
42 
 

 الفصل الرابع
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 1978:   يّ التدير  عامال
 الشؤون الدينّيةوزارة : ملك   مركز األرض

1التميز يف اإلصلاز و كرميةالاألخالق ب ناان: تنفيذ اإل   الرؤية
 

 

 بالنكا رايا 1المدرسة المتوّسطة اإلسالمّية النموذجّية  بناءتاريخ  .2

 عاصمتها، وككاليمانتان الوسطى ومدينة بالنكا رايا    يرسم 1957يف بداية 
مكتب الشؤون الدينية الذي  .تغيَت كنبَت للحكومة يف كاليمانتان الوسطى تؤّدى إىل

 .لنكارايا تلةائيااانضم مرة واحدة مع  جنوب كاليمانتان باصلارماسُت، نةلها إىل ب
 1961خرى،  م يف عام األ جتماعّيةودبنبادرة من الايد سيف الدين و من اإل

 15 ىم الطالب وسنوات  (PGAS) 4 ىلّيةاأل يةادلعلمُت الدين تربيةتأسات 
. بالنكا رايا  الشؤون الدينّيةوزارة  موظفُت من أعضاء علمون ىم دلو ا شخصا فةط 

استخدام غرفة منزل الايد الدريب زين اهلل، وبالنتر إىل أن فلعملية التعليم والتعلم و 
 سامنبيت سنوات يف PGAN 6 النبالد مدرسة دينية يف كاليمانتان وسط أي ماتوى

 4احمللية من أجل كومّيةاقًتح على احل ىو، دبنبادرة من الايد سيف الدين، و  فةط

PGAS   على  هاةًتح،فيعلى اقًتاح   يةابل ذبيلك ريووتو  ستكون حكومّيا. سنوات
ية سنوات بالنكا رايا كلية ادلعلمُت الدين PGAS 4 وزارة الشؤون الدينية من أجل مركز

 PGAS  4 1961أغاطس  2أنو يف سنوات، لذلك  (PGAN) 4 احلكومية
 .سنوات PGAN 4 تغَت بسنوات ي

                                                           
1
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معلمُت  4دانا ويااعده  الايد سيف الدين ىوأما بالنانبة دلدير ادلدرسة 
الايد عنبد الرمحن و ، د.ب.  سيف الدين، والايد عنبد الرمحن زلمد عزيز مها الايد

 18االثنُت  ىفو  .اوزارة الشؤون الدينّية بالنكارايوغَتىم من جيمة رافت  نور، و
إىل   ب. أ. سنوات من الايد الدريب زين اهلل PGAN  4 مديري وقع 1968يوليو 

يف مكتب الشؤون الدينية يف كاليمانتان الوسطى مةاطعة  د.ب. الايد عنبد الرمحن
 .بالنكارايا كوسباوا  العميد .شارع

 2جدول 

 ببالنكا رايا 1المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموزجّية  مدائر المدرسة

 ًَشح األعًبء    عصش انىظٍفخ

 DB   1 عجذ انشحًبٌ، 1980 - 1978

1980 - 1985 Drs.  2 انحبج عهمبف هذاٌخ 

1985 - 1986 Dra.  انحبخخ أَفىَح عزٍمخ, CH  3 

1986  Drs. 4 يزكِّش يعشوف 

1986 - 1987 Drs. ًُ5 ٌغشاو حغ 

1987 – 1990 Drs. 6 انحبج خجٌٍش صهذي 

1990 – 1993 Drs. ً7 أحًذ ُكغبع 

1993 – 2000 Dra. ً8 انحبخخ عىعٍالوار 

 BA 9 ,انحبج حًضح  2001 – 2000

2001 – 2003 Drs. 10 سشٍذي 

 11 يهٍىَىا، يبخغزٍش  انزشثٍّخ 2005 – 2003

2005 – 2008 Drs.  ًّ  12 ’انحبج رؤًٌُ، يبخغزٍش انذٌُ

 13 شًظ انذٌٍ ، يبخغزٍش رشثٍّخ اإلعاليٍّخ 2012 - 2008

 14 انحبج عبسفٍٍ .Drs اٌَ – 2012
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درسة، يف التدفق لنبناء ادلنبٌت ادل منذ قيادة الايد عنبد الرمحن، بدأت مااعدة احلكومة
 ةمن مااعداكاميلوه. و  اليت كان اقًتض من ادلدارس األخرى و ادلنازل يف منطةة سوق

 مجعية إدارة اآلباء وادلعلمُت ,د. ب.و الرمحنالايد عنبد ف روبّية 500.000 روبيةةاحلكوم
منذ اللوائح احلكومية ادلركزية وقرار وزير الديانة رقم و   .الفصل الواحد بناء يف ىم يتعاونون

سنوات  PGAN 4ادلدارس  على استنبدال 1978مارس  16بتاريخ  1978 و سنة 16
ادلدرسة الثانويّة احلكومّية  النتام أصنبحت ذلك منفيف مجيع أضلاء إندونيايا ،  MTsN إىل 

  2.مدير ادلدرسة الايد عنبد الرمحن ورمسيا  النموذيّة بالنكا رايا
 .النتار مرات دوران  13كان ىناك   2015عام إىل  1978من عام 

إىل ادلدرسة الثانويّة اإلسالمّية  1ادلدرسة الثانويّة اإلسالمّية احلكومّية  تغَت 1998يف عام 
 12 بتاريخ E / 54/1998 رقم الدينةرار وزير وفةا لبالنكا رايا   1كومّية النموذجّية احل

 و استمرارىا 2000حىت عام ة سوسيالوايت مديرة ادلدرسةاحلاجت أصنبحو  1998مارس 
 .الاابةة يف اجلدولو مدير بعدمها ، ب.أ، محزة الايد

 األهداف، والشعارو الرسالة، و الرؤية،  .3

 ةتميز ادلبالنكارايا ىي ادلؤساة التعليمية  ّيةنموذجادلتوّسطة اإلسالمّية الادلدرسة 
 9األساسي  يّ تحةيق النجاح التعليملنتمتها وزارة الشؤون الدينية  والدين اإلسالمي ب

فادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية الدين اإلسالمي، ىف كمؤساة تعليمية شليزة  .سنوات
التعليم الديٍت فةط ، ولكن أيضا يف ادلوضوع العام الذي  هاتعليمبالنكارايا ليس  ّيةنموذجال

 .وزارة الًتبية الوطنية هاعلى ادلااواة مع ادلدارس العامة إشراف ايزهن
 اآلمالبالنكارايا كمزود التعليم ال ميكن فصلها عن  ّيةنموذجو ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية ال

                                                           
2
 ببالنكا رايا 1الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  
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، 2003لانة  20جة يف قانون الًتبية الوطنية رقم ادلدر و ىو  لألمة االندونياية  لياالع
هلل عز  إىل واإلخالص مياند النبشرية لتطوير األمة لديهم اإلر : ربةيق إمكانات ادلوايوى

لديو  وماتةلة و،ادلعرفة وادلهارات، وصحية، وشخصية ثابتة  والطابع الننبيل،  و لديو ، وجلّ 
 .لمجتمع واألمةلالشعور ادلاؤولية 

  بالنكارايا 1ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية باإلضافة إىل ذلك، 
التطورات  .ادلاتةنبل ىف تحدياتالالتنمية و  ىفأيضا  ىتماماإلذلا   كمؤساة تعليمية

مة اليت تامح التدفق ول  ( الع  2( تطوير العلوم والتكنولوجيا، )1: )تتعّلق بوالتحديات 
( 4)وعصر ادلعلومات،  (3َت والتنةل بُت وعرب الةطاعات واألماكن، و)الاريع جدا للتغي

( التغَتات يف وعي العام واآلباء 5، )يّةودلة على تغيَتات يف الالوك واألخالق النبشر تأثَت الع  
 3.التعليم وعصر التجارة احلرة على

وفةا الذباه  ادلدرسةعل رؤية ذب حىّت  ادلدرسة و التحديات والفرص جيب أن يعاجلها
 .ادلطلوب يف ادلاتةنبل ادلدرسة صور الشخصيتي ىي صورة األخالقية الالرؤية و  ت. التطورا

 .تشَت إىل سياسة التعليم الوطنية ادلدرسةومع ذلك، جيب رؤية 
ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية  بعُت االعتنبار التروف والتحليل الداخلي واخلارجي

ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية  مجيع مواطنُت ، وافق نكارايابال 1النموذجّية 
 .دلدرسةاعلى صياغة رؤية ورسالة وأىداف  بالنكارايا 1النموذجّية 

، تهارسالو ،  بالنكارايا 1ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية وشعار  رؤيةف
 :،  كما يليهاأىدافو 

                                                           
3
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 بالنكارايا 1المتوّسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية المدرسة  رؤية .أ
 " اتالتميز و  كرميةال األخالقب اإلناان تكوين"
 
 بالنكارايا 1المدرسة المتوّسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  رسالة .ب

 .للعنبادة االنضنباط بالعادة اإلميانتعزيز  ( 1
 .اليومي والالوك، وادلواقف وضوعادلكل  يف الةيم اإلسالميةربط و  الستيعابا ( 2
 .ادلدرسة بُت ادلواطنُت التعاطف زراعة ( 3
 .ادلدرسة قوانُت فرض ( 4
 .ىف ادلدرسة الًتبية النبيئيةتنفيذ  ( 5
 .ّيافعالالتدريب و و التعليم التعلم تنفيذ  ( 6
 .معلمُتلل متحدةوفةا ماتوى  والتكنولوجيا اتةان العلوم ( 7
 .تالميذالواىتمامات  واىبوفةا دل الالمنهجية األنشطةزيادة  ( 8
 .أصحاب ادلصلحة ذوي الصلة بُت عالقة متناغمةرباُت  ( 9

 .ادلدرسة النبنية التحتية ورباُت (10

 بالنكارايا 1هدف المدرسة المتوّسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية ج. 
 1ادلتوّسطة اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية ادلدرسة ، فإن ادلدرسة  بناء على رؤية ورسالة 

 :ىي كما يلي بالنكارايا
 .هلل سنبحانو وتعاىلبا تةُتكرمية وادلال عند نفوسهم األخالق جيل نتيجة( 1
 .تنفيذ ادلؤساات التعليمية واحلياة اإلسالمية( 2
 .للمراىةُت تنوعةادلادلهارات بعالية يف رلال العلوم والتكنولوجيا الإنشاء التفاين  ( 3
عندىم  ادلعايَت الوطنية وبنوعية، و تخّرجون ذلم الالتعلم و ادلىف  ربةيق النتائج الةصوى  ( 4
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 .اإلصلاز
 .وفةا إلمكاناهتا جبّيد  تطّورونالذين ي لتالميذإنشاء ا( 5
 .، وتةدمي ادلشورة واألنشطة الالصفية وفةا ألىداف التعليم الوطنيةو تعليم تنفيذ التعلم ( 6
 .شراكة متناغمةبللمجتمع  ىف تعليم ن منتدى ألصحاب ادلصلحة التعليم للمشاركةيتكو ( 7

 ادلدرسة وتنفيذ برامج ادلدرسة تملةزلمجيع ( تنفيذ 8
 ادلدرسةمثل لتطوير تعليم ادل ادلدرسة إنشاء (9

 شعار .د
 4"اإلسالميةواجلودة و اإلصلاز "

 منّظم المجتمع .4
 عارفُتحاج. :       رئيس ادلدرسة 

 :عنبد الرحيم  نئيب رئيس ادلدرسة رلال التصال اإلجتماعيّ 
 :كورنياسة    نئيب رئيس ادلدرسة اجملال ادلنهجيّ  

 : غوس ويدرونتو  نئيب رئيس ادلدرسة رلال الوسيلة و النبنية ربتّية
 :سورينتا    نئيب رئيس ادلدرسة اجملال األمٍتّ 

 
 
 
 

                                                           
4
 ببالنكا رايا 1لمدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف ا 
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 بينات المدرسين .5

 ادلدّرسُت فنجدىا ىف ىذا اجلدول:أّما بيانات 

 3الجدول 

 1تعليم مدّرسين  المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  نوعي
 5وعملهم مجموعتهم رتبتهم و ببالنكا رايا و

 انًبّدح

بة
رت

 
/ 

ل
غو

. 

 انًُشح األعًبء انزشثٍخ

6 5 4 2 1 

انزشثٍّخ  IV/a S-1 انمشآٌ و انحذٌش

 اإلعاليٍّخ

Drs. H. Arifin 1 

انزبسٌخ انثمبفً 

 اإلعاليً

IV/a S-1  انزشثٍّخ

 اإلعاليٍّخ

Asnipah, 

S.Ag. 

2 

نهغخ  .IV/a S-1 انهغخ اإلَذوٍَغخ

 اإلَذوٍَغخ

Heli Normala, 

S.Pd. 

3 

 Slamet Budi فٍضٌبء IV/a S-1 عهى انألحٍب

S., S.Pd. 

4 

انهغخ  IV/a S-1 انهغخ اإلَدهٍضٌّخ

 اإلَدهٍضٌّخ

Supardi, S.Pd 5 

انعهىو  عهى انىطٍُّخ

و  االخزًبعٍخ

 انشٌبظخ

IV/a S-1   انعهىو

انزشثٍّخ   االخزًبعٍخ

 .اإللزصبدٌّخ

Drs. 

Misbakhul 

Munir  

6 

                                                           
5
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5 4 3 2 1 

انزشثٍّخ  IV/a S-1 انفمه

 اإلعاليٍّخ

Hj.Radiah, 

S.Ag 

7 

رشثٍخ  IV/a S-1 انهغخ اإلَدهٍضٌّخ

 اإلثزذائٍّخ يعهى 

Sabur, S.Pd 8 

انزعهٍى   IV/a S-1  انزعهٍى انًىاطٍٍُُخ 

  انًىاطٍٍُُخ

Sugito, S.Pd 9 

انزشثٍّخ  IV/a S-1 انعمٍذح و األخالق

 اإلعاليٍّخ

Kurniasih, 

S.Ag 

10 

 ,Riwut Sinta H انشٌبظخ IV/a S-1 انشٌبظخ

S.Pd 

11 

انهغخ  III/d S-1 انهغخ اإلَدهٍضٌّخ

 اإلَدهٍضٌّخ

Yully Dwi 

Astuti, S.Pd 

12 

 ,Nur Hapsyah عهى االحٍبء III/d S-1 عهى االحٍبء

S.Pd 

13 

 Titi Hartika  انًشىسح  III/d S-1  انًشىسح 

Ademi, S.Pd 

14 

انزبسٌخ انثمبفً 

 اإلعاليً

III/d S-1  انزشثٍّخ

 اإلعاليٍّخ

Fitrathiyah, 

S.Pd.I 

15 

انعهىو   III/d S-1  انعهىو االخزًبعٍخ 

انزشثٍّخ   االخزًبعٍخ

 .اإللزصبدٌّخ

Sumarno, S.Pd 16 

   انمشآٌ و انحذٌش

انزبسٌخ انثمبفً 

 اإلعاليً

III/d S-1  انزشثٍّخ

 اإلعاليٍّخ

Nurmadiah, 

S.Ag 

17 

 Hj.Jubaidah انهغخ انعشثٍخ III/c S-1 انهغخ انعشثٍخ

S.Ag, MSI 

18 

 Ervina, S.Pd 19 انشٌبظٍبد III/c S-1  انشٌبظٍبد 

انهغخ  III/c S-1  انهغخ األَذوٍَغٍخ  

 األَذوٍَغٍخ

Hayatun 

Nissa, S.Pd 

20 

 III/c S-1 O. Raga Slamet, S.Pd 21 انشٌبظخ

انعهىو   III/c S-1  انعهىو االخزًبعٍخ 

انزشثٍّخ   االخزًبعٍخ

 اإللزصبدٌّخ

Sri Wartini, 

S.Pd 

22 

 ,Aris Purnomo  انًشىسح  III/c S-1  انًشىسح 

S.Pd 

23 

انعهىو   III/c S-1  انعهىو االخزًبعٍخ 

انزشثٍّخ   االخزًبعٍخ

 .اإللزصبدٌّخ

Agus 

Widaryanto, 

S.Pd 

24 
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5 4 3 2 1 

 Eny انشٌبظٍبد III/c S-1  انشٌبظٍبد 

Listyowati, 

S.Pd 

25 

 Horman, S.Pd 26  انًشىسح  III/c S-1  انًشىسح 

 Sumarni, S.Pd 27  انًشىسح  III/b S-1  انًشىسح 

 ,Abdul Rahim انهغخ انعشثٍخ/ III/b S-1 انهغخ انعشثٍخ

SS, M.Ag 

28 

 ,Tri Murni H عهى االحٍبء III/b S-1 عهى االحٍبء

S.Pd, M.Sc 

29 

ًّ  III/b S-1 عهى االحٍبء ’اإلصساع  Afrianti 

Juliani, S.P 

30 

ركُىنىخٍب 

 االرصبالد

- D-1 انحبعىة As’ari 31 

وانثمبفخانفٍ   Rasno 32 يذسعخ ركٍُك - 

انزشثٍّخ  S-1 - انعمٍذح و اإلخالق

 اإلعاليٍّخ

Ahmad 

Kardianto 

33 

انزشثٍّخ  S-1 - انهغخ انعشثٍخ

 اإلعاليٍّخ

M. Arni, S.PdI 34 

انزشثٍّخ  S-1 - انهغخ اإلَدهٍضٌّخ

 اإلعاليٍّخ

Ariessalia 

Nengjayanti, 

S.PdI 

45 

  S-1 -  انهغخ األَذوٍَغٍخ  

  انهغخ األَذوٍَغٍخ  

Restishima 

Yudhanti, 

S.Pd 

46 
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ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمّية   يف ادلدرسُت غالنبية أن ينتر أن ميكن الاابق اجلدول من
 بعض ىناك ذلك، ومع. الكافية ادلؤىالت لديو بنبالنكا رايا 1احلكومّية النموذجّية 

 .باجملال الدراسي تناسب ال اليت ادلواد بتدريس يةومون الذين ادلعلمُت

 أّما بيانات موظّفي ادلدرسة صلدىا ىف ىذا اجلدول التاىل:

 4الجدول 

 1تعليم موظفين  المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  نوعي
 6 وعملهم مجموعتهم رتبتهم و ببالنكا رايا و

 نمرة اإلسماء التعليم الماضى .غول / رتبة الوظيفة

 / العامة اإلدارة
 طبقة الموظفين

III/d S-1  Hj. Erma 

Sulistiyowati, 

SH 

1 

 أمين صندوق
 إنفاق

III/c S-1 Sarkiah, S.Pd 2 

الطالب ادارية  III/b انًذسعخ انثبَىٌّخ Hj. Nurpaduaty 3 

السلع اخبسٌّخ 

 والخدمات
II/a نًذسعخ انثبَىٌّخ Anang Jarnawi 4 

إدارة تنفيذ  II/a نًذسعخ انثبَىٌّخ I l m i 5 

كمبيوتر مشغل  - D-3 Dewi Sapala 

Sartika, A.Md 

6 

 Kastanto 7 نًذسعخ انثبَىٌّخ - العسس

 Redy Satria 8 نًذسعخ انثبَىٌّخ - حارس أمن

النظافة ضباط  Masdani 9 نًذسعخ انًزىعطى - 

النظافة ضباط  Siti Mastini 10 انًذسعخ اإلثزذائٍخ - 

                                                           
6
 ببالنكا رايا 1ذجّية الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النمو 
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 ادلدرسة وسيلة وذلك. كاف ادلوظفُت أن ينتر أن ميكن اجلدول الاابق من
. مضمونة ىي مضمونة الفعال التعلم على مرور لدعم التحتية والنبنية ادلرافق شكل يف

 .ادلدرسة يف والنتافة الراحة إدارة أو اإلعالم، وسائل شكل يف يعٍت

 التحتية يةالبن .6
ادلدرسة  و غراف منباين حالة احلكومية  ادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية حبالة بناء

 غرفمااحة ال .حديثا اذبديدى يف حالة جيدة وال تزال جديدة نانبيا، ألن
 :وادلخزون، وكذا اجلدول التايل

 
 5الجدول 

 7ببالنكا رايا 1المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  فى المدرسة البنى التحتية
 

 العدد التعليق النمرة

 الحال

 جيد

مكسور 

 طفيف

مكسور 

 بالغ

  

1 2 3 4 5 6 

     األسض

    M2 9516 األسض و انجٍُخ 1

     معدات و آالت

   1  1 فٍك أف )انغٍبسح( 2

   1  1 اندىانخ 3

 1 1 1  3 رابية 4

   1  1 الماسح الضوئي 5

6 
 16-14) اآللة الكاتبة اليدوية المقاييس

   1  1 (بوصة

      

  2   2  آلة كاتبة 7

                                                           
7
 ببالنكا رايا 1الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  
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1 2 3 4 5 6 

فوليو دليل االستنسل آلة 8  1    1 

معدنية خزائن 9  / 2  2   

  14 26  40 خزائن من الخشب 10

الحديد الرفوف 11  2   2  

 6  9  15 رف خشبي 12

   1  1 طفاية حريق 13

المجلس اسم / البصرية مجلس 14  22  11 5 6 

 - 1 17  18 انغجّىسح 15

 3 3 6  12 الكرة االرضية 16

   4  4 جهاز عرض الصور الشفافة 17

العمل طاولة خشب 18  651  651   

   143  143 معادن / حديد كرسي 19

20  ًّ    598  598 انكشع

   18  18 يكزت انحبعىة 21

األلياف الزجاجية مقعد 22  147  47  100 

اإلنكزشوٍَخانغبعخ  23  22  20  2 

1 2 3 4 5 6 

مكنسة كهربائية آلة 24  1  1   

 1  1  2 جزازة العشب 25

   1  1 انثالخخ 26

   4  4 مكيف الهواء 27

 4  15  19  انًشواحبد 28

  2 22  23 انزهفضٌىٌ 29

 1  18  19 فٍذٌى كبعٍذ 30

   1  1 جهاز تسجيل 31

   7  7 مكبر الصوت 32

 1    1 مكبر الصوت 33

 2  5  7 ميكروفون 34

   14  14 الموازن 35

فيديو كاميرا 36  1  1   

   1  1 رىعزٍم 37

 8    8 ماكينة الخياطة 38

غبسودا فبَدبعٍال شعار  39  16  11 5  

  5 11  16 صىسح سئٍظ انجهذ و َئٍجه 40

 12  2  14 سارية العلم 41

  1 2  3 انًىصع 42

المنصة منبر 43  2  1 1  

 1    1 أنخ انخٍبطخ 44

  5 10  15 انغدبدح 45

 2 2   4 انًكشوفىٌ 46
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1 2 3 4 5 6 

   1  1 السلطة مكبر للصوت 47

تسجيل أغنية الطائفة 48  1  1   

الكاميرا ترايبود 49  1  1   

 6  3  9 انطبثعخ 50

الرقمية الدرن 51  1   1  

  1 2  3 رهفىٌ 52

   1  1 الفاكس 53

الصوت مراقب 54  2  2   

المخدرات  خزائن 55 (زجاج)     1  1   

األلياف الزجاجية حوض 56  14  5  11 

محلل أكوا 57  1    1 

خالطال 58  1  1   

   1  1 المسجل 59

   2  2 جهاز تسجيل 60

   6  6 نٍجزىة 61

   1  1 انًصغش 62

   1  1  حفل المرحلة المدربين 63

 3 1 3  7 انطبثعخ 64

  
ادلتوسطة اإلسالمّية احلكومّية  ادلدرسة ميكن أن ينتر أن ادلرافق والنبنية الاابقمن اجلدول  

 كاتبدعم مرور التعلم مثل الكراسي وادل مثلكافية. يعٍت   بنبالنكا رايا 1النموذجّية 
، وأجهزة التاجيل وشريط LCDمثل  اللغة العربية تعليم  أّما وسيلةوالانبورات، وغَتىا. 

و لديهم ، LCDزلدودة، وليس كل الطنبةات لديها كانوا فيديو وسائل االعالم العربية  
 .الواحد الشريط ادلاجل
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 6الجدول 
ببالنكا  1المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  البناء والتشييد فى المدرسة

 8رايا
 

 يكغىس عذد البناء والتشييد
يكغىس 

 طفٍف

يكغىس 

 ثبنغ

   1  1 غشفخ انشئٍظ 1

   1  1 غشفخ انًذسط 2

   1  1 غشفخ شؤوٌ اإلداسح 3

   1  1 انًكزجخ 4

   1  1 يعًم انحبعىة 5

   1  1 يعًم انهغخ 6

    - يعًم عهى انعبنى 7

  1   1 يعًم يهبساد انزعهّى 8

   1  1 يصهّى 9

  1   1 غشفخ اإلخزًبع 10

   18  18 انفصىل 11

   1  1 غشفخ انصحٍّخ 12

   1  1 غشفخ  13

   1  1 غشفخ انهدُخ  14

   1  1 غشفخ إخزًبع انزاليٍز 15

   1  1 غشفخ انًىعٍك 16

17  ٍّ    1  1 غشفخ انف

18  ٍّ     - غشفخ انف

    - غشفخ انكشبفخ 19

   PMR 1  1غشفخ  20

   1  1 غشفخ يكبٌ انغٍّبسح 21

ثُذ غشفخ طجم 22  1  1   

   4  4 انذكبٌ 23

  4 5  9 يمصف 24

   Pos 1 1 غشفخ األيٍُّخ 25

   1  1  يىلف عٍّبسح ا نًذّسعٍٍ 26

   1  1  يىلف عٍّبسح انزاليٍز  27

  1   1 رجبدل انًالثظ  28

  8   8 يشحط انزاليٍز 29

  3   3 يشحط انًذّسط 30

                                                           
8
 ببالنكا رايا 1الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  
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الفن  ىف ادلدرسة ادلتوسطة  غرف و ادلنبٌت أن الاابق نعرو اجلدول من
 غرف 18 الفصول كان عدد. كافية بنبالنكا رايا 1اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية 

 ال العربية اللغةتعليم  لدعم ادلنباين من إحدى لكن،. التاسع إىل الاابع للفصول
 مثل اللغة سلترب يف الواردة اإلعالم ووسائل التاهيالت بانبب استخدامها ميكن

 من أكثر قنبل من ياتخدم الكمنبيوتر الواحد حىت تةتصر الكمنبيوتر وأجهزة الكراسي
 .كفاءة و فعالية أقل اللغة تصنبح سلترب استخدام واح, لذالك طالب

 7جدول 
الرياضية و الفن  فى المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية وسيلة 

 9ببالنكا رايا 1
 

الرياضية و الفن  وسيلة  مكاور  مكاور عدد 
 طفيف

 مكاور بالغ

ميدان كرة الالة  1  1   1  
ميدان كرة الطائرة  2  1   1  
   1  1 ميدان كرة الةدم 3
  1   1 ميدان تنس 4
احلديثة اآلالت ادلوسيةية 5  1  1   
باند طنبل أدوات 6  75%  25%  
   %100 %100 آدات حدرة 7
   %100 %100 آدات ربنا 8
 8 1 9 18 احلاسوب 9

 ىذا. الكفاية و جيدة ىي الرياضة وسائل أن نرى أن الاابق ميكن اجلدول من 
 .الفن رلال يف التالميذ مواىب وتطوير الرياضة واستيعاب التعلم لدعم ىو

                                                           
9
 ببالنكا رايا 1ئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية الوثيقة من رئيس الش 
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 حالة التالميذ .7

بالنكارايا  1كان مجلة التالميذ يف  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية النموذجية 

فصول، و التالميذ  6شخصا، وينةام التالميذ ىف الفصل الاابع إىل  613

فصول, و ىو كما  6فصول, و التالميذ ىف الفصل التاسع  6ىف الفصل الثامن 

 يلى:

8الجدول   
الجنس الطلبة حسب ظروف  

211510 سيةالسنة الدر   

 انفصم ًَشح
 انعذد

 انعذد انُغبء انشخم

1 VII.1 17  23  40  

2 VII.2 15  23  38  

3 VII.3 15  25 40 

4 VII.4 15  25  40  

5 VII.5 15  25  40  

6 VII.6 14  25  39  

7 VIII.1 16  24  40  

8 VIII.2 14  24  38  

9 VIII.3 14  25  39  

10 VIII.4 11  28  39  

11 VIII.5 16  24  40  

12 VIII.6 15  25  40  

13 IX.1 17  22  39  

14 IX.2 15  25  40  

15 IX.3 15  25  40  

16 IX.4 15  24  39  

17 IX.5 15  25  40  

                                                           
10

 ببالنكا رايا 1الوثيقة من رئيس الشئون اإلدارّية فصل ملف المدرسة المتوسطة اإلسالمّية الحكومّية النموذجّية  
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18 IX.6 14  26  40  

Jumlah 
268  443 711 

714 

 

 الدراسية الانة2014/2015ادلتأخر  اخللفية التعليمية حابعدد  عرفةدل 
 الطالب اجلدد ىي ىف جدول تاىل:

9الجدول   
المتأخر  التعليميةالخلفية  حسب   2014/2015 الدراسية السنة  

 الطالب الجدد

 عذد انفصم ًَشح

 انخهفٍّخ

يذسعخ 

 عبيخ

يذسعخ 

 إعاليٍخ 

1 7. 1 40 16 24 

2 7. 2 40 18 22 

3 7-3 40 16 24 

4 7. 4 40 16 24 

5 7. 5 40 13 27 

6 7. 6 39 12 27 

 148 91 239 عدد

 

الفصل السابع المدرسة المتوّسطة اإلسالمية  اللغة العربية فىتعليم  عملية . ب
 النموذجية األولى ببالنكا رايا

،  تالميذمع ادلعلمُت وال لةوادلالحتة وادلةاب يةةدراسة الوث ةالنباحث تأجر  بعد
يف بداية  جعلود اجلهاز الذي بإعداأنشطة التعليم والتعلم ينبدأ ادلدّرس   نّ أ تفعرف

: تةومي التعليم وادلناىج، وتفاصيل أيام فيها ديد والذي يتضمناجلعام دراسي 
م. يبرنامج فصل دراسي، وخطة تنفيذ التعلو الربنامج الانوي،  و األسنبوع فعال ،

 علمي اللغة العربية يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم.دلاجلهاز التعلم ادلاتخدم كمرجع 
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 يعٌتمن جهاز التعليم  ةةوم هبا النباحثتاليت  يةةعزز ىذه النبيانات من نتائج وثتو 
م اللغة العربية يف يتنفيذ تعلو . اللغة العربية ةالذي مت إنشاؤه معلم التعليم تنفيذ خطة

 نبالنكارايا ىي كما يلي:ب 1ّية نموذجادلدرسة ادلتوّسطة اإلسالمّية ال
 المقدمة. 1

طلب تتحيات و بالاللغة العربية  ةم، فتحت مدرسيمةدمة تنفيذ التعلىف 
.  م التالميذ حضور على بالفحص  ّم تةوم ادلدّرسة. أّوال أن يةرأوا دعاءالتالميذ 

 ادلدّرسة . و ينةلوسيدرسها التالميذأسئلة حول ادلواد اليت دراستها  ادلدّرسةاأل ت
 11عملية التعلم اليت يتعُت هبا.  غرض شرحت الغرض وادلوضوع يف اخلطوط العريضة و

  . األنشطة األساسية2
و ، ادلراقنبة: كما يلىتنفذ األنشطة األساسية من خالل سلالة من األنشطة  

 ف، الزميلة، والتواصل.ستكشااالسأل، و اال
 أ. مراقبة

قد الكلمات والعنبارات واجلمل يف اللغة العربية اليت يراقب التالميذ نطق ( 1
 ن "ىف النبيت"ع استمعواىا التالميذ

تةليد نطق الكلمات والعنبارات واجلمل يف اللغة العربية اليت يةوم التالميذ ب ( 2
 عن " ىف النبيت"  استمعواىا التالميذ

 صوت ادلعلم أو غَتىا من وسائل االعالم الةراءة من التالميذ ياتمع( 3
تةليد نطق الكلمات والعنبارات واجلمل يف اللغة العربية اليت يةوم التالميذ ب (4

 النبيت" عن " ىف استمعواىا التالميذ
 يهتّم التالميذ على قواعد اللغة ادلتضّمنة ىف النصّ   (5

                                                           
11

 .2112مايو  12 في  Jubaidahا لحاج العربية مع المعلم مقابلة 
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 إلةاألسب. 
 ليات مفهومة ياأل التالميذ ادلاّدة( 1
 اجلملة قواعدحول النطق الصحيح أو ياأل التالميذ ( 2
 عن مضمون زلتوى النصياأل التالميذ ( 3
 تضّمنةحول العناصر اللغوية ادلياأل التالميذ ( 4
 ادلفردات حول معٌتياأل التالميذ ( 5

 االستكشافج. 
 ىا و درس كانت  ادلواد ينطق التالميذ( 1
 ينطق التالميذ مجلة اللغة العربّية وفةا بأمر ادلدّرسة( 2
 ينبحث التالميذ عن قواعد اجلملة ادلتضّمنة من مصادر ادلختلفة( 3
 و ربليلها زلتويات النص يناقش التالميذ( 4
 الواردة يف النص الصفات( ربديد 5

 الزميلةد. 
ن الكلمات ادلناسنبة والعنبارات واجلمل يف اللغة العربية اليت لعنبت ع مياثل التالميذ (1

 "ىف النبيت"
 اخلتام، صياغة زلتويات النص التالميذ علجي( 2

 ه. التواصل
  يةّدم التالميذ نتائج وظيفتهم( 1
الكلمات ادلناسنبة والعنبارات واجلمل يف اللغة العربية اليت لعنبت  مياثل التالميذ ( (2
 ن "ىف النبيت"ع
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 . األنشطة اإلنتهاء3

يف شكل شفوي وتةرير  اخلالصة التالميذ و ادلدّرس جيعلىف اإلنتهاء 
يمكن فإعالم مواد الةادمة ب ادلدّرسة اتمرت ذلك دلناقشة. بعدمن انتيجة  أو مكتوب

للمشاركة الفعالة ادلناقشة تعرب ادلدّرسة التالميذ و اخَتا ىا. ستعدادالتالميذال
على االىتمام  حينما حيصلوللتعنبَت عن االمتنان دائما  التالميذبشكر، أيضا كةدوة 

 أو ادلااعدة من اآلخرين. و
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمّية اخلكومّية م اللغة العربية يف يخطة تنفيذ تعل وىذا

 ىف الفصلم اللغة العربيةيخطة تنفيذ تعل يةةلنكارايا استنادا إىل وثنباب 1ّية نموذجال
 الاابعة.

 اللغة العربيةتعليم  مشكالتج. 
 مشكالت، وىناك ىا النباحثةادلالحتات وادلةابالت والوثائق اليت تنفيذ و من نتائج

 :كما يلىاللغة العربية،  تعليم  يف
 اللغويات تمشكال 1
 نتام الصويتّ ال .أ

 من مةابلة قصَتة من قد ربصلها النباحثة تالميذالاللغة العربّية  قراءة  مشكالتدلعرفة 
RA ،DWو ،RN  ىي كما يلي: 

" RA  أقرأىا  اأحيان و لكّن  ةراءة الةرآنك  ألهناصعوبة يف الةراءة العربية  أجدأنا ال
  12"بًتدد

                                                           
12

 2112مايو  12فى التاريخ   RA مع مقابلة 
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DW13الةرآن" قراءة سواء ىو العربية اللغة قراءة أن : "ارى 
RN ":14. "متعثرا أحيانا ولكنٍت احلركة، ىناك طادلا العريب النص أقرأ أن أستطيع 
يف قراءة  يوجهوهناحول الصعوبات اليت   MKW، وDI ،MR  ةابالت معادل ةالنباحث أجريت مّ 

 :، ىم يتكّلمون أنّ اللغة العربية
DI: " هاتعلمتجائّية فروف اذليف قراءة اللغة العربية ألنو ياتخدم احل مشكالتليس ىناك 

 15"يف التلحيم مثل قراءة الةرآن اقراءة الةرآن لكنٍت قرأهتتعليم  عندما
MR16الةرآن."  قراءة سواء ىو العريب النص : " قراءة 

MKW   :17"" يزعجٍت تردد قراءة النص اللغة العربية 
 
تعليم فةالت ىف  العربية اللغة معلمة كما جنبيدة مةابلة مع الايدة إىل أستند كما و
 الطالب فهم على تًتكز ولكن ، أخطاء قراءة الطالب ىف احلرف إىل  ىي ال هتتمّ  الةراءة

 18ىف الةراءة.  الرئياية والفكرة الًتمجة ادلفردات على
نتر تكن أن سبمن االختنبارات  .تالميذلل قراءة اللغة العربّية اختنبار ةالنباحث تأجر و 
 :بًتدد وكذلك صعوبة يف نطق احلروف تالميذال أن يةرأ اللغة العربية ةالنباحث
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 2112مايو  12فى التاريخ   RN  مع مقابلة  
15

 2112مايو  12فى التاريخ     DI  مع مقابلة  
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 11جدول 

 19مشكالت التالميذ فى نطق حروف العربّية
 ًَشح اإلعًبء انفصم يشكالد صىرٍَخ

 انزًٍٍض انصعت ويٍ

ر وص ج، انحشوف ثٍٍ  

7.1 M. Khairul 

Wafa 

(MKW) 

1 

انزًٍٍض ثٍٍ  فى  انصعت

 انحشوف وج ر

7.2 M. Rafi’I 

(MR) 

2 

 انزًٍٍض انصعت ويٍ

 س، ج، ر، إنكزشوًَ ثٍٍ

ص ػ، ط،  

7.3 Dwi 

Wahyuni 

(DW) 

3 

 ثٍٍ انزًٍٍض انصعت فى

ػ،  ط، س، انحشوف،

 ص

7.4 Dyah Intan 

Pitaloka 

(DI) 

4 

 ثٍٍ انزًٍٍض انصعجفى 

د وض انحشوف  

7.5 Rahma 

Ainoria 

(RA) 

5 

 ثٍٍ انزًٍٍض انصعت يٍ

 ط، س، ص، ج، ر،

 ػ،

7.6 Riska 

Norbaiti 

(RN) 

6 

 ،خ،   ث :ادلثال ةاالندونيايىف  ارىنتاليت مل تكن العربّية  الصوتيات ىنا و
 تلك نطقجيدون صعوبة ىف  للمنبتدئُتف ، ه.  غ ، ع،  ظ،  ط،  ص،   ض،  ذ

 20.الصوتيات

يف نطق  ادلشكالتلديهم  تالميذمن النبيانات ميكن أن ينتر أن الو  
 .، ض صس، ش، ج، د، ذ، ز،  سليمة ص ، ث، و  اجملاور  سلارجها احلروف اليت

                                                           
19

 2112مايوا  11مراقبة فى التاريغ  
40

 Acep Hermawan ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya ،2011 .101، ، ص. 
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 ،  مج، ذ، ز للتالميذ أيضا صعوبة يف التمييز بُت تشنبو حرف ث، ش س ص ، و
  .ظ، ع، غ، ه، ينطةوهنا بصحيح خ، ط، حلرف أما .ضو د، 

ياتغرق وقتا ومثابرة يف ادلمارسة  .طابات ليات سهلةاخلأما بالنانبة للمنبتدئُت، 
اللغة  إىل  تغَت، عندما الفونيمات نطةها ىف جيدون صعوبة ونندونياياإل التالميذو  .العملية

ىف كلمة "الوقت"    مثال ىف حرف "ق"، اإلخر صوتال، فإن صوت يكون ةاإلندونياي
" و ميكن أن تغَت إىل " الكلب" ىف الةلبسوء بالكلمة "، و  تكون أن تغَّت إىل "الوكت"

 .اللغة اإلندونياية

  مفرداتال .ب

وبناء على نتائج  .التحفيظ تاتخدم ادلعّلمة طريةةم ادلفردات العربية، ييف تعل حينما
 التالميذ أمر ادلعّلماتعادة سي .حفظ ادلفردات طريةةاستخدام  تالميذحيب ال ادلةابالت أنّ 

ادلفردات قنبل دخول  ةكرر ادلعلمتسوف  .الةادم ادلاّدةحلفظ ادلفردات العربية ماألة مناسنبة 
 .حول ادلفردات تالميذسئلة للاأل تعطىادمة و ادلواد الة

ةابلة ادل من نتاءج هاعريفيمكن تف ,التالميذ يف تعلم هاواجهيدلعرفة الصعوبات اليت 
 :على النحو التايل RAو RNعلى
RN  :" ادلواد اليت سيتم تدرياها يف األسنبوع بحلفظ ادلفردات ادلتعلةة  تأمرنا ادلعّلمةعادة
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أناى ادلفردات اللغة العربية  اأحيانلكّن   .ادلفردات ىل فحفتناااألسنبوع التيف عندما  .تاىلال
 21." احلفظ يف ر كثَتاكرّ أ

 RA: "22مفردات اللغة اإلصلليزية" حفظ من أصعب ىوالعربية  حفظ ادلفردات 
 :ىي كما يلي  MRو DI مع ةةابادل ةالنباحثوأجريت 

 DI":ولكن  ، ال تزال جديدة ادلفردات ألن صعوبةفأجد  ادلفردات ًتمجةت ادلعلمة لإذا طلنب
العربية  ادلفردات ترجم إىلأأن  مٍت تإذا طلنب، فتلك أسهل االندونياية ادلفردات إىل ترجمأ
 23"أصعبىو  رأييف

MR: " إىل العربية من لًتمجة قال إذا بكثَت أسهل لذلك العربية، غتو نطق يف صعوبة أجد 
 24" اإلندونياية

عادة مها يةوالن أّن   MKW و DW مةابلة مع ةالنباحث تأجر  ىف الفرصة األخرى
ائل تعندما  .  فصلالىف عندما ا اهنفتحي، و ادلفردات ىف النبيت انفتحيأن  مها ينايا

 25" ادلفردات ياناف ادلعّلمة

. صرفية مشكالتيعٌت  ادلفرداتتعليم  يف ادلشاكل بعض ىناك العربية اللغةتعليم  يف
 نربة،ال وتغَت االشتةاق، تغَت يعٌت ادلعةدة ادلوضوعات على فيو يشمل ادلفرداتتعليم  يف ألن

 26 .التذكَت و التأنيثمع،اجل ،التثنية ،فردادل الفعل،
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23
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24
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25
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صعوبة يف ترمجة وحفظ  جيدون وبناء على نتائج ادلةابالت أظهرت أن التالميذ
حيتاجون إىل   ا يف حفتهامّ أ .العاّمةمتخّرجون من ادلدرسة اإلبتداءيّة  مادلفردات اجلديدة ألهن

و مع،واجل ،التثنية و ،فردادل ، زييسب يف صعوبة أيضا لديهم رون كثَتا.تكرّ ي و ىم كثَت الوقت
 التذكَت. ذلك ألّن التالميذ مل يتعادون ىف نطةو و ىف حفتو. و التأنيث

 الجملة نظام .ج
 .فةط ةً اخلرب عامّ  لمنبتدأ ولةدم تالاابع  لفصليف ا معلمة اللغة العربّية أنّ قالت 

 اةيلتالميذ يف قواعد عميدرس اوإذا  .الثامن صليف الف عميةااخلرب  لمنبتدأ ولدرس سي
 مجلة صنع جييدون مشكالت ىفالتالميذ ترى أيضا أّن  و .فهمها يجيدون مشكالت ىفس

ةواعد على ترمجة وفةا لن و التالميذ قادر فالعربية، ة ترمج ىف أّما .اخلرب يف اللغة العربية ادلنبتدأ و
 27.ةندونياياللغة اإل

التايل: "لةد   MKWو MR مع النباحثةا هتةابالت أجر بنتائج ادل مناسنبا التةرير كان  و
 28 "اخلرب وعن ماّدة  ادلنبتدأ  تناي

ىم يةول أهّنم قد تعّلمون عن   DIو  RN ،RA ،DW ةابالت معادلأيضا  ةالنباحث وأجريت
 29مل يةتدرو ومل ياتطيعو ىف صنع مجلة "منبتدأ خرب" ادلنبتدأ و اخلرب، لكّن ىم

 صلقواعد اللغة العربية يف الفتعليم  ادلعّلمةأكد ت ال أنّ  نتروبناء على ىذه النبيانات 
وفةا للةواعد العربية  ملحىت ال ميكن التالميذ جعل اجل .الاابع وتعطى وصفا عاما فةط
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011, h. 102-103. 
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 2112مايوا  12فى التاريخ   DIو  RN، RA، DW معمقابلة مع    



68 
 

 يف ترمجة اجلملة العربيةذكر" . و أّما دلا"و ؤنث"ادل" بُت طابةةصحيح خصوصا يف حالة ادلب
 .الصحيحة ةاإلندونياي ةواعد البا وهنترمج تالميذميكن لل

 الكتابة .د
كتاب أو ال من النص أو كتابة التالميذ ناخ ةاأل ادلعلمتيف دراسة اللغة العربية، 

 لتالميذ لكتابةتطلب ادلعلمة اويف هناية الدرس،  .ناخة ادلفردات العربية ادلكتوبة على لوحة
اللغة  ذلك لتحديد قدرة التالميذ يف حفظ ينفذو  .قدر اإلمكان واحفت ادلفردات الىت قد

 مناسنباوىذا  .مع ادلشاركات اخلطغَت متواز أما لألخطاء التالميذ يف الناخ  .تهاوكتاب العربّية
يف ناخة الكتابة  أخطاء التالميذ" يعٌتالعربية اللغة   ةمع نتائج ادلةابالت النبحثية مع معلم

 "ال أو داو  التمييز بُت احلروف ر ىف و صعنبةخلط، لتوازى باالعربية ىي يف ا
 .العربية مل تفعل الكتابة طريةة اإلمالء يف أنّ  قد فهمتةابلة ادل نتائج استنادا إىل

، ختنبارإلابالنانبة  و .كفاءهتم يف اإلمالء العريب  عريفالتالميذ اختنبار لت ةعطى النباحثتلذلك 
اجلملة أو احلروف بُت  يف الكتابة العربية ىي يف توصيل الرسائل تالميذال فكان مشكالت

 30ىف سلرجو. احلروف اليت شنبوالتمييز بُت ىف  صعب، و ادلعرفة و النكرة

 من أحد أن العربية منهجية التعلم كتابو يف مناسنبا برأي أسيف حرماوان و ذلك 
 يف الالتينية نةش مع العريب احلرف سلتلف ىو العربية اللغةتعليم  عملية تعيق اليت العوامل

 من العربية الكتابة ينبدأ حُت اليمُت، إىل الياار من الالتيٍت النةش يف ىو والفرق. اخلط
 الكنبَتة األحرف وىي شكالن، لو الالتينية األجبدية إىل باإلضافة. الياار إىل اليمُت

                                                           
30

 2112مايو  12مقابلة مع مدّرسة اللغة العربّية جبيدة فى التاريخ   
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 و وسط و بداية ماتةل، شكل وىي سلتلفة، أشكال ذلا العربية واحلروف فةط، والصغَتة
  31.هناية

 غير اللغوية تمشكال. 2
 العوامل الداخلية .أ

 الحافز (1

أن  ااجلهود اليت تشجع شخصبمن الكلمة "الدافع" ويعرف  افزنشأت كلمة اجل
و كان  .أيضا كةوة دافعة ألداء أنشطة معينة لتحةيق اذلدف ىاتفاَت  وكان  .يفعل شيئا

تريد أن تفعل  ي شخص على استعداد وألاوالت لتوفَت شروط معينة احملسلالة  افزاجل
 التالميذ علىإرادة  التشجيع و و يف اكتااب لغة أجننبية من االحتياجات افزاحلو  .شيئا

 32.اللغةتعليم 

ةابلة قصَتة ادل ةاللغة العربيةأجريتالنباحثتعليم  يف SD تهمالتالميذ خلفي حافزدلعرفة 
 :النبحث يف ىو كما يلي عينةمع 

" :MKW33"ا صعنبةأنا ال أحب العربية ألهن 
" :MR34"جدا صعنبةمن  اأنا ال أحب اللغة العربية ألهن 
" :DI35"صعنبة اأقل دروس اللغة العربية ألهن 
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": DW36 "درس اللغة العربية صعنبة جدا لذلك أنا ال أحب 
" :RA  37 "هامجد صعوبة يف تعلّ أأنا ال أحب اللغة العربية أيضا و 
" : RN38 "حنبها صعب جدا وأقلها أنا ال أحب العربية ألن تعلم 

 :وىي للتعلم، احلافز مؤشر أن Sardimanيرى  و

 رلتهد ىف عمل الواجنبات ( .أ

 .بارعة نيأس ال( ب

 .ادلختلفة الكنبار مشاكل يف اىتماما يعطى( ج

 .ماتةل بشكل العمل على سعادة أكثر( د

 .ونفا تعةد أن ميكن( ه

لتعلم اللغة  افزأقل احل SD مخلفياهتالذين التالميذ  أنّ ينتر بناء على ادلةابالت 

 والةليل من ادلتعة، و موضوع صعب تالميذ اتفةوا أن اللغة العربية ىيّن الال ،العربية
 . باهولة والتخلي، باهولةتثنبيط واحلماس ىف عمل الواجنبات و 

 رغبةال( 2

اليت تطلب اىتمام ماتمرا و شعور األنشطة  ىي نزعة ثابتة لتذكر بعض رغنبةال
 :ليي كما  مةابلة قصَتة ىي ةالنباحث أجريت ميالتالميذ يف التعل رغنبةدلعرفة  الفرح.
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37

 2112مايو  12فى التاريخ   DW مقابلة مع   
38

 2112مايو  12فى التاريخ  RA  مقابلة مع  
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" : MKWولكن إذا كان ىناك  .أنا مهتم لتعلم اللغة العربية حلصول على أفضل قيمة
 39" ما ميكن هاأفعلفصعنبة  وظيفة

" :MR إذا كان  ة اإلخوانأنا أطلب مااعد .لدرسافهم لاللغة العربية تعليم  أرغب ىفأنا
 40" صعنبةوظيفة ىناك 

" :DI ولكن إذا مل  هاالواجنبات سأفعل ةةدم ادلعلمتوإذا  .دراسة اللغة العربية أرغب ىفأنا
 41" م اللغة العربية يف ادلنزلتعلّ أ فالتعط 

" :DW 42"ألنٍت كنت أكثر اىتمام يف مواضيع أخرى ىف الرغنبةأنا أقل 

" :RAىف  صعنبة اجلد ألنّ بتعلم الدرس أال  االلغة العربية ولكٍت أحيانتعليم  أنا مهتم
 43"تفهيمها

" :RNةادلعلم الواجنبات مناللغة العربية لذلك عملت على تعليم  أريد أن أكون قادرة على 
  "44     أحيانا متعلّ أأنا ف الواجنباتولكن إذا مل يكن ىناك 

 :ىي كما يلي التعلم يف الرغنبة عن مؤشرات Slametoفةال   
 .بشكل ماتمر درستذكر و  االنتنباه لدفع ثابت اذباه ( وجود1
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 والارور  الفرح ىناك شعور( 2
 االرتياحالفخر و  احلصول على( 3

 .إىل األنشطة ادلرغوبة ادلرفق ىناك شعور( 4
 .غَتىامن  ادلرغوبة يصنبح أن أحب شيء( 5
 45األنشطة والفعاليات من خالل ادلشاركة يف ( ذبلى6

تعليم  يف الرغنبةأن التالميذ أقل  تعرف ةا النباحهتوبناء على نتائج ادلةابالت اليت أجر 
 :من إليو ينتر أن ميكن .اللغة العربية

 ادلنزل نادرا يف العربية درس( 1

 سباما الوقت يف العملب قيام ال( 2

 أي أو صديقو  ادلعلم، إىل ياأل ال العربية اللغةىف تعليم  فهمي ال كنت إذا( 3
 .آخر شخص

 .األخرى الكتب إىل نبحثلل ادلكتنبة زيارة رباول ال( 4
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  Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 

hal 180. 
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 خارجيةالعوامل ال .ب
 موسائل التعلّ  ( 1

 مكتبةأ( ال

  بالنكا رايا  1ة اإلسالمّية احلكومّية النموذجّية توسطادلدرسة ادلادلكتنبة يف كانت 
ومع ذلك، يذىب التالميذ إىل ادلكتنبة  .كتب اللغة العربية وادلعاجم كاملة سباماو   .كافية

عليها  ونالطلنبة و وافة ىحدإكما يةال من  .العربية وجدا نادرا وجنبة عمل أو للدراسة
 :ن ما يليو التالميذ اآلخر 

حىّت ية، أنا مل أذىب إىل ادلكتنبة للةيام باألعمال ادلنزلية أو للنبحث عن كتب اللغة العرب"
 "46  ذىب إىل ادلكتنبةة فأأمر ادلعلم ىناك
 وبروجكتور LCDب( 

ليس ىف كل  .وسائل التعلم يف ىذه ادلدرسة غَت كافيةفبناء على ادلالحتة والتوثيق 
 ستخدام وسائل اإلعالما بالأبدا  صلاللغة العربية يف الفتعليم  حىت يكون . LCDالفصول 

LCD  47.ادلدرسية وأوراق العملالعرض ورلرد استخدام الكتب 
 اللغة عملمج( 

ىذا بانبب أجهزة الكمنبيوتر  .اللغة ال ميكن استخدامها لتعلم اللغة العربية معملأما 
ةابالت دبووفةا  .تلميذا 40-38 حوايل التالميذ ىف فصل واحدعدد  و،  ةوادلةاعد زلدود

 :سلترب اللغةالاابع على استخدام  فصلاللغة العربية يف ال ةك معلم جنبيدةمع 
                                                           

46
 2112مايو  12فى التاريخ   DIمقابلة مع   

47
 2112مايو  12فى التاريخ مقابلة مع جبيدة   
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اللغة لتعلم اللغة العربية ألنٍت أعتةد أهنا ليات فعالة،  عملأنا نادرا جدا استخدام م"
، والتالميذ التواشيح تنبحث عن مكان الدراسيّ زيد الوقت  إلعداد ادلوقع و ادلواد يوسوف 

 48" تالميذ مجاعةاستخدام كمنبيوتر لنبعض ال أقل ألن تعلم التالميذالفارغ، و تركيز 

 :وىي،  استخدام وسيلة التعلم فوائد أنّ   Arsyadفةال  
عمليات تاهيل ورباُت وذلك ل وادلعلومات رسالة توضيح التعلم ميكن أدواتاستخدام  (1)

 التعلمنتائج و 
  للتعلم الدافع وذلك لتوليد اىتمام الطفلربفيز و تشجيع  (2)
 .بيئتهم أحداث حول للتالميذ ذبربة مشًتكةتوفَت  (3)

49 
 التعلم طريقة( د

طوات تةدمي خبماتوى زبطيط الربامج شاملة ويرتنبط ارتنباطا وثيةا  يطريةة التعلم ى
 طريةة استخدامهاف، ها النباحثةبناء على ادلالحتات وادلةابالت اليت أجريت .موضوع إجرائيةً 

 يف تعليم اللغة العربية، وىي: ادلعّلمة
 طريةة احملاضرة ( أ)

طريةة ال و كان ىو نتريا.  ووتاتخدم ىذه الطريةة لوصف ادلواد أو ادلوضوع 
 ةدمة، وصف استخدام أساليب أخرى، وصف ادلواد اليت تدرياها.ادلاضرة ماتخدمة يف احمل
 متاىرة ةةيطر  ( ب)

 الطريةة يف احلاالت التالية: وتاتخدم ىذه
 / عنبارة العربية ادلفردات( أعط مثاال يف نطق الكلمات /1)
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  Ibid 
49

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 25-26 
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 ىف احملادثة( شلارسة 2)
 ىف الةراءة( شلارسة جيدة 3)
 الواجنبات( تةدمي أمثلة من 4)
 
 جوبة األسئلة و األ ةةي( طر ج)

ميكن أن  و. على ادلاّدةماتويات اعرفة التالميذ  عريفلت طريةةال هوياتخدم ىذ
ىو تذكَت الدروس اليت أعطيت يف االجتماع  ىف األّولعلى سنبيل ادلثال االختنبار  يعلمها

أو االختنبار النبعدي الذي حيدد إىل أي مدى ميكن أن يفهم على ضوء موضوع  األخَت و
كلمة أو ال، ترمجة ادلفرداتمنهم  ةطلب ادلعلمتوتاتخدم ىذه الطريةة عندما . جديد 

 الواردة يف نص الةراءة العربية. عنبارة، أو ا من احملتوياتال
 

 عطاء الوجينباتاإل( طريةة د)
 صلاللغة العربية يف الف األستاذة جنبيدة كمعّلمةوبناء على نتائج ادلةابالت مع 

 :الاابع على النحو التايل
خارج الفصول الدراسية، وعلى سنبيل ادلثال  وظيفةىذه الطريةة للةيام بكان    ," عادة
أفعل أيضا للتغلب على نةص  ، ترمجة أو الةيام األسئلة، وأحياناحفظ ادلفردات لتشكيل

 أعطى الواجنبات ادلنزلية"ف ئهازبصيص وقت الدرس يف ادلدرسة، وذلك إلخفا
 مارسة أو احلفرادل( طريةة ه)

 وقالت على النحو التايل: طريةةكما ذلذا ال
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الةراءة. أو يف  و احملادثة، ادلفرداتحفظ  ىفستخدم أالتدرينبات وعادة منباشرة  ةةيطر كان "
إذا   منباشرةتدريب التالميذ يف نطق الكلمات أو العنبارات العربية واصالحها لنباشرة أسبكن فم

 50كان ىناك خطأ يف شلارسة "
تعليم  أساليب ال تاتخدم أن ادلعلمة تفهم النباحثة ومالحتات وبناء على مةابالت

 ربةيق الفشل يفحيدث  و كان .ميأساليب التعل يف متنوع وليس ىناك ومناسنبة جيدة اللغة
 .صائصطريةة  مناسنبة باخلاختيار ىف  إذا مل يتم تدريس من اذلدف

 
 تعلمال  وسائله( 

ويشمل   .ادةادل تةدمي لتاهيل ادلدرس هاأي شيء ياتخدم ىيتعلم الوسائل 
الوسائل التعليمية أدوات ادلادية اليت تاتخدم لنةل زلتويات ادلواد التعليمية، واليت تتكون من 

الكتب وادلاجالت، واألشرطة، وكامَتا فيديو، وماجل الفيديو، واألفالم، بُت غَتىا من 
 والشرائح )إطار الصورة(، والصور، والرسومات، والرسومات، والتلفزيون، والكمنبيوتر ،

 :بعض الفوائد من وسائل التعلم خرون أنّ و اآل سادميان ذكر
 مكتوبة أو منطوقة زلضيف شكل كلمات  ويةللغ اتوضيح عرض الرسالة لكي ال يكون) أ(

 .التغلب على ضيق ادلااحة والوقت وقوة احلواس ب( (

على ادلوقف الاليب يةتدر التغلب  االتعلم مالئم متنوع استخدام وسائل  ميكن ( أ)
 .للتالميذ

 :من وسائل التعلم بعض الفوائد أن  Sadiman ذكر
                                                           

 Ibid 
50
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 .زلض مكتوبة أو منطوقة شكل كلمات يكون لكي ال الرسالة عرض توضيح  أ()
 .احلواس والوقت و ضيق ادلااحة التغلب على ( ب)
51 .للتالميذ ادلوقف الاليب والتعليم ميكن أن حيلّ  استخدام وسائل اإلعالم ( ج)

 

اللغة العربية  ةكمعلم األستاذة جنبيدةمع  ةا النباحثهتابات من ادلةابالت اليت أجر جيإ
 :ىي كما يلي

اللغة عند تعليم اللغة العربية، ألن ليس كل الطنبةات لديها  عملوم LCD مل استخدم"
 ألّن قد هايف ادلكتب، ولكن مل استخدم LCD ادلدارس لديها .LCD أجهزة العرض

 . أّما هااستخدام إذايأخذ مزيدا من الوقت لإلعداد  وادلواد األخرى،  ومدرس ااستخدامه
 لذلك عادةً  .ىي زلددةالكمنبيوتر اللغة ىو أيضا غَت كاف ألن الكراسي وأجهزة  عملم

 52" بطاقة صورة أحيان وأوراق عمل وسائل اإلعالم  بوسيطةاستخدم الكتب ادلدرسية أو 
بايطة و وسائل اإلعالم  ةتاتخدم ادلعلم أنّ  نعرفوبناء على نتائج ىذه ادلةابالت 

 .نادرا كانت  اللغة العربيةتعليم  يف مثل النبطاقات والصور
 و( المدّرس

دور كنبَت  دّرسادل ذلك عند ادلنفذ ومطور الربامج التعليمية، باإلضافة إىل وىدّرس ادل
تحةيق األىداف احملددة. بناء على ادلالحتات وادلةابالت ل و التعّلم مييف صلاح أنشطة التعل

الاابع جيدة جدا  فصلالىف  كفاءة مدرس اللغة العربية   أنّ  شهدفي قد أجرت النباحثةاليت 
شعنبة اللغة العربّية و  باصلارماسُت ىف اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية  1 سرجانا توىما يعٌت ىف

 .قام اللغة العربّيةجوجياكارتا  طنبةة ثانية ىف اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية سونن كاليجاغا  
                                                           

51
 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 17-18. 

52
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يف تدريس اللغة  دّرسادل تعليمآراء التالميذ حول كيفية بنتائج ادلةابالت ادلتعلةة أّمأ 
 العربية ىي على النحو التايل:

MKWااعة الادللل ألن  ياهلٍت  : "درس اللغة العربية كان متواضعا، أحيانا وكنت بالنعاس و
 53 " ي ىف النهارساالدر 

MR 54"ىو شيء عادقليال ، درس اللغة العربية  الشرح: "أنا أفهم 
DI " :و أحيانا كنت سهل يف بعض األحيان. كان   و أحيانا كان شرح ادلدّرسة صعب

ادلدّرس  اتخدم , تتدريس ىف حُت و. ار اهناللغة العربية يف ساعة  ناعاا ألّن درس
 55االندونياية والعربية ومنطةة. " ةاللغ

DWىف ، وكنت أقل متحمس ألن الدرس أفهم ال اولكن أحيان ادلدّرسة : "أنا أفهم أن شرح
العربية لغة ادلختلفة، و أحيانا باللغة ال ة تاتخدمكانت ادلدّرس التشريح . يفالنهر

"56 
RA ّشرح اللغة اإلندونياية وأحيانا ت دّرسمفهوم. عادة ادلو مةنبول  شرح ادلدّرسة : "إن

 57العربيةب
RN58سريع جدا." ا الشرحمفهوم و ولكن يف أحيانو مةنبول  دّرس: "شرح ادل 

 اللغة العربية على النحو التايل: ةمدرس تالتعلم، أجاب تنفيذأما بالنانبة حول خطة 
، بضع مرات فةط وفةا هبا أو حىت غَت مناسنبة خطة تنفيذ التعليم"عادة ما أقوم 

إذا نناسب خبطة التروف التعليمية للتالميذ يف ذلك الوقت، وأحيانا ب أناسب. هبا

                                                           
53

 2112مايو  12التاريخ فى  MKW مقابلة مع   
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 2112مايو  12فى التاريخ  MR مقابلة مع   
55

 2112مايو  12فى التاريخ  DI مقابلة مع   
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 59سوف ياتغرق وقتا طويال أو حىت أقل وقتا " تنفيذ التعليم
 إىل ما يلي:ت ميكن أن طللص من نتائج ىذه ادلةابال

 اسريع كان تشرح ادلدّرسة  ( أ)
 ا الاهن لت ادلدّرسة. وقاهاتعليم ىفجدا  اللغة العربية قليالدّرسة م ادلاتخدت( إن ب)

تةاط على  ينقادر  ونوامل تك ةالطلنبة االندونيايُت العام اللغة العربّية ألنّ اتخدم ت
 للغة العربية.يعٌت الغة التدريس 

  دّرس مفهوماشرح ادلكان   ( ج)
 يف النهار ّيةساالدر  ة( ساعد)
 حُت تدريس دائما. خبطة تنفيذ التعليم دّرسةتد ادلهت( ال ه)

 

 (  الوالدانو
اللغة العربية عند التالميذ ، أجرت النباحثة مةابلة تعليم  لتعريف دور الوالدين ا يف

 :قصَتة مع  عينة النبحث على النحو التايل
": MKW اللغة العربية أنا مل أطلب مااعدة من الوالدين واألمهات، ألن والدي أيضا لتعلم

يعطى والديٍت الدافع لدراسة جبد وتةدمي التاهيالت مثل  .ال يفهم اللغة العربية
 60" شراء الةاموس لكّنهما لن تعطي درسا خاصة اللغة العربية

":MR  ادلنزل، ولكن نادرا جدا، و أّما أنا أسأل إخواين عندما عناء دراسة اللغة العربية يف
 61"اللغة العربية ألنو أيضا ال يفهم العربيةتعليم  والديٍت ال تااعدان على
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 2112مايو  12فى التاريخ مدرسة اللغة العربية  مقابلة مع   
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": DI و ’ جي ادلدارس احلكومية العامّ اللغة العربية إىل والدي ألهنم خمل يانبق يل أن أتعّلم
ىم ال تعرف اللغة العربية، والدي إعطاء درس خاص ولكن ليس بدرس اللغة 

 62" لعربيةا

":DW  يعطى والدي احلافز على الدراسة اجليدة وتعديد العدات التعلم مثل الةواميس لكّن
 63"( privatال لدروس اللغة العربية خاصا )

":RA اللغة.  يف بداية تعليم  لكن ما ساعدين ىف الوزارة الشئون الدينّية  عمل والدي يف
ولكن مدرس اللغة العربية كان ادخل ادلدرسة كان يل الدرس اخلصوصي شهرا, 

 "64  مشغول لذلك حىت اآلن أنا ال أدرس  اللغة العربية باخلصوصيّ 

":RN  يعطى والدي احلافز على الدراسة اجليدة كل الدروس وتةدمي التاهيالت مثل كتب
 65 أو معجم إذا كنت حباجة إلىيها"

 :وبناء على نتائج ىذه ادلةابالت ميكن النباحثة أن تاتنتج أن

 .اللغة العربيةتعليم  الوالدان إىل ربفيز األطفال ىف أ( يفتةر)

 .اللغة العربيةتعليم  الوالدان إعطاء االنتنباه إىل األطفال يف )ب( يفتةر

 .اللغة العربيةتعليم  وخلفية تعليمية للوالدين يؤثر أيضا على صلاح الطفل يف )ج(
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تعليم أبنائهم، على ل اىتمام ليس ذلم الذين أن اآلباء Slameto بآراء وىذا مناسنبا
مصاحل  تكون أن على اإلطالق ال يعطى اىتماما، ابنو لتعلم غَت منبالُتسنبيل ادلثال، ىم 

،  أدوات التعلم استكمال أو ال تةدم للتعلم، وقتا مل حيدد يف الدراسة،احتياجات األطفال و 
 التعلم يف منها األطفالاليت يعاين ، والصعوبات أطفاذلمتعليم  تةدم تريد أن تعرف كيف ال

اليت مت احلصول  النتائج التعلم. يف تنجح أو حىت ال أقل للطفل ميكن أن تانبب وغَتىا
 66 .دراستو يف قد تفشل حىت ترضي لن التحصيل الدراسي أو والدرجات عليها

 اللغة العربيةتعليم  مشكالت د.  حلول
 مشكالت اللغويات . 1
 التالميذ .أ
 :اللغة العربية ىوتعليم  أّما احلل الذي يفعلو التالميذ  يف التغلب على مشكلة 

 ( ياأل التالميذ إىل ادلدرس منباشرة1
 ( ياأل التالميذ إىل أصحابو2
 تيرنا( يتعلم التالميذ بنفاهم مثل بالةراءة، و فتح الةاموس و أو وصول اإلنت3
 ادلدرس .ب

 :الطالب اللغة العربية ىيتعليم  مشكالت يفو أّمأ حلول ادلدّرس للتغلب على 
ادلفردات وترجم  ( تعطي مدرسة اللغة العربية دائما الوظيفة اخلارجية ادلدرسة  مثل حلفظ1

 اجلملة
 يعطي ادلدّرسة وظيفة منباشرة يف الفصل عند الوقت الدراسيّ  ( 2

                                                           
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

66
 

2010, h. 56. 
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ادلدّرسة و تصليحها الةراءة تعطي ادلدّرسة الوظيفة بشكل قراءات  م تاتمعها تعليم  أ( يف
 عندما ىناك قراءة خاطئة

 .67 يعطي ادلدّرسة الوظيفة وفةا بالكتاب التعليمّية كتابة اللغة العربّيةتعليم   ب( يف

 
  . مشكالت غير اللغويّة2
 التالميذ .أ

 :غَت اللغوية ىيتعليم  و سعي التالميذ للتغلب على مشكالت

 68.جّيد( يهتّم التالميذ  لشرح ادلدّرس باىتمام 1

 69.( عمل التالميذ على الوظيفة من ادلدّرسة2

 70.( يتم التالميذ الكتب ادلدرسية بشراءالكتب ادلدرسّية والةواميس العربية3
 المدّرس .ب

 :اللغة العربّية ىي تعليم  وسعي ادلدّرسة للتغلب مشكالت

( تعطي ادلدّرسة الدافع للتالميذ دائما قنبل وبعد انتهاء أنشطة التعليم و تعّلم، دلمارسة 1
دائما، ال اليأس، وادلعرفة اليت ادلكتانبة سوف بثمن عن توفَت احلياة يف اجملتمع وتوفَت 
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 .عنبادة اهلل سنبحانو وتعاىل
اللغة تعليم  تفًتض أن( تعطى ادلدّرسة  التحفيز التالميذ بطريةة تشجيعهم دائما و ال 2

اللغة العربية أمر مهم ذلم يف ىذه تعليم  العربية على أهنا عبء، وأوضحت أيضا أن
العودلة، حيث بالنانبة للعالقات مع اآلخرين، وكذلك الحتياجات العنبادة، على سنبيل 

 ادلثال صالة ، والدعاء.
النص، وجعلت ادلواد  مدّرسة اللغة العربية قد رباول ىف جعل مواد تعليمية يف شكل ( 3

 .التعليمية بنبطاقة بايطة والصور لعدم وجود وسائل اإلعالم
 تاتخدام ادلدّرسة األلعاب اللغوية للتالميذ عندما تعليم اللغة العربّية. ( 4
( مل موجود زلاولة دلعاجلة مشكالت اللغة العربية  عن وضعت الااعات التعليمية ىف 5

 .النهار
ىف مشكلة استخدام اللغة العربية ، بدءا من مجل قصَتة ( ىناك سعي ادلدّرسة 6

 ما امسك، كيف حالك، فهمت، و غَت ذلك.) على سنبيل ادلثال وتاتخدم عادة،
اللغة تعليم  ( تدعو ادلدّرسة التالميذ لتحةيق االستفادة من ادلرافق ادلكتنبة ادلوجودة يف7

 .العربية
دعت ادلدّرسة  الوالداين دائما لزيد   ( دلعاجلة نةص انتنباه الوالدين, ففى كل فرصة8

نطةة ادلاالىتمام للتةدم التعليمي للطفل، إن مل يكن قادرا فيمكن أن إجياد مرشدين يف 
 .أو ادلعلم اخلاص اللدرس اللغة العربّية
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 ج. من هناية ادلدرسة

ىذه  جلعل زلدودة يعٌت  وسائل دلعاجلة مشكلة أّما سعي من هناية ادلدرسة   
الكراسي ، وشراء كل فئة يف  LCD شراء مثل ادلدرسة من األجل طويل كربنامج العيوب

و نئيب ادلدير ، مدير ادلدرسة تنفيذ ىذا الربنامج وسيتم .اللغةسلترب و  وادلةاعد الكمنبيوتر
.ا احلكومي واخلاص والتعاون مع التواصل اجليد إلقامة ادلعلمُت ومجيع

 71 

الذين لديهم صعوبة ىف التعّلم وفةا  تالميذادلااعدة لل فَتى سيفول أنّ    
 :72فهي  ىف مرحلة العالج يفعل أن . األشياء اليت ميكننذاراإلا ىف لربنامج زلدد

 الفرد .تعليم  إرشاد (1
 رلموعة .تعليم  ( إرشاد2
 ( دروس التةويّة.3
 الوالدين ىف ادلنزل. إرشاد( 4
 النفاّية. ( تةدمي ادلااعدة الشخصّية ىف التغلب على ادلشكالت5
 التعّلم اجليد. ن( تةدمي التوجيهات ع6
 واضيع.بادل( تةدمي الدروس خصائص مناسنبا 7

ىم أقل سعى يف حل مشاكل يف  تالميذال ىي منةوص ألن ولاحللكانت    
عربية، مل تصدر مل يدرس سويّا مع األصدقاء ىف تعليم الخنبَت،  األالتعلم مثل ال ن
بينما من اآلباء واألمهات أيضا ال تاعى إىل تةدمي  .الروتينية العربيةجدول تعليم 

الدروس اخلصوصية يف ادلنزل سواء بشكل منباشر أو من خالل جلب مدرس اللغة 
فإن عدم  و لذلك  .إىل جانب اآلباء يفتةرون أيضا الدافع لتعلم اللغة العربية .العربية

                                                           
باالنجكارايا نموذج MTsN 1 المدى الطويل تقسيم رئيس برنامج الفصل TU وثائق .
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 Syaiful Bahri Djamarah ،Psikologi Belajar ،Jakarta :Rineka Cipta ،2002 .219، ، ص. 
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العربية يؤثر أيضا على صلاح اللغة تعليم  وجود احلافز واالىتمام من اآلباء واألمهات يف
 .تالميذتعليم ال

ىذا   .اجيد كانأما بالنانبة للحل ادلعلم يف التغلب على ادلشاكل الةائمة     
منباشرة، على سنبيل تعليم  ينتر من جهود ادلعلمُت للتغلب على ادلشاكل اللغوية يف حُت

 حيتاجون إىللكن ادلعلمُت  .ادلثال عن طريق توجيو وإرشاد الطالب إذا قدم الطالب خطأ
التالميذ يفهمون أكثر ذكاء يف اختيار االسًتاتيجيات يف تدريس الطالب على أن يكون 

إىل جانب ادلعلمُت أيضا بعد ربديد للطالب الذين لديهم مشاكل من أجل  .اهولةبال
ربديد ىذه الةضية ىو زلاولة للعثور على الطالب الذي يزعم  .ربديد اخلطوات ادلةنبلة

 73.تتطلب خدمات الدروس اخلصوصية
تعليم  ذلك الاعي الذي يةوم هبا ادلدّرسة و التالميذ يف التغلب على مشكلة   

العامة ، على الرغم من بعض  اللغة العربية عند التالميذ ادلتخّرجُت من ادلدرسة االبتدائية
ود و سوف اجلهود ىي  من برنامج أو خطة فةط، ولكن تعتةد النباحثة أّن ستتحةق اجله

 .تنجح تعليم اللغة العربّية

 

 
 

                                                           
 

73
 -dan-belajar-masalah-https://ferakomalasari.wordpress.com/2013/03/11/makalah

penanggulangannya/oktober 2015 . Diakses pada 12 

https://ferakomalasari.wordpress.com/2013/03/11/makalah-masalah-belajar-dan-penanggulangannya/
https://ferakomalasari.wordpress.com/2013/03/11/makalah-masalah-belajar-dan-penanggulangannya/
https://ferakomalasari.wordpress.com/2013/03/11/makalah-masalah-belajar-dan-penanggulangannya/

