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 ملخص البحث
 

 ، أمليا 2018فطمي ، تطبيق الطالبعلى ادلدرسةقدرة يف الثامن للفصل الًتاكبالعربية
بالنكارايا اآلمُت دار اإلسالمية . ادلتوسطة العلـو ك الًتبية كلية اللغة, تدريس قسم

 التعلمية الدكتورىف )األكىل(. ادلشرفة بالنكارايا, احلكومية اإلسالمية احلاجةةاجلامعة
ىفيمح ادلاجستَت الًتبيةدة، ماليسي،ا، سرباـ على زلمد الدكتور )الثاين( دلشرؼ

 الًتبيةادلاجستَتىف
 

،تطبيقالًتاكبالعربية.البة:قدرةالطسيرئالكلماتال
 

فصليف.العربيةلتفرؽبُتاجلملباللغةصعوبةل منبعضالطالبزبىوالبحثىذا
قدرةالطالبعلىالتحليلىيعلى.بالنكارامالثامنيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُت

.تطبيقالًتاكبالعربيةللطالب
البحثهدؼيك ربديد يفالثامنللفصلالعربيةالًتاكبتطبيقعلىالطالبقدرةإىل:
الًتاكبتعلميفالطالبالصعوبةعامل.دلعرفةبالنكارايااآلمُتداراإلسالميةادلتوسطةادلدرسة
الًتاكبتعلميفادلدرسجهودعرفةدل .بالنكارايااآلمُتداراإلسالميةادلتوسطةادلدرسةيفالعربية
.بالنكارايااآلمُتداراإلسالميةادلتوسطةادلدرسةيفالعربية

الوصفي ادلنهج البحث ىذا البياناتكالكمييستخدـ مجع تقنية الكيفي. الوصفي
.باستخداـاالختباركادلقابلةكالتوثيق

سلتلفة،كىي:الفئةادلمتازة الًتاكب (قدرةالطالبيفالسيطرةعلى1كأظهرتالنتائجأف
(2.٪107٪أقلفئةكتفشلفئة3.6٪،10.7٪،كفئةمجيلة10.7٪،كفئةجيدة64.3
أجاباليتالًتاكبمنللطالبصابوفليستالعربية،الًتاكبتطبيقعلىعواملالطالبصعوبة
الطالبكخلفيةالضركرياتقبلمنادلعينُتإعطاءعلىالطالب .3 يفالًتاكبمادةإدراج(
األدىناحلداكتماؿظليفالقيمةعلىػلصلوفالذينللطالببالعالجكالقياـاألخرلادلهارات
.التعلممن
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 ملخص البحث اإلندونيسي
 

Fatmi Amalia, 2018, Kemampuan Siswa Terhadap Penguasaan Struktur Kalimat 

Bahasa Arab di MTs Darul Amin Palangka Raya. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN 

Palangka Raya, Pembimbing (I) Dr. Hj. Hamidah, M.A, Pembimbing (II) 

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag. 

 

Kata kunci : kemampuan siswa, penguasaan struktur kalimat bahasa Arab. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian siswa yang masih sulit dalam 

membedakan antar kalimat dalam bahasa Arab. Kemampuan siswa yang dianalisis 

adalah penguasaan struktur kalimat bahasa Arab (tarakib) siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kemampuan siswa dalam 

penguasaan struktur kalimat bahasa Arab di kelas VIII MTs Darul Amin Palangka 

Raya.  Mengetahui faktor kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran 

tarakib  bahasa Arab di MTs Darul Amin Palangka Raya. Mengetahui upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran tarakib bahasa Arab di MTs 

Darul Amin Palangka Raya. 

Penelitian ini meggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif 

deskritif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kemampuan siswa dalam 

penguasaan tarakib berbeda-beda, yaitu: kategori sangat baik 64,3 %, kategori 

baik 10,7%, kategori cukup 10,7%, kategori kurang 3,6 %, dan kategori kurang 

sekali 10,7%. 2) Faktor kesulitan siswa di MTs Darul Amin Palangka Raya dalam 

pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu kurang pahamnya siswa mengenai 

struktur kalimat bahasa Arab dan latar belakang asal siswa. 3) Upaya guru mengatasi 

kesulitan siswa dalam pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu dengan 

menyisipkan materi tarakib pada maharah yang lain dan melakukan remedial kepada 

siswa yang mendapatkan nilai dibawah KBM. 
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 الشار والتقدار
 

 هلل باحلمد العلمي البحث االنتهاء حىت كالنعمة, الرمحة كفرة على " قدرة ادلوضوع:
اإلسالمية دار الطالب على تطبيق التراكب العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة 

 علىالنيبزلمدمععائلةكاصحابو.ودائمكالسالـالصلوات". اآلمين بالكاارااا
لدكافعالتوجيوكاالقًتاحاتكاألفكاركامنالفصلولبحثأفاإلعدادالناجحلباحثةالدرؾت

 :تشكرالباحثةإىلرطراؼ،كذل كادلساعدةمنسلتل األ
1 اإلسالمية   . اجلامعة كمدير ح. ـ سح. فيلوا، أ.س. ابنعلمي. الدكتور السيد فضيلة

 بالنكارايا للاحلكومية يفباحثةالذممنحالفرصة اإلسالميةللحصوؿعلىادلعرفة اجلامعة
 احلكوميةبالنكارايا

ال   .2 تدريسيةىفاجلامعةفضيلةالسيدفهمي.ادلاجستَتىفالًتبية.كعميدكليةالًتبيةكالعلـو
 اإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.الذميعطياإلذفلينفذالبحث.

عميدةىفأكادمييةكليةادلاجستَتىفالًتبية.كوكيلاجةركضةاجلنةاحلفضيلةالسيدةدرأ,   .3
التدريسيةىفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.دلساعدتوىفاأل كادمييةالًتبيةكالعلـو

 كاإلدارة.
4.    السيدةسنيتإيرليانا .دلساعدتوىفئيسقسمتدريساللغة.كرادلاجستَتىفالًتبيةفضيلة

 األكادمييةكاإلدارة.
دلساعدتوىفادلاجستَتىفالًتبية.كسكرتَتشعبةتدريساللغةالعربية.فضيلةالسيدعبداهلل   .5

 األكادمييةكاإلدارة.
6 الدكتور السيدة فضيلة   محاحلاج. الًتبيةادةية ىف دلاجستَت األكؿ، ةناصحكككادلشرفة

ا ليتاألكادميية. كمساعدة كاحلث النصيحة الليعطي .بحثعملية



 

 ح
 

7   . السيد ـ.أ.غفضيلة ماليسي، علىسرباـ زلمد كادلشرؼالدكتور الذميعطي، الثاين.
 إلنتهاءالبحثبالصحيح.ملالكااإلشراؼ

 وفأحسنلعلم.يعطنينىفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.الذياضركلاحمل.8
نساعدكناعلىرئيسادلكتبةكادلوظفوفىفمكتبةاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةبالنكارايا.الذي.9

رالكتب.استعا
السيدفوزم.10 ادلتوسطةادلدرسةيفكرئيسادلدرسةدلاجستَتىفالًتبيةاإلسالـاالنوردفضيلة

بالنكارايااآلمُتداراإلسالمية ىعطأالذم يف البحث لينفذ ادلتوسطةادلدرسةاإلذف
بالنكارايااآلمُتداراإلسالمية

السيد.11 اإلسالمامحدجنيدمافضيلة دلاجستَتىفالًتبية كمدرساللغةية ادلدرسةيفالعربية
اإلذفلينفذالبحثيففصلالثامنيفىعطأالذمبالنكارايااآلمُتداراإلسالميةادلتوسطة
 بالنكارايااآلمُتداراإلسالميةادلتوسطةادلدرسة

كال12 وال. ديٍت اّلذينهالصغَتكأخيتمأك على بالتوفيقساعدكين ين كالدعاء البحث إسباـ
كالنجاح.


مفيدةكميكنالبحث.نأملأفتكوفالبحثيفإعدادنٍتأخَتا،شكراجلميعالذينساعدك

.دلُتعابالمُتيارآ.ءلاركالقةللكاتبأفتضي خزانةعلمية



2018مايو30بالنكارايا،
كاتبة
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 الشعار
 

ُكْسَعَها َكاَلُنَكلُِّ نَػْفسناِإالا
ِكتََكَلَدْينَىصل يَػْنِطُقبِاحلَْقِّ ابه

(62)َكُىْماَليُْظَلُمْوفَج

Artinya: “Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang 

membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.” QS. Al-

Mu’minun/23: 62 (Kementrian Agama: 2003)
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  الباب األول

 ةالمقدم

 خلفية البحث - أ

دخوؿ بداية مع اىلإندكنسيا العربية للغة دخوؿاإلسالـ منو ادلتيفن اإلسالـ.األكَتك

ساسكذال منصبوكاللغةللكتابادلقدسالقرآفالكرًن.مثتدريساللغةالعربيةاألكؿيفاأل

مناسب الصالة. خاصة احتياجاتادلسلمُتللعبادة لتلبية اليتتدرسوىو ادلواد باالحتياجات،

ىيصالةالصالةكالسورالقصَتةمنالقرآف،ألفالقرآفليسقراءةفقطكوسيلةالعبادة،كلكن

ككذل  تعاليمها، كشلارسة اليتغلبأفيفهممعناىا، يفالصالةكالدعاءصالةلدليلللحياة

الفربتاجإىلفهم يفالواقعكما اللغةلكسيلةىيحبيثالصالة كذال ، لواصلمعاخلالق.

العربيةأفغلبعلىكل إىلتعليماللغة اليتنتيجة معأركافاإلسالـ عالقةمتآزرة العربيةذلا

 (2014:3مسلم.)زكذلاناـ،

لغةالقرآفالكرًن،الميكنفصلالعربيةمعادلسلمُت.كلذل ،تعلماللغةالعربيةأفكما

(منشبوادلؤكدأفالغرضىودلراجعةكتعميقتعاليمةاإلسالميةدالدينييفإندكنيسيا)يفادلعاى

 العربية.اللغةتبكاإلسالـعنرطريق
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يتمتدريساللغةالعربيةيفادلدارسالرمسيةةاإلسالميةخبالؼيفادلعاىدالديني منكما

اإل )ادلدرسة ادلدارساإلسالمية كخاصة إىلالكلية، االبتدائية ادلتوسطة،ادلرحلة ادلدرسة بتدائية،

:2010،)محيداجلامعةالدراساخلاصةادلدرسةالثانوية(كاجلامعةاالسالميةاحلكوميةككذل 

2) 

يفادلؤسساتالتعليميةاإلسالميةعلىاألقلةالعربياللغةإفالصورادلختلفةلتنفيذتعليم

العربية.يفتعلماللغةالعربيةىناؾثالثةعناصرضبالنظاـكجودةاللغةنهوتشَتإىلجهدجادلل

أ كىي كرعاية، معركفة تكوف غلبأف اليت اللغة مفرداتكصمن الًتاوات، أىم كب. كمن

يصبحضركرةأساسيةعندتعلماللغةالعربية.ًتاكب،الًتاكبالالعناصريفتعلماللغةالعربيةىي

غلعلكأفيصدرحكمادكففهمقواعداللغة.اجلملألنوالميكنللمرءأفيقرأالنصالعريب

 .فهمرمالكالـغو

أيتبعداللغة.كتولدىذهالقواعدبعدأخطاءيفاستخداـتيتىيقواعداللغةالًتاكبال

بصحيح،إماببكوفقادرعلىكتابةاللغةفهمادلستخدمياللغة.تراكباللغة.لذل متدراسة

،عندهفقطكالـ.لذل يفتعلمهاالطالبنقصحلفظقواعديفشكلمكتوبأكيفشكل
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العريب. النص ككتابة قراءة شلارسة يف القواعد تطبيق غلب الطالب حفظ بعد كلكن

 (2011:92،)مصطفى

ادلهاراتاليتميتلكها من إليو ينظر ميكنأف الًتاكبالعربية الطالبعلىتطبيق قدرة

كاذلدؼتعلمةالطالبكاحد اليومية. يفاحلياة تعلمو مت ما لتطبيق العقل قوة استخداـ منها

كالدقيقة.ةملااجلملةالكًتاكبلذل ميكنأفيؤل اليعٍتذبهيزالطالبدلعرفةخطأًتاكبال

 2011)مصطفى، لغتهم،كغَتؾ(97: باستخداـ الطالب على سيسهل الًتاكب بتعليم

كمتكامل مجيل كتابسوا،بشكل أك شفهيا البداية،ةء منذ الًتاكب تعلم غلب لذل 

 يفربقيقاذلدؼتعليمياللغةالعربيةلكرتساعدىم

ح،واكبىولتقريركظيفةكلكلمةيفاجلملة،لتقريرمعٌتالكلمةبوضالًتأعليةتعلم

منكبالكلمة،فسوؼضلللبسهولةكلجزءاترفهمتكاستخدامهاعندالتحدث.ألنوإذا

 (2014:58كلكلمة.)زلمدماثٌت

دار اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الباحثة، من ادلالحظاتاألكلية نتائج إىل كاستنادا

كف،اليزاؿالطالبمتحَتتعلموهتطبيقكتنفيذمامليتمكنوامنبإفالطالاآلمُتاالكتش ،
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الفعليةيفقبُتاجلمليلتفر تسأؿالباحثةعناجلملةاإلمسيةكاجلملة عندما العربية،ألنو للغة

يفتعلماللغة،اجلملتُتمعمفرفتهمبُتواافيفرقوفالطالباليستطيعبعضبعضالطالب،

 ادلدرسة، يف الالعربية أف ميكن دبًتاكبال مناألهنىانفردتكوف للغةكاحدة اذلامة العناصر

حىتيفتعلماللغةالعربية،جزءمنأربعةمهاراتاالستماعكالكالـكالقراءةكالكتابة.العربية،ك

ادلهالًتاكبكالدركس أربعة دراسة تدرسعند ككذل يفاراتغَتمباشرة ادلتوسطة، ادلدرسة

يتعلمالطالبحوؿقراءةيدرسبغَتمباشر،ادلدرس،اإلسالميةداراآلمُت ،الًتاكبعندما

تعلماللغةالعربية،ككذل ةرمجكتابةكتكال تعلمالعربيةثالثةساعات،عندما اليزاؿأقلألهنا

 .حصةدراسيةيفاألسبوع

قدرة الطالب على تطبيق " كاستناداإىلالفهمأعاله،كضعتالباحثةالبحثبادلوضوع

 "ين بالكااراااالتراكب العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية دار اآلم

 البحثأسئلة  - ب

باإلشارةإىلاخللفيةادلذكورةأعالهكتوضيحماىوكاضحعنالواقعقيدالدراسة،يعربىذا

 البحثعلىالنحوالتايل:
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1_  ادلتوسطةيةكيف يفادلدرسة الثامن للفصل الًتاكبالعربية تطبيق الطالبعلى قدرة

اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا؟

ادلدرسةادلتوسطةاللغةالعربيةيفالًتاكبالطالبيفتعلماليتتواجوالصعوباتىيما_2

؟اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا

اللغةالعربيةالًتاكبالطالبيفتعلماليتتواجوالصعوباتيفربسُتدرسجهدادليةكيف_3

 ؟ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايايف

 حثف الباهدأ - ج

 أماىدؼالبحثىيكمايلي:

1  ادلتوسطةةعرفدل_ ادلدرسة يف الثامن للفصل العربية الًتاكب تطبيق على الطالب قدرة

اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا.

2  ةعرفدل_ تواجوالصعوباتعامل اليت تعلم يف الطالب الًتاكب العربية ادلدرسةيفاللغة

اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا.ادلتوسطة

3  ادلتوسطةيفالطالبتواجواليتالصعوباتربسُتيفادلدرسجهودةعرفدل_ ادلدرسة

اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا.

 أهمية البحث - د

 أعليةعملية_1
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أكال  اآلمُتبالنكارايا دار اإلسالمية ادلتوسطة رايةتوفَتادلعلوماتللمدارسيفادلدرسة

حوؿكيفيةتقدًنموادالًتاكبيفتعلماللغةالعربية.

كمعلوماتللمدارسكالطالبيفزلاكلةلتحسُتنوعيةتعلماللغةالعربية.ثانيا

 للباحثةميكنأفتضي ادلعرفةكاخلربةلتطويرالعلميفعاملالتعليمالعريب.ثالثا

 النظريةأعلية_2

طالبالًتاكبالعربية".كقراءة"تطبيقالأكال

كمرجعيفرلاؿالبحثمننوعوكتطويرالبحوث.ثانيا

 الدراسات السابقة  - ه

أيفتطبيقادلوادالكتابةيفتعلماللغة-البحثبادلوضوع"القدرةالطالبالفصلالسابع

كأظهرتالنتائجأف بليلىحيايت، بالنكارايا" العلـو دار اإلسالمية ادلتوسطة يفادلدرسة العربية

ةيفأيفتطبيقادلوادالكتابةسيدمادمعلىدركساللغةالعربي-قدرةالطالبالفصلالسابع

بالنكارايا،صنفتالطالبكشلتازة ٪(،تصنيفها7.5)3ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةدارالعلـو

٪(،كالطالبالذينمصن مايقرب40شخصا)16٪(،تصن جدا15)6علىأهناإما
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األرقاـتظهرأف62،825قيمة٪(.منأجلاحلصوؿعلىمتوسط37.5شخصا)15من

(كقد2010لطبقةميكنأفطللصتشملالفئةدبافيوالكفاية.)ليلىحيايت،قدراتامتوسط

لوحظتشابوالبحوثكالدراساتالسابقةاليتأجراىاالباحثوفأيضاأفقدرةالطالبيفتطبيق

 اللغةالعربية.كالفرؽىوأفالدراساتالسابقةتقيداادلوادالكتابةكمراقبةمنالدرجةالسابعة.

معالبحثب منقبلسييتفارطمة كالفارسية" ادلوضوع"ربليلالتباينيفالًتاكبالعربية

باللغتُت الًتاكبالبسيطة البحثعلى ىذا كيركز بُتالًتاكبالعربية، ادلقارنة الدراسة نتائج

العربية للغة الًتاكب من سلتلفة أشكاؿ كص  إىل الدراسة ىذه كهتدؼ كالفارسية. العربية

 الطريقةكالفارسية، التعليمية. ادلواد تقدًن كيفية كربديد كاالختالؼ التشابو أكجو كربليل

بالعربية خطواتتص الًتاكب عدة يستخدـ تباين ربليل ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة

الطالب هبا بالصعوباتاليتميكنالقياـ كيتنبأ كيقارفالًتاكببُتىاتُتاللغتُت، كالفارسية،

الذ تقدًنادلبتدئُت كيفية ربديد كأخَتا الفارسية، اللغة تعلم يف بالفعل العربية اللغة يعرفوف ين

(تشابوالبحثالسابقمعالبحوثاليتأجراىاالباحثوفعلى2012التدريس.)سييتفارطمة،
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حدسواءمراقبةالًتاكبالعربية.كالفرؽىوأفالبحوثالسابقةحللتأكجوالتشابوكاالختالؼ

 (.2017أبريل18اكبالعربيةكالفارسية.)سييتفارطمة،يفالًت

ادلدارس يف األجانب للطالب اإلندكنيسية تراكب إتقاهنا "معوقات بادلوضوع البحث

 يف اإلندكنيسية كاألدب أفIPU  BPFاللغات النتائج ىداية كوسادم بواسطة باندكنغ."

ةللطالباألجانبأفاستناداإىلالتحليلادلقياسلتحديدالتمكنمنالًتاكباللغةاإلندكنيسي

ادلعٌت. أك كالدكر كالفئة كىيالوظيفة مستويات، التحليلعلىثالثة كيركز اذليكليلألحكاـ.

كلكيتكوفعمليةالتحليلىذهكاضحةسباما،ينبغيذكرىاحوؿإتقافبنيةالبياناتمنقبل

تتضمنجانبُتعلاالتمكنمنالًتاكبالطالباألجانب.البياناتالكش عنىذهالوثيقة

اللغة اجلملة تطبيق اإلندكنيسية اللغة كالثاين اختبار من عليها احلصوؿ مت اإلندكنيسية اللغة

أعربالطالباألجا ىدايةاإلندكنيسية )كوسادم مكتوب. مث نبحبرية تشابو2001، )

اليتأجريتمنقبلالباحثُتكعل الًتاكب.البحوثكالدراساتالسابقة مراقبة ادلساكاة ىقدـ

18كالفرؽىوأفالدراساتالسابقةالحظتقيودالًتاكباإلندكنيسية.)كوسادمىدايت،

(2017أبريل
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 حدود المشاالت - و

البحث،الباحثةبتحليلنتائجقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربيةللفصلالثامنيف

ادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُت بعبارةادلدرسة زلدكدة الًتاكباليتسيتمربليلها اما بالنكارايا.

بسيطةمجلةفعليةكمجلةاإلمسيةيفشكلمبتدأكخربمفعوؿ

 هيال البحث - ز

 لتسهيلإعدادكفهمىذهالبحثالعلميادلؤل سوؼنناقشذل معالنظاميةالتالية:

مقدمةيتكوفمن:خلفيةالبحث،حدكدالبحث،أسئلةالبحث،أىداؼ.الباباألكؿ_1

البحث،فوائدالبحث،ىيكلالبحث

البابالثاين.األرطارالنظرم.ػلتومالبابعلىنظرياتيفشكلفهمكتعاري مستمدة_2

منمقتطفاتكتابيةتتعلقبإعدادتقاريرالبحثالعلميكبعضادلراجعاتاألدبيةادلتعلقة

بالبحوث.

البابالثالث.أساليبالبحث.يناقشالبحثمنهجكنوعالبحثككقتكمكافالدراسة،_3

كقدـتقنياتمجعالبياناتككص أيضاتقنياتربليلالبيانات.
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4 البياناتاليتمتاحلصوؿ_ كمناقشة البياناتيفالدراسة نتائجالبحوثمن البابالرابع.

عليها.

س:اختتاـالبحثالذمغليبعلىصياغةادلشاكلكاالقًتاحاتمنالباحثُتالباباخلام_5

 الذينيأملوفأفتكوفمفيدةجلميعاألرطراؼ.
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  الباب الثاني

 الكظري طاراإل

 الوصف الكظري - أ

تعري القدرة_1

 )ميكن، القدرة معنها "قادرة" كلمة تأيتمن كعندماالقدرة ما، بشيء للقياـ قادرة(

كالقوة. كادلهارة القدرة معنها "القدرة" يصبح مث "ك" كالنهاية "إىل" البادئة على ػلصل

(حبيثيعرؼأصلالكلمةبأهناالقدرةكادلهارةكالقوة.2005:706)ديبديكبود،

أكثر لذل سيكوف تعريفاتسلتلفة، تقدًن اخلرباء من العديد القدرة، كضوحاتعريق

.أكالقيمةالقدرةعلىالقراءةإذاكصفتكلتعريفو

منحيثالقدرةىوالشيءالذمميكنأفيتمحقامنقبلشخصما،فهذايعٍتأنو

العامر، خوليد )صليب كالتعلم. جبد كاجلهود التدريبات ألف بو القياـ ميكن كاقعي أمر يف

2002:166)

ادلؤىالتأكالقدرةالكيفيلتحقيقاذلدؼكلكنلقدرةعثمافىوقدرةشيءيص 

(2001:14ادلتوقعكفقاللحالةادلتوقعة)زلمدأكزرعثماف،
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سومادمسوريابراتايقتبسمنككدكرثكماركيزيعرؼأبليلييت)قدرة(علىثالثةمعاين:

اإلصلاز،كىوالقدرةاحملتملة،ميكنقياسهامباشرةمعأداةأكاختبارمعُت.أكال

  بشكلغَتمباشرثانيا احملتملة، ىيالقدرة عنرطريققياسادلهاراتالفردية،السلتطة،

حيثتتطورىذهادلهارةمعمزيجمناألساسمعالتدريبادلكث كاخلربة.

ادلواىب،كىينوعيةالميكنالتعبَتعنهاأكقياسهاإالمنخالؿاالختباراتاخلاصةثالثا

 (1998:161ا.)سومادمسوريابراتا،اليتيتمإجراؤىاعمد

منالفهمأعالهميكنأفتؤخذدبعٌتأفالقدرةىيالقدرةاليتسبتلكهاالقدرةعلىأداء

العمل،سواءالبدنيةكالعقليةكيفالعمليةادلطلوبةالتدريبادلكث باإلضافةإىلقاعدةكاخلربة

 القائمة.

تعري الطالب_2

اجملتمعالذينيسعوفلتطويرإمكاناهتممنخالؿعمليةالتعلميفادلتعلمُتىمأعضاء

علىمستول النظامي، غَت كالًتبية النظامي كالًتبية النظامي غَت الًتبية سواء الًتبية، مسار

الًتبيةكنوعمعُتمنالًتبية.
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شكلالطالب/الطالبةىممصطلحللمتعلمُتيفادلرحلةادلتوسطةكالثانويةاإلعدادية.كي

العملية ذل يف بعد يعاًف الذم التعليم، نظاـ ادلدخالتيف عناصر من الطالبعنصرا

. الًتبية من مقـو الورطٍت.ىم ألىداؼالتعليم كفقا مؤىال إنسانا كبذل يصبح التعليمية،

(2016:1)سواردم،

ادلادية، اإلمكانات ذل : يف دبا اإلمكانات، بعض لديو ادلتعلم كل األساس يف

الشخصية،كالفكرية.اإلمكاناتادلاديةالتشَتفقطإىلحالةاجلسمكلكنأيضاتتعلقنسبةك

النموكالتطويرالبدينكالتنميةكادلهاراتالنفسية.تشَتالشخصيةاحملتملةإىلقدرةالعوارط ،

كاألخالؽ، كالتواصل، كالتفاعل، كالتكي ، كالرصاص، للتعلم، الدافع كاحلفاظعلى كتطوير

الدراسي، التحصيل أم باالستخبارات، الفكرية اإلمكانية كتتعلق كالدين. كادلوق ،

كاالستخباراتالعامة،كالقدراتاخلاصة)ادلواىب(،كاإلبداع.

 ذكاءكلفردكلد،كلديوالقدرةعلىتطويرىا،منبُتأمورأخرل:

 الذكاءاللفظي/الذكاءاللغومأكال

 /الذكاءادلكاينالذكاءالبصرمثانيا
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 ىيئةاالستخبارات/لفتاتاالستخباراتثالثا

 الذكاءادلوسيقي/الذكاءاإليقاعيرابعا

 الذكاءبُتاألفراد/الذكاءبُتاألشخاصخامسا

 الذكاءداخلالذات/الذكاءالذايتالسيطرةسادسا

 الطبيعية/الذكاءالطبيعيالذكاءسابعا

عنكوهناأساسيةحلياتواالجتماعية،كلذل فإفالذكاءاللغومتسودفضالقيلمفىت"

فيواللغةكاحلساسيةلألصواتكادلعاينكاإليقاعكماأفاألفرادالذينيتمتعوفهبذاالذكاءيكوف

كثَتا. يكتبوف أك يقرؤكف أهنم كما كادلهاراتالسمعية، يفمكوناتاللغة مرتفع ظلو لديهم

عالي قدرة أككلديهم النفسبادلخارطبة للتعبَتعن إما الكالـ كاستخداـ اللغة علىمعاجلة ة

بالشعرأككأداةاألفرادمييلوفللعمليفرلاالتالتعليمكالصحافةكاإلذاعةكاألدبكالقانوف

(35:2010")أمحدديٍت,كالًتمجةكالسياسة

اتبفعاليةشفهيةأكالذكاءاللفظيأكالذكاءاللغومىوالقدرةعلىاستخداـالكلم

 مكتوبة.يفاللغةالعربيةىناؾثالثكفاءاتغلبربقيقهايفتعلماللغةالعربية،كىي:
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الكفاءةاللغويةأفادلتعلميسيطرعلىنظاـالصوتالعريب،علىكيفيةسبييزه،كنطقو،أكال

 كيعًتؼبنيةاللغة،كالقواعداألساسيةللنظريةكالوظيفة

كفاءةالتواصل،كىذايعٍتأفادلتعلمُتقادركفعلىاستخداـالعربيةتلقائيا،التعبَتثانيا

 عناألفكاركذبربةاخلبَتبسالسةكاستطاعأففهمالشيءعناللغةبسهولة.

الكفاءةالثقافية،ىوفهمماىوكاردباللغةالعربيةمناجلانبالثقايف.)أمحدمرادم،ثالثا

2014:6) 

ألساس،كلالطفللديوالقدرةعلىإتقافكللغة,فيواللغةالعربية،علىالرغممنيفا

أفعلىمستوياتسلتلفةكزلركاتاألقراص.يفتعلماللغةالعربية،يعرؼتعلماللغةالعربيةأربع

مهاراتلغويةغلبأفميتلكهاالطالب،كىيمهارةاالستماع،كمهارةالكالـ،كمهارةالقراءة،

شلارسةك ىي العادة التعود. رطريق عن ادلهاراتاللغوية على احلصوؿ كميكن الكتابة. مهارة

التكرار.

ىناؾثالثةعناصرمناللغةاليتغلبأفتكوفمعركفةكنالحظيفتعلماللغةالعربية،

األصوات،كادلفردات،كالًتاكب.كمنأىمالعناصريفتعلماللغةالعربيةتراكب.الًتاكبىو
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النصالعريببدكففهم العربية.الميكنللمرءأفيقرأ االحتياجاتاألساسيةيفتعلماللغة

قواعدالعربية.

لديها ادلهاراتاللغوية اللغة. يف اللساف رطلق أك نقيضحبذؽ على ادلهاراتاللغوية

عل اللغوم ادلتعلم يكوف قد عالية. مستول حيت األساسية من تًتاكح قياسية ىمستويات

مستولأساسيأيضامنذكمادلهاراتالعاليةيفادلستولاألساسيللغةألنوغالبامايتدرب

كيكرراللغةاليتمتإتقاهناعلىمستولأساسي.كبادلثل،فإفادلتعلملغةعلىمستولعاليةال

امعيارميكناستخداـدبهارةاللغةاليذكرأفميل القدرةعلىالكالـ.إذاقدرةاللغةلديه

يعتمدعلىمستولصعوبةاللغةمنادلستولاألساسيإىلادلستولالعايل،كلكنمهارةاللغة

تدؿرطلقاللسافيفاستخداـاللغةاليتمتإتقاهناكفقادلستولتعلماللغةليسفقطمعنيةأف

يف قياسها، قدرتو للمعيار كفقا استهداؼ إىل ػلتاج القدرة مستول كلكن ماىرة، تكوف

(2011:5أكالعايل.)سييفوؿمستفى،ادلستولاألساسيأكادلتوسط
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تعري التطبيق_3

تعري تطبيقيفقاموساإلندكنيسيالكبَتيعرؼبأنوفهمأكالقدرةعلىاستخداـ

ادلعرفةكاالستخباراتكغَتىا.كاستناداإىلىذاالفهمميكنالقوؿأفالتمكنىوالفهم.فهم

يعٍتمعرفةرطبيعةتذكر،كلكنتكوفقادرةعلىإعادةالكش يفشكلآخرأكيفالغَت

كلماهتااخلاصةحبيثأنومنالسهلأفنفهممعٌتادلوادقيدالدراسة،كلكنليسلتغيَتادلعٌت

(1991:213فيو.)ديبديكبود،

يستنتجالباحثأفالتمكنىوالفهميف إىلالوص الواردأعاله استخداـكاستنادا

ادلعرفةكاالستخباراتللتعبَتمرةأخرلباستخداـكلماتالعادةحبيثيكوفمنالسهلأف

يفهمكدرس.

 تعري الًتاكبالعربية_4

الًتاكبىيقواعداللغةادلولودةبعدكجوداللغة.تولدىذهالقواعدبسببأخطاءيف

ستخدـقادراعلىالتعبَتعنالعبارةاستخداـاللغة.لذل ،يتمتعلمتراكبحبيثيكوفادل
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حبيثيتمكنمستخدمواللغةمننقلتعبَتاللغةكيكوفقادراعلىفهموبشكلصحيح،إما

يفشكلمكتوب.

القواعدىيكسيلةلتكوفقادرةعلىاستخداـاللغةبشكلصحيحيفالتواصل،كفقا

 القواعد تراكبىي كلكن نفسها. للغة النحوم العربيةللتكوين اللغة استخداـ ربكم اليت

(2011:93ادلستخدمةكوسيلةلفهماجلملة.)سييفوؿمصطفى،

القواعدلونظامُتفرعيُت،كعلاالنظمالفرعيةادلورفولوجيةكالنظمالفرعيةالنحوية.النظاـ

الفرعيادلورفولوجي)دراسةتكوينأجزاءمنكلمةكحداتذاتمغزل(يتضمنكلمة،أجزاء،

العبارات، من ككحداتأكرب فئاتكلمة النحوية الفرعية النظم كتشمل تشكيلها. كعملية

كاألحكاـ،كاجلمل.النحومىودراسةبنيةاجلملة،اليتتشَتإىلالًتكيبكالتشكل،كغالباما

(2009:2يتمتقدميهاككتبمدرسيةأككتيبات.)ىنرمجونتورتارغلاف،

حتراكبتوسعيف وؿكيفيةتكوينمجلة.كلذل ،فإفبعضالقواعدفيوتشملللعلـو

كادلوقية كاجلمع( مفرد، مؤنث، حيثمذكر، األصواتمن مطابقة أخرليفشكل أشياء

)ترتيبالكلمات(
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القواعداليتتنمعنمجلةاإلمسية،كمجلةالفعلية.ال يفجانبادلوقية،غلبأفيتبعوا

العربيةيف أمتوجدقواعدباللغة التحدمالذمغلبأفيواجو ىو اإلندكنيسية.ىذا اللغة

(2012:66شخصيريدأفيتعلمالعربية.)أكلُتنوىا،

ككفقاللتفسَتادلذکورأعاله،ميکناستنتاجأفقدرةالطالبعلیسبکُتتراكبالعربية

مهرة لكهاميلىي كالذكاء ادلعرفة استخداـ اتباعفهمالطالبيف خالؿ من العربية اجلملة

القواعداحملددة

أىداؼتراكبيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالمية_5

حبيث.منتعلماللغةالعربيةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكاراياأىداؼ

كلت كالكتابة. كىيمهاراتاالستماعكالتحدثكالقراءة مهارات، الطالبأربعة عزيزيكوف

كمفركدات، أصوات، مثل: ، اللغة عناصر يفشكل مهاراتدعم أيضنا ادلهاراتاألربع

كسافتراكيب.

اذلدؼالتعليميلًتكببشكلعاـىوأفيتمكنالطالبمنفهمكفهمزلاكرهتمحوؿ

(2014:112الكالـأكالكتابةبشكلصحيحكجيد.)زكذلاناف،

فيمايلي:تتمثلأىمأىداؼتعليمالنحو
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إقدارادلتعلمعلىالقراءةبطريقةسليمةخاليةمناللحن.أكال

ادلتعلمالقدرةعلىالكتابةالصحيحةالسليمةمناخلطأ، معالقواعدادلتعارؼعليها.ثانيا

إكساب كادلتفقة

مساعدةادلتعلمعلىجودةالنطقكصحةاألداءعندالتحديدثالثا

تعلمالقدرةعلىفهمادلسموعكسبييزادلتفقمعقواعداللغةمنادلختل إكسابادلرابعا

معها.

أقدارادلتعلمعلىادلالحظةالدقيقة،كاالستنتاج،كادلقارنة،كإصداراألحكاـ،كإدراؾخامسا

العالقاتبُتأجزاءالكالـكسبييزىاكترتيبهاعلىالنحوادلناسب

اموساللغوملدلالتعلمكإمدادهبثركرةلغويةمنخالؿإلسهاـيفاتساعدائرةالقسادسا

النصوصالرقيةاليتيتعلمالقواعدمنخالذلا

مساعدةادلتعلمعلىتكوينحسلغومجيد،كملكةلغويةسليمةيفهممنخالذلاسابعا

(179:2011.)نورىادم,اللغةادلنقولةكيتذكقها

الًتاكيبىو:(أكضحأفىدؼتعلم2012ىانومييففزيل)
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للحفاظعلىشفهيةمناألخطاءكمواصلةالكتابةمناألخطاءكخلقعاداتاللغةأكال

الصحيحة.كماأمرعليبنأيبرطالبإىلأيباألسودالثنائيبتأسيسقواعدالنحو

لصيانةاللغةالعربيةمناألضرارالنامجةعناختالطالغرباءكتأثَتاللهجات.

 الكلمة،شلايساعدعلىنقلإىلفهمجيددلعٌتالكلمة.فهمموقثانيا

شحذالدماغكشحذادلشاعركظلومفرداتلغةالطالب.ثالثا

   اذلالميكالعقالينرابعا التفكَت باستخداـ ادلشاىدة على الطالبالقادرين تعّرؼعلى

الطال يسّلم الذم التجميع ، النظرية باستخداـ ، للتدرب ، النمطكادلنهجي ب

االستقرائييفتعلمالًتاكيب.

  القواعدخامسا معيار إىل اإلشارة مع ، بسهولة اجلملة يف ادلوجودة اكتشاؼاألخطاء

األخطاء عن ا الطالببعيدن يبقي قياسي علم ىي اللغة قواعد ألف ، ادلستخلصة

كيذكرعندماتسوءاألمور.

الثقافةالعربية،سواءالثقافةالشفويةيفتعلماللغةالعربية،غلبعلىالطالبإدخاؿ

ادلعلمبتوجيوالطالبيفشلارستو، أكادلكتوبة،ألنويفتعلماللغةالعربيةمنادلتوقعأفيقـو



22 
 

 

حىتيتمكنتعلماللغةالعربيةمنتقدًنالطالبباإلضافةإىلاللغة.)كزارةالشؤكفالدينية،

2015:1)

اليتتؤكدعلىأعليةالتوازفيفادلواق كادلعرفة2013اـكجزءمنادلناىجالدراسيةلع

احملددة. معالكفاءاتاألساسية ككفاءاتادلهارات،غلبأفتكوفأىداؼالتعلممتوافقة

الكفاءةاألساسيةيفتعلماللغةالعربيةمنالدرجةالثامنةيفادلدرسةالثانوية،كىي:

   كاألفكأكال األصواتكادلعاين كفقافهم العربية بالكلماتكالعباراتكاجلمل اخلاصة ار

ذليكلاجلملةادلتعلقبادلوضوع

 الّساعة

  يوميتنافػيادلدرسة

 يوميتنافػيالبيت

 ادلهنةكادلهنيوفالرضيوف

 ادلهنةالطبية

.كتابياأكشفهياإماعيادةادلرضى

ادلوضوع:إظهارعبارةادلعلوماتالشفهيةكالبسيطةحوؿثانيا

 الّساعة
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  يوميتنافػيادلدرسة

 يوميتنافػيالبيت

 ادلهنةكادلهنيوفالرضيوف

 ادلهنةالطبية

 كالعناصراللغويةحقيقيةكسياقيةباالحًتاـالًتاكبعيادةادلرضى

 

 ًتاكبالكظائ التعلم_6

 منبُتكظائ التعلمتراكبىيكمايلي:

 ضلويةإلصالحاسلوبمنأخطاءأكال

 دلساعدةالطالبيفإثارةاسلوبمعاالختالفاتالطفيفةيفحاجةثانيا

 تطويرادلواداللغويةلسهولةالفهمثالثا

 بناءبيئةلغويةحقيقيةرابعا

 احلفاظعلىالعالقةبُتالًتاكبكمجاؿمعانيهاخامسا

 لعربيةالتقليلمنالغموضكضع ادلعٌتيففهممثلهاعربةاسادسا

 ذبهيزالطالبدبهاراتلغويةخاصةقدرةتراكبعلىمعرفةأخطاءالًتاكبسابعا
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 إلعداداجلملةالصحيحةيفصنعمجلةادلفيدةثامنا

 _مشاكلتعلمالًتاكبكحلولو7

 بُتادلشاكلاليتكاجهتهاخالؿتراكبىي:

حلفظكفهمزلتولالقراءة.أكالكشددادلدرسعلىاىتماـقواعدتراكب)ضلو/صرؼ(

ذباىل حد إىل التعلم، عملية يف رطويال كقتا يستغرؽ )تراكب( اللغة قواعد تعلم

الدركساألخرل.

ثانيايطلبمنالطالبحفظقصائدعنعلمضلو/صرؼكلكنهماليفهموفمنمعٌت

وقت.لذل ،كشرحاآليةتالكة،حىتالتغلقإمكانيةالتعلمادلستمررلردمضيعةلل

كتذكر الطالب جذب هبدؼ القصائد كحفظ األغاين شكل يف تدريسو مت إذا

بسهولة،مثادلدرسغلبأفيشرحبالتفصيلمعٌتكزلتولالشاعرالذممتتعلمو،

حىتيتسٌتللطالبفهمكفهمادلعٌتالواردفيو.

كقيدداخلثالثايتمتدريسالتعلمتراكببشكلكامل،أعجببشكلمنفصلكضيق

أراضيالزراعة،إىلحدتقدًنأمثلةدكفأفيتمفحصهابشكلنقدم.
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رفع، حالة يفسر ادلوضوعية، ادلنطقة يدخل ال الذم تراكبلوص الوضع تعلم  رابعا

نصب،مبتدأ،فاعل،مفعوؿبيو،نائبلالفاعلبتجاىلاآلثارادلًتتبةعلىادلعٌتالذم

عواقبمعٌتأفيتبعكجوديفكلظلط.يرافقو.كالتويلاىتمامال

خامسايبدكظلطعالقاتادلدرسكالتلميذيفتعلمتراكبأحياناجامدة،مثلالعالقةبُت

جعل مهمة الطالبكمنحهم يطلبمن مث العينة كادلدرسيقدـ كاخلادـ، ادلخدـك

لم،ألنومثاؿشلاثل.ادلدرسنادرامايعرؼنقاطالقوةكالضع منالطالبيفالتع

مليكنقياسها،بينمايكوفحجمهاعنرطريقإجراءتقييممتزامنكمستمر.

قدرة تتناسبمع ال ادلواد أحيانا عليها احلصوؿ تراكباليتمت الكتبادلدرسية سادسا

الطالب.ىذهادلوادرطويلة،رتيبة،كبعيداعنالقيماإلنسانية،لذل يصبحعبئاعلى

الطالب.

بقالتعلمالًتاكبمعالتخصصاتاألخرل،مثلعلمالقرآف،أكعلماللغة،سابعااليتطا

اإلنسانية.يفأخذالعيناتادلدرسغالباماتستخدـالكلمات كعلمالنفس،كالعلـو

اليتليستإنسانيةكسبيلإىلأفتكوفاستفزازيةعلىسبيلادلثاؿكلمة:
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 َضَرَبَزْيده (أ

 َضَرَبَزْيدهَعْمرن (ب

 ادلشاكلادلذكورةأعاله،ىناؾحلوؿميكنتطبيقهاعندتعلمتراكبكىي:منبُت

أكالادلدرسالتركزعلىقواعدتراكب)ضلو/صرؼ(حلفظكفهمزلتولالقراءة،كلكن

لتكوفقادرةعلىنقلاللغةكفهمهابشكلصحيح.الطالباليكفيوفحلفظقواعد

ىذهالقواعديفشلارسةقراءةككتابةتراكب،كلكنبعدحفظالطالبغلبتطبيق

 النصوصالعربية.

ثانياعندمايعلمادلدرسقصائدعنعلمضلو/صرؼيفشكلأغاينكحفظالقصائد

هبدؼجذبالطالبكتذكربكلسهولة،مثغلبعلىادلدرسأفيشرحبالتفصيل

 الواردةفيو.معٌتكزلتولالقصائداليتتدرس،حبيثيفهمالطالبكفهمادلعٌت

ثالثاتعلمالًتاكبتعلمبكامل،منخالؿتقدًنأمثلةفحصهانقديا.لذل تقدًنمثاؿ

معشرحمفصلكتعميقذل معالكثَتمنادلمارسةمنخالؿالعملعلىمشاكل

 شلاثلةكفقاللمثاؿ.
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 مناألظلاطرابعاالتعلمالًتاكبغلبأفتويلاىتماماللمعٌتالذميتبعكيوجديفكل

خامساغلبعلىادلدرسقياسنقاطالقوةكالضع لدلالطلبةيفتعلمتراكبمنخالل

 إجراءتقييماتمتزامنةكمستمرة.

 سادساينقلادلدرسادلعرفةمنخالؿاالىتماـبقدراتالطالب

سابعاغلبعلىادلدرسالستخداـاسًتاتيجياتالتعلمالصحيحةيفتدريسدركستراكب

يثميكنفهمادلواداليتيعتربىاالطالبصعبا.مثللمدرساختيارالعيناتاليتىيحب

 قريبةمنالطالبكفقاللقيماإلنسانية.

 ًتاكبالظلوذجتعلم_8

 ىناؾثالثةظلاذجلتعلمتراكب،كىي:

 أكالرطريقةاستنتاجية

ثالث تتضمن كاليت السابقة الطريقة من ادلعتمدة الطريقة ىي استنتاجية رطريقة

تعري من أك القاعدة تنظيم بذكر القواعد لتطبيق التعلم ادلدرستسهيل خطواتأف

كاليتاخلاصمنخالؿجلبمعظماألمثلةيفكقتالحقمعمثاؿ ادلشًتكة العناصر
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ديدمدلفهمالطالبدلامتكصفوفيمايتعلقعلىذل أفالطالبقيلدلمارسة،لتح

القواعد.مؤكدامنىذهالطريقةجللباألشياء)القواعد(كانتشائعةمثاقتيدإىلاألشياء

اليتالجزعيةبالقدكةمباشرةإىلالقواعدادلقصود.

 الُبْسَتافِادلثاؿ يفْ ادلاأَْلَْشَجاُر ادلدرس يشرح كخرب، مبتدأ تركيب مثاؿ ثاؿىو

يشرح ربتخط، اجلملة بداية يف االسم إىل االىتماـ إيالء الطالبإىل كيطلبمن

 ادلدرساجلملةيفبدايةاجلملةىيادلبتدأ،كلكناجلملةالتاليةىياخلرب.

 ثانياظلوذجاالستقرائي

ىذهالطريقةاالستقرائيةىيعكسمنرطريقةاستنتاجية.الطريقةيعلممنأشياءيف

القواعدشكل تليها أكالمث تراكبجلباألمثلة تعلم يعٍتأف عاـ، إىلشكل جزعية

بشكلعاـكماىويفكتابضلو،ألنوالطريقةمنالتعلمقواعدتفتقرإىلأقصىقدرمن

 النتائجإاليعيتادلدرسالتمريناتإىلالطالب.

 ثالثاظلوذجادلعدلة
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الطرا لتطوير رطريقة ىي ادلعدلة باستخداـرطريقة ضلو تعلم رطريقة ألف السابقة ئق

الطريقةادلوصولةىناىيقراءةمنموضوعكاحدمنقراءةالنصالذميقرأهالطالبمث

ذل كاالستنتاجاتحوؿ بعد مث زلددة تعترب اليت كبعضاألشياء بعضادلبالغ يظهر

القواعدكاألخَتةيزديددبمارسةىيالتمرينات.

 ًتاكبالالتعلماسًتاتيجية_9

يقوؿخرباءاللغةأفتعلمقواعداللغةىوكسيلةلتقييمقدرةادلرءعلىادلهاراتالكالـ

كالكتابة.كغالبامايطلبمنالطالبحفظالقواعدمعالنظاـالتقليدمالواردةيفالكتاب

تركيب الطالب نتائج حبيث الطالب، احتياجات عن كالصرؼبغضالنظر ضلو من كلو

كقواعداللغةالعربيةدكفمعرفةكيفيةتنفيذىاعمليا.

التدريسالنحوميفتغيَتظلطالتدريسمنخالؿربطو يبدأ الدراسة، يفتطويرىذه

يف ادلستخدمة )أكسلوب( منأظلاطاللغة بدءا للطالب، اليومية للغة باالحتياجاتاحلقيقية

الب.التعليمالنحومالقائمعلىىذهنصاخلطاب،نصإستمع،أكمناقشةأخطاءعملالط

النمطاألخَتيشجعالطالب احلاجةميكنأفيشعرمباشرةتستفيدمنقبلالطالب.ىذا
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علىدراسةقواعدعلىزلملاجلدكلديوإمكانيةالوصوؿادلباشرللطالبيفربديدالكلمات

كتألي اجلمل.

نجزأين:داللغةالعربيةأساسامكتتأل أنشطةتدريسقواع

اؿقواعداللغة)النحوكالصرؼ(.إدخأكال

إعطاءالتدريبات.كميكنتنفيذىذينالنشارطُتبطريقةاستنتاجيةأكاستقرائيةثانيا

ًتاكبالكسائلالتعلم_10

صندكؽالًتاكبأكال

سميف25×سم20صندكؽالًتاكبىومربععلىشكلمكعب،عادة

منجانبادلكعبىوعبارةعنمفرداتإمااألفعاؿ،األمساء،احلجم،ككلمنها

احلركؼأكأمشيءآخر.

اللوحةاجليبةثانيا
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ىيلوحةخشبةمثللوحةعادية،إهنارلردلوحةجيبباإلضافةإىلاللوحةاجليبة

دةمكافمثلاجليب،كظيفتهاىيكضعالبطاقاتاليتمتإعدادىامنقبلادلدرس.كعا

ماتستخدـالبطاقاتبطاقاتادلفردات.

اللوحةاحلبلةثالثا

ىيلوحةمصنوعةمناخلشب،كىيمقًتنةحببلميتدمناليمُتإىلاللوحةاحلبلة

اليساربدالنمناجليب،كظيفتوبتعليقالبطاقاتاليتادلعلمبإعدادىا.كعادةماتستخدـ

بطاقاتادلفردات.

أنتمراقبجيدلعبةىلرابعا

تبدأاللعبةأفيدؿادلدرسصورةكبَتة)صورةللنشاطمعانشغاؿالناس(يفكقت

كاؼلرؤيةالتفاصيل،مثتغلقالصورةكيسأؿأسئلةعلىكلرطالبيفالفصل:

 أينيق شررطي؟ (أ

 ماذاتفعلادلرأةالعجوز؟منيساعدىا؟ (ب

2011:127الراسدم،)عبدالوىاب ماذاتفعلالوالد؟......إؿ (ج
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أكملاجلملةبكتابةكلمةخامسا

 مناألفعاؿ. ربتومعلىمجلكرلموعة ىيكرقة مطلوبة اللعبة يوزعأكالىذه ،

كظيفةيفشكلألعابرلموعة،مثيطلبادلدرسمنالطالبادلدرسالورؽالذمػلتوم

(2010:193،اإلجابةعناألسئلةبإكماؿالفعل.)فتحاجمليبكنيلور

خطواتتعلمالًتاكب_11

 إفخطواتالتعلميفتراكببشكلعاـىيكمايلي:

أكالبادمءمنتعرؼاحلل،مثاالختبارادلسبقمقدما،انوالمرجيددلعرفةالقدرةعلى

 ادلهاراتقراءةأككتابة،كقياسمدلقدرةالطالب

احلالةغلبعلىادلدرساالنتباهإىلثانيايساعدالطالبعلىحلادلشاكل.يفىذه

جانبالتعبَتعنالعالقةبُتادلعٌتكأكسلوبنيا،مثبعدهنظراللتفاىمكادلصطلحإما

 عنرطريقالتحليلأكيذكرالقاعدة

 ثالثازيادةالتمرين،يفىذهاخلطوةغلبعلىادلدرساالنتباهإىلإجاباتسبارينالطالب
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ية،يفىذهاحلالةاليتتغطيمشاكلالطالبالفردية،ميكنللمدرسرابعااحللوؿالفرد

تزكيدالطالببدرجاتمتفاكتةمنتراكب،كبالتايلمنالذمميكنأفيعرؼماىي

األخطاءىيادلهيمنةيفالطالب.ىناميكنأفتكوفمصنوعةادلوادادلرجعية

إلصالحو

نفيذىابعدالطالبقادرينعلىفهمتراكبخامسامظاىرة،كىذاالنشاطمظاىرةميكنت

جيدا.ادلظاىراتميكنأفيؤديهامعاأللعابأكمعالتمارينالعميقة.)سييفوؿ

(2011:111مستوفا،

تراكباللغةالعربيةفصلالثامنيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالمية_12

ميكن العربية. للمدرسأفيفسرالنشاطالرئيسييفتراكبىوشرحالًتاكبباللغة

ىذهالقاعدةالعربيةإمابالطريقةاالستنتاجيةأكبالطريقةاالستقرائية.اخلطواتاليتميكنالقياـ

 هبايفتراكبىيكمايلي:
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أكاليعطيادلدرسمثاالعلىالقواعدالواجبتدريسها،مثيشرحادلدرسادلثاؿ،كمنمث

بعضاالستنتاجات،كقدفهمميكنللمدرسأفيعطيحكموبعداستخالص

 الطالبمثاؿكشرحادلدرس

فسرادلدرسالقاعدة،كعندىايعطيثانيايعطيادلدرسوفقواعداللغةالعربيةمباشرة،مثي

ادلدرسمثاالأكيفكقتكاحدتفسَتالقاعدةيعطىمباشرةعلىسبيلادلثاؿ

كخاصةيفالًتاكب،مثلالصوتمالءمةيفتعلماللغةالعربيةقواعداليتغلبمراعاهتا،

نية،اجلمعكمنحيثترتيبالكلمات،ألفالقواعدمذكركمؤنثكمفردكتثمنحيث

الواردةيفاللغةالعربيةليستمصادفةيفاإلندكنيسية.ىذاكاحدمنالتحدياتاليتغلبأف

(2012:66،أليتيلمهباأمشخصيفتعلماللغةالعربية.)يف

 الثامنكىي:الفصليفاالًتاكبادلوادماأ

 تراكبالغريبالفصلالدراسي (أ

 (َأْسِئَلةهَعِنالسااَعة1ِ

 (الَعَدُدالتػاْريبي2
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 (اجُلْمَلُةااِلمسَِْية3

(اجُلْمَلُةالِفْعِلَية4ُ

حىتالفصلالدراسي (ب

َْصَدُرالصارِْيح1ُ
 (ادل

(َأْف,َلْن,ِؿ+ِفْعلهُمَضارِع2

_ىدؼاإلختبارالًتاكب13

النحوية القواعد فهم على الطالب قدرة مدل معرفة ىو الًتاكب اإلختبار ىدؼ

الكلمات يتضمنسلططأىداؼالًتاكيبفهمكاستخداـ اللغوية. يفاألنشطة كاستخدامها

كالعباراتكاجلمل.

بعضتقنياتاالختباراليتميكنتطويرىاىي:استبداؿالكلمات.مجلكاملة،دمج،

،الشكلتغيَتأظلاطاجلملة،تكويناجلملبناءعلىكلماتعشوائية،مجلكاملة،إعطاء

كتطبيق ، تغيَتأظلاطاجلملة اجلمل، اعرابعرضأصلالكلمات، ، )ماتسنا .2012:

اخ118 ترتيب ميكن متعددة(. كاختبارات ، مقاؿ اختبارات شكل يف الًتاكيب تبارات
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االختيارات،كاختباراتتكميلية،كإجاباتاختبارقصَتة،كماإىلذل .)عبدالوىاب،

2012:166)

عواملتسببصعوباتالتعلم_14

ميكنتصني العواملاليتتسببصعوباتالتعلمإىلرلموعتُت،علا:

العواملالداخلية)العواملمنداخلالرجلنفسو(كاليتتشمل:أكال

 العواملالفسيولوجية. (أ

العواملالنفسية (ب

العواملاخلارجية)العواملمنخارجاإلنسافالذايت(كاليتتشمل:ثانيا

 العواملالورطنية (أ

العواملاالجتماعية (ب

العواملالداخليةأكال

اخلصائصالفيزيائية: (أ
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يضر.سيتعرضالشخصادلريضلضع جسدم،حبيثتكوفاألعصابألنو(1

احلسيةكاحلركيةضعيفة.

ألفأقلصحية.ألفالطفلسيكوفبسهولةالنعاس،كالتعب،كالدكار،يتم(2

فقدافقوةالًتكيز،كعدـكجوداحلماس،كالذىنمنزعج.

بسبباإلعاقة.(3

أسبابصعوباتالتعلمالركحي:ب(

األشياء كانت إذا جيد. بشكل كاذلدكء ، الركحي التحضَت التعلم يتطلب

ادلذكورةأعالهغَتموجودةيفالطفل،فإفالتعلمقديكوفمنالصعبإدخالو.

االستخبارات.ألفاألرطفاؿذكممعدؿالذكاءالعايلميكنهمحلمجيعادلشاكل(1

اليتتواجههم.

درةأكالرباعةاليتكلدتمنذالوالدة.ادلواىب.ادلوىبةىيالق(2

الفائدة.سيؤدمغياباىتماـالطفلبالدرسإىلصعوباتيفالتعلم.(3
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الدافع.ألفالدافعكعاملداخلييساعدعلىتوليد،فإفالكامنةتوجوعمل(4

التعلم.

إىلنتائجعواملالصحةالعقلية.ستؤدمعالقةالصحةالعقليةباذلدكءالعارطفي(5

تعليميةجيدة

 أنواعخاصةمنادلتعلم.ألفلكلرطفلنوعناسلتلفنامنالتعلم.(6

كص أمعواملميكنأفيكوفصعوباتتعلمالطالب،سيتمذكرهعلىالنحوالتايل:

 ضع الذكاء (أ

 موىبةأقلأكالتتوافقمعموادالدركسادلستفادةأكاليتيقدمهاادلعلم. (ب

 (ت شابوالعوامل كما الغضب، ادلزاج، التهيج، مثل استقرارا أقل اليتىي العارطفية

 ذل .

 نشاطتعليميأقل.أكثركسوؿمنالقياـبأنشطةالتعلم.قبلاختبارجديد. (ث

 (ج علىمستولاحلفظ، العلم التمكنمن مع التعلم سيئة. معكليسعاداتتعلم

 خرل.األإىلحاؿالفهم،منالصعبجدااستبداؿ
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قبلرطالبمعُتيؤدمإىل (ح للموضوعمن االستيعابالسريع . ضبطاجتماعيصاـر

تعديلالطفلإلرشادهيفالتعلم.

خلفيةالتجربةادلريرة.علىسبيلادلثاؿأرطفاؿادلدارسأثناءالعمل. (خ

مثاؿغَتذمصلة (د

كالتعلميففئةاخللفياتالتعليميةاليتيتمإدخاذلامعالنظاـاالجتماعيكأنشطةالتعليم (ذ

أقلجودة.

ادلركنةالتتوافقمعمتطلباتكقتالتعلم. (ر

احلالةادلاديةاليتىيأقلالدعم،مثلالعيوب (ز

صحةسيئة،مثلالصداعكآالـالساؽ. (س

اجلنسأكالزكاجغَتادلنضبط،مثلادلواعدة (ش

عدـكفايةادلعارؼكادلهاراتاألساسيةللمواداليتيتمدراستها. (ص

وجددافعللتعلم.يصعبقبوؿادلوضوعكاستيعابوعندمااليكوفلدلالطالبأمالي (ض

 (2011:237حبرم،شيفوؿدافعللتعلم.)
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عاملالوالدينثانيا

 العواملالعائلية (أ

عاملالوالدين(1

كيفيةتعليماألرطفاؿاآلباءالذينيفتقركف/اليهتموفبتعليمأرطفاذلم.)أ(

 )ب( الوالدينعالقة العالقاتبُت رطبيعة نسياف يتم ما غالبان كالطفل. الوالدين

كالطفل.ػلددىذاالعاملتقدـتعلماألرطفاؿ.

مثاؿ/توجيومنالوالدين.ألفالوالدينمنأقربمثاؿألرطفالو،عنغَت)ج(

قصدسيتمتقليدمجيعتصرفاتالوالدينمنقبلابنو.

منزؿ/جوعائلي(2

3   االقتصادمكالظركؼاالقتصادية( الوضع كفاية عدـ لألسرة. االقتصادية احلالة

ادلفررطة

عاملادلدرسةب(

ادلعلم.ميكنللمدرسُتربديدسببصعوباتالتعلم،إذا:(1
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ادلعلموفغَتمؤىلُت)أ(

القةادلعلممعالطالبليستجيدةعب()

التعلمحوؿقدراتالطفلستولمنيطالبادلعلموفدبج()

تالالزمةلتشخيصصعوباتالتعلم.يفتقرادلعلموفإىلادلهاراد()

رطرؽتعلمادلعلماليتميكنأفتؤدمإىلصعوباتالتعلم)ق(

عاملاألداة.أدكاتالدركساألقلاكتماالنذبعلتقدًنالدركسغَتجيد.خصوصا(2

الدرسالذمىوالتدريبالعملي.

حالةادلبٌت.غلبأفيفيبشكلخاصبالفصوؿالدراسيةدبتطلباتالصحة.()أ

ادلنهج.مناىجغَتمالئمةكغَتمناسبة.()ب

)ج   ف( غَت كقتادلدرسة ذل . من أقل كاالنضباطىو كليسكقتادلدرسة عاؿ

األمثليفتلقيالدركس.

عواملاإلعالـاجلماىَتمكالبيئةادلدرسية.ج(



42 
 

 

كسائلاإلعالـتشملالسينما،التلفزيوف،جريدةاجملالت،الكتبادلصورة

منحولنا.بيئةاجتماعيةمثلصديقاجتماعي،حي،كنشاطيفاجملتمع.)داليونو

،2015:246)

منالوص أعاله،ميكناستنتاجأفأسبابصعوباتالتعلمترجعإىل:

  اليوجدشخصافيواجهافصعوباتيفالتعلمعلااألسبابالفردية،دبعٌتأنوأكال

نفسالسبببالضبطعلىالرغممننفسالنوعمنالصعوبة.

   صعوبثانيا لديو دبعٌتأفشخصما ، ألفاألسباباألسبابمعقدة اتيفالتعلم

زبتل .

 جهودادلعلميفربسُتأىداؼالتعلم_15

رلموعةمتنوعةمناألنشطةالطالبية.عمليةتعلمذاتمغزلىيعمليةتعلمتتضمن

لذل غلبعلىادلدرسُتجاىدينلتفعيلأنشطةالتعلماخلاصةبالطالب.كاحدةمناجلهود

 اليتميكنالقياـهباىي:

منخالؿرحلةميدانيةأكال
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ادلدرسوفبإحضارالطالبللدراسةخارجالفصلالدراسي،كميكنهمالدراسة يقـو

ة،هبدؼمعرفةادلوق كالبيئةادلدرسيةأكأيضناجعلادلدرسغلذبيفبيئةادلدرس

الطالبلزيارةادلعاملالسياحيةاليتتتعلقبادلوضوعادلعطىللمدرسُتيفادلدرسة.

ندكةثانيا

غلبأفتستمرالنتائجاليتحصلعليهاالطالبمنخالؿالرحالتادليدانيةإىل

 ، كادلناقشات الندكات أكمستول الندكة مع ألنو الطالب. معرفة تنمو حبيث

الطالبحبل ادلناقشة،سيتمالكش عناحلداألدىنمنذبربةالطالبكسيقـو

(191:1992)ثيثي,ادلشاكلاليتالميكنحلهابشكلفردممنقبلالطالب.

غلبعلىادلعلمالقياـبولتحقيقأىداؼالتعلمىي:

أدكاتأككسائلاإلعالـلتوجيوأنشطةمنظمةالتعلم.زبطيطالتعليم،أمأكال

يعدتنظيمالتعلمزلاكلةإلنشاءحاكياتكمرافقأكبيئاتتتناسبمعاحتياجاتثانيا

التعلم.
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قمبتعبئةالطالبالذينيقوموفبصيداألمساؾ،كتوليد،كتوجيودكافعالطالبثالثا

للتعلم

   األعماؿالتجارابعا للتخطيطالتعليميشلارسة تعلمالطالبكفقا أنشطة توجيو ، رية

السابقة.تصميمالذمكاف

إجراءادلزيدمنالدراسةالقائمةعلىالتقييماليتربتومعلىفهمأكسعمنقياسأكتقييم

 (185:1992)ثيثي,التعليم.

ربديد يف ، الداخلية العوامل حوؿ العربية اللغة صعوباتتعلم أنشطةللتغلبعلى

التعلمكنشارطها،غلبعلىالطالبادلوازنةمعإمكاناهتماخلاصةكميكنهمالتكي معالتعليم

الذميتمالقياـبو.

زلاكالتالتغلبعلىصعوباتتعلماللغةالعربيةمنالعواملاخلارجية،عندىاكلكن

العامل)مثلالبيئة،كادلعلمُت، كالكتب،كادلرتبطةمنغلبعلىأكلئ ادلشاركُتيفىذا

خارجالطالبأنفسهم(أفيكونواقادرينعلىإظهارأكدعمعمليةالتعلمللطالبكميكن

للطالبقبوؿأفىناؾقيادةكالعلامتبادؿادلنفعة
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 تعلمدكرادلعلميفعملية_16

تعليمية مرافق كتوفَت كتوجيو بتشجيع ادلعلموف يضطلع ، التدريسكالتعلم عملية يف

الص  غرفة ػلدثيف ما كل رؤية مسؤكلية ادلعلموف يتحمل األىداؼ. للطالبلتحقيق

دلساعدةعمليةتطويرالطفل.تقدًنادلوادالدراسيةىورلردكاحدمنالعديدمناألنشطةيف

تركز ، التفصيل من دبزيد الطفل. كعملياتتنمية مراحل يفمجيع ديناميكية كعملية التعلم

على:مهمةادلعلم

تعليماألرطفاؿمعالًتكيزيوفرالتوجيوكالدافعلتحقيقاألىداؼعلىادلدلالقصَتأكال

كالطويل.

توفَتادلرافقلتحقيقاألىداؼمنخالؿذبربةتعليميةمناسبةثانيا

ادلساعدةيفتطويراجلوانبالشخصيةمثلادلواق كالقيمكالتعديالت.كبالتايل،ثالثا

للمعرفةبلأكثرمنيف عمليةالتعليمكالتعلم،اليقتصرادلعلمعلىكونومرسالن

ذل ،فهومسؤكؿعنالتطويرالشامللشخصيةالطالب.غلبأفيكوفقادران
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علىإنشاءعمليةتعلمهبذهالطريقة،حىتيتمكنمنربفيزالطالبعلىالتعلم

يقاألىداؼ.بنشاطكديناميكييفتلبيةاالحتياجاتكربق

ادلعلمُتليصبحوا مجيع من زاد قد ادلعلم دكر أف الواضح من ، الوص أعاله من

كمسؤكلياتادلعلمُتبشكلمتزايد دمجمهاـ يتم ، للتعلم كمدير للتعلم. مديرين)مدراء(

كاليتتشملكظائ ادلعلمُتكمخططُتللتدريس،كمديرمالتدريس،كتقييمسلرجاتالتعلم

زالتعلم،ككمرشدين.،كحواف

زلاكلةتوليد، عالكةعلىذل ،يفدكرهكمديرللتعلم،غلبعلىادلدرسُتدائمنا

عالقة لو اإلصلاز دافع بعضالدراساتأف تظهر للتعلم. األرطفاؿ دافعية كزيادة ، كاختيار

إغلابيةكىامةبتحقيقالتحصيلالعلمي.

فزيفأنشطةالتعليمكالتعلمالشاملة.ىناؾكيفىذاالصدد،يكوفللمعلمكظيفةكحا

 أربعةأشياءميكنللمدرسالقياـهبايفىذاالدافع:

شجعالطالبعلىالتعلمأكال

اشرحبشكلملموسماميكنللطالبالقياـبويفهنايةالدرسثانبا
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.تقدًنمكافآتإلصلازاتميكنربفيزىالتحقيقأداءأفضليفادلستقبلثالثا

(2008:104إنشاءعاداتدراسيةجيدة.)ابوامحد،رابعا

هبا التنظيماتكاإلجراءاتاليتيقـو الفصل كتعٌتإدارة الفصل. ادلعلميفإدارة دكر

ادلعلملتوفَتبيئةدراسيةموصلةللتعلمالفعاؿكتشَتأيضاإىلإدارةنشاطالدارسُتيفعملية

دراسة،كاالىتماـباستخداـالوسائلالتعليمية،كالعنايةبادلظاىرالتعليمكالتعلمداخلحجرةال

كبُتالدارسُتيعضهم كالدارسُت، بُتادلعلم كالعالقاتاالجتماعية الدراسة، حلجرة ادلادية

(22:2011)أكريلحبر,البعض.

 اإلطار الكظري - ب

دكر ذلا مؤسسة ىي بالنكارايا اآلمُت دار اإلسالمية ادلتوسطة يفربسُتادلدرسة مهم

إىلالطالب.درسجودةكنوعيةالتعليم.أنشطةالتدريسكالتعلمدبثابةكسيلةلنقلادلعرفةمنادل

ادلدرسةكمكافللطالبلتطويرادلواىبكإمكاناهتا.يشملتوفَتالتعلمللطالبمنحيثإتقاف

يعةاحلاؿمنحيثتوفَتاللغاتاألجنبيةكخاصةالعربيةيفادلدارسالقائمةعلىاإلسالـ.كبطب

ادلوادالتعليميةالعربيةىناؾالعديدمنالصعوباتاليتتواجوعلىحدسواءمنرطريقةالتدريس

كمنقدرةالطالبعلىفهمادلواد.
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الصعوباتاليتيواجههاالعديدمنالطالبىيمنحيثتطبيقالًتاكبالعربية،مثيف

رات،كىيإستمع،قراءة،كالـ،كتابةيفحُتلوحظإتقافتعلماللغةالعربيةيفضلاربعادلها

تعلمأقلدقة،يفحُتػلتاج نظاـ كاستخداـ الوقتادلتاحللدركسالعربية، كزلدكدية قواعد،

الطالبادلفاىيمادلتعلقةبالبيئةاحمليطةكالقياـبالكثَتمنالعملسبارينلصقلمهاراتو.كادلشكلة

الًتاكبالعربيةيفالص الثامنداراآلمُتبالنكارايا.بناءقدرةبيفىناىيكي قدرةالطال

العقل يتضحيفإرطار كضوحا، البحثأكثر ىذا كلكييكوف أعاله. ادلذكورة ادلشاكل على

التايل:



تعلماللغةالعربيةيفالفصلالثامنيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُت
 بالنكارايا

 اختبارقدرةالطالبيفتطبيقالًتاكبالعربية

يفمقابالتمعمدرساللغةالعربيةللص الثامنكبعضالطالبفصلالثامن
 ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا

 نتيجةنتائجاختبارنتائجقدرةالطالبيفتطبيقالًتاكببالعربية

نتجعننتائجادلقابالتبياناتعنصعوباتتعلمالطالبكجهودادلعلمُتيف
 تعلماللغةالعربية
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كاستناداإىلالصورةأعاله،ميكناالستنتاجأفقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية

 ركفةبعداالنتهاءمنالطالبأداةاالختبار.ميكنأفتكوفمع
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 الباب الثالث

 مكهج البحث

 مكهج البحث - أ

منهجالبحثىوكسيلةعلميةللحصوؿعلىالبياناتلغرضمعُتكفائدة.كبناءالكلمات

أىداؼ العلمية، الطريقة أفنالحظ، الوسائلالعلمية،الرئيسية االستخداـ. كسهولة البيانات،

علىالصفاتالعلمية،كىيعقالنيةكذبريبيةكمنهجية. البياناتتعٍتأفاألنشطةالبحثيةتقـو

معينةمعايَتذلاذبريبيةبياناتشكليفالبحثخالؿمنعليهااحلصوؿمتاليت أفكغلب.

نهجنهجيفالدراسةباستخداـادل(ادل2009:2)سوجيونو،.كفائدةمعُتلغرضالبحثيكوف

كأداة أرقاـ البياناتيفشكل تستخدـ اليت ادلعرفة على العثور عملية كىو الكمي، الوصفي

للبياناتلتحليلادلعلوماتحوؿماتريدأفتعرؼمنخالؿزلاكلةكص اخلصائصادلختلفة

 (2014:46كيراتناسوجركيٍت،ادلستمدةمنعينة.)

 الوقت وماان البحث - ب

قعالبحثمو_1
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كقدمتإجراءالبحثيفادلدرسةادلتوسطةداراآلمُتبالنكارايا،كىويفالطريقياكوت

( رقم 18األكؿ مينتنغ، رايا( اآلمُت،جيكاف دار ادلتوسطة ادلدرسة البحثيف  بالنكرايا.

بالنكارايا،ألفادلدرسةادلتوسطةداراآلمُتبالنكاراياالتزاؿتطبقأسلوبالتعلمالكالسيكي

أفادلدرسةاليزاؿبعيداكراءادلدارساللغةالعربيةمدرسمعقدرةالطالبمتفاكتة،كافًتاض

 األخرليفتعلمالعربية

 كقتالبحث_2

 .2018مارسحىت2018فربايرالشهركقتالبحثيف

 لمجتمع وعيكيةا - ج

اجملتمع_1

يفالبحوثاالجتماعية،يتمتعري اجملتمععلىأهنارلموعةادلوضوعاليتزبضعلنتائج

(2007:77البحوثادلعممة.)سي الدينأزكار،
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اجملتمعىيمن / األشياء التعميمتتكوفمن: بعضالصفاتطقة ادلوضوعاتاليتذلا

 كمنمثاستخالصالنتائج.)سوجيونو، الباحثوفللدراسة :2009كاخلصائصاليتحددىا

80)

اجملتمعيفالبحثىومجيعرطالبالص الثامنادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُت

.الطالب104فصوؿمععدد4بالنكارايا،كىناؾ

 جدكاؿاجملتمعالبحث.3.1جدكاؿ

 فصل رقم
 الجملة

 مجموع
 الكساء الرجل

أ-8 1  17 11 28 
ب-8 2  17 9 26 
ج-8 3  17 7 24 
د-8 4  19 6 25 

 103 33 70 الجملة


إدارةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراألمُتبالنكاراياسنة:بياناتالطالبمصادر
 .2017/2018دراسية


 عينات_2
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العينةىيجزءمناجملتمع.يعٍتلنتكوفعيناتإذامليكناجملتمع.)ديٍتدارماكاف،

(.العينةىيجزئيةأكشلثلةللمجتمعقيدالبحث.اسمعينةالبحثإذاكنا2013:138

تعميمنتائجعينةالبحث.)سوىارسيميأريكونتو، (2002:109نعتـز

العنقوديةالعيناتأخذرطريقةباستخداـالبحثىذايفالعيناتتقنيةتستخدـحُتيف

مصدرأكعنوالبحثسيتمالذمالكائنكافإذاالعينةظلوذجلتحديد(العيناتمنطقةتقنية)

يفىذا.إنشاؤىامتاليتالسكانيةادلنطقةقبلمنالعيناتأخذىوفإنوجدا،كاسعالبيانات

سيتمعيناتمنهايفالفصلالثامنأفصوؿ،ك4أشخاصمع103البحث،عددرلتمع

رطالبنا.السببالذمالباحثةزبتارالفصلالثامن)أ(ألفالطبقةالشثامنةأىي28مععدد

أفضلفئةمناجملاؿاألكادمييبُتالفصلالثامنيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراألمُت

بالنكارايا.

 وحدة وموضوع البحث - د

كحدةالبحث-1



54 
 

 

العربيةاليتيتماحلصوؿعليهامنالطالبعلىتطبيقالًتاكبىذاالبحثىوالقدرة

خالؿنتائجاالختباركادلقابالت.

موضوعالبحث-2

 رطالبا103موضوعالبحثالطبقةفيدمتسداركؿأمُتباالنغ رايةمععددمن

 أسلوب جمع البيانات - ه

للكش عنأكالتقاطادلعلوماتالكميةمناسلوبمجعالبياناتىيالطريقةالباحثة

 (2014:74كيراتناسوجركيٍت،ستجيبُتكفقالنطاؽالبحث.)ادل

اختبار_1

االختباريفالقاموسالعربيةمعنهوإختيبار،األداةأكاألداةالبحثادلستخدمةللحصوؿ

 )عبد معُت. شيء يف قدرتو سيكوف الكائن أك الفرد عن معلومات احلامد،على العبد

(.أداةاالختباريفالبحثلقياسأكاحلصوؿعلىكص دلستولقدرةالطالب2010:8

يفتطبيقالًتاكبالعربيةالفصلالثامن.شكلاالختباريفالبحثىوإنشأءادلوجو

ادلقابلة_2
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مقابلةىيكاحدةمناألدكاتادلستخدمةالستخراجالبياناتشفويا.ينبغياستكشاؼ

4كبلغتكائنادلقابلةيفىذهالبحثىذابعمقحىتضلصلعلىبياناتصحيحةكمفصلة.

شخصادلخربىومدرسدبدةاللغةالعربية1رطالباباستخداـعينةعشوائيةرطبقيةمتوازنةك

الطالبكجهود تعلم مقابالتالبياناتالستكشاؼصعوبة كتستخدـ الص الثامن. يف

.ىصعوباتالطالبيفتعلمالًتاكبالعربيةادلعلميفالتغلبعل

توثيق_3

أك اخلطية ادلستندات سواء ، الوثائق كربليل مجع رطريق البياناتعن أسلوبمجع ىو التوثيق

بياناتالوثائقاليتمتمجعهاالرسوماتأكاإللكًتكنية.ذبمعبياناتالتوثيقيفالبحثتتكوفمن:

الطالبالفصلالثامنمنبياناتادلدرسة،كبياناتادلدارسكبياناتيفىذهالبحث،دبايفذل :

 ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا.

 أدوات البحث - و

البيانات جودة الص  جودة ربدد كسوؼ البحث. يف أساسي عنصر ىو أدكات

 األريفُت، )زين الدراسة. يف 2011ادلستخدمة البيانا225: على للحصوؿ يف(. تالالزمة
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البحثاستخدمتأدكاتاختبارالقدرة.أدكاتاالختبارادلستخدمةلقياسنتائجتعلمالطالب

اختبار ظلوذج استخداـ يتم متعدد. من االختيار أسئلة ىي ادلكتوبة االختبارات باستخداـ

تعلماالختيارمنمتعددإلكماؿاخليار.هتدؼىذهمصبغةإىلجعلاألداةمناسبمعأىداؼ

موافق.األداةمناسبأمااللغةالعربيةيفالًتاكب.

أداة كغلبربليل ، لغرضالتعلم كفقنا الشبكة من أداة إنتاج يتم ذل ، على عالكة

الصالحية حيث من جودهتا كربديد األداة اختبار غلب كبالتايل ، البيانات صحة االختبار

ميزةلألداةالناذبةصاحلةسباماكموثوقةيفالكش كموثوقيةادلشكلةكمستولالصعوبةكالقدرةادل

 عنالبياناتالبحثية.

 أسلوب تحليل البيانات  -ز

أسلوبربليلالبيانات.أسلوبربليلالبياناتىيكسيلةلتنفيذربليلالبيانات،كذل 

يتممث(.2014:103كيراتناسوجركيٍت،ناتللردعلىصياغةادلشكلة.)هبدؼمعاجلةالبيا

يستخدـ ، البيانات لتحليل السابقة. البحوث من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات ربليل

الباحثاإلحصاء يستخدـ أكالن، ادلشكلة علىصياغة لإلجابة الباحثتقنيتُتربليليتُت،
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مايلز ظلوذج ربليل كالثالث الثاين الباحث يستخدـ ، ادلشكلة صياغة كإلجابة ، الوصفي

كىوبرماف.

خطواتالتحليل الباحثبإجراء يقـو األكىل، ادلشكلة علىصياغة لإلجابة بالنسبة

 التالية:

تصحيح،أمالتحققمنالبياناتاليتمتاحلصوؿعليهاللتأكدمتمجعالبياناتادلطلوبة_1

 كاملةكمناسبة

للمستجيبُتكلنوعومعرمزالعضوالًتميز،النسبةادلئوية،ذبميعالبياناتمنالنتائجكفقا_2

 لتسهيلمعاجلةالبيانات.

جدكؿالبيانات،الباحثترتيباجلداكؿلكلالبياناتكحساهبايفالتكرارحبيثالبيانات_3

اجملمعةيفاحلقيقية.

ربليل،غلعلالتحليلكأساسالستخالصالنتائجاليتمتالتوصلإليهايفشكلالوص _4

(1989:79ارداليس،كالتفسَت.)م
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ربليل نتيجة ألف ادلئوية، النسبة أسلوب الباحث استخدـ الكمية، البيانات خلالصة

البياناتمتاحلصوؿعليهاميكناستنتاجهاكميكناستخدامهاكمبادئتوجيهيةدلعرفةربقيق

أىداؼالبحث.ربديدمستولالنسبةادلئويةاستخدـالصيغةالتالية:

 = القيمة
ئجالنتا   احملققة 

المثالي األقصى الحد
 X 011 % 

( 1002100)غيطى,    

 متوسط معرفة ميكن الطالب اختبار نتائج قيمة إىل النتيجة تغيَت لطالباقدرةبعد

الدراسي،كذل باستخداـالصيغةعلىالنحوالتايل:

   
  

 
 

البياف:

 Mx = متوسط 

Σ× = )عددالدرجات)نتائج 

N = نفسهاعددالدرجات 
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استخدـ ، الكمية ادلقاييس باستخداـ الطالب اختبار نتائج تقييم يف القياسات

الباحثوفتقنيةالنسبةادلئوية.مثيتمربليلنتائجالقياساتعلىشكلأرقاـباستخداـرطرؽ

ن(.بعدذل ميك2012:34إحصائيةليتمتقدميهايفهنايةادلطاؼلتفسَتنوعي.)أنس،

الطالبعلىإتقافبنية قدرة أالكىيمعرفة ربقيقأىداؼالبحث، أفطللصإىلمعرفة

اجلملةالعربية.ربديدمستولالنسبةادلئويةاليتتستخدـالصيغةعلىالنحوالتايل:

  
 

 
      

 البياف:

Pالنسبةادلئوية= 

F = عددالتكرارجوابالبحثادلوضوعي 

N = عددادلوضوعاتالبحثية

 القيمةادلستخدمةالصيغةعلىالنحوالتايل:مثلتحديدمتوسط

   
  

 
 

البياف:

 Mx = متوسط 
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Σ× = )عددالدرجات)نتائج 

N = نفسهاعددالدرجات 

الباحثبإجراءخطوات أمابالنسبةلإلجابةعلىصياغةادلشكلةالثانيةكالثالثة،يقـو

(93:2010)سوغييونو,التحليلالتالية:

زبفيضالبيانات-1

يتمتلخيصاحلدمنالكلمات،كاختياراألساسيات،معالًتكيزعلىاألشياء

يصالبياناتاليتمتالعثورعليهامنادلهمة،البحثعنادلوضوعكالنمط.لذل يتمتلخ

قبلالباحثُتمنخالؿادلقابلةكاختيارالبياناتاذلامة.

عرضالبيانات-2

يتمعرضالبياناتيفشكلكص موجز،رسمبياين،كإنتاجبياناتمنظمة.يف

لتحسُتادلرحلةالثانية،أجرلالباحثوفربليالنلصعوباتتعلمالطالبكاجلهودادلبذكلة

قدرةالطالبعلىتعلماللغةالعربية.

اخلالصةكالتحقق-3
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غلبدعماالستنتاجبأدلةصحيحةكمتسقةحىتتتمكنمناإلجابةعلىصياغة

ادلرحلةالنهائية،ميكنللباحثُتاستخالصالنتائج ادلشكلةادلصاغةيفالبداية.يفىذه

عوباتتعلمالطالبكاجلهودادلبذكلةلتحسُتكاإلجابةعلىصياغةادلشكالتادلتعلقةبص

قدرةالطالبعلىتعلماللغةالعربية.



 

62 
 

 الرابع الباب

 هاشتحليلها ومكقنتائج البحث و 

قدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية -أ

كص البيانات_1

تنفيذالبحثفعلتيفمدرسةاإلسالميةادلتوسطةداراآلمُتبالنكاراياىيكاحدةمن

 اليتتقع  ادلدين ادلتوسطة ريفالشارعمدرسة يفالشارعياقوتكاحد قمغيأكبوسالسابع

بالنكاراياكادلاننتالوسطى.أمارلتمعيفالبحثدينة،نواحيجيكافراياشل19-18منتينغ

الطال الثامنىي، كاليتبلغت103بيفالفصل أ الثامن الفصل من 28رطالببعينة

 ا.رطالبن

االختبار،كيتماستخداـاالختبارللحصوؿعلىأسلوبمجعالبياناتيفالبحثىي

قيمةالطالبيفقدرةالًتاكبليتمربليلهادلعرفةمدلقدرةالطالبيفقدرةالًتاكباللغة

البياناتصعوبةتعلمالطالبكجهودادلعلميفالستكشاؼادلقابالتثاىن.األسلوبالالعربية

العربية الًتاكب تعلم يف الطالب صعوبات على تعلم.التغلب عن ادلعلومات الستخالص

لبيانات تعري  مل  على للحصوؿ التوثيق ىو الثالث األسلوب العربية. اللغة .الًتاكب
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الطالبالفصلالثامنمنادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداربياناتادلدرسة،كادلدارسكبيانات

 اآلمُتبالنكارايا.

الوصفي ادلنهج البحث ىذا الكيفيكالكمييستخدـ الوصفي علىاحلصوؿيتم.

البيانات،اسًتجاعإجراءقبل.متعددمناالختياراختباررطريقعنالطالبقدراتبيانات

كافإذامادلعرفةاالختباريتم.لطالباختباركاختبارالستخدامهاالسؤاؿأداةالباحثةاخترب

يفأحباثاتكنملاليتالفصلإىلالتجاربإجراءمت.الأـجيدسؤاؿنوعيةاستوىفقدالعنصر

رطالبا،26منبعددبالثامنالفصلأم،ادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا

االختبارأسئلةعلىػلضركفملرطالب2بسببرطلبا،24بعدداالختباراختباريفكلكن

كمستوياتاالختبار،كتوثيقاالختبار،صحة:قليلعددكاحدةمرةاالختباراختباريتم.اليـو

.سلتلفةكالطاقةصعوبة،

اختبارادلوثوقية،كمستولالصعوبة،40بعد األسئلةربليلذبارباختبارالصالحية،

األسئلةاليتالميكناستخدامها.لذافإفاألسئلةاليتميكن10صائصادلميزة.مثحصلكاخل

 سؤاال.30اللغةالعربيةمنالًتاكباتباعهالتحديدقدرةالطالبيف
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نتائجالبحث_2

للحصوؿعلىبياناتعنقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكباللغةالعربية،تستخدـ

االختبار.االختبارادلستخدـىواختبارمتاختبارهكربليلصحتو.أمااإلختبارالباحثةرطريقة

ملحاؽ.لنتائجاالختبارالبحثعلىالنحوالتايل:

تعطىالباحثة،2ك1ساعةيف2018مارس27األربعاءيـويفاالختباركقت

اآلمُتداراإلسالميةادلتوسطةمدرسةيفأالثامنالفصليفلعربيةاللغةالًتاكباختبار

تقنيةالتسجيلباستخداـالصيغة:.االختيارمنادلتعددسؤاالن30ادبجموعهبالنكارايا

 = القيمة
  احملققة النتائج

المثالي األقصى الحد
 X 011 % 

ابتدائي،باستخداـاالختبارالنتائجفقائمةالبحثالطالباالسمكتمافعلىللحفاظ

:أدناه.4.1اجلدكؿيفمكملالًتاكباالختبارالنتائجقائمةأما

 أالثامنفصلالطالباالختبارنتائججدكاؿ.4.1جدكاؿ

درجة ابتدائياالسم رقم  نتيجة
1 AAH 24 80 
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2 AS 23 76,7 
3 ANI 27 90 
4 AF 29 96,7 
5 A 20 66,7 
6 AIF 30 100 
7 IMR 30 100 
8 JS 22 73,3 
9 KMA 28 93,3 
10 M 29 96,7 
11 MP 8 26,7 
12 MAA 29 96,7 
13 MA 10 33,3 
14 MB 24 80 
15 MM 16 53,3 
16 NNTA 25 83,3 
17 NAA 28 93,3 
18 NW 20 66,7 
19 NR 29 96,7 
20 NRd 29 96,7 
21 RWR 29 96,7 
22 RH 18 60 
23 SRS 24 80 
24 SM 6 20 
25 SR 26 86,7 
26 SSS 27 90 
27 SA 25 83,3 
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28 YH 22 73,3 


دلعرفة العريب. الًتاكيب اختبار أثناء كدرجاهتم الطلبة درجات أعاله اجلدكؿ يوضح

ىوادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكاراياأيفالقيمةادلتوسطةلقدرةالص الثامن

استخداـالصيغةعلىالنحوالتايل:

   
  

 
  

   
    

  
  

             

الفئةقميكنمالحظةاألرقاـالسابقةأفمتوسط الص الثامنيمةقدرة ادلدرسةيفأ

ا.ادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا مصنفةجيدن

ذل يف على االرطالع فيمكن الطالب، قيم اكتماؿ مدل دبعرفة يتعلق فيما أما

أدناه.4.2اجلدكؿ

 اكتماؿالطالبعلىأساساكتماؿاحلداألدىنمنالتعلمجدكاؿ.4.2اؿجدك

 نسبةمئوية رلموعالطالب اكتماؿ نتيجة
 86% 24 كامل 01 ≤ 
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 14% 4 غَتكامل < 01


 مدرسةنتيجة ربددىا التعلم من األدىن احلد اآلمُتاكتماؿ دار اإلسالمية ادلتوسطة

ىو العربية اللغة الطالبنتيجة60للمادة ادلعركؼأف من أنو أعاله اجلدكؿ إىل استنادا .

،يفحُتبلغت86%رطالباكبنسبة24االنتهاءكاملدبجموع60يساكمأكأكثرمن

%ةأشخاصبنسب4علىخالؼذل كصلتغَتكاملدبجموع60نتيجةالطالبربت

14.

أمابالنسبةلتعرؼمستولقدرةالطالبعلىالًتاكباللغةالعربيةالفصلالثامنأيف

لىتفسَتقيمةالقدرةيفادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا،ميكنأفيعتمدع

أدناه:.4.3اجلدكؿ

 معايَتتقييمالطالبجدكاؿ.4.3جدكاؿ

 تفسَت مستولالقدرة
 شلتاز 86–100
 خَت 76–85
 كاؼ 60–75
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 أقل 55–59
 أقلحقا 0–54

 

(235:2012)مثٌت,

كمايلي:أدناه.4.4يفاجلدكؿتفاصيلنتائجاختبارالطالبمعقيمادلسند

ؿلفصؽالمسبباالطلراختباانتائج.4.4دكؿلجا

مسند نتيجة ابتدائياالسم رقم
1 AAH 80 خَت
2 AS 76,7 خَت
3 ANI 90 شلتاز
4 AF 96,7 شلتاز
5 A 66,7 كاؼ
6 AIF 100 شلتاز
7 IMR 100 شلتاز
8 JS 73,3 كاؼ
9 KMA 93,3 شلتاز
10 M 96,7 شلتاز
11 MP 26,7 حقاأقل
12 MAA 96,7 شلتاز
13 MA 33,3 حقاأقل
14 MB 80 خَت
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15 MM 53,3 حقاأقل
16 NNTA 83,3 خَت
17 NAA 93,3 شلتاز
18 NW 66,7 كاؼ
19 NR 96,7 شلتاز
20 NRd 96,7 شلتاز
21 RWR 96,7 شلتاز
22 RH 60 كاؼ
23 SRS 80 خَت
24 SM 20 حقاأقل
25 SR 86,7 شلتاز
26 SSS 90 شلتاز
27 SA 83,3 خَت 
28 YH 73,3 كاؼ



 4جدكاؿ .5 ق. الًتدد الطالبتوزيع تطبيقدرة على الثامن ادلتوسطةيفالفصل مدرسة
اإلسالميةداراآلمُتبالنكارايا



 % F مسند درجاتاإلختبار رقم
 46,4 13 شلتاز 86–100 1
 21,4 6 خَت 76–85 2
 17,9 5 كاؼ 60–75 3
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 0 0 أقل 55–59 4
 14,3 4 أقلحقا 0–54 5

 %100 28 عدد


العربيةقدرةالًتاكبيفشلتازيوضحاجلدكؿأعالهأفالطالبالذينحصلواعلىمسند

 13بلغ بنسبة 46.4شخصا بلغت جيد مسند على حصلوا الذين كالطالب ، ٪6

 21.4أشخاصبنسبة إىل ليصل يكفي دبا ادلسند على حصلوا كالطالبالذين ، ٪5

٪،0٪بنسبة0٪،كالطالبالذينػلصلوفعلىادلسندأقلمن17.9أشخاصبنسبة

٪.14.3أشخاصبنسبة4يبلغاحقكالطالبالذينػلصلوفعلىعددأقل

النحوية القواعد فهم على الطالب قدرة مدل معرفة ىو الًتاكب اإلختبار ىدؼ

الكلمات يتضمنسلططأىداؼالًتاكيبفهمكاستخداـ اللغوية. يفاألنشطة كاستخدامها

مجلكالعباراتكاجلمل. استبداؿالكلمات. ىي: اليتميكنتطويرىا بعضتقنياتاالختبار

كاملة،دمج،تغيَتأظلاطاجلملة،تكويناجلملبناءعلىكلماتعشوائية،مجلكاملة،،

.)ماتسنااعراب،عرضأصلالكلمات،اجلمل،تغيَتأظلاطاجلملة،كتطبيقالشكلإعطاء

(.ميكنترتيباختباراتالًتاكيبيفشكلاختباراتمقاؿ،كاختبارات2012:118،
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االخ )عبدمتعددة إىلذل . كما ، قصَتة كإجاباتاختبار ، كاختباراتتكميلية تيارات،

(2012:166الوىاب،

معالنظريةأعالهدلعرفةالقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية،كاختبارىامناسب

للسبب بالنسبة أما متعدد. من اختيار اجلمليفشكل تكمل تقنياتاالختبار باستخداـ

استخداـتقنيةلتسهيلالطالبيفالتفاىم.كبالتايلفإفاالختبارميكنأفيعرؼأفالباحثة

يكوفمدلقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية.

النسبةادلخصصةاليتمتاحلصوؿعليهامناالختبارات،يتماحلصوؿعلىالنتيجةأف

الطالب الًتاكبقدرة للعلىتطبيق فصلالعربية داريفالثامن اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة

٪،46.4شخصابنسبة13العربيةبلغقدرةالًتاكبيفشلتازعلىمسنداآلمُتبالنكارايا

٪،كالطالبالذين21.4أشخاصبنسبة6كالطالبالذينحصلواعلىمسندجيدبلغت

 إىل ليصل يكفي دبا ادلسند على 5حصلوا بنسبة الذين17.9أشخاص كالطالب ، ٪

احق٪،كالطالبالذينػلصلوفعلىعددأقل0٪بنسبة0ػلصلوفعلىادلسندأقلمن

٪.14.3أشخاصبنسبة4يبلغ
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 اللغة العربية التراكب عوامل صعوبات الطالب في تعلم - ب

بعضالطالبةقابلالباحثتبعدمعرفةمدلقدرةالطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية،

علىأقلمنكبمعلىعصياءالصعوبةيفالطالبيفتعلمالًتاكبالعربية. الذينحصلوا

كميكنكص نتائجادلقابلةعلىالنحوالتايل:

"منالصعبألنواليفهم،ننسى".أجابأحدالطالب"اكقوفالوقتأقل،حىتىاه

علىأصوؿ"مااخرالطالباآلخرين."متحَت معالسؤاؿاخت؟"،"الشعبيةكاذلجـو

اجلواباحلقمنقبل."

يف الطالب تواجهها اليت الصعوبة أف لباحثة كفقا أعاله ادلقابلة نتائج إىل استنادا

على الطالب غلرب اليت العربية الًتاكب عن الطالب فهم كأقل مستحق، العربية الًتاكب

،كقاؿ:ةالباحثةمعادلدرساللغةالعربيتكعندماسألاألسئلةاليتملتكنحقا.

 اليزاؿبعيدا الطالبعلىتطبيقالًتاكبالعربية علىباستثناءمن"إفقدرة قادرة

ابتدائيةخاصة منمدرسة أيضا حكومية،كىناؾاكالطالبالذينىمموندكيرجيا

بعضأجااليتميكن".
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إىلالوص أعالهحسبالباحثةأفصعوبة بسبباستنادا الطالبميكنأفيكونوا

خريجالطالبأنفسهم،لذل رطالبوامنخريجمدرسةابتدائيةاسالميةذاتأساسامناللغة

العربية.

علىالنحو سيتمذكره الطالب، كص أمعواملميكنأفيكوفصعوباتتعلم

التايل:

 ضع الذكاء -1

 ليتيقدمهاادلعلم.موىبةأقلأكالتتوافقمعموادالدركسادلستفادةأكا -2

 العواملالعارطفيةاليتىيأقلاستقرارامثلالتهيج،ادلزاج،الغضب،كماشابوذل . -3

 نشاطتعليميأقل.أكثركسوؿمنالقياـبأنشطةالتعلم.قبلاختبارجديد. -4

معالفهم،كليسعاداتتعلمسيئة.التعلممعالتمكنمنالعلمعلىمستولاحلفظ، -5

 خرل.األإىلحاؿجدااستبداؿمنالصعب

.االستيعابالسريعللموضوعمنقبلرطالبمعُتيؤدمإىلتعديل -6 ضبطاجتماعيصاـر

الطفلإلرشادهيفالتعلم.
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خلفيةالتجربةادلريرة.علىسبيلادلثاؿأرطفاؿادلدارسأثناءالعمل. -7

مثاؿغَتذمصلة -8

االجتماعيكأنشطةالتعليمكالتعلميففئةاخللفياتالتعليميةاليتيتمإدخاذلامعالنظاـ -9

أقلجودة.

ادلركنةالتتوافقمعمتطلباتكقتالتعلم. -10

احلالةادلاديةاليتىيأقلالدعم،مثلالعيوب -11

صحةسيئة،مثلالصداعكآالـالساؽ. -12

اجلنسأكالزكاجغَتادلنضبط،مثلادلواعدة -13

اداليتيتمدراستها.عدـكفايةادلعارؼكادلهاراتاألساسيةللمو -14

اليكوفلدلالطالب اليوجددافعللتعلم.يصعبقبوؿادلوضوعكاستيعابوعندما

 (2011:237حبرم،شيفوؿأمدافعللتعلم.)

لدلمناسب اليتأصبحتسبثلصعوباتالتعلم للعوامل أعاله ادلذكورة النظرية مع

الًتاكبالعربيةاليتتشكلخلفيةبالنكارايامدرسةادلتوسطةاإلسالميةداراآلمُتيفرطالب
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التعليمادلنزيلللمدرسة،ألفأصلرطالبادلدارسعلىأساسديٍتلديهمأساسيحوؿاللغة

العربية،فإفمقاكمةالتعلمالتتطابقمعمتطلباتالوقتالتعلم.لذل ،مييلالطالبإىلأف

منالقياـبأنشطةالتعلم.يكونواأقلدرايةبادلوادادلقدمةألنشطةال تعلماألقل،كأكثركسوالن

قبلاختبارتعليميجديد،مييلالطالبإىلنسيافادلشاكلعندحدكثمشكالتمرذبلة

على العلم التمكنمن مع التعلم أقلجودة. أفعاداتالتعلم كما ، التعلم بسببعدـ

العربيةالًتاكبق األخرل،ألفمستولاحلفظ،كليسبالفهم،منالصعباستبداؿادلوا

 العربية.الًتاكبتتطلبادلزيدمنادلمارسةلتعميق

خلص أعاله، البيانات كص  علىتنتائج عوامل الطالب صعوبة أف إىل الباحثة

تطبيقالًتاكبالعربية،ليستصابوفللطالبمنالًتاكباليتأجابالطالبعلىإعطاء

 خلفيةالطالب.ادلعينُتمنقبلالضركرياتك
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اللغة التراكب الطالب في تعلم  التي تواجه في تحسين الصعوبات درسالمجهود _  ج

 العربية

الباحثةتبعدمعرفةماىيعواملصعوبةالطالبيفتعلمالًتاكباللغةالعربية،سأل

عناجلهودادلبذكلةللتغلبعلىصعوباتالطالبيفتعلمالًتاكبالعربية.ميكنكص نتائج

ادلقابلةعلىالنحوالتايل:

بيافمدرساللغةالعربية.

إدخاؿ حبيثيتم الًتاكب، درسخاصيف ،مل نفسها العربية اللغة تعلم يف "إذا

كافيتعلمتفسَت ادلثاؿ،عندما العربية. يفكلدرسمندركساللغة الًتاكبدائمنا

بالنسبةللطالب ىوادلوق .أما النص،أخربالطالببعالماتفعل،كاسم،كما

فسيتمالتعاملمعهمالتعلممناألدىناحلداكتماؿالذينػلصلوفعلىالقيمةيفظل

بطريقةنفسية"

لرأي كفقا أعاله ادلقابالتادلذكورة نتائج إىل ادلبذكؿتكاستنادا اجلهد فإف ، الباحثة

رطريقعالجللطالب عن اليتتتم الًتاكبالعربية للتغلبعلىصعوباتالطالبيفتعلم
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،كيتمإدخاؿتعلماللغةالعربيةدائمنامادةالتعلممناألدىناحلداكتماؿالذينتقلقيمتهاعن

الًتاكب.علىسبيلادلثاؿ،عندماكافيتعلمتفسَتالنص،أخربالطالببعالماتفعل،

يف ادلشكلة على اإلجابة رطريق التدريباتعن من كالكثَت ادلوق . ىو كما ، كتابكاسم

.التمرينات)كرقةعملالطالب(

علىادلعلمالقياـبولتحقيقأىداؼالتعلمىي:غلب

 زبطيطالتعليم،أمأدكاتأككسائلاإلعالـلتوجيوأنشطةمنظمةالتعلم. -1

احتياجات -2 بيئاتتتناسبمع أك حاكياتكمرافق إلنشاء زلاكلة التعلم تنظيم يعد

 التعلم.

3-  كتوجيو ، كتوليد األمساؾ، بصيد يقوموف الطالبالذين بتعبئة الطالبقم دكافع

 للتعلم

شلارسةاألعماؿالتجارية،توجيوأنشطةتعلمالطالبكفقاللتخطيطالتعليميالذم -4

 السابقة.تصميمكاف



78 
 

 

إجراءادلزيدمنالدراسةالقائمةعلىالتقييماليتربتومعلىفهمأكسعمنقياسأك

(185:1992)ثيثي,تقييمالتعليم.

مدرسةادلتوسطةيفالهلتحقيقىدؼتعلماللغةالعربيةمعالنظريةادلذكورةأعمناسب

بالنكارايا اآلمُت دار التعليمية،اإلسالمية كسائل باستخداـ للطالب، ادلدرساحلافز يوفر ،

كتوفَتادلهاـكتقييمالتعلمهبدؼربديدمستولالقدرةعلىالطالب.

كنتيجةلتوصي البياناتالواردأعاله،خلصتالباحثةأفمدرساللغةالعربيةػلاكؿ

ربسُتقدرةالطالبعلىتعلماللغةالعربية.اجلهدادلبذكؿىوإدراجمادةالًتاكبيفادلهارات

مناألدىناحلداكتماؿاألخرلكالقياـبالعالجللطالبالذينػلصلوفعلىالقيمةيفظل

.مالتعل
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 البحث خالصة - أ

سلتلفة،كمالالرطالععلىتفاصيلقدرةالطالبعلىةالًتاكبقدرةالطالبيفالسيطر_1

13العربيةكيتكوفمنالًتاكبالنحوالتايل:الطالبالذينحصلواعلىادلسندشلتازةيف

أشخاص6٪،كالطالبالذينػلصلوفعلىلقبجيدةبلغت46.4شخصامعنسبة

أشخاصمع5٪،كالطالبالذينػلصلوفعلىادلسندكاؼمن21،4معنسبةاؿ

٪،0األصواتبنسبة0٪،كالطالبالذينػلصلوفعلىأقلادلسندبلغت17.9نسبة

٪.14.3أشخاصمعنسبة4ادلسندبلغمرةكاحدةإىلكالطالبالذينػلصلوفعلى

الطالبعواملعلىتطبيقالًتاكبالعربية،ليستصابوفللطالبمنتشملالصعوبات_2

.الًتاكباليتأجابالطالبعلىإعطاءادلعينُتمنقبلالضركرياتكخلفيةالطالب.

ةالطالبعلىتعلماللغةالعربيةىييفتعلماللغةالعربيةلتحسُتقدردرسإفجهودادل_3

على ػلصلوف بالعالجللطالبالذين ادلهاراتاألخرلكالقياـ الًتاكبيف إدراجمادة

 .التعلممناألدىناحلداكتماؿالقيمةيفظل
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 مقترحات - ب

 علىأساسخالصةالبحث،ميكناقًتاحبعضاألشياءكمايلي:

 للمدرس_1

استخداـرطريقةتعلممثَتةلالىتماـكشلتعةيفتعلماللغةالعربيةغلبعلىادلدرسأكال

 غلبعلىادلدرسإعطاءالكثَتمنالتدريبعنالًتاكباللغةالعربيةثانيا

 للطالب_2

غلبعلىالطالبأفيكونوارلتهدينيفقراءةالكتبالعربيةإلضافةادلعرفةعنأكال

الًتاكباللغةالعربية.

غلبعلىالطالبتكرارالدركسالعربيةيفادلنزؿكشلارسةاجُلملمناسبلًتاكبثانيا

اللغةالعربية.
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