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 امللّخص
مشكالت تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر " .2910. أرينينجسيه، ويوين

جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eاملكّثف لعلوم الطبيعة 
ة الرتبّية و كليّ . البحث العلمّي . "٥١٠2/٥١٥١فونوروجو العام الدراسي 

. العلوم التعليمّية قسم تعليم الّلغة العربّية ابجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروجو
 .املشرف الدكتور احلاج أمحد جميب املاجستري

 مشكالت التدريس، تدريس، اللغة العربية :الكلمات األةاةّية
 

 E لطبيعةا لعلوم املكثف العاشر الصف يف العربية اللغة التدريس عملية يف
: يعىن للطالب مشكالت هناك فونوروجو، مالراك جوريسان" اإلسالم" العالية ابملدرسة
 قواعد فهم ونقصان العربية، النصوص قراءة وصعوبة العربية، اللغة يف املفردات نقصان

 يف لتمهيديةjا املدرس اليعطي: يعين للمدرس، مشكالت هناك وكذلك. العربية اللغة
 .قليال إال التدريس طرق املدرس يستخدم مل و التدريس، بداية

كيف عملية تدريس اللغة العربية يف الصف ( ٠: هي البحث هذا يف أسئلة أما و
جوريسان مالراك " اإلسالم"يف املدرسة العالية  Eالعاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة 

غة ما هي املشكالت اليت يواجهها الطالب و املدرس يف تدريس الل( ٥فونوروجو؟ 
جوريسان " اإلسالم"يف املدرسة العالية  Eالعربية يف الصف العاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة 

ما حماوالت الطالب و املدرس حلل املشكالت يف تدريس اللغة ( 3مالراك فونوروجو؟ 
جوريسان " اإلسالم"يف املدرسة العالية  Eالعربية يف الصف العاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة 

 ونوروجو؟مالراك ف

 البياانت، جلمع و. الكيفي البحث طريقة البحث هذا يف الباحثة استخدمت
 استخدمت البياانت حتليل يف و. الوثيقة و املقابلة و املالحظة طريقة الباحثة استخدمت

 و البياانت، عرض و البياانت، ختفيض:  اخلطوات مع ميلس و هوبرمان طريقة الباحثة
 .البياانت إستنتاج



 

 

الصف العاشر  يف العربية اللغة التدريس عملية( ٠: يلي كما البحث هذا من نتائج أما و
جوريسان مالراك فونوروجو تتكون " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eاملكّثف لعلوم الطبيعة 
 (٥. مرحلة التخطيط، و تنفيذ التدريس، و مرحلة التقومي: من ثالثة مراحل، يغين

الصف العاشر املكّثف لعلوم  يف العربية اللغة تدريس يف بالطال يواجهها اليت املشكالت
 اللغوية مشكالت يعىن جوريسان مالراك فونوروجو" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eالطبيعة 

 املفردات، عن الفهم و احلفظ ىف الطالب صعوبة: يعىن اللغوية املشكالت. اللغوية غري و
 املواد قراءة على الطالب قدرة ضعف و العربية، النصوص كتابة يف املمارسة قلة و

 و العربّية اللغة تدريس حني الدوافع عدم: يعىن اللغوية غري املشكالت أما و. العربية
 الثناء املدرس يعطي ال: يعىن للمدرس املشكالت و. للطالب املختلفة التعليمية خلفية

 و املواد، فهم البالط صعوبة و قليال، إال التدريس طرق املدرس يستخدم مل و للطالب،
 و الدروس، إختتام عند التعزيز يعطي ال و الدروس يفتح عند التمهيدية املدرس يعطي ال
 حلل الطالب حماوالت( 3 .املدرسي النظام يطيعون ال الذين الطالب املدرس يرتب ال

ابملدرسة  Eالصف العاشر املكّثف لعلوم الطبيعة  يف العربية اللغة التدريس يف املشكالت
 احلوار، ممارسة: يعىن اللغوية للمشكالت ،جوريسان مالراك فونوروجو" اإلسالم"العالية 

 القراءة ممارسة و الفهم، و اإلستماع ممارسة و اخلط، األنشطة يتبع و الكتابة ممارسة و
 اللغوية غري للمشكالت و. املعهد يف املفردات حيفظ و املنزل، أو املعهد يف الكتب

 حماوالت و. العربية اللغة تعليم يف الطالب ليسهل املعهد، يف لطالبا بعض يعيش: يعىن
 ممارسة و التدريبات، و البيت، عمل املدرس إعطاء: يعىن املشكالت حللّ  املدرس

 النص ترمجة و احلوار ممارسة و العربية، النص قراءة ممارسة و العربية، النص اىل اإلستماع
 .للطالب الدوافع و اإلهتمام  املدرس يعطي و  الطالب، الكتاب يف

  



 

 

 
  



 

 



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 الباب األّول
 دقّدمةامل

 

 خلفية البحث﴿أ﴾ 

. لتدريس هبدف إتقان خمتلف العلومو ا دراسةهو عملية بني ال تدريسال
التعلم هو . مها شيئان خمتلفان لكنهما يشكالن وحدة تدريس و الدراسةعملية ال
تؤثر . املدرسن التدريس هو نشاط يقوم به يف حني أ يقوم به الطالب،نشاط 

إذا  ٠.بشكل كبري على أنشطة تعلم الطالب املدرسية اليت يقوم هبا تدريساألنشطة ال
 املدرساملواد ابهتمام، فسيكون الطالب مهتمني ابلتعلم، بينما إذا قدم  قدم املدرس

. ميف تعلمهاملادة ابستخدام منهج ينشط الطالب، فسيكون الطالب نشطني 
قادرا على التخطيط  املدرسفعال، جيب أن يكون  لذلك، للحصول على تدريس

تدريس وفقا هذه األهداف، حبيث يتم تنفيذ عمليه ال. املنظم و املنهجي تدريسلل
  .يتم حتقيقها أيضا للتخطيط وأهداف التدريس

ظواهر لية معقدة مع جمموعة متنوعة من األجنبية هو عم ةتدريس اللغ
يتأثر تدريس . ذلك ليس من املستغرب أن يكون هلا معان خمتلفة للجميعاملعقدة، ل

العوامل اخلاصة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ابالستحواذ على اللغات . اللغة بعدة عوامل
، والعوامل الداخلية للمتعلم، للمتعلماألجنبية هي لغة املتعلم، والعوامل اخلارجية 

. لية واخلارخية تؤثر بشكل كبري على تدريس اللغةالعوامل الداخ ٥.واملتعلمني كأفراد
عادة ما توجد العوامل الداخلية يف املتعلم، على سبيل املثال، يتعرف املتعلمون اجلدد 
على اللغات األجنبية يف مستوايت معينة من املدرسة، حيث مل يدرس أو يسمع 

. فاعل املتعلم نفسهالعوامل اخلارجية عادة ما تكون بسبب البيئة وت. اللغة األجنبية
 .داة اتصامعظم البيئات تستخدم اللغة األم كأ
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هذا ألن كل . عامل الفرد نفسه هو مؤثر جدا يف تدريس اللغات األجنبية
لديه طرق واساليب خاصة به ليكون . إنسان مع اآلخر له اختالف يف التدريس

على فهم املدرس كمدرس قادرا  يكونلذلك، جيب أن . قادرا على فهم التدريس
قادرا على معرفة األساليب واالسرتاتيجيات األكثر  املدرسجيب أن يكون . طالبه

هذا ما يسهل الطالب فهمه بسرعة، و . ضبط للتطبيق على املادة أثناء التدريس
 . حبيث يصبح التدريس فعالية و فاعلية. عرض املدرس املوادسهولة أيضا

يهدف تدريس . درسة الدينيةاللغة العربية هي إحدى الدروس واجب يف امل
اللغة العربية لفهم العلوم الدينية، مثل علم احلديث، وعلوم التفسري، أو شيئ متعلق 

بينما . ألن كمسلمني، حنن واجب لندرس القرآن كمرشدان. ابلقرآن واحلديث
ألن اللغة العربية هي وسيلة للتواصل مع هللا، سواء يف . يتحدث القرآن ابللغة العربية

 .الة أو الذكر أو الدعاءالص
هي واحدة من  فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"املدرسة العالية 

جوريسان " اإلسالم"هذه املدرسة هي جزء من معهد . فونوروجواملدارس الدينية يف 
" اإلسالم"مدة الدراسة يف املدرسة . يدرس الطالب هنا عديد. فونوروجومالراك 

وات، ثالث سنوات إلكمال الدراسة يف املستوى اإلسالمية الداخلية ست سن
 .الثانوي، وثالث سنوات إلكمال الدراسة يف املستوى العايل

مع نظام متكامل، مما يعين أن " اإلسالم"مت تصميم املنهج الدراسي للمعهد 
املوضوعات املقدمة هي مزيج من املنهج الدراسي الوطنية واملنهج الدراسي اإلسالمية 

هذا . لغة العربية هي واحدة من مواد املنهج الدراسي اإلسالمية الداخليةال. الداخلية
حىت يف التدريس، يتواصل . ألن معظم املواد والكتب املستخدمة ابللغة العربية

 .والطالب ابستخدام اللغة العربية املدرس
كما نعلم أن املدرسة القائمة على املدرسة الداخلية اإلسالمية تؤكد على 

من دروسهم يستخدمون ( مخسني يف املئة% )٢١ما يقرب من . لديينالتدريس ا
لذلك ليس من املستغرب إذا كان الطالب الذين يدرسون يف . الكتب العربية



 

 

لديهم فهم لغوي جيد،  فونوروجومالراك  جوريسان "اإلسالم"املدرسة العالية 
صف األول يف ابلنسبة ألولئك الذين بدأوا الدراسة من ال. وخاصة اللغة العربية

املدرسة الثانوية، لن يكون هناك صعوبة إذا كان لديهم الختاذ عملية التعلم 
م اللغة من الصف األول يف املدرسة يألهنم مزّودون بتعل. ابستخدام اللغة العربية

بعد  "اإلسالم"ومع ذلك، ماذا عن الطالب الذين التحقوا ابملدرسة العالية . الثانوية
؟ هل يفهمون ما "اإلسالم"درسة الثانوية الداخلية الثانوية غري املخترجهم من املدرسة 

 يفسر الدرس ابستخدام اللغة العربية؟ املدرسإذا كان 
يف املقابلة األولية مع أستاذ عاشهوري كمدرس للغة العربية يف الصف 

، أوضح أن الطالب يف الفصل ٥١٠2 ،يوليو ٥2يوم األربعاء،  E العاشر املكّثف
بصرف النظر عن السبب يف أهنم . مييلون إىل عدم فهم اللغة العربية جيًدااملكّثف 

، عندما أوضح يف فونوروجومالراك  ريسانو ج "اإلسالم"ختّرجوا من املدرسة الثانوية 
هذه تسبب لتكرار املواد حبيث مت ترك املواد . طالب الصف فهم كان صعبا للغاية

لتعلم اللغة العربية، ولكن أيًضا  حىت أكثر من ذلك، ليس لديهم فقط. األخرى
للعديد من املوضوعات الدينية األخرى اليت جيب إتقاهنا من أجل أن يكونوا قادرين 

 . على اللحاق ابلركب عندما يكونوا يف مرحلة املبتدئني
و منهم  (SMP)املكّثف خرجيى املدارس الثانوية العامة  الصف كان الطالب

(.MTs/MTs.N) أو احلكومية اإلسالمية من خترّج يف املدرسة الثانوية
الصف   

املكّثف هو فصل خاص للطالب الذين يلتحقون بعد التخرج من املدرسة الثانوية 
 يدرس الطالب يف الفص. جوريسان" ماإلسال"الذين ال أيتون من املدرسة الثانوية 

هذه . "اإلسالم"املكّثف هم طالب أيتون من املدرسة الثانوية خارج مدرسة داخلية 
الطبقة تتم على أساس أهنا تلحق ابملواد املوجودة يف املدرسة اإلسالمية، أو ما يعادل 

هذا الصف يتبع . املدرسة الثانوية 3، اىل ٥، ٠تكرار الدروس الدينية من الصفوف 
                                                             

 
ابلطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم يف الفصل األول املكثف  تدريس اللغة العربيةبيدى، و أمحد ز   

: فونوروجو)، ٥١٠٢-٥١٠2العام الدراسي  فونوروجواإلسالمي للبنني جنامباكان سوكورجيو " اإلميان"مبعهد 

STAIN Po Press ،٥١٠1) ،٢١. 



 

 

مث ابلنسبة الطالب اجلدد الذين يتخرجون من املدراس . الدروس ملدة عام واحد
جيب عليهم ابلصف املكّثف  "اإلسالم"يف املدرسة العالية الثانوية الذين ينخرطون 

بعد مرورهم، يدخلون الصف الرابع أو . لكي يتمكنوا من اللحاق بدروسهم الدينية
لذلك، . فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"الصف العاشر من املدرسة العالية 

الصف  سنوات، وهي سنة واحدة يف 2يدرس الطالب يف الصف املكّثف ملدة 
 .سنوات يف مستوى املدرسة العالية 3املكّثف و 

ومع ذلك، يدرس الطالب ىف الصف املكثف ملدة عام واحد، فإن العديد 
مل يفهموا دروس اللغة " اإلسالم"من الطالب الصف الرابع يف املدرسة العالية 

استخدام اللغة العربية ابلكامل يف عملية  العربية، خاصة إذا كان شرح املدرس
ونتيجة لذلك، عندما . هذا يسبب الطالب يف صعوبة فهم املوضوع. التدريس

يطلب منهم إعادة شرح املادة اليت تدريسها، فهم غري قادرين على القيام بذلك على 
 .أكمل وجه

، وجدت الباحثة أن هناك العديد ٥١٠2 يوليو ٥٢ يف من املالحظة األوىل
اللغة العربية هذه  مشكلة تدريس. بو الطال املدرس جههاايو من املشكالت اليت 

و تشمل املشكالت اللغوية،  2.تتكون من مشكالت لغوية ومشكالت غري لغوية
إىل . من بني أمور أخرى، عدم إتقان املفردات، والقواعد الصعبة، والتعلم اململ

أقل تنوعا  املدرسجانب املشكالت غري اللغوية، فإن األساليب اليت يستخدمها 
ية أو ن تكون رتيبة، وخلفيات الطالب الذين ليسوا من املدرسة الثانو ومتيل إىل أ

 ."اإلسالم"املدارس الداخلية 
 :من املعلومات املذكورة أعاله، تريد الباحثة دراسة هذه الظاهرة بعنوان

 E علوم الطّبيعةلاملكّثف  العاشر الصف اللغة العربية يف دريستمشكالت 
العام الدراةي  فونوروجوك ار ريسان مالجو " اإلةالم"ملدرةة العالية اب
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 حتديد البحث﴾ ب﴿

 :البحث على  ت الباحثةركز 
ابملدرسة  Eلعلوم الطبيعة  املكثف صف العاشريف الاللغة العربية  عملية تدريس .٠

 .فونوروجو جوريسان مالراك" اإلسالم"العالية 
 صف العاشراليف  املدرسو  اللغة العربية عند الطالب تدريس يف مشكالت .٥

 جوريسان مالراك" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة  املكثف
 .فونوروجو

صف يف اليف تدريس اللغة العربية  تاملشكال حلل املدرس الطالب و حماوالت .3
 جوريسان مالراك" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة  املكثف العاشر

 . .فونوروجو
 

 أةئلة البحث﴾ ج﴿

على النحو  إىل خلفية البحث أعاله، صاغت الباحثة املشكالت ستناداا
 : التايل
 Eكيف عملية تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة  .٠

 ؟فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"يف املدرسة العالية 
لعربية يف تدريس اللغة ا املدرسجهها الطالب و اما هي املشكالت اليت يو  .٥

" إلسالما"يف املدرسة العالية  Eيف الصف العاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة 
 ؟فونوروجوجوريسان مالراك 

تدريس اللغة العربية يف  شكالتاملاملدرس حلل  الطالب و حماوالتما  .3
" اإلسالم"يف املدرسة العالية  Eالصف العاشر املكّثف لعلوم الطّبيعة 

 ؟فونوروجوجوريسان مالراك 

  



 

 

 أهداف البحث﴾ ه﴿

 :أهداف البحث اليت يتعني حتقيقها تشمل 
 املكّثف العاشر الصفاللغة العربية بكفاءة و فعالية يف  تدريس ة عمليةعرفمل .٠

 .فونوروجومالراك  جوريسان "اإلسالم" العاليةيف املدرسة  E علوم الطّبيعةل
ة العربية يف اللغ يف تدريس املدرسالطالب و  جههاايو الت اليت ملعرفة املشك .٥

 جوريسان "اإلسالم" العاليةيف املدرسة  E علوم الطّبيعةل املكّثف العاشر الصف
 .فونوروجومالراك 

 املكّثف العاشر الصفيف  حلل املشكالت املدرس الطالب و حماوالتملعرفة  .3
 .فونوروجومالراك  جوريسان "اإلسالم" العاليةيف املدرسة  E علوم الطّبيعةل
 

 حثفوائد الب﴾ و﴿

 فوائد النظرية .٠
 الكنوز العلمية للطالب ميكن أن يكون هذا البحث مفيدا كمسامهة يف

و األطراف ذات الصلة حول املشكالت اليت غالبا ما تواجه يف  املدرسو 
 .اليت واجهتها مشكالتوأصبح مرجعا إلجياد حلول لل. اللغة العربية تدريس

 فوائد العملية .٥
 .علم يف تدريس اللغة العربيةكحافز لتحسني جودة الت: للمدرس  (أ 
 . حتسني جودة التعلم يف تدريس اللغة العربية: للمدرسة  (ب 
 .إلضافة البصرية و اخلربة يف إجراء البحوث وصنع العمل العلمي: للباحثة  (ج 

  



 

 

 تنظيم كتابة تدقرير البحث﴾ ز﴿

 :مسة أبواب، كما يليخبالبحث  اىف هذ ةالباحث كتبت
 و البحث،حتديد  و ،بحثالخلفية  فيها و ةحيتوي على مقدم : األول بابال

تنظيم كتابة و حث، فوائد الب و أهداف البحث،و ، بحثال أسئلة
 .تقرير البحث

 .البحوث السابقة و اإلطار النظري يتحّدث ىف هذا الباب على : الثاين بابال
نوع البحث،  منهج و فيه تضمنمنهج حبث العلمى وي حيتوي على: الثالث  بابال

 أساليبباحثة، و مكان البحث، و مصادر البحث، و ال حضورو 
، فحص صحة البياانت ، و طريقة حتليل البياانتمجع البياانت، و 

 .البحث و مرحلة
اتريخ  من يتضمنالعامة، مبا يف ذلك   البياانتعرض حيتوي على : الباب الرابع 

 و ،فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلسالم" درسة العاليةاملأتسيس 
سان مالراك يجور  "اإلسالم" املدرسة العالية يفااجلغر وقع امل

 "اإلسالم" املدرسة العالية الغرض الرسالة و الرؤية وو ، فونوروجو
املدرسة  والطالب نياملدرسبياانت  و ،فونوروجوجوريسان مالراك 

يف املدرسة  الوسائل و، فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلسالم" العالية
نهجية األنشطة امل و ،فونوروجوك راسان ماليجور  "ماإلسال" العالية

 تركيبو ، فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلسالم" املدرسة العالية
 أّما و .فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلسالم" ة املدرسة العاليةنظمامل

عملية التدريس اللغة العربية بياانت عن  يعينالبياانت اخلاصة  عرض
ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة  يف الصف العاشر املكثف

بياانت عن املشكالت  و ،فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"



 

 

الطالب و املدرس يف تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر املكثف 
جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة 

ل الطالب و املدرس حل حماوالتبياانت عن و ، فونوروجو
املشكالت يف تدريس اللغة العربية للطالب يف الصف العاشر 

جوريسان " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eاملكثف لعلوم الطبيعة 
 فونوروجومالراك 

عملية التدريس اللغة العربية يف  عن حتليل البياانت علىحيتوي : امس اخل بابال
" اإلسالم" ابملدرسة العالية Eالصف العاشر املكثف لعلوم الطبيعة 

الطالب و  حتليل عن املشكالت و ،فونوروجوجوريسان مالراك 
تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر املكثف لعلوم يف  املدرس

و  ،فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eالطبيعة 
حلل املشكالت التدريس  املدرسالطالب و  حماوالتحتليل عن 

ابملدرسة  E الصف العاشر املكثف لعلوم الطبيعة اللغة العربية يف
 .فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"العالية 

 البحث نتائج أو ةصاخلال من يتضمن األخري الباب ىف امتةاخل :الباب السادس 
  .واإلقرتاحات



 

 

 الباب الثاين

 اإلطار النظرّي و البحوث السابدقة 
 

 اإلطار النظرى ﴾أ﴿
 مفهوم التدريس .1

 ريف التدريستع .أ 

لغة إسم مصدر من الفعل املاضى " تدريس"يف القاموس املنجد 
معنه تلقني الدرس و القاء املعرفة و تدريس ( تدريسا -يدرس-درس)

، Howard L. Kingslenyوفقا  ٢.الطالبات أنواع املعارف و املدرس و الفنون

لتعلم ا. أو تغيري السلوك من خالل املمارسة الناشئةهو عملية  تدريسال
عملية تغيري يف شخصية اإلنسان نتيجة للتجربة أو التفاعل بني األفراد و 

من خالل تعلم األفراد سيتم حتفيزهم لتذكر األحداث أو املواقف  1.البيئة
 .اليت مت اختبارها حىت يتمكنوا من التأثري على اإلجراءات اليت سيقومون هبا

الطالب من األداء ميكن عادة رؤية العوامل اليت تؤثر على تعلم 
بشكل عام، هناك نوعان العوامل اليت تؤثر . األكادميي أو التحصيل العلمي

على تعلم الطالب، و هي العوامل الداخلية للطالب و العوامل اخلارجية 
العوامل الداخلية للطالب مستمدة من الطالب أنفسهم، و هي . للطالب

 الذكاء، االهتمامات،)سية واجلوانب النف( اجلسدية)اجلوانب الفيزيولوجية 
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حينما  5(.املواهب، التحفيز، االنتباه، النضج، أيتعداد الطالب 
تشمل العوامل اخلارجية للطالب مجيع مواقف وظروف البيئة احمليطة اليت ال 
تدعم أنشطة تعلم الطالب، و هي األسرة و املدرس و اجملتمع و األصدقاء 

 9.و البيت و املدرسة و الطبيعة

ريس هو شرط مت إنشاؤه عن عمد من قبل املدرس حبيث التد 
حتدث التفاعالت التثقيفية بني املدرس و الطالب، و الطالب مع 
الطالب اآلخرين و يستفيدون من الوسط األمثل لتحقيق األهداف 

التدريس هو عملية التفاعل بني الطالب و املدرس و موارد  2.املنشودة
درس ببناء التدريس كعملية تعّلم لتطوير يقوم امل. التعلم يف بيئة التعلم

مت تصميم التدريس . التفكري اإلبداعي لتحسني مهارات املعرفة اجلديدة
ملساعد شخص ما على تعلم قدرة و قيمة جديدة أو  املدرسمن قبل 

و تقييم يف . قيمة يف عملية منهجية خالل مرحلة التصميم و التنفيذ
 ٠١.سياق أنشطة التدريس و التعليم

لتدريس كنشاط للمدرس مربمج و منظم حبيث يتمكن الطالب ا
. ة بشكل جيدمن التعليم بشكل نشط و القدرة على فهم املادة التدريسي

صاحب السيطرة يف التدريس لديه القدرة يف  املدرسمطلوب أن يكون 
 .مجيع األمور املتعلقة بتنفيذ الدراسة و التعليم
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 أهداف التدريس .ب 
اليت يتم أستخدامها   كوانت الرئسيةأهداف التدريس هي امل

عادة . ني و الطالب لتحقيق النتائج املرجوة يف التدريسكمرجع للمدرس
. بنيامني س. ما يتم توجيه أهداف التدريس يف أحد جماالت التصنيف

 :جانب، و هي 3كرطوال فرز تصنيف التدريس يف . بلوم و د
 جانب املعريف (٠

العقلية اليت تبدأ من  يرتبط الغرض من التدريس ابلعمليات
من  التكثيفييتكون اجلانب املعريف . مستوى املعرفة إىل مستوى التقييم

 مستوى التطبيق، ،مستوى الفهم ،مستوى املعرفة :مستوايت و هي 1
 .مستوى التقييم مستوى التوليف، مستوى التخليل،

 جانب الوجداين (٥
و اجلانب الوجداين هو جماالت مرتبطة ابملواقف و القيم 

مستوايت وجداين،  ٢اك هن. التقدير  و تعديل املشاعر اإلجتماعية
 ، واالعتقاد،الرغبة يف االستجابةمبا يف ذلك االستعادللقبول، و 

 .وتطبيق األعمال، و املثابرة و الدقة
 جانب النفسحركي (3

يشمل . ختبارات املتعلقة ابملهارات اليدوية واحملرّكةل تشم
 التصور،، إىل مستوايهتا املعقدةترتيب املستوايت من أبسطها 

 ،التكيف، و الكفاءة، و االستجاابت املوجهةو  ،اآلليةو  االستعداد،و 
 ٠٠.املنظمةو 

 مبادئ التدريس .ج 

ابلتأكيد ليس مهماًل يف  مدرسكدرس  ، فإن امليف أنشطة التدريس
من املفرتض أن يتمكن . جيب أن يتوافق مع نظرية ومبدأ التعلم. التدريس
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واستخدام وسائل ، ملواد أو املعرفة بفعالية وكفاءةا من توصيل املدرس
، لذلك. دة إلدارة الفصول الدراسية، واالسرتاتيجيات اجلياإلعالم املناسبة

نظرايت ومبادئ التعلم القادرة على توجيه  تدريسإىل  املدرسحيتاج 
 .تدريسيف ختطيط أنشطة ال املدرسأنشطة 

، تدريس عملية الاليت ميكن تطويرها يف تدريسبعض مبادئ ال
مشاركة  نشاط الطالب، و لقل و التخزين، وا، و الدافع االهتمام و :وهي

 اختالف، و و التعزيز املالحظة، و التحدايت، و التكرار، و املباشرة
 ٠٥.الفرد

 عملية التدريس .د 
 مرحلة التخطيط (٠

، األشياء اليت جيب مراعتها هي الكفاءات مرحلة التخطيطيف 
ة التدريس بناء على هذه الكفاءات، مث تطوير اليت ستتحقق يف أنشط

املوضع، و املواضيع الفرعية، ومواضيع املوضوعات اليت سيتم 
. دريسمهًما جًدا قبل بدء أنشطة الت دريسيعد إعداد الت. تدريسها

 دريس، أشياء ، وهي أهداف الت 3، يُقرتح تغطية  دريسيف إعداد الت
 . لطالبسئلة لواأل ، واملواد

 لتدريسا تنفيذ (٥
 هو خطوة لتحقيق مفهوم التعلم يف شكل دريستنفيذ الت

يف التعليم ، يعد تنفيذ التعلم عبارة عن سلسلة من التعلم الذي . عمل
 والعرضمستمر والذي يشمل مراحل اإلعداد  يتم إجراؤه بشكل

 .ميو التقدمي والتطبيق والتق

كل إبعداد   درسقوم فيها املتمرحلة اإلعداد هي املرحلة اليت 
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واألدوات  دريسمساحة الت ، مبا يف ذلك إعداد يسيتعلق ابلرت  ما
مرحلة العرض هي املرحلة . بيئة و واملواد ووسائل اإلعالم ومصادر

ويشرح طريقة عمل العملية برمتها  املعلومات ، املدرسقدم فيها تاليت 
 .حركة تتم عن طريق العرض التوضيحيوكل 

 م إعطاء الطالب الفرصةمرحلة التدريب هي املرحلة حيث يت
ويقدم املساعدة   املدرسيشرف . للقيام أبنشطة التعلم املعينة أبنفسهم

 .بشكل فردي أو يف جمموعات

 من العمل املدرساليت يتحقق فيها يم هي املرحلة يمرحلة التق
يقضونه  تضمني الطالب لتقييم جودة العمل والوقت الذي من خالل

 .يف إكمال العمل

 ميو التق (3

تنمية وتوجيه  دريسلتحسني التكعملية مستمرة   وميإجراء التقيتم 
 ٠3.الطالب قدرة

 تدريسال كالتمش .2

 شكالت التدريساملتعريف  .أ 
األشياء اليت ال هو  املشكالت القاموس اإلندونيسي الكبري، يف

 املدرسعملية التفاعل بني الطالب و التدريس هو  ٠2.تزال ال ميكن حلها
ببناء التدريس كعملية تعّلم  املدرسيقوم . علموموارد التدريس يف بيئة الت
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لتطوير التفكري اإلبداعي لتحسني مهارات التفكري لدى الطالب، وميكن 
 ٠٢.حتسني مهارات املعرفة اجلديدة

هي كل ما يسبب  تدريس، فإن مشكلة المن التعريف أعاله
يف عملية التعلم اليت يقوم هبا الطالب وعملية التدريس اليت  مشكالت

 .املدرسم هبا يقو 
 تدريسعوامل املؤثرة على ال .ب 

 :منها دريساليت تؤثر على عملية الت
 عوامل من الطالب  (٠

 الفسيولوجيجانب  (أ 
ؤثر يف التعلم ابحلالة البدنية أو ي ذيالانب الفسيولوجي اجل

احلالة العامة للشخص، على سبيل املثال فيما يتعلق بصحة أو 
. يضا اللياقة البدنيةشمل أي الفسيولوجياجلانب . حالة اجلسم

هذا الدور البدين مهم . سيكون للهيئات الفقرية صعوابت يف التعلم
على الرغم من أن الظروف املادية تؤثر بشكل كبري . جدا يف التعلم

على التدريس، إال أن احلماس ودوافع التعلم العالية ستجعل 
 .التدريس والطالب حيافظون على روح التدريس

 جانب النفسي (ب 
 ءدكاال (٠

هي املهارة اليت تتكون من ثالثة أنواع، وهي  دكاءال
القدرة على مواجهة والتكيف مع األوضاع اجلديدة بسرعة 
وفعالية، مع العلم أو ابستخدام املفاهيم اجملردة بشكل فعال، 

على حتسني  املدرسقدرة . وحتديد العالقات والتعلم بسرعة
 .ا جيداتدريسذكاء الطالب ميكن أن خيلق 
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 ماماالهت (٥
، يتم توجيه النفس هو نشاط الروح املعززة هتماماال

من أجل . فقط إىل كائن أو أشياء أو جمموعة من الكائنات
ية جتذب تدريس، جرب املواد الإاثرة انتباه الطالب إىل املوضوع

 .لدرس وفًقا هلواايهتم أو مواهبهماالنتباه دائًما عن طريق جتربة ا
 الفائدة (3

ىل االنتباه وتذكر بعض الفائدة هي ميل اثبت إ
، ألنه إذا كانت اهتمام كبري بتأثريها على الدرجة. األنشطة
، فإن الطالب ستفادة ال تتفق مع مصا ح الطالباملادة امل

، ألهنا ال تروق له والعكس املعنيني لن يتعلموا قدر اإلمكان
 .ابلعكس

 وهبةامل (2
ة املوهبة هي قدرة حمتمل .هي القدرة على التعلم ةاملواهب

سوف تتحقق . ميتلكها شخص ما لتحقيق النجاح يف املستقبل
جيب أن . هذه القدرة إىل مهارات حقيقية بعد التعلم واملمارسة

يكون لدى كل شخص أو طالب موهبة أو إمكاانت لتحقيق 
 .اإلجناز إىل مستوى معني وفًقا لقدراته اخلاصة

 الطالب الدافع (٢
أن يؤدي  الدافع هو التشجيع أو احلماس حبيث ميكن

هذا الدافع . إىل االهتمام واالهتمام ورغبة الطالب يف التعلم
سيشجع األفراد على القيام أبنشطة معينة وألغراض معينة جتاه 

 .الوضع حوهلم
  



 

 

 الطالب السلوك  (1
، يف شكل هو عرض داخلي له أبعاد عاطفية سلوكال

، طريقة اثبتة نسبيا جلسم معنينزعة للتفاعل أو االستجابة ب
، الطالب الذين على سبيل املثال. إجيايب أو سليبكل بش

سيؤدي . يتصرفون حنو العربية أو الرايضيات أو مواضيع أخرى
ونتيجة . سة هذا املوضوع أقلهذا املوقف الطالب املعنيني لدرا

 .، ستكون نتائج التعلم اليت يتم احلصول عليها منخفضةلذلك
 الطالب النضج واالستعداد  (5

، حيث أو مرحلة يف منو الشخص هو مستوى النضج
. تكون مجيع أعضائه البيولوجية جاهزة لتكوين مهارات جديدة

أتيت الرغبة من . بينما االستعداد هو استعداد للرد أو التفاعل
 .داخل الطالب وكذلك املتعلقة ابلنضج

 تعبامل الو ع (ج 
ا التعب البدين ، ومهإىل نوعنيالتعب  ميكن تقسيم

ميكن رؤية التعب البدين (. النفسي)ي الروح تعبوال( اجلسدي)
وميكن رؤية . من ضعف اجلسم ويظهر امليل السرتاحة اجلسم

التعب الروحي من وجود اخلمول والضجر حبيث يتم فقدان 
يتميز  عادة ما. االهتمام والتشجيع لفعل شيء مبا يف ذلك التعلم

، كما كيز عليه، لذلك من الصعب الرت هذا النوع من التعب بصداع
 .و كان الدماغ قد فقد احلماس للعملل

 تعلمالتشبع يف  (د 
التشبع ميكن أن يعين صلًبا أو ممتلًئا حبيث ال يعد قادرًا 

تشبع . التشبع ميكن أن يعين ابمللل أو امللل. على حتميل أي شيء



 

 

التعلم هو فرتة زمنية تعد فرتة زمنية حمددة للتعلم، ولكنها ال حتقق 
 .نتائج

، ال يستطيع ن التشبع يف التعلمالذي يعاين م الطالب
نظامه العقالين العمل كما هو متوقع يف معاجلة عناصر املعلومات 

ميكن . ي يتوقفتدريسأو اخلربات اجلديدة حبيث يبدو أن تقدمه ال
أن يؤدي تشبع التعلم إىل إصابة الطالب الذين يفقدون احلافز قبل 

بع أيضا ضرب ميكن التش. الوصول إىل املستوى التايل من القدرة
 ٠1.الطالب بسبب امللل والتعب

 املدرس من املو ع (٥
ينظر عامل  سيةالتدري ؤثر على جودة العمليةي ذياجلانب ال

، املدرسالتكوينية، جتربة تدريب  املدرس جتربةو ، املدرسآري 
النوع االجتماعي  منها التكوينية املدرسجتربة و . املدرس وخصائص

تهم  الذين يصبحون خلفينيدرسلملومجيع التجارب احلياتية 
، اخللفية املدرسعلى سبيل املثال، مكان أصل والدة . االجتماعية

 .، وغريهاالظروف العائلية للمعلم، و الثقافية، واجلمارك
ة ، وتشمل اخلربات املتعلقة أبنشطة وخلفياملدرستدريب  جتربة

على سبيل املثال، جتربة التدريب املهين، ومستوى . املدرستدريس 
ستؤثر هذه التجربة على . ، وما إىل ذلكدريس، واخلربة الوظيفيةالت

 .تدريسيف إدارة ال املدرسجودة 
على . املدرسهي أي شيء متعلق بطبيعة  املدرسخصائص 

من الطالب،  املدرسمن مهنته، وموقف  املدرسسبيل املثال، موقف 
 ك، مبا يف ذلدريسافعهم وقدراهتم على إدارة الت، ودو املدرسوقدرة 
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، والقدرة على إتقان املواد دريسالقدرة على ختطيط وتقييم الت
 ٠5.تدريسال

 املدرسغري  املوظف (3
 ، هي القادة ويشمل ثالث جمموعات غري املدرساملوظف 

 .املوظفون املساعدون املوظفون اإلداريون و

 البيئة (2
ألن . ة ستكون مؤثرة للغاية يف حتقيق النجاح يف التعلمالبيئ
 .اتية تدعم جًدا للتعلم بشكل جيدواملو  البيئة املرحية

 

لعوامل اليت تؤثر هي ا دريسيع العوامل اليت تؤثر على التمج
، ميكن التالعب هبذه الشروط من ومع ذلك. دريسعادة على الت

 دريسية على االستمرار يف حتسني التخالل قدرة اختصاصيي التوع
من الظروف على الرغم من الظروف اجلسدية أو النفسية أو غريها 

قدرة التالعب هذه هي القدرة على تكييف الطالب  . احملدودة للغاية
مطالبون بتحسني  املدرسوهذا يعين أن . كتحسني للعوامل اخلارجية

 .ظروف بيئة التعلم احلالية لتكون ظروفًا فعالة وممتعة
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 اللغة العربية تدريس .3

ال  دريست ونهو أهم شيء يف كل مسعى تربوي حىت بدالتدريس 
، يكون للتعلم دائًما مكان واسع يف خمتلف التخصصات كعملية. عليميوجد ت

التغيريات والقدرات على التغيري هي حدود ومعاين . يةتدريساملتعلقة ابجلهود ال
 ٠9.مضمنة يف التعلم
موعة متنوعة من اللغات األجنبية هو عملية معقدة مع جم تدريس
أن هذا ميكن أن يكون له معان  ، لذلك ليس من املستغربالظواهر املعقدة
وذلك ألن تعلم لغة . تعلم لغة أجنبية هو جهد شاق ومشبك. خمتلفة للجميع

أجنبية هو حماولة لتشكيل وبناء أوضاع وظروف جديدة يف الشخص لتكون 
 ٠2.قادرة على التفاعل والتواصل مع مالك اللغة األجنبية

ت إىل الذهن وصّك إن التدريس عامل الرتبية و خيصر إيصال املعلوما
حوافظ الشىء مبسائل الفنون و العلوم لكل برانمج تدريس هناك عناصر ثالثة 
رئيسية إذا كانت جّيدة جنح الربماج و إذا كان أحدمها أو كلها دون املستوى 

و  املدرس: املطلوب أدى ذلك إىل هبوط مستوى النرانمج، هذه العناصر هي
ن هذه العناصر دوره ىف اجناح الربانمج، ولكل م. الطالب و املاّدة التعلمية

حنو أسلوب التدريس بطريقة  املدرسفالكتب اجليد ال شك يساهم ىف إرشاد 
مباشرة أو غري مباشرة كما أنه يؤثر ىف حتصيل الطالب و ىف ميله إىل املادة أو 

و الطالب جّد ىف ذكائه و نشاطه و جتاوبه يقوم بدور كبري ىف . نفور منها
الربانمج التدريسى، ألّن اهلدف من التدريس هو تغري سلوك  سبيل اجناح

الطالب أو حتسينه وكلما كان الطالب متجاواب مع مع هذه احملاولة كلما كان 
ذلك أدعى إىل اجناحها و الوصول هبا إىل اهلدف املنشود، و لذلك جند أن 
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 بعض الطالب يتعلمون على الرغم من الظروف التدريسية السيئة، و لو أن
 ٥١.هؤالء قلة قليلة

اللغة العربية هي لغة العروبة و اإلسالم، و هي أعظم مقومات األمة 
. اإلسالمية مند أى يبعثه هللا رسوله العرىب إىل أن يرث هللا األرض و من عليها

و اللغة العربية هي لغة التعليم و التعلم يف مجيع املدراس و املعاهد اإلسالمية و 
الشعوب العربية و اإلسالمية بل أصبحت األن إحدى لغة التفاهم بني مجيع 

 ٥٠.اللغات الرمسية يف هيئة األمم املتحددة
اللغة العربية هي واحدة من املوضوعات اليت حتتل مكانة هامة يف 

عامة واخلاصة ، العليميةكل من املؤسسات الت. يف إندونيسيا تدريسعامل ال
عربية كجزء من املواد الدراسية برامج دراسية، تعلم اللغة اليف على مستوايت 

عالوة على ذلك، يف . املوضوعات األخرىاليت جيب أن تتماشى مع 
 .، ال بد من تدريس اللغة العربية لطالهبامؤسسات التدريس اإلسالمي

ة هذه إن اللغة العربية مكلنه خاصة بني لغات العامل، كما أن أمهيّ 
ترجع أمهّية اللغة العربية إىل يوما بعد يوم يف عصران احلضر، و  اللغة تزيد

 :األسباب اآلتية 
إهنا لغة القرآن، و هي بذلك اللغة اليت حيتاجها لك مسلم ليقرأ، أو  .أ 

يفهم القرآن الذي يستمّد منه املسلم األوامر و النواهى و األحكام 
 .الشرعية

يريد أن يؤّدى الصالة عليه أن يؤديها إن كّل مسلم . إهنا لغة الصالة .ب 
، ولذلك فإن العربية مرتبطة بركن أساسّى من أركان اإلسالم ابلعربية

 .فيصبح تعّلم العربية بذلك واجبا على كّل مسلم
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إهنا لغة احلديثة الشريف، فإن كل مسلم يريد قراءته واستيعابه عليه أن  .ج 
 .يعرف العربية

إن العرب اآلن ينمون اقتصاداي بشكل . املكامة اإلقتصادية للغرب .د 
يهم من ثروات نفطية و معدنية، مما جيعل هلم وزان سريع لفضل مالد

 .موازاياقتصاداي كبريا، و وزن سياسيا 
أن سبع دّول العامل تتكلم العربية لغة أوىل،  . عدد متكلمى اللغة العربية .ه 

 ٥٥.كما أن كثريا من شعوب الدول اإلسالمية يستخدمها كلغة اثنية
، من بني دونيسيااللغة العربية يف إن دريست، الغرض من بشكل عام

 :أمور أخرى
يقّدر املتعلمون اللغة العربية ابعتبارها واحدة من لغات العامل املهمة  .أ 

 .للتعلم
يفهم املتعلمني اللغة العربية من حيث الشكل واملعىن والوظيفة  .ب 

 .ويستخدموهنا بشكل مناسب وفًقا الهتماماهتم
سني القدرات ميتلك املتعلمون القدرة على استخدام اللغة العربية لتح .ج 

 . الفكرية والنضج االجتماعي والنضج العاطفي
 (.التحدث والكتابة)املتعلمني لديهم االنضباط يف التفكري والتحدث  .د 
ميكن للمتعلمني االستمتاع ابألعمال األدبية واستخدامها لتطوير  .ه 

 .الشخصيات وتوسيع آفاقهم وحتسني معرفتهم ومهاراهتم اللغوية
 .ن األدب العريب كنز ثقايف وفكرييقّدر املتعلمون ويطورو  .و 

: من حيث املدرساللغة العربية له هدف لكي يتطور  تدريس
معرفة خمتلف اللغات ، اع والتحدث والكتابة بشكل صحيحمهارات االستم

، ةاملعرفة جبميع النصوص املتنوع ،معرفة أمناط اجلملة املناسبة ،والسياقات
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القدرة على تفسري حمتوايت  .مهارات التحدث الفعال يف سياقات خمتلفة
القدرة على قراءة وإعادة سرد  ا،ف أشكال القراءة واالستجابة هلخمتل

والقدرة على . مهارات الكتابة اإلبداعية ،لقراءات اخليالية وغري اخلياليةا
 .الربح ملناقشة وحتليل النص بشكل جيد

، اليت تتكون من اللغة العربية عناصر اللغة تدريسيشمل نطاق 
تماع ، وهي االساملهارات اللغوية ،لنطق واهلجاءقواعد واملفردات واال

اجلوانب الثقافية الواردة يف النصوص الشفوية  ،والتحدث والقراءة والكتابة
 ٥3.والكتابية

قّسم اخرباء يف تعليم اللغة األجنبية مشكالت تعليم اللغة العربية يف 
املشكالت ( ٥، و املشكالت غري اللغوية( ٠: إندونيسيا إىل قسمني 

مكانه اللغة العربية ( ٠: حتتوى املشكالت غري اللغوية على. اللغوية
( 3اخنفاضالرغبات و الدوافع يف تعّلم اللغة العربية، ( ٥مهجورة، ( سياسيا)

ضعف مستوى كفاءة مدرسي اللغة العربية، و )مشكالت يف طرق التعليم 
وحتتوي (. ر املعلوماتاخلطأ يف احتيار املدخل، وعدم الوضوح يف مصاد

املشكالت يف أصوات اللغة العربية، و املفردات، : املشكالت اللغوية على 
 ٥2.و القواعد، و املعين و احلروف

 

 طالبتدريس اللغة العربية ل مشكالت .4

على  اكبري   اعتماداإىل  ياالندونيساللغة العربية ل تدريستعتمد عملية 
لطالب واللغة العربية اليت يتعلموهنا االختالفات والتشاهبات بني لغة ا درجة

يف تدريس اللغات . اللغة العربية تدريسومدى أتثري لغة الطالب على عملية 
، أي أن التشابه بني لغة املتعلم جيب استخدامه كمرجع ، هناك مبدأاألجنبية
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يف حني أن . واللغة األجنبية املستفادة ميكن أن يؤدي إىل تسهيالت متنوعة
  ٥٢.ملوجودة ميكن أن تسبب صعوابت خمتلفةاالختالفات ا

يشار  ٥1.املشكالت هي بعض العوامل اليت تطبئ يف تنفيذ اللغة العربية
الطالب يف  جههاايو اللغة العربية على أهنا مشكالت  تدريسيف  مشكالتإىل 

ما تواجه مشكالت لغوية  ت اليت غالباتشمل املشكال. اللغة العربية تدريس
 .غري لغوية مشكالتو 
 اللغوية مشكالت .أ 

اللغوية هي املعرفة العلمية أو الدراسات اللغوية اليت تتم بشكل 
اللغوية هي مشكلة يف تعلم اللغة العربية اليت حتدث  شكالتامل. علمي

اللسانيات  شكالتومن بني امل .بسبب خصائص اللغة العربية نفسها
 :هي
 الصوت نظام (٠

ماع الصوت كقاعدة للوصول اىل االست نظامنب الاج
عالوة على . والرتكيز الكايف ومهارات التحدث تلقى اهتماما أقل

اللغة العربية إىل فرض استخدام قوانني  تدريس، ال حيتاج ذلك
،  خالل هذا الوقت. ند قراءة القرآنالتجويد كتطبيق لقانون التجويد ع

. اللغة العربية دريسالعريب أقل اهتماما يف عملية ت كان نظام الصوت
بب حىت شخص درس اللغة العربية لفرتة طويلة ال يزال غري هلذا الس

جيد يف قول الكلمات أو عدم فهم الكلمات اليت يتحدث هبا 
خمطئا يف كتانة اجلمل اليت مثلى إما ونتيجة لذلك، سيكون . اآلخرون

 . دروسا عربية أو دروسا أخرى متعلقة ابلعربية
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 املفردات (٥
 اللغة بية اليت يفاللغة العر ال يوجد اجلوانب التشكل 

من األمثلة على  .(تصريفال) اإلرتباطات ، مثلةاإلندونيسي
، واليت تكون الفعل املاضي اإلرتباطات العربية اليت ميكن تقدميها هي

. بتصبح أكت فعل األمرال تصبح يكتب ، بينما ابلنسبة للنموذج
، يصبح كاتب لعإسم فا، شكل شكل املصدر لكلمة كتب هي كتبة

 .يصبح، وهكذا كتبم ولعمف إمسمشكل 
، فإن األشياء املوضحة أعاله ليس هلا يف املورفولوجيا العربية

وبسبب ذلك جيب أن . ةاإلندونيسياللغة ي مساواة أو تشابه يف أ
تدرس املشكلة بعناية من خالل شرح املوقف على أنه أشياء معقدة 
وليس من السهل فهمها ألنه ال توجد أوجه تشابه يف اللغة 

 .ندونيسيةاإل
 ملةنظام اجل (3

كما علم بناء اجلملة   حنوى، يقرتح علم ةتعريف التقليدييف ال
 املدرسجيب أن يكون . أو دراسة تكوين اجلمل وقواعد اللغة العربية

من  املدرسحىت يتمكن . جيدا حنوىريب قادرًا على إتقان معرفة الع
 .العربيةجهها الطالب عند تعلم اللغة اعلى الصعوابت اليت يو  لاحل

 كتابةال (2
. اللغة العربية هو الكتابة تدريسعامل آخر ميكن أن يعيق 

لذلك ليس من املستغرب . الكتابة العربية ختتلف عن الكتابة الالتينية
، سواء يف كتابة الدروس أو ئ الطالب يف كتابة اللغة العربيةأن خيط

، يبدأ ابإلضافة إىل ذلك . اآلايت أو املالحظات أو األعمال العلمية
تبدأ اللغة اإلندونيسية أو . النص العريب أيًضا من اليمني إىل اليسار

ابإلضافة إىل الكتاابت العربية . الكتابة الالتينية من اليسار إىل اليمني



 

 

، أو يف النهاية هي فة، وفقا ملوقع احلروف يف الوسط، يف البدايةاملختل
 .دائما خمتلفة

 غري اللغوية مشكالت .ب 
 االثقايف والشعب اإلندونيسي-لعرب اإلجتماعيحنن نعلم أن ا

 تدريسيثري هذا االختالف مشكالت عديدة تتعلق بعملية . خمتلفان جداً 
، بني االختالفات االجتماعية والثقافيةوبصرف النظر عن . اللغة العربية

، مصطلحات وأمساء يسية هناك اختالفات يف التعبرياتالعربية واإلندون
، وأمساء اليت تنشأ هي التعبريات، واملصطلحاتاملشكالت  .الكائنات

األشياء غري املوجودة يف اللغة اإلندونيسية اليت ال يفهمها بسهولة الطالب 
 .العرب من إندونيسيا الذين مل يعرفوا اجلوانب االجتماعية والثقافية للعرب

 تدريس، من الضروري العمل على إعداد مواد حلل هذه املشكالت
تعترب هذه القضية . ليت تقدم وصفًا اجتماعيًا ثقافيًا للعرباللغة العربية ا

مهمة جدًا ألن األفكار واملعارف االجتماعية والثقافية املرتبطة ابلعرب 
ية حول معىن وفهم تعبريات ميكن أن تسرع من فهم الطالب للغة العرب

، ال حتتوي بشكل عام. اء أشياء فريدة للعرب، مصطلحات وأمسخمتلفة
. ة اإلندونيسيةوأمساء وأمساء هذه الكائنات على املساواة يف اللغتعبريات 

لعرب على ، ميكن هلذه املعرفة أيًضا مساعدة الطالب اابإلضافة إىل ذلك
، وأمساء الكائنات أعاله يف الوضع استخدام تعبريات خمتلفة، وشروط

 ٥5.الصحيح
 

 للمدرس تدريس اللغة العربية الت يفمشك .5

مبتكر  تدريسقادرًا على خلق  املدرسيكون ، جيب أن دريسيف الت
ديد من اجلوانب عملية معقدة وتتضمن الع تدريسوذلك ألن ال. ومبتكر وممتع
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، ألن التدريس مهارة. رورية للغاية، الكفاءات واملهارات ضمدرسك. املرتابطة
 تدريسفإن ما يلي وصف مهارات التدريس وكيفية استخدامها خللق ال

  .املرحاإلبداعي واملهين و 
 األسئلة مهارة ماستخدإ .أ 

 :، مبا يف ذلكاألسئلة هاراتاملابستخدام 
األسئلة الواضحة واملوجزة، وإعطاء املراجع،  ألساسيةاألسئلة ا مهارة (٠

وتركيز االنتباه، وإعطاء الفرصة، ونشر األسئلة، وإعطاء الفرص 
 .، وإعطاء التوجيهللتفكري

ري التوجيه املعريف، وحتديد األسئلة املتقدمة، مبا يف ذلك تغي مهارة (٥
 .ترتيب األسئلة، وتتبع األسئلة، وتشجيع التفاعل

 تقدمي التعزيز .ب 
هو استجابة لسلوك ميكن أن يزيد من القدرة على تكرار هذا 

، مع مبادئ الدفء كن أن يتم تقوية لفظيا وغري شفهيمي. السلوك
كلمات شكل  تعزيز اللفظ يف . واحلماس واجلهد، وجتنب التعزيز السليب

ميكن  بينما على أساس غري اللفظي. ، وغريهاومجل مثل الثناء اجليد، احلق
 ٥9.، اإلهبام وما إىل ذلكلقيام به مع حركة ملقاربة الطالب، اللمسا

 ةاالختالف ابلطريقة ممارسة .ج 
يف  املدرسهو مهارة جيب أن يتقنها  ةاالختالف ابلطريقة ممارسة
ل على امللل من الطالب ، ليكون ، للحدريسالتيف  املدرستدريس إتقان 

هو تغيري  دريسيف الت الختالفاتال. دائما متحمسا ومثابرا ومليئا ابملشاركة
زايدة حتفيز الطالب، واحلد من امللل  يف عملية األنشطة اليت هتدف إىل

 وميكن جتميع االختالفات يف أنشطة التدريس يف أربعة أجزاء، . والضجر
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عالم وموارد استخدام وسائل اإل واالختالف االختالف أساليب التدريس،
 ٥2.األنشطة التدريس، واالختالف أمناط التفاعل، واالختالف

 شرحال .د 
حقائق  ، وظروف ، والشرح هو وصف شفهيا حول كائن

و جانب مهم جيب التوضيح ه. وبياانت وفقا للوقت والقوانني املعمول هبا
تقدمي  املدرسطلب من يت دريس، مع العلم أن معظم التاملدرسأن ميتلكه 

 .تفسري
 الدروس أختتام ح وفتأنشطة ل .ه 

الدروس مها نشاطان روتينيان يقوم هبما  ختتامإ فتح وأنشطة ل 
ل ذي ولكي تسهم هذه األنشطة بشك. وإهنائه تدريسلبدء ال املدرس

 3١.، جيب أن يتم ذلك بطريقة مهنيةمغزى يف حتقيق أهداف التدريس
 إدارة الصف .و 

، خللق مناخ تدريس موات املدرس من هارةإدارة الصف هي م
بعض املبادئ اليت جيب . تدريسوالتحكم فيه إذا كان هناك تعطل يف ال

املتنوعة،  التحدايت، و احلماس، و يف إدارة الفصل هي الدفء ومراعاهتا 
 3٠.زرع االنضباط الذايت ، والتنوع يف األمور اإلجيابية املرونة، و و

حيث أن ربية منها، عن اخللفية الغوية، و املشكالت أخرى للغة الع
أندونيسيا تتميز ابلتعددية اللغوية، و ان الطالب اإلندونيسي الذي يدرس اللغة 

األجنبية اخرا  العربية يتحدث يف الغالب لغتني أو ثالث لغات، فضال عن اللغة
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ر قد تعلمها يف املرحلة الثانوية، وابلتاىل نظم و تراكيب هذه اللغات مجيعا تؤث
 3٥.سلبا أو اجيااب على مسار تعلمه للغة العربية

واما عن املشكلة املناهج يف عملية تدريس اللغة العربية يف املدرسة، كان 
تدريس اللغة العربية ابملدرسة احلكومية يسري على منهج املنفصالت، حيث 

ومعظم املناهج . لكل من الدرس استقلها يف تنفيذ عملية التدريس و ادارهتا
كل هذا جعل رجال . كتاابتخدمات تنقصها مهارة التغبري شفهياكان ام  املس

وزارة السؤون الدينية ومدير اجلامعات يعيدون النظر يف املنهج ويرون ضرورة 
توحد املنهج، فغريوا منهج املواد املنفصلة من حنو و صرف و بالغة وغري ذلك 

حتقيقا لرغبتهم يف  اىل مناهج نظرية الوحدة كما استعملوا الطريقة السمعية
الطالب االربعة اليت هي االستماع و الكالم و القراءة و  اكساب املهارة اللغوية

 .الكتابة
فال شك أن مستوايت الطالبة اإلندونيسي متنابية اىل حد كبري، 
فبعضهم يتمتع بشئ من الطالقة يف احملادثة وبعض االجر ملم املام طيبا ابلنحو 

ين من ضعف واضح يف مهارة االستماع، ولعل سبب يعاو القواعد، ومعظمهم 
هذا التباين أن الطالبة أتوا من املدارس اليت تكون خصة اللغة العربية يف مقرراهتا 
اليعتدى عن ثالث ساعات اسبوعية وبعض االخر جاء من املدرسة و يف 

ة مناهجها خصة اللغة العربية متوفر الساعات إذ تعترب اللغة العربية مادة اساسي
 33.هناية التدريس الثانويةمند املرحلة اإلبتدائية حىت 

مث الكتاب و اخلط العرايب، وهلذا املشكالت شقان، الشق االول وبتعلق 
ابحلروف العربية وطريقة كتابتها، والشاق الثاين ويتعلق بكتابة احلركات القصرية 

 هو و الكتاب يصلح للتدريس األجنيب. أو عدم كتابتها أي بتشكيل احلروف
و هي القدرة على السماع و الفهم و الذي يواصل هلذه األحذاف األربعة 
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أم كتب النحو اليت تدرس حاليا يف مدارسنا االعدادية و . التحدث و الكتابة
الثانوية فال تكفي اال لضبة القراءة فقط وال تصلح لتحصيل احلطواط سالفة 

ض التمارين كثرية ال جاد القاعدة النحوية مع عر على شرح الذكر الهنا تقتصر 
ميكن ابلطبع إال استغناء عنها ولكننا حنتاج اليها  و هذه الكتب ال. القاعدة

 32.بعد اجادة اللغة العربية
و مدرس اللغة، ليس كل مدرس يقوم بتدريس اللغة العربية يصلح للقيام 
بتدريسها لألجانب ألن من شرط املدرس الصا ح أن يكون معدأ أو مهيأ 

ابلطرق احلدثة املتبعة يف تدريس اللغة األجنبية حبيث يتمكن من  للتدريس
الوصول ابلطالب إىل األهذاف سالفة الذكر، و أن يكون قبل كل شيئ قادرا 

 3٢.يدةعلى التحدث ابللغة العربية اجل
 

 اللغة العربية دريستشكالت م كحل و الطالب نياملدرة حماوالت .6
بية هي إحدى اللغات اليت يصعب اللغة العر  أن لقد أشرت فيما سبق إىل

ابإلضافة إىل ذلك، حتتوي اللغة العربية أيًضا على العديد . تعلمها وفهم معناها
وبسبب ذلك، يف بعض األحيان ميكن أن يسبب هذا . من امليزات والتفرد

صعوابت يف تدريس اللغة العربية، حبيث أن تدريس اللغة العربية غري قادر على 
 .لنتائجاحلصول على أقصى ا

 اللغة العربية دريستمشكالت  حلل حماوالت املدرس .أ 
اولة إىل أقصى حد، جيب بذل احمل دريسحتقيق نتائج الت حبيث ميكن

 :، مبا يف ذلكمشكالت تدريس اللغة العربية لحل
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 مشكالت اللغوية (٠
 إلستماعا تشكالم (أ 

، تشمل األشياء اليت ميكن القيام املشكالت يف االستماع حلل
 :يهبا ما يل

  قدمةامل مترين (٠
ميكن أن يكون التمرين ممارسة يف االستماع إىل  التمرين

 ، واالستماع إىلاللغة العربية واحلروف بشكل صحيح. األصوات
، والتعرف على األصوات املختلفة األصوات املختلفة للغة العربية

 .ابللغة العربية ومتييزها

 التقليد االستماع ومترين  (٥
الذين  املدرسالتقليد قبل  ماع واالستلتمرين اتنفيذ  

يركزون على صوت لغة جديدة أو منط اجلملة اليت مل تكن معروفة 
 .للطالب السابقني

 همافتال االستماع و مترين (3
تشغيل  يتم تنفيذ متارين االستماع و الفهم من خالل

 .نصوص قصرية أو بسيطة مث إعادة التعبري عنها من قبل الطالب
 كالمشكالت الم (ب 

ميكن هناك الكثري من التمارين اليت  كالميف ال تشكالامل حلل
 .، مبا يف ذلك مهارات احملادثة ومتارين احلوارالقيام هبا

و الكالم عن طرق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا هو 
وتستند الطريقة إىل . حديث طرق تدريس اللغة األجنبية بشكل عام

لم لغة أن يستخدمها سواء مبادئ و قواعد و إجراءت ميكن لكل مع
ولعل مصدر اخلالف . تفاوتت اللغات أوتبايبت ظروف اجملتمعات

الوحيد بني هذه الطرق هو ما يتم تدريسه من خالهلا أي املضمون 



 

 

الذي يصب فيها، و ليس الشكل الذي حيتويها أخذا ىف االعتبار أن 
 من بني اللغات ما قد يفرض على طرق التدريس شيئا من  التعديل
يتناسب مع خصائصها اللغوية، إاّل أنه مع ذلك تبقي مبادئ الطريقة 

 31.واحدة وأصوهلا مشرتكة بني لغة و أخرى
 القراءة مشكالت (ج 

الكالم أساس اللغة، والقراءة أحد مفاتيح تعليم الكالم، و 
والوضع الطبيعى لتعلم لغة . الكتابة جمرد تصوير ورمز هلذا الكالم

قراءة و الكتابة سابقة لتسري ابملتعلم إىل أجنبية أن أتتى مرحلة ال
على مشكلة القراءة ، مبا  حلميكن بذل اجلهود لل 35.مرحلة الكالم

 .يف ذلك القراءة املكثفة والقراءة املكثفة
 كتابةال مشكالت (د 

 :على مشكلة الكتابة هي حلإن اجلهود اليت ميكن القيام هبا لل
فصل أو إذا كان يطلب من الطالب القيام مبهام الكتابة يف ال (أ 

 .الوقت غري ممكن يف املنزل
 .يتم فحص عمل الطالب أو وصله (ب 
مالحظات إضافية حول الطالب الذين عملوا  املدرسميتلك  (ج 

 .معهم
 النحوية مشكالت (ه 

، مبا يف ذلك مع متارين شكالت النحويةعلى امل حلجهود لل
 39.احلوار إلضافة مفردات جديدة
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 مشكالت غري اللغوية (٥
توجيه الطالب حنو  املدرسعامل، جيب على حلل على هذا ال

ينصح بشدة . املقدمة واخلربات اليت ميكن أن تتم فيها أنشطة التدريس
إبعداد مواد ابللغة العربية حتتوي على مسائل اجتماعية وثقافية لألمة 

من . توفر هذه املادة نظرة عامة على اللغة العربية يف العمق. العربية
ضيف البصرية واملعرفة حول الثقافة خالل هذه املادة، سوف ت

االجتماعية يف شبه اجلزيرة العربية مما سيؤدي إىل تسريع فهم الطالب 
 32.العرب

 اللغة العربية دريستمشكالت  كحل حماوالت الطالب .ب 

مشكالت  حلل حماوالت الطالب، درسامل حماوال افة إىلابإلض
 :غين ي، اللغة العربية دريست

 االستماع تشكالم (٠
متارين ، وهي ممارسة  3ن تتم مهارة االستماع هذه من خالل ميكن أ

مع هذه . مقدمة ، ومتارين استماع وتقليد ، ومتارين استماع وفهم
 .التمارين ، يُتوقع من الطالب حتسني مهارات االستماع لديهم بسهولة

 كلمالت تشكالم (٥
من خالل العديد من التمارين ملا يسمع  كلمميكن إجراء مهارات الت

، ميكن لتحسني مهارات التحدث . كل سليب يف متارين االستماعبش
، متارين، وهي متارين االرتباط واالعرتاف، ومتارين منط اجلملة 3إجراء 

 .ومتارين احملادثة
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 القراءة تشكالم (3
لتحسني مهارات . اإلنسان القراءة هلا دور اجتماعي مهم جدا يف حياة

القراءة بصوت عاٍل، والقراءة  تمارين يف شكل، ميكن القيام بالقراءة
 .، والقراءة املكثفة والقراءة املكثفةبصمت

 الكتابة شكلةم (2
لتحسني الكتابة ، من حيث . الكتابة ليست مهمة سهلة للقيام هبا

املبدأ ، ميكن تصنيفها إىل قسمني ، مها الكتابة املوجهة والكتابة 
ة مبرشدين هو كتابة املصحوبأبسط نوع أو شكل من أشكال ال. اجملانية
يف حني أن الكتابة اجملانية . ، وهلم جرال، واستكمال اجلمالنسخ

تيار نوع ميكن للطالب هنا اخ. ليست هي نفس الكتابة املوجهة
، وشرح وكتابة املقاالت الكتابة املراد كتابتها، والتعبري عن األفكار

بة ، مث إجراء تصحيحات على الكتاتعلقة ابملوضوع، وتصحيح الكتابةامل
 .اليت قام هبا الطالب

 النحوية تشكالم (٢
لتحسني . القواعد هي املواد اليت جيب إتقاهنا قبل تقدمي موضوع آخر

مهارات الطالب النحوية ، تشمل التمارين اليت ميكن القيام هبا 
متارين احلوار ومتارين ممارسة اللغة ومتارين االتصال اجلماعي وما إىل 

 .ذلك
 

 البحوث السابدقة﴾ ب﴿

طالب اللغة العربية ل تدريسمشكالت ال" لبحث العلميا ،نور أفراينييت هييب .٠
جاتيماالنج  "((GUPPI اإلسالمية بيةالرت  التجديدية حركةاملدرسة اإلبتدائية 

 درسامل تدريسال قسم". ٥١٠2/٥١٠٢ العام الدراسي فاخيتانآرجوساري 
 .وفونوروجدرسة اإلبتدائية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية امل



 

 

ما هي املشكالت اليت ( ٠: )و أما أسئلة يف هذا البحث كما يلي 
 التجديدية حركةاملدرسة اإلبتدائية جهها الطالب يف تدريس اللغة العربية ايو 

 العام الدراسي فاخيتانجاتيماالنج آرجوساري  "((GUPPI اإلسالمية بيةالرت 
تدريس يف  درسجهها املاما هي املشكالت اليت يو ( ٥) ؟٥١٠٢/٥١٠2

 "((GUPPI اإلسالمية بيةالرت  التجديدية حركةاملدرسة اإلبتدائية اللغة العربية 
ما ( 3) ؟٥١٠2/٥١٠٢ العام الدراسي فاخيتانجاتيماالنج آرجوساري 

 حركةاملدرسة اإلبتدائية تدريس اللغة العربية  تشكالاملاملدرس حلل  حماوالت
العام  فاخيتانالنج آرجوساري جاتيما "((GUPPI اإلسالمية بيةالرت  التجديدية
 ؟٥١٠2/٥١٠٢ الدراسي

 و جلمع. يكيفهذا البحث طريقة البحث ال استخدمت الباحثة يف
حتليل  يف و .ةالوثيق و ةاملقابل املالحظة و ، استخدمت الباحثة طريقةالبياانت
فيض خت : مع اخلطوات ميلس و هوبرمانطريقة الباحثة  تستخدما البياانت

 .و إستنتاج البياانتض البياانت، عر و البياانت، 
 :نتائج هذه الدراسة هي

 مشكالت اللغوية يعينالطالب  جههاايو الطالب اليت  دريسمشكالت ت .أ 
تتأثر . والقراءة والنحوية كالمع والا متساإل التالكتابة ومشك تمشكال

 .يةلتدريسا ملختلفةا املشكالت غري اللغوية
تقوية  و ة االستجواباملهار  ىاشتعمل عل اللغة العربية دريسمشكالت ت .ب 

واالفتتاح واالختتام وإدارة الفصول  شرحاألعضاء وإجراء االختالفات وال
 .الدراسية



 

 

اللغة العربية هي مع العديد من  دريست التشكامل للحل املدرس جهود .ج 
 2١.التدريبات

يف  الرتبية اإلسالمية املدرسمشكالت " لبحث العلمياريرين إنداة سيتياوايت،  .٥
 فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم" املدرسة الثانوية يف ٥١٠3املنهج  طبيقت

 .قسم الرتبية اإلسالمية " ٥١٠2/٥١٠٢ العام الدراسي
 يف ٥١٠3املنهج  طبيقتكيف ( ٠): و أما سؤاالن يف هذا البحث كما يلي 

 العام الدراسي فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم" املدرسة الثانوية
جهها املدرس الرتبية اإلسالمية اما هي املشكالت اليت يو ( ٥) ؟٥١٠٢/٥١٠2

جوريسان مالراك " اإلسالم" املدرسة الثانوية يف ٥١٠3املنهج  طبيقتل
 ؟٥١٠2/٥١٠٢ العام الدراسي فونوروجو

 و جلمع. يكيفهذا البحث طريقة البحث ال استخدمت الباحثة يف
حتليل  يف و .ةالوثيق و ةملقابلا املالحظة و ، استخدمت الباحثة طريقةالبياانت
فيض خت : مع اخلطوات ميلس و هوبرمانطريقة الباحثة  تستخدما البياانت

 .و إستنتاج البياانتعرض البياانت، و البياانت، 
 :نتائج البحث هي

جوريسان مالراك " اإلسالم" الثانوية درسةامليف  ٥١٠3 املنهجتنفيذ  .أ 
قبل إجراء  دريسعملية الت يف ،٥١٠2/٥١٠٢العام الدراسي  فونوروجو

لتحديد معايري كفاءة الطالب،  تدريسا بتجميع منهج مسبوق دريسالت
خدامها، ووسائل اإلعالم يسذى وحتديد املؤشرات، وطرق التدريس ال
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 لتقدمي املواد الىت املدرسالتدريس، و موارد التدريس اليت سيستخدمها 
 .تدريسها

يف  ٠3 املنهجطبيق يف تسالمية الرتبية اإل املدرسشكالت اليت يواجه م .ب 
هي تقييم لنتائج  فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم" الثانوية درسةامل

، يف حني منهج مستوى الواحدة التدريسية إىل تقييم التدريس اليت تعود
جيب أن يعتمد على تقييم أصيل حيث توجد  ٠3املنهج  أن تقييم

ة، واختبارات يومية، تقييمات ذاتية، وتقييمات تستند إىل حمفظ
واختبارات متوسطة الفصل الدراسي، واالختبار النهائي للفصل الدراسي، 

ولكن هنا ال تطبق شهادات . واألخري هو امتحان مستوى الكفاءة
 2٠.هطبيقألن التقييم يصعب ت ٠3املنهج  ريسان تقييم و ج "اإلسالم"

الكالم  شكالتملا حلل دّرسجهود امل" البحث العلمي لنتنخ كارتيكا فوطرى، .3
 احلكومية املدرسة اإلبتدائية الة يفاحل البحث)طالب الصف اخلامس اليف 

 قسم ("٥١٠٢/٥١٠1العام الدراسي ون يدولوبو مادي ٥ون ساري عاب
 .فونوروجواملدرسة اإلبتدائية يف اجلامعة اإلسالمية احلوكومية  املدرس تدريس

اليت  الكالم ي املشكالتما ه( ٠: ) و أما أسئلة يف هذا البحث كما يلي
 املدرسة اإلبتدائيةيف تدريس اللغة العربية  الصف اخلامس جهها الطالبايو 

 ؟٥١٠٢/٥١٠1العام الدراسي ون يدولوبو مادي ٥ون ساري عاب احلكومية
يف  الصف اخلامس الطالبما عوامل الذي يسبب املشكالت الكالم ( ٥)

دولوبو  ٥ون ساري عاب كوميةاحل املدرسة اإلبتدائيةتدريس اللغة العربية 
كيف طريقة املدرس حلل ( 3) ؟٥١٠٢/٥١٠1العام الدراسي ون يمادي

املدرسة يف تدريس اللغة العربية  الصف اخلامس الطالباملشكالت الكالم 
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العام الدراسي ون يدولوبو مادي ٥ون ساري عاب احلكومية اإلبتدائية
 ؟٥١٠٢/٥١٠1

 و جلمع. يكيفقة البحث الهذا البحث طري استخدمت الباحثة يف
حتليل  يف و .ةالوثيق و ةاملقابل املالحظة و ، استخدمت الباحثة طريقةالبياانت
فيض خت : مع اخلطوات ميلس و هوبرمانطريقة الباحثة  تستخدما البياانت

 .و إستنتاج البياانتعرض البياانت، و البياانت، 
 :هي هانتائج حبث

اخلوف يف التعبري عن ب هي الطال جههاايو الكالم اليت  مشكالت .أ 
، وألنه ال توجد فرصة للطالب آرائهم، ورغباهتم، ونقل مشاعرهم

 .للتحدث
داخلية الناشئة عن عوامل ال يعين، الكالم شكالتامل عوامليسبب ال .ب 

ت الذكاء اليت مييلون إىل النقص، ، مبا يف ذلك مستوايالطالب أنفسهم
ويف . ع أقراهنم، واخلوفكيف م، وعدم التويشعر الطالب بعدم األمان

، تشمل العوامل اخلارجية اليت تنشأ من خارج الفرد األسرة الوقت نفسه
 (.املنزل)

 كالمال تمشكال حيل على املدرستدريس اليت يقوم هبا ال ةاسرتاتيجي .ج 
 2٥.وإاتحة الفرصة للطالب للتواصل كالمحىت يرغب الطالب يف ال

 
حبثي العلمي، يبحث عن  و الفرق بني حبثي و البحث املذكور أن يف

 Eكالت تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر املكثف لعلوم الطبيعة شم

العام الدراسي  فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"بلمدرسة العالية 
٥١٠2/٥١٥١. 
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 الباب الثالث

 منهج البحث
 

 نوع البحثو  نهجم﴿أ﴾ 

ى سبيل البحث نوع البحث هلذا البحث العلمّي علإستخدمت الباحثة 
، ألن (Qualitative Research) كيفيّ يف البحث ال( Field Research)امليداين 

جوريسان مالراك " اإلسالم"املدرسة العالية  البياانت تتم مجعها مباشرة من
هو مناهج البحث املستخدم يف حتقيق  الكيفيّ وأما الفهم من البحث . فونوروجو

احثة أداة رئيسية يف مجع البياانت أو من وأصبحت الب. حالة اهلدف الطبيعية
هو إجراء حبثي  الكيفيّ فإن البحث  ،(Lexy)ووفقاً ليكسي . خالل تقنية التثليث

ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من أشخاص وممثلني 
اإلعدادات الطبيعية   الكيفيّ يستخدم البحث ( ٠:مع اخلصائص. ميكن جتربتهم
 23 .حثني أنفسهم هم األدوات الرئيسيةانت املباشرة والباكمصادر البيا

 هي طرق حبث تعتمد على فلسفة الكيفيّ فإن أساليب البحث 
تستخدم لفحص ظروف الكائنات  ،(postpositivisme)فوستفوسيتيفمي 

الطبيعية، حيث يكون الباحثون أدوات أساسية، ميكن تنفيذ تقنيات مجع 
. والتحليل( جمتمعة)ملقابالت والواثئق والتثليث البياانت عن طريق املالحظة وا

 22.تؤكد املعىن وليس التعميم الكيفيّ نوعية، ونتائج البحث / البياانت استقرائية 
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 حضور الباحثة ﴾ب﴿

الميكن أن نفصل عن مالحظة  الكيفيّ العالمة اخلاصة من البحث 
إن  ٠١3.كل عاماملشاركني، وذالك ألّن دور احملققني الذي حيدد السيكيناريو بش

 اةو الباحثة  يف هذا البحث كأد. عن املالحظات كيفيّ الباحثة مهمة للبحث ال
 .رئيسية

 مكان البحث﴾ ج﴿

جوريسان، " اإلسالم"يف املدرسة العالية عقدت الباحثة هذه البحث 
عهد املتقع يف  العالية درسةاملحيث هذه املدرسة هي . فونوروجومالراك، 

 .فونوروجواك مالر  سانيجور  "اإلسالم"

 مصادر البياانت﴾ د﴿

 ةقيوث، كما هو احلال ابلنسبة له الدراسة عبارة عن كلمات وأفعاليف هذ
 درساملن مصادر البياانت م ميكن احلصول على. وغريها كمساعدات وإضافات

وتشمل مصادر . علوم الطّبيعةل Eصف العاشر املكّثف ال طالبال اللغة العربية، و
، هذه الدراسة الكلمات واإلجراءات اليت سيتم احلصول عليها يفالبياانت الرئيسية 

ق هي مصادر بياانت يوثتق والصور واإلحصاءات، وكذلك التوثيني أن اليف ح
 .إضافية
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 مجع البياانت أةاليب ﴾ه﴿

 : إستخدمت الباحثة األساليب جلمع البياانت، كما يلي

 طريقة املالحظة .٠
وإجراء السجالت املنهجية  لتحليلاهي طريقة أو طرق املالحظة 

يتم . للسلوك من خالل النظر إىل األفراد أو اجملموعات أو مراقبتها مباشرة
صل حتاحلقل مباشرة حبيث  استخدام هذه الطريقة لرؤية ومراقبة الظروف يف

 ٠١2.ى صورة أوسع للمشكالت قيد الدراسةعل ةالباحث
ت ابابدان نُفذت هذه املالحظة يف معهد اإلميان اإلسالمي للبنا

نوع املالحظة أو املالحظة اليت تستخدمها . بونوروغو ملعرفة األفراد املعينة
الباحثة تالحظ أغراض الباحثة هي املالحظة غري املشاركة، وهذا يعين أن 

 ٠١٢.البحث فقط و ال تشارك فيها
 طريقة املقابلة .٥

املقابلة عبارة عن حوار جيرية القائم إبجراء املقابلة للخصول على 
املقابلة هي اجتماع الشخصني لتبادل املعلومات  ٠١1.علومات من املخربم

واألفكار من خالل السؤال واجلواب، حبيث ميكن بناء هذا املعىن يف موضوع 
يف هذا البحث، اقرتحت الباحثة تقنية مقابلة غري منظمة، أي املقابلة . معني

اليت مت ترتيبها اجملانية حيث مل تستخدم الباحثة مبادئ توجيهية للمقابلة 
دليل املقابلة املستخدمة يف شكل . بشكل منهجي وكامل جلمع البياانت

 ٠١5 .خطوط عريضة من املشاكل اليت يتعني طرحها
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 ةوثيقطريقة ال .3
كتاب أو على   ةوثيقتشتمل ال .اضيةسجل لألحداث امل يه ةقيوثال

مكملة الستخدام أساليب وثيقة هي ال. ضخمة من شخص صور أو أعمال
ملعرفة طريقة التوثيق  جتعل الباحثة ٠١9.يكيفواملقابلة يف البحث ال حظةالامل

، ابإلضافة إىل ذلك. "اإلسالم"املدرسة العالية تاريخ املوجز الوصف العام وال
رى اليت تعترب والبياانت األخ املدرسلى بياانت عن عدد الطالب و للحصول ع

 .بحثال امفيد هلذ

 طريدقة حتليل البياانت ﴾و﴿

يت يتم احلصول عليها من عملية البحث عن البياانت ال وه البياانتحتليل 
عن طريق تنظيم  .ق وترتيبها بشكل منهجييوثتامليدانية وال ةواملالحظ ةاملقابل

، واختيار البياانت يف فئات، واصفًا إايها ابلوحدات، والتوليف، والرتتيب يف أمناط
حبيث يسهل فهمها من قبل ، واستنتاجها أي منها مهمة وحتتاج إىل دراستها

كيفية لتستخدم تقنية التحليل يف هذه احلالة حتليل البياانت ا. اآلخرين أنفسهم
وذكروا أن األنشطة يف البياانت النوعية نفذت بشكل . لنموذج ميلس و هوبرمان

. ، حبيث تكون البياانت مشبعةواستمرت بشكل مستمر حىت االنتهاءتفاعلي 
 ستنتاجإلا وعرض البياانت  البياانت و فيضختت، وهي النشاط يف حتليل البياان

 .البياانت
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 خطوات حتليل البياانت 3.1 صورةال

 

 مت احلصول عليها طريقة حتليل البياانت هي حماولة لتفسري البياانت اليت
حتليل  باحثةستخدم التيف حتليل البياانت، . يف شكل مجلة ، مث رتبتلباحثةا

 :ت هي كما يلياخلطوا. كيفيالبياانت ال
 البياانت فيضخت .٠

عملية إختيارية و تركيز اإلهتمام و تبسيط ملخص و حتويل  هو
يف هذا البحث حتصل الباحثة على البياانت من . النياانت الظاهرة يف امليدان

املقابلة و املالحظة و التوثيقة املعقدة ىف التدريس و األعمال اليومية من 
حتديد عن األحوال األصلية املتعلقة بعملية اللغة املدارس مث ختفيضها ابختيار و 

 .العربية
 عرض البياانت .٥

يف البحث . لعرض البياانت ، يكون العرض التايلالبياانت فيضبعد خت
دمي البياانت يف شكل أوصاف موجزة، وخمططات ، وعالقات ، ميكن تقكيفيال

، يتم اانتمن خالل عرض البي. شابه ذلك ، ومابني الفئات، وخرائط انسيابية
ما . ، حبيث ميكن فهمها بسهولةلبياانت وترتيبها يف منط العالقةتنظيم ا

 .هو مع النصوص السردية كيفيلتقدمي البياانت يف البحث ال يستخدم عادة
 



 

 

 إستنتاج البياانت .3

ستنتاج إلال تزال ا. التحقق والبياانت  ستنتاجإلة التالية هي ااخلطو 
غري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية ودعم يف ، وسوف تتاألولية املقدمة مؤقتة

الواردة يف البداية  ولكن إذا كانت االستنتاج. ياانتاملرحلة التالية من مجع الب
إىل امليدان جلمع البياانت،  ةلباحثعود اتدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عندما م

 ٠١2.موثوقة ستنتاجإستنتاج املطروحة هي إلفإن ا
 

 صحة البياانت فحص ﴾ر﴿
يعتمد تطبيق . تحديد صحة لبياانت، هناك حاجة اىل التقنية التفتيشةل

هناك أربعة معايري املستخدمة، . تقنيات الفحص على عدد من املعايري احملددة
 ،(dependability) االعتمادية ،(transferability) ةقلالن ، (credibility)ودرجة الثقة

 66.(ytalmbamrmfmoc) واليقني
 

 :لتقنياتاب الحية البياانت من خالل التحققرجة صميكن تنفيذ د

 مثابرة املالحظة .٠
بطرق خمتلفة فيما متسقة  تفسرياتإجياد إن مثابرة املالحظة تعين 

خمتلف  لوالكساء أحبث عن عمل. يتعلق بعملية حتليل اثبتة أو مؤقتة
يهدف املثابرة يف املالحظة إىل  .احبث عن ما ميكن حسابه وما ال. التأثريات

العثور على مسات وعناصر يف املواقف اليت تكون ذات صلة كبرية ابملشكلة أو 
 ٠٠٠.، مث الرتكيز على هذه األمور ابلتفصيلالقضية اليت يتم السعي إليها

حظات مبواصلة هذه املالحظة من خالل إجراء مال ةالباحث تقام
 العوامل اليت أدت إىلاللغة العربية و  دريسدقيقة ومفصلة على عملية ت

لطالب صف عشرة علوم  املكّثفالصف اللغة العربية يف  دريسمشكالت ت
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مث فحصها ابلتفصيل إىل . كار الدرسة العالية اإلسالم جوريسان مالطّبيعة امل
، حبيث أنه يف املرحلة األولية يتم فهم واحد أو كل العوامل اليت مت نقطة

 .فحصها ابلطريقة املعتادة
 التثليث  .٥

تحقق من صالحية البياانت اليت تستخدم مصادر تقنية لل وه التثليث
التثليث كأسلوب الفحص . أخرى خارج البياانت لفحص أو مقارنة البياانت

 ٠٠٥.الذي يستخدم استخدام املوارد والطرق واحملققني والنظرايت
، يعين التثليث كمصدر مقارنة ودراسة درجة الثقة يف بحثال اهذ يف

خمتلفة يف األساليب عرب الزمن وأدوات املعلومات اليت مت احلصول عليها 
 .كيفيال

 

 مرحلة البحث ﴾ح﴿

 : بحث كما يليال ايف هذ مرحلةو أما 

مبا يف ذلك إعداد تصاميم البحوث، واختيار حقول ، مرحلة قبل امليدان .٠
 ستكشاف وتقييم األوضاع امليدانية، و، واالبحوث، وإدارة تصاريح البحوث

القضااي األخالقية  عداد معدات البحوث و، وإاستخدام املخربين اختيار و
 .البحث

 دخول اجملال و مرحلة العمل امليداين فهم خلفية البحث والتحضري و .٥
 .املشاركة أثناء مجع البياانت

 .مرحلة حتليل البياانت التحليل أثناء وبعد مجع البياانت .3
 .مرحلة كتابة نتائج تقرير البحث .2
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 الباب الرابع
 رض البياانتع

 

 البياانت العامة عرض﴿أ﴾ 
 فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلةالم" درةة العاليةاملاتريخ أتةيس  .1

سان مالراك ييف قرية جور  الذي يقع" اإلسالم" املعهداتريخ أتسيس 
يف السنة  فونوروجوخاصة يف  انوعية حياة املسلمني إندونيسيأبزمة  يبدأ فونوروجو
سلمني وجتديد املسلمني واألطفال تطوير حياة امل وسائليف ذلك الوقت، . ٠21١

، فونوروجويف الذي حييط حبياة بعض جمتمع نتيجة للتخلف والفقر  ترك املدرسة
 .لذين يعيشون يف املناطق الريفيةوخاصة أولئك ا

منذ فرتة املؤسسات التعليمية اإلسالمية  وجود العديد منعلى الرغم من 
سالمية يعترب مكاان لدراسة النخبة إال أن وجود املؤسسات اإل ،فونوروجوطويلة يف 

حىت يكون التخليف و اجلهل يف العلوم مقلق للغاية، فإن . وليس من أجل الصغار
 .هذه الظروف تثري قلق قادة جمتمع قرية جوريسان إلنشء املؤسسات التعليمية

، عقد يم املؤسسات التعليمية اإلسالميةمث لتعزيز النية والغرض من تعل
يت تتزامن حاصب هللا جورسان مالراك الشيخ  البيت األول يف .االجتماع مرتني
 االجتماع الثاين يف. سانيقرية جور  مؤسس طّيب وفاة شيخ دمحم مع إحياء ذكرى

 حبضورحزب النهضة العلماء من مالراك  أحد قادة البيت الشيخ عبد الكرمي 
 و فرحان عبد القادرو  هاجر ابنأمحد حضري  و مغفر حاصب هللا، الشيخ

 ورهرمحت أش و رز الدين حاصب هللاح و تومريان أمحدي و أمشوعي عبد القادر
 ،"اإلسالم"من مواليد املعهد  هللا وتعاىل، بركة، بفضل اءروايين ودمحم يس و

 .م ٠211مايو  ٥ اوهـ  ٠391حمرم  ٠٥يف التحديد 
جود ، وبعد و ، مث بعد أربع سنوات"اإلسالمية"وية نالثامبدئًيا اسم املدرسة 

 "اإلسالم" ةلياوية العالثانسة در املالصف الرابع أخريًا متت إضافة االسم إىل 
جوريسان" اإلسالم"نوية الثادرسة امل على الرغم من. فونوروجوجوريسان مالراك 



 

 

" اإلسالم"أتسيس علماء من النهضة العلماء، لكن معهد  فونوروجومالراك 
نظرًا ألن تطور الطالب . موعاتقائمة جلميع اجمل فونوروجوجوريسان مالراك 

وشخصياهتم التأسيسية كان لديهم مهومهم اخلاصة ، فقد أاثرت هذه احلالة قلق 
-CWM) اءنهضة العلمالالعلماء الذين كانوا أعضاًء يف منطقة انئب جملس فرع 

UN) ملشاركة يف احلفاظ  يف ذلك الوقتالشيخ اإلمام شفاعة  برتأس يف مالراك
 .ملؤسسات التعليميةعلى استمرارية ا

احلمد هلل حىت يومنا هذا مع عدد من الطالب القادمني من خمتلف مناحي 
مت إنشاؤها ليس فقط " اإلسالم" عهدل أبن املاحلياة يف إندونيسيا الرأي القائ

 ٠٠3.النهضينيلسكان 
 

 فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلةالم" املدرةة العالية يفااجلغر املوقع  .2
من  يلو مرتك  ٠٢على  فونوروجوجوريسان مالراك  "ماإلسال"معهد تقع 

ذه املدرسة يتوافق موقع ه. مالراك ديدًا يف قرية جورسان، يف، وحتفونوروجومدينة 
، وهو مناسب متاًما للظروف االقتصادية للمجتمعات الريفية املعهدمع رؤية ورسالة 
ن وجود الكثري ، على الرغم مبية املزارعني ذوي الدخل املنخفضاليت تشكل غال

، لتعليمية يف مالراكواملؤسسات ا فونوروجوجوريسان مالراك  "اإلسالم"املعهد من 
أمر ضروري للغاية من  فونوروجوجوريسان مالراك  "اإلسالم"معهد إال أن وجود 

 .اجلزيرة اجلاوىوحىت خارج  دينةمالراك حىت خارج امليف قبل اجملتمع يف مجيع أحناء 
 ، ألنهفونوروجوجوريسان مالراك  "اإلسالم" املعهد موقع إىل وصولل من السهل

 .قريبة من طرق املواصالت العامة
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 جوريسان مالراك "اإلةالم" املدرةة العالية الرؤية والرةالة والغرض .3
 فونوروجو

ة و عرفابملالذين يؤمنون  "اإلسالم"حتقيق اخلرجيني املدرسة العالية :  الرؤية .أ 
م القدرة التنافسية يف جمال العلوم والتكنولوجيا والرايضة ولديهاجلمعيات اخلريية 

 . "البيئية صديقنيو 
 .وجهة نظر ومهارات احلياة يةقيم اإلسالمالتعاليم و  عمل -:  املؤشرات

جياًل جاهزًا إلتقان العلوم والتكنولوجيا ومستعًدا للرتحيب  اصبح -
 .بعصر العوملة

 حبيث يكون "اإلسالم" درسة العاليةيف امل اإلسالمية جعل التعليم: " ةرسالال .ب 
واملهارة والديناميكية  شخصية الفاضلة النبيلةجيل من املسلمني الذين هم ال

 ."الكلية االمواحلب 
 إنشاء اجليل القادم من األمة اإلسالمية -: املؤشرات 

 .خلق جيل حيرتم دائما النضال -
 غرضال .ج 

رومة إلرسال أطفاهلم إىل مساعدة الناس يف املناطق الريفية واجملتمعات احمل (٠
 .املدرسة

٪  ٠١١يستهدف التخرج بنسبة  ٥١٥١حىت عام  ٥١١9يف عام  (٥
 .90١١يف امتحان وطين  درجةومتوسط 

 ٠٠2.طباعة إخراج عايل اجلودة وواسع النطاق (3
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سان مالراك يجور  "اإلةالم" املدرةة العالية الطالب املدرةني و بياانت .4
 فونوروجو

 عدد املدرسني .أ 
 12 : ملدرسا (٠
 2:  املدرسة (٥

 53:  العدد اإلمجايل
 بياانت الطالب .ب 

 .طالبة ٠٢2طالًبا و  92طالًبا ، يتكونون من  ٥39:  الفصل العاشر (٠
 .طالبة ٠٢2طالباً و  52طالباً ، يتألفون من  ٠22: الفصل احلادي عشر (٥
 .طالبة ٠٥2طالًبا و  1١طالًبا ، يتألفون من  ٠92:  الفصل الثاين عشر (3

 22٥طالًبا و  ٥٥3 منطالًبا يتألفون  11٢ للطالب هو العدد اإلمجايل
 ٠٠٢.طالبة

 

 فونوروجو كراسان ماليجور  "اإلةالم" الوةائل يف املدرةة العالية .5
 :سان مالراك تتكون منيجور  "اإلسالم" املدرسة العالية يف و أما الوسائل

 سيةغرفة درا ٠٢ .أ 
 املدرسة الرئيس غرفة ٠ .ب 
 درساملغرفة  ٠ .ج 
 غرفة إدارية ٠ .د 
 الفيزايء غرفة ٠ .ه 
 خمترب احلاسوب ٠ .و 
 غرفة خمترب اللغة ٠  .ز 
 غرفة املكتبة ٠ .ح 
 (NKU)وحدة الصحة املدرسية  ٠ .ط 
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 غرفة املهارة ٠ .ي 
 الفنغرفة  ٠ .ك 
 الوسائل التعليمية الفيزايء ٢ .ل 
 كرة الصاالت/ كرة القدم   ٥ .م 

ال تزال يف مراحل  الوسائلالشروط ال تزال مفقودة ألن هناك بعض 
 ٠٠1.ر وإعادة التأهيلالتجديد وإعادة اإلعما

 

 فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلةالم" املدرةة العاليةنهجية األنشطة امل .6
 طالبالمنظمة  .أ 

م التنظيمي يهي مكان للتعل (IMCO) مدرسة اإلسالم طالبالمنظمة 
من بينها اخلطب . يتعلق بتنمية املواهب واالهتمامات. درسةيف هذا امل البللط

 .وكذلك الفرقة الطبل
 الكشفية منسق  .ب 

لقد حتققت إجنازات من . اليت تشارك يف احلركة الكشفية املنظمة لطالب
قبل طالب هذه املدرسة الداخلية يف جمال الكشفية على مستوى الفروع والفروع 

ليصبحوا شبااًب يتمتعون تشكل هذه املنظمة شخصية الطالب . واملناطق أيًضا
 ٠٠5.واالنضباط واملسؤولية ةابملهار 

 

 فونوروجوسان مالراك يجور  "اإلةالم" ة املدرةة العاليةنظمامل تركيب .7
 التعليممستشار  .أ 
 املدرسة جلنة .ب 
 املدرسة رئيس .ج 
 قسم اإلداري .د 
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 أمني اخلزانة .ه 
 املناهج انئب الرئيس القسم .و 
 انئب الرئيس القسم الطالب  .ز 
 العالقات العامة انئب الرئيس القسم .ح 
 انئب الرئيس القسم الوسائل .ط 
 يه و اإلرشادانئب الرئيس القسم التوج .ي 
 القواعد السلوك قسم .ك 
 نيدرسملا .ل 
 الطالب  .م 

 سان مالراكياإلسالم جور  املدرسة العاليةمت احلصول على هذه البياانت من وثيقة 
 ٠٠9.فونوروجو

 
 اصةالبياانت اخل عرض﴾ ب﴿

لعلوم املكثف  صف العاشرالعربية يف ال دريس اللغةبياانت عن عملية الت .1
 فونوروجومالراك  جوريسان" ةالماإل"ابملدرةة العالية  Eالطبيعة 

اللغة العربية يف  دريسيف وقت ت ةباحثالاها بداليت أ ةبناء على املالحظ
جوريسان " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرال

 : يتكون من ٠٠2العربيةتدريس اللغة  عملية ،فونوروجومالراك 
ر التدريس و طرق التدريس الذي يقوم املدرس إبعداد املواد و مصاد (أ 

يتعني حتقيقها يف  ذياألهداف ال. يستخدم املدرس يعين طريقة املباشرة
القادرين على االستماع والتحدث والقراءة  الطالب يعين أن دريسالت

 .البياانت الشخصية:  والكتابة ابللغة العربية فيما يتعلق ابملوضوع
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عادة بدعوة الطالب إىل فتح  درسيقوم امل. افتح الدرس بفتح التحية (ب 
 .بَِنانـَْفَتُح َدْرَسَنا ِبِقَرأَِة اْلَبْسَمَلةدروس ابللغة العربية يف صورة البسملة وهَي 

 .قق من حضور الطالبحت (ج 
 .النص مث يطلب من الطالب االستماع بعناية يقرأ املدرس (د 
الطالب للعثور على معىن غري معروف ومن مث كتابته يف   املدرسيرشد  (ه 

 .التمرينكتاب 
، مث يقرأ املفردات ويقلد املدرس بتوجيه الطالب إلغالق الكتابيقوم  (و 

 .الطالب
 .حول الفصل مث يسمي الكائنات ابللغة العربية أشياء درسامليستخدم  (ز 

يتمكنوا من بشكل متكرر  درسكما قال امل  ويذكروناملفردات  الطالب يتبع
 .النطق الصحيح

بعد . مث يطلب من الطالب اإلجابة مًعاسئلة حول املادة ابأل درسامل سألي (ح 
 .واحدا تلو اآلخر سئلالطالب  ذلك،

 .من الطالب إجراء حمادثة مع أصدقائهم أمام الفصل درسيطلب امل (ط 
قواعد اللغة ابلتفصيل وفقا ملوضوع  درس، يشرح املاحملادثةبعد االنتهاء من  (ي 

 .الدرس
 .تعلقة ابملواداملية عربالغاين األ الطالب إىل غناء درسامل دعوبعد ذلك، ي (ك 
بعد القراءة، طلب . من الطالب قراءة وفهم املادة التالية درسيطلب امل (ل 

مت كتابتها ،  كان قد  إذا. بعد مفهومة غرياليت املفردات منهم كتابة 
 .يف اإلجتماع التايلفسُيطلب 

حىت يتم  دعاءالدرس بقراءة محدلة، ويدعو الطالب ل درسينهي امل (م 
 .ةتسهيلها يف الدراس

 .مع حتيايت درساملينتهي  (ن 
 .من املعتاد التواصل ابستخدام اللغة العربية خالل الدرس درساملجيعل  (س 



 

 

صف ال اللغة العربية يف دريست يف املدرسالطالب و شكالت مبياانت عن  .2
جوريسان " اإلةالم"ابملدرةة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  العاشر

 فونوروجومالراك 
 صف العاشرال اللغة العربية يف دريست لطالب يفابياانت عن مشكالت  .أ 

جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف 
 فونوروجو

عربية يف الصف بناًء على مقابلة مع أحد مدرس مادة اللغة ال
ة اللغ دريسالطالب يف ت شكالتاملحول  Eالعاشر املكثف لعلوم الطبيعة 

 :هارامني ألستادا كما قال املدرسة،العربية يف مكتبة 
ًصا للطالب اجلدد الذين و املكثف خص صف، مت عقد اليف رأيي"

الثانوية  درسةاملالعامة ومن خارج  الثانوية درسحضروا من امل
ن خرجيي ألن معظمهم م. فونوروجوجوريسان مالراك  "اإلسالم"

. غة العربيةتعلموا الل، فإن الكثري منهم مل ياملدرس الثانوية العامة
غة غالًبا ما تكون املشكلة اليت أواجهها عندما أدرس استخدام الل

، لذلك جيب علي استخدام العربية، ما زال الكثري منهم ال يفهمون
من انحية . جابة على أسئليتاللغة اإلندونيسية حىت يتمكنوا من اإل

. و الكتابة التكلمألساسية هي صعوبة ا تأخرى، فإن املشكال
ة عند التحدث ال ميكنهم استخدام اجلملة الصحيح معظمهم

 ٠٥١".اإلعراب ابللغة العربية، وخاصة
 تشكالاملاملكثف هي  صفيف ال للطالباألساسية  تاملشكال

ة هؤالء الطالب إىل يرجع السبب يف مشكل. الكتابة تشكالامل الكالم و
 ، أي الفرق بني الطالب الذين درسوا اللغة العربية يفخلفية الطالب

كومية احلدرسة املالثانوية والطالب الذين مل يدرسوا اللغة العربية يف  درسامل
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ف يف اخللفية يؤثر على عملية ، من هذا االختالبطبيعة احلال. عامةال
ابملدرسة  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشريف ال اللغة العربية دريست

ب الذين الطالقد جيد . فونوروجو جوريسان مالراك" اإلسالم"العالية 
أنه من األسهل قبول دروس اللغة  املدرسة الثانوية درسوا اللغة العربية يف

اللغة العربية الثانوية العامة الذين مل يتعلموا  درسالعربية مقارنة بطالب امل
 :نيهاروم األستادكما قال . بعد

لديهم وقت أسهل يف فهم  أرى أن األطفال الذين ينتمون إىل"
، عندما ومع ذلك. ملدرس الثانوية العامةية من طالب االقراءة العرب

، مل يتمكن ابللغة العربية طلبت إعادة فرز األصوات أو التحدث
يؤثر عدم إتقان املفردات . سوى عدد قليل منهم من سردها جيًدا
 ٠٥٠. "التكلمهتم على اوعدم ثقة الطالب بشكل كبري على قدر 

، هناك فيات التعليميةابإلضافة إىل اخلل، التكلم املشكالتيف 
أسباب أخرى ألن الطالب يفتقرون إىل إتقان املفردات العربية وكذلك 

عرون جيعلهم يشاملفردات  لثقة أو على األقل إتقانانعدام ا. عدم الثقة
  .يشعرون ابالرتباك بشأن ما سيقولونه العربية، أو ةصعوبة يف نطق اجلمل

 :كما قال األستاد هارامني
شكالت الكتابة اليت يعاين من الطالب بسبب عدم مب فيما يتعلق"

رسة على الرغم من أن املد. الكتابة يف املدرسة أو يف املنزل التدريب
، فلن ، لكن إذا مل يتدربوا جبداإلنشاء و اخلط قد مت تدريسها

ما هو أكثر من كتابة احلروف العربية . يتمكنوا أيًضا من التحسن
تابة إهنا خمتلفة عن الك. الديها مستوى الصعوبة اخلاصة هب

 ٠٥٥".ابستخدام احلروف الالتينية
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بة بسبب ، يواجه الطالب صعوبة يف الكتاالكتابة كالتشاملمن 
اندرًا ما تكون متارين الكتابة مؤثرة . يف املدرسة أو يف املنزل تدريبعدم ال

هارات الكتابة املجيب تدريب . جًدا على قدرات الطالب على الكتابة
، فإن كتابة احلروف عالوة على ذلك. حىت تكون أفضل مربشكل مست

كل هذا يتطلب من الطالب أن . العربية هلا مستوى الصعوبة اخلاص هبا
 :كما قال األستاد هارامني  .يكونوا أكثر نشاطًا يف تعلم الكتابة

، فإن السبب يف صعوبة السمع االستماع تفيما يتعلق مبشكال"
املفتوحة والطالب ليسوا واضحني مبا  يرجع جزئًيا إىل البيئة الصفية

حالة بيئة الفصل الدراسي . كفي لالستماع إىل ما يقوله املدرسي
غري مواتية ألهنا تشغل فصول دراسية للطوارئ مصنوعة فقط من 

هذا يسبب ضوضاء . اخلشب الرقائقي وليست عازلة للصوت
. املدرسشديدة الضجيج لدرجة أهنم ال يستمعون إىل ما يقوله 

"٠٥3 
صعوبة االستماع إىل هناك  وسبب، االستماعيف املشكالت 

العديد من األشياء اليت تؤثر مبا يف ذلك الفصول الدراسية املفتوحة وغري 
غموض الطالب . أقل االستماع إىل ما يقوله املدرساملواتية، والطالب 

انجم عن قاعات دراسية مفتوحة  درسالذين يستمعون إىل ما قاله امل
 :كما قال األستاد هارامني  .ها فقط اخلشب الرقائقيويفصل بين
طالب فقط ال  ٢، أعتقد أن حوايل القراءة تالكفيما يتعلق مبش"

ذلك ألهنم ليسوا معتادين على قراءات اللغة . جييدون القراءة
 ٠٥2. " العربية وأيًضا يف قرائتهم
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، والسبب يف ذلك هو أهنم ما زالوا غري قراءةاليف املشكالت 
 :كما قال األستاد هارامني . وأيًضا قراءات القراءةمألوفني

قواعد اللغة األكثر صعوبة الطالب  تكالوفيما يتعلق مبش"
ني املواد اليت مت حتديدها، أو أهنم يفهمون يف املدرساصطياد فهم 

الواقع لكنها جتد صعوبة عندما يكون لديهم إلعطاء مثال على 
د اليت مت وصفها ترتيب اجلمل البسيطة ابستخدام القواع

 ٠٥٢."سابقا
 تالالطالب يف الغالب مشك جههاايو قواعد اليت يف املشكالت ال

جهون صعوبة فهم املادة اليت أوضحها املدرس أو ميكنهم فهمها ولكنهم يو 
عندما يتعني عليهم تقدمي أمثلة على بنية اجلملة البسيطة ابستخدام القواعد 

 .النحوية اليت مت شرحها
 

 صف العاشرال اللغة العربية يف دريست املدرس يفالت بياانت عن مشك .ب 
جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف 
 فونوروجو

 األسئلةة هار امل .أ 
هارة األسئلة حقا إىل إتقاهنا من قبل املدرس لنإنشاء املحتتاج 

ا اليت جيب أن يتقنه ألسئلةتتضمن مهارات ا. تدريس فعال و ممتع
. املتقدمة األسئلةاألساسية ومهارات  األسئلةهارات املون املدرس

 ،األساسية، األسئلة املوجزة والواضحة األسئلةهارات املتتضمن 
، وإعطاء أسئلة حول األسئلة ، وتوفري وإعطاء إشارة، وتركيز االهتمام

املتقدمة  األسئلةيف حني أن مهارات . ، وتقدمي التوجيهالتفكريفرص 
املتقدمة تغيري  األسئلةتشمل مهارات . أساسية األسئلةرات هي مها
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التوجيه مستواىإلجيايب وحتديد ترتيب األسئلة وتتبع األسئلة وتشجيع 
 ٠٥1.التفاعل

 املدرس، مل يقم الحظات اليت متت يف اليوم األولبناًء على امل"
يعطي على  املدرس. ك يف شكل طلب مادة مسبًقابعمل إدرا

 املالحظة التالية هي نفسها، يبدأ املدرس. اليةالفور املواد الت
على الفور املادة التالية دون أن يسأل عنها سوى القليل من 

 ٠٥5. "املادة السابقة

ال يعطي إدراًكا يف  هنا هي أن املدرس تلذا، فإن املشكال
 اليت تعلمها الطالب من قبل، ولكن املدرس املوادشكل السؤال عن 

الية دون أن يطلب من الطالب املواد اليت يعطي مباشرة املادة الت
 .يف وقت سابق. تعلموها يف األسبوع

 تقدمي التعزيز .ب 
قدرة السلوك الهي استجابة لسلوك ميكن أن تزيد من  التعزيز
، مع مبادئ لفظًياميكن أن يتم التقوية لفظًيا وغري . على التكرار

. ةستجاابت السلبيالدفء واحلماس واجلدوى وجتنب استخدام اال
يف . قة وغريهايف شكل كلمات الثناء مثل اخلري والدقي التعزيز اللفظ

و املس و  مع احلركات اليت تقرتب من الطالب حني يتم غري اللفظ
 ٠٥9.وغريها متازامل

، مل يقدم يف اليوم األول دريسبناًء على مالحظات الت"
التعزيز اللفظي أو غري اللفظي عندما أجاب الطالب  املدرس

يتعلق فيما . ئلة بشكل صحيح وفهموا شرح املدرسسعلى األ
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سوى التعزيز غري  ابملالحظة يف اليوم الثاين، مل يقدم املدرس
ميكنهم اإلجابة على  اللفظي يف شكل تصفيق للطالب الذين

 ٠٥2. "ابستخدام اللغة العربية جيًدا أسئلة املدرس

 ابلطريقة االختالفة ممارسة .ج 
ني هارة جيب على املدرسم يه ممارسة ابلطريقة االختالفة

، حىت يكونوا دائًما يف التعلم للتغلب على ضجر الطالبإتقاهنا 
تصنيف االختالفات ميكن . متحمسني ومصممني ومليئني ابملشاركة

هي االختالفات يف أساليب ، و أجزاء إىل أربعة دريسيف أنشطة الت
، سدريخدام وسائل اإلعالم وموارد الت، واالختالفات يف استالتدريس

 ٠3١.، واالختالفات يف األنشطةواالختالفات يف أمناط التفاعل
ين لالختالفات الثا بناًء على املالحظات يف اليومني األول و"

، املدرس طريقة واحدة فقط يستخدميف أساليب التدريس، 
املواد  ، يشرح املدرسدريسيف عملية الت. طريقة املباشرةوهي ال

ويقدم أمثلة ذات لفصل ابستخدام الوسائط املوجودة حول ا
كتاب المن  املستخدم أييت فقط دريسمصدر الت. صلة

يف . بق الطالب فقط على كتبهم، لذلك يتسادرس واحدال
يكون التفاعل  ،التفاعل واالختالفات يف األنشطة تباين أمناط

 لكن، عندما يتفاعل املدرسو . الذي قام به املدرس جيًدا
ل العديد من الطالب مرتبكني ابستخدام اللغة العربية ، ال يزا

لذلك، .  كلمات املدرس ويرتبكون كيفية اإلجابةبشأن معىن
ة العربية ولكن الطالب يتفاعل ابستخدام اللغ إذا كان املدرس
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اإلندونيسية حىت يتمكنوا من  املدرس، يستخدم ال يفهمون
 ٠3٠. "فهمها

يف هذه املهارة هي  املدرس جههاايو املشكلة اليت  فإن، لذا
إن استخدام مصادر . م وجود اختالفات يف أسلوب التدريسعد

فردات اللغة العربية من املاليت تفتقر وكذلك عدم إتقان  التدريس
. العربية اللغةتدريس الطالب جيعلها واحدة من العقبات يف صعوبة 

لطالب على استخدام ، إذا مل يتم تدريب اعند التفاعل مع الطالب
هنا . لديهم الدافع لفهم اللغة العربية جيًدا، فلن يكون اللغة العربية

، حىت يكونوا أكثر حرًصا على الطالب لتدريسجيب زايدة الدافع 
 .متابعة دروس اللغة العربية

 الشرح .د 
قائق احل و الظروف و هو شرح لفظي حول كائنالشرح 

التفسري هو جانب مهم . بياانت وفًقا للوقت والقوانني املعمول هباالو 
 املدرسيتطلب من  دريس، معتربا أن معظم التدرسه املكجيب أن ميتل
قابلة مع أحد مدرس اللغة العربية يف املبناًء على  ٠3٥.تقدمي شرح

 "اإلسالم"املدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرال
 :وريهعاش ألستادا قال ،فونوروجومالراك  جوريسان
 قبول املواد أحياانً طالب يصعب عند التوضيح لت املشكال"

هناك . اة الطالب على فهمها خمتلف، ألن قدر اليت شرحتها
حاولت أن أدرس ببطء وحاولت أن أجعلهم يريدون 

، اضطررت ن ألن ظروف الغرفة مل تكن مواتيةولك. االستماع
ولكن يف . إىل الصراخ حىت يتمكن الطالب من مساع صويت
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يتحدثون مع  بعض األحيان طالب ال يهتمون بل و
 ٠33. "صدقائهم خلًفاأ

يف شرح املهارات هي أنه ال  درسامل جههاااليت يو  تاملشكال
 الذكاء، ألنه ميثل قوة درسالب ال يفهمون التفسري من امليزال ط

 .الطالب يف فهم الدرس. للطالب املختلفني وقيود املشاركني
 انشطة لفتح و اختتام الدروس .ه 

نيان يقوم به نشاطان روتيهي  انشطة لفتح و اختتام الدروس
 من أجل أن تقدم هذه األنشطة مسامهة. وإهنائه دريسالت لبدء درسامل

 ٠32.، جيب القيام هبا ابحرتافدريسذات مغزى يف حتقيق أهداف الت
يف اليومني األول  ة املالحظات اليت أبداها الباحثاستناًدا إىل"

إدراًكا  درسوالثاين، يف مهارات فتح الدروس هنا، ال يقدم امل
الطالب ال يعرفون هذا جيعل . باشرةاملنه يوفر املوضوع ولك

 درس، ال حيفز املابإلضافة إىل ذلك. دريسالغرض من الت
يف املهارات . دريسالب على أن يكونوا متحمسني للتالط
أو تعزيزا للمواد اليت يتم  اتعليق درستام، ال يقدم املتخاإل

 ٠3٢. "تقدميها ويعطي املمارسة بشكل مباشر

هي  تدريسال ختاميف فتح و  درسجهها املااليت يو  تاملشكال
م وجود سيؤدي ذلك إىل عد. دريسدراك والتحفيز والتعزيز يف التقلة اإل

وال يعرف الطالب الغرض من  دريسمحاس لدى الطالب يف الت
 .دريسالت
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 صفإدارة ال .و 
 دريس موات،مناخ ت لقخل درسهي مهارة امل صفإدارة ال

ليت جيب بعض املبادئ ا. دريسطراب يف التوالتحكم فيه يف حدوث اض
الدفء واحلماس والتحدايت والتنوع : مراعاهتا يف إدارة الفصل، وهي
على  بناءً  ٠31.وزراعة االنضباط الذايت واملرونة وتنوع األشياء اإلجيابية

املكثف  صف العاشراليف اللغة العربية  دريساملالحظة الثانية أثناء ت
،  فونوروجومالراك  جوريسان "اإلسالم"العالية  املدرسة Eلعلوم الطبيعة 

 :كان
عدد قليل من الطالب الذين  الفصل، درسعندما يدخل امل"
تدعاء اس درسبعد ذلك يطلب امل. مع أصدقائهم تحدثوني

، خاصًة عندما يبدأ الفصل، يبدو األطفال متعبني. أصدقائه
ساعة عند وجود الفصل ابللغة العربية يف الساعة السادسة من ال

يعود معظمهم إىل املنزل أو . ٠٥0١١إىل الساعة  ٠٠0٥١
عندما . املسجد ألن ساعات الدراسة السابقة كانت فارغة

املادة، يتعني على  درسلطالب عندما يشرح امليتعلق األمر اب
تكرار املادة مرة أخرى حىت يتمكن الطالب املتأخرون درس امل

 ٠35. "من املشاركة

جهها االيت يو  تكال، املشارة الفصلداإل ةهار امل، يف وهكذا
ااًن يف يف بعض األحيان أقل محاسة ونعس الطالب يكون هي أن درسامل

، يتسبب الطالب الذين ابإلضافة إىل ذلك. الفصل عند إجراء الدرس
 .لوقت املواد وتضييع الوقت درسيتأخرون يف الفصل يف تكرار امل
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ال  ن املدرساملدرس يف هذه املهارة هي أ تلذا، فإن مشكال
سيؤدي غياب التعزيز إىل . يقدم تعزيزًا لفظًيا أو غري لفظي للطالب

افتقار الطالب إىل احلماس يف اإلجابة على األسئلة وجترؤ على التقدم 
 .إىل الفصل

 

تدريس اللغة  الطالب و املدرس كحل املشكالت يف عن حماوالتبياانت  .3
ابملدرةة العالية  Eالطبيعة  لعلوماملكثف  صف العاشرالعربية للطالب يف ال

 فونوروجو جوريسان مالراك" اإلةالم"
تدريس اللغة العربية يف  حلل املشكالت يف الطالب عن حماوالتبياانت  .أ 

جوريسان " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرال
 فونوروجومالراك 

 عملي ،ا الطالبجههااللغة العربية اليت يو  دريسشكالت تل املحل
يعمل الباحثة  .اللغة العربية تدريس املشكالت لحل طريقة املختلفة الطالب

 املقبلة للحصول البياانت حول حطوات الطالب حلل املشكالت يف تدريس
يعمل الطالب احلوار أو احملادثة مع  ،كالمال تشكالامليف . اللغة العربية

علوم لاملكثف  العاشر صفال ة يفكطالب  وحي حسنةكما قالت أان . اصدقاء
 :فونوروجوسان مالراك يجور " اإلسالم" ةلياعالدرسة ابملطبيعة ال

. ، أدعوهم إىل الدراسة مًعاكالمهارات الامل يف واجه صعوبةعندما أ"
، وصحح صديقي الكلمات أو قليالابللغة العربية  كالممث حاولت ت

 ٠39. "اجلمل اخلاطئة
الكتابة يف املعهد لطالب بتمارين ايقوم  الكتابة، تشكالامل و حلل
 : كما قالت سيت أمية. اخلط نشطةاأل و يتبع الطالب

عندما . عهديف امل ةباتمارين الكتال و فعلت، خلطا نشطةاأل أاتبع"
 ٠32".األستادة يف املعهد  أواىل صديقيت ، أطلبصعوابأكون 
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اىل املدرس لتكرار الطالب  يطلباالستماع،  تشكالو حلل امل
 :كما قال دمحم مخيم ديفي. درس ابملخرج الصحيحاليت يتحدث هبا امل اجلملة

لذلك سألت . ، لكنين ال أستمع جيًدااملادة درسعندما يشرح امل"
 األستاد الصوته مث رفع. االيت قاهل ملةطلبت تكرار اجل و درسامل

 ٠2١".اوفهمناه ة اجلملةقلياًل، تالو 
العربية يف  اسة الكتابدر الالطالب  يتبعالقراءة،  تشكالامل و حلل

 : كما قالت سيت أمية. املعهد
، احلركاتنص ابللغة العربية دون القراءة لعندما طُلب مين املدرس "

، حيث تعلمت الكتب العربية درست ولكن بعد. ستطع لقراءةهامل أ
ية قراءة النص العرب أستطعبعد ذلك، . العربيةقراءة الكتاب 

 ٠2٠."قليال
 اللغة العربية واراحلتمارين الالطالب  ميارس ،املشكالت النحوية حلل

 :كما قال دمحم مخيم ديفي. حفظ املفردات و عهديف امل
من أجل إتقان اللغة العربية بسهولة، مارست احلوار ابستخدام "

فظ حي أن جبا، ملعهديف ا. ي يف املعهداللغة العربية مع صديق
 ٠2٥. "املفردات لزايدة املفردات

. عهديف امل عيشاللغوية، خيتار بعض الطالب الاملشكالت غري  لحل
دراسة ال الطالب يدرس. اللغة العربية تدريسسيسهل عليهم املعهد، يف  ألن

مارسة احلوار ابللغة املاملفردات كل يوم، و  الطالب فظحي و ،العربية الكتاب
 :دمحم مخيم ديفي كما قال. العربية
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 األستاد لعربية، طلبتاللغة ا مرينتليعمل الصعوبة الت دعندما وج"
 و قراءة الكتاب تابإلضافة إىل ذلك، تعلم. يف املعهد املساعد

 ٠23.يحتدث ابللغة العربية مع صديقأ. أحفظ بعض املفردات العربية
 

تدريس اللغة العربية يف  حلل املشكالت يفدرس امل حماوالتعن بياانت  .ب 
" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرال

 فونوروجوجوريسان مالراك 
. اللغات األخرى دريساللغة العربية خيتلف عن ت دريسيف ت

، بدًءا من الكتابة واحلروف س اللغة العربية صعوابهتا اخلاصةدرو  جههاايو 
املدرس اللغة األستاد عشهوري ك ا إىل املقابالت معاستناد. والقواعدوالنطق 

 درس حللامل حماوالت ،Eلعلوم الطبيعة الصف العاشر املكثف العربية يف 
 : ، كشفت ما يلياللغة العربية دريسشكالت تامل

، أقوم بتدريب الطالب على حماولة التحدث التكلمشكالت امليف "
. مع بعضهم البعض على الرغم من استخدام حماداثت بسيطة

ة مع طلبت منهم التحلي ابلشجاعة للتقدم للتحدث ابللغة العربي
أن يتدربوا على التحدث  ابإلضافة إىل ذلك، أطلب .أصدقائهم

 و داخلية، ولكن يف الابستخدام اللغة العربية ليس يف الفصل فقط
 ٠22. "املنزل

مارين املستخدمة ، تكون التكالميف ال مشكالت لحل حماوالت
 .وكذلك احلوار كالمال ةهي مهار 

ابة تابة هي توفري متارين للكتالك شكالتم لحل درسامل حماوالتو 
 :عشهوريكما قال األستاد  .ط، أيضااخلاإلضافية  مطالبتهم أبخذ و
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للطالب للقيام  مترينات الكتابة، أقدم تدريبات و تكالمش حلل"
، أطلب ابإلضافة إىل ذلك. الفصل الدراسيهبا يف املنزل أو خارج 

 ٠2٢".طاخل، أي منهم أن يشاركوا يف أنشطة إضافية

 تدريباتمل ، يبدأ املدرسعستما اال تمشكال درس حللامل حماوالت
االستماع   تدريبوكذل.  واحلروف الصحيحةاالستماع إىل الصوت العريب

 :كما قال األستاد هارامني .والتقليد
ي أمثلة كثرية ، عادًة يف الفصل أعطيف االستماع تاملشكال لحل"

 قلده مجيع ، مثالصحيح احلروف ابملخراج قل. على املواد
  ٠21. "، حىت النطق الصحيحةأكرر اجلمل. الطالب

القراءة تتمثل يف متارين قراءة  تكالمش لحلدرس امل حماوالت
 :كما قال األستاد هارامني .مكثفة

أطلب منهم أن يقرأوا . حوارات يف الكتب و وءاتقر معندما "
طالع على قراءاهتم حىت يفهموا االأطلب منهم . أمام الفصل

 ٠25. "أحياانً  جيًدا

املشكالت النحوية من خالل توفري متارين  لحل املدرس حماوالت
 :كما قال األستاد هارامني .احلوار لزايدة مفرداهتم

ءات يف الكتب أو أمثلة للحوار، و قر معندما تكون هناك " 
فردات جديدة يصعب عليهم املبحث عن ليالطالب  أطلب
 ٠29. "مث أعطي معىن لكل هذه الكلمات أو احلوارات. فهمها
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اللغة  دريساملشكالت غري اللغوية يف ت لحل درسامل حماوالت
ة إيالء اهتمام خاص جلميع الطالب، وشرح املواد ببطء، وجعل العربي

ألستاد هذا ما كشفه ا. ةاللغة العربي دريسالطالب أكثر حتمًسا لت
 :هارامني

. املزيد من االهتمام أعلق عليهم املشكالت غري اللغوية ،ل حل"
ىت يكون ا قليال حادة ما أعطي حافز س أو إهنائه، ععند بدء الدر 

، فقد وكما شرحت الدرس. دريسالطالب أكثر محاسة للت
لقليل األمر يتطلب ا. شرحت ببطء حىت كان من السهل فهمه

 ٠22. "الصف املكثف من الصرب للتدريس يف

، عالوة على ذلك. ليس ابألمر السهلتدريس اللغة العربية 
يتطلب األمر الكثري من . لعربيةالطالب الذين هم على دراية ابللغة ا

 .التحفيز والصرب حىت ميكن حتقيق األهداف التعليمية املطلوبة
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 الباب اخلامس
 حتليل البياانت

 

لعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرالعربية يف ال دريس اللغةعن عملية التحتليل ﴿أ﴾ 
E  فونوروجو جوريسان مالراك" اإلةالم"ابملدرةة العالية 

 دريس، ميكننا أن نعرف أن عملية تيف الباب الرابع البياانت من شرح
" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشرال يف اللغة العربية

 :كما يليفونوروجو،   جوريسان
، وطرق التدريس دريسإعداد املواد ومصادر الت درستبدأ مع امل: مرحلة التخطيط .٠

اليوم هي بعد مراقبة  تدريساف اليت جيب حتقيقها يف األهد. ليتم استخدامها
ربطهم وإبالغهم القادرين على االستماع  الطالب وطرحهم واستكشافهم و

البياانت " فيما يتعلق ابملوضوع والتحدث والقراءة والكتابة ابللغة العربية
 ".الشخصية

 تنفيذ التدريس .٥

 مباشرةً  ابللغةالدرس من خالل التحدث  املدرسيفتح : مرحلة اإلعداد .أ 
جييبعلى  الطالب.ابلسؤال عن الدرس يف ذلك الوقت العربية، مع الرتحيب
 .األسئلة وأحيااًن يعطي األوامر املدرسوهكذا يواصل . األسئلة ابللغة العربية

. وسيلة لتدريس املفردات تتطور الدروس حول صورة تصبح: مرحلة العرض .ب 
يوضح . املعروضة يف الصورةوفقا لألنشطة  وتناقش اإلجراءات املختلفة

مث . الطالب يفهمه بتكراره حتىجميع (جمردة)مفهوًما غري واضح  املدرس
يكرر الطالب كلمات وتعابري جديدة وحياولون إعداد مجلهم اخلاصة رداً 

 .درساملسؤال  على

الطالبمن  املدرسبعد دراسة املفردات وفهمها ، يطلب : مرحلة املمارسة .ج 



 

 

أمثلة  املدرسيقدم . يف نفس املوضوع بصوت عالٍ  قراءة نصوص القراءة
اجلزء الذي هو جوهر . على اجلمل اليت يتم قراءهتا أواًل والطالب يقلدوهنا

طرح أسئلة  الطالب من خاللخيترب فهم  املدرسالدرس مل تتم ترمجته ، لكن 
إذا واجهت . ابللغة العربية وجيب أن جييب عليه الطالب ابللغة العربية أيًضا

التفسري إبجياز ابللغة العربية ويدون الطالب  املدرس، يكرر عوابص
 . املالحظات

مث . يعطي الواجبات املنزلية لصقل قدرات الطالب املدرس: مرحلة التقييم .د 
 .ميكن أن ينتهي الدرس ابلغناء مًعا

 من" يصبح مدرسًا حمرتفًا"يف كتابه ة التدريس عملي تتألف ،وفًقا ملوالسا
يبدأ  ٠٢١.س، وتنفيذ التدريس، وتقومي التدريسدريختطيط الت: ، هيمراحل 3

البياانت "الذي يعد املواد بعنوان  درسابمل دريسالتخطيط الت
درسة املكتب اللغة العربية للصف العاشر يستخدم املدرس  ، و "الشخصية

األهداف . طريقة التدريس الطريقة املباشرةيستخدم املدرس يف ، و عاليةال
اليوم هي بعد أن يتمكن الطالب من  دريسيف ت اليت جيب حتقيقها

 والقراءة والكتابة ابللغة العربية ذات الصلة ابملوضوع كلماالستماع والت
 ".البياانت السخصية"

بشكل مستمر والذي يتضمن مراحل  دريس، يتم التدريسيف تنفيذ الت
بية مع فتح اللغة العر  التدريستبدأ عملية . يميوالتق ،والتطبيق ،والعرض ،اإلعداد

للدرس من خالل التحدث مباشرة ابللغة العربية ، والقول مرحًبا والسؤال  درسامل
مث . لغة العربيةوجييب الطالب أيًضا ابستخدام ال. عن الدرس يف ذلك الوقت

وكرر حىت . يف شرح الدرس حول املفردات والتعبريات البسيطة درسيبدأ امل
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املدرس من الطالب ة املفردات ، يطلب بعد االنتهاء من دراس. يفهمها الطالب
إذا واجه الطالب . ، مث ممارسة احملادثة أمام الفصل مع أقراهنمقراءة النص

يف شرحه إبجياز ابللغة العربية وتسجيله  املدرس، فسوف يساعد صعوابت
، يستخدم دريسعملية التيف . ينتهي الدرس ابلغناء مًعا. بواسطة الطالب

تطوير  يملتوقع من استخدام هذه الطريقة هاهلدف ا. رةالطريقة املباش درسامل
التفاعل واحملادثة أيضا . قدرات الطالب ابللغة العربية بداًل من اللغة األم للطالب

املزيد من الوقت لألسئلة واألجوبة  درسيستخدم امل. دام اللغة العربيةاستخ
 .والتدريب اللغوي مع الطالب

ملعرفة ما إذا كانت أهداف  املدرسم يقي. بعد تنفيذ التعلم يف الفصل
 دريسقييم كعملية مستمرة لتحسني التيتم إجراء الت. قد حتققت دريسالت

، تتم مواجهة العديد من املشكالت، خاصة ابستخدام الطريقة املباشرة.الطالب
 درس، عندما طلب املدرسامل بشرح، مل يفهم الطالب بينهممن . من الطالب

عندما شرح  ال يزال مرتددين يف احلوار ابللغة العربية، ،فصلممارسة احلوار أمام ال
، كان الطالب ال أجرى العديد من الطالب حوارات مع أصدقائهم املادة درسامل

 درسيزالون يفتقرون إىل املفردات يتقن الطالب، وال يسمع الطالب صوت امل
عند  درسامل جههاايو اليت  تاملشكال. ب الضوضاء من خارج الفصلبسب

التدريس هي أنه جيب على املدرس تكرار املادة ألن مستوى فهم الطالب ال يزال 
 .منخفضا

  



 

 

شكالت الطالب و املدرس يف تدريس اللغة العربية يف الصف املعن  حتليل﴾ ب﴿
جوريسان مالراك " اإلةالم"ابملدرةة العالية  Eالعاشر املكثف لعلوم الطبيعة 

 فونوروجو
يف تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر  عن املشكالت الطالبحتليل  .٠

جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eاملكثف لعلوم الطبيعة 
 فونوروجو

 تديد من املشكال، فقد أثريت العالرابع بابلبياانت يف الامن عرض 
تتضمن هذه املشكالت . اللغة العربية دريست مشكالت ، مباذلكاملتعلقة ابلطالب

هارات الكتابة امل و كالمهارات الامل هارات القراءة وامل رات االستماع وهاعلى امل
 :الطالب جههاايو فيما يلي وصف للمشاكل اليت . واملهارات النحوية

  مالتكل مشكالت .٠
فوزا، يوين، داية، أان وحيو، سييت ) ٠٥ ، حتدث التكلمشكالت عند امل

ابب، ريزا فهليفي، فيفي قمر الدين، دمحم مخيم، أوىل األ أمية، أمينة، أمحد
. مالتكل شكالت يفامليعانون من  الطالب ٥٠من بني  ( أندراين، ابيو أنغارا

يجة لذلك ، نت. فردات الطالباملهو التمكن احملدود من  تالسبب للمشكال
 .ابللغة العربية مجيدون صعوبة يف التكل
، ةة التفاعليأساليب تدريس اللغة العربي"وهلاانن يف كتابه ز وفقا ملا قاله 

، وبعبارة أخرى. فوائد تتم عن قصد ه لتوفرييتم ترتيب ترتيبعبارة عن م التكل فإن
 ٠٢٠.إىل توفري فهم كامل الكالميهدف 

 الكتابة تكالمش .٥
بينما  يف الكتابة تكالمش الطالب ٠٠الكتابة، واجه  تيف مشكال

مخيم، أوىل قمر الدين، دمحم  فوزا، يوين، أان وحيو، سييت أمية، أمينة، أمحد
 2يواجه  بينما ملو ، األابب، ريزا فهليفي، فيفي أندراين، دمحم حديث فضيلة
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ما  الطالب اندرا ألنالكتابة  كالتحدوث مش. يف الكتابة تكالطالب مش
، فإهنم ال يقومون ابلتمارين يف درسةامل خبالف. كتابة ابللغة العربيةميارسون ال

 .رساملداملنزل ما مل تكن هناك مهمة من 
، "منهجية تدريس اللغة العربية"كتابه يف  م قله أجيف هرماوان وفًقا لـ

إذا . اإلندونيسية الكتابة هي الفرق يف الكتابة ابللغتني العربية و تفإن مشكال
، فإن الكتابة ابللغة إلندونيسية من اليسار إىل اليمنيبدأت الكتابة ابللغة ا

إذا كان لديهم نقش الالتينية فقط  مث،. العربية تبدأ من اليمني إىل اليسار
، ختتلف كثريا عن اللغة العربية اليت احلرف والصغرية رفاحل الكبريةشكلني، وهي 

هذا  ٠٢٥.هلا أشكال خمتلفة من الرسائل، اليت تقف وحدها، وسط بداية وهناية
 .للطالب الذين يتعلموهنا تالكابلتأكيد يسبب مش

 عتما ساإل تكالمش .3
هي الظروف الصفية اليت ال تساعد  إلستماعاشكالت املأحد أسباب 

، ال يسمع املدرس املادةهذا يسبب ضوضاء حبيث عندما يشرح . على ذلك
يف بعض األحيان تكون اجلمل اليت يتحدث . حىت املقعد اخللفي املدرسصوت 

يوين، أان ) 2. جيعل الطالب يف حرية من أمرهم ، ممااملدرس غري واضحةهبا 
، وذلك عا متسيف اإل تيعانون من مشكال البط ٥٠ من( فوزا وحيو، فيفي

 .ألهنم جيلسون يف املقعد اخللفي
،  "أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"انن يف كتابه وهلاز وفقا ملا قاله 

لغة والتعبري عن ربط رموز ال الستماع ليس فقط االستماع السليب، بلفإن ا
حتليل ملدى صحة احلجج اليت وإجراء  كالمهبا املت كالماحلجج اليت يت

 ٠٢3.أثريت
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 راءةالق تكالمش .2
يوين، ) 2 .القراءة ابللغة العربيةالقراءة هو قلة ممارسة  شكالتاملسبب 

، دمحم مخيم، أوىل األابب، ريزا فهليفي، فيفي أان وحيو، سييت أمية، أمينة، فوزا
مطلواب  إذا كان خاصة. القراءةيف  تكالطالبا يعانون من مش ٥٠من  (أندراين
هذا يسبب هلم صعوابت، خاصة إذا  . حركات العربية دون النص قراءةمنهم ل
 .اللغة اإلندونيسيةلديهم للرتمجة إىل كان 

،  "أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"انن يف كتابه وهاز  قالهملا وفًقا 
نطق ميكن تفسريه لتهجئة أو . فإن هذه القراءة هي رؤية وفهم حمتوايت ما يكتب

٠٢2.ما هو مكتوب
 

 النحوية مشكالت  .٢
صعوبة يف فهم املواد النحوية  يف املشكالت النحوية، جيد مجيع الطالب

فوزا، يوين، داية، أان وحيو، سييت حنيف شهداء، ) ٠3. املدرس اليت يوضحها
قمر الدين، دمحم مخيم، أوىل األابب، ريزا فهليفي، فيفي  أمية، أمينة، أمحد

العديد من . نحويةالشكالت امليعانون من  الطالب ٥٠من  (اراأندراين، ابيو أنغ
الطالب الذين يعانون من صعوابت بسبب عدم وجود املفردات وكذلك عدم 

 .فهم املواد اليت أوضحها املدرس

، "أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية" يف كتابه زوهلااننوفًقا ملا قاله 
جيب أن يفهم . الصرفو  علم النحوى ةهذه احلالفإن املشكالت النحوية يف 

٠٢٢.يف فرتة زمنية قصرية الصرفو  النحوىاملدرس أنه ال ميكن تدريس علم 
 

 مشكالت غري اللغوية .1
املدرسة و  و البيئة األسرة عن حالة البيئة، لتنفصل دريسعملية الت

  الفشل، واألشياء اليت ميكن أن تؤدي إىلدائًما علمعملية الت تنجحلن . اجملتمع
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اخللفية التعليمية للطالب واهتمام الطالب تؤثر  . العاديأو تعيق التدريس 
، تؤثر أيًضا على املشكالت أنشطة تدريس الطالب خارج املدرسةو  ابلتدريس

 .اليت يواجهوهنا
 ، ميكن توضيح العالقة بني اخللفيةمع الطالب املقابالت بناًء على

ع املشكالت اليت الطالب م علمة تأنشط و ابلتعلم، الطالباهتمام  و التدريس،
جاءت  تكالشاملليمية للطالب الذين يعانون من التع ةاخللفي .جهها الطالبايو 

ة يف هم اللغة العربيدريست الذين مل يتم، الثانوية احلكومية ةاملدرس منطالب 
، الثانوية احلكومية ةرسطالًبا ينتمون إىل املد ٥٠ من 9 .املدرسة الثانوية احلكومية

املواد العربية  ليفهم هذا جيعلها صعبة. للغاية ا جيعل معرفتهم ابللغة العربية ضئيلةمم
 .يف تدريسهم

دريس اللغة ، معظمهم لديهم اهتمام منخفض بتالطالبهتمام اب ةتعلقامل
دمحم مخيم، أوىل األابب، ريزا فهليفي، فيفي يوين، داية، أان وحيو، ) 5ا بد. العربية

وفقا هلم دروس . ًبا مرتددين يف حضور دروس اللغة العربيةطال ٥٠ من (أندراين
 خالل صفحيان حيجمون عن الذهاب إىل اليف بعض األ. اللغة العربية مملة جدا

تدريس اللغة العربية يف  م تعلمواأهن عالوة على ذلك، زعموا. وس اللغة العربيةدر 
 .يف املنزل املدرسة فقط، مل يكرروا املواد اليت يدرسوهنا أثناء وجودهم

 صف،لطالب اململة يف الل تدريسالشطة ناأل، فإن إلضافة إىل ذلكاب
يشعرون ابمللل عندما . دروس اللغة العربية متزايد ملتابعة ولون بشكلجتعلهم  كسل

خاصة اللغة . يف اليوم ساعات من املواد الدراسية 3يتم تدريس اللغة العربية يف 
  .طالًبا يشعرون بذلك ٥٠ من ٠١ .ايةدائًما يف النه هاضعيتم و العربية 

، فإن "منهجية تدريس اللغة العربية"تابه يف ك أجيف هرماوان ملا قله وفًقا
من خارج  الناشئةكالت يف تدريس اللغة العربية املشكالت غري اللغوية هي مش

املشكالت غري اللغوية يف  أما ابلنسبة لشرح. ئص اللغة العربية نفسهاخصا
فإن  ،ومع ذلك. التدريس بشكل عام تكالنفس مش يهف ،لعربيةتدريس اللغة ا



 

 

والشعب  االختالفات االجتماعية والثقافية جيب مالحظة بني العريب
٠٢1.يااإلندونيس

 

 

يف تدريس اللغة العربية يف الصف العاشر  درسعن املشكالت املحتليل  .2
ك جوريسان مالرا" اإلةالم"ابملدرةة العالية  Eاملكثف لعلوم الطبيعة 

 فونوروجو
 اليت يعاين تكاللتعرض للبياانت السابقة حول املشوقد أوضح من ا

، ال يعطي ة األسئلةاملهار  يف. ة األسئلةاملهار يف  تاملدرسني، واليت هي مشكال
على الرغم . املدرس إدراًكا يف شكل طلب املواد اليت تدريسها الطالب من قبل

لطالب للدروس اليت مت مدى فهم ا من أن اإلملام ابلتعليمات مهم جًدا ملعرفة
تصبح مدرسا حمرتفا إنشاء التعليم اإلبداعي " ا ملوالسا يف كتابهوفق. شرحها مسبقا

 األسئلة األساسية و ةهار املإىل قسمني مها  ات األسئلةاملهار ، مت تقسيم "و املتعة
جزة ، األسئلة املو األساسية ة األسئلةاملهار تتضمن . األسئلة املتقدمة ةهار امل

وفري ، وتحول األسئلة، وإعطاء أسئلة وإعطاء إشارة، وتركيز االهتمام والواضحة ،
ة املهار املتقدمة هي  ة األسئلةاملهار يف حني أن . ةفرص التفكري، وتقدمي التوجي

 املتقدمة تغيري التوجيه مستوى اإلجيايب و ة األسئلةاملهار تشمل . أساسية األسئلة
٠٢5.تشجيع التفاعل ع األسئلة وتتب حتديد ترتيب األسئلة و

 

أن املدرس ال  تكمن يفت فإن املشكال ،التعزيز تقدمي ةهار املبينما يف 
تصبح مدرسا " ، يف كتابه وفقا ملولياسا. لفظ للطالبا أو غري يقدم تعزيزًا لفظي

فإن التعزيز هو استجابة لسلوك ميكن أن  ،"حمرتفا إنشاء التعليم اإلبداعي و املتعة
، مع لفظالأو غري  اللفظميكن القيام ابلتعزيز . لوكلقدرة على تكرار السيزيد من ا

يف  التعزيز اللفظ. ستجاابت السلبيةمبادئ الدفء واحلماس واجلدوى وجتنب اال
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ما ميكن إجراء التعزيز بين. شكل كلمات ومجل مدح مثل اخلري والدقيقة وغريها
٠٢9.غريهم واإلهبام  و اءغري اللفظ حبركات تقرتب من الطالب، وملسات األعض

 

املدرس هي  جههاايو ، وجد أن املشكلة اليت اتهارة عمل االختالفامليف 
يستخدم املدرس طريقة تدريس واحدة فقط ، الطريقة . أسلوب التدريس الرتيب

ألن تقدمي مواد أقل . إىل جانب مصادر التدريس أتيت فقط من الكتب. املباشرة
، جيعل الطالب يشعرون ابمللل وال عليمية قليلةتمام وأيًضا موارد تإاثرة لاله

تصبح مدرسا حمرتفا إنشاء "ه كتابال يف ، يشرحوفًقا ملولياسا. يهتمون ابلتدريس
هارة جيب على املدرسني امل إجراء االختالفاتيعد  أن ،"التعليم اإلبداعي و املتعة

ومصممني ، حىت يكونوا دائًما متحمسني على امللل إتقاهنا يف تدريس التغلب
، وهي أربعة أجزاء االختالفات يف أنشطة التدريس يف يتم جتميع. مليئني ابملشاركة

ام وسائل اإلعالم ، واالختالفات يف استخددريساالختالفات يف أساليب الت
٠٢2.، واالختالفات يف أمناط التفاعل واالختالفات يف األنشطةوارد التدريساملو 

 

دما يشرح املدرس عن جههاايو ليت االت شرح، تكمن املشكاملهارة اليف 
كل طالب قدرة الذكاء  املدرس أنه ال يزال طالب ال يفهمون شرح املدرس، ألن 

تصبح "ه تابكاليف  يشرح مولياسا. خمتلفة وقيود الطالب يف فهم اللغة العربية
حول  صف شفهيا يهو أن  شرح، ال"مدرسا حمرتفا إنشاء التعليم اإلبداعي و املتعة

 شرحال. املعمول هباالقانون و حقائق و بياانت وفقا للوقت و  ظروف و كائن
التدريس يتطلب من أن معظم  ترباجيب أن ميتلكه املدرس، مع هو جانب مهم

د من املكوانت العديحيتوي التدريس على ، شرحم الاستخدا عند. املدرس شرحه
٠1١.، وهي التخطيط والعرض التقدميياليت جيب مراعاهتا

 

، وجد املشكالت اليت ال املدرس يعطي الدرس اخلتام فتح وال تهاراامليف 
سا ياوفقا ملول. الدرس ختامال يقدم املدرس التعزيز عند إدراًكا عند فتح الدرس و 
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، فإن فتح الدرس "تصبح مدرسا حمرتفا إنشاء التعليم اإلبداعي و املتعة" هيف كتاب
، حبيث اه الطالبتم تنفيذه خللق االستعداد العقلي، وجذب انتبهو نشاط ي

الدرس هو نشاط يقوم به املدرس  ختام. لكامل على التدريس املقدميركزون اب
ملعرفة حتقيق األهداف وفهم الطالب للمواد اليت مت تدريسها وإهناء أنشطة 

، من الدروس بفعالية وجناح ختام ت فتح وحىت ميكن القيام بنشاطا. التدريس
تشمل املكوانت ذات الصلة، . لة هباالص الضروري االنتباه إىل املكوانت ذات

 ٠1٠.وإجراء االتصاالت وإحالة األعضاء  وإاثرة الدافع  وجذب اهتمام الطالب
اليت نواجهها هي أن الطالب  ت، فإن املشكالدارة الفصلاإل ةهار املمث يف 

ا ملوالسا يف كتابه وفق. مشغولون عندما حيدث التدريسال يزالون يلعبون أو 
دارة الفصول هي اإل، فإن "حمرتفا إنشاء التعليم اإلبداعي و املتعةتصبح مدرسا "

مهارة املدرس لتهيئة مناخ تعليمي مالئم والتحكم فيه إذا كان هناك اضطراب يف 
بعض املبادئ اليت جيب مراعاهتا يف إدارة الفصل هي الدفء واحلماس . التدريس

اإلجيابية وغرس االنضباط والتحدايت والتنوع واملرونة واالختالفات يف األمور 
 ٠1٥.الذايت

 

العربية  دريس اللغةالت الطالب و املدرس كحل املشكالت حماوالتعن حتليل ﴾ ج﴿
" اإلةالم"ابملدرةة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  صف العاشريف ال

 فونوروجو جوريسان مالراك
صف ال يفاللغة العربية  دريستال تشكالامل حللالطالب  حماوالتعن  حتليل .أ 

جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  العاشر
 فونوروجو

يف الصف  لطالبل اللغة العربية ل املشكالت تدريسأما ابلنسبة حل
جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  العاشر
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يتم . مارسة احلوارامل عمل الطالبييف الكالم،  تشكالامل، بينها فونوروجو
ون كلميت. هبم التكلمهارات املاحلوار من قبل الطالب لصقل  مارسةامل إجراء

 دريسأساليب ت" كتابه  ، يفزوهلااننوفًقا ل. عن األنشطة اليومية مع األصدقاء
التحدث مع املوضوع  ممارسةهو  احلوارمارسة امل "اللغة العربية التفاعلية

 ٠13.ياة اليومية حبيث تكون ممتعة للطالبمن احل مأخوذة
. الكتابة يعين املمارسةالكتابة  ت يفشكالامل للحل حماوالت الطالب

الكتابة، سيكونون مهرة يف الكتابة  الذين ميارسونالطالب  عددكلما زاد 
. عالوة على ذلك، ختتلف الكتابة العربية عن الكتابة الالتينية. العربية

شكل اليد اليت ميكن أن تكون مرتبطة ابحلرف التايل، لااألحرف الالتينية يف 
يف حني أن احلروف العربية ميكن أن تكون مرتبطة جزئيا ابحلرف التايل، ال 

منهجية "وفًقا ألمحد عزان، يف كتابه . كون مرتبطة ابحلرف التايليميكن أن 
ب ني وجيدرس، فإن تدريس اللغة العربية يتطلب صرب امل"اللغة العربية تعليم

شكل لاب مارسة الكتابة املإذا كان الطالب قادرين على . اوالتاحمل اتكرار هذ
صحيح من البداية، فستكون عاداهتم وقدراهتم يف الكتابة مفيدة يف اخلطوة ال

 ٠12.صحيحالشكل لالتالية، وهي القدرة على عرض الكتابة العربية اب
د االستماع ، وهي حتدي ت يفشكالامل للحل حماوالت الطالب

هارات االستماع املميكن إتقان . اللغةاألصوات  صوات اللغة أو التعرف األ
صوت عناصر الكلمة مع املخرج احلروف ال مارسة االستماع االختالفاتابمل

املرحلة  ،"اللغة العربية تعليممنهجية "يف كتابه   عزان ووفقا ألمحد. الصحيح
نظام ن هامة أل خطوة هي صوات اللغويةاألاالختالفات  املقدمة حول

هارات االستماع امللتطوير . لغة املتعلمالالصوت من اللغة العربية خمتلفة عن 
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ر حىت ميكن استماع بشكل متكر اإل املمارسة درس، يقدم املدى الطالبل
 ٠1٢.الطالب من التمييز بني عناصر الكلمات املتطابقة تقريًبا

رف الرموز حماوالت الطالب للحل املشكالت يف القراءة، وهي التع
قراءة الكتب العربية بعد الميكن احلصول على القدرة . فهم حمتوايهتا املكتوبة و

من خالل فهم القواعد العربية، ميكن للطالب فهم . فهم القواعد العربية
فإن  "منهجية تعليم اللغة العربية"وفًقا ألمحد عزان يف كتابه  . القراءة بسهولة

لطالب هي القدرة على التعرف الرموز القدرة اليت جيب تطويرها لدى ا
 ٠11.املكتوبة اليت تتضمن احلروف العربية

ضافة ابإل هيحماوالت الطالب للحل املشكالت يف النحوية، 
تعتمد مهارات القراءة على فهم . املهارات اللغوية والقراءة مرتابطة. املفردات

 ضمنلعربية اليت تتااللغة وهذا يتعلق إبتقان القواعد . احملتوى أو قراءة املعىن
 يفابإلضافة إىل ذلك، فهم الطالب . الصرف مو علال و النحوى من العلوم

اللغة العربية  تدريس العربية جيعل الطالب يشعرون ةمعىن أو حمتوى اجلمل قراءة
فإن دور  ،"منهجية تعليم اللغة العربية"وفًقا ألمحد عزان يف كتابه  . سهولة
هذه اخلطوة . املفردات و التحفظ تدريبالجًدا يف  االعربية مهم اللغة القواعد

 ٠15.البلغة الطال شرحسهل فهم املعىن من خالل اليميكن أن 
 لعيش الطالب خيتار غري اللغوية، حماوالت الطالب للحل املشكالت

يف املعمهد  نشطةاألألن الكثري . حىت يتمكنوا إتقان اللغة العربية عهديف امل
املفردات،  حفظللغة العربية، ابتمارين احلوار المثل  املتعلقة ابللغة العربية،

  مع وجود بيئة اللغة يؤثر. العربية قراءة الكتببوتعلم قواعد اللغة العربية 
منهجية تدريس "وفًقا ألمحد فؤاد أفندي يف كتابه . الطالبمن اللغوية  ةقدر ال
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ات اللغوية، ألن غرس املهار ل ويةبيئة اللغالعوامل ال، فإن أمهية "اللغة العربية
 ٠19.لطالبا الذين يدرس سب اللغةاكمالبيئة اللغوية هي مكان 

 

صف يف الاللغة العربية  دريستال تشكالامل حللالطالب  حماوالتعن  حتليل .ب 
جوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eلعلوم الطبيعة املكثف  العاشر

 فونوروجو
قام هبا املدرس  اوالتالسابق، وجدت عدة حم بابمن البياانت ال

تدريس اللغة العربية، مبا يف ذلك مشكالت  تكالشاملعلى  حلوالطالب لل
احملادثة  ةهار املمن بينها . املدرس هباالكثري من التمارين اليت قام  كالمال

أساليب تدريس اللغة العربية " يف كتابه زوهلااننوفًقا ملا قاله . وممارسة احلوار
 :تشمل ٠12مارين اليت ميكن استخدامها، فإن الت"التفاعلية

، شخص ابلفعلاليت يتمتع هبا ال ادثةاحمل ةهار امل، و ادثةاحمل ةهار امل .٠
 .التكلموسوف تدعم ظهور القدرة على 

التدريب على احلوار هو مترين على موضوعات مأخوذة من احلياة  .٥
 .اليومية حبيث تكون ممتعة للطالب

تابة يف الطالب ابلعمل الك تالكمش حلل املدرس حماوالتتتمثل 
، مما يتطلب من الطالب واملدرس تقدمي الكتابة يف الفصل و املنزلمترين 

وفًقا ملا  .مالحظات إضافية عن األخطاء يف الكتابة اليت يعمل عليها الطالب
، فإن اجلهود "أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"يف كتابه  زوهلااننقاله 

الكتابة تشمل الطالب الذين يُطلب  تكاللى مشع حللل اليت ميكن بذهلا
ل أو إذا كان الوقت غري مسموح به، منهم القيام مبهام الكتابة يف الفص
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تمارين أو تصحيحها بواسطة ، وجيب فحص الفيمكن إجراؤهم يف املنزل
٠5١.، املدرس لديه سجل من األخطاء اليت ارتكبها الطالباملدرس

 

 االستماع هي من تعلى مشكال حلاجلهود اليت يبذهلا املدرس لل
يف  زوهلااننوفًقا ملا قاله . رين االستماع والتقليدخالل التدريبات التمهيدية، ومت

، موضًحا أن اجلهود اليت ميكن "أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"كتابه 
 :هي على مشكالت االستماع حلللبذهلا 

 تعّرف الصوتتدريب ال .٠
ستماع االرين املقدمة يف شكل متارين التدريب ميكن أن تكون مت

يف ، واالستماع إىل االختالفات رج الصحيحة ابللغة العربيةخاملو  حرفلل
 .، مع العلم ومتيز األصوات العربية املختلفةأصوات اللغة العربية املختلفة

 و التقليد االستماع دريباتت .٥
على  املدرسني يقوم هبا و التقليد اليت االستماع دريباتالتتركز 

 .سابقا الطالب مل تكن معروفة اليت أصوات اللغة أو أمناط اجلملة
 الفهم االستماع و تدريبات .3

من خالل تشغيل نصوص  اإلستماع و الفهم ميكن القيام بتمارين
٠5٠.قصرية أو بسيطة مث إعادة التعبري عنها من قبل الطالب

 

تدريب الطالب  هو القراءة، تعلى مشكال حلتبذل اجلهود لل
العربية بشكل متكرر حىت يتمكن الطالب من القراءة  النصوصقراءة  على

أساليب تدريس اللغة العربية "وفًقا ملا قاله زوهلاانن يف كتابه . بطالقة
 :القراءة هي تكالشاملعلى  حل، فإن اجلهود املبذولة لل"التفاعلية
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 املكثفةقراءة  .٠
، بدًءا ة مستدامةن القراءة مألوفة بطريقجيب أن تكو  املكثفة القراءة

، هناك العديد من يف هذه القراءة املكثفة. القصريةمن قراءة النصوص 
، والتعرف وضوح نص القراءة: العوامل اليت جيب أن تشارك بنشاط، وهي

 .على القراءة حملتوى القراءة
 الشامليةقراءة  .٥

ي نوع من القراءة األوسع واألمشول ، مبا يف ذلك هالشاملية القراءة 
دقة ، وتتطلب تعد القراءة الشاملة أكثر مشولية. الطويلة والقصرية ةءالقرا

نص القراءة الذي يتم  ضافية يف دراسةاإلطاقة ال ، و كذلكوحتلياًل حاًدا
٠5٥.تقدميه

 

 تدريبيف قواعد اللغة من خالل  ت النحويةكالعلى املش حلمث لل
ردات يف فاملعندما يكون هناك . كتب الطالباليف  النصاحلوار وترمجة 

وفًقا ملا قاله زوهلاانن . ، ميكن للطالب إضافة إىل املفردات اخلاصة هبمالقراءة
 حل، فإن اجلهد املبذول لل"أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"يف كتابه 

، ألنه مع هذا التمرين احلوار تدريبنحوية يتم من خالل على املشكالت ال
٠53.فردات جديدةاملسيضيف الطالب 

 

لغوية تنشأ من خارج خصائص الغري  تالكشاملما تكون هناك عند
اللغة العربية، ميكن للمدرس بذل اجلهود من خالل إيالء اهتمام خاص 

املدرسة الثانوية لطالب اخلرجيني من املدارس الثانوية احلكومية أو ليس من 
الغرض منه هو أال يتخلى عنهم املشاركون الذين . جوريسان" اإلسالم"

وفًقا ملا قاله زوهلاانن يف  . جوريسان" اإلسالم"املدرسة الثانوية ن من يتعلمو 
، تعلى هذه املشكال حل، لل"أساليب تدريس اللغة العربية التفاعلية"كتابه 
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يتم توجيه أنشطة التدريس إاى إشراك الطالب يف التواصل الفعلي ابستخدام 
الب على املشركة يف حيفز نشاط التواصل الط. اللغة اهلدف أو اللغة العربية

  ٠52.عملية االتصل مثل تبادل املعلومة
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 السادس بابال

 خلامتةا

 نتائج البحث﴿أ﴾ 
لصت الباحثة عن مشكالت تدريس اللغة العربية خوفقا بنتيجة البحث است

جوريسان " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eيف الصف العاشر املكثف لعلوم الطبيعة 
  : كما يلى  فونوروجومالراك 

ابملدرسة  Eالطبيعة  الصف العاشر املكّثف لعلومعملية التدريس اللغة العربية يف  .٠
جوريسان مالراك فونوروجو تتكون من ثالثة مراحل، كما يلي " اإلسالم"العالية 

 .مرحلة التخطيط، و تنفيذ التدريس، و مرحلة التقومي

العاشر  الصف يف يف تدريس اللغة العربية باملشكالت اليت يواجهها الطال .٥
 جوريسان مالراك فونوروجو" اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eالطبيعة  املكّثف لعلوم

صعوبة الطالب : يعىن اللغوية املشكالت .اللغوية غري و اللغوية مشكالت يعىن
و  ،و قلة املمارسة يف كتابة النصوص العربية املفردات، عن مو الفه ظاحلف ىف

 :يعىن اللغوية غري املشكالت و أما. اد العربيةضعف قدرة الطالب على قراءة املو 
و  .ختلفة للطالباملتعليمية ال ةخلفيو  العربّية اللغةتدريس  حني الدوافع عدم

مل يستخدم  ، وال يعطي املدرس الثناء للطالب: املشكالت للمدرس يعىن
املدرس طرق التدريس إال قليال، و صعوبة الطالب فهم املواد، و ال يعطي 

التمهيدية عند يفتح الدروس و ال يعطي التعزيز عند إختتام الدروس، و  املدرس
 .ال يرتب املدرس الطالب الذي عدم النظام عند الدروس

الصف العاشر حماوالت الطالب حلل املشكالت يف التدريس اللغة العربية يف  .3
، جوجوريسان مالراك فونورو " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eالطبيعة  املكّثف لعلوم



 

 

ممارسة احلوار، و ممارسة الكتابة و يتبع األنشطة فن : للمشكالت اللغوية يعىن
اخلط، و ممارسة اإلستماع و الفهم، و ممارسة القراءة الكتب يف املعهد أو املنزل، 

يعيش بعض : يعىناللغوية  غريمشكالت و لل. و حيفظ املفردات يف املعهد
و حماوالت املدرس . يم اللغة العربيةالطالب يف املعهد، ليسهل الطالب يف تعل

و التدريبات، و ممارسة  ،املدرس عمل البيت إعطاء: يعىن شكالتامل حللّ 
اإلستماع اىل النص العربية، و ممارسة قراءة النص العربية، و ممارسة احلوار و ترمجة 

 .للطالب دوافعيعطي املدرس  اإلهتمام و ال والنص يف الكتاب الطالب،  

 احات﴿ب﴾ االقرت 

الصف العاشر تدريس اللغة العربية يف  مشكالت أنواع الباحثة عرفت وقد
 فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"ابملدرسة العالية  Eالطبيعة  املكّثف لعلوم

 :وفهم مجيع املسائل اليت تتعلق هبا، فتقدم الباحثة اإلقرتاحات، وهي
ص اللغة العربية نصو  اءةقر  وكثرة املفردات، وافظحي أن بالالطينبغى على  .٠

واستخدامها حملدثة اليومية، ويكثر فرصة تدريس اللغة العربية كي يتعّود هبا 
 .ابهتمام خمارجها الصحيحة

أن  فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"ينبغي على املدرس ابملدرسة العالية  .٥
 .يعطى واجبة املنزلية و دوافع النفس و اهلدية  و التدريبات

أن يراجع  فونوروجوجوريسان مالراك " اإلسالم"ى املدرسة العالية ينبغي عل .3
 .أداء املدرسني لتحسني اجلودة يف التدريس اللغة العربية
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