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 الرسالة فقموا

طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرس الثانوية روضة الجنة  9 موضوع البحث
 بالنكارايا

 محمد نوافل أكبر 9 االسم
 5705510031 9 رقم الطالب

 و التعليم ةيالًتبي 9 كلية
 تدريس اللغة شعبة تدريس اللغة العربّية 9 قسم
 سرجان 9 درجة

 ١٠٢6نوفمرب 3بالنكارايا، 
 ل،وّ ادلشرف األ
 
 

 الدكتور، جسمنى، الماجستير فى الدينية
 ٩١1701515115075005رقم التوظيف:

 ادلشرف الثاىن،
 

 
 الدكتورة الحاجة حميدة، الماجستير

 ٩١٠١٩٩٩٩١٩٩١٩١٩٩٩١رقم التوظيف:
 

 
 رئيس قسم تدريس اللغة،

 
 

 الماجستير فى التربيةسنتي إرليانا، 
 511057017001017007رقم التوظيف: 

 
 مساعدة العميدىف األكادديية

 
 

 الماجستير فى التربيةالحاجة روضة الجنة، د ر أ. 
 ٩١١٠٩٩٩١٩١١١٩١١٩٩٩رقم التوظيف: 
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 المشرفين فقموا

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 إن ىذا البحث اجلامعي الذى كتبو الباحث 9

 محمد نوافل أكبر 9 االسم

 5705510031 9 رقم الطالب

طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرس الثانوية روضة الجنة  9 موضوع البحث

 بالنكارايا

ليكون على الشكل ادلطلوب قد نظرنا و أدخلنا فيو من التعديالت والتصحيحات الالزمة 
الًتبية و العلوم ( ىف كلية  s-1ال ستيفاء ادلناقشة السبام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا )

. وتقبل منا فائق االحًتام وجزيل ١٠٢٥-١٠٢٦قسم تدريس اللغة العربية الدراسية  التدريسية
 الشكر.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
  ١٠٢6فمرب نو    بالنكارايا، 

 ل،وّ ادلشرف األ

 

 

 الدكتور، جسمنى، الماجستير فى الدينية

 ٩١1701515115075005رقم التوظيف:

 ادلشرف الثاىن،

 

 

 الدكتورة الحاجة حميدة، الماجستير

 ٩١٠١٩٩٩٩١٩٩١٩١٩٩٩١رقم التوظيف:



 د
 

 

 موافقة لجنة المناقشة
 

 أجريت ادلناقشة على البحث العلمي الذى كتبو الباحث9 قد
 محمد نوافل أكبر 9 االسم
 5705510031 9 التسجيلرقم 

طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرس الثانوية روضة الجنة  9 موضوع البحث
 بالنكارايا

( يف شعبة تعليم اللغة -1sوقررت اللجنة بنجاحو واستحقاقو درجة سرجان )
 أعلى من ىذه ادلرحلة.العربية بقسم الًتبية كما يستحق أن يلتحق بادلرحلة الذي ىو 

 7117بالنكارايا،  نوفمبَت 
 أعضاء جلنة ادلناقشة 9

 ( ..........................)  الدكتور جسماين، ادلاجستَت الدينية.1

 ( ) .......................... الدكتورندس احلاج، مصباح، اجملستَت ىف الدينية.7

 ( ..........................)  احلاجة محيدة، ادلاجستَت الدينيةالدكتور .3

 ) .......................... ( ادلاجستَت ىف الًتبية، . رفيعىالدكتورندس.4

 عميد كلية الًتبية و العلوم التعليمية

 

 ًتبيةادلاجستَت ال، يفهمالدكتورندس 
 120190991222911991 رقم التوظيف:



1 

 روضة الجنة ببالنكارايا" الثانويةتدريس اللغة العربّية فى المدرسة  "طروق

 الملخص

ىف أضلاء العامل. ىف ادلدارس اللغة العربية ىي اللغة الىت ادلستخدمة ادلسلمون 

اإلسلمية كانت أو ادلستخدمة ىف اللغة احلياة اليومية. عند الدعاء والصالة . ال بد 

 تستخدوم اللغة العربية

.و أمهية اللغة العربية  حىت ىف كل ادلدارس اإلسالمية تدريس اللغة الربية  

الوسيلة والطروق وأإلسًتاذبية ادلدرسون ىف أي ادلدرس كان سيدرس اللغة  العربية بأنواع  

. لكي توصل درس اللغة العربية جيدة فاالطروق اجليدة كانت تكون درس اللغة العربية 

 سهال ويستهل لقبول الطالب ويساعدىم.

كيف عملية تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة الثانوية ىي  أسئلة ادلسئلة ىذا البحث 

غة العربّية ىف تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة روضة اجلنة, أي طروق استخدمها مدرس اللّ 

الثانوية روضة اجلنة, لعلم عراقيل مدرس الللغة العربية بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة, لعلم 

اخلطوات اليت سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل يف تدريس اللغة العربية 

لفهم ما يستخدمو مدرس ذا البحث ىو والغرض من ىبادلدرسة الثانوية روضة اجلنة. 

اللغة العربية من الطرق التعلمية الللغة العربية و لعلم عراقيل مدرس الللغة العربية و لعلم 
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اخلطوات اليت سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل يف تدريس اللغة العربية 

 بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة ببالنكاراي.

, 00, 01الثانوية روضة اجلنة ببالنكاراي ىف الفصل ادلدرسة  ستجرى البحث ىف

ومرؤوس البحث ىو مدرس اللغة العربية الكيفي الوصفي  ادلستخدم ىو. ادلدخل  01

وموضوعو طريقة  تدريس اللغة العربية وسلربه ىو مدير ادلدرسة والطالب. تستخدم ىذا 

  البحث مجع البيانات بادلقابلة والوثيقة وادلراقبة.

طريقة قواعد  ىذه النتائج تشَت إىل أن الطريقة ادلستخدمة مدرس اللغة العربية ىي

الًتمجة وطريقة القراءة وطريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب و طريقة التمرينات وطريقة 

. اخلطوات اليت سعى إليها مدرس اللغة العربية لتعديل  عراقيل يف تدريس اللغة احملفوظة

بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة ىو مرة واحدة ىف األسبوع ومرتُت ىف األسبوع العربية 

الدارسة غَت الرمسية الىت تقيم ىف يوم الثالثاء واخلميس ىف الساعة السادسة حىت الساعة 

 السادسة والنصف صباحا.
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“METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA RAUDHATUL 

JANNAH PALANGKARAYA” 

ABSTRAK 

Bahasa arab adalah bahasa yang digunakan seluruh umat muslim didunia. 

Bukan hanya di sekolah islam,tapi juga akan digunakan  dalam bahasa kehidupan 

sehari –hari  berdo’a dan sholat pun pasti menggunakan bahasa arab. pentingnya 

bahasa arab sehingga  disekolah0sekolah islam  pun akan di ajarkan bahas arab . 

para guru di berbagai sekolah akan menggunkan bahasa arab dengan berbagai 

media,metode dan strategi agar pembelajaran bahasa arab dapat tersampaikan  

dengan baik. Maka metode tang baik dan tepat akan menjadikan pembelajaran 

bahasa arab lebih mudah  di terima  siswa dan merasa menyemamgkan. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses 

pembelajaran di MA Raudhatul Jannah, metode apa yang digunakan guru bahasa 

arab dalam proses pembelajaran, apa saja kendala yang dialami guru bahasa arab 

dan apa saja upaya yang dilakukan guru bahasa arab. tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui metode yang di gunakan guru bahasa arab dalam proses 

pembelajaran bahasa arab dan apa saja kendala yang di alami guru bahasa arab 

serta apa saja upaya yang dilakukan guru bahasa arab dalam proses pembelajaran 

bahasa arab di MA Raudhatul Jannah 

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di MA Raudhatul Jannah 

Palangkaraya yaitu  di kelas X XI XII. Pendekatan yang digunakan yaitu 

deskriptif kualitatif. subjek penelitian penulis adalah guru Bahasa Arab yang 

berkaitan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab, objek 

penelitian penulis adalah metode pembelajaran Bahasa Arab dan yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah guru dan siswa. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi 

dan observasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metode yang digunakan guru bahasa 

arab di MA Raudhatul Jannah yaitu metode qowaid, metode qiroah, metode 

ceramah, metode Tanya jawab, metode drill dan metode hafalan. Adapun upaya 

yang dilakukan guru  dalam menigkatkan proses pembelajaran bahsa arab di MA 
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Raudhatul Jannah yaitu dengan mengadakan program kosa kota setiap pagi dus 

kali seminggu dan program mengaji setiap pagi  selain hari senin dan jum’at 

sebelum pembelajaran dimulai. 
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 إقرار الطالبة

 
 ادناه 9 أنا ادلوقع

 محمد نوافل أكبر9    االسم
 95705510031   رقم القيد

البحث العلمي الىت أحضرهتا لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل  اأقر بأن ىذ

تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  ىف شعبة الًتبية ىف قسم ) S-1درجة سرجانا )

 . وعنواهنا 9بالنكارايااحلكومية 

 طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرس الثانوية روضة الجنة بالنكارايا

 أحضرهتا وكتبتها بنفسى وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف األخر

ليفو وتبيُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا ستقبال أهنا من تأوإذا ادعى أحد م

أربمل ادلسؤولية على ذلك ولكن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على مسؤويل شعبة 

حررت ىذا  .باجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكاراياالًتبية ىف قسم تعليم اللغة العربية 

 االقرار بناء على رغبىت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 1106نفمبَت     ،بالنكارايا
 

 
 محمد نوافل أكبر

5705510031 

6

0

0

0 
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ِدۡله مُبُُِٱۡلَحَسنَِةُ ُٱۡلَمۡىِعظَةُِوَُُٲۡلِحۡكَمةُِإِلَٰىَُسبِيِلَُربَِّكُبُُِٱۡدعُ  ُُٲلَّتِيَوَجٰ ِهَيُأَۡحَسه ُۚ

َُعهَُسبِيلِهُِ ُبَِمهَُضلَّ َُربََّكُه َىُأَۡعلَم  ُبُُِۦإِنَّ ۡهتَِديهََُوه َىُأَۡعلَم  ٥٢١ُُٲۡلم 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk 

(QS. An-Nahl: 125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعار
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 اإلهداء

 

 لقول الشكر والتقدير إلى: هذا البحث ىأهد

 اهلل سبحانو و تعاىل الذي أعطى رمحة و ىداية و رسول هلل صلى اهلل عليو و سلم .٢

النافعة  و نصائحهماذان جهدا يف إجياد قويت خالل دعائهما لن الااحملبوب وأميأيب .١

 يكون ىذا من أفضل ىدايا ذلما. أرجوا أن  يف الدنيا واآلخرة. و ةألكون سعيد

الدكتورة احلاجة  ةألستاذا ،والدكتور جسمٌت، م.أ.غ أساتذيت مجيعا، وخاصة األستاذ.٣

إىل أن أمت ىذه الدراسة والجزاء  كل اجلهود ونيب ودفعين ان أشرفاالذ ،محيدة، ادلاجستَت

 إن شاء اهلل.   لكمليقبل اهلل أعما ذلمدعاء الإال 

سبام ىذا البحث إلالذين قد دفعوين حبسن ادلعاونات والتشجيعات يف  ،حايب مجيعاأص.٤

جزاء من مسَتة حيايت، أسأل  مجيعا و أدعوا أن يكون ىذا البحثادلتواضع، أشكركم 

 اهلل تعاىل لكم التوفيق والنجاج وجزاكم اهلل أوفر اجلزاء.  

 الحمدهلل رب العالمين..........

 محمد نوافل أكبر
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 ركلمة الشكر والتقدي

 

محدا وشكرا هلل، وبعونو ورمحتو، وىدايتو وفيض علمو، سبت كتابة ىذه البحث. 

 اخلَلق واخلُلق رسولنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم.والصالة والسالم على خَت 

دبناسبة سبام  لك وعت الباحث أن ىذه البحث التتم كتابتها إال دبد يد ادلعاونة. ولذ

 تقدم الباحث جزيل الشكر إىل أفضل الكرام ىم9  ىذه البحث

0ُ شجعي وأرشدي حىت ذي ، الاألولكادلشرف  الدكتور، جسمٌت، م أ غفضيلة السيد .

ُكتابة ىذا البحث.  سبت

شجعي وأرشدي ذي ، الكادلشرف الثاىنالدكتورة احلاجة محيدة، ادلاجستَت ةفضيلة السيد. 2

 حىت سبت كتابة ىذا البحث.

سادات ادلدرسُت وادلدرسات لكلية الًتبية الذين بذلوا جهدىم يف إعطاء العلوم النافعة ما .2

 ىذه اجلامعة.  تدرس ىف الباحثدامت 

النكارايا على حسن باحلكومية  يةجلامعة اإلسالماساء ومساعدي ادلكتبة سادات الرؤ .3

 اقًتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث.  مساعدهتم ىف

 فضيلة والدي الذين شجعوين ماديا كان أو روحيا حىت سبت كتابة ىذا البحث..4
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 إسبام ىذا البحث ادلتواضع.    ىف احملبوبُت، الذي سعدين حايبأص.5

الدنيا واآلخر ويغفر ذلم ذنوهبم  ىفىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة 

 أعماذلم.  ىفويكتب ذلم التوفيق وجيزيهم خَت اجلزاء ويعينهم 

ىذا  ىوأخَتا، مع اإلقرار ببعيد ىذا البحث من الكمال، ترجو الباحث أن يأت

 البحث بادلنافع الكثَتة ويرضاه اهلل. 

 2102نوفمبَت     نكارايا،بال
 الباحث

 

 

 محمد نوافل أكبر

5705510031 
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 قائمة المحتويات

 
 الغطاء

 مواقفة البحث العلمي
 تقرير المشرف
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 الملخص
 التمهيد
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 6  ............................................................. فوائد البحثه. 
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 55  االختصار.أ 

 56  النصائح.ب 

 المراجع

 المالحق
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

اليت ىي إشارة أي  ( اللغة ىي إتصال لتوصل األفكار7117131و قل نح )

( وهبا تقع ادلواصلة بُت الّناس. كما قال 7-91 7119صوت وكتابة.و قل أنصار)

 ىي ألفاظ يعربىا كل قوم عن أغراضهم.  مصطفى الغاليُت اللغة

ىف العامل, ذباد اللغات ادلتنوعة, كما نعرف أن اللغة العرية ىي أحد اللغة 

العادلية الىت يستخدمها البالد ادلتنوعة خصوصا البلد الشرقية أو البالد ادلسلم 

 اآلخرى.

, خصوصا العلوم الدين. ألن اللغة العربية ىي مفتاح لتعلم العلوم ادلتنوعة

 الكتب من العلوم ادلتنوعة ىف القدًن كتب باللغة العربية.
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اللغة العربية ىي أحد اللغة األجنبية إلندونسي, واللغة العربية يعّلم ىف ادلدارس 

 من ادلدرسة اإلبتدائية حىت اجلامعة اإلسالمية ىف اندونسيا.

دلعاىد اإلسالمّية و ادلدرسة واآلن تدريس الّلغة العربّية ال يدرس ىف ا

احلكومية اإلسالمّية مع أن الّلغة العربّية جعلت الفّن زبصيصا ىف ادلدارس لكن 

السهل للطالب ىف تدريسها بل حيسبون أهنا صعبة ىف استيعاب ادلهارة اللغة العربية 

مها ادلدرس. بل منهم قال أن اللغة العربية ىي دراسة صعوبة )زيندن و الىت علّ 

(. وبذالك حيتاج اآلن إىل طريقة ادلدرس ىف تدريس اللغة العربية كي 41أصحبو,

 تدريسها ناجح والطالب ال يشعرون بادللل بالتدريس الذي قاذلم الصعوبة.

أَّما العوامل اليت ديكننا لنجاح تدريس اللغة العربية 9 أوال، العاملة الداخلية  

مهّة الطالب فيها. ثانيا، العاملة اخلارجية إجتهاد ادلدّرسُت ىف تدريس الطالب 

ماحسب حيتاجون إليها. ثالثا، الطريقة السهلة وادلفرجة و ادلناسبة )ذمرة و 

 (. 8082::4زين,
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ة العربية ىف ادلدرسة الثانوية خصوصا، وجود مهّة و وعند التدريس اللغ

إجتهاد ادلدرسُت لو برعة ىف التدريس اللغة العربية, و الطريقة ادلستخدمة ىف التدريس 

اللغة العربية ال ينحصر بالطريقة الواحدة، لكن بطرق متنوعة. وبذالك مّحس ادلدرس 

 محاسة تدريس الطالب منذ الصغر.

احث دبدرس اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية روضة كما راقب ومقابل الب

اجلنة شهر فرباير سنة ألفُت وسبعة عشر استخدام الطريقة اجليدة والرغبة  والتوصيل 

اجليد من ادلدرس ىف عملية تدريس اللغة العربية تأثَت محاسة الطالب ىف عملية 

 التدريس, حىت ذلم السهولة لفهم التدريس الذى عّلمو ادلدرس.

الطريقة ادلستخدمة من ادلدرس ال يزال متسويا, ولكن يوافق ادلدرس ظرف 

 الطالب وحاجتهم. 

خلفية ادلدرس يعّلم اللغة العربية لو تأثَت ىف صلاح التدريس. كما خلفية 

اللغة العربية  S1ادلدرس يعّلم اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة, لو خلفية 
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كما مقابل الباحث دبدرس اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية   وقبلو درس ىف معهد.

اللغة العربية  S1روضة اجلنة شهر فرباير سنة ألفُت وسبعة عشر أنو متخرج من 

بالنكا رايا, وىو متخرج من معهد إبن اإلمُت بامنكيو  باجلامعة اإلسالمية احلكومية

حىت  رتافورا بالكاليمانتان اجلانبية.بارايب الكاليمانتان اجلانبية, ومعهد دار السالم م

 الطريقة ادلستخدمة ذالك ادلدرس لو نوع متنوع.

كما ادلقابلة الىت جرى الباحث إىل مدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة, 

وبغَت الطريق الذي استخدمو ادلدرسون يف ادلدارس الوطنية كالًتمجة و ادلباشرة 

ادلدرسة, دّرس ادلدرس اللغة العربية بالطريقة  وغَتىا, تعليم اللغة العربية يف تلك

التقليدية, كما حافظ الطالب ادلفردات يف صباح الباكر أو عند تعليم اللغة العربية, 

وبذالك وظيفة ادلدرس يف تلك ادلدرسة مهم, ألن ادلدرس قد شّجع الطالب 

  تعليمهم.شّوقهم عند تعّلمهم اللغة العربية, وبذالك رغبوا عن التعّلم ونشطوا يف
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ونتيجة من التدريس الذى عملو ادلدرس بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة لو 

انتصارات كشَتة من ادلباررات ادلتنوعة يف اللغة الربية بدرجة مدينة بالنكارايا, كما 

منجز زلصول تلك ادلدرسة ربصل كاسبا كشَتا كدرجة األؤىل باللغة العربية واطناب 

ة و معّلق كرة القدم باللغة العربية و ييل ييل باللغة العربية اللغة العربية فهم اللغ

وادلبارزات األخرى يف مستوى ادلدرسة الثانوية بادلدينة بالنكا رايا. ذباد ىذه البينة 

 من مراقبة البينة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية روضة اجلنة بالنكا رايا.

دلدرس الذى يعّلم لبحث الطرق ادلستخدمة من ا ولذالك، جّرب الباحث

و مجيع ما يتعلق بو اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة ببالنكا رايا, وهبذا 

"طروق تدريس اللغة العربّية فى المدرسة الثانوية روضة خيتاره الكاتب بادلبحث 

 الجنة ببالنكارايا"

 أسئلة البحث . ب

 روضة اجلنة ؟تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة الثانوية كيف عملية  .4
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الّلغة العربّية ىف تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة طروق استخدمها مدرس أي  .4

 الثانوية روضة اجلنة ؟

 ما عراقيل مدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة؟ .2

 ما سعى ادلدرس لتعديل  عراقيل يف تدريس اللغة العربية؟ .1

 ج. أهداف البحث

 أما أىداف البحث عن ىذه البحث9

 تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة.لعلم عملية  .1

الّلغة العربّية ىف تدريس الّلغة العربّية بادلدرسة لعلم طروق استخدمها مدرس  .7

 الثانوية روضة اجلنة.

 .عراقيل مدرس الللغة العربية بادلدرسة الثانوية روضة اجلنةلعلم  .3

لتعديل  عراقيل يف تدريس لعلم اخلطوات اليت سعى إليها مدرس اللغة العربية  .1

 اللغة العربية بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة.
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 التحديد اإلجرائي د. 

سيبحث الباحث بادلدرسة الثانوية روضة اجلنة ويبحث عن طروق تدريس   

 مستخدمة من ادلدرس يف تدريس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة.

 ه.  فوائد البحث

ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة إعطاء اإلخبارّي عن عمل التدريس اللغة العربية ىف  .4

 ببالنكا رايا.

إعطاء حفز للمدرسُت أو ادلدرس اللغة العربية أن تدريس اللغة العربية سهل إذا  .4

 يستخدمو ادلدرس بالطريقة اجليدة للطالب.

 لة و شلتعة.إعطاء حفز للطالب أن اللغة العربية سه .2

 الدراسات السابقة و.  

 والدراسات السابقة اليت تتعلق بطريقة التدريس اللغة العربية كما يلي 9
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ربت  4:44حبث امحد رزق رضوان )منخرج من اجلمعة اإلندونسية( ىف سنة  .4

العنون " طريقة تدريس اللغة العربية بواسائل السمعية البصرية" هبدف ىذا 

تدريس اللغة العربية باستجدام وسائل السمعبة وادلبصرية  البحث إىل طريقة و فنّ 

حبث الباحث عن طريقة تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية, 

بإستعمال تصّور وسائل ادلباشرة. وأما نتيجة من ىذا البحث لتعرف الطريقة وفن 

مهرة ىي  تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية الىت تنقسم إىل أربعة

 مهارة القراءة و مهارة االستماء ومهارة الكالم ومهارة الكتابة.

حبثت لطحيفيانا أكتافيا )متخرجة من جامعة اإلسالمية احلكومية سونان   .4

ربت العنوان "تطبيق  :4:4كاليجاكا قسم الًتبية تسعبة اللعة العربية ( ىف سنة 

الطريقة ادلباسرة لًتقية زلفارة كالم اللغة العربية ىف الفصل السابع أ ادلدرسة الثانوية 

" يهدف ىذا البحث عن تطبيق الطزيقة مفتح اذلدى مغوان كاليورى رديبانج

ادلباشرة ىف ترقية مهارة الكالم باللغة الربية. ىذا البحث ىو حبث فعل الفصل 
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هبدف وصف تطبيق بوسائل ادلبشرة ىف تدريس اللعة وترقية مهارة الكالمن 

واحلال من مشاىدة الىت شاىد الباحث لداللة ترقية مهارة الطالب بأنواع 

 عند التعلم. األخالق الىت برت

حبثت أولياء موستيكا علميان )متخرجة من جامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا  .2

ربت العنوان " طريقة تدريس اللعة العربية ىف  4:41قسم اللعة العربية( ىف سنة 

الفصل السادس بادلدرسة اإلبتدائية هنضة الئلماء بالنكارايا" يهدف ىذا البحث 

س ىف تدريس اللغة العربية. البحوث السابقة حبثت عن عن طريقة مستخدمة ادلدر 

الطروق, كما الطريقة الىت استخدمتها اولياء موستيكا علميان متخرجة من 

ربت  4:41اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا حبثوا البحوث ىف سنة 

ضة العنوان " طريقة تدريس اللعة العربية ىف الفصل السادس بادلدرسة اإلبتدائية هن

الئلماء بالنكارايا" أن الطريقة ادلستخدمة مدرس اللغة الغربية ىف الفصل السادس 

بادلدرسة اإلبتدائية هنضةالعاماء بطريقة قواعد الًتمجة, وطريقة القراءة وطريقة 
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احملاضرة والطريقة السؤل وادلسؤل وطريقة التدريب وطريقة إعطء اذلدية وطريقة 

 احلفظ.

بحث عن طروق التدريس, كما حبث امحد رزقى رضوان عن طروق أما البحوث السابقة ت

تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية وىدف البحث إىل طروق 

وتيكنيكيات تدريس اللغة العربية بوسائل السمعية والبصرية بفكرة طريقة ادلباشرة, 

 أما البحث حبثتو لوتفيانا اوكتافيانا

 ز. هيكل البحث

وصف العام ذلذا البحث اجلامعي فقام الكاتب بتقدًن ىيكل حلصول على ال

 البحث كما يلي 9

الباب األول اإلطار العام ربتوي على خلفية البحث و أسئلة البحث و أىداف  .4

 فواءد البحث, البحوث السابقة و ىيكل البحث. البحث و
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 الباب الثاين اإلطار النظري حيتوي على نظرية دبا ربتاج الكاتب ىف أنشطة .4

 الدراسات.

الباب الثالث منهج البحث حيتوى على وقت البحث ومكان البحث ومدخل  .2

البحث ومرؤوس البحث وموضوعو وأسلوب مجع البيانات و ربقيق البيانات و 

 ربليل البيانات.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلطار النظري  . أ

 تعريف الطريقة .4

 مقطعُت أي كلمة تتكون من"methodosُ "الطريقة مشتق من لغة يناين وىي 

تعٌت hodosُُ الطريق و ادلسار أواليت تعٍت "  methaُىي "و  سبرير أو من خالل

 ..(0885950)أرف, الطريق. الطريقة ىي الطريق الذى ديّر لقضاء اذلدف

طريقة تقدًن لغة خطة ىف كتبو ادلذكرة طرقة ىي ( 2112و قل إفند )

 هنج يف اجملموعة.شاملة يستند بشكل منهجي 

 /ادلنهجية يف دراسة األساليب اليت تدرس ( 1113972و قل اذن )

مناقشة سلتلف أساليب التدريس، وحول ادلزايا والعيوب، أكثر مالءمة دلا عرض 

 .الدرس، وكيف يتم تطبيقو وىلم جرا
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طريقة التدريس ىو معرفة طرق التدريس ادلستخدمة من قبل ادلعلم أو 

تقدم ادلواد التعليمية للطالب يف الفصول الدراسية، سواء  ادلدرب أو تقنية

بشكل فردي أو يف رلموعات، حبيث الدروس اليت ديكن استيعاهبا وفهمها 

 (0886941) أمحد و فراستيا, واالستفادة منها من قبل الطالب بشكل جيد

مجيع الطرق اليت اىتمت بتدريس اللغات, انطلقت من مسلمة ثابتة ىي 

أي لغة.. ىي لغة التعليم ادلعتمدة يف نظام اجملتمع, جلميع  –أن اللغة 

ادلراحل, أي أهنا لغة احلياة وادلعرفة معا, وبناء عليو فإن ادلواد األخرى يف 

)الصميلي نظام التعليم تعتمد يف استيعاهبا وفهمها على اللغة األم
 ,

1998131). 

 دريستعريف الت

العنصور ادلهم ىف الًتبية فهو أساس ىف تكوين األخالق و التدريس ىو 

بادئ ادلرجعية ادلأو شخصية الطالب فالبد التدريس إحدى من األساس 
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التدريس ىو إحدى الوسيلة بُت ادلعلم و  سياق التدريس نفسو والتوجيو ىف

 الطالب.

 تدريس اللغة العربية  .4

 متسق متنوعةذلا أنواع  تدريس اللغة العربيةة طريقة ندونيسياإل ىف

 بالغرض واذلدف يف تلك ادلدرسة.

كما أن يرد يف أساليب الكتاب وينبغي السًتاتيجيات التعلم دعم اللغة العربية أوال 

 :يف استخدام طريقة التعلم، واليت ىي على النحو التايل اليت جيب أن يتم تسليم األشياء

ومستوى تطور عقلو، فضال عن جيب استخدام أسلوب وفقا لشخصية الطالب،  .0

 .الظروف االجتماعية اليت ربيط حياهتم

الحظ ادلعلم قاعدة عامة يف تقدًن الدروس، والقواعد تدرجييا من السهل إىل  .1

ادلعقدة، من الواضح أن احلاجة إىل تفسَت، ومن  الصعب، من البسيط إىل أشياء

 .اخلرسانة إىل اجملرد
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يف قدرة الطالب على حد سواء ادلعرفية مع األخذ يف االعتبار االختالفات  .2

 .والوجدانية واحلركية

ديكنك خلق وضع الطالب يفضي طوال مراحل الدرس، إذا كان قادرا على إشراك  .3

الطالب يف احلصول على األسئلة وتقدًن اإلجابات، التعبَت عن أفكارىم والتجارب 

دا عن الدرس وجلب السابقة، واحلفاظ على األشياء اليت ديكن أن يؤدي الطالب بعي

 .التشبع

 تزايد الًتكيز والدافع للطالب وتوليد ادلوقف اإلبداعي .4

ن أسلوب ادلستخدمة ديكن أن ذبعل التعلم األلعاب واألنشطة اليت تعود بالفائدة   .5

 .كما شلتعة

جيب أن تلتزم طريقة ألساسيات التعلم، مثل منح ادلكافآت والعقوبات، ديارس ادلتعة  .6

 .(1100)مصطفى و محد, ن على فعل شيءوجعل الطالب قادري
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ادلسائل اليت ستنظر يف اختيار طريقة تعلم اللغة العربية يف تطورىا، وىناك عدة أنواع 

  مثل

 طريقة النحو و الًتمجة .0

 طريقة ادلباشرة .1

 طريقة السمعية الشفوية .2

 ةءطريقة القرا .3

 0878\ه  030طعيمة, الطريقة ادلعرفية ) .4

 العالقات الدولية أمهية اللغة العربية ىفىف عصرنا ىذا الذي يكشف 

مثل تطوير تدريس اللغة العربية من خالل ادلدارس الدينية  ساعدت احلكومة ىف

اليت  دينالوزارة  رعاية ربتادلدرسة اإلبتدائية وادلدرسة الثناوية و ادلدرسة العالية 

  (.55-7111154تقوم بتجديد تدريس اللغة العربية )شكر,
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 تدريس اللغة العربية طريقةأنواع  .3

 التقليدية طريقةيفرق على الفرقُت وىوال ةندونيسياإل ىف العربية لغة تدريس

 .احلديث طريقة و

العربية اليت تركز تدريس اللغة  ىي التقليدية ةقيطر ال وضح مهتدى أنصر

العلوم عموميات من خصوصيات و  التعلم عن حبيث الثقافية كعلم اللغة على

ادلستخدمة ذلذا  تتطور ةقيطر ال .واألدبالصرف النحو و  حيثسواء من  العربية

بضعة  البقاء على قيد احلياة قادرة على . طريقتهاالًتمجة و ىي قواعد الغرض

ال  ةادلدارس السلفي، وخاصة اندونيسيا ىف ادلدارس االسالمية اليوم ىف حىت قرون

 (.1118942الطريقة )أنصر, ىذه هاتطبيق يزال

ىذااألساس يضاف إىل أىداف تدريس اللغة العربية ىف توسيع علم 

بدون  كلمة العربية الكالسيكيةأو ال مطلقا لفهم النصالنحو والصرف شرطا 

ة ندونيسياإل مثال على واحدة من ادلدارس اإلسالمية الداخلية السلفية ىفاحلركة 
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بارايب  فامانكيو  ادلعهد اإلسالمي ابن األمُت باستخدام الطرق التقليدية ىي 

 .كاليمانتان اجلنوبية

احملادثة ىف حياتنا وىذا  أداةأما تدريس اللغة العربية احلديث فهي ك

الطريقة أساس دراسة اللغة العربية ىو التكلم و احملادثة هبا يوميا بنشاط ف

  (.7119154ىي الطريقة ادلباشرة )أنصر,ادلستخدمة 

إما  ادلدارس الدينيةبُت ذلك طريقة تدريس اللغة العربية كذلك ثابتة ىف 

دراسة اللغة العربية  قرر احلكومة أنتىف اإلبتدائية أو ىف الثانوية أو ىف العالية. و 

ىف ادلدارس كذالك   تدريس اللغة العربية(. 7111155مادة واجبة )شكر,

والكالم والقراءة و الكتابة  ستماعمثل اال العربية اللغة مجيع ادلهارات ىفيشمل 

 األساسيةهبذا السبب الغرض شلارسة الطالب يف ادلدرسة على مجيع قدرة 

 لتطويرىا ىف زمان ادلاضى.
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وطرق متنوعة غَتىا يف تدريس اللغة العربية ينبغى أن يكون للمعلم ذا 

 أن يكون ذا ثقافة شاملة وواسعة , ثقافة موضوعية , ذلك أن أدو ارهثقافة 

ومسئولياتو داخل الفصل متعددة .ويتوقع منو ما ال يتوق من غَته من بقية 

معلمى ادلواد الدراسية, فهو دوما ربيطو التساؤالت من ادلتعامُت, وذلك ىف كل 

مناحى احلياة وضروهبا, ومن مث فينبغى أن يكون ملما بواقع رلتمعو ومشكالتو 

الفكرية ىف ىذا اجملتمع, وأيضا  وامالو وطموحاتو وبالقضايا ادلثارة ىف الساحة

يكون على وعى بالتحديات ادلستقبلية الىت تواجح اجملتمعات العربية ىف ظل 

نظم عادلى جديد, ومع بداية الفية ثالثة يتحاج إىل متعم متميز, وىذا التميز 

سوف يكون ناذبا من تعليم متميز, ومن معلم معد على على مستوى من 

 .(34ص  675 941  4رسالن, ) الكفاءة والفاعلية

الكالسيكية واليت كانت حىت طرق تدريس اللغة العربية مخسة  ويعترب

 البالد تستخدم يف التدريسية الرمسية )ادلدارس الدينية وادلدارس العامة( ىف اآلن
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بعض التعديالت، واالبتكار وتطويرىا. ىي طريقة قواعد الًتمجة و وبالطبع مع 

ة نتقائيقة القرائة والطريقة السمعية الشفهية و الطريقة اإلطريقة ادلباشرة وطري

 (.7115137)زيند واصحبو,

 طريقة القواعد و الًتمجة. أ

 طريقة القواعد و الًتمجة تعريف

 و طريقة قواعدال طريقةمزيج من طريقة القواعد و الًتمجة ىي 

 . ًتمجةال

قال النقاه كما نقل  أسيف حرماوان أىداف طريقة القواعد و 

 9  الًتمجة ىي

اللغة  ًتمجةباألفكار التعبَت النحو و  وفهم حفظ ىف الطالب يتقنكي "

 ."الىت يتعلمها لغة أجنبية ىف وعلم اللغة الثانية أو األم
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و بُت ذالك، أمحد مهتدى أنصر ينفصل طريقة القواعد و طريقة 

 الًتمجة 9

كعلم  القواعد فظحب ادلواد التدريسيةتقدًن وسيلة  يىالقواعد  طريقة"

تكون قادرة الًتمجة ىي طريقة  حُت ىف علم الصرف ضمي ينحو الذال

 ادلتلقُت لغة اذلدف أو إىل لغة اللغة األم ادلصدر أو من اللغة ترمجة على

 (.54-1118951)انصر, القواعد النحوية تطبيق فصلها عن ال ديكن

 

 الطريقة ادلباشرة ب. 

 تعريف الطريقة ادلباشرة .1

اللغة  ىي طريقة التدريس الطريقة ادلباشرة حصطالاإل ىف

 اللغة دون استخدام  تلكادلستفادة ىف مباشر الدرساألجنبية 

 .ألمة الغ 
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 ادلعلم حيث األجنبية دروس اللغة تقدًن طريقةالقال أمحد إزان " 

 الطالب لغةدون استخدام و  للتدريس جنبية مباشرةاأللغة ال ستخدمي

 الناطقة بالعربية ستخدمي طالبال تدعوىذه الطريقة  هاتدريس ىف

 (. "1100981)إذن, مباشرة

الطريقة ادلباشرة ىي   حيدد بينما الطيار يوسف وسيافول أنور

باحملادثة )يسف و  اللغة العربيةكيفية تقدًن مادة 

بُت ادلعلمُت والطالب أو  كن(. وتلك احملادثة سب19971191انؤر,

فيما يتعلق بتدريس  السابقمن التعريف  بُت الطالب والطالب.

تدريس اللغة العربية ي ى ةادلباشر لطريقة أن ايفهم اللغة العربية 

الطالب  ودون استخدام لغةإبتداءا للمقدمة باستخدام اللغة العربية 

 فقط.
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و ىذه  خصائص ىذه الطريقة ىي اللغة اليت يتحدث هبا

باشرة بالطريقة ادل (.71111116الطريقة ال هتتم بالقواعد )إزن,

 الناطقُت هبا مثلزلادثة قادرا على تطلب الطالب 

 (.41-7115139)زيندن,

 ج.  طريقة القراءة

 تعريف طريقة القراءة  

ة ىي كيفية تقدًن مادة ءطريقة القرا( 94-7111و إذن )

 ءة الصامتة.أوقراالقراءة الصوتية  لقراءة إمااطريقة  الدرس ىف

 قال تاريكان من القراءة 9

 لنقلها للحصول رسالة القارئاليت يستخدمها العملية و تنفيذ  "

 . "(0883916)تريغ, اللغة ادلكتوبة أو من الكلمات ادلؤلف
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ءة ىي فهم النص  القراءة فقال القراأسيف حرماوان ىف  وفق

 يستطيع نأل  ه الطريقةىذكتابة أو لفظا أو باطنا. ويقصد فيو 

 بطالقة وسالسة الطفل أن يقول الكلمات واجلمل باللغة العربية

ة ءقرالأن يتم ادلعلم   . و كيفيتو الطريقة (1994177)يسف,

 .ادلوضوععلى مباشرة 

أنشطة التدريس على زلتوى  اخلصائص فيو طريقة القرائة ىي

 ها ببدإ معرفة ادلفردات مث مناقشها معا، فال يطول ىفالقراءة وفهم

إستخدامها مناسبا ىف اجلمل )ردلية و  النحو ولكن قواعد مناقشة

 (7115141اصحبو,

أوىل النهى يقسم القراءة إىل أنواع 9 )أ( القراءة ىف القلب 

. ويسمى ىذا النوع القراءة الصامتة صوتعدم إصدار الىي القراءة ب

ربليل قرأ النص بصوت عال تأن ىي  بصوت عال )ب( القراءة
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و ىف القراءة. التجويد وإيقاعو  مات الًتقيمعالعلى الطالب  قدرة

قراءة نص. )د( الال فهم الوارد ىفلالقراءة باالفهم وىي  القراءة)ج( 

مث  النص القارئ قادرا على فهمىي القرائة اليت تطالب  نقديةال

اليت هتدف ءة بالفكرة القراادلوضوع والفكرة ىف النص. )ه(  اقًتاح

 النص مث إستخدام الفائدة فيها و إكتشاف الفكرة ىف إىل إجياد

 (.116-71171114)ضلا,

 الطريقة السمعية الشفهية د. 

 طريقة السمعية الشفهيةتعريف 

على دراسة  تؤكدطريقة السمعية الشفهية ىي الطريقة اليت 

مث نظام تشكيل كلمة  )علم األصوات(اللغة و اليت تفتح بنظام 

النحو(. ىذا ىو أساس علم ( ونظام تشكيل اجلملة )علم الصرف)

 ليس بالكتابة. أن اللغة الكالم طريقة ىيال هىذ
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كما ىو صوتية  لا طريقةال يى طريقةاله ذلذأما الطريقة تشابو 

 سبارين و تدريبات االستماعتقدم  صوتيةلاطريقة أوىل النهى فقال ال

 (.21022000نطقة الكلمة ىف أوذلا )ضلا,

 ةنتقائيالطريقة اإل ه.

 ةنتقائية اإلالطريق تعريف

 ة تشتهدندونيسيوىف اإل ةزجيادل طريقةال ة ىينتقائيالطريقة اإل

اللغة اللعربية تقدم مادة  ةنتقائيالطريقة اإلىذه  األساليب ادلفضلةب

 (.21122000) إذن,طرقالجموعة من الفصل دب ىف

 ىف القراءة طريقة مث قواعد الًتمجة طريقة و ةباشر ادل طريقةال ادلثال 

 وقت واحد
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 والتعليم التعلم أساليب 

باإلضافة إىل تأثَت أساليب تدريس اللغة العربية يف دور ادلعلم يف العملية 

التعليمية ىو أيضا مهم جدا باعتباره السبيل ادلعلمُت تعليم واليت ديكن 

 :تقسيمها بعدة طرق

ة لغوديكن تقسيم الكفايات التعليمية الىت حيتاجها معلم ال

 رئيسيُت مها 9 العربية إىل نوعُت

الكفايات العامة, والىت حيتاجها معلم اللعة العربية وغَته من 

ادلعلمُت, أيا كانت ادلادة الىت يقومون بتدريسها, ومن بُت تلك 

الكفايات العامة 9 كفاية زبطيط الدروس, وصياغة األىداف 

التعلمية بطريقة سلوكية, والتهيئة, وتوجيو األسئلة, وتنويع ادلثَتات 

وية ادلعلم, واستخدام مصادر التعلم ,وانتقاء طرائق التدريس وحي
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ادلناسبة, وإغالق الدرس, وإدرة الصف وضبطو, والتقوًن .... وغَت 

 .(47786ص5:57رسالن,) ذلك من الكفايات العمة

الكفايات النوعية ادلرتبطة بطبيعة مادة اللغة العربية, وما فيها 

ومدركات ومهارات واذباىات خاصة من خربات ومعارف وحقائق 

بتلك ادلادة, ويالحظ أن ىذه الكفايات ألصق ما تكون دبعلم اللغة 

 العربية.

التمييز بُت ادلصطلحات ذات الصلة بالعملية التعليمية مثل  - 

 ادلهارة, التدريس, ادلدخل, الطريقة, االسًتاتيجية, التعليم, التعلم.

  : ة بأهنا السهولة والدقة يف إجراء يقصد بادلهارة بصفة عامالمهارة

من العمال, وتنمو نتيجة التعليم و التعلم , أي أهنا األداء  عمل 
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السهل الدقيق القائم على الفهم دلا يتعلمو اإلنسان حركيا و عقليا, 

 (.57ص5:57786رسالن,)) مع توفَت الوقت و اجلهد والدعاليف

  : فُت رئيسيُت 9 مرسل وىو موقف يتميز بالتفاعل بُت طر التدريس

ادلعلم. ومستقبل وىو التلميذ, ويسعى ادلعلم خالل ىذا ادلوقف, ويف 

إىل  –ظل توافرشروط معينة, ويف ضوع أىدف تعليمية زلددة 

مساعدة التلميذ على أن يكتسب رلموعة من ادلعارف واال ذباىات 

وا وادلهارات, واليت تؤدي بدورىا إىل تعديل سلوكو, وتعمل منوه من

 شامال متكامال.

  9 ىي رلموعة من اإلجراءات ادلقصودة, يقوم هبا االستر اتيجية

ادلعامل وفق تسلسل معُت, يراعى فيها الطالب, وطبيعتهم, والظروف 

واإلمكانات اليت يشملها ادلوقف التعليمي, حبيث يتوإفر ذلا ادلرونة مع 

دلنشودة عرب ربديد البدائل ادلناسبة, حىت تؤدي إىل ربقيق األحداف ا
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التفاعل بُت عناصرىا, فهي توليفة من ادلهام يقوم هبا ادلعلم داخل 

 .( 59ص5:57786رسالن,) الصف للوصول إىل أىدافو

  : مصطلح يشَت إىل رلموعة ادلعارف العلمية وادلهنية كفاءة المعلم

واخلصائص الذاتية واالجتماعية وادلعتقدات واالتاىاة اليت يستحوذ 

 ادلعلم.عليها 

  : مصطلح يشَت إىل السلوك الذي يقموبو العلم أثناء أداء المعلم

التدريس, وىذا يشمل أداءه الفعلي داخل ادلوقف التعليمي, وما قام 

بو من إعداد ذلذا ادلوقف, وىو مصطلح جيب أن دييز بينو و بُت 

 فاعليو ادلعلم ألن أداء ادلعلم مصطلح يرتبط بسلوكو ىو.

 : مصطلح يرادبو مظاىر تأثَت ادلعلم يف سلوك  فاعلية المعلم

ادلتعلمُت, أي أن فاعلية ادلعلم ىي ناتج التفاعل بُت خصائص ادلعلم 
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وخصائص ادلوقف التعليمي, متضمنا الطالب, وادلادة, وادلناخ الذي 

 حييط هبذا ادلوقف.

يعد التدريس عملية دينامية متعددة العناصر, فمن ادلستحيل 

 العربية بدون متعلم, أو ندرس دلتعلم ال شىء.أن ندرس اللغة 

إن ىذه العناصر 9 ادلعلم و ادلتعلم وادلادة الدراسية والعالقات 

الىت تتولد بينها أساليب واسًت اتيجيات. أو ما يطلق عليو طرق 

يعترب عناصر ىف  -التدريس, باإلضافة إىل ادلناخ احمليط بكل ما سبق

 .(78-77ص 5:57.رسالن) عملية التدريس

وعلى ذلك فمن الضرورى دراسة األساليب واالسًت اتيجيات أو 

الطرق الىت ديكن استخدامها أثناء عملية التدريس. وجيب ىنا أن نذكر أنو 

ليست ىنك طريقة واحدة مثلى وشافية, وإمنا ىناك طرق متعددة, وىى إمنا 
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استعدادات ادلتعلمُت, تتعدد وتتنوع بتنوع أغراض التعليم وزلتوياتو, وبتنوع 

 .(78ص5:57786رسالن,:) وتعدد مستوياهتم

 

 األهداف التدريسية :  .3

تعد مرحلة اختيار األىداف وربديدىا اخلطوة اذلادية للمعلم و 

ادلتعلم على حاسواء, وإذ حدث خلل ىف ىذا االختيار, يضًتب النظام, 

ة التعليم التخبط, سواء وال يصل ادلعامل إىل ما يريد ربقيقو, و تنتاب عملي

ىف اختيار احملتوى, أم ىف انتقاء األساليب التدريسية أو األنشطة الىت ربقق 

األىداف, ومن مث فإن العالقة و ثيقة بُت عملية احتيار وربديد األىداف 

  (. 65786ص5:57رسالن,) وبُت عمليىت التعليم و التعلم
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 تعلم اللغة العربية ىفعوائق   .5

العواعق ىف تدريس اللغة العربية النظر إىل فروع اللغة على أهنا مواد قائمة من 

تدريس اللغة العربية  وتنقسم ادلشاكل اليت تنشأ ىف(. 1997118)امر, بنفسها

ادلشاكل . أما غَت اللغوية ةلكومش لغويةالشكلة ىي ادل لغَت العربية إىل قسمُت

عٌت ادللغوي و و النظام ال وادلفردات الصوت نظامىي كالعناصر اللغوية بادلرتبطة 

 .غَت اللغوية ىي السوسيولوجية والنفسية وادلنهجية. و مشكلة والكتابة

 .عوامل دعم نجاح دراسة اللغة العربية  .6

 ال الدراسة، . يفالتعلم ىو النشاط الذي نقوم بو الكتساب بعض ادلعرفة

 ىناك.التعلم يف النجاح لنا تؤدي أن ديكن األشياء بعض عن االبتعاد ديكننا

 9وىي التعلم، يف الطالب صلاح تدعم اليت العوامل من العديد

 تعلم بانتظام -

 النضباط ومتحمس -
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 تركيز -

 وقت اإلعداد -

 الراحة والنوم -
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 هومكان وقت البحث  . أ

 اغوستوس سنةحىت  ١٠٢2 يوليومن  ينشهر البحث  ن وقتو كي

2102 

ىذا  خيتار بالنكارايا  ادلدرسة العالية روضة اجلنةالبحث ىفستجرى 

 9 ما يليبأسباب في ادلكان 

أ. ىذه ادلدرسة ذلا كون يف تدريس اللغة العربية, وىذا احلال قد كان مأثورة يف 

 مسابقة اللغة العربية.

اللغة  s1ب. ىذه ادلدرسة ذلا مدرس اللغة العربية  خبلفيتو متخرج من ادلعهد و

 ربية.الع

 ادلدرسة منذ إنشائها حىت اآلن من حيث الكميةىذه قد منت وتطورت ج. 
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 والنوعية 

 اجملتمع  ادلدرسة لديها صورة جيدة ىفد. كانت 

 ب. مدخل البحث و مرؤوسه و موضوعه

 مدخل البحث .1

قال موليوغ أن الوصفي الكيفي  ىي نوعا من ادلنهجيستخدم الباحث 

شكل الكلمات  اليت تقوم جبمع البيانات ىفىي الدراسة  وصفية النوعيةالدراسة 

 البيانات تتطالب فإن نتائج البحث(. 211022)موليون, والصور وليس العدد

تنعكس شلا ذبري ىف  ا البحثوبالتايل ىذ  ادليدانالبحوث ىفبدقة تطابقة 

  .ا سيتم دراستهاشل ادليدان بالوضح و التفصيل

 مرؤوس البحث و موضوعو .7



53 
 

  

اللغة  دريسمدرس اللغة العربية ادلرتبط بتنفيذ ت وىالبحث مرؤوس . أ

 اللغة العربية ىف دريسادلتعلقة بتنفيذ طريقة ت اليت حصلت منهم البياناتو 

 بالنكارايا. ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة

 ىف للمبتدئُت ادلستخدمة اللغة العربية دريستطريقة  وى موضوع البحث . ب

 بالنكارايا. اجلنةادلدرسة الثانوية روضة 

و  طالبثاالثة مدير ادلدرسة من ادلعلم و ىف ىذه البحث ىو  دلخربج. ا

ادلدرسة  اللغة العربية ىف دريسعملية تنفيذ تالبينات اليت حصلت منهم 

 بالنكارايا. الثانوية روضة اجلنة

 جمع البياناتج.  طريقة 

ىف  البياناتستخدامها الباحث جلمع اليت يطرق ىي  مجع البياناتطريقة 

أنشطتو حبيث  ستخدمها الباحث ىفيو  ىاتار خياألداة اليت  يحُت مجع البيانات ى

 سهليأن األساليب  لذلك، من ىذه(. 21102000)اركنط, يسر بوممنهجي و 
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الحظة دلالوثيقة واو  ةادلقابل وسيلة ستخدمتالبيانات ىذه مع الباحث ىف البحث جل

 9 كما يليالحظة  دلالوثيقة واو  ةمجع البيانات من خالل ادلقابلإما 

 ةادلقابل .1

اذباه  ىف واب الذياجلو  سؤالالادلقابلة ىي مجع البيانات من عملية 

الباحث وىذه  جاء من ادلقابالت اليت قدمهاالسؤال واحد وىذا يعٍت أن 

اللغة العربية  درسإما مع مالطريقة يستخدمها الباحث من أسلوب السؤال 

البيانات األساليب ذبمع  ىذه ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة ومن والطالب 

 فيما يأيت 9

 ادلقابلة دبدّرس اللغة. أ

 بالنكارايا؟ ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةباللغة العربية  دريسعملية ت. ٢

ادلدرسة الثانوية بأي طروق ادلستخدمة يف عملية تعليمية اللغة العربية  .2

 بالنكارايا؟ روضة اجلنة
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 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةبكيف محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .3

 بالنكارايا؟

ادلدرسة بكيفية ادلدرس لتحميس محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .4

 بالنكارايا؟ الثانوية روضة اجلنة

ادلدرسة الثانوية روضة بأي العراقيل وجدىا ادلدرس يف تعّلم اللغة العربية  .5

 بالنكارايا؟ اجلنة

 ؟خارج ادلدرسةسعي ادلدرس لتحميس إستطاعة اللغة العربية  .6

 ادلقابلة بالطالب  . ب

 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةباللغة العربية  دريسعملية تكيف   . 0

 بالنكارايا؟

ادلدرسة الثانوية ب. أي طروق ادلستخدمة يف عملية تعليمية اللغة العربية 4

 بالنكارايا؟ روضة اجلنة
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 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةبكيف محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .2

 بالنكارايا؟

ادلدرسة بكيفية ادلدرس لتحميس محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .1

 بالنكارايا؟ الثانوية روضة اجلنة

ادلدرسة الثانوية بأي العراقيل وجدىا الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .5

 نكارايا؟بال روضة اجلنة

 ما سعي الطالب لتحميس إستطاعة اللغة العربية ؟ .6

 ج. ادلقابلة برئيس ادلدرسة

 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةباللغة العربية  دريسعملية تكيف   . 0

 بالنكارايا؟

ادلدرسة الثانوية ب. أي طروق ادلستخدمة يف عملية تعليمية اللغة العربية 4

 بالنكارايا؟ روضة اجلنة
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 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنةبكيف محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .4

 بالنكارايا؟

ادلدرسة بكيفية ادلدرس لتحميس محاس الطالب يف تعّلم اللغة العربية  .4

 بالنكارايا؟ الثانوية روضة اجلنة

ادلدرسة الثانوية بما سعي رئيس ادلدرسة لتحميس إستطاعة اللغة العربية  .2

 لنكارايا؟با روضة اجلنة

 .  الوثيقة2

 Prosedur Penelitian Suatu " كتابو  ىفقال سوحارسيمي أريكونتو 

"Pendekatan Praktek ُ ىي طريقة من البحث عن التوثيق طريقة اتعريف عن

ىذه و غَت ذلك.  البيانات و متغَت والنقوش والكتب والصحف واجملالت

أرثيف اليت بيانات من وثائق أو الللحصول على يستخدمها الباحث الطريقة 

ها خطط درسكجدول درس مادة اللغة العربية و   ادلواقع البحثية توجد ىف
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 صور من األنشطةو  ىمحضور وكشف  نتيجتها الطالب قائمة ها ومناىجو 

 .ادلواقع البحثية ىف تدريسها وتسهيالت تدريسها

 التوثيق ىو9

 بينة ادلدرسة وادلدرس والطالب .0

سي ) رف ف ( و سيالبوس تدريس اللغة تصميم أداء التدر  .2

 العربية.

 قاءمة الدرجة .0

 كشف الغياف .0

 صور عملية التدريسي .5

 وسيلة يف ادلدرسة .2

 

 



59 
 

  

 الحظةدل.  ا0

وسلوك أحوال   وفيها مجع البيانات من ادلراقبةىي أسلوب ادلالحظة 

ُ.الكائن ادلستهدف لحصول على البيانات ادلتعلقة ل تستخدم ىذه الطريقةو ُ

 ادلستخدمة ىف طرقاللغة العربية وال تدريست إما العملية العامة ىف التدريسب

  ها.تدريس ادلعلم ىف اخلطوات الىت سعي و تدريسهاعملية 

 الحظة مثل 9دلا

 مجع البينات .0

 طروق التدريس .2

 سعي ادلدرس يف تدريس اللغة. .0

 تحليل البيانات د. 

فئات  البيانات ىففرز و  تنظيمالعملية يعد أساسا ربليل البيانات )النوعي( 

 لذلك خطة كندي ذيوموضوع ال ديكن العثور على النمط حىت وادلخطط األساسي
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مث تقسيمها إىل  والفرز والتصنيف وترتيبها تنظيم البيانات األوىل ىي ربليل البيانات

واإلكتشاف مث يؤخذ كنظرية عامة.   الغرض من تنظيم ومعاجلة البيانات انواع ما.

 (.7111173)ليد, البيانات ىو التشاق حث النوعيالبكما سبق أن اصل 

 عالقة منتظمة بُت نتائج ادلالحظاتالبيانات  ربليلتوجد  ىذه الدراسة ىف

 ىف  طرق تدريس اللغة العربية وادلقابالت وغَتىا من ادلواد للحصول على مفهوم

 بالنكارايا.  ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة

أن قال  ربليل ميلز وىابرمان يىذه الدراسة ى ادلستخدمة ىفربليل البيانات  

 نحو التايل9ك  راحلادل بعدة البحث النوعي ديكن أن يتم ىف البياناتربليل 

 جها ىفالكن عسبمن مصادر عديدة ذبمع الباحثة البيانات  مجع البيانات .1

 ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة طريقة تدريس اللغة العربية ىفب اليت تتعلق ادلناقشة

 النكارايا.ب
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 يما ىك تقدمو  البحث ميدان ىفل عليها البيانات اليت ربص البيانات ربديد .7

سوف ألن البينات اليت تنقص الصحيحة  نتائج الدراسة ديكن إزالتها ىف عليو

 .تقل من نتائج البحوث العلمية

البحوث العلمية اليت من خاصة ل عليها البيانات اليت ربصف عرض البيانات  .3

شىت بأكثر  البيانات من مصادر بدون إزالتها وذبمع الباحثة الباحثة هاتقدم

 طريقة تدريس اللغة العربية ىفب الدراسة التالية تتعلق تجهيزىا ىفماديكن ل

 بالنكارايا ىف يوم ما. ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة

اإلختصار الذي  حبيث حد البيانات ىف شلا سبت دراستو النظر وىو التحقق .4

أو من البيانات اليت سبت ربليلو.  اليت قد حصلت البياناتعن يد حيال  يؤخذ

وصحيحة و مناسبة للواقع )ملس  ملموسة البحث تكون نتائجوىذه اخلطوة أن 

 (.1999118و محربمن, 
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 ق البياناتيتحق ه. 

ا الواقع. وىذا عليه وفقالتأكيد البينات اليت توجد  البيانات قيويتم ربق

 حدثت. وما قيقيةاحلصحيحة و الىي البيانات  الباحثة معهاذبالبيانات اليت الضمان 

صحيحة بُت  البيانات على ال ىف الواقع كتبتها الباحثة ىف ىذا البحث. واما احلصول

 التثليث. أسلوب ستخدامإبواليت سبت مجعها ف كائنات البيانات

بإنفاع البينات  لفحص صحة البيانات ستعملت ليتىو االسلوب ا التثليثو 

 أربعة اندييز األخرى أو للمقارنة على تلك البيانات ادلوجودة أما دنزين و مولويغ 

يف ىذه الدراسة  و الطريقة و احملققة و النظرية. صادرادلستفادة منها إ التثليث أنواع

 .ادلصدربإنفاع  فحيصالتأسلوب الباحث التثليث يستخدم أربعة أنواع من 

اليت توجد  ادلعلوماتوالتحقيق على ثقة  دلقارنةاصدر يعٍت دلا بإنفاع التثليث

خلطوات فباربقيق الثقة . وألجل البحث النوعي ختلفة ىفادلدوات األو بالوقت 

 التالية9
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 ادلقابالتو  البينات بُت البينات مقارنة0

 ويقولو منفردا األماكن العامة ما يقولو الناس ىف بُت مقارنة .2

  معظم األوقات ما يقولوو ما يقولو الناس عن وضع األحباث  بُت مقارنة .0

 ووجهات اجملتمع ادلختلفة شخصال بُت مقارنة .0

 (.21102020موليون, زلتويات ونتائج ادلقابالت  بُت مقارنة .5
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

  -نظرة عامة من موضوع البحث

ىف مبحث ىذا البحث الذي ادلفصود ىف ىذ البحث ىو ادلدرس اللغة الربية 

اللغة الربية ىف تلك ىو أمحد أما صورة جانبية مدرس ىف  روضة اجلنة الثانويةادلدرسة 

. نبذة ربيتو ىي ادلدرشة 1987-فربير-75سيوطى ولد ىف كَتينك بنكري  التاريخ 

احلكومية  7وادلدرسة ادلطوسة  1999 -1993من  بالنكارايااإلبتدائية كَتينك بنكري 

و معهد ابن ألمُت فامنكيو اجلابية الكلمنتان سنة  1111حىت0888بالنكارايا سنة 

حىت  1117ومعهو درالرسالم  مرتافور اجلابية الكلمنتان سنة  1111-1117

ويدريس  1105-1100مث درس إىل اجلامعة االسالمية احلكومية من سنة  1100

 با روضة اجلنة روضة اجلنة الثانويةىف ىف ادلدرسة ادلتوسطة ادلدرسة العربية منذ كليتو اللغة 

حىت األن يكون يدريس   1104مرشاكننائبا سنة منذ  1101النكارايا. ويبدأمن سنة
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ة أما ادلدرسة ادلتوسطة روضة اجلناللغة الربية من الفصل السابع حىت  الفصل الثامنية 

لغة العربية دبستوى ادلدينت اللطالب والطالبات من أنواء ادلسباقة منجز الذي وبده ىف ا

بتلك ادلدرسة الثانوية وبتألذ كن ربقيق الذيوجد ىف تلك كوجد كاسب الرجة الواحد 

اللغة الربية وإنساء با اللغة الربيةجَتداس جَتمات اللغة الربية و ملحوظة الكرة اللغة 

غَت ادلدريس اثانويةمن مستوى ىذه البينات توجد من الربيةييل ييل اللغة الربية وذالك و 

 ادلدرسة  اللغة العربية ىف)ادلقابلة مع مدرسة  . روضة اجلنةبتتبع البيانت بادلدرسة الثانوية 

, ىف ادلدرسة ادلتوسطة 1106 -يويل -16ىف يوم اخلميس ىف التاريخ  أمحد سيوطى

روضة اجلنة(

  روضة اجلنة. الثانويةادلدرسة ج. طريقة التعليم اللغة العربية ىف 

طريقة التعليم ىي علم دلعرفة ادلدرس عن طريقة التدريس. بطريقة التدريس ادلنسبة 

 فأصبح التدريس شلتازا إلن يساوى بُت الفصول بشبو الطريقة.
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 وىذا يساوى مع ادلقابالت بأمحد سيوتى9

و قدرة التالميذ تكلم عن الطريقة دمت أستعمل الطرقة ادلتفرقة ادلناسبة بشأن 

أنفسهم إلن القدرة عن اللغة بُت الفصول من الفصل العاشر إىل الفصل  الثاىن عشر 

متفرقة. كالعادة أستخدم طريقة قواعد والًتمحة طريقة األسئلة واألجوبة طريقة التمرينات. 

طريقة احلفظ وغَت ذالك )ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية أمحد سايوتى ىف يوم اخلميس 

 روضة اجلنة( الثانوية, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16ىف التاريخ 

عند ادلدقق الذى قد بُت ادلدرس اللغة العربية طريقة التعلم اللغة العربية الذي 

 أمحد سايوتى البيان  يعمل بو مدرسة روضة اجلنة طريقة متفرقة الىت  مستخدمة ويريد

يدوم أن يستخدم القواعد ادلتفرقة تكلم عن قواعد التعليم اللغة العربية ادلدرس 

قطعا ويتبع حبسب احلال او حبسب قدرة تالميذه حسنا من الفصل العاشر, احلادي 
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عشر أو الثان عشر مقدورة عليهم ىف تعلم اللغة العربية. ما يقع ىف الفصل األول مدرسة 

 . 11-01العالية الذى كان طالبة ناححون من  فأصبح من كثَت طالب 

 019ردين طالبة وقال أمساو 

يف أنشطة التعلم، عادة ما نستمع إىل قصة أو زلادثة، ونًتمجها، ونفهمها، مث "

نقرأىا أمام الطبقة بدورىا، وبعد أن ننتهي من قراءهتا، صليب على األسئلة اليت تتعلق 

 بادلناقشة اليت تعلمناىا

 وقل طالبة انا نسى 9 

علم ىو متعة للغاية ألن ىناك يف وقت أساليب التعلم ادلستخدمة من قبل ادل"

 دائما تفاعل مباشر بُت ادلعلمُت والطالب

 رمحى9 وزادت
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إذا كانت الطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلم العريب أرى ىو األسلوب وفقا "

 للمواد التعليمية، لذلك افًتض لو ادلواد حول ما ىو عليو تعديلو يف تقنيات التعلم

 رمحى9 وزادت

لتحديد تطبيق ادلفردات اليت جيب أن يتقن، لذلك إذا كانت إذا كان على وجو ا"

 تتقن ادلفردات يف ادلدينة مث يف تعلم اللغة العربية سيكون أسهل

 واستنتج الكاتب من ببانات ادلقابلة وادلراقبة ىف ادلدرسة مباشرة أن طريقة 

 الندريس ادلستخدمة من ادلدرس اللغة العربية يشة أقسام وىي طريقة القراءة

وطريقة احملاضرة وطريقة القواعد والًتمجة وطريقة السؤال واجلواب وطريقة التدريبات و 

 طريقة احلفظ.

وأماما بكن اىتماما لكاتب أن أمحد سايوتى يستخدم طريقتُت فقط ىف تدريس 

اللغة العربية  اخلصوصية وىي طريقة القراءة وطريقة القواعد والًتمجمة استخدام  طريقة 
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اءة ادلفردات واستخدام طريقة القواعد والًتمجة لبيلن ادلدة. وأما غَت ذالك القراءة لقر 

ستخدم أمحد سايوتى الطريقة العمومة مثل طريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب 

وطريقة التدريبات و طريقة احلفظ.  وإذا رئ كلها فالطريق ادلستخدمة من أمحد سايوتى 

ايوتى بفسو ولكن تلك الطريقة ىي طريقة مستخدمة ليست طريقة الىت جيعلها  أمحد س

عادة ىف الدراسة األخرى. فوضع من ىذه البيانات ليست ذلا شيء عجيبة ىف طريقة 

تدريس اللغة العربية ادلستخدمة من أمحد سايوتى الذي مدرس اللغة العربية ىف ادلدرسة 

 الثانوية روضة اجلنة ببالنكارايا"

 روضة اجلنة. الثانويةربية ىف ادلدرسة د. عملية ندريس  اللعة الع

روضة  الثانويةوبُت أمحد سايوتى عن عملية ندريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

 اجلنة9



70 
 

  

روضة اجلنةز أشعرىا حسنا,  الثانويةإن عملية ندريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

حفظ ادلفردات ىف  ألن اللعة العربية ىف معهدنا برنامز مدعم لتدريس اللغة العربية. مثل

صباح مرتُت ىف األسبع وذالك واجب. وجيرب ذالك الربنامج ىف يوم الثالثاء واخلميس. 

أعطي الطالب مخسة ادلفردات حىت عشرة ادلفردات للحفظ. وكذالك ىف يوم اخلميس 

أعطي الطالب مفردة جديدة. ولكن تلك ادلفردات معلقة بالدراسة كما ىف الكتاب 

ي يكون عدد حفظهم كشَتا ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية أمحد ادلدرسي. وذالك لك

روضة  الثانوية, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16سايوتى ىف يوم اخلميس ىف التاريخ 

 اجلنة(

 وزاد أمحد سايوتى ىف بيانو 9

كانت عملية التدريس اللعة العربية جيدة. ولو كانت قليلة من ادلشكلة ىف عملية 

 ربية. و أعتعد ذالك من الطبيعي إذا كنت   ادلشكالت قليلة.تدريس اللعة الع
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 وكذالك بينت نور وحيون وىي طالبة ىف الفصل  أحد عشر إىل الكاتب 9

وتقيم عملية تدريس اللعة العربية ىف الفصل جيدة ألن حُت يبُت ادلدرس الدراسة 

ة ادلبينة. ولكن جيري التفاعل بُت ادلدرس والطالب الذي جيعل الطالب فامهُت بالدراس

أحيان كانت ادلدة صعوبة. ولكن ادلدرس يستطيع أن يبُت ذلم بطريقة السهولية )ادلقابلة 

روضة اجلنةز ىف يوم  الثانويةمع نور وحيوىن الطالبة ىف الفصل أحد عشر ىف ادلدرسة 

 .1106-يوىل-17اجلمعة ىف التاريخ 

 وزادت رمحى الىت تكون رئيسة ادلدرسة 9

,  02روضة اجلنة موافقة بادلنهج  الثانويةعملية ندريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

. وكذالك ادلدرس 02إذن عمليتو وطريقتو و عملية التعليم و التعليم موافقة بادلنهج 

يدرس الدلراسة موافق بادلنهج والنموذج ادلستخدم )ادلقابلة مع مدرسة رمحى الىت تكون 
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 الثانوية, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16اخلميس ىف التاريخ  رئيسة ادلدرسة ىف يوم

 روضة اجلنة(

وعند الكتاب من تلك ادلقابلة, أن عملية تدريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

روضة اجلنة مركزة حبفظ ادلفردات  ليسهل الطالب  ىف تدريس  اللعة العربية  الثانوية

م الطالب  الدراسة. وكذالك عمليتو قد وكشَت التفاعل بُت ادلدرسو الطالب لكي يفه

  02وفقت بادلنهج 

وحاصل ادلراقبة ىف ادلدرسة  كما بينوا أن عملية تدريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

روضة وال تزال تبدأ بالتفاعل بُت ادلدريس والطالب. ومن مراقبة الكاتب أن أمحد  الثانوية

راسسة القادمة بطريقة السؤال واجلواب يسأل سايوتى اليزال أن يبدأ الدراسة دبراجعة الد

أمحد سايوتى إىل سائر الطالب غن ادلدة القادمة . وىذا لكي ال ينس الطالب عن ادلدة 

القادمة , وبعد ذلك تقيم الدراسة بادلمدة اجلديدة باستخدام طريقة القواعد والًتمجة,  

اسم النكرة وفرق بينهما  كما ىف الفصل العاسرة بدرس أمحد سايوتى ادلدة اسم معرفة و
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وأقسامهما و غَت ذالك. مث يدرس أمحد سايوتى خطوة خبطوة مع ادلثال. وكذالك يدرس 

أمحد سايوتى مرارا إذ ال يفهم الطالب عن تلك ادلدة أي يدرس مرارا حىت يفهم 

الطالب. وإذا كان الطلب فامهُت عن تلك ادلدة فيمتحن الطالب عن ادلدة بطريقة  

أي بإعطاء السؤال إليهم. وإذا كمل الطالب السؤال فيأمرىم أمحد سايوتى الندريبات 

-7-6طريقة احملاضرة منذ أول الدراسة حىت أخرىا )ادلراقبة ىف يوم اإلسنُت ىف التاريخ 

 روضة( الثانويةىف ادلدرسة  1106

كتبها وبيانات التوثيق ادلدعمة إىل بيانات ادلقابلة وادلراقبة ىي كتابة ادلفردات الىت  

الطالب للحفظ والتدريبات اليومية و كتاب ادلقرر. وزبطيط التدريس ومن بيانات ادلقابلة 

تدريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة عملية وادلراقبة والتوثيق اجملموعة فيستنتجها الكاتب أن 

دمة روضة اجلنة تبدأ بالتفاعل بُت ادلدرس والطالب مث مراجنة الدراسة وادلدة القا الثانوية

باستخدام طريقة السؤال  واجلواب. مث بعد ذالك تقيم الدراسة  بادلدة اجلديدة باستخدام 

طريقة القواعد والًتمجة. وبعد يبحث ادلدرس ادلدة فيسأل ادلدرس الطالب عن فهمهم 
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بادلدة. ىل كانوا منهم اليفهون ادلدة. وإذا كان فيكرر ادلدة ىىت يفهمون تلك ادلدة. مث 

عطى ادلدرس التدريبات باستخدام طريقة التدريبات. كى يعرف ادلدرس بعد ذالك فأ

 مدي معرفة الطالب عن ادلدة القادمة.

تدريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة عملية وعند الكاتب الذي يكون زللال أن 

روضة اجلنة جيدة. إذ ىي طريقة مستخدمة ىف عملية التدريس ونظام استخدام  الثانوية

الطريقة وإقامة عملية التدريس ىف الفصل . وزاد الكاتب أي بزيادة الطريقة األخري لكي 

ستكون متنوعة مثل استخدام طريقة ادلستخدمة ليست واحد فقط أي بزيادة الطريقة 

ام طريقة اللغة وطريقة الصورة وطريقة اتصال األخري لكي ستكون متنوعة مثل استخد

 الكلمة وعَت ذالك. لكي ال يبشم الطالب ىف عملية الندريس.

روضة اجلنة كما بُت  الثانويةوأما أوقان عمليةتدريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة 

 أمحد سايوتى ىي 9
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لفصل يعن ىف وأما وقت دراسة اللغة العربية الرمسية ىي مرة واحدة ىف األسبوع لكل ا .0

يوم اإلسنُت ىف الساعة السابعة حىت الساعة الثامنة والنصف ىف الفصل العاشرة وىف 

الساعة التاسعة والنصف حىت الساعة احلدية عشرة حىت الساعة الواحده مساء ىف 

 الفصل الثاىن عشر دبد تبت ىف اللقاء.

ع يعن دراسة مفردات وأما وقت دارسة اللغة العربية عَت الرمسية ىي مرتُت ىف األسبو  .1

اللغة الربية ىف يوم الثالثاء واخلميس ىف الساعة السادسة حىت الساعة السادسة 

والنصف صباحا. )ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية أمحد سايوتى ىف يوم اخلميس ىف 

 , ىف ادلدرسة الثانوية روضة اجلنة(1106 -يويل -16التاريخ 

أن تدريس اللغة العربية الرمسية ىف ادلدرسة  واستنتجت ادلقابلة مع أمحد سايوتى

روضة اجلنة تكون مرة واحدة ىف األسبوع  ىف كل الفصول وأما تدريس اللغة  الثانوية

 العربية غَت السمية أو خروج الفصل ىو مرتان ىف األسبوع صباحا.
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وراقب الكاتب ىف ادلدرسة تكون عملية التدريس مثل ذالك. العملية الرمسية ىف 

ل العشر واحلادى عشر تقيم ىف يوم اإلسنُت وأم ىف الفصل الثاىن  عسر تقيم ىف الفص

 يوم الثالثاء موافقا باجلدوال ادلكتوب.

 روضة اجلنة.  الثانويةء. مشكالت مدرس اللعة العربية ىف ادلدرسة 

 بُت أمحد سايوتى تبينا 9

م أو نقص روضة اجلنة عموما ىي عد الثانويةإن مشكالت ادلدرس ىف ادلدرسة 

ادلخترب اللغة, ألن ادلخترب اللغة ىو دعم ىف عملية تدريس اللعة العربية .ولكن ذالك 

اليكون سببا أو عذرا للطالب ىف عملية تدريس اللغة العربية جيدا. )ادلقابلة مع مدرس 

, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16اللغة العربية أمحد سايوتى ىف يوم اخلميس ىف التاريخ 

 روضة اجلنة( الثانوية

 وزاد أمحد سايوتى9 
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وكذالك أشعر حُت أدرس ىف الفصل العاشرة أن مشكالهتا ىي كشَت من طالبنا 

متخرجون من ادلدرسة الثانوية )..( الذين مل بدرس اللعة العربية ولو قليال. إذن كبق 

سر و ألن أدرس اللعة العربية لطالب ىف الفصل العاشرة بادلدة ادلعسرة. وذلك أعطريقيىت 

أصعب ألن بعض طالبنا ىم اليستطيع أو ال يفصح ىف قراءة القران أو اليرال ىف تدريس 

قراءة اإلقراء. إذن تدريس اللعة العربية ىف الدرجة العالية ىو أصعب من ذلك. وألن تلك 

ادلشكالت ال بد لن أنوازن درجة اللغة العربية إىل درجة الطالب الذين اليزالون بقراءة 

 و الذين مل يدرسو اللغة العربية قط.اإلقراء أ

وتعرف من تلك بيانات ادلقبابلة أن مسكالت ادلدرس أمحد سايوتى ىف عملية 

تدريس اللغة العربية ىي عدم وجود أ نقص ادلخترب اللغوي. أن ادلخترب اللغوي مهم ىف 

لفصل ترقية تدريس اللغة العربية وكذالك مسكالتو ىف عملية ندريس اللغة العربية ىف ا

العاشرة وىي أل بعض الطالب مل يستطعو أن يقرءوا القران وبعضهم مل يدرس اللغة 

 العربية قط.
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وأما مراقية الكاتب ادلعلقة ىف ادلدرسة ىي كما بُت أمحد سايوتى يعن عدم وجود 

ادلخترب اللغوي و كذالك يراكب الكاتب مباشرة ىف عملية تدريس اللغة العربية ىف الفصل 

بعض الطالب ذلم صعوبة ىف عملية تدريس اللغة العربية. بسببهم  العاشرة أن

اليسطتيعون أن يقرؤا القران أي يتأتؤءن. وبعصهم مل يفهموا عن أو كتابة باللغة العربية. 

ألهنم ال يستطيعون أن يقرؤوا الكتابة أو النص باللغة العربية. حىت ال بد ألمحد سايوتى 

اللغة العربية. )ادلراقبة ىف ادلدرسة ىف يوم اإلسنُت ىف أن يدرسهم أوال ىف قراءة النص ب

 روضة اجلنة( الثانوية,ىف ادلدرسة  1106-يويل-20التاريخ 

روضة اجلنة  الثانويةتستنتج ادلقابلة ادلرقبة أن مشكالت أمحد سايوتى ىف ادلدرسة 

 ىي9

ادلدرسة الثانوية عدم وجد ادلخترب اللغوي ادلدعم ىف عملية تدريس اللغة العربية ىف  .0

 روضة اجلنة.
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بعض الطالب ىف الفصل العاشرة ال يستطعون أن يقرؤوا النص باللغة العربية و  .1

 بعضهم مل يدرسوا اللغة العربية قط.

 روضة اجلنة. الثانويةف .زلاولة ادلدرس ىف تركية تدريس اللعة العربية ىف ادلدرسة 

 أمحد سايوتى9 كم قال

روضة اجلنة يعٌت أشعر  الثانويةزلا ولتنا ىف تركية  تدريس اللغة العربية ىف ادلدرسة 

بأننا لنا برامج وىي مرتُت ىف األسبع حلفظ ادلفردات اخلصوصية الىت تقيم ىف الصباح , مث 

زلا و لتنا ىف الفصل ىي إذا كانت اللغة العربية تتعلق بعلوم القرأن فينبغي للطالب الذين 

اللغة العربية أن يفهموا احلروف اذلجئية أوال, ولذالك, ادلشكالت ادلثعلقة يدرسن 

بالطالب الذين مل يستطعوا أن يقرءوا القرأن فصاروا صعوبة ىف قراءة اللغة العربية. 

ولذالك أيضا, ضلن صلعل برنامج قراءة القرأن للطالب الذين مل يستطيعوا أن يقرؤا القرأن. 

يعون ىف قراءة القرأن فال بد ذلم بقراءة القرأن كّل صباح سوى وأما الطالب الذين يستط
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يوم اإلسننب و اجلمعة,ألن ىف يوم اإلسنُت حفل العلم وىف يوم اجلمعة الرياضة اجلمناربة. 

وتلك زلا ولتنا ىف تركية تدريس اللغة العربية خاصة ىف قراءة اللغة العربية ىف ادلدرسة 

مع مدرس اللغة العربية أمحد سايوتى ىف يوم اخلميس ىف  روضة اجلنة. )ادلقابلة الثانوية

 روضة اجلنة( الثانوية, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16التاريخ 

 رمحى9 وزادت

روضة اجلنة   الثانويةوزلاولة من ادلدرسة ىف تركية تدريس اللغة العربية ىف ادلدرسة 

ة العربية وما غَت ذالك ىي توفَت قواميس اللغة العربية لسهول الطالب ىف تدريس اللغ

زبطيط )ادلقابلة مع مدرسة رمحى الىت تكون رئيسة ادلدرسة ىف يوم اخلميس ىف التاريخ 

 روضة اجلنة( الثانوية, ىف ادلدرسة 1106 -يويل -16

برنامج حفظ ادلفردات  لة القادمة أن زلاولة ادلدرسوتعرف من بيانات ادلقاب

ىف كل فصول برنامج قراءة القرأن كل صباح اخلصوصية كل صباح مرتُت ىف األسبوع و 
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سوى يوم اإلسنُت واجلمعة. وزلاولة من ادلدرسة ىف تركية تدريس اللغة العربية ادلدرسة 

 روضة اجلنة ىي توفَت قواميس اللغة العربية.  الثانوية

وأما فال حظة الكاتب ىف ادلدرسة عن تلك احملا ولة صحيحة كما ىف ادلقابلة. 

ظ ادلفردات اخلصوصية ىف كل صباح. ويالحظ الكاتب عن برنامج قراءة يعن برنامج حف

القرأن ىف كل صباح ذبري فبل التعليم. دعي الطالب الذي مل يدعي ىم يطلقون قراءهتم 

قبل الدعوة. وكذالك يالحظ الكاتب عن تدريس اللغة العربية . الطالب يستعملون 

, ىف ادلدرسة  1106-7-1اء ىف التاريخ القواميس من ادلدرسة )ادلالحظة ىف يوم األربع

 روضة اجلنة( الثانوية

وأمابيانت التوثيق ادلدعم دبقابلة ومال خظة ىف ادلدرسة ىي نص اللغة العربية 

 وقاموس اللغة الربية.
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استنتج الكاتب من ادلقابلة وادلالحطة  والتوثيق أن زلاولة ادلدرس ىي حفظ 

ع  و قراءة القرأن كل يوم سوى يوم اإلسنُت ادلفرداة ىف كل صباح مرتُت ىف األسبو 

 واجلمعة قبل الدرسة.

 

 

 

 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 االختصار . أ

 9 كما يلي  امكن استخالصهباحثة فيوال ةالسابقبحوث استنادا إىل ال
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ىف ادلدرسة اللغة العربية   اللغة العربية درسدلادلستخدمة  طريقة تدريس اللغة اللعربية -

ىي طريقة قواعد الًتمجة وطريقة القراءة وطريقة احملاضرة وطريقة  اجلنة9الثانوية روضة 

 السؤال واجلواب و طريقة التمرينات وطريقة احملفوظة.

أن وقت دراسة اللغة  عملية ندريس  اللعة العربية ىف ادلدرسة ادلتوسطة روضة اجلنة -

الرمسية الىت تقيم ىف  الرمسية ىو مرة واحدة ىف األسبوع ومرتُت ىف األسبوع الدارسة غَت

 يوم الثالثاء واخلميس ىف الساعة السادسة حىت الساعة السادسة والنصف صباحا.

روضة  الثانويةتستنتج ادلقابلة ادلرقبة أن مشكالت أمحد سايوتى ىف ادلدرسة 

 اجلنة ىي9

عدم وجد ادلخترب اللغوي ادلدعم ىف عملية تدريس اللغة العربية ىف ادلدرسة  .0

 ضة اجلنة.الثانوية رو 

بعض الطالب ىف الفصل العاشرة ال يستطعون أن يقرؤوا النص باللغة العربية و  .1

 .بعضهم مل يدرسوا اللغة العربية قط
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وادلالحطة  والتوثيق أن زلاولة ادلدرس ىي حفظ ادلفرداة ىف كل صباح مرتُت ىف  -

 األسبوع  و قراءة القرأن كل يوم سوى يوم اإلسنُت واجلمعة قبل الدرسة.

 النصائح . ب

واستنادا إىل نتائج البحوث اليت وجدىا ادلؤلفون بعض األشياء اليت ربتاج إىل 

 اقًتاح 9

يقًتح أن من ادلدرسة أكثر تسهيل مرة أخرى يف عملية تعلم اللغة العربية يف ما  -
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