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ِت َوٱْْلَْرِض َوٱْخِتلََٰ  ِإنَّ ِِف َخْلقِ  وََٰ ُ۟وِِل َءاِف ٱلَّْيِل َوٱلن ََّهاِر لَ ٱلسَّمََٰ يََٰت ٍۢ ْلِّ
ا َوَعَلىَٰ ُجُنوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِِف َخْلِق  .ٱْْلَْلبََٰبِ  ا َوقُ ُعود ًۭ ٱلَِّذيَن َيْذُكُروَن ٱَّللََّ ِقيََٰم ًۭ

َذا بََٰ  ِت َوٱْْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت هََٰ وََٰ .َنَك َفِقَنا َعَذاَب ٱلنَّارِ ِطال ًۭ ُسْبحََٰ ٱلسَّمََٰ  
 
 (  191-190)سورة العمران: 

 
 

 من سلك طريقا  يلتمس فيه علما  سهل هللا له به طريقا  إِل اجلنة
 )رواه مسلم(
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إِل:

 سيىت زينبأمي احملبوبة: 

 واآلخرة ويعطيها طوال العمر والصحة دائماعسى هللا أن حيفظها ىف الدنيا 

 الىت ربتين منذ صغريي، الىت قد نصتحين وعلمين كل العلوم واألشياء الكثرية

 حممد حسنأيب احملبوب: 

 عسى هللا أن حيفظه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما

 رابىن منذ صغرييالذى علمىن كل شي ء، الذى علمىن عن حمافظة النفس، الذى قد 

 وإِل أخيت كبرية الشقيقة وإِل أخي كبري الشقيق

 من الناجحني ىف املستقبلحيفظهم ىف الدنيا واآلخرة واجعلهم  اللهم

 إِل من ُأحّب احملبوبة

  م هللا ابلّرمحة والعافيةيفضله
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 تقدير و شكر
  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

صبا، وشق األرض شقا، ورزقهم احلمد هلل الذي أنعم على العباد فصب املاء 
وال حتصى، ه وأشكره على نعمه الىت ال تعّد خريات، وأطعمهم فاكهة وأاب، أمحده سبحان

 ال إله أال هللا وحده ال شريك له القائل وحتبون املال حبا مجا، أما بعد. وأشهد أن

 القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من البحث ى نعمةهللا عّز وجّل علأشكر 
طرائق تعليم اللغة العربية و مشكالت تطبيقها يف املدرسة اخلاصة اجلامعى ابملوضوع "

لبحث ا ". وقد انتهيت كتابة هذاللمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية
 لك تقدم الباحث الشكر إىل:، ولذاجلامعي وال ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر

املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم إلسالمية فضيلة الدكتور عبد احلارس  .1
 احلكومية مالنج.

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميدة الكلية كلية علوم الرتبية  .2
 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

سم تعليم اللغة العربية احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة ق ةفضيلة الدكتور  .3
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

شرف على كتابة هذ البحث. وأقول شكرا على امل، أوريل حبر الدينفضيلة الدكتور  .4
كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانه وتعاىل حىت يتسىن جلميع األشياء 
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 سبحانه تعاىل. وتوجيه ىف كل مراحل إعداد اجليدة الىت حتصل على مكافأة من هللا
 هذالبحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحث حىت االنتهائي منه.

مجيع األساتذة واألستاذات ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم  .5
 اإلسالمية احلكومية مالنج.

خلاصة للمتفّوقني مبعهد مدرسة ا، كمدرس اللغة العربية ىف ضياء احلقفضيلة أستاذ  .6
 نور احلكيم.

جبامعة موالان مالك  2013مجيع أصحاىب ىف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة السنة  .7
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب, وأخريا، أدركت 
ناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع التقرير الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وه

انتقادات واقرتاحات بناء من أى طرف ملزيد من التحسني، وهذا قد يكون البحث اجلامعي 
 مفيدة يل ولنا مجيعا. أمني اي رب العاملني. جزاكم هللا أحسن اجلزاء.

 

 2017أوكتوبر  18 ماالنج،             

 الباحث        
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 13150081القيد:  رقم
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 مستخلص البحث

طرائق تعليم اللغة العربية و مشكالت تطبيقها يف املدرسة اخلاصة للمتفوّقني مبعهد نور احلكيم . 2017ماواردين. 
. البحث اجلامعي. بقسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية و التعليم جبامعة كاديرى لومبوك الغربية

 إبرهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.موالان مالك 

 املشرف: الدكتور. أوريل حبرالدين.

 .الكلمات األساسية: طرائق، تعليم اللغة العربية

تعترب طريقة التعليم من األمور املهمة يف تعليم اللغة العربية املهمة ليصيل إىل أهداف التعليمية. استخدام  
الطريقة التعليمية تسهيال يف عملية التعليم. فلذلك أرد الباحث ما وكيفية استخدام الطريقة التعليمية يف عملية التعليم 

  معهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية. اللغة العربية يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني

(كيف طرائق تعليم اللغة العربية املطبقة يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني 1أما أسئلة البحث هلذا البحث يعىن: 
( ما مشكالت تطبيق الطرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف 2مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية ؟ 

 اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية وحلوهلا ؟املدرسة 

( وصف طرائق تعليم اللغة العربية املطبقة يف املدرسة اخلاصة 1و أما أهداف البحث هلذا البحث: 
لغة ( وصف مشكالت تطبيق الطرائق املستخدمة يف تعليم ال2للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية. 

العربية يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية وحلوال. ويستخدم الباحث املدخل 
 الكيفي واملنهج الوصفي. أما أدوات البحث جلمع البياانت فهي املالحظة، واملقابلة، والواثئق. 

اللغة العربية يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني أما نتائج البحث فهي أن الطرائق املستخدمة يف عملية تعليم  
مبعهد نور احلكيم هي طريقة القواعد والرتمجة، وطريقة املباشرة، وطريقة اإلنتقائية. أما تطبيق هذه الطريقة يف األحوال 

لة اليت ي املشكه ةاملشكلة الداخلياملتنّوعة. مشكلة تطبيق طرائق قسمني هي املشكلة الداخلية و املشكلة اخلارجية. 
ال يبني القواعد أو معىن الكلمة حبذقريه، واملعلم   ي املعلمهانحية املعلم واملشكالت من   املعلم والطالب،أتيت من 

يف عملية  هتمونأكثرهم ال ي لطالبا. واملشكالت  من انحية هي لي الطالب الذي ال يهتم إيل الدرسعتم هال ي
هنه ذوكفاعة  أل إيل املعلم إذا كان الطالب ال يفهم عن الدرس.أن يسهم يستحيون يف الفصلى و اللغة  تعليم

املشكلة البيئة يعىن البيئة  .اجملتمعك لوكذ بيئةي املشكلة اليت أتيت من ه ةاملشكلة اخلارجي. أما الطالب املتنوعة
لومبوك فقط ولكنهم الب يف هذا املعهد ليس من طكثريا من ال  يعىن انحية اجملتمعالتعليمية غري مناسب، أما من 

 متنوعة.
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ABSTRACT  

Mawardin. 2017, The Application of Arabic Learning Methods and Its Problem in 

Application at Special Education Program of Nurul Hakim Boarding 

School Kediri, West Lombok, NTB. Essay of Education and Teachers 

Faculty, Department of Arabic Education, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University. 

Guided by: Dr. Uril bahruddin, Lc, MA.  

Keywords: Method, Arabic Studies 

Method is an important element of arabic learning to gain the objectives of 

studies it self. Learning method used to make the process of study easier. That is 

why the researcher want to understand what and how the arabic learning methods 

applied in process of arabic learning at Special Education Program of Nurul Hakim 

Boarding School Kediri, West Lombok. 

The problem statement of the research is how the arabic learning methods 

applied at Special Education Program of Nurul Hakim Boarding School Kediri 

West Lombok?. Then what is the problem in aplication of arabic learning methods 

used at Special Education Program of Nurul Hakim Boarding School Kediri West 

Lombok?. 

The purpose of this study is to desribe arabic learning methods applied in 

Special Education Program of Nurul Hakim Boarding School Kediri, West 

Lombok. Researcher use descriptive method, while the approach used is qualitative 

approach. Then the instruments used are observation, interviews, and 

documentation. 

The result of this research that the method used in arabic learning process at 

Special Education Program of Nurul Hakim Boarding School Kediri, West Lombok 

is qowaid and tarjamah methods, direct methods, and electic methods. And the 

application of this method is used in different situation. There are two problems in 

applying the methods that is the external and internal problem. The internal 

problems come from teachers and students. The problem comes from teachers that 

the teachers did not elaborate qowaid and tarjamah of the words, the teachers did 

not reprimand students who did not pay attention to the lesson. The problems come 

from the students that there are students who did not pay attention when teachers 

elaborate the lesson, students are embarrassed to ask the teacher when they have 

not understood what the teacher has explained, and the difference of student’s 

thinking ability. The external problem is environment of learning and socities 

problem, such as an inadequate of learning environment. Then socities problem is  

that students are not only from Lombok but also from another region of West Nusa 

Tenggara.  
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ABSTRAK 

Mawardin. 2017, Penerapan Metode-Metode Pembelajaran Bahasa Arab dan 

Masalah Dalam Penerapannya di Program Pendidikan Khusus Putra 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB. Skripsi, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Uril bahruddin, Lc, MA. 

Kata Kunci: Metode, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Metode merupakan suatu unsur penting dalam pembelajaran Bahasa Arab 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan untuk 

mempermudah proses pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti berkeiginan untuk 

mengetahui apa dan bagaimana penerapan metode pembelajaran bahasa arab dalam 

proses kegiatan pembelajaran Bahasa Arab di Program Pendidikan Khusus Putra 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu Bagaimana 

penerapan metode pembelajaran bahasa arab di Program Pendidikan Khusus Putra 
Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat?. Apa saja masalah 

penerepan metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab di Program 

Pendidikan Khusus Putra Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat?. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode 

pembelajaran bahasa arab yang diterapkan di Program Pendidikan Khusus Putra 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Untuk mendeskripsikan 

masalah penerapan metode pembelajaran Bahasa Arab di Program Pendidikan 

Khusus Putra Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.  

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode Deskriptif , sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Adapun instrumen yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini bahwasannya, adapun metode yang digunakan 

dalam proses pembelajaran bahasa arab di Program Pendidikan Khusus Putra 

Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri Lombok Barat yaitu: Metode Qowaid dan 

Tarjemah, Metode langsung, dan Metode elektik. Dan adapun penerapan metode 

ini digunakan dalam keadaan yang berbeda. Masalah dalam penerapan metode ada 

dua yaitu masalah dari dalam dan luar. Adapun masalah dari dalam terdapat pada 

Guru dan Siswa, masalah dari Guru adalah Guru tidak menjelasakan qowaid dan 

tarjamah dari kata dengan terperinci, guru tidak menegur siswa ketika ada siswa 

yang tidak memperhatikan pelajaran. Adapun masalah dari siswa adalah masih ada 

siswa yang kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan materi didepan, dan 

siswa malu bertanya ke guru ketika mereka belum paham apa yang telah dijelaskan 

oleh guru, dan kemampuan berfikir siswa berbeda. Adapun masalah luar adalah 

masalah lingkungan pembelajaran dan masyarakat, adapun masalah dari lingkunga 

adalah lingkungan pembelajaran kurang sesuai, sedangkan masalah yang datang 

dari masyarakat yaitu beragam-ragam siswa karena siswa bukan berasal dari 

lombok saja melaikan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat bahkan ada 

yang dari luar Nusa Tenggara Barat. 
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 الفصل اْلول

 اإلطار العام

 

 املقدمة. .أ
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من 
طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب 

اللغة هي أحد التوجيه للمسلمني يف الدنيا ماألخرة، ويستخدم األفراد  ههذ 1ومنظومهم.
هذه اللغة يف العبادات اليومية أيضا، مثل إلقامة الصالة والدعاء إىل هللا تعاىل. ولذلك ال 

عتمادا على ذلك، يتعلم كثري من  يستخدم هذه اللغة يف عبادهتم. ابدا جلميع املسلمني
 ة التعليم والتعمق يف معلوماهتم عن شريعة اإلسالم. املسلمني هذه اللغة لوصيل

م املهارات اللغوية مثل مهارة ينقسم تعليم اللغة العربية إىل قسمني ومها تعلي
ستماع، مهارة الكالم، مهارة الكتابة و مهارة القراعة، وتعليم عناصر اللغة العربية مثل اال

كون تاللغة العربية ىف إندوبيسيا هي  مكيب. كما عرفنا أن تعليا األصوات، املفردات، الرت 
تعليم اللغة الثانية أو اللغة العربية نقصد به أي نشاط مقصود يقوم به ما ملستعدة فرد  اخر 
 2على اإلتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي الفه وتعود اإلتصال به.

استعدادا كامال وطريقة التعليم عندما نتحدث عن التعليم فال بدا علينا ان نستعد التعليم 
اخلاصة أيضا كما تشرح يف التعبري السابق لكي تكون عملية التعليم والتعلم فعالية و متمتعة 

                                                             
 7. مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، )بريوت، دار الكتب العلمية( ص: 2
منشورات املنظمة اإلسالمية لرتبية )رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا مناهجة وأساليبة،   2
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وغري مملية وتفرحية فيما يرام. والطريقة هي إحدى من مفتاح النجاح يف عملية التعليم و 
 التعلم خاصة يف تعليم اللغة. 

اصر اليت تتفاعل مع العملية التعليمية من جمموعة من العنتتكون  التعليم يف عناصر
لعناصر يف كوهنا بعضها البعض و يؤثر و يتأثر كل عنصر يف اآلخر و ترجع أمهية هذه ا

. اف املرجوة و العناصرو حتقق األهد األساس اليت تعتمد عليه العملية التعليمية لكل تنجح
درس، والطريقة، واملهتوى لطالب، واملعّلم أو املو عناصر مهمة يف تعليم يعىن ال بّد هناك ا

 التعليمي، والبيئة التعليمية، والوسائل التعليمية.
طريقة التدريس هي جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلرجي 
للمتعلم من أجل حتقيق تربوية معينة. والطريقة هبذا املفهوم الشامل ليست اجملردة لتوصيل 

ة، أو إجراءات وأنشطة التدريسية يقوم هبا املعلم داخل الفصل وحسب، وإمنا هي املعرف
خطة شاملة يستعان هبا يف حتقيق اهلدف الرتبوي املنشود، وتطلب عددا من اخلطوات 
واإلجراءات واألساليب واألنشطة يف داخل الفصل وخارجه، وربط بطريقة إعداد املنهج، 

موضوعاته وتنظيمه، ووسائل التقومي، وتقنيات التعليم، وأتليف الكاتب املقرر، واختبار 
 3والتوجيهات اليت يشمل عليها دليل املعلم.

قال يوسف الصميلي يف كتابه، طرائق تدريسها نظرية وتطبيقا على أّن صعوابت 
تعلم اللغة العربية كما يلي: أوال، أساليب التعليم وعدم وجود منهجية حمددة هلا. اثنيا، 

ة العربية نفسها خاصة إهنا لغة اثنية للطفل وبعيدة عن احملكية. اثلثا، بعد صعوبة اللغ
الكتب املدرسية حمتوى تراكيب عن حياة التالميذ وحاجائهم و اهتمائهم. ورابعا، تقوية 

                                                             
ة  باريواألحرين يف املدرسة الرفاعي الدينيطريقة تعليم مهارة القراءة ابلكتاب املدرسي"اللغة العربية" لفتح ال.فاطمة، 4

 3كومية، ماالنج( ص: كونداجلغي ماالنج. )البحث اجلامعي، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل
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اللغات األجنبية على حساب اللغة األم، خصوصا يف مراحل التعليم األوىل كلبنان ودول 
 4املغريب العريب.

لطريقة التلي على قول األستاذ يوسف الصميلي على أّن األساليب أو ااعتمادا 
ة هلا دور عظيم تكون مشكلة األوىل من املشكالت األخرى. وهذه دليل على أّن الطريق

ير معهد دار يف اجراء عملية التعليم، كما أكده كياهي احلاج شكري زركشي وهو مد
ا فسد يف استخدام الطريقة هّم من املاّدة ". إذالسالم كونتور فنوروغو يعين " إّن الطريقة أ

يستطيع أن يواصل  لفسد يف تعليمه ألن الطريقة شيء مهم يف التعليم، بدون الطريقة ال
 إيل أحداف التعليم.

ذي يقوم فيه عملية معهد نور احلكيم كاديري لومبوك الغربية هو أحد من املعاهد ال
م اللغة العربية ابلدليل أّن عليد من املعاهد الناجحة يف تتعليم اللغة العربية. ويعترب هذا املعه

ألوسط، مثل: املتخرجني يف هذا املعهد يلتحقون أو يوصلون دراستهم يف شرق ا بعض
ذلك يف مسابقة اخلطابة جامعة أم القرى وجامعة اإلسالمية مدينة املنورة وما أشبه ذلك. وك

وبعض املعهد قة. توكيل يف تلك املساب و اجلدال دور قروّي نوس تنجار الغربية سيكون
وجتري عملية تعليم  دف.ذلك املعهد لتوّصل إىل اهل سيكون مراجع لتعليم اللغة العربية إىل

يف عناصرها. بتفصيل  اللغة العربية يف هذا املعهد مفّصال إما يف مهارات اللغوية وكذلك
املهارات وعناصر  تعليم كل هذا تعليم اللغة العربية سنجد طرائق متنوعة املستخدمة يف

ل املهارات وعناصر اللغة. اللغوية. وجبانب ذلك سنجد الطريقة املناسبة واملالئمة يف تعليم ك
   تعليمها. لكل املهارات خصائص ختتلف بعضها ببعض اليت تؤثر عند اختيار طريقة

طبيق من نتائج املالحظة أن تطبيق الطريقة يف عملية تعليم املدرس ال يفهم أن ت
الطريقة يف تعليم اللغة العربية. واملدرس يعريف اللغة العربية لكنهو ال يعريف كيف استخدم 
                                                             

 25وت( ظن ص: ، بري 1998صرية، يوسف الصميلي، وطرائق تدريسها نظرية وتطبيقا، )املكتبة الع  4
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عن الطريقة.من هذه املشكلة اليستطيع بزايدة الدافعي الطالب ليتعّلم اللغة العربية، فلذلك 
 يريد الباحث لوصفي الطرائق وعملية تعليم وعناصر الذي يؤثّر الطالب يف عملية تعليم.

ا ذكر الباحث فيما سبق يرجو الباحث أن حيّقق من هذا البحث على م عتماداا
كما أقامه معهد نور احلكيم وأنه حباجة إىل   اللغة العربية وعملية تعليموصف طريقة تعليم 

املدرسة  يف ومشكالت تطبيقهاتعليم اللغة العربية "طرائق إقامة البحث حتت املوضوع 
 نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية"عهد اخلاصة للمتفّوقني مب

 
 أسئلة البحث  .ب

 حث كما يلي: ية البحث، فالباحث يريد أن جييب أسئلة البعتمادا على خلفا
عهد نور مب املدرسة اخلاصة للمتفّوقني يف املطبقة تعليم اللغة العربية طرائق كيف .1

 احلكيم كاديرى لومبوك الغربية ؟
ة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة اخلاصة ما مشكالت تطبيق الطرائق املستخدم .2

 ؟ وحلوهلا عهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربيةللمتفّوقني مب
 أهداف البحث .ج

 البحث كما يلي:  هذا أهدافف السابقة، لى أسئلة البحثاعتمادا ع
ر عهد نو مب املدرسة اخلاصة للمتفّوقنييف  املطبقة تعليم اللغة العربية وصف طرائق .1

 احلكيم كاديرى لومبوك الغربية.
املدرسة  دمة يف تعليم اللغة العربية يفمشكالت تطبيق الطرائق املستخ وصف .2

 وحلوهلا. عهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربيةمب اخلاصة للمتفّوقني
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 د.  أمهية البحث

 : من األمهية النظرية .1
أن تكون نتيجة هذا البحث إسهاما يف جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف  (1

عهد نور احلكيم مب املدرسة اخلاصة للمتفّوقنيطريقة تعليم اللغة العربية يف 
 كاديرى لومبوك الغربية.

أن تكون نتيجة هذا البحث أحد مصادر أو أفكار يف مجيع عملية التعليم،  (2
 عربية. خاصة عن طريقة تعليم اللغة ال

 : من األمهية تطبيقية .2
يرجو الباحث أن يكون نتائج هذا البحث انفعة كثرية ملعلم اللغة العربية 

 واملعهد والباحث نفسه. مث البيان فيما يلي:
معلم اللغة العربية: يكون هذا البحث املعارف اجلديدة أو لزايدة املعارف متكن     (1

 يف طريقة تعليم اللغة العربية.استخدامها يف توجية طالهبم أثناء الدراسة 
عهد نور احلكيم كاديرى مب لمدرسة اخلاصة للمتفّوقنياملعهد: يفيد هذا البحث ل (2

لومبوك الغربية يعين إعطاء العلم اجلديد أو املعرفة اجلديدة وإعطاء املثال يف 
 طريقة تعليم اللغة العربية إىل املؤسسة الرتبوية اإلسالمية األخرى.

الوظيفة النهائية مبدة منهج البحث، يكون هذا البحث وسيلة الباحث: أداء  (3
من البحوث لتطوير املعرفة يف مهارات التفكري النقدي، ويف منهجية التعليم، 
ولرتقية املعرفة وفهمه مع تنمية العلوم وكفاءة فكرة واسعة أو تدريب كفاءة يف 

 حتليل املشكالت الرتبوية.
 



6 

 

 

 املصطلحات ه.  تعريف

هناك املصطلحات جيب للباحث أن يوضحه إلزالة سوء فهم واختالف تفسري  
 القارئ ، كما يلى: 

طريقة تعليم اللغة العربية: اخلطة الشاملة اليت يستعني هبا املدرس، بتحقيق األهداف  .1
املطلوبة من تعليم اللغة العربية، وهناك كثري من الطرائق اليت تعلم هبا اللغات األجنبية 

 قة مزااي والعيون.ولكل طري
  للغة العربية.يف ا األربعة اللغوية العربية: تعليم املهاراتتعليم اللغة   .2
 مشكلة الىت جنيد يف تطبيق طرائق اللغة العربية يف عملية تعليم.   مشكلة: .3
تطبيق: تطبيق طرائق اللغة العربية وخطوات تطبيق طرائق يف عملية تعليم اللغة  .4

 العربية.
م هو أحد املعاهد الذي يعلم اللغة العربية إىل تالميذه ابلتفصيل، معهد نور احلكي .5

كاديرى   05يقع معهد نور احلكيم يف قرية كاديرى أو يف الشارع كارانج اتروان رقم 
لومبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية إندونيسيا أو ابلضبط يقع هذا املعهد يف خلف 

 مكتب شرطّي كاديرى.

 و.  حدود البحث

 املوضوعية احلدود .1
يف  ومشكالت تطبيقها يبحث هذا البحث حتت املوضوع طرائق تعليم اللغة العربية

كاديري لومبوك الغربية نوسا تنجار   املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم
لتعليم اللغة العربية من تطبيقها ومشكالت  الغربية. فالطرائق املقصود يعين الطرائق
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يف املدرسة اخلاصة يف عملية التعليم والتعّلم اللغة العربية  وحلوهلاتطبيقها ووسائلها 
 كاديري لومبوك الغربية.للمتفّوقني معهد نور احلكيم  

 احلدود املكانية .2
اختار الباحث يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم ألن هذا املعهد له 
اهلدف يف استيعاب اللغة العربية. وأن تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد تفصيليّا 

 ومتدّرجا. 
 احلدود الّزمنية .3

ليس هذا البحث العلمي كامال أن الزمان الذي يقوم به الباحث إىل حد ما، يعين 
 م. من شهر مايو إيل شهر يويل. 2018-2017 العام الدراسي يف

 

 ز.  الدراسات السابقة

 م(2013نيلي كرنياسيه ) .1
. عنوان البحث: طريقة تعليم اللغة العربية )دراسة وصفية يف املدرسة الثانوية  (1

 احلكومية الثانية غنتغ ابيواجني(
 . أهداف البحث: (2

  املهارات اللغوية يف املدرسة الثانوية ملعرفة الطريقة املستخدمة يف تعليم
 احلكومية الثانية غنتغ ابيواجني

 .ملعرفة املشكالت يف تعليم مهارات اللغوية وحماوالت لعالجها 
 حبث الوصفي ومدخل الكيفي. . منهج البحث:  (3
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 نتائج البحث: (4
  كانت طريقة تعليم اللغة الغربية املستخدمة أيخذ مزااي كّل الطريقة لتعليم

املواد املتعلمة، هي: املفردات بطريقة احملفوظات، القراءة بطريقة القراءة 
وطريقة القواعد النحوي والرتمجة، الكالم واإلستماع بطريقة السمعية 

املشكالت يف ء. والشفهية والطريقة احملادثة، والكتابة بطريقة اإلنشا
استخدام طريقة تعليم اللغة العربية هي: مل يتعّلم الطالب اللغة العربية من 
قبل، مل يكن الطالب كّله مسلمني، يدّرس الطالب اللغة العربية ساعتني 
يف األسبوع، االستطاعة يف استخدام معمل اللغة. وأّما حماوالت لعالجها 

العربية بطريقة مثرية وممتعة، سعى هي: سعي املدّرس أن جيعل تعليم اللغة 
املدرس أن يندمج املواد اللغة العربية واملواد الدينية، اختيار املدرس عن املواد 
التعليمية يف عملية التعليم، اختيار الطريقة املناسبة مبحاولة وشخصية 

 طالب، كذلك يستخدم الطريقة التقليدية.
 (م2015عبد هللا فااتح ) .2

رائق املستخدمة لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح . عنوان البحث: الط (1
 العلوم فودوكاتون ابسوروان.

 . أهداف البحث: (2
  لوصف الطرائق املستخدمة لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح العلوم

 ابسوروان.
  لوصف الطّريقة املسيطرة لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح العلوم

 ابسوروان.
 البحث الوصفي ابملدخل الكيفي. لبحث: . منهج ا (3
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 نتائج البحث: (4
  أن الطرائق املستخدمة لتعليم اللغة العربية مبعهد دار مفاتح العلوم ابسوروان

(. طريقة القراءة. والطريقة 2(. الطريقة القواعد والرتمجة. 1قسمني: 
 املسيطرة لتعليم اللغة العربية هناك هي طريقة القوائد والرتمجة.

 
 (م2015إمام شعراين )   .3

. عنوان البحث: تعليم مهارة الكالم ابملدرسة منبع العلوم الثانوية اإلسالمية  (1
 ماالنج. -تومفانج

 . أهداف البحث: (2
  لوصف عملية تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية منبع

 ماالنج. -العلوم تونفانج
 ملدرسة الثانوية اإلسالمية منبع لوصف اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ا

 ماالنج. -العلوم تونفانج
  لوصف املبادئى املبنة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية

 ماالنج. -منبع العلوم تونفانج
 البحث الوصفي الكيفي. . منهج البحث:  (3
 نتائج البحث: (4

 ثانوية منبع العلوم إن عملية تعليم املهارة الكالم يف الفصل األول مدرسة ال
ماالنج جيري ابألهداف يف املنهج الدراسي وهي قدرة الطالب  -تونفانج

على الكالم ابلفصاحة والطالقة وفهمها، واملواد املستحدمة ملهارة الكالم 
هي املواد يف املنهج  الدراسي وهي املواد املقررة من املدرسة ابستخدام 
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ة وطريقة السمعية البصرية وطريقة طريقة املباشرة وطريقة القواعد والرتمج
اإلنتقائية ووسائل تعليم املهارة الكالم  املستخدمة هي الورقة عمل لطلبة، 

 بطاقة املفردات، أفالم وجوالت الدراسية.

وبعد مالحظة عن الدراسات السابقة، وجد الباحث أبن موضوع حبثه مل يسبقه 
يف املدرسة اخلاصة لغة العربية اآلخرون حيث موضوع هذا البحث هي طرائق تعليم ال

 بوك الغربية.كاديرى لوم  للمتفّوقني معهد نور احلكيم
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربيةطرائق  .أ
 . مفهوم الطريقة1

إن الطريقة عند إدوارد أنطاىن: الطريقة عبارة عن خطة عامة اختيار وتنظيم عرض  
اخلطة الميكن أن تتعارض مع املدخل الذي تصدددددددددددددددر عنه وتنبع منه. املادة الغوية. هذه 

 5املدخل شيئ مبدئي، والطريقة شيئ إجرائي.

معىن الطريقة عند حممود كامل الناقة هى كل ما تتضدددددددددددددمنه عملية التدريس سدددددددددددددواء 
كانت تدريس علوم أو رايصددددددددديات أم موسددددددددديقر...ا . فالتدريس كله جيب أن يتضدددددددددمن 

واالتقدداء، وبعض أنواع التنظيم. فعلى املدددرس أن خيتددا مددا يرغددب ىف  بعض أنواع االختيددار
تدريسه ابلطريقة الصحيحة. ولكنه من غري املعقول أن يستخدم املدرس كل ما خيتاره من 
املعرفة اإلنسددددانية مرة واحدة. فال بد من تنظيم ما خيتاره وويضددددعه ىف مسددددتوايت ومراحل. 

يب والوسدددائل للعرض ألنه ال ميكن أن يدرس بدون وحيتاج املدرس ىف تدريسددده إىل االسدددال
أن حياول توصيل شيئ ما لشخص ما. إذا فمن الطريقة ختتار املادة وتنظم وتعرض لوسيلة 

 6التدريس والتعلم.

                                                             
 .39( 1998وجونع فانداع، ا، )األحكام: مدخل اىل طرق تعليم اللغة العربية املدرس اللغة العربيةازهرا رشد،  5
(، 1983ى: املكة العربية السعودية، ، )مجاعة القر تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات االخرى حممودكامل النافقة، 6

46. 
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ىل إادة الدراسة للمعّلم إللقاء امل ن الطريقة هى الوسيلة املستخدمةأكما عرفنا 
ىل التالميذ. إيقة تعليمها ن يفكر طر أاملعلم املادة الدراسية فينبغى  التالميذ. لذلك بعد فكر

ب املادة الدراسية وجيعله  ن يفكر خري الطريقة لرتكيأم احوال التالميذ. ال بد للمعلم هتمااب
بيق طريقات تعليم ختار والتوافيق وتطن يستطيع االأال بد للمعلم  كالسالسل املتصل. 
عدنّي ابختار املادة واستعمال أكثر النجاح ىف التعليم ي.  تناسب ابحلاالتاملادة الدراسية الىت 
 .الطريقات التامة

 .. أهداف الطريقة2

 7:الطريقة كما يلي من أهدافأما 

 .ارجيتدافع اخلكوسيلة   ةقيطر ال .أ
ارجي اجلسم. مقصود من دافع اخلرجي يعين الدافع الذي حرك ألن أتثري من خ

 ملية تعليم.قوية يف استعمال الطريقة املتنّوعة يف عوهذا الدافع له عالقة 
 الطريقة كاسرتاتيجيا يف التليم.  .ب

الك البدا جيب أن يفهم فرق قدرات و االستيعابيها من طالب. فلذ املدرس
د طريقة ليستويل على املدّرس أن يستخدم الطريقة املناسب هبذه املشكالت. يف عدا

 تقدمي أو تريقة تعليم. على اسرتاتيجي يعين ليستويل طرائق 

 .الطريقة كوسيلة حلصول إىل اهلدفج. 

                                                             
7 Ulin Nuha, Ragam Metodelogi Dan Media Pembelajran Bahasa Arab (Yogyakarta, 

Diva Press: 2016) hal: 149-151 
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خر من عملية الطريقة يعين وسط من كل عملّية تعليم. اهلدف يعين نتائج األ
عليم الذي استعماله. تتعليم. يف عداد حماولة الذي يعامل املدّرس هو يتطّور الطريقة 

 ومن هذا الطريقة هي وسيلة حلصول إىل اهلدف.

 

  أنواع طريقة تعليم اللغة العربية.. 3

ن الطرائق التقليدية مت الطرائق لتعليم اللغة العربية بدأويف تطويرها، هناك كثري من 
شعبية وهي الطريقة هلا فروع خمتلفة إيل الطرائق احلديسة. وهنا نناقش بعض الطرائق ال

 الرئيسية، ومنها: 
 طريقة القواعد والرتمجة. .1

والرتمجة هي مزيج من الطريقة النحوية وطريقة الرتمجة. وهذه الطريقة الطريقة القواعد 
هي الوسيلة لتعليم اللغة األجنبية مع الرتكيز على القوائد أو قواعد اللغة لتكون قادرة 
على حتقيق معظم املهارات اللغوية األربعة، وهي اإلستماع، الكالم، الكتابة والقراءة. 

 8قال أكثر مثالية من إحدى هذه الطريقة.والطريقة القواعد والرتمجة ت
مجة من اللغة املصدر كما نعلم أن الطريقة الرتمجة هي الطريقة لتكون قادرة على الرت  

صلها عن تطبيق القواعد فأو لغة األم إىل لغة اهلدف أو لغة الىت نرجوا لرتمجه، ال ميكن 
بة من اللغة األجنبيةإىل الكتا النحوية. ويركز هذه الطريقة الواحدة على ترمجة القراءة أو

 اللغة األم او ابلعكس.

                                                             
8 Ahmad izzan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2004). 

Hal: 100 
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وية وعدد من والطريقة القوائد هي الطريقة اليت نركز على حفظ القواعد النح 
عد املعمول هبا. املفردات أو بعض الكلمات اليت تتّم بعد ذلك التسلسل وفقا للقوا

ى أيضا ابلطريقة تسم وهذه الطريقة هي أقدم الطريقة يف تعليم اللغة األجنبية اليت
 التقليدية.

 لنحو وطريقة الرتمجة،الطريقة اليت تتكون من طريقة ا الطريقة القواعد والرتمجة هي
بواسطة اللغة  وهي اليت تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما

طالب نبية، ودفع الجتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغة األج. الوطنية
للغتني: األم واألجنبية، إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني ا
جنبية. تستخدم هذه وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األ

دة . وبعبارة أخرى تستخدم الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشو 
 .الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس هذه

 الطريقة املباشرة. .2
هي الطريقة اليت تعتمد على الربط بني كلمات ومجل اللغة األجنبية الطريقة املباشرة  

وتتجنب   9واألشياء واألحداث بدون أن يستخدم املدرس أو التالميذ لغتهم الوطنية.
هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها عدمية اجلدى، بل شديدة 
الضرر على تعليم اللغة املنشودة وتعلمها. مبواجهة هذه الطريقة فإن اللغة األم ال مكان 
ف هلا يف تعليم اللغة األجنبية. تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني اجلملة واملوق

 10الذي تستخدم فيه. وهلذا مسيت الطريقة ابلطريقة املباشرة.

                                                             
( 1985بع جلامعة أم القرى، )مكة: حقوق الط . تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.حممود كامل الناقة 9

 .74ص: 
 22( ص:  1982السعودية.  .) الرايض: اململكة العربيةأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل.  10 



15 

 

 

عامل اللغات. تظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحوي والرتمجة اليت كانت 
 ومن أهم املالمح هذه الطريقة فيما يلي: 

لدارس على أن ساسي الذي تنشده هذه الطريقة هي التنمية قدرة اإن اهلدف األ.  (1
 العربية ليس بلغة األوىل أو بلغة األم.يفكر ابللغة 

 للغة وسيطة.. ينبغي تعليم اللغة العربية من حالل العربية ذاهتا دون أية ا (2
 ة واجملتمع اإلنساين.. احلوار بني األفراد يعرب الشكل األول والشائع الستخدام اللغ (3
 . النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوي وضبطه. (4
جابة على يف طرح األسئلة على الدارسني ويف اإل يستغرق املعلم معظم الوقت (5

 أسئلتهم.
 11 . إن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات. (6

 
 الطريقة السمعّية الشفوية .3

ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي كانت اللغة أساسا كالم، أما الكتابة فهي 
متثيل جزئي للكالم. ولذلك جيب أن ينصب االهتمام يف تعليم اللغة األجنبية على 
الكالم، وليس على القراءة والكتابة. جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل 

ة مث كتابة. وهذا يعين أن يستمع املتعلم أّوال، مث يقول معني هو استماع مث كالم مث قراء
ما استمع اليه مث يقرأ ما قال مث يكتب ما قرأ أو عما قرأ. وطريقة تكلم اللغة األجنبية 
متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم. فهو يستمع أوال مث يبدأ حياكي ما استمع إليه. 

لكتابة. أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية مث يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة مث ا
هي تكوين العادات اللغوية عن طريق املران على القوالب. إن املتعلم حباجة إىل تعلم 
                                                             

 132-129( ص: 9891)جامعة املنصورة مصر  تعليم العربية لغري الناطقني هبا. رشدي أمحد طعيمة،  11
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اللغة األجنبية، وليس إىل تعلم عنها. وهذا يعين أنه حباجة إىل التمرن على نطقها وال 
ة يف نظامها اللغوي، والفائدة ينفعها أن يعرف قوانينهاوحتليالهتا اللغوية. كل لغة فريد

من املقارانت والتقابالت. الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي الستخدامها. 
 12وأفضل مدرس للغة األجنبية هو الناطق األصلى املدرب.

 
 نتقائّيةالطريقة اال .4

ن نتقائّية رّدا على الطرائق الثالث الّسابقة. ترى هذه الطريقة أأتيت الطريقة اال
املدّرس حر يف اتباع الطريقة اليت تالئم طالبه، فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو 
تلك. كما أن من حقه أن يتخرّي من األساليب، ما يراه مناسًبا للموقف التعليمي، فهو 
قد يتبع أسلواب من أساليب طريقة القواعد والرتمجة، عند تعليم مهارة من املهارات 

ر أسلواب من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر. وقد اللغوية، مث خيتا
: لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم نبعت فلسفة هذه الطريقة من األسباب التالية

اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال 
 13يع األهداف والطالب واملدرسني والربامج.تتعارض، وليس هناك الطريقة تناسب مج

 واالقرتاضات الكامنة وراء هذه الطريقة هي: 

 دريس اللغة األجنبية.ت. كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف  (1

 ا وحجج عليها. ال يوجد طريقة مثالية متاما ولكل طريقة مزااي وعيوب وحجج هل.  (2

                                                             
 .24( ص: 1982عودية. .) الرايض: اململكة العربية السأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل.   12
( ص: 2008ار العاملية للنشر والتوزيع: )اجليزة: الدتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  عمر الصّدق عبد هللا،  13 

47 
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ها يكمل البعض إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضمن املمكن النظر .  (3
. وبعبارة أخرى من األخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة

ا متعارضة أو املمكن النظر إىل الطرق الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهن
 متنافسة أو متناقضة.

ب ومجيع مجيع األهداف ومجيع الطالال يوجد طريقة تدريس واحدة تناسب .  (4
 املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية.

والء لطريقة تدريس املهم يف التدريس هو الرتكيز على املتعلم وحاجاته، وليس ال . (5
 معينة على حساب حاجات املتعلم.

 على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه بغض.  (6
النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة. إذ من املمكن أن خيتار املعلم من 
كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت تناسب حاجات طالبه وتناسب املوقف 

  14 التعليمي التعلمي الذي جيد املعلم نفسه فيه.

 فيةالطريقة املعر  .5
 ة اثنية فيما يلي:اهم مالمح الطريقة املعرفية يف تعليم اللغة العربية كلغ نوجز
وي والصريف . حترص هذه النظرية علي تعريف الطالب ابلنظام الصويت والنح (1

 والدالالت اللغة العربية كلغة الثانية.
 . يبدأ الدرس بشرح القواعدة مث تدريب أمثلة عليها. (2
 اإلتصالية. لغوي أخرى حتت اسم الكفاية . يتبع هذه التدريبات أوجه نشاط (3

                                                             
 59نان. ص: مكتبة لب. تعليم اللغة احليّة وتعليمهاالدكتور صالح عبد اجمليد العريب.     14
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تستخدم اللغة الوسيطة ابلطبع منذ حصة األوىل إذا يتم عن طريقها شرح القواعدة  (4
 والتوضيح.

. ليس اهلدف من التدريس القواعد حصر املواقف اليت ميكن أن مير هبا الطالب  (5
 ومن مث تدريبه عليها.

ب يف جمال تعليم اللغة. تصحيح . على املعلم تنمية القدرة الذهنية عند الطال (6
 األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوي يف الفصل.

 أسس جناح الطريقةب. 

أن تكون موافقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقل، والظروف اإلجتماعية  .أ
 واإلقتصادية واالسرية اليت يعيشها التالميذ.

أن تراعى بعض القواعد العامة فيتخذ منها املعلم مرشدا وهاداي له يف معاجلة   .ب
 الدروس وتقريبها من العقول مثل: 

 (. التدرج من السهل إىل الصعب1

 (. التدرج من البسيط إىل املركب2

 (. التدرج من الواضح احملدد إىل املبهم3

 (. التدرج من احملسوس إىل املعقول4

عتبار الفروق الفردية بني تالميذ الفصل الواحد، فالتالميذ ج. أن أتخذ يف اإل
يتفاوتون يف القدرات واألمزجة والشخصية واألخالق والذكاء والطبيعة والقدرة 
على العمل، وهم ال خيتلفون من حيث السن أو اجلنس فحسب إمنا عوامل 
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نس االختالف أكثر من عوامل االلتقاء، حىت يف وجود السن املواحدة، واجل
الواحد، ففي التالميذ الذكاء القادر على فهم احلقائق والتقاط االفكار بسرعة، 
ومن بينهم القوى الذاكرة الذي يستطيع أن يتذكر ويسرتجع املعلومات بسهولة 
ويسر. ففي جمال تعليم القراءة ليس مجيع التالميذ على مستوى واحد يف 

 من حيث مهارة السرعة، القدرة على تعلمها، ال من حيث مهارة الفهم، وال
وال من حيث اجادة النطق، ومن واجب معلم اللغة العربية أن يكتشف الفروق 

 الفردية بني تالمذه، وأن يعاجل حاالت التأخر.

ت املختلفة يف ولذلك فإن الطريقة الناجحة البد أن تلتفت إىل هذه املستواي
لتدريبات حبيث ات وتتعدد الفصل الواحد فتتنوع أساليب املعاجلة، وتتنوع الواجبا

 هذه التالميذ تكفل العناية بكل تلميذ على حدة، واملساوات يف هذه العناية بني
 ويتحتم معاملة كل فرد حسب مواهبة وتبعا ملا حيتاج إليه.

 
 تعليم اللغة العربية  .ب

 . مفهوم تعليم اللغة العربية1

التعليم هو تلقني ىف القددداموس اليسددددددددددددددرى )كيددداهى احلددداج منور عبج الفتددداح( 
ومعىن األخر التعليم هو إيصدددددددددددددددددال املعلومدددات إىل التالميدددذ أي إعطددداء  15الددددرس.

املعلمات إىل التالميذ لرجاء مفهومهم فيها. أما أوسددددددددع معىن التعليم هو خري العملية 
 16الىت تنظيم أى تنظيم أى ترتيب البيئة وتوصل ابلتالميذ حيث يقع التعلم.

                                                             
 .02-19( ص.1982 ، )الرايض: املكة العربية العودية،أسالب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلول،  15
 .3، )مطبعة دار السالم بالسنة(، ص. الرتبية والتعليمحممود يونس وحممد قاسم،  16
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ل الرتبية وينحصر عليم" معىن التعليم هو عامل من عوامويف كتاب "الرتبية والت
 العلوم.يف إيصال املعلومات إىل الذهن وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون و 

-ويف قاموس املنجد، أن التعليم لغة إسم مصدر من الفعل املاضى "علم" )علم
ملعارف والعلوم تعليما( معىن تلقني الدرس والقاء املعرفة وتدريس الطالبات أنواع ا-يعلم

 17والفنون.

 . أهداف تعليم اللغة العربية2

 ميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية، منها:

أ. أن ميارس الطالب يتعّلموا اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه 
اللغة. أو بصورة تقرب من ذلك. ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول أبن 

 18تعليم اللغة العربية كلغة اثنية يستهدف مايلي:

 ليها.. تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إ1 

ناطقني ابلعربية  . تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع ال2
 حديثا معربا يف معىن سليما يف األداء.

 م.الكتاابت العربية بدقة وفه. تنمية قدرة الطالب على قراءة 3

 قة.. تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطال4

                                                             
 .527-526(،ص:  1986املنجد، ىف اللغة واألحكام، )بريوت: دار املشرق:  17
  50-49رشدي أمحد طعيمة، مراجع السابق، ص:  18
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تخداما سليما ما ب. اتقان القواعد النحوية الالزمة لضبط الكالم واستخدامها اس
 أمكن.

نسان العريب والبيئة ج. أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يعلم خبصائص اإل
 فيها واجملتمع الذي يتعامل معه. اليت يعيش

ن اللغة، وأن عوأن نعّلمه  تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعىن أن نعّلم الطالب اللغة،
 يتعرف على ثقافتها.

 .. تعليم املهارات اللغوية3

 تعليم االستماع .1
 ستماعمفهوم اال .أ

ال يلة اإلتصسينطلق اآلن من كوهنا و  لقد أصبح تعليم و تعليم اللغة ما،
حدث هبا أبناؤها، يفهما كما يتفال يكفي ملتعلمها أنيتكلم هبا بل البّد أيضا أن 

يف ذات  فعملية اإلتصال ليست متكلما فقط بل هي تتضمن متكلما و مستمعا
 الوقت, و قد يتبادل ألثنان األدوار.

( بل مقصوض هو hearingو املقصود ابإلستماع هنا ليس السماء )
أن اإلستماع عملية إنصات إىل الرموز املنطوقة مث  (،auditionاإلنصات )

تفسريها. ومن هنا تستخدم كلية استماع للداللة على اإلنصات والفهم و 
 19اإلستيعاب و التفسري و النقد.

                                                             
, )الرايض: مشورات املنطقة اهبطرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني حممد كامل الناقة و رشدي طعيمة,  19

 101(, ص : 2013اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة, 
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 ستماعأهداف تعليم اال .ب

 20يهدف تعليم مهارة االستماع إِل حتقيق ما يلي:
ختالفات من ا التعريف على األصوات العربية و متييز ما بينهما  -1

 و ينطق العادي، صوتية ذات داللة عند ما تستخدم للحديث
 صحيح.

 تمييز بينهماالتعرف على احلركات الطويلة و احلركات القصرية و ال  -2
 التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق  -3
لتمييزها االتعريف على كل من التضعيف أو التشدبد و التنوين و   -4

 صوتيا
 بةبني الرموز الصوتية و الرموز املكتو إدراك العالقات   -5
 نظيم املعاين تاإلستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد   -6
 ةمساع الكلمات و فهمما من حالل سياق احملادثة العادي  -7
يل يف بنينه إدراك التعيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتو   -8

 الكلمة )املعىن االشتقاق(
تيب الكلمات الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرت فهم االستخدام   -9

 تعبريا عن املعىن

                                                             
 104 -103نفس املراجع, ص :   20
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األزمنة و  و األعداد و تخدام العربية للتذكري و التأنيث،فهم اس -10
ل توضيح األفعال و غريها من اجلوانيب املستخدمة يف اللغة من أج

 املعىن
 ربيةفهم املعاين املتصلة ابجلوانب املختلفة املثاقفة الع -11

 عليم مهارة االستماعطريقة ت  .ج
 21: تعليم مهارة االستماع ةقأنواع طري

 أوال، التمهيد :
لدرس، و هيئة أذهان التالميذ لدرس االستماع، وذلك إبيضاح أمهية ا

يت يراد التدريب عليها،  طبيعة املادة العلمية اليت ستقدم إليهم، مث تعيني املهارة ال
 انوثة.بينها وبني األفكر الثكاستخراج األفكار األساسية، و التمييز 

 
 : اثنيا, العرض

اء أو اإلسراع يف تقدمي املادة وما يتناسب و اهلدف املراد حتقيقة, كاإلبط  -1
 ك.القراءة، أو التوقيف قليال عند هناية الفقرة, وما إىل ذل

يح معاين توفري كل ما ميكن أن يساعد على حتقيق أهداف الدرس، كتوض  -2
عن مواطن  الكلمات اجلديدة، أو املصطلحات غري املألوفة، و اإلبتعاد

 التشتت الذهين.
اليت توصل إىل  مناقشة التالميذ فيما استمعوا إليه، بوساطة طرح األسئلة  -3

 حتقيق األهداف.

                                                             
21 htm58http//www.dimosad.com/index , 2017أبريل  13اتريخ 
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تها ابألهداف عمقا، هلا اتباط يف صياغ تقومي التحصيل بطرح أسئلة أكثر  -4
ذه األسئلة هالسلوكية، اليت سبق حتديدها عند إعداد الدرس. ويسرتط يف 

 ه فقط.أن تكون شاملة جلميع األهداف، وقادرة على قياس ما وضعت ل
 

 تعليم الكالم .2
 مفهوم الكالم .أ

الدراسة  غاايتاية من غالكالم يف اللغة الثانية من املهاراة األساسية اليت متثل 
شتّدت احلاجة أاللغوية. و إن كان هو نفسه و سيلة لإلتصال مع اآلخرين. ولقد 

احلرب العاملية الثانية،  هلذه املهارة يف بداية النصف الثاين من هذه الفرن بعد إنتهاء
د أدى تزايد و تزايد وسائل اإلتصال، وحترق الواسع من بلد إىل بلد، حىت لق

ئق تعليم اللغة ل الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر يف طرااحلاجة إىل اإلتصا
 العربية.

 أهداف تعليم الكالم .ب
 22هناك أهداف عاّمة لتعليم احلدث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي :

ع النرب والتنغيم أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، و أن يؤّدي أنوا   -1
 ربية.املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء الع

 .أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاهبة -2
 .لطويلةاأن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية و احلركات  -3

                                                             
 105نفس املراجع, ص:   22
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يف العربية  أن يعرب عن أفكارة مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة -4
 .خاصة يف لغة الكالم

ري و أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل التذك -5
 ذلك مما يلزم التأنيث و متييز العدد واحلال ونظم الفعل و أزمنته و غري

 .املتكلم ابلعربية
ملناسبة لعمره اأن يستخدم بعض األشكال الثقافة العربية املقبولة و   -6

 و أن يكتسب بعض ملستواه اإلجتماعي و طبيعة عملية،و ا
 املعلومات األساس عن الرتاث العريب اإلسالمي

ه و ناسبة لعمره ومستوى نضجثروة لفظية كالمية مأن يكتسب  -7
 ل عصريةقدرته، و أن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصا

يث أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلد -8
 البسيطة

كل متصل أن يتمّكن من التفكري ابللغة العربية والتحدث هبا بش -9
 و مرتابط لفرتات زمنية مقبولة

هّمة يف قيق كل هذه األهداف منوط مبعرفتنا  للجوانب املإن حت
يب اليت هتيئل تعليم الكالم و حبثىن عن أفضل املداخل و الطرائق واألسال
ارسة شفهية عملية تعليمية جيدة متكن الدارس فعال من ممارسة اللغة مم

 حتقيق له وللجماعة األهداف املرجوة.
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 23طريقة تعليم مهارة الكالم  .ج
 الشفوي التعبري  -1

 فينبغي على املعلم أن يراعي األمور اآلتية :
 الرصيد اللغوي لدى الدارسني  -(1)
 تعليم املفردات والرتاكيب  -(2)
 التدرج يف موضوع احملادثة حسب مستوايت الطالب  -(3)
 البعد عن التشويشات و العوائق  -(4)
 تنمية الثروة اللغوية  -(5)
 تنمية قدرة اجملاملة  -(6)
 التدرج يف اختيار الرتاكيب  -(7)
 تصحيح األخطاء -(8)
 التعبري -2

 اخلطوات املقرتحة يف تدريس التعبري كما يلي:
 التمهيد  -(1)
 إلقاء القصة النموذجية  -(2)
 إلقاء األسئلة املرتبة على حسب مراحل القصة  -(3)
 اختيار عنوان القصة  -(4)
  املناقشة بني التالميذ يف اجملموعات -(5)
 التلخيص من جهة الطلبة  -(6)

                                                             
23  .html8852post_-blog/2010/04.blogspot.co.id/2010http://inovasijapim , يل أبر  13اتريخ

2017 
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 متثيل أو تقدمي القصة  -(7)
 التصحيح والتقييم -(8)
 احلوار  -3

 اخلطوات املقرتحة يف تدريس احلوار :
 التمهيد املناسب  -(1)
 عرض نص احلوار  -(2)
 االستماع إىل قراءة احلوار النموذجية  -(3)
 رات( م 3قراءة نص احلوار فصليا مث فئواي مث فرداي )  -(4)
 متثيل احلوار مستعينا ابلنص أو عدمه  -(5)
 نطق الكلمات / العبارات / اجلمل الصعبة  -(6)
 .التدريبات لفهم معاين نص احلوار -(7)
 املالحظة :  -4

 لنربات والتنغيمات وخمارج احلروفعلى املعلم أن يراعي ا -(1)
 واألصوات يف تدريس الكالم.

 حماولة تنويعها بشكل منتظم.االهتمام ابلتدريبات مع  -(2)
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 تعليم القراءة .3
 مفهوم القراءة .أ

القراءة هي ترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن أو إعطاء معىن للكلمة املطبوعة وهي 
عملية ذات شقني. فالكاتب يشري إىل األفكار يف ذهن القارئ، والقارئ يرتجم 

 24واللغوية.تلك األفكار يف ضوء جتربته  وخلفيته الثقافية 
وقال الدكتور حممود كامل الناقة يف كتابه" أساسية تعليم اللغة العربية والرتبية 
الدينية" القراءة عملية عقلية تشمل تفسريا للرموز اليت يلقاها القارئ عن طريق عينية 
وتطلب هذه الّرموز فهم املعاين. وتتطّلب الربط بني اخلربة الشخصية فالعملّيات 

 25تبطة ابلقراءةعلى هذا معتمٍد لدرجة كبرية.النفسية املر 
يقودان هذا إىل الوقوف على تعريف إجرائي للقراءة. وقد تبنت الرّابطة 

املفهوم التايل لعملية القراءة: أّن القراءة  NSSEالقومية لدراسة الرتبية يف أمريكا 
ملية ليسن مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية ضّيقة. أهنا أساسا ع

ذهنية أتملية. وينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكّون من أمناط ذات عملية عقلية 
عليا. إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كّل أمناط التفكري والتقومي واحلكم، والتحليل، 
والتعليل، وحّل املشكالت. إن القراءة إذا، نشاط يتكون من أربعة عناصر: استقبال 

ميه ابلنقد. ودمج هلذهاألفكار مع أفكار القارئ. وتصّور بصري للرموز وهذا ما نس
  26لتطبيقاهتا يف مستقبل حياته وهذا ما يسمه ابلتفاعل. 

                                                             
ربية، )جامعة املالك سعود، عمر الصديق عبد هللا وحممود إمساعيل صني، املعيّنات البصرية يف اللغة الع  24

  105م( ص: 1984
م( ص: 1977ار الثقافة ، حي علي يونس حممود كامل الناقة، أساسيات تعليم اللغة العربية،) القاهرة: د 25
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هي عملية التعريف على الرموز املطبوعة، ونطقها نطقا  –إذا -القراءة 
صحيحا )إذا كانت القراءة جهرية(، وفهمها. وعلى هذا فهي تشمل التعريف، 

رية ملا هو مكتوب، والنطق، وهو حتويل الرموز املطبوعة اليت وهو اإلستجابة البص
متت رؤيتها إىل أصولت ذات معىن، والفهم، أي ترمجة الرموز املدركة وإعطائها 

  27معاين. 
 أهداف تعليم القراءة .ب

 28وأما هذا اهلدف العام يف هذه املهارة منها: 
 يف اللغة العربية.  . أن يقدر الطالب ربط الرموز املكتوبة ابألصوات املناسب (1
ة املطبوعة وإدراك . أن يقدر الطالب استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفح (2

 تغري املعىن بتغري الرتكيب.
 . أن يقدر الطالب قراءة نص قراءة جهرية ابلنطق الصحيح. (3
املفردات احلديث  أن يتعّرف معاين املفردات من املعايب السياق والفرق بني (4

 مفردات الكتابة.
 الذي يتعّلق . أن يفهم معاين اجلملة يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن (5

 عنها.
 الصرفية.و . أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك القواعد اللغة  (6
املكنونة للفكرة  . أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات (7

 الرئيسية.

                                                             
  107-106تعليم الفنون، ص:  27
، ص: م(1996املصرية اللبنانية،  دكتور حسن شحاته، تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق، )القاهرة، الدار  28

151-152  
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 ها.. أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كّل من (8
ردات مرتمجة إىل . أن يقرأ ابلطالقة دون اإلسنعانة ابملعاجم أو قوائم مف (9

 اللغتني.
راءة األدب والتاريخ . أن يقرأ القراءة واسعة أبتداء من قراءة الصحيفة أىل ق (10

تائج وحتليل املعاين والعلوم واألحاديث اجلارية مع إدراك األحادث وحتديد الن
 .ابلثقافة العربية اإسالميةونقدها وربط القراءة الواسعة 

 ج. طريقة تعليم مهارة القراءة

  29 :لتدريس القراءة نقرتح اخلطوات التالية

ية / صامتة( قراءة الطالب )جهر  -(3القراءة النموذجية ) -(2التمهيد ) -(1)
 -(7لثانوية )مناقشة األفكارالرئيسية وا -(6الشرح ) -(4مع تصويب األخطاء )

 .والتدريبات

 التمهيد .1
بطه ابملوضوع النشاط العملي يف بداية الدرس الذي يشغل ذهن الطالب مبا ير 

  :وله اخلصائص اآلتية .املدروس

 .زصلة ابلغرض و مبعلومات التالميذ وخربهتم السابقة -

 .واضحة وسهولة الفهم -

 .ارتباط ابملعلومات اجلديدة اليت يشتمل عليها الدرس -

                                                             
29 .html06post_-blog/2010/04.blogspot.co.id/2010http://inovasijapim  من أبريل  13 اتريخ
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 .انتباههمتشويق للتالميذ وإاثرة  -

 النموذجية القراءة .2
 .تتم من قبل املدرس مراعيا حسن اإللقاء ومتثيل املعىن -

 .قراءة الطالب .3
تكون أبن يقراء الطالب النصوص املقروءة مجاعيا ، فيقرأ كل طالب عددا من 
املقروءة وإذا أخطاء أحدهم فعلى املعلم أن يصحح اخلطاء له مباشرة كي ال 

وتستمر هذه القراءة حىت حيسن معظم الطالب بقراءة يعلق يف األذهان . 
  .النص

  :الشرح .4
قبل الدخول يف الشرح التفصيلي ميكن أن يوجه املدرس األسئلة املتعلقة ابلنص 

 .الختبارهم عن املوضوع. مث يشرح املدرس كل وحدات شرحا وافيا وكامال
 .مناقشة اْلفكارالرئيسية والثانوية .5

  .الطالب عن حمتوايت الدرسيناقش املعلم مع  -
 .اكتساب الدارس املعلومات أو األفكار العامة من النص املقروء -

  .اختيار الدارس األفكار الرئيسية والثانوية من النص وتسجيلها وتدوينها كتابيا -
 .فهم الدارس النص املقروء ويستنبط منها األفكار والعرب -

 .التقييم ) التدريبات ( .6
 ) من قبل املعلم ( طرح األسئلة -
 (ن قبل الطالب ، فرداي أو جمموعيامإجابة األسئلة ) -
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 (وجد واألجوبة بني املعلم والتالميذ)تصحيح األخطأإناملناقشة عن األسئلة  -
 التعزيز -

 أنواع القراءةد. 
 

 : من حيث األداء من حيث الغرض
 القراءة للتلخيص.قراءة جهرية . (2). قراءة صامتة القراءة للدرس والبحث .(1)
 .القراءة للمتعة. (5) .القراءة لالختبار .(4) .القراءة لإلعالم .(3)

 القراءة من حيث اْلداء: -
 القراءةالصامتة .1

هي القراءة ابلنظر فقط دون صوت أو مهس أو حتريك الشفاه.والغاية 
 الرئيسية من القراءة الصامتة هي االستيعاب والفهم.

 القراءة اجلهرية .2
القراءة الصامتة مبعىن أهنا تتم بصوت أو مهس أو حتريك الشفاه هي ضد 

وتتحول الكلمات املكتوبة إىل معان يف ذهن القارئ أبن متر ابملرحلة 
 الصوتية.

 
 . تعليم الكتابة4

 مفهوم الكتابة .أ
 copyingالكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ  فمفهوم مهارة

ويّتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليات . spellingأو التهجئة 
العقلية الالزمة للتعبري عن النفس. إهنا حسب التصّور األخري نشاط ذهين يعتمد 
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على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه. والقدرة على تنظيم اخلربات. 
  30وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

 
 أهداف تعليم الكتابة .ب

  31عملية تعليم الكتابة ابللغة العربية إىل متكني الدارس من:  هتدف
 ته.. كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصو  (1
ييز شكل احلرف . كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف منتصلة مع مت (2

 يف أّول الكلمة ووسطها وآخرها.
 وسليم.. إتقان طريقة كتابة اللغة خبّط واضح  (3
 ارس.. إتقان الكتابة ابخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الد (4
 . إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. (5
 . معرفة عالمة الرتقيم وداللتها وكيفية استخدامها. (6
ختالفات بني النطق معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض اإل (7

 والكتابة.
 ب للكلمات.كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناس. ترمجة أفكار   (8
اقها من حيث . ترمجة أفكاره كتابة يف مجلة مستخدما الكلمات صحيحة يف سي (9

 تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغرّي املعىن.
 . ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. (10

                                                             
ات املنظمة اإلسالمية للرتبية رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه، )مشور   30

   187م( ص: 1989، رابط، -إيسيسكو –والعلوم والثقافة 
هبا، )منشورات املنظمة اإلسالمية  حممود كامل الناقة ورشدي طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني  31

 203م(، رابط، ص: 2003 -إيسيكو-للرتبية والعلوم والثقافة 
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 .الفكرة املعرب عنها. استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو  (11
 عربة.. سرعة الكتابة معربا أن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة م (12

ية، فإننا نستطيع وإذا أردان ترمجة هذه األهداف العاّمة إىل األهداف السلوك
فهي سلوكية بذاهتا  أن نستثين األهداف السبعة األوىل ألهنا أهداف حركّية ومن مثّ 

 ظور واإلختباري. خالل اخلط واإلمالء املنقول واملنميكن مالحظتها وحتقيقها من 

 : . طريقة تعليم مهارة الكتابةج

 32 أنواع طريقة تعليم مهارة الكتابة: 

 .. التمهيد (1
 ..ليهإيكون إباثرة نشاط التالميذ ابلتحدث عن املوضوع والتشويق 

 : تعيني املوضوع وكتابتها على السبورة.  (2
سبورة وتكليف املوضوع املختار ويكتبها على اليشرح املدرس للتالميذ عن 

 ب.التلميذ بقراءته ، وشرح ما فيه من مفردات غامضة أو تراكي
 : . ترك فرصة للتالميذ ليفكروا يف املوضوع (3

اسب ألنواع ويكون ابعطاء التوجيهات واالرشادات واملثري املتنوع املن
 الكتابة الثالثة.
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 . العرض والربط (4
املعطى إىل نقاطه األساسية على جمموعات الطالب. مث تقسيم املوضوع 

إلقاء األسئلة على التالميذ واالجابة عليها وبعده مجع األفكار وتنسيق 
 . العناصر وكتابتها جزءاي أو كليا

 . التقييم واخلامتة (5

تقدمي احلاصالت الكتابية على السبورة وتصحيح األخطاء. وقبل انتهاء 
الب ليكتبوا املوضوع على كراسات الدرس يطلب املدرس من الط

 . االنشاء

 د. مراحل الكتابة. 

 مرحلة ما قبل الكتابة
ع الدفرت أمامه يتعلم الدارس يف هذه املرحلة كيف ميسك القلم و كيف يكون وض

يتحكم بطول اخلط الذي يرمسه و اجتاهه و بدايته و هنايته  و يتعلم أيضا كيف
 .التاليةمتهيدا لكتابة احلروف يف املرحلة 

 كتابة احلروف
و . بة احلروفبعد أن يتمرن املتعلم على تشكيل اخلطوط , ينتقل إىل تعلم كتا

 :يتم هذا التدرج التايل يستحسن أن
 .تكتب احلروف أبشكاهلا املنفصلة قبل كتابتها أبشكاهلا املتصلة -
 .تكتب احلروف برتتيبها األلفبائي املعروف -
 . أو الكلماتتكتب احلروف قبل كتابة املقاطع  -
 .كتابة املعلم النموذجية على السبورة تسبق بدء التالميذ ابلكتابة على دفاترهم -
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 . النسخ 
بعد أن يتم تدريب التالميذ على كتابة احلروف منفصلة و متصلة , من املفيد أن 

 : و من فوائده. وا دروس القراءة اليت يتعلموهنايطلب من تالميذه أن ينسخ
 .يتمرن التلميذ من خالله على كتابة احلروف النسخ تدريب إضايف -
 .النسخ ينّمي إحساس التلميذ ابلتهجئة الصحيحة -
النسخ يفيد يف تدريب التلميذ على الرتقيم , أي وضع النقط و الفواصل و  -

 .عالمات التعجب وسواه
 

 . اإلمالء
 .اإلمالءن املمكن أن تبدأ مرحلة م، التلميذ على النسخ مدة معقولة بعد أن يتدرب

و يكون اإلمالء  .قدرة املتعلم على كتابة ما يسمعو هي مرحلة الكشف عن مدى 
و  .سخها و تعلم مفرداهتاو تراكيبهاعادة يف مادة مألوفة لدى الطالب قرأها و ن

ب يف البيت ليعطيهم من األفضل أن يعنّي املعلم مادة قرائية يستعد عليها الطال
 : تخذ اإلمالء أحد األشكال اآلتيةو من املمكن أن ي .منها إمالء

 .إمالء كلمات خمتارة. 1
 .إمالء مجل خمتارة. 2
 .إمالء فقرة متصلة. 3

 
 

 



37 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 ل البحث ومنهجهمدخ .أ

وهو البحث مدخل الكيفي. حبث الوصفي و  املدخل املستخدم يف هذا البحث وهو 
للحصول على النتائج أو الكشف أما ال ميكن حصوله بطريقة اإلحصائية أو املنهج الكّمي، 
حيث يبدأ الباحث من البياانت وقد يستخدم النظرية العمالية املتوضيح وينتهى إىل النظرية 

كما قال موليونج املدخل الكيفي يعىن هو الشيئ من اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.  
جراء البحث الذي حيصل به البياانت الوصفية بوجود مراقبة الكلمة واللسان املشاهدة إ

ممن. وبعبارة أخرى قول بوغدان واتيلور أن املنهج الكيفي إجراء البحث الذي حيصل إىل 
 33مجع البياانت الوصية سواء كانت كتابة أو لساان من اإلنسان والفعل الذي يبحث.
يف  ابملدخل الكيفي يريد الباحث أن يعرف عن طرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية

 كاديري لومبوك الغربية نوسا تنجار الغربية.املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  

 فاملدخل الكيفي له خصائص منها:  

 اة رئيسية.أدالبحث الكيفي له خلفية طبيعة تعبري البياانت والباحث، وأنه  .1
 تائجه.البحث الكيفي يكون أكثر اهتماما إبجراء البحث من اإلهتمام بن .2
 يف حتليل املشكالت مييل إىل التلخيص العام. .3

                                                             
33 Lexi J. Melong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal: 

4 
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 34يهتم البحث أكثر ابملعين.  .4
أما منهج البحث هو البحث الوصفي من حيث تطبيقي على ظاهرات اإلنسانية 

هم أساس لدراسة الظاهرات أمر طبيعي أقتضاه عجز منهج البحث األخر الذي 
الطبيعية عن القدرة لتوصل إيل قياس رقيق صحيح للظاهرة اإلنسانية وهو املنهج 
 35الوصفي الوقائعي كما هو متام واستنتاج الدالالت والرباهن من الوقائع املشاهدة.

ويستخدم الباحث بطريقة الوصفية حتدف إيل وصف الظواهر أو أشياء املعيّنة يف 
ئق واملعلومات واملالحظة عنها وصف الظروف اخلاصة هبا وتقدير حالتها مجيع احلقا

 كما توجد عليه يف الواقع.
 مشاركة الباحث  .ب

األدة األساسية يف البحث الكيفي هي الباحث نفسه. يف هذا البحث يكون 
الباحث كاآللة األساسية للبحث عند مجع البياانت كما يستخدم الباحث أيضا آلة أخرى 

علي مجع البياانت، بل أهنا مل يكن من األدوات األساسية اب اإلضافة. كما أيكد تساهده 
لكي موليونج أن موقف الباحث يف البحث الكيفي معقدة جدا. فالباحث من املخططني 
واملستفدين من مجع البياانت، والتحليل، ومرتمجني للبياانت. وأصبح الباحث مقررا نتائج 

على فهم وتفسري معاىن الرموز والظواهر من التفاعل على ويكون الباحث قادرا  36حبثه.
موقع البحث. والبحث يتطلب مشاركة الباحث حلصول احلكم يف تفسري معىن الواردة يف 
املكان. وهذا سبب أخر ملاذا ينبغى للباحث أن يكون أداة للبحث. فلهذا ميكن التأكيد 

 اليت ال تتمثل بتفسري الباحث.   والتحقق مرة أخرى عندما يفتقر الباحث إىل املعلومات

                                                             
34 Syamsuddin AR, dkk, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa (Bandung: Rosdakarya, 
2009) hal: 73 

 217بة العبيكان. ص: العاسف، صاحل بن محد : املدخل إىل البحث يف العلوم والسلوكية. الرايض، مكت 35
36 Lexy J. Melong, op.cit,  hal; 168. 
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 ميدان البحث ج. 

 وسا تنجار الغربية.معهد نور احلكيم كاديري لومبوك الغربية ن يفكان ميدان البحث  
الميذه ابلتفصيل، إختار تالذي يعّلم اللغة العربية إيل  لومبوك الغربيةهو أحد املعاهد يف 

ور احلكيم يف شارع . يقع معهد ناحلكيم املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور الباحث يف
 لومبوك الغربية نوسا تنجار الغربية.كاديري سادايو   05اتروان رقم 

 ومصادر البياانت د.

البياانت هي تشتمل على مجيع املعلومات واألخبار اليت توجد من مصادر 
وعند  37البياانت. كما قال سوانرطا إن البياانت تشكل برهاان لعالج مشكالت البحث.

لوفوند مصادر البياانت يف البحث الكيفي مأخوذة من األقوال واألحوال وبيانتها. وتدخلها 
أنواع البياانت اإلضافية مثل الواثئق وغرها. سواء كان حتصيلها بوسيلة املباشرة بني الباحث 
والطلبة ومدرسو اللغة العربية. فمصادر البياانت األوىل يف هذا البحث هي الطالب 

سوان اللغة العربية يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم كاديرى لومبوك ومدر 
 الغربية.

 مجع البياانت ه. طريقة

 ة مجعية كما يلي:للحصول علي البياانت احملتاجة إليها، يستخدمه الباحث أدوا 

 املقابلة .1
البياانت تعترب املقابلة استبياان شفواي قم من خالله الباحث جبمع املعلومات و 

الشفوية من املفحوص، وهي أدة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها 

                                                             
37 Sunarto, Metodologi Penelitian, (surabaya: PPS Unesa< 2001) hal: 56 
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أما التعريف األخر املقابلة هي حماولة بني السائل واجمليب لنيل األخبار  38البشرية.
 Interview) إبرشاد املقابلة (face to face)ابلغرض املعني وجها بوجه 

guide.)39  واملراد هبذه هي الطريقة العملية جلمع البياانت بوسيلة األسئلة واإلجابة
 بني الشخصني فأكثر يف جملس واحد مواجه.

 وتنقسم املقابلة على ثالثة أقسام، وشرحها كما يلي:
 ه.املقابلة احلرة هي ال حيمل السائل إرشاد األسئلة يف عمل (أ
 .سئلة يف عملهاملقابلة املنظمة هي حيمل السائل إرشاد األ  (ب
 40املقابلة احلرة واملنظمة هي الرتكيب بني املقابلة احلرة واملقابلة املنظمة.  (ت

احث هبذه الطريقة . وعقدت البوالبحث يقوم به الباحث ابملقابلة احلرة واملنظمة
ما يتعلق إبجراء مع معّلموا اللغة العربية وكذلك الطالب للحصول على األخبار ع

أتسيس وتعليم اللغة  . وهذه الطريقة تقصد ملعريفة اتريخلعربيةعملية تعليم اللغة ا
 العربية.

 ا:وسؤال الباحث إىل املعّلموا اللغة العربية وإىل الطالب منه

 ؟. آية الطريقة االيت استخدمته املدرس يف تعليم اللغة العربية1

 .كيف خطوات يف تدريس اللغة العربية؟2

 ؟العربيةيقة تعليم اللغة طر  تطبيق كيف.  3
 ؟يف تعليم اللغة العربية املستحدمة . ما مشكالت تطبيق طرائق4

                                                             
ار أسامة النشر والتوزيع، د)الرايض،  البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساليبه،ذوقان عبيدات واألخرون،   38

 317( ص: 1998
39 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal: 234 
40 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal: 156 
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 املالحظة .2

ىف مجع البياانت تستخدم الباحث ايضا طريقة املالحظة، واملالحظة تفيد كثريا 
ىف املنهج التحليلى الوصفى ألّن بعض املعلومات املعينة تؤخذ بطريقة املالحظة 

أدق املالحظة هي تركيز االهتمام على املوضوع  وبعبارة 41املباشرة من ميدان البحث.
ابعمال مجيع احلواس. واملراد هبذه الطريقة عملية مبالحظة ومشاهدة احلوادث 

 اللغةهذه الطريقة تستخدمها الباحثة الترتير تعليم والظواهر اليت تتعلق هبذا البحث.
. وعملية املراقبة ىف العربية لطالب واملدرس ابملعهد نور احلكيم كادير لومبوك الغربية

 هذا البحث العلمي مباشرة كانت أو غري مباشرة.

 وأما هذه الطريقة للحصول على البياانت األتية كما يلى:

 البياانت عن أحوال املدرسة 
  البياانت عن أحوال املدرسني 

 البياانت عن موقع اجلغراىف 

 .البياانت عن أحوال الطالب 

 .البياانت عن وسائل الرتبية 

 الواثئق .3

ة هى حبث البياانت التقل ضرورية إىل ابلنسبة إىل الطرق األخرى  ألن هذه الطريق
ريدة واجمللة والوثيقة عن االحوال واملتقلب ىل املتغري كاملذكرة والنسخة والكتاب واجل
 املكتوبة على احلجر وحمضر املشاورة وجدول األعمال وغري ذلك.

                                                             
 254(، ص: 1982، )سورابايا: أوساها ناسيونال، Metodologi Penelitian Pendidikanفيسال،   سانافياة 41



42 

 

 

ه الطريقة ليست أتتى مبشكلة مبعىن إذا قرنت هذه الطريقة بطريقة اخرى, فهذ
وجد اخلطاء فمركز البيان مازال موجودا اليتغري. فهذه الطريقة فقد ليست تالحظ 

وقد تستعمل واثئق املكتوبة ىف هذا البحث ملعرفة البياانت  42املادة احلية بل اجلامد.
يف واحواله من وموقعة اجلغرا أتسيس معهد نور احلكيم كادير لومبوك الغربيةعن اتريخ 

 الطالبات واالستاذات فيه.

 أسلوب حتليل البياانتو. 

عند نظرية فاطون عملية تنسيق البياانت وترتيبها على  حتليل البياانتوتعريف 
مث أيكده موليونج حتليل البياانت هي عملية بتشكيل البياانت  صيغة الطريقة املعينة.

وهذا جيرى عند  43تظهر صورة معينة.وترتيبها حسب الشكل أو الصيغة املعينة حىت 
ختطيط املشكلة وتصرحيها واإلجراءات يف امليدان حىت عملية كتابة البحث. ولكن يف 
 البحث الكيفي الوصفي ختصيص التحليالت حني جتري عملية البحث ومجع البياانت.

برمان. التحليل واستخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت اليت اقرتحها ميلس هو 
 ا كما يلي :عند مه
 مجع البياانت وفحص التسجيالت امليدانية. .1
 تصنيف البياانت. .2
إيضاح و عرض البياانت حيتوي على عملية التحقيق والتقسيم والرتتيب،  .3

 البياانت بطريقة منتظمة وموضوعية وإمجالية، وتعيني املعىن.
 44واألخر اخلالصة.  .4

                                                             
42 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal:231 
43 Ahmad Tanzeh. pengantar Metodologi Penelitian. 2009: hal 58. 
44 Moch Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Hilal Pustaka. 2007. Hal. 125. 
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لى معلومات  املركز عنعرف املنهج الوصفي أبنه أسلوب من أساليب التحليل 
معلومة، وذلك من  كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية
ا ينسجم ومع املعطيات أجل احلصول على نتائج عملية، مثّ تفسريها بطريقة موضوعّية، مب

 الفعلية للظاهرة.

راد وضوع املويرى األخرون أن املنهج الوصفي هو عبارة عن طريقة لوصف امل
 التواصل إليها على دراسته من خالل منهجية علمّية صحيحة، وتصوير النتائج اليت يتمّ 
ة ويوضح خصائصها أشكال رقمّية معربة ميكن تفسريها، فالتعبري الكيفي يصف الظاهر 
طويرا يشمل عّدة فرتات وقد يقتصر هذا املنهج على وضع قائم يف فرتة زمنّية حمددة أو ت

 زمنّية.

صف ركنا أساسيا من أركان العلم ومنهجه من أهّم املناهج املتبعة فيه، إذا يعترب الو 
إن الباحث الذي يرعب يف الوصول إىل نتائج عملية يعتمد عليها البّد من أن خيرص 
على وصف الوضع الراهن للظاهرة، وذلك برصدها وفهم مضموهنا واحلصول على 

سئلة اليت يطرحها واملشكالت اليت أوصاف دقيقة وتفصيلية هلا بغية اإلجابة عن األ
 45يدرسها.

 

 

                                                             
 (. 2000لفكر: دمشق ارجاء وحيد دويدري. البحث العلمي أساسياته النظريةوممارسته العملّية. )دار  45
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وليتمكن الباحث من حتليل البياانت البد له من هتيئته أوال للتحليل ابختصار 
  46ميكن القول أبن خطوات حتليل البياانت كالتايل:

 عرض البياانت. .1
البياانت يف  يشتمل عرض البياانت على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب

الفصيلة املعنية أو إىل و عملية اختصار مجع البياانتوتفريقها إىل الفكرة  اجلدول وكذلك
 املوضوع  املعني.

كن من استنباطها فعرض البياانت كمجموعة البياانت املنظمة واملرتبة حىت مي
 متلك البياانت.وختطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير وتنظي

 تصنيف البياانت. .2
ات املشرتكة تيب نسقي للبياانت تبدأ بوضع األشياء ذات الصفالتصنيف تر 

صغرية إىل أنواع، يف جمموعات كبرية، مث تقسيم كل جمموعة كبرية إىل الوحدات ال
 فئة خاصة هبا يفواألنواع إىل أجناس. ومبعىن آخر فإن التصنيف هو وضع كل فرد 

 حبيث تسهله معرفته ومتييزه عن غريه.  
 راجعة.االستنتاجات وامل .3

 وهدف من هذه العملية، ملعرفة البياانت اليت مت مجعها. (1
 أن يكون مراجعة البياانت بشكل صحيح وموضوع. (2

 
 
 
 

                                                             
 .32(ص: UIN PRESS ،2010: زكية عارفة، تعليم  اإلنشاء املشكالت واحللول )ماالنج 46
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها

 

يف هذا الباب يبحث الباحث عن البحوث األساسية هلذه الرسالة. املبحث األول 
عهد لباحث يف عرض البياانت عن نبذة اترخيية عن مهو عرض البياانت، وحيث تركز ا

احلكيم يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية، املنهج 
يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية، الرؤية والبعثة 

يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية، اهليكل التنظيمي 
هد نور يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعكاديرى لومبوك الغربية، الوسائل واألنشطة اليومية 

كاديرى لومبوك الغربية، وعن حالة الطالب واملعلمني يف هذا املعهد. ويف املبحث   احلكيم
الثاين والثالث سيبحث الباحث عن حتليل البياانت، ويبحث الباحث ابلتحليل يف هذا 

 الفصل حسب أسئلة البحث الذي وضعها الباحث يف فصل األول.

كاديرى لومبوك  عهد نور احلكيممبللمتفّوقني املدرسة اخلاصة املبحث اْلول: حملة عن 
 الغربية.

 اترخيية عن املعهد نور احلكيم كاديرى لومبوك الغربية.نبذة  .1
م، مع أنه قد  1948ه املوافق  1387أسس معهد نور احلكيم يف السنة 

م بعد عودنه من  1924أسسه الشيخ احلاج عبد الكرمي رمحه هللا تعاىل يف السنة 
م يف مصلى  1924م إىل  1919املكة املكرمة، بعد أن مكث فيها من السنة 
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ل أوأجاز من فضيلة صغري أستخدم جلميع العمليات الدراسية. يف مكة املكرمة وحص
 ه ليعلم الناس العلوم املتنوعة. 1357الشيخ أمني قطيب إجازة املكتوبة يف السنة 

م جتعله رجال  1939عاد إىل بلده عودة اثنية من مكة املكرمة يف السنة 
عاملا. وحارصا على دين هللا وقواي للدعوة وإرادة منينة ليعلم الناس عن اإلسالم 

خصوصا تسهيال ملعرفة دين هللا عزوجل. حضوره للحلقات  عموما والنحوى والصرف
يف املصلى ليس إلرشاد األطفال أو األوالد فقط، ولكن ألجل تصليح األمة كلها. 

  بعيدا عن اجلهالة والبدع وينمي على قلوهبم الرتغيب يف التعليم يف املعهد.

ب ولكن احللقات الىت أقامها يف املصلى حضورها، كثري من األوالد والشبا
ليس منهم ولدا أو شبااب أراد أن يكون حتت إشرافه، ألن العادة يف جزيرة لومبوك 
خصوصا، البد للداعي يف بداية دعونه أو تعليمه أن يكون معه دليال على علومه 
والصرب يف الدعوة ويكون يف غابة اإلستفامة. بعد مرور الزمان الطالب طلبوه ألن 

 بعة وعشرين سنة.يبين معهدا الذي أسسه قبل أر 
فببناء مضمار الطالب تلقائيا قام معهد نور احلكيم على األرض اليت ليست 

منهم  75طالبا يف بدايته،  375فدان، وعدد الطالب عند ذلك  4واسعة. بقدر 
طالبا ذهبا وإاياب من بيوهتم إيل املعهد.  300الذي يسكنون أي مكثوا يف املعهد، و 

ومة التعليم أو التدريس ال بد أن يستخدمها لتقدم وتقوية بعد مرور الزمان تغيري منظ
كفاءة الطالب والطالبات، أما منظومة اليت يف السابق ال يستخدمها إال اندرا أو 
يف بعد األحوال مثل احللقات حارج الفصل. فهذا التغري كان بعد رجوع أحد من 

فظه هللا مدير املعهد األوالد الشيخ احلاج عبد الكرمي وهو األستاذ صفوا ن حكيم ح
 إىل اليوم بعد أن ونلقى مع املشابيخ يف مسجد احلرام، كما فعله أبوه سابقا.
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اجلامعات  املتخرجون من املعهد نور احلكيم ويواصلوان دراستهم إيل بعض
ات، واجلامعة األزهر يف املشهورة يف العامل مثل معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكر 

وية ببعض اجلامعات يف اإلسالمية مبدينة املنورة. واملعهد له عالقة قمصرى، واجلامعة 
 تعليم اللغة والدعوة.

ليس ألجل  أرسال بعض الطالب إىل معهد دار السالم غونتور جاوى الشرقية
حلكيم. فيهد يف تعليم فقط ولكن إلختاذ منظومة املعهد و تطبيقها يف معهد نور ا

املعلمات و ىن معهد اخلاصة كلية املعلمني ه، ب 1414م املوافق  1995السنة 
سالم غونتور و اإلسالمية ملدة الدراسة فيها ست سنوات. بكامل بني معهد دار ال

 معهد نور احلكيم.
، بعد تقومي م 1995من يوىل  17معهد اخلاصة نور احلكيم تبىن يف التاريخ 

بىن على نبة صاحلة يالداخلى استعدادالدعوة الناس يف املستقبل. هذا املعهد اخلاصة 
ة وانتشارة الدعوة وللعبادة لتكون رابه هللا هي عليا. حضارة اإلسالم ستحقق بتنمي
بابه لإلميان ولربه ألجل دين هللا الذى أكمله وأرضاه. والشبان الذين اجتهدوا يف ش

 سيكونون رجااليف املستقبل.
 

 47كاديرى لومبوك الغربية. يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيماملنهج  .2
ساس برانمج الرمسية الذى املنهج التعليم الذي نفذه منظم املعهد على أ
عن تعليم الدينية مبنهج التعليم  يستخدمه املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم

الذي صنعه وقرره منظم املعهد بطريقة كالسيكية، و هذا املعهد خيّلط طريقة  
يثة و طريقة التعليمي املعادلة. و املنهج يف هذا املعهد  يعين خيّلط كالسيكية واحلد

                                                             
 مصدر: واثئق مبعهد اخلاصة نور احلكيم. 47
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املنهج معهد نور احلكيم و معهد دار السالم غونطور و منهج الدراسي يف املدرسة 
(. DEPAGاملتوسطة سرقي األوساط و منهج التعليمي املعادلة )منهج بوزارة الدينية 

تتكون من املراحل وهي  مدرسة حلكيم مدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور او هذه 
يف املدرسة اخلاصة الثناوية و مدرسة العالية.كان الطالب الذين يسكنون ويدرسون 

، وجب عليهم يسكنون ويدرسون ستة سنوات منذ للمتفّوقني معهد نور احلكيم
 فصل األول الثنوي حىت فصل الثالث األلية. 

  هذا املعهد كما يلي: أما املواد الدراسية الذي عّلمه املعلم يف
: اللغة اإلندوبيسيا، اللغة اإلنزيليزاي، اللغة العربية: احملادثة، املطالعة . املواد الغوية1

 )القراءة(، اإلنشاء )التعبري(، اإلمالء، اخلط، النحوي والصرف.
: القرآن، التجويد، احلديث، التفسري، التوحيد، الفقه، أصول . املواد الدينية2

 الفقه، الفرائد، سرية النبوي، املصطالح احلديث، الرتبية اإسالمية. 
احلساب (، KIMIA)الكيمياء (، FISIKA) لفيزايء(: اMIPAاملواد العاملية ). 3

(MATEMATIKA ،)( بيولوجّياBIOLOGI .) 
(، GEOGRAFI(، جغرافيا )EKONOMIاالقتصاد ). املواد العلم اإلجتماع: 4

 . (PKN)،  (SEJARAHالتاريخ )
 

كاديرى لومبوك  مدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم الرؤية ورسالة .3
 الغربية.

كمؤسسة الرتبية اإلسالمية. مدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  صار 
خيلق الطالب موّحد و يؤّدب ليصل إيل رعيل الذي إمياين و عملي ورّبين الذي 
يستطيع ميّدن الثقافة اإلسالمية يف مجيع األحوال احلياة ومشارك إيل إنتاج، وخيّصب 
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ويشتّد الشريعة، فكرة و تراث ذهيّن اإلسالم كافة. وهذا يسمى رؤية و بعثة معهد 
النظيم واملنهج ومجيع احلال الذي يرتبط يف اخلاصة نور احلكيمعلى أساس ذلك ف

فالنظيم التعليم الذي قد صنع الطالب معهد خاصة نور  عملية التعليم البّدا ييكّتل.
احلكيم متعّمد ليواصل دراستهم إىل حّد اجلامعة ويف مجيع القسم أو الكلية يف داخلي 

تربية الشباب  البالد أو خارجه، اجلامعة اآلمة أو جامعة اإلسالمية. وحيل يف
واملسلمني مع نظامتعليم املتكامل. وهدف من مجيعاألهداف هو جمّرد أهنم يقومون 

 أبوامر اللهأن نتواقع دائما التوجيه ورضوانه.
كاديرى لومبوك  مدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيماهليكل التنظيمي  .4

 الغربية.
كاديرى لومبوك معهد نور احلكيم  يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني التنظيم اإلداري 

 الغربية.
 مدير املعهد نور احلكيم املسؤولية اآلمة : 
 األستاذ احلاج مذّكر إدريس املاجسرت  الناظر: 
 األستاذ اللو حممد صّديق انئب الناظر : 
 األستاذ سردى عرفة املاجستري   -:  شؤون املنهج 

 األستاذ زايء احلق -
 األستاذ سودومو -:  شؤون الطالب 

 األستاذ حيكال حكيم اجملستري -
 األستاذ اللو آريدس لوخننق -

  : األستاذ رمحني إبراحيم -شؤون وسائل اإليضاح 
 األستاذ عامل جيالىن -

  : األستاذ صافني هادى -شؤون عالقات األمة 
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 األستاذ لوطفى فضال -
 األستاذ إمسعيل -:  شؤون اإلدارة 

 األستاذ صادقني -
 اجملستري األستاذ زوحريى -:  شؤون السكن 
 األستاذ حممد يونس أمني الصندوق : 
 األستاذ فرنندى شؤون املكتبة : 

 يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيمالوسائل واْلنشطة اليومية  .5
 كاديرى لومبوك الغربية.
 يعين كما يف اجلدوال:

 (1ل )اجلدو  .أ
كاديرى لومبوك يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  الوسائل 
 الغربية.

 العدد أمساء الوسائل الرقم

 16 الفصل .1

 1 املكتبة .2

 16 غرفة السكن .3

 1 اإلدارة .4

 1 غرفة رئيس املدرسة .5

 1 غرفة انئب رئيس املدرسة .6
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 1 غرفة الضيوف .7

 4 محام املدرس .8

 30 محام الطالب .9

 1 دكان .10

 1 املطبخ .11

 1 املسجد .12

 1 القاعة .13

 2 املعمل  .14

 1 املستوصف .15

 2 مكان الرايضة .16

 2 جمفف .17

 1 ضور ملياه .18

 1 مطعم .19

 1 قاطرة الكحرابء .20

 2 التلفيزيؤن .21
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 1 حمل التصاالت .22

 2 غرفة األساتذ .23

 

 (2ل )اجلدو  .ب
كاديرى لومبوك يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم   علمونامل

 الغربية.
 الوظيفة اْلمساء الرقم

1. TGH. Shafwan 
Hakim, BA 

 1مدير املعهد 

2. TGH. Muharrar Mahfuz, 
MA 

 2مدير املعهد 

3. TGH. Muzakkar Idris, 
Lc.M.Si 

/ انظر املعهد  3مدير املعهد 
 اخلاصة

4. TGH. Nawawi 
Hakim, Lc. MA 

 انئب مدير املعهد / املدرس

5. Drs. Rifa'i Abidin املدرس 

6. Drs. Abdul Kadir 
Jaelani 

 املدرس

7. Surdi, S. Pd  /ويل الفصل السادس باملدرس 



54 

 

 

8. H. Masyhuri, Lc املدرس 

9. H. Zainudin 
Sulaiman, Lc 

 املدرس

10. Saehan As'ad, SH املدرس 

11. Saeful Muslim, S. Pd. I املدرس 

12. L. Muh. Shiddiq, S. Pd. I املدرس/ انئب انظر اخلاصة 

13. Muhammad Yunus, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثالث ج 

14. H. Zahid Zuhendra, Lc املدرس 

15. Makmun, S. Pd. M. Pd املدرس / رئيس املدرسة 

16. Muhammad Syahir, 
SE 

 املدرس / ويل الفصل الثاين ج

17. M. Shodikin, S. Pd املدرس 

18. Ismail, SE املدرس / ويل الفصل الثاين ب 

19. Rahmin, S. Pd. I املدرس 

20. Marzuki, S. Pd املدرس 

21. Sofyan Hadi, A. 
Md 

 املدرس / ويل الفصل األول ب
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22. M. Zaenal Abidin, 
S. Pd 

 املدرس

23. Fernande Yusuf, SE املدرس/ ويل الفصل الثالث د 

24. Saparwadi, S. Pd. I املدرس/ ويل الفصل األول د 

25. Sudomo, S. Pd  املدرس/  ويل الفصل الرابع  ب 

26. Abdul Hakim, S. Pd املدرس / ويل الفصل األول ه 

27. Haikal Hakim, MA املدرس/ ويل الفصل الرابع ج 

28. Lutfi Fadlan Hadi, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثالث ب 

29. Safri, S. Pd. M. Si املدرس/ ويل الفصل السادس ج 

30. Ahmadi, M.Pkim املدرس 

31. Zia Ul Haq, S. Pd. 
I 

 املدرس/ ويل الفصل اخلامس ج

32. Dedi Setiawan, S. Pd. M. Si املدرس 

33. Dafid Li Ihsan, Lc املدرس 

34. Usman, S. Pd املدرس 

35. Wahid, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثاىن د 

36. Rozi Iskandar, M. Pd املدرس 
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37. Khairul Amin, S. 
Pd 

 املدرس

38. H. Muharrar Syukron, S.H.I املدرس 

39. H. Erwan Setiawan, Lc املدرس 

40. Dr. Wely Arjuna Wiwaha املدرس 

41. Lalu Ahad Naufal, 
Lc 

 املدرس

42. M. Farizan Fahmi, M. Pd املدرس 

43. M. Alim Jaelani املدرس / ويل الفصل األول ج 

44. Lalu Arides loncong املدرس / ويل الفصل اخلامس ب 

45. Hardiawan, S.Pd املدرس 

46. Ahmad Faruq, S.Pd املدرس 

47. Suparman, S.Pd املدرس 

48. Rizwan Fanani املدرس 
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 (3ل )اجلدو  .ت
كاديرى يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  األنشطة اليومية  

 لومبوك الغربية.
 اْلنشطة اْلوقات الرقم

 قيام الليل 04.00 .1

 صالة الصبح و قراءة القرأن 05.00 .2

 األنشطة اللغوية 05.15-06.15 .3

 إستحام و تناول الفطور واستعداد إىل املدرسة 06.15-07.00 .4

 احملادسة قبل دخول إىل الفصل 07.00-07.15 .5

 (KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 07.15-13.00 .6

 الصالة الظهر و تناول الغداء 13.30 -13.00 .7

 (KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 14.15 -13.30 .8

 إسرتاحة 14.15-15.30 .9

 صالة العصر و قراءة القرأن 15.30-16.00 .10

اإلضايف و األنشطة تعليم و تعلم األنشطة  16.00-17.15 .11
(KBM) 
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 إستحام 17.15-18.00 .12

 احملادسة 18.15 -18.00 .13

 صالة املغرب وقراءة القرآن 19.00 -18.15 .14

 تناول العشاء 19.40 -19.00 .15

 صالة العشاء 20.00 -19.40 .16

( و املذّكرة KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 20.00-22.00 .17
 الدرس

 إسرتاحة 22.00-04.00 .18

  

 .املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيمحالة املعلمني والطالب يف  .6
 

 حالة املعلمني .أ
املعلم له دور كبري يف انتقال املعلومات والعلوم ويكون الوسيلة بني املتعلمني  

ويرشد  واملعارف يف شأن التعليم، وأصبح املعلم مربّيا. إذا مل جيب عليه ان يريّب 
الطالب يف تنمية علومهم ويشجعهم على األعمال النافعة. وينقسم وظيفة 

 املعلمني إىل نوعني:
 



59 

 

 

جراء إباملعلمون الذين يشرتكون مع الطالب وهم يشرتكون ويهتمون  .1
سكنون ويقيمون يالتعليمواألنشطيت وحياولون ترقية الطالب يف بيئتهم وهم 

 يف نفس املنطقة مع طالهبم.
ون ترقية طالهبم املعلمني الذين يهتمون إبجراء التعليم واألنشطة  وحياول .2

 ولكنهم ال يسكنون يف نفس املنطقة مع طالهبم. 
يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور كان املدرسون الذين يعلمون   

أستاذا من خلفية املختلفة. ولكل مدرسون الذين  48 يبلغ أداده إىلاحلكيم 
 نفس املنطقة ال بدا أن يتكلم ابللغة العربية وكذلك أيضا املدرسون يسكنون يف

الذين يعلم درس اللغة العربية و درس الدين. ولكل مدرسني الزم أن يتحادسون 
 48ابللغة العربية الفصيحة والسليمة حىت حياكون التالميذ بلغة مدرسهم. 

ة املدينة امعاملدرسون الذي يعلمون يف هذا املعهد هم متخرجون من اجل 
يف إندونيسيا.  اإلسالمية و مجعة أم القرى و من اجلامعات احلكومية واألهلية

، UNRAM(، LIPIAمثل: معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا )
ة ماالنق، جامعة جامعة اإلسالمية احلكومية مااترام، جامعة اإلسالمية احلكومي

 مااترام. IKIPم، نور احلكي STAIدار السالم غونطور، 

 .حالة الطالب .ب
يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد كان الطالب الذين يسكنون ويدرسون 

، وجب عليهم يسكنون ويدرسون ستة سنوات منذ فصل األول الثنوي نور احلكيم
حىت فصل الثالث األلية. وجب عليهم أن يتحادثوا و يتكلموا ابللغة العربية. وهم 

                                                             
 مصدر: واثئق مبعهد اخلاص نور احلكيم  48
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امليدانية املتنوعة والّدائرة املختلفة ويتعاملون بعدهم بعضا، وخيتلفون حيضرون من 
يف مستوايهتم، وهم يتبعون يف إقامة النظاموتنمية اللغة و العلوم الدينية والعلوم 

 الدنيا بكل جهد. وهم يتحدثون ابللغة العربية يف أي مكان كان.
يف هذا نور احلكيم  يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهدويبلغ عدد الطالب 

 49م كما سيأيت بيانه:2018-2017العام الدراسي 
 نقسم إىل الفصل الثنوي ينقسم إىل ثالثة طبقات، فصل األول الثنوي ي

 ينقسم ( طالبا، وفصل الثاين113أربعة فصول )ب، ج، د، ه( وعددهم )
الث ( طالبا، وفصل الث107إىل ثالثة فصول )ب، ج، د( وعددهم ) 

جمموعة  ( طالبا، وعدد85الثة فصول )ب، ج، د( وعددهم )ينقسم إىل ث
يعين  م،2018-2017الطالب ملرحلة الثناوية يف هذا العام الدراسي 

 ( طالبا.305)
 مى فصل الفصل العايل ينقسم ىل ثالثة طبقات، فصل األول العايل يس

الثاىن  ( طالبا، وفصل73الرابع وينقسم إىل فصالن )ب، ج( وعددهم )
( 76)سمى فصل اخلامس وينقسم إىل فصالن )ب، ج( وعددهم العايل ي

صالن أيضا طالبا، وفصل الثالث العايل يسمى فصل السادس وينقسم إىل ف
عايل يف ( طالبا. وعدد جمموعة الطالب ملرحلة ال59)ب، ج( وعددهم )
 ( طالبا. 208م، يعين )2018-2017هذا العام الدراسي 
من احلكيم  صة للمتفّوقني معهد نوريف املدرسة اخلاوجمموعة الطالب 

( 513م يعين )2018=2017املرحلة الثناوية إىل العالية يف العام الدراسي 
 طالبا.

                                                             
 م. 2018-2017لدراسي االبياانت من قسم املنهج الدراسي يف معهد اخلاصة للبنني نور احلكيم، العام  49
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 املبحث الثاين: عرض النياانت وحتليلها

 عهد نور احلكيممبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني  املطبقة طرائق تعليم اللغة العربية .1
 كاديرى لومبوك الغربية.

املعلم درس كق  اء احلضيمن مقابلة ومالحظة مع األستاذ  الباحث البياانتأخذ 
عد قبلت وحلظت مع ، بيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيماللغة العربية 

عليم اللغة العربية، تاملعلم اللغة العربية يستخدم املعلم وسائل اإلضاح منها الكتاب 
ق املستخدمة يف تعليم و ختطيط عملية تعليم. وأن طرائ احلاسوب، الشاش الصوار امللّومة

ة و طريقة املباشرة و طريقة اللغة العربية يعىن طريقة التقليدي منها طريقة القوائد والرتمج
 اإلنتقائية.

 2008قال األستاذ ضياء احلق: " أان أعلم اللغة العربية يف هذا املعهد منذ السنة 
عليم يعىن الطريقة القواعد والرتمجة، الطريقة املباشرة حىت اآلن. واستخدم الطريقة الت

فقال املعلم الغة العربية  50والطريقة االنتقائية. و تطبيق هذه الطريقة يف حال املتنوعة".
يعىن األستاذ اللو حممد الصديق:" أان أعلم اللغة العربية يف هذا املعهد منذ السنة 

الطريقة املباشرة والطريقة أالنتقاعية،  م حىت اآلن، واستخدم الطريقة التعليم2000
 51أستخدم هذا الطريقة يف فصل األول و فصل الثاىن".

يستخدمي الطريقة  ومن البياانت توصيل الباحث أن استخدام الطريقة يف هذا املعهد
طريقة املباشرة و طريقة  وطريقة القوائد والرتمجة متنوعة، الطريقة الذي ذكر املعلم يعىن 

 ويستخدم هذا الطريقة يف حال املتنوعة. ة.اإلنتقائي
 

                                                             
 نور احلكيم. يف مدرسة اخلاصة مبعهد 2017يوين  15يف اتريخ  األستاذ ضياء الحققابلة مع م 50
 صة مبعهد نور احلكيم.يف مدرسة اخلا 2017يوين  19يف اتريخ  األستاذ اللو حممد الصديققابلة مع م  51
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 أ. طريقة القواعد والرتمجة.
يستخدم املعلم طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغة العربية ألن هذه الطريقة 

 "اف من هذ الطريقة كما قاليناسب مع حال الطالب يف تعليم اللغة العربية، األهد
يهتموان أبميق يف مهارة القراءة ومهارة الكتابة ق يعىن لكي الطالب ياء احلضأستاذ 

وقد أكد مع األستاذ اللو حممد . 52"والرتمجة، وسهو يف مهارة الكالم واإلستماع
الصديق. وقال:" أما هذه الطريقة يعين طريقة املهمة يف تعليم اللغة الربية ألن هذه 

ستخدم اللغة األم هذه الطريقة ي 53الطريقة مناسب لتعليم اللغة العربية ملبتدئ".
كاللغة الوصيلة إيل الطالب يف تعليم اللغة العربية. يستخدم املعلم هذه الطريقة ألن 
الطالب متنوعة يف زهنهم. أساس يف تعليم اللغة العربية هبذه الطريقة يعين حيفظوان 
الطالب القواعد اللغة العربية واملفردات ويرتجم الطالب حبرف من اللغة األم إيل 

الذي يتعلم الطالب أو ابلعكس. هبذه الطريقة املعلم له ضور كبري يف عملية  اللغة
 التعليم ألن املعلم البدا جمتهد يف عملية التعليم من الطالب.

 : 54وأما اخلطوات تعليم اللغة العربية هبذه الطريقة كما يلي 
 بدأ املعلم الدرس ابلدعاء 
 بعد. يسأل املعلم املادة الذي يتعلمها الطالب فيما 
 م أن حيفظ.أيمر املعلم الطالب أن يتلفظ املفردات الذي قد أمره املعل 
 ليستعد يف التعليم. يعطي املعلم املفردات اجلديدة ويبني املعلم معىن املفردات 
 وت مرتفيع.وأيمر املعلم أحد الطالب أن يقرأ الكتاب اللغة العربية بص 
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 .املعلم يصحيح قراءة الطالب إذ وجد اخلطيعات 
 وأيمر املعلم الطالب أن يرتجم 
 ات الغامضة.ويصحيح املعلم مذا الذي قد يرتجم الطالب ويبني معىن الكلم 
 عّلمه املعّلم. وأيمر املعلم الطالب أن يصنع الكلمات من املفردات الذي قد 
 .واملعلم يتّم الدرس الذي قد عّلمه 
 .وخيتتم املعلم الدرس بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاء السالم 

 
 ب. طريقة املباشرة.

يستخدم املعّلم هذه الطريقة يعىن طريقة املباشرة ألن هذه الطريقة املعّلم ال بدا أن  
يتكلم أو يبّلغ الدرس ابللغة العربية لكي الطالب يتعّود بسماعي اللغة العربية الذي 

لم يتكلم يلقيه املعلم. هذه الطريقة يقدر أن يرفع زهنها يف فهم اللغة العربية ألن املع
ق هذه الطريقة مهم يف تعليم اء احلضياألستاذ  "علمها الطالب. كما قالابللغة الذي يت

اللغة العربية ألن املعلم جيب أن يتكلم ابللغة العربية. يهدف هذه الطريقة الطالب 
 . 55"يستطيع أن يتكلم ابللغة العربية كاملتكلم األصلي
ذه الطريقة يناسب يف تعليم اللغة العربية وقد قال األستاذ اللو حممد الصديق" أن ه

 56لكي الطالب يفكرون يف ذهنهم أن لغة العربية مهم لكي يتعلم اللغة العربة حبماسة.
ليصيل إيل هذا األهداف املعلم البدا أن يعطي الطالب الواجب ابلفائق. هذا الواجب 

ت أو الكلمات املعلم املعلم يعطي املفردات أو الكلمات مع املعىن. املعىن هذا املفردا
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يطبق ابللغة العربية ليس ابللغة األم. هذا الطريقة هلا خاصية مع طريقة األخرى ومن 
خاصيته يعىن: الكفاءة يف الكالم يف تطبيقي احملادثة املتنوعة، املعلم و الطالب مشتغل 

 يف تعليم املعلم يعطي الدافع إيل الطالب ليتكلم ابللغة العربية. 
 57ت تعليم اللغة العربية هبذه الطريقة كما يلي:وأما اخلطوا 
 بدأ املعلم الدرس بقراءة السالم والدعاء 
 حيث املعلم الطالب أن كيفية طريقة القراعة اجليدة والسالمة 
 يسأل املعلم الطالب أن املفردات الصعبة 
 .املعلم يكتب املفردات أو الكلمات يف السبورة 
 .الطالب يكتبون ما كتب املعلم 
  ن الكلمة املقروءة يقرأ املعلم كلمة واحدة بثالث مرات مىت إعترب املعلم أوقد

 صعبة.
 هم فأعاد املعلم قراعة وبعد أن أمت املعلم  قراءة املقالة والطالب يتمون من كتابت

 املقالة مجلة من أوهلا إيل النهاية.
 .شرح املعلم مضمون النص والطالب يستمعون ويالحظون إليه 
 ملقروءة.االطالب للقيام ابلتكلم مما قد فهم من النص  عني املعلم بعض 
  سلوب الطالب أبعني املعلم بعد الطالب للقيام ابلتكلم من املادة املدروسة

 نفسه.
  تكوين لمسح املعلم النص املكتوبة عن السبورة وطالب من بعض الطالب

 اجلملة من املفردات العربية املدروسة.
 دعاء مجاعة وإلقاء السالمخيتم املعلم تدريسه بقراءة ال 
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يف إعطاء األساليب  وكل ذلك يف عملية التعليم املعلم ابستخدام اللغة العربية إما
 ادف واملضاد لرتمجة كل املفردات.وشرحها وإعطاء املر 

 ج. طريقة اإلنتقائية. 
يستخدم املعلم هذه الطرقة ألنه مركب بني طريقة القواعد والرتمجة و طريقة املباشرة،  
ذه الطريقة يستخدمه املعلم إذا وجد الطالب الذي الحيتمون إيل الدرس أو أحد من ه

علم اللغة الطالب ينعس عند التعلم ألن هذا املعلم يستخدم هذه الطريقة. كما قال امل
أستخدم هذه الطريقة ألن الطالب متنوعة و أساليب " ق، ياء احلضالعربة بعين األستاذ 

يقة أمثل يف تعليم ة زهنهم. هذه الطريقة يكون الطرية حّل أو طر التعليم ومتنوعة يف كفاع
يستخدم املعلم اللغة العربية عند عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب  .58"اللغة العربية

لتدريبات يف كل إعطاء وسرحها ويعطي السؤال وإجابته، وميارس املعلم الطالب اب
 إبجراء عملية تعليم اللغة العربية.ة مع الطريقة املستخدمة اساليب مجل

 بدأ املعلم الدرس بقراءة السالم والدعاء 
 حيث املعلم الطالب أن كيفية طريقة القراعة اجليدة والسالمة 
 يسأل املعلم الطالب أن املفردات الصعبة 
 .شرح املعلم مضمون النص والطالب يستمعون ويالحظون إليه 
 ملقروءة.ام مما قد فهم من النص عني املعلم بعض الطالب للقيام ابلتكل 
  سلوب الطالب أبعني املعلم بعد الطالب للقيام ابلتكلم من املادة املدروسة

 نفسه.
  تكوين لمسح املعلم النص املكتوبة عن السبورة وطالب من بعض الطالب

 اجلملة من املفردات العربية املدروسة.
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 الم.خيتم املعلم تدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاع الس 
  يكتب املعلم املقالة بدون الشكل يف السبورة. واملادة املأخوذة من الكتاب اللغة

 العربية.
  يعيت املعلم قرصة للطالب أن يقرؤون املادة واحدا فواحدا أو متبادال، واملعلم

 يصليح القراءة اخلطيئة من الطالب.
 م تشرحها.كلما ظهر أن الطالب مل يعرفوا معىن الكلمة اجلديدة وشرع املعل 
 .سرح املعلم مضمون النص والطالب يسمعون ويالحظون إليه 
  يطلب املعلم الطالب لقراءة النص بقراءة صامتة مع فهمه ويعني املعلم، وبعض

 الطالب للقيام ابلتكلم من املادة املدروسة أبسلوب.
  السالم. ءدريسه بقراءة الدعاء مجاعة وإلقاخيتم املعلم ت 

 

إعتمادا على مالحظة الباحث عن إجراء تعليم اللغة العربية يف معهد اخلاص 
للبنني نور احلكيم. ويستنبط الباحث أبن إجراء التعليم اللغة العريبة يوافق ابستخدام 
الطريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة اإلنتقائية. الطريقة اإلنتقائية ميزج 

د والرتمجة و الطريقة املباشرة، ألن يستخدم املعلم اللغة العربية عند بني طريقة القواع
عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب وشرحها وإعطاء املرادف واملضاد وإعطاء املثال 

 لرتمجة كل املفردات. 
 

عهد مبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني طرائق تعليم اللغة العربية المشكالت تطبيق  .2
 كاديرى لومبوك الغربية. نور احلكيم

ق كاملعلم درس ياء احلضت من مقابلة ومالحظة مع األستاذ أخذ الباحث البياان
، بعد حلظت وقبلت مع يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيماللغة العربية 
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 املدرسة اخلاصة للمتفّوقنياملعلم اللغة العربية أن مشكالت تطبيق طرائق اللغة العربية يف 
 من انحية املعلم، الطالب واحلال. 

 59أ. املالحظة

ملية تعليم اللغة أن مشكالت تطبيق طرائق اللغة العربية من إنتاج املالحظة يف ع
مهارة املعلم  املعلم يعين من انحيةيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم العربية 

ذاقريه، واملعلم ال حيتم غلي ال يبني القواعد أو املعىن الكلمة حب  املعلم يف معرفة طريقة، 
قرة وفقرة بل املعلم فالطالب الذي ال يهتم إيل الدرس، واملعلم ال أيمر الطالب يرتجم 
عطاع الوقت لتطبيقى إأيمر الطالب يرتجم املفردات أو الكلمة القسرية، املعلم خلو يف 

 فال إدارة الفصل.مهارة الكالم، املعلم خلو يف احت
ملية تعليم اللغة طرائق اللغة العربية من إنتاج املالحظة يف ع تطبيق أن مشكالت

قدرات  الطالب يعين من انحيةيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم العربية 
غرية الطالب أو إرادة  الطالب متنوعة، قليل رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية، قليل

الطالب ال  ة العربية،طالب يف تعليم اللغة العربية، قليل غّر الطالب يف تعليم اللغال
 تعليم القواعد و يهتمون إيل الدرس عند يبنّي املعلم، الطالب يدركوان يف فهمهم يف

ة العربية، الطالب ال يفهم الرتمجة، الطالب ال يتكلم ابللغة العربية عند عملية تعليم اللغ
ة يعىن البيئة التعليمية ومشكالت عن البيئ علم يبنّي ابللغة العربية اتمة.الدرس إذا امل

  املطّول.
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 ب. املقابلة

وقال األستاذ ضياء احلق املعلم اللغة العربية" أن مشكالت تطبيق الطرائق يعين 
قدرة الطالب متنوعة يف فهم اللغة العربية هذه املشكلة األساسي يف تعليم اللغة 

وقد أكد مع األستاذ اللو حممد الصديق قال: أن الشكالت تطبيق الطرائق . 60العربية"
يعىن خلو يف وسائل اإليضاح ألن يف املعهد البد املعلم أن يرفع كفاعتم يف تتوير وسائل 

 61اإليضاح.

تاذ اللو حممد و األس قياء احلضلبياانت من املقابلة مع األستاذ أخذ الباحث ا
، أن هد نور احلكيميف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معبية كاملعلم اللغة العر   الصديق

 .لعربية يف هذا املعهدغة ااملشكالت التطبيق الطرائق اللغة العربية على منت املعلم الل

 .طريقة القواعد والرتمجة 
ة زهنهم  خلو يف كفاع مشكالت يف تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يعىن

عّلم يبادل طريقة املتنوعة يف كل الطالب يف تعليم اللغة العربية بقصد كذا امل
لرتمجة وال يف حال التعليم، هبذه الطريقة الطالب هلا كفاعة يف حال القواعد و ا

ر، هذه الطريقة الكالم، الكتابة، استماع والقراءة. هبذه الطريقة الطالب يضج
ذه الطريقة املعلم أن القواعد وال يهتموا يف تطبيق القواعد. هب يهتموان يف حفظ

تاج إىل املعّلم الذي حيال بدا له كفاعة يف تطبيقى القواعد يف كتابته والرتمجة وال 
 ال يفهم أن هذا العلم.

                                                             
 مدرسة اخلاصة مبعهد نور يف 2017يوين  19في اتريخ األستاذ ضياء احلققابلة مع املعلم اللغة العربية م 60

 احلكيم.

يف مدرسة اخلاصة مبعهد  2017 يوين 20يف اتريخ  األستاذ اللو حممد الصديق قابلة مع املعلم اللغة العربيةم 61
 نور احلكيم.



69 

 

 

 .طريقة املباشرة 

مشكالت يف تطبيق طريقة املباشرة يعىن خلو يف كفاعة زهنهم  املتنوعة يف 
يف تعليم اللغة العربية بقصد كذا املعّلم يبادل طريقة التعليم، بعض  كل الطالب

الطالب ال يفهموان كالم املعلم إذا املعلم يبنّي الدرس ابللغة العربية الفصاحة، 
خلو الطالب يف كفاعة املناقسة ابللغة العربية ألهنم اليفهموان عن املادة. الطالب 

قواي وجهات نظرهم حول اللغة العربية أنفسهم الذين ليس لديهم يعترب دافعا 
 .صعبة

  .طريقة اإلنتقائية 
ليست هناك املشكلة يف تطبيق طريقة اإلنتقاعية ألن هذه الطريقة، الطريقة 
مرّكب بني طريقة الذي هلا األهداف املتساوي. هذه الطريقة يكون طريقة حلّل 

يقة يف عملية تعليم املشكلة الذي يف مجيع الطريقة. املعلم إذا استخدم هذه الطر 
ال بدا يستعمل اخلطوات من احملادثة والكتابة وفهم الطالب والقراءة. هذه الطريقة 

 مناسب للمتعاون بني طريقة قواعد والرتمجة وطريقة املباشرة.

واحلّل من املشكالت يف طريقة القواعد والرتمجة و الطريقة املباشرة يعين املعلم البدا 
، واملعلم يعطي الدافع للطالب حىت يتسىن للطالب أن يكون أن يهتم يف حال الطالب

متحمسا للتعلم، مثل حتقيق الدافع فعال ومتكامل. و الدافع األساس هو الرغبة يف احلصول 
على منافع أو مزااي اللغة العربية ألسباب، مثل من أجل العمل بسهولة واالحرتام االجتماعي 

الدافع التكاملي هو الرغبة يف اكتساب مهارات . أو احلصول على مزااي اقتصادية أخرى
  اللغة األجنبية من أجل أن تكون قادرة على االندماج مع اجملتمع املستخدم اللغة العربية.
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 اخلامس الفصل

 مناقشة نتائج البحث

 

وانطالقا من أسعلة البحث أرد الباحث أن يناقش من نتائج البحث يعين األول 
كاديرى يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم  تطبيق طرائق تعليم اللغة العربية 

يف املدرسة اخلاصة لومبوك الغربية، والثاين مشكالت تطبيق طرائق تعليم اللغة العربية 
 احلكيم كاديرى لومبوك الغربية. كما يلى: نور للمتفّوقني مبعهد

 عهد نور احلكيممبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني  املطبقة طرائق تعليم اللغة العربيةتطبيق  (1
 كاديرى لومبوك الغربية.

الطريقة هى الوسيلة املستخدمة للمعّلم إللقاء املادة الدراسة إىل التالميذ يف عملية 
املادة الدراسية فينبغى ان يفكر طريقة تعليمها إللقاء املادة   تعليم. لذلك بعد فكر املعلم

إىل التالميذ، إبهتمام احوال التالميذ. ال بد للمعلم ان يفكر خري الطريقة لرتكيب املادة 
ال بد ان يستطيع اإلختار والتوافيق وتطبيق  الدراسية وجيعله كالسالسل املتصل. املعلم

أكثر النجاح ىف التعليم يعدنّي ابختار   .الىت تناسب ابحلاالتطريقات تعليم املادة الدراسية 
 .املادة واستعمال الطريقات التامة

طرائق التعليم اللغة العربية الذي جيد الباحث من نتائج البحث منها طريقة القواعد 
 والرتمجة، طريقة املباشرة، و طريقة اإلنتقائية.
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 أ. طريقة القواعد والرتمجة.

عد والرتمجة هي مزيج من الطريقة النحوية والطريقة الرتمجة. وهذه الطريقة طريقة القوا
هي الوسيلة لتعليم اللغة األجنبية مع الرتكيز على القوائد أو قواعد اللغة لتكون قادرة 
على حتقيق معظم املهارات اللغوية األربعة، وهي اإلستماع، الكالم، الكتابة والقراءة. 

 62مجة تقال أكثر مثالية من إحدى هذه الطريقة.والطريقة القواعد والرت 
 نحو وطريقة الرتمجة،الطريقة اليت تتكون من طريقة ال الطريقة القواعد والرتمجة هي

بواسطة اللغة  وهي اليت تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما
بية، ودفع الطالب األجنالوطنية. جتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغة 
للغتني: األم واألجنبية، إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني ا
جنبية. تستخدم هذه وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة األ

ة أخرى تستخدم دة . وبعبار الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشو 
 هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.

يستخدم املعلم طريقة القواعد والرتمجة يف تعليم اللغة العربية ألن هذه الطريقة 
يناسب مع حال الطالب يف تعليم اللغة العربية، األهداف من هذ الطريقة كما قال 

يف مهارة القراءة ومهارة الكتابة أستاذ زايء اهلق يعىن لكي الطالب يهتموان أبميق 
والرتمجة، وسهو يف مهارة الكالم واإلستماع. هذه الطريقة يستخدم اللغة األم كاللغة 
الوصيلة إيل الطالب يف تعليم اللغة العربية. يستخدم املعلم هذه الطريقة ألن الطالب 

 63متنوعة يف زهنهم.

                                                             
62 Ahmad izzan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2004). 

Hal: 100 
 ني نور احلكيماملقابلة مع األستاذ زايء اهلق كاملعّلم اللغة العربية يف معهد اخلاص للبن 63
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ليم اللغة العربية يف عملية تع وهذه الطريقة يناسب ابلطريقة الذي يستخدمه املعلم
طبيقها يف هذا تيف معهد اخلاص للبنني نور احلكيم، ألن هذه الطريقة مناسب ليتم 
طريقة الرتمجة هي املعهد و يناسب مع احلال الطالب يف هذا املعهد. كما نعلم أن ال

أو لغة ىل لغة اهلدف إالطريقة لتكون قادرة على الرتمجة من اللغة املصدر أو لغة األم 
يركز هذه الطريقة الىت نرجوا لرتمجه، ال ميكن فصلها عن تطبيق القواعد النحوية. و 

 للغة األم أو ابلعكس.الواحدة على ترمجة القراءة أو الكتابة من اللغة األجنبية إىل ا

 ب. طريقة املباشرة

جنبية الطريقة املباشرة هي الطريقة اليت تعتمد على الربط بني كلمات ومجل اللغة األ 
وتتجنب   64واألشياء واألحداث بدون أن يستخدم املدرس أو التالميذ لغتهم الوطنية.

هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها عدمية اجلدى، بل شديدة 
الضرر على تعليم اللغة املنشودة وتعلمها. مبواجهة هذه الطريقة فإن اللغة األم ال مكان 

تعليم اللغة األجنبية. تستخدم هذه الطريقة االقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف هلا يف 
 65الذي تستخدم فيه. وهلذا مسيت الطريقة ابلطريقة املباشرة.

يستخدم املعّلم هذه الطريقة يعىن طريقة املباشرة ألن هذه الطريقة املعّلم ال بدا أن  
لطالب يتعّود بسماعي اللغة العربية الذي يتكلم أو يبّلغ الدرس ابللغة العربية لكي ا

يلقيه املعلم. هذه الطريقة يقدر أن يرفع زهنها يف فهم اللغة العربية ألن املعلم يتكلم 
ابللغة الذي يتعلمها الطالب. كما قال األستاذ زايء اهلق هذه الطريقة مهم يف تعليم 

                                                             
( 1985طبع جلامعة أم القرى، )مكة: حقوق ال . تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.حممود كامل الناقة 64

 .74ص: 
 22( ص:  1982السعودية.  اململكة العربية.) الرايض: أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل.  65 
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هدف هذه الطريقة الطالب اللغة العربية ألن املعلم جيب أن يتكلم ابللغة العربية. ي
يستطيع أن يتكلم ابللغة العربية كاملتكلم األصلي. ليصيل إيل هذا األهداف املعلم 
البدا أن يعطي الطالب الواجب ابلفائق. هذا الواجب املعلم يعطي املفردات أو 
الكلمات مع املعىن. املعىن هذا املفردات أو الكلمات املعلم يطبق ابللغة العربية ليس 

لغة األم. هذا الطريقة هلا خاصية مع طريقة األخرى ومن خاصيته يعىن: الكفاءة ابل
يف الكالم يف تطبيقي احملادثة املتنوعة، املعلم و الطالب مشتغل يف تعليم املعلم يعطي 
الدافع إيل الطالب ليتكلم ابللغة العربية. وكل ذلك يف عملية التعليم املعلم ابستخدام 

 إعطاء األساليب وشرحها وإعطاء املرادف واملضاد لرتمجة كل اللغة العربية إما يف
 املفردات.

 نتقائيةج. طريقة اال

نتقائّية رّدا على الطرقني الّسابقة. ترى هذه الطريقة أن املدّرس حر أتيت الطريقة اال 
يف اتباع الطريقة اليت تالئم طالبه، فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك. كما 

حقه أن يتخرّي من األساليب، ما يراه مناسًبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أن من 
أسلواب من أساليب طريقة القواعد والرتمجة، عند تعليم مهارة من املهارات اللغوية، مث 
خيتار أسلواب من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر. وقد نبعت فلسفة 

ية: لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال هذه الطريقة من األسباب التال
توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، 

 وليس هناك الطريقة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني والربامج.
ة و طريقة املباشرة، يستخدم املعلم هذه الطرقة ألنه مركب بني طريقة القواعد والرتمج

هذه الطريقة يستخدمه املعلم إذا وجد الطالب الذي ال حيتمون إيل الدرس أو أحد من 
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الطالب ينعس عند التعلم ألن هذا املعلم يستخدم هذه الطريقة. كما قال املعلم اللغة 
العربة بعين األستاذ زايء اهلق، أستخدم هذه الطريقة ألن الطالب متنوعة و أساليب 

عليم ومتنوعة يف كفاعة زهنهم. هذه الطريقة يكون الطرية حّل أو طريقة أمثل يف تعليم الت
اللغة العربية. يستخدم املعلم اللغة العربية عند عملية التعليم إما يف إعطاء األساليب 
وسرحها ويعطي السؤال وإجابته، وميارس املعلم الطالب ابلتدريبات يف كل إعطاء 

 يقة املستخدمة إبجراء عملية تعليم اللغة العربية.اساليب مجالة مع الطر 
 

عهد مبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني طرائق تعليم اللغة العربية المشكالت تطبيق  (2
 كاديرى لومبوك الغربية.  نور احلكيم

 66أ. املالحظة

ملية تعليم اللغة أن مشكالت تطبيق طرائق اللغة العربية من إنتاج املالحظة يف ع
ال   املعلم يعين املعلم من انحيةيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم العربية 

لطالب الذي ال يهتم إيل لي اعكلمة حبذاقريه، واملعلم ال حيتم يبني القواعد أو املعىن ال
ر الطالب يرتجم املفردات الدرس، واملعلم ال أيمر الطالب يرتجم فقرة وفقرة بل املعلم أيم

لكالم، املعلم خلو يف لقسرية، املعلم خلو يف إعطاع الوقت لتطبيقى مهارة اأو الكلمة ا
 احتفال إدارة الفصل.

أن مشكالت طرائق اللغة العربية من إنتاج املالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية 
من انحية الطالب يعين الطالب ال يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم 

                                                             
يف مدرسة اخلاصة  2017 ويلي 24مالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية يف فصل الثاين املتوسطة يف اتريخ   66

 مبعهد نور احلكيم.
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درس عند يبنّي املعلم، الطالب يدركوان يف فهمهم يف تعليم القواعد و يهتمون إيل ال
الرتمجة، الطالب ال يتكلم ابللغة العربية عند عملية تعليم اللغة العربية، الطالب ال يفهم 

 الدرس إذا املعلم يبنّي ابللغة العربية اتمة. 

 ب. املقابلة

مشكالت تطبيق الطرائق يعين وقال األستاذ ضياء احلق املعلم اللغة العربية" أن 
قدرة الطالب متنوعة يف فهم اللغة العربية هذه املشكلة األساسي يف تعليم اللغة 

. وقد أكد مع األستاذ اللو حممد الصديق قال: أن الشكالت تطبيق الطرائق 67العربية"
ائل يعىن خلو يف وسائل اإليضاح ألن يف املعهد البد املعلم أن يرفع كفاعتم يف تتوير وس

 68اإليضاح.

تاذ اللو حممد و األس قياء احلضأخذ الباحث البياانت من املقابلة مع األستاذ 
، أن هد نور احلكيميف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معكاملعلم اللغة العربية   الصديق

 .لعربية يف هذا املعهدااملشكالت التطبيق الطرائق اللغة العربية على منت املعلم اللغة 

 قواعد والرتمجة.طريقة ال 
مشكالت يف تطبيق طريقة القواعد والرتمجة يعن خلو يف كفاعة زهنهم  
املتنوعة يف كل الطالب يف تعليم اللغة العربية بقصد كذا املعّلم يبادل طريقة 
التعليم، هبذه الطريقة الطالب هلا كفاعة يف حال القواعد و الرتمجة وال يف حال 

                                                             
 مدرسة اخلاصة مبعهد نور يف 2017يوين  19في اتريخ األستاذ ضياء احلققابلة مع املعلم اللغة العربية م 67
 حلكيم.ا

يف مدرسة اخلاصة مبعهد  2017 يوين 20يف اتريخ  األستاذ اللو حممد الصديق قابلة مع املعلم اللغة العربيةم 68
 نور احلكيم.
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راءة. هبذه الطريقة الطالب يضجر، هذه الطريقة الكالم، الكتابة، استماع والق
يهتموان يف حفظ أن القواعد وال يهتموا يف تطبيق القواعد. هبذه الطريقة املعلم 
ال بدا له كفاعة يف تطبيقى القواعد يف كتابته والرتمجة وال حيتاج إىل املعّلم الذي 

 ال يفهم أن هذا العلم.
 .طريقة املباشرة 

املتنوعة يف    قة املباشرة يعىن خلو يف كفاعة زهنهممشكالت يف تطبيق طري
ريقة التعليم، بعض كل الطالب يف تعليم اللغة العربية بقصد كذا املعّلم يبادل ط
غة العربية الفصاحة، الطالب ال يفهموان كالم املعلم إذا املعلم يبنّي الدرس ابلل
ن عن املادة. الطالب مواخلو الطالب يف كفاعة املناقسة ابللغة العربية ألهنم اليفه

للغة العربية أنفسهم الذين ليس لديهم يعترب دافعا قواي وجهات نظرهم حول ا
 صعبة

 69نتقائية. طريقة اال 
طريقة، الطريقة نتقاعية ألن هذه الهناك املشكلة يف تطبيق طريقة اال ليست

حلّل ون طريقة مرّكب بني طريقة الذي هلا األهداف املتساوي. هذه الطريقة يك
قة يف عملية تعليم املشكلة الذي يف مجيع الطريقة. املعلم إذا استخدم هذه الطري
لقراءة. هذه الطريقة ال بدا يستعمل اخلطوات من احملادثة والكتابة وفهم الطالب وا
 مناسب للمتعاون بني طريقة قواعد والرتمجة وطريقة املباشرة.

مجة و الطريقة املباشرة يعين املعلم البدا من املشكالت يف طريقة القواعد والرت  حلوهلاو 
أن يهتم يف حال الطالب، واملعلم يعطي الدافع للطالب حىت يتسىن للطالب أن يكون 

                                                             
 مدرسة اخلاصة مبعهد نور يف 2017يوين  19في اتريخ األستاذ ضياء احلققابلة مع املعلم اللغة العربية م 69

 احلكيم.
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متحمسا للتعلم، مثل حتقيق الدافع فعال ومتكامل. و الدافع األساس هو الرغبة يف احلصول 
بسهولة واالحرتام االجتماعي على منافع أو مزااي اللغة العربية ألسباب، مثل من أجل العمل 

الدافع التكاملي هو الرغبة يف اكتساب مهارات . أو احلصول على مزااي اقتصادية أخرى
 اللغة األجنبية من أجل أن تكون قادرة على االندماج مع اجملتمع املستخدم اللغة العربية.

ارج من مشكالت الذي قد كتبت يف قبل، الباحث يستمبط أن املشكلة تعيت من اخل
والداخلى، أما املشكالت تعيت من اخلرج يعين من ااحلل اجملتمع و احلال فصل، أما 

 مشكالت تعيت من الداخلى يعين من املعلم والطالب.
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 السادس الفصل

 اخلامتة

 

 نتائجأ. ملخص 

ابحث يف األبواب السابقة مع حتليل البياانت، استخلص الباحث عن مما قد شرح 
 :هذا البحث من نتائج البحث هييف  يتضمن
 

كاديرى  عهد نور احلكيممبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني . تطبيق طرائق تعليم اللغة العربية 1
 لومبوك الغربية.

نور  يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهدأن الطريقة مستخدمة يف تعليم اللغة العربية 
نتقائية. وهذه ة، الطريقة املاشرة، والطريقة االاحلكيم ثالثة طرائق يعىن طريقة القواعد والرتمج

الطريقة يستخدمه املعلم يف احلال املتنوعة. الطريقة القواعد والرتمجة يستخدمه املعلم يف 
ا طريقة املباشرة املناقسة عن املفردات والقراءة و يعطى اجلملة يف عملية تعليم اللغة الربية. أم

املعلم البد أن يلقى بللغة العرية عند عملية التعليم. الطريقة اإلنتقائية هذه الطريقة احلل 
من طريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة، يستخدم املعلم هذه الطرقة ألنه مركب بني 

إذا وجد الطالب  طريقة القواعد والرتمجة و طريقة املباشرة، هذه الطريقة يستخدمه املعلم
الذي ال حيتمون إيل الدرس أو أحد من الطالب ينعس عند التعلم ألن هذا املعلم يستخدم 

 هذه الطريقة.
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عهد نور مبيف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني . مشكالت تطبيق طرائق تعليم اللغة العربية 2
 كاديرى لومبوك الغربية.احلكيم  

نور مبعهد  يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقنيية يف مشكلة تطبيق طرائق تعليم اللغة العرب
املشكلة الداخلي يعين املشكلة احلكيم ينقسم إىل قسمني يعين املشكلة اخلارجى و الداخلى. 

حينما يف عملية التعليم اللغة العربية يف هذا البحث الباحث  املعلم والطالباليت أتيت من 
يف عملية  تمونأكثرهم ال حي لطالبتعين ا خاصةً لغة العربية لجيد املشكلة يف عملية تعليم ا

أن يسأل إيل املعلم إذا كان الطالب ال يفهم عن هم يستحيون يف الفصلى و اللغة  تعليم
املشكلة اخلارجي تعين املشكلة اليت أتيت ليست . أما وكفاعة زهنه الطالب املتنوعة الدرس.

الّن كثريا من الكالب يف اجملتمع .ك معهد. ولكن من انحية من التالميذ اي املعلم وكذال
 هذا املعهد ليس من لومبوك فقط ولكنهم متنوعة.

 البحث.  قرتحاتب. م

. من نتائج هذا البحث يرجو الباحث أن يستخدم جلميع املعلم اللغة العربية يف أي 1
معهد ما لغة العربية عند عملية تعليم، حىت يعّودون الطالب ابللغة العربية وحىت 

لطالب لفهم اللغة العربية، كما فعل املعلمون اللغة العربية يف املدرسة اخلاصة يسعون ا
 للمتفّوقني معهد نور احلكيم.

. على املعّلم اللغة العربية أن يستخدم الطريقة املناسبة عند عملية تعليم اللغة العربية 2
 لوصول إىل أهداف الدراسة.

الطريقة التعليمية املناسبة يف تعليم اللغة . يرجو الباحث أن يكون هذا البحث الختيار 3
 العربية للمعاهد األخرى.
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB DI PONPES NURUL 

HAKIM 

 

 PENERAPAN METODE. 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar bahasa arab? 

2. Bagaiman strategi dalam pembelajaran bahasa arab?  

3. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa 

arab? 

4. Bagaimana bapak menerapkan metode pembelajaran bahasa arab? 

 Bagaimana persiapan bapak sebelum memulai pembelajaran? 

 Bagaimana cara bapak memulai atau membuka pelajaran dikelas? 

 Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran? 

 Apakah bapak menggunakan RPP dalam menggajar? 

 Media apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran? 

5. Faktor-faktor apa saja yang memotivasi guru dalam penggunaan 

metode? 

 

 MASALAH DALAM PENERAPANNYA. 

1. Apa saja kesulitan bapak dalam menerapkan metode pembelajaran? 

 Apakah siswa senang dengan metode yang bapak gunakan? 

 Apakah ada kesulitan yang terdapat dalam diri siswa ketika 

bapak mengunakan metode pembelajaran? 

 Apakah ada siswa yang sulit memahami materi yang bapak 

ajarkan? 

 Apakah bapak mengalami kesulitan dalam menggunakan media 

pembelajaran? 

 Apakah fasilatas dalam pembelajaran bahasa arab terjangkau? 

2. Apa salusi ketika ada permasalahan dalam menerapkan metode? 

 Solusi apa saja yang sudah bapak lakukan ketika melihat suatu 

masalah dalam pembelajaran? 

 Apa saja hasil dari solusi itu? 

 Apakah solusi itu bisa meperbaiki masalah? 

 Solusi apa lagi yang telah bapak lakukan ketika ada suatu 

masalah? 

 Apa saja hasil adri solusi itu? 

 Apakah solusi itu bisa meperbaiki masalah? 

 Bagaimana cara bapak menghadapi siswa yang tidak serius 

dalam belajar? 
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 Bagaimana tanggapan bapak ketika ada anak yang tidak 

mengerjakan PR? 

 Bagaimana cara bapak menyelesaikan kegaduhan dalam kelas? 

3. Apa saja harapan bapak kedepan dalam pembelajaran bahasa arab? 

4. Bagaimana bapak memberikan motivasi terhadap siswa yang 

mengalami masalah sihingga semangat dalam belajar itu kembali? 

 

B. WAWANCARA DENGAN SISWA 

1. Sebelum masuk pondok ini apakah anda udah pernah balajar bahasa 

arab? 

2. Apakah yang memotivasi anda dalam belajar bahasa arab? 

3. Apakah ada kendala dalam memahami bahasa arab ketika guru 

menjelaskan? 

4. Apakah pembelajaran bahasa arab selama ini anda terima cukup menyen 

angkan? Kenapa? 

5. Apakah guru menguasai materi dalam mengajar? 

6. Apakah guru mengalami kesulitan dalam mengajar, dan menggunakan 

media?  
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 (1اجلدول )

 كاديرى لومبوك الغربية.يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  الوسائل 

 العدد أمساء الوسائل الرقم

 16 الفصل .1

 1 املكتبة .2

 16 غرفة السكن .3

 1 اإلدارة .4

 1 غرفة رئيس املدرسة .5

 1 غرفة انئب رئيس املدرسة .6

 1 غرفة الضيوف .7

 4 محام املدرس .8

 30 محام الطالب .9

 1 دكان .10

 1 املطبخ .11

 1 املسجد .12

 1 القاعة .13

 2 املعمل  .14
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 1 املستوصف .15

 2 مكان الرايضة .16

 2 جمفف .17

 1 ضور ملياه .18

 1 مطعم .19

 1 قاطرة الكحرابء .20

 2 التلفيزيؤن .21

 1 حمل التصاالت .22

 2 غرفة األساتذ .23

 

 (2اجلدول )

 كاديرى لومبوك الغربية.يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم   علمونامل

 الوظيفة اْلمساء الرقم

1. 
TGH. Shafwan Hakim, BA 

 1مدير املعهد 

2. TGH. Muharrar Mahfuz, MA  2مدير املعهد 

3. TGH. Muzakkar Idris, Lc.M.Si  انظر املعهد  3مدير املعهد /
 اخلاصة
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4. 
TGH. Nawawi Hakim, Lc. MA 

 انئب مدير املعهد / املدرس

5. Drs. Rifa'i Abidin املدرس 

6. 
Drs. Abdul Kadir Jaelani 

 املدرس

7. Surdi, S. Pd  /ويل الفصل السادس باملدرس 

8. H. Masyhuri, Lc املدرس 

9. 
H. Zainudin Sulaiman, Lc 

 املدرس

10. Saehan As'ad, SH املدرس 

11. Saeful Muslim, S. Pd. I املدرس 

12. L. Muh. Shiddiq, S. Pd. I  اخلاصةاملدرس/ انئب انظر 

13. Muhammad Yunus, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثالث ج 

14. H. Zahid Zuhendra, Lc املدرس 

15. Makmun, S. Pd. M. Pd املدرس / رئيس املدرسة 

16. 
Muhammad Syahir, SE 

 املدرس / ويل الفصل الثاين ج

17. M. Shodikin, S. Pd املدرس 

18. Ismail, SE  الفصل الثاين باملدرس / ويل 

19. Rahmin, S. Pd. I املدرس 

20. 
Marzuki, S. Pd 

 املدرس
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21. Sofyan Hadi, A. Md املدرس / ويل الفصل األول ب 

22. 
M. Zaenal Abidin, S. Pd 

 املدرس

23. Fernande Yusuf, SE املدرس/ ويل الفصل الثالث د 

24. Saparwadi, S. Pd. I  األول داملدرس/ ويل الفصل 

25. Sudomo, S. Pd  املدرس/  ويل الفصل الرابع  ب 

26. Abdul Hakim, S. Pd املدرس / ويل الفصل األول ه 

27. Haikal Hakim, MA املدرس/ ويل الفصل الرابع ج 

28. Lutfi Fadlan Hadi, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثالث ب 

29. 
Safri, S. Pd. M. Si 

 السادس ج املدرس/ ويل الفصل

30. Ahmadi, M.Pkim املدرس 

31. Zia Ul Haq, S. Pd. I املدرس/ ويل الفصل اخلامس ج 

32. Dedi Setiawan, S. Pd. M. Si املدرس 

33. 
Dafid Li Ihsan, Lc 

 املدرس

34. 
Usman, S. Pd 

 املدرس

35. Wahid, S. Pd املدرس/ ويل الفصل الثاىن د 

36. Rozi Iskandar, M. Pd املدرس 

37. 
Khairul Amin, S. Pd 

 املدرس
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38. H. Muharrar Syukron, S.H.I املدرس 

39. H. Erwan Setiawan, Lc املدرس 

40. Dr. Wely Arjuna Wiwaha املدرس 

41. 
Lalu Ahad Naufal, Lc 

 املدرس

42. M. Farizan Fahmi, M. Pd املدرس 

43. M. Alim Jaelani األول ج املدرس / ويل الفصل 

44. Lalu Arides loncong املدرس / ويل الفصل اخلامس ب 

45. Hardiawan, S.Pd املدرس 

46. Ahmad Faruq, S.Pd املدرس 

47. Suparman, S.Pd املدرس 

48. Rizwan Fanani املدرس 
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 (3اجلدول )

 كاديرى لومبوك الغربية.يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني معهد نور احلكيم  األنشطة اليومية 

 اْلنشطة اْلوقات الرقم

 قيام الليل 04.00 .1

 صالة الصبح و قراءة القرأن 05.00 .2

 األنشطة اللغوية 05.15-06.15 .3

 إستحام و تناول الفطور واستعداد إىل املدرسة 06.15-07.00 .4

 احملادسة قبل دخول إىل الفصل 07.00-07.15 .5

 (KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 07.15-13.00 .6

 الصالة الظهر و تناول الغداء 13.30 -13.00 .7

 (KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 14.15 -13.30 .8

 إسرتاحة 14.15-15.30 .9

 صالة العصر و قراءة القرأن 15.30-16.00 .10

األنشطة اإلضايف و األنشطة تعليم و تعلم  16.00-17.15 .11
(KBM) 

 إستحام 17.15-18.00 .12
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 احملادسة 18.15 -18.00 .13

 صالة املغرب وقراءة القرآن 19.00 -18.15 .14

 تناول العشاء 19.40 -19.00 .15

 صالة العشاء 20.00 -19.40 .16

( و املذّكرة KBMاألنشطة تعليم و تعلم ) 20.00-22.00 .17
 الدرس

 إسرتاحة 22.00-04.00 .18
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 املقابلة مع املعّلم اللغة العربيةعملية 

 

 
 عملية املقابلة مع الطالب يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم
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 بّوابة مبعهد نور احلكيم

 

 

 
 عمارة مؤسسة مبعهد نور احلكيم
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 مسجد معهد نور احلكيم

 
عمارة الفصول يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني نور 

 احلكيم

 
عمارة الفصول يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني نور 

 احلكيم 
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 عمارة السكن يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم

 

 
 يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم الطالبللتعليم قاعة 
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 محام اْلساتيذ يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم

 

 
 يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم الطالبامحام 
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 معمل اللغوي معهد نور احلكيم

 

 
 الفصل يف املدرسة اخلاصة للمتفّوقني مبعهد نور احلكيم
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 السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية. 
 ماواردين االسم : 
 1995يوىل  12: روىف،  املكان / اتريخ امليالد 
 األنوان  :( روىفRUPE ( النغوضو ،)LANGGUDU ،)

 (.NTB(، نوسى تنجارى الغربية )BIMAبيما )
 الرجل اجلنس : 
 اإلندونيسي:  اجلنسية 
 حممد حسن و سيىت زينب الوالد : 
 087701587536:  رقم اجلّول 
 الربيد اإليليكرتوين  : @gmail.com123mawardin  

 السنة املستوى الدراسي الرقم

 2000 روىف KENANGA  األطفال روضة .1

 2001-2007 (SDN 1 RUPEواحد روىف ) اإلبتدائية املدرسة .2

املدرسة الثنوية الدعوة اإلسالمية معهد نور احلكيم كاديرى  .3
 (MTs DI PUTRA) لومبوك الغربية

2007-2010 

الدعوة اإلسالمية معهد نور احلكيم كاديرى  العاليةاملدرسة  .4
 (MA DI PUTRA)  لومبوك الغربية

2010-2013 

 كلية يف العربية اللغة تعليم شعبة )سرجاان( بكلوريوس .5
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جبامعة والتعليم الرتبية علوم

 جمباالن األوىل احلكومية

 اآلن -2013

mailto:MAWARDIN123@GMAIL.COM
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