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 كلمة الشكر والتقدمي
د هلل رب العامليني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم ماحل

على شرف األنبياء واملرسلني، أّما بعد. احلمد هلل وشكرا وثناء عليه بعنوانه متت كتابة 
البنائية  تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة مبدخلهذا البحث اجلامعي مبوضوع 

 ة مدينة بيماىف مدرسة احلسيين العالي
وتقدم الباحثة أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل ىف 

 ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلبت منهم:ود جإمتام هذاالبحث إىل حري الو 
مساحة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلريس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .5

 اإلسالمية احلكومية مباالنج
الدكتور احلاجة أمي سنمبلة، عميد كلية الدراسات العليا  جامعة مساحة  .0

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
مساحة الدكتور احلاج ولدان ورغاديناتا، رئيس قسم التعليم اللغة العربية  كلية  .0

 الدراسات العليا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
وىل بوصفهما املشرف األ سالمت دارين ة الدكتور احلاج مفتاح اهلدي ومساح .1

واملشرف الثاين هذا البحث، اللذاين بفضالن بإشراف البحث تقدم 
األرشادات النافعة والتويهات املفيدة اليت ساعديت كثريا فججى اكمال هذا 

 البحث
العربية كلية  ةوالتقدير إىل املدرسني ىف قسم تعليم اللغكما أقدم بكل الشكر  .1

 .الدراسات العليا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
فلهم مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من علوم واملعارف والتشيع 

 وجزاهم هللا عين خري اجلزاء
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وخامتا، فإنين أتقدم بالشكر والتقدير بكل الزمالء والزمالت ىف قسم تعليم  .0
العربية قصل ب كلية الدراسات العليا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اللغة 

اإلسالمية احلكومية مباالنج على أرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم ىف 
عمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتين هلم دوام املناقشة، وعلى د
 النجاح والتوفيق

هللا ىف أسعدكم  0905و سنة مث هذا البحث بعون هللا وتوفيقه ىف شهر يولي
 الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم وهللا ويل التوفيق واهلداية.
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This study aims to describe learning Arabic in improving writing skills with 

a constructivist approach while the specific objectives of this study (1) describe 

learning Arabic in improving writing skills with a constructivist approach (2) 

knowing the form of assessment of Arabic learning in improving writing skills 

with a constructivism approach. constructivism and (3) knowing the supporting 

and inhibiting factors of learning Arabic in improving writing skills with a 

constructivism approach. The method used in this research is descriptive 

qualitative. The results of this study are (1) Arabic language learning is carried out 

in three stages, namely introduction, core and closing (2) forms of assessment of 

Arabic learning in improving writing skills with a constructivism approach, 

namely in the form of tests and non-tests (3) supporting factors and The obstacles 

to learning Arabic in improving writing skills with a constructivist approach are 

differences in student enthusiasm, different levels of education, differences in 

student character, limited time in delivering material and lack of student interest in 

learning Arabic. 
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Kontruktivisme 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pembelajaran bahasa arab dalam 

meningkatkan keterampilan menulis dengan pendekatan kontruktivisme adapun 

secara spesifik tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan pembelajaran bahasa 

arab dalam meningkatkan keterampilan menulis dengan pendekatan 

kontruktivisme (2) mengetahui bentuk penilaian pembelajaran bahasa arab dalam 

meningkatkan keterampilan menulis dengan pendekatan kontruktivisme dan (3) 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembelajaran bahasa arab dalam 

meningkatkan keterampilan menulis dengan pendekatan kontruktivisme. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah (1) pembelajaran bahasa arab dilaksanakan dalam tiga tahap 

bagian yaitu pendahuluan, inti dan penutup (2) bentuk penilaian pembelajaran 

bahasa arab dalam meningkatkan keterampilan menulis dengan pendekatan 

kontruktivisme yaitu berupa tes dan non tes (3) faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran bahasa arab dalam meningkatkan keterampilan menulis dengan 

pendekatan kontruktivisme yaitu perbedaan semangat siswa, jenjang pendidikan 

yang berbeda, perbedaan karakter siswa, terbatasnya waktu dalam menyampaikan 

materi dan kurang minat siswa dalam mempelajari bahasa arab. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 املقدمة .أ
العربية هو جمال من جماالت الدراسة اليت ال تزال حمل نقاش ممتع تعلم اللغة 

ب ، حىت اآلن ال يزال غالبية الطالني أولئك الذين يدرسوهنا. كيف الللغاية ب
، غة العربيةل، لذا فهم ال حيبون دروس الأن تعلم اللغة العربية صعب الفهميعتقدون 

ة يف الطالب بتعلم اللغة العربيأحدها طالب مدرسة عليا احلسيين. إن قلة اهتمام 
ا جيعل تعلم اللغة ، ممأثناء عملية تعلم اللغة العربية هذه املدرسة جيعلهم غري مبالني

العربية أقل فعالية. حياول مدرسو اللغة العربية تكييف الطالب ليظلوا نشيطني يف 
من لم تتكون عملية التععملية التعلم. يتم حماولة ذلك من خالل طرق خمتلفة. 

عدة عناصر، وهي كفاءات التعلم، واملواد التعليمية، وطرق التعلم، ومصادر التعلم 
علم. كل ، وحتسني عملية الت/ الوسائط، وإدارة الفصل، وتقييم التعلم، واملعلمني

هذه العناصر مرتابطة وداعمة لبعضها البعض وتشكل وحدة واحدة حبيث ميكن 
 5.أن تعمل عملية التعلم بشكل جيد

لعربية، عملية التعلم. يف اللغة ا العناصر املهمة يف التعلم هو حتسني أحد
من حيث املهارات، تنقسم إىل أربع مهارات، وهي مهارات االستماع، ومهارات 

حثون ، سيناقش الباومهارات الكتابة. يف هذه الدراسة، القراءة، ومهارات التحدث
ابة هي الطالب. مهارة الكت تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة لدى

ل على صو ، وال يتم احلملستخدمة يف االتصال غري املباشرإحدى املهارات اللغوية ا
 Wagiran)، ولكن جيب أن متر بعملية تعلم وممارسة مهارات الكتابة بشكل طبيعي

2005: 2.) 
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( ، تعد الكتابة إحدى املهارات اليت ميكن 0991 :509) Djuarieوفًقا لـ 
( أنه ميكن ألي 0991 :5) Eboتعزيزها وتدريبها. يتماشى هذا مع ما قاله 

شخص الكتابة. هذا يعين أن أنشطة الكتابة ميكن أن يقوم هبا اجلميع من خالل 
ين يتعزيزها وتدريبها. ال يزال طالب الصف احلادي عشر باملدرسة العليا احلس

يفتقرون إىل مهارات الكتابة ، لذا يف هذه احلالة حياول الباحث حتليل العوامل اليت 
لب تعلم ، يتط مهارات الكتابة. يف هذه احلالةتسبب افتقار هؤالء الطالب إىل

اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة اهتماًما خاًصا سواء من قبل معلمي املادة 
، يتم تقدمي يف الوقت احلايل عداد املناهج التعليمية.أو األطراف املشاركة يف إ

 الكتابة يف الغالب يف شكل نظرية ، وليس الكثري من ممارسة الكتابة.
صر من نظريات التعلم والتعلم اليت يعتربها خرباء التعليم وفًقا ملتطلبات الع

 طهو النهج البنائي. يف هذا النهج ، فإن أهم عنصر يف أنشطة التعلم هو نشا
الطالب من خالل األنشطة املستقلة لتحقيق إجناز تعليمي حقيقي. حيدث التعلم 
بسبب إرادة الفرد مع ترتيب الظروف اليت توفر سهولة التعلم. حتلل هذه الدراسة 
تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة مبنهج بنائي. النهج البنائية هو هنج 

الب فقط ، حيصل الطتهم اخلاصة. حىت اآلنيبنون معرف جيعل الطالب يبنون أو
 على تفسريات من املعلم طوال عملية التعلم.

معظم األساليب اليت يستخدمها املعلمون يف عملية التعلم هي طريقة 
احملاضرة. جيلس الطالب فقط وهم يستمعون ويدونون املالحظات ويتذكروهنا. 

لفرتة  ب إىل حماضرات املعلممييل الطالب إىل الشعور بامللل عندما يستمع الطال
طويلة ، وتتجول عقوهلم يف كل مكان. قد يكون تطبيق طريقة احملاضرة مناسًبا 

ركي. التعلم البصري واحلللطالب الذين يتعلمون السمع وسيتم إعاقة الطالب ب
، جيب على املعلمني مالحظة أمناط التعلم املختلفة للطالب من خالل وبالتايل
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علم سرتاتيجيات التدريس اليت ميكن أن تساعد يف تنوع أمناط تتطبيق العديد من ا
 الطالب واملفكرين.

خلفية الباحث يف اختيار تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة 
مبنهج بنائي يف مدرسة عالية احلسيين يف مدينة بيما هي حيث ال يزال الطالب يف 

 يق النهجهارات الكتابة. كما مت تطبمدرسة احلسيين يف مدينة بيما يفتقرون إىل م
النشاط  ، حيث يركز هذا النهج علىالبنائي يف مدرسة عالية احلسيين، مدينة بيما

قط كصياد ، يعمل املعلم فب األكثر نشاطًا يف عملية التعلمالطاليب. لذا فإن الطال
تقار ، حياول الباحث حتليل أسباب افلية التعلم. هبذه اخللفيةأو مسهل يف عم

. سواء كان السبب يأيت من الطالب ملهارات الكتابة باستخدام هذا النهج
، أو من الطالب واملعلمني. ستحلل هذه الدراسة تعلم اللغة الطالب، أو من املعلم

ليل توافق ، حبيث يتبني من التححتسني مهارات الكتابة لدى الطالبالعربية يف 
يف عملية  قاربات البنائية مع ما حيدثنظرية تعلم اللغة العربية ومهارات الكتابة وم

 تعلم اللغة العربية.
خدام هنج ، حاول الباحثون استيق تعلم اللغة العربية بشكل فعاليف حتق

العالية مدينة بيما. هذه  بنائي. اهلدف من هذا البحث طالب مدرسة  احلسيين
ة العربية غ، وقد حاول الباحثون حتليل تعلم الل درسة هي مدرسة هبا مواد عريبامل

بنهج بنائي لتحديد قدرات الطالب يف مهارات الكتابة. وبالتايل ميكن أن توفر 
ات التعلم أو ، إما عن طريق تقييم اسرتاتيجيدراسة فوائد لتعلم اللغة العربيةنتائج ال

تقييم األساليب املستخدمة يف عملية تعلم اللغة العربية. تناقش هذه الدراسة تعلم 
سة العليا بنائي يف املدر  حتسني مهارات الكتابة من خالل هنج اللغة العربية يف

 ، مدينة بيما.احلسيين
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 األسئلة البحث .ب
سة احلسيين لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائية ىف املدر  لغة العربيةكيف تعليم ال (5

 العالية مدينة بيما
دخل البنائية ىف ب مهارة الكتابة رتقيةل استمارة التقييم تعليم اللغة العربية كيف (0

 مدرسة احلسيىن العالية مدينة بيما
ابة مبدخل لرتقية مهارة الكت لغة العربيةىف تعليم ال عوائقالاملساعد و  ما عوامل (0

 البنائية ىف املدرسة احلسيين العالية مدينة بيما
 أهداف البحث .ج

رسة لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائية ىف املد للغة العربيةوصف تعليم ا  (5
 احلسيين العالية مدينة بيما

لغة ليم ال تعرتقية مهارة الكتابة ىفل استمارة التقييم تعليم اللغة العربية وصف (0
 بدخل البنائية ىف مدرسة احلسيىن العالية مدينة بيما العربية

ة ىف تعليم املفردات بدخل البنائية ىف مدرس لتعريف عوامل مساعد وعوائق (0
 احلسيىن العالية مدينة بيما

 األمهية البحث .د
ة واألمهي  دخلينقسم الباحث أمهية هذا البحث إىل قسمسن، األمهية امل

 التطيبيقية فيما يلي:
 دخلاألمهية امل .أ

أن يكون هذا البحث زيادة املعارف واملعلومات ىف تعليم املفردات لرتقية 
 رة الكتابة مبدخل البنائية مهال

 األمهية التطبيقية .ب
 للباحث .5
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ملكتسبة ا دخللتحديد مدي قدلرة الباحث على تطبيق املعرفة وامل (5
 خالل اجللوس احملاضرات مقاعد البدالء

للمواد الدراية ىف النقد الذايت، وكذلك اجلهود املذولة لتحسني  (0
جلودة ا نوعية أنفسنا والباحثني املتخصصني ىف حماولة لتحسني

والعمليات ونتائج تعليم الطالب وذلك لتحقيق أقضي قدر من 
 النتائج

كنقطة انطالق ىف حماولة اإلصالح وحتسني تعليم اللغة العربية  (0
 لدي التالمميذ ىف املدرسة األهلية احلسيين مدينة بيما

 للمدرسة .0
نتائج  هذا البحث مزيدا من النظر ىف حتديد حكمة هنج التنمية تطبيق 

لتعليم الطالب، وخاصة العلربية هنج تدريس اللغة اليت هي متعة  نظام
 وفعالية.

 للطالب .0
من خالل معرفة نتائج هذا البحث يتوقع من الطلبة يتعلمون بسهولة 
ىف تعليم املفردات وذلك لتحسني القدرة على فهم اللغة العربية 

 .بوالتحصل العلمي على الطال
 الدراسات السابقات .ه

إلمالء لرتقية تعليم ارئنىت فرناما سارى و نور اللطيفة العناية املاجستري،  .أ
 مهارة الكتابة ىف مواد اللغة العربية مبعهد تعمري الإلسالم سوركرتا.

ونتائج هذالبحث أن معهد تعمري اإلسالم سوركرتا تطبيق اإلمالء اإلستماع 
لدي طالبات. الذي يهدف إىل ترقية مهارة الكتابة ومهارة اإلستماع 

اخلطوات هي أن مدّرسة أعطى املواد التعليمية بالنص الذي سيعطي، بعد 
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ذلك قراءة النص )قصة( كلمة فكلمة باستخدام الطريقة املباشرة وبعد 
 ذلك طالب و طالبات يكتبون ىف كتاهبّن.

فعالية استخدام "الكلمات املتقاطعة" (، 0950سرية الرزق عملية، ) .ب
ابة لطالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية لرتقية مهالرة الكت
( يتم استخدام وسيلة 5.  و أما نتائج البحث هي: الواحدة جومبانج

الكلمات املتقاطعة لرتقية مهارة الكتابة العظيم من خالل إتقان الكلمات 
املتقاطعة احلالية. مت تصميمه ىف شكل ورقة حتتوى على العديد من األسئلة 

 t( نتيجة 0مث يناقش الطالب عملهم معا ىف الفصل. مت تقدميها. 
= %1أكرب من نتيجة ىف التقدير املعنوي  %51،01اإلحصائي= 

. 000،0=%5. وكذلك أكرب من نتيجة ىف تقدير املعنوى 000،5
مقبول أو فرضية هذا البحث مقبول. وخالصة   Hoفلذلك، مبعىن أن 

عة لرقية مهارة الكتابة هذا البحث أن اسدخدام وسيلة الكلمات املتقاط
فعالة بعد جتربة عند طالب الفصل الثامن )د( باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية الواحدة جومبانج. 
مشكالت تعليم مهارة القراءة وحلوهلا من خالل (، 0951وندا ليزى، ) .ج

املدخل البنائية اإلجتماعية )دراسة وصفية حتليلية ىف املدرسة الثانوية 
ا . وأما نتائجة هذروضة العلوم اإلسالمية سكايكا فاملبانج(مبعهد 

البحث هي املشكالت لدي الطالبات واملعلمة مثل ضعف كفاءة املتعلم 
ىف قراءة القرآن وقراءة النصوص العربية، وضعف كفاءة الطالب ىف فهم 
املقروء، ومشكلة ىف تنفيذ تعليم مهارة القراءة ىف املدرسة الثانوية روضة 

 وم سكاتيكا فاملبانج.العل

ة حتليل لتعلم اللغة العربية املبين على البنائي، 0909، نورليلى ومعصومة .د
 . تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن منوذج التعلم البنائي املطبقيف بامكاسان
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هو  بامكاسان ف 5مدرسة العالية احلكومية  يف تعلم اللغة العربية يف
تعلم اللغة العربية باستخدام النهج  ، فإنمنوذج دورة التعلم. ومع ذلك

لنشاط ا البنائي يف هذه املدرسة مل يتم بشكل مثايل والذي يتميز بقلة
ات ، وهي االختالفالطاليب يف أنشطة التعلم، وذلك بسبب عدة عوامل

، والوقت احملدود لتقدمي املواد التعليمية ، ونقص يف خصائص كل طالب
ل ية ، واخللفية التعليمية للطالب قباهتمام الطالب بدروس اللغة العرب

، وعدد الطالب يف كل  بامكاسان  5مدرسة العالية احلكومية دخوهلم 
، ونقص مرافق LKS، وهناك العديد من األخطاء يف كتاب فصل متفاوت

 التعلم والبنية التحتية.
تعليم اللغة العربية بالنظرية ، 0950فرتييانا و سوجي رماضنيت فربياين،  .ه

وحجة على هذه الدراسة هي أّن نظرية البنائية هتتهم بالعوامل . البنائية
اخلارجية من تعليم اللغة العربية وهي عملية خلدمة التالميذ  ىف تعليم 

الصوت اللغة واملفردات، والرتاكيب واستعماهلا بالعربية لتعبري أغراضهم 
ية بالنظرية البنائأو مشاعرهم. وجدت الدراسة أن تعليم اللغة العربية 

( عملية تعليم اللغة العربية مفتوحة ىف 5يستطيع أن يستعمل ىف تطيبق )
الفصل وتؤيت الفرصة الكثرية للتالميذ لتحريك واختيار العمليات وكان 

( تعليم اللغة العربية بناء 0املدرس هو املرشد ىف الفصل أو خارجه، )
لغة اخلالصة أن تعليم العلى خربات التعليم عندهم ذات معين مباشرة. ة

 العربية على هذا األساس الئق ىف تعليم اللغة.
 املقارنة الدراسات السابقةات والدراسة اآليت

الباحث/املوضوع/  رقم
 النوع/ النشر/ السنة

 اإلختالفات التشابه
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رئنىت فرناما سارى و  1
نور اللطيفة العناية 

(، 0950املاجستري،)
تعليم اإلمالء لرتقية 

الكتابة ىف  مهارة
مواد اللغة العربية 

مبعهد تعمري 
 الإلسالم سوركرتا

ا التشابه بني هذ
البحث و حبثي 

متساويا ىف 
ترقية مهارة 

 الكتابة

اإلختالفات هذا 
 البحث و حبثي يعين
 ىف استخدام التعليم
و سكان البحث. 
هذا حبث ختصص 
ىف تعليم املفردات 
و سكان البحث ىف 

معهد تعمري 
رتا. اإلسالم سورك

وأما حبثي ختصص 
ىف تعليم املفردات 
وسكان البحث ىف 
مدرسة احلسيىن 

 العالية مدينة بيما. 
سرية الرزق عملية،  2

فعالية (، 0950)
استخدام "الكلمات 

املتقاطعة" لرتقية 
مهالرة الكتابة 
لطالب املدرسة 

املتوسطة اإلسالمية 
احلكومية الواحدة 

 جومبانج

ا التشابه بني هذ
ي حبثالبحث و 

متساويا ىف 
ترقية مهارة 

 الكتابة

اإلختالفات هذا 
 البحث و حبثي يعين
 ىف استخدام التعليم
وسكان البحث. 
هذا حبث ختصص 
ىف فعالية استخدام 
الكلمات املتقاطعة 
وسكان البحث يف  

مدرسة املتوسطة 



 

9 
 

اإلسالمية الواحدة 
جومبانج.  وأما 
حبثي ختصص ىف 
تعليم املفردات 
 وسكان البحث ىف
مدرسة ااحلسيين 
 العالية مدينة بيما.

وندا ليزى،  2
(0951 ،)

مشكالت تعليم 
مهارة القراءة 

وحلوهلا من خالل 
املدخل البنائية 

اإلجتماعية )دراسة 
 وصفية حتليلية ىف
املدرسة الثانوية 

مبعهد روضة العلوم 
اإلسالمية سكايكا 

 .فاملبانج(

ا التشابه بني هذ
البحث و حبثي 

متساويا ىف 
ستخدام ا

املدخل يعين 
 مدخل البنائية

اإلختالفات هذا 
البحث و حبثي 
يعين: هذا حبث 

ختصص ىف 
مشكالت تعليم 
مهارة القراءة 

وسكان البحث ىف 
مدرسة الثانوية 

مبعهد روضة العلوم 
اإلسالمية سكايكا 
فاملبانج..  وأما 
حبثي ختصص ىف 
تعليم املفردات 

 لرتقية مهارة الكتابة
وسكان البحث ىف 
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مدرسة احلسيىن 
 العالية مدينة بيما.

, نور ليلي ومعصمة 6
حتليل (, 0909)

تعليم اللغة العربية 
 املبين على البنائية

 ىف بامكاسان

ا التشابه بني هذ
 يالبحث و حبث
متساويا ىف 
استخدام 

 مدخل ابنائية

اإلختالفات هذا 
 البحث و حبثي يعين

ىف استخدام 
.  يستخدم دخلامل

هذا حبث بلمدخل 
والتعليم السياقي 
والسكان البحث 
ىف مدرسة حممدية 
اإلبتدائية الواحدة 
ماالنج.  وأما  
 يبحث حبثي  ترقية
مهارة الكتابة 
مبدخل البنائية 

وسكان البحث ىف 
مدرسة ااحلسيىن 
 العالية مدينة بيما.

فرتييانا و سوجي  2
رماضنيت فربياين، 

تعليم اللغة ، 0950
العربية بالنظرية 

 البنائية

ا التشابه بني هذ
البحث و حبثي 

متساويا ىف 
 تعليم املفردات

اإلختالفات هذا 
 البحث و حبثي يعين
:    يستخدم هذا 

حبث  بالعبة 
جوماجني  والسكان 
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البحث ىف مدرسة 
الثناوية احلكومية 

األوىل بالموجنان.  
وأما يبحث حبثي  
 ترقية مهالرة الكتابة
مبدخل البنائية 

وسكان البحث ىف 
سة احلسيىن مدر 

 العالية مدينة بيما. 
  

ومن تشابه و خمتلفات الدراسات السابقات مع حبثي بالعنوان 
تعليم املفردات لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائية )دراسة حالية ىف مدرسة 
احلسيين العالية مدينة بيما(. فهذا البحث معقول لِيُيحث. إذا ننظر من 

احية تعليم ميلكون التشابه و ميلكون أو املدخل و ن دخلناحية امل
املختلفات. وصدر املختلفة من املكان الذي سيبحث. أما هذا البحث 

 تعليم . و ختصص البحث ىفيفعل ىف مدرسة احلسيين العالية مدينة بيما
رة لرتقية مهارة الكتابة، أينما هذا تعليم تستطيع ان تعرف قد لغة العربيةال

لغة م الاحث حتاول أن حتلل تعليوبسسبه الب الطالب ىف اللغة العربية.
 لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائية ليعرف قدرة الطالب ىف مدرسة العربية

 احلسيىن العالية مدية بيما.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 : تعليم اللغة العربية األولاملبحث 

 عليم اللغة العربيةتتعريف  .أ

اإليصال املادة الدراسة من املعلم إل أذهان الالميذ أن تعليم هو فن من الفنون 
لنور ا وغيري أعماهلم، من السيئا إل احلسنات، ومن احلهل إل العلم، ومن الظلمات إيل

بأنشة عليمية معينة وبريقة مناسبة وبأقل اجلهد والنفيات حيت حيصل على أغراض التعليم 
يم بأن العليم نظرية واحة ايل كون من . وق اتفق علماء الرتبية والعل0الكافية والكاملة

العوامل راب بعضها بعض. ومن عوامله هي املعلم واملعلم وجملمع الوولة املنهج الدراسي 
 0وغرض التعليم والريقة واملاة الددراسية والقومي والوسائل العليمية وغريها.

عر املشاو  اللغة هي جمموعة من العالمات اليت يستخدمها الناس للتعبري عن األفكار
، اللغة هي أداة تستخدم لوصف األفكار أو األفكار أو والعواطف والرغبات. مبعىن آخر

األهداف من خالل تراكيب اجلمل اليت ميكن أن يفهمها اآلخرون. اللغة هي جمموعة من 
العالمات والقواعد والرتاكيب واألمناط اليت يتم تشكيلها يف كل موحد يتضمن علم 

مالء بالنطق، اإلوالصرف والنحو واألسلوب. علم األصوات مرتبط  األصوات والتهجئة
ة اجلملة بني، بناء اجلملة مرتبط بعلم التشكل مرتبط بتكوين الكلمات، مرتبط بالكتابة

، يف حني أن األسلوب مرتبط بأسلوب اللغة. تتضمن اللغة أساًسا املكونة من أمناط معينة
وأدوات  ،ز(، يف شكل صوت، وتعسفي )اختياري(منهجية )منهجية( )تتكون من رمو رموزًا 

                                                           
. 0991عبد احلليم حنفي، طرق تعليم الغغة العربية، )باتو سنكر: معهد برفسور الدكتور حممد يونس العايل اإلسلمي احلكومي،  0
0 
. 0991عبد احلليم حنفي، طرق تعليم الغغة العربية، )باتو سنكر: معهد برفسور الدكتور حممد يونس العايل اإلسلمي احلكومي،  0
5 
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الرتابط  ؛وهي ،للغة العربية هلا خصائصها اخلاصةاتصال فريدة وعاملية ومتنوعة وديناميكية. ا
قية املعىن، عرب، أسب، وجود اإل، اخلطاب املوازي، احلضور الفردياملسند-العقلي املوضوعي

 .1، تكامل كلمتني والتشاهباتثراء املفردات

تعريف املهارات على أهنا القدرة على إكمال املهام. ميكن أن تشري هذه  ميكن
تعلم  ن املهام. يفاملهارات أيًضا إىل مستوى خربة الشخص يف مهمة معينة أو جمموعة م

، تعترب املهارات اللغوية مهارات خاصة جيب أن يتمتع هبا الطالب. تشتمل اللغة العربية
/  رات االستماع، وهي: مهارات االستماع )مهاة جوانبت اللغة العربية على أربعمهارا

، والقراءة )مهارات )مهارات الكالم / مهارات التحدث(، والتحدث مهارات االستماع(
القراءة / مهارات القراءة( والكتابة )مهارات القراءة(. مهارات الكتابه / الكتابة(. االستماع 

اءة والكتابة ربية يف اجملال املنطوق أثناء القر والتحدث مهارتان تتعلقان باستخدام اللغة الع
مها مهارتان تتعلقان باستخدام اللغة العربية يف اجملال الكتايب. مهارات االستماع والقراءة 

لقي ارات ت، أي مهالستيعاب(هي مهارات استقبالية )مهارات االستقبالية / مهارات ا
ات بة هي مهارات إنتاجية )املهار ، فإن مهارات التحدث والكتااللغة. ويف الوقت نفسه

 ، أي مهارات إنتاج اللغة.اإلنتاجية / املهارات اإلنتاجية(

تعلم اللغة العربية هو يف األساس تنفيذ للمنهج العريب. املنهج العريب عبارة عن 
جمموعة من خطط أنشطة تعلم اللغة العربية اليت تشمل األهداف )األغراب التأملية( واملواد 

( وخربات التعلم )اخلبارات األوائل(. تعليمية يف كل مستوى من مستويات )املذكرات
ا يف نشاط اهيمها وسياساهتالتعليم. تنفيذ املنهج هو عملية تطبيق أفكار املناهج ومف

 1ع البيئة.، كنتيجة للتفاعل معينة من الكفاءات، حبيث يتقن الطالب جمموعة متعليمي
هذا كما هو مذكور يف أن تنفيذ املنهج هو عملية تنفيذ اخلطط يف شكل التعلم الذي 
يتضمن التفاعل بني الطالب واملعلمني. إن تطبيق منهج اللغة العربية له انعكاسات على 
                                                           
4 Al-Khilli, Muhammad Ali, Asalib Tadris Al-Lughah Al-Araby, Riyadh: Al-Mamlakah Al-

Arabiyah As-Su’udiyah, 1982), 16-18 
5 Ibrahim, Abdullah, Fi Thuruq Al-Tadris Al-Muaah Al-Fay Li Mudarrisy Al-Lughah Al-Arabiyyah 
(Mesir: Darul Ma’arif, 1973), 35-36 
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سلسلة من املطالب اليت جيب أن يفي هبا معلم اللغة العربية يف أداء واجباته املهنية يف 
، بضل ما يكون عن مستوى تطور الطالاض أن املعلمني يعرفون أفشكل التعلم. بافرت 

 عن املرافق ، واجلو يف أنشطة التعلم ، فضالً فات الفردية للطالب ، واالستيعابواالختال
 .0واملوارد املتاحة

( حيدث تغيري دائم نسبًيا يف إمكانية 5، أي ؛ )( التعلم5000صاغ زايس )
( تغيري يف التصرف البشري أو القدرة اليت ميكن 0املعززة ، )االستجابة نتيجة للممارسة 

، هناك يغةأو النمو. بناًء على هذه الص االحتفاظ هبا واليت ال تُنسب ببساطة إىل العملية
ن التعلم تغيريات ، ينتج عذها يف االعتبار يف عملية التعلم، وهي: أوالً ثالثة أشياء ميكن أخ

، يري. ثانًياعلمني هو كعوامل للتغ، مما يعين أن دور املبًيا سلوك الطالب تكون دائمة نسيف
دون توقف.  تها وتنميتهاميتلك الطالب اإلمكانات والقدرات وهي بذور طبيعية ميكن زراع

، ملثالية. ثالثًاا ، فإن التعلم هو حتسني لإلمكانات الذاتية حبيث يتم حتقيق اجلودةوبالتايل
ا لتحقيق ظروف صً ثايل وفًقا لعملية احلياة ، ولكنه مصمم خصيال ينمو التغيري أو اإلجناز امل

 .0أو صفات مثالية
اللغة العربية هلا خصائصها ومواصفاهتا اليت حتتاج إىل اهتمام خاص يف عملية 

علم اللغة ، بل يتعلمون أيًضا اللغة. وبالتايل، فإن تعلم. ال يتعلم الطالب اللغة فحسبالت
للغة ، ولكن املشاكل األخرى املتعلقة أيًضا بتعلم االلغة وحدهاية ال يركز على جوهر العرب

 حتتاج إىل اهتمام جاد.

منوذج التعلم هو إطار مفاهيمي يصف إجراًء منهجًيا يف تنظيم خربات التعلم 
طيط أنشطة واملعلمني يف ختلتحقيق أهداف تعليمية معينة ويعمل كدليل ملصممي التعلم 

فإن أنشطة التعلم  ،علمني يف تنفيذ التعلم. وبالتايلتوجيه للم، وذلك لتوفري إطار و التعلم
 هي أنشطة هادفة حًقا يتم ترتيبها بشكل منهجي.

                                                           
6 Miller, Joh, P Dam Seller, Wayne, Curriculum Perpective And Practive (New York: Lonman, 

1985), 246 
7 Syah, Muhibbin, Psikolologi Pedidikan Sebuah Pendekatan Baru (Bandung : Rosdakarya, 1995), 

90 
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( على أن منوذج التعلم يُقال إنه جيد إذا كان يفي باملعايري 5000)نييفني ينص 
ا ( م5التالية. أوال: هو صحيح )ساري املفعول(. يرتبط جانب الصالحية بأمرين ، ومها: )

ذا كان هناك ( ما إ0إذا كان النموذج املطور يقوم على أساس منطقي نظري قوي. و )
( ذكر اخلرباء 5، عملي. ال ميكن تلبية اجلوانب العملية إال إذا: )اتساق داخلي. ثانًيا

بيقه. مت تطويره ميكن تط ( تبني احلقيقة أن ما0؛ و )سون أنه ميكن تطبيق ما مت تطويرهواملمار 
( يشري 5ملعلمات التالية. )ا نييفني، يوفر ا يتعلق هبذا اجلانب من الفعاليةفعالة. فيم، الثالثة

( من الناحية التشغيلية 0؛ و )على خرباهتم إىل أن النموذج فعالاخلرباء واملمارسون بناًء 
 1ائج املتوقعةيعطي النموذج النت

يف األساس  هيجيب أن يعتمد منوذج التعلم على نظريات التعلم. نظرية التعلم 
ظرية طالب. استناًدا إىل نشرح لكيفية حدوث التعلم أو معاجلة املعلومات يف أذهان ال

، هناك م اللغةالب نتيجة للتعلم. يف تعل، من املتوقع أن يزيد التعلم من اكتساب الطالتعلم
فطري، ، املذهب ال0، وهي: السلوكية ليت يقوم عليها منوذج تعلم اللغةالعديد من النظريات ا

 59، النظريات الوظيفية والبنائية.املعرفية

 هداف تعليم اللغة العربيةأ  .ب

أهداف تعليم اللغة العربية من ناحية النظرية هي هتداف إىل تنمية كفاءة اللغة العربية. 
وانطالق على هذا، تنقسم األهداف ىف تعليم اللغة العربية إىل قسمني يعين للمعلم واملتعلم. 

جلعل اللغة العربية سهلة عند الطالب ف استخدامها، وللمتعلم وهو  أما للمعلم وهو

                                                           
8Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ –Progresif (Konsep Landasan Dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), 24-25  
9 Syafe’i, Ishop, Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kontruktivisme Di Perguruan Tinggi 

(Bandung: Fakultas Tasbiyah, 2012),470 
حممد خليل الرشيد، مقارنة اللغة العربية باملدخل اإلتصايل واملدخل االكومبيومي يف مدرسة مفتاح العلوم ماالنج )ماالنج: كلية  59

 50(، 0909يا، الدراسة العل
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. أسس تعليم اللغة العربية ىف املدرسة بألسس الدينية، إذن تعليم 55الستخدام اللغة العربية
فهم القرآن واألحاديث النبوية  وإحياء الكتب الرتاثية للغة العربية ف املدرسة يهدف 

 50الدينية. اإلسالمية وللتعليم عن الثقافة

 وأما أهداف تعليم اللغة العربية من ناحية التطبيقية كفظيفة اللغة العربية ف حياة اإلفراد
 واجلماعات وميكننا حصر استعمال اللغة العربية واملواقف الوظيفية االلية:

: تدريب الطالب على االصغاء ملا يقال له بالفصحى من أجل  اإلستماع .5
 الفهم

ب على التعبيؤ عن األفكار واملشاعر واحلوائج : تدريب الطال الكالم .0
 بالفصحي.

 : تدريب الطالب على القراءة الفصيحة القراءة .0
 : تدريب الطالب على الكتابة الصحيحة الكتابة .1

 املبحث الثاين : مهارة الكتابة

 مهارة الكتابة .أ
 مفهوم مهارة الكتابة .1

نها تتميز كل مالكتابة تشري إىل جمموعة من األنشطة واملهارات اليت 
مبطالب معينة ترضها على الكتاب. يتلو ذلك كتاب وحدات هلا معين كالكلمات 

 50واجلملة. وهذه العملية كلها من نشاط ىف الكتابة.
وأمهية حتديد مفهوم الكتابة ال تقتصر على جمرد الرغبة ىف حتديد املفاهيم. 

 وما يستلزمها منوإمنا تتعداها إىل ما تنكس عليه هذه املفاهيم من إجرءات 

                                                           
11 Bisri Mustafa Da Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Malag: UIN 

Maliki Press, 2012) 5 
 09. 0951سيف املصطفي، اللغة العربية ومسكال عليمية، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك أبراهيم اإلسالمية احلكومية،  50
 000، ص : 0(، ص : 5011األخر )جامعة أم القرى.   قة،تعليم اللغة العربية للناقني باللغةحممود كامل النا 50



 

17 
 

تطبيقها تربوية. فالذي يضيق عندهم مفهوم الكتابة يقصرون جهدهم ىف  برامج 
تعلم العربية على تدريس الطالب على النسخ  والتهجئة. بينما يلتزم اآلخرون 
بتنمية قدرة الطالب على إختبار املوضوع الذي يستحق الكتابة فيه والقدرة على 

 ومشوقة ىف ان ماحد. تنظيمه ووعرضه بطريقة مقنعة
ا مهارة الكتابة اللغة العربية هي مهارة تعترب ىف التعليم وتستغرق أيضا وقتً 

ىف كتابه من مهارة الكتابة هي  Acep Hermawanطويال ملتابعة هذه املهارة. وفقا 
القدرة على الوصف حمتوى العقل، بدء من أبسط جانب، مثل كتابة الكلمات 

 تأليف.إىل اجلوانب املعقدة لل
من بني املهارة األخرى، مهارة الكتابة هي املهارة ىف هناية املطاف. مهارات 
الكتابة تركز على ثالثة أشياء يعين مهارات  الكتابة مع الكتابة الصحيحة، وحتديد 

 51عن العقل بوضوح.اخلط )الكتابة(، وكذلك القدرة على الكشف 
 أهداف مهارة الكتابة .2

بسيطة  هم حقيقةأيضا أن نساعد التالميذ على ف ومن أهداف  تعليم الكتابة
مؤدها أن إكتساهبم ملهارات التحرير العريب ضراري لإلتصال املكتوب. 
األطفال حياولون تنمية مهارهتم الكتابية عندما يفهمون أن اهلجاء الصحيح 

ورسم احلروف والكلمات بطريقة جيدة،  ووضع عالمات الرتقيم ىف مواضعها 
 اهتم. ويستهد تعليم الكتابة األمور اآلتية :شيء مهم ىف حي

إزالة حالية التوتر اليت يشعر هبا الدارس كلما طالت الطرحلة الصوتية انتباه  (أ
 بني مهارته.

إإشباع رغبته ىف تعر الشكل الكتوب للرموز اللغوية. فبذلك من شأنه زيادة  (ب
 ثقته بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغةف ىف خمتل أشكاهلا.

                                                           
14Bisri Mustofa, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 

2016, 104 
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تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل. وذلك بتمكني الطالب  (ت
من ممارسة نطقها منفردا ىف البيت. وال شك أن تبكري ىف هذا سو سوف 
الطالب من النطق املشوة لغة عندما ال يسجلها ىف حياهنا أو عندما 

 بكتابه صوتية خطئة.يسجلها 
احلصة.  الترد ىفتدريب الطالب على تعرف طريقة نطق كلمات أخرى قد  (ث

فيشعر بشيء من اإلستقالل ىف نطق الكلمات وعد التقيد بطا يعرض 
 عليه.

 متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها ىف الفصل واسرتجتاعها عند احلبة (ج
 نشاط اللحاجة إليها.

هتيئة الطاالب لتعليم مهارة اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط لغوى مركب  (ح
رة على متيز األصواتعند مساعها زنطقها وقرائتها. وذلك قبل إذا يستلزم الق

الشروع ىف كتابتها. وال شك أن تدريب على الكتابة من شأنه تدعيم 
 املهارات األخرى.

لب اإن الكتابة نشاط لغوي متكمل تستطيع الوقوف على مدي تقدم الط (خ
 ىف تعليم املهارات األخرى فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارات.

وأخريا إن التدريب على  الكتابة من شأنه أن يزود الطلب  مبهارات وظيفة  (د
 51حيتاجها ذلك حاياته.

 املراحل قبل تعليم الكتابة .2
ينبغي لطالب جبتازوا عدة املراحل قبل سلوكها ىف تعلم الكتابة العربية، وتلك 

 املراحل كما يلي :
ها أو بلا قأن يعرف رسم احلروف رمسا صحيحا، واحلروف اليت تتصل مب (أ

 بعدها

                                                           
 510رشد أمحد طعيم، تعليم العربية لغري ناطقني هبا مناهجه وأساليبه، ص: 51
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 أن يدرك الفروق الدقيقة بني احلروف املتقاربة املخروج، واملتشاهبة ىف الرسم (ب
 مراعة التنقيط للحروف املنقوطة من غريها (ت
 النهج السليم احلروف الكلمات دون حذف أو زيادة للحروف (ث
 مراعة كتابة الكلمات اليت حتتوي على حروف منطوقة وال تكتب (ج
التاء املربوطة و التاء املفتوحة، و تاء التأنيث و التاء مراعة الفرق بني  (ح

 املربوطة و غري ذلك
كتابة احلروف والكلمات بسريعة وسهولة، مع مراعة الوضوح واجلمال  (خ

 والتنسيق
 مراعة عالمة الرتقيم (د
مراعة احلركات القصار واحلركات الطوال، والتفريق بني )ال( الشمسية و  (ذ

 القمرية
 يتهااهلمزات املختلفة ىف وسط الكلمة ىف هنايتها وىف بدامعرفة أمكان كتابة  (ر
 50مراعة الرتاكب النحوية والصرفية السليمة. (ز

 عناصر مهارة الكتابة .6
مهارة الكتابة هي القدرة على توليد األفكار من العملية البسيطة ككتابة 
الكلمات حيت العملية الصعبة كلإلنشاء. مهارة الكتابة ىف درس اللغة العربية 
هلا ثالثة عناصر اليت ال تستغين إحدهن عن األخرى وتلك العناصر الثالثة 

 50هي اإلمالء ةاخلط واإلنشاء.
 
 

                                                           
(، 5005ناصر عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربية )الرياض : دار الغايل،  50

 01ص: 
داو "الرمحة" اإلبتدائية بالستعاب املفردات لرتقية مهارة الكتابة لطالبات مدرسة  Puzzleنور األوتامي، فعالية استخدام لعبة  50

 (0950)ماالنج :قسم تعلم اللغة العربية، ماالنج, 
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 املبحث الثاين : نظرية التعليمية

 مفهوم نظرية البنائية .أ

الفكرة الرئيسية هلذا التدفق من البنائية بدأها جيامباتيستا فيكو، عامل املعرفة 
اإليطايل.  ينظر إليه على أنه أصل البنائية.  قال إن هللا خالق الكون واإلنسان سيد 
اخلليقة.  لفهم يعين معرفة شيء ما إذا كان يعرف.  وحده هللا يستطيع أن يعرف كل شيء 

، ميكن G. Vicoء.  ميكن للبشر فقط معرفة ما بناه هللا.  بالنسبة لـ ألنه خالق كل األشيا
أن تشري املعرفة إىل بنية املفهوم الذي مت تكوينه.  ال ميكن فصل املعرفة عن املوضوع الذي 

حول البنائية.  هذه املعرفة املوجودة هي نتيجة البناء  G.Vico.  هكذا نشأ فكر 51يعرف
 البشري حول كائن. 

.  G.Vicoمث ركود تدفق البنائية ومل يكن هناك تطور بعد بعض الوقت الذي بدأه 
لكن يف اآلونة األخرية عادت إىل الظهور يف نفس الوقت النظرية املعرفية اليت روج هلا جان 
بياجيه.  من خالل نظرية التطور املعريف ، جادل بياجيه بأن املعرفة هي تفاعل مستمر بني 

 .  املعرفة عملية وليست سلعة.  وفًقا لبياجيه ، الفهم هو عملية تكيفاألفراد وبيئتهم
فكري بني اخلربات واألفكار اجلديدة مع املعرفة املوجودة بالفعل، حبيث ميكن تكوين فهم 

 .50جديد

 نظرية البنائية .ب

، ن نظرية البنائيةمعرفة املزيد ع نظرية البنائية هي نظرية مألوفة لعامل التعليم ، قبل
ة ون من األفضل معرفة البنائية نفسها.  البنائية تعين أن تكون بّناًء.  يف سياق الفلسفسيك

 ، تعترباءً على الشرح أعاله. "بن09الرتبوية ، البنائية هي حماولة لبناء بنية حياة مثقفة حديثة

                                                           
18 Abdul Kadir, Dasar-dasar pendidikan, (Jakarta: kencana, 2012), h.129-130 

19 Ibid. hal.130 
20 Agus N Cahyo, panduan aplikasi teori-teori belajar mengajar teraktual dan terpopuler, (jogjakarta, 

divapres: 2013) hal. 33 
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 ا ذات طبيعة، يف عملية التعلم. ألهنالبنائية نظرية بناءة، وتبين من حيث القدرة، والفهم
 بناءة.  ميكن توقع أن نشاط الطالب سيزيد من ذكائهم.

مبا يف  ،البنائية قبل معرفة آراء اخلرباءوالشعور بعدم اكتمال املعرفة من النظرية  
.  05، أي فعل اخللق شيء ما معين مما مت تعلمهيل، حيث أن التعلم هو التوليدذلك: قال ه

اجلمع بني التعلم  ، وبعبارة أخرى كيفيةيتعلمهوفًقا لبنائية التل، هي كيفية إنتاج شيء مما 
 والعمل أو املمارسة يف حياته حبيث يكون مفيًدا لالستفادة منه.

 ،حيث يطور الطالب معرفتهم اخلاصة قال شيمانسكي إن البناء هو نشاط نشط،
ويبحثون عن معىن ما يتعلمونه ، وهي عملية الستكمال املفاهيم واألفكار اجلديدة بإطار 

، ميكن أن يكون  من املفهوم أن البنائية هي  . "بناًء على رأيه أعاله00موجود بالفعل عمل
كيفية تنشيط الطالب من خالل توفري أكرب مساحة ممكنة لفهم ما تعلموه من خالل 

ىل تطبيق املفاهيم اليت يعرفوهنا مث وضعها موضع التنفيذ يف حياهتم اليومية.  مت التوصل إ
بنائية هي نظرية متنح الطالب اتساًعا يف التفكري وتعطي الطالب استنتاج مفاده أن ال

 مطالب لكيفية ممارسة النظرية اليت يعرفوهنا بالفعل يف حياهتم.

 اإلفرتاضات النظرية البنائية  .ت

ية حتسني املهارات واملعرفة.  تشرتك النظرية يف نفس االفرتاضات مثل النظرية املعرف 
البنائية  اس والسلوك والبيئة يتفاعلون بشكل متبادل  افرتاضاتاالجتماعية اليت توجه أن الن

. "حيث يتم إعطاء 00، البشر هم طالب نشيطون يطورون املعرفة ألنفسهمأوالً   :هي
لتمارين أو ، إما عن طريق القيام باير املعرفة اليت مت احلصول عليهاالطالب اتساًعا لتطو 
 .، ستتطور معرفته وتزدادن هذا القبيلاقشة بني الطالب.  مإجراء التجارب أو املن

                                                           
21 Ibid, hal.34 
22 Ibid.hal-35-36 
23 Dale H.schunk, learning theories an education prepective, diterjemahkan oleh eva hamdiah, rahma 

fajar, dengan judul teori-teori pembelajaran perspektif pendidikan. (Yogyakarta, pustaka 

pelajar:2012) Hal. 323 
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ثانيا.  جيب أال يقوم املعلمون بالتدريس مبعىن تقدمي الدروس بالطريقة التقليدية 
لعدد من الطالب.  جيب على املدرسني بناء املواقف بطريقة متكن الطالب من املشاركة 

يعين أن املعلم  . "وهذا01بنشاط يف املوضوع من خالل معاجلة املواد والتفاعل االجتماعي
ىل أنه جيب ، باإلضافة إاطًا وإثارة لالهتمام يف التوضيحأو املعلم جيب أن يكون أكثر نش

أن يكون املعلم قادرًا على استخدام الوسائط يف  عملية التعلم. ال تستخدم فقط األساليب 
املعلم  على ، ولكن جيبدمية أو القدمية، مثل احملاضرات، وتدوين املالحظات حىت تنفدالق

 التدريس بطريقة حبيث جيب أن يكون الطالب نشيطني وأن يشاركوا يف التعلم. 

ات ات، وصياغة الفرضي، ومجع البيانأنشطة التعلم املالحظة  الظواهر وتشمل
، والتعاون مع اآلخرين. نشاط آخر هو دعوة الطالب لزيارة مواقع خارج الفصل واختبارها

 من خمتلف التخصصات لتخطيط املناهج مًعا  جيب الدراسي. وهناك حاجة إىل مدرسني
أن يتم توجيه الطالب ليكونوا قادرين على البدء  أنفسهم والقيام بدور نشط يف تعلمهم 

 املطلوبة ، والعمل مبا يتجاوز املعايريداف ، ورصد وتقييم التقدم احملرزمن خالل حتديد األه
 . 01من خالل تتبع اهتماماهتم 50منهم 

 نظرية البنائيةوجهات  .ث

، تشري البنائية اخلارجية إىل فكرة أن التمكن من املعرفة ميثل إعادة بناء اهلياكل أوالً  
 اخلارجي على بناء للعاملاملختلفة يف العامل اخلارجي.  تبين وجهة النظر هذه التأثري القوي 

 ، مثل اخلربات والتعليم ومراقبة النماذج. املعرفة

مباشرة من  ، وليسلية على تنسيق اإلجراءات السابقةالداخ ، تؤكد البنائيةثانًيا
املعلومات البيئية؛  لذلك، فإن املعرفة ليست انعكاًسا للعامل اخلارجي الذي يتم احلصول 

                                                           
24 Ibid. 324 
25 Ibid. hal. 324 
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من خالل  عليه من خالل اخلربات أو التدريس أو التفاعل االجتماعي.  املعرفة تتطور
 لتنبؤ به بشكل عام.النشاط املعريف للتجريد واتباع تسلسل ميكن ا

، البنائية اجلدلية.  جيادل بأن املعرفة ال ميكن احلصول عليها فقط من خالل ثالثًا 
املدرسة ولكن ميكن احلصول عليها أيًضا من خالل التفاعل مع األصدقاء واملعلمني واجلريان 

ارجي.  حىت ، فإن التفسري غري مرتبط بالعامل اخليئة من حولنا.  باإلضافة إىل ذلكوحىت الب
 . 00املعرفة أو الفهم ينشأان نتيجة لألضداد الذهنية من التفاعل بني البيئة والشخص

 ،كل منها مزاياها اخلاصة، مثل البنائية اخلارجية، لمن وجهات النظر الثالثة هذه
البنائية الذاتية  ،الطالب بعلم معني وبالتفصيل.  مثواليت تتمثل يف معرفة مدى دقة معرفة 

، نفسه دىن إىل األعلى.  ويف الوقتيد مدى إتقان املادة بطريقة منظمة تبدأ من األهي حتد
يتم استخدام البنائية اجلدلية عندما يرغب املعلمون أو املربون يف ختطيط تدخالت لتشجيع 
تفكري الطالب وتوجيه البحث إلجياد فعالية التأثريات االجتماعية مثل التعرض للنماذج 

 قران. والتعاون بني األ

 مزايا نظرية البنائية .ج

.  ، وكذلك نظريةء مثايل هناك جيد وهناك أيضا سيء، ال يوجد شيهذه احلياة
ال توجد نظرية كاملة ولكنها تكمل بعضها البعض وكذلك البنائية.  تشمل مزايا نظرية 

 البنائية ما يلي:

عملية التعلم هذا يعين أنه يف . "و 00، املعلمون ليسوا املصدر الوحيد للتعلمأوالً 
ر ، ويطلب من الطالب أن يكونوا أكثلم فقط مزوًدا للمعرفة يف التعلم، يكون املع51

فإن  ،وطرح األسئلة واملمارسة و  وهكذا، سواء من حيث املمارسة لمنشاطًا يف عملية التع
ألنه يف البنائية  ،لتعلم ويقدم كل ما حيتاجه الطالباملعلم ليس سوى معطي التوجيه يف ا

                                                           
26 Ibid. hal.235-236 
27 Agus N Cahyo, Hal.69 
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التعلم ولكن ميكن احلصول عليه  يتم احلصول على هذه املعرفة فقط من خالل العملية ال
 أيًضا من خالل املناقشة واخلربة وميكن أيًضا احلصول عليه يف البيئة احمليطة.

. "وهذا يعين أنه يتعني على الطالب 01ثانيا ، الطالب )التعلم( أكثر نشاطًا وإبداًعا
اليت  ة، حبيث ميكن ربط املعرفعلمهم يف املدرسة وخارجهاى فهم تأن يكونوا قادرين عل

،  باإلضافة إىل ذلك، يُطلب من الطالب أيًضا أن يكتسبوهنا بشكل صحيح وشامل
 يكونوا قادرين على فهم العلوم اجلديدة وأن يكونوا مرتبطني بالعلوم القدمية.

 يف هياكل البحث. يعين التعلم معلومات مفيدة 00، يصبح التعلم أكثر أمهيةثالثًا
جيب أن  ، بلتصر على االستماع من املعلم فحسباألخرى. هذا يعين أن التعلم ال يق

يكون الطالب قادرين على ربط جتارهبم الشخصية باملعلومات اليت حيصلون عليها من 
 أصدقائهم وجرياهنم وعائالهتم والصحف والتلفزيون وما إىل ذلك.

فة اليت لم.  هذا يعين أن الطالب أحرار يف ربط املعر رابًعا، التعلم له احلرية يف التع
ملفهوم الذي ا حيصلون عليها يف بيئتهم مع تلك املوجودة يف املدرسة حبيث يتم إنشاء

يف عملية  علم، يفكر امللفروق الفردية وتقييمها.  سادساً ، يتم قياس ايتوقعونه.  خامساً 
 املشكالت واختاذ القرارات.، ويفكر الطالب يف حل تعزيز املعرفة اجلديدة

 عيوبات نظرية البنائية  .ح

، عملية التعلم للبناء هي من الناحية املفاهيمية عملية تعلم ليست اكتسابًا أوالً 
أحادي االجتاه للمعلومات حيدث يف اجتاه واحد من اخلارج إىل الطالب إىل جتربته من 

، دور الطالب. انًياىن املعرفية. ثىل حتديث البخالل عملية االستيعاب والتكيف اليت تؤدي إ
م يف هذا النهج ، دور املعلهو عملية تكوين املعرفة. ثالثًا ، التعلمووفًقا لوجهة النظر هذه

يلعب املعلم أو املريب دورًا يف مساعدة الطالب على بناء املعرفة بسالسة. املعلم ال يعترب 

                                                           
28 Ibid.Hal.69 
29 Ibid. Hal.69 
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هم طالب على تكوين معارف، ولكن مساعدة التطبيق املعرفة اليت لديهم بالفعلأن 
 .09اخلاصة

، أدوات التعلم. يؤكد هذا النهج على أن الدور الرئيسي يف أنشطة التعلم هو رابًعا
بيئة  ، يشري هذا الرأي إىل أنيف بناء معرفتهم اخلاصة. خامساً، التقييم نشاط الطالب

بناء املعرفة و  التعلم داعمة للغاية لظهور التعلم.  وجهات نظر وتفسريات خمتلفة للواقع
 .05وأنشطة أخرى قائمة على اخلربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ibid. Hal.70-71 
31 Ibid. Hal.72-73 



 

26 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه  .أ
منهج البحث الذي يستخدم الباحث هنا املدخل النوعي. املدخل النوعي 

( عبارة عن عدد من إجراءات النشاط العلمي 5: 5009حسب أمني الدين )هو 
 00املشكالت وفق املنظور واملنهج الذي يستخدمه الباحث.اليت ميكن استخدامها حلل 

 دائما ما يكون البحث النوعي وصفا، مبعين أن البيانات اليت مت حتليلها ونتائج التحليل
تكون ىف شكل ظواهر وصفية، وليس ىف شكل أرقام أو معامالت حول العالقة بني 

هارة الكتابة مبدخل ت لرتقية موهذه  البحث ستبني عن  مناسبة تعليم املفردا املتغريات.
 البنائية مبا يعمل ىف تعليم اللغة العربية ىف مدرسة احلسيين العالية مدينة بيما.

 Gagnoon andتصميم تعلم اللغة العربية على أساس املنهج البنائي وفًقا لـ 

Collay (2001)  فإن هنج تصميم التعلم (0955: 510-511منفردة )كما نقلته ،
، أي شرح األهداف واملهام أثناء وبعد ( املوقف5البنائية هو كما يلي: )القائم على 

( التجميع، أي تشكيل جمموعات املناقشة حبيث ميكن للطالب 0عملية التعلم .  )
التفاعل مع أقراهنم.  ميكن أن تتم عملية تشكيل جمموعات املناقشة بشكل عشوائي 

، أي ربط املعرفة اليت ميتلكها الطالب بالفعل ( الربط0على معايري معينة.  )ًء أو بنا
ة ناقشباملواد املراد دراستها.  ميكن القيام بذلك عن طريق حل املشكالت أو م

، سواء من إعطاء / طرح األسئلة على الطالب ، وهي( أسئلة1موضوعات حمددة.  )
 يتستظهر أفكار الطالب األصلية ال ،أو بني الطالب.  من خالل األسئلةاملعلمني 

شكل ، والذي يف النهاية ميكن للطالب بناء معرفتهم بتشكل جوهر هنج التعلم البنائي
( املعرض الذي يوفر الفرص للطالب إلظهار نتائج تعلمهم بعد اكتمال  1مستقل.  )

                                                           
32 Aminuddin, Semantik, Pengantar Studi Tentang Makn, Bandung : Sinar Baru Algensido, 2003) 
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، سيكون من املعروف بوضوح نوع املعرفة ملية تعلم.  من خالل هذه املرحلةكل ع
، أي إتاحة الفرص للطالب للتفكري ( التأمل0ب ببنائها بأنفسهم.  )ليت قام الطالا

  00اقف الواقعيةها يف املو النقدي يف خربات التعلم اليت مت اتباعها وكيفية تطبيق

 مصادر البيانات والبيانات  ب.

 . البيانات1 

نات هي مجيع املعلومات ( على أن البيا50: 0950، ينص سوبروتو )يف املعروف
واملواد اإلعالمية املقدمة بطبيعتها واليت جيب أن يبحث عنها املراجع وجيمعها أو املواد 

 (10: 0990لتقدمي إجابات للمشكلة قيد الدراسة.  )راتنا ، 

البيانات يف هذه الدراسة هي بيانات مت احلصول عليها من نتائج التعلم يف الصف  
 عالية مدينة بيما.احلادي عشر يف مدرسة 

 . مصادر البيانات2 

 مت احلصول على البيانات يف هذه الدراسة من مصدرين، على النحو التايل: 

 مصادر البيانات األولية (أ
مصادر البيانات األولية هي البيانات اليت جيمعها الباحث مباشرة من املصادر 

(Siswanto، 2001، p.56.) 
ي عشر احلاد الفصل  يف هذه الدراسة منمت احلصول على البيانات األولية 

 بيما العالية مدينةمن مدرسة 
 مصادر البيانات الثانوية (ب

                                                           
33 Al shumaily al-Shumaily, Yusuf, Al-Lughah al-‘Arabiyah wa Thuruq Tadrisiha Nazhariyah wa 

Tathbiqiyah. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah. 1998 
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مصادر البيانات الثانوية هي البيانات املنشورة أو املنتجة من قبل املنظمات 
 (10، ص  0990اليت ليست معاجلات.  )سيسوانتو ، 

الت لكتب أو اجملمت احلصول على البيانات الثانوية يف هذه الدراسة من ا
 املتعلقة بالبناء وتعلم املفردات العربية.

 جمتمع البينات ج.

السكان أو السكان حسب اللغة هم نفس السكان أو احلشد، عام )الكون(.  يف 
راض ، تصبح األعالبحث بأكمله، رمبا يف شكل البشرالبحث السكاين هو موضوع 

 . 01موضوع البحثما إىل ذلك واألشياء وأمناط املواقف والسلوك و 

متاشًيا مع حممود، قال عينني أيًضا أن السكان مجيعهم أعضاء يف جمموعة حمددة  
  01بوضوح من الناس أو األحداث أو األشياء أو جمموعات كبرية هدف التعميم

أما بالنسبة هلذا البحث فقد أخذت الباحثة جمتمع البحث من طالب الصف  
 تؤكد ال مدينة بيما.  فيما يتعلق بالطريقة النوعية، العالية احلادي عشر  مدرسة احلسيين

 ، بل على جودة املعلومات واالعتماد وثروة املعلومات اليت ميتلكهاالعينة أيًضا على العدد
  00املخربين أو املشاركني

 مجع البياناتد.  

تقنيات مجع البيانات هي الطرق املستخدمة يف مجع البيانات.  بشكل عام، 
لبيانات اليت ميكن استخدامها يف البحث هي املالحظة واملقابالت تقنيات مجع ا

   .  00س والتوثيق واالختباراتواالستبيانات واملقايي

                                                           
34 Mahmud,  2011, metode penelitian pendidikan, bandung : CV Pustaka Setia 154 
35 Ainin, Moh. (2010). Metode Penelitian Bahasa Arab. Malang: CV Bintang Sejahtera 100 
36 Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 

Jakarta: PT grasindo. 115 
37 Mahmud,  2011, metode penelitian pendidikan, bandung : CV Pustaka Setia 165 
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 ، منها:ثون البيانات من خالل عدة تقنيات، مجع الباحيف هذه الدراسة

 املالحظة (5
يتم إجراء البحث من خالل مراقبة اجلسم بشكل مباشر أو غري مباشر ، 

املالحظة هي مراقبة منهجية وتقنية تسجيل للظواهر اليت يتم التحقيق فيها.  وهذه 
حبيث قام الباحث يف هذا البحث أيًضا بعمل مالحظات على الكائن قيد 

 .  01الدراسة
حظة يف مدرسة ملالبالنسبة هلذه الدراسة ، سيقوم الباحثون بتنفيذ أنشطة ا

الصف  نات ذات الصلة ، وخاصة يفمدينة بيما للحصول على البيا عالية احلسيين
 احلادي عشر.  

 املقابلة   (0
املقابلة عبارة عن أسلوب جلمع البيانات يطرح أسئلة على املستجيبني 
ويسجل أو يسجل إجابات املستجيب.  يف هذه احلالة أجرى الباحث مقابلة 

 .  00جات هذه الدراسةمع املعلم والعديد من الطالب يف احتيا
املالحظات ، سيجري الباحثون أيًضا مقابالت مع املعلمني باإلضافة إىل 

، باإلضافة إىل مات وبيانات يف جناح هذه الدراسةللحصول على معلو 
املقابالت مع معلمي اللغة العربية ، سيقوم الباحثون أيًضا بإجراء مقابالت مع 
  العديد من طالب الصف احلادي عشر يف مدرسة عالية احلسيين ، مدينة بيما. 

 التوثيق (0
  يستهدف موضوع البحث بشكلالتوثيق هو أسلوب جلمع البيانات ال

، يوثق الباحث أيًضا أنشطة كمرفق.   19، ولكن من خالل الوثائقمباشر

                                                           
38 Ibid 168 
39 Ibid 173 
40 Ibid 183 
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املالحظة واملقابالت وعمليات التدريس والتعلم اليت تدعم احلصول على 
 املعلومات والبيانات حول هذا البحث.

 أدوات البيناته.    

البحث املستخدمة يف مجع البيانات كجزء مهم من البحث.  ال ميكن  أدوات
 فصل أدوات مجع البيانات عن تقنيات مجع البيانات ، وال ميكن فصل تقنيات البحث عن

 .15البيانات عن طرق البحث

فيما يتعلق باألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة ، فقد شرحت يف الفصل الفرعي 
اؤها ، فإن ما يلي هو أداة استبيان مت إجر يات البحث.  لذلكرق البحث يف تقنلنقاط ط

 جلمع بيانات هذه الدراسة:

 صحة البينات .ب

تقنيات التحقق من صحة البيانات هي التقنيات املستخدمة يف البحث للتحقق 
أو التحقق من صحة البيانات.  مت التحقق من صحة البيانات يف هذه الدراسة باستخدام 

( أن هناك أربعة أنواع من تقنيات 01 :0990 ، يذكر باتون )يف سوتابوتقنيات التثليث.  
 التثليث ، وهي على النحو التايل:

ام ، يوجه الباحث حبيث يكون ملزًما يف مجع البيانات باستخدتثليث املصدر .أ
 جمموعة متنوعة من مصادر البيانات املتاحة املختلفة.  

املتعلقة  تالبيانات واالستنتاجا، سواء تثليث الباحث، أي نتائج البحث  .ب
 ، ميكن اختبار صحتها من عدة باحثني آخرين.  بأجزاء معينة أو كلها

، ميكن أن يقوم به الباحث من خالل مجع بيانات متشاهبة التثليث املنهجي .ج
 ولكن باستخدام تقنيات أو طرق خمتلفة جلمع البيانات.

                                                           
41 Ibid 165 
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 مناقشة كثر من نظرية يف، ميكن للباحثني استخدام منظور أالتثليث النظري .د
، الختبار صحة البيانات اليت مت لة قيد الدراسة.  من الشرح أعالهاملشك

، حتقق الباحثون من صحة عليها ومطابقة النظرية املستخدمةاحلصول 
 البيانات مع األنواع األربعة من األقسام املذكورة أعاله.  
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 فصل الرابع

 ونائج البحث تعرض البينا

 لفية البحثخول : تصوير العام من بحث األامل

ام من ت ن تصوير العمن البيانات اليت مت مجعها من كل من املقابالت واملالحظا
دارس عليا احلسيين هي إحدى املالأو مدرسة العالية  احلسيين  مدرسةخلفية البحث أنَّ 

شارع.  . العنوان الكامل موجود يفاملعهداخلاصة املوجودة يف مدينة بيما واليت تعتمد على 
ست املدرسة العليا . تأسبيئة األرخيل قرية مونغنايوا مدينة بيما  بنت بيبايري رقم الثاين 

. 5010، على خلفية إنشاء مؤسسة نور القرآن بيما يف عام 5009احلسيين حوايل عام 
لعب دورًا سالمية ميكن أن تيأمل القادة الدينيون وجمتمع بيما يف إنشاء مؤسسة تعليمية إ

مهنًيا ومنهجًيا يف توفري التعليم الديين اإلسالمي. واهلدف من ذلك هو تقومي املمارسات 
لك املعلومات توجد ت الدينية للمجتمع وتطوير تالوة القرآن اليت تعترب توفيقياً بشكل عام.

 .10الباحثة من رئيس املدرسة احلسيين العالية مدينة بيما

يهدف إنشاء مدرسة احلسيين بيما اإلسالمية الداخلية إىل إرشاد املسلمني مث أما 
اليت ميارسها  لفهم تعاليمهم الدينية بشكل أفضل وفًقا للشريعة بيما نوسا تينجارا الغربيةيف 

م فيما ، واليت تضنذ إنشاء مؤسسة نور القرآن بيماويدرسها أنصار اإلسالم بشكل عام. م
ارخييًا ، وهي تاخلية ومسجد أبو دزار اجلفاريما اإلسالمية الدبعد مدرسة احلسيين بي

حقيقة حية يف اجملتمع وال يزال وجودها مطلوبًا وتطويره من قبل اجليل القادم واخلرجيني 
 10مدرسة داخلية إسالمية.

نيت ليية احلسيين من اثتتكون مدرسة عاألستاذة من قسم اإلدارة من املقابلة مع 
كون الصف ويت ،التدريس والتعلمم تسعة فصول دراسية لعملية ، وتستخدعشرة غرفة

                                                           
42 Aris Munandar, wawancara (Bima 25 Mei 2021) 
43 Aris Munandar, wawancara (Bima 25 Mei 2021) 
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صف كون ال، وهي فصل الدين وفصل العلوم وحصة اللغة. يتالعاشر من ثالث غرف
ون الصف ك، وهي فصل الدين وفصل العلوم وفصل اللغة. يتاحلادي عشر من ثالث غرف
غرفة مدرس  ة. مث، وهي فصل الدين وفصل العلوم وفصل اللغالثاين عشر من ثالث غرف

 11واحدة وغرفة واحدة لإلدارة وغرفة واحدة للمدير.

يتكون عدد طالب املدرسة العليا احلسيين من مائة وتسعة وتسعني طالًبا بتفاصيل 
الصف العاشر يصل إىل اثنني وسبعني طالًبا وثالثني طالًبا وثالثني طالبة. بينما تألف 

ثالثون ن بينهم أربعة وعشرون طالًبا ومثاين و الصف احلادي عشر من اثنني وستني طالبا م
طالبة. بينما يتكون الفصل الثاين من مخسة وستني شخًصا بإمجايل مخسة وثالثني طالبًا 

 وثالثني طالبة.

، فتتكون ينلتدريس باملدرسة العالية احلسيأما بالنسبة لعدد املعلمني الذين يقومون با
ية يف مدرسة العرب ك مدرسان يقومان بتدريس اللغةمدينة بيما من واحد وثالثني فرًدا. هنا

س ، ومها أستاذ الدين وأستاذ أبو بكر حيىي. كان أستاذ الدين يدرّ مدينة بيما عالية احلسيين
اللغة العربية العادية بينما كان األستاذ أبوبكر حيىي يدّرس األدب العريب. توجد أيًضا 

ن لذلك يف فهم اللغة العربية يف كل م، األدب العريب يف االمتحان الوطينموضوعات 
التدريس والقواعد املهمة للغة العربية جيب أن يتم تدريسها وفهمها من قبل معلمي املادة 

 .11والطالب على وجه اخلصوص

ية ألن هذه املدرسة ، وتتميز ببيئة دينلعليا احلسيين يف وسط مدينة بيماتقع املدرسة ا
يف  يين العاليةمدرسة احلساحلسينية هبا صالة نوم مشرتكة. يأيت الطالب الذين يدرسون يف 

نوسا ، لوليسف، ألن هناك أيًضا طالبًا يأتون من من مناطق خمتلفة يف إندونيسيا بيمامدينة 
 ورجال وكذلك من أقارب املعلمني. يأيت معظمهم من منطقيت بيما ودومبو تينجارا الشرقية

الدين ورجال الدين يف مدرسة احلسيين الداخلية اإلسالمية يف بيما. ال يقوم الطالب فقط 

                                                           
44 Marliah, wawancara (26 Mei 2021) 
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 بعمليات التدريس والتعلم الرمسية يف املدارس ولكنهم يقومون أيًضا بأنشطة دينية يف املهاجع
 ويف املساجد.

فإن  ،من مناطق خمتلفة يف بيما يأتون نظرًا ألن طالب املدرسة العليا احلسيين
كان أبرز   ،لذي أتوا منه. من نتائج البياناتشخصياهتم ختتلف أيًضا باختالف املكان ا

وأنشطة تعليم اللغة العربية واألنشطة الداخلية اليت مت تنفيذها هم أولئك الذين قدموا من 
. سواء كانوا من قمناطق كانت خلفيتها التعليمية نشطة بالفعل يف مدارس املستوى الساب

 يذهبون إىل املدرسة يف قراهم أو أولئك الذين يتخرجون من املدرسة التسنوية احلسيين.

، ليس الكثري منهم من الطالب الذين يدرسون يف مدرسة تسناوية ومع ذلك
امة يف عاحلسيين ويواصلون تعليمهم يف مدارس أخرى يف مدينة بيما. اختاروا املدارس ال

، بينما يواصل أولئك الذين يدرسون يف مدرسة تساوية احلسيين ة دراستهماملدارس ملواصل
دراستهم يف جاوة. يستمر معظمهم يف مدارس القرآن الداخلية اإلسالمية ملواصلة حفظ 

 القرآن.

مدرسة عالية ، و سيين الداخلية اإلسالمية يف بيماأما بالنسبة خلصائص مدرسة احل
رآن وحتفيظ القرآن.  ، فهي تربز يف تالوة القيف مدينة بيماة تصنعوية احلسيين احلسيين ومدرس

كل من هذه اخلصائص ينظر إليها من حيث الكوخ. أما بالنسبة للتعليم النظامي ، فهي 
تنظمها  تربز من مجيع جوانب التعلم. حىت يف كل مسابقات ومسابقات وزارة الدين اليت

رسة احلسيين ة دائًما يف الفئات املتميزة. مد، فإن مدرسة احلسيين مدرجوزارة الرتبية والتعليم
هي املدرسة اخلاصة الوحيدة القائمة على املدارس االبتدائية واليت ميكنها منافسة املدارس 

 10احلكومية األخرى.

 املبث الثاين : عرض البينات

 تعليم اللغة العربية لرقية مهاة الكابة .أ
                                                           
46 Aris munandar, Wawancara (25 Mei 2021) 
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، ثالثة أجزاء مهارات الكتابة إىل تنقسم أنشطة تعلم اللغة العربية يف حتسني
، يشعر تمهيدي يف عملية التدريس والتعلمهي املقدمة واجلوهر واخلتام. يف اجلزء ال

يسجل  الصالة ، مث بعدة هللا من خالل الصالة مع املعلمالطالب باالمتنان لنعم
ل ، يقدر املعلم الطالب مثاملعلم حضور الطالب، وبعد تسجيل حضور الطالب

 ،عرىب. بعد أن يقدر املعلم الطالباحلافز واحلماس للطالب يف التعلم إعطاء 
 يقدم املعلم املعلومات للطالب املتعلقة بأهداف التعلم اليت سيتم دراستها مًعا.

ة ، ينظر الطالب إىل ورقاألساسي من حتسني مهارات الكتابةيف اجلزء 
مرين وأمر مالحظة ورقة التد مترين مهارات الكتابة مث ينظرون إىل أسئلة األوامر. بع

، طرح الطالب أسئلة حول األسئلة اليت مل تكن واضحة أو طرحوا معىن السؤال
الكلمات اليت مل يتم فهمها يف مترين مهارة الكتابة. بعد مطالبة الطالب مبناقشة 

 ، قم بعمل استنتاجات من التمارين اليتات البديلة من اإلجابات املطروحةاإلجاب
، يقدم الطالب نتائج إجاباهتم التدريبية على مهارات الكتابة ا. أخريً مت إجراؤها

 بشكل فردي أو يف جمموعات.
، ن الطالب تصحيح اإلجابات اخلاطئة، يطلب املعلم ميف القسم اخلتامي

ها للتو. ة اليت متت دراستمث يتوصل املعلم مع الطالب إىل استنتاجات حول املاد
الة للطالب إلهناء الدرس بقراءة احلمد هللا مث متابعة ص، يعطي املعلم الفرصة أخريًا

 جملس الكفار.
الطريقة األكثر استخداًما يف تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة 

 ، سواء كانت إمالءًا أو تقليًدا للكتابة اليت قدمناهااإلمألميكن أن تستخدم طريقة 
، هارات الكتابةالعربية يف حتسني موأيًضا طريقة اإلنصاء )التأليف(. يف تعلم اللغة 

. اإلنشأو   إلمألايستخدم مدرسو اللغة العربية يف املدرسة العليا احلسيين أساليب 
عيد الطالب  ملادة املتعلقة بالتعلم مث يهنا أن يقرأ املعلم النص أو ا اإلمألوتعين طريقة 

وًعا ، أي يعطي املعلم موضاإلنشأكتابة ما قرأه املعلم. بينما يُقصد هنا أسلوب 



 

36 
 

كتابته   ، مث يقوم الطالب بتأليفه من خاللنًا متعلًقا بتعلم اللغة العربيةأو عنوا
 املتعلقة باملوضوع الذي قدمه مدرس اللغة العربية.

علم يعطي امل ،ة العربية لتحسني مهارات الكتابةيها اللغيف كل مرة يتعلم ف
، والغرض من ذلك هو أن حيصل الطالب على دائًما مفردات جديدة للطالب

 قدمها اليتمفردات جديدة من املفردات السابقة. حىت أنه مع املفردات اجلديدة 
ه يف عملية ن، ميكن أن تثري مفردات الطالب باللغة العربية. ألاملعلم يف كل اجتماع

، تتطلب كل من مهارات القراءة والكتابة ومهارات التحدث تعلم اللغة العربية
 نومهارات الكتابة مفردات. تعد املفردات جزًءا أو عنصرًا مهًما يف اللغة. بدو 

 ، عنصر مهم فيها.مفردات ال ميكن القول أن اللغة، مبا يف ذلك العربية
، بل يطلب املعلم أيًضا من س فقط إعطاء مفردات جديدة للطالبلي

املعلمون  ، ال ينشطعطاة للطالب لكتابتها. لذلك هناالطالب تدوين املفردات امل
ة تعلم ، بل ينشط الطالب أيًضا يف فعاليقط يف توفري مفردات جديدة للطالبف

لعربية االلغة العربية. خاصة يف حتسني مهارات الكتابة. يف هذه احلالة ، لتعلم اللغة 
 ، ينشط املعلمون والطالب يف تعلم اللغة العربية.سني مهارات الكتابةيف حت

يتم تسليم املواد يف تعلم اللغة العربية من خالل احملاضرات واملناقشات 
والدراسة اجلماعية. احملاضرة هي خطاب يلقيه شخص أمام العديد من املستمعني 

ل اجتماع علمي لتباد عن شيء ما وعن املعرفة وما إىل ذلك. املناقشة عبارة عن
األفكار حول مشكلة ما ، يف هذه احلالة يناقش الطالب واملعلمون مع بعضهم 

 ، ويسأل الطالب املعلم ويقدم املعلم حلوالً بعض حول املادة اليت تتم دراستهاال
ويتم  ،جلماعي اكتساب الذكاء أو املعرفةللمشكالت املطروحة. حياول التعلم ا

خلربة ى أنه تغيريات يف السلوك أو االستجابات الناجتة عن اتعريف التعلم أيًضا عل
رفة ، يسعى الطالب مًعا إىل احلصول على املععات أو مًعا. يف هذه احلالةيف اجملمو 

 من املناقشات املشرتكة.
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ويف الوقت نفسه ، يتم تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة كما 
إمأل إنشاء. و إمأل شكل عام ، وحتديداً من قبل هو احلال يف تعلم اللغة العربية ب

واملقصود هبما هنا هو نفس ما أوضحه الباحث يف الفقرة السابقة يف وإنشاء 
 الفصل الفرعي مهارات الكتابة مع تعلم اللغة العربية.

ميكن أن تكون مرافق البنية التحتية يف مدرسة احلسيين باملدينة مناسبة إىل 
لكتابة ، كانت مهارات اعربية. على األقل يف هذه الدراسةلحد ما يف تعلم اللغة ا

لدى الطالب كافية. كل من الفصول املرحية واللوحات السوداء املتاحة وأقالم 
التحديد والكراسي واملقاعد اليت يستخدمها الطالب يف عملية التدريس والتعلم 

 تدعم عملية املرافق اليتوكتب اللغة العربية وشاشات الكريستال السائل وغريها من 
 تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة لدى الطالب.

 تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائيةتقييم أشكال  .ب
ابة يف تعلم ت الكتمن نتائج املقابالت واملالحظات املتعلقة بتحسني مهارا

ن سواء يف شكل اختبارات أو بدو  ، وحتديدًا من نتائج التقييماللغة العربية
وامتحانات.  ،مي االختبار يف شكل ممارسة صفّية، واجبات منزلّيةاختبارات. تقو 

متارين الفصل املتعلقة مبهارات الكتابة هي قيام املعلم بقراءة مفردات جديدة 
كننا معرفة ، ميقرأه املعلم. يف مهارات الكتابة للطالب مث إعادة كتابة الطالب ملا

ارات الكتابة لدى الطالب أثناء امتحانات الفصل الدراسي أو امتحانات مه
منتصف الفصل الدراسي. األنشطة اليت يتم تنفيذها غالًبا لتحديد قدرات الطالب 
يف مهارات الكتابة هي عندما يُطلب منهم كتابة مادة يقرأها املعلم. عدد قليل 

، يف الكتابة هم خمطئونة. معظمفقط من الطالب على حق يف الكتابة باللغة العربي
 لكن ميكنهم فهم املعىن والنطق.
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يقوم املعلم دائًما بتنفيذ األنشطة التدريبية اليت يقدمها املعلم للطالب يف 
تعلم اللغة العربية لتحسني مهارات الكتابة. وذلك ألن مهارات الكتابة جزء من 

 تسهيل أنشطة التدريس والتعلم.
هبذا  ختبار الثاين وهو الواجب املنزيل، فيقوم الطالبأما بالنسبة لتقييم اال

م الطالب عيش معظالواجب املنزيل مع أصدقائهم. يف املدرسة العليا احلسيين ، ي
، لذلك عندما حيصلون على واجباهتم املدرسية من املدرسة ميكنهم يف منازل داخلية

اللغة  يفهمونًء و القيام بذلك مًعا. ميكنهم أن يطلبوا من أصدقائهم األكثر ذكا
، وميكنهم أيًضا أن يطلبوا من كبار السن ومديري النزل القيام مبهامهم. مث العربية

تقييم االختبار األخري هو امتحان منتصف الفصل الدراسي وامتحان هناية الفصل 
 الدراسي. يتم إعداد هذا االختبار من قبل مدرس املادة.

 امتحانات منتصف الفصلتقييم االختبار الثالث يف شكل امتحان. 
الدراسي أو هناية الفصل الدراسي. يتم إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي 
وامتحانات هناية الفصل الدراسي من قبل املعلمني لقياس مدى حتصيل كفاءات 
الطالب بعد تنفيذ األنشطة التعليمية ملدة نصف فصل دراسي أو حوايل مثانية 

م تعلم الطالب بعد نصف فصل دراسي. حبيث إذا  أسابيع ، وذلك ملراقبة تقد
ق ، فيجب احلفاظ على األساليب واملرافطالب قد أحرزوا تقدًما يف التعلمكان ال

فمن  ،املستخدمة أثناء التعلم. ومع ذلك، إذا اخنفضت قدرة الطالبوالوسائط 
ة يالضروري تغيري األساليب واملرافق والوسائط اليت يستخدمها املعلم أثناء عمل

 التعلم.
ة يف حتسني العربيشكل أسئلة املمارسة اليت يطرحها املعلم يف تعلم اللغة 

 حيث يقرأ املعلم نًصا مث إمأل، ميكن أواًل أن يكون على شكل مهارات الكتابة
ن إعداد م يكتبه الطالب أو يكتبه الطالب عن طريق وضع الكتابة يف الكتاب أو

من وضع الكتابة يف الكتاب هو أن يعيد  ، يكون الغرضاملعلم. يف هذه احلالة
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الطالب كتابة املادة املوجودة يف الكتاب أو اليت يسلمها املعلم. طريقة التقييم هي 
النظر يف دقة الطالب يف تدوين املادة املوجودة يف الكتاب أو املادة اليت أعدها 

علم مل، حيث يعطي اإنشاءاملعلم. ميكن أن يكون شكل السؤال الثاين على شكل 
 موضوًعا أو عنوانًا ، مث يكتبه الطالب أو يصنعونه.

شكل أسئلة االمتحان يف تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة هو 
. ميلة أي إمأل وإنشاء، وحتديداً يف شكل شكل األسئلة يف املمارسة العمليةنفسه 

و املادة اليت الكتاب أ يعيد الطالب كتابة ما قرأه املعلم أو يعيدون كتابة املادة يف
قدمها املعلم. بينما يُنصح بأن يتم إعطاء الطالب موضوًعا أو عنوانًا من قبل 

 املعلم ، مث يقوم الطالب بتأليفه وفًقا لقدرات كل منهم.
، يعطي املعلم مباشرة مفردات جديدة للطالب. يف التقييم بدون اختبار

الب. من ص دفاتر الطاملعلم بفح العالقة مع حتسني مهارات الكتابة هي مع قيام
، ميكن احلصول على الدرجات غري املتعلقة باالختبار بشكل سجالت الطالب

ادة ندما تنتهي من مناقشة م، عيتم تنفيذ هذا النشاط على مقياس غري مباشر.
سواء   ،ع دفاترهم ليتم تقييمها للكتابة، سيطلب املعلم من الطالب مجواحدة

 باإلضافة ،ليت قدمها املعلم بناءً على الكتاب كتعلم متوسط كانت مرتبطة باملواد ا
 باملادة املتعلق املعلم قدمها اليت اجلديدة املفردات إىل

، ميكن أيًضا إجراء التقييم غري االختبار مع املعلم الذي عالوة على ذلك
يطلب من الطالب كتابة مجل وفًقا للمادة اليت يتم تدريسها. النقطة هنا هي أن 

ملعلم يذكر املفردات املتعلقة باملواد التعليمية مث يقوم الطالب بتدوينها عن طريق ا
 تكوين مجل تتعلق باملفردات اليت قدمها املعلم. مث بعد ذلك يتحقق املعلم مما كتبه

الطالب يف دفاتر التمارين اخلاصة هبم. كما ميكن أن يقوم هبا املعلم بذكر املفردات 
كتابة اد تعلم اللغة العربية مث يرفع الطالب أيديهم ويتقدمون لاجلديدة املتعلقة مبو 

 مجل على السبورة تتعلق باملفردات اليت قدمها مدرس اللغة العربية.
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 العرائق تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائيةعوامل و  .ت
من البيانات اليت مت مجعها من كل من املقابالت واملالحظات أن هناك 
العديد من العوامل الداعمة واملثبطة يف مهارات الكتابة. من بينهم طالب الصف 

فل يف تعلم اس كل ط، حيث خيتلف محعشر ملاجستري احلسيين مدينة بيمااحلادي 
حمس ، وبعضهم متهام متحمسون لتعلمها ألهنم أتقنو ، وبعضهاللغة العربية

لتعلمها ألهنم ينقصهم تعلم اللغة العربية حبيث يتطلب منهم تعلم اللغة العربية. 
، ة العربيةب املتحمسني لتعلم اللغاستمر يف التعلم وحافظ على الروح. خلف الطال

أو لديهم  ،م يفتقرون إىل فهم اللغة العربيةهناك أيًضا طالب يتضاءل محاسهم ألهن
، الةتعلمها. يف هذه احل ًدا من اللغة العربية، لذلك من الصعبخمزون ضئيل ج

يسلط الضوء أيًضا على أن أولئك الذين يتضاءل محاسهم بسبب نقص املعرفة 
باللغة العربية سيتخلفون عن الركب من قبل الطالب اآلخرين الذين لديهم بالفعل 

 القليل من املعرفة باللغة العربية.
لم اللغة على مهارات الكتابة لدى الطالب. يؤثر محاس الطالب يف تع

هذا التأثري ناتج عن اختالف املرحلة التعليمية اليت مير هبا الطالب قبل االستمرار 
يف الذهاب إىل املدرسة العليا احلسيين. هناك من يدرس يف املدرسة اإلبتدائية مث 

من يدرس يف  ك، وهناية ويدخل املدرسة العليا احلسيينيتابع يف املدرسة التسناو 
املدارس االبتدائية احلكومية، مث يتابع دراسته يف املرحلة اإلعدادية احلكومية، مث بعد 
ذلك ألن أولياء أمورهم قلقون على الشخصية. من األطفال غري اخلاضعني للرقابة 
ألن ارتباطهم بأصدقائه كان له أثر إجيايب، فقد مت ضم الطالب إىل مدرسة عالية 

يف هذه احلالة، ألن مستوى تعليم الطالب الذين درسوا سابًقا يف احلسيين. إذن 
املدارس احلكومية غري اجملهزة باملواد العربية أثر عليهم يف إتقان املواد العربية يف 
املدرسة العليا احلسيين. مث هناك أيًضا طالب يدرسون يف مدارس ابتدائية حكومية 

هاب إىل مدارس املدرسة السعوية ال توجد فيها مواد عربية، مث يواصلون الذ
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ويستمرون يف املدرسة العليا احلسيين. يف هذه احلالة، معرفة الطالب باللغة العربية 
ليست قليلة جًدا ألهنم على الرغم من أهنم تلقوا تعليًما يف املدارس االبتدائية 

  العامة، إال أهنم يعرفون اللغة العربية يف مدرسة التسناوية.
تاج لتعليم الثالثة املختلفة اليت يتلقاها كل طالب، ميكن استنمن مستويات ا

أن معرفة الطالب باللغة العربية ميكن تصنيفها إىل ثالثة مستويات، وهي املعرفة 
األساسية واملعرفة املتوسطة واملعرفة العليا. املعرفة األساسية خمصصة للطالب الذين 

يمهم يف ئي العام مث تابعوا تعلسبق هلم أن حصلوا على مستوى التعليم االبتدا
املدرسة اإلعدادية وأخريًا واصلوا تعليمهم يف املدرسة العليا احلسيين. املعرفة الثانوية 
خمصصة للطالب الذين درسوا سابًقا من املدارس االبتدائية احلكومية مث تابعوا 

يما. ب مدرسة التسناوية وأخريًا واصلوا تعليمهم يف مدرسة عالية احلسيين، مدينة
املستوى األخري هو املستوى األعلى، حيث يف هذا املستوى خمصص للطالب 
الذين يدرسون يف مدرسة ابتدائية مث يتابعون إىل مدرسة التسناوية واألخري للدراسة 

 يف مدرسة عالية احلسيين، مدينة بيما.
تؤثر االختالفات يف شخصية الطالب أيًضا على تعلم اللغة العربية يف 

مهارات الكتابة لدى الطالب. حيث يكون لكل طالب العديد من حتسني 
الشخصيات ويف هذه احلالة هناك العديد من الشخصيات الطالبية وخاصة طالب 
الصف احلادي عشر باملدرسة احلسيين مبدينة بيما. من بني هذه الشخصيات 

تعلم بجمتهدة للغاية، ومنضبطة، ونشطة، وشاملة ومضنية، ومتوسطة، وغري مبالية 
اللغة العربية، وحضور الفصول الدراسية وملءها وما إىل ذلك. الطالب الذين 
جيتهدون يف أداء الواجبات وتسجيل مجيع املواد املقدمة من قبل املعلم واملتعلقة 
مبهارات الكتابة سيكون هلم تأثري على هؤالء الطالب يف حتقيق مهارات الكتابة 

بطيئة ولكن كل اجتماع سيكون له تأثري جيد  اجليدة، على الرغم من أن العملية
على التحسني مهارات الكتابة لدى الطالب. مث الطالب األذكياء بسبب العوامل 
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 التعليمية اليت مت أخذها مسبًقا يقدمون املعرفة الراسخة يف معرفتهم املتعلقة مبهارات
لم تأثري جيد عالكتابة. مث يكون للطالب املنضبطني املتعلقني بالواجبات ووقت الت

على هؤالء الطالب حىت ال يفوتوا املواد اليت قدمها مدرس اللغة العربية، ويف هذه 
احلالة يكون الطالب أيًضا قادرين على حتقيق إجنازات جيدة يف مهارات الكتابة 
لدى الطالب. عالوة على ذلك، بالنسبة للطالب النشطني، سواء كانوا نشطني 

ا نشطني يف طرح أشياء مل يفهمها املعلم، فإن له أيًضا تأثريً يف أداء املهام أو كانوا 
جيًدا على مهارات الكتابة لدى الطالب. الطالب النشطاء الذين يدرسون تعلم 
اللغة العربية من كبار السن وغريهم من املرشدين مثل أخذ دورات اللغة العربية 

ب. بة لدى الطالخارج الفصل الدراسي هلم تأثري جيد جًدا على مهارات الكتا
معظم الطالب احلاصلني على درجات جيدة يف املواد العربية هم طالب يأخذون 

 أيًضا دورات اللغة العربية خارج الدروس الرمسية.
باإلضافة إىل االختالفات يف شخصية الطالب، فيما يتعلق بالعوامل الداعمة 

الب، هناك أيًضا الط واملثبطة لتعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة لدى
عوامل أخرى، وهي ضيق الوقت املتاح للمعلمني لتقدمي املواد العربية. يف مدرسة 
احلسيين، وخاصة يف الصف احلادي عشر، الوقت املستخدم يف عملية التدريس 

دقيقة لكل اجتماع، حبيث عندما يواجه املعلم  11والتعلم للمواد العربية هو 
د من الفهم يف تعلم اللغة العربية، فإهنم حيتاجون مزي الطالب الذين يفتقرون إىل

الوقت لشرح املادة اليت يتم تدريسها. تدرس يف ذلك الوقت. معظم الطالب األقل 
قدرة على تعلم اللغة العربية هم طالب ال يأخذون دورات يف اللغة العربية. إن 

ة يف الفصل الرمسي ة العربيدورة اللغة العربية اليت مت إنشاؤها كربنامج لدعم معرفة اللغ
تساعد الطالب حًقا يف فهم املواد يف الفصل الرمسي. الوقت املستخدم يف عملية 
التعلم يف املقرر الدراسي هو أيًضا أكثر من الوقت املستخدم يف عملية التدريس 

 والتعلم يف الفصول الرمسية.
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احلماس  الدافع أو لذلك، جيب أن يوفر عامل الوقت احملدود يف تقدمي هذه املواد
للطالب ألخذ دروس إضافية أو دورات اللغة العربية. كما أن عدم اهتمام الطالب 
بتعلم اللغة العربية له تأثري سيء على مهارات الكتابة لدى طالب الصف احلادي 
عشر. هذا هو التفسري املتعلق بالعوامل الداعمة واملثبطة لتعلم اللغة العربية يف 

،  سنيحلكتابة لدى طالب الصف احلادي عشر مبدرسة عالية احتسني مهارات ال
 مدينة بيما.

 املبحث الثالث : نتائج البحث

 التعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة والتنفيذ عملية التخطيط .أ
املرحلة األوىل من التخطيط والتخطيط يف الدرس هي دليل يتم إعداده 

طيط تنفيذ أنشطة التعلم. عادة ما يتم التخبشكل منهجي لتسهيل املعلمني يف 
للتعلم من قبل املعلم يف بداية العام الدراسي اجلديد كشكل من أشكال اإلدارة يف 

األشياء  ، جيب على املعلم مراعاة مجيععليمية. يف اخلطة اليت يتم وضعهامؤسسة ت
ًقا لتخطيط ي، قدمت احلكومة تنساء اليت سيتم حتميلها. يف األساساملتعلقة باألشي

يث ُيطلب ، حبت املعلمني حرية تطوير هذه اخلطط، ومنحالتعلم لتسهيل إعداده
من املعلمني أن يكونوا مبدعني ومبتكرين. يسمى هذا التخطيط يف جهاز التعلم 

 .خمطط املنهج الدراسي وخطة تصميم الدرس
، مقبل تنفيذ عملية التعليم والتعل، يقوم املعلم يف مرحلة التخطيط

تخطيط ملا سيتم استخدامه يف التعلم. سواء كان ذلك يف شكل مواد أو وسائط بال
، يعد املعلم مادة اللغة العربية ا إىل ذلك. يف مرحلة التخطيط هذهأو طرق وم

سيتم  ، يرتب املعلم األنشطة اليتة. يف مرحلة التخطيطلتحسني مهارات الكتاب
)خطة  RPPع مت تنفيذها هي: جتمي تنفيذها يف مرحلة تنفيذ اإلجراء. األنشطة اليت

)ورقة نشاط الطالب( ، وجتميع أدوات التقييم لقياس  LKSتنفيذ التعلم( ، وإعداد 
 قدرات الطالب يف إتقان املواد اليت قدمها املعلم.



 

44 
 

فق مرحلتان للتنفيذ. يف مرحلة التنفيذ يقوم املعلم بعملية التعليم والتعلم و 
ما بالنسبة ملرحلة ، أادها قبل بدء تعلم اللغة العربيةخطة تنفيذ التعلم اليت مت إعد

لم متر إن املع، فلفصل الفرعي اخلاص بعرض البياناتالتنفيذ كما هو موضح يف ا
، وهي املرحلة التمهيدية واملرحلة األساسية واملرحلة عملية التعلم بثالث مراحل

غة العربية هي م اللاخلتامية األخرية من التعلم. مرحلة التخطيط والتنفيذ يف تعل
اإلجابة على صياغة املشكلة يف السؤال رقم واحد بينما مرحلة التقييم هي اإلجابة 

 ة التالية.ذلك يف النقط ، حيث سيتم شرحصياغة املشكلة يف السؤال الثاين على

 التعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة عملية التقييم .ب
تقييم هنا اللغة العربية هي التقييم. يهدف الاملرحلة الثالثة يف عملية تعلم 

إىل حتديد قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة لدى 
الطالب. يتم إعداد التقييم من قبل مدرس املادة. يتم إجراء هذا التقييم يف هناية 

دراستها من  تالدرس ، يقوم املعلم بتقييم نتائج تعلم الطالب حول املادة اليت مت
 خالل إجراء اختبارات للطالب.

شكل االختبار املستخدم لقياس قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف 
حتسني مهارات طالب الصف احلادي عشر باملدرسة العليا احلسيين هو اختبارات 

الواجبات و  وليس اختبارات. يتم تقييم االختبارات على شكل متارين يف الفصل
ذلك ، بينما يتم إجراء التقييمات غري التجريبية يف الفصل وكاملنزلية واالمتحانات

أثناء عملية التعلم. يتم إجراء التقييم بدون اختبار من قبل املعلم من خالل إعطاء 
مفردات جديدة للطالب ومطالبة الطالب بكتابتها. يف هناية املادة أو مادة 

بوه فاتر الطالب ويفحص كتب الطالب فيما يتعلق مبا كتالفصل، سيجمع املعلم د
أثناء عملية التعلم. يكون شكل التقومي يف تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات 

 .إمأل وإنشاءالكتابة يف شكل 
 عوامل وعرائق تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة .ت
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داعمة ومثبطة.  هناك عوامل ،طبع، باليف التعلم، مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية
يف هذه احلالة يكون لتعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة عدة عوامل 

 :داعمة وعوامل مانعة، وفيما يلي املناقشة
 االختالفات يف محاس الطالب   .5
 اختالف مستويات التعليم  .0
 االختالفات يف شخصية الطالب  .0
 ضيق الوقت يف تقدمي املواد  .1
  الطالب بتعلم اللغة العربية عدم اهتمام .1
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 الفصل اخلامس

 مناقشات

 تعليم اللغة لعربية لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائيىة .أ
لم، ، أي املعلم قبل تنفيذ عملية التعليم والتعاألوىل هي مرحلة التخطيط

حيث خيطط املعلم ملا سيتم استخدامه يف التعلم. سواء كان ذلك يف شكل مواد 
ة ، يعد املعلم مادة اللغا إىل ذلك. يف مرحلة التخطيط هذهأو وسائط أو طرق وم

العربية لتحسني مهارات الكتابة. يف مرحلة التخطيط، يرتب املعلم األنشطة اليت 
 RPPسيتم تنفيذها يف مرحلة تنفيذ اإلجراء. األنشطة اليت مت تنفيذها هي: جتميع 

، وجتميع أدوات التقييم قة نشاط الطالب()ور  LKS، وإعداد )خطة تنفيذ التعلم(
 لقياس قدرة الطالب على إتقان املواد اليت قدمها املعلم.

ر باملدرسة ادي عشيف مرحلة التخطيط لتعلم اللغة العربية يف الصف احل
أي إعداد  ،ي نفس ختطيط التعلم بشكل عام، فإن مدينة بيما هالعليا احلسيين

، دلتحتية، وإعداد خطط تنفيذ التعلم، وإعداد املواائط التعليمية أو البنية االوس
 وما إىل ذلك يف التعلم. عرىب. LKSوإعداد كتب 

ي عشر الصف احلاديف مرحلة التخطيط يف حتسني مهارات الكتابة يف 
، يتم ترتيب مواد ختطيط مهارات الكتابة وفًقا ألهداف مهارات باملدرسة العليا

الب من مراجعة األدبيات. اهلدف هو متكني الط الكتابة املوضحة يف الفصل الثاين
بية ر من التعبري عن األفكار والتجارب والتعبري عن مشاعرهم من خالل النصوص الع

 ، فإن الغرض من الكتابة هو التعبري عن الذات ويفاملكتوبة. باإلضافة إىل ذلك
 نفس الوقت احلصول على مدخالت من القراء.

الكتابة هو أن يكون الطالب قادرين على التعبري اهلدف األول يف مهارات 
عن األفكار والتجارب والتعبري عن مشاعرهم من خالل النصوص العربية املكتوبة. 

يتم  ،تم حتقيق هذا اهلدف يف شكل إنسيا، كما هو موضح يف نتائج الباحثي
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مث  ،الل إعطاء موضوع أو عنوان للطالببواسطة املعلم من خ إنشاءتنفيذ شكل 
قوم الطالب بالتأليف وفًقا لقدراهتم من خالل الكتابة املتعلقة بـ املوضوع أو ي

العنوان الذي أعطاه مدرس اللغة العربية. إن شكل حتقيق هدف مهارة الكتابة هذا 
، واملقصود هنا هو كما هو موضح يف نقاط نتائج البحث، إمألهو أيًضا بواسطة 

هبم،  ب مرة أخرى يف دفرت التمرين اخلاصأي أن املعلم يقرأ النص مث يكتبه الطال
 أو ميكن للطالب التحويل مباشرة الكتابة من الكتاب إىل كتاب التمرين.

، فإن الغرض من مهارة الكتابة الثانية هو التعبري عن عالوة على ذلك
الذات ويف نفس الوقت احلصول على مدخالت من القارئ. يتم حتقيق اهلدف 

تم وغري اختبارات. النقطة هنا هي أن ختطيط االختبار يالثاين يف شكل اختبارات 
من خالل التدرب يف الفصل، ويذكر املعلم مفردات جديدة مث يكتبها الطالب يف 

. بالنسبة ةشكل مجلة يف كتاب التمرين اخلاص هبم أو يكتبوهنا مباشرة على السبور 
الطالب  وم، يعطي املعلم مفردات جديدة للطالب مث يقللنموذج غري االختبار

 بتدوينها كمالحظات يف دفاتر مالحظاهتم
ة أنواع: ة إىل ثالث، تتعلق بأنواع مهارات الكتابة العربيعالوة على ذلك

( اخلط )اخلط( أو يُطلق عليه أيًضا حتسني اخلط )الكتابة 0، )( اإلماماء5)
علم ت( التأليف )اإلنصاء(. أما بالنسبة ألنواع مهارات الكتابة يف 0اجلميلة( و )

فهي تشمل  ،ادي عشر باملدرسة العليا احلسيين، مدينة بيمااللغة العربية للصف احل
عربية ، يف تعلم اللغة الاإلنصاء. أما بالنسبة لنوع اخلط فقط نوع اإلمالء ونوع

 عد.، فإن مدينة بيما غري موجودة برسة عالية احلسيينللصف احلادي عشر باملد
والتعلم وفق  نفيذ يقوم املعلم بعملية التعليممرحلتان للتنفيذ. يف مرحلة الت

ما بالنسبة ملرحلة ، أادها قبل بدء تعلم اللغة العربيةخطة تنفيذ التعلم اليت مت إعد
لم متر إن املع، فاص بعرض البياناتالتنفيذ كما هو موضح يف الفصل الفرعي اخل

ة واملرحلة ساسي، وهي املرحلة التمهيدية واملرحلة األعملية التعلم بثالث مراحل
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اخلتامية األخرية من التعلم. مرحلة التخطيط والتنفيذ يف تعلم اللغة العربية هي 
اإلجابة على صياغة املشكلة يف السؤال رقم واحد بينما مرحلة التقييم هي اإلجابة 
 على صياغة املشكلة يف السؤال الثاين ، حيث سيتم شرح ذلك يف النقطة التالية.

ائي. أما اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة مبنهج بن مرحلة تنفيذ تعلم
ركز املنهج البنائي على ، حيث يتعلم اللغة العربية مبنهج بنائي بالنسبة ملرحلة تنفيذ

نشاط الطالب أنفسهم. يف عملية التدريس والتعلم ، يعمل املعلم فقط كميسر، 
لصف سه هم طالب. يف ابينما أولئك الذين يلعبون دورًا نشطًا يف التعلم نف

هارات الكتابة ، وخاصة يف حتسني ملمدرسة احلسينية يف تنفيذ التعلماحلادي عشر ل
، ميكن رؤية النهج البنائي يف شكل تعلم مهارات الكتابة اليت تكون على استعداد 
لذلك. يعطي املعلم موضوًعا أو عنوانًا للطالب مث يقوم الطالب بتأليفه من خالل  

 فاتر التمارين اخلاصة هبم حول هذا املوضوع.كتابته يف د
، فيمكن مالحظة أن املعلم ليس سوى ميسر إذا كان مرتبطًا بنهج بنائي

وأن الطالب الذين يلعبون دورًا نشطًا يف التعلم. يؤلف الطالب كتاباهتم وفًقا 
ق يللمادة اليت قدمها مدرس اللغة العربية. مث بالنسبة للتحليل الثاين املتعلق بتطب

يقدم  ،العربية يف حتسني مهارات الكتابة، وحتديدًا يف التمارين الصفيةتعلم اللغة 
مل ، مث يقوم الطالب بتكوين اجلات املتعلقة باملادة قيد الدراسةاملعلم املفرد

باستخدام املفردات اليت قدمها املعلم عن طريق كتابة اجلملة باللغة كتاب التمرين 
 مباشرة على السبورة. اخلاص هبم أو ميكن كتابته

( املشاركة النشطة للطالب يف تطوير 5، وهي: ز املنهج البنائي على ثالثة أموريرك
( ربط األفكار باملعرفة 0( ربط األفكار يف التفسري إىل حد كبري ؛ 0الرؤى العاجلة. 

اجلديدة املكتسبة. يف تنفيذ تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة يف الصف 
لنشطة للطالب ، فإن املشاركة اطة احملورية للنهج البنائي األولادي عشر املرتبط بالنقاحل

اللغة العربية  ميف جتميع األفكار أمر ملح. تتجلى هذه النقطة احملورية األوىل يف تنفيذ تعل
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، حيث يذكر املعلم مفردات جديدة مث يكتب الطالب املفردات عن يف متارين الفصل
ة كاملة يف دفاترهم أو الكتابة مباشرة على السبورة. مث النقطة احملوري  طريق جتميع مجل

ويتم حتقيق نقطة  ،األفكار يف التفسري إىل حد كبري الثانية يف النهج البنائي هي ربط
االتصال الثانية هذه من خالل متارين الفصل أو الواجبات املنزلية أو امتحانات منتصف 

أي أن املعلم  .إنشاءة الفصل الدراسي يف شكل تقييم الفصل الدراسي وامتحانات هناي
يعطي موضوًعا للطالب مث يقوم الطالب بتكوين املوضوع الذي قدمه املعلم من خالل  

ة. كتابته يف دفاتر التمارين اخلاصة هبم أو يف ورقة األسئلة اليت يقدمها مدرس اللغة العربي
ة. لتحقيق النقطة بط األفكار باملعرفة اجلديدمث النقطة احملورية الثالثة للنهج البنائي هي ر 

 إمأل أو إنشاء.، ميكن القيام بذلك بطريقة احملورية للنهج البنائية الثالثة
 تعليم اللغة لعربية لرتقية مهارة الكتابة مبدخل البنائيىة تقييمأشكال  .ب

ا املرحلة الثالثة يف عملية تعلم اللغة العربية هي التقييم. يهدف التقييم هن
إىل حتديد قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة لدى 

 هناية جراء هذا التقييم يفالطالب. يتم إعداد التقييم من قبل مدرس املادة. يتم إ
، يقوم املعلم بتقييم نتائج تعلم الطالب حول املادة اليت متت دراستها من الدرس

 خالل إجراء اختبارات للطالب.
االختبار املستخدم لقياس قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف  شكل

حتسني مهارات طالب الصف احلادي عشر باملدرسة العليا احلسيين هو اختبارات 
وليس اختبارات. يتم تقييم االختبارات على شكل متارين يف الفصل والواجبات 

الفصل وكذلك  تجريبية يف، بينما يتم إجراء التقييمات غري الاملنزلية واالمتحانات
أثناء عملية التعلم. يتم إجراء التقييم بدون اختبار من قبل املعلم من خالل إعطاء 

. يف هناية املادة أو مادة مفردات جديدة للطالب ومطالبة الطالب بكتابتها
، سيجمع املعلم دفاتر الطالب ويفحص كتب الطالب فيما يتعلق مبا كتبوه الفصل
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 علم. يكون شكل التقومي يف تعلم اللغة العربية يف حتسني مهاراتأثناء عملية الت
 .إمأل وإنشاءالكتابة يف شكل 

 عوامل وعرائق تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكابة .ج
يف التعلم، مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية، بالطبع، هناك عوامل داعمة ومثبطة. 

وامل يف حتسني مهارات الكتابة عدة عيف هذه احلالة يكون لتعلم اللغة العربية 
 :داعمة وعوامل مانعة، وفيما يلي املناقشة

 االختالفات يف محاس الطالب   .5
 اختالف مستويات التعليم  .0
 االختالفات يف شخصية الطالب  .0
 ضيق الوقت يف تقدمي املواد  .1
 عدم اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية .1

لم اللغة الداعمة والعوامل املثبطة يف تعالتفسري املوصوف أعاله يتعلق بالعوامل 
اليت مت وصفها يف  يالعربية يف حتسني مهارات الكتابة مبنهج بنائي وفق عيوب املنهج البنائ

 .، وحتديداً يف مراجعة األدبياتالفصل الثاين

م من النقاشات األربعة اليت متت مناقشتها أعاله واملتعلقة بالتخطيط والتنفيذ وتقيي
نهج مب رياً العوامل املثبطة والداعمة لتعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابةالتعلم وأخ

قييم ما متت ، التخطيط والتنفيذ والتبطت بأحباث سابقة يف الفصل األول، إذا ارتبنائي
فات ومت ، فهناك اختالابة هو نفسهمناقشته يف هذه الدراسة حول حتسني مهارات الكت

 الفصل األول يف قسم البحث السابق.شرح حمور البحث يف 

ج أما بالنسبة للعوامل املثبطة يف تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة مبنه
فاهيمي هي ، عملية التعلم للبناء املأوجه قصور النهج البنائي: أوالً  بنائي مبا يتوافق مع

د من اخلارج اه واحعملية تعلم ليست يف اجتاه واحد الكتساب املعلومات حيدث يف اجت
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للطالب جتاه خرباهتم من خالل عملية االستيعاب والتكيفات اليت تؤدي إىل حتديث املعرفة 
أو اهلياكل املعرفية. ثانياً: دور الطالب ، وبناءً على هذا الرأي فإن التعلم هو عملية تكوين 

ساعدة الطالب ورًا يف م، يلعب املعلم أو املريب دالثًا ، دور املعلم يف هذا النهجاملعرفة. ث
، ولكن فعلتطبيق املعرفة اليت لديهم بالعلى بناء املعرفة بسالسة. ال يعترب املدرسون 

ملساعدة الطالب على تكوين معرفتهم اخلاصة. رابعا ، أدوات التعلم. يؤكد هذا النهج أن 
اً، سيف بناء معرفتهم اخلاصة. خام الدور الرئيسي يف أنشطة التعلم هو نشاط الطالب

ات نظر جه، يوضح هذا الرأي أن بيئة التعلم داعمة للغاية لظهور التعلم. و التقييم
 ، وبناء املعرفة واألنشطة األخرى القائمة على اخلربة.وتفسريات خمتلفة للواقع
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 الفصل السادس 

 اخلامتة

 اخلالصة .أ
 دخلابة مبالكت ةمهار  لرتقيةوان "تعلم اللغة العربية بعن لبحثمن هذه ا

ميم ية نوعية ذات تص" ميكن االستنتاج أن هذا البحث هو دراسة وصفةبنائيال
قف،  املو  البنائية هو كما يلي:هنج تصميم التعلم القائم على  تعليمي بنائي

م املعرض الذي يوفر الفرص للطالب إلظهار نتائج تعلمه ،أسئلة، التجميع، الربط
 (.5001التأمل، )الشميلي، ألخر و ا بعد اكتمال كل عملية تعلم

نتائج هذه الدراسة هي األوىل يف تعلم اللغة العربية هناك ختطيط وتنفيذ 
قييم وتقييم. الشكل الثاين لتقييم تعلم اللغة العربية يف حتسني مهارات الكتابة هو الت

م لاالختباري وغري االختبار. بينما العامل الثالث هو العوامل املثبطة والداعمة لتع
 ات الكتابة مبنهج بنائي، وهي الفروق يف محاساللغة العربية يف حتسني مهار 

والوقت  ،ة، واالختالفات يف شخصية الطالب، ومستويات التعليم املختلفالطالب
 ، وقلة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربيةاحملدود يف تقدمي املواد

 يتضمن .ب
حيث مهارات الكتابة ، جيب داللة الباحث على هذا البحث أنه أوالً من 

ة هي أنشطة اب، معترباً أن مهارات الكتم التحلي بالصرب يف توجيه الطالبعلى املعل
، الكتابة بد منه يف حتسني مهارات ، واملمارسة املستمرة أمر التتطلب تركيزاً كامالً 

 نألن الكتابة ليست ضرورية. فقط نقل األفكار وتأليفها وصبها يف قطعة م
وى عاٍل اللغة العربية هياكل لغوية قادرة، ومست، تتطلب ، ولكن يف الكتابةالكتابة

 ،من التفكري، والقدرة على املعرفة، والتشكيل، والنحو، والرباغماتية والدالالت
 .جيب على الطالب إتقان عناصر اللغة ليتمكنوا من الكتابة بشكل جيد ودقيق
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بداع املعلمني ائي وهو توسيع إأما بالنسبة للمعلمني ، فيتعلق باملنهج البن
  يف ختطيط التعلم قبل تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف الفصل. النقطة املهمة هي

كيف ميكن للمدرسني توفري الفرص للطالب لبناء معرفتهم اخلاصة يف حتسني 
 مهارات الكتابة

 افرتاح .ت
هتدف االقرتاحات واملدخالت من هذا البحث إىل حتسني تعلم اللغة 

لكتابة. ، مبا يف ذلك مهارات ال مجيع جوانب تعلم اللغة العربيةالعربية لتسهي
سني نة بيما يف حتلطالب الصف احلادي عشر يف مدرسة عالية احلسيين مدي

، أي من خالل إثراء مفردات جديدة يف املساعدة على تكوين مهارات الكتابة
، د اللغة العربيةيتم استيفاء قواعموضوع يقدمه املعلم وزيادة املمارسة املستقلة حبيث 

ألن مهارات الكتابة تتكون من ثالثة عناصر وهي اميال ان شاء هللا واخلط. يف 
، بينما شاءوإن مألإ، ال تزال يف مرحلة عربية يف املدرسة العليا احلسيينتعلم اللغة ال

مما  ،ة العربية هي زيادة وسائل التعلماخلط غري موجود بعد. نصيحة ملدرسي اللغ
ن ، مع األخذ يف االعتبار أب التقدم وتطوير مهارات الكتابةيسهل على الطال

 النهج البنائية يؤكد على نشاط الطالب يف التعلم.
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 املرفقات

PANDUAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH  MA AL-

HUSAINY KOTA BIMA 

A. TUJUAN 

Untuk medapatkan hasil dari data serta mengetahui gambaran umum 

tentang Madrasah Aliyah Al Husainy Kota Bima 

B. IDENTITAS DIRI 

Nama   :  Aries Munandar, S.Pd 

Pendidikan Terakhir : Strata Satu 

Alamat   : 

Tanggal Wawancara : 25 Mei 2021 

C. PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MA Al- Husainy Kota Bima ? 

2. Bagaimana keadaan guru-guru sekolah MA AL-Husainy Kota Bima  ? 

3. Bagaimana Peran Bapak sebagai kepala sekolah terhadap guru-guru 

dalam meningkatkan kualitas mereka ? 

4. Bagaimana pembelajaran bahasa arab secara umum di MA Al-Husainy 

Koata Bima ? 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH  MA AL-

HUSAINY KOTA BIMA 

A. TUJUAN 

Untuk mendapatkan hasil dari data serta mengetahui keseluruhan siswa, 

sarana prasana yang ada di Madrasah Aliyah Alhusainy Kota Bima 

B. IDENTITAS DIRI 

Nama   : Marlia,  

Pendidikan Terakhir : Strata Satu 

Alamat   : 

Tanggal Wawancara : 26 Mei 2021 

 

C. PERTANYAAN PENELITIAN 

1. Berapa Jumlah siswa Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota Bima? 

2. Berapa jumlah guru yang mengajar di MA Al-Husainy Kota Bima ? 

3. Berapa jumlah siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Al-Husainy Kota 

Bima? 

4. Berapa jumlah guru yang mengajar bahasa arab Madrasah Aliyah Al-

Husainy Kota Bima? 

5. Apa saja sarana prasarana yang ada di Madrasah Aliyah Al-Husainy 

Kota Bima? 

6. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah 

Al-Husainy Kota Bima? 

7. Apakah ada dokumen tentang sejarah Madrasah Aliyah Al-Husainy 

Kota Bima? 
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK GURU BAHASA ARAB MA AL-

HUSAINY KOTA BIMA 

A. Tujuan 

Untuk mendapatkan hasil dari data serta mengetahui tentang proses belajar 

mengajar guru MA Al-Husaiy Kota Bima 

Pertanyaan panduan 

B. Identitas diri 

Nama   : Abubakar Yahya, S.Ag 

Pendidikan terakhir : Strata satu 

Alamat   : Desa sari kecamatan sape 

Tanggal wawancara : 27 Mei 2021 

C. Pertanyaan peneliti 

1. Bagaimana penyampaian materi dalam proses pembelajaran bahasa arab ? 

2. Bagaimana penyampaian materi dalam proses pembelajaran bahasa arab 

khususnya dalam keterampilan menulis ? 

3. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 

4. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab khususnya 

dalam keterampilan menulis ? 

5. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab ? 

6. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab hususnya 

dalam keterampilan menulis ? 

7. Apakah guru selalu memberikan kosa kata baru setiap pertemuan? 

8. Apakah guru meminta siswa untuk menulis kosa kata baru yang dibacakan 

oleh guru ? 

9. Apakah guru selalu memberikan latihan menulis bahasa arab kepada 

siswa? 

10. Apakah guru meminta siswa untuk menulis materi bahasa arab setelah 

pembelajaran ? 

11. Apakag guru meminta siswa untuk menuangkan gagasannya melalui 

tulisan ? 
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12. Apakah guru meminta siswa untuk menulis kalimat sesuai dengan materi 

yang diajarkan ? 

13. Apakah guru meminta siswa untuk menulis karangan bebas sesuai materi 

pembelajaran ? 

14. Apakah guru menyiapkan media yang layak untuk proses pembelajaran ? 

15. Apa saja kendala dalam prses pembalajaran bahasa arab dalam 

keterampilan menulis ? 

16.  
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK SISWA MA AL-HUSAINY KOTA 

BIMA 

A. Tujuan 

Untuk mendapatkan hasil dari data serta mengetahui tentang proses belajar 

mengajar guru MA Al-Husaiy Kota Bima 

Pertanyaan panduan 

B. Identitas diri 

Nama   : Amanda Bijaya Fitriai 

Kelas    : X1 Bahasa 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Tanggal wawancara : 28 Mei 2021 

C. Pertanyaan peneliti 

1).Sejak kapan anda belajar bahasa arab  ?  

2). Bagaimana pendapat anda mengenai pelajaran bahasa arab  ?  

3). Apakah anda menyukai pelajaran bahasa arab  ?  

4). Apakah anda mempunyai motivasi untuk belajar bahasa arab  ?  

5).  Apakah guru bahasa arab dalam mengajar menguasai materi  ?  

6).Metode apa yang paling digunakan guru bahasa arab dalam 

menyampaikan materi ? 

7). Pernahkah Guru bahasa Arab anda menggunakan alat peraga dalam  

8)  Bagaimana tanggapan anda tentang sarana & prasarana yang mendukung 

terhadap belajar mengajar bahasa arab  ?  

9).  Dalam mempelajari bahasa Arab kesulitan belajar apa yang sering 

ditemui  ?  

11). Apa yang anda lakukan ketika mendapat kesulitan dalam mempelajari 

materi bahasa Arab  ?  

11). Apakah anda mengahadapi kesulitan dalam memahami materi teks 

pelajaran bahasa Arab  ?  

12).  Apakah guru bahasa arab anda selalu memberikan kosa kata baru 

dalam pelajaran bahasa arab? 
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13).  Bagaimana tanggapan anda ketika guru bahasa arab memerintahkan 

untuk menghafal kosa kata baru dalam bahasa arab  ?  

14).  Apakah anda mengalami kesulitan dalam menulis teks bahasa arab  ?  

15).  Kesulitan apa yang anda alami dalam menulis bahasa Arab  ?  

16).  Apa yang anda lakukan ketika mendapat kesulitan dalam menulis 

materi teks pelajaran bahasa arab  ?  

17). Untuk mencari arti kosa kata yang sulit di mengerti, dimana anda 

mencari kosa kata tersebut  ?  

18).  Selain buku bahasa arab di sekolah, apakah anda mempunyai kamus 

Bahasa arab  ?  

19). Pernahkah anda di perintah oleh guru bahasa arab untuk menulis materi 

pelajaran bahasa arab  ? 

20). Metode apa yang sering di gunakan oleh guru bahasa arab dalam 

menerjemah teks bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia  ?  

21). Apa yang anda rasakan ketika guru bahasa arab memerintahkan untuk 

menulis teks pelajaran bahasa arab  ?  

22). Bagaimana program belajar andal dalam belajar bahasa arab  ?  

23). Apakah suasana lingkungan rumah mendukung dalam belajar anda? 

24).  Apakah orang tua anda selalu memperhatikan anda belajar bahasa arab 

? 

25). Bagaimana suasana lingkungan sekolah anda untuk belajar  ?  
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PANDUAN WAWANCARA UNTUK GURU BAHASA ARAB MA AL-

HUSAINY KOTA BIMA 

A. Tujuan 

Untuk mendapatkan hasil dari data serta mengetahui tentang proses belajar 

mengajar guru MA Al-Husaiy Kota Bima 

Pertanyaan panduan 

B. Identitas diri 

Nama   : Nur Farhati 

Kelas   : X1 Bahasa 

Jeinis Kelamin  : Perempuan 

Tanggal wawancara : 28 Mei 2021 

C. Pertanyaan peneliti 

17. Bagaimana penyampaian materi dalam proses pembelajaran bahasa arab ? 

18. Bagaimana penyampaian materi dalam proses pembelajaran bahasa arab 

khususnya dalam keterampilan menulis ? 

19. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 

20. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab khususnya 

dalam keterampilan menulis ? 

21. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab ? 

22. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab hususnya 

dalam keterampilan menulis ? 

23. Apakah guru selalu memberikan kosa kata baru setiap pertemuan? 

24. Apakah guru meminta siswa untuk menulis kosa kata baru yang dibacakan 

oleh guru ? 

25. Apakah guru selalu memberikan latihan menulis bahasa arab kepada 

siswa? 
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26. Apakah guru meminta siswa untuk menulis materi bahasa arab setelah 

pembelajaran ? 

27. Apakag guru meminta siswa untuk menuangkan gagasannya melalui 

tulisan ? 

28. Apakah guru meminta siswa untuk menulis kalimat sesuai dengan materi 

yang diajarkan ? 

29. Apakah guru meminta siswa untuk menulis karangan bebas sesuai materi 

pembelajaran ? 

30. Apakah guru menyiapkan media yang layak untuk proses pembelajaran ? 

31. Apa saja kendala dalam prses pembalajaran bahasa arab dalam 

keterampilan menulis ? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Madrasah : MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X1 Bahasa/ Geap 

Materi pokok : آمل المراهق 

Alokasi Waktu : 2x45 menit 

A. Kompetensi Dasar 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topik  آمال

أن  mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan, dan struktur teks ,المراهقين

 والفعل والمفعول به

4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, 

Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan terkait topik آمال المراهقين dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan أن والفعل  

  والمفعول به

B. Tujuan Pembelajaran 

setelah mengamati, menanya, mengepresikan, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 

menulis dengan bahasa arab yang berkaitan dengan topik آمل المراهق 

A. Kagiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

a. Guru meminta siswa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dengan 

berdoa bersama guru 

b. Guru mencatat kehadiran siswa 

c. Guru melakukan apresiasi terhadap siswa 

d. Peserta didik menerima infoemasi tentang tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari 

Inti 
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a. Peserta didik mengamati dan memahami kosa kata yang disajikan oleh 

guru 

b. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawan mengenai kosa kata  

c. Pesesta didik mengamati kosa kata lalu menyusunnya menjadi sebuah 

kalimat yang benar sesuai struktur bahasa أن والفعل والمفعول به 

d. Secara berkelompok peserta didik menulis satu paragraf tentang  آمال

 dan أن والفعل والمفعول به yang mengandung struktur kalimat المراهقين 

dikumpulkan kepada guru 

Penutup 

Membuat simpilan, refleksi, umpan balik, penugasan, pesan-pesan moral, 

dan menyampaikan informasi kegiatan pelajaran yang akan datang, berdoa 

dan salam 

B. Penilaian 

Tes tulis dengan mengisi soal isian maupun soal essay yang sudah 

disediakan 

 

Mengetahui     Kota Bima, Mei 2021 

Kepala Madrasah     Guru Bahasa Arab, 

 

 

Aries Munandar     Abubakar Yahya, S.Ag 

NIP…………       
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GAMBAR.1 (PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS XI MA 

AL-HUSAINY) 
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GAMBAR.2 PROSES PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

 

GAMBAR. 3 (WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB) 
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GAMBAR 4 (WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH AL-

HUSAINY) 

 

GAMBAR.5 RUANG TATA USAHA MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 
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GAMBAR. 6 WAWANCARA DENGAN BAGIAN TATA USAHA MA AL-

HUSAINY KOTA BIMA 

 

GAMBAR.7 TAMPAK DEPAN KANTOR KEPALA SEKOLAH MA 

ALHUSAINY 
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GAMBAR. 8 KANTOR MA AL-HUSAINY KOTA BIMA 

 

GAMBAR RUANGAN GURU MA BAGIAN DALA 
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GAMBAR RUANGAN GURU MA AL HUSAINY 

 

GAMBAR MASJID MA ALHUSAINY KOTA BIMA 
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GAMBAR LAPANGAN MA AL HUSAINY KOTA BIMA 

 

GAMBAR RUANG TU MA ALHUSAINY 
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GAMBAR RUANGAN KELAS MA ALHUSAINY 

 

GAMBAR RUANG GURU BAGIA DEPAN 
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GAMBAR MASJID ABIZAR ALGIFAR 

 

GAMBAR BAGIAN TAMPAK DEPAN RUANG GURU MA ALHUSAINY 
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GAMBAR RUANG GURU MA DARI BELAKANG 

 

GAMBAR MASJI MA ALHUSAINY 
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GAMBAR GERBANG MASUK MA AL HUSAINY 

 

GAMBAR GERBANG PINTU MASUK MA ALHUSAINY 
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GAMBAR FOTO DENGAN KEPALA SEKOLAH MA AL-HUSAINY 
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 سرية ذاتية

أغوستس  50نور عائدة, ولد ىف سفى سارى تاريخ 
م, خترج من املدرسة اإلبتدائة ىف سفى سارى  5000

, مث التحق باملدرسة املتوسط 0990بيما سنة 
مث  0950سفى بيما وخترج فىه سنة  0احلحكومية 

التحق باملدرسة العالية احلسيىن مدينة بيما و خترج فيه 
نا مالك إبراهيم تحق باجلامعة موالمث ال 0951سنة 

مث التحقيق باجلامعة  0950وخترج فيه سنة ماالنج 
ىت حتصل على درجة حموالنا مالك إبراهيم ماالنج 

بية لعر اللغة ا قسم كلية الدراسات العلياالبكالوريوس فى
 م. 0950 سنة

 


