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اتسخهالل

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

 قاؿ هللا تعاىل :

ليوفى " )يوسف: ِ( ًق ٍم تػىٍع يًّا لىعىلاكي نىاهي قػيٍرآَّنن عىرىًب زىٍل َّنا أىنٍػ  "ًإ

 

 : عمر بن خطاب

 مٍ كي نً يٍ دً  نٍ ا مً هى نػا إً فى  ةى يا بً رى ا العى وٍ مي لا عى تػى 
 األكؿ( جزء ،ِٕٓ-ِٖٓ اؼبستقيم: الصراط )اقتضاء
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 إهااء

   

 أىدم ىذا العمل اؼبتواضع

  احملبوبة مؤمنة ككالديت كما جيادمإىل كالدم  

 الصابرة دبرافقة إهناء كتابة ىذه الرسالة زكجيت اغببيبة حليمة السعدية مث إىل  كجدم جديت

 قرة عُت يل عند ما تعبت كابنيت اعبميلة أرسل أمرَّن رشادا
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 مسافقة ادلشرف

 بعد اإلطبلع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدىا الطالب : 

 رايدم شوندمحم فرما :  االسم 
 ََُُِِٕٖ:  رقم القيد

تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  :  العنواف
 العزة ابتو

 
 كافق اؼبشرفاف على تقدديها إىل ؾبلس اؼبناقشة

 ماالنج،
 اؼبشرؼ األكؿ

 
  

اؼباجستَت ،الدكتور اغباج دمحم عبد اغبميد  
َََََُُُُِّّٕٖٕٗٗٗرقم التوظيف:   

 ماالنج،
 اؼبشرؼ الثاين

 
 

اؼباجستَت ،الدكتور اغباج زيد بن ظبَت  
َََََََُُُِِّّٕٓٔٗرقم التوظيف:  

 
 االعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 

  اؼباجستَت ،الدكتور اغباج شهداء
 َََََََُُُُُِِٕٓٔٗرقم التوظيف: 
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 شتر ستقاير

رؼ األنبياء بسم اهللا الرضبن الرحيم، اغبمد هللا رب العاؼبُت كالصبلة كالسبلـ على أش
كاؼبرسلُت، أنزؿ عليو ربو القرآف الكرًن، بلساف عريب مبُت، كعلى آلو كصحبو كسلم أصبعُت أما 
بعد. اغبمد هللا عز كجل على ما من على الباحث ابالنتهاء من كتابة ىذه رسػالة اؼباجستَت، فلو 

عطائك. كيود  سبحانو أؽبج ابغبمد كالثناء، كلك اغبمد اي ريب على جزيل نعمائػك كعظيم
الباحث أف يقدـ من صميم قلبو أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼبن قد ساىم كساعده على كتابة 

 ىذه رسالة اؼباجستَت كىم :

ن، اؼباجستَت مدير جامعة موالَّن مالك إبػراىيم الدي ندمحم زياألستاذ الدكتور اغباج  .1
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

جامعة كاحد مورين بصفة عميد كلية الدراسات العليا  الدكتور اغباج األستاذفضيلة   .2
 موالَّن مالك إبػراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

، اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنػا مالك شهداء اغباج الدكتور .3
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

كمشريف يف   اؼباجستَتدكتور زيد بن ظبَت، كال اؼباجستَت الدكتور اغباج دمحم عبد اغبميد، .4
البحث العلمي يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالنػا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية 

 ماالنج.
عدكا الباحث الذين يسا كصبيع األساتيذ كالتبلميذ فيها درسة اؼبتوسطة العزة ابتواؼبمدير  .5

 .يف كتابة ىذا البحث
ء تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاصبيع األساتيد يف قسم  .6

 كمن ال يستطيع الباحث ذكره.
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صبيع زمبلئي احملبوبُت يف الفصل ككل الزمبلء يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .7
 ـ ۱۰۲8-۱۰۱۲

 

 ـ َُِِديسمرب  ُٓماالنج، 
    الطالب

 
 شو رايدمندمحم فرما

 ََُُِِٕٖ: رقم القيد
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 مسخدلص البحث

تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبدرسة  .َُِِ. دمحم فرمانشو،رايدم 
. رسالة اؼباجستَت. قسم تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات العليا. جامعة موالَّن مالك اؼبتوسطة العزة ابتو

 اجستَت.اؼبشرؼ الثايندمحم عبد اغبميد، اؼباغباج ماالنج. اؼبشرؼ األكؿ الدكتور  إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
 زيد بن ظبَت، اؼباجستَت.  اغباج الدكتور 

 سًتاتيجية، إدركس اللغة، أىداؼ:  التلمة ادلفخبحية

تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبدرسة ىذا البحث ىو حبث عن 
اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة. كأسئلة  الكتاب "دركس اللغة العربية" كتاابن مدرسينا يف كاف  .توسطة العزة ابتواؼب

 كطرائق التقوديي ،كسائل التعليميك  ،سًتاتيجية، كاإلأىداؼ اإلستخداـىي ما ىو  من ىذا البحث البحث
أىداؼ ك    مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو.يف اإلستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية يف

يف اإلستخداـ الكتاب  كطرائق التقوديي ،كسائل التعليمي ،سًتاتيجية، كاإلحبثو ىي ؼبعرفة أىداؼ اإلستخداـ
 "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو. 

مع الباحث البياَّنت بطريقة اؼبقابلة دخل الكيفي ابؼبنهج الوصفي، كجاؼبيستخدـ الباحث 
كاؼببلحظة كصبع الواثئق كصبيعو إلجابة األسئلة اؼبوجودة من البحث. كمن األسلوب التحليل البياَّنت 
اؼبوجودة ىي جمع البياَّنت كفحصها كتصنيف البياَّنت كعرض البياَّنت كتلخيص البياَّنت. كاستخدـ 

 الباحث التثليث يف فحص صحة البياَّنت. 
األىداؼ التعليم اللغة العربية ابستخداـ كتاب "دركس اللغة ( ُا نتائج البحث تدؿ على أف )كأم

( استخدمت اؼبدرسة ِ. )العربية" يف مدرسة اؼبتوسطة العزة تنقسم إىل أىداؼ العامة كأىداؼ اػبصة
لتعليم اللغة العربية التعلم التعاكين يف عملية اكإسًتاتيجية  االستقصاء التفسَتية كإسًتاتيجية إسًتاتيجية

كسائل البصرية ككسائل ة كتستخدـ اؼبعلم( ّابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" يف كثَت من األحياف. )
( كأما التقوًن ْكوسائل اليت تساعدىا يف نقل اؼبواد اؼبوجودة يف الكتاب "دركس اللغة العربية". ) السمعية

تنقسم إىل قسمُت، مها: اختبارات عنصر اللغة كاليت تشمل على ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" 
اختبارات اؼبفردات كالقواعد، كاختبارات اؼبهارات اللغوية كاليت تشمل على اختبارات مهارة االستماع، كمهارة 

ومية ك إىل ثبلثة: ىي تقوًن الي التقوًن تنقسم القراءة، كمهارة الكبلـ، ك مهارة الكتابة. كاستنادا إىل الوقت
 تقوًن النصف السنة ك تقوًن اآلخر السنة.
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ABSTRACT 

 

Royadi, Muhamad Firmansyah. 2021. Arabic Learning Using the Book "Durusul Lughah 

Al-Arabiyah" at SMP Al-Izzah Batu. Thesis. Master Of Arabic Language 

Education. Postgraduate. State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  Supervisor : (1) Dr. H. M. Abdul Hamid,M.A (2) Dr. H. Zeid B. 

Smeer. Lc, M.A  

 

Kata Kunci : Durusul Lughah, Purpose, Strategy. 

 

 The research discusses about Arabic Learning Using the Book "Durusul Lughah 

Al-Arabiyah" at SMP Al-Izzah Batu. The book "Durusul Lughah Al-Arabiyah" became a 

textbook in Arabic lessons at SMP Al-Izzah Batu. The formulation of the problem in this 

study is what is the purpose of using the book "Durusul Lughah Al-Arabiyah", what 

strategies and media are used, also how the evaluation is applied in the use of the book 

"Durusul Lughah Al-Arabiyah" for Arabic Language Learning at SMP Al-Izzah Batu. 

While the purpose of this research is to find out the purpose of using the book "Durusul 

Lughah Al-Arabiyah", knowing the strategies and media used, and knowing how the 

evaluation is applied in the use of the book "Durusul Lughah Al-Arabiyah" for Arabic 

language learning at SMP Al-Arabiyah. Izzah Stone. 

 

 The researcher used a descriptive qualitative approach, while the data collection 

methods used interviews, observation, and documentation. Researchers use all the data 

collected to answer the existing problem formulation. And the method that the researcher 

uses to analyze the data is to collect the data, then reduce the data, then display the data, 

then conclude the data. And to test the validity of the data, the researchers used data 

triangulation. 

 

 The research results show that; (1) the purpose of learning Arabic using the book 

"Durusul Lughah Al-Arabiyah" at SMP Al-Izzah Batu is divided into general goals and 

specific goals. (2) Arabic language teachers often use expository strategies, inquiry 

strategies, and cooperative learning strategies when teaching Arabic using the book 

"Durusul Lughah Al-Arabiyah". (3) The teacher uses visual and audio facilities as a 

means to help her teach the material contained in the book "Durusul Lughah Al-

Arabiyah". (4) The evaluation carried out when using the book "Durusul Lughah Al-

Arabiyah" is divided into two parts, namely the language component test which includes 

vocabulary and grammar tests, as well as language skills tests which include tests of 

listening skills, reading skills, speaking skills, and writing skills. Based on the time, the 

evaluation is divided into three: daily evaluation, mid-semester evaluation, and end-of-

semester evaluation. 
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ABSTRAK 

 

Royadi, Muhamad Firmansyah. 2021. Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Kitab 

“Durusul Lughah Al-Arabiyah” di SMP Al-Izzah Batu. Tesis. Program Studi 

Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : (1) Dr. H. M. Abdul Hamid,M.A 

(2) Dr. H. Zeid B. Smeer. Lc, M.A 

 

Kata Kunci : Durusul Lughah, Tujuan, Strategi. 

 

Penelitian ini membahas tentang Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Kitab 

“Durusul Lughah Al-Arabiyah” di SMP Al-Izzah Batu. Kitab “Durusul Lughah Al-

Arabiyah” menjadi buku ajar dalam pelajaran Bahasa Arab di SMP Al-Izzah Batu. Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa tujuan penggunaan kitab “Durusul Lughah 

Al-Arabiyah”, apa strategi dan media yang digunakan, juga bagaimana evaluasi yang 

diterapan dalam penggunaan Kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah” untuk Pembelajaran 

Bahasa Arab di SMP Al-Izzah Batu. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tujuan penggunaan kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah”, mengetahui strategi 

dan media yang digunakan, dan mengetahui bagaimana evaluasi yang diterapan dalam 

penggunaan Kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah” untuk Pembelajaran Bahasa Arab di 

SMP Al-Izzah Batu. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun 

metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Peneliti menggunakan semua data yang terumpul untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada. Dan metode yang peneliti gunakan untuk menganalisa data adalah mengumpulkan 

data, kemudian mereduksi data, selanjutnya mendisplay data, lalu menyimpulkan data. Dan 

untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi data. 

 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) tujuan pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah” di Sekolah Menengah Al-Izzah dibagi 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. (2) Guru pelajaran Bahasa Arab sering 

menggunakan strategi ekspositori, strategi inkuiri, dan strategi pembelajaran kooperatif 

saat mengajarkan Bahasa Arab menggunakan kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah”. (3) 

Guru menggunakan sarana visual dan audio sebagai sarana yang membantunya 

mengajarkan materi yang ada dalam kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah”. (4) Evaluasi 

yang dilakukan saat menggunakan kitab “Durusul Lughah Al-Arabiyah” dibagi menjadi 

dua bagian yaitu tes komponen bahasa yang meliputi tes kosa kata dan tata bahasa, serta tes 

keterampilan bahasa yang meliputi tes keterampilan mendengarkan, keterampilan 

membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Berdasarkan waktunya, 

evaluasi dibagi menjadi tiga: evaluasi harian, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir 

semester. 
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 أ  ........................................................................... استهبلؿ
 ب  ............................................................................. اىداء

 ج ..................................................................... موافقة اؼبشرؼ
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 ادلبحث اخلبمس : تقسمي
 ِٖ ....................................................................... قوًنالتأ. مفهـو
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 لثلثبالفصل ا
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 ّّ .............................................................. أ. مدخل البحث كمنهجو
 ّْ ................................................................ ب. البياَّنت كمصادرىا

 ّٓ ............................................................... صبع البباَّنت أسلوبج. 
 ّٖ ...................................................................... د. ربليل البياَّنت

 ّٗ .................................................................. ق. تصحيح البياَّنت
 

 الفصل الرابع
 عرض البيبانت سحتليلهب 

 اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربية ادلبحث األسل : 
 ُْ ...................... خداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربيةأىداؼ استأ. 

 ْٓ ............... إسًتاتيجية يف استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربيةب. 
 َٓ ........... استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية التعليمية يف كسائلج. 
 ّٓ ....................................   وسطة العزة ابتودرسة اؼبتدب اللغة العربية تعليم تقوًند. 
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 فصل األسلال

 اإلطبو العب 

 خلفية البحث .أ

كانت بلمية.  تكوف اللغة العربية دراسة يف اؼبدارس خاصة يف اؼبدرسة اإلس
اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة مدرسة إسبلمية تعلم فيها اللغة العربية كلغة للتواصل كل يـو 

تعترب اللغة العربية كاحدة من اللغات األجنبية اليت يستخدمها  كللتعليم علـو الدين.
إف عملية التدريس كاسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية  .اجملتمع الدكيل على نطاؽ كاسع

من الدراسات يف  كثَتلذلك،  . كل مع اللغات األجنبية األخرل ككذلك اإلقبليزيةتتسا
سًتاتيجيات تعلم اللغة األجنبية، كتطوير أساليب اإلتطبيق عن إندكنيسيا اليت تدرس 

 ىذا جهد لتطوير اللغة العربية يف إندكنيسيا.ك  ،تعلم اللغة العربيةالالتعلم، ككسائل 

اؼبدرسة يف  تعليم اللغة العربيةكتااب تعليما ل" دركس اللغة العربية" كانت
يف  "دركس اللغة العربية" كتابالمن  جزءا األكىلكؿ فصل األاستخدـ . اؼبتوسطة العزة

 .كتاب "دركس اللغة العربية"المن  ثاينجزءا الفصل الثاين  استخدـاللغة العربية، ك  التعليم

"دركس كتاب بإىل جزء الثاين  ألكىلمن جزء ا دركسافصل الثالث يراجعوف يف كالطبلب 
 .اللغة العربية"

ىو الكتاب الذم نشره اؼبعهد دار السبلـ  كتاب "دركس اللغة العربية"ال
منذ  لتعليم اللغة العربية يف كلية اؼبعلمُت اإلسبلمية كتابالاستخدـ كذالك ك نطار. اغ

ح ىذا الكتاب استخداـ يقًت  استخدامو يف اؼبعهد اؼبتخرجُت. اكثَت  كقد مت قدًن،الزماف 
 طريقة اؼبباشرة لتقدًن احملتول. 
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عاؼبا لغواي  Berlitzككاف  ،ُٗالقرف يف  Berlitzمن قبل ر طريقة اؼبباشرة يتطو مت 
العامل الدافع لظهور الطريقة اؼبباشرة ىو كجود الرفض أك عدـ الرضا عن  من بلدة أؼبانيا.

قت كانت طريقة القواعد كالًتصبة طريقة يف ذلك الو  طرؽ تدريس قواعد اللغة كالًتصبة.
اؼببدأ األساسي ؽبذه الطريقة ىو أف تعلم اللغة الثانية جب . شائعة لتعليم اللغات األجنبية

أف يكوف أكثر مثل تعلم اللغة األكىل، كالعديد من التفاعبلت الشفوية النشطة، 
ربليل القواعد دكف انية، ك كاالستخداـ التلقائي للغة، دكف ترصبة بُت اللغتُت األكىل كالث

يقـو اؼبعلموف بتدريس القواعد بشكل حثيث، كحياكؿ الطبلب زبمُت قواعد . النحوية
اللغة ابألمثلة الواردة. يتفاعل اؼبعلم كثَتنا مع الطبلب، كيطلب منهم طرح أسئلة حوؿ 

 8اؼبوضوعات ذات الصلة كؿباكلة استخداـ اؽبياكل النحوية يومينا يف احملادثة.

. اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة كتاابن مدرسينا يف  "دركس اللغة العربية" الكتاب بحأص
ة يف تبدأ الدركس اؼببكر اؼبتابعة. كسهل  شاملكمن مزااي كتاب دركس اللغة ىو كتاب 

، ابإلضافة إىل القليل من احملادثة استخداـ اؼبفردات التصويرية، مث اعبمل النموذجية
كتغيَتاهتا  توم اعبزء الثاين على مادة عن تكوين األفعاؿحي .كالقراءة دبوضوعات ؿبددة
فعل  فعل األمر ك فعل اؼبضارع ك فعل اؼباضى ك، بدءنا من بسبب اختبلؼ الضمائر

 النهي كاؼبصدار. 
 الشيخ كتاب دكرس اللغة العربية كىو كتاب تعليمي للغة العربية من أتليف

عليمية دـ حالينا كواحد من الوسائط التيستخ، ك اإلماـ سيوابينالشيخ اإلماـ الزركسي ك 
للمعهد دار اؼبدرسة فرعنا من  َِيف  ، كابلتحديدونتوردار السبلـ ج معهدللتعليم لل

                                                           
1
 Indiyah Prana Amertawengrum, “Direct Method Sebagai Sebuah Metode Pembelajaran Bahasa.” 

Magistra, 95 (Maret, 2016), 135. 
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كوخان للخرجُت منتشرة يف صبيع أكباء اؼبناطق النائية   َّٖكأكثر من  ،ونتورالسبلـ ج
 . إندكنيسيا
تعطي األكلوية للطريقة  ىو كسيلة تعليم عربية "دركس اللغة العربية" الكتابك 

يتم تطبيق  اؼبباشرة يف اؼبراحل األكىل من التعلم كيستخدـ طرقنا أخرل يف اؼبراحل البلحقة.
كاحملاداثت دكف كأمثلة اعبمل  ة يف ىذا البحث على قسم اؼبفرداتالطريقة اؼبباشر 

تتضمن بعض أغراض  مساعدة اللغة اإلندكنيسية كلكن ابستخداـ الصور كاألصوات.
اؽبدؼ األساسي ىو تنمية القدرة على ( ُ) ستخداـ ىذه الطريقة اؼبباشرة ما يلي:ا

من الطبيعي أف يستخدـ ( ِ، )التفكَت ابللغة العربية كليس ابللغة األـ )اإلندكنيسية(
( ّ، )تعلم اللغة العربية اللغة األصلية )العربية( دكف أف تتم ترصبتها إىل اللغة اإلندكنيسية

ستول اؼببتدئ اللغة العربية كلغة اثنية كيستمعوف إىل صبل مثالية ؽبا معاين يتعلم طبلب اؼب
تنمية القدرة على التفكَت كاستخبلص النتائج كاستيعاب الكلمات العربية ( ْ، )كاضحة

 2.بشكل مباشر
تعليم اللغة يف إجراء البحث عن ربليل  ريد الباحثيبناء على ما يف السابق، 

لتقدـ  ،اب "دركس اللغة العربية" يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوستخداـ الكتالعربية اب
 .يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوربديدا  كصفنا مهمنا لعملية تعلم اللغة العربية ىذا البحث

 

 

 

 

                                                           
2
 33رشديأحمدطعٌمة،مناهجالتدرٌساللغةالعرابٌةبالتعلٌماألساسً،)الماهرة:دارالفكرالعرابً(، 
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 أتسئلة البحث .ب

 شكبلت السابقة، يقدـ الباحث مشكبلت البحث كما تلي: حسب اؼب

لتدريس اللغة العربية يف  "لعربيةدركس اللغة ا"استخداـ الكتاب  أىداؼكيف  .1
 ؟مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو

كيف إسًتاتيجية يف استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية  .2
 يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو؟

لتدريس اللغة العربية يف  "دركس اللغة العربية"استخداـ الكتاب  كسائلكيف  .3
 ؟تومدرسة اؼبتوسطة العزة اب

لتدريس اللغة العربية يف  "دركس اللغة العربية"استخداـ الكتاب  تقوًن كيف .4
 ؟مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو

  أهااف البحث .ج

  كما تلي:فعُت الباحث أىدافا البحث  البحث  أسئلةإىل  سبةابلن

لتدريس اللغة العربية يف  "دركس اللغة العربية"استخداـ الكتاب  أىداؼؼبعرفة  .1
 توسطة العزة ابتومدرسة اؼب

إسًتاتيجية يف استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية  ؼبعرفة .2
 يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو

كسائل استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتدريس اللغة العربية يف  ؼبعرفة .3
 مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو

لتدريس اللغة العربية يف  "اللغة العربية دركس"استخداـ الكتاب  تقوًن ؼبعرفة .4
   مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو
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 فسائا البحث .د

من الناحية النظرية ك  كأما الفائدة من ىذا البحث ىي الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية.
 يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث كما التايل:

ابستخداـ للغة العربية ايرجى أف يكوف نتائج البحث مصدر التحقق على تعليم  .1
 .الكتاب "دركس اللغة العربية"

اللغة العربية ابستخداـ على تعليم  للمعلمُت رجى أف يكوف ىذا البحث اسهاماي .2
 .الكتاب "دركس اللغة العربية"

 :يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث كما التايل التطبيقيةمن الناحية ك 

نهج العلمية كيناؿ اغبربة يف البحث زايدة علم عن علم البحث كالأكال : لباحث،  .1
 .تطرير اسًتاتيجيةيف 

 .ملية التعليمؼبعلمي اللغة العربية يف ع ؼبعلم، تكوف ىذا اؼبواد مساعدا .2

  يف تعلم اللغة العربية. لطبلب ا البحث مساعداللطبلب، تكوف ىذ .3

 ستخداـ الكتابا حث مرجعا يف، يرجى أف يكوف ىذا البللغة العربيةلتعليم علم ا .4
 ."دركس اللغة العربية"

استخداـ الكتاب "دركس اللغة للجامعة، يرجى أف تكوف زايدة مراجعا خاصة يف  .5
 .اللغة العربية للتعليم العربية"

 حاسر البحث .ه

ستخداـ الكتاب اب لتعليم اللغة العربيةاعن  حدد الباحث: اغبدكد اؼبوضوعي .1
 . "دركس اللغة العربية"

 .يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوحث أداء ىذا الب: اغبدكد اؼبكاين .2

 السنة يف ىذا البحث من الشهر ينايَت إىل الشهر مايو  عقد: اغبدكد الزمٍت .3
  .ـ ََِِ–َُِٗ الدراسة
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 حتايا ادلصةلحبت .و

يستخدـ الباحث بعض اؼبصطلحات اؼبهمة يف ىذا البحث، ك لتيسَت الفهم فيشرحها 
 الباحث اؼبصطلحات كما يلي:

أساليب البحث العلمي الذم يستهدؼ الوصف اؼبوضوعي  ربليل: أسلوب من .1
 3اؼبنظمي ك الكمي للمضموف الظاىرة ؼبادة االتصاؿ.

الكتاب الدرسي: الكتاب اؼبستخدـ لتعليم ك تعلم اللغة العربية عند التبلميذ ك  .2
 اؼبعلم ك كاف من إحدل كسائل التعليمية.

 السببقبت بتالاواتس .ز

ب "دركس اللغة العربية" لؤلستاذ إماـ ـ کتای. تقوَُِٓ، عبد هللا عبيد .1
كأما أىداؼ البحثو لتقوًن كتاب "دركس اللغة زركشي كاألستاذ إماـ شباين. 

العربية" لؤلستاذ إماـ زركشي كاألستاذ إماـ شباين من حيث احملتول. كلتقػويػم  
كػتػاب "دركس اللغة العربية" لؤلستاذ إماـ زركشي كاألستاذ إماـ شباين من 

كنتائج البحث عن تقوًن كتاب "دركس اللغة العربية" كىي كما صميم. حيث الت
إف كتاب "دركس اللغة العربية" من حيث اإلخراج أك التصميم حيصل على  يلي :

تقدير جيد. كإف كتاب "دركس اللغة العربية" من حيث احملتول حيصل على 
خراج تقدير جيد أيضا. كلكن ىذا الكتاب حيتاج إىل التحسنب من حيث اإل

كأما مدخل البحث اؼبستخدـ يف  كاحملتول حىت حيصل على تقدير جيد جدا.
 ىذا البحث ىو اؼبدخل الكمي.

استخداـ اؼبفردات اؼبصورة لًتقية مهارة القراءة يف مدرسة  .2١12كردة سلفية،  .2
بٍت ىاشم اإلبتدائية اإلسبلمية العاؼبية سنحاسارم. أما نتائج يف ىذا البحث 

                                                           
3
 33(،ص.1395علٌمالعربٌة.)مكةمكرمة:جامعةأمالمرى:رشديأحمدطعٌمة،دلٌلعملإعدادالموادالتعلٌمٌةلبرامجت 
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ء التعليم ك التعلم ابستخداـ اؼبفردات اؼبصورة يف تعليم مهارة يعٍت: أف إجرا
القراءة لو فعالية يطبقها اؼبدرسوف يف ترقية صبع اؼبهارات اللغوية خاصة يف تنمية 
مهارة القراءة، كمدل قباح التلميذ يف تنمية كفاءة مهارة القراءة ابستخداـ 

اف التبلميذ حيصلوف على اؼبفردات اؼبصورة فهو يف التقدير اعبيد جدا حيث ك
النتائج اعبيدة جدا كىم فرحوف ابستخداـ اؼبفردات اؼبصورة. من الدراسة السابقة 
اؼبذكورة استطاع للتلخيص أف الفرؽ بُت اؼبوضوع استخداـ اؼبفردات اؼبصورة 
لًتقية مهارة القراءة يف مدرسة بٍت ىاشم اإلبتدائية اإلسبلمية العاؼبية سنحاسارم" 

ة حبثي " استخداـ الكتاب الراشيدة لًتقية مهارة القراءة يف مدرسة دبوضوع خط
 ." ىو الوسائل التعليمية كطيقتهاُ اإلبتدائية اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

إعداد الكتاب اؼبصاحب لكتاب . ابؼبوضوع 2١19 ،خورزمي عبد الكرًن .3
تول الثانوية دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية للمس

كاألىداؼ من ىذا البحث إلنتاج الكتاب اؼبصاحب لكتاب دركس . دباالنج
اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية للمستول الثانوية دباالنج 
كلقياس صبلحية الكتاب اؼبصاحب لكتاب دركس اللغة العربية على أساس 

كاستخدـ الباحث منهج . الثانوية دباالنجاللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية للمستول 
ىي اؼببلحظة كاؼبقابلة  التطويرم دبدخل الكيفي كالكمي، أبدكات صبع البياَّنت

كنتائج البحث من ىذا البحث ىي اإلنتاج الكتاب . كاإلستبانة كاإلختبارات
اؼبصاحب لكتاب دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي العربية 

ل الثانوية دباالنج كاعتمادا على التحكيم خرباء احملتول يدؿ على أف للمستو 
الكتاب اؼبصاحب لكتاب دركس اللغة العربية على أساس اللعبة اللغوية ؼبدرسي 

 . العربية للمستول الثانوية دباالنج صاحل لبلستخداـ يف التعليم اللغة العربية
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 الفصل الثبين

 اإلطبو النظري
 

 تخب  الاواتسيادلبحث األسل: ال

كالكتاب الدراسي  إف الكتاب الدراسي شيء مهم عند تعلم التبلمذ يف اؼبدرسة.
كاف أحد اؼبراجع مهم يف التعلم. ك فيو مواد الدراسية عما يتعلق بدرسهم يف الفصل. ك 

أف الكتاب الدراسي  (Andi Prastowo)ما ىو الكتاب الدراسي؟ يعرؼ أندم فراسطاكا 
توم على العلـو اؼبنزلة من الكفاايت األساسية يف اؼبنهج ك ىو الكتاب الذم حي

ك يضيف عبد هللا ك  8تستخدمو الطلبة يف عملية التعليم للحصوؿ على األىداؼ اؼبعينة.
عبد اغبميد إىل ىذا التعريف أف الكتاب الدراسي ىو إحدل العناصر اغبيوية يف اؼبنهج 

منهج التعليم ك أساس من األسس إىل جانب عملية التعليم كىو أيضا الوسيلة ك 
 9الًتبوية.

كالكتاب الدراسي يعد إىل أىم اؼبواد الدراسية. ك إف اؼبربية يوصوف ابلعناية 
إبعداده. ك السيما تلك اؼبواد اليت يستخدـ اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. ك يظل 

غم فبا قيل يقاؿ عن التسليم أبمهية الكتاب الدراسي أمرا ال حيتاج إىل التقرير، ك ابلر 
تكنولوجيا التعليم ك أدكاتو ك آالتو اعبديدة، يبقى للكتاب الدراسي مكانتو اؼبتفردة يف 

ك كتاب الدراسي ىو الكتاب األساسي للطالب ك ما يصاحبو من اؼبواد  :عملية التعليم.
الدراسية مساعدة، ك اليت تؤلف من قبل اؼبتخصصُت يف الًتبية ك اللغة، ك تقدـ 

                                                           
1
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Yogyakarta: Diva Press. 2012), hal. 168 

2
 Abdullah Al-Ghali & Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar, (Padang: Akademia Permata, 2012), 

hal. ix 
3
 22(،ص.-،السنة-اعدادموادالتعلٌماللغةالعربٌةلغٌرالناطمٌنبها،)المدٌنة 
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ارسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معُت للد
 ;ك يف زمن ؿبددة.

، أف الكتاب ََِٓسنة  ُُكما كتب يف قوانُت كزارة الشؤكف الوطانية النمرة 
الدراسي ىو الكتاب األساسي اؼبستخدـ يف اؼبدارس ك حيتوم على اؼبواد الدراسية لًتقية 

من شخصية الطبلب ك مقدارىم على استيعاب العلـو ك التكنولوجي ك  اإلدياف كالتقول
 >حسهم على الفنوف ك مقدارىم األخرل اليت تنتظم على معيار الًتبية الوطنية.

كانت عملية التعليم نوعها أك منطها أك مادهتا أك ؿبتواىا تعتمد اعتمادا كبَتا 
ابقيا لعملية تعلم منظم، ك أساسا على الكتاب الدراسي، فهو ديثل بنسبة للمعلم أساسا 

دائما لتعزيز ىذه العملية، ك مرافقا ال يغيب لئلطبلع السابق اؼبراجعة التالية، ك ىو هبذ 
ركن مهم من أركاف عملية التعليم، ك مصدر تعليمي يلتقي عنده اؼبعلم ك اؼبتعلم، ك ترصبة 

كجودة الكتاب الدراسي من ؼبا يسمى ابحملتول األكادديي للمنهج، ك لذالك تعترب نوعيو 
 أىم األمور اليت تشغل ابؿ اؼبهتمُت ابحملتول ك اؼبادة الدراسية طريقة التدريس.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 9(، 1991واصر عثد هللا الغالي و عثد الحميد عثد هللا، أسس إعداد متة التعليمية لغير الىاطقيه تها، )الرياض: دار الغالي.   

5
ية تالمدرية العامة الحنىمية الثاوية سمثاوح، رسالة الماخستير )ماالوح: خامعة مىالوا مالل إتراهيم عيه اليقيه، تقريم متاب تعليم اللغة العرت  

 .11(، 2١12اإلسالمية الحنىمية مالىح. 
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 ادلبحث الثبين: اللغة العربية

 مفهس  اللغة العربية .أ

اللغة العربية ىي لغة التدريس لفهم التعاليم اإلسبلمية. مع اللغة العربية، ديكن 
ية بشكل صحيح كعميق من مصادرىا الرئيسية، كىي القرآف فهم التعاليم اإلسبلم

كاغبديث النبوم كاألدب الداعم ؽبا ابللغة العربية مثل األحاديث النبوية كالسَتة. اللغة 
العربية ىي مادة لغوية هتدؼ إىل تشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز اؼبواقف 

 ء التقديرية كاإلنتاجية.اإلجابية ذباه اللغة العربية، على حد سوا
القدرات االستيعابية ىي القدرة على فهم كبلـ اآلخرين كفهم القراءة. القدرة  

اإلنتاجية ىي القدرة على استخداـ اللغة كوسيلة للتواصل شفهيان ككتابيان تعتَت القدرة 
ة يف على التحدث ابللغة العربية كاؼبوقف اإلجايب ذباه اللغة العربية أمرا مهما للغاي

مساعدة الطبلب على فهم مصادر التعاليم اإلسبلمية، كىي القرآف كاغبديث، ابإلضافة 
 إىل الكتب العربية اؼبتعلقة ابإلسبلـ للطبلب. 

ؽبذا السبب، يتم إعداد اللغة العربية يف اؼبدارس لتحقيق الكفاءات اللغوية 
كامل، كىي األساسية، كاليت تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل مت

االستماع، الكبلـ، القراءة، الكتابة. كمع اؼبرحلة اإلبتدائية، يتم الًتكيز على مهارات 
اؼبرحلة اإلبتدائية، يتم الًتكيز على  االستماع كالتحدث كأساس للغة. كمع ذلك، يف

يف مستول التعليم الثانوم )متوسط(، يتم  مهارات االستماع كالتحدث كأساس للغة.
ؼبهارات اللغوية األربع بطريقة متوازنة. أما اؼبستول اؼبتقدـ يف التعليم، فَتكز تدريس صبيع ا
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على مهارات القراءة كالكتابة، حبيث يتوقع أف يتمكن الطبلب من الوصوؿ إىل مراجع 
 =متنوعة ابللغة العربية.

التعليم دبعٌت اإلصطبلحي ىو إصاؿ اؼبعلم كاؼبعرفة إىل أذىاف الطبلب بطريقة 
كىي الطريقة اإلقطصادية اليت توفر لكل من اؼبعلم كالتعلم كاكقت كاعبهد يف سبيل قودية، 

 0.كاؼبتعلم كاؼبادة كالطريقة للحصوؿ على العلم كاؼبعرفة، فللتعلم أركاف أربعة، ىي: اؼبعلم

كاف تعليم اللغة العربية قد استمر لفًتة طويلة، خاصة يف إندكنيسيا، كاالستمرار 
ة كالتغَتات. ىذا ىو إلنو مع مركر الوقت كتغَت األزمنة، مث كفقا عبميع يف ذبربة ديناميكي

األطراؼ اؼبعينة إىل إيبلء مزيد من االىتماـ كربسُت نوعية اؼبتعلمُت يف إتقاف اؼبواد اليت 
 يتم تدريسها ؼبطالب العصر.

ا أراء مزدىر يف اجملتمع أف تعليم اللغة العربية صعبة كمعقدة، مع أف كل لغة لديه
مستول من صعوبة كسهولة ـبتلفة اعتمادا على خصائص يف نظاـ علم األصوات 

 1)فونولوجيا( كعلم الصرؼ )مرفولوجيا( كبناء اعبملة أك دالالهتا.

 أهااف تعليم اللغة العربية .ب

يهتم كثَت من الًتبويُت بتحديد األىداؼ يف تعليم اللغات، فيذكركف أننا جيب 
د اؼبصطلحات اػباصة اليت تستخدـ كثَتا كدائما يف ىذا أف نكوف أكثر كضوحا يف ربدي

 اجملاؿ. كمن ىذه اؼبصطلحات: الطريقة كاؼبدخل كالثقافة كاغباضرة.

 2أف التعليم اللغة لتحقيق ىذه األىداؼ على: (Smith)كيؤكد ظبيت 

 تسهيل أفضل لعملية االتصاؿ بُت الطبلب كاؼبعلمُت يف تقدًن اؼبقرر .  .1

                                                           
6
 Kemenag RI. Permenag RI No.912 Tahun 2013, Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab. (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 37-44 
7
محمودعلىالسماد،التوجٌهفًتدرٌساللغةالعربٌة)كتابالمعلموالموجهوالباحثفًطرقتدرٌساللغةالعربٌة(،)الماهرة:دار 

 12،(1393المعارف،
8
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Malang Press, 2011), 1 

9
 .52،(2223مكتبوهبة:)فتحىعلىٌونوسودمحمعبدالروفالشٌخ،المراجعلمًتعلٌماللغةالعربٌةلألجنب، 
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ؼبستوايت اؼبختلفة، ألف األىداؼ تقيم معيارا ديكن أف ربسُت النطق يف ا .2
 يقاس بو ربصيل الطالب ؼبهارات اللغة. 

 زايدة فعالية اؼبعلم يف اختيار خربات التعليم الطبلب. .3

بشكل عاـ، التحفيز كالتشجيع لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا ؽبدؼ ديٍت، 
صادر العربية، مثل القرآف الكرًن كاغبديث فهو لدرس العميق إىل التعليم اإلسبلمية من اؼب

النبوم ككتب الًتاث كغَتىا. كيظهر مصطلح تعليم اللغة العربية لدراسة اإلسبلمية من 
جانب لدراسة اإلسبلمية، ىناؾ أىداؼ أخرل من تعليم اللغة العربية، ىدؼ االتصايل 

العربية لديو كىدؼ الدبلوماسي كىدؼ اغبجي كغَتىا. كل الشخص الذم يتعلم اللغة 
أىداؼ ـبتلف مع اآلخر. فلذالك، يظهر مصطلح تعليم اللغة العربية ألغراض 

 87اػباصة.

 مسار تعليم اللغة العربية .ج

اؼبواد التعليمية ىي اؼبواد اليت تصميم بشكل منهجي كامواد اليت يستخدـ اؼبعلم 
 مواد الدراسة. لتحقيق أىداؼ التعليم احملددة، فيحتاج إىل 88كالطبلب يف عملية التعليم.

تتكوف اؼبواد الدراسة من اؼبواضيع كمواضيع فرعية ؿبددة. كل موضوع أك موضوع فرعي 
  89حيتوم على األفكار الرئيسي مناسبا ابألىداؼ احملددة.

استخداـ كتاب اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية مهم جدا، ألف مازاؿ أداة 
ة اليت ال هتتم عن تقدًن مادة اللغة العربية كلغة حاظبة من قباح التعليم. الكتاب الدراس

 ؽ األىداؼ التعليم.یاألجنبية ستكوف مشكلة منفصلة يف اؼببادئ يف ربق

                                                           
10

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media) 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 6 
11

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode. Strategi. Materi dan Media), 71 
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), 103 
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 عملية تعليم اللغة العربية .د

اؼبدخل يف عملية التعليم ىو من االفًتاضات اليت بُت كاحد كاآلخر مًتابطة. 
التدريس كتعليمها. ديكن أيضا  ىذه االفًتاضات ترتبط خبصائص اللغة كخصائص عملية

أف تفسر اؼبدخل دبنظور. ىذا اغباؿ مهم جدا لتحدد اذباه كتوجيو ألف سيكوف ىذا 
ىناؾ طبسة أنواع يف مدخل التعليم اللغة العربية،  :8اؼبدخل أساس الفلسفي لتعليم.

 التعليم، منها:
 اؼبدخل االنساين .1

َتا للطبلب كاالنساف، ال اؼبدخل االنساين ىو اؼبدخل الذم يعطي اىتماما كب
يعربىا كاألشياء اليت تسجل ؾبموعة من اؼبعرفة. التعليم اللغة بنظرية ىذا اؼبدخل 

ىذا اؼبدخل  ;8هتدؼ إىل تغريز العبلقة بُت اإلنساف مع تنوع الثقافة كاػبَتة.
يتضمن على ؾبموعة الرسائل اليت تشجع إلعطاء عملية التعليم اىتماما كبَتا 

 >8ها كماالنساف.للطبلب كيعامل

الطبلبفي من خبلؿ ىذا اؼبدخل، يعطي اؼبعلم الفرصة للطبلب يف تطٌلم عن 
شعورىم كفرصة لعمل األنشطات العملية كما يشاء، حىت سيساعد نشأة ثقفة 

 عن النفس عندما تعلم اللغة العربية.
 
 
 
 

                                                           
13

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), 1-2 
14

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media),  11 
15

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), 12 
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 اؼبدخل التقيت .2

ليم كتقنيات التعليم. اؼبدخل التقيت ىو اؼبدخل القائم على االستفادة كسيلة التع
يرل ىذا اؼبدخل أف كسيلة كتقنية التعليمها دكر مهم يف تقدًن خَتة تعليمية 

=8كيستطيع أف يغَت خربة تعليمية إىل خربة حقيقة.

حيتاج اؼبعلم إىل كسيلة التعليم كتقنيات التعليم يف عملية التعليم، حىت ستكوف 
 تعليم اللغة العربية جدااب كفعاال للطبلب.

 دخل السمعي الشفهياؼب .3

يفًتض ىذا اؼبدخل أف اللغة ىي ما ظبعت كربدثت، أما الكتابة سبثيل الكلم 
فقط. من خبلؿ ىذا االفًتاض، فاللغة األكىل ىي الكبلـ. شكل الكلمة أك 

 80اعبملة، مث يطلب التبلميدىا كربفيظها، قبل أف يتم تدريس القراءة كالكتابة.

 اؼبدخل التحليلي كغَت التحليلي .4

اؼبدخل التحليلي ىو اؼبدخل القائم على ؾبموعة من التعبَتات كاالفًتاضات 
اللغوية. أما اؼبدخل غَت التحليلي ىو اؼبدخل القائم على مفهـو نفسية اللغوية 

  81كمفهـو التعليم، ليس على مفهـو اللغوية.

اللغة يستطيع اؼبعلم أف خيًت اؼبدخل التحليلي أك غَت التحليلي ليستخدـ يف تعليم 
 العربية ينظر إىل خصائص الطبلب كأىداؼ التعليم سابقا.

 
 

                                                           
16

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 12 
17

 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu'atul Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press: 2011), hlm. 35-36 
18

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), 15 
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 اؼبدخل اإلتصايل .5

اؼبدخل اإلتصايل أك ؾبموعة أحرل من اػبرباء استدعائها بطريقة اإلتصايل اليت 
لديها أراء عن تدريس اللغة اتصاال، دبعٌت ا يسند على نظرية اإلتصايل أك 

 تعليم اللغة ىو لتطوير قدرة كظائف اللغة. يرل ىذا اؼبدخل أف اؽبدؼ يف
اإلتصايل كإجزاءات التدريس أربع مهارات اللغة )استماع، كالكبلـ، كقراءة، 

 82ككتابة( اليت ارتباطها بُت اللغة التدريس الذم كاإلتصالية.

 طرائق تعليم اللغة العربية .ه

الطريقة ىي طرؽ التدريس اؼبستخدمة للمعلم يف عملية التعليم اللغة لتحقيق 
دؼ التعليمية. تتضمن الطريقة على الكيفية كالوسيلة لتقدًن اؼبوضوع الدراسية، فدقة اؽب

يف اختيار الطريقة ربدد قباح استخداـ ىذه طرقة التعليم. ىناؾ األشياء اليت جب أف 
 تؤخد بعُت االعتبار يف استخداـ طريقة التعليم كما يلي:

ص الطبلب، كمستول التنمية جب أف يكن الطريقة سيختدـ اؼبعلم مناسبا ػبصائ .1
 عقلها، كالظركؼ االجتماعية اليت يف حباهتم.

يهتم اؼبعلم إىل القواعد العامة يف توصل الدرس، مثل مدرج القواعد فبن السهل  .2
أمور اليت تتطلب  إىل الصعب، من البسيط إىل اؼبعقد، األشياء كاضحة إىل من

 التفسَت، كمن إىل اجملرد.

كاغبركية  قدرة الطبلب سواء من َّنحية اؼبعرفة، كالعاطفيةالنظر يف االختبلفات ل .3
 النفسية .

 ديكن أف خيلق كضعا مواتية طوؿ مراحل التعليم. .4

 تنشيئ التوكيز كالدافع الطبلب كتوليد اؼبوفق اإلبتداعي. .5

                                                           
19

 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media), 13 
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 اؼبفيدة. الطريقة اؼبستخدمة تستطيع أف ذبعل التعليم مثل لعبة فبتعة كاألنشطة .6

ات التعليم، مثل اعطاء اؼبكافات كاعقوابت، كالتدريبات ذبب أف الطريقة أساسي .7
يف نظرية تعليم اللغة العربية ىناكا  97كذبعل الطبلب أف تستطيع لعمل شيئ.

نظرية الوحدة كنظرية الفركع، نظرية الوحدة دبعٌت يفهم بشكل شامل أكال، مث 
رية يفهم أصغر األجزاء اليت ربتاج إىل فهم جيد. أما يف الواقع ىذه النظ

ستستخدـ ال حتيادات ؿبددة كال ديكن أف يفصل بينها، دبعٌت سيحتاج اؼبعلم 
 98.إىل نظرية الوحدة كالفركع يف كقت ـبتلف

 كانت طرائق اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية للطبلب يف إندكنيسيا، كما يلي:

 طريقة القواعد كالًتصبة .1

عربية. عملية التعليم الستخداـ ىذه الطريقة ىي طريقة القددية يف تعليم اللغة ال
ىذه طريقة عادة ابلقراءة النصوص العربية، مث ربليل بناء اعبملة من جهة القواعد 

 99مث ترجم إىل اللغة األـ.

 طريقة القراءة .2

هتدؼ ىذه الطريقة العطاء إىل قدرة القراءة السهولة للطبلب. كىدؼ اآلخر 
افية عن أشكاؿ لقراءة اعبملة من ىذه الطريقة ليجعل الطبلب أف ديلك معرفة ك
 الصحيحة، حىت يسهل الطبلب لفهم ككتابة النص.

 طريقة اؼبباشرة .3

تعرض ىذه الطريقة ابستخداـ اللغة العربية كلغة التدريس يف عملية التعليم، 
كذبنب اللغة األـ بقدر اإلمكاف. إذا كجد الكلمات الصعبة للطبلب أف 

                                                           
20

 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode. Strategi, Materi dan Media). 23-24 
21

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang, UIN Maliki Press, 2017). 19 
22

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 20 
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كات أك العشارة أك يصورىا كيعطي اؼبرادؼ يفهمها، فيًتجم اؼبعلم ابستخداـ األد
  :9كضدىا.

 طريقة االنتقائية .4

تعرض ىذه الطريقة ابستخداـ طراءؽ متنوعة اؼبوجودة. تركيز عملية التعليم يف 
 ;9مهارة الكبلـ كالكتابة كالقراءة كفهم النصوص العربية.
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 20 
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 ادلبحث الثبلث: ستسبئل الخعليمية

 عليميةمفهس  الستسبئل الخ .أ

، دبعٌت (Medius)كسيلة مأخوذة من اللغة الؤلبنية ماديوس  (Media) كلمة 
األكساط ك الوسيلة. كأما يف اللغة العربية أف الوسائل ىي الوسيلة اليت يرسل هبا الرسالة. 
فالوسائل ىي صبع من كسيلة كىي أداة أك أدكات يستخدمها اؼبدرس يف عملية التعليم 

لومات أك اؼبعارؼ إىل أدماف الطلبة بتمامها. كإف الوسائل التعليمية كالتعلم لتوصيل اؼبع
تيسر عملية التعليم ك التعلم كتعُت اؼبعلم على اداء عملو األكمل، كقد تكوف 

 األصطبلحات عنها بوسيائل اإليضاح أك السائل التوضيحية.

وسائط اليت كيف عبارة األخرل أف الوسائل التعلمية ىي ما تندرج ربت ـبتلف ال
يستخدمها اؼبعلم يف اؼبوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ اؼبعارؼ كاغبقائق كاألفكار كاؼبعاين 
للدراسُت. كيعرؼ أيضا أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت 
عملية التعليم، كتوضيح معاين كلمات اؼبعلم، أم لتوضيح اؼبعاين كالشرح األفكار 

لى اؼبهارات كاكساهبم العادات كتنمية االذباىات كغرس القيم، دكف كتدريب الدراسُت ع
 >9االعتماد األساسي من جانب اؼبعلم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

 أنساع الستسبئل الخعلمية  .ب

تناكلنا فيما سبق مفهـو الوسائل التعليمية، كأهنا ال تقتصر على الصور كاألفبلـ، 
ة من الوسائل كاألدكات كالطرؽ اليت ال تعتمد أساسا على تطبيق كإمنا تضم دبجموعة كبَت 

الكلمات كالرموز اللفظية. كديكن أف نقسم ىذه السائل لتسهيل عرضها كدراستها إىل 
 =9ثبلثة أنواع، ىي كسائل بصرية ككسائل ظبعية ككسائل ظبعية ك بصرية.
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2002).6 
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سة ك تعتمد . الوسائل البصرية : كىي تضم دبجموعة كالطرؽ اليت تستغل حاُ
عليها. كتشمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية كالصور اؼبتحركة الصامتة كصور 

 األفبلـ كالشرائح أبنواعها اؼبختلفة كالرسـو التوضيحية كالرسـو البيانية.

الوسائل السمعية : كىي تضم دبجموعة من اؼبواد كاألدكات اليت تساعد على . 9
مد أساسا على حاسة السمع، كتشمل الراديوف ك برامج زايدة فاعلية التعلم كاليت تعت

 اإلذاعة اؼبدرسية كاالسطواَّنت ك التسجيبلت الصوتية.

. الوسائل البصرية كالسمعية : كىي تضم دبجموعة من اؼبواد اليت تعتمد أساسا على ّ
حاسيت البصر كالسمع، كتشمل الصور اؼبتحركة الناتقة كىي تتضمن األفبلـ 

ما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفبلـ الثيتة كالشرائح ك الصور كالتلفيزيوف. ك
عندما دبصاحبة تسجيبلت صوتية مناسبة على اسطواَّنت أك شرائط تسجيل. 

 أمهية الستسبئل الخعلمية .ج

 90كتؤدم الوسائل التعليمية أدكارا متنوعة للمعلم كاؼبتعلم، كمن أمهها:

 كإشباع حاجتهم للتعلم.. ديكن أف تعدم إىل استثارة اىتماـ التبلميذ ُ
 أكثر استعدادا للتعلمالتبلميذ فتجعلهم . تساعد على زايدة خَتة ِ

 . تساعد على تركيب عبلقات مًتابطة مفيدة راسخة بُت كل ما يتعلمو التبلميذ.ّ

 . ديكن للوسائل التعليمية أف تتحاشي الوقوع يف اللفظية.ْ

 ناء اؼبفاىيم السليمة.. يئدم تتويج الوسائل التعليمية إىل تركيب كبٓ
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 ادلبحث الرابع: اتسرتاتيجية

 مفهس  اتسخرياتيجية .أ

كىي تعٍت القيادة العسكرية  Strategiaكلمة اسًتاتيجية مشتقة من كلمة يوَّننية 
أك فن اغبرب، ربتوم عل أفضل قيادة للفضائل أك السفن أك للقوات اعبوية يف شكل 

يف العديد من اؼبواقف غَت العسكرية  ضبلة منظمة. كيستخدـ مصطاح االسًتاتيجيات
 91دبعى خطة أك خطوة أك حدث إرادم كبو ربقيق ىدؼ.

كلمة اسًتاتيجية : كلمة مشتقة من الكلمة اليوَّننية إسًتاتيجيوس كتعٍت : فن 
القيادة كلذا كانت اإلسًتاتيجية لفًتة طويلة أقرب ما تكوف إىل اؼبهارة "اؼبغلقة " اليت 

، كاقتصر استعماالهتا على اؼبيادين العسكرية، كارتبط مفهومها بتطور ديارسها كبار القادة
اغبركب، كما تباين تعريفها من قائد ألخ، كهبذا اػبصوص فإنو ألبد منا التأكيد 
ديناميكية اإلسًتاتيجية، حيث أنو ال يقيدىا تعريف كاحد جاـ، فاإلسًتاتيجية ىي فن 

أك لكوهنا نظاـ اؼبعلومات العلمية عن استخداـ الوسائل اؼبتاحة لتحقيق األغراض 
 القواعد اؼبثالية للحرب كيتفق اعبميع يف :

 اختيار األىداؼ كربديديها  .1

 اختيار األسالب العلمية لتحقيق األىداؼ كربديديها .2

 كضع اػبطط التفيذية .3

 تنسيق النواحي اؼبتصلة بكل ذلك .4

                                                           
28

 22(،1336ربٌكاأكسفورد،استراتٌجٌاتتعلماللغة،)مصر:مكتبةاألنجلوالمصرٌة، 
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ة كحدىا كإمنا امتد كمل يعد استخداـ االسًتاتيجية قاصر أ علي اؼبيادين العسكري
 92ليكوف قاسم مشًتؾ بُت كل النشاطات يف ميادين العلـو اؼبختلفة.

 اتسرتاتيجية الخعليم .ب

أما اسًتاتيجية التعليم فهي ؾبموعة من إجراءات التعليم اؼبختارة سلفا من قبل 
 اؼبعلم أك مصمم التعليم، كاليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التعليم، دبا حيقق األىداؼ

كيراه علي إعها  7:ّالتعليمية اؼبرجوة أبقصى فاعلية فبكنو، كيف ضوء اإلمكاَّنت اؼبتاحة.
  8:ؽ األىداؼ اؼبنشودة.یؾبموعة القواعد العامة كاػبطوط العرضية اليت تتم بوسائل ربق

االسًتاتيجية كما قاؿ مٌت إبراىيم اللبودم على أهنا أدكات خاصة يقـو هبا اؼبتعلم 
عليم أسهل كأسرع كأكثر إقناعا كأكثر ذاتية يف التوجيو، كأكثر فعالية ليجعل عملية الت

كأكثر قابلية للتطبيق يف موقف جديدة .كقاؿ رحيم كفاردم إف إسًتاتيجية ىي الطرؽ 
كحيتاج اؼبعلم إىل اإلسًتاذبية  9:اؼبستخدمة لنيل اؽبدؼ اؼبقرر يف عملية التعليم كالتعلم.

ألجنبية من اإلبتدائية كاؼبتوسطة حىت التعلي اعبامعة، اعبيدة يف عملية تعليم اللغة ا
فأحياَّن ال ينجح معلم اللغة يف عملية تدريسها بسبب اختيار إسًتاتيجية التعليم 

أف إسًتاتيجية التعليم ىي عملية التعليم الذم ينبغي القياـ بو اؼبعلم كالطبلب  ::خاطئة.
سا إسًتاتيجية التخطيط لتحقيق اؽبدؼ. لغرض التعليم كالتعلم فعالية ككفاءة . تعيُت أسا

 ;:كبعبارة أخرل. فإف االسًتاتيجية ىي خطة عملية حببلكة اؼبشركة شيئا.
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(،2212جٌاتالتدرٌسالمتمدمةواستراتٌجٌاتالتعلموأنماطالتعلم،)جامعةاإلسكندرٌة:عبدالحمٌدحسنعبدالحمٌدشاهٌن،استراتٌ 
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تعلم االسًتاتيجية ىي اػبطة اليت ربتوم على سلسلة من األنشطة لوجود ربيق 
األىداؼ التعليمية. تعليم االسًتاتيجية يعٍت . خطة العمل) سلسلة من األنشطة(، دبا 

اـ االسًتاتيجية كاإلستفادة من اؼبوارد أك القوة يف التعليم الذم أف يتم لتحقيق استخد
أىداؼ معينة يعٍت التعليم. ىناؾ طبسة عناصر ال بد من إبرازىا يف كل إسًتاتيجية تعلم 

 >:ىي:

 األنشطة قبل التعليمية  .1

 تقدًن اؼبعلومات  .2

 مشاركة الدارس  .3

 اإلختبارات  .4

 اؼبتابعة .5

ة التعلم كما قاؿ أككايل ككانوت عبارة عن تطبيق تتخذ من يقصد ابالسًتاتيجي
ل تعلمو اللغة فعاال قدر األمكاف. كمن ىذا إسًتاتيجية: الًتكيز على قبل التعلم لكي ذب

جوانب ـبتار من اؼبعلومات اعبديدة كذبويدىا أثناء عملية التشفَت، أك تقييم التعلم عند 
  =:كوف َّنجحا بغرض ربفيف القلق.انتهائو، كما طمأنو النفس أف التعلم سي

 متسانت اتسرتاتيجية الخعليم .ج

 0:مكوَّنت اسًتاتيجية التعليم بشكل عاـ علي أهنا:

أنشطة التعلم اؼبقدمة، عادة تتضمن ىذا النشاط يف تصميم عملية التعلم أك إذا  .1
ترتيبها يف الكلية يعٍت بشكل خطة ؿباضرة توصيل اؼبعلومات، تنفيذ ىذا أنشاطة 

 أك خارج الفصل الدراسي يف سلسلة عمليات التدريس كالتعلم. يف الفصل
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 65(،1333المابرة:دارالنهضةالعربٌة،)أحمدخٌريكاظموجابرعبدالحمٌدجابر،الوسائلالتعلٌمٌةوالمنهج، 
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توصيل اؼبعلومات، عند توصيل ىذه اؼبعلومات ىناؾ حاجة إىل خربة اؼبعلم  .2
 لتجميعها يف أنشاطة فبتعة حبيث موقف مبلئم عند توصيل اؼبعرفة.

، كخاصة التعلم على .3  مشاركة الطبلب، بناء على مبادئ التعلم اليت تطويرىا اليـو
 هنج سياقي، أف الطبلب ىم مركز يف أنشاطة التعلم.

التقييم، جب إجراء التقييم لقياس قباح عملية التعلم، كديكن أف يكوف التقييم يف  .4
شكل ردكد فعل يقـو هبا اؼبعلم يف هناية عملية التعلم أك بشكل تقدًن أسئلة 

 االختبار.

ين التعلم اؼبستمر كبتاج أنشطة اؼبتابعة، جب أف يقـو هبا اؼبعلم، من أجل تكو  .5
إىل زايدة األنشطة مثل إعطاء كاجبات منزلية، كأنشطة إجابية، ككاجبات مشًتكة 

 )كاجبات صباعية(، كغَتىا.

 1:حدد كماؿ زيتوف مكوَّنت اسًتاتيجية التعليم بشكل عاـ علي أهنا:

 األىداؼ التعليمي .1

 تعليمو.التحرت اليت يقـو هبا اؼبعلم، كينظمها ليسَت كفقا ؽبا يف  .2

 األمثلة كالتدريبات كاؼبسائل اؼبستخدمة للوصوؿ إىل األىداؼ.  .3

 اعبو التعليمي كالتنظيم الصفي للحصو.  .4

 استجاابت التبلميذ الناذبة عن اؼبثَتات اليت ينظمها اؼبعلم خطط ؽبا .5
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 العنبصر اتسرتاتيجية الخعليم .د

 2:مكوَّنت اسًتاتيجية التعليم بشكل عاـ على أهنا:

تعليمية، اؽبدؼ ىو التطلع إىل ربقيقو من خبلؿ تنفيذ األنشطة. األىداؼ ال .1
بعد أف يتعلم دبادة اليت أىداؼ التدريس ىي كصف لسلوؾ الطبلب الذم نتوقعو

مت تدريسها.ال ديكن ربقيق أىداؼ التعلم كبو تكوين السلوؾ إذا كانت 
إىل معايَت اسًتاتيجية التعليم يركز على اعبوانب اؼبعرفية تشَت أىداؼ التعلم 

الكفاءة أك الكفاءات األساسية. كابلتايل ال ديكن فصل أىداؼ التعلم بكفاءات 
 7;متوقع يف ربقيقها كىذا تشمل ابجملاالت الفعالة كاؼبعرفية كالنفسية اغبركية.

اؼبعلم، كل اؼبعلم لو اؼبعارؼ اػباصة كمواقف كأساليب كقدرات التعليمية كنظار  .2
اؼبعلم اسًتاتيجيات تعلم ـبتلفة يف ىذا الوقت، جب للحياة. ؽبذا السبب خيتار 

أف يكوف اؼبعلم حاصل على مؤىل أكادديي على األقل بدرجة البكالوريوس يف 
التعليم اؼبدرسي، كجب أف يتمتع جبميع كفاءات اؼبعلمُت األربعة، كىي 
الكفاءات الًتبوية كالشخصية كاؼبهنية كاالجتماعية اليت مت اغبصوؿ عليها من 

بلؿ التعليم اؼبهٍت. من أجل التعلم الفعاؿ، يتعُت على اؼبعلم إتقاف مهارات خ
التدريس يعٍت السؤاؿ كتقدًن التعزيز كالتنوع كالشرح كتوجيو اجملموعات كاألفراد 

 8;كاختتامها.كفتح الدركس

الطبلب، الطبلب لديهم خلفيات ـبتلفة بسبب البيئة األسرية، البيئة الثقافية،  .3
تماعية كاالقتصادية، أساليب التعلم كمستوايت الذكاء. ىذا حيتاج إىل البيئة االج

النظر يف تطوير اسًتاتيجية التعلم. كلما زادت تعددية اجملتمع، زاد االختبلؼ بُت 
                                                           

39
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الطبلب يف الفصل. كل ىذا سيؤثر بشكل أك آبخر على أنشطة التدريس كالتعلم 
  9;للطبلب يف اؼبدارس.

التعليمية ىي األساس الذم سيتم ربصيلو يف اليت اؼبتعلق  اؼبادة التعليمية، اؼبواد .4
عملية التعلم. بدكف اؼبواد التعليمية، لن تعمل عملية التدريس كالتعلم. لذلك، 
جب للمعلم ديتلك كيتقن اؼبواد التعليمية اليت سيتم حصوؽبا إىل الطبلب. اؼبادة 

كمطورم اؼبناىج جب أف التعليمية ىي عنصر ال ديكن ذباىلو يف التدريس، اؼبعلم 
تفكر اؼبواد يف اؼبنهج ابحتياجات الطبلب يف أعمار معينة كيف بيئات معينة. 
ديكن اغبصوؿ على مواد التدريس من الكتب اؼبدرسية كالكتب الداعمة كمصادر 
التعلم البيئية. يقـو اؼبعلم بتطوير كفهم اؼبوضوع من خبلؿ جهاد ـبتلفة، يعٍت من 

نت كاجملبلت ككسائط التعلم األخرل. تطوير اؼبواد التعليمية خبلؿ الكتب كاإلنًت 
أمرا مهما للمعلم كالطبلب لتحسُت اعبودة كالكفاءة. ىذه مكوَّنت ىو اعتبار 

 :;التعلم.للمعلم يف ربديد اسًتاتيجيات

)الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس  mediaالوسائل التعليمية، كلمة  .5
(medius)  داة أك  -ساط كالوسيلة . كأما يف اللغة العربية أف الوسيلة دبعٌت األك

أدكات يستخدمها اؼبدرس يف عملية التعليم ك التعلم لتوصيل اؼبعلومات أك 
اؼبعارؼ إىل أىداؼ التلميذ بتمامها، كإف الوسيلة ىي التعليمية تيسر عملية 

كقد تكوف  التعليم كالتعلم كتعُت اؼبعلم على اداة عملو على الوجو األكمل،
الوسيلة التعليمية  ;;اصطبلحات عنها بوسيلة اإلضاح أك الوسيلة التوضيحية.ز لل

ىيكل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسن عملية التعلم كالتعليم كتوضيح اؼبعاين 
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كاالفكار أك التدريب على اؼبهارات أك تعويد التبلميذ على العادات الصاغبة أك 
غوب فيها دكف أف يعتمد اؼبعلم أساسا على تنمية االذباىات كغرس القيم اؼبر 

 >;األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

الطرائق التعليمية، طريقة التعليم ىي آلة للوصوؿ إىل أىداؼ التعليم، رأل أضبد  .6
فؤاد أفندم أف الطريقة ىي النظاـ الذم يسَت اؼبدرس يف القاء درسو ليوصل 

إف طريقة التدريس مفهو أكسع  =;اؼبعلومات اىل اذىأف التبلميذ ابؼبدخل اؼبعُت.
كأبعد من ؾبرد إجرءات سبريسية يقو هبا اؼبدرس يف الفصل. إف الطريقة ىنا تعٍت 
اػبطة الشاملة اليت يستعاف هبا يف ربقيق اؽبدؼ الًتبوم اؼبنشود، إهنا مثل خيط 
اؼبسبحة الذم ينتظم عددا من اؼبكوَّنت الرئيسة، كمن اؼبمكن أف تلمس ىذا 

ريقة اليت ألف هبا الكتاب اؼبقرر، كيف اؼبوضوعات اؼبختارة، كيف اػبيط يف الط
التوجيهات اليت يشتمل عليها دليل اؼبدرس، كيف اؼبادة اليت كضعت علي شرائط 
التسجيل، كالطريقة اليت سجلت هبا، كيف التدريبات اللغوية كيف الوادايت اؼبنزلية 

استخدامها، كيف نوع األسئلة اؼبعدة، كيف الوسائل التعليمية اؼبختارة، كطريقة 
 0;اؼبلقاه، كيف غَت ذلك من جوانب ـبتلفة للعملية التعليمية.

العوامل األخر، مثبل العوامل اإلدارية كالتكاليف التدريس كالتعلم الفعالة. سبكن  .7
 عملية التدريس كالتعلم الفعالة.

 

 

 

                                                           
45

 42صور،سٌكولوجٌةالوسائلالتعلٌمٌةووسائلتدرٌساللغةالعربٌة،ص:عبدالمجٌدسٌدأحمدمن 
46

 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat, 2009), 9  
47

وموالثمافة:محمودکاملالنالة.طرائكتدرٌساللغةالعربٌةلغٌرالناطمٌنبها.إٌسٌسكو،منشوراتالمنظمةاإلسالمٌةللتربٌةالعل 

 63،ص.2223



23 
 

 معبيري اخخيبو اتسرتاتيجية الخعليم ادلالئمة  .ه

ية التعليم اؼببلئمة يرجع إىل فعالية اؼبعلم، كىذه الفعالية ديكن إف اختيار اسًتاتيج
 1;تعلمها عن طريق تعلم كيفية معاعبة طبس مواىب كما يراه کماؿ زيتوف، كىي:

 تدبَت الزماف .1

 ختيار ما تسهم بوا .2

 خدـ قوتك لتحقيق أفضل األثر ككيفمعرفة أين تست .3

 ربديد األكلوايت الصحيحة .4

  نسيج كاحد ابزباذ قرارات فعالةكها يفالريط بُت ىذه اؼبواىب ك .5

يوجد العديد من اسًتاتيجيات التعليم لكل منها إجراءاهتا التعليمية اؼبميزة، كمن 
أىم ىذه االسًتاتيجيات ىي العرض الشفهي )احملاضرة(، كالتسميع، كاألسئلة كاألجوبة، 

، كالتعلم كاؼبناقشة، كالعركض العملية، كاالستقصاء، كاالكتشاؼ، كحل اؼبشكبلت
االتقائي، كالتعلم التعاكين، كالتعلم ابلكمبيوتر الشخص اغباسوب(، كالتعلم ابلتليفزيوف، 
كالتعلم اػبصوصي السمعي، كالتعلم ابحملاكاة، كالتعليم اؼبربمج، كالدراسة اؼبستقلة، 

 2;كاؼبشركع، كلعب األدكار، كالتعلم ابللعب، كالتعليم ابغبقائب التعليمية.
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 اخلبمس: تقسمي ادلبحث

    مفهس  تقسمي .أ

)االقبليزية(، التقدير )العربية(،  Evaluationمفهـو تقوًن التقوًن عند اللغة دبعٌت 
Penilaian  االندكنيسيا(. أما التقوًن الًتبوم دبعٍت تقوًن أك تقدير يف ؾباؿ الًتبية أك دبعٌت(

التقوًن الًتبوم ىو فعل أك تقدير ما أك األشياء اليت ترتبط عن الًتبية. يف إصطبلحي، 
 7>.عملية للتحديد نتيجة التعليم لكي أف يعرؼ كصفو

كأما يف اإلصطبلح، عند رأم الدككتور أمَت ديٍت إندركوسوما، االختبار ىو األلة 
أك العملية اػباصة كاؼبوضوعية لنيل البياَّنت أك اإلضاحات اؼبريدة عن الشخص بطريقة 

قوؿ أف االختبار ىو صبع من األسئلة، أك التدرابت، أما أندرسُت ي 8>الصدؽ ك السرع.
أك اآلالت األخرل تيستخدـ ليقاس كفاءات، كمعرفة، كمهارات أك طبيعية الشخص أك 

 9>اجملموع.

التقوًن ىو العملية اليت تستخدـ فيها نتائج القياس، كأم معلومات حيصل عليها 
ة لدل اؼبتعلم أك على بوسائل أخرل مناسبة، يف إصدار حكم على قيمة خاصة معين

جانب معُت من جوانب اؼبنهج. تقوًن تعليم قياس القدرة يتكلم اللغة العربية مقياس 
لقدرة الطبلب يف األفكار كأفكار كمشاعر الطبلب ابللغة العربية عن طريق الفم. كىذا 
يهدؼ إىل قياس قدرة الطبلب على استخداـ اللغة العربية بسبلسة كاالتصاؿ شفواي 

 صحيحا.يشكل 
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 أمهية الخقسمي  .ب

ال شك أف التقوًن الًتبوم يعترب عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعلمية، فهي 
العملية اليت ربكم هبا على مدل قباحنا يف ربقيق األىداؼ الًتبوية اليت ننشدىا، كىي 
 أيضا عملية اليت ربكم هبا على قيمة ىذه األىداؼ ذاهتا كاختبار مدل كفاءة الوسائل

 اليت استخدمت لتحقيق األىداؼ، كمن أمهية التقوًن الًتبوم ىي:
معرفة مدل ربقيق األىداؼ اؼبرسومة من قبل الدكلة. كىذا ىو األىداؼ  .1

 الرئيسي لعملية التقوًن.

التأكيد من صحة القرارات كاآلراء اليت أحدث إابف زضبة العمل دكف األستاذ إىل  .2
 ريب .معلومات مستندة إىل حبث أك علم أك ذب

الكشف على مدل فعالية اعبهاز الًتبوم أك فعالية اإلدارات اؼبختلفة اؼبكونة  .3
 للجهاز الًتبوم كمدل فعالية الربامج كاغبطط اؼبطبقة.

 االطمئناف إىل اعبهات اؼبسؤكلة أك اؼبؤسسات اليت تقدـ اػبربات البلزمة للتلميذ. .4

كاألكضاع الراىنة اغبصوؿ على معلومات كإحصائيات خاصة دبدل اإلقبازات  .5
 للمؤسسات الًتبوية كرفع ىذه البياَّنت عبهاد االختصاص.

 تقسمي تعليم اللغة العربية .ج

التقوًن ىو عملية هتدؼ إىل تقوًن مدل ربقيق األىداؼ اليت مت ربديدىا كتقوًن 
على تنفيذ عملية التعليم بشكل عاـ. كيستخدـ التقوًن لعقد ؿباكلة متنوعة من ربسُت 

مكوَّنت السابقة، يعٍت األىداؼ كاؼبواد كالطريقة كاإلسًتيتيجيات كالوسيلة  األعماؿ يف
 :>اإلعبلـ عبعلو أفضل من قبل.
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( اختبارات عنصر اللغة كاليت ُ، مها: )تقوًن اللغة العربية تنقسم إىل قسمُت
ت اللغوية كتشمل: اختبارات اؼبهاراك ( ِ)شمل: اختبارات اؼبفردات كالقواعد، ت

 54.الكتابة ة االستماع، كمهارة القراءة، كمهارة الكبلـ، ك مهارةاختبارات مهار 

 )اؼبفردات كالقواعد( اختبارات عنصر اللغة .1

سليب. النشط كاختبار مفردات الينقسم اختبار اؼبفردات إىل اختبار مفردات 
اؼبفردات النشطة ىي اؼبفردات اليت تستخدمها الطالبات يف التحدث كالكتابة. بينما 

السلبية ىي كلمة تعرفها الطالبات كتفهمها عند ظباع ؿبادثة شخص ما أك اؼبفردات 
 قراءة نص.

اختبار اؼبفردات السلبية ىو اختبار استيعاب اؼبفردات كاختبار اؼبفردات النشطة 
 ىو اختبار استخداـ اؼبفردات. يركز اختبار االستيعاب بشكل أكرب على قياس قدرة

بينما يركز اختبار االستخداـ بشكل أكرب على قدرة  ،الطالبات على فهم معٌت اؼبفردات
الكفاءة اليت يتم قياسها الختبار مؤشرات  الطالبات على استخداـ اؼبفردات يف اعبمل.

كالكلمات اؼبتكافئة كاألضداد كؾبموعات  ٌت اؼبفرداتاستيعاب اؼبفردات ىي مع
لمات اليت تتطابق مع كاختيار الك الكلمات كاستكماؿ الكلمات اؼبناسبة كفهم الكلمات

 الصورة.

ت اللغوية )مهارة االستماع، كمهارة القراءة، كمهارة الكبلـ، ك اختبارات اؼبهارا .2
 (الكتابة مهارة

اختبار مهارات االستماع إىل قياس قدرة الطبلب  يهدؼمهارة االستماع: .أ 
 على التقاط اؼبعلومات الواردة يف اػبطاب الشفوم كفهمها كاالستجابة ؽبا. 
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يهدؼ اختبار مهارات القراءة إىل قياس قدرة الطبلب على ارة القراءة: مه.ب 
 فهم ؿبتول اؼبعلومات الواردة يف اػبطاب اؼبكتوب. 

يهدؼ اختبار مهارة الكبلـ إىل قياس قدرة الطبلب على مهارة الكبلـ: .ج 
التحدث ابللغة العربية. حصلت الطالبات على نصوص ؿبادثة تعلمنها 

 كحفظنها.
يهدؼ اختبار مهارة الكتابة إىل قياس قدرة الطبلب على : تابةالك مهارة.د 

  كتابة اللغة العربية بشكل صحيح.

عدة أنواع من االختبارات التحصيلية اليت ديكن استخدامها يف غرفة أيضا ىناؾ 
  >>الصف، كمن ىذه األنواع:

االختبارات الشفوية: كفيها يوجو الفاحش للمفحوص أسئلة شفوية،  كيستجيب  .1
فحوص ابطريقة نفسها، كىي من أقداـ أنواع االختبارات كتستخدـ يف تقوًن اؼب

 ؾباالت معينة من التحصيل كالقراءة اعبهرية كإلقاء الشعر كتبلكة القراف الكرًن.

االختبارات اؼبقالية: كىي االختبارات اإلنشائية أك التقليدية، كألف ىذه  .2
اص بو ككيفية تنظم اإلجابة االختبارات تتيح للمفحوص فرصة إصدار جوابو اػب

تركيبها فهي تساعد على قياس أىداؼ معقدة معنية كاالتكار كالنظيم كاؼبكاؼبة 
بُت األفكار كالتعبَت عنها ابستخداـ الفظة اػباصة، نقط ضعف ىذا النوع من 
االختبارات قلة مشوؿ أسئلتها للمادة الدراسة صبيعها، كأتثر من تصحيحها 

 مصحح.ابلعوامل الذاتية لل
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االختبارات اؼبوضعية: كيطلق عليها اسم االختبارات اغبديثة مقارنة ابالختبارات  .3
اؼبقابلة، كقد اشتهرت ابسم اؼبوضوعية ؼبا سبتاز بو من دقة كموثوقية كلعدـ أتثر 
تصحيحها ابلعوامل الذاتية للمصحح، كىي أنواع متعددة أشهرىا: الصواب 

 بلة، كالتكميل.كاػبطأ، كاالختيار من متعدد، كاؼبقا

االختبارات األدائية: كىي االختبارات اليت تقيس أداء األفراد هبدؼ تعرؼ بعض  .4
اعبوانب الفنية يف اؼبادة اؼبتعلمة كيف بعض اؼبهارات اليت ال ديكن قياسها 
ابػبتبارات الشفهية أك الكتابية من مقالية كموضوعية ال تعتمد على األداء 

ا تعتمد على ما يقدمو الطالب من أ أداء عملي يف اللغوم اؼبعريف للطالب، كإمن
الواقع.
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 الفصل الثبلث

 منهجية البحث

 ماخل البحث سمنهجه .أ

اعتماد على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف كتابة ىذا البحث ابؼبدخل 
ستخدـ الباحث يالكيفي. كاف خاصة ىذا اؼبدخل ىو اعتماد على منهج الوصفي. 

لوصفي كخيتار الباحث ىذا اؼبدخل ألنو يريد أف يصفي طريقة مدخل الكيفي ابؼبنهج ا
تعليم اللغة العربية خاصة يف مدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو. اؼبدخل اؼبستخدـ يف البحث 

 العلمي يكوف كظيفة خاصة اليت البد اتباعها بشكل دائم من بداية البحث إىل هنايتها.

لور ف ك تيينقل من بوغدا Lexy J Moloengيستخدـ الباحث اؼبدخل الكيفى. 
(Bogdan dan Taylor)  الذم تعريف منهج الكيفي كإجراء البحث ينتج البياَّنت

الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كالسلوؾ اؼببلحظ. إهنم يعتمدكف 
ىذا اؼبدخل على خلفية الفرد الكلى أم كاـ. لذالك يف ىذه اغبالة ال ينبغي عزؿ الفرد 

ؼبنظمة إىل متغَت أك فرضية كلكن ينبغي ؽبم أف ينظركا إليو على أنو جزء من شيء  أك ا
 8كامل.

كفقا لكراينتو فإف الوصف النوعي ىو تقنية تصف كتفسر معٌت البياَّنت اليت مت 
صبعها من خبلؿ االنتباه كتسجيل أكرب عدد فبكن من جوانب اؼبوقف قيد الدراسة يف 

البحث  9صورة عامة كشاملة من الوضع الفعلي.ذلك الوقت، كذلك للحصوؿ على 
الوصفي من الضركرم أف يتوافر لدل الباحثة كصف دقيق ؼبا يقـو بدراستو من ظاىرات 
قبل أف ديضي غبل اؼبشكبلت اليت اقتضت دراسة ىذه الظاىرات. فلن يستطيع ابحث 
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أك التلميذ  مثبل أف حيل مشكلة تتصل ابلتعليم سواء كانت ىذه اؼبشكلة تتصل ابؼبدرسة
أك الطريقة أك احملتول أك ابإلدارة اؼبدرسية أك ابلتخطيط التعليمي بصفة عامة ما مل يتوافر 
لديو أكصاؼ ؽبذه الظاىرات كيقـو البحث الوصفي بوصف ما ىو كائن. كتفسَته كىو 
يهتم بتحديد الظركؼ كالعبلقات اليت توجد بُت الوقائع كما أيض بتحديد اؼبمارسات 

أك السائدة كالتعرؼ على اؼبعتقدات كاالذباىات عند كل من األفراد كاعبماعات الشائعة 
 كطرائقها يف النمو كالتطور.

كال يقتصر البحث الوصفى على صبع البياَّنت كتبويبها كامنا ديضي اىل ما ىو 
أبعد من ذلك ألنو يتضمن قدرا من التفسَت ؽبذه البياَّنت كلذلك كثَتا ما يقًتف الوصف 

نة كتستخدـ يف البحث الوصفي أساليب القياس كالتصنيف كالتفسَت كينبغي أف ابؼبقار 
تؤكد منذ البداية أف ؾبرد كصف ما ىو حادث أك ما ىو كائن ال يشكل جوىر عملية 
البحث الوصفي كعلى الرغم من أف صبع البياَّنت ككصو الظركؼ أك اؼبمارسات الشائعة 

كتمل حىت تنظم ىذه البياَّنت كربلل خطوات ضركرية يف البحث عملية البحث ال ت
 :كتسًتخرج منها االستنتاجات ذات الداللة كاؼبغزل ابلنسبة للمشكلة اؼبطركحة للبحث.

 البيبانت سمصبروهب  .ب

يقًتح نونغ مهاجر فكرة التحليل البياَّنت كمحاكلة للبحث كتنظيم السجبلت 
لباحثة للحالة قيد بشكل منهجي نتائج اؼببلحظات كاؼبقاببلت كغَتىا لتحسُت فهم ا

الدراسة كعرضها كبحث لآلخرين. يف غضوف ذلك، لزايدة ىذا الفهم، التحليل حيتاج 
 ;إىل أف يستمر من خبلؿ ؿباكلة تبحث عن اؼبعٌت.

                                                           
3
 .136ص.(،1333 ،الماهرةدارالنهضةالعربٌة)،النفسمناهجالبحثفًالتربٌةوعلم،جابرعبدالحمٌدجابروأحمدخٌريكاظم 

4
 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Ilmu dakwah, Vol. 17 no. 33 (2018), 23. 
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تضمنت مصادر البياَّنت يف ىذه الدراسة مبلحظات يف ؾبموعة فصل اللغة 
ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة  العربية كمقاببلت مع اؼبعلم يف تنفيذ تعليم اللغة العربية

الواثئق اؼبتعلقة بتعليم اللغة ك العربية" كالطبلب الذين يشاركوف يف تعليم اللغة العربية 
 العربية.
 مصادر البياَّنت األساسية .1

مصادر البياَّنت األساسية ىي مصادر البياَّنت األساسية اليت مت اغبصوؿ عليها 
يف ىذا  >الوسائط الوسيطة(.مباشرة من اؼبصدر األصل )كليس من خبلؿ 

البحث مصادر البياَّنت األساسية أم مصادر البياَّنت اليت مت اغبصوؿ عليها 
كصبعها مباشرة من اؼببلحظة إىل ؾبموعة فصل اللغة العربية ك مقابلة مع اؼبعلم يف 

 تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" لتعليم اللغة.

 لبياَّنت الثانويةمصادر ا .2

مصادر البياَّنت الثانوية ىي مصادر لبياَّنت البحث اليت اغبصوؿ عليها بشكل 
غَت مباشر من خبلؿ الوسائط اؼبتوسطة )مت اغبصوؿ عليها كتسجيلها من قبل 

مصادر البياَّنت الثانوية اؼبستخدمة يف ىذا البحث ما يلي:  =أطراؼ أخرل(.
العربية كمثل الكتاب "دركس اللغة العربية" أك الواثئق اؼبتعلقة يف تعليم اللغة 

 كاجبات الطالبات.

 أتسلس  مجع البيبانت .ج

كفقا لنوع البحث كصفتو يف ىذا البحث العلمي فهناؾ ثبلث طرؽ أساسية 
 عبمع البياَّنت يف ىذا البحث كىي: اؼببلحظة كاؼبقابلة كالواثئق فبياف كل منها كما يلي:

                                                           
5
 Nana Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Asinar Baru, 1984), Hal. 178 

5
 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1990Sudjana Ibrahim, Penelitian dan Penilaian 

Pendidikan, (Bandung: Asinar Baru, 1984), Hal. 178 
6
 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1990)  Hal. 55 
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 اؼببلحظة .1

جية حوؿ اغبالة أك الظواىر االجتماعية ىي دراسة متعمدة كمنه
تقنيات اؼببلحظة يف البحث  0كاألعراض النفسية عن طريق مبلحظة كتسجيل.

ىي الطريقة اؼبستخدمة للحصوؿ على اؼبعلومات حوؿ كائن البحث. أما 
اؼببلحظات اؼبقدمة ىي اؼببلحظة ابؼبشاركة من الباحث يف األنشطة اعبارية. 

الناس كيستمع إىل ما يقاؿ كيشارؾ يف النشاط قيد  يبلحظ الباحث ما يفعلو
 البحث.

حوؿ تنفيذ تعليم اللغة العربية  يف ىذه اغبالة أجرم الباحث اؼببلحظات
 ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية":

اػبطوات تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة .أ 
 العربية". 

ابستخداـ  تتعلم التلميذات عملية التعليم اللغة العربية حُت.ب 
 الكتاب "دركس اللغة العربية". 

 قبل بدء اؼبناظرة. اإىل الطبلب إجراءاهت تشرح اؼبدرسة.ج 
 اؼبقابلة .2

ىي تقنية اعبمع البياَّنت يستخدمها الباحث للحصوؿ على اؼبقابلة
معلومات شفهية من خبلؿ احملاداثت كالتعامل مع األشخاص الذين ديكنهم 

 1للباحث .تقدًن معلومات 

                                                           
7
 Mardalis, Metodologi Penelitian suatu Pendidikan Proposal, (Bandung : Bandar Maju, 1990), Hal. 63. 

8
 Mardalis, Metodologi Penelitian suatu Pendidikan Proposal, 64. 
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اؼبقابلة ىي إحدل طرؽ عبمع البياَّنت عن طريق طرح أسئلة شفوية 
اؼبوضوع البحث، يتم استخداـ ىذه األداة للحصوؿ على معلومات حوؿ 

 2اغبقائق كاؼبعتقدات كاؼبشاعر كالنوااي ك غَتىا.

يف ىذ البحث كاف األخبار من مدرس التعليم اللغة العربية. تضمن 
صبعها كصفا عاما ؼبدرسة البياَّنت اليت سيتم اغبصوؿ عليها البياَّنت اليت سيتم 

 من اؼبقابلة ىي:
 اللغة العربية. مدرسة.أ 

 .يةنمدرس علـو الدي .ب 

 .َّنئب اؼبدير للمنهج .ج 

نوع اؼبقابلة اؼبستخدمة ابلباحث ىي اؼبقابلة اؼبنظمة. يستخدـ اؼبقابلة 
ما تعلم الباحث كوسائل عبمع البياَّنت عند  (interview structured)اؼبنظمة 

ابلضبط ما ىي اؼبعلومات اليت سيتم اغبصوؿ عليها. لذلك يف إجراء اؼبقابلة أعاد 
الباحث أداة حبث يف شكل أسئلة مكتوبة مت فيها إعداد إجاابت بديلة. مع ىذه 
اؼبقابلة اؼبنظمة مت إعطاء كل مشارؾ نفس السؤاؿ كقاـ مسجل البياَّنت 

 بتسجيلو.
 الواثئق .3

حث عن بياَّنت حوؿ األشياء أك اؼبتغَتات يف شكل الواثئق ىي تب
ستخدـ الباحث ي 87سجبلت، النصوص كالكتب كالصحف كاجملبلت ك غَتىا.

                                                           
9
 Paizaluddin, dkk. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) Panduan Teoritis Dan Prakstis. 

(Bandung: alfabeta, 2014), Hal. 112 
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),  

Hal. 231 
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يف ىذه اغبالة تقنيات التوثيق للحصوؿ على بياَّنت يف شكل كاثئق من الكتاب 
 "دركس اللغة العربية" ك كاجبات الطالبات.

 حتليل البيبانت .د

اؼببذكلة ابستخداـ البياَّنت ك تنظيم البياَّنت ك فرزىا ربليل البياَّنت ىو اعبهود 
إىل كحدات ديكن إدارهتا ك تكثيفها ك البحث عن األمناط كالعثور عليها كاكتشاؼ ما 

 مهم كما يتم تعليمة كقرر ما ديكن أف يقاؿ لآلخرين.  ىو

احث أما التحليل البياَّنت اليت حصل دبا الباحث ابؼببلحظة كاؼبقابلة كالتوثيق فالب
يستخدـ أسلوب ربليل البياَّنت كىي ربليل كصفي كيفي على رموز ميليس كىوبرماف 

كىو يقوؿ أف ربليل البياَّنت للبحث الكيفي جرم صبع البياَّنت أثناء  (1989)
البحث كبعد إنتهاءه يف كقت معُت. كيف أثناء اؼبقابلة كاف الباحث يقـو بتحليل اإلجابة 

حث قانعا ابإلجابة فتستمر ابألسئلة التالية حىت جد من اؼبسؤكؿ، كإذ مل يكن البا
الباحث البياَّنت الواثقة. كعملية ربليل البياَّنت ىي: صبع البياَّنت، فرز كتصنيف 

 البياَّنت كعرض البياَّنت كنتائج البياَّنت.

 فرز كتصنيف البياَّنت. .1

ربية" البياَّنت عن تنفيذ تعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة الع
دبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو مت صبعها الباحث من خبلؿ اؼببلحظة اؼبباشرة كمن 
اؼبقابلة مع اؼبعلم مع بعض الطالبات كمن الواثئق احملصولة من كاجبات 
الطالبات. أما تلك البياَّنت اليت مت اغبصوؿ عليها الباحث صبيعا تصنف 

 88لتسهيل الوصف يف البحث.
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 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 2019), Hal. 85 
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 عرض البياَّنت .2

كتصنيف البياَّنت، اػبطوة أتيت بعدىا ىي عرض البياَّنت. إذا كاف بعد فرز 
يف البحث الكمي تقدًن ىذه البياَّنت على سبيل القائمة أك جدكؿ. كلكن 
يف البحث الكيفي كاف عرض البياَّنت تقدـ على سبيل التلخيص أك الصيغ 
أك العبلقة بُت اػبصائص. كيف ىذا اغباؿ يقوؿ ميلس كىوبَتماف على أكثر 

 89ما يستخدـ يف عرض البياَّنت يف البحث الكيفي ىي الفقرة.

 نتائج البياَّنت .3

اػبطوة الثالثة يف ربليل البياَّنت يف البحث الكيفي عند ميلس كىوبَتماف ىي 
أخذ اػببلصة كربقيق البياَّنت. اػببلصة األكيل سوؼ تتغَت بعد مركر األايـ 

اليت تدافع يف صبع البياَّنت ألهنا آنية كستتغَت إذ ال توجد الدالئل الواثقة 
بعدىا. لكن إذا كانت اػببلصة اؼبقدمة يف األكؿ تؤيت بدالئل صادقة كالثبات 
أثناء إعادة الباحث إىل اؼبيداف جمع البياَّنت فصارت اػببلصة اؼبقدمة اثبتة. 

 .(Tema)كديكن عرضها بشكل ىرمي 

 تصحيح البيبانت .ه

مولة للثقة يف صحتها. كلفحص يلـز عند إجراء البحث تصحيح البياَّنت احمل
صحة البياَّنت يستخدـ الباحث ثبلثة أساليب كىي: طوؿ الوقت للمشاركة كاؼبثابرة 

 فبياف كل منها ما يلي:  :8على اؼببلحظة كالتثليث.

 طوؿ الوقت للمشاركة .1
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 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta: Bandung, 2019), Hal. 373 
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 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Hal. 327 
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حضور الباحث يف ميداف البحث يؤدم دكرا مهما يف عملية صبع البياَّنت. 
مع البياَّنت كذلك يتطلب بزايدة كقت الباحث فالوقت القصَت ال يكفي عب

 يعٍت أف الباحث تعود إىل اؼبيداف عبمع كفحص البياَّنت.

 اؼبثابرة على اؼببلحظة .2

تقاـ اؼبثابرة على اؼببلحظة الكتشاؼ اػبصائص كالعناصر عن اغبالة اؼبناسبة 
دبشكبلت البحث كتركيز األفكار يف تلك اؼبشكبلت حىت تقـو الباحثة 

 العميق.ابلبحث 

 التثليث .3

التثلييت ىو األسلوب اؼبستخدـ لتفتيش صحة البياَّنت اؼبستفادة شيئا أخَت. 
 كتستخدـ الباحث يف حبثها نوعُت من التثليث كمها اؼبصادر كالطريقة. 

 ( التثليث ابؼبصادر كىو اؼبقارنة بُت بياَّنت اؼبقابلة كالواثئق. ُ

ت احملمولة من مدرس التثليث ابلطريقة، كىو تفتيش ثقة البياَّن (2
 اللغة العربية ككذالك الطالبات يف اؼبقابلة.
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 الفصل الرابع

 عرض البيبانت سحتليلهب 

 أهااف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربيةادلبحث األسل: 

كانت مدرسة العزة ابتو تستخدـ فيها األنشطة الكثَتة حىت تكوف ىذه اؼبدرسة 
معهدا ألف التلميذات يسكن يف سكن اؼبعهد كيتعلمن ربت مبلحظة اؼبربيات أك 
األستاذات، كتكوف ىذه اؼبدرسة يف التعليمات الكثَتة عما تتعلق ابللغة العربية، لذلك  

اللغة العربية ضركرية جدا ؽبن ألف بعض العلـو  كانت كفاءة التلميذات أك قدرهتن كبو
 اؼبستخدمة فيها ابللغة العربية، خاصة دبا تتعلق ابلعلـو الدينية.

من اىم الدركس اؼبوجودة  اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوكانت اللغة العربية يف 
لتلك اؼبدرسة ألف كجود بعض الكتب اؼبستخدمة غَت الدرس اللغة العربية مستخدـ 

حيتاج ، ملية تعلم اللغة العربية كالعلـو الدينيةكلدعم عللغة العربية، مثل العلـو الدينية. اب
كبو: العقيدة بكتاب "التبياف يف العقيدة" كالسَتة النبوية بكتاب  الدراسي. إىل الكتب

مناسب بقوؿ  كىذاكاللغة العربية بكتاب "دركس اللغة العربية". "خبلصة نور اليقُت"، 
 ن:أفيق الرضب األستاذة

التبياف يف لدرس علـو الدين. كبن من معلم للعلـو الدينية نستخدـ كتاب ""
تعليم. كىذا اليف  ك"دركس اللغة العربية" العقيدة" ك"خبلصة نور اليقُت"
 1الكتاب مكتوب ابللغة العربية ."

                                                           
8
 ـ 2١َِيناير  2١ابتو ،  لـو الدينية ؼبدرسة العزة اؼبتوسطةمقابلة الباحث مع معلم ع  
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كتاب "دركس اللغة ستخداـ  اب، ككذلك كاستخداـ ىذه الكتب لو اؽبدؼ كلو
التلميذات يف التعليم اللغة العربية  لسهولةأىداؼ استخدامو ىي  نكم .أيضا "العربية

 كىذا تور.نابللغة العربية مثل ما حدث يف معهد دار السبلـ جو  نيتكلم فأ نكيستطع
 رسة للمنهج األستاذ فورنومو:دمناسبا بقوؿ َّنئب مدير اؼب

تعليم اللغة  يف" ابستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية"إف األىداؼ اؼبوجودة 
استخداـ ك  التعليم التلميذات على : أكال، يسهلمدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوالعربية يف 

ثبل يف احملادثة البسيطة أبصحاهبا كغَتىا لو مل تكن اللغة العربية يف األنشطة اليومية م
 يف ، على األقل تستطيع التلميذات استخدامها يف األنشطة اليومية. اثنيا، لوفصيحة

و فهم کتب تسهل يابللغة العربية ك الكتاب التلميذات على استعماؿ ؾباؿ التدريس تلـز
 9".الًتاث

األىداؼ اؼبوجودة كيف مقابلة أخرل، شرحت اؼبعلمة لدرس اللغة العربية عن 
ابستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية" يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة اؼبتوسطة العزة 

اسم  فهم التعريف كتطبيق يف استخداـجعل التلميذات قادرات على ىي  كأىدافو": ابتو
التعبَت عن ملكية الشيء، كقادرة على تكوين كسبييز كلمات اؼبفرد كقادرة على اإلشارة، 
كقادرة على حساب عدد األشياء، قادرة على الشرح اذباه كموقع األشياء، كاعبمع، 

كقادرة على فهم الفرؽ بُت فعل اؼباضي كفعل  الساعة،  كقادرة على السؤاؿ كاإلجابة عن
عن  عارفةك اؼبضارع كفعل األمر، كقادرة على تكوين األفعاؿ كتغيَتىا بناءن على الضمائر، 

 3."كأظباء أعضاء اعبسم ظباء األشكاؿ كالصفات كاأللوافاأل
 اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوسباب كجود تعليم اللغة العربية يف اسب أبنىذا مك 

لسهولة فهم كتب الًتاث كلسهولة ؿبادثة اليومية. كاإلستنباط من ىذا أف تعليم اللغة  ىي
                                                           

9
 ـ. 2١97أبريل  ُٓابتو  سة العزة اؼبتوسطةدير للمنهج ؼبدر اؼبقابلة مع َّنئب اؼب  
3
  ـ 2١َِيناير  2١ابتو ،  مقابلة الباحث مع معلمة اللغة العربية ؼبدرسة العزة اؼبتوسطة
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حاجتُت مهماف الذاف البد للتلميذات استيعاهبما.  اؼبدرسة اؼبتوسطة العزةالعربية يف 
 كذلك يكوف من األسباب الرئيسية يف تعليم اللغة العربية دبدرسة اؼبتوسطة العزة كمها:

 فوم.االتصاؿ الش( 1 

 ك الكتب ما يتعلق بدين اإلسبلـ. فهم كتب الًتاث أ( 2

ىداؼ تعليم اللغة العربية يف مدرسة العزة ىي جعل التلميذات قادرات كانت األ
على استخداـ اللغة العربية يف األنشطة اليومية. ألهنن يسكن يف اؼبعهد ككانت اللغة 

 ال بد أف يستوعنب التلميذات يف العربية كاإلقبليزية من إحدل األىداؼ كاؼبهارات اليت
. لذلك للتلميذات األساس الوثيقة يف تعلم اللغة العربية، اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتو

 كللبداية عليهن فهم الدركس اؼبدركسة يف الفصل.

كيف تعليم اللغة العربية ال بد على التلميذات القدرة الستيعاب اللغة العربية جيدا 
هارات اؼبعينة من معيار الكفاءة كالكفاءة األساسية اؼبركبة من كزارة كاستيعاب أربعة اؼب

. اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوالشؤكف الًتبية كالثقافة. كيزيدىا من األىداؼ اؼبقررة من 
كاألىداؼ من اؼبؤسسة ىي قدرة التلميذات على استخداـ اللغة العربية لؤلنشطة اليومية 

تعليم، على األقل أهنن قادرات على احملادثة البسيطة يف خاصة حوؿ اؼبدرسة يف كقت ال
 الفصل إما إىل األستاذ أك اؼبدٌرسة  أك إىل التلميذات األخرل.

، كيضاؼ مع  "دركس اللغة العربية"ب اعلم اللغة العربية ابلكتاؼبدٌرسة ت تكان
ف صاحب ككتاب "النحو الواضح" أك"األمثلة التصريفية". كتلك الكتب تكو اؼبكتاب 

ربية لتلك اؼبدرسة. ككانت التلميذات مرجعا اك الكتاب األساسي يف تعليم اللغة الع
الذم كتبا اإلماـ الشباف  "العربية دركس اللغة"کتاب   نالثامن يستخدمك  لفصل السابع
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لسهولة التلميذات  استخدامو اؼبعاىد كاؼبدارس يف إندكنيسيا نمكثَت . ك كاإلماـ الزركشي
اسا جيدا يف تعليم اللغة العربية. كىذا يكوف حجة اؼبدٌرسة يف يف الفهم كيكوف أس

يذات يف التعلم إىل فصل استخداـ ىذا الكتب ابلنسبة كتب أخرل كلسهولة التلم
كتاب "النحو الواضح" ك"األمثلة فصل التاسع  تستخدـ اؼبدٌرسة ل فالتاسع، أل
 التصريفية".

كفاءة األساسية أك معيار إف التعليم يف الفصل مكيف ابألىداؼ اؼبرجوة ال
الكفاءة من اؼبنهج الوطٍت بزايدة األىداؼ اػباصة ؼبنهج اللغة العربية. فاألىداؼ ذلك 
ليستطعن التلميذات على استيعاب اربعة اؼبهارات اؼبوجودة اليت عينها الوزارة الشؤكنية 

يم العلـو الًتبية كالثقافة خاصة يف قدرة فهمهن على قراءة الكتب اؼبستخدمة عند تعل
 الدينية.

اؼبدٌرسة التناقص اؼبوجودة  تكبعد هناية عملية التعليمية قدر نصف السنة، فتش
لدل التلميذات عند عملية التعليم. احدمها إبعطاء البياَّنت كيشمل على األسئلة 

 حُتاؼبتعلقة بعملية التعليم، كصعوابت التعليم كصعوابت أخرل اليت أصابتها التلميذات 
عند  ليكوف إصبلحا للمدرسة غة العربية ابستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية"تتعلم الل

 يف اؼبستقبل.ية تعليم اللغة العرب

ىداؼ من استخداـ كتاب "دركس األ أف كمن البياف اؼبوجودة استنتج الباحث
يف التلميذات  لسهولةىي  العزة ابتو اؼبتوسطة درسةاللغة العربية" يف تعليم اللغة العربية دب

 الدركس الدينية اؼبدركسة نفهمكي ابللغة العربية نيتكلم فأ نالتعليم اللغة العربية كيستطع
 ك كلما يتعلق بدين اإلسبلـ.أ
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 إتسرتاتيجية يف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربية ادلبحث الثبين:

يف عملية التعليم  استخدمت اؼبعلمة إسًتاتيجية متنوعة ،يف كثَت من األحياف
االسًتاتيجية اليت اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية". أتملت اؼبدرسة 

حلوال مناسبا يف التغلب على الصعوابت اليت يواجهها التلميذات.  تكوف  ستخدمهات
 كما قالت أستاذة فَتكس أفرل:

مناسب للتلميذات  ، كعندم إسًتاتيجية اليتكثَتةاستخدمت إسًتاتيجيات  قد "
سًتاتيجية التفسَتية كإ إسًتاتيجية يف استخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" ىي

جيدة التلميذات كيفهمن  نالتنعس كيتعلم التعاكين، ل سًتاتيجيةكإاالستقصاء 
 4سريعة"ك 

التعلم التفسَتم ىو إسًتاتيجية تعلم تؤكد على عملية تسليم اؼبواد شفهينا من 
ؾبموعة من الطبلب بقصد أف يتمكن الطبلب من إتقاف اؼبوضوع على النحو اؼبعلم إىل 

، كعادة ما ؼبعلم عن طريق نقل اؼبواد شفهينااألمثل. يتم تنفيذ اسًتاتيجية الشرح من قبل ا
كتقسيم األفعاؿ  ،دة جاىزة مثل شرح اعبمل اؼبختلفةتكوف اؼبادة اؼبقدمة عبارة عن ما

ات االستخداـ الصفات ، كتفسَت مفردة يف صيغة اعبمع كتكوين صبل ،بناءن على الوقت
 ، كالنطق الصحيح على مدار الساعة.كاؼبمتلكات

بلب من إتقاف اؼبوضوع بشكل يهدؼ استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية إىل سبكُت الط
، من اؼبتوقع أف يفهم الطبلب بشكل صحيح عٍت أنو بعد انتهاء عملية التعلم، فبا يمباشر

يت قدمها اؼبعلم كأف يكونوا قادرين على إعادة التعبَت عن اؼبادة الذم مت ؿبتول اؼبادة ال
كصفو. اسًتاتيجية العرض عبارة عن شكل من أشكاؿ هنج التعلم اؼبوجو للمعلم ألنو يف 
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ىذه اإلسًتاتيجية تقدـ اؼبعلمات اؼبواد التعليمية بطريقة منظمة على أمل أف يتقن 
 بشكل جيد.الطبلب اؼبادة اليت يتم تقدديها 

سًتاتيجية التعلم االستقصائي ىي اسًتاتيجية تؤكد على عملية البحث إ اكأم
كالعثور. ال تقدـ اؼبعلمات مواد الدرس بشكل مباشر. حىت تتمكن الطالبات من 

، بينما تعمل اؼبعلمة كميسر كدليل للطالبات عن اؼبادة كالعثور عليها أبنفسهنالبحث 
تعلم اؼبعريف. كفقنا ؽبذا لتعلم االستقصائي بشدة بتدفق التتأثر اسًتاتيجيات ا للتعلم.
، يعد التعلم يف األساس عملية عقلية كعملية تفكَت من خبلؿ االستفادة من كل التدفق

، ن ؾبرد عملية حفظ كتراكم اؼبعرفةإمكاَّنت كل فرد على النحو األمثل. التعلم أكثر م
 ب من خبلؿ مهارات التفكَت.كلكن كيف تكوف اؼبعرفة اؼبكتسبة ذات مغزل للطبل

اسًتاتيجية التعلم االستقصائي ىي سلسلة من األنشطة التعليمية اليت تؤكد على 
عملية التفكَت النقدم كالتحليلي للبحث عن إجابة لسؤاؿ معٍت كالعثور عليو. عادة ما 

 تتم عملية التفكَت نفسها من خبلؿ أسئلة كأجوبة بُت اؼبعلم كالطبلب.

لتعاكين نوعا من اسًتاتيجية التعلم يف ؾبموعات، يتعلمن التلميذات كاف التعلم ا
كيساعدف بعضهن البعض يف جعل اؼبهاـ مع الًتكيز على الدعم اؼبتبادؿ بُت األعضاء. ك 
إيسًتاتيجية التعلم التعاكين ديكن أف يتوقع من التلميذات أف يساعدف بينهن، كيناقشن 

فة اليت يتقنوهنا يف ذلك الوقت كإغبلؽ الفجوة مع بعضهن البعض، كجادلن بصقل اؼبعر 
يف فهم كل منهن. ستتعلم التلميذة اليت تدرس يف ؾبموعة أكثر من التلميذة اليت تتعلم يف 

 نظاـ كبلسيكي.

ككاف التعلم التعاكين ىو منوذج التعليم يستخدـ اؼبعلم يف نطاؽ كاسع لتحقيق 
حوؿ التلميذات اليت جدىا اؼبدرسة يف أنشطة تعليمية عامة اليت تًتكز على اؼبشكبلت 
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تنشيط التلميذات، كللتلميذة اليت ال تستطيع التعاكف مع اآلخرين، كالتلميذة اليت الهتتم 
 مع اآلخرين.

سة يريد أف يكوف التعليم مثل ما يوجد يف  كمن َّنحية اؼبثالية أف اؼبدير اؼبدر 
بلمو فيتكلم اؼبدٌرسة  ابللغة العربية كونتور، ىي التعليم ابللغة العربية كيف كل يبانو أك ك

من غَت أف يًتصبها. ألف معلم اللغة العربية يف مدرسة العزة الثانوية كلهم خريج من معهد  
كونتور كىم يريدكف أف جعلوا عملية التعليم مثل ما يوجد يف ذلك اؼبعهد، أم ابللغة 

على إتقاف اللغة العربية  العربية من كل جوانبها كجتنب من الًتصبة لتعريف التلميذات
 جيدا.

كلكن الواقع اؼبوجود أف بعض التلميذات يف تلك اؼبدرسة مل يستوعنب اللغة 
العربية جيدة، ألف إدخاؿ التلميذات متنوعة. كمل يتعلمن اللغة العربية من قبل، كىذا 
مشكبلت اؼبدٌرسة  يف التعليم. كنظرا من ىذا اغباؿ كزبصيص كقت التدريس احملدكدة 
كلكن اؼبواد أك اؼبوضوعات اليت ال بد ايصاؽبا إىل التلميذات كثَتة يكوف الًتصبة أكثر 

 استخداـ يف تعليم اللغة العربية ؽبذه اؼبدرسة. ىذا مناسبا األستاذة فَتكس أفرل: 

 ، فيمن أيتُت من اؼبدرسة اإلبتدائية"اف ادخاؿ التلميذات يف ىذه اؼبدرسة متنوعة
ة، كفيمن أيتُت من اؼبدرسة ألساس يف اللغة العربياغبكومية فليست ؽبن ا

قدرة يف استيعاب اللغة العربية جيدة، كنظرا من اغباؿ كلديها  اإلبتدائية اإلسبلمية
ؼبوضوعات أك اؼبواد كثَتة كزبصيص كقت تعليم اللغة العربية احملدكدة كلكن ا

 5الًتصبة يف عملية التعلم ." طريقة تمفاستخد
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يف استخداـ  الًتصبةكطريقة  إسًتاتيجية التعلم التعاكين ت اؼبدرسة بُتصبع
كيف عملية التعليم يف التلميذات يف فهم اؼبواد.  ة" لسهولالكتاب "دركس اللغة العربية

ابلطرؽ اؼبختلفة اؼبوجودة، مناسبا حسب مواصفات صبيع  اؼبدٌرسة حاكلتالفصل، 
يف  نتور فكفاءة معلم اللغة العربيةالتلميذات. ألف معلم اللغة العربية خريج من معهد كو 

يف تلك اؼبدرسة. كلكن جب  ـ اللغة العربيةیتلك اؼبدرسة تكوف جيدة كقادرة على تعل
على اؼبدٌرسة االنضباط حسب كفاءة التلميذات. ككاف التلميذات أيتُت من اؼبدرسة 

اؼبدٌرسة اللغة اؼبختلفة كبعضهن ليست ؽبن الكفاءة اعبيدة يف اللغة العربية، فبل تستخدـ 
العربية عند التعليم كلو. لذلك استخدمت اؼبدٌرسة أيضا طريقة الًتصبة عند التعليم ليفهم 

   .التلميذات ما علمتها اؼبدٌرسة يف الفصل

كاف معلمة اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ؽبا كفاءة جيدة يف اللغة 
تتعلم يف دراسة العليا ؼبستول الدككتور العربية، أهنا خرجة من معهد كونتور. كاآلف 

جبامعة اإلسبلمية اغبكومية موالف مالك ابراىيم ماجل. ؽبا كفاءة جيدة تستطيع اؼبدٌرسة 
أف يتكلم اللغة العربية جيدة. يستوعب الًتبية حسنة. كاالستنباط من ىذا أف اؼبدٌرسة 

لتأكيد على ذلك من كبلـ األستاذ ماىرة كمناسبة لتعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة العزة. كاا
 :فورنومو

أف معلمة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة خرجة من معهد كونتور، كىي اآلف يف "
أثناء الدراسة يف مرحلة الدككتور جبامع اإلسبلمية اغبكومية موالف مالك ابراىيم 

ذه خارج ى بة إىل معلم اللغة العربية األخرلاحسن ابلنس اماجل، من ىذا اهن
 6 "اؼبدرسة
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، كانت اؼبدٌرسة يسعي يف تفهيم التلميذات على اؼبادة اؼبدركسة کي أحياَّنك
لذلك استخدمت اؼبدرسة  ،وؿ األىداؼ اؼبرجوة للغة العربيةتكوف َّنجحة يف كص

. البعض يف فهم اؼبواد ناقش التلميذات كتساعد بعضهنكي ت  إسًتاتيجية التعلم التعاكين
فصل ل دركس اللغة العربية" جزء األكؿ لفصل السابع كجزء الثاين"اؼبدٌرسة كتااب قسمت ك 

الثامن لتستطيع أف تعطي فهما جيدا كليكوف أساسا لدل التلميذات يف استيعاب اللغة 
 العربية لتلك اؼبدرسة.

ات متنوعة كابألىداؼ إسًتاتيجيقد استخدمت اؼبعلمة  ،ةالبياف اؼبعلمكمن 
حبيث يتم . ة كربت السيطرةتكوف حالة الفصل حيٌ ل لسهولة الطالبات يف التدريس 

دركس اللغة " العثور على ثبلث اسًتاتيجيات تعترب فعالة يف التعلم ابستخداـ الكتب
 سًتاتيجية التعلم التعوف.إسًتاتيجية اإلستقصاء ك إك  سًتاتيجية التفسَتيةإالعربية" ىي 
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لتخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة يف اتسخداا  ا خعليميةالستسبئل ال ادلبحث الثبلث:
 العربية

كانت اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوا لديها كسائل التعليمية الكاملة. بدءا من 
الكتب اؼبدرسية للطالب كاؼبعلم، فصل فيو مكاتب كمقاعد دراسية، كفيو سبوراة، 

فيها أيضا كمقلمة، كطبلسة، كخزانة للطبلب كللمدرس، كالشاشة، كمكرب الصوت، ك 
معمل اللغة. ككسائل التعليم اؼبستخدمة مرارا ىي الوسائل البصرية. الوسائل التعليمية 
البصرية مستخدـ يف صدد الدكافع ك الذاكرة ك التحديد، ك ىذه الوسائل البصرية تكوف 

 األستاذة فَتكس أفرل: كما قالت  دكرة مهمة يف عملية التعليم ك التعلم.

البصرية  " الوسيلةُت أعلم بكتاب "دركس اللغة العربية"الوسائل اؼبستخدمة ح
يف ك جدا يف إلقاء اؼبواد.  تاف مساعداتف. إلف ىذاف كسائلكالوسيلة السمعية

 7األساس ال حيتاج كتاب "دركس اللغة العربية" إىل الوسائل غريبة"

ا ميف اؼبدرسة ىي الوسيلة الصورية. ألهن من الوسائل البصرية اؼبستخدمة نوع
على استعمار العراقيل لتعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتكوف للبحث. كيف   افتخدممس

كثَت من األحياف تستخدـ اؼبدرسة الوسائل البصرية يف تعليم اؼبفردات لتقدًن نظرة عامة 
 للطبلب فيما يتعلق ابؼبفردات احملفوظة.

ل التعليمية البصرية ككسائل التعليم اؼبستخدمة مرارا ىي الوسائل البصرية. الوسائ
، ك ىذه الوسائل البصرية تكوف كالسبورة مستخدـ يف صدد الدكافع ك الذاكرة ك التحديد

دكرة مهمة يف عملية التعليم ك التعلم. نوع الوسائل البصرية اؼبستخدمة للبحث يف 
ة اؼبدرسة ىي الوسيلة الصورية. ألهنا مستخدـ على استعمار العراقيل لتعليم اللغة العربي
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يف اؼبدرسة اؼبتكوف للبحث. كيف كثَت من األحياف تستخدـ اؼبدرسة الوسائل البصرية يف 
 تعليم اؼبفردات لتقدًن نظرة عامة للطبلب فيما يتعلق ابؼبفردات احملفوظة.

، تقـو اؼبدرسة أيضا بتدريب التلميذات على إلضافة إىل رؤية الوسيلة السمعيةاب
ت بوسائل السمعية. تقـو اؼبدرسة بتشغيل احملادثة السمعية من خبلؿ تشغيل احملاداث

اؼبسجلة ابستخداـ مكرب الصوت حبيث ديكن ظباعها بوضوح من قبل صبيع التلميذات. 
كبوسائل السمعية تساعد اؼبدرسة جدا يف تقدًن الدركس أك تدريب اؼبهارات اللغوية 

 التلميذات.

فيدة، تستخدـ اؼبدرسة الوسائل دبواد اؼبفردات كاعبمل اؼبم اللغة العربية ييف تعل
دـ الطالبة القاموس للبحث ستخعلى شكل قاموس كجهاز إسقاط كبطاقات صور. ت

 .داتاؼبوجودة يف جدكاؿ اؼبفر  عن معٌت الكلمات

كلكن ىناؾ كسيلة التعليمية ال يتم استخدامها بشكل صحيح من قبل اؼبدرسة 
يف اإلمتحاف. ألف اؼبعلم اللغة غَت كىي معمل اللغة. كاف معمل اللغة غَت مستخدمة إال 

كعناية معمل اللغة. لذلك معمل اللغة مستخدمة يف امتحاف  ماىر يف استخداـ كتعظيم
 هناية الفصل الدراسي. ىذا مناسبا األستاذة فَتكس أفرل:

"اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوا لديها كسائل التعليمية الكاملة. بدءا من الكتب 
ؼبعلم، فصل فيو مكاتب كمقاعد دراسية، كفيو سبوراة، اؼبدرسية للطالب كا

كمقلمة، كطبلسة، كخزانة للطبلب كللمدرس، كالشاشة، كمكرب الصوت، كفيها 
كلكن ما استخدمت معمل اللغة ألنو من الصعب السيطرة أيضا معمل اللغة.
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يف استخداـ األجهزة يف معمل اللغة، كمازالت معرفيت َّنقصة يف  تلميذاتعلى ال
 8غيلها."تش

اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ابتوا لديها كمن الشرح أعبله عرؼ الباحث أف 
، كلكن مل تستعمل كلو يف تعليم اللغة العربية ابستخداـ  كسائل التعليمية الكاملة

كتاب "دركس اللغة العربية". ككسائل التعليم اؼبستخدمة مرارا ىي كسائل 
 سائل السمعية.البصرية كك 
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 تعليم اللغة العربية مباوتسة ادلخستسةة العة  ابتس. تقسمي بحث الرابع:ادل

كيف األخَت بعد أف يسَت عملية التعليم كيتعلمن التميذات يف الفصل فهناؾ 
كفاءة التلميذات عن فهم الدركس اك   د من ىذا التقوًن ليعرؼ اؼبدٌرسةالتقوًن. كالقص

عمليتهن عند التعليم، ىل  دٌرسة عنفهم اؼبواد الذم تعلمن التميذات. كلتقسيس اؼب
َّنجحة يف التعليم كيف إيصاؿ اؼبعلومات إىل التلميذات اـ عكس ذلك اهنا غَت  اؼبعلمة

 َّنجحة يف ايصاؿ اؼبعلومات إىل التلميذات. 

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة الدكلية ىناؾ بعض األمور اليت ال بد استخدامها عند 
اف يكوف حسنة اك جيدة اذا كاف اؼبدٌرس يعمل التقوًن بغَت  التقوًن ألف التقوًن ال ديكن

أف يتبع النظاـ اؼبوجودة كديكن التقوًن ال يناسب ابؼبادة اك غَتىا. يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
ة ؼبعرفة قدرة فهم التلميذات عن الدرس اليت استخدمت اؼبعلم العزة ىناؾ التقوًن اؼبتنوعة

 َتكس أفرل:األستاذة فكقالت اللغة العربية. 

كالتقوًن ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" تنقسم إىل ثبلثة: ىي تقوًن "
تقوًن اليومية أجابت اآلخر السنة. يف ال تقوًن النصف السنة ك تقوًن اليومية ك

، الكتاب "دركس اللغة العربية"ن التلميذة األسئلة اؼبوجودة يف أكاخر الباب م
. كأما اؼبتعلقة ابؼبواد اليت مت تدريسها اؿ الواجباتقـو الطالبات أيضنا إبكمتك 

الـز لكل اؼبدرس أف يصنع األسئلة اآلخر السنة  تقوًن النصف السنة ك تقوًن
تتكوف من ، ككلو اعبديدة يف ما يتعلق اباؼبواد اؼبوجودة يف كتاب الدراسي

  9."ا اختبارات عنصر اللغة كاختبارات مهارات اللغوية 
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اليت تعلمن  يف كل هناية الباب من اؼبواد اجعة اليومية. تعقد اؼبراجعةأكال ىناؾ اؼبر 
التلميذات يف الفصل. كالقصد من ىذا لتقيس اؼبدٌرسة فهم التلميذات عن اؼبواد اليت 
تعلمن التلميذات قبل أف يستمر اؼبدٌرسة اؼبواد األخرم. كديكن األسئلة ىي فبا توجد يف  

لميذات. ىناؾ األسئلة الكثَتة يف كل اكاخر الباب. كتاب "دركس اللغة" استخدمن الت
كاألسئلة اؼبوجودة يف تلك الكتاب متنوعة كمتعلقة ابؼبواد بشكل اؼبقاؿ اك إبمبلء الفراغ 
من النص اؼبكتوب أك ابإلنشاء أك بًتتيب اعبملة، أك مثبل يف كتاب النحوم ىناؾ 

 خوؽبن إىل اؼبواد بعده. األسئلة اؼبتنوعة ايضا ديكن التلميذات اجابتها قبل د

اثنيا اإلختبار النصف السنة. ىذا االختبار تعقد يف نصف السنة الدراسية. 
كالقصد من ىذا اإلختبار سواء كاؼبراجعة اليومية. كلكن ىناؾ التفريق، يف اؼبراجعة 
اليومية تعقد بعد انتهاء مواد كاحد كلكن يف اإلختبار لنصف السنة تعقد بعد الوصل إىل 

 الدركس من الدرس يف سنة كاحد اك مرحلة كاحد. نصف 

بار من متعدد. ىنا  كاألسئلة اؼبوجودة يف اإلختبار النصف السنة بشكل االخت
األسئلة بنفسها، كاؼبقاؿ اؼبوجودة يف ىذا االختبار قليل، يف اؼبراجعة  كتبت اؼبدٌرسة

تمرين يف كل اكخر اليومية كاف األسئلة موجود يف الكتاب الف يوجد يف ذلك الكتاب ال
الباب كليس يف ذلك الكتاب التمرين اك األسئلة بشكل االختبار من متعدد. كىذا 
داخل من صعوبة اؼبدٌرسة يف صناعة األسئلة ألهنا مل تعتادك يف صناعة األسئلة بشكل 
االختبار من متعدد. كالقصد من ىذا االختبار لتقيس اؼبدٌرسة فهم التلميذات عن 

ؼبدٌرسة قباحها يف التعليم. كبعد ذلك سبكن اؼبدٌرسة االصبلح يف التعليم الدرس كلتعرؼ ا
 يف اؼبستقبل قبل دخوؿ االمتحاف ألخر السنة.
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اثلثا االختبار آلخر السنة. تعقد ىذا االختبار يف آخر السنة الدراسية بعد هناية  
ة الدراسية. كالقصد كل التعليم من اؼبواد اؼبوجودة يف منهج تعليم اللغة العربية أك يف اػبط

من ىذا االختبار ىو لتقيس اؼبدٌرسة فهم التلميذات بعد أف يتعلمن يف السنة الدراسية 
ىي الواحدة، كلتعرؼ اؼبدٌرسة قباح تعليمهن مث للتقوًن عن عملية التعليم اؼبوجودة يف 

 تلك السنة.

ة، انو كاف األسئلة اؼبوجودة يف ىذا االختبار سواء دبثل االختبار لنصف السن
بشكل االختبار من متعدد، كال بشكل اؼبقاؿ. كاألسئلة اؼبوجودة ربتوم على صبيع اؼبواد 
اليت تعلمت التلميذات يف السنة الدراسية الواحدة. كيف صناعة األسئلة ال بد أف تناسب 

ة يف صناعة اؼبدٌرسة ابألىداؼ التعليمية اؼبعينة. ىذا يكوف من احد مشكبلت اؼبدٌرس
مل تعادم يف صناعة األسئلة بشكل االختبار من متعدد كليس  ف اؼبدٌرسةاألسئلة أل

 ابؼبقاؿ. ىذا فبا يقوؿ األستاذة فَتكس أفرا:

"لفصل السابع كالثاـ كاف الكتاب اؼبستخدـ ىو كتاب دركس اللغة كىناؾ كثَت 
من التمرين للمراجعة اليومية كاؼبدرٌسة يستخدـ ذلك للمراجعة. كلكن عند 

لنصف السنة كاالختبار آلخر السنة ىناؾ التفريق ألف للمدرسة نظاـ االختبار 
أف األسئلة اؼبوجودة يف االختبار لنصف السنة كاالختبار آلخر السنة البد أف 
يصنعو اؼبدرٌسة  بشكل االختبار من متعدد. كال ديكن دبثل ما يوجد يف كونتور 

كبلت اؼبوجودة ؼبعلم اللغة اينما االختبار اك اؼبراجعة ابمقاؿ. كىذا يكوف من مش
العربية يف صناعة األسئلة. كالكتاب اؼبستخدـ ىو كتاب "دركس اللغة العربية 
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ك"كبو الواضح" كغَت اؼبدرٌسة  األسئلة بشكل االختبار من متعدد من "الف" إىل 
 1١. ""اؽباء" ألهنم مل تعتادك بذلك يف األكؿ

هائي. يف ىذا االمتحاف اختبارا يف األخَت لربَّنمج اؼبتوسطة ىناؾ االمتحاف الن
متنوعة، منها االمتحاف شفهيا كاالمتحاف التطبيق مثل التكلم ابللغة العربية كاحملادثة 
كىناؾ االمتحاف أللف مفردات. ألف من أحد القصد من اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة لكل 

مر يف االتصاؿ كيف أ نعلى استيعاب الف مفردات لسهولتهسنة يستطعن التلميذات 
. يعقد ىذه س مائة مفردةطبلميذات يستطعن على حفظ آخر، على األقل أف الت

االمتحاف لكل فصل كىذا يكوف شرطا من قباح التلميذا من تلك اؼبدرسة، كليعرؼ إىل 
كتاب   نكبعض اؼبفردات مأخوذة م اين قدرة استيعاب التلميذات عن اللغة العربية.

من كىذا يكوف عطىها التلميذات يف كل صباح. أ "دركس اللغة العربية" كمفردات اليت
 :االمتحاف اػباص للغة العربية. ىذا ما قاؿ األستاذ فورنومو

"للتلميذات اؼبتوسطة ىن قادرات على حفظ اؼبفردات الكثَتة. كىناؾ االمتحاف 
نسميو ابؼبتحاف أللف مفردات. على األقل ىن قادرات على حفظ طبس مئة 

 11العربية داخل من الربَّنمج السنوم من ىذه اؼبدرسية.اؼبفردات. إذا أف اللغة 

 كيقوؿ ايضا األستاذ عزيز إفيندم لتقوية عن ىذا : 

"من معيار النجاح للتلميذات يف ىذه اكاخر السنة اؼبخرجات اػباصة يف تعليم 
اللغة العربية ىناؾ االمتحاف النهائي. فيو االمتحاف الشفهي كالتطبيق مثل 

للغة العربية كاحملادثة كايضا اؼبتحاف األلف مفردات منذ سنتُت التطبيق للنطق اب
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اؼباضيُت. كلكن يف ىذه السنة غَت االمتحاف ف الف مفردات إىل طبس مائة 
لك االمتحاف مفردات. إذا ؼبعرفة مهارة التلميذات يف اللغة العربية نستخدـ بذ

  12االمتحاف النهائي".

رسة اؼبتوسطة العزة ال تستخدـ اؼبدٌرسة كعند تفتيش األسئلة اؼبوجودة يف اؼبد
التفتيش ابلكتيب كلكن ىناؾ الربَّنمج اػباصة اليت مستخدـ لتلك اؼبدرسة يف تفتيش 
إجابة التلميذا. لذلك يف صناعة األسئلة ال بد أف يشمل على االختبار من متعدد ألف 

اؼبقاؿ كال خيلو ذلك الربَّنمج خاص لتفتيش اإلجابة من االختبار من متعدد. كإذا توجد 
 من ثبلثة أسئلة اك اقل.

كيف صناعة األسئلة ال تصنع اؼبدٌرسة األسئلة دبشيئتو كلكن ىناؾ اؼبعيار اؼبعينة 
قبل اف تعطي اؼبدٌرسة األسئلة إىل التلميذات. ألف األسئلة ال بد أف يكوف صادقا 

دٌرسة األسئلة كضابطا كيناسب األسئلة ابألىداؼ القررة من اؼبدرسة. فاألكؿ صنعت اؼب
كبعدىا قدـ اؼبدٌرسة  األسئلة اؼبوجودة إىل اػببَت التحرير اك لئلصبلح. كىو يفتش 
صبلح األسئلة. ىل األسئلة جيدة اك مطابق ابؼبواد اليت تعلمن التلميذات اك ديكن 

 :ىا. كىذا فبا قاؿ األستذ فورنومواألسئلة اؼبوجودة مطبق ابألىداؼ اؼبوجودة اـ ال كيغَت 

أنشطة صانعة األسئلة ىناؾ بعض اػبطوات قبل أف يعطى األسئلة لبلختبار  "يف
إىل التلميذات، أكال أف اؼبدرٌسة تصنع " األسئلة مث قدمو إىل اؽببَت للتصحيح 
كالتحرير. ىناؾ الفرقة اػباصة يف ترتيب األسئلة. كىم ال حيرر األسئلة اؼبوجودة 
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ه األسئلة مطابق ابؼبواد اليت من اؼبدرٌسة حسب كلكن يفتشها كيقرر أف ىذ
 13 تعلمن التلميذات ك مطابق ابألىداؼ".

كرأل الباحث أف التقوًن يف ىذه اؼبدرسة جيد. خاصة يف صناعة األسئلة كقبل 
أف يقسم اؼبدٌرسة األسئلة إىل التلميذات. ىناؾ اػبطوات اليت البد أف تتبعها اؼبدٌرسة من 

اللغة اعبيدة ك اعطاء اؼبدٌرسة األسئلة إىل اػببَت بداية صناعة األسئلة ككيفية استخداـ 
 التلميذات يف االمتحاف. إىل ةللتفتيش إىل أف يقسم األسئل

كاؼبعيار لنجاح التلميذات يف االختبار متساكاي ابؼبعيار إلتقاف األدىن اؼبوجودة من 
ت أف يصلن . ال بد للتلميذإٓالوزارة الشؤكف الًتبية كالثقافة من ببلد اندكنيسيا كىي 

إىل اؼبعيار إلتقاف األدىن اؼبعينة من اؼبدرسة كمن اغبكومة. إذا ال يصل التلميذات إىل 
ذلك اؼبعايَت يف االمتحاف فهناؾ اإلعادة لئلختبار ؼبرة اثنية لتحسُت نتائجهن للحصل 
إىل اؼبعيار احملددة . كقبل ذلك ىناؾ اإلرشادات من اؼبدٌرسة اك التعليم عن الدرس الذم 
 مل يفهمن التلميذات كبعد ذلك تعقد االختبار لئلعادة لتحسُت نتائج التميذات اؼبعيدة.

كمن ىذا التقوًن سبكن اؼبدٌرسة أف تعرؼ فهم التلميذات عن الدرس كليكوف 
النظر للمعلم عن قباح تعليمو. إذا قبح التلميذات كلهن فنجح اؼبدٌرسة  يف التعليم. كإذا 

حيسن طرؽ تعليمهم يف التعليم اك يف ايصاؿ اؼبعلومات إىل فشل كديكن اؼبدٌرسة  أف 
التلميذات. ليكوف اإلصبلح لتنمية . منهج اللغة العربية خاصة يف اؼبستقبل من صبيع 

 اربانو.
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ستخداـ  تعليم اللغة العربية اب قامت اؼبعلمة بتقوًن كثَتة يف كمن الشرح أعبله
ية ك تقوًن النصف السنة ك تقوًن اآلخر تقوًن اليوم كتاب "دركس اللغة العربية" منها

 ككل التقوًن تتكوف من اختبارات عنصر اللغة كاختبارات مهارات اللغوية. السنة.
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 الفصل اخلبمس
 منبشقة نخبئج البحث

 أهااف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربية .أ

يف الفصل ضحها الباحث اعتمادا على عرض البياَّنت من نتائج البحوث اليت أك 
"دركس اللغة اـ كتاب ستخداب التعليم اللغة العربية السابق ىو يعرؼ أف األىداؼ

أىداؼ  مها أىداؼ العامة ك تنقسم إىل قسمُت: يف مدرسة اؼبتوسطة العزة العربية"
 .اػبصة

للغة اب جعل التلميذات قادرات على احملادثة البسيطة أىداؼ العامة ىيكمن 
كأما الدينية اؼبدركسة يف الفصل. األنشطة اليومية كقادرات على فهم الدركس العربية يف

أىداؼ اػبصة ىي جعل التلميذات قادرات على فهم التعريف كتطبيق يف استخداـ اسم 
اإلشارة، كقادرة على التعبَت عن ملكية الشيء، كقادرة على تكوين كسبييز كلمات اؼبفرد 

ألشياء، قادرة على الشرح اذباه كموقع األشياء، كاعبمع، كقادرة على حساب عدد ا
كقادرة على السؤاؿ كاإلجابة عن  الساعة، كقادرة على فهم الفرؽ بُت فعل اؼباضي كفعل 
اؼبضارع كفعل األمر، كقادرة على تكوين األفعاؿ كتغيَتىا بناءن على الضمائر، كعارفة عن 

 سم.األظباء األشكاؿ كالصفات كاأللواف كأظباء أعضاء اعب
الذم نقلو  يف كتاهبم دبا قالو عبد اغبميد كاألصحاب كىذه األىداؼ مطابقة

التحفيز كالتشجيع لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا ؽبدؼ ديٍت، فهو  ،الباحث يف النظرية
لدرس العميق إىل التعليم اإلسبلمية من اؼبصادر العربية، مثل القرآف الكرًن كاغبديث 

ىناؾ أىداؼ أخرل من تعليم اللغة العربية، ىدؼ ك ث كغَتىا. النبوم ككتب الًتا
 8.دؼ الدبلوماسي كىدؼ اغبجي كغَتىااالتصايل كى

 

                                                           
1
 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media) 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), 6 
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ة كتااب "دركس اللغة العربية" الذم  ، استخدمت اؼبعلماألىداؼكغبصوؿ تلك
كتبا اإلماـ الشباف كاإلماـ الزركشي تكوف كتااب دراسيا لتدريس اللغة العربية دبدرسة 

طة العزة ابتو. كابألىداؼ استخداـ كتاب "دركس اللغة العربية" يستطيع أف يسهل اؼبتوس
معهد دار السبلـ جونتور. ىي التعليم  التلميذات لتدريس اللغة العربية مثل ما حدث يف

ابللغة العربية كيف كل يبانو أك كبلمو فيتكلم اؼبعلم ابللغة العربية من غَت أف يًتصبها. 
ود أف بعض التلميذات يف تلك اؼبدرسة مل يستوعُت اللغة العربية جيدة. كلكن الواقع اؼبوج

ألف إدخاؿ التلميذات متنوعة. كنظرا من ىذا اغباؿ كزبصيص كقت التدريس احملدكدة 
كلكن اؼبواد أك اؼبوضوعات اليت ال بد إيصاؽبا إىل التلميذات كثَتة فاستخدـ اؼبعلم اللغة 

 لغة اإلندكنيسيا يف عملية التعليم.العربية كيف حُت الًتصبة إىل ال
كاتفق معلم اللغة العربية أف الكتاب اؼبستخدمة ؽبذه السنة ىي "دركس اللغة 
العربية" لئلماـ زركشي كاماـ الشباف. ألف اؼبوضوعات اؼبوجودة يف الكتاب مناسبا 

م ك بشخصية التلميذات كدبواصفاهتن. كىي الصدؽ كاألمهية كاالحتياجات كاىتماـ اؼبتعل
 فائدة احملتول كمبلئمة دبستول الدراسي. 

كيكوف الكتاب اؼبستخدـ لفصل السابع كالثامن ىو كتاب "دركس اللغة العربية" 
إلماـ زركشي كاماـ الشباف، كىذا كتاب كاجب للتعليم بزايدة كتب أخر مثل القاموس. 

أخرم ؼبساعدة كلفصل التاسع  فاستخدـ اؼبعلم "دركس اللغة العربية"، كبزايدة الكتب 
 عملية التعليم مثل "األمثلة التصريفية" ك "كبو الواضح".

 إتسرتاتيجية يف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربية  .ب

، كتلك اؼبدرسة 2١13اتبعت اؼبدرسة العزة اؼبتوسطة اؼبنهج اؼبؤسسة الًتبوية 
دركس اللغة العربية". بل يف الواقع مل يكن ابستخداـ الكتاب " لديها التعليم اللغة العربية

التلميذات أيتُت من اؼبدرسة اؼبختلفة كبعضهن ليست ؽبن ىذا التطبيق فعالة ألف 
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، تستخدـ اؼبعلمات لذلك خاصة يف القراءة كاؼبفردات.الكفاءة اعبيدة يف اللغة العربية، 
اتيجيات بلث اسًت اسًتاتيجيات ـبتلفة حىت ديكن ربقيق أىداؼ التعلم. كلكن ىناؾ ث

اسًتاتيجية ( ِة، )التفسَتي اسًتاتيجية( ُ)، دبا يف ذلك: يتم استخدامها يف الغالب
 التعلم التعاكين. اسًتاتيجية( ّ، )االستقصاء

 ةالتفسَتي اسًتاتيجية .1

ات التعلم اليت تستخدمها اؼبعلمة غالبنا عند تدريس كتاب إحدل اسًتاتيجي
التعلم التفسَتم ىو إسًتاتيجية تعلم ة. التفسَتي اتيجيةىي اإلسًت   "دركس اللغة العربية"

تؤكد على عملية تسليم اؼبواد شفهينا من اؼبعلم إىل ؾبموعة من الطبلب بقصد أف يتمكن 
الطبلب من إتقاف اؼبوضوع على النحو األمثل. يتم تنفيذ اسًتاتيجية الشرح من قبل 

دة جاىزة ف اؼبادة اؼبقدمة عبارة عن ما، كعادة ما تكو ؼبعلم عن طريق نقل اؼبواد شفهيناا
كتكوين صبل مفردة يف  ،كتقسيم األفعاؿ بناءن على الوقت ،مثل شرح اعبمل اؼبختلفة

، كالنطق الصحيح على مدار ات االستخداـ الصفات كاؼبمتلكات، كتفسَت صيغة اعبمع
 الساعة.

ع بشكل بلب من إتقاف اؼبوضو يهدؼ استخداـ ىذه اإلسًتاتيجية إىل سبكُت الط
، من اؼبتوقع أف يفهم الطبلب بشكل صحيح عٍت أنو بعد انتهاء عملية التعلم، فبا يمباشر

ؿبتول اؼبادة اليت قدمها اؼبعلم كأف يكونوا قادرين على إعادة التعبَت عن اؼبادة الذم مت 
كصفو. اسًتاتيجية العرض عبارة عن شكل من أشكاؿ هنج التعلم اؼبوجو للمعلم ألنو يف 

إلسًتاتيجية تقدـ اؼبعلمات اؼبواد التعليمية بطريقة منظمة على أمل أف يتقن ىذه ا
 الطبلب اؼبادة اليت يتم تقدديها بشكل جيد.
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 "العربية "دركس اللغة مادة الكتاب اػبطوات اليت تتخذىا اؼبعلمة عند تعلم
 ة، ىي:التفسَتي اسًتاتيجياتابستخداـ 

 التعلم اليت يتعُت ربقيقها بصياغة أىداؼ يف اإلعداد، تقـو اؼبعلمة.أ 

 ديهااليت سيتم تقد اػبطوط العريضة للمادة ربدد اؼبعلمة.ب 

 ، تقدـ اؼبعلمة اقًتاحات إجابية عبميع الطالباتيف الفصل.ج 

 اؼبعلمة تنقل أىداؼ التعلم اليت جب ربقيقها.د 

حافزنا حوؿ اؼبواد اليت سيتم تدريسها حىت تكوف الطالبات أكثر  توفر اؼبعلمة.ي 
 ابؼبادةدراية 

 تشرح اؼبعلمة اؼبادة بلغة جيدة كسهلة الفهم.و 

تقـو اؼبعلمة بربط اؼبادة بتجارب الطالبات حىت جدف  ،بعد شرحت اؼبادة.ز 
 الدرس كبنية العلمية ؽبن العبلقة بُتالطالبات 

 البات جوىر اؼبادة اليت مت عرضهاحىت تفهم الط النتائج اؼبعلمة كاستخلصت.ذ 

 كاجبات ذات صلة ابؼبواد اليت مت تقدديها ةعلمعطي اؼبت اػبطوة األخَتة ىي.ط 

 
 ستقصاءاسًتاتيجية اإل .2

إعطاء الطالبات الفرصة للتعلم ابستخداـ أساليب التعلم  حُت تريد اؼبعلمة
اسًتاتيجية التعلم االستقصائي االستقصاء.  ة إسًتاتيجية، فاستخدمت اؼبعلماػباصة هبن

ور. ال تقدـ اؼبعلمات مواد الدرس بشكل ىي اسًتاتيجية تؤكد على عملية البحث كالعث
، بينما تعمل عن اؼبادة كالعثور عليها أبنفسهنمباشر. حىت تتمكن الطالبات من البحث 

 اؼبعلمة كميسر كدليل للطالبات للتعلم.
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تعلم اؼبعريف. كفقنا ؽبذا تتأثر اسًتاتيجيات التعلم االستقصائي بشدة بتدفق ال
عملية عقلية كعملية تفكَت من خبلؿ االستفادة من كل ، يعد التعلم يف األساس التدفق

، ن ؾبرد عملية حفظ كتراكم اؼبعرفةإمكاَّنت كل فرد على النحو األمثل. التعلم أكثر م
 كلكن كيف تكوف اؼبعرفة اؼبكتسبة ذات مغزل للطبلب من خبلؿ مهارات التفكَت.

ة اليت تؤكد على اسًتاتيجية التعلم االستقصائي ىي سلسلة من األنشطة التعليمي
عملية التفكَت النقدم كالتحليلي للبحث عن إجابة لسؤاؿ معٍت كالعثور عليو. عادة ما 

 تتم عملية التفكَت نفسها من خبلؿ أسئلة كأجوبة بُت اؼبعلم كالطبلب.

" العربية "دركس اللغة مادة الكتاب اػبطوات اليت تتخذىا اؼبعلمة عند تعلم
 صاء، ىي:ابستخداـ اسًتاتيجية االستق

 بصياغة أىداؼ التعلم اليت يتعُت ربقيقها يف اإلعداد، تقـو اؼبعلمة.أ 

 ديهااليت سيتم تقد اػبطوط العريضة للمادة ربدد اؼبعلمة.ب 

 إىل الطالبات ديهاتصنع اؼبعلمة اؼبشكلة اليت سيتم تقد.ج 

 للطالبات اؼبشكلةاؼبعلمة يف الفصل، تعطي .د 

 اؼبشكلة شراؾ الطالبات يف صياغةتقـو اؼبعلمات إب.ي 

 تدعو اؼبعلمة الطالبات غبل اؼبشاكل.و 

 تشجع اؼبعلمة كل طالبة على كضع فرضية.ز 

 علمة البياَّنتاؼبمع ذب.ذ 

 معلمة الفرضية اؼبقدمة من الطالباتزبترب .ط 

 يصف اؼبعلم النتائج بناءن على الفرضية اؼبقدمة من الطالبات.ي 
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 إسًتاتيجية التعلم التعاكين .3

علم التعاكين يف عملية التعليم اللغة العربية ة إسًتاتيجية التاستخدمت اؼبعلم
أتملت اؼبدرسة تكوف تعلم  يف كثَت من األحياف. ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية"

. كاف التعلم التلميذاتالتعاكين حلوال مناسبا يف التغلب على الصعوابت اليت يواجهها 
كيساعدف بعضهن  التلميذاتمن التعاكين نوعا من اسًتاتيجية التعلم يف ؾبموعات، يتعل

 البعض يف جعل اؼبهاـ مع الًتكيز على الدعم اؼبتبادؿ بُت األعضاء. 
أف يساعدف بينهن،  التلميذاتإيسًتاتيجية التعلم التعاكين ديكن أف يتوقع من ك

كيناقشن مع بعضهن البعض، كجادلن بصقل اؼبعرفة اليت يتقنوهنا يف ذلك الوقت كإغبلؽ 
اليت  التلميذةاليت تدرس يف ؾبموعة أكثر من  التلميذةكل منهن. ستتعلم   الفجوة يف فهم

 تتعلم يف نظاـ كبلسيكي.
يف نطاؽ كاسع لتحقيق  ةستخدـ اؼبعلمتعلم التعاكين ىو منوذج التعليم تككاف ال

اليت جدىا اؼبدرسة يف  التلميذاتأنشطة تعليمية عامة اليت تًتكز على اؼبشكبلت حوؿ 
اليت الهتتم  لتلميذةاليت ال تستطيع التعاكف مع اآلخرين، كا لتلميذة، كلاتالتلميذتنشيط 

  مع اآلخرين.

" العربية "دركس اللغة مادة الكتاب اػبطوات اليت تتخذىا اؼبعلمة عند تعلم
 تعلم التعاكين، ىي:الابستخداـ اسًتاتيجية 

ب بتصميم الدركس كربديد األىداؼ اليت ج قي اإلعداد، تقـو اؼبعلمة.أ 
 ربقيقها

بعمل أكراؽ مبلحظات حوؿ األنشطة الطبلبية يف التعلم  تقـو اؼبعلمة.ب 
 معنا يف ؾبموعات صغَتة
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 تم إجراؤىا معنا يف ؾبموعاتست الواجبات اليت تصنع اؼبعلمة.ج 
تشرح اؼبعلمة النقاط الرئيسية للمادة قبل أف تدرس الطالبات يف .د 

 ؾبموعات
 إىل عدة ؾبموعات اتبالتقسم اؼبعلمة الط.ي 
 تشرح اؼبعلمة أىداؼ التعلم اليت جب ربقيقها.و 
 كل عضو يف اجملموعة  الواجباتتشرح اؼبعلمة .ز 
 تشرؼ اؼبعلمات على العملية التعليمية لكل ؾبموعة.ذ 
 ن نتائج دراستهن كنتائج أعماؽبنعرضأف تطلبت اؼبعلمة من كل ؾبموعة .ط 
 تقـو اؼبعلمة إبجراء التقييم كاالختبار.ي 
األفضل كاألكثر إحكاما، مث سبنحهن اؼبعلمات  اجملموعة ربدد اؼبعلمات.ك 

 ةائز اعب

أضبد خَتم كاظم كجبَت عبد اغبميد جابر يف كتاهبما الذم نقلو دبا قالو  كفقا
9ىناؾ طبسة عناصر ال بد من إبرازىا يف كل إسًتاتيجية تعلم ىي:الباحث يف النظرية، 

. ككلو اؼبتابعة ،اإلختبارات ،مشاركة الدارس ،تقدًن اؼبعلومات ،األنشطة قبل التعليمية
"دركس اللغة  مادة الكتاب اػبطوات اليت تتخذىا اؼبعلمة عند تعلمىذا كجد يف كل 

 العربية".

 يف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد لخاويس اللغة العربية تعليميةستسبئل  .ج
سبة فر الوسائل التعليمية اؼبناأحد من عناصر التعليم اؼبيسر يف الفصل ىي توا

اؼبمتعة. ال شك أف كسائل التعليم مفركض يف أنشطة التعليم يف اؼبدرسة اإلبتدائية ك 

                                                           
2
 65(،1333المابرة:دارالنهضةالعربٌة،)أحمدخٌريكاظموجابرعبدالحمٌدجابر،الوسائلالتعلٌمٌةوالمنهج، 
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اؼبرحلة اعبامعية، ألف كسائل التعليم مفيد يف نقل اؼبعلومات أك اؼبتوسطة كالثنوية ك ك 
 الرسائل للطبلب يف التعليم.

تعليم، عنصراف مهماف يف عملية تعليم اللغة العربية ىي طرؽ التعليم ككسائل ال
ىذاف مًتابطاف. اختيار أحد من طرؽ التعليم سيؤثر نوع الوسائل التعليمية اؼبناسبة. رغم 
من بعض َّنحية األخرل اليت كجب عليها اإلىتماـ يف اختيار الوسائل منها اؽبدؼ 

 كالنوع كالواجبة ك اإلجابة اليت جب أف يتقنها الطبلب بعد التدريس. 
ـ سائل اؼبتنوعة يف عملية التعليم ابستخداكبسبب ذلك استخدمت اؼبدرسة ك 

 كسائل التعليم اؼبستخدمة مرارا ىي الوسائل البصريةالكتاب "دركس اللغة العربية". 
دبا قالو أضبد خَتم كاظم كجبَت عبد اغبميد جابر يف كتاهبما  كفقا. السمعية الوسائلك 

ثبلثة أنواع، ىي  سائل إىلو كديكن أف نقسم ىذه الالذم نقلو الباحث يف النظرية، 
 .كسائل بصرية ككسائل ظبعية ككسائل ظبعية ك بصرية

 الوسائل التعليمية البصرية مستخدـ يف صدد الدكافع ك الذاكرة ك التحديد
، ك ىذه الوسائل البصرية تكوف دكرة مهمة يف عملية التعليم ك التعلم. نوع كالسبورة

الوسيلة الصورية. ألهنا مستخدـ الوسائل البصرية اؼبستخدمة للبحث يف اؼبدرسة ىي 
على استعمار العراقيل لتعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتكوف للبحث. كيف كثَت من 
األحياف تستخدـ اؼبدرسة الوسائل البصرية يف تعليم اؼبفردات لتقدًن نظرة عامة للطبلب 

 فيما يتعلق ابؼبفردات احملفوظة.
تقـو اؼبدرسة أيضا بتدريب التلميذات على  ابإلضافة إىل رؤية الوسيلة الصورية،

ة بتشغيل احملادثة داثت بوسائل السمعية. تقـو اؼبعلمالسمعية من خبلؿ تشغيل احملا
اؼبسجلة ابستخداـ مكرب الصوت حبيث ديكن ظباعها بوضوح من قبل صبيع التلميذات. 
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ات اللغوية جدا يف تقدًن الدركس أك تدريب اؼبهار  اؼبعلمةكبوسائل السمعية تساعد 
  التلميذات.

 الوسائل فيدة، تستخدـ اؼبدرسةدبواد اؼبفردات كاعبمل اؼبم اللغة العربية ييف تعل
القاموس للبحث  الطالبة دـستخكبطاقات صور. ت إسقاط س كجهازعلى شكل قامو 

 سقاطاإلجهاز  أيضا ةستخدـ اؼبعلم. تداتؿ اؼبفر ااؼبوجودة يف جدك  عن معٌت الكلمات
كتكوف بطاقات  .أف تقرأىا البةطال بعض طلب من، مث تك اؼبفركداتلعرض الصور 

 ااستخدامه التعليمية اليت تستخدمها اؼبدرسة لتعليم اؼبفردات. كطريقة وسائلالصور ك
 ٓل ؾبموعة تتكوف من ككل ،ؾبموعات ٔبتقسيم التلميذات إىل  علمةتقـو اؼب (ُىي: )

 اؼبعلمة طلب( كتّ. )ور لكل ؾبموعةبطاقات ص َُ ةاؼبعلم كازعتمث ( ِ)تلميذات. 
  على اللغة العربية لكل صورة كائن على البطاقة. من كل ؾبموعة أف تبحث عن اؼبعٌت

س على شكل قامو  الوسائل دبواد القرائة، تستخدـ اؼبدرسةم اللغة العربية ييف تعلك 
 كتطلب .نص القرائةلعرض  تستخدـ اؼبدرسة جهاز إسقاطإسقاط كالقرطاس.  كجهاز
ة كن للطبلبأف تقرأه كتًتصبو يف القرطاس اليت قسمتو اؼبدرسة. سب كل الطالبةعلى  

 نص القرائة. ًتصبةاستخداـ قاموس ؼبساعدهتا يف ال
دبواد احملادثة، تستخدـ اؼبدرسة الوسائل على شكل جهاز م اللغة العربية ييف تعلك 

 الصورة لعرض كمكرب الصوت إسقاط كمكرب الصوت. تستخدـ اؼبدرسة جهاز إسقاط
حملتوايت  سمعنكيشاىدف الفيلم ي كتطلب على الطالبات أف. كنص احملادثة أك الفيلم

 حىت تعرفن جيدا كيف ربدث العربيوف. احملادثة
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 يف اتسخداا  التخب  دروس  اللغة العربيةد  ميتقس  .د

كيف األخَت بعد أف يسَت عملية التعليم كيتعلمن التميذات يف الفصل فهناؾ 
يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العزة ىناؾ التقوًن اؼبتنوعة اليت استخدمت اؼبدرسة ؼبعرفة  .التقوًن

 قدرة فهم التلميذات عن الدركس اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية". 
( اختبارات عنصر اللغة كاليت ُ، مها: )إىل قسمُت تنقسم تقوًن اللغة العربية

ت اللغوية كتشمل: اختبارات اؼبهاراك ( ِ)شمل: اختبارات اؼبفردات كالقواعد، ت
 .الكتابة اختبارات مهارة االستماع، كمهارة القراءة، كمهارة الكبلـ، ك مهارة

 )اؼبفردات كالقواعد( اختبارات عنصر اللغة (1

سليب. النشط كاختبار مفردات الينقسم اختبار اؼبفردات إىل اختبار مفردات 
مها الطالبات يف التحدث كالكتابة. بينما اؼبفردات النشطة ىي اؼبفردات اليت تستخد

اؼبفردات السلبية ىي كلمة تعرفها الطالبات كتفهمها عند ظباع ؿبادثة شخص ما أك 
 قراءة نص.

اختبار اؼبفردات السلبية ىو اختبار استيعاب اؼبفردات كاختبار اؼبفردات النشطة 
 رب على قياس قدرةىو اختبار استخداـ اؼبفردات. يركز اختبار االستيعاب بشكل أك

، بينما يركز اختبار االستخداـ بشكل أكرب على قدرة الطالبات على فهم معٌت اؼبفردات
 الكفاءة اليت يتم قياسها الختبارمؤشرات  الطالبات على استخداـ اؼبفردات يف اعبمل.

 كالكلمات اؼبتكافئة كاألضداد كؾبموعات ٌت اؼبفرداتاستيعاب اؼبفردات ىي مع
كاختيار الكلمات اليت تتطابق مع  ستكماؿ الكلمات اؼبناسبة كفهم الكلماتالكلمات كا

 الصورة.
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 ما ذلك؟ اؼبثاؿ: 

 كتاب ككرسي.أ 
 سبورة ككراسة.ب 
 كرسي كمكتب.ج 
 فصل كمكتبة.د 

 
 

اختبار القواعد ربتوم على اختبار علم النحو ك علم الصرؼ. نظرنا ألف مادة 
إف شكل االختبار ال يزاؿ بسيطنا ، فالنهو كالصرؼ اليت سبت دراستها ليست كثَتة

 . للغاية
 اؼبثاؿ: أَّن ....... إىل اؼبدرسةً 

 تذىب.أ 
 نذىب.ب 
 يذىب.ج 
 أذىب.د 
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ت اللغوية )مهارة االستماع، كمهارة القراءة، كمهارة اختبارات اؼبهارا (2
 (الكتابة الكبلـ، ك مهارة

 مهارة االستماع.أ 

لتقاط اؼبعلومات اختبار مهارات االستماع إىل قياس قدرة الطبلب على ا يهدؼ
الواردة يف اػبطاب الشفوم كفهمها كاالستجابة ؽبا. عادة ما تكوف التسهيبلت 

ار اؼبستخدمة يف شكل كسائط تسجيل صويت.جب أف أيخذ اختيار اػبطاب كمواد اختب
، كؿبتول اػبطاب دبا يف ذلك: مستول صعوبة اػبطاب ،استماع يف االعتبار عدة عوامل

 .طاقو، كنوع اػبطابكن

يرتبط مستول صعوبة اػبطاب ارتباطنا كثيقنا بتعقيد تراكيب اؼبفردات كاعبمل 
عافو متعددة ، كَّندرنا ما اؼبستخدمة. إذا كانت اؼبفردات اؼبستخدمة ؾبردة كؽبا م

، فإف مستول صعوبة اػبطاب يكوف مرتفعنا. تستخدـ، ككانت بنية اعبملة معقدة
ع اىتمامات كخربات كنطاقو ال يتوافقاف م ، إذا كاف ؿبتول اػبطابكابإلضافة إىل ذل

، فسيؤدم ذلك إىل زايدة مستول صعوبة اػبطاب. اػبطاب اعبيد كقدرات الطبلب
 لقدرة كفقنا أك الصعوبة منالختبار مهارة االستماع ىو خطاب دبستول متوسط 

 .الطبلب

ديكن أف يكوف نوع االختبار اؼبستخدـ الختبار مهارات االستماع يف شكل 
تقدموف تبارات موضوعية متعددة االختيارات. انطبلقا من الطريقة اليت يعمل هبا اؼباخ

، كطريقة النوع من االختبارات أكثر عملية ، فإف ىذالبلختبار كتصحيح اإلجاابت
التسجيل أك التسجيل ىي أكثر موضوعية. ديكن أف يغطي ىذا النوع من االختبارات 
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، على الرغم من أف إعداد العديد من األسئلةمن اػبطاابت ك  أيضنا ؾبموعة متنوعة
 األسئلة أكثر صعوبة كيستغرؽ كقتنا أطوؿ.

يكوف النوع الذم يتم اختباره يف شكل أسئلة أك عبارات قصَتة يسهل على 
 الطالبات فهمها. بينما يتم توفَت خيارات اإلجابة يف كرقة إجابة منفصلة.

 مشيا على األقداـ.  يذىب دمحم إىل اؼبسجد – صوت الشريطاؼبثاؿ: 
 إىل أين يذىب دمحم؟ -السؤاؿ  

 اؼبدرسة.أ 

 اؼبسجد.ب 

 البيت.ج 

 اؼبيداف.د 

 
 مهارة القراءة .ب 

يهدؼ اختبار مهارات القراءة إىل قياس قدرة الطبلب على فهم ؿبتول 
اؼبعلومات الواردة يف اػبطاب اؼبكتوب. جب أف أيخذ اختيار اػبطاب كمواد اختبار 

دبا يف ذلك: مستول صعوبة اػبطاب، كؿبتول  ،ل ـبتلفةلقراءة يف االعتبار عوامل
 ، كنوع اػبطاب.اػبطاب كنطاقو، كطوؿ اػبطاب

يرتبط مستول صعوبة اػبطاب يف اختبار القراءة ارتباطنا كثيقنا دبستول تعقيد 
، فضبلن عن ؿبتول اػبطاب كنطاقو. اػبطاب اعبيد اؼبفردات كبنية اعبملة اؼبستخدمة

 .الطبلب لقدرة كفقنا أك الصعوبة مناءة ىو خطاب دبستول متوسط الختبار مهارة القر 
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الذم سبت " العرابية "دركس اللغةأتخذ اؼبعلمات دائمنا نصوصنا للقراءة يف كتاب 
فقرات. األسئلة  ِ-ُترصبتو كدراستو من قبل الطالبات. يبلغ طوؿ نص القراءة حوايل 

غبقائق يف القراءة كتكشف عن معٌت اعبمل اؼبطركحة يف اختبار مهارة القراءة تعيد سرد ا
 اليت ربتها خط. نوع االختبار اؼبستخدـ ىو االختيار من متعدد.

ـ ضبيدم يف اضى عطلة، كيف ليلة يـو العطلة َّنالشهر اؼبيف  -اؼبثاؿ: نص القرائة 
رظبيا كمشى إىل  الساعة العاشرة فقاـ يف الصباح الباكر مث لبس لباسا

جػار حاأل جلس علىمث أزىارا متنوعة لوهنا صبيل. البستاف كنظػر فيو 
و كجاء إىل كة فيها ماء كيف النهار عاد إىل حجرتككجد ىناؾ بر 

 رة بعد الظهر.جاغب
 ماذا كجد ضبيدم يف البستاف؟ السؤاؿ:

 ظباؾ كدجاجة.أ 

 لباسا رظبيا .ب 

 أزىار كبركة .ج 

 ماء كحجرة .د 

 

 مهارة الكبلـ .ج 

درة الطبلب على التحدث ابللغة إىل قياس ق الكبلـيهدؼ اختبار مهارة 
ها. أتخذ اؼبعلمات دائمنا ت الطالبات على نصوص ؿبادثة تعلمنها كحفظنالعربية. حصل

الختبار . نوع ا"العربية "دركس اللغة موضوع احملادثة كفقنا للمادة اؼبوجودة يف كتاب
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ع ، حيث ييطلب من الطالبات اغبفظ مث إظهار ؿبادثة ماؼبستخدـ ىو اختبار عملي
 شركائهن.

 احملادثة بُت صديقتُتاؼبثاؿ: 
 : السبلـ عليكم س
 ج: كعليكم السبلـ 

 س: كيف حالك؟

 ج: اغبمد هللا أَّن خبَت، ككيف حالك؟
 س: أَّن خبَت كاغبمد هلل، إىل أين ذىبت عند يـو العطلة؟ 

 ج: ذىبت إىل البستاف 
 س: مذا فعلت يف البستاف؟

هنا صبيل مث را متنوعة لو ج: مشيت يف البستاف، كنظرت فيو أزىا
 دت ىناؾ بركة فيها ماء جلست على األحجار ككج

 ك؟ س: مىت ترجعُت إىل بيت
 ج: رجعت إىل بييت بعد صبلة الظهر 

 س: شكران على معلوماتك 
 ج: عفوا، مع السبلمة 

 س: إىل اللقاء
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 الكتابة مهارة .د 

ة اللغة العربية لى كتابيهدؼ اختبار مهارة الكتابة إىل قياس قدرة الطبلب ع
صحيح. مت إعطاء الطالبات مادة قواعد العمل أثناء الدرس. كما قامت بشكل 

 اؼبعلمات بتعليم الطالبات تكوين صبل بسيطة ابستخداـ اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب
 كتكوين اعبمل.اإلمبلء . نوع اختبار مهارات الكتابة يتكوف من قواعد "دركس اللغة"

 ?manakah penulisan “kepala” dalam bahasa arab yang tepatاؼبثاؿ: 

 رىٍئسه .أ 
 رىٍأسه .ب 
 رىٍؤسه .ج 
 رىاٍئسه .د 

 

قبل تقوًن اليومية ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية".  فطبعا عقدت اؼبعلمة
ابلتمارين يف كل الباب. ىناؾ األسئلة  ةأف تستمر اؼبدرسة اؼبواد األخرل قـو كل طالب

. كاألسئلة اؼبوجودة يف تلك الكتاب متنوعة كمتعلقة ابؼبواد الكثَتة يف كل اكاخر الباب
بشكل اؼبقاؿ اك إبمبلء الفراغ من النص اؼبكتوب أك ابإلنشاء أك بًتتيب اعبملة، أك مثبل 
يف كتاب النحوم ىناؾ األسئلة اؼبتنوعة ايضا ديكن التلميذات اجابتها قبل دخوؽبن إىل 

 اؼبواد بعده.
ىناؾ التقوًن أيضا إبقامة اإلختبار، كالقصد من ىذا كيف نصف السنة الدراسية 

اإلختبار سواء كالتقوًن اليومية. كلكن ىناؾ التفريق، يف اؼبراجعة اليومية تعقد بعد انتهاء 
مواد كاحد كلكن يف اإلختبار لنصف السنة تعقد بعد الوصل إىل نصف الدركس من 
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ة يف اإلختبار النصف السنة الدرس يف سنة كاحد اك مرحلة كاحد. كاألسئلة اؼبوجود
اعبديدة  متفرقة أبسئلة اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية". صنعت اؼبدرسة األسئلة

يف كتاب "دركس اللغة العربية". كالقصد من ىذا حيث ما يتعلق ابؼبواد اؼبوجودة 
م. كبعد االختبار ليقيس اؼبعلم فهم التلميذات عن الدرس كليعرؼ اؼبعلم قباحو يف التعلي

 ذلك ديكن اؼبعلم االصبلح يف التعليم يف اؼبستقبل قبل دخوؿ االمتحاف ألخر السنة.
كتقوًن األخَت ىو االختبار آلخر السنة. تعقد ىذا االختبار يف آخر السنة 
الدراسية بعد هناية كل التعليم من اؼبواد اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية". كالقصد 

ىو ليقيس اؼبعلم فهم التلميذات بعد أف يتعلمن يف السنة الدراسية ىي من ىذا االختبار 
الواحدة، كليعرؼ اؼبعلم قباح تعليمهم مث للتقوًن عن عملية التعليم اؼبوجودة يف تلك 

 السنة،، ككوف اإلصبلح ؼبنهج اللغة العربية اعبيدة يف اؼبستقبل.
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 الفصل السبر 
 اخلبمتة

 خبئج البحثنملدص  .أ 

عليم اللغة العربية ابستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية" يف مدرسة األىداؼ الت .1
اؼبتوسطة العزة تنقسم إىل قسمُت: أىداؼ العامة ىي جعل التلميذات قادرات 
على احملادثة البسيطة ابللغة العربية يف األنشطة اليومية كقادرات على فهم 

جعل التلميذات  كأما أىداؼ اػبصة ىي الدينية اؼبدركسة يف الفصل.الدركس
قادرات على فهم التعريف كتطبيق يف استخداـ اسم اإلشارة، كقادرة على التعبَت 
عن ملكية الشيء، كقادرة على تكوين كسبييز كلمات اؼبفرد كاعبمع، كقادرة على 
حساب عدد األشياء، قادرة على الشرح اذباه كموقع األشياء، كقادرة على 

ادرة على فهم الفرؽ بُت فعل اؼباضي كفعل السؤاؿ كاإلجابة عن  الساعة، كق
اؼبضارع كفعل األمر، كقادرة على تكوين األفعاؿ كتغيَتىا بناءن على الضمائر، 

 كعارفة عن األظباء األشكاؿ كالصفات كاأللواف كأظباء أعضاء اعبسم.
إسًتاتيجية ك إسًتاتيجية التفسَتية كإسًتاتيجية االستقصاء استخدمت اؼبدرسة  .2

يف عملية التعليم اللغة العربية ابستخداـ الكتاب "دركس  غالبا عاكينالتعلم الت
حلوال مناسبا يف التغلب على تلك اإلسًتاتيجيات اللغة العربية". تكوف 
، كديكن التلميذاتالتلميذات. النعاس من أكرب مشاكل الصعوابت اليت يواجهها 

التلميذات  . ألف سيناقشنتلك اإلسًتاتيجيات حل ىذه اؼبشكلة ابستخداـ
 بنشاط مع التلميذات اآلخر من ؾبموعهن، كتسأؿ أصدقائها إذا مل تفهم.
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كسائل التعليمية الكاملة. بدءا من الكتب اؼبدرسية درسة اؼبتوسطة العزة ابتوا لمل .3
للطالب كاؼبعلم، فصل فيو مكاتب كمقاعد دراسية، كفيو سبوراة، كمقلمة، 

، كمكرب الصوت، كفيها أيضا ةكالشاشكطبلسة، كخزانة للطبلب كللمدرس، 
معمل اللغة. كاستخدمت اؼبدرسة كل كسائل اؼبوجودة يف عملية التعليم اللغة 

كسائل التعليم اؼبستخدمة مرارا ىي الوسائل بكتاب "دركس اللغة العربية". العربية 
 .السمعية الوسائلك  البصرية

سمُت، مها: التقوًن ابستخداـ الكتاب "دركس اللغة العربية" تنقسم إىل ق .4
اختبارات عنصر اللغة كاليت تشمل على اختبارات اؼبفردات كالقواعد، كاختبارات 
اؼبهارات اللغوية كاليت تشمل على اختبارات مهارة االستماع، كمهارة القراءة، 

تنقسم إىل ثبلثة: ىي تقوًن  كاستنادا إىل الوقت كمهارة الكبلـ، ك مهارة الكتابة.
أجابت  يف تقوًن اليومية اآلخر السنة.  تقوًن السنة كالنصف  تقوًن اليومية ك

التلميذة األسئلة الكثَتة يف كل اكاخر الباب قبل أف تستمر إىل اؼبواد األخرل. 
اعبديدة  اآلخر السنة صنعت اؼبدرسة األسئلة تقوًن النصف السنة ك تقوًنكيف 

 َْتتكوف من  يف كتاب "دركس اللغة العربية".حيث ما يتعلق ابؼبواد اؼبوجودة 
 سؤاال متعدد اػبيارات.
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 اإلقرتاحبت .ب 
انطبلقا بنتائج البحث قد سبت كتابة ىذه الرسالة اؼباجستَت، كلتحسُت ىذه 

 الرسالة ترجو الباحثة إىل االقًتاحات كما يلي:
للقارئُت اإلصبلح كاالستمرار ؽبذا البحث حىت يكوف ىذا البحث مفيدا  يرجو الباحث .1

 .م اللغة العربية ابستخداـ كتاب "دركس اللغة العربية"لتصميم  تعلي
 التعليميةكاإلسًتاتيجية كالوسائل  كيببغي للمدرسُت اللغة العربية االىتماـ إىل األىداؼ  .2

 كما يتبعها يف تعليم اللغة العربية حىت يكوف الطبلب يقدركف على استعاب اللغة كالتقوًن
 العربية.
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 (َُّْالثانية، )جامعة اؼبلك سعود اؼبملكة العربية السعودية، 
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Pedoman Wawancara dengan Guru Bahasa Arab SMP Al Izzah Kota Batu 

 

1. Apa kesulitan  anda dalam mengajarkan Bahasa Arab menggunakan kitab 

“Durusul Lughah”? 

2. Apakah anak-anak juga mengalami kesulitan dalam belajar Bahasa Arab 

menggunakan kitab “Durusul Lughah”? 

3. Bagaimana anda mengatasi kesulitan yang dialami anak-anak ketika belajar 

Bahasa Arab menggunakan kitab “Durusul Lughah”? 

4. Apa strategi yang anda gunakan dalam mengajarkan Bahasa Arab menggunakan 

kitab “Durusul Lughah”? 

5. Media apa saja yang anda gunakan dalam mengajarkan Bahasa Arab 

menggunakan kitab “Durusul Lughah”? 

6. Bagaimana evaluasi yang anda gunakan ketika mengajarkan Bahasa Arab 

menggunakan kitab “Durusul Lughah”? 

7. Apakah hasil evaluasi anak-anak ketika belajar Bahasa Arab menggunakan kitab 

“Durusul Lughah” memuaskan? 

 

 

Pedoman Wawancara dengan Guru Diniyah Arab SMP Al Izzah Kota Batu 

1. Apa pengaruh positif pembelajaran Bahasa Arab terhadap mata pelajaran diniyah 

lainnya? 

2. Apapengaruh negatif pembelajaran Bahasa Arab terhadap mata pelajaran diniyah 

lainnya? 

3. Apa harapan anda terhadap pembelajaran Bahasa Arab agar memberi pengaruh 

positif lebih banyak bagi mata pelajaran diniyah lainnya? 
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Pedoman Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMP Al Izzah 

Kota Batu 

1. Mengapa murid-murid SMP Al Izzah Kota Batu mempelajari Bahasa Arab? 

2. Kitab apa yang digunakan dalam mempelajari Bahasa Arab di SMP Al Izzah Kota 

Batu? 

3. Mengapa menggunakan kitab tersebut? 

4. Siapakah yang mengajar Bahasa Arab di SMP Al Izzah Kota Batu? 

5. Berapa jam pelajaran yang diberikan untuk murid-murid belajar Bahasa Arab di 

SMP Al Izzah Kota Batu? 

6. Apa saja bentuk evaluasi (khususnya) untuk mata pelajaran Bahasa Arab di SMP 

Al Izzah Kota Batu? 

7. Apakah hasil evaluasi mata pelajaran Bahasa Arab mempengaruhi kelulusan 

murid? 
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