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ُ
 أ

ََكنِۢ بَعِيٖد   ٤٤ُيَياَدۡوَن ِنو نَّ
 11( : 14)ة فّصلت سَر

َ ذِۡلرّٗ  َاْ ٱۡذُلُرواْ ٱَّللَّ ِيَو َءاَنُي ا ٱَّلَّ ٍَ يُّ
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Abstract 

 
Muwaffaq, M. Faqihuddin. 2021. Learning Strategies for Arabic Language 

Rules with the Indonesian Nahwu Book for Students of Madrasah Diniyah Darut 

Taqwa Pasuruan. Thesis. Programme of Magister Arabic Language Education 

Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. 

Hj. Umi Mahmudah, M.A. 2) Dr. Zakiyah Arifah, M. Pd. 

Keywords: Learning Strategy, Arabic Language Rules, Indonesian Nahwu 

Book 

Learning the rules of Arabic is a foreign language learning that is 

considered difficult by most students. Learning strategies for Arabic language 

rules are needed so that students can receive material more effectively and 

efficiently. Because the Qur'an was revealed in Arabic, to understand its meaning 

and content properly, we are required to understand the rules of the Arabic 

language. The Indonesian Nahwu Book as a basic guide for beginners to learn 

Arabic rules as a guide from the Jurumiyah book in Indonesian. 

The aims of this study were: 1) To find out the application of the Arabic 

language rules learning strategy with the Indonesian Nahwu book on the students 

of Madrasah Diniyah Darut Taqwa Pasuruan. 2) To find out the advantages and 

disadvantages of learning strategies. 3) To determine the factors supporting and 

inhibiting learning strategies. This research approach is qualitative with case study 

method. The primary data sources were the head of the madrasa, Ustadz M. 

Taufiq, Ustadz M. Husain, the Nahwu material teacher and second grade students, 

and secondary data from profile documentation, madrasa curriculum, lesson plans 

and learning documentation. The data collection uses the method of observation, 

interviews, and documentation. Data analysis using the theory of Milles and 

Huberman data reduction, data presentation, data verification. 

The results showed: 1) the learning strategy in terms of madrasa 

processing was carried out according to the mandatory curriculum, class II Nahwu 

material with the book nadhom Jurumiyah 'Ubaid Robbih, Nahwu Jawan & 

Nahwu Indonesia, although the application of learning was not required to make 

lesson plans, some teachers still use lesson plans for development learning as 

designed by Ustadz M Husain from the initial core and closing activities. 2) The 

advantages of learning are that there are several sources of books that make it 

easier for the Jurumiyah book and the role model from Ustadz M Husain for 

teachers to make lesson plans as learning development in madrasas. The drawback 

is the environment that only reads & writes Arabic and can only use the language 

class environment does not extend to the dormitory. 3) Supporting factors are role 

models for teachers and student administrators who are responsible for 

disciplining students during teaching and learning activities and coordinating 

madrasah with dormitory administrators. And as for the inhibiting factors of the 

Arabic language rule learning strategy, the lack of teachers in managing the class 

and teachers who focus on the material only, the teacher's voice is not loud & 

firm, students do not catch the material because the class is busy causing their 

motivation to be low, besides that the teacher is bothered with a variety of things. 

students in terms of biological, intellectual, and psychological as well as regional 

and language backgrounds of students.  



 ط
 

Abstrak 
Muwaffaq, M. Faqihuddin. 2021. Strategi Pembelajaran Kaidah Bahasa Arab 

dengan Kitab Nahwu Indonesia bagi Siswa Madrasah Diniyah Darut Taqwa 

Pasuruan. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 1) Dr. 

Hj. Umi Mahmudah, M.A. 2) Dr. Zakiyah Arifah, M. Pd. 

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Kaidah Bahasa Arab, Kitab Nahwu 

Indonesia 

Pembelajaran kaidah bahasa Arab merupakan pembelajaran bahasa asing 

yang dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Strategi pembelajaran 

kaidah bahasa Arab dibutuhkan agar peserta didik dapat menerima materi lebih 

efektif dan efisien. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, untuk memahami 

arti dan kandungannya dengan baik maka kita dituntut untuk memahami kaidah-

kaidah bahasa Arab. Kitab Nahwu Indonesia sebagai pedoman dasar pemula 

belajar kaidah bahasa Arab sebagai nadhoman dari kitab Jurumiyah yang 

berbahasa Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui penerapan strategi 

pembelajaran kaidah bahasa Arab dengan kitab Nahwu Indonesia pada siswa 

madrasah Diniyah Darut Taqwa Pasuruan. 2) Untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan strategi pembelajaran. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat strategi pembelajaran. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif 

dengan metode studi kasus. Sumber data primer dari kepala madrasah ustadz MT 

ustadz MH guru materi Nahwu dan siswa kelas dua, dan data sekunder dari 

dokementasi profil, kurikulum madrasah, RPP dan dokumentasi pembelajaran. 

Adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Milles dan Huberman reduksi 

data, penyajian data, verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan : 1) strategi pembelajaran dari segi 

pengolahan madrasah dilaksanakan sesuai kurikulum wajib, kelas II materi 

Nahwu dengan kitab nadhom Jurumiyah „Ubaid Robbih, Nahwu Jawan & Nahwu 

Indonesia, meskipun penerapan pembelajaran tidak wajib membuat RPP, 

beberapa guru masih menggunakan RPP untuk perkembangan pembelajaran 

seperti yang dirancang ustadz MH dari kegiatan awal inti dan penutup. 2) 

Kelebihan pembelajaran yakni adanya beberapa sumber buku yang memudahkan 

kitab Jurumiyah dan suri tauladan dari ustadz MH bagi guru untuk membuat RPP 

sebagai pengembangan pembelajaran di madrasah. Kekurangannya adalah 

lingkungan yang hanya membaca & menulis bahasa Arab dan hanya bisa 

menggunakan lingkungan kelas bahasa tidak meluas sampai asrama. 3) Faktor 

Pendukung dari suri tauladan guru dan pengurus kesiswaan yang bertanggung 

jawab mendisiplinkan siswa saat KBM dan koordinasi madrasah dengan pengurus 

asrama. Adapun faktor penghambat dari strategi pembelajaran kaidah bahasa Arab 

tersebut kurangnya guru dalam mengelola kelas dan guru yang terfokus pada 

materi saja, suara guru yang kurang keras & tegas, siswa kurang menangkap 

materi disebabkan kelas ramai menimbulkan motivasi mereka rendah, selain itu 

guru direpotkan dengan beragamnya siswa dari segi, intelektual, dan psikologis 

serta latar belakang daerah dan bahasa siswa. 
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 ألولالفصل ا
اإلطار العام

 
 لبحثاخلفية  .أ 

للغةا رموز كاصوت أمي من كمنهااتصلي اؼبشهورةاجتماعي، لعربية
العربيةؽبادكرمهمللغةا،إالأفربيةىيلغةأجنبيةيفإندكنيسيالعاللغةا2اؼبقدسة.
لتعاليمالدينؽبامعٌتأففهمالعربيةكلغةاللغةا،خاصةابلنسبةللمسلمُت.للغاية

غبمايةالعربيةلتحقيقاللغةايفتعلم1.تباعهادينيةبشكلصحيحأمرالبدمنواللا
ؼبادةحوؿالضركرمتعميقامنف،اؼبنطوقةؼبكتوبةكالقراءةاستخداـاألخطاءيفامن

)األ،كربديدانيفؾباؿصوتاللغةعناصر اؼبفردات،ٍبالتجويدوات(مثلصاللغة
ترصبةلكلمة)ا مثل الكت( أك القاموسب كقواعد ا، )اللغة إلعرابادعاقولعربية
ؼ.الصرلنحوكا(مثلإلعبلؿاك

مؤسسات اتعليمتنقسم يفاللغة لعربية إذل عمومنا )ثبلثة(،3إندكنيسيا
 2كىي: اؼبؤسساتا( التعليمية الرظبية تقدـ كزارةاؼبهاراتاليت ربترعاية للينة

ا ككزارة الدين الوطنيةلًتبية ،1 اؼبؤسساتا( غَت التعليمية برتقدليتالرظبية مجانـ
لرظبيايفلتعليماليتتوفراالجتماعيةاؼبؤسساتا،ابإلضافةإذلدعمعاليةاؼبهارات

ؼبواىب(.تبدأمؤسساتاالىتماماتكاؼبواىب)مهاراتاالىتماماتكاالستكشاؼ
رايضأكاؼبدرسةلدينمنمرحلةماقبلالرظبيةربترعايةكزارةالعربيةاللغةاتعليم

كاألطفاؿ كبتدائيةالا، كلوسطيةا، كاإذلمستوايتلثانويةا، ،لعلياالدراساتاعبامعة
منمدرسةخصوصيةكتدريبةالرظبيتوجدمدرسةدينية،لتعليمغَتابينمايفؾباؿ

 يسدرمصبعية كاإندكنيسيدكرات ا، اؼبنظمات مثل لداخليةاىداعاؼبالجتماعية
ا ألفرادكشخصيةاماماتكمواىبىتالرظبيالستكشاؼايفلتعليماىيإلسبلمية

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Pembelajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 1  

2
 Ahmad Muhtadi Ansor, Pembelajaran Bahasa Arab dan Metodologinya, (Yogyakarta: Teras, 

2019), h. 9. 
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لعربيةربترعايةاللغةاليتتدرسالرظبيةاؼبؤسساتا،فإفالوقتألمة.كيفاأطفاؿ
 اكزارة الًتبية ىي ؼبدرسةالوطنية إما ؿبلي كمحتول مفضلأك انبجبةكربانمج

ػباصة.اغبكوميةكاعبامعاتا
ىداعاؼب تقليدم كأساس أشد بعلماء امرتبطة )القرالوسلعصور فكطى

حيثأثرتالثالثكا عشر( السابع العربيةلثقافة ىو ىذا كا. ألخبلؽكبوالتوجو
)ا اؼبعرفة من كاالجتهاد السلوؾ إذل 3ؼبعرفة(.األخبلؽ اكضع عبدالسيد لرئيس
.اإندكنيسيؿبكمةثقافيةللشعبكأمةيةىدكثقافةفرعيةداخلاؼبعاأفلرضبنكحيدا

 امع جملتالتغيَتاتيف امع آجبلنألكسع أـ عاجبلن علىستجرم ابلتأكيد ستؤثر ،
5.اجملتمعمنطقاتغبكومةلتوفَتتعليممكثفموجوكبواىدجهوداعؼباك4ؼبعهد.ا
اك تعليم من اؼبعالغرض شخصية تشكيل اىد كتقوية كتزكيدىمالطبلب ألخبلؽ
اب خاصتها 6.لعربيةالعلـو يفعاىدؼبااليزاؿكجود كمكافهاىتماماكلقرلاقائمنا

أطفاؽبم تعليم يتبحركايريدكف أف إعداد7لدين.ادراسة معهدم تعليم ظفيَت قاؿ
 يتقنوف الدينيةخرهبُت عمع ػػػػػػػاصػػػػػػػنػػػػػطبسة كػػػػػلاكعهدمػػػػػلار كتعليمةبالطلمسجد

 8.لشيخاكلكتابا
ألديبموجودالعملالعربيةنوعمناللغةاشعرؼبعهديةالعربيةامنبنيةتعليم

ليتيصفهباالطريقةالعربيةصباؿاللغةاريفشعاعباىلية.يصفكجودالفامنذزم
النتباهإذلالشعراءاعلىنبغيالشعر،ييفأتليفعبارتو،كأفكارهأكمنشخصما

ا كالكلماتختيار ا، استخداـ كتركيباتالكلماتلقياسيةاالتصويريةللغة كإيقاع، ،
لنغما ، كأسلوباؼبعٌتكعمق كا، اعلـوالللغة. تناقشىذه اليت ابللغة لعربيةاألمور

                                                           
3
 Abdul Munir Malkhan, Pemikiran Pesantren Masa Depan, (Yogyakarta: Kertas, 2018), h. 79. 

4
 Samsul Bahri, “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Sistem Pendidikan Pesantren”, 

EDUGMA, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2018), h. 13. 
5
 Lailatul Lathifah, “Modernisasi Sistem Pondok Pesantren”, Thesis MA, (Surabaya: UINSA, 

2019), h. 27.  
6
 Ahmad Muthohar, Ideologi Pembelajaran Pesantren, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2017), h. 

24.  
7
 Nur Mahfudin, Gambaran Dunia Pesantren, (Bandung: Humaniora, 2016), h. 14. 

8
 Muhammad Kadafi Siregar, “Pesantren Melahirkan Ulama Modernisasi”, Jurnal at-Thariqah, 

Vol. 3, No. 2, (Desember, 2018) h. 19-20. 
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تسمى البحرفقط،لعلمُتعلىا،حيثالتركزدراسةىذينقافيةلاككضعرلاعلـو
9ر.شعالإنشاءقافيةيفكةلعؼكاحبلعلىربديدز
األدكاتالطرؽأكامىيإحدليلتعلالكسائ ملتعلياؼبستخدمةيفعملية

 تعليمهااإلسباـ ستَتاتيجية أمباطك. منأجلدعمقباحعمليةيلتعلاذلكلتحفيز م
يلتعلالتدريسكا حبيث يم أنشطة يلتعلاكدريسلتاكوف ربقيق يف فعالة ألىداؼام
،فإفىذااليعٍتأنوالعربيةيفإندكنيسياينموبسرعةللغةاميرغمأفتعل28ؼبرجوة.ا

لعربية.كمناللغةاميمشاكليفعمليةتعلالتزاؿىناؾيبدكأنوالتوجدمشاكل.
اليتنشأت بُتاؼبشاكل توافر اؼبرالكتباعدـ ابللغاتاجعية ليتتناسباؼبتعلقة

ال أـ ابعًتاؼ لذلك، نتيجة اؼبتعلمُت. تعلاحتياجات فإف ي، ام يفاللغة لعربية
 وبقق دل اؼبرجوةلغاايتكاألىداؼكاإندكنيسيا كيبكن إحدلىذهيلتغلا، بعلى

تعلا يف األمية دبحو يؼبشكبلت ام اللغة كلعربية. ألميةاؿبو معرفة لقراءةاطريقة
جلكألم.يىتمامهمابلتعلاكةبهتدؼإذلزايدةربفيزالطل،كىيقراءةككتابةالكتابةك

سهلةجعيةلغويةفبتعةكبسيطةكا،يتطلبكتبمرربقيققباحىذهاعبهودالتشاركية
ؼبعلمُت.ابتكاراتاىينتيجةإبداعاتكاالسًتاتيجية،يفاألساسك.لطلبةاةماهفل

ؿبكمعلمو وفكمطلوبقوفالتدريس امن كالعمل اعباد حسب لوضعاالبتكار
ك.جملاؿالظركؼيفاك لكاتباأمل يضيفىذا جديدةالكتاباأف لبسيطمعرفة
قادرك كتوليد تعزيز على كاا خاصةاإلبداع البتكار. اؼبريب اللغة حملتملُتالعربية

لعربية.اللغةاميلعربيةللنهوضبتعلاللغةاكمعلمي
 اسكدرعملية دارلقواعد اؼبدرسة يف العربية ابسوركافتقول ،الدينية

اب ستخداـ اتعليم اللغة لعربية لطلجبعلها أساسية منفهمةبكعاصمة حىتيتمكنوا
ليتتتكوفمنعناصرا،تعترباللغةالعربيةك.لعربيةالكتبابللغةاكلدفاتَتاخطاب

ا كاللغة كالصوتية لطلؼبفردات أساسنا اللغة، منةبقواعد يفليتمكنوا االستمرار
صبلالعربية.ألفالباحثكقراءةككتابةكبلـستماعكامهارة،أممستولإتقافاللغة

                                                           
9
 Umi Najiah Khalilah, “Analisis Ilmu Arudh dan Qafiyah”, Semnasbama, (Januari, 2020), h. 620. 

10
 Heri Susanto & Helmi Akmal, Media Pembelajaran, (Banjarmasin: Universitas Lampung 

Mangkurat, 2019), h. 14. 
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لذينمازالوااأكلئكفلعربيةاللغةتهمىومقدمؼبستولاألساسيكاعلىةبرالطلوبض
 من العربيةينطلقوف اللغة عاصمة قلبنظيفمن فليسمن يكوفا، أف لطبيعي

يلتعلا إتقاف مستول ىو ؽبم ابلنسبة مهارهتاللغةام أم فصوؿاك. منهج يف لواقع
)ا اؼببتدئُت دبدرسة بتداء( ادار مفرداتكتابالتقول حفظ من أيضنا يبدأ لدينية
منـبةالعربيأصواتفي،كتعر"اهَتسأس"ر هتافغبركؼكصاجيرابدءنا منكتابا

ك"اعبزرية" األطفاؿ" "ربفة ك، جواف"عربيلاقواعد "كبو كتب من مية"كجر"اآلكة
ريفية".صالتأمثلة"ك

يتعلظركؼ قواعد للام للمبتدئُت العربية جوافكتابكببغة ىذاو أظهر
ا الكتابقواعد منلاللغة منظمة بطريقة النعربية يفكتابحفصوؿ ،ميةكجرآلاو

استخداحينئذ يعٌتة،جويبلغةإشراحهاـ فبا فهم اأف خبلؿالقواعد من لعربية
كبو الطلكتاب على األمر أسهل سيجعل منؼببتداةبجواف اػبلفيات ذكم ئُت

 اعبوية. أفيعٌتيبكنأجانبػػئذاؼبنطقة كتابكبوجواففأيضنا اللغةشعر قواعد
لذينلديهمخلفياتااؼببتدئُتةبطللابلنسبةلبعضاهايصعبفهمبلغةجويةالعربية
يعتمدهارغمأفكتابكبوجوافكتابيسهلحفظوألفترتيبنظم،جومغَت

كتابفهممعٌتقدىبطأةويعباؼبنطقةامنخارجةبطلغالبنابعضكز.جرلاعلىحبر
 .فةعركؼباللغةغَتاأحرؼؽبجة،بسببكبوجواف

ألمورابعدتراجيمكتابكبوجوافإذلإندكنيسيافاستَتاتيجيةتعليمهامن
كا اؼبتنوعة احملفزة هبذا علـو تطوير سببية تكوف لكتاباليت ف، لباحثدراسةاَتيد

يحال يتعلالة م كمرىا كمعلم ةبطلمؤسسة الدينية التقول دار االبتدائيةمدرسة
لطلافابسور عللمبتدئُتةب، تسهيل يقـو ٍب اليهم. عنواف ،لبحثالباحثبتقدًن

 ةبلطل اإندونيسي حنوكتاب ستخدام  ابلعربية اللغة اقواعد تعليم  اسرتاتيجية"
 ".ابسوروان مدرسة دار التقوى الدينية االبتدائية
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 لبحثاأسئلة  .ب 
اإندكنيسيكبوكتابستخداـابلعربيةاللغةاقواعدتعليماسًتاتيجيةعمليةكيف .2

 ابسوركاف؟درسةدارالتقولالدينيةاالبتدائيةمةبلطل
1.  كعيوبما اسًتاتيجيةمزااي تعليم اقواعد اللغة ابلعربية ستخداـ كبوكتاب

 ابسوركاف؟مدرسةدارالتقولالدينيةاالبتدائيةةبلطلاإندكنيسي
اللغةاقواعدتعليمسًتاتيجيةالةعائقعواملداعمةكما .3 كتابستخداـابلعربية

 ابسوركاف؟مدرسةدارالتقولالدينيةاالبتدائيةةبلطلاإندكنيسيكبو
 

 لبحثاأهداف  .ج 
اإندكنيسيكبوكتابستخداـابلعربيةاللغةاقواعدتعليماسًتاتيجيةعمليةكصف .2

 .ابسوركافاالبتدائيةلدينيةالتقولامدرسةدارةطلبل
اسًتاتيجيةمزاايكعيوبكصف .1 تعليم اقواعد اللغة ابلعربية كبوكتابستخداـ

 .ابسوركافاالبتدائيةلدينيةالتقولامدرسةدارةبلطلاإندكنيسي
كصف .3 داعمة سًتاتيجيةال كعائقةعوامل تعليم اقواعد اللغة ستخداـابلعربية

 .ابسوركافاالبتدائيةلدينيةالتقولامدرسةدارةبلطلاإندكنيسيكبوكتاب


 لبحثافوائد  .د 
 ةلنظريا .2

o اكوفنتائجؼبأموؿأفتامن البحثمفيدةيفتطوير كمعرفة ،العربيةلعلـو
 كإثراء لتوسيع اكربديدان كيفية حوؿ ؼبعرفة استخداـ كبوعملية كتاب

 .خلفياتاؼبناطقاؼبختلفةذكمةبطلعلىاإندكنيسي
o يفؾباؿتطويرامسانبةيفتطوير ،كخاصةيفالعربيةبشكلعاـللغةالعلـو

 .آلٌبالبحثايبكنأفتصبحأساسناؼبزيدمنك،العربيةللغةاميتعل
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o يفربليلمشكلةعمليةبشكللتفكَتاإلبداعيةكآفاؽالقوةالذاتيةكالقدرةا
 ؼبوجودة.اؼبشاكلالعربيةكاللغةا،منخبلؿبعضموادشامل

 ةلتطبيقيا .0
o  امن ىذه نتائج تكوف أف اؼبتوقع للباحثُت مقارنة مادة اؼبستقبلُتلدراسة

مييفتنفيذتعلستخدامهادليبلاكيبكنؼبشبواىتماـابؼبوضوعالديهملذينا
 .خلفياتاؼبناطقاؼبختلفةذكمةبطللاإندكنيسيكبولعربيةمعكتاباللغةا
o ؼببحوثاـوالعلموضوعلًتبيةكفقايفعادلنفسلباريدتػبربةكازايدة. 

 
 لبحثاحدود  .ه 

 احلد ادلوضوعي .2
اقشةأنواعالطلبةذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفةيفالدراسةالنظريةزبتصدبن (أ

 فصلاثفدبدرسةدارالتقولالدينيةابسوركاف.
الدرسةالتطبيقيةزبتصدبناقشةعنؿباكلةمعلميفتصميماستَتاتيجيةتعليم (ب

قواعداللغةالعربيةلدلالطلبةذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفةيففصلاثف
ينيةابسوركاف.دبدرسةدارالتقولالد

 احلد ادلكاين .0
البتدائيةدبعهدعاالهسينجوفالدينيةالتقولاىبتارالباحثمدرسةدار

دراسة سنة اثنية دبرحلة اثف فصل يف خاصة ابسوركاف بوركاسارم أجونج
،ألجلكوفطلبتهامنذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفةكمافيهابيئةلغة1818

ؼبركزةبلىميفخلقألسنةكألواهنم.اةللغاعربيةألجلتوحيدكجو
 احلد الزماين .2

،كسبامها1812يبحثالباحثعنالبياانتيفمرحلةاثنيةسنةدراسة
عنداتريخكاحدإذلثبلثُتفيو،ألجلكوفمرحلةاثنيةأبريل-يفشهرمارس

منذشهرربيعاألكؿإذلشعباف.
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 الة البحثلسابقة وأصالدراسات ا .و 
يعرض لقاذا اسم الختبلؼاكلتشابو دراسة ؾباؿ لباحثُتالباحثكابُت

ؼبوجودة.الدراساتاىذالتجنبتكرارك.لبحثا،كأصليةلسابقُتا
صرؼستَتاتيجيةتعليمكبوكالعنوان: ا، 0229دلاجستري معرفة سنة ارسالة  .2

دبعهدكرابياؾيوجي اكاراتكيفمدرسةعاليةعليمعصـو لعلويةامدرسةعالية
إلا دبعهد ابنتوؿ،امداد لبحثا نتائجإلمداد أف ىذهلبحث معرفة: نتائج
ا تتضمن ىي اسًتاتيجياتالدراسة التعليم مدرسةاعبديدة معلمو نفذىا ليت

 سًتاتيجياتقراءةاؼبميزةمايلي:الثانويةاإلمدادامدرسةالثانويةكعليمعصـو
انصوص ؿبادثة الكتب، اللغة العربية، اسًتاتيجيات )ألعابلعربيةاأللعاب

ا اأكللغة كبالعركض تطوير كػػػػلتوضيحية(، كفو أكػػػػصرؼ لبلحتياجات قنا
غبكمةالطبلببكبلـاتحفيزف،لعقوابتاأكؽبدااياستخدامنا،تقدًناألكثرا

غبديث.تؤكدىذهالقرآفكالشعر(،أمثلةتطبيقيةيفشكلا)ةنظمؼباأكأبيات
التعليماسًتاتيجية اعلى ابتكار اسًتاتيجيات يتمكنالتعليم حبيث ؼبعركفة،

ا لقدحققتنتائجالكتبأكالطبلبمنقراءة الحتياجاهتم. لنصوصكفقنا
للغاية،حيثكصلتإذل )القيمةامهمة (.حىتيكوفKKMؼبنصوصعليها

 يفوزكفيفاطبلبمدرسةعليمعصـو ما لعديدمنمسابقاتالثانويةغالبنا
 اقراءة )الكتب سMQKلصفرل مػػػػػػ(، على ػػػػػػػستػػػػػػواء أكػػقػػػػػمػػػػػػلاول اطع

 تعليم: لتشابهالوطٍت.امستولػػػػػػػػػلااطقحىتػػػػنػػػػػمػػػػػلا اقواعد )كبواللغة لعربية
ك كصرؼ( كستَتاتايف تعليم ميدانية،يجية دراسة جبنس كيفي حبث دبدخل

اثنويةكحبثذم يف حبث أفؽبا: الختالفا دبدرسة رظبية لكاتبيفاتربية
 .البتدائيةدبدرسةدينيةاتربيةغَترظبيةعنداؼبستول

لعنوان: ا، 0227  سنة هللاأندي خليل  دلاجستريارسالة  .0 تنظمةإطارعلـو
:حثــبــــلا نـــــــتـــــــــائـــج ،لواضحدراسةمقارنيةالنحواآلجركميةكاكبويفكتاب

جورميةكالنحوالواضحكانتؽبانتائجالبحثأفمنهجياتكتاباآلهرتكأظ
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اءعلىتصنيفمذىيبكبوالبصرةكالكوفة.يستخدـأىداؼـبتلفةبنأسبابك
قةمنخبلؿميةالطريقةاالستنتاجية)الطريقةالقياسية(،ىيطريكركتاباآلج

ك اؼبصطلحات معٌت عرض دبثاؿ انتهاءىا ٍب مادة حينئذتفسَتات صبلة،
ة(،ىياليتتبدأيستخدـكتابالنحوالواضحالطريقةاالستقرائية)االستنباطي

أصوؿكبوم كحبسبنظرية تنتهيابلشركحكالقواعد. ٍب أكالن، فقدابألمثلة ،
صرةػػػػػػػبػػػػػػػػػكجدالكاتبعدةاختبلفاتيفاستخداـمصطلحكبوعندمدرسةال

نتميافمنمدارسكبويةـبتلفة،كإمايفالكتابُتي،ألفمؤلفيىذينكالكوفة
منمدرسةالكوفة،أككتابالنحوالواضحلعليكتاباآل جورميةالبنآجرـك

اآلجورميةجار كتاب تشابو جانب كيف البصرة. دبدرسة أمُت مصطفى ك ـ
النحوالواضحيفاستخداـمصطلحاتاؼبدرسةالنحويةفمثلكلمتُت"حاؿك

 توكيد" علىسبيلك االختبلؼ، يفكجو بينما نفساؼبصطلح. يستخدماف
يستخ كاؼبثاؿ، اػبفض مصطلح اآلجورمية كتاب الواضحدـ النحو كتاب

طلحاؼبفعوؿالذمدليستخدـمصطلحاعبّر،ٍبكتاباآلجورميةيستخدـمص
يستخدـكتابالنحوالواضحمصطلحانئبالفاعلالسيماأفيسمفاعلوك

ال اؼبعٌتػػػػػكبل نفس يف مصطلحُت كػػػػػػػػػم: لتشابها. حبث يػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػدخل
: الختالفا، آلجركميةالعربيةبكتاباللغةاستَتاتيجةتعليمقواعداكصػػػػػفػػػػػػػػيك

لواضح،كجنسحبثذمالنحواآلجركميةكاجنسحبثمقارفلدراسةكتابية
داردبميداينلكاتبا ترصبةلدينيةاللتقوادرسة لتطبيقكتابكبوإندكنيسيا

 .آلجركميةاكبوجوافيفمنظومة
سًتاتيجياتاأتثَتلعنوان: ا، 0221دمحم رزقي أنديكا سنة  دلاجستريارسالة  .2

كاالتعليم البنائي االىتمامات على يتعلنتائجلتعليمية ام لطلللغة ةبالعربية
ا الصف دبلثامن متوسطةدرسة أكتاعلـو لوكسوماكاملدين جوندا ، ينكوت

لبحثا نتائج : اأظهرت أف النتائج ابستخداـالطبلب عوؼبوا لذين
88.26درجاتحصلواعلىمتوسط(konstruktivis)لبنائيةاالسًتاتيجياتا
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لتعليماسًتاتيجياتاابستخداـعوؼبوالذينالطبلباكأفلتعليم،انتائجمن
علح(konvensional)لتقليديةا متوسطصلوا نتائجمن78.44درجاتى
متوسطعلىابلتعليممرتفعىتماـالديهملذينالطبلباوبصلبينما.لتعليما

ىتماـالديهملذينالطبلباكوبصللتعليم،انتائجمن79.68درجات
نتائجتظهر.لتعليمانتائجمن78.92درجاتمتوسطعلىلتعليمابمنخفض

2)لفرضيةا كج( ختبلاود أتثَت اسًتاتيجياتاؼيف كالتعليم لتقليديةالبنائية
(ekspositori تعليم نتائج على ا( )اللغة للطبلب  p؛  F=10.099لعربية

=0.000)( ،1 ىناؾ ا( أتثَت يف اختبلؼ كاالىتماـ ابلتعليم لبفاضالعارل
ا ابلتعليمعلىنتائجتعليم االىتماـ للطبلب)اللغة  = p؛  F = 7.595لعربية

لطبلباالتعليمكاىتماـسًتاتيجياتااليوجدأتثَتللتفاعلبُت(3)،( 0.008
 (p = 0.726؛ F= 0.124لطبلب)ابنتائجتعليم : لتشابها. ستَتاتيجيةاتطبيق

متوسطةدرسةدبلثامنالصفاةبطل: الختالفا، لعربيةاللغةاتعليم لديناعلـو
 .البتدائيةالدينيةالتقولادار،كطبلةمدرسةأكتينكوتجوندالوكسوماكام

سًتاتيجياتالعنوان: ا، 0222مستفيد معارف سنة  دلاجستريارسالة  .1
لتنفيذيفمدرسةايسفورما)لكبلـامهارةلقدرةعلىاؼبعرفيةلتحسُتالنظريةا
لدراسةإذلأفاتشَتنتائجىذه:لبحثا نتائج ،سبلميةماالنج(إلاالبتدائيةا
لعربيةكافقادرانعلىربسُتكفاءةاللغةاميؼبعرفيةيفتعلاألساليباستخداـا
لنظريةىيالكبلـ(،كأفضلطريقةيفتطبيقىذهالتحدث)مهارةالطبلبيفا

أماتقليدىا،كللغويةكالتعبَتاتاتوفَتمادةقواعدمنقبلأفنتدربعلىفهم
 ابقدرة القواعد عمر تنسبمع فيجبأف كؼبعطاة تركيزقدرهتالطلبة على م

لبحثابختباراكأداةلعربيةاللغةامػػػيػػلػػعػػستَتاتيجيةتا تطبيق: لتشابها،لتفكرةا
ك كمبلحظ كتوثيقاكمقابل ستبياف : الختالفا، ايسفورم البتدائيةامدرسة

ماالنجالا سبلمية ، اكطريقة لبحث ربليل الفصل إجراءاتعمل أبربعة
 .(ييمقلتاكاؼببلحظةكالعملك)التخطيط
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لدل، العنوان: 0226رسالة ادلاجستري خري اخللق سنة  .5 الفردية الفركؽ
اؼبع قدكسكؿباكلة دبدينة االبتدائية قدسية مدرسة تعليمتبلميذ يفتصميم لم

 العربية، )نتائج البحثاللغة :2 مدرسة( تبلميذ لدل الفردية الفركؽ أنواع
(الفرؽالعمودمكىيالفركؽيفقدسيةاالبتدائيةيبكنتصنيفهاإذلالتارل:أ

متوسطة، كالدىوف، قصَتة، متوسطة، عالية، كىي: فرد اعبانباؼبادملكل
لكل كاالجتماعية الفركؽاألفقيكىيالفرؽيفاعبوانبالنفسية رقيقة.ب(
كالسيكولوجي. اللغة، ككفاءة كالرغبة، كالقدرات، الذكاء درجة كىي: فرد،

الفركؽالفرديةم كتتأثر الوراثة2نخبلؿ: .1( العواملالبيئية. كاحملاكلة1. )
 كىي: الفردية، الفركؽ مبٌتعلى التعليم يفتصميم اؼبعلم ابستخداـ2من .

 اؼبختلفات. كاسًتاتيجيات التعليم كالوسائل1أساليب األدكات ابستخداـ .
 الطبلب. ؼبساعدة للتبلم3التعليمية إضافية التعليمية اؼبواد بتوفَت الذكي. يذ

 اؼبشو4اإلزاحة. أك اؼبساعدة بتقدًن ذكاء. الذين للتبلميذ اؼبتخصصة ىمرة
 )العبلجية(. خارجها الدرسأك اؼبصممة5بطيئيفساعة الوظيفة إعطاء .

تعليمالتشابه:.ؼبصاحلكقدراتالتبلميذ حملاكلة استَتاتيجية تصميم استخداـ
فردية، ـبتلفة تبلميذ لدل العربية تصميماالختالفاللغة يف االستخداـ :

 تعليمومركزةلدلتبلميذبلللباحثمركزةبكتابكبوإندكنيسيا.
الكبلـ، العنوان:0220رسالة ادلاجستري رملي  .6 مهارة اسًتاتيجياتتنمية

حبثإجرائييفمدرسةبيتالعزاالبتدائيةاإلسبلميةدبعهدبيتالعزللًتبية
صب كولوف ببالونج بَتاإلسبلمية استَتاتيجية2)نتائج البحث:، تطبيق أف )

كولوف ببالونج اإلسبلمية االبتدائية بيتالعز مدرسة يف الكبلـ مهارة تنمية
صبربلوالفعاليةيفترقيةكفاءةالطبلبيفمهارةالكبلـكيفتعليماللغةالعربية،

الفعاليةيفك1) لو الكبلـ تنميةمهارة أفتطبيقاستَتاتيجية شفكفاءات(
(أفتطبيقاستَتاتيجيةتنمية3الطبلبكربفَتالصفاتاإلهبابيةاليتلديهم،)

مهارةالكبلـمنخبلؿالتقريركتقدًنالعرضللطبلبيؤدمإذلربسُتجذابة
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 الطبلب. قبل من كالنشاط العربية اللغة كالذمالتشابه:تعليم البحثفيها
تعليم استَتاتيجية من الباحث سيبحث العربية، منهجيةاالختالف:اللغة

كالذمسيبحثالباحث اللغة برانمج عند الفصل عمل دراسة البحثفيها
 كصفدراسةحاليةيفالفصلعندتطبيقكتابكبوإندكنيسيا.

)التعليم، العنوان:0222رسالة ادلاجستري دمحم نورحان  .7 اسًتذبية استخداـ
 كالفعارل كاالبتداع كاالبتكار حبثالنشيط القراءة: مهارة تنمية يف كاؼبمتع(

نتائج البحث:،ذبرييبيفاؼبدرسةالثنويةاإلسبلميةاغبكميةاألكرلبسمارانج
(2 استَتاتيجية )PAIKEMاإلسبلمية الثانوية يفاؼبدرسة القراءة مهارة لتنمية

( )فعاؿ(، ظبارانج األكذل 1اغبكومية استَتاتيجية )PAIKEMكفاءة تنمي
)الطلب الرئيسية، األفكار فهم يف 3ة استَتاتيجية )PAIKEMكفاءة تنمي

 التفصيلية، األفكار فهم يف سيبحثالتشابه:الطلبة كالذم فيها البحث
كابتداعها كابتكارىا كنشاطها العربية اللغة تعليم استَتاتيجية عن الباحث

 كفبتعها، كاالختالف:كفعاليتها ببحثذبرييب فيها البحث منهجيةمنهجية
 حبثذمالباحثالبحثالكيفيبوصفحارل.

استَتاتيجية، العنوان:0227رسالة ادلاجستري رجال هللا هانئ مصطفى  .8
اغبكمة دار دبعهد حالة )دراسة اللغوية مهارة ترقية يف العربية اللغة تعليم

 بليتار(، كونَت الكماؿ كمعهد تولوقباجونج مننتائج البحث:اتكاقبسارم
(طريقةتعلماللغةالعربيةاؼبستخدمة2هالدراسةاستنتجاؼبؤلفأف)نتائجىذ

تعلم كىي اؼبباشرة طريقة ابستخداـ كمهاراتالكبلـ ؼبهاراتاالستماع ىي
اللغةالعربيةاؼبباشر.ؼبهارةالقراءةابستخداـطريقةالقراءة،أمقراءةالنصوص

ة،كىيطريقةتعلماللغةالعربيةالعربيةمباشرة،أكابستخداـطريقةقواعدكترصب
أما كتفسَته، مباشرة النصالعريب قراءة خبلؽبا الطبلبمن اليتيطلبمن

 فؼبهاراتالكتابة الكتابة. طريقة ابستخداـ كإنشاء يفعملية1)هيإمبلء )
العربية اللغة كمهاراتتعلم االستماع ؼبهارات العربية اللغة تعلم يستخدـ ،
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 تقنيات اعبامعي(الكبلـ )اغبوار اعبماعة احملادثة كتقنيات اغبوار، حفظ
العملية)اؼبمارسةيفاجملتمع(.كؼبهاراتالقراءة،فإفالتقنية كالتقنياتاؼبيدانية
ؼبهارات أما اعبهرية. القراءة كىي بصوتعاٍؿ، القراءة تقنية ىي اؼبستخدمة

ءاؼبوجوكتقنياتإمبلءالكتابة،مثلإمبلءكإنشاء،فاستخداـتقنياتاإلنشا
العربيةعن3االستماعإذلالكتابةكإمبلءاؼبنقوؿ.) (يبكنتقييمتعلماللغة

الطبلبللتواصل طريقاختباراتؼبهاراتالكبلـكاالستماعمنخبلؿدعوة
كل كحفظ العربية اػبطب إبلقاء تعليمات كإعطاء مباشرة، العربية ابللغة

عنطريقمطالبةالتعليملعربية.كؼبهاراتالقراءةتقييممفرداتكؿبادثةابللغةا
يفالنص اؼبعٌتالوارد كفهم كدقة كعناية النصالعريببطبلقة الطبلببقراءة

عنالتعليمالعريبالتارلابلنحوكالصرؼكموقعاللفظ.كؼبهاراتالكتابةتقييم
الطبلببنسخالنصالعريبكيطلبمنالطبلبكتا اػبطبطريقمطالبة بة

يفدراسةحالةعنداستخداـاستَتاتيجيةتعليماللغةالتشابه:ابغبركؼالعربية.
أهنامطلقةعنالكتاباؼبركزة،كأفرسالةالباحثمقيدةاالختالف:العربية،

 بكتابكبوإندكنيسياكاستخدامهادبدرسةدارالتقولالدينيةابسوركاف.
ربليلاستخداـطريقةتدريسالعنوان: ،0229رسالة ادلاجستري أمني الدين  .9

 العالية، يفاؼبدرسة العربية اؼبهاراتاللغوية لًتقية العربية نتائج البحث:اللغة
الذمصنفعلىأنوؿبًتؼ.ألفاؼبعلميضعالتعليمأظهرتالنتائجأفزبطيط

 تنفيذ خطة أساليب(RPP)التعليمدائمنا يفتطبيق بو. اليتأصبحتالتزامنا
تستخدـالتعليم اجملموعة. كالطريقة اؼبباشرة الطريقة ىي معلم هبا يقـو اليت

 كاؼبسموعة اؼبرئية (audio visual)الوسائط عملية يف تستخدـ .التعليمكأداة
التشابه:،احملددةمسبقنا.التعليمبشكلعاـ،يتمإجراءالتقييمكفقناألىداؼ

اؼبكافالبحثياالختالف:اللغةالعربية،يفحبثهاعنتصويراستَتاتيجيةتعليم
 كقيدىابكتاباؼبستخدـ.
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مشاكلتعلماللغةالعربيةيف، العنوان:0229رسالة ادلاجستري فخر الرمحن  .22
تشَتنتائجىذهالدراسةإذل:نتائج البحث:مدرسةالثانويةيفمدينةالقبسا،

القبسايف2ويةاغبكومة(التزاؿعمليةتعلماللغةالعربيةيفمدرسةالثان2)
(اؼبشاكلاليتتنشأيف1طورالتعزيزكالتقييمكبومرحلةأفضلكأكثرتقدمنا.)

الطبلبالقبساىي:عدـفهم2تعلماللغةالعربيةيفمدرسةاثنويةحكومة
،للمواداليتقدمهااؼبعلم،كالبفاضحافزالطبلب،كقلةكفاءةبعضاؼبعلمُت

(اعبهوداؼببذكلةكحلىيزايدةكعياؼبعلمُت3اؼبناىج.)كمشاكليفإدارة
كتث اؼبشورة كفاءةللطبلبكتقدًن أجدر قيفاؼبعلمُتليكونوا أهناالتشابه:،

حبثتعنمشاكلتعليماللغةالعربيةكحبثالباحثسيبحثعنمشكلةتعليم
مدرسةأهناحبثتيفاالختالف:اللغةالعربيةألجلطلبةذكمخلفيةمناطق،

كعدـ الدينية، التقول دار مدرسة الباحثسيبحثيف كأف اغبكومة اثنوية
 كتابمركزلتعليماللغةالعربيةخبلفعنابحثكتابكبوإندكنيسيا.

 
بناءعلىماقدنقلمنعشرةدراسةسابقةفيميزالباحثالتشابواألكؿيف

كالثاينبكتاباآلج اللغة، قواعد تعليم بنائيةاسًتاتيجية كالثالثاسًتاتيجية ركمية،
كتقليدية،كالرابعاسًتاتيجيةمعرفيةقبلالتعبَتات،كاػبامسؿباكلةتعليمطلبةـبتلفة،
نشط تعليم اسًتاتيجية كالسابع الكبلـ، دبهارة فعاؿ تعليم اسًتاتيجية كالسادس

ح دراسة يف كالثامن القراءة، مهارة عند كفبتع كفعاؿ كابتداع عندابتكار الية
اسًتاتيجيةتعليمؼبهارةاللغة،كالتاسعتصويراسًتاتيجيةتعليمخبطةالتعليمكالوسائل،
كانت قد السابقة دراسات صبيع نظر فبعد التعليم، اسًتاتيجية مشاكل كالعاشر
لتكثَت إندكنيسيا بكتابكبو العربية اللغة قواعد تعليم فيجرمالباحثاسًتاتيجية

كحلمشكلةمتعلقةكتسهيلالتعليمبتجديدكتابنظماآلجركمية.نوعاسًتاتيجية
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 لثاينالفصل ا
لنظرياإلطار ا

 
 ميلتعلا اسرتاتيجيةتعريف  .أ 

"اسًتاتيجية قاموسإندكنيسيكلمة يف ا" أخرل:معٌتؽبا بُتأمور من
ألعداءاعبيوشؼبواجهةارائدةكفنّيالتعليمزبطيطدقيقلؤلنشطةلتحقيقأىداؼ

واردصادرمفنوفصبيعمريطوتـكولعلةفعاناغبربأكيفظركؼميفظركؼسيةلنفا
سياسةيدلعبالقليباكافؼبالسبلـ.اكقتاؿنفسهايفغبكاميةالسياسةاألمةلتنفيذا

اسًتاتيجياتالتعليمىيخططكطرؽللتدريسيبكنالقياـهبامنخبلؿ22.لنفساحرب
ألىداؼالتدريساليتيبكنربقيقهاكاليتقدحددىا.بينماربديدعدةخطواترئيسيةكفقنا

تعريفاإلسًتاتيجيةيفعادلالتعليميقاؿعلىأهناخطةطريقةربتومعلىسلسلةمناألنشطة
اليتقدصممهاخصيصنالتحقيقأىداؼمعينة.

مىييلتعلاسًتاتيجياتا،أف"خيلدااتابيفسوبرايدمسابوتراكاألتقوؿى
ألسا االيب عملية يف معلم ىبتارىا كيلتعلاليت ام سبليت تسهيبلت توفر أف أككن

،يبكنتفسَتاسًتاتيجيةالتعليمعلىكابلتارل21."ميلتعلالتحقيقأىداؼةبطلتواسبلت
أهناسلسلةمنخططاألنشطةاليتتستخدـاألساليبكأيضنااستخداـاؼبواردكنقاطالقوةيف

 يبكن التعليم. كأساليبكتقنياتعملية مباذجكمداخل تغطيكتباسًتاتيجياتالتعليم أف
تعليمؿبددة.يبكنللطبلبدراسةكلمادةيفالكتاب.

إلمكاانتاستخداـاطةحوؿطرؽػبسًتاتيجيةىيا"اال،طامبلكفقنالس
وائداسًتاتيجياتالتعليمؽبااستخداماتكف23."لكفاءةالفعاليةكالقائمةلزايدةالوسائلاك

عديدةمثلحصوؿالطبلبعلىخدماتحوؿالتعليمكطرؽالتفكَتاألحسن.ابإلضافةإذل
غَتذلك،ستساعداسًتاتيجياتالتعليمللمعلمُتأيضنايفتكوينفكرةعنمساعدةالطبلب

علىتنفيذأنشطتهمالتعليمية.حبيثيبكنتقليلعقباتالطبلبيفالتعليم.

                                                           
11

 Ali Badri, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Grafika, 2019), h. 14. 
12

 Supriadi Saputra, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2012). H. 21. 
13

 Selameto, Proses Pembelajaran Aktif Sistem Semester, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 90. 
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ؼبـبتارةيبأسالىياالسًتاتيجيةف لتقدًن اعلم ؼبواد تلقيألجل تسهيل
كفهما كهاؼبتعلمُت إل، أىداؼ يلتعلاتقاف هناية يف توأنشطم يلتعلاك. ىو ملاعتم

تكوفلبشكلجيدمعلممساعدةميلتعلايفبيئةالتعليمرداصمكمعلممتعلمُتمع
 ػػكاعملية علـوالتساب كإتقاف كا، داأؼبهارات كابيات ديقعؼبواقف .اؼبتعلمُتات

لبحثىيخطاتيفربقيقأىداؼتعليماؼبقصودةعندكاتبذماالستَتاتيجيةاك
 اقواعد اللغة العربية دار دبدرسة اثف فصل ؼبعلم اؼبعمولة التقول البتدائيةالدينية

فػػػػ بوركاسارمابسوركاف. أجونج اقواعدُتعرؼسينجوف دبصطلحاللغة أيضنا لعربية
 .(كمعيارحديثقليدية)قواعدت"كبو"

كيلتعلائذحين "تعليمات" لكلمة ترصبة ىو ام يف تسمى ليواننيةاليت
ك "دخيلة" أك ا"تعليمات" تعٍت اقتناليت األفكارؿ معٌت فإف كابلتارل ىوا، لتعليم

اقتنا اؿ أك اناطقؼباألفكار لضوئية خبلؿ من ىادؼ بشكل جرممعاعبتها
ميلتعلاأعطىدمحمسورايفهمناأفلتغيَت.اؼبعلمكعاملالفهمإذلايشَتىذا24م.يلتعلا

 هبا يقـو عملية اىو لفرد لتجربة،شامبلللحصوؿعلىتغيَتسلوؾجديد نتيجة
امنايضعىذا25،يفتفاعلمعبيئتونفسولفردا )أفراد(ةبطللًتكيزعلىالفهممزيدن
لعناصراممزيجمنيلتعلاأفكيالنبكعمراآخرافهمصاغ.سلوؾممتغَتؽبفأل
كػػػػػػػػػلبا 26م.يلتعلاثرلتحقيقأىداؼاؤتليتاإلجراءاتاؼبعداتكاؼبرافقكاؼبوادكاشرية

 اعند إذل استماع أعبلهلفهم اؼبذكور فإف كسًتاتيجيةاال، تقنية اسًتاتيجيةمطابقة
كنفهمهام(يبيلتعلااسًتاتيجيةم)يلتعلاهامعكلمةضيفعندها،كلكنلنفساقتاؿ

أكوفؼبعلماليتيسلكهاكيتخذىااؼبساراتاالطرؽأكعلىأهناطريقةأكؾبموعةمن
ؼبوقف.السلوؾأكاؿباكلةلتغيَتفعليفةلبالط

ىنافػػػػػيػػػ أبف سوراي يقلجادؿ مبادئ اكطبسة بسببـ يىافمها ،ميلتعلام
لرئيسيةالسمةاؼببدأيعٍتأفاا،كىذالسلوؾتغيَتنيلمىوؿباكلةليلتعلا،ىيأكالنك

                                                           
14

 Aminuddin Rosyid, Teori Belajar Mengajar, (Jakarta: UHAMKA Press, 2015), h. 110. 
15

 Muhammad Surya, Psikologi Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Maktabah Bani Quraisy, 

2016) h. 7.  
16

 Umar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 57. 
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 لسلوؾاليسكلتغيَتاتونعاألفراد)رغمالسلوؾلدلاىيتغيَتالتعليملعملية
يشَت.شاملاللسلوؾاغَتبتالتعليم،تتميزنتائجاثنيناك(.التعليملفردمىينتيجةا

 اىذا تغيَت أف إذل جوانباؼببدأ صبيع يشمل للتعلم نتيجة كالسلوؾ ليسلسلوؾ
 ىذه كتشمل جانبُتفقط. أك كالتغيَتاتجوانباجانبنا كاؼبعرفية لنفسيةالعاطفية

،نشاطمستمرالتعليملثالثأفاؼببدأايشَتىذا،عمليةلاىوالتعليم،اثلثناكاغبركية.
 موجهةكظومةلنشاطتوجدمراحلنشاطمناكيفىذا ليسكشيءالتعليمإفٍب.

،ربدثعمليةرابعناكؼبًتابطة.الديناميكيةانشطةاألسلسلة،بلأكحالةاثبتةكاقف
ميلتعلاؼببدأأفأنشطةاهببربقيقو.يشَتىذااكىدفدافعامألفىناؾشيئنايلتعلا

مبدأأساسذمألجلليتهببربقيقها.األىداؼإشباعاغباجةإذلاربدثبسبب
عندمايالتعلسيحدثف م ايشعر ابغباجة ىدؼكةلدافعاألفراد لنكهببربقيقو.

مىوشكلمنأشكاؿيلتعلا،خامساكؽبدؼ.التشجيعكافعاالنبدكفالتعليميكوف
،ؿمواقفحقيقيةذاتأىداؼؿبددةألساسىيحياةمنخبلاػبربةيفاػبربة.ا
التعليمك تفاعل شكل حبيثيىو بيئتو، الكثَتعطيفردممع ذباربمواقفمن

27حقيقية.
اؼبواداسًتاتيجيف تقدًن يف معلم كىبتارىا يستخدمها اليت الطريقة ىي التعليم ة

التعليميةاليتهتدؼإذلتسهيلقبوؿالطبلبأكالطلبةللموضوعاغبارلكفهمو.كالغرضمن
اليتوبصلوفعليها. اؼبواد إتقاف الطبلبيبكنهم أف ىو التعليم منطرؽىذا ىناؾالعديد

استخدامهاحىتيسهلعلىالطبلبقبوؿاؼبادة.مثلاسًتاتيجياتالتعليماليتيبكنللمدرس
،كاليتربتومعلىمراحلمعينةةاليتىيأكثرإجرائيةبطبيعتهاالتعليميفمرحلةالطفولةاؼببكر

تقنيات مع اؼبعلمُتنفسالطريقة صبيع يستخدـ ال للتنفيذ. قابلة التقنياتاؼبستخدمة مع
ـبتلفة. التوصيل اسًتاتيجياتالتعليمعدىناؾ أنواع من لذلكهببتكييفاستخداـيد ،

طالبقدرا لكل ألف الطبلب. مع لذلكأساليبالتعليم ،تكمواىبكاىتماماتـبتلفة.
هببعلىاؼبعلمُتالتقييمأكالنقبلاستخداـأساليبالتعليم.ابإلضافةإذلغَتذلك،هبب

اؼبقدمةعلىعدةمعايَتحىتاليواجوالطبلبالعديدأفيعتمداختياراسًتاتيجياتالتعليم
منالعقبات.

                                                           
17 Muhammad Surya, Psikologi Belajar dan Pembelajaran…. h. 17. 
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 ؼبذكورالوصفامن يبكن ا، أف ابسًتاتيجياتاالستنتاج ميلتعلاؼبقصود
كيى )خربة أفراد هبا يقـو )وفمعلمطريقة آخرين ألفراد تغيَتةبطل( ؿباكلة يف )

كاعبوانباالسلوؾالشاملمن كاؼبعرفية العاطفية بشكلمستمرالنفسية معغبركية
.أىداؼ


 النشاطي أنواع اسرتاتيجية التعليم .ب 

 اسًتاتيجية الطبلبالصالتعليمتعترب من للعديد ا جدن مهمة ألنوحيحة ،
 تؤثراسًتاتيجية معينة. تعليمية الصحيحةالتعليمليسكلشخصمناسبلطريقة

ابلرغبةيف تكوفاالتعليمعلىمزاجالشخصكاىتمامو التعليمسًتاتيجيات.عندما
إذلإنتاجيةفعالة.التعليم،ستؤدمأنشطةمناسبة

يبكنأفوبسننتائجأنشطة أكاألستاذذلكاغباؿألنو اؼبعلم مناؼبهمأفيفهم
التعليم أنشطة ذبعل سعيدةالتعليم. دائمنا يتعلموف الذين للطبلب اؼبزاجية اغبالة اؼبمتعة

 يكوف أف يبكن للتعلم. يليالتعليمكمتحمسة فيما للطبلب. كاستباقية تفاعلية ذبربة
التعليماسًتاتيجيات أنشطة فعالية إدراؾ يف للمساعدة كاقًتاحات عبميعالتعليمكالنصائح

 الطبلب.
م".غالبناماي"التعلم،ىناؾمصطلحات"التدريس"كيتعلكالدرسيفعمليةال

نكجوداختبلفاتفلسفيةبينهما.ما،رغماؼبصطلحُتأكاعتبارنبامتشاهبُتربديد
،يفالتدريسكلماكافالتدريسعلىحدكثعمليةالتدريس،أكبعبارةأخرليؤكد

،وادللطبلبكفقناللمنهجاغبارل،إذاقاـاؼبعلمبتسليماؼبلتارلاؼبعلمأكثرنشاطنا.كاب
ذميركزأكثرم"اليمتعتربكاملة.ىذاىبتلفعن"التعليفإفعمليةالتدريسكالتعل

الطبلبدبزيداغبالةذمممنطبلب.يفيالتعلاعبهوداؼببذكلةلتحقيقعملية ،يقـو
 28ط.االنشالتعليمماؼبزيدعنيظهرالتعلر،يمناألنشطةيفالفصل.دبعٌتآخ

يزا مستخدمال اؼبصطلحاف ىذاف اليـواؿ التعليمف خرباء بعض لكن ،
االعتبهبمييفضلوفاستخداـمصطلحالتعل االختبلؼيفاؼبعٌتذه ،ارات.معىذا

                                                           
18

 Ali Badri, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif…h. 24 



28 
 

التعل أدتبيفإفعملية التعليم.يفمنشطيشكلغَتمباشرإذلجهودتعلماليـو
الطبلبدبعظمالعملالذمهببالقياـبو.يستخدموفعقوؽبملتعلمطالنش ،يقـو

كداعمالنشطسريعخطىكفبتعالتعليماألفكاركحلاؼبشكبلتكتطبيقماتعلموه.
األحيافك من كثَت يف يكجذابشخصينا. ال مقاعدىم، الطبلبعالقُتيف وف

أكثر،كيتحركوففقط النشطىوالتعليمبرمافأبف،هبادؿسيلكيفكركفجبد.حبـز
النشطؾبموعةمتنوعةمنالتعليميتضمن29.التعليمؾبموعةشاملةمناسًتاتيجيات

الب منذ نشيطُت الطبلب عبعل العملالطرؽ تبٍت اليت األنشطة خبلؿ من داية
صباعيكيفكقتقصَتذبعلهميفكركفيفاؼبوضوع.اإل

،ينصبالًتكيزالرئيسيعلىهتيئةالظركؼاليتتسمحيطاالنشالتعليميف
أكربقدرفبكنمنالوقتيف التعليمللطبلببقضاء اؼبعلموفيفمفهـو يعد دل .

الالتعليم اؼبصدر إذلالنشطدبثابة لنقلاؼبعرفة الذينيقوموفبعملهم للمعرفة وحيد
الظركؼيفالتعليمالطبلب.يضع النشطاؼبعلمكميسرأكديناميكيكظيفتوهتيئة

هببأفيدرؾصبيعاؼبعلمُتأفالطبلبالذينالفصللتكوفمواتيةلتعلمالطبلب.
حيثالقدرا من خصائصـبتلفة لديهم يكوف قد الفصل يف تكأنواعيواجهوف

التعليم حيثأنواع من منالتعليمكغَتىا. أنواع ثبلثة ىناؾ اؼبثاؿ، سبيل على ،
الالتعليم النوع يتمتع كاغبركية. كالبصرية السمعية كىي ، بقدرة منالتعليمسمعي

السمع خبلؿ النوع ؽبذا للطبلب يبكن لذلك إذلالتعليم، االستماع خبلؿ من
لدركساليتيتمتقديبهاعربالراديوكاألشرطةكالوسائطاحملاضراتأكاالستماعإذلا

من،لذلكاليكفيأفتتعلمشيئناالرؤيةالصوتيةاألخرل.يبتلكالنوعاؼبرئيقوة
االستماعإذلاحملاضرات تصورخبلؿ أك كالرموز الكتابة يف تراه كلكنهببأف ،

،عنهببأفيشملاألطراؼعلىتعلممااؼبادةاؼبقدمة.النوعاغبسيلديوالقدرة
طريقاغبركةأكالقياـأبنشطةمعينةمثلالكتابةكالشرحكماإذلذلك.

،حىتيتمكناستيعابصبيعأنواعتعلمالطبلبالنشطأساسناالتعليميريد
التعليمكلمنهممن ا.تعتمدعملية علىاعبهوداؼببذكلةالتعليمجيدن النشطأيضنا
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اإلنس الطابع إلضفاء يدرؾ أفضل. بشكل البشر على كلالتعليماين أف النشط
اؼب أك القدرة هارةطالبلديو كيفيبكنالتعليمعلى اؼبطلوبىو فإف كابلتارل .

،متساٍككضعكلطالبيفنفساؼبوقفك.قدراإلمكافالتعليماستغبلؿإمكاانت
كلديونفسالفرصةللتعلم.

18طيفكمايلي:فأماأنواعاسًتاتيجيةالتعليمالنشا
  (SPEالعرضي ) التعليماسرتاتيجية  .2

اليتتؤكدعلىعمليةتسليماؼبوادشفهينامناؼبعلمالتعليماسًتاتيجيةىي
على اؼبوضوع إتقاف الطبلبمن يتمكن أف الطبلببقصد من ؾبموعة إذل

 النحواألمثل.
  (SPI) التعليماستقصاء اسرتاتيجية  .0

ليميةاليتتركزعلىعمليةالتفكَتالنقدمسلسلةمناألنشطةالتعىي
ىذهعمليةالتفكَتعادةنصلحكالتحليليإلهبادكإهبادإجابةؼبشكلةمطركحة.ت

 منخبلؿسؤاؿكجواببُتاؼبعلمكالطبلب.
 (SPBMالقائم على حل ادلشكالت ) التعليماسرتاتيجية  .2

اؼبشكبلتسلسلةمناألنشطةالتعليميةاليتتركزعلىعمليةحلىي
علمينا. فاليتتواجهها مناعبانبالنفسيلتعلم إليو يعتمدعلىSPBMينظر

السلوؾىوعمليةتغيَتالتعليمعلمالنفساؼبعريفالذمينحرؼعنافًتاضأف
األساس يف بسببالتجربة. االتعليم، من حفظعدد ؼبعرفةليسفقطعملية

منخبلؿىذهالعمليةك فرادكبيئتهم.،كلكنوعمليةتفاعلكاعيبُتاألكاغبقائق
بالوبدثفقطشيئنافشيئناسيتطورالطبلبككل.كىذايعٍتأفتطورالطال

منخبلؿيفاعبانباؼبعريف اغبركية كالنفسية يفاعبوانبالفعالة كلكنأيضنا ،
 التقديرالداخليللمشكبلتاليتهببمواجهتها.
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 لوظيفة إذلاعبانبالفلسفي مكافابلنظر أك كساحة إلعداداؼبدرسة
اجملتمع الطبلبللعيشيف فإف ،SPBMكىامة تطويرىا يبكن اسًتاتيجية ىي

يرجعإذلحقيقةكللغاية. ،سواءكانتأفكلإنسافيواجودائمنامشاكلىذا
التدريبكقدرةكلSPBMالتعليمبسيطةأكمعقدة.مناؼبتوقعأفتوفرعملية

قنامنسياؽربسُتانطبلفىحلاؼبشكبلتاليتيواجهها.فردليكوفقادرناعل
التعليم جودة يعد ،SPBM اسًتاتيجيات استخدامهاالتعليمأحد يبكن اليت
 12.التعليملتحسُتنظاـ

 (SPPKBلتحسني القدرة على التفكري ) التعليماسرتاتيجية  .1
.اليتتؤكدعلىمهاراتالتفكَتلدلالطبلبالتعليماسًتاتيجياتىي

 ،كلكنيتمتوجيوالطبلباليتمتقدًناؼبوضوعللطبلبفقط،التعليميفىذا
عملية خبلؿ من إتقاهنا هبب اليت اػباصة مفاىيمهم على العثور عملية إذل

 حواريةمستمرةمنخبلؿاالستفادةمنذبربةالطالب.
 إسًتاتيجية تعليميالتعليممبوذج مبوذج ىو التفكَت مهارات لتحسُت

اغبقائقأكيعت مهاراتالتفكَتلدلالطبلبمنخبلؿدراسة مدعلىتنمية
 ذبارباألطفاؿكموادغبلاؼبشكبلتاليتيتمتدريسها.

 (SPKالتعاوين ) التعليماسرتاتيجية  .5
الطبلبيفؾبموعاتىي هبا اليتيقـو التعليمية مناألنشطة سلسلة

التعاكينىيالتعليماسًتاتيجيةاليتسبتصياغتها.التعليممعينةلتحقيقأىداؼ
،كالذميتكوفمنأربعةإذلـذبميع/فريقصغَتمبوذجتعليمييستخدـنظا

،أكعرؽأكخلفيةعرقيةخاصلديهمقدراتأكاديبيةـبتلفة،أكجنسستةأش
متجانسة(. كلصلحي)غَت ستحصل ؾبموعات. على التسجيل نظاـ تنفيذ

 اجملموعةاإلقبازاتاؼبطلوبة.ؾبموعةعلىجائزةإذاأظهرت
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 (CTLالسياقي ) التعليماسرتاتيجية  .6
 التعليممفاىيم التعليمية اؼبواد ربط على اؼبعلمُت تساعد دبواقفاليت

اغبقيقي العادل يف معارفهمالطبلب بُت ركابط إقامة على الطبلب كتشجع ،
كتطبيقهايفحياهتماليومية.

 (SPAالوجداين ) التعليماسرتاتيجية  .7
اؼبعريف التعلم اسًتاتيجيات عن الوجداين التعلم اسًتاتيجيات زبتلف
كعي على تنطوم ألهنا قياسها يصعب اليت ابلقيم العاطفة تتعلق كاؼبهارم.

،يبكنأفتظهرالعاطفةيفينمومنداخلالطبلب.إذلحدماالشخصالذم
السلوكية. ذلكاألحداث نتكمع إذل التوصل على حكمو فإف موثوقة، يجة

يتطلبالدقةكاؼبراقبةاؼبستمرة،كىذاليسابألمرالسهلالقياـبو.


 لعربيةاللغة اقواعد  .ج 
قواعد اعديقامنقأما ؼبناسب.اؼبكافاعبلوسيفايدبعٌتهفعدابلعربية

ستخدمهايتصاؿاللغةىيأداةاكللغة.اترتيبرموزأكطريقةلاأهناعٍتأاصطلحاك
لذلكف،ةتجانسؼباـكللغةللتواصلمعبيئتهاستخديقدعية.اتمجاكلؾبموعة
يفبيئةأنوحينئذلبشريفؾبتمعمعُتاليبكنهممعرفةلغةؾبتمعآخر.كاطبيعيأف

تجانسةم للجميع يبكن ا، جيد. بشكل كلتواصل أف أساسنا يدؿ ىياىذا للغة
م.كلقوؿأكألفاظللغةبنطقا،يُرمزبيئتهم.بشكلعاـألفرادكاكسيلةتواصلبُت

 مصطفى ػػػيلغبلايعّرؼ ايٍت أبهنا اللغة شعباألقواؿ كل يستخدمها ليت
م عن ت11.قاصدىمللتعبَت أيضنا ارصبةيبكن من عدد أهنا على مناللغة لقواعد

ستخدـيفشؤكفت،كأفراداجملتمعستخدـللتواصلبُتاليتتؼبختلفةالكبلـاعادات
اؼدمحميعر13ّحياهتم. عبد )يف اؼببارؾ اؼبعُت( فريدة أداة أهنا ماكنسبللغة نقل
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 اتستقبلو اغبواس 14لقلب.اػبمسإذل فإف الذا بُت يربط جسر ىي غبياةاللغة
سيشكلكلؾبتمعلغتوأكفالبيئةلتفاعلمعالتواصلكا.منخبلؿعمليةةلفكراك

تـبتلفةيفكلمنطقةاؽبجتوبشكلطبيعي،حبيثيُعرؼبعدذلكأفىناؾلغ
ؼبستخدمة.اؼبفرداتالكبلـكاةكهجمنحيثالل
معذلكك لعادليفعدةعائبلت.علىسبيلاللغويوفبتجميعلغاتا،يقـو

قّسمماكساؼبثاؿ نقلومولر، عبداؼبعُتيفكما كىيا، إذلثبلثعائبلت، للغة
لساميةاللغاتالعربيةيفعائلةاةللغاكلتورانية.ا،كاؽبيميتلساميةا،كاألكركبيةإندك

أخرلغباميةا بعبارة يفHomo Semiticأك اأك يغبامالعربية للغاتاك15لسامية.اة
ا:ىيلغاتساميةHomo Semitic يفدخلليتتناألخرلا كاؼبصرية لرببريةالقديبة
لكوشية.اك

يفاهفريق،يبكنتيةنفسهاإذلعدةلغات.بشكلعاـلساماللغاتاتنقسم
 تشمل كغربية. شرقية اؾبموعات اللغات اللشرقية يلونيلباباكشورية أك ،األكاديةة

 اكتشمل اللغات كالغربية كاآلرامية كالكنعانية جانبئذلعربية. تنقسم أيضناا، لعربية
 عربيةجبنوب سبػػإالكاؼبعينيةتشمل كاغبضرميةكية يةشاغببكالقطنية كمشاؿ لعربيةا،
لباقية)لغاتالعربيةاانية(كيللحااموديةكساللصفاكيةكالغاتال)يةبداحلالعربيةاتضم

16سبيمكحجاز(.
ىياليتأتتإليناالعربيةاللغةا مزيجمنلواقعالعربيةكىييفالبقعيةاليـو

معظمه مأٌب ـبتلفة الغات مشاؿ امن كالعربيةعبزيرة ، قليلها .لعريباعبنوبامن
ف ىذه اأصبحت تالعللغة ربية ابسم الفصحى،العربيةعرؼ اىي لعربيةاللغة
ا يفكتابة اكتبتراثلقرآفكاؼبستخدمة يفعامةلعربية تستخدـ كلغة ؼبنتدايتا،

الرظبية كلتعبَت ا، بشكلعاـ. اكجانبألفكار لعربيةاىناؾلفصحىتعرؼالعربية
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العامية كىي ا، اللغة العربية يف كالعاديةؼبواقفاؼبستخدمة ا، يف تنطبق لكبلـاليت
17ليومي.ا

 مصطفى لساف على أخرلجاء معاٍف يلغبلاكيفعدة اُتأف العربيةللغة
ي غلبصبلة اها فإفحبسبفتحييونسك18ىم.مقاصدلعربإليصاؿ ا، لعربيةاللغة

الفصحىىيا العنصر األساسييفبناء 19لعربية.األمة امع استخداـ لعربيةاللغة
،الواقعبلؼبسلمُت.العربيةىيلغةاللغةانطباعأبفاظهر،ثاغبديلقرآفكاكلغة

لعربيةيفاللغةا،ألفموفسلاؼبلعربيةىماؼبتحدثوفابللغةاليسابلضركرةأفيكوف
نزكؿللغةلاهللاسبحانوكتعاذلىذهختارااإمبألساسليستملكناللمسلمُتفقط.ا
لقرآف.ا



 شعرتعليم قواعد اللغة العربية ابل .د 
تعليمقواعداللغةالعربيةهتدؼلفهماؼبسموعأكاؼبقركءعاما،كلكنتعليم
اللغةالعربيةؽباطبقاتمنابتدائيةككسطيةكعاليةغالبا.كتعليمهاابلشعرمنأنواع

 تبلميذ. إذل أستاذ من علمها دخوؿ لتسهيل طريقة إندكنيسيا متوربكتابكبو
ئذحينبو.اكشعورعلوما،فبايعٍتيشعرشعرلغةلشعراكشعراللغةالعربية،بصبلها

أتلفعمدناابستخداـاإليقاعاتقدرىوصبلشعقاؿعليبدرماصطلحاأف"ال
العريبىوكبلـأككتابةنظمفالشعرأكاللشعيبأأضبداقوؿك38كزفالعربية".أأك
 أؽبا أك اإليقاعأكزف النمطأك تتبع الحبر كالقافية النهائيةالقدًن اؼبطابقة أك نهائية

علىالنثر.هابمهيمنهبالسًتككذلكعناصرتعبَتالذكؽكاػبياؿأكللخط
الحقناَتظهرمنذعصورماقبلاإلسبلـكالذمتطمنظـورىوشكلشعال

للعرب.وبتومشعرعريبعلىمعادلةإيقاعيةيفؼبشهورإذلشكلشعيبمنالشعرا
لغةأكىي؛صبلةسةعناصررئيسيةكاردةيفشعرعريبهنايةكلسطر.ىناؾطب

                                                           
.218ص....فقواللغةالعربيةبديعيعقوب، 17
. 7......ص.جامعةالدركسالعربيةمصطفىالغبلييٍت، 18
26......ص.ةويأساسياتتعليمالعربيةكالًتبيةالدينيةاللغ،يونسعليفتح 19

30
 Ali Badri, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif…h. 24 
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.يبلحظأماؿ،كخياؿأكشعردامتاعكقافيةشعرية،ك،ةكزفشعريأأكإيقاعكشعرية،
فكعبادةككذلكالعلمكيبكنأفيؤثردايأمةكعاداتكاشعرأشياءـبتلفةحوؿكر

شع على الوظهورىا ككجود يرتبطشعرىم، اغبضارة من إرث ىو كثيقنار ارتباطنا
32ابلعاداتاؼبوجودةيفاجملتمع.

ا لنظم القدًن اأك لشعر عادة كنتقد قسم كؿبتولتفرؽ شكل على بناءن
أقساـلا إذلأربعة العريبحسبشكلو الشعر ينقسم التقليدم،ىيشعر. الشعر

كاؼبو اؼبرسل، اغبُشكالشعر كالشعر لكتبر.يفاحات، يشارإذلالشعرقدالعريب،
ال الشعر أك )القدًن(، الكبلسيكي الشعر ال)بلـزالتقليدم عادم أكالأك تقليدم

الػ أك قدًن بعركض التقليدم الشعر ىذا يرتبط قديبة(. بقواعد كقافيةأملتـز حبر
31بشكلعاـيفالقصيدة)سطرينمتوازيُت(.ك(بييتًتتيبخطب)

االًتكيزعلىاؽبيكليعّرؼاػبرباءأفاستخداـالشعرينقسمإذلقسمُتنب
ك )الشكل( هببلبنيةالاػبارجي ذلك، كمع )احملتول(. الداخلية البنية على ًتكيز

ورلاالنتباهإذلاإلمبلء)اختيارالكلمات(لتكوفقادرةعلىإنتاجيخارجيةشعرأف
ةفخياليااؼبقصودابلبنيةيفالشعرىورسالةأكمعإذاأتثَتاتصباليةللغةكاؼبعٌت،

يستخدـالشعرعمومناغبديثالعرباكيفإندكنيسياكمنطقيكمعٌتمعاطفشعورب
زية.وةكرميكلماتدالل
منخطيئاتالعلمالذميناقشماىوعركضمعٌتالشعرابلغباؿاايفىذك

يفا يستخدـ كتغيَتاتو حينشعرلالبحر بعئذالعريبالتقليدم. ىو إيقاعضالبحر
حب أشهرىا كمن لاروعديد. ؼباكطويل يبسلاكتقارب لاكط كاكرجز ؼبنسرحالسريع

جملتثللخليلاؼبقتضبكاؼبضارعكاؽبزجكاكفػيػػفػػػػػبالػػػػػرملكاكديدؼباكفراولاككامللاك
 أضبد ابن كزايدة الفراىيدم تدؼباألخفشحبر كنبا ىي33.لبصرايفاارؾ، كالقافية

 دة.منالقصيأبياتمبلءمةهنايةالسطريفكل

                                                           
31

 Lailatul Maulidiyah, “Nilai Sastra dalam Syiir Tanpo Waton”, NUSA, (Agustus, 2016, h. 140. 
32

 Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12. 
4(،1825،)جاكرات،حكموصياد:كضاؼبيسريفعلمالعرخاطباألماـ، 33
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صناعةيعرؼهباصحيحأكزافالشعر34:اغبدكالشعريسمىابلعركضلو
منحيث:الشعرالعريبكاؼبوضوعالعريبكفاسدىاكمايعًتيهامنالزحفاتكالعلل.

:أمناؼبولدمناختبلطبعضحبورالشعرببعضكأمنوٍبالثمرةصحةكزنوكسقمو.
هبو الذمال كالتغيَت الكسر من الشعر غَتهعلى من الشعر كسبييزه فيو دخولو ز

فيتمّيزالصحيح،التعّرؼعلىأكزاِفالشعركالسجعفيعرؼأفالقرآفليسبشعر.
فالوزُفيعُُت(كقدعرؼمنجّرب)،ككذلكيفاستحضاِرأبياِتالشعر،مناؼببتور
فإنو،كضبايِةدكاكينالشعرمنالتحريفكالتصفيح،مانسيَتومنالبيتِفةعلىمعر

ألفالدينجاء،مفهمكتابهللاكسنةرسولوكبذلكيت،فيوشواىدالنحوكالصرؼ
.كأفتعلمأفالقرآفليسبشعر،كالتمييزالشعرمنغَتالشعر. العرباألصيلةبلغة

فنظموايفالفقِوكنظمالزبد(كىذافّنؿبَدثاستخدمواؼبتأخركف)كنظُممتوِفالعلِم
كألفيةِ مالككالقراءاتكاغبديِث ابن كألفية :كالنسبة.كالشاطبية السيوطيكاللغِة

علماللغة،كبعضهميذكرأنَّواثناعشَرعلمان,كاؼبشهورمنها)،إذلعلماللغةالعربية
كالبياف،اؼبعاينك،الصرؼك،النحوك كالبديعك، كالعركض، كقوانُتالكتابة،،القوايف،

فيمايتعّلق:كفضلوكالتواريخ.احملاضراتئلكاػبطب،كالرساإنشاءككقوانُتالقراءة،
إذلبعضفضلو،ِبو فلوأردَتأفتنظَر العربية" فانظرإذلاؼبنظومات،كىو"اللغة

.فإمباأكٌبىذادبعرفةىذاالعلم.إذلغَتذلكمنالفضائلاليتسبقذكرىا،العلمية
ق(275–ق288لقرفالثاين):اػبليلبنأضبدالفراىيدمالبصرميفاكالواضع

علمالعركضأكعلمأكزافالشعر،كسببتسميتوابلعركضألف كاالسم:مناؽبجرة.
منأشعار كاالظبتداد:اػبليلكضعويفاحمللاؼبسمىهباالكائنبُتمكةكالطائف.

.فبليعرؼامرئالقيس،ككافالعربينظموفعلىالسليقة،العربكالبحثفيها
ألّفبوتعرؼمنظوماِتالعلِم,كىوانشئمنالكتاب،فرضكفاية لشارع:حكماك

العربية علم من أنو يف كمن: سائلاؼبك.كالسّنة كالتفاعيل العركضي التقطيع من
كمنالعللاليتتدخلعلىالبيت التفعيلة اصطبلحاهتميفالبيتالشرعيكأجزاء

                                                           
6-5(،1825،)جاكرات،حكموصياد:كضاؼبيسريفعلمالعرخاطباألماـ، 34
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احملدث كالبحور كأضربو الشعور كحبور كغَتىاالشعرم. الشعرية كالضركرايت .ة.
يفقيدكاحدحدةوؼباةطوربؼباألخرلاؼبواداألكراؽأكالكتابعبارةعنؾبموعةاف

لورقةيفافقات.يُطلقعلىكلكجومنجوانباكربتومعلىكتابةأكصورأكمر
ا ابلكتاب صفحة. سم على ربتوم "كبو" الشعككتاب ر من عمدصبلة اأتليفها

.اإندكنيسيبةبلغةكمرلعربيةأكأكزفانغمابستخداـ
 

 مدرسة دار التقوى الدينية طلبة  .ه 
ال طلبة يبكن كسانًتم"علىهاستنتاجالغة " اللغةصطلحاؼبمأٌب من

" اسًتمسالسنسكريتية ا" ؽبا لاأصوؿليت ايةألدباكلمة تعٍت ؼبقدسالكتاباليت
مناإلسبلمييفمعهددينلامبعتعلييتلشخصاسما"سانًتمك"ؼبعرفة.الدينكاك

يفىذاوفيبقهتمعادىمأصدقاءمعهديةيعيشوفكخلفياتاؼبناطقاؼبختلفةذكم
تعليموا يفالشيخكىبدموفربتإشراؼؼبكافحىتيكتمل كيشاركوف ألنشطةا،
ا التعليمية ليت اقد ؼبريب اجتهدت ؼبعهد دبخاصة دينيةدرسة تسمى أك ةبطل،

تربيةمدارستبلميذيفأكبًتبيةغَترظبيةمدرسةدينيةتبلميذـبشكلعا"تبلميذ"
يكافأعلماءأكمشرفُتتعٍتخداـ"جانًتيك"كلمةهناأتٌبمنأأيضنا،كيقاؿرظبية
مشرفُتمنقبلعلـوبانًتيكج العلماءأك يفسانًتمعنتلفزب. الذمىبدـ

لبيئةأكالتعليمأكا،إمامنوعةمدرسةلديهمخلفياتمتنةبكطلنًتماس.ىممعهد
اػبرباتا قبلذبربة هبا اليتمركا منيفعملالذميلتعليم أتٌبخلفياهتم اؼبدرسة.

مناطق أك سومطرة من يكونوف قد أهنم يعٍت فبا جوـبتلفة أك أكلكاليمانتاف
جزسسوالكي من اببوا أك مَتاككةريي إذل ساابنج من ىـبتلفة ايف ؼبوحدةالدكلة

اؼبشاكلىيؾبموعةاؼبشاكلربدثللفرد،سواءفردايأكيفعبمهوريةإندكنيسيا.
من على الصعب من كهبعل كيضيق يعيق ما فهي اؼبشكلة أما الناس. ؾبموعة
لتحقيقشيء،كاؼبشكلةىيالفجوةبُترجاءالتوقعاتكالواقع،بُتاالحتياجات

يبكنأفيكوفالشكلاؼبلموس35ف.كماىومتاح)مستعاد(،بُتماهببكمايكو
                                                           
35

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 60. 
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اػبارج، من أك الداخل من كاالشتغاؿ اإلغراء، اؼبثاؿ، سبيل على ـبتلفنا، للعائق
كالتحدايتاليتتطرحهااؼبواقفاغبياتية.

دكفثبوتبينة)األيصبحمنالبديهي أفالطبلب(قواؿيبكنقبوؽباحقا
هبملدي كالضعفاػباصة القوة نقاط فريهم فهم اإلمكاانتكالقدرات، بكل دكف

اؼبوجودةفيهمكاليبكنتوحيدىذاالتفردبقاعدةكاحدةمشًتكةبُتطالبكآخر،
االختبلفاتاؼبوجودةيفحدذاهتا يف،كفاؼبعلمُتكاؼبؤسساتاؼبدرسيةهببأفربًـت

النفس علم كفقنامنظور كنفسينا جسداين كالتطور النمو يفطور أفراد الطبلبىم
ال كبو اثبتنا كإرشادا توجيهنا كيتطلبوف اػباصة لقدراهتمطبيعتهم اؼبثلية لنقطة

هبب36.الطبيعية منفصلة الطبلبيتسببيفمشكلة الذموبدثيف التفرد إف
اعتبار عملمتكاملكمطلق الطبلبيفإطار إدارة أخذ حىتيتم كحلها معرفتها

سبامنا.غاية
 التجربة خصائصالطبلبىيأجزاء عملية فعالية على .التعليماليتتؤثر

إذل ربتاج اليت شخصيتهم من أجزاء كصف إذل خصائصالطبلب فهم يهدؼ
.يبكنربديدخصائصالطبلببشكلأساسيمنالتعليماالىتماـلفائدةتصاميم

كخربات كاػبلفياتالثقافية القدراتاألكلية يفذلك: كدبا جهاتنظرايتـبتلفة،
كماإذلذلك.التعليمطكأمباالتعليم

كىي للطبلبإذلثبلثةجوانب، الفركؽالفردية يصنفسيفالبحرصبرة
كالنفسية. كالفكرية العادل37االختبلفاتالبيولوجية ،اليوجدأحدلونفسيفىذا

اعبسدبغَته،حىتلوكافمنسبللةكاحدة.اليبكناعتباراعبوانبالبيولوجيةعلى
م غَت جوانب التفاعلأهنا يف الطبلب على البيولوجية االختبلفات تؤثر همة.

الطالب اؼبثاؿ، سبيل على البشرة لوف يف االختبلفات أصدقائهم. مع كالتكافئ
األسودسيكوفمقارنةمعاألصدقاءاآلخرين.بلسيصبحمادةيسخرمنهابعض

الطبلب.
                                                           
36

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 39. 
37

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2017), 55. 
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ليم.كحقيقتهاىيأفالذكاءىوأحداعبوانباليتربديثهادائمنايفعادلالتع
للطبلب.الذكاءىوالقدرةعلىفهماؼبواقفالتعليمالذكاءعنصريؤثرعلىقباح

اعبديدةكالتكافئمعهابسرعةكفعالية،كالقدرةعلىاستخداـاؼبفاىيماجملردةبشكل
38فعاؿ،كالقدرةعلىفهمالعبلقاتكالتعرؼعليهابسرعة.

،اليبكنذبنباختبلؼيةاألخرلاؼبختلفةؤسساتالتعليميفاؼبدارسكاؼب
إدارة يف بعضهم. عن اؼبختلفة الطبلب كبيئة طبيعة بسبب النفسية، اعبوانب
هبمة اؼبتعلقة تلك خاصة مشكلة، ساحة النفسية اعبوانب تصبح قد التدريس،

الطبلبكاىتمامهمابؼبوادالتعليميةاؼبقدمة.
تعليمك جو خلق لدعم ضركرم اؼبعلم دكر كيسمح كنشطنا فبتعنا يكوف

أف إففهم األمثل. ينقلدكرالتعليملؤلطفاؿابلتحقيقعلىالنحو نشطة عملية
هبامعلمىيأنشطة كىي:التعليممعلمُتمنمدرسإذلمعلم.األنشطةاليتيقـو

.لكييكوفاؼبعلمابرعنايفأداءالتعليمؾبموعةمناألنشطةؼبساعدةالطبلبعلى
.كتشملالتعليمو،هببأفيفهمتنوعالطبلبكأفرادكآاثرىمعلىأنشطةكظائف

كاالقتصادم، االجتماعي كالوضع الذكاء، اؼبتعلمُتىي: تنوع أك الفردية مصادر
كالثقافة،كاعبنس.

،كالقدرةعلىالتفكَتكىي:القدرةعلىاكتساباؼبعرفة،للذكاءثبلثةأبعاد
لىحلاؼبشكبلتاعبديدة.اآلاثراؼبًتتبةعلىتطبيقتنوعكاألماؿاجملرد،كالقدرةع

كاءالزباذقرارات(هبباستخداـدرجاتاختبارالذ2ىي:)التعليمالذكاءعلى
نقدراتكمصاحلاليتتزيدمالتعليم(هبباستخداـاسًتاتيجيات1،)تعليميةدقيقة

مرنةكتضعالطبلبيف(كهببأفتنظريفتكوينؾبموعة3،)الطبلباؼبختلفُت
.التعليمؾبموعاتأخرلعندماتضمنتقدـ

كاؼبهنة الدخل من مزيج كىو ، كاالقتصادم االجتماعي الوضع ثبتأف
كمستولالتعليماألسرمللطبلب،ىوعاملكثيقالصلةأبداءالطبلب.يعملأتثَت

االحتياجاتكاػبرباتاأل االجتماعيكاالقتصادممنخبلؿ: الوضع ساسية،ىذا
                                                           
38

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 45. 
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حالتهم عن حرا الطبلب صبيع ؼبساعدة كالقيم. كاؼبواقف الوالدين، كمشاركة
كمنظمة، آمنة تعليمية بيئة إنشاء اؼبعلمُت على هبب كاالقتصادية، االجتماعية
يف التفاعل كتشجيع الطبلب، حبياة التعليمية اؼبواد كربط جيدة، أمثلة كاستخداـ

.التعليمأنشطة
االجتم الوضع اؼبواقفمثل إذل تشَت اليت الثقافة فإف كاالقتصادم، اعي

كالقيمكالعاداتكأمباطالسلوؾاليتسبيزفرقةاجتماعية،تؤثرعلىالنجاحيفاؼبدرسة
منخبلؿاؼبواقفكالقيمككجهاتالنظرحوؿالعادل.كجزءمنالثقافة،تؤثراػبلفية

 اؼبواقف خبلؿ من الطبلب قباح على أيضنا علىالعرقية اؼبًتتبة اآلاثر كالقيم.
من طبلهبم فهم عليهم هبب أنو ىي للمعلمُت ابلنسبة الثقايف التنوع فبارسات

( )2خبلؿ: بتدريس، طبلبالذينيقوموف ثقافة تعلم ؿباكلة توعية1( كؿباكلة )
الطبلببقيمكقباحاتاألشخاصمناألقلياتالعرقيةكالثقافية.

 أنشطة تدـك التعليمال سلسنا،لكل األمر يكوف قد طبيعي. بشكل فرد
يكوفصعبنا كقد بسرعة، تعلمو استيعابما يبكن كقد اليكوفكذلك، كأحياانن
للغاية.منحيثاغبماسقدتكوفالركحاؼبعنويةعالية،كلكنيفبعضاألحيافقد

الطبلبعلى قدرة عدـ يفحالة االحتفاظابلًتكيز. بشكلالتعليميصعبأيضنا
.التعليميح،فهذهماتسمىبصعوابتصح

 ،،غالبنامانواجوعددنامنخصائصالطبلباؼبختلفةالتعليميفكلنشاط
،يفسياؽتعلملغةأجنبية39.اليبكنإنكارأفالطبلبمأتوفمنخلفياتمتنوعة

بعض ىناؾ الشيء. نفس ليسوا اهنم اللغة. متعلمي يف فردية اختبلفات ىناؾ
بسرعةكبنجاح،كالبعضاآلخربطيءكيواجوصعوبةالتعليمذينيبكنهماؼبتعلمُتال

ـبتلفة. كأساليب شخصيات لديهم أجنبية. لغة تعلم يف طبلب48كبَتة يوجد
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،كلكنىناؾاضراتبسبلسةدكفمواجهةصعوابتيبكنهماؼبشاركةيفأنشطةاحمل
لدلالتعليمصعوابتاإلشارةإذلأيضناطبلبيعانوفمنمشكبلتتعليميةـبتلفة.

.كىذهالعوائقنفسيةالتعليمالطبلبمنخبلؿكجودبعضالعقباتيفربقيقنتائج
إذلالبفاضربصيلتعليم حبيثتؤدميفالنهاية بطبيعتها كفسيولوجية كاجتماعية

.الطبلب مشاكل تنشأ أف اػبلفياتالتعليميبكن يف االختبلفات بسبب أيضنا
للطبلب، إحدلمشكبلتالتعليمية أيضنا يفكلؾبموعةالتعليمكىذه الشائعة

دراسةكربتاجإذلإهبادحلعلىالفور.يبكنأفتؤدماالختبلفاتيفاػبلفيات
كمنها:التعليميةإذلمشاكلـبتلفةأكصعوابتتعلمللطبلب.

العربية اللغة حوؿ كقدراهتم الطبلب معرفة تنوع خبلفيتهممع تتأثر كاليت
ليميةالتع صعوابتيفعملية بشكلغَتمباشر ستخلق فإهنا يتيحتنوعالتعليم، .

معرفةالطالبقدرةكلطالبعلىاستيعاباؼبوادبشكلـبتلف.ىناؾمنيشعر
البعض هباد كقد عادية أك سهلة تعترب لبعضالطبلب ابلنسبة اؼبواد بعض أبف

ىوأحداالحتماالتاليتتعٍتالثغرات .يفمثلالتعليم)الفجوة(يفصعوبة.ىذا
ىذهاغبالة،مناؼبتوقعأفيكوفاؼبعلمقادرناعلىالتعاملمعهاحبيثيبكناستقباؿ

امنقبلصبيعالطبلب. 42اؼبواداؼبقدمةجيدن
العربيةيفأم اللغة كمثلىذهاؼبشاكلقديواجوالطبلبالذيندليدرسوا

يفتقركفإذلمعرفةاللغةالعربية.مناحملتملمستولتعليمسابقأكالذيناليزالوف
أفوبدثىذااغباؿألكلئكالذينمأتوفمنخرهبياؼبدرسةاغبكومية.سيواجومثل
لو،كمنإضافةذالك ا طالبصعوابتتعلمخطَتةألنوسيتعلمشيئناجديدن ىذا

نلديهممتوسطاؼبتوقعأفيكوفقادرناأيضناعلىالتكافئمعاألصدقاءاآلخرينالذي
العربيةابللغةكافيةأساسيةمعرفة السلفيُتاؼبعاىدخبرهبيمقارنتهاعندخاصة.

هبيدكفدبعرفةكمهاراتاللغةالعربية.الذين(اللغويُت)كاغبديثُت(التقليديُت)
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حدكث كىي جديدة، مشاكل تنشأ أف اؼبمكن من القدرة، تعديل يف
مثلىذهاؼبشاكلبسببالقدراتاؼبختلفةللطبلب.ربدثالتعليمأتخَت)تباطؤ(يف

يفالفصلالواحد.ىناؾمنيتقناللغةالعربيةابؼبهارةكبعضهمدليدرساللغةالعربية
سيحتاجوفإذلكقتأطوؿنسبيناىاعلىاإلطبلؽ،لذلكيفتعلمالذيندليستطيعوا

مثلىذهمشاكلإيضاعيفتعلمموادمعينةأبكثرمنأكلئكالذيندرسوامنقبل.
أكلئكالذين بل مطلقنا العربية اللغة يدرسوا دل أكلئكالذين ستختربىا أكقاتأمبا
لديهممهارةدبعرفةاللغةالعربيةيتقنوهنا،ألنويتعُتعليهمانتظارأصدقاءآخرينال
عيستطيعوهنا،حىتالتعملىذهاألكقاتبفعاليةككفاءة.كىذااغباؿألفلوسيضي

األكقاتيفانتظارصديقآخرفقطبتعلمشيئقدتعلمومنقبلدكفأفوبصل
علىأمشيءجديديعٍتاؼبزيدلو.

عادةىذهاػبربةمنقبلالطبلبالذينلديهمخلفيةتعليميةأكمنخرهبي
كماىو41معهدسلفيالذيناعتادكاعلىتعلماللغةالعربيةمعإتقافأكثرسلبية،

كصرؼ(اغباؿيف )كبو القواعد إتقاف أكربعلى بشكل الًتكيز العربية اللغة تعلم
ال الفعالية اللغة النصوصالعربية،حُتأفإتقافمهارة إتقافمهاراتقراءة لدعم
وبظىابىتماـكاٍؼ.ٍبسيواجهوفصعوابتيفتعلماؼبهاراتاللغويةالنشطة،مثل

طبلبالذينلديهمخلفيةتعليميةأكمنمهاراتالكبلـ.كمثلانحيةأخرل،فإفال
اللغة إتقاف على أكرب بشكل اللغوم تعلمها يركز )للغة( حديثة معهدية خرهبي
النشطة)اؼبهارة(كماىواغباؿيفجانبمهاراتالكبلـكعدـفهماعبانبالقواعد
النحوم،سيواجهوفضعفناأكصعوبةعندالدراسةحوؿالقواعدألهناعادةليست

ا. عميقةؽبمجدن
كللطبلبالذينالتزاؿمعرفتهمكمهاراهتمابللغةالعربيةمنخفضة،فإهنمقد

.كافىناؾنوعالتعليميعانوفمنمشاعرالقلقكمشاعرعدـالكفاءةكاػبوؼمن
منالسؤاؿاؼبقلقيفنفسو"ىلأستطيعاللحاؽأبصدقائي؟"ألنوأدرؾأفأصدقائو

ا. بعيدن تركوه قد أقراهنممن من أقل معرفة لديهم أف الطبلب يشعر أف الطبيعي
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ىذه مثل سيختربكف اللغوية اػبلفياتغَت الطبلبذكم أف اؼبؤكد من اآلخرين.
اآلخرينألنو األمافمناألصدقاء ابلنفسأكعدـ الثقة ابنعداـ الشعور األشياء.

م.يشعرأفمعرفتوكقدراتواليبكنمقارنتهادبعرفتهمكقدراهت
ابلكسليف الشعور ينشأ االختبلفاتيفالتعليمقد بسببعوامل أحياانن

ىناؾاحتماالفؽبذا؛أكالن،أكلئكالذينيشعركفأف43اػبلفياتالتعليميةللطبلب.
معارفهمكقدراهتمالتزاؿمنخفضةمقارنةابألصدقاءاآلخرينسيكونوفكساذلألهنم

هبعلهمؿببطُت)ميئوسمنو(.اثنينا،سيشعرأكلئكيشعركفأهنمزبلفواعنالركبفبا
الذينلديهممعرفةكقدرةكافيةابللغةالعربيةابلكسلألهنميشعركفابؼبللمناؼبواد

اليتتتكررابستمراردكفمزيدمادةذاتمعاف.
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 لثالثالفصل ا
لبحثامنهجية 


 

 لبحث ونوعهامدخل  .أ 
لرسالةاؼبستخدـيفىذهالبحثانوعمنمدخلىذاالبحثىوالكيفيكال

 الىو اؼببحث على ،يدافالوصفي ىذا ايستخدـ كصفيالبحثيف نوعا الكتابة
 منهجية على اتعليميعتمد اللغة لعربية. أما ابعض يف ىذااالعتبارات ستخداـ

البحثك ونوعمدخل الوصفيلبحثامن فالكيفي أسهلالكيفيمدخلتعديل
 اعند بُتاتقدًنيفالكيفيفمدخلاؼبيدانية،لبياانتالتعاملمع الباحثلعبلقة

ك ؼباؼبخرب حساسية كزمافأكثر 44لبحث.اكاف بتبليغلبحثاىذا كيفي دبدخل
.يدافمنعمليةتفاعليةاؼبةصولؿببياانتلا

الذمهبعلالسببا منالكيفيالوصفيمدخللباحثيستخدـ أنو ىو
 الكيفيمدخلخبلؿ الباحثكصفايريد تعليميةالتطور مواد لعلمييفشكل
لكتاب إندكنيسيا" اك"كبو من تطويرىا اليت إذل اعباكية كتطبيقها عندإلندكنيسية

يتعل قواعد ام اللغة يف العربية الصف درسةدبلثاين ادار التقول .البتدائيةالدينية
يفاك ليستكاضحة يتعلاسًتاتيجيةؼبشكلة ام كاليبكنترتالقواعد كفقلعربية يبها

غبصوؿالباحثيفامأملالكيفيمدخلذاهبو،كلكنمياسًتاتيجيةتعلعدةنظرايت
من متنوعة التعليمسًتاتيجياتاعلىؾبموعة ربقيقها يفعلـومسانبةاليتيبكن

لعادلا لتعليمامنهجيةعن إذلك. ذلكابإلضافة يرغب الباحث، فهم لوضعايف
أمباطحا كاقعهاسًتاتيجياتكأساليباكمداخلوؿالجتماعيبعمقكإهباد تعليم

لفرضياتالعثورعلىاوجدالبحث،حبيثيمكافكزمافمنالتعليمكربديدمباذج
لعربية.القواعداستَتاتيجيةتعليمالنظرايتحوؿاك
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 لباحثاحضور  .ب 
يعتربالنوعيلبحثايف ا، يفصبع رئيسية كلباحثأداة يفىذهالبياانت.

لبحث،أعٍتأفابحثاالطلبعنمسائلابحثمشارؾكمراقبالدراسةحضور
لعربيةاللغةاقواعدتعليماسًتاتيجيةمشارؾطلبةفصلاثفكمراقبمعلميفتطبيق

ب ةبلطلاإندكنيسيكبوكتاب اؼبختلفةذكم اؼبناطق التقولدبخلفيات دار درسة
داعمتهاكاثبطتها.،كمزاايىاكعيوهباٍبعواملابسوركافالدينيةاالبتدائية


 البياانت ومصادرها .ج 

ليتسبّرمنقليلةحىتالثلجاككرةلبحثكمصادرىابصفةىادفةكابياانت
منمصادرىاأعٍتإقراركنشاطككسائلمنأستاذتوفيقكبياانتحبثأكليةكبَتة،

 دار رئيسمدرسة اأسبيم التقول الدينية رؤسآء بُت من كاالبتدائية ةلعاليالوسطية
منبُتدفاتَتمنهجيةمدرسةدينيةكدركسسػػػػابقة،كأستاذحسنكبياانتاثنوية

معلم"كبو"يففصلاثفمنبُتأساتيذمادةموحدةمتحالفةعنقواعدلغةعربية
 أستاذىم، تعليم تلقوا اثف فصل اكتبلميذ قواعد تعليم عملية يعملوف للغةالذين

كبياا أكلية، بياانت لدل حصوؿلعربية كدفاتَت تعليمها توثيقات من اثنوية انت
مقابلتهم.

اؼبخربينيفىذهالدراسةىم:
 رئيسمدرسةدارالتقولالدينيةابسوركاف .2
 انئبرئيسمدرسةدارالتقولالدينيةابسوركاف .1
 معلمدراسةقواعدالعربيةدبدرسةدارالتقولالدينيةابسوركاف .3
 بوركسارمالدينيةولالصفالثايندبدرسةدارالتقةطلب .4

 اختيار تقنيات ابستخداـ اؼبخربين قائمربديد أفمعايَتعلى يعٍت فبا ،
تنفيذ45لدراسة.ابةقيدمدبشكلةمعرفتهمالباحثىبتاراؼبخربينالذينيعتربكفعلى
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كفهممشاكل التقنيةمنخبلؿأخذاألشخاصاؼبعركفُتلديهممعرفةكخربة ىذه
.الدينيةالتقوليفمدرسةدارقواعداللغةالعربيةيجياتتعلممتعلقةبتنفيذاسًتات


 أساليب مجع البياانت .د 

ستَتاتيجيةتعليمامعمشاركةحبثيفتطبيقمالحظةأساليبصبعبياانتحبث
 اقواعد رئيساللغة ٍب فمعلمها اثف فصل يف إندكنيسيا بكتابكبو يعمل لعربية

ا مقابلةو ؼبدرسة، كدراسة ثيقاتتو عميقة كأستاذاأك تبلميذ لدل تثليثها جتماع
46.ؼبدرسةاكرئيس كحبثاثنوم مبلاعن شكل كتبكصوركحظاتلبياانتيف

لبياانتاكتسمىبتقنياتصبع47.كؾببلتكمقاالتكماإذلذلك
 لبياانتاتقنيات مجع  .2

 دلالحظةا .(أ 
مدعومة(KBMم)يلتعلالتدريسكاإجراءمبلحظاتؼبراقبةعملية

لبحثيفتطبيقاكموضوع48لبحث،امنظومةؼبوضوعجيلبياانتتسجبمع
 كاعملية مدرسة بفصل تعليم معلوماتبياانتمطلوبةستَتاتيجية غبصوؿ
تعتمدعلىلباحثاطريقةمبلحظةىبتارىاكدراسةبياانتدقيقة.بفالباحث
 مبلحظة منظومة مشكلة صياغة ألف كبومتخصصةمبحوثة بكتاب

لتالية:الؤلسباب49.لاثفإندكنيسيايففص
2)  اتستندىذه الختبارصاؼببلحظة طريقةصحيحة بياانتػػػػػػػحػػػػؼبباشرة ة

 يف مطلوبة مركزة تعليمها فإجراء ابحث مراقب مشارؾ ستنواعاكمع
 .لعربيةبفصلاثفدبدرسةدارالتقولاللغةاتعليمقواعداسًتاتيجية
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0)  لبلحظاؼبتسمح متة مواقف أحداث بتسجيل كعلـوعلقة علـومهنية
ؼببلحظةمنخبلؿاكتابةإجراءىذهلاكذممباشرةحصوؿمنبياانت.

ا اؼبراقبة بؼبباشرة يفيلتعلاتطبيق دبم فصلاثف دار لدينيةالتقولادرسة
 البتداية.ا

 قابلةادل .(ب 
 غبةاؼبقابلإجراء كبو تعلم حوؿ بياانت على صرؼكصوؿ

ةبجوأعبارةسؤاؿلباحثاةمقابللدينية.التقولايفمدرسةدار)قواعدىا(
وحب مباشركابمباشراثشفواي معلوماتستماع كمعلمارئيسإذل ؼبدرسة

كطلبة اثف 58.فصل يقـو إرشادةكاتباللذلك حوؿ ستَتاتيجةامقابلة
،رئيساؼبدرسةهباأستاذتوفيقأسبيمتعلقوفؼباغبالةايفىذهك.لقواعداميتعل

اؼبناىجبرئيسقسمانئأستاذشافع للغةاقواعدلدراسةايفؾباؿمعلمك،
.ةبطلكلعربيةا

  ةتوثيقال .(ج 
طريقة ىذه بياانتغبتوثيقةتستخدـ على منهجبصورةصوؿ :

 كقيمؼبدرسةاتعليم كتعليمها، ميتعلاسًتاتيجية، اقواعد ؼبعلماللغة لعربية
طلبتها توثيقك. تبحةطريقة بياانتحوؿ عنةَتمتغعواملثعن كتابية
تبلميذمنكرسائلكدفاتَتنصوصلبتاموكافتتاحتعليمهاكؿبتوايتوكاأكائل

ؼبعلمعناعندحبثنقوشأكؾببلتؼبدرسةكادلربضرأكدبرضأكإعبلـ
مشاكرةكدفاتَتقيمحصيلةدركسَتؿباضستَتاتيجيةتعليمقواعدىاكامباذيج
52ماإذلذلك.كجداكؿأعماؿتبلميذك
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 حتليل البياانت .ه 
بياانتإذلأمباطكفئاتككحداتترتيبلبحثعمليةتنظيماربليلبياانت

يعث،أساسيةيةصفك موضوعاتاحبيث عملمسئوالتر ياتكفرضيات قرحكبو
ىيك51.بياانت التحليلاؼبستخدمة بعدتوضيح.ربليلكصفيتقنية بياانتصبع

قائقؿبددةعنحخرجاؼباؼبدخلأمتقرائيتحليلاالسالمدخلابستخداـتحليلهاف
كحوادثكاملة من ٍب حقائق، ذلك53.ةعاممشوليةسلمفتؿبددة على ،عبلكة
قد،أممعثبلثةأنواعمناألنشطةالتحليلالتفاعليربليلبياانتتستخدـتقنية

 ميلسكىوبرمافقاؽبا تقليل كاستخبلصنتائج: كعرضبياانت، كشيءبياانت،
54.اانتكأثناءهكبعدهيفشكلمتوازقبلصبعبييتشابك

،كىونشاطاختياربياانتكفرزىاكتبسيطهاتقليلبياانتالتدفقاألكؿىو
حبثهنائي..تقليلبياانتأثناءعمليةحبثحىتذبميعتقريراؼبيدافكربويلهامن

أمنربليلتقليلبياانتجزءاليتجزفبياانتألربليلقدهبرلمنذىذهاؼبرحلة
 بياانت.

 ىو الثاين عرضبياانتالتدفق البياانتصبيع ىذه تقدًن عند البياانت.
حبيثيظهركصفستحلل،نتائجاؼبقاببلتكاؼببلحظاتاؼبيدانيةيفشكلتوثيق

 الدينية.االبتدائيةتعلميفاؼبدرسةدارالتقولاسًتاتيجيةتنفيذ
 الثالثىو ىجئاخبلصنتاستاؼبسار يف يستخلصالكاتب. اؼبرحلة ذه

تفصيبلاالستنتاجات .وباكؿالباحثإهباداؼبعٌتاألساسيلكلموضوعكربقيقها
و،كلكنرظبهالكلمنىذهالنقاطالبحث.ٍبمنأسئلةوصفيمعركضيفالنصال
يفإطارشامل.


  

                                                           
52

 Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian pada Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Kuantitatif 

dan Kualitiatif, (Jakarta: Arikunto, 2018), h. 145. 
53

 Sutrisno Hadi, Metode Penelitian… h. 42 
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 Cecep Rohidi, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Percetakan UI, 2017), h. 19. 
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 لبياانتافحص صحة  .و 
  التثليث .2

مبلحظةأساليبمنكتبلميذكأستاذكرئيسمدرسةمنمصادرالتثليث
فصحصحةالبياانتمنخبلؿالتثليثيفىذهالدراسةمنكمقابلةككاثئق.ك

البياانتاؼبرصودةمعنتائجاؼببلحظةكاؼبقابلةكالتوثيقة.2خبلؿ: (1(مقارنة
(مقارنة3مقارنةمايقولوالناسعنحالةالبحثمعمايقولونودبركرالوقت؛

(مقارنةنتائجاؼببلحظةكاؼبقابلة4لندبايقولونويفالسر؛مايقولوالناسيفالع
دبحتوايتكثيقةذاتصلة.تكوفنتائجاؼبقارانتاؼبتوقعةيفشكلأكجوتشابو

التثليثبشكلمستمرطواؿعمليةصبعكأكأسبابلبلختبلؼ. تنفيذعملية
 كجود عدـ من الباحثذاتيـو أتكد أف إذل اختبلفاتالبياانتكربليلها،

 أخرلكعدـاغباجةإذلأتكيدأمشيءمعاؼبخربين.
  مناقشة األقران .0

بفضحالنتائجاؼبؤقتةأكالبحثاالبياانتدبناقشةاألقرافيفىذفحص
(جعلابحثوبافظعلى2كىي:،ربليليةمعاألقرافةشكلمناقشبالنهائية

 كتقدك(1صدؽكأمانة. منأفكار اؼبدخبلتتنشأ كاألقرافاؼبتعلقة.ابحثـ
أستاذحسنكأستاذ البحثأشخاصمنأساتيذكبويففصلاثفمنها هبذا

يفك.مفتاحكأستاذمزكيكمنيفىيكليةمدرسةمنهاأستاذنظيفكأستاذفريد
للحصوؿمتعلقُتالنتائجإذلاؼبتبليغ،إجراءمراجعةمعاألقرافمنبحثالاىذ

إلكماؿربليلاؼبرحلةمراجعيااموادستخدـتستجيدةعلىمدخبلتكاقًتاحا
التالية.إذاكافىناؾتعارضمعاألقراففيمايتعلقابلنتائجيفاؼبيداف،فإعادة

النتائجمع يفاؼبيدافأتكيدىذه جعيفااؼبركاستخداـ،البياانتاليتحصوؽبا
 كأداة الدراسة النقكتربليلىذه اتكيفمع الكتايبألغراضربليل ،لبياانتد

أصبحتك معينة أحداث لتسجيل كصور كفيديو تسجيل جهاز استخداـ
معيارا استخدامها يبكن اؼبسجلة أك اؼبكتوبة فاؼبواد كابلتارل البحث. موضوع
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لفصحصاحتفلبل أخرل طريقة ىناؾ كتفسَتىا. البياانت ربليل صحةأثناء
معلومات كجود كىي االالبياانت إجراء كعند ـبطوطة، يبكنصاحتفغَت ،

استخداـىذهاؼبعلوماتألغراضفصحالبياانتكعمليةالتحليل.
  امتدادات ادلالحظات .2

بياانتكتصحيحها عبمع معلم تعليم الباحثيشًتؾ يزاؿ ال ماعند،
مألوفة،كزاداؼبفاربةكالثقةببعضهاالبعضكدلقرىبتكوفالعبلقة،فكانتاؼبسافة

اسًتاتيجياتتعلميعدىناؾشيءـبفي.حىتيكوف ىناؾمعقوليةيفدراسة
مبادئاللغةالعربيةيفالصفالثايندبدرسةدارالتقولالدينيةاالبتدائية،حيث
دليعدكجودالباحثيتعارضمعالسلوؾاؼبكتسبمنطبلبكمدرسكمدير
اؼبدرسة.كلماحصلتالبياانتيفكقتمبكرفإفاالحتماؿأهناغَتصحيحة،

طا كلما اليعٍتاغبزفبلفلتمدة مثلمعٌتالبكاء الكشفعنحقيقتها.
ككذلكالعوامل مزاايكعيوبتطبيقتعليم كمثلإهباد يبكنأفيكوفسعيدا.
الداعمةكاؼبعوقاتيفربقيقاؼبنهاجالًتبومؼبدرسةدارالتقولالدينيةاالبتدائية

 كخاصةللصفالثايندبواداللغةالعربية.
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 ل الرابعالفص
وحتليلها عرض البياانت
 

يتكجدىاالباحثبعدإجراءيقدـىذاالفصلمنقبلالباحثمعالبياانتال
الباحثبتحليلهاكمناقالبحث ،لذلكيبدأشتها.كىذامبٍتعلىثبلثةأجزاء،ٍبيقـو

البحثكىي عنؾباؿ عامة الذموبتومعلىحملة اؼبوضوعاألكؿ الباحثيفتقدًن
ؤيةكالرسالةكغَتىامناألموراليتربتومعلىكصفللبياانتاليتأخذىاالباحث.الر

قبلالتحليل الدراسة فهيبياانتتتعلقابلتغَتاتيفىذه للبياانتاؼبعركضة كابلنسبة
البحث .كالبحثالثالثكموضوعالبحثالثاينىوربليلالبياانتكيعرضجوىرىذا

البحث مناقشة لتأىو كىو ابلنظ، البحث ىذا نتائج كالدراساتكيد اؼبوجودة رايت
،كتفصيلاؼبوضوععلىالنحوالتارل:السابقة

ستخدام كتاب حنو إندونيسيا اللغة العربية ابقواعد عملية اسرتاتيجية تعليم  .أ 
 مدرسة دار التقوى الدينية االبتدائية ابسوروان لطلبة

يتعلقببياانت ،خلفيةاللغاتاإلقليميةفاتيفاالختبلالطبلبلديهمكما
قدمهاالكاتبيفاعبدكؿأدانه:



20 

6 
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 جاكلالشرقية عدد الطالب

 جاكلالوسطىكالغربية

 كاليمانتاف

 سومطرا

 سوالكسي

 لومبوؾ

 اببوا
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5،ك78ك88صلواعلىمهاـكدرجاتتدريبح6يبكناستنتاجأفىناؾك
،ككاحدة98لدرجات ك67ك69ك89ك87ك86ك76ك75لدرجة

.68،58،89،98،79،78نقطةمندرجة1،ك68،74،77
28،ك88طبلبمعدرجة8واعلىدرجاتاؼبواقفكانواكأكلئكالذينحصل

لدرجة4،ك95ك76،98،99،68،96لدرجة2،ك78طبلببدرجة
.فقيلكفاءةفكريةىناؾفجوةالتعليمابلفصلتكوفتركيز68لدرجات3،ك98

ميذ،كاختبلفاتالتبلميذاألكثر،كزيدتاختبلفاتخلفيةاللغويةمنأمدائرةتبل
متنوعةفمناؼبناسباستخداـاؼبواد دارالتقولالدينية تبلميذفصلاثفابؼبدرسة

اليتتستخدـكحدةاللغةاإلندكنيسية.
كحاصلمبلحظةعمليةانئبرئيساؼبدرسةكأمُتاؼبكتبةاألستاذنوفـبلص

صلأبمكأعضآئوىمينظموفيفاؼبكتبةمعربضَتتعليمهمؼبنلوجدكاؿتعليمالف
يفاؼبكتبةأكيففصلقريبمناؼبكتبة،ككظيفتهمالنتظاراؼبكتبةأبفسُيسألوا يـو
ألمكتابسيسأؿاؼبعلموفأكالطبلبابحتياجاهتملتعليمالفصلمثلأفيبحث
اؼبسمى اآلجركمية كبو كمنظومة إندكنيسيا ككبو جواف كبو بكتاب الفصل معلم

الت انئبرئيساؼبدرسةكعبلقة"عبيدربو"حملمدابنآبو عملية كأما واٌبالقبلكم.
اؼبدرسةألماحتياجاتعملية أجوسزمراينفينتظريفَمدار األستاذ كالبنية األمة

ك الفصل. اؼبدرسةتعليم رئيس انئب فوزمعملية دمحم األستاذ الطبلب كمنسق
الفصليفكلمنأكق كل الطبلبأماـ ينظموفكيًتتبوف ىم اتعمليةكأعضآئو

انئبرئيساؼبدرسة كأما ليلة. العاشرة إذلالساعة الثامنةعشر التعليممنالساعة
كيفحصوف ينظموف فهم كأعضآئو فوزم الدين دمحمشفيع األستاذ اؼبنهج كمدير
من كبل كيسألوف اؼبدرسة فصوؿ صبيع إذل بدكرىم كاؼبعلمات اؼبعليمن حضور

لنوب أك وبضركا الذيندل اؼبكتوبمنجدكاؿاألساتيذ الدراسة يفأميـو ضركا
اؼبدرسُتبوسيلةاعبواؿاؽباتفي.كعمليةانئبرئيساؼبدرسةكمديراؼبدرسةاألستاذ
اإللكًتكنياتاؼبساعداتعبميع أدكاتاغباسوبية يعملوف ىم كأعضآئو دمحمنوفيل



41 
 

مأساتيذالذيندلاحتاجاتاؼبعلمُتكاؼبدرسةمثلعمليةاعبواؿاؽباتفيالتلقائيأل
فأرسلوامباشرةرسالةالنذيرأبمعلةالوبضركفالفصل وبضركاأكلنوبضركااليـو
.كأماعمليةانئبرئيساؼبدرسةكأمُتالصندكؽكرؤسآءاؼبدرسةدارالتقول اليـو
توفيق، دمحم أستاذ األكذل أك كاالبتدائية الدينية، قائمة أستاذة الصفرية الدينية

رضبنكالوسط عارؼ األستاذ العليا أك كاؼبعلمات كاؼبعلمُت غزارل، دمحم أستاذ ية
حكيم،فهميعملوفمثلأساتيذاؼبدرسةأميعّلمالفصلكإشراؼصبيعاألساتيذمن
تكوينتطويراؼبدرسةأكحلاؼبشكبلتاؼبدرسيةمعأعضآءانئبهمابؼبشاكرةاليومية

55كاألسبوعية.
،كخاصةتيجياتتعلممبادئاللغةالعربيةلتنفيذاسًتاعمليةمعاعبةاؼبناىج

الذمسبتترصبتو ربو" "عبيد كتاباآلجركمية من كتابالنظم الصفالثاينمع
الدينيةدارالتقولمنهجاؼبدرسةفالحقناإذلكبوجوافٍبترجمإذلكبوإندكنيسيا.

،يفالبدايةمنالشيخرسةمناؼبقاببلتمعرئيساؼبدالتعليميفتنفيذاسًتاتيجيات
الطبل مبا عاـ بعد الوقتكعامنا دبركر الذم طرؽمباشرة عدة بكجرباؼبدرسة

بعضتعليمية اؼبفتاح، ينبوعا، ترتيبل، أمثيليت، قراءٌب، كافمنطريقة بيئةانطقةها ،
يفما،حبيثابللغةاإلندكنيسيةكاإلقبليزيةابلعربيةكاإلقبليزية،تقرأمعمعٌتالكتاب

،كضعتسياسةاؼبؤسسةكنصائحالشيخؼبدرسةالدينيةمنهجناتعويضينا1828عاـ
دراسينا يتوافقمعزبصيصاتمنالشيخيعٍتمنهجنا "العزيبة،كيسمى"منهجىذا

 ذلكابلًتتيبال كمع القيامة، يـو حىت اؼبنهج شكليتغَت يف ربسينو كاف إذا
لئلجراءاتكطياسًتاتيجياتالتعل تدريسابرؽالتدريسكمناىجم تقنياتكؼبدرسة

أعم تطوير مثل اؼبناىج، اؼبدمعاعبة يف للكتب عاـ كل الًتصبة الداخليةةرساؿ
األكليةعاالهاإلسبلمية اؼببادئالتوجيهية تغَت ال أهنا طاؼبا هبا يزاؿمسموحنا ال ،

                                                           
االثنُت 55 بتوقيتغربيةإندكنيسيا،لتعريفعمليةمديرماؼبدرسة29.88الساعة1812مارس2مبلحظةالباحثابؼبدرسةيـو

كمعلميهايفاسًتاتيحيةتعليمقواعداللغةالعربية.
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ال الع56(.عزيبة)منهج اللغة قواعد تعليم اسًتاتيجية عملية كبوكأما بكتاب ربية
الدينية التقول دار دبدرسة اؼبخلتفة اؼبناطق خلفيات ذكم للطبلب إندكنيسيا
حسُت، دمحم أستاذ فصل ؼبعلم الثاين ابلفصل اؼبخصوصة األكذل أك االبتدائية
كاألنشطة فيستطيعالباحثأفيشرحالعمليةابألنشطةاألكذلكاألنشطةاألساسية

اػبتامية.
 األنشطة األوىل .2

اليـو نفس يف اؼببلحظات استمرت االثنُتٍب خبلؿ )أنشطةكقت
التعليمالتدريسك إندكنيسيا18.88(يفالساعة يففصلاستاذبتوقيتغربية

الدينية التقول دار مدرسة اثف فصل تبلميذ مع كبو مادة معلم دمحمحسُت
قواع تعلم إسًتاتيجية تشغيل عملية على لتعرؼ ابسوركاف اللغةاالبتدائية د

العربيةمعكتابالنحواإلندكنيسيكفقنا العربية.تسَتعمليةتعلمقواعداللغة
ؼبنهجاؼبدرسةالدينية،بدءنامنربياتسبلـاؼبعلمالذمهبيبعليوالطبلبٍب
بفحصحضور اؼبدرس يقـو ٍب معنا. الفاربة قراءة يليو "تواصبل" اؼبعلم يقرأ

الطبل إذلفحص،ابإلضضَتلفتحالكتباؼبدرسيةبابلتحالطبلبكمأمر افة
اؼباديةحضورالطبلبمنمعلم،يسأؿالطبلبعناألخبار ،كقسائماألسئلة

،ٍبىناؾطبلبيطرحوفأسئلةالطبلبأكمادةاالجتماعالسابقاليتأتقنها
فيمايتعلقإبدراؾهبيبعليهااؼبعلمبعدذلك.بعداالنتهاءمناغبضوركاغبوار

افكاؼبناقشةالتة،أممنخبلؿالتجميعاؼبوادالسابق،يشرحاؼبعلمخطةالدرس
،كاستخداـطالبنا48أربعؾبموعاتأكربعايفىذهاؼبناسبةإذلميتمتقسيمه

البيضاءكالق رطاسيةاألخرل،كسائطبسيطةيفالفصلمثلعبلماتالسبورة
اؼبعلمبكتابةالعرابستخداـالسبورة ضالكبلسيكيمعنافباهبعلالطبلب،يقـو

متحمسُتكمتحمسُت.


                                                           
الثبلاثءبتدائيةدارالتقولاألستاذدمحمتوفيقاؼباجستَتباحثمعرئيساؼبدرسةالدينيةاالمقابلةال 56 الساعة1812مارس1يـو

بتوقيتغربإندكنيسيايفإدراةاؼبدرسةالدينيةللتعرؼعلىؿباكلةاؼبنهجاؼبدرسييفتعليمقواعداللغةالعربية.29.88
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 األنشطة األساسية .0
 تعليم األساسيكعملية النشاط ايف يوضح كبلـ، مبادئ ؼبعلم

،فزىماؼبعلمعلىاؼببلحظةبعناية،ٍبيتبعهاالطبلبالذينوبكـبفوضاتأظباء
ـاؼبعلمبتقييم،كىنايقوالفهماألكؿألنفسهمكىنايُطلبمنالطبلباستيعاب

الطبلبالذينيقوموفبعنايةاستماعكفهمرسالةاؼبعلممنخبلؿقائمةمراجعة
يفدفًتيومياتاؼبعلم.ٍبإعطاءالطبلبمادةتدريبيةجملموعتُتمنالقواعديف
شكلحوار)ؼبهاراتاالستماعكالتحدث(كؾبموعتُتيفشكلفقرات)ؼبهارات

جيوكاإلرشاد.الدافعمن،معالتوالدراسةحجرةقدبوضوعتابة(تتعلالقراءةكالك
 يفاؼبعلم العربية اللغة قواعد اؼبادة )استكشاؼ( الطبلبالتحقيق طُلبمن

ربفيزالطبلبالذينتقسيمهمإذلؾبموعاتمنقبلاؼبعلمكحوارأكفقرات.
كاؼبم اؼبواد ارسةؼبناقشة مراجعة بقائمة اؼبعلم تقييم مع جنبنا للمواقفالدينية،

 التعليم)جدية يف للطبلب االجتماعية كاؼبواقف مالتعليم( قائمةاإلصباعي ع
اليت يسألونواإعدادىبعداجملموعة الطبلب، أحد يفهم ال عندما اؼبعلم، إذل

إذلتفاىممعسببكميسرلتعلمالطبلبكيسألوفبعضهمالبعضكيتوصلوف
بطبُتأفكارالعديدمنالطبلبيفكلالعثورعلىرايدرؾ،حبيثأكأساس
ؾبموعة ٍب اؼبمثل. الطبلب اؼبادةكاكبلفومنح ؼبمارسة الفرصة للمجموعة

،فبافهموهمعؾبموعاهتماػباصة.كاؼبمارسةشفهيناككتابيناكمهاـ
البياان لنتائج ابلنسبة الطبلبأما خلفية ابختبلفات اػباصة فقدت ،
السًتاتيجي تعلم فجوة يفالتعليماتكجدت دمحمحسُت ألستاذ جواف لنحو

 الساعة أكذليف دينية دبدرسة 18.88الصفالثاين التعليم(كقت ،)عملية
،يعرؼبعدطلباألستاذكانتىناؾفجوةتعلمسببهاطبلبالصفاعبديد

اعبدد اػباصللتبلميذ الفصل حسُتيعلم األستاذ ألف الفصل، .لتعريفيف
م الصعب من عدةككاف من تتكوف ألهنا للطبلب اؼبقاسة غَت القدرة وازنة
لغات للطبلبطبلبلديهم ـبتلفة كقدراتفهم لذلكوباكؿتوحيدـبتلفة ،
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سهلمنأجلتوحيداللغةاؼبستخدمةكاإندكنيسيكتابكبوقراءةالطبلبمع
،اغبصوؿعلىتكمقاببلتمعطبلبالصفالثاينبناءنعلىاستبياان57الفهم.

اآلخرب لبعضهم كجدت اليت اؼبادية الصعوابت ببعض شعركا أهنم ينياانت
. 58سهبلن

يف الدينية التقول دار اؼبدرسة مدرس مع الباحث ؼبقابلة كابلنسبة
 الساعة الثبلاثء يـو دمحمحسُت ألستاذ كبو غرب11.88موضوع بتوقيت

التدريسك منأنشطة االنتهاء بعد التعليمإندكنيسيا جبانباألستاذيفالفصل
اؼبعلم يفغرفة اؼبدرسة إذلإدارة منفصلاؼبدرسة االسًتخاء دمحمحسُتأثناء

،منأجلمعرفةنوعلعرضالتقديبييفإدارةاؼبدرسةأثناءمناقشةكاالستمتاعاب
كاليتالتعليمعملية تنفيذىامنقبلمناالسًتاتيجياتاليتخططؽبا عادةما
الصفاؼبعلمُت كخاصة األكذل، الدينية مدرسة يف اللغةدبالثاين قواعد وضوع

كبوبيدربو"اؼبًتجمإذلكبوجوافكالعربيةمعكتابنظماآلجركميةاؼبسمى"ع
لركاية،يبكنللكاتبأفيصفهايفىذهاكفيمايتعلقدبحتولاؼبقابلةإندكنيسيا.

حسُتاؼباجستَتالتقٍت،اكتشفالباحثأفاألستاذدمحماؼبتزامنة.كبعداؼبقابلة
يوداراتكجامعةىندسة التقولكخريجمنجامعة دار كافمنخرهبيمدرسة

 كبدأ اؼباجستَت. مستول على الصناعة اؼبتخصصيف ماالنج يف تعليمالدكلة
 تبلميذ دار1826منذعاـ كاؼبدرسة االبتدائية التقولالرظبية دار يفاؼبدرسة

نيةللصفغَتالرظبية،كىواآلفيدّرسيفاؼبدرسةالديالتقولالدينيةاالبتدائية
الوليدين بر مادة التاريخاألكؿ الثالث كالصف جواف كبو الثاين الصف ،

 يف حسُت دمحم األستاذ كذبربة التدريسالتعليمكاغبديث. يكوف عندما ىي
ليساؼبعرفةفقطمتعاطفنا سيتذكرهأشقاؤانالصغارالحقنا ؾبلالسلو،ألفما

                                                           
االثنُت57 مبتوقيتغربيةإندكنيسيا،لتعريفعمليةمدير29.88الساعة1812مارس2مبلحظةالباحثبفصلاؼبدرسةيـو

اؼبدرسةكمعلميهايفاسًتاتيحيةتعليمقواعداللغةالعربيةلدلالطبلبذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفة.
االثنُتافباستب 58 بتوقيتغربيةإندكنيسيا،18.88الساعة1812مارس2كمقاببلتابلفصلمعتبلميذأستاذدمحمحسُتيـو

لفيةمناطقهم.لتعريفاختبلفاتطبلبيفالكفاءةالدراسيةكخ
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ك إليهم. اؼبعرفة هبا اليتننقل حينئذكالطريقة ابزدايدنهببأف ؽبم دعاء صلي
بسيطةلتنفيذاليصنعخطةالتعليمىوالتعليميففبارسةكئمنامنأجلهم.العلمدا

اليوجدامناألفضلرغمأفكلماتاألستاذحسُتصحيحةأهنرجاءمبيالتعل
يستخدـطريقةرسيفخطةالدك.تعليمالةتزاـمناؼبدرسةالدينيةبوضعخطال

شرحٍبرماغبكبلـمباشرةللممارسةيفاؼبثاؿرغمأهناليستطريقةمباشرةلل
ملدلاألستاذيقواعداللغةالعربيةبعداؼبثاؿأكالعكس.كتشرحإسًتاتيجيةالتعل

 حسُت كالتماسكةاالسًتاتيجيىي األفراد مثل الطبلب على تركز اليت
الاعيصباإل كاف كإذا كتقني، فيسألونو. مناقشاتالطبلب، يف فهمها ةيبكن

ىييفشكلسؤاؿكجوابالتعليم تقليديةاؼبستخدمة كالوسائطاؼبستخدمة ،
ت ال اؼبعهد يف اللوائحألنو من معفاة إلكًتكنيات كالكتبوجد الدفاتَت إمبا ،

كالت ابؼبهاـ يتعلق كفيما اؼبوجود. كاإلبداع موادكالسبورات ىي اؼبعطاة مارين
الامبوذ كمهارات اؼبفردات لزايدة الذاتية اؼبقدمات مثل للجملة معكبلـجية

مكافأهتمف،لتعليمتكليفالطبلباعباديناباغبواركفقناللقواعدكتدريب.كبعد
 يقاؿ التعليمية. كاؼبواد كالقرطاسية اػبفيفة اسًتاتيجيأابلوجبات نتائج ةف

ألنويستطيعتفاعلالبعضمعبعضوكتعلمتقدًننفسوابللغة،التعليميةمرضية
العربية القواعد معرفة ككذلك كاغبوار. الذاتية اؼبقدمة من كل يف العربية

59اؼبستخدمةيفاعبملةكاغبوار.
 األنشطة اخلتامية .2

تعليم يستنتجالطبلبكاؼبعيفالنشاطاػبتاميكعملية لماؼبفاىيماليت،
ىتعلموىا كمن ال، الطبلب يُطلبمن معنا،نا كالكبلسيكية فهمهم عن تعبَت

للتفكَتيفمشاعرالطبلبكطرحأشياءدليفهموىا يبنحالطبلبالفرصة ،فبا
فعاالنكماالتعليم،كماإذاكافالتعليمقوةكنقاطالضعفيفأنشطةحوؿنقاطال

                                                           
الثبلاثء 59 بتوقيتغربإندكنيسيايف18.88الساعة1812مارس1مقابلةالباحثمعمعلمفصلاثفأستاذدمحمحسُتيـو

فصلاؼبدرسةالدينيةللتعرؼعلىؿباكلةأستاذدمحمحسُتيفاسًتاتيجيةتعليمقواعداللغةالعربية.
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 الركحية غبياهتم الفرصة ىذه يف يتعلموهنا اليت الفوائد يفىي كاالجتماعية
اؼبعلمصلواةلدعاءاػبتاـكبسورةالفاربةبرفقةالطبلب. اؼبستقبل.كيـؤ

 
اللغة العربية بكتاب حنو إندونيسيا للطالب  قواعد اسرتاتيجية تعليممزااي وعيوب  .ب 

 مبدرسة دار التقوى الدينية االبتدائية ابسوروان
غةالعربيةمعكتابكبوشرحمزاايكعيوبتطبيقاسًتاتيجياتتعلمقواعدالل

دار الثاينمنمدرسة يفالفصل للطبلبمنخلفياتاؼبناطقاؼبختلفة إندكنيسيا
التقولالدينيةسينجوفاجونجبوركاسارمابسوركاف،يصفهاالباحثكفقناللبياانت

 .مناجملاؿ
 ازدايد مصدر التعليم مسهال  .2

 الباحثنظراليتالواثئقمن التقابىا دار ؼبدرسة إرشادولالدينية من
االثنُترئيساؼبدرسة الساعة1812مارس2أستاذدمحمتوفيقاؼباسجتَتيـو

كعيوبمعاعبة29:88 مزااي ؼبعرفة اؼبدرسة يفإدارة بتوقيتغربإندكنيسيا
يف تعلاؼبناىج العربيةياسًتاتيجيات اللغة كبوابم كتاب مع الثاين لصف
نيسيةلكتابكبوجوافكتابمنتاآلجركمية.نتائجأكالًتصبةاإلندكاإندكنيسي
مأخوذةمنمنهجاؼبدرسةالدينيةالذميطبقمنهجالتعويذة)منهجالواثئقىذه

مريب الدين، حبر دمحمصاحل اغباج الشيخ من اإلسبلميةالعزيبة( عااله معهد
نهجىو،موضحناأفالصفالثاينأتكيدهعلىأفالكتاباإللزاميللمالداخلية

 جواف. اككبو اللغة قواعد تعلم تسهل أف يبكن مزااي اؼبنهج من لعربيةكجد
الثاين الصف يف الدينللمبتدئُت برىاف اإلماـ نظرية تعديل كىي إبراىيم،

اغبنفي الًتكي كتاابالزرنوجي كيفهم وبفظ أف اؼبرء على هبب علم كإلتقاف ،
ينبغيفهمهايفكتاباآلجركميةألفالقواعداليتك68،كاحداعنفنعلمكاحد

،فيستخَتأستاذأكطبلبكتاابابللغةالعربيةيبكنفهمهابنظمالقوايفكالغناء

                                                           
.95جيالًتكياغبنفي.تعليماؼبتعلم)سورااباي:مكتبةاؽبداية،بدكفسنة(صحيفةاإلماـبرىافالدينإبراىيمالزرنو 68
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"كبو اإلندكنيسية ابللغة أك جواف" "كبو اعباكية ابللغة أك ربو" "عبيد
 62.إندكنيسيا"


 ازدايد اسرتاتيجية التعليم .0
خبلؿ اليـو نفس يف اؼببلحظات التعل)أنكقتاستمرت يفيشطة م(

،مدرسيففصلاألستاذدمحمحسُتبتوقيتغربإندكنيسيا18:88الساعة
الن مدرسةمادة طبلبالصفالثاينيف مع الدينحو التقول االبتدائيةدار ية

ميفي،ؼبعرفةذلكنقاطالقوةكالضعفيفاسًتاتيجياتالتعلبوركسارمابسوركاف
اؼببل أف الثانية كاؼبيزة أسهلالفصل. تكوف اؼبنظوماتربفظللطبلبءمة ألف

علىالعربيةنظمابللغةاعباكيةحسباؼبنهجاإللزاميالذماحتوليفاألصل
منظومةاآلجركمي اؼبسمى ة دمحمبن اليتكتبها ربو" القبلكم،وبآ"عبيد التواٌب

،كيسمحتاإلقليميةخببلؼاللغةاعباكيةفنقطةالضعفللطبلبذكماػبلفيا
تطبيقهاؼبنيتحدثوفخببلؼاؼبنطقةاعباكيةابستخداـكتابكبوإندكنيسياأكل

اللغة قواعد تعلم إسًتاتيجية تطبيق ىي الثالثة اؼبيزة اإلندكنيسية. إذل ترصبتها
 لشرحالقواعدالعربيةابإلضافة احملاضرة كبعدذلكاتباإذلطريقة دبمارسة، عها
كفردية الكتابةعلىكتابةاألمثلة،كتطبيقفباالقراءةمعنا اؼبعلمرسة اليتيقدمها

ماعيةاليتبعدىاتقييمفبثليت،إذلجانبذلكيفاؼبناقشاتاالجعربالسبورة
فرقةلتطبيقاستنتاجاتأماـالفصلمناغبوار)دبايفذلكمهاراتاالستماع

تتوافق اليت اغبوار يف الواردة القواعد كشرح كالتحدث( مادة لقامع يفواعد
الواردةاالجتماعاغبارل الفصلكشرحالقواعد أماـ كالقراءة الكتابة فبارسة أك ،

 61يفالقراءاتاليتتتوافقمعاؼبواداػباصةبقواعداالجتماعاغبارل.

                                                           
نظرالباحثكاثئقاؼبدرسةدبداراؼبدرسةعنمناىجاؼبدرسة،لتعريفمزاايكعيوبمعاعبةاؼبدرسةؼبنهاجدرسيكمنهجالفصلي 62

يفاسًتاتيجيةتعليمقواعداللغةالعربية.
االثنُتمبلحظةالباحث 61 بتوقيتغربيةإندكنيسيا،لتعريفمزاايكعيوب29.88الساعة1812مارس2بفصلاؼبدرسةيـو

اسًتاتيحيةتعليمقواعداللغةالعربيةمعمعلمدمحمحسُتلدلالطبلبذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفة.
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اعدةاللغةالعربيةمعكتابكبوومقيكفيمايتعلقبتطبيقاسًتاتيجيةتعل
،فإفلوكالحظووالباحثقابلمعيقاألستاذدمحمحسُتكالذمإندكنيسياتطب

ك اؼبزااي من أيضناالعديد العيوب يقدمها اليت اؼبزااي عن فضبلن األ، مثلةىي
معاؼبهاراتاللغويةميالسًتاتيجياتالتعلصممةاؼب مهاراتاالستماعيف،كفقنا

تعلقةببابقواعدالنحوأمثلةعلىاغبوارفيهامباحثميصنعكمهاراتالكبلـ
كفقناؼبوضوعةتصميمفقريصنععندمناقشةالفصل،يفمهاراتالقراءةكالكتابة

مالفصل.أمايعربيةيفمناقشةالبابأثناءتعلقواعدالاغبواركربتومعلىمواد
،كىيأفىذهاألمثلةالرؽقليبلنإذلمزاايىذهاألمثلة،فهيتتطابلنسبةللعيوب

كاليبكنأف،صنعهامباشرةعلىالفورألهناقدتستغرؽالكثَتمنالوقتيبكن
أمث مع عشوائية أخرلتكوف التعللة ألف ي، علىىذه يركز مناألم ألنو مثلة.

األفضلللمبتدئُتالًتكيزعلىشيءكاحدهبعلفهمهمكتطويراألمثلةيبكنأف
بلحظةمزااياسًتاتيجياتكفقناالىتماماتكمواىبالطبلب.كيبكنمكايستمر
،يةلدلالطبلبالذينينشطوفيفحفظكفهمأمثلةموادالقواعدالعربالتعليم

كالعيوبيفاؼبمارسةليستمنالنادرأفيتحدثالطبلبأبنفسهمفبايتطلب
 63مناألستاذحسُتالتأكيدعلىاالىتماـابؼبوادكاؼبمارسة.


 ازدايد اقرتاحات التعليم للمدرسة .2

إدارةاؼبناىجالدراسيةيفاسًتاتيجيةتعلمقواعدأكعيوبيتمثلضعف
م،ألفالتعلياـتصميمخطةالتعليممنكلمعلماللغةالعربيةأبنواليوجدالتز
ناؼبعلمُتالذينيرغبوفيفتطويرذبربةعا،رغمغَتالرظبيىواؼبدرسةالدينية

مالقواعداللغةيأفتدعمالتقدـيفتعلالتدريسدائمناهبعلوفخطةالتعليميبكن
للمعلم الشخصية البياانت خبلؿ من قياسها يبكن ألنو الفصل يف العربية

أخرلةماؼبعلم.يبكنالعثورعلىنقطةضعفيللمحاسبةكتطويراسًتاتيجيةتعل
                                                           

االثنُت 63 بتوقيتغربيةإندكنيسيا،لتعريفمزاايكعيوب29.88الساعة1812مارس2اؼببلحظةكاؼبقابلةبفصلاؼبدرسةيـو
اسًتاتيحيةتعليمقواعداللغةالعربيةمعمعلمدمحمحسُتلدلالطبلبذكمخلفياتاؼبناطقاؼبختلفة.
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مييفمعاعبةاؼبناىجالدراسيةمناؼبنهجاحملدكدالذموبددأنشطةأكطرؽالتعل
فقط القراءة فبارسة كاألجوبةمع األسئلة كطرؽ ضعفكاحملاضرة هبعل فبا ،

ممقصورناعلىأنشطةمعينة.يفبارساتالتعل
64 


 ازدايد جرب نقائص ادلدرسة .1

االبتدائية الدينية التقول دار رئيساؼبدرسة الباحثمع اؼبقابلة أجرل
 اؼبوافق الثبلاثء يـو اؼباجستَت توفيق دمحم مار1األستاذ الساعة1812س

كعيوب29.88 مزااي ؼبعرفة الدينية اؼبدرسة إدارة يف بتوقيتغربإندكنيسيا
،خاصةالصفالثاينمعتيجياتتعلممبادئاللغةالعربيةمعاعبةاؼبناىجالسًتا

كتابالنظممنكتاباآلجركمة"عبيدربو"كٍبترصبتإذلكبوجوافكترصبت
قابلةاؼبتعلقةدبزاايكعيوباسًتاتيجياتتعلممبادئإذلكبوإندكنيسيا.نتائجاؼب

اللغةالعربيةمعكتابكبوإندكنيسياؼبديرماؼبدرسةمناؼبعركؼأفمزاايمعاعبة
منهجاؼبدرسةيفإتقافاللغةالعربيةأكثرتفصيبلنيففهمالقواعدالعربيةاليتىي

ىو التطبيق عدـ أف حُت يف الفصل ؼبستول تبعا التحدثكاللغةطبعا قلة
العربيةمثلالبيئةالناطقةابلعربيةإالأهنايفبيئةاللغةالعربيةداخلفصلالدراسة
فقط.كلتحقيقمنهجاؼبدرسةمعكتابنظمكبوإندكنيسيا،قاؿأنوخَتكجيد
يفكتاب)كبو الواردة اعباكية اللغة يفهموا علىالطبلبالذيندل تطبيقو ألف

ابللغةالعربية)عبيدربو(فباسهلتعلمقواعداللغةالعربيةيفسيماالجواف(ك
كتاباآلجركمية،ألفاللغةاإلندكنيسيةلغةالوحدة،يفحُتأفأكجوالقصور

65ليستمباشرةيففبارسةالتحدثكلكنيففبارسةالقراءة.
 

                                                           
فصلينظرالباحثكاثئقاؼبدرسةدبداراؼبدرسةعنمناىجاؼبدرسة،لتعريفمزاايكعيوبمعاعبةاؼبدرسةؼبنهاجدرسيكمنهجال 64

يفاسًتاتيجيةتعليمقواعداللغةالعربية.
االثنُت 65 بتوقيتغربيةإندكنيسيا،لتعريفمزاايكعيوباسًتاتيحية29.88الساعة1812مارس2اؼبقابلةدبداراؼبدرسةيـو

تعليمقواعداللغةالعربيةمعرئيساؼبدرسةدمحمتوفيق.
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ية بكتاب حنو اللغة العرب قواعد اسرتاتيجية تعليمالعوامل الداعمة والعائقة يف  .ج 
 إندونيسيا للطالب مبدرسة دار التقوى الدينية االبتدائية ابسوروان

 كالعائقةشرح الداعمة العوامل اسًتاتيجياتتعللدل اللغةيتطبيق قواعد م
يفالفصل اؼبختلفة للطبلبمنخلفياتاؼبناطق إندكنيسيا كتابكبو مع العربية

جوفاجونجبوركاسارمابسوركاف،يصفهاالثاينمنمدرسةدارالتقولالدينيةسين
.الباحثكفقناللبياانتمناجملاؿ

 العوامل الداعمة لدى ادلعلم وادلتعلم .2
الصفالثاينمعكتاباآلجركميةك أككبو"عبيدربو"تونظومدبخاصة

جوافأككبوإندكنيسيا.حظيتنتائجاؼببلحظاتاؼبستمرةابالىتماـعلىتنفيذ
عداداست،دبايفذلكبتوفَتمباذججيدةمناؼبعلمممدعومةيعلاسًتاتيجياتالت

كتعليمالةمعخطالدرستنفيذ اسًتاتيجياتالتعلاست، كيعداد طرؽاستم، عداد
كالتقنياتيالتعل كالنماذج اكم تقدًنلتعليم،كسائل يف اؼبعلم استعداد ككذلك

ليتقدطلبهاالباحثكذلكمثلالواثئقا66التدريبالعمليكقائمةالتقييمات.
علىاؼبعلمأستاذدمحمحسُتكمناؼببلحظاتاليتقدنظرىاالباحثعنكيفية

 اؼبعلم. التعلودعمكتعليم تنفيذ لشؤكفيـ انئبرئيساؼبدرسة قبل من أيضنا م
اؼبسؤكؿعنأتديبالطبلبللحراسةأماـكلفصل)منسقيالطبلب(الطبلب
ككقتخبلؿ التعليم(. داخل)أنشطة من ينمو الذم الدافع أيضنا يدعمو

الطبلباؼبستقلُتكاؼببدعُت.كمااغبصوؿعلىالعواملاػبارجيةاليتتدعمقباح
كميتعل اؼبعهد الكتبيفغرفة تدريبقراءة توجيو الطبلبمن عهداؼبنطقةم

اإلسبلمي كيفالداخلي الغرفة يف يـو كل يرشد الذم السانًتم مشرؼ من
البيئةيستمراإلشراؼعلىالطبلبكرعايتهممناؼبنطقةأي ضنا،فباهبعلىذه

يفمعهد. زكاايـبتلفةليصبحواطبلبمدرسةكيفزكاايأخرلليصبحواطبلابن
                                                           

االثنُتمقابلةالبحثالذمأجراهالباحثمعر 66 1812مارس2ئيساؼبدرسةدارالتقول،األستاذدمحمتوفيقاؼباجستَتيـو
بتوقيتغربإندكنيسيايفمكتباؼبدرسةؼبعرفةالعواملالداعمةكالعواملاؼبثبطةيفمعاعبةاؼبناىجالسًتاتيجيات29:88الساعة

تعليماللغةالعربية
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 حماولة معلم ( أ
تعليميةمواتية.كىذايفىذهاغبالة بناء،يسعىاؼبعلمإذلخلقبيئة

الطبلبابؼبدرسةداررئيسشؤكفانئبعلىنتائجمقابلةمعالسيدصباؿ
التقولالدينيةعلىالنحوالتارل:

،يفىذهاؼبدرسةالتعليمانبعملية"للمساعدةيفإصبلحصبيعجو
كح رئيساؼبدرسة إدارةائلككاكلتالتنسيقمع األخرلمنخبلؿإنشاء

،إدارية.أماابلنسبةلفهمالطبلبتعليميةأكثرفعاليةيفتنفيذكلكظيفة
،فيجبعلىاؼبعلمؿباكلةاللغةالعربيةيفالفصلالثاينقواعدركسكخاصةد

كاغبفاظالتعليمتوبيخالطبلبكتقدًناؼبشورةكالتوسطمعهمحىتيرغبوفيف
67علىراحةاألصدقاءاآلخرينأثناءالدراسة".

همالطبلبيف،لتحسُتفلشؤكفالطبلبدرسةكفقنالنائبرئيساؼب
العرب اللغة ابلطبلبمنخبلؿيةتعلم أكثر يتعُتعلىاؼبعلمُتاالىتماـ ،

كالنصائح.عتوجيوال لـو
 دافع مدرسلالتعليملزايدة العربية، اللغة تعلم الطبلبيف يتمادل
 بذؿاعبهودالتالية:
،هببأفيكوفذلكمنالتعليملزايدةربفيزاألطفاؿعلى،"يفرأيي

،كىناؾطريقةأخرلتتمثليفالتعليمًنالنصائححىتيرغبوفيفخبلؿتقد
لن عليها كالثناء درجاتجيدة إعطاء ككذلكقباحهمالتعليمتائج ،اعبيدة

يكفيللتعلمكيبكن لتوليداغبافز.قويةدبا ألفالدرجاتكالثناءنباكسيلة
68أفتشجعهمعلىأفيكونواأكثراجتهادنا".

أعبله اؼبقابلة نتائج على األبناءن قاؿ عارؼكمدرس، مفتاح ستاذ
ا ؽبمقواعد اؼبشورة تقدًن ىو للتعلم الطبلب حافز زايدة إف العربية للغة

                                                           
الدي 67 الباحثكأستاذدمحمشفيع سنةمقابلة فرباير عشر أربعة األحد يـو الثامنعشر ساعة اؼبدرسة نفوزمرئيسمنهجية

،دبدرااؼبدرسة.1812
األحدأربعةعشرفربايرسنة 68 ،أماـفصلاثفب.1812مقابلةالباحثكأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالتاسععشريـو
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،مايتمفعلوىوخبلؿالثناءكالدرجات.يفاألساسكتشجيعهمأيضنامن
،سواءكافذلكبسببنشخصيةالطالبالذمهببمراعاتوتقييماعبزءم

فضولّيةإلزعاجأصدقائهمعدـربفيزىمللتعلمأكطبيعتهماليت تكوفأحياانن
عندالدراسة.

 حماولة مدير ادلدرسة ( ب
إتق يف اؼبعلم نقصكفاءة على الفصلللتغلب اؼبدرسةاف ستقـو ،

للمعلم تقييم كإجراء للمعلم التوجيو تقدًن ٍب كمن اؼبعٍت اؼبعلم ابستدعاء
 على رئيساؼبدرسة بذلك صرح الفصل. ابلتدريسيف يقـو النحوالذم

التارل:
اؼبع مشكلة على التغلب أجل إتقاف"من على قدرة األقل لمُت

كإجالفصل أكالن بو االتصاؿ سنحاكؿ التدريب، كإلراء أخرل، جراءات
،سنمنحاؼبعلماألكلويةليتمتضمينويفالتدريبأكلتحسُتجودةالتدريس

،للمعلميفالتعليمصَتةكالكفاءةاليتيبكنأفتزيدمنالبتطويرتعليممعلم
اللغةالعربيةحىتيكوفأكثركفاءةيفقواعدالسيمايفؾباؿدراساتتعلم

 69كقتالحقيفالتدريسيفالفصلكيكوفقادرناعلىإتقافالفصل".
،يبكنمبلحظةأفاعبهوداؼببذكلةللتغلبمننتائجاؼبقاببلتأعبله

العربيةالذينيفتقركفإذلالكفاءةاللغةقواعدميعلىمشاكلاؼبعلمُتيفتعل
 منخبلؿإجراء تتم الفصل ابلتدريسيفإتقاف الذميقـو للمعلم ،تقييم

كاالتصاؿابؼبدرسكالتدريبكأيضنااؼبشاركةيفالفعالياتالتدريبيةاليتيبكن
اؼبعلمككفاءتويفالتعليمأفربسن مي،كخاصةيفؾباؿدراساتتعلبصَتة

العربية.اللغةقواعد
ا كفاءة نقص على التعليميةللتغلب اؼبواد تقدًن يف أكضحؼبعلم ،

 اؼبخربكىوانئبرئيساؼبناىجعلىالنحوالتارل:

                                                           
األحدطبسةعشرفربايرسنةمقابلةالباحثكأستاذدمحمتوفيقرئيساؼبدرسةس 69 ،دبدرااؼبدرسة.1812اعةالسادسعشريـو
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ةعلىنقل"يفرأيي،للتغلبعلىاؼبعلمُتالذينيفتقركفإذلالقدر
اؼبدرسة ترتيباؼبناىجاؼبواديفىذه كإعادة ىوأكالنتربير فإفأكؿشيء ،

ماؼبست كإنشاء الطبلبخدمة إذل نقلو يسهل تعليمي ىناؾنهج فليس ،
يفهم يشعرنفسوابالرتباؾعندما اؼبعلم. يفعلو الكثَتمناألشياءكىوما

الة.فيمايتعلقبكفاءةاؼبعلمُت،أعتقدأفىذاىومنهجناكمناىجناغَتفع
اغباؿ ىناؾسولتدريبأك يكوف لن فعندئذ معلم، تعليم يتمكستطوير

78تضمُتتدريباتأخرل".
كفقنلذلك ، لؤلستاذ ايعافشا يتعلق يف، اؼبعلمُت بكفاءة ألمر

 ،كاليتهببتناكؽبامنحيثاؼبنهجأكالن.التدريس
علمٍبيفالتغلبعلىالعوائقاؼبختلفةاليتتواجوتطبيقإدارةمناىجت

رألالباحث التقولالدينية، دار يفمدرسة العربية اػبطواتاليتًبأاللغة ف
ازباذىاأكاليتالتزاؿحباجةإذلتعظيمهامنقبلـبتلفاألطراؼكحلبناء

تعزيزكظائفاإلدارةيفتطبيقإدارة(2يفالتعاملمعىذهاؼبعوقات.نكوف:
قو لتعلم داراؼبناىج مدرسة يف العربية اللغة الدينيةاعد التقول تطبيق، يعد

حبلنبناءنيفملالتخطيط،كالتنظيم،كالقيادة،كالسيطرةرةاليتتشكظائفاإلدا
يتعلق فيما توزيعاؼبوارداؼبوجودةيفمنصباؼبسؤكلية التعاملمعمشكلةعدـ

علماللغةالعربيةيفمدرسةدارالتقولالدينية،علىسبيلاؼبثاؿ،كأكؿكظيفةت
الدركسحىتتتمعملية،يبكنابلفعلتطبيقهاخبلؿفًتةالتعديلػبططلئلدارة
تتكاملتقويةالتعليم هببأف بشكلجيدكسلس. يفصبيعؾباالتالدراسة

ا منالتخطيط،كالتنظيم،كالقيادةكظائفىذهاإلدارةمعبعضها ،لبعضبدءنا
الب بعضها مع تتشابك اليت العجلة مثل تنظيمكالتحكم. رحلة لدعم عض

(1دةسيكوفلوآاثرعلىكظائفأخرل.،فإفاالفتقارإذلكظيفةكاحاؼبدرسة
يفالتعليمجيفؿباكلةلبناءآتزرمستداـبُتمناى،بناءآتزرمستداـبُتاؼبناىج

                                                           
سنة 78 فرباير عشر أربعة األحد يـو الثامنعشر ساعة اؼبدرسة الدينفوزمرئيسمنهجية الباحثكأستاذدمحمشفيع مقابلة

،دبدرااؼبدرسة.1812
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دار إذلإجراءدراسةصبيعؾباالتالدراسة،ربتاجإدارةمدرسة التقولالدينية
أجريت الصلة. ذات األطراؼ بُت التنسيق خبلؿ من اؼبنهج لتنفيذ متعمقة

يفتعلما العربيةبصفتهمركادنا اللغةقواعدلدراسةحىتاليتشددمدرسواللغة
سواءالعربيةيفالفصليفمواجهةمناىجالتزاؿتعتربجديدةبكلخصائصها.

،حبيثيبكنالتقليلمناؼبشكبلتأدركناذلكأـال،فلكلمنهجمزاايهكعيوبو
ابلتنسيقبُتاألطراؼاؼبعنية.احملتملةالناشئةعنالتغيَتيفاؼبنهج


 العوامل العائقة لدى معلم .0

أىداؼتعل ييفربقيق م العربيةقواعد الرئيسياللغة العامل ىو اؼبعلم ،
الداعم.اؼبعلملوأتثَتكبَتعلىقباحالطبلبيفربقيقالكفاءة.

الطبل قباح حقنا وبدد عنصر ىو بعمليةباؼبعلم يتعلق فيما خاصة ،
عملياتكنتائجالتعليمسكالتدري يفإنشاء أتثَتنا األكثر العنصر اؼبعلموفىم .

تعليميةجيدة.لذافإفكجودمدرسؿبًتؼأمرغَتقابلللتفاكض.
ا علىاؼببلحظاتاليتقدمها الباحثبناءن يفالواقعكجد يفلباحث،

،كىيالعربيةاللغةقواعدمياؼبيدافأفىناؾعدةمشاكلمعاؼبعلميفتنفيذتعل
تعل يفتنفيذعملية احًتاؼاؼبعلم يعدـ م رأينا.قواعد كما العربية من72اللغة

عند:
 كفاءة معلم يف إتقان الفصل والطالبقليل   ( أ

،هببأفيكوفاؼبعلموفقادرينعلىتنظيمبيئةيفمهمةالتدريس
مُت،فليسكلاؼبعلالطبلبطبلهبممنأجلربقيقأنشطةتعليميةفعالةمع

لديهمالقدرةعلىفهمالطبلببتفردىماؼبتنوعحىتيتمكنوامنمساعدهتم
 التعامل صعوابتيف اغبالةالتعليممع ىذه يف أف. اؼبعلمُت يُطلبمن ،

الطبلبيك حالة فهم على قادرين ونوا قادرين يكونوا كأف إتقاف، على
                                                           

األحدأربعةعشرفربايرسنةمبلحظةالباحثعمليةتعليمأستاذدمحممفتاحالعارؼساعة 72 ،أماـفصل1812التاسععشريـو
اثفب.
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ا جيدن الفصل جيدين يكونوا كأف الطبلب، من االقًتاب كأيف يكونوا، ف
الفعالةاؼبختلفةمنأجلتوجيوالطبلبعلىالتعليمقادرينعلىفهممباذج

النحواألمثل.
إذا اؼبدرسُتؿبًتفُت إف كمعلميقاؿ الكفاءة ابلفعل لديهم ،كاف

الت ،ككذلكالطريقةاليتعاملمعالطبلباؼبثَتينللمشاكلسواءيفكيفية
يعلمهبااؼبعلم.

ث،تبُتأفمدرساللغةالعربيةيفاؼبدرسةدارمنمبلحظاتالباح
علىإتقافاؼبوادالتعليميةالتقولالدينيةكافقا ،لكنمنانحيةأخرلدرنا

الفص إتقاف إف الفصل. إتقاف إذل يفتقركف يزالوف ال كإعدادكانوا ل
التدريس علىاسًتاتيجياتيف كبَت بشكل الطبلبتؤثر ككذلكمناىج ،

لل الطبلب ضباس عملية يف حقيقةالتعليممشاركة يف. كاجو اؼبؤلف أف
،كافاؼبعلماليزاؿاؼبدرسةدارالتقولالدينية،يفتعلمقواعداللغةالعربية

أقلإبداعنايفإتقافالفصلكاليزاؿغَتمهتمابلطبلب،فباأثرعلىدافع
التعليمادةربيةملدلالطبلبكأثرعلىفهمالطبلبقواعداللغةالعالتعليم

معأحديعززذلكمننتائجمقابلةالباحثالتقولالدينية.كيفاؼبدرسةدار
الذمجاءفيومايلي:ثاينطلبةالصفال

بتدريسدرك" يقـو الذم اؼبعلم اؼبعلمقواعدكسكاف العربية، اللغة
ا،ايسيدم حيافتشرحفقطالدرسأماـالفصل،،كلكنيفبعضاألجيدن

لذلسيدم ا، سيدمككبن نفهم أيضنالذينقبلسيفاػبلفال فهناؾ ،
الذينصاخبة مناألصدقاء تتجوؿ."العديد سيدميفاػبلف، ،اذىب،

يكو مهمةكأحياانن ؼبنحك مستعدكف أشخاص ىناؾ مرةف اخرج ٍب ،
71أخرل."

                                                           
األحدأربعةعشرفربايرسنة 71 ،بفصلاثفب.1812مقابلةالباحثكتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو



57 
 

 بناءنعلىاؼبعلوماتاليتيبكنفهمهامناؼبقابلةأفاؼبعلمالذميقـو
قوابتدريس يلتعد كال الفصل أماـ اؼبادة فقط يشرح العربية فتإذلاللغة

،فيصبحاعبوغَتفعاؿ.الطبلباؼبزعجُتيفاػبلف
،كالذينإجراءمقاببلتمععدةطبلبآخرينكاستمرالباحثيف

أدلواابلبياانتالتالية:
بتدريسدركس الذميقـو العربيةجيدسيدمقواعد"اؼبعلم ،اللغة

 يشرحالدكلكنإذا قليبلنكعندما رسفقطأماـشرحالدرسيكوفصوتو
ستطيعظباع،لذلككبنالذينقبلسيفاػبلفالأالفصلالسبشيللخلف
عديدمنأصدقائيمزعجوفمرة،ابإلضافةإذلأفالصوتوكالأفهموأيضنا

73،سيدم،لذلكالأىتم".أخرل
 شرحطالبآخرنفسالعبارة:

الواقع أان"يف بدركسأح، العربيةقواعد اياللغة لكن، سيدم،
يشرحالدركس كالشرحغَتكاضحألاؼبعلم يف، الصوتاليبكنظباعو ف

،لذلكاألصدقاءخلفهمىمأيضناصاخبوف،سيدمألفكونو،ردبااػبلف
ذلك شرح ىو ما أفهم بعضاألأحياانن يف اي، حَتة ىناؾ يزاؿ ال حياف

74".سيدم
بياانتأكثردقة،حاكؿالباحث،للحصوؿعلىكعبلكةعلىذل

يلينتائ جمقابلةمعمقابلةانئبرئيسقسماؼبناىجكرئيساؼبدرسة.فيما
التقولالدينية:انئبرئيسمنهجدار

 مدرس أف ىي العامة نظرم "كجهة ىذهقواعد يف العربية اللغة
،قادرلاؼبثاؿسبي،علىكالثاينبأاؼبدرسةالذميُدرسيفالصفُتالثاين

ةالعربيةاللغقواعدابلفعلعلىإتقافاؼبوادالتعليميةاؼبقدمةألنويتقنأيضنا
نظرتإليو ،يبدكأنويفتقرإذلالتآزريفاليوميةكىوعادلعريب،كلكنإذا

                                                           
األحدأربعةعش 73 ،بفصلاثفب.1812رفربايرسنةمقابلةالباحثكتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو
األحدأربعةعشرفربايرسنة 74 ،بفصلاثفب.1812مقابلةالباحثكتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو
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التحكميفالفصلكاليبكنوأفيكوفحازمنامعالطبلبالعنيدينكغالبناما
75".التعليماءعمليةصلأثنيثَتكفضجةيفالف

 ٍبقاؿرئيساؼبدرسةأيضناتصروبنامشاهبناعلىالنحوالتارل:
بصراحة مدرس"... بكفاءة يتعلق فيما ، قواعد العربية ذههباللغة

يتعلاؼبدرسة عندما ابلفعليفؾباؽبا. كتتقن ا جدن جيدة أرلأهنا األمر، ق
الفصل إتقاف على يعتمابلقدرة أنو أعتقد الطبلب، عدد على نسبينا د

76اؼبشاغبُتأـال".
اللغةالعربيةيتمتعوفقواعد،يُذكرأفمعلميمننتائجاؼبقابلةأعبله

،لكنهممازالوايفتقركفإذلالتغلبليميةابلكفاءةمنحيثإتقافاؼبوادالتع
ظركؼتعليمية خلق أجل من ظركؼالفصل كإتقاف الفصل ىدكء على

نمازالواصاخبُتلة.يتضحىذاابلفعلمنعددالطبلبالذيكتعليميةفعا
الدراسة حىتعندأثناء الفصل، الدرسأماـ يشرحاؼبعلم ىناؾطبلبما ،

اآلخرين للطبلب صعوابت ىذا ىبلق لذلك اؼبعلم. يوخبهم كال يتجولوف
الذينوباكلوفالًتكيزعلىالدراسةيفذلكالوقت.

اؼب نتائج استنتاج يبكن أجركاٍب الذين اؼبخربين صبيع من قاببلت
مقاببلتمعالباحثُتإذلأفنقصكفاءةاؼبعلميفإتقافالفصوؿالدراسية
يبكنرؤيتومنخبلؿعددالطبلبالذيناليزالوفصاخبُتعندحدكث

تعلم العربية.كذلكألفاؼبعلمُتالذينيقوموفبتدريسقواعدعملية اللغة
اقواعددركس علىتكييفالفصلحبيثالاللغة أقلقدرة ىم يتملعربية

أهنميفتقركفإذلاالىتماـابلطبلبذكمإنشاءأنشطةتعليميةفعالة ،كما
قادرين اػبلفياتالتعليميةاؼبختلفةكوبتاجوفإذلمزيدمناالىتماـليكونوا

،ىناؾحاجةإذلشرحو.منقبلاؼبعلم.يفاألساسعلىفهمكفهممايتم
                                                           

األحدأربعةعشرفربايرسنة 75 درا،دب1812مقابلةالباحثكأستاذدمحمفريداؼبصطفىمنمنهجيةاؼبدرسةساعةالثامنعشريـو
اؼبدرسة.

األحدطبسةعشرفربايرسنة 76 ،دبدرااؼبدرسة.1812مقابلةالباحثكأستاذدمحمتوفيقرئيساؼبدرسةساعةالسادسعشريـو
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ا متوسط عن الدركس فهم على قدرهتم تقل الذين للطبلب اؼبعلم نتباه
فهوللمعلم،اؼبهنيةالكفاءةفيوتكمنالذماؼبكافىوىذاألفأصدقائهم،

بلبوكقادراحتضاهنملتكوفقادرناعلىفهمالدركسطحالةفهمعلىقادر
اليتينقلها.

 
 العوامل العائقة لدى الطلبة .2

الت الواقع تعليظهر أف اجملاؿ ىذا يف يفاقواعدميجرييب العربية للغة
ال التقولالدينية دار منخبلؿىبلومنالعقباتكاؼبمدرسة شاكلاؼبختلفة.

الباحثةاؼببلحظ العربيقواعدمييفتعلالتشاركيةاليتقاـهبا ةيفمدرسةاللغة
التقولالدينية ىدار اليتربدث، اؼبشاكل من العديد ناؾ الكى، اؼبشاكل ذه

أيضنربدثللطبلبفقط كلكن أظهرتـبالفات، اعبانباآلخر من كىيا ،
مشاكلمعاؼبعلمُت.اؼبشاكلاليتتواجههاتشمل:

 نقص فهم الطلبة دلادة معطاة من األستاذ ( أ
الباحثتبُتأفعمليةتعلم اللغةقواعدمناؼببلحظاتاليتقدمها

اؼبعل ألف فاعلية أقل كانت الالعربية إتقاف إذل يفتقر إذلم كيفتقر فصل
الطبلب من التمكن جو حبيثأصبح إزعاجعددالتعليم، مع فعاؿ غَت

 شرح عند اؼبعلم إذل االلتفات كعدـ األصدقاء من أماـالطبلب الدرس
اغبالة ىذه يف الطبلبالفصل. فهم على كبَت بشكل معلم إبداع يؤثر ،

.لذلكهببعلىاؼبعلمالتعليمعمليةإلتقافاؼبوادكىواؽبدؼالرئيسييف
إتقافاؼبادةكفهمشخصيةالطبلبمنخلفياتـبتلفة.كىذاماتعززهنتائج

مقاببلتالباحثمعمدرساللغةالعربيةعلىالنحوالتارل:
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ابلتدريس أقـو أفبعضىؤالءاألطفاؿيفهموف"عندما ،أرلأيضنا
بشرحوكال اكىناؾ،بعضاآلخراليفهمماأقـو ردباألفالفصلصاخبجدن

77أطفاؿيتجولوفكالينتبهوفلشرحرل."
أعبلهمنخبلؿالتعليمتعزيزالبياانتاؼبتعلقةبعدـفهمالطبلبيفك

 ،كىيعلىالنحوالتارل:معأحدالطبلبكمخربيفالدراسةنتائجمقابلة
 دركس أفهم ال "أان قواعد اي العربية اؼبأستاذاللغة ألف الذم، علم

 صوت كلديو ا جدن صغَت صارمنايشرح ليس أيضنا كاؼبعلم لانعم، ذلك،
صاخب الفصل أستاذ!، يشرحمناي اؼبعلم إذل االستماع الصعب اي،

".التعليملذلكالهتتمإذاكنتتريدأستاذ!
 ،ذكرـبربآخر:سبشيامعالرأمأعبله

أدرس "عندما قواعد أفهم أحياانن العربية الاللغة أحياانن سيدم، اي
أفهم جيد اؼبعلم أستاذ!، يكونوفصاخبُتكالاي ما أصدقائيغالبنا لكن

اكلُت،يبدكأفاألبأيضناوبًتموفاألبألنو إذاعلمأفصوتوصغَتجدن
،كابلتارليرتفعاألصدقاء".أقلحزمان

،فإفسببذلكاللغةالعربيةقواعدبسببعدـفهمالطبلبيفتعلم
أفصو الدرسىو يفشرح ا جدن صغَت يتسببيفحدكثتاؼبعلم فبا ،

الطبلبعلىفهمؿبتولاؼبا قدرة اليتقدمهاضوضاءيفالفصلكعدـ دة
.تتوافقاؼبعطياتأعبلهمعبيافاؼبخربالتارلالذميفسراؼبعلمأماـالفصل

 تعلم الطبلبلقواعد فهم عدـ دارقواعد يفمدرسة العربية التقولاللغة
الدينية:

أحيااننفصلغَتمريح،ألفجوال"أفهمنصفاؼبوادفقطسيدم ،
األصدقاء يقطعها الدراسة كوبدثوفأثناء األصدقاء من الكثَت يتجوؿ ،

                                                           
األحدأربعةعشرفربايرسنة 77 ،أماـفصلاثفب.1812مقابلةالباحثكأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالتاسععشريـو
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اليبكنٍتالًتكيزعلىالدراسةضوضاءأثناءساعاتالدراسة ،لذلكأحياانن
يفا 78لفصلعندماندرس".كيبكنٍتأانقلقألفأصدقائنايصرخوفأحياانن

 لتعلم الطالب فهم عدـ أف أعبله اؼبخرب بياف يوضح اللغةقواعد
السارةالعربية إذلظركؼالفصلغَت قلقُتيرجع الطبلبغَت هبعل فبا ،

بشأفتلقياؼبادةاليتيقدمهااؼبعلم.
لعربيةككذلكبعضاللغةاقواعدبناءنعلىنتائجاؼبقاببلتمعمعلمي

ك الطبلبيفمخربينالطبلب فهم عدـ أف يستنتج أف للباحث يبكن ،
اءانتجعنالفصلالذماليفضيإذلالصخبأكتدخلاألصدقالتعليم

ا ،حيثيتمكعدـثباتاؼبعلم.يفالتدريس،يكوفصوتاؼبعلمضعيفناجدن
التدريسحبيثاليتمكنالطبلباعبالسوفيفالوسطكاػبلفمنظباعما

 مبوضوححىتاليفهموااؼبوادالتعليميةاؼبقدمة.يشرحواؼبعل
 بوجود دوافع حتفيز تعلم الطالنقص   ( ب

نتائ على الباحثبناءن قدمها اليت اؼببلحظات الدافج أف كجد ع،
ضنانسبيناألنوالتقولالدينيةاليزاؿمنخفالتعليميللطبلبيفمدرسةدار

يشاركوابنشاطبلبالذيندل،اليزاؿىناؾالعديدمنالطبناءنعلىالبحث
 الالتعليميفأنشطة كانتموضوعاتقواعداللغة بذلك. يهتموا كدل عربية،

 متابعة يف جدية التعليمأقل يف ككسوالن اعبماعية،، أك الفردية اؼبهاـ أداء
الفضوؿ كيسخركفكالبفاض بقسوة يتحدثوف طبلب ىناؾ يزاؿ كال ،

يتم،كيتصلوفأبصدقائهمدبكاؼباتسيئة كافىناؾاليزاؿالتعليمكعندما
يلينتائ79الطبلبيتحدثوفمعاألصدقاءكيناموف. جاؼبقاببلتاليتفيما

اللغةالعربية:قواعد،كابلتحديدمعمدرسعززتىذاالقوؿ
إذاكافىناؾاستعدادلؤلطفاؿللتعلمكلكنىؤالءاألطفاؿيفتقركف"

 لتعلم إذلالدافع العرقواعد التزاؿىناؾبيةاللغة أنو لو كما األمر يبدك ،
                                                           

األحدأربعةعشرفربايرسنةمقابلةالباحث 78 ،بفصلاثفب.1812كتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو
األحدأربعةعشرفربايرسنة 79 ،بفصلاثفب.1812مبلحظةالباحثمعتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو
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الفصلضوض أماـ يشرحاؼبعلم كالاءعندما يزاؿىناؾأشخاصيذىبوف،
كتب،كالسببىوأفالعبوة،كاليزاؿىناؾأكلئكالذينالهبلبوفالللتنزه
األطفاثقيلة فإفىؤالء لذا كأحيااننؿيتكاسلوفيفإحضاركتابالعبوة، ،

88بيفالدرج".يتمترؾالكتا
اؼبقابلة نتائج على بناءن يف الطبلب رغبة أف فهم يبكن التعليم،

،كيبكنرؤيتومنعددالطبلبلكنالدافعالتعليميلديهممفقودموجودة،
الذينالينتبهوفللمعلمعندالشرحأماـاليزاؿىناؾالعديدمنالطبلب

 ربية.اللغةالعقواعدالذينالهبلبوفكتبنالتعلم
عدـك اؼبعلوماتحوؿ تعزيز الطبلبيف لدل دافع ،التعليمكجود

ةالعربية،منقبلـبربينآخرين،كربديدانالطبلباللغقواعدكخاصةيفتعلم
 التقولالدينيةالذينذكركاأف:يفمدرسةدار
ااياللغةالعربيةقواعداأكتبأثناءدركس"عندم ،الأفعلذلكأبدن

ا،إنوسوؿيفالكتابةابلعربيةم.أانكسيد صعبسيدم.دلأكنغاضبناأبدن
 82".ألحيافيتمتوبيخيهبذهالطريقة،سيدم،علىاألقليفبعضاسيدم

دركس أنوكسوؿيفكتابة الطالبأعبله يوضحالشرحالذمقدمو
اللغةالعربيةاليتيوجههااؼبعلمألنوغَتمعتادعلىكتابةاللغةالعربيةكألف
اؼبعلماليورلاىتمامناأقلكاليوخبوعندمااليكتبالدرسالذمتلقيو.ىذا

،كاؼبقصودىوأهنميشعركفابىتماـأقلمنيددافعنفسيللطبلبابلتأك
قبلاؼبعلملذلكفهمكساذليفاالىتماـابلدركساليتيتمتدريسها.

الطالبعلى ربفيز عنعدـ أكضحـبربآخر كخاصةالتعليمكما
 اللغةالعربيةعلىالنحوالتارل:قواعددركس

رأيتيفتطبيقتعلم"حسننا... اللغةالعربيةأنواليزاؿقواعد،إذا
،كاليزاؿىناؾطبلبنالطبلبالذيناليهتموفابلدرسىناؾالعديدم

                                                           
األحدأربعةعشرفربايرسنةمقابلةالباحثكأستاذدمحمأجوسمنسقالطبلبسا 88 ،أماـفصلاثفب.1812عةالعشرينيـو
82

األحدأربعةعشرفربايرسنة    ،بفصلاثفب.1812مقابلةالباحثكتبلميذأستاذدمحممفتاحالعارؼساعةالعشرينيـو
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لتزموفبقواعداؼبدرسةكبشكل،فهناؾأيضناطبلبالييقولوفأشياءكقحة
ىوأتثَتاألصدقاءالتعليمكنأفيكوفسببعدـربفيزالطبلبيف،يبعاـ

81."السيئُت
،يبكنمبلحظةرئيسقسماؼبناىجأعبلهمنالشرحالذمقدموانئب

اللغةالعربيةيبكنمبلحظتومنقواعدأفعدـكجوددافعللطالبيفتعلم
طبلبغالبنا،فبليزاؿىناؾلتعليمالطبلبالذيناليهتموفابخبلؿعدد

ك الكلماتالقاسية يتصلوفأبصدقائهمابستخداـ أك يسخركف إحداثما
،كيبكنأفيكوفسببىذاالنقصيففبارسةضوضاءأثناءالدركسالصفية

الطبلبىوأتثَتاألقرافكأتثَتالبيئةاألسريةأككالدمالطبلب.
 من العديد مع اؼبقاببلت نتائج اعبمن كاكا ككذلك سمالطبلب

نقصدافعالطالبمنالطبليب يبكنرؤية يبكنللباحثأفيستنتجأنو ،
،العندشرحالدرسأماـيفالفصلعددالطبلبالذينالينتبهوفللمعلم

يفذلكيزاؿىناؾالعديدمنالطبلبالذينالوبضركفالكتباؼبدرسيةدبا
العربية اؼبدرسية ىناؾالكتب يزاؿ ال بقس، يتحدثوف معطبلب وة

أصدقائهم يلتزموف ال الذين الطبلب من العديد ىناؾ يزاؿ كال بقواعد،
،كنقصفبارسةالطالبيفتطبيقالقيماألخبلقيةيفاؼبدرسةالتعليمكلوائح

. اليتيتمتدريسهامنقبلاؼبعلمُتيفاؼبدرسةكليـو
 

 العوامل العائقة الختالفات خلفية الطالب .1
كتا من العربية جوافالقواعد كبو إذل سبتترصبتو الذم باآلجركمية

اليتأجراىا اؼبقابلة ككجدتنتائج إندكنيسيا. أخرلليصبحكبو مرة كتسهيلو
تعلالباحثأفالعواملالداعمةالسًت العربيةياتيجية ،كىيمنهجمقواعداللغة

كجود،يبكنتنفيذىابسهولةكيسرمنخبلؿةاإللزاميكغَتالقابلللتغيَتالعزيب

                                                           
األحدأربع 81 ،دبدرااؼبدرسة.1812ةعشرفربايرسنةمقابلةالباحثكأستاذدمحمفريداؼبصطفىمناؼبنهجيةساعةالعشرينيـو
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إ إجراؤىا الذم العربية ابللغة ربو" "عبيد اآلجورمية اعباكيةنظم اللغتُت ذل
.كمناؼبأموؿكلعاـأفيكوفابؼبدرسةإبداعجديدمناؼبعلمُتكاإلندكنيسية

83لدعممنهجالعزيبةمنالشيخ.التعليمأكاؼبدرسةلتطويراسًتاتيجيات
،فقدالدينيةاألستاذدمحمحسُتدرسةأماابلنسبةللمقابلةمعمدرساؼب
الثبلاثءالساعة بتوقيتغربإندكنيسيابعد11.88أجرلالباحثمقابلةيـو

 تعليم( الدينيةيفمنطقكقت)عملية كمكتباؼبدرسة اؼبدرسة العواملة ؼبعرفة ،
،اإندكنيسيمعكتابكبواللغةالعربيةقواعدميالداعمةكاؼبثبطةيفاسًتاتيجيةتعل

منكج للطبلب مبوذجنا بو وبتذل إبخبلص يعلم دمحمحسُت األستاذ أف د
اقًتحواألستاذحسُتأفالتدريسوبتاجإذلياالنضباطكالدافعللتعل مألفما

االنضباط مع كالنجاح العلم يف الباقي كعلى كموقفكأسوة جيدة شخصية
 ضعفاسًتاتيجية أف كقاؿ انجحُت. الطبلبليكونوا منيمالتعلكدعوا كاف

ك الدرسعدـ خطة معلماإلجود كل من لزامي لذلككانتىناؾ مشكلة،
،كخاصةالصفالثاين.ملكلفصليتيفربقيقأىداؼالتعلفجوا

مدارس من طبلبمأتوف فهناؾ الطبلب قدرات تكافؤ مشكلة كأما
لىيفبيوهتم.بناءنعةكالتوجدمدرسةدينيحكوميةأكاثنويةحكوميةابتدائية

االستبياانتكاؼبقاببلتمعطبلبالصفالثاين،شعربعضالطبلبابلتخلي
التعل يفالتكيفمع الركبكيواجهوفصعوبة فيمايعن صعوبة. الذميزداد م

م،ىناؾمنانتقلواكدخلوالتوىممدارسداخليةإسبلميةييتعلقبتأخَتاتالتعل
اجتما عدة وبضركا دل أك منتقل( أك جديد يتقن)تلميذ حبيث صفية، عات

البعضاؼبادةكالبعضاآلخراليتقنها،يشعرأكلئكالذينيتعلموفجديدافقط

                                                           
الثبلاثءاؼبوافق 83 مارس1اؼبقابلةاليتأجراىاالباحثمعمديراؼبدرسةدارالتقولالدينيةاألكذلاألستاذدمحمتوفيقاؼباجستَتيـو

العواملاؼبثبطةيفمعاعبةاؼبناىجبتوقيتغربإندكنيسيايفإدارةاؼبدرسةالدينيةؼبعرفةالعواملالداعمةك29.88الساعة1812
منأجلتنفيذاسًتاتيجيةتعلمقاعدةاللغةالعربية،كخاصةالصفالثاينمعكتابنظمعبيدربو.
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أبهنممتخلفوفعنالركبكأكلئكالذينيتقنوفابؼبادةيشعركفابؼبللمنإعادة
84دراستهم.

 بؤرة كتوحيد توجيو ؼبشكلة ابلنسبة اؼبعلمالتعليمأما يكوف فعندما ،
بأفيكوفأساسيناكبعضهميتمتعبقدراتطبلحدة،يبكنألمشغوالنابألسئل

كالبعض ـبتلفة، قدرات لديهم يتقنوف الذين كأكلئك متقدمة، كحىت متوسطة
التحدثمثل على معتاد التقليدمكبعضها اؼبعهد يف كما القراءة على اعتاد
ىيكلمناؼبدرسة وبدثؼبنقلالطبلبمثلتلميذاسم اؼبعهداغبديثكىذا
كاػبوؼمن القدرة كعدـ العقلية اؼبشاكل اللغة. بيئة يطبقوف ابلذين الداخلية

م،ىناؾطبلباليزالوفمتوترينعندمايُطلبمنهماؼبضيقدمنا،ألهنمدليالتعل
ثقة، أبقل الشعور يف اؼبشكلة تكمن الدراسة. كىبشوف فهم لذا اؼبادة يتقنوا

اليتسيعرضهايكل اؼبواد من ا يفهموفبشكلسمتأكدن أفىناؾأصدقاء لعلم
ماكسوؿاغبفظكالفهمك،كسوؿيفمناقشةالتعليمأفضل.مشكلةالكسليف

بينماي الركب، ابلتخلفعن كالشعور قدرة، األقل الطبلب عند أحياانن ظهر
85كالتوجدمعرفةجديدةإضافية.التعليميشعراؼبتقنوفابؼبللمنتكرار
راءاؼبقاببلتمعالطبلببشكلشاملبواحدةدليكنمناؼبمكنإج

تلواألخرلمنقبلالباحث،لذلكاستخدـالباحثأسلوباؼبقابلةمعمدرس
اختبلفاتالطبلبيف حوؿ دمحمحسُتكطلببياانتتقييمو األستاذ اؼبادة

)الفكرية(كاػبصائص)النفسية(ابإلضافةالتعليم التعليمية كاػبلفية )البيولوجي(
كافإبمكافقوؿإذل أكإذا الطبلبكاػبلفياتاإلقليمية، االختبلفاتيفلغة

استبيافمنتقييممعلمالفصل.

                                                           
االثنُت 84 بتوقيتغربية18.88الساعة1812مارس2حاصلاستباانتكمقاببلتابلفصلمعتبلميذأستاذدمحمحسُتيـو

فاتطبلبيفالكفاءةالدراسيةكخلفيةمناطقهم.إندكنيسيا،لتعريفاختبل
االثنُت 85 بتوقيتغربية18.88الساعة1812مارس2حاصلاستباانتكمقاببلتابلفصلمعتبلميذأستاذدمحمحسُتيـو

إندكنيسيا،لتعريفاختبلفاتطبلبيفالكفاءةالدراسيةكخلفيةمناطقهم.
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أماابلنسبةللبياانتاػباصةابالختبلفاتالبيولوجيةلدلالطبلب،فبل
يفمهارات سولاالختبلفاتيفالطبلقة إحصائية ذاتداللة مشكلة توجد

الكبلـال الطبيعيأفكاالستماعابللغة فمن كالكتابة، مهاراتالقراءة أك عربية
،يبكنكحينئذيكوفىناؾطبلبيرتدكفنظاراتأكأفكتابتهمليستجيدة.

أثناء للطبلب اؼبعلم تقييم خبلؿ من الطبلب بُت الفكرية االختبلفات رؤية
،اغبصوؿعلىالبياانتحينئذاغبفظكاؼبمارسةكماىوموضحيفاعبدكؿأدانه.

اػباصةابالختبلفاتالنفسيةلدلالطبلبمنتقييماؼبعلمللطبلبمنحيث
بدءنا للطبلب، اليومية يفاغبياة الطالباؼبوضحة كالتحفيزكشخصية االىتماـ

محبيثيكوفيفيمنانضباطاغبضوركدراسةاؼبوادقبلساعاتالتدريسكالتعل
صرؼبلطفكتعاكفأبدبمعالفصليبدكأنويتفهمكينشطيفاؼبناقشات،كيت

األفكار ذبعل اليت الرأم االختبلفاتيف كيقبل اجملموعاتكالطبلباآلخرين
اؼبشًتكةغَتضيقة.


تدرؾكثرة قد أدليفاألعلى بياانتقد الباحثحبصوؿ نظر كبعد
الطبلبالذين ىناؾطبسة حسبالفكرية الطبلبإما قبل االختبلفاتمن

العربيةكالذينلديهممهَتةمتوسطةعشرةتبلميذ،لديهممهَتةيفقوا عداللغة
كأكثرمنالطبلبالذينلديهمكفاءةبسيطةكىمأربعةعشرطبلاب،كمستواي
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بكثرةمهَتةالطبلبطبسةمنالطبلبلديهمكفاءةاالبتداءكالطالبافالذافدل
باألدبيةىناؾشبانيةيزالمتأخرينيفابتداءكفاءةقواعداللغةالعربية.كإماحس

الطبلب من كأكثر متساكية، جبملة قريبا كأدانه اػبلق أحسن الطبلبلديهم
األدبيف مشكلة طبلبلديهم كأربعة طبلاب عشر ستة كىم أبدبمتوسط

تعليمقواعداللغةالعربية.
للطبل اللغاتاإلقليمية يتعلقببياانتاالختبلفاتيفخلفية ب،كفيما

صلواعلىمهاـح6يبكناستنتاجأفىناؾ،كهأعبلبيفاعبدكؿقدمهاالكات
ك76ك75لدرجة،ككاحدة98لدرجات5،ك78ك88كدرجاتتدريب

،68نقطةمندرجة1،ك68،74،77ك67ك69ك89ك87ك86
علىدرجاتاؼبواقف58،89،98،79،78 كأكلئكالذينحصلوا .

 ،76لدرجة2،ك78طبلببدرجة28،ك88جةطبلبمعدر8كانوا
.فقيل68لدرجات3،ك98لدرجة4،ك95ك98،99،68،96

كفاءةفكريةىناؾفجوةالتعليمابلفصلتكوفتركيزاختبلفاتالتبلميذاألكثر،
اثف فصل تبلميذ ك تبلميذ، دائرة أم من اللغوية خلفية اختبلفات كزيدت

دارالتق اليتتستخدـابؼبدرسة اؼبواد متنوعةفمناؼبناسباستخداـ ولالدينية
 كحدةاللغةاإلندكنيسية.
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 الفصل اخلامس
نتائج البحثمناقشة 

 
منتظمةاليتحصلعليهاالباحثوبللىذاالفصلبعضالبياانتاليتتعتربغَت

بياانتاليت،ىناؾبعضالمناؼبيداف،ككتبالباحثيفالفصلالرابعقبلىذاالفصل
ردبادلتتممعاعبتهايفالفصلالرابعألهناؾبردمقدمةعنالبياانتالرئيسيةأكالبياانت
اؼبؤلف يليالبياانتاليتسيجمعها البحث.فيما الصحيحةاليتكبتاجهاحقنايفىذا
معالتحليلكستتممناقشتهاكفقنالصياغةمشكلةالبحثىذهاؼبكتوبةيفالفصلاألكؿ

 مناؼبقدمة.
عملية اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية بكتاب حنو إندونيسيا للطالب مبدرسة دار  .أ 

 التقوى الدينية االبتدائية ابسوروان
ـ2985يفعاـمنأكؿأتسيسهايتبُتأفملفمدرسةدارالتقولقد

الشيخاغباجدمحم صاحلمعإنشاءمعهدغاالهاإلسبلميةالداخليةاليتكافيديرىا
حبرالدين.لقدبدأتبدكففصلإذلثبلثفصوؿٍبستةفصوؿكتطورإذلثبلث
فئاتمنالوسطىحىتالعليا.منذبربةعدةطرؽللمنتجاتخارجاؼبعهد)قرآءٌب،

كىذااؼبناسبمعأمثيليت،بيئةاللغة،إخل(إذلصياغةمنهجمنفصل)منهجالعزيبة(.
البشر منحيثإدراكوأكؿمرةكمثلإدراؾمفردتصوراعلمنظريةاؼبنطقأبفعلـو

86كدرؾنسبةبتصديقكسم،ككذلكذبربةمنأمطرؽالتعليممنكسائلالدركس.
،كاف1828مناؼبديراألكؿاألستاذدمحمؿبفوظ،كاحدفقط،حىتاآلفمنذعاـك

،كاألستاذلصفريةللمدرسةاقائمةالدينيةةىناؾثبلثةكأربعةمدارسيرأسهااألستاذ
للمدرسة اؼباجستَت غزارل الدكتور كاألستاذ األكذل، للمدرسة اؼباجستَت دمحمتوفيق

ك العليااألالوسطى، للمدرسة اؼباجستَت حكيم رضبن عارؼ تنظمتستاذ كقد ،

                                                           
5-4ـ(،ص.1887ؽيفعلماؼبنطق.)سورااباي:دارالكتباإلسبلمية،أبوزيداألخضرم.السلماؼبنور 86
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إبشراؼاؼبعاعبة فعالية ككظيفتهم الرظبية اؼبدرسة اؼبوظفُتمثل من أبكثر اؼبدرسة
.لفصلخدمةؼبربالركحشيخاؼبعهدعاالهدقيقاأماـكلا

 اؼبٍب رعاية ؼبقدمي العزيبة منهج أف الصفتبُت كخاصة )الشيخ(، عهد
الثاين كاف لآلجركميةجوافكبو"، ربو" عبيد منظومة اؼبدرسةمن مدير قاـ ٍب ،

ةكاؼبناىجابلعديدمناالبتكاراتكلعاـلتطويراؼبدرسة.كاؼبدرسةالدينيةمنالًتبي
ككذلكؼبنهجالدراسيابميفالفصوؿالدراسيةيتنظماسًتاتيجياتالتعلةغَتالرظبي

اؼبعلمُتعلىلتزاـاالأفئذحينفقط،ألقل(يفتقاريراؼبعلمكاجملبلت)معيارالنجاحا
خ الفصلالدراسيكبرانمجالسنومكبرانمجنصفالسنومغَتطبتصميم تعليم ة
موجود.

"كلمة"اسًتاتيجيةيفكتابتواسًتاتيجيةتعليمنشطأبفكقدقاؿعليبدرم
ايفقاموسإندكنيسي منبُتأمورأخرل:زبطيطدقيقلؤلنشطةلتحقيقمعٌتؽبا

اغبربأكيفيفظركؼلنفسيةاألعداءاعبيوشؼبواجهةارائدةكفنّيالتعليمأىداؼ
غبكاميةالسياسةاتنفيذألمةلاواردصادرمفنوفصبيعمريطوتـكولعلةفعانظركؼم

نفسهايف ؼباكالسبلـكقتاؿ عباكاف للقليبايد كيفعملية87.لنفساحربسياسة
منطرؽخَت لتعريفما طرؽمنهجية قدذبربكثرة البداية منذ اؼبدرسة معاعبة

 اتاب كبقوؿىلدا حىتاآلف. التجربة سار فقد يفسوبرايدملتحصلخريججيد،
كاأل ليتىبتارىامعلميفعمليةاألساليبامىييلتعلاسًتاتيجياتا،أف"خسابوترا

88."ميلتعلالتحقيقأىداؼةبطلأكتواسبلتكنأفتوفرتسهيبلتسبليتامكيلتعلا
قدانسبىذاالقوؿابستثباتشيخاؼبعهدعاالهأفاؼبنهجاؼبدرسيمنذاآلفحىت

العز "منهج اؼبنهج فيسمى يتغَت أف هباز لن كتواسلالساعة لتسهيل كذلك يبة"
أبم اؼبدرسة مديرك سار قد العزيبة دبنهج ذلك كبعد جيد، خريج إذل الطبلب
اؼبثبتأبف العزيبة منهج التتغَت أف بشرط فصوؿ أىداؼتعليم تطوراتلتحقيق
يتولدمنهجالعزيبةللمدرسةمنهجالدراسيللفصوؿ،ككذلكابالبتكارمثلتراجيم
                                                           
87

 Ali Badri, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Grafika, 2019), h. 14. 
88

 Supriadi Saputra, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Universitas Negeri Malang, 

2012). H. 21. 
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كاؼبع ككتباؼبدرسة كلعاـ. لسهدية طامبلكفقنا ا"اال، ىي حوؿػبسًتاتيجية طة
89.االستغنائية"لكفاءةالفعاليةكالقائمةلزايدةالوسائلاإلمكاانتكاستخداـاطرؽ

النجاح كمعيار الدراسي كمنهج العزيبة منهج إما أدكاتاؼبدرسة من كاؼبستخدمة
فقطكجانبئذ كؾببلتاؼبعلم اؼبعلم تقارير يف األقل على الواجبة فيها اؼبعلمُتما

كرغماةتعليمالفصلالدراسيكبرانمجالسنومكبرانمجنصفالسنوم.طبتصميمخ
منانفيةالوجوبفقديريدأكثراؼبعلمُتأفيزدادكاخربةالتعليمبوسيلةخطةالتعليم

 للمحبة االسًتاتيجية كىذه التعليم، يف التنمية أىناؾ عملوا قد فبا علىليعلموا
التبلميذكػبدمةمرباؼبعهد.

 أنشطة التعليم   
كمنأداةبياانتاؼببلحظةاػباصةابلباحثاليتدلتكنمناسبةفقطإلمامة

اتضحأف،األداةأففبثليالطبلبيقودكهنادعاءافتتاحالدراسةكاليتاعتقدتيف
اػبياراتكإمباتعددةدبكيفاؼبهمةدلتكنىناؾأسئلة.مدرسالفصلنفسويقودىا

ذةمنذاؼبراحلاألكذلاؼبنفالتعليمكاؼبكتوابت.أنشطةالتدريسكييكوفاؼبهاـالتطبيق
كالف كالتواصل، السبلـ، كامن الطبلبفحصربة، حضور كتقدير اؼبتقنة، ،اؼبواد

مرحل يف ٍب معنا. اؼبناسبةكالكبلسيكية يفىذه النشاطاألساسي، مادةة تسليم ،
إذلالكبلسيكياتمعناوضاتاألظباءمعؿباضراتكعركضابالكبلـكـبف إلضافة

كتقييممواقفهمهمبتجميعاؼبعلممنقبلاؼبعلملنشاطهم.ٍبقاـتقييمالطبلبحيث
)جدية االجتماعيةالتعليمالدينية كمواقفهم اليت( اؼبادة أساس على كاؼبمارسة ،

،.ٍبيفاؼبرحلةاػبتاميةةسفقرقسمتإذلؾبموعات،بعضهايفحواركبعضهايبار
اؼبعلم.وانقشتنفيذتفاىمكبلسيكيمتبادؿ كاالتفاؽعليوبُتاجملموعاتكأكده ه

ةفجو،ىناؾمشاكلمناليتقاـهبااألستاذدمحمحسُتالتعليمكتنفيذاسًتاتيجيات
التعليم كأتخر القدرات، كتكافؤ التعليم، تركيز كتوحيد كالتوجيو كالعقلية،،التعليم،

،ككسلتعلمالطالبيفالفصل.،كقلةالثقةالتعليمكعدـالقدرة،كاػبوؼمن
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الباحثيفالفصلالرابعانتاجيتالاؼبقابلةمنبياانت ،مناؼبعركؼأفها
من كزبرج الصناعية اؽبندسة يف اؼباجستَت درجة على حاصل دمحمحسُت أستاذ

كلديوخربةيفالتدريسيفاؼبدرسةاالبتدائية،1826العليايفعاـيةدرسةالديناؼب
جو كبو يتعلم اآلف كىو االبتدائية، الدينية كاؼبدرسة الثاينالرظبية الصف يف ،اف

ططاػبنوليسإلزاميناكضععا.رغمكتعليموموجوابلقدكةاغبسنةكالدعاءللطبلب
الستقرائي،ابستخداـاالستنتاجيكاالتعليمابستخداـاسًتاتيجياتبليعّلمللدركس

نهاليستطرقنامباشرةغبريةالتعبَتكبعدعاأساليباؼبمارسةاؼبباشرةيفاألمثلةرغم
ذلكشرحقواعدىاأكالعكس.التقنياتاؼبستخدمةىياؼبناقشةكالسؤاؿكاعبواب
الواجبات كإعطاء الكتابة. أدكات من كغَتىا السبورة ككتب التقليدية كالوسائط

ينكفقنالقدراتالطبلبكتوفرمكافآتللطبلباعبادين.كالتمار
 معٌت فإف اكابلتارل ىو اقتنالتعليم اؿ أك اناطقؼباألفكار معاعبتهالضوئية
لتغيَت.اؼبعلمكعاملالفهمإذلايشَتىذا98،ميلتعلاجرمبشكلىادؼمنخبلؿ

ك أف فهمنا يلتعلاأعطىدمحمسوراي هبا يقـو عملية ىو ام تغيَتللفرد على لحصوؿ
 جديد ،شامبلسلوؾ لتجربة انتيجة بيئتونفسولفرد مع تفاعل ىذا92،يف يضع

منا ا مزيدن علىالفهم ةبطللًتكيز متغَتؽبفأل)أفراد( مبادئم طبسة كلو سلوؾ،
(كحاصلةالتعليمبتغَتسلوؾشامل)معريف1(ؿباكلةتغَتسلوؾالطلبة،2التعليم:

كعاطفيكنفسيحرك ك3ي(، ) األسلسلة انشطة ؼبًتابطةالديناميكية كالدافعة4، )
ميلتعلاأفكيالنبكعمراآخرافهمصاغك91(كاػبربةالفعاليةبُتاألفراد.5اؽبادفة،

امزيجمن كػػػػػػػػػلبالعناصر كاشرية لتحقيقاؤتليتاإلجراءاتاؼبعداتكاؼبرافقكاؼبواد ثر
93م.يلتعلاأىداؼ

البياانت ىعلاألمن ، التعليم اسًتاتيجية أبف التعليم خرباء آراء يىكبنظر
هباأفراد)اػبربةكال السلوؾ(يفؿباكلةتغيَتةبطل(ألفرادآخرين)وفمعلمطريقةيقـو
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.معأىداؼغبركيةبشكلمستمرالنفسيةالعاطفيةكاؼبعرفيةكاعبوانباالشاملمن
اللغةالعربيةمعكتابكبوإندكنيسيايفمقواعدييمكنمبلحظةأفاسًتاتيجيةتعلف

قد ـبتلفة لغوية خبلفيات االبتدائية الدينية التقول دار اؼبدرسة من الثاين الصف
درساؼبعلممثلسارت يفخطة عن،زبطيطو منمرغما العديد شكبلتكجود

اؼبختلفة الطبلب إخلفيات ، الدراسةوىمبا ؾبموعات لتفعيل اؼبعلم جهود مع
تعلالطبل تركيز كتوحيد ككتابكبويبية اإلندكنيسية اللغة مع العربية اللغة قواعد م

 كتعلفإندكنيسيا، كاستخدامهم الطبلب دمج نشاط.ييمكن الم عملية درسيف
كيتعلكال "التدريس" مصطلحات ىناؾ التدفم"ي"التعلم، اؼبعلمفي كاف ريسكلما

نشاطنا كأكثر "التعل، ىبتلفعن ييىذا الذم لتحقيقم" اؼببذكلة اعبهود أكثر ركز
كبعدمبلحظةتعليمأستاذدمحمحسُتيفالفصلاليت94ممنطبلب.يالتعلعملية

ىو التعليم أف علم فقد ذمالفقرة قبيل القليلة كنتيجتها الرابع الفصل كتبتيف
فقدسارتدبجموعات كليسمنالتدريسفقطألفتعليمفصلو النشاط، التعليم

تطبيقمنالنماذج.ككثرةال
،يبكنللكاتبمناقشةأفاالختبلفاتدناإذلنتائجاؼبقاببلتالسابقةاستناك

االختبل ىي للغاية اؼبهمة بيولوجيغَت منظور من الطبلب بُت ألففات ،
،قط،مثلمهاراتالكبلـكاالستماعمفياالختبلفاتىياؼبعقولةللمبتدئُتيفالتعل

انقصا،سيواجهوفصعوبةيفُتيفالتجويدكاؼبفركداتألكلئكالذينليسواانضج
ىناؾطبلبيعالتعليم كاف إذا ككذلكيفالقراءة منمشاكليفالعُتأك، انوف
يف،كالكتابةهببأفيبارسوااػبطأكاػبطاألساسي.االختبلفاتالفكريةتداخل

الطبلب لدل كاالستيعاب تقييمااغبفظ من النفسية الفركؽ بينما اؼبعلم، ت
الىتماماتالطبلبكدكافعهمكمواقفهمكشخصياهتم.

حصلواعلى6منالبياانتالواردةيفالفصلالرابعيبكناستنتاجأفىناؾ
76ك75،ككاحدةلدرجة98لدرجات5،ك78ك88مهاـكدرجاتتدريب

68نقطةمندرجة1،ك77ك74ك68ك67ك69ك89ك87ك86ك
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علىدرجاتاؼبواقف78ك79ك98ك89ك58ك كأكلئكالذينحصلوا .
98ك76لدرجة2،ك78طبلببدرجة28،ك88طبلبمعدرجة8كانوا

فقيلكفاءة68لدرجات3،ك98لدرجة4،ك95ك96ك68ك99ك .
كزيدت اختبلفاتالتبلميذاألكثر، التعليمابلفصلتكوفتركيز ىناؾفجوة فكرية

اللغويةاخ خلفية كتبلفات تبلميذ، دائرة أم دارمن ابؼبدرسة اثف فصل تبلميذ
لغة كحدة تستخدـ اليت اؼبواد استخداـ اؼبناسب فمن متنوعة الدينية التقول

.اإندكنيسي
 

مزااي وعيوب اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية بكتاب حنو إندونيسيا للطالب  .ب 
 ية ابسوروانمبدرسة دار التقوى الدينية االبتدائ

معكتاب العربية اللغة قواعد شرحمزاايكعيوبتطبيقاسًتاتيجياتتعلم
كبوإندكنيسياللطبلبمنخلفياتاؼبناطقاؼبختلفةيفالفصلالثاينمنمدرسةدار
التقولالدينيةسينجوفاجونجبوركاسارمابسوركاف،يصفهاالباحثكفقناللبياانت

 .مناجملاؿ
 لتعليم مسهالازدايد مصدر ا .2

ا بياانت نتائج بعض حصلمن الرابع، الفصل يف الواردة ؼببلحظة
النق تعلةطالكاتبعلى اسًتاتيجية األكذلاليتتتمثليفمزااي قيالقليلة اعدوم

اللغةالعربيةمعكتابكبوإندكنيسيااؼبًتجممنقبلكبوجوافمنترصبة"عبيد
 كتاباآلجركمية من نظم مسهبلاؼبأفربيو" التعليم مصدر ازدايد األكذل زااي

كيبكنأفتغٌتبحفظكفهمقواعداللغةالعربيةفأفيسهلعلىالطبلامكإب
ؼب كفقنا ىوموضحيفكتابتعليماؼبتعلممعالشعرألنو أف،ا هببعلىاؼبرء

فهذا95،لىحفظكفهمكتابكاحدلفنالعلمأفتكوفقادرناعيتقنفنالعلم
لتأحدأىدا عميلؼمنهجاؼبدرسة ألفالقواعداليتكاؼبنهجالواجيب)العزيبة(.
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القوايفكالغناء بنظم فهمها يبكن يفكتاباآلجركمية فهمها فيستخَتينبغي ،
أستاذأكطبلبكتاابابللغةالعربية"عبيدربو"أكابللغةاعباكية"كبوجواف"أك

.ابللغةاإلندكنيسية"كبوإندكنيسيا"
ايٍتػػػيلغبلامصطفىيعّرؼ ليتيستخدمهاكلشعباألقواؿاللغةأبهنا
لقواعدمناللغةعلىأهناعددمنارصبةيبكنأيضنات96.قاصدىمللتعبَتعنم

اعادات الكبلـ للتواصلبُتاليتتؼبختلفة كأفراداجملتمعستخدـ ستخدـيفت،
اؼببارؾ)يفعبدايعّرؼدمحم97شؤكفحياهتم. للاؼبعُت( فريدة أداة أهنا كنسبغة
98لقلب.اػبمسإذلاغبواسانقلماتستقبلو
 فإف الذا بُت يربط جسر ىي كاللغة عمليةةلفكراغبياة خبلؿ من .

سيشكلكلؾبتمعلغتوأكؽبجتوبشكلطبيعي،فالبيئةلتفاعلمعالتواصلكا
ةجهتـبتلفةيفكلمنطقةمنحيثاللحبيثيُعرؼبعدذلكأفىناؾلغا

ؼبستخدمة.اؼبفرداتالكبلـكاك
 ازدايد اسرتاتيجية التعليم .0

الثاني اعباكيةكاؼبيزة ابللغة موجود النظم أف األمرة يسهل فبا على،
،حيثالكتاباألصليىوالنظمالعريب"عبيدالطبلبمنمنطقةجويةنفسها

الذمأ التواٌبالقبلكمربو" دلطبلبلعيوبكبوجوافل،ٍبلفودمحمبنآبو
فغَتجوية إندكنيسيا"ألفالعديدمناإندكنيسيًتجمبعدذلكإذللغة "كبو

جوي أخرلغَت مناطق من أيضنا يبكنةالطبلبجاءكا أنو ىي الثالثة اؼبيزة .
اليشعركفابالرتباؾبسبباالختبلفاتحىتتوحيدكتركيزالطبلبمعناكاألفراد

قدرىوصبلشعيبدرماصطلحاأف"القاؿعلئذحينابب،عنديفالتصورات
اابستخداـاإليقاعاتأك 99كزفالعربية".أأتلفعمدن
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تعل اؼبزااييففبارسة العربييإذلجانبآخر اللغة قواعد يقدمهام كما ة
اؼبمارسة مع اليتاؼبعلم كالنصوصاؼبكتوبة يفقشتونمننصوصاغبوار معنا

تقييمفبثليفرقةتالجإذلجانبذلكيفاؼبناقشاتا،الفصل ماعيةاليتبعدىا
االستماع مهارات ذلك يف )دبا اغبوار من الفصل أماـ استنتاجات لتطبيق

تتوافق اليت اغبوار يف الواردة القواعد كشرح كالتحدث( مادة امع يفلقواعد
الواردةاالجتماعاغبارل الفصلكشرحالقواعد أماـ كالقراءة الكتابة فبارسة أك ،

 .داػباصةبقواعداالجتماعاغبارلقراءاتاليتتتوافقمعاؼبوايفال
 ازدايد اقرتاحات التعليم للمدرسة .2

ياانتاؼببلحظةيفالفصلالسابقالضعفاليتظهرتيفنتائجبةطنقك
مغَتالرظبيألفالتعليادالواجيبػبطةالدركسلكلمعلمسبثليفغياباإلعد
الدينية اؼبدرسة كؿبدكدىو اؼبن، تعلية أنشطة فبارسة كاحملاضرةيهجيف القراءة م

فدايأمةكعاداتكايبلحظشعرأشياءـبتلفةحوؿكر.كطرؽالسؤاؿكاعبواب
علىشع ككذلكالعلمكيبكنأفيؤثرظهورىا الوكعبادة ككجود رىوشعرىم،

يفاجملتمع. ابلعاداتاؼبوجودة كثيقنا يرتبطارتباطنا ةطكنق288إرثمناغبضارة
ضَتىااليتدليتمربةايبارساؼبعلماغبوارأكالفقرالضعفيفالفصلكانتعندم

التعليمك بوقتالتعليمقبلأنشطة هبعلاؼبمارسةؿبدكدة فبا ، اليبكنتطبيقك،
.ةطوالطريقةاؼبباشرةحبتةكلكنطريقةاؼبمارسةاؼبباشرةاؼبخط

 ازدايد جرب نقائص ادلدرسة .1
أفالعثورعلىالعديداؼبقابلةيفالفصلالسابق،تبُتمننتائجبياانتك

كبوكجوافكخاصةالصفالثاينمنكتابكبو،مناؼبزااي،كىياؼبنهجاإللزامي
 قواعد إتقاف على أكرب بشكل ركز حيث إذلإندكنيسيا، كفقنا العربية اللغة

أيضنمستواىا سهلو كاإلندكنيسية، اعباكية اللغتاف أا ىو كالعيب اؼبمارسة، ف
نقيةكلكنالبيئةالعربيةيفالفصلالدراسيفقط.العربيةاللغويةالبيئةالليستيف

                                                           
100

 Lailatul Maulidiyah, “Nilai Sastra dalam Syiir Tanpo Waton”, NUSA, (Agustus, 2016, h. 140. 



76 
 

أنوخَتكجيدألفتطبيقوعلىالطبلبالذيندليفهموااللغةاعباكيةاؼبعلمقاؿ
ابللغةالعربية)عبيدربو(فباسهلتعلمالسيماالواردةيفكتاب)كبوجواف(ك

ال اللغة يفكتاباآلجركميةقواعد يفعربية تبلميذ تركز اؼبركزة النماذيج كألف ،
كقواعدىا تطبيقها بُت فرقتهم مع ليست،مناقشة القصور أكجو أف حُت يف

مباشرةيففبارسةالتحدثكلكنيففبارسةالقراءة.
ىذك ابلغباؿاايف الشعر عركضمعٌت ىو ما يناقش الذم منالعلم
البحرىوئذالعريبالتقليدم.حينشعرلتويستخدـيفاالبحركتغيَتاخطيئات

لسريعاكرجزلاكطيبسلاكتقاربؼباكطويللاروإيقاععديد.كمنأشهرىاحبضبع
ؼباكفراولاككامللاكؼبنسرحاك كاكديد ؼبقتضباؼبضارعكاؽبزجكاكفػيػػفػػػػػبالػػػػػرمل
اك أضبد بن للخليل اجملتث كزايدة حبالفراىيدم ألخفش كنباتدؼبار ارؾ،
منالقصيدة.أبياتكالقافيةىيمبلءمةهنايةالسطريفكل282.لبصرايفا

 
اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية بكتاب حنو إندونيسيا عوامل الداعمة والعائقة  .ج 

 للطالب مبدرسة دار التقوى الدينية االبتدائية ابسوروان
لدلتطبيقاسًتا كالعائقة قواعداللغةشرحالعواملالداعمة تيجياتتعليم

يفالفصل اؼبختلفة للطبلبمنخلفياتاؼبناطق إندكنيسيا كتابكبو مع العربية
الثاينمنمدرسةدارالتقولالدينيةسينجوفاجونجبوركاسارمابسوركاف،يصفها

 الباحثكفقناللبياانتمناجملاؿ.
 العوامل الداعمة لدى ادلعلم وادلتعلم .2

الصفالثاك أككبو"عبيدربو"تونظومدبينمعكتاباآلجركميةخاصة
جوافأككبوإندكنيسيا.حظيتنتائجاؼببلحظاتاؼبستمرةابالىتماـعلىتنفيذ

عداداست،دبايفذلكبتوفَتمباذججيدةمناؼبعلمممدعومةياسًتاتيجياتالتعل
كتعليمالةمعخطالدرستنفيذ اسًتاتيجياتالتعلاست، كيعداد طرؽستام، عداد
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كالتقنياتيالتعل كالنماذج اكم تقدًنلتعليم،كسائل يف اؼبعلم استعداد ككذلك
 التقييمات. الباحثالتدريبالعمليكقائمة طلبها اليتقد الواثئق كذلكمثل

علىاؼبعلمأستاذدمحمحسُتكمناؼببلحظاتاليتقدنظرىاالباحثعنكيفية
ك اؼبعلم. ىتعليم ؾبمواؼبشاكل يفعةي أك فرداي سواء للفرد، ربدث اؼبشاكل

يعيقكيضيقكهبعلمنالصعبعلىمن فهيما اؼبشكلة أما الناس. ؾبموعة
بُت كالواقع، التوقعات رجاء بُت الفجوة ىي كاؼبشكلة شيء، لتحقيق

281االحتياجاتكماىومتاح)مستعاد(،بُتماهببكمايكوف.
لانئبرئيساؼبدرسةلشؤكفالطبلبمأيضنامنقبيـتنفيذالتعلودعمك

اؼبسؤكؿعنأتديبالطبلبللحراسةأماـكلفصلخبلؿ)منسقيالطبلب(
الطبلبكقت داخل من ينمو الذم الدافع أيضنا كيدعمو التعليم(. )أنشطة

اليتتدعمقباحتعل اغبصوؿعلىالعواملاػبارجية مياؼبستقلُتكاؼببدعُت.كما
الداخليعهداؼبنطقةيبقراءةالكتبيفغرفةاؼبعهدكمالطبلبمنتوجيوتدر

يفالغرفةكيفاؼبنطقةأيضنا،اإلسبلمي منمشرؼالسانًتمالذميرشدكليـو
ـبتلفة زكااي من الطبلبكرعايتهم اإلشراؼعلى يستمر البيئة ىذه هبعل فبا

يفمعهد. طبلابن طبلبمدرسةكيفزكاايأخرلليصبحوا منظوريفكليصبحوا
النفس كفقناعلم كنفسينا جسداين كالتطور النمو طور يف أفراد ىم الطبلب

ا كبو اثبتنا كإرشادا توجيهنا كيتطلبوف اػباصة لقدراهتملطبيعتهم اؼبثلية لنقطة
إفالتفردالذموبدثيفالطبلبيتسببيفمشكلةمنفصلةهبب283.الطبيعية

يفإطارعملمتكاملكمطلقاعتبارمعرفتهاكحلهاحىتيتمأخذإدارةالطبلب
يبكنربديدخصائصالطبلببشكلأساسيمنجهاتنظرايتسبامنا.غاية

كأمباطالتعليمـبتلفة،كدبايفذلك:القدراتاألكليةكاػبلفياتالثقافيةكخربات
كماإذلذلك.التعليم
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عمة،تبُتأفالعواملالدابياانتاؼببلحظةيفالفصلالسابقمننتائج
للطبلب إندكنيسيا كتابكبو مع العربية اللغة قواعد تعلم اسًتاتيجية لتطبيق

منخططالتعليمذكماػبلفياتاؼبختلفةكانتإعداداؼبعلميفزبطيطعملية
كالتقنيات كالنماذج، كاألساليب، اإلسًتاتيجيات، الدركس، ككسائط التعليم،

اؼبمارأيضنا. سبارين اؼبعلم استعداد كيوفر إذلذلكسة ابإلضافة التقييم. ،قوائم
عنطريقاغبراسةأماـالفصلعندالتعليمتدعمعبنةاؽبيئةالطبلبيةأيضناعملية

التدريسك أنشطة قبلالتعليمإجراء من أيضنا للمعلم الداخلية العوامل كدعم .
الطبلبالذينيتمتعوفبدكافععاليةكمستقلوفكمبدعوف.كافالعاملاػبارجي

يفاؼب منأخىوالتوجيومنغرفةالنـو أكرب.عهدلتبلكةالكتابكليـو
الفعاؿإذلالدعمالتعليميحتاجكىكذامثليةنظريةبيئةمنخللالتعليمف

منخبلؿاستخداـكسائطتعليميةمناسبة.ابإلضافةإذلالعملكأداةللمعلمُت
يبكنأفتكوفكسائط للطبلبحىتيتمكنأيضناالتعليميفالتدريس، أداة

التعليمالطبلبمنفهماؼبوضوعالذمتتمدراستوبسهولةأكرب.لتحسُتنتائج
كمصدرتعليميللطبلب،دبايفذلكالبيئةالتعليم،هبباستخداـكسائط

كوسيلة البيئة من لبلستفادة تعليمييفنفسالوقت. كمصدر كوسيلة احمليطة
، طرؽ عدة ىناؾ ، البشريةتعليمية كاؼبوارد اؼبيدانية الرحبلت ذلك يف دبا

ىذه بعض تنفيذ عند كالتخييم. االجتماعية كاػبدمة القرية كاستطبلعات
مثل منالضركرمأفيكوفلديكإجراءاتأكخطواتتنفيذ، األساليب،
التخطيطكاإلعداد.أنواعالبيئةكوسائطتعليميةىيالبيئةاالجتماعيةللمجتمع

284ئةالطبيعيةكالبيئةاالصطناعية.كالبي
 حماولة معلم ( أ

همالطبلبيف،لتحسُتفلشؤكفالطبلبدرسةكفقنالنائبرئيساؼب
 تعلم العربيةقواعد ابلطبلبمناللغة أكثر اؼبعلمُتاالىتماـ يتعُتعلى ،
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كالنصائح. بيفتعلماللغةلدلالطبلالتعليملزايدةدافعخبلؿتوجيواللـو
،قاؿبناءنعلىنتائجاؼبقابلةأعبله،يتمبذؿاعبهودالتالية:كمدرسالعربية،

مفتاحعارؼكمدرس ااألستاذ الطبلبقواعد حافز إفزايدة العربية للغة
خبلؿالثناءكالدرجات.يفللتعلمىوتقدًناؼبشورةؽبمكتشجيعهمأيضنامن

ماألساس اعبزء تقييم ىو فعلو يتم ما ا، الطالب شخصية هببن لذم
،سواءكافذلكبسببعدـربفيزىمللتعلمأكطبيعتهماليتتكوفمراعاتو

فضولّيةإلزعاجأصدقائهمعندالدراسة. أحياانن
 حماولة مدير ادلدرسة   ( ب

اؼبعلميفإتقف اؼبدرسةافالفصلللتغلبعلىنقصكفاءة ستقـو ،
كإجر للمعلم التوجيو تقدًن ٍب كمن اؼبعٍت اؼبعلم للمعلمابستدعاء تقييم اء

ابلتدريسيفالفصل. مننتائجاؼبقاببلتأعبله،يبكنمبلحظةالذميقـو
أفاعبهوداؼببذكلةللتغلبعلىمشاكلاؼبعلمُتيفتعلماللغةالعربيةالذين

 إجراء خبلؿ من تتم الفصل إتقاف يف الكفاءة إذل للمعلميفتقركف تقييم
ابلتدريس يقـو ابؼبالذم كاالتصاؿ يف، اؼبشاركة كأيضنا كالتدريب درس

 ربسن أف يبكن اليت التدريبية التعليمالفعاليات يف ككفاءتو اؼبعلم ،بصَتة
اللغةالعربية.قواعدكخاصةيفؾباؿدراساتتعلم

البيئة: تشمل تعليمي. كمصدر حولنا من البيئة استخداـ يبكن
رسة،كاؼبواداليتُتًتؾأكالاجملتمعاحمليطابؼبدرسة،كالبيئةاؼباديةحوؿاؼبد

ُتستخدـ،كاؼبواداؼبستخدمة،كعندمعاعبتهايبكناستخدامهاكمصادرأك
اليتالتعليمكسائلمساعدةيف فضبلنعناألحداثكاألحداثالطبيعية ،
كسائط285ربدثيفاجملتمع. فإف ، ألعراضالتعليملذا ىيفهم البيئية

اؼببلحظاتالعلميةلشيءموجودكموادتعليميةمعينةأكسلوؾاألشياءأك
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اػبربات جلب خبلؿ من اؼبدرسة من اؼبواد تلقي كبعد قبل للطبلب
كاالكتشافاتمعمايواجهونويفبيئتهم.

،أكضحك التعليمية اؼبعلميفتقدًناؼبواد للتغلبعلىنقصكفاءة
ىذهاؼبدرسة،فإفالقدرةعلىنقلاؼبواديفاؼبخربكىوانئبرئيساؼبناىج

منهج كإنشاء اؼبستخدمة اؼبناىج ترتيب كإعادة تربير أكالن ىو شيء أكؿ
فليسىناؾالكثَتمناألشياءكىوما إذلالطبلب، تعليمييسهلنقلو
يفعلواؼبعلم.يشعرنفسوابالرتباؾعندمايفهممنهجناكمناىجناغَتفعالة.

يتعلقبكفاءةاؼبعلمُت،أعتقد ىواغباؿ،فعندئذلنيكوففيما أفىذا
 معلمىناؾسولتدريبأك تعليم تضمُتتدريباتأخرلتطوير ،كسيتم

اف التدريسيتعلق يف اؼبعلمُت بكفاءة حيثألمر من تناكؽبا هبب كاليت ،
اؼبنهجأكالن.

، التدريس طرؽ استخداـ يبكن تعلمنا يف البيئة استخداـ كيفية
ًبنقلالفصلابلطريقةالسابقةإذلاؼبوعلىالنحوالتارل: اردالبشرية،إذا

األشخاصذكماػبربة الطريقةسبتدعوة هبذه مناطقاعبذبالسياحي،
دعوة ، اؼبثاؿ سبيل على الطبلب. أماـ شرحػبرباهتم لتقدًن اؼبدرسة إذل
قبل من اليومية احملادثة يف العربية اللغة استخداـ كيفية إلظهار العرب

ياللغةالعربيةاألصليُتهببأفيكوفاألشخاصالذينسبتدعوهتممتحدث
286علىصلةابحتياجاتتعلمالطالب.

مناىج إدارة تطبيق اليتتواجو اؼبختلفة العوائق ٍبيفالتغلبعلى
أفكتالتقولالدينية،رألالباحثاللغةالعربيةيفمدرسةدارقواعدتعلم

ليتالتزاؿحباجةإذلتعظيمهامنقبلـبتلفاػبطواتاليتًبازباذىاأكا
تعزيزكظائف(2األطراؼكحلبناءيفالتعاملمعىذهاؼبعوقات.نكوف:

التقولاعداللغةالعربيةيفمدرسةداراإلدارةيفتطبيقإدارةاؼبناىجلتعلمقو
الدينية اإلد، كظائف تطبيق )التخطيط(يعد التخطيط تشمل اليت ،ارة
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حبلنبناءنيفكالتنظيم )السيطرة( كالسيطرة ، )القيادة( كالقيادة ، )التنظيم(
فيما اؼبسؤكلية منصب يف اؼبوجودة اؼبوارد توزيع عدـ مشكلة مع التعامل

،لتقولالدينية،علىسبيلاؼبثاؿيتعلقتعلماللغةالعربيةيفمدرسةداركتا
فًت خبلؿ تطبيقها ابلفعل يبكن ، لئلدارة كظيفة ػبططكأكؿ التعديل ة

 عملية تتم حىت جيدالتعليمالدركس بشكل الدراسة ؾباالت صبيع يف
كسلس.هببأفتتكاملتقويةكظائفاإلدارةىذهمعبعضهاالبعضبدءنا
، )القيادة( كالقيادة ، )التنظيم( كالتنظيم ، )التخطيط( التخطيط من

كالتحكم)التحكم(.
كبوحياةمتقدمةككريبة.يبدأالقانوفوبددالتعليماعبيدنوعيةاألمة

 18رقم التع1883لسنة نظاـ اؼبناىجبشأف إصبلح بتنفيذ الوطٍت ،ليم
،لتحتية،كربسُترفاىيةاؼبعلمُتكزايدةقدرةاؼبعلمُت،كتوفَتاؼبرافقكالبنيةا

،فيمايتعلقبتحسُتىذامهمللتنفيذككربسُتالتنظيمكاإلدارةكاإلشراؼ.
يفجودة اغبديثعنها يتم اليت األشياء أكثر ىي اإلدارة البشرية. اؼبوارد

كالفنيف أساليبالعلم تستخدـ ىيعملية اإلدارة األكاديبيُتكاؼبمارسة.
تنفيذكظائفالتخطيطكالتنظيمكالتوجيوكاإلشراؼعلىأنشطةاجملموعات

287.البشريةاجملهزةبعواملاإلنتاجلتحقيقاألىداؼاؼبوضوعة
الب بعضها مع تتشابك اليت العجلة تنظيممثل رحلة لدعم عض

،فإفاالفتقارإذلكظيفةكاحدةسيكوفلوآاثرعلىكظائفأخرل.اؼبدرسة
بناءآتزرمستداـبُتاؼبناىج(1 لبناءآتزرمستداـبُتمناىج، يفؿباكلة

قولالدينيةيفصبيعؾباالتالدراسة،ربتاجإدارةمدرسةداركتالتالتعليم
إذلإجراءدراسةمتعمقةلتنفيذاؼبنهجمنخبلؿالتنسيقبُتاألطراؼذات
الصلة.أجريتالدراسةحىتاليتشددمدرسواللغةالعربيةبصفتهمركادنايف
بكل مناىجالتزاؿتعتربجديدة يفالفصليفمواجهة العربية اللغة تعلم
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فلكخصائصها. ال، ذلكأـ أدركنا حبيثسواء ، كعيوبو لمنهجمزاايه
الناشئةعنالتغيَتيفاؼبنهجابلتنسيق يبكنالتقليلمناؼبشكبلتاحملتملة

بُتاألطراؼاؼبعنية.


 العوامل العائقة لدى معلم  .0
عندمايكوفالتعليمكانتىناؾأيضناعدةعواملسبنععائقةاسًتاتيجية

ارسةيفمثاؿكافمتوافقنامعاؼبادةاؼبعلماليعدخطةالدرسكدليعدمادةللمم
كقتالتدريسك يقضي األمثلة ىذه صنع حبيثيكوف الفصل، يفالتعليميف

،القدًناألمثلةاليتاستغرقتكقتناالفصلالدراسي،ككذلكعناؼبمارسةبعدت
يزاؿيُطلبمنالطبلباؼبناقشةمعاألمثلةكالقواعداؼبتعلقةدبمارستهم.

أىداك ربقيق تعلم ؼ الرئيسيقواعد العامل ىو اؼبعلم العربية، اللغة
الكفاءة. الطبلبيفربقيق قباح على كبَت أتثَت لو اؼبعلم ىوالداعم. اؼبعلم

التدريسك بعملية يتعلق فيما خاصة الطبلب، قباح حقنا وبدد .التعليمعنصر
يفإنشاءعملياتكنتائجتعلي ميةجيدة.لذااؼبعلموفىمالعنصراألكثرأتثَتنا

للتفاكض. قابل غَت مدرسؿبًتؼأمر كجود اؼببلحظاتاليتفإف على بناءن
ا ،كجدالباحثيفاؼبيدافأفىناؾعدةمشاكلمعلباحث،يفالواقعقدمها

،كىيعدـاحًتاؼاؼبعلميفتنفيذعمليةاللغةالعربيةقواعداؼبعلميفتنفيذتعلم
يبكنأفكىذااؼبتفقبنظريةاؼبشكلةيفالتعليمرأينا.اللغةالعربيةكماقواعدتعلم

يفالتعليميتسببتطبيق ،حبيثيصبحمشاكلدلتكنمتوقعةمنذالبدايةأحياانن
التعليمعقبةأماـالتنفيذالسلسلعملية .حىتتكوفاألنشطةالتعليميةاليتيقـو

ترك أكثر اؼبعلم اؼبيزناهبا يفهم أف األفضل من سيكوف ، مشاكل التعليمعلم
كجدكا إذا للطبلبحىتيتمكناؼبعلموفمنإهباداغبلوؿاليتتعتربمناسبة،

288كاليتربدثبشكلعاـيفطبلبالصفالثاين.التعليممشاكليفعملية
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يبكن ، أعبله االجتماعية الدراسات تعلم أىداؼ كصف على بناءن
ىيموضوعخاصللجهوداؼببذكلةالجتماعيةابالعربيةاالستنتاجأفالدراسات

االجتماعي السلوؾ لتشكيل كأساس االجتماعية اؼبهارات كتطوير لتنمية
كاإلبداعيكاغبذركاؼبنطقييفحياةالطبلباليومية.

 كفاءة معلم يف إتقان الفصل والطالبقليل   (أ 
يفمهمةالتدريس،هببأفيكوفاؼبعلموفقادرينعلىتنظيمبيئة

ربقيقأنشطةتعليميةفعالةمعالطبلب،فليسكلاؼبعلمُتطبلهبممنأجل
لديهمالقدرةعلىفهمالطبلببتفردىماؼبتنوعحىتيتمكنوامنمساعدهتم

 التعامل صعوابتيف اغبالةالتعليممع ىذه يف أف. اؼبعلمُت يُطلبمن ،
الطبلبيك حالة فهم على قادرين يكونونوا كأف إتقاف، على قادرين وا

االفصل جيدن جيدين يكونوا كأف الطبلب، من االقًتاب يكونوايف كأف ،
الفعالةاؼبختلفةمنأجلتوجيوالطبلبعلىالتعليمقادرينعلىفهممباذج

األمثل. إذاالنحو ؿبًتفُت اؼبدرسُت إف الكفاءةيقاؿ ابلفعل لديهم كاف
التكمعلم كيفية يف سواء للمشاكل، اؼبثَتين الطبلب مع ككعامل ذلك،

الطريقةاليتيعلمهبااؼبعلم.
ت يتم اليت اؼبعرفة إتقاف يف اؼبعلم قدرة دمج معيبكن دريسها

أفمهاراتالتدريساعبيدة قبل طبلبو. أماـ بو موثوقنا اؼبعلم هبعل فبا ،
،هببأفيتقنالتعليميظهراؼبعلمأماـالفصلإلدارةتفاعبلتالتدريسك

اليتسيتمتد ريسهاكيفنفسالوقتاؼبواداليتيبكنأفتدعمأكالناؼبواد
289.التعليمعمليةالتدريسك

تبُتأفمدر العربيةيفاؼبدرسةمنمبلحظاتالباحث، ساللغة
التعليميةالتقولالدينيةكافقادار علىإتقافاؼبواد ،لكنمنانحيةدرنا

صلكإعدادأخرلكانوااليزالوفيفتقركفإذلإتقافالفصل.إفإتقافالف
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،ككذلكمناىجالطبلبتؤثربشكلكبَتعلىاسًتاتيجياتيفالتدريس
 عملية يف التعليمضباسالطبلبللمشاركة اؼبؤلفكاجو أف حقيقة يف.

،كافاؼبعلماليزاؿاؼبدرسةدارالتقولالدينية،يفتعلمقواعداللغةالعربية
،فباأثرعلىدافعابلطبلبالفصلكاليزاؿغَتمهتمأقلإبداعنايفإتقاف

مادةالتعليم العربية اللغة قواعد الطبلب فهم على كأثر الطبلب لدل
يفاؼبدرسةدارالتقولالدينية.التعليم

أفاؼبعلمالذم مناؼبقابلة بناءنعلىاؼبعلوماتاليتيبكنفهمها
يلت كال الفصل أماـ يشرحفقطاؼبادة العربية بتدريساللغة ذلفتإيقـو

،فيصبحاعبوغَتفعاؿ.الطبلباؼبزعجُتيفاػبلف
 اؼبناسببنظرية كىذا الذموبدثعندماالتعليممناخ اعبو ىو

اؼبعلمُتعلىخلقبيئةتعليميةذاتمناىجكدكافعالتعليموبدث .قدرة
متحمسُت الطبلب يكوف كابلتارل للتعلم الطبلب ذبذب ـبتلفة

اؼبواتيةحالةتعليميةىادئةالتعليمفرمناخكمتحمسُتللدركسالتالية.سيو
نتائججيدة.مناألفضلأفالتعليمكعاطفيةللطبلبحبيثربققنتائج

يبكن ال تعليمينا مناخنا صحيحزبلق بشكل إنشاؤه كضع فإف التعليم،
بسرعةكالنتائجغَتمرضيةسواءمنحيثاؼبعلمُتأك يصبحبطيئناكملبلن

إف الطبلب جو السهلخلق ابألمر ليس اؼبعلمُتتعليمي ألف ،
اؼبواقفكالقدراتكأمباط من متنوعة التعليمسيواجهوفابلتأكيدؾبموعة
 يكوف قد طالب. لكل كاالىتمامات كاالحتياجات بُتكالرغبات من

،معارضكبعضهمالطبلبمنيتصرؼإبهبايب،جاىل،ساخر،خجوؿ
كا كاألفكار اؼبواقف تتطلب كدكدنا. للطبلبليس اؼبتنوعة لسلوكيات

صرب نفد إذا اػبدمات. من متنوعة ؾبموعة كليسلديوابلتأكيد اؼبعلم
،فسيؤدمذلكابلتأكيدإذلصراعاتيبكنأفتعطلجوقدراتإضافية

228.التعليم
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أعبله اؼبقابلة نتائج يتمتعوفمن العربية اللغة معلمي أف يُذكر ،
التع اؼبواد إتقاف حيث من إذليميةلابلكفاءة يفتقركف زالوا ما لكنهم ،

الفصلكإتقافظركؼالفصلمنأجلخلقظركؼ التغلبعلىىدكء
نمازالواتعليميةكتعليميةفعالة.يتضحىذاابلفعلمنعددالطبلبالذي

،ىناؾمايشرحاؼبعلمالدرسأماـالفصل،حىتعندصاخبُتأثناءالدراسة
اؼبعلم. يوخبهم كال صعوابتللطبلبطبلبيتجولوف ىذا لذلكىبلق

اآلخرينالذينوباكلوفالًتكيزعلىالدراسةيفذلكالوقت.
 اؼبناسب، للطبلب اؼبكثف تعليم نظرية راؼبتمحالتعليمككذلك

يركزعلىاألنشطةالطبلبيةاؼبثلىللحصوؿالتعليمحوؿاؼبتعلمىوهنجيف
عرفيةكالعاطفيةكالنفسيةيفشكلمزيجمناعبوانباؼبالتعليمعلىنتائج

الذمتطرؽفقطإذلاعبوانباؼبعرفيةيفالتغيَتمنالتعليماغبركية.لقدبدأ
اغبركية كالنفسية العاطفية للجوانب متساٍك اىتماـ إيبلء خبلؿ

222للطبلب.
اؼبخربينالذينأجرك اٍبيبكناستنتاجنتائجاؼبقاببلتمنصبيع

كفاءةاؼبعلميفإتقافالفصوؿالدراسيةإذلأفنقصمقاببلتمعالباحث
يبكنرؤيتومنخبلؿعددالطبلباليزالوفصاخبُتعندحدكثعملية

اللغةقواعداللغةالعربية.كذلكألفاؼبعلمُتيقوموفبتدريسقواعدتعلم
نشاءأنشطةتعليميةإبالعربيةىمأقلقدرةعلىتكييفالفصلحبيثال

يفتقفعالة أهنم كما ابلطبلبذكماػبلفياتالتعليمية، ركفإذلاالىتماـ
ما فهم على قادرين ليكونوا االىتماـ من مزيد إذل كوبتاجوف اؼبختلفة

،ىناؾحاجةإذلانتباهاؼبعلمللطبلبشرحومنقبلاؼبعلم.يفاألساس
اؼبكافىوىذاألفأصدقائهم،تقلقدرهتمعلىفهمالدركسعنمتوسط
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بلبوكقادرطحالةفهمعلىقادرفهوللمعلم،اؼبهنيةفاءةالكفيوتكمن
علىاحتضاهنملتكوفقادرناعلىفهمالدركساليتينقلها.



 العوامل العائقة لدى الطلبة .2
العربيةيفمدرسةاللغةقواعديظهرالواقعالتجرييبيفىذااجملاؿأفتعلم

ؼبختلفة.منخبلؿاؼببلحظاتىبلومنالعقباتكاؼبشاكلادارالتقولالدينيةال
ةيفمدرسةدارالتقولاللغةالعربيقواعديفتعلمالتشاركيةاليتقاـهباالباحث

كىذهاؼبشاكلالربدثللطبلب،ناؾالعديدمناؼبشاكلاليتربدث،ىالدينية
مناعبانباآلخرأظهرتـبالفات،كلكنأيضنفقط الطبلب،كىيمشاكلا

شاكلاليتتواجههاتشمل:معاؼبعلمُت.اؼب
 نقص فهم الطلبة دلادة معطاة من األستاذ ( أ

تعلم العربيةكانتأقلفاعليةألفاؼبعلمقواعدتبُتأفعملية اللغة
،حبيثأصبحجوفصلكيفتقرإذلالتمكنمنالطبلبيفتقرإذلإتقافال

ذلغَتفعاؿمعإزعاجعددالطبلبمناألصدقاءكعدـااللتفاتإالتعليم
،يؤثرإبداعمعلمبشكلالدرسأماـالفصل.يفىذهاغبالةاؼبعلمعندشرح

.التعليمكبَتعلىفهمالطبلبإلتقافاؼبوادكىواؽبدؼالرئيسييفعملية
خلفيات الطبلبمن شخصية كفهم اؼبادة إتقاف اؼبعلم لذلكهببعلى

ـبتلفة.
التعليمفعند الذميعطياألكلويةالتعليمالذميركزعلىاؼبتعلمىو

 تطبيقمالتعليمالىتماماتكقدراتالطبلبيفعملية عند . التعليمفهـو
الطالب حوؿ الطبلبمشاركُتاؼبتمحور يكوف أف اؼبتوقع من نشطُت،
 عملية يف اؼببادرةالتعليمكمستقلُت زماـ كمأخذكف مسؤكلُت كيكونوف ،

ثورعلىمصادراؼبعلومات،كالعاػباصةهبمالتعليمعلىاحتياجاتللتعرؼ
احتياجاهتم تلبية من يتمكنوا علىحىت بناءن معرفتهم كتقدًن كبناء ،
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ابإلضافةإذلذلك،فإفعدـالتوازف221احتياجاهتمكاؼبصادراليتهبدكهنا.
 تقييم نظاـ عن أيضنا انتج التدريس جزء تقدًن يعطيالتعليميف الذم

منتقييمالشخصيةككل.األكلويةفقطللتقييماؼبعريفبدالن
ايفإفسببذلكعدـفهمالطبلبىوأفصوك تاؼبعلمصغَتجدن

،فبايتسببيفحدكثضوضاءيفالفصلكعدـقدرةالطبلبشرحالدرس
ؿبتولاؼبا فهم الفصلعلى أماـ اؼبعلم اليتقدمها اؼبخرب.دة بياف يوضح

ظركؼالفصلغَتجعإذلأعبلهأفعدـفهمالطالبلتعلماللغةالعربيةير
،فباهبعلالطبلبغَتقلقُتبشأفتلقياؼبادةاليتيقدمهااؼبعلم.السارة

 يبكنالتعليمموارد اليت النشاط بيئة حوؿ يدكر ما كل ىي
 يفربسُتنتائج للمساعدة كظيفينا يفالتعليماستخدامها العملية كىي ،
يبكنأفربفزالطبلبعلىشكلتفاعلالطبلبمعاؼبصادراؼبختلفةاليت

يدرسوف.التعليم اؼبعرفة. ؾباالت كإتقاف الفهم 223كتسريع AECTكعند
يصنفتعريف منخبلؿعملها االتصاالتالتعليمية( تكنولوجيا )صبعية

التعليممصادر كالتعليمتكنولوجيا أنواع، التارل:إذلستة ىيعلىالنحو
الرسائل2 م( اؼبعلوماتسبريرىا كىي ق، اؼبكوانتاألخرليفشكلن بل

حقائق أفكار، اؼبعاينكالبياانت. ،1 البشر كتيقـو( قدًنبتخزينكمعاعبة
 اجملموعة، ىذه تشمل كالطبلبكاؼبعلمُتالرسائل. احملاضرين (3كغَتىا.

اـاألدكات/،أمالربامجربتومعلىرسائلتقديبهامنخبلؿاستخداؼبواد
دبفردىا أك كالصوتمثلاألجهزة النمطية كالوحدات كالكتب النقل

خزنةيفاؼبادة.علىستخدـلنقلالرسائلاؼبتآالت(4.كغَتىاكاجملبلت
اؼبثاؿ مسجبلتسبيل العلوية العرض كأجهزة الشرائح عرض أجهزة ،
ك غَتىاالفيديو التقنيات5. اؼبواد( الستخداـ معدة مراجع إجراءاتأك ،

مثاؿتدريسالوحداتالرباؾبية،ةلنقلالرسائل.كاؼبعداتكاألشخاصكالبيئ
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كاألجوبة كاألسئلة كالعركضالتوضيحية، ككاحملاكاة، غَتىا، .6( البيئة أك(
اإلعداد(ىذاىواؼبوقفأكاعبواحمليطدبكافتسليمالرسالة.البيئةاؼبادية

كما كاغبقوؿ كاؼبكتباتكاؼبخترباتكاغبدائق الدراسية كالفصوؿ إذلاعبيدة
ادئ،اؽبمنفسو،يئةغَتاؼبادية.علىسبيلاؼبثاؿ،جوالتعلذلك.أيضاالبي

 ،كماإذلذلك.تعبكاؼبمزدحم،كاؼب
امن معلمياللغة ككذلكبعضالطبلبنتائجاؼبقاببلتمع لعربية
انتجكمخربين الطبلبيفتعلم فهم يبكنللباحثأفيستنتجأفعدـ ،

اءكعدـثباتالصخبأكتدخلاألصدقعنالفصلالذماليفضيإذل
ا جدن ضعيفنا اؼبعلم صوت يكوف التدريس، يف اؼبعلم. حبيثف، التدريس

اؼبعلم يشرحو الطبلباعبالسوفيفالوسطكاػبلفمنظباعما اليتمكن
 بوضوححىتاليفهموااؼبوادالتعليميةاؼبقدمة.

 بم الطاليوجود دوافع حتفيز تعلنقص   ( ب
يزاؿلطبلبيفمدرسةدارالتقولالدينيةالالتعليميلكجدأفالدافع

بناءنعلىالبحثمنخف ألنو نسبينا اليزاؿىناؾالعديدمنالطبلبضنا ،
دل الذين أنشطة يف بنشاط كانتالتعليميشاركوا بذلك. يهتموا كدل ،

يفالتعليمعربيةأقلجديةيفمتابعةموضوعاتقواعداللغةال أداء،ككسوالن
الفضوؿاؼب كالبفاض اعبماعية، أك الفردية طبلبهاـ ىناؾ يزاؿ كال ،

،كعندمايتمكيتصلوفأبصدقائهمدبكاؼباتسيئةيتحدثوفبقسوةكيسخركف
 كافىناؾاليزاؿالطبلبيتحدثوفمعاألصدقاءكيناموف.التعليم

من ؾبموعة أك شخص من أتثَتنا يتلقى شخص أم ىو اؼبتعلم
موفأبنشطةتعليمية.يتماستخداـالطبلبكموضوعاألشخاصالذينيقو

األنشطة عبميع الطبلبكموضوع استخداـ يتم التفاعبلتالتعليمية. يف
كالتعليمية.التع األمر224ليمية موقفنايفكاقع الطبلبدبوقفوبدد يتمتع ،
لذاح التفاعل. يف حدكثاظبنا وبدد الذم "اؼبفتاح" ىم الطبلب فإف ،
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،يكوفالطبلبقادرينعلىالتعبَتالتعليمليمية.منخبلؿالتعالتفاعبلت
اعبيدكالصحيحمنخبلؿتوجيوكتوجيوالتعليمعنأنفسهمكمعرفةكيفية

اؼبعلم.
لكنالدافعالتعليميموجودة،التعليميبكنفهمأفرغبةالطبلبيفك

عند،كيبكنرؤيتومنعددالطبلبالذينالينتبهوفللمعلملديهممفقود
لتعلم الطبلبالذينالهبلبوفكتبنا من اليزاؿىناؾالعديد الشرحأماـ

يوضحالشرحالذمقدموالطالبأعبلهأنوكسوؿيفكتابةكاللغةالعربية.
اللغةالعربيةاليتيوجههااؼبعلمألنوغَتمعتادعلىكتابةاللغةقواعددركس

أقل اليورلاىتمامنا اؼبعلم كألف اليكتبالدرسالعربية عندما كاليوخبو
،كاؼبقصودىوأهنميشعركف.ىذاابلتأكيددافعنفسيللطبلبالذمتلقيو

ابىتماـأقلمنقبلاؼبعلملذلكفهمكساذليفاالىتماـابلدركساليتيتم
تدريسها.

، االبتدائية علىمستولاؼبدرسة ، سوسانتو يفأضبد لسابراي كفقنا
موض تنظيم يلتـز ابوع العربية اللغة قواعد بنهجلدراسات االجتماعية

زبصصاتمتكامل إذل يشَت ال كذبميعو تطويره يتم اؼبوضوع أف دبعٌت ،
حسب 'كاقعية للطبلب. الواقعية اغبياة جوانب إذل يشَت بل منفصلة

225خصائصالعمركمستولتنميةالتفكَتكعاداتاؼبوقفكالسلوؾ.
،يبكنمبلحظةناىجأعبلهيسقسماؼبمنالشرحالذمقدموانئبرئ

أفعدـكجوددافعللطالبيفتعلماللغةالعربيةيبكنمبلحظتومنخبلؿ
اب يهتموف الطبلبالذينال مالتعليمعدد فبليزاؿىناؾطبلبغالبنا ،

كإحداث القاسية الكلمات ابستخداـ أبصدقائهم يتصلوف أك يسخركف
ك ، الصفية الدركس أثناء النقصيفضوضاء سببىذا يكوف أف يبكن

فبارسةالطبلبىوأتثَتاألقرافكأتثَتالبيئةاألسريةأككالدمالطبلب.
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ك من العديد مع اؼبقاببلت نتائج اعبسممن كاكا ككذلك الطبلب
،يبكنللباحثأفيستنتجأنويبكنرؤيةنقصدافعالطالبمنالطبليب

،العندشرحالدرسأماـيفالفصلعددالطبلبالذينالينتبهوفللمعلم
دبا الكتباؼبدرسية الطبلبالذينالوبضركف من العديد ىناؾ يفيزاؿ

العربية ىناؾذلكالكتباؼبدرسية يزاؿ ال مع، بقسوة طبلبيتحدثوف
أصدقائهم يلتزموف ال الذين الطبلب من العديد ىناؾ يزاؿ كال بقواعد،
صفبارسةالطالبيفتطبيقالقيماألخبلقية،كنقيفاؼبدرسةالتعليمكلوائح

. اليتيتمتدريسهامنقبلاؼبعلمُتيفاؼبدرسةكليـو
بناءنعلىماسبق،فإفاؼبشكلةاليتتنشأىيأفالطبلبدليتمكنوا

خاصةنعندمايغادراؼبعلم،نفسهمبدافعللتعلمبشكلمستقلمنتطويرأ
بدائمناكقتهميففبارسةاأللعاب.،كيفىذهاغبالةيضيعالطبلالفصل

 

 العوامل العائقة الختالفات خلفية الطالب .1
جواف كبو إذل سبتترصبتو الذم كتاباآلجركمية من العربية القواعد
اليتأجراىا اؼبقابلة ككجدتنتائج إندكنيسيا. أخرلليصبحكبو مرة كتسهيلو

تعلالباحثأفالعواملالداعمةالسًت العربيةمقواياتيجية ،كىيمنهجعداللغة
،يبكنتنفيذىابسهولةكيسرمنخبلؿكجودةاإللزاميكغَتالقابلللتغيَتالعزيب

إ إجراؤىا الذم العربية ابللغة ربو" "عبيد اآلجورمية اعباكيةنظم اللغتُت ذل
.كمناؼبأموؿكلعاـأفيكوفابؼبدرسةإبداعجديدمناؼبعلمُتكاإلندكنيسية

لدعممنهجالعزيبةمنالشيخ.التعليمرسةلتطويراسًتاتيجياتأكاؼبد
جوانب،ك للطبلبإذلثبلثة الفركؽالفردية صبرة يصنفسيفالبحر

كالنفسية. كالفكرية قدرات226كىياالختبلفاتالبيولوجية تكافؤ مشكلة كأما
ةدينيكالتوجدمدرسةاؾطبلبمأتوفمنمدارسابتدائيةأكاثنويةالطبلبفهن
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شعر الثاين، الصف طبلب مع كاؼبقاببلت االستبياانت على بناءن بيوهتم. يف
التعل التكيفمع يف صعوبة الركبكيواجهوف عن ميبعضالطبلبابلتخلي

م،ىناؾمنانتقلواكدخلوالتوىميالذميزدادصعوبة.فيمايتعلقبتأخَتاتالتعل
(أكدلوبضركاعدةاجتماعاتمدارسداخليةإسبلمية)تلميذجديدأكمنتقل

أكلئكالذين يشعر كالبعضاآلخراليتقنها، صفية،حبيثيتقنالبعضاؼبادة
ابؼبادة يتقنوف الركبكأكلئكالذين عن متخلفوف فقطأبهنم جديدا يتعلموف

يشعركفابؼبللمنإعادةدراستهم.
 بؤرة كتوحيد توجيو ؼبشكلة ابلنسبة يكوفالتعليمأما فعندما اؼبعلم،

بأفيكوفأساسيناكبعضهميتمتعبقدراتطبلحدمشغوالنابألسئلة،يبكنأل
كالبعض ـبتلفة، قدرات لديهم يتقنوف الذين كأكلئك متقدمة، كحىت متوسطة
التحدثمثل على معتاد التقليدمكبعضها اؼبعهد يف كما القراءة على اعتاد

وبدثؼبنقلالطبلبمثلتل ىيكلمناؼبدرسةاؼبعهداغبديثكىذا ميذاسم
كاػبوؼمن القدرة كعدـ العقلية اؼبشاكل اللغة. بيئة يطبقوف ابلذين الداخلية

م،ىناؾطبلباليزالوفمتوترينعندمايُطلبمنهماؼبضيقدمنا،ألهنمدليالتعل
ثقة، أبقل الشعور يف اؼبشكلة تكمن الدراسة. كىبشوف فهم لذا اؼبادة يتقنوا

ايكل يفهموفبشكلسمتأكدن أفىناؾأصدقاء لعلم اليتسيعرضها اؼبواد من
ماكسوؿاغبفظكالفهمك،كسوؿيفمناقشةالتعليمأفضل.مشكلةالكسليف

بينماي الركب، ابلتخلفعن كالشعور قدرة، األقل الطبلب عند أحياانن ظهر
.كالتوجدمعرفةجديدةإضافيةالتعليميشعراؼبتقنوفابؼبللمنتكرار

اليةيفقسمتعليماللغةاغبالتعليممنبُتسياساتبرامجفالنظريةالعامة
الطبلبالعربية ذبميع ىو التجميع أك التجميع يف، أساسخصائصهم. على

،أمالتجميعبناءنميعأكثرعلىالتجميعحسبالقدرة،يكوفالتجىذهاغبالة
اؼبستولمنالقدرةيفعلىقدرةالطبلب.يتمكضعالطبلبالذينلديهمنفس

يفؾبموعات بقدراتعالية يتمتعوف كضعالطبلبالذين يتم نفساجملموعة.
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يف اؼبنخفضة القدرات ذكم الطبلب كضع يتم بينما ، عالية قدرات ذات
227ؾبموعاتمنالطبلبذكمالقدراتاؼبنخفضة.

ةتعلم،تبُتأفالعاملالداعملتنفيذاسًتاتيجيةبياانتالسابقمننتائج
اللغوية اػبلفيات ذكم للطبلب إندكنيسيا كبو كتاب مع العربية اللغة قاعدة
ما إندكنيسيا كتابكبو ك جواف كتابكبو اإللزاميمع اؼبنهج ىو اؼبختلفة،
لتطوير الدينية اؼبدارس أك اؼبعلمُت إبداع عاـ كل اؼبدرسة منهاج يًتجى

 العزيبالتعليماسًتاتيجيات منهج تدعم يفاليت الفصلة. عند يؤكدالتطبيق ،
الطبلب اػبالصكيدعو كصدؽ اعبيد التسليم على دمحمحسُتأيضنا األستاذ

 انجحُتيف فهناؾالتعليمليكونوا التعليم، خطة بوضع التزاـ يوجد ال كألنو .
لكلفصل،كخاصةالصفالثاين.التعليمفجوةيفربقيقأىداؼ

اؼبناسبللطبلب.التعليموذجختيارمبهببأفيكوفاؼبعلمقادرناعلىا
،هببعلىاؼبعلمُتاالنتباهإذلحالةالطبلبالتعليملذلك،عنداختيارمبوذج

التعليماؼبوجودةحبيثيبكنتطبيقاستخداـمباذجالتعليمكاؼبوادالتعليميةكموارد
الطبلب. تعلم قباح كدعم فعاؿ إدارةفبذلك228بشكل يف نشطنا تكوف أف

اؼبختلفةاؼبوجودة.ىناؾالعديدمنمباذجالتعليمصلمنخبلؿتطبيقمباذجالف
اػبلفياتالتعليم يف لبلختبلفات كحل احملاضرات يف بتطبيقها تسمح اليت

كاحدمنهمىومبوذج للطبلب. إذلالتعاكينالتعليمالتعليمية التعليم.ابإلضافة
مباذجالتعاكين استخداـ يبكنأيضنا مثل:األخرلاليتيبكنتطبيقهاالتعليم، ،

 األدكار(التدريس )لعب األدكار لعب السياقي(، التدريس )تعليم ،السياقي
كالتعليم )التدريس التعليمالتشاركي إبتقاف(التعليمالتشاركي(، معالتعليم،

االستقصائي.التعليمالوحدات)التعليماتالنمطية(ك
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  الفصل السادس
االختتام

 
 اخلالصة . أ

تطبيق اسرتاتيجية تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب حنو إندونيسيا لطلبة  .2
 مبدرسة دار التقوى الدينية ابسوروان

ستخداـاسًتاتيجيةتعليمعندمنظمةاؼبدرسةعاملةدبنهجالعزيبةأماب
جواف" اؼبسمى"كبو كاعبوية ربو" اؼبسمى"عبيد العربية اآلجركمية كتابنظم

بغَتكجوبتصميمكاإلندكنيسياؼب عنتطبيقها رغما إندكنيسيا"، سمى"كبو
التعل تطوير لينتفع اؼبدرسة معلم يصمم فقد التعليم ككذلكخطة ، يـو كل يم

 صممهاللتعليممناألنشطةاألكذلكاألساسيةكاػبتامية.أستاذدمحمح
يا حنو إندونيس بمزااي وعيوب استرياتيجية تعليم قواعد اللغة العربية بكتا .0

 مبدرسة دار التقوى الدينية ابسوروانلطلبة 
كاؼبزاايبعدنظرالباحثعلىتعاليمفصوؿاؼبدرسةفقدتبُتأفىناؾ
كثرةالطبلبمازالوادليفهمواكتابكبوجوافكعبيدربوبسببلغتهمافكوف
ازدايدامصدرتعليممسهبلؽبم.كغَتذلكأفاسًتاتيجيةتعليم كبوإندكنيسيا

حسُتاب دمحم أستاذ تعليم اسًتاتيجية فبنظر اؼبخطوطة كجوب غَت ؼبدرسة
فصارتازدايدابكثرةنوعاسًتاتيجيةتعليمقواعداللغةالعربية.كمننظرعيوهبا
خطة يكوف أف اؼبدرسة يف تزداد أف اغبسن فمن للمدرسة التعليم فاقًتحات

تبياكالفببل،فبلسيمايفالتعليمرغماعنكرقةكاحدةفقطحىتالتعليمغَتر
ميدافاؼبدرسةقدكافؾبتمعمعلمُتبوحدةاؼبادة.كمنعيوباسًتاتيجيةتعليم
يف أفزبصيصها أيضا اؼبدرسة بطلبة بكتابكبوإندكنيسيا العربية قواعداللغة
إتقافقراءةككتابةالطبلبللكتباإلسبلميفبليطورالتعليمعلىمهارةالكبلـ

 اعكأمباالبيئةاحملددةابلفصلاليتتنصرذلكالتعليمالالبيئةالواسعة.كاالستم
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عوامل داعمة وعائقة السترياتيجية تعليم قواعد اللغة العربية بكتاب حنو  .2
 مبدرسة دار التقوى الدينية ابسوروانإندونيسيا لطلبة 

ستمرمنتوفَتأسوةاؼبعلمكاستعدادهاؼبالسًتاذبيةالتعليمكعواملداعمة
كل أماـ للحراسة أتديبهم الطبلبعن منسقي ككذلكدبسؤكلية اللقاء، كل
ككذلك فتستنجطبلبمستقلُتكمبدعُت، التعليم، فصلخبلؿكقتأنشطة
اؼبعهد كمشرؼغركؼمنطقة اؼبدرسة فصوؿ بُتمعلم اؼبتعلقة مكثفة دراسة

بق قراءة دركس بيئة إذل العربية اللغة كبلـ بيئة عن العربية.بدال اللغة واعد
كاؼبساعدةأيضامنعواملداعمةؿباكلةمعلميفربفيزكإنشاططبلبكجعل
فعاؿعمليةالتعليم،ككذلكؿباكلةمديراؼبدرسةمشاكرةبُتاؼبعلمُت.كالعوامل
فقط ابؼبادة كمركزة كالطبلب الفصل إتقاف يف معلم كفاءة قليل ىي العائقة

مناألستاذ،كصغَتةكبلـ،ككذلكلدل ؼبادةمعطاة نقصفهمالطلبة الطلبة
من الطبلب خلفية كاختبلفات الطبلب، تعليم ربفيز دكافع كجود كنقص

البيولوجيةكالفكريةكالنفسيةكاإلقليمية.
 

 االقرتاحات  . ب
بعدأفأجرلاؼبؤلفحبثنايفمدرسةدارالتقولالدينية،كافهببعلىاؼبؤلف

ةدارأبركر،دكفنيةرعاية،كتشملىذهاالقًتاحات:تقدًناؼبشورةؼبدرس
 دلدرسة .2

العربية اؼبدرسة التدريسيف اسًتاتيجية معاعبة اعبيد من أنو عن رغما
بوجودمعلمياؼبادةاؼبعرفية،هببدعوةاؼبعلمُتلتطويرإمكاانهتمالتدريسيةمن

اليتيتمكضعهاالتعليمخبلؿالتدريبعلىكضعخططالدركسكاسًتاتيجيات
معاؼبعلمُتذكماػبربة.
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 دلعلم .0
اؼبعلمُتربسُتجودة هببعلى جيدكفيفالتدريس، أهنم عن رغما

،كتنوعاألساليب،كاختيارالوسائطاؼبناسبةكطرؽالتدريسكقدرهتمعلىالتعليم
 للتغلبعلىاؼبشاكل.التعليم

 لطالب .2
 العربية النصوص دراسة يف أكرب جبدية ،ادرس عزيبتك تثبط فبل ،

اؼبستمرلتعليم،تغلبعلىتلكالصعوابتابالتعليمفعندماذبدصعوابتيف
 حىتتتمكنمنفهمها.
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