنائية االجتاهيالتعل

 Oemarـوفًقا ل .لتعلم من قبل الطالب، أثناء ااملعلم كمعلم

Hamalik التعلم "عبارة عن مزيج يتكون من عناصر بشرية ،
ومنشآت ومواد ومعدات وإجراءات تؤثر على حتقيق أهداف 

                                                           

 5٢-٤١املرجع نفسه  ٦



 
 

 

، ها العديد من اخلرباء حول التعلممن النظريات اليت طرح  ٧."التعلم
 :، وهيصيغ تعترب أكثر تقدماً  طرح عمر مهلك   ثالثة 

عليمية تم هو حماولة لتنظيم البيئة خللق ظروف يالتعل .١
 .للطالب

م جهد إلعداد الطالب ليصبحوا مواطنني يالتعل .٢
 .صاحلني

م عبارة عن عملية ملساعدة الطالب على يالتعل .٣
 8.التعامل مع حياة الناس كل يوم

يف مصطلح "التعليم" يتأثر بشكل أكرب بتطوير النتائج 
، يتم وضع الطالب التعلم حلاجةا ميكن استخدامهالتكنولوجية اليت 

كمواضيع للتعلم الذين يلعبون دورًا رئيسًيا حبيث يكون الطالب 
يام بأنشطة يف مادة يف إعدادات عملية التدريس مطالبني بالق

، إذا كان وحىت التعلم بشكل فردي. وبالتايل، دراسية كاملة
أنه  املصطلح "التدريس" )التدريس( أو "التدريس" يضع املعلم على

                                                           
٧ Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Sistem,)     (تعليم املعلم على أساس هنج النظام   Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004, hlm. 18 
 8١املرجع نفسه،  8



 
 

 

لم" يعمل املعلم ، فعند "املع"الفاعل الرئيسي" يوفر املعلومات
، ويدير خمتلف املصادر واملرافق للطالب بشكل أكرب كميسر

للتعلم. يتم توجيه التصميم الذي صممه املعلم حبيث يتمكن 
الطالب كمتعلمني من حتقيق املستوى األمثل للتعلم الذي يتميز 

"التعلم هو أحد أحداث حدث  بتحقيق إجنازات تعلم الطالب.
التعلم  ٩خارجي مصمم لدعم حدوث عمليات التعلم الداخلية".

ث تغيريات هو عملية التفاعل بني الطالب وبيئتهم حبيث حتد
بعنوان  Kunandarيف  Jahiriينص  ٠۱".السلوك حنو اجتاه أفضل

 (KTSP) "تطبيق املعلم املهين ملناهج مستوى الوحدة التعليمية
يف شهادة املعلم" على أن "التعلم هو عملية إشراك مجيع والنجاح 

إمكانيات الطالب أو معظمها )جسديًا وغري مادي( ومعناها 
لنفسه وحياته اآلن ويف املستقبل ويف املستقبل املستقبل )مهارة 
احلياة(. التعلم هو أنشطة تعلم الطالب يف حتقيق هدف التعلم 

                                                           

٩ Nazarudin, Manajemen Pembelajaran  )       إدارة التعليم   ) 
Jogjakarta: Sukses Offset, 2007, 162. 

۱٠ Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (      يقوم 

تنفيذ منهج مستوى الوحدة التعليميةعلمون احملرتفون بالم  (KTSP) نجاح يف شهادة وال
 .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 287 (   املعلم



 
 

 

ى أنه حدث أو موقف مت وبالتايل ميكن تفسري التعلم عل ۱۱".
تصميمه عن عمد من أجل مساعدة وتبسيط عملية التعلم على 

 .أمل بناء إبداع الطالب
شكالت م، ميكن استنتاج أن فهم ممن فهم املشكالت والتعلي

لم اليت جيب التعليم ميثل عقبة أو مشكلة يف عملية التعليم والتع
ة هي شكل، فإن املأجل حتقيق األهداف القصوى. لذلك حلها من

، لتمكنياالصعبة اليت تواجه عملية جمموعة متنوعة من املشاكل 
اجلهود املبذولة  سواء من املعلمني األفراد )العوامل اخلارجية( أو يف

 .لتمكني اجملتمعات اإلسالمية يف اجملتمع مباشرة
ال يزال من املمكن توقع مشاكل التعليم بسبب العوامل البيئية 

، إذا كان املعلم ومدير سياسات املدرسةكل أساسي من خالل بش
 ما تتوقع بعض املدرسة فقط لديهم الرغبة يف التغلب عليها. عادةً 

، هذه العوامل خاصة تلك اليت تطبق خدمات إضافية، و املدارس
من خالل سياسات خمتلفة. ميكن أن تؤثر اآلثار البيئية احملددة على 

ل قدر ممكن. إذا كان جناح التعلم بطريقة ميكن القضاء عليها بأق

                                                           

۱۱ Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar  (    اسرتاتيجيات التعليم
 .Jakarta: Quantum Teaching, 2005, 33 (   والتعلم



 
 

 

، فستكون ن يكون مصدر إهلام ودوافع لطالبهاملعلم قادرًا على أ
 ٢۱.قوة الطالب يف متابعة أحالمهم يف املستقبل

شاكل ، املعلم لديه أيضا مشاكل أو مبصرف النظر عن ذلك
ء من ، سواشكالت املعلمني دائًما باالهتمامخمتلفة. حتظى م

خلاص. ترى ل عام وخرباء التعليم اجانب احلكومة أو اجملتمع بشك
اء األمة احلكومة أن املعلم هو وسيلة مهمة للغاية يف إطار بن

اليت تعمل على ة وتطويرها. يقوم املعلم باملهام االجتماعية والثقافي
 ث ل األمة. وباملثل

كن القول إن ، ميإعداد اجليل الشاب، وفًقا مل
، سواء تعليميف عامل ال هلا نقطة مركزيةمشكلة املعلمني يف بلدنا 

األولوية يف التعليم الرمسي أو غري الرمسي. حتظى مشكلة املعلم ب
 .سع يف التعلمالتخطيط فيما يتعلق بقضايا اجلودة وأمهيتها يف التو 

، تعد مشكالت املدرسني مشكلة Oemar Hamalikوفًقا ل
مهمة. مهم ألن جودة املعلم حتدد أيًضا جودة التعليم. يف حني 

، كمواطنني ومواطنني التعليم ستحدد نوعية جيل الشباب جودةأن 
حمتملني. تعتمد مشكلة جودة املعلم بشكل كبري على نظام تعليم 
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، جيب مراجعة احلال مع جودة التعليم بشكل عام املعلم. كما هو
جودة تعليم املعلمني من معيارين رئيسيني، ومها معايري املنتج 

 ١٣.وكذلك معايري العملية
لتعليمية ام حتديد منتجات تعليم املعلم من خالل األهداف يت

و اخلارجية. أ، سواء األهداف اجلوهرية قيقهاللمعلم اليت يتعني حت
ظم الثقافية لناألهداف اجلوهرية هي األهداف القائمة على القيم وا

 ودستور عام Pancasila ، مت حتديد فلسفةللمجتمع. يف بلدنا
تجزأ  تعليم املعلمني جزًءا ال ي، حيث يعترب GBHN يف ١٩٤5

، يميف هدف التعل، شكك منه. يف حني أن األهداف اخلارجية
، جه التحديدعمالة واجملتمع. على و فهل هذا يتوافق مع متطلبات ال

يف املدرسة اليت  ما إذا كان تعليم املعلم وثيق الصلة مبتطلبات العمل
 .يتم تكليفه هبا

مني من وجهة نظر تطبيق التعليم، علمعيار رؤية عملية تعليم امل
، هو مناقشة مشاكل املناهج واألدوات ووسائل من بني أمور أخرى

اإلعالم ودور املعلمني يف مؤسسات تعليم املعلمني. بالطبع يتم 

                                                           
۱٣ Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Sistem,)     (18 ,……,   تعليم املعلم على أساس هنج النظام. 



 
 

 

تعزيز املناهج الدراسية واملكونات األخرى املختلفة اليت تدعم عملية 
اف املراد حتقيقها. مع األهدتعليم املعلمني وختطيطها مبا يتماشى 

، بوضوح بني معايري املنتج ومعايري العملية جيب أن تكون يف لذلك
خط. تزداد واجبات املعلمني وأدوارهم من يوم آلخر إىل جانب 

ي طلب من املعلمني بوصفهم املكون  ١٤تطور العلوم والتكنولوجيا.
ىت الرئيسي يف عامل التعليم أن يكونوا قادرين على حتقيق التوازن ح

بعد تطور العلوم والتكنولوجيا الذي يتطور يف اجملتمع. من خالل 
، من املتوقع أن يكون قادرًا على إنتاج طالب سة املعلم يف املدرسةمل

اة بثقة تامة. يتمتعون بكفاءة عالية ومستعدون ملواجهة حتديات احلي
تعليم( أن ختلق موارد ، جيب على املدارس )الاآلن ويف املستقبل

هناك العديد من املشكالت  .، علمًيا )أكادميًيا( وعقلًياجيدةبشرية 
اليت يواجهها املعلم واليت ميكن وصفها بشكل عام على النحو 

 :التايل
 اخنفاض إتقان العلوم والتكنولوجيا .١
 اخنفاض رفاهية املعلم .٢

                                                           

 املرجع نفسه ۱٤



 
 

 

الل قلة اهتمام املعلم بتحسني اجلودة العلمية من خ .٣
 االستمرار يف مستوى تعليمي أعلى

 خنفاض االهتمام يف القراءةا .٤
سية على دراية بأن مهمتهم الرئي معلماجيب أن يكون  .5

طة هي التدريس من حيث إدارة البيئة حبيث حتدث أنش
 التعلم لدى الطالب

تعلمون يت ظهر اجلوانب النفسية حقيقة أن الطالب الذين  .٦
بشكل عام لديهم مستويات خمتلفة من التطور عن 

 .مواد خمتلفة بعضهم البعض حىت يطلبوا
ليس لدى مجيع املعلمني القدرة على فهم الطالب  .٧

مبجموعة متنوعة من التفرد من أجل مساعدهتم يف 
 مواجهة صعوبات التعلم

د إعداد ، يتعني على املدرسني إعدافيما يتعلق بالتخطيط .8
 .فعال وكفء للتدريس

 (غالبا ما حيدث التحضري للتعليم )مول التعليمية .٩



 
 

 

اهل املعلمون الفروق الفردية لدى . غالبا ما يتج١٠
 ۱٥الطالب.

 ،Syaiful Bahri Djamarahل تصنف مشكلة الطالب وفًقا
، وهي االختالفات ق الفردية للطالب يف ثالثة جوانبالفرو 

مل ال الفرق البيولوجي. يف هذا العا ١٦البيولوجية والفكرية والنفسية.
ال ميكن ، حىت يف ذرية واحدة. أحد لديه نفس اجلسم بالضبط

اعتبار اجلانب البيولوجي جانبا غري مهم. تؤثر االختالفات 
قائهم. البيولوجية على الطالب يف التفاعل والتكيف مع أصد

، سيكون الطالب االختالفات يف لون البشرة، على سبيل املثال
، سيكون بني األصدقاء اآلخرين. يف الواقعاألسود مبثابة مقارنة 

، الذكاء هو أحد الف الفكرياالختهذا سخرية لبعض الطالب. 
اجلوانب اليت جيب مناقشتها دائًما يف عامل التعليم. احلقيقة هي أن 
الذكاء هو العنصر الذي يؤثر على جناح تعلم الطالب. الذكاء هو 

، ديدة والتكيف معها بسرعة وفعاليةالقدرة على فهم املواقف اجل
                                                           

۱٥ Baharuddin, Profesi Keguruan, )     مهنة املعلم  ) Malang: IKIP 

Malang, 1995, hlm. 156 

۱٦ Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (     املعلمني والطالب يف التفاعالت التعليمية    ), …. 41 



 
 

 

عال، والقدرة على والقدرة على استخدام املفاهيم اجملردة بشكل ف
، االختالفات النفسية. يف املدرسة فهم العالقات وتعلمها بسرعة.

، نظرًا لطبيعة هذا االختالف يف اجلوانب النفسيةال ميكن جتنب 
ن بعضهم البعض. يف إدارة وبيئة الطالب الذين خيتلفون ع

، خاصة ون اجلوانب النفسية ساحة للمشاكل، غالًبا ما تكالتدريس
تنطوي على مشكالت هتم الطالب واهتمامهم باملواد تلك اليت 

 .املعطاة
 بيةم اللغة العر تعلي .ب

تدريس اللغة العربية مثري جدا لالهتمام للمراجعة. ليس بسبب 
، ولكن بسبب طبيعته يف يفة وجوهر حياة التواصل اإلسالميوظ

خضم هذا التقليد التعليمي املستمر اليوم يتطلب جمموعة متنوعة 
، كنتيجة منطقية لتطوير العلوم والتكنولوجيا. تطور راتمن االبتكا

، فهو ع للغاية بالنسبة للحياة البشريةالعلوم والتكنولوجيا سري
 .يتطلب بذل جهود على فنيي تعليم اللغة

يقوم به املعلم على النحو تعلم املواد هو نشاط تعليمي 
 ، حبيث يقوم الطالب الذين يقومون بتدريس مادة معينةاألمثل
، التعلم هو جهد يبذله ء أنشطة تعليمية جيدة. مبعىن آخربإجرا



 
 

 

فضي إىل حتقيق املعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة ت
، يعد تعلم اللغة األجنبية نشاطًا تعليمًيا يقوم به األهداف. وبالتايل

املعلم إىل أقصى حد حىت يقوم الطالب الذين يقومون بتدريس لغة 
، مما يساعد على حتقيق هدف أنشطة تعليمية جيدةجنبية معينة بأ

 .تعلم لغة أجنبية
هناك حاجة لتعلم اللغة حىت يتسىن للمرء التواصل بشكل 

، سواء شفهيا وخطيا. يد وصحيح مع بعضهم البعض وبيئتهمج
يف اللغة  كذلكالغرض من تعلم اللغة هو إتقان املهارات اللغوية و 

، حبيث رفصو والحوالن شاءواإلن ملهندسة، مثل املثالية واالعربية
، وهي: وية تغطي أربعة جوانب من الكفاءةيكتسنب مهارات لغ

اع مثل مهارات اللغة مهارات االستماع. مهارات االستم
رين )املتحدثني(. ، وتلقي املعلومات من أشخاص آخاالستقبالية

، ومهارات القراءة هي مهارات لغوية تقبال وتلقي مهارات القراءة
ومات من أشخاص آخرين )كتاب( يف شكل مكتوب. القراءة املعل

من أشكال املعىن. مهارات هي تغيري يف شكل الكتابة إىل شكل 
، إجادة الكتابة هي إجادة اللغة اليت تنتج أو تعطي الكتابة

معلومات لآلخرين )القراء( يف شكل مكتوب. الكتابة هي تغيري 



 
 

 

، ة. إجادة التحدثعر يف شكل الكتابيف شكل األفكار أو املشا
، فإهنا تنتج أو تنقل ن إجادة التحدث هي مهارة إنتاجيةيف حني أ

املعلومات لآلخرين )املستمعني( يف شكل أصوات لغوية )الكالم 
عبارة عن عملية لتغيري شكل صوت اللغة إىل شكل من أشكال 

 .الكالم
يأيت التعلم من كلمة "التدريس" اليت تصبح بعد ذلك مقااًل 

بني طرفني حيتاج  التعلم هو التفاعل ذهابًا وإيابًا .التعلم عن فعل
التعلم هو عملية   ١٧، أال وهو املعلم والطالب.كل منهما اآلخر

يف  ١8تفاعل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة تعليمية.
عبارة عن جمموعة  هي حني أن اللغة العربية تتكون من كلمتني للغة

واليت تعترب جزًءا ال  lexical و و صرف،، حنمن أنظمة الصوت
يتجزأ من بعضها البعض إلنتاج تعبريات أو مجل هلا معىن بني 
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إذًا اللغة العربية هي كلمات مجعها العرب  .١٩ جمموعة من البشر
 واستخدموها للتعبري عن أهدافهم.
اللغة العربية : هي الكلمات اليت قال الشيخ مصطفى الغلياين 

، ميكن القول أن من هذا الفهم ٢٠ب عن أغراضهم.يعرب هبا العر 
تعلم اللغة العربية هو عملية تفاعل بني الطالب واملدرسني يف عملية 
تعلم اللغة العربية هبدف تسهيل فهم الطالب للغة العربية 

 ٢١.ونطاقها

يهتم تعلم اللغة العربية بأربعة كفاءات أساسية جيب أن يتمتع 
تتجلى  ٢٣، وقريوه.ابه، كالم، إتيتموهي مهرة كت ٢٢هبا الطالب.
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 Semarang: Walisongo Press, 2008,  hlm. 15 ,(  العربية

٢٠ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (     اللغة
 Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm,19 ,( العربية وأساليب التدريس
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٢٣ M.Abdul Hamid.dkk. Pembelajaran Bahasa Arab(Pendekatan, 
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الكفاءات األربع يف املواد املوجودة يف التعلم احلايل. تنتمي اللغة 
، وهي اللغة املستخدمة من قبل العربية إىل عائلة اللغة السامية

الدول اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات والسهل السوري وشبه 
، ألن القرآن عربية فقط يتعلم العرب اللغة الاجلزيرة العربية. ال

يستخدم اللغة العربية. حبيث يتعلم املسلمون قدر اإلمكان اللغة 
 .العربية

تعلم اللغة العربية يستخدم عدة طرق. طريقة )الطريقة( هي 
فإن  ٢٤خطوات عامة حول تطبيق النظريات املوجودة يف هنج معني.

بشكل بعرض املواد اللغوية  الطريقة عبارة عن خطة شاملة تتعلق
، وال يوجد جزء واحد يتعارض مع اآلخر وكل شيء يعتمد منتظم

، ميكن تعريف الطريقة ة إىل ذلكباإلضاف ٢5على النهج املختار.
على أهنا جمموعة من الطرق اليت يستخدمها املعلم يف نقل املعرفة 
أو نقل املعرفة إىل أطفال التعليم الذي حيدث يف عملية التعلم 

                                                           
٢٤ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (     

 hlm. 168 ,..………… (  منهجية تعلم اللغة العربية

روق الدولية، ، املصري:الشبيةجامع الدروس اللغة العر مصطفى الغلياين، ٢٥
٢٠٠8،٢٣ 



 
 

 

طريقة التعلم هي منوذج وطريقة ميكن  ٢٦التعلم.والتعليم أو عملية 
 ٢٧.القيام هبا لعقد أنشطة التدريس والتعلم لتعمل بشكل جيد

، مبا يف عربيةكبري يف عامل تعلم اللغة البعض الطرق هلا تأثري  
 :ذلك

 طريقة ترمجة القواعد .١
إهنا طريقة تفرتض أن مجيع اللغات يف العامل هي نفسها 

هي فرع من املنطق. تعتمد  بشكل أساسي، والقواعد
هذه الطريقة على مناهج النظرية التقليدية. ترى هذه 
النظرية اللغة بشكل إلزامي، مبعىن أن اللغة الصحيحة 
والصحيحة هي وفًقا للغة اللغوية، وليس تلك املستخدمة 
من قبل الناطقني هبا يف هذا اجملال. لذا فإن طريقة القواعد 

إلزامي، وبالتايل فإن حقيقة  والرتمجات ترى اللغة بشكل
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وهي القواعد النحوية اليت  ٢8اللغة يف التعليمات املكتوبة،
 .يكتبها اللغويون، وليس وفًقا حلجم املعلم

 طريقة مباشرة .٢
ة أجنبية هو نفس تعلم تفرتض هذه الطريقة أن تعلم لغ

، وهو استخدام اللغة بشكل مباشر ومكثف اللغة األم
، تعتمد هذه الطريقة إىل ذلك باإلضافة ٢٩يف التواصل.

أيًضا على االفرتاضات املستمدة من نتائج دراسات علم 
، جيب أن ي. استناًدا إىل هذين االفرتاضنيالنفس الرتابط

يكون تدريس اللغة خاصة تدريس الكلمات واجلمل 
متصاًل مباشرة بالكائنات أو العينات أو الصور أو من 

ار وما إىل خالل العروض التوضيحية ولعب األدو 
هتدف هذه الطريقة إىل متكني الطالب من  ٣٠ذلك.
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يت يتعلموهنا مثل مالك التواصل مع اللغات األجنبية ال
، ألن ى هذه الطريقة بالطريقة املباشرة، وتسمهذه اللغة

ًة اليت يتم املعلم يستخدم اللغة األجنبية )العربية( مباشر 
لغة  ، بينما ال ميكن استخدامتدريسها أثناء الدرس

 ٣١.الطالب
 ٣٢الطريقة السمعية .٣

تعتمد هذه الطريقة على املنهج اهليكلي يف تدريس اللغة. 
بل كل شيء أن تفرتض هذه الطريقة أن اللغة هي أوالً وق

، تؤكد هذه الطريقة على مراجعة اللغة عادة. كتضمني
بدء من ووصف اللغة اليت سيتم دراستها من خالل ال

مث نظام تكوين الكلمات  ،نظام الصوت )علم األصوات(
، ونظام تشكيل اجلمل )بناء اجلملة(. مث يتم )التشكل(
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22-23. 



 
 

 

تكريس االنتباه إىل نطق  تعليم لغة املقصد من خالل
، والتدريب املكثف )التدريبات(. عادة ما يتم الكلمات

استخدام هذا التدريب كأسلوب رئيسي يف عملية التعليم 
حيمل أن اللغة  النظرية اهليكلية هي وصفي ٣٣والتعلم.

اجليدة والصحيحة تستخدم من قبل الناطقني هبا وليس 
 ٣٤.ما يقوله خرباء القواعد

 طريقة التواصل .٤
، وهو التواصلي لديه أساس قوي لاللتهاباألسلوب 

طبيعة ووظيفة اللغة كوسيلة للتواصل والتفاعل 
االجتماعي. تعتمد هذه الطريقة أيًضا على افرتاض أن 

تسمى "أجهزة اكتساب فطرية لكل إنسان قدرات 
ًدا ، املهارات اللغوية إبداعية وأكثر حتدياللغة". لذلك

، فإن أمهية وفعالية أنشطة بالعوامل الداخلية. وبالتايل
التعود من خالل منوذج التدريب على معلومات التحفيز 

                                                           
٣٣ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (      منهجية
 .hlm. 185  ,..…,(  تعلم اللغة العربية

٣٤ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (      

 hlm. 60 ,.……,(  منهجية تعلم اللغة العربية



 
 

 

، تساؤل. يف عملية التعليم والتعلمواالستجابة موضع 
ون دورًا نشطًا يف نشاط يتصرف الطالب كمتواصلني يلعب

 ٣5.تواصلي حقيقي
 كما يستخدم تعلم الوسائط يف تعلم اللغة العربية. تأيت كلمة

 mediaمن الكلمة الالتينية" medius" ."٣٦واليت تعين "األوسط 
، تعترب الوسائط مجيع أشكال الوسطاء لنشر أو نقل أو بشكل عام

ط هي كل شيء نقل رسالة )رسالة( وأفكار إىل املستلم. الوسائ
اس ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل وحتفيز العقل، وإثارة مح

، حبيث ميكن أن يشجع عملية الطالب واهتمامهم واستعدادهم
تعد وسائط التعلم القصرية هي كل ما يتم  التعلم لدى الطالب.

 ٣٧.استخدامه لتسهيل توصيل املواد التعليمية

يد من العناصر. عملية التعلم هي نشاط تواصل يتضمن العد
يبدأ استخدام الوسائط يف تدريس اللغة من النظرية اليت تقول إن 

                                                           
٣٥ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab(     

 hlm. 176-177  ,..…,(  منهجية تعلم اللغة العربية

٣٦ Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (   اللغة
 hlm. 74 ,..………,( العربية وأساليب التدريس

٣٧ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab(     

 hlm. 176-177  ,..…,(  منهجية تعلم اللغة العربية



 
 

 

النسبة املئوية اإلمجالية لكمية املعرفة واملهارات واملواقف اليت ميتلكها 
واس ترى وجتّرب فعل الذات أكثر وأعلى شخص من خالل احل

، احلواس واحلواس األخرى. وبالتايل، بينما الباقي من خالل بنفسها
استخدام  ، فإنبغض النظر عن املواد التعليمية، وخاصة العربية

، ألنه جيعل عملية التعلم أكثر سهولة الوسائط أمر مهم للغاية
  ٣8.للطالب

، ئط تعلم اللغة العربية إىل ثالثة، ميكن تقسيم وسابشكل عام
 ٣٩:وهي

 
 

  ) صوت الوسائط )الوسيلة السامعية .١
كن استخدامه لتسهيل الوسائط الصوتية هي كل ما مي

تعلم اللغة اليت ميكن التقاطها وهضمها من خالل 
مسجالت  .على سبيل املثال، اللغة .حاسة البصر

                                                           
 املرجع نفسه ٣٨
 املرجع نفسه ٣٩



 
 

 

األشرطة وأجهزة الراديو الرتانزستور والتلفزيون 
 .وخمتربات اللغة وما إىل ذلك

 )الوسائط املرئية )الوسائل البشارية .٢
تسهيل الوسائط املرئية هي كل ما ميكن استخدامه ل

عملية تعلم اللغة اليت ميكن التقاطها وهضمها من 
لى سبيل املثال الكائنات ع .خالل حاسة البصر

 والصور، ، والكائنات االصطناعية،األصلية
 .، وهلم جراوالسبورات

 الوسائط السمعية والبصرية )الوسيلة السمعية البشارية .٣
( 

هو كل ما ميكن استخدامه لتسهيل تعلم اللغة اليت 
التقاطها وهضمها من خالل حواس السمع  يتم

على سبيل املثال، التلفزيون، وأقراص الفيديو  .والبصر
 .، وما إىل ذلكاملدجمة، واألفالم، وخمتربات اللغات

ميكن استخدام األنواع الثالثة من الوسائط يف عملية 
اإلعالم عامل يدعم جناح تعلم  .تعلم اللغة العربية

كل من هذه الوسائط من   إن تطبيق .اللغة العربية



 
 

 

هي أربع ، و وانب اللغوية للغة العربيةخالل ضبط اجل
، يساعد بشكل كبري يف فهم مهارات يف اللغة العربية

 .تعلم اللغة العربية
كما يستخدم املنهج كدليل لتنفيذ التعلم باللغة 

عتبار أنه يتم ، مع األخذ يف االيف إندونيسيا .العربية
ن تعلم اللغة العربية يتبعه ، فإ٢٠١٣استخدام منهج 

هو متابعة للمنهج القائم على  ٢٠١٣منهج  .تلقائًيا
. ٢٠٠٤والذي مت جتريبه يف عام  (KBK) الكفاءة

كمرجع وتوجيهي لتنفيذ التعليم  KBK يستخدم
لتطوير خمتلف اجملاالت التعليمية )املعرفة واملهارات 

، ( يف مجيع مستويات وخطوط التعليمواملواقف
 .التعليم املدرسي على املساروخاصة 

، والكفاءة هي مزيج من املعرفة واملهارات يف جوهرها
والقيم واملواقف اليت تنعكس يف عادة التفكري 
والتصرف. هذا يدل على أن الكفاءة تشمل املهام 
واملهارات واملواقف والتقدير اليت جيب أن ميتلكها 

ة من الطالب للقيام مبهام التعلم وفًقا ألنواع معين



 
 

 

العمل. ميكن وصف بعض اجلوانب أو اجملاالت 
 ول،األ :الواردة يف مفهوم الكفاءة على النحو التايل

الثاين،  .ومها الوعي يف اجملال املعريف ،املعرفة )املعرفة(
، والعاطفي وهي العمق املعريف للطالب ،فهم )فهم(

هو  ،القدرة )املهارة( الثالث، .الذي ميتلكه األفراد
 .كه فرد للقيام مبهمة أو عمل مكلف بهشيء ميتل
وهو معيار للسلوك مت تصديقه  ،القيمة الرابع، 

اخلامس املوقف  .وإدماجه نفسيًا يف الشخص
، حيب ليس سعيًدا -هذا شعور )سعيد  ،)املوقف(

أو يكره( أو رد فعل على التحفيز الذي يأيت من 
ميل شخص ما  ،الفائدة )الفائدة( السلدس، .اخلارج

 .القيام بشيء ماإىل 
، ميكن تفسري ىل حتليل الكفاءات املذكور أعالهاستناًدا إ

القائم على الكفاءة على أنه مفهوم للمناهج  ٢٠١٣منهج 
)الكفاءة( مع  الدراسية يركز على تطوير القدرة على أداء املهام

، حبيث ميكن للطالب الشعور بالنتائج يف شكل معايري أداء معينة
ينة من الكفاءات. يهدف هذا املنهج إىل تطوير إتقان جملموعة مع



 
 

 

، حىت م وقدراهتم ومواقفهم واهتماماهتممعرفة الطالب وفهمه
يتمكنوا من فعل شيء يف شكل مهارة ودقة وجناح مبسؤولية 

تفرتض احلكومة أن تطوير املناهج الدراسية ضروري  ٤٠كاملة.
 للغاية ملواجهة التحديات املستقبلية اليت تواجه األمة

ناهج كما ذكر وزير التعليم والثقافة أن تغيري امل  ٤١اإلندونيسية.
، ألنه جيب تكييف املناهج دائًما مع وتطويرها مسألة مهمة للغاية

  ٤٢متطلبات العصر.
إىل إعداد الشعب اإلندونيسي  ٢٠١٣يهدف منهج عام 

 ومنتجني ليكون لديه القدرة على العيش كأفراد ومواطنني خملصني
ياة العامل حمبدعني وعاطفيني وقادرين على املسامهة يف ومبدعني و 

 .واألمة والدولة واحلضارة العاملية

                                                           

٤٠ E. Mulyasa, Pengembanagn dan Implementasi Kurikulum 2013, (     تطوير
٢٠١٣وتنفيذ منهج   ) Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013,  hlm. 66-68 

  املرجع نفسه ٤۱

٤٢ Kunandar, Penilaian Autentik: Penilaian Hasil Belajar Peserta 

Didik Berdasarkan Kurikulum 2013, (   تقييم أصيل: تقييم خمرجات التعلم
، ٢٠١٣لى منهاج للطالب بناًء ع  ) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, 

hlm. 16 



 
 

 

، هناك حاجة إىل التغيري وتطوير  ٢٠١٣يف منهج عام 
لعناصر األربعة للمعايري املناهج الدراسية ، والذي يبدأ هبيكلة ا

، ، ومعايري احملتوى (SKL) ، وهي معايري كفاءة التخرجالوطنية
عايري العملية، ومعايري التقييم. سيتم تطوير املعايري األربعة مرة وم

، يف هذه العملية ٤٣بأنفسهم. ٢٠١٣أخرى لدعم أهداف مناهج 
عي التكاملي. يف تنفيذ منهج التعلم املواضي ٢٠١٣يطبق منهج 

، مل يعد طالب املدارس االبتدائية يدرسون كل مادة على ٢٠١٣
لى أساس موضوعي متكامل والذي حدة. يقدم التعليم القائم ع

يتم تطبيقه على مستوى التعليم األساسي عملية تعلم تستند إىل 
 ٤٤.مواضيع يتم دجمها مع مواضيع أخرى

، التعلم العلمي ٢٠١٣طبق منهج عام ، يباإلضافة إىل ذلك
أي عملية التعلم املصممة حبيث يتمكن الطالب من بناء املفاهيم 

نشاط خالل مراحل املالحظة )لتحديد أو القوانني أو املبادئ ب
املشكالت أو اكتشافها( أو صياغة املشكالت أو تقدمي أو صياغة 

تخدام تقنيات خمتلفة، وحتليل الفرضيات أو مجع البيانات باس
                                                           

٤٣ E. Mulyasa, Pengembanagn dan Implementasi Kurikulum 2013, (    

٢٠١٣تطوير وتنفيذ منهج  ),………., 60. 

 املرجع نفسه ٤٤



 
 

 

، واستخالص النتائج وإيصال املفاهيم أو القوانني أو البيانات
توفري فهم املبادئ اليت "يتم اكتشافها". يهدف النهج العلمي إىل 

ة وفهمها باستخدام املنهج للطالب يف التعرف على املواد املختلف
، وال قت، واليت ميكن أن تنشأ من أي مكان ويف أي و العلمي

، فإن شروط ت االجتاه نفسها من املعلم. لذلكتعتمد على معلوما
التعلم اليت من املتوقع خلقها موجهة حنو تشجيع الطالب على 

 .، وليس فقط إخبارهمة من خالل املالحظةف مصادر خمتلفاكتشا
وثيقة الصلة بثالث نظريات التعلم، وهي الطريقة العلمية 

تسمى نظرية برونر  .، ونظرية فيجوتسكيياجيه، نظرية بنظرية برونر
مث تنص نظرية بياجيه على  .للتعلم أيًضا نظرية التعلم باالكتشاف

  طات اجلمعأن التعلم مرتبط بتكوين وتطوير املخططات )خمط
املخطط عبارة عن بنية عقلية أو بنية معرفية يقوم من خالهلا ).

تنص نظرية فيجوتسكي على  .الفرد بضبط البيئة احمليطة وتنسيقها
أن التعلم حيدث عندما يعمل الطالب أو يتعلمون التعامل مع 
املهام اليت مل تتم دراستها ولكن املهام ال تزال يف متناول السعة أو 

همة تقع يف نطاق التطور القريب للمنطقة الواقعة بني املستوى أن امل



 
 

 

احلايل لنمو الطفل الذي يعرف بأنه القدرة على حل املشكالت 
 ٤5.حتت إشراف البالغني أو األقران األكثر قدرة

 ٢٠١٣، فإن أحد نقاط الرتكيز يف منهاج فيما يتعلق بالتقييم
الذين  ط تقييم الطالبالتقييم األصيل هو نشا .هو التقييم احلقيقي

، كل من العملية والنتائج باستخدام يشددون على ما جيب تقييمه
أدوات تقييم خمتلفة يتم ضبطها وفًقا ملتطلبات الكفاءات يف معايري 

 والكفاءات األساسية (KI) أو الكفاءات األساسية (SK) الكفاءة
(KD)  من التقييم على التحول يف التقييم ٢٠١٣منهج يشدد ،

، إىل املعرفة بناءً على النتائج فقط(  االختبارات )قياس كفاءاتإىل
التقييمات املوثوقة )قياس مواقف الكفاءات واملهارات واملعارف 

  ٤٦ القائمة على العملية والنتائج
. 

 بيةة العر غم الليمشكلة تعل .ت

                                                           
٤٥ M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontektual dalam 

Pembelajaran Abad 21, (    دي والعشريناملنهج العلمي والسياقي يف تعلم القرن احلا   

) Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 34-35. 
٤٦ Kunandar, Penilaian Autentik: Penilaian Hasil Belajar Peserta 

Didik Berdasarkan Kurikulum 2013, (   الب م للطيتقييم أصيل: تقييم نتائج التعل
٢٠١٣لى منهاج عام بناًء ع   ),…..,  hlm. 35-36 



 
 

 

دراسة اللغة العربية ليست سهلة كما يتصور الكثري من 
، فالعديد من الطالب ال اللغة العربية ت اليت تواجه تعلماملشكال

، على للغة العربية قبل اكتساب الكفاءةيتقدمون يف برامج تعلم ا
ها مل حيضرها إال يف البداية غرار العديد من الدورات اليت مت فتح

، بعد ذلك تراجع املشاركون واحدًا تلو اآلخر ألهنم شعروا فقط
لديهم صعوبات يف تعلم باإلحباط ألهنم شعروا أهنم غري مناسبني و 

 .اللغة العربية
اللغة العربية والقرآن مها كيانان ال ميكن فصلهما عن 

العربية هي مطلب مطلق ، اللغة تعلم القرآن بعضهما البعض. يف
، كما هو احلال مع تعلم اللغة آل القرآن يعين تعلم جيب إتقانه

استخداًما أكثر اللغات اللغة العربية. اللغة العربية هي واحدة من 
، تصبح هذه اللغة العربية يف العامل، ألن الكثري منها يستخدمها

، ليس مفرطًا إذا كان لعامل. لذلكلغة دولية ومعرتف هبا من قبل ا
بتدائية الرتكيز واالنتباه من املرحلة اإلم اللغة العربية حباجة إىل يتعل

اخلاصة بتدائية( إىل مؤسسات التعليم العايل العامة و )املدرسة اإل
والعامة والدينية على حد سواء لتدريسها وتطويرها وفًقا لقدرات 

، التعلم هو الدور الرئيسي يف عامل التعليم. الطالب وتطورهم



 
 

 

، جيب املوارد البشرية. يف هذه احلالة لتثقيف حياة األمة لتحسني
على الطالب كموضوع للتعلم قضاء الوقت األمثل لتحسني جودة 

 .التعلم
هي الوحدات واألمناط اليت تظهر االختالفات يف املشاكل 

مشاكل تعلم اللغة العربية هي عامل ميكن  .البنية بني لغة وأخرى
 .أن يعرقل ويبطئ عملية التعليم والتعلم يف جمال الدراسات العربية

تقسيم  .املشكلة تنشأ من املعلمني )املعلمني( والطالب أنفسهم
هو مشكلتان، األوىل، اللغوية وغري م اللغة العربية ياملشاكل يف تعل

تعد معرفة املعلم للمشكلتني مهمة للغاية حىت يتمكن ٤٧ ة.اللغوي
من تقليل املشكلة وإجياد احلل املناسب حىت يتسىن حتقيق تعلم 

موقف الشكوى دون  .اللغة العربية يف احلد األدىن بشكل صحيح
 ٤8.إجياد خمرج هو طوباوي

 لغويةال تالكمش .١
                                                           

٤٧ Nandang Sarip Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa 

Arab”, (   م اللغة العربيةيمشاكل تعل   ) Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 37 No. 1, 

Januari-Juni 2012, hlm. 84 
٤٨ Aziz Fahrurrozi, “Pembelajaran Bahasa Arab : Problematika dan 

Solusinya”, (   واحللول تعليم اللغة العربية: املشاكل   )  Arabiyat: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. I No. 2, Desember 

2014, hlm. 162 



 
 

 

للغوية هي الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف املشكالت ا
عملية التعلم بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة 

املشكلة اليت تأيت من املعلم ٤٩ .أجنبية لألطفال اإلندونيسيني
هي االفتقار إىل االحرتاف يف التدريس والقيود على العناصر 
 اليت ستنفذ عملية تعلم اللغة العربية من حيث األهداف

واملواد التعليمية )املواد( وأنشطة التدريس والتعلم واألساليب 
أما بالنسبة ألولئك . واألدوات وموارد التعلم وأدوات التقييم

 :لغوية فهي كما يليال تالذين يشملون مشكال
 ةاألصوات / الصوتي (أ

يف الواقع، يتواصل تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا منذ قرون، 
السليمة كأساس لتحقيق مهارات لكن جوانب اإلدارة 

هذا ألنه أواًل، يتم  .االستماع والتحدث مل حتظ باهتمام كبري
م اللغة العربية فقط حبيث يتمكن يتوجيه الغرض من تعل

 .الطالب من فهم اللغة املكتوبة املتوفرة يف كتب اللغة العربية
ثانياً، فهم طبيعة اللغة يعتمد بشكل أكرب على األساليب 

                                                           

مكتبة  اهرة،ق، لعاب الكالمية اللسانيةاألمحد عبدل املنجري هريري، أ ٤٩
     5٣اخلاغي،



 
 

 

يف حد ذاته وصف وفهم لغة هذه الطريقة غري  .النحوية
مكتملة وسليمة، ألهنا حتتوي على الضغط الذي تتحدثه اللغة 

يف الواقع، جتدر اإلشارة إىل أنه يف خمتلف  .بشكل أساسي
املدارس الداخلية اإلسالمية، املساجد، وحىت يف املنازل يف 
سياق تدريس القرآن، يسمى نظام الصوت اللغوي "سورة 

 .خرجول" يف التجويدامل
، ى أمهية مهارات القراءة القرآنية، ركزت الدراسة علومع ذلك

وليس لغرض تطوير وتطوير مهارات اللغة العربية. لذلك مت 
، م اللغة العربية. نتيجة لذلكيجتاهل كل هذه القواعد يف تعل

م اللغة العربية لفرتة طويلة قد ال جييد يفإن الشخص الذي تعل
هم ما يقوله اآلخرون. نتيجة كون سريًعا يف فكلماته أو ي

، ال يزال هناك خطأ إمالئي عندما متليه إما دروس اللغة لذلك
 .العربية أو الدروس األخرى املتعلقة باللغة العربية

حتتوي قواعد اللغة الصوتية / الصوتية يف هذه اللغة العربية 
، ها هباة يف الطريقة اليت يتم نطقعلى معاين واختالفات خمتلف

اخلاصة مثل صوت احللقية / احللق،  ولكل منها خصائصه
، الصوت من األنف إىل األنف، و والصوت املكون من كلمتني



 
 

 

، والقواعد األخرى اليت جتعل واحلروف اهلجائية القريبة. نطقها
والصوت اإلشكايل هو هذا النحو:  5٠من الصعب نطقها.

 متلك اللغة حيث أن بعض األصوات الصوتية اإلندونيسية ال
باللغة  P ، لذلك يتم نطق صوت NG و G و P العربية ، مثل

 Jim أو Ghin تصبح G :، كما يف اليابانية B العربية بواسطة
 5١.، أصبحت الفرقة قطاع الطرقأسفل Garut ، يصبح

اجلانب السليم كأساس لتحقيق مهارات االستماع والتحدث 
، يتم توجيه الغرض من هذا ألنه أوالً  .هو القليل من االهتمام

م اللغة العربية فقط حىت يتمكن الطالب من فهم اللغة يتعل
كل من   على يعتمد .املكتوبة املوجودة يف كتب اللغة العربية

يف حد  .فهم طبيعة اللغة بشكل أكرب على األساليب النحوية
، ألهنا ة هذه الطريقة غري مكتملة وسليمةذاته وصف وفهم لغ
على  .الذي تتحدثه اللغة بشكل أساسيحتتوي على الضغط 

، مت تعليم املدارس الداخلية سبيل املثال، يف تالوة اجمللس
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     5٣اخلاغي،



 
 

 

اإلسالمية اليت تعلم القرآن النظام الصويت للغة الذي يدعى 
، ومع ذلك .املكان الذي يتم فيه إصدار احلروف يف التالوة

ى ، وليس علرفة على القدرة على قراءة القرآنال تركز هذه املع
 .الكفاءة يف استخدام اللغة العربية

 مفردات اللغة (ب
العامل املفيد لطالب اللغة العربية ملدرسي درجة البكالوريوس 
يف إندونيسيا هو املفردات أو املفردات ألن هناك الكثري من 

ندونيسية أو اإلقليمية. الكلمات العربية اليت تدخل اللغات اإل
األجنبية إىل  ، فإن نقل الكلمات من اللغاتومع ذلك

 :الطالب يثري املشاكل التالية
، كما تقول اجلمعية اليت تأيت من كلمة حتويل املعىن (١)

، يف اللغة العربية معىن كلمة  Musyarakah / مشاركة
اجملتمع هو املشاركة أو املشاركة أو العمل اجلماعي. 

ل إىل جمتمع بينما يعين اجملتمع / اإلندونيسي التحو 
 .، قال جمتمع / جمتمعبيةفعلي باللغة العر 



 
 

 

ة ، مثل نعمة الكلميتغري النطق من الصوت األصلي (٢)
، قد تكون  /khabr، الكلمة من كلمة خرب/ birkahبركة

 الكلمة من الكلمة ممكن
ي، كن املعىن يتغري من الصوت األصل، لالنطق ثابت (٣)

اليت  الكلمات ، مما يعين ترتيبمثل كلمة كلمة / كلمة
ليت اأيت من الكلمات العربية ، يميكن أن تعطي معىن

 .تعين الكلمات
 5٢كتابة (ج

لف عن املشكلة يف هذا البحث هي أن الكتابة العربية ختت
 :ما يلي تشمل مشاكل الكتابة) . اللغة )الكتابة الالتينية

يمني إىل الذي يبدأ من ال نظام الكتابة باللغة العربية (١)
، ال يتقاسم معظم الناس هذه القدرة، حيث اليسار

 .ارنة بنظام الكتابة الالتينيةمق
حيتوي حرف واحد على العديد من األشكال املختلفة  (٢)

، فهناك بداية  على موقع احلرف نفسه يف الكلمةبناءً 

                                                           

للغة العربية للناس يناقش علي احلريري مشكلة الكتابة بشكل أكمل يف مشكلة تعلم ا ٥٢
 .١5٩دار الكتوب،  :خارج الوطن العريب ، القاهرة



 
 

 

، يتها. ختتلف بالتأكيد يف الكتابةالكلمة ووسطها وهنا
، جيب أن جانب جمموعة متنوعة من الكتابات إىل

 .يكون هناك اتصال وفصل
، مثل من بعضها البعض وتشبههاالقريبة  احلروف (٣)

، فقط نت مجيع احلروف متشاهبةكااحلروف: ج خ  
 .النقطة اليت متيزها

ال يوجد تطابق بني الكتابة والنطق. بعض مكتوبة  (٤)
. مثل أليف بعد واو اجلماعة: ولكن ال يتحدث هبا

 .، يتم التحدث ولكن ال يكتبضرب، أو بالعكس
 وجودة يف بدايةخيتلف موقع كتابة محزة. توجد تلك امل (5)

 ، ويف هناية اجلملة أو مكتوبة علىاجلملة، يف منتصفها
alif ()يفأ ، "yes" ()يفئ ، waw ( أو مكتوبة )ؤ

 .بشكل منفصل
الفرق مع "نعم".  ، يكونعند كتابة "أليف املقصورة" (٦)

، عندما يتم كتابة "نعم" دون على وجه اخلصوص
  .نقطة

 مفردات (د



 
 

 

ربية ومعلمي اللغة العربية يف العامل املفيد لطالب اللغة الع
إندونيسيا هو املفردات أو املفردات ألن هناك بالفعل العديد 
من الكلمات العربية اليت تدخل اللغات اإلندونيسية أو 

، فإن نقل الكلمات من لغة أجنبية إىل ومع ذلك .اإلقليمية
 :لغة الطالب ميكن أن يسبب األشياء التالية

 .حتول املعىن (١)
 .من الصوت األصلي ولكن املعىن ثابت يتغري النطق (٢)
، لكن املعىن قد تغري مثل كلمة "مجلة" اليت النطق ثابت (٣)

، يف حني أن ها اإلندونيسية هي ترتيب الكلماتلغت
 .املعاين باللغة العربية هي كلمات

ليس علم التعلم ، أي هو  حنو اإلجراء للجمل. علم (٤)
مة هو تغيري وظيفة الكل التغيري النهائي للكلمات ألن

بناء هو عدم وجود تغيريات هنائية يف الكلمة  ، ومجلة
 على الرغم من أن الكلمة تتغري وظيفة يف اجلملة. علم

، حبيث تغطي هو بناء مجلة، أي علم تأليف اجلمل حنو
 بناء اعراب و القواعد أشياء أخرى إىل جانب



 
 

 

املشاركات. العوامل اليت قد تعيق تعلم اللغة العربية هي . 5)
لطالب )الكتابة تابة العربية اليت ختتلف متاما عن لغة االك

، ليس من املستغرب أنه على الرغم من أنه الالتينية(. لذلك
، إال أنه ال يزال يرتكب أخطاء يف  IAIN جلس يف كلية مثل

دروس اللغة وآيات القرآن كتابة اللغة العربية سواء يف 
 .تابات العلمية، سواء يف دفاتر املالحظات أو يف الكواحلديث

 غري لغويةت مشكال .٢
 الطالب (أ

الت اليت تنشأ عن الطالب تشمل املشك
املواقف، والدوافع، واالهتمامات، والتوجه، والفرق 

، ووجهات نظر الطالب حول صعوبات الفردانية
 .التحدث باللغة العربية

 املواد واملناهج (ب
إذا كان من املفهوم أن املواد واملناهج لديهم 

صيص التعلم األقل من األمثل، واختيار ثل ختمشاكل م
، والقدرة ة متنوعة من أوجه القصور املادية، وجمموعاملواد

 .على جتميع املواد املوجودة



 
 

 

 
 
 

 طريقة (ج
يف هذه الطريقة هي، من بني أمور  تاملشكال

، افتقار املعلم إىل املعرفة حول االختالفات يف أخرى
 .ميتعل، وعدم دقة الطريقة املطبقة يف الألسلوبا

 وسائل اإلعالم والتسهيالت البنية التحتية. ث.
يف وسائل اإلعالم والبنية التحتية هي  تكالشامل

ائل اإلعالم اليت متلكها القيود املفروضة على وس
فصل غري  .، وعادة ما تتعلق القضايا املاليةاملؤسسة

 .، وخمترب خاص باللغة العربيةموات
 معلم (د

مني هي، قلة اليت تنشأ من املعل تكالاملش
أمثلة على ، قلة املعلمني الذين يقدمون احرتافية املعلمني

والبيئة األقل  .، قلة اإلبداع واإلبداعتطبيقات اللغة العربية
 .دعًما لتطبيق اللغة العربية



 
 

 

 البيئة )السعادة( (ه

 

 وقت التعلم (و
يف تعلم اللغة العربية ال تزال هناك العديد من 

ني. اجلهود املبذولة تواجه الطالب واملعلم املشاكل
لب على للتغلب على مشاكل التعلم باللغة العربية للتغ

، مدرس اللغة العربية أكثر مشكلة تعلم اللغة العربية
احرتافًا يف تقدمي املواد أو لديه اسرتاتيجية تعليمية موثوقة 
حىت يتمكن الطالب من االستماع بسهولة إىل 

نطق الكلمات من خالل تعليمات املعلم حول ال
واملفردات اجليدة يف آن واحد ميكنه فهم معىن أو غرض 

، جيب دراستها. مث لتحفيز تعلم الطالب املادة اليت متت
، حبيث يكون هناك تعلم إضايف باللغة العربية أن يكون

الطالب متحمسني لفهم املفردات والقراءة والكتابة 
، ميكن أن يعرف جناح بالها. بعد معرفة الطوحفظ

 .م اللغة العربيةيخالل تقييم تعل الطالب من



 
 

 

اجلهود املبذولة للتغلب على مشاكل تعلم اللغة 
ي كما يلي: يف نظام الصوت العربية من حيث اللغة ه

، والذي هو عن العريب، يطلق عليه علم جتويد القرآن
، جيب على ستوىطريق دراسة معىن احلروف. يف هذا امل
ريب الطالب على مدرس اللغة العربية التحلي بالصرب لتد

عربية نطق احلروف العربية بشكل متكرر. ألن اللغة ال
، ليست هي نفس اللغات األخرى، أي باللغة العربية

فإن الطالب سوف يفهمون اللغة العربية )الكتابة( قبل 
وا ، إذا كانشيء واحد مفيد للغاية للطالب هو قراءهتا.

ك العديد ، يف إندونسيا هنايرغبون يف تعلم اللغة العربية
من الكلمات املفردات يف األصل مأخوذة من اللغة 

مات العربية. مع معادالت الكلمات العربية والكل
، سوف يسهل على الطالب اإلندونيسية املتوفرة بالفعل

 .تعلم اللغة العربية
و  حنو ي طلق على ترتيب اجلمل باللغة العربية

ابة ، وهو أمر مهم للغاية إذا كنت تريد فهم الكتصرف
ما يهدف إىل اإلسراع العربية. ولكن إذا كان شخص 



 
 

 

ي أن يكون مسلًحا بشرف ناهو ، فال يكفيف احملادثة
درب يف هذا األمر بطريقة ، بل جيب أن يتفحسب

من حيث  .ةءقرا ،، حمدثة، كتابةمتوازنة، وهي استماع
باإلمالء والقات. يف ، ترتبط الكتابة العربية بةالكتا

، مث ب احلروف من اليسار إىل اليمنيكت، ت  اإلندونيسية
ت كتب احلروف العربية من اليمني واليسار واليمني. هذا 

، بًيا يستغرق وقًتا طوياًل لطالبيتطلب أيًضا وقًتا تدري
 .طاملا كان من السهل التغلب على كل شيء

متارين ميكن أن توفر القدرة على كتابة اللغة 
ي: إدخال احلروف العربية من خالل املراحل التالية، وه

اهلجائية، التدريبات على احلروف اهلجائية، التدريبات 
، التمرينات على القمرية والسامسية، الصوتية واملتسقة

، ين. يف تعلم اللغة العربية اليوموإدخال الصيادة وتانو 
باإلضافة إىل مادة املوضوع باللغة العربية حتتوي على 

ألمة العربية الثقافية أشياء ميكن أن تقدم نظرة عامة على ا
االجتماعية اليت هلا عالقة مبمارسة استخدام اللغة 

 .العربية



 
 

 

، جيب أن غلب على املشكالت املذكورة أعالهللت
يكون جزًءا من املواد التعليمية باللغة العربية حيتوي على 
أشياء ميكن أن توفر صورة اجتماعية ثقافية للشعب 

واد السياقية وفًقا اإلندونيسي الذي ترتبط عالقته بامل
املعرفة  لتجربة الطالب اللغوية. هذا أمر مهم ألنه مع

، من املتوقع أن يتمكن طالب حول الثقافة االجتماعية
اللغة العربية من فهم معىن التعبريات واملصطلحات وأمساء 
األشياء اليت تنفرد هبا اللغة العربية بشكل أسرع وال توجد 

 .أوجه تشابه يف اإلندونيسية
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 الباب الثالث
 غرض البيانات

 نظرة عامة على مواقع البحث .أ
هي مؤسسة تعليمية  ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

تقع  .أساسية يف نطاق مكتب وزارة الدين يف ماغيتان رجينسي
يف منطقة حضرية تقع على  ١٩٦٣املدرسة اليت تأسست عام 

ون ماغيتان باجتاه اجلنوب مرت من منطقة ألون أل 5٠٠بعد حوايل 
 ماجيتان مع رقم ١5 وهي على جاالن سوالويزي رقم .الغريب

 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية .  8٩5٩8٣ (٠٣5١)
لديه أيًضا عنوان بريد إلكرتوين كشكل من أشكال االتصال 

كما هو معتاد يف   mintamaceria@yahoo.co الرقمي مع العنوان
، هذه املدرسة موجودة يف بيئة جمتمعية مع خمتلف املناطق احلضرية

املهن مثل التجار ورجال األعمال، وكذلك موظفي اخلدمة 
يبلغ عدد املدرسني  .والديه العمل من هذا القبيل الشرطة،،املدنية

طالًبا مبا  ٧٧5شخًصا، يف حني يصل عدد الطالب إىل  ٤5
 .سيةجمموعة درا ٢٦غرفة دراسية وما جمموعه  ٢٦جمموعه 



 
 

 

، والوصول إىل قيف مع القلب، وحتقيق اإلجنازات، تثشعاره هو
هي  ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  رؤية .املتعة اإلهلية

"حتقيق الطالب مع األخالق واإلجنازات والبصرية البيئية" مع 
 :العديد من املؤشرات مثل

ة يف يعة اإلسالميالكالم والتصرف والتصرف بناًء على الشر   -
 ،احلياة اليومية

املفضلني يف  املدرسة املتوسطة ـ لديه قدرة تنافسية عالية لدخول
 ماغيتان، منطقة

القدرة على الفوز بالبطوالت يف خمتلف املسابقات األكادميية  ـ
 وغري األكادميية،

 ،بعد االستقالل يف حياة الناس -
 ئيةهل لديك اهتمام للحفاظ على البيئة ومنع األضرار البي -

 هي: ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية أنا يف 



 
 

 

خلق بيئة مدرسية صحية وكذلك جمتمع إسالمي مصغر جعل   -
 ،املدارس خمتربًا دينًيا

أساس ـ تنفيذ التعلم النشط واإلبداعي والفعال واملرح على  
 ،احلفاظ على الوظائف البيئية

ت مبكر وق توفري مكان للطالب للتعرف على إمكاناهتم يف ـ
 ،وتطويره على النحو األمثل

يل ملنع التلوث إجراء تعويد طالب بريخلق الكرمية والتأه ـ
 ،واألضرار البيئية

 ،بيئة نظيفة وأنيقة ومجيلة وصحية ـ خلق
راك مجيع مكونات املدارس تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل إش ـ

 ،احلالية
 ،م بالبيئة واحلفاظ عليهاغرس روح هتتـ 
 .تطوير األعمال يف احلفاظ على البيئةـ 

 :هلا أهداف تشمل ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية 



 
 

 

املدارس الداخلية  ٪ من اخلرجيني يف مدارس٩٠ميكن قبول   ـ 
 ،اواملناطق احمليطة هب ماغيتان اإلسالمية املفضلة يف منطقة

كادميية املتدربون يف الفعاليات األكادميية األكادميية وغري األ 
 املختلفة على مستوى املقاطعة إىل املستوى الوطين 

املكتبة،  ،املدارس قادرة على تقدمي خدمات الدعم التعليمي 
 Mushola، ، التوجيه واإلرشاد، املقصف UKS، املخترب، التعاونية

 ،إىل أقصى حد
% من الطالب لديهم وعي كبري يف تنفيذ واجب العبادة 8٠ـ 

 ،ليم اإلسالمية يف احلياة اليوميةوفقا للتعا اإلجبارية والتصرف
 من الطالب يهتمون بالبيئة احمليطة  %8٠
من الطالب لديهم تعاطف وتعاطف يف احلفاظ على  %8٠

 البيئة ومنع الضرر البيئي
، الرائد ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  ميا يلي برنامج

ربنامج يف شكل ويتحقق هذا ال. ٣٠جزاألول هو برنامج حتفيظ 
مواد احملتوى املؤسسي يف شكل حفظ يتم تضمينه يف جدول 



 
 

 

التعلم اليومي الذي جيب أن يتبعه مجيع الطالب. إىل جانب 
 .ذلك يتم تنفيذها يف شكل أنشطة خارج املناهج الدراسية

، ال يوجد يوم بدون القرآن. هذه اجلملة انًيا كل يوم مع القرآن
ينغمس الطالب يف حب القرآن  ميكن أن تصف هذا الربنامج.

 كدليل على احلياة من خالل اعتيادهم على قراءة القرآن كل
، يتم تنفيذ هذا النشاط اخلامس -يوم. لطالب الصف األول 

من خالل برنامج القراءة والكتابة يف القرآن باستخدام طريقة 
دقائق من  5النور. وينفذ أيًضا مع األنشطة الروتينية للقرآن قبل

 .الدرس يف الساعة الواحدةبدء 
، مركز أوليمباد للتدريب. جعل موضوع احملتوى املؤسسي يف ثالثًا

شكل الرياضيات والعلوم أوملبياد هو شكل من أشكال تنفيذ هذا 
الربنامج. ميكن للطالب االختيار حسب إمكاناهتم بني أوملبياد 
الرياضيات والعلوم. إىل جانب ذلك يتجلى أيًضا يف األنشطة 

 .لالصفيةا
، تطوير الروح النسبية واالجتماعية. يتم حتقيق الرابعة، العاطفية

ة الداعمة مثل: الرحالت هذا الربنامج يف العديد من األنشط
 .، السباحة واخلارجاحملفوظة، البستنة، يوم العمل، يوم الطهي



 
 

 

، تعزيز ثقافة املدرسة. بالنظر إىل أن العقيدة واألخالق خامسا
 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  لم ، فإنمها هوية املس

، ط داخل الفصل وخارجه على حد سواءتعمل دائًما يف كل نشا
 الطالب. حيث تقوم بزراعة العقيدة اإلسالمية وأخالق الكرمي يف

، يف برنامج تعزيز بني أمور أخرى، من مت توضيح هذا الربنامج
ة املدارس مصحوبة ثقافة املدارس من خالل صياغة وتنفيذ ثقاف

، من املتوقع أن حيصل لتقييم املستمر. مع هذا الربنامجبالرصد وا
 .الطالب على األخالق يف حياهتم اليومية

مرات. الصالة دعاء الدين. الصالة  5، ومراقبة الصالة السادس
هي صك العبادة الذي سئل ألول مرة عندما يف احملكمة اآلخرة 

، تلقى الصالة اهتماما التدريسوقت الحق. اخلروج من هذا يف 
جادا. مت جتهيز كل طالب بكتاب مراقبة الصالة ملدة مخس مرات 

، من أجل الطالب وأولياء األمور يف املنزلجيب تعبئته من قبل 
إعطاء الوعي الكامل للطالب أن الصالة هي صك العبادة اليت 

 .ال ينبغي جتاهلها يف أي حالة وشرط
 الب ومصاحلهم من خالل، تنمية مواهب الطسابعاً 

UPBMS.  مت جتهيز كل فرد من البشر مع املزايا. ميكن أن يأخذ



 
 

 

هذا الضعف شكل القدرة األكادميية واجملاالت غري األكادميية اليت 
املدرسة  ، يوفراإلطارتشمل الرياضة والفنون. اخلروج من هذا 

منتدى لكل طالب للتعرف على  ماغيتان ٣اإلبتدائية احلكومية 
اناهتم يف وقت مبكر مع توفري املنشطات لتطويره على النحو إمك

األمثل. يتم حتقيق هذا املنتدى من خالل توفري أنشطة التطوير 
الذايت / الالصفية اليت تتألف من اجملاالت األكادميية وغري 

 .األكادميية
يف  .، التعلم النشط اإلبداعي هو فعال وممتعالثامن

ع القدرة الذاتية والقدرة على ، مت جتهيز كل طالب مجوهرها
 ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية ، تطبق لذلك .تطويره

، أو لتعلم اإلبداعي اإلبداعي الفعال"اسرتاتيجيات التعلم "ا
، يتعني على اإلسرتاتيجيةمع هذه  .PAKEM املعروف باسم

املعلمني توفري التعلم الذي يهيئ الطالب لظروف تؤدي دورًا نشطًا 
، لذلك سيكون م ويتجلى ذلك يف جو تعليمي ممتعيف تنمية قدراهت

 .الطالب أكثر محاًسا يف عملية التعلم



 
 

 

المدرسة اإلبتدائية  في  شكل القيود في تعلم اللغة العربية .ب
 ماغيتان ٣الحكومية 

املدرسة اإلبتدائية احلكومية  تظهر معوقات تعلم اللغة العربية يف
املعىن هو، أهنا ليست اللغة  .اللغويةيف املناطق غري  ماغيتان ٣

لكن عدة عوامل مثل البشر  .اليت تسبب مشاكل يف التعلم
العوامل اللغوية، مثل كتابة احلروف العربية  .واملرافق واألساليب

ومع ذلك، فإن املشكلة  .واملفردات والنطق، هي أيًضا مشكلة
ذا، إ Haniatul Masyruhah صرح .ليست كبرية مثل غري اللغوية

مشكلة تعلم اللغة العربية تنقسم بالفعل إىل قسمني، ومها من 
بالنسبة ألولئك من  .اللغة العربية نفسها، أو من خارج اللغة

داخل اللغة نفسها، مثل النطق والكتابة وكيفية ترتيب املوضوعات 
األصلية باللغة العربية واليت ختتلف بوضوح عن اللغة 

إذا   Fauzan Ali Mustofa ك، صرحومتاشياً مع ذل ۱.اإلندونيسية
كانت مشكلة تعلم اللغة العربية من الداخل، وهي اللغة العربية 

، وهكذا تمثل الكتابة املختلفة، والنطق، واملفردا .نفسها متنوعة
هذا بالفعل جيب أن يتقن ويفهمه املعلم قبل تسليمه  .دواليك

                                                           

۱ Hanik Masyruhah, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

تنشأ عن  ، فإن املشكالت اليت Siswanto ووفًقا لـ  .٢ للطالب
 .عنصر اللغة نفسها هي يف احلقيقة أفضل من قبل املعلم املعين

عند القيام بالتعلم، يكون املعلم أسهل يف إيصال معىن اللغة 
العربية والتميز والتفرد وكيفية استخدامها يف احملادثة اليومية 

 ٣.للطالب
أن تعلم اللغة اإلجنليزية يف  Haniatul Masyruhah صرح

، ولكن مقدمة للطالب حول اللغة العربية ر بالفعلميتشيغن يوف
ال تزال هناك مبادئ توجيهية ومؤشرات تستند إىل أربعة مهارة 

هذا هو املكان الذي ي طلب من  .وهي أهداف تعلم اللغة العربية
املهارة األربعة أوالً ومشاكلهم، حبيث يفهمها يف  املعلم فيه إتقان

، فيمكنه تقدمي لوقت الحق، وإذا واجه الطالب مشاك
، هي   Fauzan Ali Mustofa، وفًقا لاألربعة ةر اامله .٤احللول

أهداف تعليمية تشمل مجيع املشكالت يف العناصر اللغوية 
إذا مل يستطع  .وبالفعل جيب على املعلم إتقاهنا أوالً  .العربية

                                                           
٢ Fauzan Ali Mustofa, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 

٣ Siswanto, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 

٤ Hanik Masyruhah, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

تعززت لغة  5.، فإن ما يعلمه املعلم ميثل مشكلة أيًضاإتقاهنا
Siswanto ظهرت يف الواقع مشاكل عناصر اللغة العربية يف  إذا

، ومع ذلك .املهارة األربعة اليت كانت هدفًا لتعلم اللغة العربية
يتعني على املعلمني أن يكونوا قادرين على جعله أسهل وأكثر 

 ٦.فعالية للطالب
 ،، أن املهره األربعة كانت كالم Haniatul Masyruhahصرح 

. بالنسبة لطالب املدارس ات، ومفروضوإستيما، وكتابة
، يتم الرتكيز على أربعة مهارة بشكل عام وتقتصر على بتدائيةاإل

االعرتاف. ال يوجد املزيد من الوجبات أو األعباء الثقيلة 
، مثل للغة العربية من األشياء البسيطةللطالب. يبدأ إدخال ا

، أعطيت املهارة اء واألنشطة اليومية. يف جوهرهامعرفة األمس
أن  Fauzan Ali Mustofaصرح  ٧ألربعة مقدمة بسيطة وسهلة.ا

م اللغة العربية يف املدارس ذات األكواخ له تركيز خمتلف. إذا يتعل
، لكوخ تستخدم لفهم عدد من األشياءكانت اللغة العربية يف ا

                                                           
٥ Fauzan Ali Mustofa, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 

٦ Siswanto, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 

٧ Hanik Masyruhah, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

، سبيل املثال قراءة الكتاب األصفر، ودراسة الكتب القانونيةعلى 
لم أكثر صعوبة ألهنا تنطوي على علم حبيث تصبح الدراسة والتع

يف حني أنه يف املدرسة ليست معقدة مثل ذلك. مت  8األدوات.
، لكن الرتكيز ينصب على أربع جمموعات  nahwu تقدمي علم

مدرسة ابتيدية،  ، لطالبإذا، بالطبع Siswanto مهارة. تعززت
مت كانت املهارة األربعة اليت كانت أهداف تعلم اللغة العربية قد 

املدرسة  ، حىت يفعطاؤها فقط على أساس. هلذا السببإ
، ينقل مدرسو الصفوف األوىل  ماغيتان ٣اإلبتدائية احلكومية 

، ألن اهلدف هو تعريفهم وتزويدهم واد العربية أيًضاوالثانية امل
جاهزًا الستالم مواد تعلم اللغة  ٣باملعدات حىت يكون الفصل 

 ٩.العربية
بأن مشاكل تعلم اللغات األجنبية،  Bambang Wiyono صرح

، قد نشأت ألن بعض األشياء مثل معلمي تعليم وخاصة العربية
اللغة العربية ال تزال غري موجودة. أي أن دروس اللغة العربية 
للفصلني األول والثاين يتم تدريسها بواسطة معلم الفصل املعين. 

                                                           
٨ Fauzan Ali Mustofa, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 

۹ Siswanto, (،4 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

رتكيز معلم ، ولكن نظرًا للرغم من أن هذا يف مرحلة التقدميعلى ا
، فمن املؤكد أن مثل الذي جيب عليه إتقان مجيع املوادالفصل 

، يقل ههذا املوقف سوف يعمل على حنو أمثل. ويف الوقت نفس
عدد املعلمني املخصصني ملواد اللغة العربية نظرًا ألن نسبة 

على  ١٠الطالب إىل املعلمني هنا هي عدد أكرب من الطالب.
شكالت اليت تنشأ من مستوى املالرغم من أن املشكالت أو 

الب تؤثر أيًضا. على سبيل ، فإن اخللفية التعليمية للطالطالب
عن رياض األطفال. مع األخذ يف  RA ، سيختلف أطفالاملثال

بشكل أو بآخر باللغة العربية. تدعم  RA االعتبار أنه مت تقدمي
 ، فإن األسرة أووعائلته أيًضا جناح التعلم. لذلكبيئة الطالب 

البيئة اليت تستخدم املصطلحات يف كثري من األحيان باللغة 
العربية ستكون خمتلفة عن الطالب يف األسرة أو البيئة الذين ال 
يستخدمون املصطلحات باللغة العربية على اإلطالق. ت رى 

، وجيب يف أن تنوع الطرق ال يزال ضعيًفامشكلة طريقة التحيز 
املعلم يف إتقان أساليب  االعرتاف بذلك نظرًا لنقص مهارات

إتقان املواد.  التعلم اجليدة وميكن أن يشجع الطالب على
                                                           

۱٠ Bambang Wiyono, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

مع الطالب كمركز  K13 ، فإن تأثري تطبيقباإلضافة إىل ذلك
للتعلم قد أحدث تغيريات كبرية حبيث اقتصر دور املعلم على 

ركاء. املشكلة يف البنية التحتية، على الرغم من وجود خمترب جمرد ش
ضافة ال أننا كمديرين ما زلنا نشعر بعدم كفاية ألنه باإل، إلغوي

، من الضروري أيًضا وجود بنية حتتية إىل العدد الكبري من الطالب
تدعم حبيث يعتاد الطالب بشكل متزايد على استخدام اللغة 

 .العربية يف عالقاهتم
أجرى الباحثون مالحظات يف تعلم اللغة العربية والعالقات 

، وقد مت ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يئةالطالبية يف ب
ذلك لتحديد املشاكل اليت تنشأ يف تعلم واستخدام اللغة العربية. 

، يتم م اللغة العربية، وخاصة يف الصفني األول والثاينيأثناء تعل
سيطة. أثناء الصف حفظ الطالب يف الغالب بالكلمات الب

جراء حمادثات وحفظ ، يتم دعوة الطالب إلالثالث وما فوق
الكلمات اليت تعد متعددة وعريضة إىل حد ما. هناك طالب 

، ولكن أيًضا الكثري سمتحمسون حلفظه وتطبيقه عند انتهاء الدر 
 ١١.منهم ال يفعلون ذلك

                                                           

 .Agustus 2019 2 ,املالحظة ۱۱



 
 

 

املدرسة اإلبتدائية  يف ، بصفته وزير مناهج Sunartiصرح 
العربية ، أن مشكلة التعلم الرئيسية باللغة ماغيتان ٣احلكومية 

هي أن اللغة العربية ليست لغة أصلية. لذلك يستغرق الطالب 
وقًتا للتكيف والتعلم من البداية. ختصيص التعلم يف أسبوع واحد 

اجتماعات. لذلك يستغرق  ٢هو أيضا تفتقر للغاية إذا كان فقط 
األمر وقًتا أطول حىت يكون التعلم ناجًحا ويوفر فهًما ناجًحا 

 Mahri Budi Jatmikoأوضح  ١٢اللغة العربية.للطالب حول أمهية 
م اللغة العربية باإلضافة إىل ذلك هي أن يإذا كانت مشكلة تعل

 علينا الصعب من ،ة ليست لغة أصلية، يف املتوسطاللغة العربي
مدرسة  يف لألطفال بالنسبة سيما ال. يومي أساس على التعود

حل هذه  ، هناك حاجة إىل طريقة أفضل حبيث ميكنبتيديةاإل
، أدركت إذا، كهيئة طالبية Ridwan Yuliantoصرح  ١٣املشكلة.

أن خلفيات الطالب الذين يدرسون هنا ختتلف. البعض من 
، هذه احلالة ميكن أن تسبب واحدة من RA رياض األطفال و

، ال توفر اللغة العربية. ألنه بعد كل شيء مياملشاكل يف تعل

                                                           
۱٢ Sunarti, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 

۱٣ Mahri Budi Jatmiko,،3 , املقابلة Agustus 2019  



 
 

 

الذي  RA بية. على النقيض مناملعارف التقليدية مقدمة للغة العر 
أضاف  ١٤قدم القليل من املعرفة أو قدم اللغة العربية لطالهبم.

Sunarti املدرسة  يف البيان وعززه إذا ما زال معلمو اللغة العربية يف
يفقدون النسبة إىل عدد الطالب.  ماغيتان ٣اإلبتدائية احلكومية 

 األول والثاين باإلضافة إىل أن مدرسي اللغة العربية يف الصفني
ليسوا مدرسي لغة عربية بل مدرسني يف الفصل يف الواقع ، ميكن 

، لكن النتائج ختتلف بالتأكيد ملعلم الفصل تدريس اللغة العربية
إن مشكلة تعلم اللغة  ١5عن املعلم الذي حيمل مواد اللغة العربية.

ص ، هي أن نق، كمرافق للبنية التحتية Syaifuddin، وفًقا لالعربية
خمتربات اللغة ساهم يف مشاكل يف تعلم اللغة العربية. خمترب 

والذي لن  . ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف اللغات يف
مدرسة  يف يكون بالتأكيد احلد األقصى إذا رأيت منو الطالب يف

 ١٦.الذي يستمر يف الزيادة ماغيتان ٣مية و بتيدية احلكإلا
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ون خالل ، الحظ الباحثية متباينةتعبري عن خلفيات تعليموب
ال الذين املالحظات وجود بعض العوائق أمام أطفال رياض األطف

ض األطفال يدرسون مواد دينية. ألن الطالب الذين يأتون من ريا
ملتعلقة اال حيصلون على ما يكفي أو أقل دراية ببعض األشياء 

ل شائعة. ومع فال اليت ال تزابالدين بالنظر إىل طبيعة رياض األط
العلوم  ، يتمتع طالب رياض األطفال مبزايا أخرى يف جمالذلك

  .الدقيقة
، أن مشاكل تعلم ، بشكل عام Haniatul Masyruhah صرح

، مما يعين أن املشاكل العربية حتدث يف مناطق غري لغويةاللغة 
أال  ،ما ال يقل عن ثالثة أشياء أساسيةتنشأ خارج اللغة. هناك 

، واملعلم ادي الذي ليس من مجهورية أرمينياوهي أن الطالب الع
، س جزئًيا من خرجيي اللغة العربيةالذي يدرس اللغة العربية لي

أكد  ١٧ويبدو أن طريقة التعلم ال تزال تسيطر عليها احملاضرات.
Fauzan Ali Mustofa  أن طالب رياض األطفال عادة ما يكونون

فهي بطيئة وغري مألوفة إىل حد ربية. لذلك أقل دراية باللغة الع
، واملشكلة التالية يف تعلم اللغة العربية هي أن األسلوب ال ما
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يزال يلقي احملاضرات وأن العديد من معلمي الصف يستخدمون 
 LKS أوراق عمل الطالب لتشجيع حتصيل الطالب. رغم أن

أن معلمي  Siswantoوأضاف  ١8ليس املصدر الرئيسي للتعلم.
الصف األول والثاين الذين يتحدثون العربية أيًضا ليسوا خرجيي 

لنسبة ملرحلة اللغة العربية. ميكنهم بالفعل نقل اللغة العربية. با
، ولكن هناك بعض األشياء اليت لن يتم التقدمي ليست مشكلة

منحها بالكامل من قبل مدرس الفصل وخاصة تعلم اللغة 
 ١٩.العربية

له اخلاصة. أن كل درس له مشاك Hadi Fitriyantoصرح 
ل ، سيكون من األفضل إذا مت تدريسها من قببالنسبة للغة العربية

، أي معلمي اللغة العربية. بينما املعلمني املؤهلني يف جماالهتم
ذي حيدث يف ، والس الفصل الذي يدرس اللغة العربيةيتوقع مدر 

 ، أن يكون لدى الطالب نفس األساسالصفني األول والثاين
، إن  Rubiyatiقال  ٢٠قبل التقدم إىل املواد والصفوف العليا.
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لغاية. واحد م اللغة العربية متنوعة لياملشاكل اليت تنشأ يف تعل
، أن العدد الكبري من الطالب وهذا على حد علمي هو، يف الواقع

 كل  ليس أخرى، ومرة ابق مع نسبة معلمي اللغة العربيةال يتط
هذا جيعل من الصعب على املعلمني يف  .الب لديهم خلفيةالط

أن  Bahriyah Siti Khoirulصرحت  ٢١املواد املشحونة دينيا.
م اللغة العربية هي يف األساس مشكلة إشكالية تعلم يمشكلة تعل

، للغة العربية ليس جمرد لغة أصليةمواد أخرى. إن النظر إىل ا
فمعظم املشكالت تتعلق باستعداد الطالب الذين ليست 

 ٢٢.يتهم التعليميةخلف
، الحظ الباحثون أنه ال يزال هناك العديد من يف املالحظة

 ٢و  ۱يف الصفني  ماغيتان ٣مية و بتيدية احلكإلمدرسة ا طالب
الذين مل يكونوا على دراية باللغة العربية. وهذا ألنه جاء من روضة 

لغة أطفال مل يهتم عموًما مبشاكل الدين والعربية. بالنظر إىل ال
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، يف حني أن رياض األطفال جلميع ربية مماثلة لدين اإلسالمالع
 ٢٣.األديان

، أو هي يف الواقع أكثر بسبب املشاكل املشاكل اليت تظهر
، عندما حاول الباحثون ومع ذلك .أكثر من العناصر غري اللغوية

إجراء مقابالت مع مدرسي اللغة العربية الذين قاموا بتدريس اللغة 
كانت املشكالت اليت ينطوي عليها تعلم اللغة   ،يف األصل العربية

، فإن مشكلة Fauzan Ali Mustofa وفًقا ل .العربية كثرية للغاية
م اللغة العربية ستكون أكثر بساطة إذا قصرناها على يتعل

، للغة العربية ليست لغتنا اليوميةألهنا إىل جانب ا .اللسانيات
صبح هذا أيًضا لذلك ي .هيكلها خيتلف أيًضا عن لغتنا األم

وفًقا  ٢٤ .مشكلة إذا مل يكن لدى املعلم الذي يعلمها فهم كامل
، فإن مشكلة تعلم اللغة العربية الناشئة  Haniatul Masyruhah لـ

 .عن العناصر اللغوية هي مشكلة املعلم وليست مشكلة الطالب
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ألنه يرتبط بفهم وذكاء املعلم حىت يتمكن الطالب من فهم ما 
 ٢5.العربية عن اللغات األخرىمييز اللغة 

أن مشاكل التعلم هي أفضل ملدرسة  Siswanto صرح
، تقتصر على املشاكل غري اللغوية. واألطفال املعادل بتيديةإلا

ألن هذا يرتبط بالكفاءات األساسية اليت جيب حتقيقها من 
م إىل مستوى يالتعلم. خمتلف إذا استمر الطالب الحًقا يف التعل

إن تعليم اللغة العربية  Sunarti، قال يًا مع هذاومتاش ٢٦أعلى.
وكذلك املؤسسات التعليمية  مدرسة ابتيدية الذي أجري يف معهد

حتت رعاية وزارة الدين كان له تركيز خمتلف عن اللغة العربية اليت 
 ، وخصوًصا يف تعلمها يف األكواخ. يف املدرسة، أو يف املدرسةمت

اللغة العربية ويكونوا قادرين بتيدية، يعرف الطالب إلمدرسة ا
أثناء التواجد  ٢٧على فهم بعض احملادثات األساسية باللغة العربية.

، ت ستخدم القدرة على استخدام اللغة العربية لدراسة يف الكوخ
 .الكتب املوجودة
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، فإن املشكالت املوجودة يف إذا Bambang Wiyono صرح
ونشأت. ألن اللغة  تعلم اللغة العربية طبيعية بالفعل إذا حدثت

، وعلى الرغم من لغة األم للمواطنني اإلندونيسينيالعربية ليست ال
، فال تزال اإلندونيسية متتص اللغة العربية أن العديد من املفردات

املدرسة اإلبتدائية  هناك مشكلة فيها. يف عملية التعلم املنجزة يف
ا على املشكلة يف احلقيقة أكثر تركيزً  ، ماغيتان ٣احلكومية 

صرح  ٢8الطالب واملدرسني وبعض أساليب التعلم املستخدمة.
Ridwan Yulianto ال ميكن إنكار أن بأنه، من حيث الطالب ،

اللغة العربية أقل استحسانًا. هم أكثر فخورة باستخدام لغات 
، Budi Jatmikoتعزز ماهري  ٢٩أجنبية أخرى مثل اللغة اإلجنليزية.

ين على التحدث فخرًا إذا كانوا قادر سيكون طالب الطفولة أكثر 
، يف حني اخنفض االهتمام بتعلم اللغة العربية. باللغة اإلجنليزية

 ٣٠.على الرغم من أن اللغة العربية هي الباب لفتح املعرفة الدينية
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كما أوضح هانيتول مصريوه أن مشكلة اهتمام الطالب غري 
 Haniatul ذكرتهاملواتية قد نقلها أيًضا يف مقابلة ، وفًقا ملا 

Masyruhah  إذا مل يكن اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية جيًدا
وهذا ما جيعل مدرس اللغة  .مثل املواد الدقيقة أو اللغة اإلجنليزية

العربية يستهدف ما إذا كان ميكن القيام باملهارة األربعة وحتقيقها 
لتعلم اللغة ، معايري الكفاءة إذا Sunarti يعزز ٣١ . بالكامل أم ال

العربية بشكل عام قد تكون هي نفسها معايري الكفاءة ملواد اللغة 
، م اللغة العربيةيمام مشكلة يف تعلوإذا أصبح عدم االهت .األخرى

فإن هذا يرجع إىل احلماس الكبري لألشخاص الذين ما زالوا 
 .يفهمون اللغة اإلجنليزية باعتبارها اللغة الدولية الوحيدة

 
ي بذلتها المدرسة لحل العقبات القائمة في الجهود الت .ج

 ٣المدرسة اإلبتدائية الحكومية م اللغة العربية في يتعل
 ماغيتان

املدرسة م اللغة العربية يف يتتكون املشكالت اليت تطرأ يف تعل
، مها على نطاق واسع من أمرين ماغيتان ٣اإلبتدائية احلكومية 
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سها ومن خارج اللغة املشكالت اليت تنشأ من اللغة العربية نف
 .مثل املعلمني والطالب والبيئة ووسائل اإلعالم املستخدمة

يف حلها  ماغيتان ٣مية و بتيدية احلكإلمدرسة ا اجلهود اليت بذلتها
 Bambang صرح .ختتلف بالتأكيد حسب أصل املشكلة

Wiyono ألن حلها يعين إزالة إذا، جيب حل مشاكل التعلم ،
 Sunarti  ٣٢ . ةالتعلم ناجًحا يف النهاي م ويصبحالعقبات يف التعل

شكالت يف التعلم من قبل إذا كانت هناك حاجة حقيقية حلل امل
، مع األخذ يف االعتبار أن هذه املشاكل تشكل عقبات املعلمني

، فهذا ومع ذلك، مع ظهور املشكلة .ميأمام حتقيق أهداف التعل
 ٣٣.ملعلمونيعين أن هناك ديناميكية يف التعلم الذي قام به ا

أنه إذا كان، كما هو معروف  Haniatul Masyruhah صرح
، فإن احلل ملشاكل التعلم يف املواد العربية، يوجد خمططان جيًدا

  Fauzan Ali Mustofa صرح ٣٤ يعتمد أيًضا على هذين األمرين.
 بأنه إذا كان التصنيف اإلشكايل يعتمد بشكل واسع على
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ننا بعد ذلك كمعلمني للغة العربية ، فإالعوامل اللغوية واللغوية
أن هناك  Siswantoذكر   ٣5نعاجل املشكالت وفًقا للشروط.

، فيما يقوم مدرسو اللغة م اللغة العربيةيمشكلتني رئيسيتني يف تعل
 ٣٦.العربية الحًقا بتصنيفات وكيفية حلها

م اللغة العربية من ي، للتغلب على مشكلة تعل Sunartiحسب 
، حنن حباجة إىل مدرس العربية اليت ليست لغتنا ة اللغةحيث حال

للغة العربية سواء من حيث املواد با .لغة عربية أكثر احرتافاً وجودة
، اخرت إسرتاتيجية تعليمية موثوقة حىت يتمكن أو يف تقدمي املواد

الطالب من االستماع بسهولة إىل الكلمات من خالل تعليمات 
ات ويف نفس الوقت يكونون املعلم حول اللغة اجليدة واملفرد

  .٣٧قادرين على فهم معىن أو الغرض من املادة اليت مت تعلمها
Ridwan Yulianto جيب رؤية يعزز إذا، باإلضافة إىل إتقان املادة ،

إذا كان املعلم قادرًا على  .م الطالبيقدرة املعلم على حتفيز تعل
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لى ، عنده لديه القدرة عيكونوا أفضل تشجيع طالبه على أن
 ٣8.حل مشكلة واحدة يف التعلم

، أن بعض ، يف الفصلني األول والثاين Hadi Fitrantoصرح 
بالكتابة و / أو احلروف  الطالب الذين مل يكونوا على دراية

صوت ، قدم املعلم ببطء للطالب حول نظام الالعربية، والصوت
أي من خالل دراسة حروف  ،العريب املسمى بتالوة القرآن

يصرب املعلم على تدريب الطالب على نطق احلروف ، املخرجول
، ليسوا مثل اللغات األخرى. من هناالعربية مرارًا وتكرارًا ألهنم 

من املتوقع أن يفهم الطالب اللغة العربية )كتاباهتم( أواًل قبل 
، مت تدريب ٢و  ۱، يف الصفوف Rubiyatiذكر  ٣٩قراءة الكتابة.

مهارات الكتابة باللغة العربية الطالب على مهارات ميكن أن توفر 
راحل التالية، وهي: تقدمي خطابات هجائية، متارين من خالل امل

القمرية ، متارين حول حروف هجائية، متارين صوتية وساكنة
يتم تنفيذ تعلم اللغة  ٤٠، ومقدمة لشهده وتانوين.شمسيهالو 
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، Siti Khairul Bahriyahالعربية يف الصفني األول والثاين وفًقا ل
اليت أجراها معلمو الفصل مع األخذ يف االعتبار الغرض من تعلم 

. جمرد مقدمة وللطالب الذين ليسوا ٢و  ۱اللغة العربية للصفني 
، ترتبط الكتابة العربية للحاق هبا. من حيث الكتابة RA من

كتب احلروف من اليسار إىل ، ت  باإلمالء والقات. يف اإلندونيسية
وف العربية من اليمني إىل اليسار. كما ، مث ت كتب احلر اليمني

، طاملا أنه سيتم بًيا يستغرق وقًتا طويالً للطالبيتطلب وقًتا تدري
 ٤١.التغلب على كل شيء بسهولة

، هناك العديد أنه يف اإلندونيسية Bambang Wiyonoأوضح 
من الكلمات املفردات املأخوذة أصاًل من العربية. مع تشابه 

كلمات اإلندونيسية املتاحة بالفعل سوف الكلمات العربية وال
يسهل الطالب يف تعلم اللغة العربية. كيف ميكن للمعلم إدارهتا 

غة م اللي، يف تعل Haniatul Masyruhah أوضحت ٤٢يف التعلم.
 النحو ، أن املعلم مهم يف إتقان مجل اجلمل العربية ودعاالعربية

 SPO بنية ، فمن املهم للغاية إذا كنت ترغب يف فهمرفالصو 
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أكد  ٤٣للكتابة العربية وهذا هو أحد أهداف تعلم اللغة العربية.
Fauzan Ali Mustofa جيب  رفالصو  النحو ميأن صعوبة تعل
، ونقلها للطالب لتسهيل األمر. ألنه حلها بواسطة املعلم

 بالطبع ال يزال الرتكيز على معرفةمدرسة اإلبتدائية،  لطالب
ملعلم حيتاج إىل معرفته ألنه أحد رف بسيطًا. لكن االص نحوال

، يتعلم  Siswantoوفًقا ل ٤٤القدرة على التحدث باللغة العربية.
، على الرغم من أنه ال يزال م اللغة العربية لطالب ميتشيغنيتعل

، ولكن عادًة ما يكون ه األربعة اليت جيب إتقاهنايعتمد على املهر 
يكون الكالم.  برية. عادة ماهناك مهارة واحدة متثل أمهية ك

دثة يف هذا ، جيب يف كثري من األحيان أن تسهل احملالذلك
، ة، احملادثة، الكتابةيالصدد بطريقة متوازنة، وهي: السمع

 ٤5.والقراءة
لمني، وهي قلة الكفاءة إن املشكلة اليت تأيت من املع

، بالنظر إىل وجود بعض املعلمني الذين ال تكون األكادميية
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، ال Bambang Wiyono، وفًقا لللغة العربيةبا S1 مؤهالهتم من
ميكن إنكار حدوث ذلك بالفعل. ومن األمثلة على ذلك 
مدرسي الصف األول والصف الذين يساعدون مدرسي اللغة 
العربية على إيصال مواد اللغة العربية يف الفصل. ويرجع ذلك إىل 
عدة اعتبارات وهي عدد الطالب الذين يفوق عددهم وعدد 

، باإلضافة إىل سبب الذين يفتقرون إىل اللغة العربية املدرسني
ثاين أكثر إىل املقدمة. من كون اللغة العربية من الصف األول وال

، نقاط ضعف، يعاين مدرسي اللغة العربية األصليني من ناحية
، حتاول  ماغيتان ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  ومن جانب مدير

و  ۱لول. بالنسبة للفصول نقاط الضعف هذه إجياد أفضل احل
، يتم لفصل أيًضا بتدريس اللغة العربية، حيث يقوم مدرس ا٢

تشجيع معلمي الفصل على التنسيق مع معلمي اللغة العربية إذا 
واجهوا مواد أقل إتقانًا. هذا التنسيق مهم ألن املشكالت اليت 

ربية علمي اللغة العتنشأ يف التعلم يتم حلها بسرعة. بينما بالنسبة مل
نحن نشجعهم على ف ،MGMP ، إذا كان لدينااألقل كفاءة

احلضور واملشاركة، واملشاركة يف التدريبات، وكمادة تقييم 



 
 

 

، نعقد اجتماًعا جمللس املعلمني ملناقشة املشكالت مشرتكة
 ٤٦.املوجودة يف التعلم وأيًضا يف هذه املدرسة

عقبة سوف يشكلون ال Sunartiاملعلمون األقل كفاءة وفًقا ل
الرئيسية يف التعلم. ألنه ال ميكن إنكاره إذا كان املعلم هو الفاعل 
الرئيسي يف التعلم. بالطبع أكملها بعدة طرق ، أحدها زيادة 

،  MGMP قدرة املعلم من خالل تشجيعه على االنضمام إىل
ستتم مناقشة العديد من األشياء مبا يف ذلك  MGMP ألنه يف

أنه ، على  Mahri Budi Jatmiko حصر  ٤٧زيادة مؤهالت املعلم.
، ميكن زيادة كفاءة املعلم يف املواد اليت يدرسها بطرق حد علمي

ولكن ميكن أن يتم ذلك عن طريق  .MGMP خمتلفة وأحدها
املداوالت يف البيئة املدرسية نفسها. جيتمع املعلمون للتداول حلل 

حل املشكالت اليت يواجهوهنا يف التعلم. أي واحد يعطي أفضل 
، إذا Ridwan Yuliantoصرح  ٤8ميكن استخدامه كمرجع مًعا.
، من املعلمني من خالل أشياء كثريةميكن حل املشاكل اليت تنشأ 
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MGMP واملعلمني حتسني رسية، مداوالت املعلم يف البيئة املد ،
كفاءهتم من خالل قراءة املواد. امسحوا يل أن أكون أكثر حمدثة 

 ٤٩.وال تفوت
، ميكن حل املشكالت الناشئة  Haniatul Masyruhah وفًقا لـ

عن املعلمني املرتبطني بتعلم اللغة العربية من خالل عدة أشياء. 
حىت تزيد الشيء الرئيسي هو أن املعلم جيب أن يقرأ الكثري 

، وكذلك طلب املشورة من زمالئه  MGMP ، وحيضر جبدمعرفته
 Fauzanأكد  5٠.املعلمني إذا كان هناك مناقشة تعقد يف املدرسة

Ali Mustofa  أن هناك العديد من الطرق اليت ال ميكن للمعلمني
، ينبغي أن نرى أن م. ومع ذلكيوا هبا عقبات يف التعلأن يصبح

، أمهية. إذا ألنه ضعيف يف املسألةمشكلة هذا املعلم هي األكثر 
إذا كانت طريقة نقل املواد ضعيفة، فعليه أن جيرب جيب حتسينه. 

، أو أن جيرب أشياء جديدة يف كثري من األحيان حىت ثرمرات أك
تشعر بالراحة. ويف االجتماعات عادًة ما يناقش املعلمون 

                                                           
٤۹ Ridwan Yulianto, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 
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إذا، كمدرس للغة  Siswanto تعزز 5١مشكالت من هذا القبيل.
، املشكلة يف رأيي اليوم هي عدد أساليب التعلم املختلفة. العربية

 يقول 5٢التعلم اجليدة. هذا جيعلين مضطرة ملعرفة املزيد عن طرق
Haniatul Masyruhah  واملشاكل اليت تنشأ يف التعلم، أو ما ،

ة باللغة العربية اليت ال ، يف الواقع يف بعض املواد الرئيسيأشعر به
، عم باللغة العربية. لتسهيل األمرالذي يد حنو ، مثل علمأفهمها

أواجه  حىت ال حنو غالًبا ما أسأل األصدقاء الذين يفهمون لغة
صعوبات يف التعلم على الرغم من أن اللغة العربية على مستوى 
اللغة اإلجنليزية ال تستخدم لغة اللغة اليابانية أو نادرًا ما 

 5٣.تتضمنها
حيتاج الطالب الذين يواجهون مشكالت يف التعلم إىل 
املساعدة حىت ال تستمر املشكلة يف وقت الحق وميكن للطالب 

اكل يف التعلم أن يتطوروا على النحو الذين يعانون من مش
جيب حل املشكالت املتعلقة بالتعلم ذي الصلة واليت  .األمثل
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تأيت من الطالب على الفور ألنه ميكن أن يكون نقطة ضعف 
للمؤسسات التعليمية لتحسني جودة وكمية التعليم يف 

ميكن مالحظة حل هذه املشكلة من العوامل اليت تؤثر  .إندونيسيا
جليد بالتأكيد إدارة يتطلب التعلم ا .ود هذه املشكالتعلى وج

، وجيب دائًما حتقيقه مع حتقيق األشياء اليت تسبب جيدة للغاية
 .مشاكل تنشأ

اليت ، ميكن حل مشاكل التعلم  Bambang Wiyono وفًقا لـ
، أحدها حتسني التدريس. حتسني تنشأ من الطالب بطرق خمتلفة

دمة املقدمة لشخص أو جمموعة التعليم هو شكل من أشكال اخل
من الطالب الذين يواجهون مشكالت يف التعلم هبدف تصحيح 

م الطالب. مع هذا التدريس األخطاء يف العملية ونتائج تعل
، من املتوقع أن حتل املشكالت املوجودة يف تعلم الطالب احملسن

،  Sunarti وفقا ل 5٤لتحسني حتصيل الطالب وحتقيق املدرسة.
لب على املشاكل اليت تأيت من الطالب باستخدام ميكن التغ

التعلم النشط ) PAIKEM ، حيث PAIKEM أساليب التعلم
واملبتكرة واإلبداعية والفعالة وممتعة(. نشاط يعين عندما تكون 
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عملية التعلم جيب على املعلم خلق جو حبيث ينشط الطالب 
رة تعين عبا 55لطرح األسئلة والسؤال والتعبري عن األفكار.

"مبتكرة" الطريقة اليت خيلق هبا املعلم التعلم الذي ميكن أن جيعل 
، حبيث لن يكون هناك طالب يعتقدون أن التعلم أمر ممتعال

شعور بالضغط يف أذهان الطالب بعد املوعد النهائي جلمع املهام 
وامللل بالطبع. يعين مصطلح "اإلبداع" أن املعلم خيلق أنشطة 

ليب مستويات خمتلفة من قدرة الطالب. تعليمية متنوعة حبيث ي
وسيلة فعالة تعين قدرة املعلم على إنشاء ما جيب أن يتقنه 
الطالب أثناء أنشطة التعلم اليت تتم دون إضاعة الوقت. واملرح 
يعين جًوا ممتًعا للتعليم والتعلم حبيث يركز الطالب اهتمامهم 
 بالكامل على التعلم حبيث يكون الوقت الذي يقضونه يف

 5٦.العصف الذهين )"الوقت يف مهمة"( مرتفًعا
، اليت تأيت من الطالب بطرق خمتلفةميكن حل املشكالت 

، فإن أنشطة اإلثراء هي شكل من  Ridwan Yulianto وفًقا لـ
طالب يتعلمون أشكال اخلدمة املقدمة إىل شخص أو عدة 

                                                           
٥٥ Sunarti, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 
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ل نويل اهتماًما للطالب األق، ليس علينا أن بسرعة كبرية. كمعلم
ا مهمون جًدا بالنسبة ، ولكن الطالب الذين يتعلمون سريعً قدرة

، واألمل هو لن تكون هذه فجوة مع بعضهم البعض، لنا أيًضا
أن الطالب الذين يسارعون يف قبول الدروس ميكنهم التعويض 
وقد يكونون قادرين على ساعد الطالب الذين هم أقل سرعة يف 

 5٧.قبول الدروس
، ميكن حل املشكالت اليت  Haniatul Masyruhah وفًقا لـ

، حنن رق خمتلفة. كمدرسني للغة العربيةتنشأ من الطالب بط
ملزمون مبساعدة الطالب على زيادة احلافز للتعلم. واحد منهم 
هو عن طريق ضبط التدريس مع املواهب واالهتمامات 

دافع متزايد للتعلم جلميع واالهتمامات. من األمهية مبكان إعطاء 
، وهذا ميكن أن يوفر محاسة كبرية للتعلم جلميع الطالب بالطال

فيما يتعلق باإلفراج عن مجيع مواهب واهتمامات الطالب لتطوير 
 Fauzanصرح  58قدراهتم اململوكة بشكل فردي أو يف جمموعات.

Ali Mustofa  بأنه من املتوقع أن يطبق كل طالب مواقف وعادات

                                                           
٥٧ Ridwan Yulianto, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 
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ازات تعليمية جيدة من خالل تعلم فعالة ألنه مت احلصول على إجن
لغاية اجلهد أو العمل اجلاد. تكون عادات التعلم اجليدة داعمة ل

وم الطالب بتنفيذ ، عندما يقيف مجيع جوانب تعلم الطالب
واالجتهاد ، بدًءا من تطوير املواقف واالنضباط األشياء اجليدة

، عندئٍذ ستعمل عملية التعلم وفًقا وهناك مسؤوليات مشرتكة
، وميكن أن يكون هلا تأثري وهو أمر عظيم يف قعات املشرتكةو للت

زيادة التحصيل الدراسي للطالب. لذلك أحاول التعود على 
استخدام احملادثة على الرغم من أهنا بسيطة جًدا للطالب حىت 

،   Siswantoوفًقا ل 5٩يعتادوا على استخدامها يف احلياة اليومية.
، ولكن توصيل املعرفة ليس كافًيافإن التدريس كعملية إلعطاء أو 

جيب أن يكون مصحوبًا بالتعليم. وهذا يعين أن املعلم جيب أن 
يكون قادرًا بشكل غري مباشر على توجيه الطالب للقيام به وأن 
يكون على دراية باألخالق والثقافة واألخالق اليت تنطبق يف 

من  املكان الذي يعيش فيه الطالب. املعلم ليس أكرب قدر ممكن
هو امليسر والصديق والدافع. ، بل املعلم املعلومات للطالب

                                                           
٥۹ Fauzan Ali Mustofa, ،4 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

، اجعل تعلم اللغة العربية مرحية قدر اإلمكان للطالب حىت لذلك
 ٦٠.يشعروا بالراحة

، كما أنين يف كثري من األحيان  Haniatul Masyruhah صرح
للطالب أن يكون متحمسا يف حتفيز الطالب حبيث ميكن 

لدافع الفعال والتكاملي. الدافع الفعال هو ، مثل حتقيق اميالتعل
، مثل سباب تتعلق باملزايا أو املزاياالرغبة يف إتقان اللغة العربية أل

القدرة على احلصول بسهولة على وظيفة أو التقدير االجتماعي 
أو احلصول على مزايا اقتصادية أخرى. الدافع التكاملي هو الرغبة 

ة حىت يتمكنوا من االندماج يف اكتساب مهارات اللغة األجنبي
 Fauzan Ali Mustofaصرح  ٦١مع جمتمع مستخدمي اللغة العربية.

، حيتاج املعلمون أيًضا إىل القضاء على الصورة العربية الصعبة 
من أجل خلق دافع ومحاس عاطفيني حىت يتسىن حتقيق اهلدف 

 ، حيث يكون اهلدف النهائيي املتمثل يف تعلم اللغة العربيةالنهائ
هو التمكن من استخدام اللغة العربية الشفوية واملكتوبة بشكل 

اص الذين يستخدمون ، جييد التحدث حبرية مع األشخناسبم
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، وهي مهارات اللغة العربية، وبعبارة أخرى، مت حتقيق أربع مهارات
االستماع أو املهارات اللغوية أو مهارات احملادثة أو مهارات 

 ٦٢.ات الكتابة أو اهلتافالقراءة أو الكتابة أو مهار 
أن حل مشكالت التعلم اليت تأيت من الطالب  Sunartiصرح 

يتطلب حذر املعلم. هل الطالب أقل قدرة على امتصاص املواد 
صرح  ٦٣أم أن هناك عوامل أخرى. مث احلل سيكون أيضا خمتلفا.

Fauzan Ali Mustofa باك سيسوانتو ، إىل جانب التعلم ،
أن يكونوا ناشطني يف اللغة العربية وشجعنا الطالب على 

، يتم منح الطالب إضافية ضافية. عندما تكون اإلضافاتاإل
، إجراء حمادثة من إتقان العربية بعبارات بسيطة لتتمكن

أن التعلم يف الفصل  Siswantoصرح  ٦٤باستخدام اللغة العربية.
ر يتطلب التعزيز ، لذلك مع اللغة العربية اإلضافية نأمل أن يستم

 ٦5.ما مت إجنازه يف التعلم يف هذه األنشطة
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أصبحت مشكالت التعلم املتعلقة باملرافق والبنية التحتية 
 Bambang ووسائل اإلعالم مناقشات جادة تتطلب حاًل. صرح

Wiyono املدرسة اإلبتدائية  إذا كانت املرافق والبنية التحتية يف
قائمة على  ت، ولكن إذا كانجيدة بالفعل ماغيتان ٣احلكومية 

، فستكون هناك نقص. بالنظر إىل أن كل تكنولوجيا املعلومات
، باإلضافة إىل ذلك ٦٦فصل ال يعتمد على الوسائط املتعددة.

يفتقر خمترب اللغة إىل استيعاب عدد الطالب إذا كانت هناك 
، ب املخترب يف نفس الوقت. ومع ذلكمواضيع متعلقة باللغة تتطل

ت من خالل أساليب التعلم اليت ميكن معاجلة هذه املشكال
طالب للتفاعل خارج الفصل ، مثل دعوة المها املعلمونيستخد

، أو استخدام معلمي اللغة للمخترب بالتناوب. أوضح الدراسي
Syaifuddin مدرسة  ، فإنه يف الواقعأنه فيما يتعلق بالبنية التحتية

مل يعد من املمكن توسيع  ماغيتان  ٣مية و بتيدية احلكإلا
ألن املدرسة اليسار واليمني ال توجد أرض ميكن  ٦٧األرض.

بناؤها. ميكن التحايل على هذا باستخدام بعض املساحة املتاحة 
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لدعم أنشطة التعلم. إذا كان التعلم القائم على الوسائط 
قل تذكرًا يف أماغيتان  ٣مية و بتيدية احلكإلاملتعددة، مدرسة ا

 .ملتعددة تكون أقل حاجةبتدية، فإن الوسائط اإلعصر مدرسة ا
إن املشاكل مثل الفضاء واملختربات وما ،  Sunarti توقال

شاهبها كانت يف الواقع ال ميكننا فعل الكثري ألنه ال توجد أرض. 
ومع ذلك، إذا كان ال يزال هناك الكثريون وغالًبا ما يستخدم 

كوسيلة للتعلم، فهذا ما يعمل عليه مدرسو اللغة  LKS املعلمون
مرتفًعا. الطريقة  LKS بية اليوم حبيث ال يكون االعتماد علىالعر 

املستخدمة هي زيادة كفاءة املعلم يف مواد تعلم اللغة العربية من 
أنه  Haniatul Masyruhah صرح.MGMP ٦٩ خالل تضمينها يف

، ولكن ترك كل الطالب قد ساعدت بالفعلإذا كانت أوراق عمل 
ا أيًضا ألن املعلم كان مطلوبًا شيء إىل أوراق العمل مل يكن جيدً 

، يف حني أن أوراق العمل  أمثلة باستخدام اللغة العربيةتقدمي
 Fauzan Ali Mustofaصرح  ٧٠كانت اقرتاحات للقيام بالعمل.

عن تعلم الوسائط مثل أوراق أنه إذا كانت هناك مشاكل ناجتة 

                                                           

٦٩ Sunarti, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 

٧٠ Haniatul Masyruhah, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 



 
 

 

جيههم فقط للعمل على ، فإن معظم الطالب اليوم يتم تو العمل
، صة العربية، يتطلب التعود، وخام اللغةي، ولكن تعلراق العملأو 

 ٧١.واستخدام أوراق العمل قد يكون ولكن ليس بالضرورة

                                                           
٧۱ Fauzan Ali Mustofa, ،3 ,املقابلة Agustus 2019 
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 الباب الخامس
 البيانات تحليل

المدرسة اإلبتدائية  مشكالت تعليم اللغة العربية في .أ
 ماغيتان  ٣الحكومية 

ئية املدرسة اإلبتدا تواجه أنشطة تعليم اللغة العربية يف
وهي ليست صغرية  مشكالت ماغيتان  ٣احلكومية 

وبسيطة. كل من العوامل اللغوية وغري اللغوية مثل املعلمني 
أقل كفاءة بسبب معلمي اللغة العربية األربعة، واحد فقط 

، يف  LKS هو بكالوريوس اللغة العربية، واعتماد املعلم على
لمني الفصول يتم تعليم اللغة العربية من قبل املع ۲و  ۱فصل 

الدراسية، العديد من الطالب ال يفهمون املواد باللغة 
العربية، هناك طالب ال يستطيعون قراءة وكتابة احلروف 
العربية ألهنم يأتون من رياض األطفال وضعف االهتمام 

 .بالتعلم
، من املتوقع وجود مالحظات م اللغة العربيةيف عملية تعلي

 لتعليم اليت جتري بطريقةبني املعلمني والطالب. أنشطة ا
جيب أن يكون املعلمون نشيطني ومفضيني وممتعني حىت 
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ميكن تنفيذ عملية التعليم بشكل تفاعلي. باإلضافة إىل 
ة ، جيب أن تويل عمليكوهنا عملية مواتية ونشطة ومتصلة

التدريس اهتماًما بإدارة الفصل، مثل ختصيص الوقت املرتب 
 .الفصول الدراسية ، وترتيببدقة

 العوامل اللغوية اليت متثل مشكلة يف تعليم اللغة العربية يف
هي، ال يزال  ماغيتان  ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف

أحد مواد  .الطالب جيدون صعوبة يف ترمجة القراءة / اللغة
تعليم اللغة العربية اليت يصعب على الطالب اإلحساس هبا 

املواد واملرتجم بني هي مادة الرتمجة، حيث يتم عكس ترتيب 
يواجه الطالب صعوبة يف كتابة اللغة  .العربية والرتمجات

يعرتف الطالب بالصعوبات يف الكتابة  .العربية باإلمالء
باإلمالء مبا يف ذلك أولئك الذين غالًبا ما يكونون خمطئني 
يف ربط الرسائل، بني اجلمل اليت سبقتها املعاريف وليس، 

عدم  .روف اليت تشبه املهراجنيةوأيًضا التمييز بني احل
من بني العديد من  .االعرتاف بالشكل العريب أو الكتابة

الطالب يف الصفني األول والثاين، كان ال يزال هناك بعض 
الطالب الذين ال جييدون قراءة احلروف العربية، بل إن 
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بعضهم مل يتعرف على احلروف العربية املستمرة أو مل يستطع 
 .القراءة
الت يف هذا اجملال اللغوي ليست مشكالة كبرية ألن املشاك

هناك بالفعل اختالفات جوهرية بني العربية واإلندونيسية 
وحىت اجلاوية وبعض اللغات األخرى اليت هي اللغات األم 
للشعب اإلندونيسي. سيصبح هذا العامل اللغوي الحًقا 
جزًءا ال يتجزأ من العامل غري اللغوي وخاصة املعلم. جيب 

ن يكون املعلم قادرًا على فهم الطالب للمواد اليت ينقلوهنا أ
جيًدا. ميكن الحًقا تشجيع هذه املشكالة اللغوية وتطويرها 
عن طريق زيادة يف جمال اختصاص املعلمني حبيث ميكن حل 

 .املشكالت اللغوية مع زيادة يف مدرسي اللغة العربية
بة مثل نس ، اللغوية اليت تنشأ عن املعلمنياملشكالت غري

، واملتحدثني باللغة العربية يف املعلمني إىل الطالب البعيدين
، وأربعة من والثاين ما زالوا مدرسني يف الصفالصفني األول 

، ال يزال لغة العربية خطي ووفًقا لكفاءهتممدرسي ال
ًعا وفقط االعتماد على استخدام أساليب التعليم أقل تنو 

ل اليت ال تزال مهيمنة هي ، واستخدام أوراق العماحملاضرات
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للغوية األخرى املشكلة اليت تأيت من املعلم. املشاكالت غري ا
، مثل عدم اهتمام الطالب بتعليم اللغة الناشئة عن الطالب

، خلفية الطالب وظروف بيئة التعلم واألسرة أيًضاالعربية ، 
، جتعل مشاكالت تعليم اللغة العربية  RA الذين ليسوا من

مثرية لالهتمام  ماغيتان  ٣رسة اإلبتدائية احلكومية املد يف يف
، اليت تستهدف يف . تعترب املرافق والبنية التحتيةومالحظةها

املدرسة اإلبتدائية  يف هذه احلالة وسائل اإلعالم التعليمية يف
، جيدة ومرضية للغاية. ويستند التعليم  ماغيتان  ٣احلكومية 

بيوتر. يتوفر خمترب على شاشات الكريستال السائل والكم
حبيث ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  اللغات يف

ميكن استخدامه من وجهة النظر هذه لتشجيع حل 
 ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف .املشكالت التعليمية

حيمل أيضا اللغة العربية اإلضافية من أجل توفري ماغيتان  
اآلخرين الستخدام التعود على الطالب وأعضاء املدارس 

اللغة العربية بنشاط. مت إجراء هذا االعتبار اإلضايف باإلضافة 
، وأيًضا شكل من أشكال إعطاء التعود على اللغة العربية إىل

تعزيز مواد اللغة العربية اليت قد تكون أقل من املستوى األمثل 
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 ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف التعلم وجعل
صها اخلاصة يف إتقان اللغات األجنبية. وهو أعمى هلا خصائ

املدرسة  يف بعض اإلجنازات اليت حصل عليها طالب
يف مسابقات التحدث باللغة ماغيتان   ٣اإلبتدائية احلكومية 

 .العربية عندما تكون هناك أنشطة يف املنطقة
املعلمون وفًقا لسياسة احلكومة اإلندونيسية كما هو 

م لعا ١٤ن مجهورية إندونيسيا رقم منصوص عليه يف قانو 
، يتم توضيح أنه يتعني بشأن املعلمني واحملاضرين ٢٠٠5

على املعلمني احلصول على مؤهالت أكادميية مت احلصول 
عليها من خالل التعليم العايل أو أربعة برامج للحصول على 

زارة الدين يف مجهورية الدبلومات. كمؤسسة تعليمية تابعة لو 
 ب أن يكون الغرض من تعلم اللغة العربية يف، جيإندونيسيا

وفًقا للمناهج ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية 
، يتأهل مدرس اللغة يف هذه األثناء .K13 املستخدمة وهي

 .العربية يف فصل اللغة العربية
املعلم هو أحد العناصر اليت ال ميكن فصلها يف عملية التعليم 

، واحدة منها كفاءات  ٤املعلمون بـ  جيب أن يتمتع .والتعلم
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تعلم هي الكفاءة الرتبوية ، وهي قدرة املعلمني على إدارة ال
، والتعرف على خصائص وفهم وتطوير إمكانات الطالب

 .الطالب حىت يتمكن الطالب من تلقي الدروس بسهولة
، هناك حاجة ماسة فة إىل الكفاءة املهنية للمعلمنيباإلضا

إىل فهم  ، ألنه باإلضافةعليم والتدريسأيًضا يف عملية الت
، فهم املعلمون أيًضا يعرفون الدروس وأساليب التدريس

أساسيات التعليم وجتربة التدريس واملعرفة وإتقان املواد مهمة 
 .جًدا للمعلمني كوسيلة إلثارة الطالب وحتفيزهم يف التعلم

، يواجه املعلم حالة أنشطة التعلم يف الفصول الدراسيةيف 
لطالب الذين يكون مستوى استعدادهم هو نفسه. ا

االستعداد يف السؤال هو إتقان املوضوع وهو شرط أساسي 
لطالب قبل تعلم مواد جديدة. لذلك، جيب أن يتقنه ا

، جيد الطالب صعوبة يف متابعة التعلم بسبب هذه الظروف
يف الفصل. صعوبات التعلم هي املشاكل اليت هتم الطالب 

، إذا كان م. تتم عملية التعلم بشكل جيدتعليف عملية ال
م كبري بتعلم املوضوع. يف لدى األفراد الذين يتعلمون اهتما

ماغيتان  ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  ، ال يزال طالبالواقع
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عب جًدا قبول مادة ، من الص٢و  ١، وخاصة الصفوف 
، وطرق جديدة اللغة العربية، ألهنم اكتشفوا للتو لغة جديدة

 لكتابة تكون عادًة من اليسار إىل اليمني ولكن الكتابة منل
 ، حيث الاليمني إىل اليسار، واملفردات اجلديدة معروف

، مما يؤدي إىل اهتمام أقل تزال القراءة صعبة بالنسبة هلم
 .بتعلم اللغة العربية

توى صف واحد متنوع للغاية إن ذكاء األطفال يف مس
، ألن نظام  ميكن جتنبهاذه مشكلة مستحيلة ال، فهبالفعل

قبول الطالب اجلديد ليس من املمكن القيام به مثل فحص 
املدارس يف املناطق احلضرية املتقدمة بالفعل. ي طلب من 

،  (PAIKEM) املعلم إتقان جمموعة متنوعة من مناذج التعلم
واليت من خالهلا سيكون منوذج التعلم املستخدم قادًرا على 

فإن ما ال  ،الهبم. عالوة على ذلكة مضافة لطتوفري قيم
 يقل أمهية عن عملية التعلم هو خمرجات التعلم املثلى أو

، ال يزال املعلمون القصوى. استناًدا إىل املالحظات
، قليدية يف إدارة الفصول الدراسيةيستخدمون النماذج الت

وال يقوم املعلمون بإجراء تغيريات يف إعدادات املقاعد. على 
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جو الفصل الدراسي مواٍت للغاية بسبب الرغم من أن 
، إال أن االختالفات يف إعدادات الثابت موقف املدرس

، و من الفصول الدراسية ليس رتيًبااملقاعد هتدف إىل خلق ج
ممتًعا وغري ممل. حبيث ميكن جلميع الطالب االنتباه إىل املعلم 

 .والدروس اليت حتدث بشكل جيد
 .للغة العربية مهم جدام ايموقف األسلوب يف عملية تعل

يعتمد حتقيق األهداف التعليمية على فعالية الطريقة 
، الطريقة اجليدة هي الطريقة الفعالة مبعىن آخر .املستخدمة

ال ميكن فصل  .من خالل النظر يف املواقف والظروف احلالية
املعلم عن بعض األساليب حىت تتمكن عملية التعلم من 

عملية تعلم  .داف املتوقعةالعمل بشكل جيد وحتقيق األه
، ال ماغيتان  ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  اللغة العربية يف

 .يزال املعلمون مهيمنني مع طريقة احملاضرة يف تقدمي الدروس
إذا طبقت يف دروس  من املؤكد أن طريقة احملاضرة أقل فاعلية

سة املدر ، بالنظر إىل نطاق دروس اللغة العربية يف اللغة العربية
ماغيتان  اليت ال تتضمن بعض  ٣اإلبتدائية احلكومية 

يف  .، كما أن الطالب مطالبون بإتقان املفرداتاملواضيع
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وافقة مع املادة اليت مت ، إذا مل تكن الطريقة متمعملية التعلي
 .، فستؤثر على جناح التعلمتدريسها

 ال ميكن فصل جناح التعليم يف املدارس عن توفر املرافق والبنية
البنية التحتية لتلبية احتياجات املرافق و  .التحتية املناسبة

لوسائل التعليمية متعددة ، االكاملة والكافية، مثل املختربات
املدرسة اإلبتدائية   ، هناك حاجة إىل استثمار كبري.الوسائط

مدعوم ببنية حتتية جيدة حبيث يكون ماغيتان   ٣احلكومية 
 .التعليم ناجًحا

حلماس أو الدافع لتعليم األطفال عن مشاركة ال ميكن فصل ا
ولياء األمور جتاه ، خيتلف موقف أومع ذلك .أولياء األمور

، حيث يقوم البعض دائًما بالتشجيع تعليم أطفاهلم
، سواء يف ذلك لتعلم أطفاهلم يف كل مرة تقريًباواالهتمام 

 .األطفال يف املنزل وعند املغادرة إىل املدرسة الوقت
، وبغض النظر ةاملتعلقة بالطالب معقدة للغاياملشكالت 

، فإن العوامل اخلارجية مثل الدعم عن اللغة العربية نفسها
م يتعليف   من األسرة أو التأثريات البيئية تسبب مشاكل أيًضا

 .اللغة العربية
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من عدد من املقابالت واملالحظات اليت مت إجراؤها، فإن 
م باللغة يملشاكل التعلنتائج البحث كنتيجة لتعرض البيانات 

 :العربية هي كما يلي
 العوامل اللغوية .١

النقطة املهمة هي أن الصعوبات تنشأ من اللغة نفسها 
حيث من املعروف أن االختالفات كبرية بني اللغتني 
العربية واإلندونيسية من حيث املفردات وهيكل اجلمل 

ذكرت املشكالت املختلفة اليت  .والكالم والكتابة
الطالب اإلندونيسيون يف تعلم اللغة العربية  يواجهها

االختالفات  وتشمل هذه .عدًدا من االختالفات
 .، وترتيب اجلملة والكتابةنظام الصوت، واملفردات

لعربية أمرًا مهًما يعد النظام السليم يف تعلم اللغة ا
، ألن االهتمام هبذه اجلوانب سيساعد يف حتقيق للغاية

غالًبا ما يتم جتاهل  .ثمهارات االستماع والتحد
، على  تعلم اللغة العربية يف املدارسنظام الصوت يف
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الرغم من أن الغرض من تعلم اللغة العربية ليس موجًها 
فقط حبيث يتمكن الطالب من فهم اللغة املكتوبة 

، ولكن يتم  الكتب املكتوبة باللغة العربيةاملوجودة يف
، يعد اللغةيف مهارات  .توجيهها أيًضا كأداة اتصال

يف  .االستماع والتحدث بداية لألنشطة اللغوية
احلصول على املهارات اللغوية حنن عادة من خالل 

يف البداية يف مرحلة الطفولة نتعلم  .عالقات منتظمة
 .التحدث والقراءة والكتابة

وفة من قبل املفردات هي جمموعة من الكلمات املعر 
غة ، أو هي جزء من لشخص ما أو هويات أخرى

، ردات باللغة اإلجنليزية املفرداتي طلق على املف .معينة
ويتم تعريف مفردات الشخص على أهنا جمموعة من 
مجيع الكلمات اليت يفهمها ذلك الشخص أو مجيع 
الكلمات اليت حيتمل أن يستخدمها هذا الشخص 

مفردات الشخص تعترب إضافة  .لتكوين مجل جديدة
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ملية التعلم بلغة ما أو ، سواء من ععموًما جزًءا مهًما
غالبًا  .تنمية قدرات الشخص بلغة يتم إتقاهنا بالفعل

مات جديدة كجزء ما يتم تعليم طالب املدارس كل
، ويرى الكثري من البالغني أن من بعض املوضوعات

 .تكوين املفردات يعد نشاطًا تعليمًيا مثريًا لالهتمام
 ، وهذا هو علم هيكلة اجلمل حبيثالقواعد حنوية

، وأيًضا القواعد أشياء أخرى غري العربية تتضمن
التوافق بني )املوضوع( واخلرب )املسند( وبني الطبيعة 

الغرض من املطابقة هنا هو املطابقة يف  .واملوسوف
 .عدة جوانب

يعد عامل الكتابة باللغة العربية أحد العقبات يف 
ة. ا بالقراءمهارات اللغة ألن الكتابة ترتبط ارتباطًا وثيقً 

، من حيث املبدأ نريد أن يقرأه عندما نكتب شيًئا ما
اآلخرون. لذلك تعد الكتابة أحد العوامل املهمة يف 
دعم املهارات اللغوية. لكن املشكلة بالنسبة للطالب 
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اإلندونيسيني الذين يتعلمون اللغة العربية هي أنه ال 
، بة العربية والكتابة اإلندونيسيةيوجد تشابه بني الكتا

كيفية كتابتها. إذا كانت الكتابة الالتينية مكتوبة   وهي
بية ، يف حني أن الكتابة العر إىل اليمني من اليسار

، فإن هذا يبطئ عملية مكتوبة من اليمني إىل اليسار
التعليم والتعلم كإمالك وكذلك يكتب أمام السبورة. 
الكتابة هي نشاط يهدف إىل اكتساب مهارات اليد 

ألولئك اجلدد على احلروف . بالنسبة يف الكتابة العربية
، فإن النقطة هي بالطبع عملية تعلم الكتابة. العربية

لقادرين على كتابة اللغة العربية، بالنسبة ألولئك ا
، على سبيل املثال الكتابة ميكن تطوير الكتابة هنا

 .شكل دقيق باللغة
 عامل غري لغوي .٢

لعربية املشاكل غري اللغوية هي مشاكل يف تعلم اللغة ا
تنشأ من خارج اللغة نفسها. ميكن مالحظة ذلك من 
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 ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  خالل عملية التعلم يف
اليت تشمل الطالب واملدرسني والبيئة  ماغيتان 

 تعلم اللغة العربية املدرسية. ختتلف فعالية الطالب يف
، ويريد معظم الطالب أن يكونوا قادرين بني الطالب

باللغة العربية. ال يتم حتديد جناح تعلم  على التحدث
، ولكن جيب دعمه قط بدافع كافٍ اللغة العربية ف

، يؤثر ممارستها. إىل جانب عوامل الطالببالتمارين و 
العربية. يف تدريس املعلم أيًضا على جناح تدريس اللغة 

مية و بتيدية احلكإلمدرسة ا ، يكون املعلماللغة العربية
ا يف إعطاء الدروس للطالب، طًا جدً نش ماغيتان ٣

، ال يزال املعلم يستخدم ومع ذلك، يف توصيل املواد
األساليب والوسائط األقل فعالية. ال يزال املعلم 
يستخدم طريقة احملاضرة أثناء التدريس والكتابة على 
السبورة إلكمال املادة بأكملها. وسائل اإلعالم والبنية 
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مشكلة تعلم اللغة  التحتية والبيئة هي أيًضا عوامل يف
 .ماغيتان  ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  العربية يف 

يلعب املعلم كأحد العوامل غري اللغوية دورًا مهًما يف 
م اللغة العربية. ي طلب من يجناح تعلم ليس فقط تعل

املدرسني احلصول على أربعة معايري خاصة باملدرس 
واملهنية نفسه أو إتقاهنا وهي املعايري األكادميية 

 ، خاصةتواصلية. يف املعايري األكادمييةواالجتماعية وال
اللغة  ةم اللغة العربية، سيكون مدرسيفيما يتعلق بتعل

العربية أفضل وأفضل إذا كانوا يتقنون اللغة العربية من 
اجلوانب األربعة للمهارة اليت تعد اهلدف الرئيسي 

أساليب  دعمللتعلم باإلضافة إىل املواد األخرى اليت ت
، ي توقع من املدرسني حتسني التعلم هذه. وبالتايل

، ولكن أيًضا يف راهتم دائًما ليس فقط من املوضوعقد
كيفية تدريسهم. بالنظر إىل ديناميات عامل التعليم 
حتولت بسرعة كبرية وبسرعة. ال يأيت مدرسي اللغة 
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ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية العربية 
من مدرسي اللغة العربية البحتني ألن  ٢ و ۱للفصلني 

، اشرة. من الناحية املثاليةمدرس الفصل يقدمهم مب
ال ينبغي أن حيدث هذا بسبب الكيفية اليت ستكون 

 .هبا النتائج أقل من األمثل
املدرسة يعد الطالب كجزء من العوامل غري اللغوية 

حقيقة إذا كان ماغيتان   ٣اإلبتدائية احلكومية 
أقل  ماغيتان  ٣درسة اإلبتدائية احلكومية امل طالب

ال ميكن  .دراية وأقل اعتاًدا على استخدام اللغة العربية
إنكاره إذا كانت اللغة العربية أقل اهتماًما من اللغة 

على الرغم من أن دور اللغة  .اإلجنليزية كلغة أجنبية
العربية مهم أيًضا كشكل من أشكال الدراسات 

 .ملدارساإلسالمية وخصائص ا
تؤثر بيئة املدارس والبيئة اليومية للطالب يف تشجيع 

، نجاح يف جناح تعلم اللغة العربيةالطالب على ال
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وستشجع بيئة املدارس الطالب على التعود على 
ئهم الذين يستخدمون التحدث والتحدث مع أصدقا

كذلك إذا استخدمه يف بيئات العائلة  .اللغة العريب
، بطبيعة احلال يصبح الدعم إذا كان كل .واأللعاب

عامال يعزز بعضهما البعض بني ما هو يف التعلم مع 
 .احلياة اليومية

يتطلب التغلب على مشكلة تعلم اللغة العربية مدرًسا 
عربًيا أكثر احرتافًا يف تقدمي املواد أو لديه اسرتاتيجية 
تعليمية موثوقة حىت يتمكن الطالب من االستماع 

من خالل تعليمات املعلم.  بسهولة إىل الكلمات
جيد عن اجلمل واملفردات جيد ويف الوقت نفسه 
ميكن أن يفهم معىن أو الغرض من املادة اليت متت 

علم دروس اللغة دراستها. مث لتحفيز الطالب على ت
، حبيث يتم حتفيز الطالب يف فهم العربية اإلضافية

، ميكن والكتابة وحفظ املفردات. بعد ذلكوالقراءة 
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درس معرفة جناح الطالب من خالل تقييم تعلم للم
اجلهود املبذولة للتغلب على  .اللغة العربية كاملة

بية من حيث اللغويات هي كما مشكلة تعلم اللغة العر 
وت العريب يسمى علم تالوة يف نظام الص يلي:

خترج فيه ، أي عن طريق دراسة املكان الذي القرآن
تحلى مدرسو ، جيب أن ياحلروف. يف هذا املستوى

اللغة العربية بالصرب لتدريب طالهبم على نطق 
احلروف العربية بشكل متكرر. ألن اللغة العربية 
ليست هي نفسها مثل اللغات األخرى، وباألخص 

، سوف يفهم الطالب اللغة العربية باللغة العربية
شيء واحد مفيد  )الكتابة( أواًل قبل قراءة الكتابة.

وا يرغبون يف تعلم اللغة كان  ، إذاللغاية للطالب هو
، يف اإلندونيسية هناك العديد من الكلمات العربية

املفردات مأخوذة أصاًل من اللغة العربية. مع تشابه 
الكلمات العربية والكلمات اإلندونيسية املتاحة 
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بالفعل سوف يسهل الطالب يف تعلم اللغة العربية. 
، من صرفالنحو و ال تسمى بنية اجلملة باللغة العربية

املهم جًدا إذا كنت تريد فهم الكتابة العربية. ولكن 
، فال شخص ما يهدف إىل تسهيل احملادثة إذا كان

، صرفالنحو و اليكفي أن يكون مسلًحا فقط مع 
ا يف هذه احلالة بطريقة ولكن جيب أن يتدرب كثريً 

: السمعية، واحملمصة، والكتابة، ، وهيمتوازنة
، ترتبط الكتابة العربية . من حيث الكتابةاءةوالقر 

كتب احلروف من ، ت  ةباإلمالء والقات. يف اإلندونيسي
، مث ت كتب احلروف العربية من اليسار إىل اليمني

بًيا يستغرق اليمني إىل اليسار. كما يتطلب وقًتا تدري
، طاملا أنه سيتم التغلب على كل وقًتا طويالً للطالب

رة على كتابة شيء بسهولة. متارين ميكن أن توفر القد
و التايل، اللغة العربية من خالل املراحل على النح

وهي: إدخال رسائل احلجية، والتدريب على حروف 
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والتمارين على  والتمرينات املتحركة واحلرارية  ،اهلجائية
ين. يف ، وإدخال الصيادة وتانو القمرية والسامسية

ة ، حيث أن موضوع اللغة العربيتعلم اللغة العربية اليوم
حيتوي على أشياء ميكن أن توفر نظرة عامة على 

لق الطبيعة االجتماعية والثقافية لألمة العربية اليت تتع
 العربية.مبمارسة استخدام اللغة 

الجهود التي بذلتها المدرسة لحل العقبات القائمة في  .ب
 ماغيتان  ٣المدرسة اإلبتدائية الحكومية م اللغة العربية يتعل

املدرسة وكفاءة معلمي اللغة العربية  من أجل حتسني قدرة
يف أداء واجباهتم املهنية، ميكن ماغيتان   ٣اإلبتدائية احلكومية 

القيام بتحسني قدرات املعلمني وكفاءاهتم من خالل تغطية 
األنشطة اليت هتدف إىل حتسني وتنمية القدرات )القدرات(، 

ه. من واملواقف )املواقف(، واملهارات ) مهارة( جيب القيام ب
املأمول أن ينتج عن هذا النشاط تغيري يف سلوك املعلم يغري 
بشكل كبري سلوك أداء املعلم يف عملية التعليم والتعلم يف الفصل. 
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حتسني كفاءة املعلم هو أحد طرق تلبية معايري كفاءة املعلمني 
وفًقا ملتطلبات املهنة وتطور العلوم. يعد حتسني كفاءة املعلم جزًءا 

القيام به دائًما بشكل مستمر أو مستمر للحفاظ  مهًما جيب
 .على كفاءة املعلم

بالنظر إىل الدور االسرتاتيجي للمعلمني يف كل جهد ممكن 
، من الضروري زيادة ني جودة التعليم وأمهيته وكفاءتهلتحس

يعد حتسني وتطوير  .وتطوير جوانب الكفاءة املهنية للمعلم
رورة وضرورة ميتلكها جمال جوانب الكفاءة املهنية للمعلمني ض

ال يتم حتديد جودة التعليم فقط من قبل  .التعليم يف إندونيسيا
، ولكن أيًضا الرئيسي يف عملية التعليماملعلم الذي هو الفاعل 

، مثل جودة يد من املكونات التعليمية األخرىمن خالل العد
 .وخصائص املدخالت والبيئة واملرافق والبنية التحتية

التعليم والتدريس تطوراً كبريًا يف تطويره حىت اآلن لقد أحرز 
يعتمد على خربة املعلمني يف تطبيق الكفاءات القياسية اليت جيب 

، هناك أيًضا ومع ذلك .امتالكها مبا يف ذلك الكفاءات املهنية
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العديد من اإلخفاقات يف عامل التعليم بسبب األخطاء يف مفهوم 
هناك  .ب الذين ليسوا جيديناملعلمني يف تعليم وتعليم الطال

أيًضا العديد من احلاالت اليت يصبح فيها الطالب كائنات غري 
مواتية بسبب عدم دقة املعلم يف إعطاء التوبيخ للطالب مما جيعل 
هؤالء الطالب يعانون من اضطرابات نفسية يف شكل كراهية 
مفرطة جتاه املعلم مما جيعلهم يصبحون شخًصا ذا شخصية 

 .ذا بالتأكيد مؤثر مثل اخنفاض جودة التعليمه .تقييدية
املعلم هو املعلم الذي لديه املهمة الرئيسية لتنفيذ أنشطة 
التدريس والتعليم. مهمة املعلم ليست سهلة ألهنا جيب أن حتسن 
جودة املوارد البشرية وفًقا ملعايري كفاءة معينة ووفًقا للمعايري والقيم 

ل "التعليم، والتعليم، واإلدارة". واجبات املعلم تشم املعمول هبا.
، ي كلف املعلم بنقل املعرفة واملهارات وفًقا يف جانب التعليم

، يعمل ول هبا. يف هذه املهمة التعليميةللمناهج الدراسية املعم
املعلم على حتسني معرفة الطالب ومهاراهتم ليصبحوا يوًما ما 

يكون  أشخاًصا لديهم معرفة واسعة ومهارات عالية. جيب أن
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املعلم جيًدا يف توفري الدافع للطالب حىت يكون الطالب على 
استعداد لتطوير وتوسيع املعرفة واملهارات املتوفرة يف الفصل 
الدراسي من خالل االستفادة من مصادر املعلومات احلالية من 

م ، يف رأي املعلائط املطبوعة واإللكرتونية. لذلكمعلومات الوس
مدرس قادر على تشجيع الطالب على  ، فإن الكاتب هوالناجح

التعليم بشكل مستمر والبحث عن معارف ومعرفة جديدة حىت 
يتم تطوير املعرفة واملهارات احلالية دائًما ويكونون قادرين على 

ام املعرفة التغلب على املشكالت اليت يواجهوهنا باستخد
 ، العديد من املعلمني أذكياءواملهارات اليت لديهم، يف الواقع

، طالهبم أذكياء. يف جانب التعليم لكنهم غري قادرين على جعل
ي كلف املعلم بتكوين كائنات بشرية هلا قيم نبيلة وفًقا للمعايري 

، لبلد وتطور اجملتمع السائد. لذلكوالقيم املتضمنة يف فلسفة ا
بيلة لشخصية باإلضافة إىل وظيفة املعلم يف احلفاظ على القيم الن

جيب على املعلم غرس موقف من االنضباط ، األمة وتطويرها
واإلبداع واالبتكار حىت يكون لدى الطالب روح ريادة يف 
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األعمال عالية املستوى وهي مفيدة جًدا لتطوير دوافع اإلجناز. 
، إلندونيسيني دوافع عالية لإلجنازإذا كان لدى غالبية السكان ا

مبا يكونون فمن احملتمل أن يكونوا قادرين على اللحاق بالركب ور 
أكثر قدرة على حتقيق موقف يتوافق مع الدول املتقدمة مع 

مة االستمرار يف التمسك بالقيم النبيلة وفًقا لشخصية األ
، تتمثل مهمة املعلم يف هتيئة مناخ اإلندونيسية. يف جانب اإلدارة

مواٍت يف الفصل حبيث يشعر الطالب بالسعادة والراحة يف متابعة 
، تتحقق علم. بالنسبة للمهنيني الرتبوينيتعملية التعليم وال

كفاءات املعلمني كإتقان للمعرفة واملهارات والقيم واملواقف يف 
 .عادات التفكري والعمل يف تنفيذ املهنة كمعلم

النظر يف الدور االسرتاتيجي للمعلمني يف كل جهد ممكن 
، وحتسني وتطوير جوانب عليملتحسني جودة وأمهية وكفاءة الت

عليم ة املهنية للمعلمني أمر ضروري. صحيح أن جودة التالكفاء
عدة عناصر ، بل حتددها أيًضا ال حيددها املعلم وحده فحسب

ليم والتدريس يف ، فإن مدى تقدم التعتعليمية أخرى. ومع ذلك
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، يعتمد الكثري على خربة املعلم يف تطبيق تطويره حىت اآلن
يف ذلك الكفاءات الكفاءات القياسية اليت جيب امتالكها مبا 

 .املهنية
وفر فقط الدافع ، فإن املدير يف متكني كفاءة املعلم ال يوبالتايل

ارك يف أنشطة علمية خارج ، ولكن أيًضا يشلتمكني إمكاناهتم
، مثل التعليم الرمسي والندوات واالرتقاء مبستوى رفاه املدرسة

، ستتحسن كفاءة . من خالل اجلهود الشاملةاملعلمني وحتسينه
شطة التفاعل بني املعلمني تدرجييًا يف اجلودة. لتسهيل إدارة أن

، مبا حاجة أيًضا إىل مرافق داعمة أخرى، هناك التدريس والتعلم
يف ذلك معرفة إجنازات الطالب ألغراض التدريس. كل طالب 

، فاختالفات مثل هذا ختالفًا أساسًيا بني بعضهم البعضلديه ا
، على سبيل األنشطة األخرى إىل اختالفات يف ميكن أن تؤدي

، بل ميكن أن حتدث عواقب ملثال مسألة إبداع وأمناط تعلُّما
بسبب االختالفات يف حتصيل الطالب. جيب أن يعرف املعلم 
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، ادة حتفيز الطالب. من أجل التعلمهذه املشكلة يف حماولة لزي
 .من الناحية املثالية ميتلك املعلم بيانات حول الطالب

املعلم مفيدة لتحسني احرتافية املعلمني يف أداء زيادة كفاءة 
التالية  جيب أن حياول املعلمون دائًما القيام باألمور .واجباهتم

وجيهية للمعايري ( فهم املبادئ الت۱، )لتحسني كفاءهتم املهنية
( ٣، )اءات املطلوبة( حتقيق املؤهالت والكف٢، )املهنية احلالية

ذلك من خالل  النطاق مبا يفبناء عالقات نظري جيدة وواسعة 
تطوير أخالقيات العمل أو ثقافة العمل  (٤ ) ،املنظمات املهنية

( تبين 5اليت تعطي األولوية للخدمات عالية اجلودة للمكونات )
االبتكارات أو تطوير اإلبداع يف استخدام أحدث تكنولوجيا 

 .االتصاالت واملعلومات حىت ال ترتك يف قدرهتم على إدارة التعلم
، تصبح كفاءة املعلم عنصرًا مهًما يف زيادة كفاءة املعلميف 

، جيب حتسني عملية التعلم. من خالل ذلكحتقيق كفاءة املعلم و 
أن تكون كفاءة املعلم مضمنة بعمق يف املعلم حىت يتمكن 
الطالب من تقليد كل شيء يتم تدريسه أو متثيله بواسطة املعلم. 
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ا املعلم لتحسني كفاءته هي من بعض اجلهود اليت ميكن أن يبذهل
لدراسية ومصادر التعلم خالل التدريب والبحث يف الفصول ا

 ، وخمتربات الكمبيوتر واإلنرتنت(.)املكتبات، ورابطات املعلمني
، التدريب له تأثري كبري دة كفاءة املعلم من خالل التدريبزيا

على فعالية املدرسة. يوفر التدريب فرًصا للمعلمني الكتساب 
، مما اقف جديدة تؤدي إىل تغيري سلوكهممعارف ومهارات ومو 

سيعزز بدوره حتصيل الطالب التعليمي. التدريب يف كثري من 
، جيب ئج املتوقعة من قبل املنظم. لذلكاألحيان ال تفي بالنتا

، طوا بعناية لكل تدريبعلى مقدمي التدريب االحرتايف أن خيط
، وجودة املدرب. كان والطريقةاملواد والوقت وامل بدًءا من اختيار

جيب أن يكون التدريب أيًضا متوافًقا مع احتياجات املعلم 
 .والوقت املناسب يف منتصف التدريس املشغول للمعلم

 .زيادة كفاءة املعلم من خالل البحث يف الفصول الدراسية
لن تزيد كفاءة املعلم من تلقاء نفسه ولكن بالطبع هناك جهود 

ادة كفاءة املعلمني من خالل وسائل خمتلفة مبا ميكن زي .لتحسينه
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، وإصدار الشهادات للمعلمني،  ذلك التعليم والتدريب التالينييف
البحث يف الفصل هو شكل من  .والبحث يف الفصل الدراسي

أشكال البحث الرتبوي يف تنفيذ أفكار أو مشاكل املعلمني الذين 
 .مت اختبارهم وتطويرهم يف شكل عمل

املرافق  .ة املعلم من خالل مصادر التعليمزيادة كفاء
، هي مصادر التعلم للمجتمع املدرسيالتعليمية والبنية التحتية 
باإلضافة إىل إعداد التدريب االحرتايف  .وخاصة املعلمني والطالب

متازة ، توفر املدارس املاسيةوتسهيل إجراء األحباث يف الفصول الدر 
اكن التمرين، وأماكن العبادة، موارد تعليمية كافية أخرى، مثل: أم

، واملكتبات، واملختربات، وورش العمل، الالزمة لدعم عملية التعلم
 .مبا يف ذلك استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تعد البنية التحتية املناسبة مهمة للغاية لتحقيق ثقافة التعلم 
صة ، وخام الذي يعد متعة للمجتمع املدرسيطوال احلياة والتعل

الطالب واملدرسني. سوف تساعد املرافق والبنية التحتية املالئمة 
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، ألن كفاءة املعلمني وكفاءهتم املهنيةبشكل كبري يف تطوير  
املعلمني ميكنهم التعلم يف أوقات فراغهم يف مكان قريب جًدا 

يف القراءة من بيئة عملهم. من املعلوم أن املعلمني ال يبدؤون 
، على الرغم من أن ، كما أهنم غري مبدعنيوأهنم جييدون الكتابة

ما حيدث قد يكون االفتقار إىل البنية التحتية اليت توفرها املدارس 
، وبالتايل فإن املعلمني الصلة بأنشطة التعلم مدى احلياة ذات

ليسوا متحمسني لتحسني جودهتم إىل مستوى أعلى. هذا يدل 
 مع برنامج تدرييب على أمهية قيام إدارة املدرسة بتسهيل املعلمني

قصري حول كيفية إجراء البحوث يف الفصل الدراسي واستخدام 
املرافق والبنية التحتية )مبا يف ذلك املعدات التعليمية( بشكل فعال 

، ميكن للمدرسني االستفادة بشكل أفضل من ء. وبالتايلاوكف
 .املرافق والبنية التحتية واملعدات املتاحة يف املدارس

هارات واملواقف من املعلمني أو كفاءة املعلم حتدد املعرفة وامل
إىل حد كبري عملية التعليم يف الفصول الدراسية والتعليم يف 

، ألن كفاءة املعلم جودة خرجيي التعليماملدارس. ستحدد  
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. إذا كانت كفاءة املعلم الطالب يتعلمون مباشرة من املعلمني
. إذا كان التعلم ة، فلن تكون عملية التعلم فعالة وممتعمنخفضة

، فمن الصعب على الطالب قبول واستيعاب غري فعال وممتع
وفهم الدرس. مييل املعلمون ذوو املستويات املعرفية العالية إىل 
التفكري بصورة جمردة ومبدعة وخالقة ودميقراطية. سيكون 

، حىت يكون لديهم هذا أكثر مرونة يف تنفيذ املهام املعلمون مثل
 .الطالب والزمالءعالقة جيدة مع 

الشرط األويل الذي جيب أن يكون لدى املعلم قبل التدريس 
هو إتقان كفاءات املعلم األربعة. ستؤدي كفاءة املعلم هذه إىل 

، مع وجود الكفاءة، سيكون حتسني أداء املعلم وكفاءة املعلم
املعلم قادرًا على إتقان املواد ويكون قادرًا على نقل املواد جيًدا 

دى املعلم كفاءات للطالب فهمها بسهولة. إذا كان لوميكن 
، فستكون عملية التدريس والتعلم اليت يقوم هبا املعلم األربعة

املعلم والطالب ممتعة للغاية ألن املدرسني األكفاء قادرين على 
لطالب الذين لديهم شخصيات وضع مواقعهم يف وسط ا
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، بب إبداع املعلمبطريقة ممتعة بس ، قادرون على نقل التعلممتنوعة
، ويكونوا الطالب ليكونوا نشطني يف التعلم قادر دعوة مجيع

قادرين على جعل الطالب سعداء بالتعلم )زيادة محاس الطالب 
والتعلم يف  للتعلم(. سيقوم املعلمون األكفاء مبهام التدريس

، مع روح املعلم سوف تنقل بشكل غري الفصل حبماس ومرح
ون قادرة ، وتكاملتعلمني لتلقي التعلمماس إىل مباشر ظهور احل

، حيصل الطالب دائما أشياء جديدة على نقل التعلم ذي مغزى
يف كل مرة يدخلون فئة للتعلم. لن يشعر الطالب بامللل أبًدا 

، سينتج املعلمون ملعلم خمتص. يف النهايةللدراسة يف الفصل ألن ا
ة التعلم األكفاء الطالب الذين يدرسون جبد ألهنم حيبون عملي

نوعية التعليم  ويفهمون أمهية التعلم للمستقبل. من أجل حتسني
، جيب على املعلمني إعداد أنفسهم ليصبحوا وخاصة يف املدارس

موظفني حمرتفني حًقا يف جماالهتم من خالل الوفاء باملؤهالت 
األكادميية واخللفيات التعليمية وفًقا ملهماهتم حيث جيب أن 

على األقل وتلبية  S1 ارس االبتدائية درجةيكون لدى معلمي املد
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كفاءات املعلمني الذين لديهم بالفعل اليت حتددها احلكومة من 
، ترسل املدارس / ني واللوائح القائمة. هلذا السببخالل القوان

 حلضور ماغيتان ٣يف املدرسة اإلبتدائية  مديري املدارس مدرسي
MGMP أو لتلبية فاءاهتمورات اليت ميكن أن حتسن كأو أيًضا الد ،

معايري التأهيل األكادميي والكفاءات الرتبوية. حياول املعلم أيًضا 
تطوير مهنته من خالل التعلم دائًما وحماولة أن يكون أكثر نشاطًا 

 .يف تطوير قدراته
ا الدافع للطالب قبل وبعد الدروس، يقدم املعلمون دائمً 

فة اليت سيتم ، وستكون املعر واملمارسة دائًما، وليس اليأس
احلصول عليها ذات قيمة كبرية كحياة يف اجملتمع وتقدمي العبادة 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل. يعزز املعلم دوافع الطالب عن طريق 

اعتبار تعلم اللغة العربية تشجيع املعلمني دائًما الطالب على عدم 
 لنسبة هلم يف، موضًحا أيًضا أن تعلم اللغة العربية أمر مهم باعبًئا

ء الحتياجات العالقات مع اآلخرين، ، سواعصر العوملة احلايل
صالة اخل ويف عملية ، مثل الصالة وكذلك الحتياجات العبادة
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، ال ينسى املعلم أيًضا منح مكافآت أو تقدير التعلم أيًضا
للطالب الذين حصلوا على درجات جيدة أو الطالب الشجعان 

يستخدم املعلمون يف كل  الذين ميكنهم اإلجابة على األسئلة. ال
أو طرق إبداعية وممتعة  PAIKEM عملية تدريس وتعلم طريقة

، لكن املعلم يستخدم طريقة األسئلة واألجوبة حىت للطالب
يتمكن من إنشاء اتصال أو تعليقات جيدة للمعلم والطالب 
فيما يتعلق باملواد التعليمية. من املتوقع أن يكون املعلم يف 

داًعا وتنوًعا يف اختيار أساليب التعلم حبيث يتم املستقبل أكثر إب
 .إنشاء التعلم الذي ال يشاهد حبيث ميكن حتقيق أهداف التعلم

الطالب الذي حيب بالفعل عملية التعليم ويفهم أمهية التعليم 
ملستقبله سيكون بالتأكيد املتعلمني جبد يف التعليم. متبادل إذا 

، فمن ميرك أمهية عملية التعلم ويدكان املتعلم جمتهًدا يف التعلي
من  ،قن املواد التعليمية بسهولة أكرباملؤكد أن املتعلم سوف يت

، يكون املتعلم قادرًا على حتسني خالل إتقان املواد التعليمية
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خمرجات التعلم اخلاصة به أو زيادة قيمة تعلمه. هذا املفهوم 
 .لكفاءة املعلم قادر على حتسني نتائج تعلم الطالب

ب الذين يفتقرون إىل املعرفة األساسية بقراءة وكتابة الطال
، ن الصعب للغاية بالنسبة للمعلمنياحلروف العربية جيعلون م

والقراءة ، وللذلك حتاول املدارس تصنيف الطالب إىل فص
، والفئة تفتقر إىل قراءة وكتابة اللغة والكتابة األساسية جيدة

ات الطالب يف اللغة باإلضافة إىل ذلك لتحسني مهار  .العربية
املنزلية( العربية ، يقدم املعلم الواجبات املنزلية )الواجبات 

، مبا يف ذلك مهام حفظ املفردات اليت جيب على للطالب
يقوم مدرسو اللغة  .الطالب حفظها كجزء من درجة الواجب

العربية دائًما بتخصيص مهام خارج الفصل الدراسي حلفظ 
علم كل اللغة العربية تقريًبا مجلتني / تت .املفروض وترمجة اجلملة

كلمات على األقل يقوم املعلم بتدريب األطفال على كتابة اللغة 
 .العربية باإلمالء / الكتابة
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يعد شراء املرافق وتطوير البنية التحتية للتعلم ضرورة ال ينبغي 
أن تقدمها أي مؤسسة تعليمية حىت تكون ذات صلة بظروف 

، ال سيما ا الوقت الذي يتطور بشكل متزايدذاجملتمع وحالته يف ه
يف املدرسة  ، حتاولتكنولوجيا املعلومات. هلذا السببيف جمال 
ماغيتان بذل قصارى جهدها لتحقيق التسهيالت  ٣اإلبتدائية 

، مثل توفري الفصول  ميكن أن تدعم جناح تعلم الطالباليت
م الدراسية وغرف املختربات وقاعات الصالة ومراحيض املعل

 .والطالب والقاعات وهلم جرا
ال ميكن فصل جناح تعلم الطالب يف املدارس عن خلفية البيئة 

، فإن التغلب على الب الذين يؤثرون عليها. ومع ذلكللط
املشكالت املتعلقة بالبيئة يتطلب اهتماًما / معاملة خاصة 
للطالب حىت ال تؤثر الظروف البيئية غري اجليدة على تعلم 

تمامهم جتاه ا يتعلق بتشجيع أولياء األمور واهالطالب. فيم
، تعقد املدرسة اجتماعات مع أولياء األمور أنشطة تعليم أطفاهلم
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على وجه التحديد أو من خالل اجتماعات يشارك فيها آباء 
 .الطالب

يكون متحمًسا إن التغلب على تعليم الطالب الكسول ل
ل أولياء األمور يف ، أمر جيب القيام به من ِقبوليس كسواًل للتعلم

املنزل واملعلمني يف املدرسة. يف بعض األحيان يكون الطالب 
كسولون يف التعلم بسبب قلة االهتمام والدافع من اآلباء 
واملعلمني. جيب على أولياء األمور واملدرسني دعم وحتفيز 
الطالب على أن يكونوا متحمسني وليسوا كساىل للتعلم. هناك 

يت ميكن أن يقوم هبا اآلباء واملعلمون لزيادة العديد من احللول ال
 اهتمام الطالب بالتعلم وهي كما يلي: غرس الفهم الصحيح

ادرات التعلم ، وتعزيز مبللتعلم لدى الطالب منذ سن مبكرة
، وغرس الوعي واملسؤولية كطالب للطالب املستقلة يف الطالب

وس هو شيء آخر فائدة طويلة األجل. قم بتعليم الطالب الدر 
باستخدام بعض األساليب املناسبة لقدرات الطالب. جيب على 
األهل االنفتاح والتواصل مع األطفال للحصول على معلومات 
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، وتقدمي حلول جيدة وحكيمة لألطفالحول منو الطفل. الرتفيه 
، جيب ذا كان األطفال حزيًنا أو مريًضا، فال يوجد دافع للتعلمإ

 .ليكونوا متحمسني يف التعلم على اآلباء بناء دوافع األطفال
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 الباب السادس
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ
املدرسة اإلبتدائية  مشكالت تعليم اللغة العربية يف .١

 ماغيتان  ٣احلكومية 
املدرسة اإلبتدائية  تنقسم مشكلة تعلم اللغة العربية يف

أساًسا إىل شيئني كبريين مها عناصر ماغيتان   ٣احلكومية 
لعربية واللغويات. ميكن تفسري العناصر اللغوية على اللغة ا

أهنا مشكالت تنشأ من اللغة العربية مثل الشكل 
الذي خيتلف  SPO  املكتوب والنطق واملفردات وتكوين

عن اللغات اإلندونيسية أو اإلقليمية. يف حني أن العناصر 
غري اللغوية هي املشكالت اليت تنشأ من خارج اللغة مثل 

علم، واهتمام الطالب بالتعلم، والبيئة يف منطقة كفاءة امل
املدرسة اإلبتدائية  املدرسة. العناصر غري اللغوية يف

نظرًا ألن عدد املعلمني والطالب ماغيتان   ٣احلكومية 
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الذين ختصصوا يف اللغة  S1 خيتلف اختالفًا كبريًا، فخرجيو
 العربية والذين أصبحوا مدرسني للغة العربية غري كافيني،

ومعلمو اللغة العربية يدرسون بشكل تقليدي، واملعلمون 
أكثر، ومعلمو الصف األول  LKS العرب يستخدمون

والثاين أيًضا يدرس مواد اللغة العربية، باإلضافة إىل زيادة 
 .اهتمام الطالب بالدروس الدقيقة واإلجنليزية

اجلهود اليت بذلتها املدرسة حلل العقبات القائمة يف تعلم  .٢
 ماغيتان ٣مية و بتيدية احلكالعربية املدرسة اإل اللغة

املدرسة  يتم حل مشاكالت تعليم اللغة العربية يف
 يف منطقة املعلم ألنه منماغيتان   ٣اإلبتدائية احلكومية 

، ميكن حل الصعوبات خالل متكني معلمي اللغة العربية
يف عناصر التعليم اللغوية وغري اللغوية يف وقت واحد. 

تمرار يف الدراسة على ءة املعلم من خالل االسحتسني كفا
وحضور  ،باللغة العربية MGMP ، وحضورمستوى أعلى

، وحضور الندوات والتدريب اجتماعات التقييم املدرسي
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 ، وخلق اللغة العربية اإلضافية كشكل منمعلى التعلي
، وتغيري التعليم ليكون أشكال التعود على اللغة العربية

 .ام وممتعةأكثر إثارة لالهتم

 االقتراحات .ب

، فإن بعض ةلى األحباث اليت أجراها الباحثبناًء ع
 :االقرتاحات اليت ميكن تقدميها هي

 ماغيتان ٣مية و ية احلكائدبت.  للمدرسة اإل١

اللغة العربية، لزيادة  ، وخاصة املعلمنيإضافة املعلمني
 نسبة املعلمني والطالب وزيادة االحرتاف املعلم. بالنظر إىل

أن عدد الطالب أكرب من عدد املعلمني. تتطلب هذه 
املقارنة الكثري من االهتمام حبيث ال تصبح مشكلة بالنسبة 

جيب دعم وحتسني اللغة العربية  .جلودة الطالب يف املستقبل
اإلضافية يف األداء كجزء من التعود على اللغة العربية يف 
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ياء األمور البيئة املدرسية. تعد مشاركة جلان الطالب وأول
 .مهمة يف دفع ثقافة التحدث باللغة العربية يف املدارس

 . ملعلمي اللغة العربية ٢ 

ميكن أن يتم حتسني الكفاءة يف أي مكان وزمان. 
اليوم مع الراحة من الوسائط املتعددة ميكن أن جتعل أي 

إىل الفصل. لتشجيع شخص يتعلم دون احلاجة إىل احلضور 
جراء الدروس عرب اإلنرتنت حبيث ، ميكن إاهتمام الطالب

 يكون الطالب متحمسني لتعلم اللغة العربية

  اإلسالمية احلكومية فونوروغو جامعة .  من أجل ٣

جيب احلفاظ على حتسني جودة علماء اللغة العربية 
بالنظر إىل التعقيد املتزايد ملشاكل التعلم اليوم. هناك طلب 

طلب استجابة سريعة. بأن تصبح اللغة العربية لغة دولية تت
جامعة فونوروغو اإلسالمية تتمثل إحدى الطرق اليت ميكن لـ

القيام هبا لتحسني جودة طالهبا يف إشراك الطالب  احلكومية
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يف الندوات الدولية أو الدورات القصرية يف الدول الناطقة 
 .بالعربية بشكل متكرر

 ملزيد من الباحثني . ٤ 

اللغة العربية أبًدا نظرًا لن يتم دراسة مشكالة التعليم ب
كمدراء للتعلم واملدرسني لديناميكيات املؤسسات  

، وهي مؤشرات ميكن رؤيتها يف هذا اجملال. إذا والطالب
ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  كانت لوحة

، فقد يكون السبب هو إلشكالية تتحول أخريًا إىل شيئنيا
هي بالفعل ماغيتان   ٣املدرسة اإلبتدائية احلكومية  أن

، بنية حتتية جيدة. لكن ال تستبعد مدرسة مفضلة ولديها
فهناك بعض األشياء األخرى اليت جنت من حتليل الباحثني 
الذين ميكن تعيينهم من قبل باحثني آخرين يف الدراسات 

.الالحقة
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